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Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε απφ επηζηεκνληθή θαη ηζηνξηθή άπνςε: 

εξγαιείν βειηίσζεο ή απεηιή; 
 

Κνινθνηξψλεο Γεκήηξηνο 

ρνιηθφο χκβνπινο Πιεξνθνξηθήο,  

kolokotr@sch.gr 

 

Σζίγθα Γεσξγία  

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ02, 

zetatsigka@gmail.com 

Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα επηζθφπεζε ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, ηελ αλαγθαηφηεηα, ηε ζεκαζία θαη ηα κνληέια ηεο θαη παξαηίζεληαη θάπνηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθαξκνγή  ηνπο 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηά ηα ηειεπηαία 40 θπξίσο έηε. Ζ εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ 

απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκάησλ ησλ δχν αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ: απηήο πνπ επηδεηά ηελ 

αμηνιφγεζε σο δηαδηθαζία θαη εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζεηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηνπ έξγνπ ηνπ θαη απηήο πνπ ζεσξεί φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο φπνηεο ζεηηθέο. 

Λέμεηο θιεηδηά:αμηνιφγεζε, εθπαηδεπηηθφ έξγν, κνληέια αμηνιφγεζεο 

Δηζαγσγή 

Με ηνλ φξν εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε λνείηαη ε ζπλερήο δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηεο (βι. Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993; Κνπηνχδεο, 2003). θνπφο απηήο ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ αμηνιφγεζε δελ πξέπεη λα απνηειεί απιψο κία δηαδηθαζία 

ειεγθηηθνχ ή δηαπηζησηηθνχ ραξαθηήξα αιιά λα αλαηξνθνδνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα επηδηψθνληαο ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο θαη ηε 

βειηίσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαγφλησλ (Δ..Τ.Π., 2009). Με ηε ζηελή έλλνηα 

ηνπ φξνπ, ε αμηνιφγεζε ζπρλά ζεσξείηαη ζπλψλπκε κε ηε «κέηξεζε» ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζνχλ 

κε ηηο «πξνζέζεηο» ή ηνπο ζθνπνχο ηνπ (Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ&Πεηξίδνπ, 2001). 

πρλά ζπλαληάηαη θαη ν φξνο «αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ». Απηφο 

πεξηιακβάλεη πνιιέο έλλνηεο (π.ρ. Υνπιηάξα, 2010) θαη έρεη ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα, 

θαζψο επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο θαη ηα επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο: θηίξην, ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ, νηθνλνκηθνχο πφξνπο, πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

βηβιία – νδεγίεο – πιηθφ, δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

(Αζαλαζνχια - Ρέππα θ.ά., 1999). 

Ο φξνο ‗αμηνιφγεζε‘ επηδέρεηαη αξθεηέο εξκελείεο. πρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ζπνπδαζηή (καζεηή, θνηηεηή θιπ.) θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη αλαπφθεπθηα ζπλδέεηαη κε παιηέο θαη πξφζθαηεο 

αγθπιψζεηο (Cheng&Tsui, 1999). Πνιχ ιηγφηεξν ζπδεηηέηαη ε αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (π.ρ. απηή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ) ή ε αμηνιφγεζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζην ζχλνιν ησλ ζπλζεηηθψλ πνπ ηελ απνηεινχλ, ελψ 

πεξηνξηζκέλε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζρνιέο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 
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ζεσξεηηθφ, ην κεζνδνινγηθφ θαη ην πνιηηηθφ πιαίζην (π.ρ. Μπαγάθεο, 2001). Αξθεηά 

ζηειέρε ζηελ αλψηεξε εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε ζα ιχζεη κε έλαλ 

νπδέηεξν, αληηθεηκεληθφ θαη αιάλζαζην ηξφπν φια ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ση 

ζρέζε έρεη φκσο απηή ε ινγηθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο; Δίλαη ε 

αμηνιφγεζε αληηθεηκεληθή; Δίλαη επηζηήκε ή ηερληθή; Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν θαη πνηνο είλαη ν αληίθηππφο ηεο εηζαγσγήο ελλνηψλ 

φπσο Διαςφϊλιςη Ποιϐτητασ – Διούκηςη Ολικόσ Ποιϐτητασ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο; 

χκθσλα κε ηνλ Βιάρν (2007), ε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε εχθνια δηαθξίλεηαη, 

δχζθνια νξίδεηαη θαη είλαη αδχλαην λα κεηξεζεί. χκθσλα κε κειέηεο (π.ρ. MacBeth, 

1999; Βιάρνο, 2007; Κνπηνχδεο&Υαηδεεπζηξαηίνπ, 1999) νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη: 
 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ησλ 

κνξθσηηθψλ αγαζψλ. 

 Ζ επάξθεηα θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ πνπ έρεη ην ζρνιείν (ςεθηαθφο θαη 

άιινο εμνπιηζκφο ζηα εξγαζηήξηα θαη ζηηο ηάμεηο, εμνπιηζκφο βηβιηνζήθεο θ.ά.) 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη κηα ζρνιηθή κνλάδα. 

 Ζ θνπιηνχξα πνπ θπξηαξρεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, φπσο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ν 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ν χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ην ρνιηθφ πκβνχιην. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (επάξθεηα, αλαινγία εθπαηδεπηηθψλ-

καζεηψλ, ε επηκφξθσζή ηνπο, ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα) θαη ην βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θιπ.). 

Αλαγθαηφηεηα, ξφινο & ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ πνηνηηθή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε κνξθήο ζπζηήκαηνο, πνιχ πεξηζζφηεξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

δχζθνια ακθηζβεηείηαη. Γηα ηνλ επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ε επξχηεξε επηζηεκνληθή 

θαη πνιηηηθή ζπλαίλεζε ζηελ αλαγθαηφηεηά ηεο απνηειεί γεγνλφο. H αλάγθε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ έρεη αλαγλσξηζηεί παγθνζκίσο ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε πνιινί λα κηιάλε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 γηα ηελ αμηνιφγεζε σο έλαλ 

μερσξηζηφ θιάδν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε δηθέο ηεο ζεσξίεο, κεζνδνινγίεο θαη 

εξγαιεία (π.ρ. Worthen&Sanders, 1987). 

χκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο (π.ρ. Kyriakides&Campbell, 2000; Campbell, 2001), 

ε αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ αλάγεηαη πξψηηζηα ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. ηελ επνρή απφ ην 1990 σο 

ζήκεξα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ε επνρή ηεο πξνηππνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ 

αγνξά (Κνπινχξε 2014), ε αμηνιφγεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε απνηίκεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, δηάζεζεο θαη ρξήζεο ησλ αγαζψλ. Με ηε ινγηθή ηεο απφδνζεο 

ιφγνπ (νινκψλ, 1998), απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ αλάιπζε ―θφζηνπο – απνηειέζκαηνο‖ απνζθνπεί ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο (κε απηή ηε 

δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ζπλπθαζκέλε ε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο 

Αγγινζαμνληθέο ρψξεο). 

χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο (π.ρ. Bamburg&Andrews, 1991; Wrightetal., 1997), ε 

βαζηθφηεξε αλάγθε γηα εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε αλάγεηαη θαη εληνπίδεηαη ζηελ αλάγθε 

γηα θαηαλφεζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο. Απηή ε δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθήο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηξφπσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε θαη ζα πεξηνξίζνπλ ηε ζπαηάιε ζε ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα. θνπφο παξακέλεη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 
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πξνζπάζεηαο. ην πιαίζην απηφ ηνπνζεηείηαη θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ παξσζεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη θηλήηξσλ ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν, πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ καζεηψλ απνδνηηθφηεξε. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλStronge(1997), ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε αλάγεηαη ζε 

θαζαξά πξαθηηθφ επίπεδν: απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ, είλαη ε θξίζε ηνπ πξνζσπηθνχ (δηδαθηηθνχ θαη κε 

δηδαθηηθνχ), ε εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο θιπ. 

Μνληέια εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

Έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξα κνληέια αμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην έκςπρν 

δπλακηθφ φζν θαη ζε δηαδηθαζηηθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ζχληνκα κηα ηππνινγία κνληέισλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Παζηαξδήο θ.ά., 2005; νινκψλ, 1998): 

Παξαδνζηαθή αμηνιόγεζε (κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε δηνίθεζε) 

Πξφθεηηαη γηα ην κνληέιν ηνπ επηζεσξεηηζκνχ, ην νπνίν θπξηάξρεζε γηα πνιιά ρξφληα 

θαη ζηε ρψξα καο θαη εζηίαδε ζηελ αμηνιφγεζε αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο, ηνπο επηζεσξεηέο. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηνχληαλ κε 

παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο επηζεσξεηέο θαη αθνινπζνχζε 

ε ζχληαμε θάπνηαο ζρεηηθήο έθζεζεο. Σν κνληέιν απηφ βαζηδφηαλ ζηνλ δεκφζην 

δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη δελ ειάκβαλε ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. θνπφο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ λα 

δηαπηζησζεί ν βαζκφο πνπ ηεξνχληαλ ην ηππηθφ πιαίζην θαλφλσλ θαη δελ έκπαηλε ζηελ 

νπζία ηεο δηδαζθαιίαο σο πνιπδηάζηαηνπ κεραληζκνχ αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθνχ - 

καζεηή. 

Τν κνληέιν ηεο ηεξαξρηθήο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο  

Αλήθεη θαη απηφ ζηελ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε αιιά δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

επηζεσξεηηζκφ, κηαο θαη πινπνηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ, κε 

ηελ έλλνηα φηη νη αλψηεξνη ηεξαξρηθά αμηνινγνχλ ηνπο θαηψηεξνπο. κσο, θαη ην κνληέιν 

απηφ επηθεληξψλεηαη ζηε δηαπίζησζε ηεο επίηεπμεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ηππηθήο 

ππαθνήο ζηνπο λνκνζεηηθνχο θαλφλεο. 

Λνγηζηηθόο απνινγηζκόο (κε βάζε ηε λενεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε) 

Καη απηφ ην κνληέιν εζηηάδεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ «απνδνηηθφηεηα» ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη απξφζσπα, κε ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ λα 

απνηηκάηαη απφ θεληξηθνχο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζηαζκηζκέλα 

ηεζη γλψζεσλ γηα ηνπο καζεηέο θαη εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηηο ρψξεο 

πνπ εθαξκφδεηαη ην κνληέιν απηφ, δείθηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζεσξείηαη ζπλήζσο ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα ηεζη γλψζεσλ, ηα 

νπνία ζρεδηάδνληαη ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο 

καζεηηθέο επηδφζεηο, φπσο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δνχλε. 

Σπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιόγεζε 

Πξφθεηηαη γηα κηα λεφηεξε πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο δηεζλψο. 

χκθσλα κε ηε θηινζνθία απηνχ ηνπ κνληέινπ, πξσηεχνπζα ζέζε ζηε καζεζηαθή θαη 
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δηδαθηηθή δηαδηθαζία έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη θαη ηελ 

επζχλε ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Έηζη, πξνάγεηαη ε ζπκκεηνρηθή δξάζε κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Kelly, 1999, νινκψλ θ.ά. 1999). Αλαιπηηθφηεξα, ε 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα 

ζχλνιν αηφκσλ: έλαλ θξηηηθφ θίιν (κπνξεί λα είλαη θαη ν ρνιηθφο χκβνπινο), ηνπο 

ίδηνποηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνπο γνλείο αιιά, πηζαλφλ, θαη ηνπο 

ίδηνποηνπο καζεηέο. 

Απηναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηεο απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξνψζεζε 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπ άπνςεο θαη θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεπζχλεο ηνπ γηα επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή 

θαη εληζρχεη ηελ αλαηξνθνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(Αλδξεαδάθεο θαη Ξαλζάθνπ, 2006). 

Γεληθφηεξα, κε ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνσζνχληαη ελαιιαθηηθνί 

ηξφπνη δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο (Καηζαξνχ 

&Γεδνχιε, 2008): 
 Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο. 

 Άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζήο ηνπ. 

 Αλάιεςε πξνζσπηθήο δξάζεο θαη επζχλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο αμηνιφγεζεο. 

Δηεξναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Απηή ε κνξθή αμηνιφγεζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε αξθεηέο ρψξεο δηεζλψο, 

πινπνηείηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε νκάδα ζπλαδέιθσλ ηνπ. Ζ 

κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο (Barkley&Cohn, 1999; Παζηαξδήο θ.ά., 2005): 
 Ζ αμηνιφγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή αλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παίξλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, παξά ζηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο θάπνησλ ηξίησλ, 

κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν ίδηνο δε ζπκκεηέρεη.  

 Σα αμηνινγηθά θξηηήξηα πξέπεη λα έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηελ ακνηβαία ζπλελλφεζε 

αμηνινγεηψλ θαη αμηνινγνχκελσλ θαη κπνξεί λα αθνξνχλ ζηα πεδία ηεο επηζηεκνληθήο 

επάξθεηαο, ηνπ δηδαθηηθν-παηδαγσγηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ηε δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

νη εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο πεξηζηάζεηο θαη νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

 Ζ αμηνιφγεζε ζπληειείηαη ζ‘ έλα επηκνξθσηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν 

ν εθπαηδεπηηθφο δε ληψζεη φηη απεηιείηαη αιιά δηαξθψο βειηηψλεηαη. 

Σν θχξην φθεινο απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε σο αμηνινγνχκελνη είηε 

σο αμηνινγεηέο, δηφηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ 

ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο, θαιέο πξαθηηθέο 

θαη δηδαθηηθέο ηερληθέο. Αλαδεηθλχεηαη πηα ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ 

απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ζηε ζπλεξγαζία θαη ην ζηνραζκφ (Μηραήι θ.ά. 2003), Σν κνληέιν 

απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ζεζκφ ηνπ Μέληνξα, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο έλαο 

εκπεηξφηεξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε 

θάπνηνλ άιιν εθπαηδεπηηθφ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Ο ζεζκφο απηφο είλαη 

δηαδεδνκέλνο ζε αξθεηά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηεζλψο θαη αθνξά θπξίσο ζηνπο 

λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ησλ νπνίσλ ε ζεηεία δίπια ζε εκπεηξφηεξνπο ζπλαδέιθνπο 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή (π.ρ. Freibergetal., 1996). 
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Η αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα από ηζηνξηθή άπνςε 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε πην πξνβιεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Αξρηθά, βαζηζκέλν ζηελ Δπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε ηεο 

Γηνίθεζεο (Taylorism), εθαξκφζηεθε ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα επηζεψξεζεο πνπ 

ζεσξείηαη σο ε πξψηε κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ γηλφηαλ ζπλήζσο φρη γηα λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα βειηησζεί (πνπζελά δελ αλαθέξεηαη ε ιέμε «βνήζεηα» ζηε βηβιηνγξαθία 

ηνπ «επηζεσξεηηθνχ ζπζηήκαηνο»), αιιά γηα λα ηνλ ειέγμεη αλ θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά 

ηνπ (Παπαγξεγνξίνπ, 1985). Αλ απνδεηθλπφηαλ ην αληίζεην, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο έπαηξλε 

κηα απζηεξή πξνεηδνπνίεζε. Αλ ε θαηάζηαζε ζπλερηδφηαλ, ηφηε πηζαλφλ λα ππήξραλ θαη 

νξηζκέλεο θπξψζεηο (π.ρ. πεξηθνπή κηζζνχ, απφιπζε). 

Ζ θηινζνθία απηνχ ηνπ είδνπο αμηνιφγεζεο (ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην θιαζηθφ 

γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο) είλαη φηη ππάξρεη θάπνηνο εμαηξεηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

(ν επηζεσξεηήο), ν νπνίνο γλσξίδεη θαιά ηη θαη πψο πξέπεη λα δηδαρηεί θαη ειέγρεη (επί θαη 

ζεσξεί) εάλ νη άιινη εθπαηδεπηηθνί ην εθαξκφδνπλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί 

ν παξαιιειηζκφο ηνπ επηζεσξεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην Παλνπηηθφλ χζηεκα, πνπ ν Γ. 

Μαπξνγηψξγνο (1993) πεξηγξάθεη σο έλαλ πχξγν ειέγρνπθπιαθψλ, εξγνζηαζίσλ ή 

ζρνιείσλ. Οη ζχγρξνλεο αιιαγέο ηφζν κέζα ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζηελ επξχηεξε 

θνηλσλία πνπ ζπληεινχληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα έρνπλ θαηαζηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

επηζεσξεηηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαρξνληζηηθέο, 

κεραληζηηθέο θαη κε παξαγσγηθέο (Αζαλαζίνπ, 1990; Καζζσηάθεο, 1989). 

Με ηελ εηζαγσγή λέσλ ζεσξηψλ ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, φπσο ε ζεσξία ηεο 

Γηνίθεζεο κέζσ ησλ Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ, επεξεάζηεθε θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ 

έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, έρνπκε κηα ζηξνθή πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο κέζα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ο ξφινο ηνπ αμηνινγεηή είλαη λα δεκηνπξγήζεη 

ηέηνηεο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη επραξηζηεκέλνο 

θαη ηθαλνπνηεκέλνο ζηνλ ρψξν ηεο δνπιεηάο ηνπ. Με βάζε απηή ηε ζεσξία, ν αμηνινγεηήο 

επηζθέπηεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηάμε θπξίσο γηα λα ηνπ δείμεη φηη θάπνηνο λνηάδεηαη 

θαη κεξηκλά γηα ηελ επηπρία ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ.  

Με ηελ εηζαγσγή ηεο ζεσξίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‗50, έρνπκε κηα ζηξνθή ζηε Γηνηθεηηθή επηζηήκε φρη κφλν ζηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο, αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (ζηελ πεξίπησζή καο, ν 

νξγαληζκφο είλαη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα). Ζ πεπνίζεζε εδψ είλαη φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζα πξνθχςεη απφ ηηο επηηπρίεο πνπ ζα έρνπλ ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο ηνπο, 

ηδηαίηεξα φηαλ ληψζνπλ φηη παξάγνπλ ζεκαληηθφ έξγν ηνπ νπνίνπ βιέπνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη ην νπνίν, παξάιιεια, ηνπο πξνζθέξεη εζηθή ηθαλνπνίεζε. Έλα άιιν 

βαζηθφ ζεκείν είλαη φηη ν εξγαδφκελνο γίλεηαη πην παξαγσγηθφο θαη πνηνηηθφο ζηελ 

εξγαζία ηνπ φηαλ πηζηεχεη φηη νη ακνηβέο (πιηθέο θαη εζηθέο) ζα απμεζνχλ αλάινγα κε ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε ζπκκεηνρηθή 

αληίιεςε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε θχξηα βάζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

γλσξίδνπλ θαη κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηη ζα δηδάμνπλ θαη πψο ζα ην δηδάμνπλ 

(Creemers, 1994). Δλδεηθηηθφ κέξνο απηνχ ηνπ δηαιφγνπ απνηειεί ε πξφηαζε γηα 

δεκηνπξγία «δηθηχσλ εκπηζηνζχλεο», δειαδή θνηλνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ λα 

αμηνπνηνχλ θαη ζην πεδίν ηεο αμηνιφγεζεο ηελ πξνζηηζέκελε αμία  ηεο γλψζεο (ηε 

γλσζηηθή ππεξαμία) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία (Σδνπκέξθαο, 2008). Πάλησο, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε σο γλσζηηθφ αληηθείκελν έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηνπ πνιχ αξγά ζηελ ειιεληθή αλψηαηε εθπαίδεπζε (Everard&Morris, 1999). 
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Δπηρεηξήκαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Τπάξρνπλ δηάθνξα επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(π.ρ. Γεκεηξφπνπινο, 2002; Υαλησηάθεο & Καςάιεο, 2002; Κνπηνχδεο, 2003). πλήζσο 

ηα επηρεηξήκαηα θαηά ηεο αμηνιφγεζεο ακθηζβεηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 

αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα ππεξεηήζεη αιιά φρη ηελ ίδηα 

ηελ αμηνιφγεζε σο επηζηεκνληθή δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη 

θαρππνςία πνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ην παξειζφλ (επηζεσξεηηζκφο). Σα θπξηφηεξα 

επηρεηξήκαηα είλαη (Παιαηνθξαζάο, θ.ά. 1997): 
 Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη έλαο επηζηήκνλαο ν νπνίνο δηαζέηεη ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

επζπλεηδεζία λα επηηειεί ην έξγν ηνπ ζσζηά θαη δε ρξεηάδεηαη ηελ αμηνιφγεζε γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη αληίξξεζε λα αμηνινγείηαη, αξθεί λα βξεζεί αληηθεηκεληθφο ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο θαη ν αμηνινγεηήο ηνπ λα είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ζεσξείηαη σο κέζν ρεηξαγψγεζεο ηνπ δαζθάινπ. Με ηελ αμηνιφγεζε 

επηβάιιεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ε θπξίαξρε ηδενινγία. 

 Ζ αμηνιφγεζε πξνθαιεί άγρνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη 

κεησκέλε απφδνζε.     

 Μηα θαθή αμηνιφγεζε επεξεάδεη ή/θαη θαηαζηξέθεη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηε 

ζρέζε αμηνινγεηή θαη αμηνινγνχκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ζσζηά ε παηδαγσγηθή 

ιεηηνπξγία. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο δελ είλαη εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηφπηζην ηξφπν 

δηφηη είλαη κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε ιεηηνπξγία. 

 Ζ αμηνιφγεζε ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζε θάπνηνπο γνλείο ηελ αίζζεζε φηη ππεχζπλνο γηα 

ηα φπνηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπ είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. 

 Σν θχξνο ησλ αμηνινγεηψλ δελ είλαη πάληα απμεκέλν. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ παξαηήξεζεο δηδαζθαιηψλ ηνπ, κπνξεί λα πεξηνξίζεη 

ηελ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο απηήο.  

Σα ζεκαληηθφηεξα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο είλαη (Pashiardis, 1997; 

KyriakidesandCampbell, 2000; Παζηαξδήο&Παζηαξδή, 2000; Γεκεηξφπνπινο, 2002): 
 Δλαξκφληζε κε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Γηεξεχλεζε πηζαλήο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο επαγγεικαηία θαη ιεηηνπξγνχ. 

 Ζ αμηνιφγεζε αλαδεηθλχεη ηηο φπνηεο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Μηα θαινπξναίξεηε αμηνιφγεζε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη λα βνεζήζεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαζεσξήζνπλ θάπνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

 Απμάλεηαη ε ππεπζπλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Ζ αμηνιφγεζε βνεζά λα βξεζνχλ θαη λα αληακεηθζνχλ (ή λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια) 

εθείλνη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαθξίλνληαη ζην έξγν ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα ππνζηεξηρζνχλ 

κε θαηάιιειε βνήζεηα απηνί πνπ πηζαλψο πζηεξνχλ. 

 Ζ αμηνιφγεζε ζπλδξάκεη ζεηηθά ζηελ απφθαζε γηα κνληκνπνίεζε ή/θαη πξναγσγή θάπνηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

 Ζ αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηεί ε 

αμηνθξαηία. 

Πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Σν ζέκα ησλ αμηνινγεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε. Οη δπζθνιίεο 

πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο πνπ ππάξρεη πάλσ ζην ζέκα απηφ. Σα θπξηφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη (π.ρ. Παπαθσλζηαληίλνπ, 1988; Γεκεηξφπνπινο, 2002): 
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(1) Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα αμηνινγεζεί ν εθπαηδεπηηθφο, θαζψο απνπζηάδεη έλα 

πξφηππν απνδεθηφ απφ φινπο ηνπο εηδηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

(2) Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ν ηξφπνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο (αλ ζα αμηνπνηεζνχλ πνηέ).  

(3) ηαλ πξφθεηηαη γηα αμηνιφγεζε αηφκσλ, ε απφιπηε αληηθεηκεληθφηεηα είλαη 

κάιινλ αλέθηθηε, δηφηη ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο θαη δηάθνξεο ζηνπο αλζξψπηλνπο 

ραξαθηήξεο.  

(4) Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Γελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξίζεη θάπνηνο 

ηνπο ιφγνπο πνπ ζα ραξαθηήξηδε σο θαιφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ελψ κπνξεί λα ην θάλεη 

επθνιφηεξα γηα θάπνηνλ άιινλ επαγγεικαηία (π.ρ. κεραληθφ, δηθεγφξν θιπ.). 

(5) Σν ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ ζπλήζσο δελ αληηκεησπίδεηαη 

απφ ηελ πνιηηεία θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν σο επηζηεκνληθφ θαη παηδαγσγηθφ αιιά 

πνιηηηθφ (γηα ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο) θαη ζπληερληαθφ (γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

νξγαλψζεηο). 

(6) Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμηνθξαηηθήο επηινγήο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζηειερψλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ελ δπλάκεη αμηνινγεηψλ (π.ρ. Γηεπζπληέο ρνιείσλ, ρνιηθνί 

χκβνπινη θιπ.). 

Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο 

Αξθεηέο έξεπλεο ζε ζρνιεία ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζ.Π.Α. (π.ρ. Fuller, 1987) έδεημαλ 

φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ζηηο ρψξεο ηνπο, πνπ ζπλήζσο εμαληιείηαη ζηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ 

θάπνηνλ «θσηηζκέλν». Σν ίδην ίζρπε θαη ζηελ Διιάδα φηαλ ππήξρε ην ζχζηεκα ηνπ 

Δπηζεσξεηηζκνχ, δειαδή κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 (Βεξδήο, 2001). Ο ζεζκφο 

ηνπ Δπηζεσξεηή ήηαλ απφ ηνπο καθξνβηφηεξνπο θαη βαζηθφηεξνπο, ηφζν ζηε δηνίθεζε, 

φζν θαη ζηελ επνπηεία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηνλ λφκν Πεξί 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ 1834. Έθηνηε άιιαμε αξθεηέο θνξέο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

αιιά ην πλεχκα ηνπ παξέκεηλε ην ίδην. Σν 1970 ην Ν.Γ. 651/70 πξνέβιεπε πέληε 

επάιιεια επίπεδα δηνίθεζεο θαη επνπηείαο ηεο Δθπαίδεπζεο κε επηθεθαιήο ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ χκβνπιν κε δχν Γεληθνχο Δπηζεσξεηέο γηα θάζε Αλψηεξε Δθπαηδεπηηθή 

Πεξηθέξεηα. ε επίπεδν λνκνχ, επηθεθαιήο ήηαλ ν Ννκαξρηαθφο Δπηζεσξεηήο θαη ζε 

επίπεδν Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο ν Δπηζεσξεηήο. Σν 1976, ν λφκνο 309/76 

δεκηνχξγεζε 16 ζέζεηο Δπνπηψλ, επηθεθαιήο αληηζηνίρσλ πεξηθεξεηψλ θαη 240 ζέζεηο 

Δπηζεσξεηψλ (Μαπξνγηψξγνο, 1993; Γεκεηξφπνπινο, 2002).  

ζνλ αθνξά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Δπηζεσξεηψλ λα ζπληάζζνπλ ηηο αμηνινγηθέο 

εθζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ην θπξηφηεξν ζεκείν θξηηηθήο ηνπ ζεζκνχ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θπξίσο ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν. Ο ξφινο ηνπ Δπηζεσξεηή ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ήηαλ ξφινο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο δηδαθηηθήο (Μπνπδάθεο, 2005). Ζ επηζεψξεζε, δειαδή ν 

άκεζνο έιεγρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθνινπζνχζε θάπνηα «αμηνινγηθά» θξηηήξηα: α) ηελ 

επζπλεηδεζία, β) ηελ εζηθή πνηφηεηα θαη ην ραξαθηήξα, γ) ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε νπνία 

έπξεπε λα ζπλάδεη κε ηα ηδεψδε ηεο ειιεληθήο θπιήο («λνκηκφθξσλ θαη εππεηζήο», «λα 

εκθνξείηαη απφ πγηείο εζληθέο αξρέο»), δ) ηα θνηλσληθά θξνλήκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο 

πεπνηζήζεηο θηλνχκελα απζηεξψο εληφο ησλ εζληθψλ πιαηζίσλ, ε) ηελ ππεξεζηαθή 

ηθαλφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα (Παζηαξδήο, 1996).  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο δελ 

ππάξρεη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, αθνχ ν ζεζκφο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ πνπ 

αθνινχζεζε ηνλ ζεζκφ ηνπ Δπηζεσξεηή δελ είρε ζηελ νπζία σο ζηφρν λα αμηνινγήζεη ζε 

αηνκηθφ επίπεδν ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην έξγν ηνπ αιιά κφλν λα ηνλ βνεζήζεη ζ‘ απηφ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην λφκν 1304/1982, κε ην Π.Γ. 214/1984 θαη θπξίσο κε ην λφκν 

1566/1985, πξνβιέπνληαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα γίλεηαη κε 

εθζέζεηο ππεξεζηαθήο επδνθηκφηεηαο, πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, ηνλ νηθείν 

ρνιηθφ χκβνπιν θαη ηνλ νηθείν Πξντζηάκελν Γξαθείνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ 

αμηνινγηθψλ εθζέζεσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα θξίζε ηεο κνληκφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, γηα έιεγρν ηπρφλ αλεπάξθεηάο ηνπ θαη γηα θξίζεηο βαζκνινγηθψλ 

πξναγσγψλ θαζψο θαη γηα θαηάιεςε ζέζεσλ ζηειερψλ. ηελ πξάμε, απηέο νη εθζέζεηο 

πεξηνξίζηεθαλ κφλν γηα ηελ θξίζε κνληκνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεηά απφ ηε 

ζπκπιήξσζε δχν εηψλ πξνυπεξεζίαο θαη ζρεδφλ πάληα ήηαλ ζεηηθέο, δειαδή θαηέιεμαλ 

λα είλαη κία ηππηθή δηαδηθαζία, δηφηη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί απέξξηςαλ ηε λένπ ηχπνπ 

επηρεηξνχκελε αμηνιφγεζε θαη νη αληηδξάζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ήηαλ 

κεγάιεο (Παζηαξδήο, 2004). 

Δπίζεο, κε Π.Γ. ηνπ 1988 πξνβιέθζεθε, εθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ ρνιηθφ 

χκβνπιν, λα αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο (Ρεγνπνχινπ-

εξαθείκ, 2002). Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν ζε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κέξηκλα γηα βειηίσζή 

ηνπ κέζσ ζπζηάζεσλ, ζπκβνπιψλ θαη επηκφξθσζεο. Γηαθνξεηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζα αμηνπνηνχληαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε γεληθά ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη φρη γηα ηηο πξναγσγέο θαη θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αληίζεηα, θίλεηξα 

ζε φζνπο επηζπκνχλ λα εμειηρζνχλ θαη λα ππεξεηήζνπλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο έδσζε ν λφκνο 2043/1992 (θπξίσο κέζσ ηνπ Π.Γ. 320/1993), φπνπ ε 

βαζκνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (απφ ην Γηεπζπληή θαη ην ρνιηθφ χκβνπιν) 

θαζνξίζηεθε λα γίλεηαη αξηζκεηηθά ζε 100βάζκηα θιίκαθα (θαη φρη απιά πεξηγξαθηθά 

φπσο πξνβιέπνληαλ κέρξη ηφηε). κσο, θαη απηέο νη δηαηάμεηο παξέκεηλαλ ζηα ραξηηά θαη 

δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ, δηφηη θαηαγγέιζεθαλ απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο αζηπλφκεπζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη επηζηξνθή ζηνλ 

«επηζεσξεηηζκφ».  

Σε δεκηνπξγία ψκαηνο Μνλίκσλ Αμηνινγεηψλ πξνέβιεπε ν 2525/1997 (http://kesyp-

agr.ait.sch.gr/Nomoi/NomoiYpourgikewsApofEg.htm), ν νπνίνο θαζφξηζε έλα ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζπλνιηθφηεξα. ηφρνο ηνπ ήηαλ ε δηαπίζησζε ησλ αδπλακηψλ θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο 

επηζπκνχζαλ λα εμειηρζνχλ επαγγεικαηηθά (Ενπγαλέιε, θ.ά., 2007). Ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

δφζεθε ζηελ εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Καη ζηνλ ηειεπηαίν λφκν πεξί εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, ηνλ 2986/2002 

(http://anaplous.tripod.com/index04.htm), ν νπνίνο θαηήξγεζε ην ψκα Μνλίκσλ 

Αμηνινγεηψλ θαη έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ θξίλνληαη γηα κνληκνπνίεζε θαη απηψλ πνπ επηζπκνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο 

ζηειερψλ (δεκηνπξγία θηλήηξσλ), ζηελ αμηνιφγεζε πξνβιέπνληαλ λα ζπκκεηέρνπλ ν 

Γηεπζπληήο θαη ν νηθείνο ρνιηθφο χκβνπινο, νη νπνίνη πξνβιέπνληαλ λα αμηνινγνχλ ην 

έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κσο, αλ θαη ν 2986/2002 πξνβιέπεη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνηνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πξνηεξαηφηεηα λα 

αμηνινγεζνχλ θαη απφ πνηνπο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ππνβνιήο 

ελζηάζεσλ απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ, δελ πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηνπο άμνλεο θαη ηα 

θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αμηνιφγεζε. Βέβαηα, ε 

αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απνηππψζεθε ηνπο λφκνπο 2525/1997 

θαη 2986/2002, δελ εθαξκφζηεθε πνηέ ζηελ πξάμε θαζψο νη αληηζηάζεηο πνπ πξνέβαιαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ κεγάιεο θαη δελ ππήξρε, απφ πιεπξάο πνιηηείαο, θακία πξφζεζε 

ζχγθξνπζεο κε απηνχο (Κπξηαθίδεο, 2001). 
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Αληί επηιφγνπ 

πσο δηαπηζηψλεηαη, κεηά ηνλ Δπηζεσξεηηζκφ θαη ηα φζα αξλεηηθά ηνλ ζπλφδεπαλ, ηα 

ηειεπηαία 30 πεξίπνπ ρξφληα, ελψ έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο θαζηέξσζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, κε παξφκνην πλεχκα νη πεξηζζφηεξεο, έπεζαλ ζην θελφ δηφηη 

δελ πξνρψξεζε ε πινπνίεζε θαλελφο απφ απηά ηα ζεζκνζεηεκέλα ζπζηήκαηα. 

Οπζηαζηηθά δειαδή, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηεξνχληαη θάζε αμηνιφγεζεο θαη, παξάιιεια, θηλήηξσλ γηα ηε βειηίσζή ηνπο εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα (Κνπηειάθεο, 2003). Έηζη, θηάζακε ζην γλσζηφ θαη πξφζθαην Π.Γ. 

152/2013 ην νπνίν ήηαλ ην πξψην λνκνζέηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην 

νπνίν εθαξκφζηεθε ζε θάπνην αξρηθφ ζηάδην κεηά απφ φια απηά ηα ρξφληα απνπζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο (πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηκνξθψζεηο ζηειερψλ, αμηνιφγεζε Πεξηθεξεηαθψλ 

Γ/ληψλ, ρνιηθψλ πκβνχισλ, Γ/ληψλ Δθπαίδεπζεο θαη, κέρξη ζρεδφλ ην ηειηθφ ζηάδην, 

αμηνιφγεζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ). Σν ζπγθεθξηκέλν Π.Γ. έπαςε λα 

ηζρχεη ην Μάξηην ηνπ 2015.  

Πέξα απφ ηηο πξνζσπηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο ή επηζηεκνληθέο απφςεηο πνπ κπνξεί λα 

έρεη θαζέλαο εθπαηδεπηηθφο, ζηέιερνο ή κε, ζπλδηθαιηζηήο ή κε, έλα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

βέβαην: νη φπνηεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ππάξρνπλ γηα ην ζέκα δελ πξέπεη λα απεηινχλ ηελ 

ελφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιάδνπ, αιιά λα γίλνληαη αθνξκή γηα επνηθνδνκεηηθφ 

δηάινγν κε ζηφρν πάληα ηελ πιεξέζηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο. 
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Πεξίιεςε 

Σν πξφζθαην εγρείξεκα εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνχξγεζε 

επξχ πξνβιεκαηηζκφ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν θαη πξνθάιεζε πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη, θάπνηεο θνξέο, 

ζπγθξνχζεηο. Δμαίξεζε δελ απνηέιεζαλ νχηε νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο. Ζ παξνχζα 

εξγαζία απνηππψλεη ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζρέζε κε θάπνηεο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο, κεηά 

απφ ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Δπίζεο, αλαιχεη θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηελ Α/ζκηα θαη απηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε. Σέινο, παξαζέηεη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο έξεπλαο. 

Λέμεηο θιεηδηά:αμηνιφγεζε, εθπαηδεπηηθφ έξγν, εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο 

Δηζαγσγή 

Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ πνηνηηθή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε κνξθήο ζπζηήκαηνο, πνιχ πεξηζζφηεξν ηεο εθπαίδεπζεο, δελ 

κπνξεί λα ακθηζβεηείηαη. Γηα ηνλ επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ε επξχηεξε 

επηζηεκνληθή θαη πνιηηηθή ζπλαίλεζε ηεο αλαγθαηφηεηάο ηεο απνηειεί γεγνλφο. H αλάγθε 

ηεο αμηνιφγεζεο θάζε πξντφληνο γεληθφηεξα, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

εηδηθφηεξα, έρεη αλαγλσξηζηεί παγθνζκίσο ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε πνιινί λα κηιάλε απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 γηα ηελ αμηνιφγεζε σο έλα μερσξηζηφ θιάδν ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ κε δηθέο ηεο ζεσξίεο, κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία (π.ρ. Worthen&Sanders, 

1987). 

Αλ ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνιχπινθσλ θαη 

βαζχηεξσλ ζρέζεσλ ηνπ θφζκνπ, ε αμηνιφγεζε κάιινλ απνηειεί ηνλ θξίζηκν θαη 

θαζνξηζηηθφ κεραληζκφ ηεο αλάπηπμεο θαη πνηνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Αλακθίβνια, θπξίαξρνο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερνκέλεο εθπαίδεπζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα εθδειψλεηαη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο, γηα ηα δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο. 
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Ζ αμηνιφγεζε έρεη δηάθνξεο κνξθέο – ηχπνπο αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζρέζε ηεο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη 

(Γεκεηξφπνπινο, 2002; Scriven, 1994):  

α) φηαλ γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νλνκάδεηαη 

πξνθαηαξθηηθή θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηε ζρεδίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο,  

β) φηαλ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

νλνκάδεηαη δηακνξθσηηθή θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (π.ρ. κε ηε δηδαζθαιία),  

γ) φηαλ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

νλνκάδεηαη ηειηθή ή ζπλνιηθή θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

δ) φηαλ γίλεηαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο, ηφηε 

απηή νλνκάδεηαη κεηα-αμηνιφγεζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο. 

Σα αληηθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο: α) ζ‘ απηά πνπ αθνξνχλ ζηνπο έκςπρνπο ζπληειεζηέο θαη β) ζ‘ απηά πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο κε έκςπρνπο παξάγνληεο, δειαδή αληηθείκελν αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη 

θαζεηί έκςπρν ή άςπρν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (πξφζσπν, 

πξάγκα, ζεζκφο, κέηξν, πξφγξακκα ή δηαδηθαζία), αθνχ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

απνηειεί κηα εληαία νιφηεηα, θάζε κέξνο ηνπ νπνίνπ ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε πην πξνβιεκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο. ε πξνβιεκαηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή κε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απαζρφιεζε ηνπο εξεπλεηέο ζρεηηθά πξφζθαηα (π.ρ. 

Μαηζαγγνχξαο, 2000; Σξηιηαλφο, 2000). χκθσλα κε ηνπο Αλδξεαδάθε θαη Καδηαλάθε 

(2010) θαη ηελ Πακνπθηζφγινπ (2001) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη (ζηα ίδηα πεξίπνπ ραξαθηεξηζηηθά θαηαιήγνπλ θαη έξεπλεο απφ ην 

δηεζλή ρψξν, π.ρ. Fielding, 1997; MacBeath, 2001): 
 Ζ αγάπε γηα ηνπο καζεηέο.  

 Ζ ζέιεζε, ην κεξάθη, ε φξεμε γηα δνπιεηά, ε ζπλεηδεηή θιίζε θαη ε επηινγή γηα ην επάγγεικα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Ζ επηκνλή θαη ε ππνκνλή ηνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, σο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

 Ζ απηναμηνιφγεζε, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απηνβειηίσζεο. 

 Ζ ζαθήλεηα ησλ νδεγηψλ. 

 Ζ επηθνηλσλία. 

 Ο ελζνπζηαζκφο. 

 Ζ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ. 

 Ζ επνηθνδνκεηηθή εμήγεζε. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ. 

 Ζ ζσζηή ρξήζε ηνπ καζεζηαθνχ ρξφλνπ. 

 Σν θιίκα ηεο ηάμεο. 

 Ζ ρξήζε πνηθίισλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ. 

 Ζ ψξηκε, νινθιεξσκέλε θαη ηζνξξνπεκέλε πξνζσπηθφηεηα θαζψο θαη ε ςπρηθή πγεία ηνπ. 

κσο, ε ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζπγθεληξψλεη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επηηξέπνπλ λα δηαθξίλνπκε 
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εχθνια ηνλ απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ απφ ηνλ αλαπνηειεζκαηηθφ (Αλδξεαδάθεο, θ.ά., 

2008; Μαγγφπνπινο, 2005). 

ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληάζζνληαη ηα αθφινπζα 

(Γειεγηάλλε, 2002; ηάξθνο, 2003):  

α) ε ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπο σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζπγθξφηεζε, ηελ 

παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηε δηδαθηηθή ηνπο επζηνρία,  

β) ν ζρεκαηηζκφο ζεκειησκέλεο εηθφλαο γηα ηελ απφδνζε ζην έξγν ηνπο,  

γ) ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζην καζεηή κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαπηζηψζεσλ θαη νδεγηψλ ησλ αμηνινγεηψλ,  

δ) ε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ε 

πξνζπάζεηα εμάιεηςεο απηψλ,  

ε) ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ε 

παξνρή θηλήηξσλ ζε φζνπο επηζπκνχλ λα εμειηρζνχλ θαη λα ππεξεηήζνπλ ζε ζέζεηο 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη  

ζη) ε δηαπίζησζε ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζήο ηνπο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο επηκφξθσζεο. 

Ο Μαπξνγηψξγνο (1993, ζει. 146) επηζεκαίλεη ηα εμήο ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: «Δίλαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; Ή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε δηακφξθσζε επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο ή ηελ αλακφξθσζε ηεο βαζηθήο επαγγεικαηηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο; Ή 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ απην-εμέιημεο, απην-κφξθσζεο θαη απην-πξνζδηνξηζκνχ; Ή 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο; Ή κνληκνπνίεζε ή 

βαζκνινγηθή πξναγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; Ή άζθεζε ειέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή;». 

Σν Π.Γ. 152/2013 απνηέιεζε ηελ πξφζθαηε πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (δελ πξνβιεπφηαλ ε 

αμηνιφγεζε κε έκςπρσλπαξαγφλησλ). Απηφ φξηδε σο ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ηε ζπκβνιή 

ηεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πξνο φθεινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο, φξηδε 5 θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 

Α) Καηεγνξία Η – Δθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

Β) Καηεγνξία ΗΗ – ρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο. 

Γ) Καηεγνξία ΗΗΗ – Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

Γ) Καηεγνξία IV – Τπεξεζηαθή ζπλέπεηα θαη επάξθεηα. 

Δ) Καηεγνξία V – Δπηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηνχληαλ ηεηξάβαζκε πεξηγξαθηθή θιίκαθα («ειιηπήο», 

«επαξθήο», «πνιχ θαιφο» ή «εμαηξεηηθφο»). Μεηά ηελ θαηάηαμε ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζε 

θάπνηα απφ ηηο ηέζζεξηο βαζκίδεο, ν αμηνινγεηήο πξνέβαηλε ζηελ αθξηβή απνηίκεζε ηεο 

θάζε θαηεγνξίαο θξηηεξίσλ κε ρξήζε εθαηνληάβαζκεο αξηζκεηηθήο θιίκαθαο. 

Σν εγρείξεκα εθαξκφζηεθε κέρξη θάπνην βαζκφ: επηκνξθψζεθαλ ηα ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο (Πεξηθεξεηαθνί Γ/ληέο, ρνιηθνί χκβνπινη, Γ/ληέο Δθπαίδεπζεο θαη Γ/ληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ) θαη αμηνινγήζεθαλ φια ηα ζηειέρε εθηφο απφ ηνπο δηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ μεθίλεζε κελ αιιά δελ νινθιεξψζεθε 

πνηέ.  

Σν πνιχ βξαρχ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο δελ επέηξεςε ηε 

δηελέξγεηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζήο ηεο. κσο, ην δηάζηεκα απηφ ήηαλ αξθεηφ γηα λα 

αλαπηπρζνχλ δηάθνξνη πξνβιεκαηηζκνί ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο, ηε δπλαηφηεηα αθξηβνχο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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απνηειέζκαηνο θαη ηνλ αμηνθξαηηθφ ή κε ηξφπν δηελέξγεηάο ηεο. Ζ παξνχζα εξγαζία 

παξνπζηάδεη κηα έξεπλα πνπ πξνζπάζεζε λα απνηππψζεη θάπνηνπο απφ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο απηνχο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

Πιεξνθνξηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Α/ζκηα θαη Β/ζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ κέζσ δηάθνξσλ εξεπλψλ (π.ρ. 

Μαγγφπνπινο, 2005) θαη είλαη ρξήζηκε δηφηη ζπλεηζθέξεη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν γίλεηαη απνδεθηφ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο αίζζεζεο φηη ε 

αμηνιφγεζε απνηειεί θνηλή επζχλε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξνχζε θαη είρε σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε θαη κειέηε ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο γεληθφηεξα αιιά θαη πην εηδηθά, δειαδή ζε 

ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο κε βάζε ην Π.Γ. 152/2013.Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

141 εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο, κφληκνη θαη αλαπιεξσηέο, ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ εξγάδνληαλ ζε ζρνιεία φιεο 

ηεο επηθξάηεηαο (παλειιαδηθφ δείγκα, 33 απφ Πξσηνβάζκηα θαη 108 απφ Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε).Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο δηαζέηνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα 

ζηνηρεία κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν: είλαη λεαξήο ζπλήζσο ειηθίαο, κε ηερλνθξαηηθή 

κεξηθέο θνξέο αληίιεςε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αξθεηέο θνξέο κε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. 

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο απνθαζίζηεθε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, ηα 

νπνίν έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο έληππνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αθνχ πξψηα ζπλήζσο 

ζρεδηάδεηαη ζην ραξηί θαη θαηφπηλ, κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, κεηαθέξεηαη ζηνλ 

ππνινγηζηή. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πιεξνθνξηθήο ηνπ δείγκαηνο ζηάιζεθε κε e-mail ε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (URL) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ψζηε λα ην απαληήζνπλ 

(https://docs.google.com/forms/d/1RYW2C6FcctbYMbcEw4l0yI398G-IASMMyNd MgZ 

Fu1g8/ viewform). 

ηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεληάβαζκε θιίκαθα 

Likert κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πιεξνθνξηθήο λα θαινχληαη λα δειψζνπλ ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο ηνπο γηα θαζεκία απφ ηηο δειψζεηο πνπ ππήξραλ ζηελ εξψηεζε. πλήζσο ε 

θιίκαθα Likert είρε σο εμήο: α) ζπκθσλψ απφιπηα, πνιχ ζεκαληηθφ, λαη, πνιχ=5, β) 

ζπκθσλψ αξθεηά, αξθεηά ζεκαληηθφ, λαη, αξθεηά=4, γ) νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 

κέηξηαο ζεκαζίαο, λαη, κέηξηα=3, δ) δηαθσλψ αξθεηά, ιίγν ζεκαληηθφ, φρη ιίγν=2, ε) 

δηαθσλψ απφιπηα, θαζφινπ ζεκαληηθφ, φρη, θαζφινπ=1. 

 

Απνηειέζκαηα  

Αθνχ παξήιζε ν ρξφλνο ησλ 15 εκεξψλ πνπ είρε δνζεί πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην, φια ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχηεθαλ 

απνκαθξπζκέλα, «κεηακνξθψζεθαλ» («θαηέβεθαλ» - download) ζε ηνπηθφ δίζθν 

ππνινγηζηή θαη, κέζα απφ κηα δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο 

Google Docs, πεξάζηεθαλ ζε πεξηβάιινλ ινγηζηηθψλ θχιισλ (Excel) θαη απνζεθεχηεθαλ 

ζε ηνπηθφ ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα, πξνρσξήζακε ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 
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θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε θαζεκία απφ ηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ ηεο έξεπλαο. Αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ 

ησλ ππνθεηκέλσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο –αλνηθηέο θαη θιεηζηέο- θαη ζηε ζπλέρεηα 

εηζήρζεζαλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε Ζ/Τ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηχρνπλ θαηάιιειεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο. 

Γηα ιφγνπο αλαγλσζηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ, αλαθέξνπκε φηη κ.ν = 4,44 

ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζπκθψλεζαλ (θαηά κέζν φξν) αξθεηά (πξνο 

πνιχ) κε ην εμεηαδφκελν ζηνηρείν ή ην ζεψξεζαλ αξθεηά (πξνο πνιχ) ζεκαληηθφ. 

Αληίζηνηρα, κέζνο φξνο 2,12 ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δηαθψλεζαλ 

(θαηά κέζν φξν) αξθεηά κε ην εμεηαδφκελν ζηνηρείν ή ην ζεψξεζαλ ιίγν ζεκαληηθφ.ε 

επίπεδν επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε χπαξμε ζπλάθεηαο αλάκεζα 

ζηελ θαηεγνξηθή κεηαβιεηή «βαζκίδα ζηελ νπνία ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθφο» (κε 

θαηεγνξίεο 1=Α΄/ζκηα θαη 2=Β΄/ζκηα) θαη κηα άιιε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή, φπσο π.ρ. 

«δπλαηφηεηα έλζηαζεο» (κε θαηεγνξίεο 1=λαη θαη 2=φρη), εθαξκφζηεθε ην ζηαηηζηηθφ 

θξηηήξην ρ2. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο αλάκεζα  ζηελ θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε δπν θαηεγνξίεο 

«βαζκίδα ζηελ νπνία ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθφο» (κε θαηεγνξίεο 1=Α΄/ζκηα θαη 

2=Β΄/ζκηα) θαη κηα πνηνηηθή κεηαβιεηή εθαξκφζηεθε ην t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. 

Αλ ν έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξψλ ηεο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο (πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Levene‘stest) έδεηρλε αλνκνηνγέλεηα ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ, 

ηφηε θαηαθεχγακε ζε πξνζαξκνζκέλε ηηκή ηνπ t-test γηα άληζεο δηαζπνξέο. 

Αμίδεη, ηέινο, λα πξνζηεζεί, φηη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ, σο 

ειάρηζην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πηνζεηήζεθε ην p=.05. Πξνηηκήζεθε, 

κάιηζηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, λα 

αλαγξάθεηαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο κε ηελ αθξηβή ηνπ 

κάιηζηα ηηκή (βι. ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ). 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο αμηνιφγεζεο ηνπ 

έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά φζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ 

απαληήζεσλ, ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 1. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πιεξνθνξηθήο Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ 

 

 

ΓΖΛΧΔΗ 

 

Α΄/ΘΜΗΑ 

 

Β΄/ΘΜΗΑ 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣ

ΖΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

Ο ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο 

4,33 ,802 4,27 1,029 4,28 ,982 ,319 .750 

Ο ρνιηθφο 

χκβνπινο 

4,03 1,048 3,72 1,053 3,79 1,056 1,436 .153 

Οη καζεηέο 3,13 1,432 3,58 1,216 3,48 1,276 -1,761 .081 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ 

3,45 1,338 3,24 1,261 3,29 1,277 ,819 .414 

Ο χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ 
2,47 1,196 3,01 1,337 2,89 1,323 -2,011 .046 

Οη γνλείο 2,19 1,223 2,34 1,285 2,31 1,269 -,564 .574 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο-ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά φζνλ αθνξά ην 

ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ, ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 2. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πιεξνθνξηθήο Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο-ηερληθέο 

πνπ ζεσξνχλ σο θαηάιιειεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ 

 

 

ΓΖΛΧΔΗ 

 

Α΄/ΘΜΙΑ 

 

Β΄/ΘΜΙΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΣΑΣΗΣΗΚ

Ζ 

ΖΜΑΝΣΗΚ

ΟΣΖΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

πδήηεζε κε ην 

ρνιηθφ χκβνπιν 

4,03 1,080 4,01 1,093 4,01 1,086 ,104 .917 

Πεξηγξαθηθή έθζεζε 

απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ * 

3,80 ,961 3,61 1,227 3,65 1,173 ,909 .367 

Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

θαη πξνζσπηθφο 

θάθεινο ηεθκεξίσζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

3,10 1,269 3,30 1,287 3,26 1,282 -,766 .445 

Πεξηγξαθηθή έθζεζε 

απφ ην ρνιηθφ 

χκβνπιν 

3,47 1,164 3,14 1,128 3,22 1,141 1,435 .154 

Δξσηεκαηνιφγην πξνο 

ηνπο καζεηέο 
2,81 1,203 3,33 1,155 3,21 1,182 -2,209 .029 

πλέληεπμε απφ ην 

ρνιηθφ χκβνπιν 

3,37 1,159 3,14 1,205 3,19 1,195 ,929 .354 

Παξαηήξεζε ζηελ 

ηάμε απφ ην ρνιηθφ 

χκβνπιν 

3,48 1,299 3,08 1,311 3,17 1,314 1,473 .143 

Τπεξεζηαθφο θάθεινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

3,10 1,205 3,14 1,251 3,13 1,237 -,132 .895 

Μαζεζηαθά 

απνηειέζκαηα (π.ρ. 

ηεζη ζε καζεηέο) 

2,58 1,385 2,76 1,239 2,72 1,270 -,698 .486 

Πεξηγξαθηθή έθζεζε 

απφ ην Γηεπζπληή 

2,84 1,344 2,63 1,352 2,68 1,348 ,748 .455 

Πεξηγξαθηθή έθζεζε 

απφ ζπλαδέιθνπο 

2,22 1,431 2,68 1,367 2,57 1,390 -1,657 .100 

Παξαηήξεζε ζηελ 

ηάμε απφ ζπλάδειθν 

2,32 1,400 2,60 1,355 2,54 1,365 -,985 .326 

Δξσηεκαηνιφγην πξνο 

ηνπο γνλείο 

1,97 ,983 2,28 1,198 2,21 1,158 -1,471 .147 

Παξαηήξεζε ζηελ 

ηάμε απφ ην Γηεπζπληή 
2,59 1,188 2,03 1,156 2,16 1,183 2,418 .017 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα πξέπεη 

λα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά 
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θζίλνπζα ζεηξά φζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ, ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 3. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πιεξνθνξηθήο Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ 

 

 

ΓΖΛΧΔΗ 

 

Α΄/ΘΜΙΑ 

 

Β΄/ΘΜΙΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΣΑΣΗΣΗΚ

Ζ 

ΖΜΑΝΣΗΚ

ΟΣΖΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

Άκεζε ζχλδεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο κε 

επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

εζηηαζκέλεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

4,65 ,551 4,50 ,705 4,53 ,675 1,089 .278 

Άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ 

έκπεηξνπο 

επηκνξθσηέο 

4,48 ,724 4,36 ,770 4,39 ,759 ,770 .442 

Απηνβειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

4,29 ,902 4,28 ,892 4,28 ,891 ,040 .968 

Θεζκηθή εζηθή 

αλαγλψξηζε ησλ 

εμαίξεησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

3,84 1,098 4,06 1,031 4,01 1,046 -1,018 .311 

Βαζκνινγηθή εμέιημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

3,50 1,408 3,13 1,577 3,21 1,545 1,163 .247 

Μνληκνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

3,17 1,560 3,20 1,515 3,19 1,519 -,080 .936 

Οηθνλνκηθή εμέιημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

3,16 1,530 2,99 1,638 3,03 1,610 ,518 .605 

Καηάιεςε ζέζεο 

ζηειέρνπο 

2,86 1,356 3,03 1,334 2,99 1,335 -,593 .555 

Μεηάηαμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο 

2,93 1,412 2,76 1,274 2,80 1,301 ,630 .530 

Γηαζεζηκφηεηα–

απφιπζε ειιηπψλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

1,73 1,112 1,74 1,124 1,74 1,117 -,011 .991 

 

Δπίζεο, φινη (100%) νη εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο ηνπ δείγκαηνο, ηφζν ηεο Α/ζκηαο 

φζν θαη ηεο Β/ζκηαο, ζπκθσλνχλ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ελζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλ ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο δελ ηνπο ηθαλνπνηεί. 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

αμηνιφγεζε «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ», ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 4. πρλφηεηεο θαη πνζνζηά γηα ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πιεξνθνξηθήο Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη αμηνιφγεζε «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη 

αμηνιφγεζε «απφ θάησ πξνο ηα 

επάλσ»; 
χλνιν 

Ναη Όρη 

 

Α΄/ζκηα 
πρλφηεηα 32 1 33 

Πνζνζηφ 97,0% 3,0% 100,0% 

Β΄/ζκηα 
πρλφηεηα 103 5 108 

Πνζνζηφ 95,4% 4,6% 100,0% 

χλνιν 
πρλφηεηα 135 6 141 

Πνζνζηφ 95,7% 4,3% 100,0% 

 

Δμεηάδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ζην PearsonChi-Square (ρ
2
) βξίζθεηαη ίζν κε .690, πνπ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ .05. πλεπψο, νη φπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Β/ζκηαο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο.  

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 4, ζρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ», δειαδή νη 

αμηνινγνχκελνη λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξφ ηνπο. 

πκπεξάζκαηα 

ζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί 

Πιεξνθνξηθήο ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πην ζεκαληηθφ (απηναμηνιφγεζε), γεγνλφο πνπ 

είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε αλάινγεο έξεπλεο πξνεγνπκέλσλ εηψλ (π.ρ. Μαγγφπνπινο, 

2005). Απφ ηνπο εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξν ην ρνιηθφ χκβνπιν 

θαη θαηφπηλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Πνιιέο 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζε Διιάδα θαη Κχπξν επηβεβαηψλνπλ φηη απηνί νη δχν θνξείο 

αμηνιφγεζεο είλαη απνδεθηνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (π.ρ. Παζηαξδήο, 1994, 

Φαραξφπνπινο, 2003 θαη Μαγγφπνπινο, 2005), αιιά ζε ζρεηηθά ηζφηηκε βάζε, ελψ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ν ρνιηθφο χκβνπινο θαίλεηαη λα είλαη πην απνδεθηφο απφ ην 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Γεληθφηεξα, ζε φζα εξσηήκαηα επηδεηνχληαλ ζχγθξηζε κεηαμχ 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί 

έδεηρλαλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπν ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ. 

Αθφκε θαη νη ηερληθέο πνπ εκπιέθνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ είλαη 

πεξηζζφηεξν απνδεθηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε απηέο ζηηο 

νπνίεο εκπιέθεηαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. Απφ απηέο ηηο κεζφδνπο-ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζπδήηεζε θαη ηελ πεξηγξαθηθή 

έθζεζε παξά ηε ζπλέληεπμε θαη ηελ παξαηήξεζε, απνηέιεζκα πνπ είλαη ζε ζχκπλνηα κε 

ην κηθξφ πνζνζηφ απνδνρήο ηεο ρξήζεο αξηζκεηηθψλ θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο (είηε 

εθαηνληάβαζκεο, είηε εηθνζάβαζκεο είηε δεθάβαζκεο). 

ζνλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο πνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθξίλνληαη θάπνηεο ζεηηθέο πξνο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ελέξγεηεο, φπσο ε «Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 

έκπεηξνπο επηκνξθσηέο», ε «Απηνβειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» θαη ε «Θεζκηθή εζηθή 

αλαγλψξηζε ησλ εμαίξεησλ εθπαηδεπηηθψλ» κε αξθεηά πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο. Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη δηζηαθηηθνί κε 
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νπνηνδήπνηε ηξφπν αμηνπνίεζεο πξνθαιείηαη αιιαγή ζην  εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (φπσο «Βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ», «Μνληκνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ», «Οηθνλνκηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ», «Καηάιεςε ζέζεο 

ζηειέρνπο» θαη «Μεηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο»). Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη ζηηο έξεπλεο ησλ Υαξαθφπνπινπ (1998) θαη 

Πακνπθηζφγινπ (2001). Δπίζεο, φπσο είλαη αλακελφκελν, απνξξίπηνπλ ζαθψο ηε 

δηαζεζηκφηεηα – απφιπζε σο ηξφπν αμηνπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζηηο πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζαλ κέζσ ζρεηηθήο αλνηρηήο 

εξψηεζεο ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε δελ πξέπεη λα έρεη ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα, ελψ 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην έξγν ηνπ, λα 

ζηνρεχεη ζηε βειηίσζή ηνπ θαη λα δίλεη θίλεηξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη δειαδή 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ληψζνπλ θαη λα πεηζηνχλ φηη ε αμηνιφγεζε 

πξνζβιέπεη ζηε βειηίσζή ηνπο θαη, θαη‘ επέθηαζε, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο ππνβάζκηζε ή ζηελ απφιπζε 

θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππήξμαλ πνιιέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, εθηφο απφ θάπνηα ζεκεία ζε δχν απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ππήξμε κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ σο θνξέα αμηνιφγεζεο, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Β/ζκηαο ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Α/ζκηαο, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ δείρλεη φηη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ απνιακβάλεη 

κεγαιχηεξεο εθηίκεζεο ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηελ Α/ζκηα. 

Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε εκθαλίζηεθε ζε δχν πεξηπηψζεηο 

κεζφδσλ – ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πξψηε αθνξά ζην 

εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο καζεηέο, ην νπνίν δελ ην εκπηζηεχνληαη σο ελδεδεηγκέλε 

κέζνδν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο φζν νη ζπλάδειθνί ηνπο ηεο Β/ζκηαο, πηζαλφλ δηφηη 

ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο ζηελ Α/ζκηα δελ έρνπλ ηελ ειηθηαθή σξηκφηεηα λα απαληήζνπλ 

ζ‘ έλα ηέηνην εξσηεκαηνιφγην. Ζ δεχηεξε αθνξά ζηελ παξαηήξεζε ζηελ ηάμε απφ ην 

Γηεπζπληή, ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο ηε ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξε σο κέζνδν 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηε Β/ζκηα, πηζαλφλ δηφηη ν Γηεπζπληήο ζε κηα ζρνιηθή 

κνλάδα ηεο Α/ζκηαο γλσξίδεη θαιχηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ 

αξηζκνχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε Β/ζκηα.  
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Περύληψη 

Η παροϑςα εργαςύα διερευνϊ το ρϐλο που διαδραματύζει η εμπιςτοςϑνη ςτο εκπαιδευτικϐ 
ςυγκεύμενο και πιο ςυγκεκριμϋνα ςτην αξιολϐγηςη των εκπαιδευτικών. το πλαύςιο τησ εξετϊζονται 
τα εξόσ κρύςιμα ερωτόματα. Πρώτον, ποιουσ φορεύσ ό/και πρϐςωπα εμπιςτεϑονται οι εκπαιδευτικού 
ωσ αξιολογητϋσ τουσ; Δεϑτερον, ποια χαρακτηριςτικϊ επιθυμοϑν να ϋχει ο διευθυντόσ του ςχολεύου 
και ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ προκειμϋνου να τουσ εμπιςτευτοϑν ωσ αξιολογητϋσ τουσ; Η εμπιςτοςϑνη 
αποτελεύ υψηλόσ ποιϐτητασ ειςροό προςφϋροντασ προςτιθϋμενη αξύα και για το λϐγο αυτϐ η 
ςημαςύα και ο ρϐλοσ τησ εύναι καθοριςτικϐσ ςτην ποιϐτητα και την αποτελεςματικϐτητα του 
ςυςτόματοσ αξιολϐγηςησ. Η εγκατϊςταςη μιασ μεςτόσ περιεχομϋνου και νοόματοσ εμπιςτοςϑνησ 
μεταξϑ πολιτεύασ και εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ αποτελεύ πρϐκληςη και προαπαιτοϑμενο για την 
αποτελεςματικϐτερη λειτουργύα του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ και κατ’ επϋκταςη τησ αξιολϐγηςησ.  

Λϋξεισ Κλειδιϊ: Αξιολϐγηςη, αξιολϐγηςη εκπαιδευτικών, εμπιςτοςϑνη 

Ειςαγωγό  

Οι εκπαιδευτικού, ϐπωσ ϊλλωςτε και πολλού ϊλλοι επαγγελματύεσ, εργϊζονται ςε 
περιβϊλλον αβεβαιϐτητασ, ςυγκροϑςεων και απρϐβλεπτων αλλαγών. Σο εκπαιδευτικϐ 
ςϑςτημα επαναπροςδιορύζεται διαρκώσ αναφορικϊ με τον ςκοπϐ, το περιεχϐμενο, τισ 
μεθϐδουσ και τισ μορφϋσ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ ςτον 21ου αιώνα. Σο ϋργο των 
εκπαιδευτικών αλλϊζει δραματικϊ. Οι εκπαιδευτικού καλοϑνται εύτε να ςυςςωματώςουν 
ςτισ πρακτικϋσ τουσ πολλϊ νϋα ςτοιχεύα εύτε να εγκαταλεύψουν μερικώσ ό ολικώσ τισ 
προηγοϑμενεσ. Η μετϊβαςη εύναι εντατικό καθώσ ωθοϑνται ςτην υιοθϋτηςη αλλαγών ςε 
ςυντομϐτερο χρϐνο απϐ αυτϐν που εύχαν ςτη διϊθεςό τουσ ςε προηγοϑμενεσ ιςτορικϋσ 
περιϐδουσ (Harris, 2012). Πολλού διατεύνονται (Ματςαγγοϑρασ και ϊλλοι, 2014) ϐτι οι 
εκπαιδευτικού χρειϊζονται υποςτόριξη και ενθϊρρυνςη ςτο διδακτικϐ ϋργο τουσ 
προκειμϋνου αυτϐ να ςυγχρωτιςτεύ με τισ νϋεσ εξελύξεισ και να βοηθόςει ϐςο το δυνατϐν 
περιςςϐτερο τη μϊθηςη. Προσ αυτό την κατεϑθυνςη η αξιολϐγηςη των εκπαιδευτικών 
μπορεύ να διαδραματύςει ενεργϐ και κομβικϐ ρϐλο.  

Η εμπιςτοςϑνη ςυνιςτϊ μύα εξϋχουςασ ςημαςύασ ειςροό που ςυμβϊλλει ςτην αποδοχό 
και τη ςυναύνεςη των εκπαιδευτικών αναφορικϊ με την αξιολϐγηςό τουσ ενδεχομϋνωσ ςε 
μεγαλϑτερο βαθμϐ απϐ ϐτι οι ςυναφεύσ θεςμικϋσ ρυθμύςεισ. Κατϊ ςυνϋπεια η ςχετικό με την 
εμπιςτοςϑνη ϋρευνα (Υραγκοϑλησ, 2010) εύναι ςημαντικό και χρόςιμη καθώσ προςφϋρει τη 
δυνατϐτητα αφενϐσ να διερευνηθεύ ο μηχανιςμϐσ που διϋπει τισ ςχϋςεισ τϐςο μεταξϑ 
ηγεςύασ και εκπαιδευτικών ϐςο και μεταξϑ αξιολογητό και εκπαιδευτικών και αφετϋρου να 
μελετηθεύ ο τρϐποσ με τον οπούο οι ςχϋςεισ αυτϋσ επηρεϊζουν την ποιϐτητα και την 
αποτελεςματικϐτητα τησ αξιολϐγηςησ. υνεπώσ, βαςικϐ ςκοπϐ τησ παροϑςασ μελϋτησ 
αποτελεύ η αρχικό ςκιαγρϊφηςη του ρϐλου που διαδραματύζει η εμπιςτοςϑνη ςτην 
αξιολϐγηςη των εκπαιδευτικών.  

Αξιολόγηςη 

ε θεςμικϐ, ακαδημαώκϐ και διοικητικϐ επύπεδο εύναι πολλού ϐςοι θεωροϑν απαραύτητη 
την αξιολϐγηςη καθώσ την αντιλαμβϊνονται ωσ διαδικαςύα ςυλλογόσ πληροφοριών βϊςει 

των οπούων υποςτηρύζεται η λόψη αποφϊςεων (Patton, 2003, Stake, 2004). Θεμελιώνουν 
την αναγκαιϐτητα τησ πληροφϐρηςησ με ιςχυριςμοϑσ που παραπϋμπουν μεταξϑ ϊλλων και 
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ςτην ικανοπούηςη του δημϐςιου ςυμφϋροντοσ. Η ρητορικό τουσ περιλαμβϊνει ςυχνϋσ 
αναφορϋσ ςτην πρϐβλεψη, τη βελτύωςη, την αποτελεςματικϐτερη λειτουργύα και τον ϋλεγχο 
υλοπούηςησ των παρεμβϊςεων. Η αξιολϐγηςη ωσ παρϋχουςα πληροφϐρηςη εργαλειακόσ 
χρόςησ (Giddens, 2001) εύναι κυρύαρχη ςτισ προτεραιϐτητϋσ τουσ. Μολονϐτι οι ϐποιεσ 
ενςτϊςεισ, αμφιςβητόςεισ ό κριτικϋσ εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμεσ καθώσ εμπλουτύζουν 
θεωρητικϊ και μεθοδολογικϊ την αξιολϐγηςη, οι δυνατϐτητϋσ τησ δεν οριοθετοϑνται και δεν 
περιορύζονται ςε ϐςα εμπεριϋχει ο εργαλειακϐσ χαρακτόρα τησ. Ολοϋνα και πιο ςυχνϊ 
δύνεται ϋμφαςη, κυρύωσ απϐ την ακαδημαώκό και την εκπαιδευτικό κοινϐτητα, αφενϐσ ςτην 
αξιολϐγηςη που ωθεύ τουσ δρώντεσ ςε αναςτοχαςμϐ και αφετϋρου ςτην αξιολϐγηςη ωσ 

διαδικαςύα καταςκευόσ νοόματοσ (Abma, 2005). Η αυξανϐμενη βαρϑτητα που δύδεται ςτην 
αξιολϐγηςη ωσ αναςτοχαςμϐ απορρϋει απϐ τη δυνατϐτητϊ τησ να ςυνδϋει την εργαλειακό 
με τη διαφωτιςτικό χρόςη. Η αξιολϐγηςη ωσ διαδικαςύα ερμηνεύασ των δρϊςεων των 
υποκειμϋνων ϋχει ανατροφοδοτικϐ χαρακτόρα που εμπλουτύζει κατϊ ςπειροειδό τρϐπο με 
πολϑτιμο υλικϐ τϐςο τουσ δρώντεσ ϐςο και το αντικεύμενο αξιολϐγηςησ. Η αξιολϐγηςη ωσ 
αναςτοχαςμϐσ αλλϊ και ωσ διαδικαςύα δϐμηςησ νοόματοσ ςυμβϊλλει και ςτην αμοιβαύα 
κατανϐηςη και αφομούωςη βαςικών και λειτουργικών εννοιών που αξιοποιοϑνται ςτο 
εκπαιδευτικϐ ςυγκεύμενο. Η καταβολό ενϐσ κοινοϑ εννοιολογικοϑ πλαιςύου απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ διευκολϑνει την εξϋταςη και την αιτιολϐγηςη πρακτικών και ςυμπεριφορών.   

Η ωφελιμϐτητα τησ αξιολϐγηςησ των εκπαιδευτικών αποτυπώνεται ωσ επύ το πλεύςτον 
ςε τρύα επύπεδα. Πρώτον, ςε επύπεδο ςχολεύου τύθεται το ερώτημα εϊν μπορεύ να το αλλϊξει. 
Αν μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην ειςαγωγό και τη διατόρηςη εκεύνησ τησ κουλτοϑρασ που 
επιδοκιμϊζει τη ςυνεργαςύα, τον αναςτοχαςμϐ, την καινοτομύα, την αλλαγό και τη 
βελτύωςη. το διεθνό χώρο, μϊλιςτα, διεξϊγονται τα τελευταύα χρϐνια πολλϋσ και 
ςημαντικϋσ ϋρευνεσ που διερευνοϑν το ρϐλο των παραπϊνω παραγϐντων ςτισ διαδικαςύεσ 
βελτύωςησ του ςχολεύου (school improvement). Δεϑτερον, ςε επύπεδο εκπαιδευτικών 
προβϊλλει επιτακτικό η ανϊγκη διερεϑνηςησ του ρϐλου που διαδραματύζει η αξιολϐγηςό 
τουσ. Εύναι πολλϋσ και ςημαντικϋσ οι ερωτόςεισ που μποροϑν να τεθοϑν. Για παρϊδειγμα, 
μπορεύ η αξιολϐγηςη: α) να ςυγχρωτύςει, ϐπου κρύνεται αναγκαύο, το ςχεδιαςμϐ, την 
οργϊνωςη και τισ πρακτικϋσ διδαςκαλύασ με τισ νϋεσ ανϊγκεσ, β) να τροποποιόςει, ωσ 
επακϐλουθο των παραπϊνω, την προςωπικό θεωρύα των εκπαιδευτικών, γ) να ωθόςει ςε 
επαγγελματικό ανϊπτυξη. Σρύτον, ςε επύπεδο μαθητών, ϐπου το κριςιμϐτερο ερώτημα 
αφορϊ ςτον βαθμϐ ςτον οπούο η αξιολϐγηςη ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη των μαθηςιακών 
επιτευγμϊτων.  

Ψςτϐςο, κϊποιοι διαφωνοϑν ϋντονα ό αντιμετωπύζουν με ςκεπτικιςμϐ των αξιολϐγηςη 
των εκπαιδευτικών Η καχυποψύα τουσ πιθανϊ απορρϋει εύτε απϐ τουσ κινδϑνουσ που 
εμπεριϋχει εύτε απϐ τη μη κατανϐηςη των διαδικαςιών τησ. Αλλϊ ακϐμα και ϐταν η 
αξιολϐγηςη θεωρεύται μηχανιςμϐσ επιτόρηςησ (Μαυρογιώργοσ, 2014), εκφοβιςμοϑ και 
μϋςο ϊςκηςησ ςυμβολικόσ βύασ, αυξϊνονται οι πιϋςεισ για δημοκρατικό ςυμμετοχό των πιο 
αδϑναμων ςυμμετεχϐντων ςτισ διαδικαςύεσ, παρϊ τισ αντιςτϊςεισ των ιςχυρών. 
Ενδεχομϋνωσ ο εκδημοκρατιςμϐσ τησ αξιολϐγηςησ να καθιςτϊ εφικτϐ και τον 
μεταςχηματιςμϐ τησ απϐ μηχανιςμϐ επιτόρηςησ των εξουςιαζϐμενων ςε εργαλεύο ελϋγχου 
τησ πολιτικόσ εξουςύασ. άςωσ η δημοκρατικό αξιολϐγηςη προςφϋρει τη δυνατϐτητα 
ουςιαςτικόσ, ελεϑθερησ και ιδεολογικϊ ανεξϊρτητησ ςϑνδεςησ ό/και επαναςϑνδεςησ 
βαςικών ςυντελεςτών τησ εκπαύδευςησ. Ψςτϐςο, δεν υποςτηρύζουμε ϐτι η αξιολϐγηςη 
αποτελεύ απολιτικό διαδικαςύα. Κϊθε ϊλλο μϊλιςτα. Η πολιτικό διϊςταςη αποτελεύ εγγενϋσ 
ςτοιχεύο τησ. Αν η αξιολϐγηςη δε γύνεται κατανοητό ωσ διαδικαςύα, αν εύναι δυςνϐητη, αν 
εμπεριϋχει ϋνα μυςτόριο, τϐτε οι υπεϑθυνοι, πολιτικού και ακαδημαώκού, αλλϊ και οι φορεύσ 
τησ καλοϑνται να ςυμβϊλουν ςτην απομϊγευςό τησ. Σο μυςτόριο πρϋπει να περιοριςτεύ ό 
καλϑτερα να εξαλειφτεύ και η αξιολϐγηςη να καταςτεύ κατανοητό αποκλειςτικϊ ωσ 
επιςτημονικό και ερευνητικό διαδικαςύα. άςωσ ϋτςι επιτραπεύ ςε ϐλουσ, ειδικοϑσ και μη 
ειδικοϑσ, να αντιληφθοϑν ποια εύναι τα πραγματικϊ ϐριϊ τησ και ποια η διακινδϑνευςη. 
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Εμπιςτοςύνη 

το λεξικϐ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Μπαμπινιώτησ, 2002:596) η εμπιςτοςϑνη 
ορύζεται ωσ «η πύςτη ςτην αξιοπιςτύα, εντιμϐτητα ό ικανϐτητα, αξύα κλπ κϊποιου». το 
Oxford English dictionary η εμπιςτοςϑνη ορύζεται ωσ «πεπούθηςη ό βεβαιϐτητα για κϊποια 
ιδιϐτητα ό γνώριςμα προςώπου ό πρϊγματοσ ό για την αλόθεια κϊποιασ απϐφανςησ». Ο 
Giddens (2001:52) φρονεύ ϐτι «η εμπιςτοςϑνη ορύζεται ωσ πεπούθηςη για την αξιοπιςτύα ενϐσ 
προςώπου ό ςυςτόματοσ, εν ςχϋςη προσ κϊποιο δεδομϋνο ςϑνολο αποτελεςμϊτων ό 
ςυμβϊντων, ϐπου αυτό η πεπούθηςη εκφρϊζει την πύςτη ςτην εντιμϐτητα ό την αγϊπη τρύτων 
ό ςτην ορθϐτητα αφηρημϋνων αρχών (τεχνικό γνώςη)». Λαμβϊνοντασ υπϐψη το περιεχϐμενο 
που αποδύδεται ςτην ϋννοια τησ εμπιςτοςϑνησ προκϑπτει ϐτι βαςικϋσ ορύζουςϋσ τησ 
αποτελοϑν οι ϋννοιεσ τησ «πύςτησ» ό/και τησ «βεβαιϐτητασ» ό ακϐμα και τησ «πεπούθηςησ» 
ϐςον αφορϊ: α) ςε ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ ό/και τισ ικανϐτητεσ ενϐσ προςώπου, και 
β) την ικανϐτητα ενϐσ ςυςτόματοσ αφενϐσ να αξιοποιεύ την τεχνικό γνώςη για να 
υποςτηρύζει τα ϊτομα και αφετϋρου να διοικεύται απϐ αξιϐπιςτουσ ηγϋτεσ που κρατοϑν το 
λϐγο τουσ (Altınkurt & Yılmaz, 2011).  

τισ ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ η εμπιςτοςϑνη διαδραματύζει κομβικϐ ρϐλο ςτη διαμϐρφωςη 
και την ανϊπτυξη διαπροςωπικών ςχϋςεων. Εξύςου ςημαντικό εύναι ϐμωσ και ςτη 
λειτουργύα θεςμών/οργανιςμών, καθώσ φαύνεται ϐτι ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτην 
ανϊπτυξη και τη βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητϊ τουσ. Πολλού ερευνητϋσ (Giddens, 2001, 
Bachmann et al., 2012) θεωροϑν ϐτι πρϋπει να αποςαφηνιςτεύ το ςημαςιολογικϐ 
περιεχϐμενϐ τησ με βϊςη το επύπεδο ςτο οπούο αναφϋρεται. Η διαπροςωπικό εμπιςτοςϑνη 
(ςε ατομικϐ ό ομαδικϐ επύπεδο) ενϋχει ψυχολογικϋσ προεκτϊςεισ και ϋχει απαςχολόςει 
κυρύωσ ψυχολϐγουσ. Η εμπιςτοςϑνη ςε θεςμικϐ και οργανωςιακϐ επύπεδο προςελκϑει το 
ενδιαφϋρον κυρύωσ πολιτικών επιςτημϐνων, κοινωνιολϐγων και οικονομολϐγων. 
Αναμφύβολα, υφύςτανται κρύςιμεσ ςυνϊψεισ μεταξϑ ατομικόσ, ομαδικόσ, θεςμικόσ, 
οργανωςιακόσ και κοινωνικόσ εμπιςτοςϑνησ, καθιςτώντασ αναγκαύα τη διερεϑνηςη των 
ςχϋςεων μεταξϑ ςυντελεςτών, ϐπωσ η ατομικό και η ομαδικό ςυμπεριφορϊ, η ρητορικό, οι 
ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ και οι πρακτικϋσ τησ πολιτικόσ και διοικητικόσ ηγεςύασ, οι 
πολιτιςτικϋσ και οι δομικϋσ επιρροϋσ, το κανονιςτικϐ και το ιςτορικϐ πλαύςιο των θεςμών 
(Bachmann et al., 2012). Ψςτϐςο, το πλόθοσ των ερευνητών που διερευνοϑν τουσ παραπϊνω 
παρϊγοντεσ και φυςικϊ οι διαφορετικϋσ επιςτημονικϋσ και επιςτημολογικϋσ αφετηρύεσ τουσ 
ϋχουν οδηγόςει ςτη διατϑπωςη διφοροϑμενων ςυμπεραςμϊτων.  

Η τρϋχουςα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ςυγκυρύα δεν επιτρϋπει να αγνοόςουμε 
τη ςημαντικό επύδραςη τησ κρύςησ η οπούα φαύνεται ϐτι ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ ϋχει 
ςυμβϊλλει ςτην αϑξηςη τησ δυςπιςτύασ των ατϐμων κυρύωσ προσ τουσ θεςμοϑσ, τουσ 
οργανιςμοϑσ και τουσ επαγγελματύεσ κλονύζοντασ την εμπιςτοςϑνη τουσ. Η 
αποςταθεροπούηςό τησ αλλϊ κυρύωσ η αποκατϊςταςό τησ εγεύρει ποικύλα ερωτόματα ςε 
διϊφορα επύπεδα αναφορϊσ (πχ. ατομικϐ, θεςμικϐ, κοινωνικϐ) και παρϊλληλα αποτελεύ 
εξαιρετικόσ ςημαςύασ ευκαιρύα για περαιτϋρω μϊθηςη (Bachmann et al., 2012). Η 
εμπιςτοςϑνη, ϐπου ϋχει κλονιςτεύ, πρϋπει να επιςτρϋψει. Όχι ϐμωσ με ευχολϐγια και 
αφηρημϋνεσ αξιώςεισ. Αλλϊ να αναδειχθεύ μϋςω παρατηρόςιμων πρακτικών, εμφανοϑσ 
αποτελεςματικϐτητασ και ηθικόσ ςυμπεριφορϊσ (Flinn & Shepherd, 2011). 

Η εμπιςτοςϑνη κερδύζεται, κατακτϊται και οικοδομεύται ςταδιακϊ. Αν και για να 
παραμεύνει ενεργό απαιτοϑνται διαρκεύσ προςπϊθειεσ, ποικιλώνυμεσ αςτοχύεσ εύναι δυνατϐν 
να την καταςτόςουν ϊμεςα ανενεργό. Μολονϐτι δεν ϋχει μϐνιμο χαρακτόρα (Lukas & 

Schondube, 2012), αποτελεύ μια διαρκόσ ψυχολογικό ανϊγκη των ατϐμων (Giddens, 2001). 
Ψσ εκ τοϑτου εύναι αποτϋλεςμα ϊμεςων ό ϋμμεςων αλληλεπιδρϊςεων και καθορύζει ςε 
ςημαντικϐ βαθμϐ την ποιϐτητα των ςχϋςεων εύτε μεταξϑ ατϐμων ό ομϊδων εύτε μεταξϑ 
ατϐμων και ςυςτημϊτων/οργανιςμών/θεςμών. Η εμπιςτοςϑνη αποτελεύ δυναμικό και 
διαρκώσ εξελιςςϐμενη διαδικαςύα. Δεν υφύςταται a priori αλλϊ ϋχει χωροχρονικοϑσ 
περιοριςμοϑσ. Εύναι εϑθραυςτη και αςταθόσ. Οικοδομεύται αργϊ, ςταδιακϊ και επύπονα. 
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Εϑκολα ϐμωσ θρυμματύζεται, καθώσ τα αρνητικϊ γεγονϐτα ϋχουν μεγαλϑτερη επύδραςη 
ςτην αποικοδϐμηςό τησ απϐ ϐτι τα θετικϊ ςτη οικοδϐμηςό τησ  (Gray et al., 2012).  

Μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ 

το πλαύςιο τησ παροϑςασ μελϋτησ παρουςιϊζεται μϐνο ϋνα μικρϐ τμόμα τησ ϋρευνασ 
που διεξϊγεται και επιχειρεύ να διερευνόςει το ρϐλο τησ εμπιςτοςϑνησ ςτην αξιολϐγηςη των 
εκπαιδευτικών. Προκειμϋνου, λοιπϐν, ο αναγνώςτησ να ϋχει ϐςο το δυνατϐν καλϑτερη 
κατϐπτευςη τησ μελϋτησ θεωρεύται ςκϐπιμο ςτο ςημεύο αυτϐ να λϊβει χώρα ςϑντομη και 
επιγραμματικό αναφορϊ ςε βαςικϋσ διαςτϊςεισ του ςυνϐλου τησ ϋρευνασ και ϐχι 
αποκλειςτικϊ και μϐνο ςε αυτϋσ που περιλαμβϊνονται ςτην παροϑςα ειςόγηςη. Εξϊλλου 
ςτο πλαύςιο τησ πιλοτικόσ ϋρευνασ δεν ενδιαφϋρουν τϐςο τα αποτελϋςματα, τα 
ςυμπερϊςματα και οι περιοριςμού τησ ϋρευνασ καθώσ το δεύγμα εύναι ιςχνϐ με ϐ,τι αυτϐ 
ςυνεπϊγεται, αλλϊ η δοκιμό των εργαλεύων, η αποςαφόνιςη τησ ερευνητικόσ ςτοχοθεςύασ, η 
πιθανό αναδιατϑπωςη των ερωτόςεων, ο ενδεχϐμενοσ επαναςχεδιαςμϐσ τησ ερευνητικόσ 
ςτρατηγικόσ, η αποδοχό και το ενδιαφϋρον που προκαλεύ ςτα υποκεύμενα τησ ϋρευνασ και 
ϊλλα ςυναφό. 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα παραπϊνω ενδεικτικϊ αναφϋρεται ϐτι βαςικού ςτϐχοι τησ 
μελϋτησ εύναι οι εξόσ: 
 Να εξεταςτεύ ποια πρϐςωπα ό/και ποιουσ φορεύσ εμπιςτεϑονται οι εκπαιδευτικού και 

γιατύ.  
 Να μελετηθεύ ποιο εύδοσ εμπιςτοςϑνησ εμφανύζεται ςτη ςχϋςη μεταξϑ εκπαιδευτικών 

και αξιολογητών και εκπαιδευτικών και ηγεςύασ.  
 Να εξεταςτεύ πωσ μπορεύ η αξιολϐγηςη να υποςτηρύξει την οικοδϐμηςη τησ ατομικόσ και 

τησ ςυλλογικόσ επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ των εκπαιδευτικών και ποιο ρϐλο παύζει ςε 
αυτό την οικοδϐμηςη η εμπιςτοςϑνη (Flinn & Shepherd, 2011).  

 Να μελετηθεύ ποια διακινδϑνευςη ό/και ποιεσ αμοιβϋσ εύναι ανεκτϋσ; Ποια 
διακινδϑνευςη ό/και ποιεσ αμοιβϋσ, δηλαδό, παρϊγουν περιςςϐτερη εμπιςτοςϑνη. 

 Να διερευνηθεύ ποιο ςημαςιολογικϐ περιεχϐμενο αποδύδουν οι ύδιοι οι εκπαιδευτικού 
ςτον ϐρο εμπιςτοςϑνη.  

ε μεθοδολογικϐ επύπεδο η ϋρευνα αξιοποιεύ πλουραλιςτικό μεθοδολογικό προςϋγγιςη. 
Με τη χρόςη κατϊλληλων μεθϐδων και τεχνικών πρϐκειται να ςυγκεντρωθοϑν ποςοτικϊ και 
ποιοτικϊ δεδομϋνα τα οπούα θα δώςουν «απαντόςεισ» ςτα διερευνητικϊ ερωτόματα. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, καταςκευϊςτηκε και χορηγόθηκε ϋνα ερωτηματολϐγιο ςε ηλεκτρονικό 
μορφό το οπούο αποτελεύται απϐ ερωτόςεισ κλειςτοϑ και ανοικτοϑ τϑπου. Αξιοποιεύται 
επύςησ και η ημιδομημϋνη ςυνϋντευξη με ερωτόςεισ αντύςτοιχεσ με αυτϋσ του 
ερωτηματολογύου προκειμϋνου να ςυγκεντρωθοϑν δεδομϋνα ικανϊ να ςυμβϊλουν ςτη 
βαθϑτερη κατϐπτευςη των υπϐ εξϋταςη ζητημϊτων και παρϊλληλα να υποςτηρύξουν την 
τριγωνοπούηςη των ευρημϊτων.  

την επϐμενη ενϐτητα ϐμωσ παρουςιϊζονται τα ποςοτικϊ ευρόματα τησ ϋρευνασ μϐνο 
απϐ τρεισ ςημαντικϋσ ερωτόςεισ. Η πρώτη αφορϊ ςτουσ φορεύσ ό/και τα πρϐςωπα που οι 
εκπαιδευτικού εμπιςτεϑονται αναφορικϊ με την αξιολϐγηςό τουσ. Η δεϑτερη διερευνϊ τα 
χαρακτηριςτικϊ εκεύνα που οι εκπαιδευτικού θϋλουν να ϋχει ο διευθυντόσ του ςχολεύου 
προκειμϋνου να τον εμπιςτευτοϑν ωσ αξιολογητό τουσ. Η τρύτη εύναι αντύςτοιχη με τη 
δεϑτερη καθώσ εξετϊζει τα χαρακτηριςτικϊ που οι εκπαιδευτικού θϋλουν να ϋχει ο ςχολικϐσ 
ςϑμβουλοσ προκειμϋνου να τον εμπιςτευτοϑν ωσ αξιολογητό τουσ. Οι κατηγορύεσ 
απϊντηςησ τησ πρώτησ ερώτηςησ εύναι διχοτομικοϑ τϑπου. Η δεϑτερη και τρύτη ερώτηςη 
εύναι κλειςτοϑ τϑπου και διατυπωμϋνεσ ςε πεντϊβαθμη κλύμακα Likert. Όςον αφορϊ ςτην 
αξιοπιςτύα εςωτερικόσ ςυνοχόσ και με βϊςη τα πρώτα ευρόματα ο ςυντελεςτόσ Cronbach’s 
alpha εμφανύζει πολϑ υψηλϋσ τιμϋσ (a=.946 και a=.957) για τη δεϑτερη και την τρύτη 
ερώτηςη αντύςτοιχα. Αναφορικϊ με την καταςκευαςτικό εγκυρϐτητα του εργαλεύου δεν 
ϋχουν λϊβει χώρα προσ το παρϐν ςχετικϋσ ςτατιςτικϋσ μετρόςεισ. Ψςτϐςο, πριν αλλϊ και 
κατϊ τη χορόγηςη του εργαλεύου ζητόθηκε απϐ εκπαιδευτικοϑσ να εκτιμόςουν τον βαθμϐ 
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ςτον οπούο οι δηλώςεισ κϊθε μεταβλητόσ καλϑπτουν εννοιολογικϊ τισ πτυχϋσ που ςυνολικϊ 
ςυνθϋτουν καθεμύα απϐ τισ υπϐ εξϋταςη μεταβλητϋσ. Με βϊςη την αποτύμηςό τουσ η 
εγκυρϐτητα περιεχομϋνου θεωρεύται ικανοποιητικό (Ουζοϑνη & Νακϊκησ, 2011).   

Τπενθυμύζεται ϐτι τα ευρόματα που ακολουθοϑν προϋρχονται απϐ το ςτϊδιο τησ 
πιλοτικόσ ϋρευνασ. Κατϊ ςυνϋπεια οφεύλουμε να επιςημϊνουμε ϐτι δεν εγεύρουν αξιώςεισ 
γενύκευςησ, καθώσ ςε καμύα περύπτωςη δεν ικανοποιοϑνται οι ςχετικϋσ προϒποθϋςεισ 
δειγματοληψύασ, ϐπωσ ϊλλωςτε εύναι αναμενϐμενο ςε αυτϐ το ερευνητικϐ ςτϊδιο. Σα 
αποτελϋςματα αναφϋρονται αποκλειςτικϊ και μϐνο ςτο δεύγμα τησ ϋρευνασ, το οπούο 
ςημειωτϋων εύναι πολϑ μικρϐ, μϐλισ τριϊντα ϋνα υποκεύμενα. υνεπώσ, αυτϐ που κατϊ κϑριο 
λϐγο ενδιαφϋρει ςτην παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων δεν εύναι τϐςο τα ςτατιςτικϊ 
ευρόματα ϐςο η αρχικό καταγραφό και η κατϐπτευςη των διαςτϊςεων που η κϊθε υπϐ 
εξϋταςη ερώτηςη εμπεριϋχει.  

Αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 

Ποια πρϐςωπα και ποιουσ φορεύσ εμπιςτεϑονται οι εκπαιδευτικού ωσ αξιολογητϋσ τουσ; Η 
ερώτηςη εύναι και κρύςιμη και ενδιαφϋρουςα. Με βϊςη, λοιπϐν, τισ τοποθετόςεισ των 
εκπαιδευτικών του δεύγματοσ ο διευθυντόσ του ςχολεύου και ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ 
φαύνεται ϐτι κερδύζουν την εμπιςτοςϑνη τουσ. Αμϋςωσ μετϊ οι εκπαιδευτικού δηλώνουν ϐτι 
εμπιςτεϑονται τουσ ςυναδϋλφουσ τουσ. 

Πύνακασ 1. Κατανομό ςυχνοτότων των απαντόςεων των εκπαιδευτικών του 
δεύγματοσ ςε καθεμύα από τα πρόςωπα ό φορεύσ που εμπιςτεύονται ςε ςχϋςη με την 

αξιολόγηςη των εκπαιδευτικών 

Υορεύσ ό πρόςωπα που 
εμπιςτεύονται 

 

υχνότητα Ποςοςτό % 

Διευθυντό/τρια ςχολεύου 15 51,7 
χολικϐ/η ςϑμβουλο 15 51,7 
υναδϋλφουσ εκπαιδευτικοϑσ 9 31,0 
ΕΑΕΕ 6 20,7 
ΑΔΙΠΠΔΕ 5 17,2 
Τπουργεύο παιδεύασ 5 17,2 
Επιτροπό Πανεπιςτημιακών 5 17,2 
Διευθυντό/τρια εκπαύδευςησ 3 10,3 
υνδικαλιςτικϐ κύνημα 3 10,3 
ΙΕΠ 3 10,3 
Τπηρεςιακϊ ςυμβοϑλια  1 3,4 
Περιφερειϊρχη εκπαύδευςησ 0 0 

Δεν απϊντηςαν 2 6,5 

 
Εντϑπωςη προκαλεύ η ςχετικϊ υψηλό θϋςη που καταλαμβϊνουν η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ 

Εκπαιδευτικοϑ Ϊργου (ΕΑΕΕ) και η Αρχό Διαςφϊλιςησ Ποιϐτητασ Πρωτοβϊθμιασ & 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (ΑΔΙΠΠΔΕ), παρϐλο που αποτελοϑν νεοςϑςτατουσ φορεύσ. Οι 
υπϐλοιποι φορεύσ/πρϐςωπα κερδύζουν την εμπιςτοςϑνη μϐνο ενϐσ πολϑ μικροϑ τμόματοσ 
των εκπαιδευτικών. άςωσ επειδό βρύςκονται «μακριϊ» απϐ την καθημερινϐτητϊ τουσ, ςτα 
υψηλϊ κλιμϊκια τησ εκπαιδευτικόσ, διοικητικόσ, ςυνδικαλιςτικόσ και πανεπιςτημιακόσ ελύτ.  

Η επϐμενη ερώτηςη μελετϊ ποια χαρακτηριςτικϊ του διευθυντό εύναι απαραύτητα 
προκειμϋνου οι εκπαιδευτικού να τον εμπιςτευτοϑν ωσ αξιολογητό τουσ.  

Πύνακασ 2. Μϋςοι όροι και τυπικϋσ αποκλύςεισ όςον αφορϊ ςτα χαρακτηριςτικϊ που 
θϋλουν οι εκπαιδευτικού του δεύγματοσ να ϋχει ο διευθυντόσ του ςχολεύου 

προκειμϋνου να τον εμπιςτευτούν ωσ αξιολογητό τουσ  
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Ο διευθυντόσ θϋλω να: 
 

Μϋςοσ όροσ 
Συπικό 

απόκλιςη 

Εύναι αξιϐπιςτοσ/η/αμερϐληπτοσ/η 4,84 0,523 
Εύναι ϋντιμοσ/η 4,83 0,531 
Εύναι ακϋραιοσ/η 4,77 0,568 
Εύναι δύκαιοσ/η 4,77 0,805 
Εύναι ηθικϐσ/η (επαγγελματικϊ/επιςτημονικϊ) 4,63 0,850 
Εύναι ειλικρινόσ 4,60 0,894 
Εύναι επαγγελματύασ 4,53 0,776 
Ϊχει ικανϐτητεσ ςτην αξιολϐγηςη 4,47 0,860 
Υροντύζει για το ςχολεύο 4,45 0,736 
Ϊχει γνώςεισ ςτην αξιολϐγηςη 4,43 0,971 
Ϊχει ικανϐτητεσ ςτη διούκηςη 4,30 0,952 
Με κϊνει να νιώθω αςφαλόσ ςτο ςχολεύο 4,29 0,854 
Νοιϊζεται για το προςωπικϐ/εμϋνα 4,28 0,922 
Εύναι ϋμπειροσ/η 4,26 0,999 
Εύναι ψϑχραιμοσ/η 4,24 1,244 
Εύναι αφοςιωμϋνοσ/η ςτην εργαςύα του/τησ 4,20 1,064 
Ϊχει γνώςεισ ςτη διούκηςη 4,17 0,986 
Εύναι αποτελεςματικϐσ/η 4,17 1,002 
υνδϋεται μαζύ μου με αμοιβαύο ςεβαςμϐ 4,14 0,875 
Εύναι ανοιχτϐσ/η 4,07 1,081 
Ανηςυχεύ για τα προβλόματϊ μασ 4,00 1,000 
Εύναι ευγενικϐσ/η 4,00 1,254 
Ϊχει καλϋσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ μαζύ μου 3,72 0,996 
Εύναι φιλικϐσ/η 3,72 1,192 
Νιώθω οικεύα μαζύ του/τησ 3,69 1,105 
Εύναι ανεκτικϐσ/η 3,62 1,115 
Ϊχει θετικϋσ προςδοκύεσ για το ϊτομϐ μου 3,43 1,289 
Ϊχει κοινϋσ επαγγελματικϋσ εμπειρύεσ με εμϋνα 3,31 1,137 

 
Απϐ τα πρώτα ευρόματα φαύνεται ϐτι οι εκπαιδευτικού επενδϑουν ςε πολϑ ςημαντικϐ 

βαθμϐ ςε εγγενό χαρακτηριςτικϊ τησ προςωπικϐτητϊσ του. Σον θϋλουν 
αξιϐπιςτο/αμερϐληπτο, ϋντιμο, ακϋραιο, δύκαιο, ηθικϐ (επαγγελματικϊ/επιςτημονικϊ) και 
ειλικρινό. Όχι, ϐμωσ, ςτον ύδιο υψηλϐ βαθμϐ και ευγενικϐ. Αμϋςωσ μετϊ δύνουν ϋμφαςη ςτισ 
ικανϐτητεσ και τισ γνώςεισ του. Σον προτιμοϑν επαγγελματύα, με ικανϐτητεσ και γνώςεισ 
τϐςο ςτην αξιολϐγηςη ϐςο και ςτη διούκηςη. Να φροντύζει για το ςχολεύο, να νοιϊζεται για 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ και να διαμορφώνει ϋνα αςφαλϋσ εργαςιακϐ περιβϊλλον. Αλλϊ και 
χαρακτηριςτικϊ που εμφανύζονται ωσ αποτϋλεςμα τησ εργαςύασ του κερδύζουν τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ. Η εμπειρύα, η ψυχραιμύα, η αφοςύωςη και η αποτελεςματικϐτητα εύναι 
επιπρϐςθετα ςτοιχεύα που φαύνεται ϐτι παρϊγουν εμπιςτοςϑνη. Σα χαρακτηριςτικϊ που 
προϋρχονται μϋςα απϐ την αλληλεπύδραςη του διευθυντό με τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
τονύζονται επύςησ ςε ςημαντικϐ βαθμϐ. Οι εκπαιδευτικού του δεύγματοσ φαύνεται ϐτι 
ςυνδϋουν την εμπιςτοςϑνη τουσ και με τον αμοιβαύο ςεβαςμϐ, την ανοιχτϐτητα, το 
ενδιαφϋρον του για τα προβλόματϊ τουσ, τισ καλϋσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, την οικειϐτητα, 
την ανεκτικϐτητα και τη φιλικό διϊθεςη. Οι θετικϋσ προςδοκύεσ που μπορεύ να τρϋφει ο 
διευθυντόσ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ και οι κοινϋσ επαγγελματικϋσ εμπειρύεσ φαύνεται ϐτι 
προτϊςςονται ςε μϋτριο βαθμϐ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ωσ χαρακτηριςτικϊ που παρϊγουν 
εμπιςτοςϑνη.  

Ποια χαρακτηριςτικϊ θϋλουν οι εκπαιδευτικού να ϋχει ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ 
προκειμϋνου να του εμπιςτευτοϑν το ϋργο του αξιολογητό; Αν ςτην περύπτωςη του 
διευθυντό πρωτεϑοντα ρϐλο διαδραματύζουν εγγενό χαρακτηριςτικϊ τησ προςωπικϐτητασ, 
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ςτην περύπτωςη του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου τα εν λϐγω χαρακτηριςτικϊ παραμϋνουν ωσ 
πρωτεϑοντα, αλλϊ ςυγκατοικοϑν ςτισ υψηλϋσ προτιμόςεισ των εκπαιδευτικών μαζύ με τα 
επαγγελματικϊ χαρακτηριςτικϊ. 

Πύνακασ 3. Μϋςοι όροι και τυπικϋσ αποκλύςεισ όςον αφορϊ ςτα χαρακτηριςτικϊ που 
θϋλουν οι εκπαιδευτικού του δεύγματοσ να ϋχει ο ςχολικόσ ςύμβουλοσ προκειμϋνου 

να τον εμπιςτευτούν ωσ αξιολογητό τουσ 

 

Ο ςχολικόσ ςύμβουλοσ θϋλω να: 
Μϋςοσ 
όροσ 

Συπικό 
απόκλιςη 

Ϊχει γνώςεισ ςε ςχϋςη με την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 4,87 0,341 
Ϊχει ικανϐτητεσ ςε ςχϋςη με την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 4,81 0,477 
Εύναι αξιϐπιςτοσ/αμερϐληπτοσ  4,81 0,792 
Ϊχει ικανϐτητεσ ςτην αξιολϐγηςη 4,77 0,669 
Εύναι δύκαιοσ/η 4,77 0,805 
Ϊχει ικανϐτητεσ ςτη ςυμβουλευτικό 4,77 0,430 
Εύναι ϋντιμοσ/η 4,70 0,877 
Εύναι ακϋραιοσ/η 4,67 0,884 
Εύναι ειλικρινόσ 4,67 0,884 
Εύναι ηθικϐσ/η (επαγγελματικϊ/επιςτημονικϊ) 4,67 0,844 
Ϊχει γνώςεισ ςτην αξιολϐγηςη 4,63 0,718 
Ϊχει γνώςεισ ςτη ςυμβουλευτικό 4,63 0,490 
Εύναι επαγγελματύασ 4,60 0,675 
Εύναι ϋμπειροσ/η 4,52 0,890 
Υροντύζει για τουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ περιφϋρειϊσ του 4,45 0,910 
Εύναι αφοςιωμϋνοσ/η ςτην εργαςύα του 4,43 0,935 
Εύναι αποτελεςματικϐσ 4,37 0,890 
Με κϊνει να νιώθω αςφαλόσ ςτο ςχολεύο 4,42 0,720 
Εύναι ψϑχραιμοσ/η 4,33 1,061 
υνδϋεται μαζύ μου με αμοιβαύο ςεβαςμϐ 4,28 ,882 
Ανηςυχεύ για τα προβλόματϊ μασ 4,24 1,023 
Εύναι ευγενικϐσ/η 4,24 1,023 
Εύναι ανοιχτϐσ/η 4,13 1,167 
Νοιϊζεται για το προςωπικϐ/εμϋνα 4,10 0,976 
Εύναι φιλικϐσ/η 4,07 1,067 
Νιώθω οικεύα μαζύ του/τησ 3,86 1,026 
Ϊχει καλϋσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ μαζύ μου 3,83 0,986 
Εύναι ανεκτικϐσ/η  3,83 1,147 
Ϊχει κοινϋσ επαγγελματικϋσ εμπειρύεσ με εμϋνα 3,69 1,105 
Ϊχει θετικϋσ προςδοκύεσ για το ϊτομϐ μου 3,69 1,105 
 

Ϊτςι, λοιπϐν, οι εκπαιδευτικού θϋλουν τον ςχολικϐ ςϑμβουλο να εύναι γνώςτησ του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου, τησ αξιολϐγηςησ και τησ ςυμβουλευτικόσ ϋχοντασ ςυναφεύσ 
ικανϐτητεσ και γνώςεισ. Αξιώνουν, δηλαδό, να εύναι επαγγελματύασ υψηλών προςϐντων 
προκειμϋνου να τον εμπιςτευτοϑν ωσ αξιολογητό. Σον επιθυμοϑν επύςησ 
αξιϐπιςτο/αμερϐληπτο, δύκαιο, ϋντιμο, ακϋραιο, ειλικρινό και ηθικϐ 
(επαγγελματικϊ/επιςτημονικϊ). Σον θϋλουν και ευγενικϐ, ϐχι ϐμωσ ςτον ύδιο υψηλϐ βαθμϐ. 
Αμϋςωσ μετϊ προτϊςςουν χαρακτηριςτικϊ που απορρϋουν ό ςυνδϋονται ϊμεςα με την 
εργαςύα. Θϋλουν τον ςχολικϐ ςϑμβουλο ϋμπειρο, να φροντύζει για τουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ 
περιφϋρειϊσ του, να εύναι αφοςιωμϋνοσ ςτο ϋργο του, να εύναι αποτελεςματικϐσ, ψϑχραιμοσ 
και να διαμορφώνει αςφαλϋσ εργαςιακϐ περιβϊλλον. Ο επαγγελματιςμϐσ του ςχολικοϑ 
ςυμβοϑλου φαύνεται ϐτι μπορεύ να κερδύςει την εμπιςτοςϑνη των εκπαιδευτικών. ε 
ςημαντικϐ βαθμϐ τονύζονται επύςησ και χαρακτηριςτικϊ που εύναι αποτϋλεςμα τησ 
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αλληλεπύδραςησ μεταξϑ εκπαιδευτικών και ςχολικοϑ ςυμβοϑλου. Δύνουν ϋμφαςη ςτον 
αμοιβαύο ςεβαςμϐ, την ανηςυχύα και το ενδιαφϋρον, την ανοιχτϐτητα, τη φιλικό διϊθεςη, 
την οικειϐτητα, τισ καλϋσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ και την ανεκτικϐτητα. Οι κοινϋσ 
επαγγελματικϋσ εμπειρύεσ και οι θετικϋσ προςδοκύεσ εύναι χαμηλϊ ςτισ επιλογϋσ των 
εκπαιδευτικών.  

υμπερϊςματα 

το ελληνικϐ ςυγκεύμενο οι προτεινϐμενοι απϐ την κεύμενη νομοθεςύα αξιολογητϋσ των 
εκπαιδευτικών εύναι οι «ςυνόθεισ ϑποπτοι», ο διευθυντόσ του ςχολεύου και ο ςχολικϐσ 
ςϑμβουλοσ (Ανδρεαδϊκησ & Μαγγϐπουλοσ, 2005). Αποτελοϑν τουσ φορεύσ που διαχρονικϊ 
επιχειρεύται να τουσ αποδοθεύ ϋνασ ιδιαύτερα ενεργϐσ και κομβικϐσ ρϐλοσ. Ψςτϐςο, το 
ελπιδοφϐρο ςτοιχεύο που αναδϑεται δειλϊ δειλϊ εύναι η εμπιςτοςϑνη των εκπαιδευτικών 
ςτουσ ςυναδϋλφουσ. Ενδεχομϋνωσ  αργϊ αλλϊ ςταθερϊ να αναπτϑςςεται η κατϊλληλη 
κουλτοϑρα που επιτρϋπει ςυνεργαςύεσ μεταξϑ των μελών τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ 
ακϐμα και ςτο ιδιαύτερο και για πολλοϑσ ευαύςθητο θϋμα τησ αξιολϐγηςησ. Σο εϑρημα που 
μπορεύ ανεπιφϑλακτα να χαρακτηριςτεύ ωσ αναπϊντεχο αφορϊ ςτη ςχετικϊ υψηλό θϋςη 
που καταλαμβϊνουν οι ΕΑΕΕ και η ΑΔΙΠΠΔΕ. Η ΑΔΙΠΠΔΕ βρύςκεται ςε λειτουργύα περύπου 
ϋνα χρϐνο, ενώ οι ΕΑΕΕ δεν ϋχουν καν ςυγκροτηθεύ. Ενδεχομϋνωσ, οι εν λϐγω φορεύσ να 
κερδύζουν την εμπιςτοςϑνη εκεύνων των εκπαιδευτικών για τουσ οπούουσ η αξιολϐγηςη 
καλϐ εύναι να υλοποιεύται απϐ εκπαιδευτικοϑσ και ςτελϋχη με ςχετικό εξειδύκευςη και 
τεχνογνωςύα. Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον θα ϋχει η εξϋταςη τησ αποδοχόσ των εν λϐγω φορϋων 
ϐταν θα ϋχει ολοκληρωθεύ η ϋρευνα. Η χαμηλό αποδοχό που εμφανύζουν οι υπϐλοιποι φορεύσ 
και/ό τα πρϐςωπα δεν προκαλεύ εντϑπωςη, καθώσ δεν εύναι ςπϊνιο το φαινϐμενο η 
εμπιςτοςϑνη να αποδύδεται απϐ τουσ επαγγελματύεσ ςε ςτελϋχη που βρύςκονται κοντϊ τουσ 
και ϐχι ςτην κορυφό τησ διοικητικόσ ό ϊλλησ πυραμύδασ.  

Ο διευθυντόσ αποτελεύ μια ιδιαύτερα κομβικό ςυνιςτώςα ςτη ςυνολικό λειτουργύα και 
αποτελεςματικϐτητα του ςχολεύου. Όταν ϐμωσ προτεύνεται και ωσ αξιολογητόσ των 
εκπαιδευτικών, τϐτε το ϋργο του αποκτϊ επιπρϐςθετεσ διαςτϊςεισ, ςτην ανϊλυςη των 
οπούων εύναι αδϑνατο να προχωρόςουμε ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ ειςόγηςησ. Ψςτϐςο, οι 
εκπαιδευτικού του δεύγματοσ φαύνεται ϐτι εμπιςτεϑονται τον διευθυντό του ςχολεύου ωσ 
αξιολογητό τουσ μϐνο ϐταν αυτϐσ ςυςςωματώνει ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ. 
Πρωτεϑοντα ρϐλο αποδύδουν ςε εγγενό ςτοιχεύα τησ προςωπικϐτητασ και του χαρακτόρα 
του. Η αξιοπιςτύα/αμεροληψύα, η εντιμϐτητα, η ακεραιϐτητα, η ειλικρύνεια και η 
επαγγελματικό/επιςτημονικό ηθικό του διευθυντό εμφανύζουν υψηλϐτατη αποδοχό και 
ύςωσ δεν αποτελεύ υπερβολό αν υποςτηριχθεύ ϐτι αποτελοϑν εκ των ων ουκ ϊνευ 
χαρακτηριςτικϊ που παρϊγουν εμπιςτοςϑνη. Ευρόματα αρκετών ερευνών τϐςο απϐ το 
χώρο τησ εκπαύδευςησ ϐςο και απϐ ϊλλουσ καταλόγουν ςε ςυναφό ςυμπερϊςματα 
(Altınkurt & Yılmaz, 2011). Αμϋςωσ μετϊ ακολουθοϑν τα επαγγελματικϊ χαρακτηριςτικϊ. Οι 
εκπαιδευτικού θϋλουν τον διευθυντό με ικανϐτητεσ και γνώςεισ τϐςο ςε ςχϋςη με την 
αξιολϐγηςη ϐςο και με τη διούκηςη (Brauckmann & Pashiardis, 2012). Πρϐκειται για 
ενθαρρυντικϐ εϑρημα που εμφατικϊ τονύζει ϐτι αν υπϊρχει πρϐθεςη να εμπλουτιςτεύ ο 
ρϐλοσ του διευθυντό και με νϋεσ ευθϑνεσ, τϐτε για την επαρκό υλοπούηςό τουσ ο διευθυντόσ 
πρϋπει να αποκτόςει και τη ςχετικό τεχνογνωςύα. Πολλϊ πρϋπει να ειπωθοϑν ςε αυτϐ το 
ςημεύο, ϐμωσ το πλαύςιο εύναι αςφυκτικϐ. Ψςτϐςο, επιςημαύνεται ϐτι δεν αρκεύ μια τρύωρη ό 
τετρϊωρη επιμϐρφωςη. Εύναι αναγκαύα η βαθϑτερη κατανϐηςη του θεωρητικοϑ και 
μεθοδολογικοϑ πλαιςύου τησ αξιολϐγηςησ και τησ διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ. Οι 
εκπαιδευτικού εμπιςτεϑονται τον διευθυντό ωσ αξιολογητό ϐταν τον θεωροϑν επαγγελματύα 
που αφοςιώνεται ςτο ϋργο του, φροντύζει το ςχολεύο, νοιϊζεται για το προςωπικϐ και 
δημιουργεύ αςφαλϋσ εργαςιακϐ περιβϊλλον. Αλλϊ και ςτοιχεύα που αποτελοϑν εκροϋσ τησ 
ύδιασ τησ εργαςύασ του διευθυντό, ϐπωσ η εμπειρύα, η ψυχραιμύα και η αποτελεςματικϐτητα 
γύνονται αντιληπτϊ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ωσ ςτοιχεύα που ευθϑνονται για την 
παραγωγό εμπιςτοςϑνησ. Σϋλοσ, ςημαντικϐ ρϐλο διαδραματύζουν και τα χαρακτηριςτικϊ 
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εκεύνα που αποτελοϑν ϋκφανςη τησ αλληλεπύδραςησ μεταξϑ διευθυντό και εκπαιδευτικών. 
Ο αμοιβαύοσ ςεβαςμϐσ, η φιλικό διϊθεςη, η ανεκτικϐτητα, η οικειϐτητα, η ανοιχτϐτητα και οι 
καλϋσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ αποτελοϑν ςτοιχεύα που οι εκπαιδευτικού θϋλουν να ϋχει ο 
διευθυντόσ προκειμϋνου να τον εμπιςτευτοϑν ωσ αξιολογητό τουσ.  

Απϐ τα πρώτα ερευνητικϊ δεδομϋνα προκϑπτει ϐτι οι εκπαιδευτικού του δεύγματοσ 
επιθυμοϑν ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ να εύναι αφενϐσ επαγγελματύασ υψηλών προςϐντων και 
αφετϋρου να ϋχει ωσ προςωπικϐτητα ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ. Σον θϋλουν ϐχι μϐνο 
γνώςτη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ αλλϊ και με ικανϐτητεσ και γνώςεισ ςε δυο ακϐμη 
πεδύα που ςυνδϋονται ό ακριβϋςτερα θα πρϋπει να ςυνδϋονται ςτενϊ με το ϋργο του. Σον 
θϋλουν ειδικϐ και ςτην αξιολϐγηςη και ςτη ςυμβουλευτικό. Οι εκπαιδευτικού δικαύωσ 
αναγνωρύζουν πωσ αν ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ λειτουργόςει και ωσ αξιολογητόσ, τϐτε για να 
κερδύςει την εμπιςτοςϑνη τουσ το επιςτημονικϐ του προφύλ καλϐ εύναι να ςυγκροτεύται απϐ 
γνώςεισ και ικανϐτητεσ ςε ςχϋςη με το τρύπτυχο, εκπαιδευτικό διαδικαςύα, αξιολϐγηςη και 
ςυμβουλευτικό. Όμωσ,, πιθανϊ ϐλα αυτϊ να εύναι αύολα ό μικρόσ ςημαςύασ αν και η 
προςωπικϐτητα του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου δεν πλαιςιώνεται απϐ ςυγκεκριμϋνα 
χαρακτηριςτικϊ. Επιθυμοϑν, λοιπϐν, ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ να εύναι αξιϐπιςτοσ/ 
αμερϐληπτοσ, δύκαιοσ, ϋντιμοσ, ακϋραιοσ, ειλικρινόσ και ηθικϐσ (επαγγελματικϊ/ 
επιςτημονικϊ). Καθώσ, ϐμωσ, η εμπιςτοςϑνη οικοδομεύται ςταδιακϊ οι εκπαιδευτικού πριν 
τον εμπιςτευτοϑν θα περιμϋνουν να αποτιμόςουν αφενϐσ το ϋργο του ςε πραγματικϋσ 
ςυνθόκεσ και αφετϋρου τη ςχϋςη που θα αναπτϑξουν μαζύ του. Η εμπειρύα του, η αφοςύωςη 
ςτο ϋργο του, η αποτελεςματικϐτητϊ του, η ψυχραιμύα του, η διαμϐρφωςη ενϐσ αςφαλοϑσ 
εργαςιακοϑ περιβϊλλοντοσ, ϐπου δεύχνει ϋμπρακτϐ ενδιαφϋρον για τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐχι 
μϐνο δε θα περϊςουν απαρατόρητα αλλϊ αναμϋνεται να διαδραματύςουν ςημαντικϐ ρϐλο 
ςτην οικοδϐμηςη τησ εμπιςτοςϑνησ. Αλλϊ και τα αποτελϋςματα τησ μεταξϑ τουσ 
αλληλεπύδραςησ θεωροϑνται ςημαντικϊ ςτοιχεύα. Ο αμοιβαύοσ ςεβαςμϐσ, η ανηςυχύα και το 
ενδιαφϋρον, η ανοιχτϐτητα, η φιλικό διϊθεςη, η οικειϐτητα, η ανεκτικϐτητα και οι καλϋσ 
διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ αποτελοϑν ςτοιχεύα που ενδυναμώνουν την εμπιςτοςϑνη των 
εκπαιδευτικών προσ το πρϐςωπο του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου πϊντα ςε ςχϋςη με την 
αξιολϐγηςη.  

Απϐ τα πρώτα ευρόματα προκϑπτει ϐτι οι εκπαιδευτικού του δεύγματοσ αναμϋνεται να 
εμπιςτευτοϑν τον διευθυντό και τον ςχολικϐ ςϑμβουλο ωσ αξιολογητό τουσ μϐνο ϐταν αυτϊ 
τα πρϐςωπα ςυςςωματώνουν ςτοιχεύα που ςυγκροτοϑν ό προϋρχονται απϐ το εξόσ 
τετρϊπτυχο: α) γνώςεισ και ικανϐτητεσ, δηλαδό επιςτημονικϊ προςϐντα, β) ςτοιχεύα 
προςωπικϐτητασ, γ) αποτύμηςη του ϋργου τουσ, και δ) αποτύμηςη τησ μεταξϑ τουσ 
αλληλεπύδραςησ. Προσ το παρϐν το ςημεύο εκεύνο ςτο οπούο φαύνεται να 
«διαφοροποιοϑνται» -και δεν υπονοοϑμε ςτατιςτικϊ ςημαντικό διαφορϊ, καθώσ δεν ϋχουμε 
προχωρόςει ακϐμα ςε ςχετικοϑσ ελϋγχουσ- οι εκπαιδευτικού εύναι πωσ θϋλουν απϐ τον 
διευθυντό να ϋχει πρωτύςτωσ τα κατϊλληλα χαρακτηριςτικϊ προςωπικϐτητασ, ενώ απϐ τον 
ςχολικϐ ςϑμβουλο επιθυμοϑν να ϋχει τα κατϊλληλα χαρακτηριςτικϊ και ταυτοχρϐνωσ 
υψηλϊ επιςτημονικϊ προςϐντα.  

Σϋλοσ, οφεύλουμε να υπενθυμύςουμε και πϊλι την πιλοτικό φϑςη τησ παροϑςασ ϋρευνασ 
προκειμϋνου να ληφθοϑν υπϐψη οι εγγενεύσ περιοριςμού τησ ςτην τελικό αποτύμηςη των 
ςυμπεραςμϊτων.  
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Πεξίιεςε 

Ψσ διαδικαςύα η αυτοαξιολϐγηςη ςχολεύου αναφϋρεται ςτην προςπϊθεια βελτύωςησ ενϐσ τομϋα 
τησ ςχολικόσ πραγματικϐτητασ με πλόρη και ουςιαςτικό ςυμμετοχό ϐλων των μελών τησ υπηρεςύασ 
καθώσ και φορϋων τησ κοινϐτητασ. κοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι να αναδεύξει το γεγονϐσ ϐτι 
η αυτοαξιολϐγηςη δημιουργεύ τισ προϒποθϋςεισ για την αυτϐνομη και ςυνεχώσ αναπτυςςϐμενη 
ςχολικό μονϊδα. Η πρακτικό αυτό, απϐ τη μύα, ενδυναμώνει τη θϋςη του εκπαιδευτικοϑ και θωρακύζει 
το επαγγελματικϐ του κϑροσ, και, απϐ την ϊλλη, ειςϊγει εκλογύκευςη ςτην εργαςύα των ςχολεύων και 
ενςυνεύδητη βελτιωτικό προςπϊθεια, η οπούα ϋχει επιςτημονικό βϊςη. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Αυτοαξιολϐγηςη ςχολεύου, αυτϐνομο και ανανεοϑμενο ςχολεύο, ανϊλυςη S.W.O.T. 

Δηζαγσγή 

Η πρακτικό τησ αυτοαξιολϐγηςησ ςχολεύου ςτηρύζεται ςτη διϊγνωςη των προβλημϊτων 
τησ ςχολικόσ μονϊδασ, ςτην απομϐνωςη των προβλημϊτων που αυτό αντιμετωπύζει και 
ςτην προετοιμαςύα βελτιωτικοϑ ςχεδύου δρϊςησ για επύλυςη των πλϋον πιεςτικών 
προβλημϊτων . Ο Διευθυντόσ, τα μϋλη του διδακτικοϑ προςωπικοϑ, οι μαθητϋσ και οι γονεύσ 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα. Η βελτιωτικό προςπϊθεια εύναι προοδευτικό και η 
αυτοαξιολϐγηςη ςχολεύου ςυςτηματοποιεύ την παραπϊνω διαδικαςύα. Ψσ αποτϋλεςμα, 
υπηρετεύ την ιδϋα του αναπτυςςϐμενου ςχολεύου και την επϊρκεια τησ ςχολικόσ μονϊδασ 
ςτην αυτοβελτύωςη. Ακολουθεύ μια ςϑνθετη και ςυςτηματικό ερευνητικό διαδικαςύα με 
ςτϐχο να ληφθοϑν ϋγκυρεσ αποφϊςεισ για μεθοδευμϋνη βελτιωτικό δρϊςη. Η διαδικαςύα 
εύναι ςυμμετοχικό με εμπλοκό ϐλων των ενδιαφερϐμενων μερών. 

Απηναμηνιφγεζε ζρνιείνπ 

Η αυτοαξιολϐγηςη ορύζεται «ωσ μύα διαδικαςύα ςυςτηματικόσ ςυλλογόσ πληροφοριών 
που δρομολογεύται απϐ το ύδιο το ςχολεύο και ςκοπεϑει να αξιολογόςει τη λειτουργύα του 
ςχολεύου και την επύτευξη των εκπαιδευτικών του ςτϐχων, με ςκοπϐ τη λόψη αποφϊςεων, 
τη μϊθηςη και την προώθηςη τησ βελτύωςησ του ςχολεύου ςτο ςϑνολϐ του» (Vanhoof & 
Petegem, 2001). Απϐ τον οριςμϐ αυτϐ προκϑπτει ϐτι η αυτοαξιολϐγηςη ξεκινϊ απϐ την 
παραδοχό ϐτι η ποιϐτητα τησ εκπαύδευςησ που παρϋχει ϋνα ςχολεύο μπορεύ να βελτιωθεύ. 
Για τη βελτύωςη του ςχολεύου μϋςω τησ αυτοαξιολϐγηςησ ϋχουν καταγραφεύ δϑο βαςικϋσ 
προϒποθϋςεισ. Πρώτον, η αυτοαξιολϐγηςη θα πρϋπει να αποτελεύ μια ςυμμετοχικό 
διαδικαςύα, να εξαςφαλύζει, δηλαδό, τη ςυμμετοχό ϐλων των φορϋων τησ ςχολικόσ ζωόσ, 
εκπαιδευτικών, γονϋων και μαθητών, ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η αντιπροςωπευτικϐτητα των 
προςώπων που λαμβϊνουν μϋροσ ςτη διερεϑνηςη τησ εικϐνασ του ςχολεύου και η αξιοπιςτύα 
αυτόσ τησ εικϐνασ (ολομών, 1999 ; MacBeath κ.α, 2005 ; Kyriakides & Campbell, 2004). Για 
την εξαςφϊλιςη τησ ςυμμετοχόσ ϐλων των παραγϐντων τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ θεωρεύται 
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απαραύτητη η αλλαγό των ςχϋςεων μεταξϑ εκπαιδευτικών, γονϋων και μαθητών απϐ 
ιεραρχικϋσ ςε οριζϐντιεσ ςχϋςεισ ιςοτιμύασ (ολομών, 1999). 

Δεϑτερον, η διαδικαςύα υλοπούηςησ τησ αυτοαξιολϐγηςησ ςτηρύζεται ςτη ςυλλογό και 
ανϊλυςη πληροφοριών ςχετικών με τη λειτουργύα του ςχολεύου, με τη χρόςη πολλαπλών 
μεθϐδων και εργαλεύων. Η διαδικαςύα ςυλλογόσ και αξιοπούηςησ των πληροφοριών απϐ 
τουσ εμπλεκϐμενουσ ςτην αυτοαξιολϐγηςη δεν πρϋπει να ειδωθεύ ωσ διεκπεραύωςη μιασ 
ςυγκεκριμϋνησ διαδικαςύασ αλλϊ ωσ μια ςυνεχόσ διαδικαςύα ερμηνεύασ και 
διαπραγμϊτευςησ (ολομών, 1999). Η αυτοαξιολϐγηςη θεωρεύται βαςικϐ ςτοιχεύο ενϐσ 
μοντϋλου ποιοτικόσ διαςφϊλιςησ, ϐταν ςυνδϋεται με την ανϊπτυξη ςχεδύων βελτύωςησ των 
ςχολεύων (Δοϑκασ, 1999). Για τον ολομών (1999), εκτϐσ απϐ την εξαγωγό 
ςυμπεραςμϊτων, ςτϐχοσ τησ αυτοαξιολϐγηςησ εύναι η καλλιϋργεια ςυνευθϑνησ των 
εμπλεκομϋνων ςτισ διαδικαςύεσ τησ και αυτοδϋςμευςόσ τουσ για τη βελτύωςη του ϋργου 
τουσ, η ϊντληςη ικανοπούηςησ απϐ το ϋργο που ςυντελεύται καθώσ και η επικοινωνύα που 
επιτυγχϊνεται και ο προβληματιςμϐσ που αναπτϑςςεται μεταξϑ των ςυμμετεχϐντων. 

Η αυτοαξιολϐγηςη υλοποιεύται «απϐ» και «για» τη ςχολικό κοινϐτητα (Boud & Donovan, 
1982) και ςυμβϊλλει ςτην αυτογνωςύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ μϋςω τησ ενεργοπούηςησ του 
ανθρώπινου δυναμικοϑ και το ςχεδιαςμϐ βελτιωτικών παρεμβϊςεων (MacBeath, 2005 ; 
Swaffield & MacBeath, 2005). Η ανατροφοδϐτηςη που λαμβϊνουν οι εκπαιδευτικού κατϊ τη 
διαδικαςύα τησ αυτοαξιολϐγηςησ μπορεύ να ςυντελϋςει ςτην αποςαφόνιςη των 
προςωπικών τουσ αναγκών και ςτην επαγγελματικό τουσ ανϊπτυξη (Kyriakides & 
Campbell, 2004). 

Σν απηφλνκν θαη αλαλενχκελν ζρνιείν 

ε ςυγκεντρωτικϊ εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα, ϐπωσ το ελλαδικϐ, η ειςαγωγό καινοτομιών 
και η προςπϊθεια βελτύωςησ εύναι του τϑπου «κϋντρο-περιφϋρεια». Οι αποφϊςεισ 
λαμβϊνονται απϐ το κϋντρο και διοχετεϑονται ς’ ϐλεσ τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ. Τπ’ αυτϋσ τισ 
ςυνθόκεσ, το διδακτικϐ προςωπικϐ δεν εύναι ο πρωτεργϊτησ αλλϊ το εκτελεςτικϐ ϐργανο 
τησ καινοτομύασ. Η ςχολικό μονϊδα εύναι ετεροκινοϑμενη και ϐχι αυτοδϑναμη. 

Σο αυτϐνομο ςχολεύο εύναι το ςκεπτϐμενο, το μανθϊνων, το προβληματιζϐμενο και το 
ςυνεχώσ ανανεοϑμενο ςχολεύο (Holly & Southworth, 1989, ϐπ. αναφ. ςτο Θεοφιλύδησ, 2014). 
Σο ςχολεύο αυτϐ λειτουργεύ με δϑο βαςικϋσ παραδοχϋσ. Πρώτο, ϐτι το διδακτικϐ προςωπικϐ 
εύναι ο πιο αποφαςιςτικϐσ παρϊγοντασ για την ποιοτικό βελτύωςη τησ ςχολικόσ μονϊδασ 
ςτουσ διϊφορουσ τομεύσ. Δεϑτερο, ϐτι οποιαδόποτε προςπϊθεια αλλαγόσ πρϋπει να 
ςυνδϋεται με τα ιδιαύτερα προβλόματα τησ ςυγκεκριμϋνησ ςχολικόσ μονϊδασ. Η εν λϐγω 
διαδικαςύα ϋχει, ςϑμφωνα με τον Bolam (1980, ϐπ. αναφ. ςτο Θεοφιλύδησ, 2014), πϋντε 
βαςικϊ γνωρύςματα: 

 Ανταποκρύνεται προληπτικϊ ςε εξωτερικϋσ πιϋςεισ με την ϋννοια ϐτι τισ προβλϋπει 
και τισ αντιμετωπύζει πριν δημιουργηθοϑν δϑςκολεσ καταςτϊςεισ. 

 Ενθαρρϑνεται η εςωτερικό ανϊπτυξη και ενιςχϑεται η αναπτυξιακό προςπϊθεια. Η 
διϊγνωςη αναγκών και προβλημϊτων εύναι ςυνεχόσ. 

 Αξιοποιοϑνται οι δυνατϐτητεσ που διαθϋτει η ςχολικό μονϊδα για την αντιμετώπιςη 
εξωτερικών πιϋςεων και προβλημϊτων που αντιμετωπύζει το ςχολεύο. Σο ουςιώδεσ 
ςτοιχεύο αυτόσ τησ διαδικαςύασ εύναι η ςυμμετοχό του προςωπικοϑ ς’ αυτό την 
προςπϊθεια. Με αυτό τη ςυμμετοχό, δημιουργεύται ςτο προςωπικϐ η αύςθηςη ϐτι η 
προςπϊθεια εύναι δικό του, αυτοδεςμεϑεται για την ενύςχυςη τησ προςπϊθειασ και, 
μακροπρϐθεςμα, εμπιςτεϑεται τη δυνατϐτητα τησ ςχολικόσ μονϊδασ για 
εκςυγχρονιςμϐ και προςαρμογό ςτα νϋα δεδομϋνα. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι τα μϋλη του 
διδακτικοϑ προςωπικοϑ αναλαμβϊνουν το ρϐλο του ερευνητό, του καινοτϐμου, του 
αναπτυξιακοϑ φορϋα και του αυτοαξιολογητό. 

 Η παρώθηςη για αλλαγό εύναι εςωτερικό και ϐχι εξωτερικό. Η εςωτερικό παρώθηςη 
ςτηρύζεται ςε γνόςιο ενδιαφϋρον, ςτοχεϑει ςτη βελτύωςη και διαρκεύ για ϐςο χρονικϐ 
διϊςτημα χρειϊζεται. Η αξιολϐγηςη αυτοϑ του εύδουσ τονύζει το υψηλϐ επύπεδο 
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επαγγελματικόσ ευςυνειδηςύασ αυτών που την αναλαμβϊνουν και το ςυναύςθημα 
ευθϑνησ που πρϋπει να δεύχνουν οι εκπαιδευτικού λειτουργού απϋναντι ςτο 
επϊγγελμϊ τουσ και ςτην κοινωνύα γενικϐτερα. Η προςϋγγιςη αυτό δεύχνει ϐτι οι 
εκπαιδευτικού ανταποκρύνονται αυτϐβουλα και ςυςτηματικϊ ςτα επαγγελματικϊ 
τουσ καθόκοντα και ϐχι ςε πιϋςεισ του εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ. 

 Η αυτοαξιϐλογηςη μπορεύ να αναφϋρεται ςε διαφορετικϊ θϋματα (π.χ. τομεύσ του 
Αναλυτικοϑ Προγρϊμματοσ, δεξιϐτητεσ διδαςκαλύασ, διδακτικϋσ προςεγγύςεισ) και ςε 
διαφορετικϊ επύπεδα (ϊτομο, ομϊδα, ςχολικό μονϊδα ωσ ςϑνολο). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο 

το πλαύςιο τησ εκπαιδευτικόσ και διοικητικόσ αποκϋντρωςησ χρειϊζεται η ςχολικό 
μονϊδα να γύνει ο πυρόνασ, ϐπου θα προςδιορύζεται και θα αςκεύται το ςϑνολο των 
δρϊςεων που ςτοχεϑουν ςτην εξαςφϊλιςη των ςυνθηκών για την προςωπικό, κοινωνικό 
και επαγγελματικό ανϊπτυξη των μαθητών ςτο πλαύςιο των τοπικών, εθνικών και 
ευρωπαώκών προτεραιοτότων (Παπαπροκοπύου, 2006). Αυτϐ επιςημαύνει την ανϊγκη για 
ενδυνϊμωςη τησ ςχολικόσ μονϊδασ και των παραγϐντων που τη ςυναποτελοϑν 
(εκπαιδευτικού, μαθητϋσ, γονεύσ) ώςτε να μποροϑν να διεκδικόςουν και να αναπτϑξουν τισ 
καλϑτερεσ δυνατϋσ ςυνθόκεσ και δρϊςεισ για την αποτελεςματικϐτερη οργϊνωςη, διούκηςη 
και διαχεύριςη τησ ςχολικόσ μονϊδασ (Hofman & Dijkstra, 2005). 

Η αυτοαξιολϐγηςη του ςχολεύου αναφϋρεται ςε ϋνα ςϑνολο ςυςτηματικών διαδικαςιών 
οι οπούεσ οργανώνονται απϐ τουσ ύδιουσ τουσ παρϊγοντεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ και ςτισ 
οπούεσ κεντρικό θϋςη κατϋχουν η αποτύμηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου και η υλοπούηςη 
δρϊςεων για βελτύωςό του. Η γνώςη που προκϑπτει απϐ την εμπλοκό των εκπαιδευτικών 
ςε μια ςυςτηματικό διαδικαςύα αποτύμηςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου αποκαλϑπτει τισ 
ιδιαύτερεσ εςωτερικϋσ ανϊγκεσ του ςχολεύου, επιτρϋπει τον προςδιοριςμϐ των 
προβλημϊτων και τον καθοριςμϐ των αναγκαύων παρεμβϊςεων (Ανδρϋου, 2012 ; Δεμερτζό, 
2007). Παρϊλληλα, η εμπλοκό των εκπαιδευτικών ςτη διαδικαςύα και την παραγωγό των 
αποτελεςμϊτων αξιολϐγηςησ ενιςχϑει τα κύνητρα και τη δϋςμευςό τουσ για υλοπούηςη 
προγραμμϊτων βελτύωςησ του ϋργου τουσ. Η αυτοαξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου απϐ 
τουσ ύδιουσ τουσ παρϊγοντεσ που ςυμπρϊττουν ςτη διαμϐρφωςό του θεωρεύται 
προϒπϐθεςη για την επύτευξη οποιαςδόποτε βελτύωςησ τησ ςχολικόσ πραγματικϐτητασ 
(Μπαγϊκησ, 2005). 

Παρϊ τισ διαφοροποιόςεισ ωσ προσ τη μορφό με την οπούα αναπτϑςςεται ςτα διϊφορα 
εκπαιδευτικϊ πλαύςια, τα παρακϊτω ςτϊδια αποτελοϑν τον πυρόνα κϊθε κϑκλου 
αυτοαξιολϐγηςησ του ςχολεύου. Οι δραςτηριϐτητεσ ςτισ οπούεσ παραπϋμπουν υποςτηρύζουν 
την προςπϊθεια του ςχολεύου να απαντόςει ςε τϋςςερα βαςικϊ ερωτόματα (Κουλαώδόσ & 
Κϐτςιρα-Σαμπακοποϑλου, 2005): 

 Ποια εύναι η ποιϐτητα τησ εκπαύδευςησ ςτο ςχολεύο μασ; 
 Ποϑ επιθυμοϑμε να φτϊςουμε; 
 Σι πρϋπει να κϊνουμε για να βελτιώςουμε το ςχολεύο μασ; 
 Σι πρϐοδο κϊναμε; 
Ϊτςι, τα μϋλη τησ ςχολικόσ μονϊδασ προχωροϑν ςε: 
1. Αποτύμηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου 
Αποτιμοϑν το εκπαιδευτικϐ ϋργο μϋςα απϐ ςυςτηματικϋσ διαδικαςύεσ διερεϑνηςησ των 

ποικύλων διαςτϊςεων τησ ςχολικόσ πραγματικϐτητασ (π.χ. αποτιμοϑν τισ ςχϋςεισ ςχολεύου-
γονϋων/κηδεμϐνων, την ποιϐτητα τησ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ, την επύδοςη/πρϐοδο των 
μαθητών κ.ο.κ. – διαςτϊςεισ που ςυνθϋτουν την ποιϐτητα του ςυνολικοϑ εκπαιδευτικοϑ 
ϋργου). 

2. Διατϑπωςη προτεραιοτότων για δρϊςη 
Εκτιμοϑν τισ προτεραιϐτητεσ για δρϊςη που προϋκυψαν απϐ την αποτύμηςη του 

εκπαιδευτικοϑ ϋργου, καθώσ και τισ «εξωτερικϋσ» επιταγϋσ για δρϊςη που απορρϋουν π.χ. 
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απϐ το ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο ό την εκπαιδευτικό πολιτικό και θϋτουν ςτϐχουσ για 
βελτύωςη. 

3. χεδιαςμϐσ δρϊςησ 
Διαμορφώνουν ςχϋδια δρϊςησ προκειμϋνου να ενιςχϑςουν ό να βελτιώςουν την 

ποιϐτητα ςυγκεκριμϋνων πτυχών τησ ςχολικόσ πρακτικόσ. 
4. Τλοπούηςη δρϊςησ 
Δραςτηριοποιοϑνται για την υλοπούηςη των ςχεδύων δρϊςησ για βελτύωςη. 
5. Παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη τησ δρϊςησ 
Αξιολογοϑν την πρϐοδο εφαρμογόσ των ςχεδύων δρϊςησ και την αποτελεςματικϐτητϊ 

τουσ. 
Κεντρικϐ ςημεύο και απώτεροσ ςτϐχοσ τησ ϐλησ διαδικαςύασ τησ αυτοαξιολϐγηςησ 

αποτελεύ η βελτύωςη τησ ποιϐτητασ τησ εκπαύδευςησ που το ςχολεύο παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ 
του, η βελτύωςη των πρακτικών και των μορφωτικών επιτευγμϊτων του ςχολεύου. 

Αλάιπζε S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

Για να ςχεδιαςτεύ ϋνα αποτελεςματικϐ πρϐγραμμα αυτοαξιολϐγηςησ, θα πρϋπει οι 
παρϊγοντεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ να εναρμονύςουν τουσ ςτϐχουσ με τα μϋςα που διαθϋτει 
αυτό. Αυτϐ θα επιτευχθεύ μϐνο εϊν εντοπιςτοϑν ποια εύναι τα δυνατϊ και ποια εύναι τα 
αδϑνατα ςτοιχεύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Η διϊγνωςη και εκτύμηςη των δυνατών και 
αδϑνατων ςημεύων μιασ ςχολικόσ μονϊδασ, καθώσ και των ευκαιριών και απειλών που 
διαφαύνονται κατϊ τον προγραμματιςμϐ, ονομϊζεται ανϊλυςη S.W.O.T. Η ςτρατηγικό αυτό 
εύναι γνωςτό ςτην αγγλικό γλώςςα ωσ ανϊλυςη SWOT απϐ τα αρχικϊ των τεςςϊρων 
λϋξεων: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Η ςτρατηγικό εφαρμϐζεται ςτισ 
περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ εξετϊζεται κϊποιο πρϐβλημα/ζότημα που αφορϊ ςτο ςχολικϐ 
οργανιςμϐ (Θεοφιλύδησ, 2014). 

Η ανϊλυςη S.W.O.T. εύναι ϋνα πολϑ ςημαντικϐ εργαλεύο, που αποςκοπεύ ςτο να διαγνώςει 
τα δυνατϊ ςημεύα και τισ αδυναμύεσ μιασ ςχολικόσ μονϊδασ, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ ευκαιρύεσ 
και απειλϋσ που αντιμετωπύζει. Η ανϊλυςη βαςύζεται ςτη βαςικό αρχό ϐτι μια 
αποτελεςματικό ςτρατηγικό προςαρμϐζει τισ δυνατϐτητεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ (δυνατϊ 
ςημεύα, αδυναμύεσ) ςτο εξωτερικϐ τησ περιβϊλλον (ευκαιρύεσ, απειλϋσ). Σα μϋλη τησ ομϊδασ 
εξετϊζουν το εςωτερικϐ περιβϊλλον και επιςημαύνουν τϐςο τα δυνατϊ ςημεύα που αυτϐ 
παρουςιϊζει ϐςο και τισ αδυναμύεσ του. τη ςυνϋχεια μελετϊ το εξωτερικϐ περιβϊλλον κι 
επιςημαύνει τισ ευκαιρύεσ που αυτϐ παρϋχει ϐςο και τισ απειλϋσ που αυτϐ εγκυμονεύ 
(Θεοφιλύδησ, 2014). Η ομϊδα λαμβϊνει υπϐψη ϐλεσ τισ πληροφορύεσ και αποφαςύζει ποια 
εύναι τα ςημαντικϐτερα προβλόματα. 

Η ανϊλυςη S.W.O.T. μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτη διαδικαςύα για την αποτύμηςη του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου, που αποτελεύ το πρώτο ςτϊδιο αυτοαξιολϐγηςησ τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ. Αφετηρύα για την αυτοαξιολϐγηςη τησ ςχολικόσ μονϊδασ αποτελεύ η αποτύμηςη 
του εκπαιδευτικοϑ ϋργου απϐ τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ. Κατϊ το ςτϊδιο αυτϐ τα 
μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ οφεύλουν να δώςουν απϊντηςη ςτο ερώτημα «πϐςο καλϐ 
εύναι το ςχολεύο μασ», να εντοπύςουν αδυναμύεσ αλλϊ και ςημεύα υπεροχόσ του ςχολεύου και 
να καθορύςουν προτεραιϐτητεσ για δρϊςη με ςτϐχο τη βελτύωςη ςυγκεκριμϋνων 
διαςτϊςεων τησ ςχολικόσ ζωόσ (Schildkamp & Visscher, 2009). 

Για την ανϊπτυξη του ςταδύου αυτοϑ προτεύνονται δϑο διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ. Η 
πρώτη περιλαμβϊνει τη γενικό εκτύμηςη τησ εικϐνασ του ςχολεύου ςτο ςϑνολο των 
περιοχών που ςυνθϋτουν την ποιϐτητα του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. Η δεϑτερη περιλαμβϊνει 
τη ςυςτηματικό διερεϑνηςη –μια ενδελεχϋςτερη και πληρϋςτερη αποτύμηςη- μιασ ό και 
περιςςϐτερων περιοχών του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. Η γενικό εκτύμηςη τησ εικϐνασ του 
ςχολεύου δύνει τη δυνατϐτητα ςτα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ να αποκτόςουν ςϑντομα 
ςυνολικό εικϐνα τησ κατϊςταςησ και λειτουργύασ του ςχολύου τουσ, παρϋχοντασ ϊμεςη 
ανατροφοδϐτηςη για τουσ τομεύσ που το ςχολεύο πλεονεκτεύ ό υςτερεύ (MacBeath, 1999). Η 
ςυςτηματικό διερεϑνηςη επιμϋρουσ περιοχών του εκπαιδευτικοϑ ϋργου επιτρϋπει ςτη 
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ςχολικό μονϊδα να μελετόςει ςε βϊθοσ ζητόματα που θεωροϑνται πιο ςϑνθετα ό ζητόματα 
που την απαςχολοϑν περιςςϐτερο και επιβϊλλουν ςαφϋςτερη εικϐνα τω δυνατοτότων και 
των περιθωρύων που τα μϋλη τησ ςχολικόσ μονϊδασ ϋχουν για να παρϋμβουν ςτισ 
καταςτϊςεισ που διερευνόθηκαν (MacBeath & McGlynn, 2002). 

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή 

Απϐ τα παραπϊνω προκϑπτει η ανϊγκη εφαρμογόσ ςτρατηγικών, οι οπούεσ διευκολϑνουν 
τη λόψη ςυναινετικών αποφϊςεων κατϊ τη διαδικαςύα για την αποτύμηςη του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι ο ςχολικϐσ ηγϋτησ πρϋπει να κατϋχει ρεπερτϐριο 
τϋτοιων ςτρατηγικών και ϐτι ϋχει τη δυνατϐτητα εφαρμογόσ τουσ ςτην πρϊξη. Μια τϋτοια 
εμπειρύα εύναι ϋμπρακτα διδακτικό για τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ. Η ομϊδα μαθαύνει 
για ςτρατηγικϋσ μϋςω των οπούων μπορεύ να ενεργόςει με ομοψυχύα, να δημιουργόςει 
ευχϊριςτο κλύμα διαβοϑλευςησ και να αναδιπλωθεύ για την προώθηςη των 
ςυναποφαςιςθϋντων (Θεοφιλύδησ, 2012). 

Η αυτοαξιολϐγηςη ϋχει τισ δικϋσ τησ προκλόςεισ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ αυτοαξιολϐγηςησ 
τησ ςχολικόσ μονϊδασ ϋνα ςϑνολο ατϐμων, καθϋνα με δικό του ημερόςια διϊταξη και 
παρώθηςη, πρϋπει, κατϊ κϊποιο τρϐπο, να εργαςτοϑν μαζύ (MacBeath, 2005). Επιπλϋον, 
αυτϐ το ςϑνολο ατϐμων πρϋπει να ςυντονιςτεύ, ϋτςι ώςτε να ενεργόςει ωσ ομϊδα. Η 
παρουςύα ενϐσ δυναμικοϑ ηγϋτη ςυμβϊλλει ςτην αντιμετώπιςη αυτών των προκλόςεων, 
αλλϊ αυτϐ δεν λϑνει αυτϐματα το πρϐβλημα. 

Ο ηγϋτησ πρϋπει να βοηθόςει την ομϊδα να βελτιώςει την αποτελεςματικϐτητϊ τησ. Αν ο 
ηγϋτησ δεν εύναι ςε θϋςη να εφαρμϐςει ςτρατηγικϋσ που διευκολϑνουν τη ςυναινετικό λόψη 
αποφϊςεων, τϐτε ςτην πραγματικϐτητα, επηρεϊζει αρνητικϊ την αποδοτικϐτητα τησ 
ομϊδασ. Η ορθό χρόςη ςυναινετικών ςτρατηγικών απϐ τον ηγϋτη δημιουργεύ ευχϊριςτο 
κλύμα, διευκολϑνει την αλληλοκατανϐηςη, ςτηρύζει τη ςϑμπραξη, βοηθϊ ςτην αποδϋςμευςη 
των ψυχικών δυνϊμεων και ςτην ευθυγρϊμμιςη των προςπαθειών. Σαυτϐχρονα, το 
ςϑνδρομο τησ ομαδικόσ ατολμύασ, του αποπροςανατολιςμοϑ απϐ το ϋργο και τησ επιβολόσ 
απϐψεων μειώνονται. Εκεύνο που επιβϊλλεται να προωθόςει και να επιτϑχει ο ηγϋτησ εύναι 
η δϐμηςη τησ επικοινωνύασ μεταξϑ των μελών τησ ομϊδασ (Θεοφιλύδησ, 2012). 

πκπεξάζκαηα 

Η αυτοαξιολϐγηςη ςχολεύου εύναι ϋκφραςη λογικϐτητασ των ατϐμων που υπηρετοϑν ςτη 
ςχολικό μονϊδα. Σα ϊτομα αυτϊ, αυτϐβουλα και με κριτικό διϊθεςη, εξετϊζουν τισ 
διαδικαςύεσ που ακολουθοϑν, τισ δρϊςεισ που αναπτϑςςουν, τη ςχολικό κουλτοϑρα που 
διαμορφώνουν, τα αποτελϋςματα τησ καθημερινόσ τουσ εργαςύασ και αποφαςύζουν κατϊ 
πϐςο αυτϊ εύναι αρκετϊ ςε ποςϐτητα και ικανοποιητικϊ ςε ποιϐτητα. Σα ςυμπερϊςματα 
αυτόσ τησ αξιολϐγηςησ θα λειτουργόςουν ωσ ανατροφοδϐτηςη ςτη μεθϐδευςη τησ 
περαιτϋρω δρϊςησ τουσ. Ψσ αποτϋλεςμα, με την αυτοαξιολϐγηςη η ςχολικό μονϊδα γνωρύζει 
τον εαυτϐ τησ, ςυνειδητοποιεύ τισ πτυχϋσ τησ ςχολικόσ ζωόσ ςτισ οπούεσ επιτελεύται 
ικανοποιητικό εργαςύα και επιςημαύνει ϊλλεσ, οι οπούεσ χρόζουν βελτύωςησ. Η ςχολικό 
μονϊδα μετατρϋπεται ςε οργανιςμϐ, ο οπούοσ προγραμματύζει τη δικό του ανϊπτυξη, 
μετατρϋπεται ςε αυτϐνομο και ανανεοϑμενο ςχολεύο και αποβαύνει μανθϊνουςα κοινϐτητα. 
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Περύληψη  
Η παροϑςα εργαςύα ςυνιςτϊ μια προςϋγγιςη ςτο θϋμα τησ αξιολϐγηςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. 

Ειδικϐτερα, αναλϑονται οι λϐγοι που καθιςτοϑν την αξιολϐγηςη αναπϐςπαςτο κομμϊτι τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, καταδεικνϑεται ο τρϐποσ με τον οπούο η αξιολϐγηςη προϊγει  και βοηθϊ 
την επιτυχό διεκπεραύωςη του ςχολικοϑ προγραμματιςμοϑ, γύνεται αναφορϊ ςε πτυχϋσ τησ 
αξιολογικόσ διαδικαςύασ ϐπωσ το αντικεύμενο,  η μεθοδολογύα, οι τεχνικϋσ, οι φορεύσ και η 
ενδεδειγμϋνη χρονικό ςτιγμό τησ αξιολϐγηςησ και τϋλοσ παρατύθεται ϋνα παρϊδειγμα αξιολϐγηςησ 
τησ λειτουργύασ τησ διούκηςησ μιασ ςχολικόσ μονϊδασ ϐςον αφορϊ τη διαμϐρφωςη και την εφαρμογό 
του ςχολικοϑ προγρϊμματοσ.  

 

Λϋξεισ – Κλειδιϊ :  αξιολϐγηςη εκπαιδευτικοϑ ϋργου, αξιολϐγηςη και ςχολικϐσ 
προγραμματιςμϐσ, μεθοδολογύα, τεχνικϋσ και φορεύσ τησ αξιολϐγηςησ.  

ΕΙΑΓΨΓΗ 

την παροϑςα εργαςύα θα επιχειρόςουμε να εντρυφόςουμε ςε ϋνα ζότημα το οπούο 
εντϐνωσ προβληματύζει και ταλανύζει ϐςουσ ενεργϊ δραςτηριοποιοϑνται εντϐσ του 
παρϐντοσ ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, αυτϐ τησ επιχειροϑμενησ προςπϊθειασ για 
α ξ ι ο λ ο γ η ς η του εκπαιδευτικοϑ ϋργου που παρϊγεται ςτισ διϊφορεσ βαθμύδεσ τησ 
εκπαύδευςησ.  

Η αλόθεια εύναι ϐτι μύα πλειϊδα λϐγων ϐπωσ η αντιμετώπιςη του ζητόματοσ τησ 
αξιολϐγηςησ με πνεϑμα προχειρϐτητασ, η διϊθεςη για εξυπηρϋτηςη κομματικών 
ςκοπιμοτότων και η ϋλλειψη αμιγοϑσ επιςτημονικόσ προςϋγγιςησ εκ μϋρουσ των ανώτατων 
επιτελικών βαθμύδων τισ Εκπαύδευςησ, ϋχει δικαιολογημϋνα καταςτόςει την εκπαιδευτικό 
κοινϐτητα ςτισ μϋρεσ μασ  ιδιαύτερα επιφυλακτικό απϋναντι ςε οποιοδόποτε εγχεύρημα 
αξιολϐγηςησ τησ εκπαιδευτικόσ ζωόσ. 

Παρϊ ταϑτα και  λαμβανομϋνων ςοβαρϊ υπϐψη των ϐποιων επιφυλϊξεων του 
εκπαιδευτικοϑ κϐςμου ϋναντι του αξιολογικοϑ ζητόματοσ, ςτην παροϑςα εργαςύα θα 
προςπαθόςουμε να καταδεύξουμε τη ςημαντικϐτητα τησ αξιολϐγηςησ  αναφορικϊ με την 
αρτιϐτητα οιουδόποτε εκπαιδευτικοϑ εγχειρόματοσ καταβϊλλεται εντϐσ του παρϐντοσ 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ.  

Αναλυτικϐτερα, ςτο πρώτο κεφϊλαιο τισ μελϋτησ θα δοκιμϊςουμε να 
επιχειρηματολογόςουμε εν γϋνει υπϋρ τισ ςπουδαιϐτητασ τησ αξιολϐγηςησ ωσ απαραύτητησ 
προϒπϐθεςησ προκειμϋνου για την αποτελεςματικό  ολοκλόρωςη οποιαςδόποτε πτυχόσ του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου και ειδικϐτερα ϐςον αφορϊ την αποτελεςματικό λειτουργύα τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ.  

το δεϑτερο κεφϊλαιο, θα αποπειραθοϑμε να ςυγκεκριμενοποιόςουμε την αναγκαιϐτητα 
τησ αξιολϐγηςησ ςε ϐτι αφορϊ την επύτευξη των ςτϐχων που τύθενται ςτα πλαύςια 
υλοπούηςησ κϊθε  εκπαιδευτικόσ προςπϊθειασ, θα δοκιμϊςουμε δηλαδό να καταδεύξουμε τη 
ςϑνδεςη τησ διαδικαςύασ τησ αξιολϐγηςησ με τη διαδικαςύα του προγραμματιςμοϑ ωσ δϑο 

mailto:konmichalakis@yahoo.gr
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ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνεσ πτυχϋσ ενϐσ ςωςτϊ και ϊρτια  ςχεδιαςμϋνου εκπαιδευτικοϑ 
εγχειρόματοσ εν γϋνει και ειδικϊ ςε επύπεδο εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. 

το τρύτο κεφϊλαιο θα αναφερθοϑμε πιο διεξοδικϊ ςτο τι ςυνιςτϊ αντικεύμενο προσ  
αξιολόγηςη ϐςον αφορϊ το παραγϐμενο εκπαιδευτικϐ ϋργο ςε μια εκπαιδευτικό μονϊδα,  
ςτη μεθοδολογύα και τισ τεχνικϋσ που ενδεύκνυνται για  την επιτυχό ϋκβαςη τησ 
αξιολογικόσ προςπϊθειασ ςτην εκπαιδευτικό μονϊδα, ςτα πρόςωπα τα οπούα εύναι 
επιφορτιςμϋνα με τη  διεκπεραύωςη τισ αξιολογικόσ διαδικαςύασ καθώσ και ςτη  χρονικό 
ςτιγμό η οπούα επιλϋγεται κϊθε φορϊ ωσ η καταλληλϐτερη για τη διεξαγωγό τησ 
αξιολϐγηςησ. 

Σϋλοσ, ςτο τϋταρτο κεφϊλαιο θα προχωρόςουμε ςτη διατϑπωςη ενϐσ  ερευνητικοϑ 
ερωτόματοσ αξιολογικοϑ ενδιαφϋροντοσ αναφορικϊ με την αποτελεςματικϐτητα τησ 
λειτουργύασ τησ διούκηςησ ςε επύπεδο εκπαιδευτικόσ μονϊδασ και θα παρουςιϊςουμε 
ςχηματικϊ τισ ςημαντικϐτερεσ παραμϋτρουσ που αφοροϑν το ςυγκεκριμϋνο αυτϐ ερώτημα. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο 

Η ςημαςύα τησ αξιολόγηςησ του εκπαιδευτικού ϋργου γενικϊ και τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ειδικότερα. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

έθβαζε επηηπρψλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θξίλεηαη 

απαξαίηεην ζην ζεκείν απηφ λα παξαζέζνπκε ελδεηθηηθά έλαλ νξηζκφ πνπ απνδίδεηαη  ζηελ 

έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο. Χο αμηνιφγεζε, ινηπφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ν Καζζσηάθεο 

(Καζζσηάθεο Μ., ζην Κνπηνχδεο Μ.,& Υαηδεεπζηξαηίνπ Η., 1999, ζει. 20) νξίδεη : 

«τη ςυςτηματικό διαδικαςύα ελϋγχου του βαθμοϑ, ςτον οπούο επιτυγχϊνονται οι 
εκπαιδευτικού ςτϐχοι, καθώσ και τον εντοπιςμϐ των αιτύων που εμποδύζουν την ενδεχϐμενη 
μη ικανοποιητικό τουσ επύτευξη, ϋτςι ώςτε μϋςα απϐ τη διαδικαςύα τησ ανατροφοδϐτηςησ 
να βελτιώνεται η ποιϐτητα τησ ύδιασ τησ εκπαύδευςησ».         

Ο Κουτοϑζησ (1999) επύςησ , ορύζει την αξιολϐγηςη ωσ μύα βαςικό προϒπϐθεςη τησ 
ολικόσ ποιϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. Εξ οριςμοϑ, επομϋνωσ, αντιλαμβανϐμαςτε ϐτι η 
ςπουδαιϐτητα τησ διαδικαςύασ τησ αξιολϐγηςησ εύναι εξαιρετικϊ μεγϊλη εφϐςον μϋςω 
αυτόσ επιχειρεύται η βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. 

Οι Κουτοϑζησ και Φατζηευςτρατύου (1999) υποςτηρύζουν εξϊλλου,  ϐτι η διαδικαςύα τησ 
αξιολϐγηςησ αφορϊ ςυνολικϊ την αποτύμηςη τησ  εκπαιδευτικόσ πραγματικϐτητασ  και 
επιδιώκει τη διαςφϊλιςη τησ μϋγιςτησ δυνατόσ αποτελεςματικϐτητασ ϐςον αφορϊ 
ςημαντικϐτατεσ ςυνιςτώςεσ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου ϐπωσ την ιερϊρχηςη ςτϐχων, την 
ανϊδειξη δυνατοτότων, την αξιοπούηςη των ερευνητικών προςπαθειών τησ επιςτημονικόσ 
κοινϐτητασ κ.ϊ.  

Ωλλοι μελετητϋσ επιχειρηματολογοϑν υπϋρ τησ ςημαντικϐτητασ τησ προςπϊθειασ για 
αξιολϐγηςη υποςτηρύζοντασ ϐτι μϋςω αυτόσ επιτυγχϊνεται η ςυνεχόσ ενημϋρωςη 
(επαναπληροφϐρηςη) τησ πορεύασ υλοπούηςησ ενϐσ εκπαιδευτικοϑ ςτϐχου, ςτηρύζεται η 
λειτουργύα του προγραμματιςμοϑ και εν γϋνει εξυπηρετοϑνται ϐλεσ οι λειτουργύεσ που 
αφοροϑν τη διούκηςη τησ εκπαύδευςησ (Πετρύδου,  2007). 

Αλλοϑ υποςτηρύζεται, επύςησ, ϐτι η υλοπούηςη προγραμμϊτων αξιολϐγηςησ εύναι 
απαραύτητη προκειμϋνου το παραγϐμενο εκπαιδευτικϐ ϋργο να ανταποκρύνεται καλϑτερα 
ςτισ μεταβαλλϐμενεσ ςυνθόκεσ τησ κοινωνύασ και τησ αγορϊσ εργαςύασ καθώσ και των 
ταχϑτατων εξελύξεων ςτο χώρϐ τησ επιςτόμησ και τησ τεχνολογύασ.  

Τποςτηρύζεται, ακϐμη, ϐτι μϋςω τησ καθιϋρωςησ προγραμμϊτων αξιολϐγηςησ 
εξαςφαλύζεται η κατϊ το δυνατϐν μεγαλϑτερη αποτελεςματικϐτητα των επενδϑςεων ςτην 
εκπαύδευςη, η διαπύςτωςη τυχϐν αςτοχιών των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων και η λόψη 
απαραύτητων διορθωτικών μϋτρων (Κουτοϑζησ – Φατζηευςτρατύου , 1999). 

Μύα πληρϋςτερη καταγραφό των λϐγων εκεύνων που αναδεικνϑουν τη ςημαντικϐτητα 
τησ αξιολϐγηςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου επιχειρεύ ο Δημητρϐπουλοσ (1991). ϑμφωνα με 
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αυτϐν ,             η ανϊγκη για εκπαιδευτικό αξιολϐγηςη ϋγκειται ςε τρύα διαφορετικϊ επύπεδα, 
ςτο οικονομικϐ, ςτο παιδαγωγικϐ – ψυχολογικϐ και ςτο πρακτικϐ. ε οικονομικϐ επύπεδο, η 
καθιϋρωςη προγραμμϊτων αξιολϐγηςησ βοηθϊ ςτη ςυνετό χρόςη των χορηγοϑμενων 
πιςτώςεων για τουσ ςκοποϑσ τησ εκπαύδευςησ και ςυμβϊλλει ςτη λόψη αποφϊςεων 
αναφορικϊ με δαπϊνεσ, μϋςα, υλικϊ, εγκαταςτϊςεισ, την πρϐςληψη  και την προαγωγό του 
εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ κ.ϊ. ε παιδαγωγικϐ- ψυχολογικϐ επύπεδο, η ςπουδαιϐτητα τησ 
αξιολϐγηςησ ϋγκειται ςτην ανϊγκη για κατανϐηςη και διευκϐλυνςη τησ διεργαςύασ τησ  
μϊθηςησ, ςτη χρόςη αποτελεςματικόσ διδακτικόσ μεθοδολογύασ και ςτη βελτύωςη του 
γενικοϑ ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ και του κλύματοσ που επικρατεύ ςτο ςχολεύο. ε ϐτι αφορϊ 
, τϋλοσ, το πρακτικϐ επύπεδο η ςημαντικϐτητα τησ αξιολϐγηςησ απορρϋει απϐ την ανϊγκη 
για αντιμετώπιςη διοικητικών και πρακτικών εκπαιδευτικών ζητημϊτων ϐπωσ ο 
εκπαιδευτικϐσ προγραμματιςμϐσ, η ςχεδύαςη εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων, 
προγραμμϊτων κ.ϊ. 

 Όςον αφορϊ τη ςημαςύα τησ υλοπούηςησ προγραμμϊτων αξιολϐγηςησ ςε επύπεδο 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ιςχϑουν τα ϐςα μϐλισ υποςτηρύξαμε για την αξιολϐγηςη του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου ςτο μικρο-επύπεδο του εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ. Με ϊλλα λϐγια, η 
αξιολϐγηςη τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ εύναι ςημαντικό προκειμϋνου να εξαςφαλύζεται 
ςυνεχόσ ενημϋρωςη για την πορεύα υλοπούηςησ των ςτϐχων που θϋτει η εκπαιδευτικό 
μονϊδα, να διαπιςτώνονται τυχϐν αςτοχύεσ των επιλογών τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςε 
πρακτικϐ, οικονομικϐ και παιδαγωγικϐ επύπεδο, να καθύςταται εφικτό η λόψη διορθωτικών 
μϋτρων , η ιερϊρχηςη ορθολογικϐτερων ςτϐχων , η ανϊδειξη των δυνατοτότων τησ 
εκπαιδευτικόσ  μονϊδασ και η εν γϋνει βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του παραγϐμενου 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου ςτα πλαύςια λειτουργύασ τησ μονϊδασ. Ιδιαύτερη ςημαςύα αποδύδουν οι 
περιςςϐτεροι μελετητϋσ ςτη ςπουδαιϐτητα τησ αξιολϐγηςησ τησ  εκπαιδευτικόσ μονϊδασ 
αναφορικϊ με τη λειτουργύα του προγραμματιςμοϑ.  

Φαρακτηριςτικϊ, οι Κουτοϑζησ και Φατζηευςτρατύου (1999, ςελ.21) αναφϋρουν ϐτι : 
 «η αξιολϐγηςη εύναι αναγκαύα, προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ αν η μονϊδα υλοποιεύ με 

αποτελεςματικϐ τρϐπο τουσ ςτϐχουσ τησ». 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο 

Η ςύνδεςη τησ διαδικαςύασ τησ αξιολόγηςησ με τη διαδικαςύα του 
προγραμματιςμού. 

Βάζεη ησλ φζσλ πξνείπακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαζίζηαηαη κάιινλ ζαθέο φηη ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαδηθαζία 

ζέζπηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, δειαδή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.  

Όντωσ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τουσ ιςχυριςμοϑσ των διαφϐρων μελετητών που 
παρατϋθηκαν ςτο προηγοϑμενο κεφϊλαιο, αναφορικϊ με το περιεχϐμενο που αποδύδουν 
ςτην ϋννοια τησ αξιολϐγηςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου, διαπιςτώνουμε ϐτι  θα όταν 
πραγματικϊ δϑςκολο να προςπαθόςουμε να ορύςουμε την ϋννοια τησ εκπαιδευτικόσ 
αξιολϐγηςησ χωρύσ να αναφερθοϑμε ςτην ϋννοια του εκπαιδευτικοϑ προγραμματιςμοϑ.  

Σην ϊποψη αυτό προςυπογρϊφουν και ϊλλοι μελετητϋσ.  Ενδεικτικϊ, ο Κουτοϑζησ (1999, 
ςελ.259 ) αναφϋρει ϐτι η αξιολϐγηςη εύναι: 

« μια διαδικαςύα κατϊ τη διϊρκεια τησ οπούασ παρακολουθεύται και ρυθμύζεται η 
λειτουργύα του οργανιςμοϑ, ώςτε να εξαςφαλιςθεύ η προςϋγγιςη των ςτϐχων που τϋθηκαν 
κατϊ τη διαδικαςύα του προγραμματιςμοϑ»  

Ειδικϐτερα, τα αποτελϋςματα που προκϑπτουν απϐ την εφαρμογό αξιολογικών 
προγραμμϊτων του εκπαιδευτικοϑ  ϋργου  λειτουργοϑν ωσ ανατροφοδϐτηςη τησ ϐλησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, παρϋχοντασ πληροφορύεσ για την πορεύα υλοπούηςησ των 
ςτϐχων που ετϋθηςαν, γεγονϐσ που οδηγεύ εύτε ςε επιβεβαύωςη τησ αρχικόσ εκτύμηςησ 
αναφορικϊ με την ορθϐτητα των ςτϐχων που επιλϋχθηκαν εύτε ςε διϊψευςη τησ αρχικόσ 
εκτύμηςησ, λόψη διορθωτικών μϋτρων και επανακαθοριςμϐ των ςτϐχων. Ο Κουτοϑζησ 
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(1999, ςελ.260), ςχηματικϊ παρουςιϊζει τη ςχϋςη ανατροφοδϐτηςησ μεταξϑ των 
διαδικαςιών τησ αξιολϐγηςησ και του προγραμματιςμοϑ αναφϋροντασ ϐτι : 

«ο μεν προγραμματιςμϐσ δύνει την κατεϑθυνςη και θϋτει τουσ ςτϐχουσ, κατανϋμει τουσ 
πϐρουσ ςτον οργανιςμϐ και προβλϋπει πιθανϊ προβλόματα, η δε αξιολϐγηςη διαπιςτώνει 
αντύςτοιχα αν η κατεϑθυνςη εύναι ςωςτό και οι ςτϐχοι επιτυγχϊνονται, διαςφαλύζει τη 
ςωςτό χρόςη των πϐρων και διορθώνει υπϊρχοντα προβλόματα»  

Η ςχϋςη, εξϊλλου, μεταξϑ  εκπαιδευτικοϑ προγραμματιςμοϑ και εκπαιδευτικόσ 
αξιολϐγηςησ υπογραμμύζεται και απϐ τισ αρχϋσ που διϋπουν τη λειτουργύα του management 
και ειδικϐτερα τη λειτουργύα τησ Διούκηςησ των Εκπαιδευτικών Μονϊδων. ϑμφωνα με τισ 
αρχϋσ αυτϋσ τϐςο η διαδικαςύα του προγραμματιςμοϑ ϐςο και  η λειτουργύα τησ 
αξιολϐγηςησ αποτελοϑν βαςικϊ επιμϋρουσ ςτϊδια τησ λειτουργύασ τησ διούκηςησ (χόμα 1., 
Κουτοϑζησ, Μ., 1999) 

Οι λειτουργύεσ τησ διούκηςησ 

 Προγραμματιςμϐσ         Οργϊνωςη         Διεϑθυνςη/υντονιςμϐσ         Ϊλεγχοσ-
Αξιολϐγηςη 
 

 
 

χόμα1.Αναςκόπηςη και Σροποπούηςη (Κουτοϑζησ Μ.,1999, ςελ.17) 

 
Θα πρϋπει εδώ να ςημειώςουμε ϐτι τα ϐςα ιςχυριςτόκαμε ωσ τώρα ςτο κεφϊλαιο αυτϐ 

για τη λειτουργύα του προγραμματιςμοϑ αφοροϑν τϐςο την ϊςκηςη του εκπαιδευτικοϑ 
ϋργου γενικϐτερα ϐςο και τη λειτουργύα τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςε επύπεδο τϐςο 
ςτρατηγικοϑ (μακροπρϐθεςμων ςτϐχων)  ϐςο και λειτουργικοϑ (βραχυπρϐθεςμων ςτϐχων) 
προγραμματιςμοϑ . 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο 

Σι, πώσ, ποιοσ, πότε αξιολογεύται και αξιολογεύ. 

3.1 Σο Αντικεύμενο τησ αξιολόγηςησ  
Προκειμϋνου η αξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου να θεωρεύται πλόρησ και 

ολοκληρωμϋνη, εϑλογο εύναι ϐτι θα πρϋπει να περιλαμβϊνει ϐλουσ τουσ ςυντελεςτϋσ τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Με βϊςη αυτό την αρχό, κϊποιοι μελετητϋσ ( Κουτοϑζησ και 
Φατζηευςτρατύου, 1999, ολομών 1999) κατατϊςςουν τα προσ αξιολϐγηςη αντικεύμενα του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου ςε επτϊ θεματικϋσ περιοχϋσ, οι οπούεσ εύναι οι εξόσ : τα Διαθϋςιμα 
μϋςα-Πόροι, το Πρόγραμμα πουδών και τα Βιβλύα , το Προςωπικό τησ μονϊδασ 
(ΔΕΔΟΜΕΝΑ) , η  Διούκηςη, το Εκπαιδευτικό Κλύμα –χϋςεισ-υνεργαςύεσ, η 
Διδακτικό- Μαθηςιακό διαδικαςύα (ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ) και τα Εκπαιδευτικϊ επιτεύγματα 
(ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ). 

Ωλλοι μελετητϋσ (Φαλκιώτησ, 1999) υιοθετοϑν μια προςϋγγιςη οικονομικοϑ 
εννοιολογικοϑ χαρακτόρα ςϑμφωνα με την οπούα η εκπαιδευτικό διαδικαςύα  εύναι μια 
παραγωγικό διαδικαςύα και η εκπαιδευτικό μονϊδα μύα μονϊδα κατϊρτιςησ–παραγωγόσ. 
το πλαύςιο τησ ςυγκεκριμϋνησ αυτόσ προςϋγγιςησ , τα προσ αξιολϐγηςη αντικεύμενα 
εμπύπτουν ςε τρεισ ευρεύεσ κατηγορύεσ : τισ ειςροϋσ , τισ διαδικαςύεσ και τισ εκροϋσ.  

Ψσ ειςροϋσ εννοοϑνται οι ειςερχϐμενεσ μεταβλητϋσ οι οπούεσ αποτελοϑν την εύςοδο του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ και τησ λειτουργύασ του. ε επύπεδο εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, οι 
ειςροϋσ μεταφρϊζονται ωσ  οι πϐροι που απαιτοϑνται για να λειτουργόςει ϋνασ 
εκπαιδευτικϐσ οργανιςμϐσ. Οι πϐροι αυτού περιλαμβϊνουν το διδακτικό και βοηθητικό 
προςωπικό, τουσ διδαςκόμενουσ και την προςπϊθεια μϊθηςησ την οπούα 
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καταβϊλλουν, το εποπτικό και διδακτικό υλικό, τον εξοπλιςμό, τα διαθϋςιμα κτύρια 
και γη, τουσ χρηματικούσ πόρουσ κ.ϊ. 

Ψσ διαδικαςύεσ εννοοϑνται οι παρϊμετροι εκεύνεσ οι οπούεσ ςχετύζονται με τη ύδια τη 
λειτουργύα του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ και με τισ επεξεργαςύεσ που γύνονται ςε αυτϐ. ε 
επύπεδο εκπαιδευτικόσ μονϊδασ οι διαδικαςύεσ ταυτύζονται με τισ εκπαιδευτικϋσ, 
παιδαγωγικϋσ και διοικητικϋσ δραςτηριϐτητεσ του ςχολεύου.  

Ψσ εκροϋσ τϋλοσ, εννοοϑνται οι ςυνιςτώςεσ εκεύνεσ που ςχετύζονται με την «ϋξοδο» απϐ 
το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, με το προώϐν δηλαδό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και το 
αποτϋλεςμα τησ εκπαιδευτικόσ προςπϊθειασ. Ψσ εκροϋσ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ 
θεωροϑνται η μϊθηςη και η απόκτηςη γνώςησ απϐ την πλευρϊ των διδαςκομϋνων, οι 
δεξιότητεσ και η ςυμπεριφορϊ των διδαςκομϋνων ωσ αποτϋλεςμα τησ ςχολικόσ 
εμπειρύασ τουσ  κ.α. 

ϑμφωνα με την προςϋγγιςη αυτό, οι διδϊςκοντεσ, οι διδαςκϐμενοι, οι γνώςεισ τουσ, τα 
προγρϊμματα και τα περιεχϐμενα των μαθημϊτων, η υλικοτεχνικό υποδομό κ.ϊ. ειςρϋουν ωσ 
παραγωγικού πϐροι ςτο ςϑςτημα τησ  εκπαιδευτικόσ μονϊδασ και ςτο πλαύςιο των 
εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και διοικητικών δραςτηριοτότων του ςχολεύου 
μεταςχηματύζονται ςε εκροϋσ, δηλαδό ςε νϋεσ γνώςεισ και εμπειρύεσ, ςε τροποποιημϋνεσ 
ςυμπεριφορϋσ για μαθητϋσ και διδϊςκοντεσ, ςε μεταβολϋσ των εγκαταςτϊςεων και τησ 
υλικοτεχνικόσ υποδομόσ ( Πετρύδου, 2000).  χηματικϊ, η ϐλη διαδικαςύα παρουςιϊζεται 
ςτον πύνακα 1. που ακολουθεύ.  

 

Η αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού ϋργου ωσ μια παραγωγικό διαδικαςύα 

 

 
 
                              
     ΕΙΡΟΕ                   ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ            ΕΚΡΟΕ        
                                            

 «Πραγματικού πϐροι», διδακτικϐ              - Παιδαγωγικϋσ, εκπαιδευτικϋσ      Οι ειςροϋσ αναβαθμιςμϋνεσ 
και βοηθητικϐ προςωπικϐ, η αρχικό                    και διοικητικϋσ                              ϐπωσ :                                 
ςυμπεριφορϊ των μαθητών, εποπτικϐ και      δραςτηριϐτητεσ                             - Μαθητϋσ με νϋεσ 
ςυμπεριφορϋσ    διδακτικϐ υλικϐ, εξοπλιςμϐσ, κτύρια και γη                                                         - αλλαγϋσ ςε 
εκπαιδευτικοϑσ, γονεύσ,  

 «χρηματικού πϐροι»                                                                                           πολύτεσ, οικονομικϊ & πολιτιςτικϊ 
 «χρϐνοσ»                                                                                                                  ςυςτόματα.  Κ.α. 
  «Πηγϋσ πληροφϐρηςησ» κ. α.                                                                                          

                                                                                                                   

                                              ΔΙΟΙΚΗΗ                     

 
 
 
       ΑΝΑΣΡΟΥΟΔΟΣΗΗ 
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                                       ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
                                                                    

ΠΙΝΑΚΑ 1.  Η εκπαιδευτικό μονϊδα ωσ μια μονϊδα παραγωγόσ ϋργου 

3.2   Μεθοδολογύα και Σεχνικϋσ τησ Αξιολόγηςησ  

Προτοϑ επιχειρόςουμε να αναφερθοϑμε ςτισ κυριϐτερεσ μεθϐδουσ και τεχνικϋσ των 
οπούων γύνεται χρόςη προκειμϋνου να διεξαχθεύ ϋνα πρϐγραμμα αξιολϐγηςησ θα 
αναφερθοϑμε ςε κϊποιεσ διακρύςεισ γενικόσ φϑςεωσ που αφοροϑν τη διαδικαςύα τησ 
αξιολϐγηςησ.  

Ϊτςι, με γνώμονα το εϑροσ του αξιολογικοϑ προγρϊμματοσ κϊνουμε λϐγο για ςυνολικό 
αξιολόγηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου ό για μερικό αξιολόγηςη αυτοϑ. την περύπτωςη 
τησ ςυνολικόσ αξιολϐγηςησ, ωσ αξιολογοϑμενο αντικεύμενο ορύζεται το ςϑνολο των 
ςυνιςτωςών του εκπαιδευτικοϑ ϋργου ενώ ςτην περύπτωςη τησ μερικόσ αξιολϐγηςησ 
αξιολογεύται μϋροσ μϐνο του εκπαιδευτικοϑ ϋργου, για παρϊδειγμα ϋνασ θεςμϐσ, μύα 
εκπαιδευτικό βαθμύδα κτλ. 

Επύςησ, ανϊλογα με τη φϑςη των δεδομϋνων ό των αποτελεςμϊτων (βλϋπε 3.1) τα οπούα 
αναζητοϑνται και αξιοποιοϑνται διακρύνουμε δϑο τϑπουσ αξιολϐγηςησ, την ποςοτικό και 
την ποιοτικό αξιολϐγηςη. Ποςοτικό ονομϊζεται η μορφό τησ αξιολϐγηςησ κατϊ την οπούα 
τα αξιολογοϑμενα αντικεύμενα εύναι ποςοτικϊ και  η παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ 
αξιολϐγηςησ μπορεύ να γύνει ςε ποςοτικό μορφό. Ποιοτικό, αντιθϋτωσ, αξιολϐγηςη, ςυνιςτϊ 
το εύδοσ εκεύνο τησ αξιολϐγηςησ ϐπου η πολυπλοκϐτητα τησ φϑςησ των προσ αξιολϐγηςη 
αντικειμϋνων δεν ευνοεύ την ποςοτικό επεξεργαςύα αυτών αλλϊ απαιτεύ την υποκειμενικό 
διερεϑνηςη και παρατόρηςη του αξιολογητό προκειμϋνου για τη διεξαγωγό αποτελεςμϊτων 
(Κουτοϑζησ Μ., & Φατζηευςτρατύου Ι., 1999). 

Με βϊςη πλϋον τη φϑςη των αξιολογοϑμενων αντικειμϋνων , τη μορφό τησ αξιολϐγηςησ 
που επιχειρεύται και τον επιδιωκϐμενο κϊθε φορϊ ςκοπϐ, επιλϋγεται και η εκϊςτοτε 
μϋθοδοσ αξιολόγηςησ. Η πλϋον καθιερωμϋνη, ςυνόθησ και βαςικό μϋθοδοσ που 
χρηςιμοποιεύται ςτο χώρο τησ αξιολϐγηςησ εύναι αυτό τησ παρατόρηςησ. Η παρατόρηςη 
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ αυτϐνομα ό και ςε ςυνδυαςμϐ με ϊλλεσ μεθϐδουσ αξιολϐγηςησ. Οι 
κυριϐτερεσ απϐ τισ μεθϐδουσ αυτϋσ ςϑμφωνα με τουσ Κουτοϑζη –Φατζηευςτρατύου 1999, 
ςτισ οπούεσ για λϐγουσ οικονομύασ αναφερϐμαςτε εδώ επιγραμματικϊ ,εύναι οι εξόσ: η 
επικοινωνύα, η ςύγκριςη, η μεταπαρακολούθηςη, η επιςκόπηςη, η μελϋτη 
περύπτωςησ , η ανϊλυςη περιεχομϋνου, η ϋρευνα πεδύου, η μϋθοδοσ διαπύςτωςησ και 
απόδοςησ, η μϋθοδοσ επεξεργαςύασ και ανϊλυςησ δεδομϋνων κ.ϊ.  

Όςον αφορϊ τισ τεχνικϋσ που  χρηςιμοποιοϑνται προκειμϋνου να υλοποιηθεύ ϋνα 
αξιολογικϐ πρϐγραμμα, αυτϋσ επιλϋγονται κϊθε φορϊ με βϊςη τη μϋθοδο αξιολϐγηςησ που 
ϋχει προτιμηθεύ. Ενδεικτικϊ, οι Κουτοϑζησ και Φατζηευςτρατύου (1999) αναφϋρουν ωσ 
τεχνικϋσ τησ παρατόρηςησ την απλό ό ςυςτηματικό παρατόρηςη, τον οπτικό ϋλεγχο 
(ϐταν γύνεται επιςταμϋνωσ η παρατόρηςη ςυγκεκριμϋνου γεγονϐτοσ ό διαδικαςύασ ), καθώσ 
και την επαναλαμβανόμενη ό ςυνεχό παρατόρηςη. 

 το ςημεύο αυτϐ οφεύλουμε να αναφϋρουμε ϐτι ανεξαρτότωσ τησ μεθϐδου και των 
τεχνικών που επιλϋγονται κϊθε φορϊ, ϋνα αξιολογικϐ πρϐγραμμα προκειμϋνου να εύναι 
αξιϐπιςτο θα πρϋπει να χαρακτηρύζεται απϐ ςυνϋπεια ςτόχων και  εφαρμογό 
ςυγκεκριμϋνων κριτηρύων (ϐπου κριτόριο ϋνασ καθιερωμϋνοσ κανϐνασ πϊνω ςτον οπούο 
γύνεται μια κρύςη). ϑμφωνα, εξϊλλου, με τουσ Βεργύδη και Καραλό (1999) οι αξιολογόςεισ 
θα πρϋπει να εύναι αναλυτικϋσ, ςυςτηματικϋσ, ϋγκυρεσ και προςαρμοςμϋνεσ ςτισ ανϊγκεσ 
των χρηςτών.   
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3.3 Ποιοσ αξιολογεύ και πότε γύνεται η αξιολόγηςη. 
 
Ανϊλογα με το πρϐςωπο ό τα πρϐςωπα απϐ τα οπούα διενεργεύται κϊθε φορϊ ϋνα 

αξιολογικϐ πρϐγραμμα, διακρύνουμε τισ εξόσ τρεισ μορφϋσ αξιολϐγηςησ: την εξωτερικό 
αξιολόγηςη, την εςωτερικό αξιολόγηςη και την αυτοαξιολόγηςη. 

Εξωτερικό αξιολόγηςη, ονομϊζουμε το εύδοσ εκεύνο τησ αξιολϐγηςησ κατϊ το οπούο ο 
αξιολογητόσ λειτουργεύ εξωτερικϊ ωσ προσ το αντικεύμενο τησ αξιολϐγηςησ, δεν ϋχει  ϊμεςη 
ςχϋςη με το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα ό την εκπαιδευτικό μονϊδα την οπούα αξιολογεύ και 
προϋρχεται ςυνόθωσ απϐ τα ανώτερα ιεραρχικϊ κλιμϊκια τησ εκπαύδευςησ (Κουτοϑζησ Μ., 
& Φατζηευςτρατύου Ι., 1999). 

Εςωτερικό, ονομϊζεται η αξιολϐγηςη κατϊ την οπούα ο αξιολογητόσ ςυνδϋεται οργανικϊ 
με το αξιολογοϑμενο αντικεύμενο, εύναι δηλαδό και ο ύδιοσ εκπαιδευτόσ τησ μονϊδασ ό 
ςχεδιαςτόσ και διαχειριςτόσ  του προγρϊμματοσ  που επιχειρεύ  να αξιολογόςει. 

Αυτοαξιολόγηςη, τϋλοσ, καλεύται το αξιολογικϐ εγχεύρημα  κατϊ το οπούο ο αξιολογητόσ 
κρύνει ο ύδιοσ τον εαυτϐ του ό τα αποτελϋςματα των προςπαθειών του (Δημητρϐπουλοσ, 
1991). 

 Αναφορικϊ , τώρα, με τη χρονικό ςτιγμό η οπούα επιλϋγεται για τη διεξαγωγό μιασ 
αξιολογικόσ διαδικαςύασ, διακρύνουμε την προκαταρκτικό αξιολόγηςη, ϐταν η 
αξιολϐγηςη επιχειρεύται πριν απϐ την ϋναρξη κϊποιου εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ με 
ςκοπϐ την αποτύμηςη διαφϐρων παραγϐντων που αφοροϑν το πρϐγραμμα αυτϐ και των 
οπούων η εξϋλιξη θα ςυμβϊλλει αποφαςιςτικϊ ςτην επιτυχό ό μη επιτυχό ϋκβαςη του 
προγρϊμματοσ, τη διαμορφωτικό αξιολόγηςη, ϐταν η αξιολϐγηςη πραγματοποιεύται κατϊ 
τη διϊρκεια τησ εξϋλιξησ ενϐσ προγρϊμματοσ με ςκοπϐ την ανακϊλυψη τυχϐν προβλημϊτων 
του προγρϊμματοσ αυτοϑ και την τελικό ό αθροιςτικό αξιολόγηςη, η οπούα επιχειρεύται 
μετϊ το πϋρασ μιασ εκπαιδευτικόσ προςπϊθειασ, με ςκοπϐ τη ςυνολικό αποτύμηςη των 
αποτελεςμϊτων τησ ςυγκεκριμϋνησ αυτόσ διαδικαςύασ ( Κουτοϑζησ Μ., & Φατζηευςτρατύου 
Ι., 1999). 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4Ο 

Ερευνητικό ερώτημα  
Αξιολογώντασ την αποτελεςματικότητα τησ λειτουργύασ τησ διούκηςησ ςε 

επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ ωσ προσ την διαμόρφωςη και εφαρμογό του 
ςχολικού προγρϊμματοσ.  

 
Έρνληαο αλαθεξζεί ζηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ αθνξά έλα πξφγξακκα 

αμηνιφγεζεο (αληηθείκελν αμηνιφγεζεο, κεζνδνινγία, θνξείο, ρξνληζκφο), ζα επηρεηξήζνπκε 

πιένλ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε  ελφο δπλεηηθά πινπνηήζηκνπ αμηνινγηθνχ ζρήκαηνο.  

Σο ςχόμα αυτϐ θϋτει ωσ κεντρικό αντικεύμενο αξιολόγηςησ την αποτύμηςη τησ 
αποτελεςματικότητασ μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςε επύπεδο διοικητικών 
λειτουργιών.  

χκθσλα κε ηα φζα ηζρπξηζηήθακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

αμηνιφγεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο νη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο απνηεινχλ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη  εηζξνέο/ παξαγσγηθνί 

πφξνη κηαο κνλάδαο ( δηδάζθνληεο, δηδαζθφκελνη θ.ά.) κεηαηξέπνληαη ζε εθξνέο, ζε εθπαηδεπηηθά, 

δειαδή, επηηεχγκαηα.  

Σο αξιολογικϐ ςχόμα το οπούο παραθϋτουμε ςτην παροϑςα μελϋτη, επικεντρώνεται ςτην 
αξιολόγηςη τησ κατϊρτιςησ, τησ  διαμόρφωςησ  και  εν τϋλει τησ εφαρμογόσ του 
ςχολικού προγρϊμματοσ, μιασ ςημαντικόσ ςυνιςτώςασ του διοικητικοϑ ϋργου που 
αςκεύται ςε επύπεδο εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, καθϐτι ϐταν το ςχολικϐ πρϐγραμμα εύναι 
λειτουργικϐ και βαςύζεται ςε παιδαγωγικϋσ αρχϋσ , δϑναται να διαμορφώςει πρακτικϋσ 
καλόσ λειτουργύασ του ςχολεύου, να μεγιςτοποιόςει την παραγωγό εκπαιδευτικοϑ ϋργου εκ 
μϋρουσ των διδαςκϐντων και ςυνακϐλουθα να επηρεϊςει την πρϐοδο των μαθητών. 
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Κατϊ πρώτον, ϐςον αφορϊ τη χρονικό ςτιγμό διεξαγωγόσ τησ αξιολϐγηςησ, κρύνεται 
ςκϐπιμο αυτό να πραγματοποιηθεύ τϐςο κατϊ την ϋναρξη του ςχολικοϑ ϋτουσ, προκειμϋνου 
για την αρχικό αξιολϐγηςη των προτεραιοτότων, των αναγκών και των ςτϐχων που οφεύλει 
να εξυπηρετεύ το ςχολικϐ πρϐγραμμα, ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του ςχολικοϑ ϋτουσ με 
ςκοπϐ την ανϊδειξη τυχϐν αςτοχιών και ςαφώσ μετϊ τη λόξη του ςχολικοϑ ϋτουσ 
προκειμϋνου για μια γενικϐτερη αποτύμηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ ό μη του ςχολικοϑ 
προγρϊμματοσ, για την αποφυγό λαθών και τη διϐρθωςη παραλεύψεων ςε μελλοντικό βϊςη 
καθώσ και για την ανϊδειξη βϋλτιςτων πρακτικών.  

Η μϋθοδοσ αξιολόγηςησ η οπούα επιλϋξαμε εύναι αυτό τησ ϋρευνασ πεδύου, η οπούα 
αποτελεύ μια μϋθοδο ςυλλογόσ πληροφοριών η οπούα ενδεύκνυται προκειμϋνου να 
εκτιμηθοϑν οι διοικητικϋσ πρακτικϋσ που εφαρμϐζονται ςε ϋνα ςχολεύο αναφορικϊ με τη 
διαμϐρφωςη και εφαρμογό του ςχολικοϑ προγρϊμματοσ. 

Οι τεχνικϋσ οι οπούεσ θεωρόθηκαν ωσ οι πλϋον κατϊλληλεσ ςτα πλαύςια τησ 
ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου εύναι το ερωτηματολόγιο, η παρατόρηςη και ειδικϐτερα ο 
οπτικόσ ϋλεγχοσ, η μελϋτη αρχεύων και η ςυνϋντευξη. Οι ςυγκεκριμϋνεσ αυτϋσ τεχνικϋσ 
αποτελοϑν απλϋσ και διαδεδομϋνεσ τεχνικϋσ ςυλλογόσ πληροφοριών. Ειδικϐτερα, δε , ϐςον 
αφορϊ τη μελϋτη αρχεύων, αυτό αφορϊ την πρϐςβαςη και λεπτομερό διερεϑνηςη απϐ τον 
ερευνητό ςτο αρχειακϐ υλικϐ του ςχολεύου (ημερολϐγια , βιβλύα κ.ϊ). 

Εξαιτύασ τησ φϑςησ των δεδομϋνων που αναζητοϑνται , το εύδοσ τησ αξιολόγηςησ που 
προτεύνεται εύναι και ποςοτικό ( μελϋτη αρχεύων, ερωτηματολϐγιο) και ποιοτικό ( 
παρατόρηςη, ςυνϋντευξη).  

το ςημεύο αυτϐ , παραθϋτουμε το ακϐλουθο  αξιολογικϐ ςχόμα : 
 

Βόματα 
αξιολόγηςησ 

Περιγραφό 

1.τϐχοσ 
αξιολϐγηςησ 

ε δηεξεχλεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη 

ζε  κία εθπαηδεπηηθή κνλάδα  ζηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο σο πξνο  ηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ  εθαξκνγή ηνπ ρνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο, απφ 

φινπο φζνπο έρνπλ ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο.  

2. Σο αντικεύμενο 
τησ αξιολϐγηςησ  

το διοικητικϐ ϋργο τησ ςχολικόσ μονϊδασ 

3.Σο υποκεύμενο τησ 
αξιολϐγηςησ 
(ποιον 
Αξιολογοϑμε) 

Διευθυντό 
Τποδιευθυντό 
ϑλλογο διδαςκϐντων 

4.Υορεύσ 
αξιολϐγηςησ (ποιοι 
αξιολογοϑν) 

Μαθητϋσ 
Δϊςκαλοι 
Τποςτηρικτικό ομϊδα (ςϑλλογοσ γονϋων και κηδεμϐνων ) 

5.Μοντϋλο 
αξιολϐγηςησ  

εςωτερικό ςυλλογικό αξιολϐγηςη 

6.Κριτόρια 
αξιολϐγηςησ 
(Ζαφειρακύδησ 
Γ.,2006) 

1.  Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην Χξνιφγην Πξφγξακκα δηέπεηαη απφ 

παηδαγσγηθέο αξρέο θαη παξάιιεια ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.  

2.  Ο επαξθήο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φιν ην 

έηνο απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (γηνξηέο, δηαγσλίζκαηα, 

εθδξνκέο, πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο εθδειψζεηο).  

3. Ο βαζκφο πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη 

πξνγξακκαηίζεη ην ζρνιείν γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά.  

4. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε Γηνίθεζε ππνζηεξίδεη θαη ζπληνλίδεη  ηε 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
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αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.  

5. Ζ  αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο 

ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ .  

6. Ζ επάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο ρνιηθνχο 

πκβνχινπο γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ .  

7. Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ κε ην χιινγν 

Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

8. Ζ ελζάξξπλζε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο 

θαη ησλ καζεηψλ –γνλέσλ θαη ε παξνρή ζεηηθψλ θηλήηξσλ. 

7.Φρονιςμϐσ 
αξιολϐγηςησ 

Κατϊ την ϋναρξη του ςχολικοϑ ϋτουσ ( προκαταρκτικό) 
υνεχοϑσ παρακολοϑθηςησ κατϊ τη διαδικαςύα (διαμορφωτικό) 
Μετϊ το πϋρασ του ςχολικοϑ ϋτουσ ( τελικό) 

8.Μϋθοδοσ–Σεχνικϋσ  
αξιολϐγηςησ 

Ϊρευνα πεδύου 
Παρατόρηςη ( Οπτικϐσ ϋλεγχοσ) 
Ερωτηματολϐγια   
υνϋντευξη 
Μελϋτη – ανϊλυςη αρχεύων  

9.υλλογό 
δεδομϋνων–
επεξεργαςύα–
ανϊλυςη δεδομϋνων  

Κατηγοριοπούηςη ποιοτικών/ ποςοτικών δεδομϋνων 
Καταγραφό-ανϊλυςη- ςϑνθεςη δεδομϋνων 
Ποιοτικό  / Ποςοτικό ανϊλυςη 

10.Παρουςύαςη 
αποτελεςμϊτων- 
υμπερϊςματα 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αμηνινγηθή έξεπλα παξνπζηάδνληαη 

μερσξηζηά γηα θάζε θξηηήξην ιακβάλνληαο ππφςε  ηηο ηερληθέο έξεπλαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Γίλεηαη ζπλεθηίκεζε ησλ επξεκάησλ γηα κηα ζχλζεζε κε βάζε ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηελ επηζθφπεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, 

αμηνπνηψληαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ – πνιηηηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ ζρνιείνπ . 

 Γίλεηαη εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

11.Αξιοπούηςη 
αποτελεςμϊτων 

ε αλαηξνθνδφηεζε  

ε βειηίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ.  

12. Αποδϋκτεσ Νομαρχιακό Επιτροπό Παιδεύασ 
Δημοτικό Επιτροπό Παιδεύασ 
Τποςτηρικτικϊ ϐργανα 
χολικϐσ ϑμβουλοσ 
Διευθυντόσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαύδευςησ 
χολικϐ ςυμβοϑλιο-χολικό επιτροπό 
Εκπαιδευτικού ςϑλλογοι 
ϑλλογοσ Γονϋων και κηδεμϐνων 
ϑλλογοσ Διδαςκϐντων  
Μαθητϋσ-τριεσ 
Μ.Μ.Ε., Σοπικϋσ εφημερύδεσ, εκπαιδευτικϊ περιοδικϊ 

υμπερϊςματα 

την παροϑςα εργαςύα επιχειρόςαμε να θύξουμε βαςικϋσ πτυχϋσ του ζητόματοσ 
που ϊπτεται τησ διαδικαςύασ τησ αξιολϐγηςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. 
υμπεραςματικϊ , αναφερθόκαμε ςτη ςπουδαιϐτητα και την αναγκαιϐτητα τησ 
αξιολογικόσ διαδικαςύασ ϐςον αφορϊ την ποιϐτητα του παραγϐμενου εκπαιδευτικοϑ 
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ϋργου γενικϊ και ειδικϐτερα ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ, καταδεύξαμε τη ςημαςύα  
ενϐσ αξιολογικοϑ ςχόματοσ ϐςον αφορϊ τον προγραμματιςμϐ του εκπαιδευτικοϑ 
ϋργου, κϊναμε λϐγο για το αντικεύμενο, τη μϋθοδο, τισ προτεινϐμενεσ τεχνικϋσ, τουσ 
φορεύσ καθώσ και τη χρονικό ςτιγμό που προκρύνεται  ϐςον αφορϊ ϋνα ςχόμα 
αξιολϐγηςησ ςτην εκπαύδευςη και τϋλοσ παραθϋςαμε ενδεικτικϊ ϋνα παρϊδειγμα 
αξιολϐγηςησ του ςχολικοϑ προγρϊμματοσ μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. 

Αν και ςτην παροϑςα ειςόγηςη δεν επιχειρεύται ςε βϊθοσ ανϊλυςη  των 
ζητημϊτων που αφοροϑν τη διαδικαςύα τησ αξιολϐγηςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου, 
εντοϑτοισ πρϐκειται για μια περιεκτικό επιςκϐπηςη ενϐσ κεφαλαιώδουσ ςημαςύασ  
θϋματοσ και ωσ τϋτοια μπορεύ να λειτουργόςει ωσ ϋνασ ςϑντομοσ οδικϐσ χϊρτησ ςε 
ϋνα ακανθώδεσ ζότημα που αναμφιςβότητα αφορϊ το ςϑνολο τησ εκπαιδευτικόσ 
κοινϐτητασ.  
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Αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Μειέηε πεξίπησζεο 

 
Ακπγδαιίηζεο Κσλζηαληίλνο 

Σερλνιφγνο Δθπαηδεπηηθφο, 2ν ΔΠΑ.Λ Νέαο Ησλίαο Μαγλεζίαο 

kamygdalitsis@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Ζ Δπέιηθηε Εψλε (Δ.Ε.) απνηειεί κία θαηλνηνκία, παξφιν πνπ ε έληαμή ηεο ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζπλάληεζε ηελ αληίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο. Ζ κε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηνρνζεζία θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, νδήγεζαλ ζηε ζηαδηαθή απαμίσζή ηεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αμηνινγήζεη 

ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

έγηλε κέζα απφ εζλνγξαθηθή έξεπλα ζε νθηψ εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο Μαγλεζίαο. Σα επξήκαηα 

έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πίζηεςαλ ζηελ αμία ηεο Δ.Ε., ζπλερίδνπλ λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηεο, ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο πνιηηείαο. πιινγηθά φκσο, ε έιιεηςε ζεζκηθήο ππνζηήξημεο θαη 

αμηνιφγεζεο, δηακφξθσζε έλα πεξηβάιινλ πινπνίεζεο κε εθπαηδεπηηθνχο δχν ηαρπηήησλ θαη απνηέιεζκα 

ηε ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Ε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δπέιηθηε Εψλε, Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε, Μαγλεζία 

Ζ θαηλνηνκία ηεο Δ.Ε. θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Ζ Δ.Ε. πξνηάζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.) γηα λα εηζάγεη θαηλνηφκεο 

δξάζεηο ζηα ζρνιεία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, απνηέιεζε ηνλ πξνπνκπφ 

ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Α.Π..) γηα ην δεκνηηθφ θαη ην γπκλάζην. Ο 

θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηεο Δ.Ε. νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ, ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, κε ηελ νπνία ν καζεηήο γίλεηαη θνηλσλφο ηνπ 

ζπλφινπ θαη φρη ηνπ απνζπάζκαηνο (Μαηζαγγνχξαο, 2002;ππξνπνχινπ, 2004). ε απηφ 

ην πιαίζην, ν εθπαηδεπηηθφο, απφ απιφο κεηαδφηεο πιεξνθνξίαο,κεηαηξέπεηαη ζε 

ζπλεξεπλεηή, εκςπρσηή, θαζνδεγεηήθαη ζπληνληζηή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

(ππξνπνχινπ, 2004;ππξνπνχινπ θ.α., 2008;ΤΠ.Δ.Π.Θ & Π.Η., 2001) θαη κεζνιαβεηήο 

ζηελ απφθηεζε καζεζηαθήο απηνλνκίαο απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζε δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Φ.Δ.Κ. η: Β‘ 303/13-03-2003).  

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ ηεο 

Δ.Ε. επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ απηνλνκίαο. Με ηελ 

Δ.Ε. δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηιέμεη θαη λα δηακνξθψζεη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη λα επηκειεζεί ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο (Μαηζαγγνχξαο, 2002). Ο λένο, αλαβαζκηζκέλνο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αιιαγήο, αθνχ θαηά ηνλ Fullan (1994) ζπλδπάδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε 

βάζε (bottomup) κε απηέο πνπ θαηεπζχλνληαη απφ «πάλσ» (topdown), ππφ ηνλ φξν φηη 

ζπλνδεχεηαη απφ επζχλεο γηα ηηο επηινγέο θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2002). 

Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθήο ν θνκβηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξνηεηλφκελε 

αιιαγή, ε νπνία αλ θαη πξννησλίζηεθε κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηφζν θαηά ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηεο Δ.Ε., φζν θαη κεηά ηελ επίζεκε έληαμε ηεο ζηα Α.Π.., ζπλάληεζε έληνλεο 
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αληηδξάζεηο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Παπαγεσξγίνπ &Σζίλαο, 2010;Παηζάιεο& 

Παπνπηζάθε, 2011). Οη εθπαηδεπηηθνί, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα, 

δπζθνιεχηεθαλ λα αληηιεθζνχλ ηε δπλακηθή ηεο Δ.Ε. σο θαηλνηφκν δξάζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία (Παπαγεσξγίνπ &Σζίλαο, 2010). ηνλ αληίπνδα απηψλ ησλ 

δηαπηζηψζεσλ, παξά ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο εγγελείο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο, θαηάθεξαλ λα ζεκεηψζνπλ  ζεκαληηθέο 

επηηπρίεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο (ππξνπνχινπ θ.α., 2008; Π.Η., 2002), 

ρσξίο απηφ λα επηζθξαγίδεη ηελ θαζνιηθή ηνπο απνδνρή ζην πξφγξακκα. Σελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ αληηιακβάλεηαη ηελ Δ.Ε. σο θαηλνηφκν δξάζε πνπ εηζάγεη λέεο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Κνπινπκπαξίηζε, 2002;Μεηάθνο, 2006), πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

δελ ηελ αλαγλσξίδνπλ σο κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Παπαγεσξγίνπ 

&Σζίλαο, 2010), ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζέηνπλ αθφκε θαη ην αίηεκα ηεο 

θαηάξγεζεο (Παηζάιεοθ.α., 2012). 

Γεθαηξία ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο Δ.Ε.,ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, άιινηε εκθαλίδεηαη θαηαιπηηθφο θαη άιινηε αλαζηαιηηθφο.Οη 

ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην θιέγνλ δήηεκα ηεο δηαξθνχο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε κηαοεπηθαηξνπνηεκέλεοθαηαγξαθήοησλ εκπεηξηψλ 

θαη ησλ πεπνηζήζεψλ ηνποζρεηηθά κε ηε ζηνρνζεζία ηεο Δ.Ε. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Οξίδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε νη Glasman θαη Nevo (1998) αλαθέξνληαη 

ζηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ γηα λα πεξηγξαθνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε αμία ηνπο. Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Τ.Π.Π.&Θ.), κε ην Φ.Δ.Κ 614/15-03-2013, ζέηεη σο ζθνπφ 

ηεο αμηνιφγεζεο ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη ε ελίζρπζε 

ηεο απηνγλσζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, 

ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ν 

ζρεδηαζκφο δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ε αλάδεημε θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαη ε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο γχξσ απφ ην κείδνλ δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο 

(Φ.Δ.Κ 614/15-03-2013). 

Αλαδεηψληαο ηεθκήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά 

κε ηε ζηνρνζεζία ηεο Δ.Ε.,δηαπηζηψζεθε ηφζν ε χπαξμε ειάρηζησλ κειεηψλ, φζν θαη ε 

έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο απνηίκεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα πξψηα 

ρξφληα εθαξκνγήο (ππξνπνχινπ θ.α., 2008). ε απηφ ην πιαίζην, νη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνληαη λα πξσηαγσληζηνχλ σο θχξηνη ππεχζπλνη γηα ηηο αζηνρίεο πινπνίεζεο ηεο 

Δ.Ε. θαη ν ξφινο ηνπο αμηνινγείηαη θπξίσο αξλεηηθά (Παπαγεσξγίνπ &Σζίλαο, 

2010).Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ηελ 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηά ηνπο γηα λα πεηχρνπλ πςειή δηεηζδπηηθφηεηα ηεο Δ.Ε., είλαη ε 

ειιηπήο επηκφξθσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ην ξφιν ηνπο απέλαληη ζηηο ζεζκηθέο αξρέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (Παηζάιεο& Παπνπηζάθε, 2011). Σν Π.Η. ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε 

θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δχν επηκνξθσηηθέο εκεξίδεο, κία γηα ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο θαη κία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. κσο, ιακβάλνληαο ππφςε ην βάζνο ησλ 

επηδησθφκελσλ αιιαγψλ, κία εκπεξηζηαησκέλε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ζα 

κπνξνχζε λα εμαληιεζεί ζε κία εκεξίδα (Κνπινπκπαξίηζε, 2002). Οη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίζηεθαλ απξφζπκνη λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ (ππξνπνχινπ θ.α., 2008) παξά ην 

γεγνλφο φηη ε έξεπλα αλαδεηθλχεη ηε δεδεισκέλε επηζπκία ηνπο γηα επηκφξθσζε 

(Μεηάθνο, 2006; Παπαγεσξγίνπ &Σζίλαο, 2010;Παηζάιεο& Παπνπηζάθε, 2011). 
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ηνλ ηνκέα ηεο ππνζηήξημεο, ε έξεπλα ηεο Κνπινπκπαξίηζε (2002) θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλερήο ππνζηήξημε ζε ζπλδπαζκφ κε επηηφπηεο παξεκβάζεηο, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ, αλέζηεηιαλ ηελ αξρηθή επηθπιαθηηθφηεηα, ηελ 

αλαζθάιεηα, ηε ζχγρπζε θαη ην άγρνο ηεο επηηπρίαο θαη νδήγεζαλ ζε ηθαλνπνίεζε, 

ζηαζεξφηεηα θαη απηνπεπνίζεζε. Οη αθξαίεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηηο πξψηεο θάζεηο κηαο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ιείπεη ε ζπληνληζκέλε ππνζηήξημε, εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή απνγνήηεπζεο θαη 

άγρνπο, γηα λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ηθαλνπνίεζε θαη επηζπκία ζπλέρεηαο, φηαλ δηακέζνπ 

ησλ πεηξακαηηζκψλ, παξαηεξήζνπλ δείγκαηα βειηίσζεο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο 

(Novack, Mulholland&Warren, 2013). Άιισζηε, θαηά ηα πξψηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαπηζηψζεθε ε 

αλάγθε εληαηηθνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Π.Η., 2002). 

Οη ζρεδηαζηέο ησλ αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη λα εμαηνκηθεχνπλ ηελ ππνζηήξημε 

(Novacketal., 2013). Ζ έξεπλα δελ θαηέδεημε ηε κεηαηξνπή ησλ δηαπηζηψζεσλ ζε πξάμε, 

παξέρνληαο κφληκν άιινζη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα κέρξη ζήκεξα ακθηιεγφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο Δ.Ε. ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή (Μεηάθνο, 

2006; ππξνπνχινπ θ.α., 2008; Παπαγεσξγίνπ &Σζίλαο, 2010;Παηζάιεο& Παπνπηζάθε, 

2011). 

Ζ εληαηηθνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή 

κηαο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο, εμεηάδεηαη σο έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρεκέλε ηνπ έθβαζε, αθνχ επηδξά πνηθηιφηξνπα ζηε ςπρνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Κνπινπκπαξίηζε, 2002). ηε κειέηε ησλ Novacketal. (2013), ε αλαγθαηφηεηα 

αθηέξσζεο πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεσξείηαη δεδνκέλε, φκσο ε 

δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ρξφλνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηελ επηκνλή, ηελ 

επζπλεηδεζία θαη ηελ αγάπε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, σο ζπζηαηηθά γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηα λέα ηνπο θαζήθνληα, δε ιακβάλνληαη σο αμηνινγηθά θξηηήξηα ζηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο 

πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ παξνχζα κειέηε. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε ππνζρφκελε απφ ην 

Γ.Δ.Π.Π.. θαηάξγεζε ηεο αλειαζηηθφηεηαο ησλ παιαηψλ Α.Π.. δελ πινπνηήζεθε, κε 

απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ν ξφινο ηνπο θαη λα κελ επνδψλνληαη νη ζηφρνη ηεο Δ.Ε., 

αθνχ πνιιέο θνξέο εθκεηαιιεχνληαη ην ρξφλν ηεο γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο άιισλ 

καζεκάησλ θαη θπξίσο καζεκαηηθψλ θαη γιψζζαο (Μεηάθνο, 2006;ππξνπνχινπ θ.α., 

2008;Παηζάιεο& Παπνπηζάθε, 2011). 

Ζ ειαζηηθφηεηα ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ Α.Π.., είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαζεκαηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ηνλ 

ηέηαξην παξάγνληα πνπ δηακνξθψλεη ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην λέν ηνπο 

ξφιν. ηε κειέηε ησλ Brand θαη Triplett (2011), ε ειαζηηθφηεηα ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη πξνυπφζεζε γηα λα αλαπηπρζεί ε δηαζεκαηηθή κέζνδνο. ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο είλαη ζεηηθά, σζηφζν νη εθπαηδεπηηθνί δηαθξίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

φηαλ πεξηνξίδνπλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζε δχν επηζηεκνληθά πεδία θαζφηη ιίγνη καζεηέο 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νπζηαζηηθά ζε πην δηεπξπκέλεο ζπλδέζεηο. Κάησ απφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή νκαδνζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ, 

δηέγλσζαλ νπζηαζηηθφηεξε αθνκνίσζε ηεο παξερφκελεο γλψζεο θαη αλάπηπμε θξηηηθήο 

ζθέςεο απφ ηνπο καζεηέο (Brand&Triplett, 2011). ε εζληθφ επίπεδν, ε Κνπινπκπαξίηζε 

(2002) θαηαιήγεη ζε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θάησ απφ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο 

ππνζηήξημεο. Ο Μεηηάθνο (2006), αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην πξψην ρξφλν γεληθεπκέλεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ακθηζβεηεί ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ 
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καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη πσο παξεξκελεχνπλ ην ξφιν ηνπο θαη παξαζχξνπλ 

ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηνπ ηέιεηνπ έξγνπ κε απνηέιεζκα λα 

εθηξνρηάδνληαη απφ ηε ζηνρνζεζία ηεο Δ.Ε. (Μεηάθνο, 2006). Γηαηξέρνληαο ηε γξακκή 

ηνπ ρξφλνπ πξνο ην ζήκεξα, νηΠαηζάιεο θαη Παπνπηζάθε (2011) δηαπηζηψλνπλ φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ρξεζηκνπνηεί ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Μία 

ελδηαθέξνπζα δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία, εηζάγνληαο έηζη ηε 

κεηαβιεηή ηνπ ηφπνπ. Σέινο, ζηελ πην πξφζθαηε κειέηε ησλ Παπαγεσξγίνπ θαη Σζίλα 

(2010) δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα ελαξκνλίζνπλ ηε 

δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή κε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

παξεκπνδίδνπλ κε ηε ζηάζε ηνπο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ο πέκπηνο παξάγνληαο πνπ εκθαλίδεηαη λα επηδξά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ξφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία. ηελ έξεπλα ηνπ Π.Η. (2002), 

αλ θαη νη λεψηεξνη εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν δεθηηθνί πηνζεηψληαο ζεηηθφηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηηο αιιαγέο, νη εκπεηξφηεξνη αμηνινγνχληαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ. Οη λεψηεξνη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε 

ππνκνλή θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο πξαθηηθέο κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη αλαγλσξίδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο, απεπζχλνληαη κε 

κεγαιχηεξε άλεζε ζηνπο πην έκπεηξνπο αλαδεηψληαο ζπλεξγαζία (Brand&Triplett, 

2011;Novacketal., 2013). Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αληαιιάζνπλ επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη λα 

εθαξκφδνπλ ηηο λέεο δεμηφηεηεο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, ελδπλακψλεη ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.κσο απφ ηε κειέηε ησλ Παπαγεσξγίνπ θαη Σζίλα (2010), ν 

έλαο ζηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο ζεσξεί δχζθνιε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.Σέινο, ε επηβξάβεπζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ε ζεζκνζεηεκέλε θαη κε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα δειαδή αμηνιφγεζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζεκαληηθή απηφ-

εμέιημή ηνπο (Nemeržitskietal.,2013). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία άιισζηε, έρεη αλαδεηρζεί 

ζε κείδνλ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ δήηεκα ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

θνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, εκθαλίδνπλ κηα 

δπλακηθή επίδξαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλζηε δηακφξθσζε ηνπ ξφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη νξίδνπλ θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. Ζ 

αμηνπνίεζε ηεο πνιπεηνχο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο Δ.Ε. παξακέλεη φκσο αλεθκεηάιιεπηε. Ζ αμηνπνίεζή ηεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ θαηλνηφκν δξάζε ηεο Δ.Ε. θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

αμηνινγεζνχλ αληηθεηκεληθά θαη φρη πξνζρεκαηηθά. 
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ρήκα 1. Παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Ε. θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ 

Με απηά ηα δεδνκέλα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Ε. κέζα απφ ην παξάδεηγκα 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Μαγλεζίαο. 

Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία ζηνρεχεη ζην λα δηεξεπλήζεη πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζεί ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Δ.Ε., πνηνη παξάγνληεο 

δηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο φπσο ε Δ.Ε 

θαη, ηέινο, πνηα είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πιαίζην ηεο Δ.Ε. 

Μεζνδνινγία 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίδεηαη πνηνηηθάκέζα απφ 

εζλνγξαθηθή έξεπλα κε νθηψ εθπαηδεπηηθνχοΠ/ζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πεξηθέξεηα 

Μαγλεζίαο. Δπηιέρζεθε ε κέζνδνο ηνπ εζλνγξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ δηφηη πξνζθέξεηαη γηα 

ηελ πεξηγξαθή ηεο θνπιηνχξαο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαη ηε κεηέπεηηα εξκελεία ηεο 

(Robson, 2010). Ζ εζλνγξαθία, ελδείθλπηαη γηα ηελ πεξηγξαθή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

εξκελεία ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ θνηλψλ αμηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ ζε κηα πνιηηηζκηθή νκάδα κε θνηλά ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη θνπιηνχξαο (Bell, 

1999; Creswell, 2011). Γηα ηελ εμαζθάιηζε αθφκε κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε 

πεξηθέξεηα ηεο Μαγλεζίαο εμεηάδεηαη σο κεκνλσκέλε πεξίπησζε. Οη πεξηπησζηνινγηθέο 

κειέηεο παξέρνπλ ζηνλ εξεπλεηή ηελ επειημία λα εμεηάδεη παξάιιεια, ηφζν ηα θνηλά 

ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ σο νκάδα, φζν θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο Creswell (2011).  

Οη νθηψ εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο,πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο 

κνλάδεο εθθξάδνληαο ηζάξηζκα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Δπηιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν 

ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο αθνχ ε επηινγή ηνπο έγηλε κε θξηηήξην ηελ εμαζθάιηζε 

εθείλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή 

πιεξνθφξεζε ψζηε λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην θεληξηθφ θαηλφκελν ηεο έξεπλαο. Χο 

κνλαδηθφ πξναπαηηνχκελν νξίζηεθε ε πινπνίεζε εθ κέξνπο ησλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

πξνγξακκάησλ Δ.Ε., απφ ηα νπνία ην έλα λα αθνξά ην δηδαθηηθφ έηνο δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο. Τηνζεηήζεθε επίζεο ε ζηξαηεγηθή ηεο κέγηζηεο δηαθχκαλζεο. Σξεηο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθφηεηαο,ελψ νη ππφινηπνη 

πέληε είλαη δάζθαινη.Έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερφλησλ 

λνκα Γ1 Δ1 Γ2 Δ2 Δ3 Γ3 Γ4 Γ5 

Δκπεηξία 

ζηελΔ.Ε. 

(έηε) 5 3 4 2 7 ≥10 13 13 

Ηδηφηεηα
1
 Γ Δ Γ Δ Δ Γ Γ Γ 

1
 Γ: Γάζθαινο-α, Δ: Δθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο 

 

 

Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ 
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Πξνγξακκαηίζηεθαλ ηζάξηζκεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπλαληήζεηο γηα ηε δηεμαγσγή 

κε δνκεκέλσλ, εζηηαζκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε εξσηήζεηο θπξίσο αλνηθηνχ ηχπνπ 

δηάξθεηαο 45 ιεπηψλ. Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ πξνζσπηθέο θαζψο δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα εθθξαζηνχλ κε αθξίβεηα θαη άλεζε, ρσξίο ηνλ θίλδπλν επηξξνήο απφ 

ηξίηνπο φπσο ζε κία νκαδηθή ζπλέληεπμε. ιεο νη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ εθηφο δηδαθηηθψλ 

σξψλ θαη ε επηινγή ηνπ ρψξνπ έγηλε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα εμαζθαιηζηνχλ νη 

ηδαληθφηεξεο ζπλζήθεο. Πξηλ απφ θάζε ζπλέληεπμε,νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ θαη 

ππέγξαςαλ έλα έληππν ζπλαίλεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα, ιακβάλνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο φηη ζα δηαζθαιηζζεί ε αλσλπκία θαη ε πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο ηνπο δσήο.Σν πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο ειέγρζεθε πηινηηθά γηα ην ρξφλν πνπ 

απαηηεί, ηε ζαθή δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ηελ επαξθή θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ, κε ηε ζπκβνιή ελφο αθφκε εθπαηδεπηηθνχ κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ 

Δ.Ε.Οη ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα απφ 5 έσο 22 Απξηιίνπ 

2014, ερνγξαθήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ.  

Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Σν έληππν πιηθφ πνπ πξνέθπςε, αλαιχζεθε ρσξίο ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ. Σα θείκελα 

αλαγλψζηεθαλ αξθεηέο θνξέο ζην πιαίζην ηεο πξνθαηαξθηηθήο αλάιπζεο θαη ρσξίζηεθαλ 

ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, ζηα νπνία απνδφζεθαλ ζχληνκεο πεξηγξαθέο. Απφ ηελ 

θσδηθνπνίεζε πξνέθπςε αξρηθά κία εθηελήο ιίζηα θσδηθψλ, πνπ ζηε ζπλέρεηα 

νκαδνπνηήζεθαλ θαη δηακφξθσζαλ ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. ηελ παξνχζα κειέηε, νη θσδηθνί πνπ πξνέθπςαλ ηνπνζεηήζεθαλ θάησ απφ 

δχν γεληθέο θαηεγνξίεο, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Δ.Ε. απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. πγθξνηήζεθαλ επίζεο 

επηά ππνθαηεγνξίεο ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Ε., φπσο απηνί παξνπζηάζηεθαλ 

ζην ρήκα 1. Γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο ειέγρηεθε ε ζπρλφηεηα εκθάληζεοζηηο ζπλεληεχμεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν πινχηνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ ζηελ έξεπλα, ελψ 

αμηνινγήζεθε ζεηηθά ε αλακελφκελε εκθάληζή ηνπο.Ζ αλειαζηηθφηεηα ησλ Α.Π.. θαη ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, απνηέιεζαλ ππνθαηεγνξίεο ηνπ ζέκαηνο «ρεδίαζε 

θαη εθαξκνγή», ελψ ε εκπεηξία, ε επηκφξθσζε, ε ππνζηήξημε, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

επηβξάβεπζε ηνπνζεηήζεθαλ θάησ απφ ην θχξην ζέκα «Αληημνφηεηεο».  

Δπξήκαηα 

Σρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή 

Ζ Δ.Ε., σο ηζφηηκν κάζεκα κεηαμχ άιισλ, ηνπνζεηείηαη ρακειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

δαζθάισλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο κε ζπλδπαζκνχο άιισλ καζεκάησλ, 

θιείλνληαο ηελ πφξηα ζηελ Δ.Ε., ε νπνία αλαηίζεηαη ηειηθά ζηνπο αθφκε πην «επέιηθηνπο» 

θαζεγεηέο εηδηθφηεηαο πνπ πνιχ ζπρλά αλαδεηνχλ ελαγσλίσο ψξεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

δηθνχ ηνπο σξαξίνπ γηα ηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ. Ζ πξαθηηθή απηή απνηππψλεηαη 

έληνλαζηηο ηνπνζεηήζεηοησλ δαζθάισλ.Ζ Δ3, θαζεγήηξηα θπζηθήο αγσγήο, παξαηεξεί φηη 

ην λα πξνηάζζεηαη ε αλάγθε ηεο θάιπςεο ηνπ σξαξίνπ «νδεγεί εθ ησλ πξαγκάησλ ζε έλαλ 

θαηαθεξκαηηζκφ θαη δελ αθήλεη λα δνπιέςεη ε Δ.Ε. νινθιεξσκέλα φπσο ζα έπξεπε».Ζ Δ.Ε. 

σο θαηλνηνκία εηζήγαγε λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε θπξίαξρε ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, φκσο ηα λέα Α.Π.. δελ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε.Ζ δνκή ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε πξνηαζζφκελε αλάγθε γηα θάιπςε ηεο πξνβιεπφκελεο χιεο, 

ε απφ ην 2010 κείσζε θαηά κία ψξα ηεο Δ.Ε. ζηελ πέκπηε θαη έθηε ηάμε θαη ε 

δηάζεζεκηαο ψξαο (απφ ηηο ηξεηο δηαζέζηκεο) γηα αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο, δελ πξφζθεξαλ ρψξν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ πνπ θνκίδεη ε Δ.Ε. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Γ3: «… γηαηί κε 

ζηεξεφηππα αμηνινγνχκαζηε θη εκείο. Ο δηεπζπληήο καο θαη ν ζχκβνπινο καο ιέεη κέρξη πνπ 

έρεηο θζάζεη ηελ χιε. Σξέμε ην, δείμε φηη έρεηο πξνρσξήζεη. ρη πξνρψξα ζηελ νπζία, δείμε 

ην. Απηφ είλαη έλα κεγάιν θξάηεκα ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο». Γηαηί  είλαη 

ρξνλνβφξν. 

Δλδηαθέξνλ επίζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη έμη εθπαηδεπηηθνί, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο (δάζθαινη, εηδηθφηεηεο), αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε νδεγνχ ζεκάησλ πξνο 

πινπνίεζε, ελψ δχν απαληνχλ θαηεγνξεκαηηθά φηη δελ ππάξρεη αλάινγνο νδεγφο. Μεηαμχ 

φζσλ πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμή ηνπ, άιινη δειψλνπλ πσο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο Π/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιινη απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν. ε 

θάζε πεξίπησζε, φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ιακβάλνπλ έγθξηζε πινπνίεζεο. 

Ο «άλεκνο αιιαγήο» πνπ εκθαλίζηεθε κεηά απφ πνιιά ρξφληα άπλνηαο, κε ηελ 

αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δ.Ε.απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πνιηηείαο δηακέζνπ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, θφπαζε ζχληνκα θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πεξηνξίζηεθε ζηελ ηππηθφηεξε εθαξκνγή ηεο 

γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ πξνο έγθξηζε πξνγξακκάησλ. Ήηαλ φκσο 

αξθεηφο γηαηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζνινχ ηνπίνπ θαηζπλαηζζεκάησλ αβεβαηφηεηαο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

πλδπάδνληαο ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ ηηο αξρέο ησλ ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη επηζηξαηεχνληαο ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία,νη δάζθαινη πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πεξλνχλ κέζα απφ ηελ αλειαζηηθφηεηα ησλ Α.Π.. θαη 

εθαξκφδνπλ ηελ Δ.Ε. Δκπλένληαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία αληιψληαο ζέκαηα θαη θάλνπλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο, φηαλ ε ειηθία ηνπο ην επηηξέπεη, θνηλσλνχο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, 

πξνηάζζνληαο ηελ αλάγθε λα άπηνληαη ηεο ζθαίξαο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. Άιιεο 

θνξέο κε πεξηζζφηεξεο θαη άιιεο κε ιηγφηεξεο επηηπρίεο, αληαπνθξίλνληαη νη θαζεγεηέο 

εηδηθφηεηαο ζην ίδην δήηεκα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν «επέιηθηνο» ξφινο ηνπο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο Δ.Ε. δελ ηνπο παξέρεη πάληα ηνλ απφιπην έιεγρν ζην ζρεδηαζκφ. ην 

ζρνιείν ηεο Δ1, πεξηκέλνληαο ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ σξψλ, ε Δ.Ε. μεθίλεζε 

ζην ηέινο ηνπ Ννεκβξίνπ. Ζ Δ2, θαζεγήηξηα αγγιηθήο θηινινγίαο, πξνζαξκφδεη ηε 

δηδαζθαιία ηεο ζην κάζεκα πνπ επίιεμε ν/ε δάζθαινο/α ηεο ηάμεο. Αλάινγε εκπεηξία 

θαηαζέηεη θαη ε Δ3 θαη πξνζζέηεη φηη, πνιιέο θνξέο, ε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελδάζθαιν/α 

πάλσ ζε έλα θνηλφ ζέκα δελ είλαη εθηθηή.ε θάζε πεξίπησζε, φινη ηνπο επηλννχλ 

κεζφδνπο γηα λα θάλνπλ ηα ζέκαηα ειθπζηηθά θαη νξγαλψλνπλ εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε βάξνο θάιπςεο ηεο χιεο. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαθεχγνπλ ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο κε ηελ ηήξεζε πξνζσπηθνχ εκεξνιφγηνπ. Γηα ηελ Δ1, 

ηνλ Γ2 ηελ Δ2, ηελΔ3 θαη ηελΓ4, κε ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ειέγρεηαη ν αξρηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη αλάινγα ζπλερίδεηαη ή επαλαζρεδηάδεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ 

ζηφρσλ. Ζ Γ1πνπ δελ ζπλήζηδε λα ηεξεί εκεξνιφγην, επζπγξακκίζηεθε φπσο θαη πνιινί 

ζπλάδειθνί ηεο κε ηε ινγηθή ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο δηφηη «ππάξρεη ε 

ππφλνηα φηη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπκε φιεο απηέο ηηο δξάζεηο θαη ηη θάλακε ζηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο». Μία ελδηαθέξνπζα άπνςε γηα ηελ ηήξεζε εκεξνιφγηνπ πεξηγξάθεη 

ε Γ3:«ρη φκσο γηα έιεγρν ηεο πινπνίεζεο αιιά γηα λα θαηαγξάθεηο ζ‘ απηφ, ην ηη δελ πήγε 

θαιά θη απηφ είλαη πνπ έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ. Θα κπνξνχζε λα γίλεη κηα ζαπκάζηα εξγαζία 

φρη παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θη σξαηνπνίεζεο ησλ εμαηξεηηθψλ δξάζεσλ θαη ηεο 

ραξάο ησλ παηδηψλ πνπ πξνβάιινπκε, αιιά ηη δελ πήγε θαιά θαη γηαηί».  

Αληημνόηεηεο 
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Μεηά απφ δεθαηξία ρξφληα, νη εθπαηδεπηηθνί ζπλερίδνπλ λα αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε 

επηκφξθσζεο σο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ δηακνξθψλεη ην ξφιν ηνπο ζε απαηηεηηθά 

δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ε Δ.Ε. Αλ γηα ηνπο δαζθάινπο ππήξμαλ ειάρηζηεο 

εκεξίδεο ελεκέξσζεο θαηά ηα πξψηα ρξφληα πηινηηθήο εθαξκνγήο, ζηνπο θαζεγεηέο 

εηδηθφηεηαο, ε άηππε δεχηεξε αλάζεζε ηνπ καζήκαηνο ήξζε ρσξίο λα ιάβνπλ ηελ 

παξακηθξή επηκφξθσζε.Γηα ηνπο δαζθάινποε έιιεηςε επηκφξθσζεο δελ απνηειεί 

κνλνδηάζηαην ζέκα αθνχ αθφκε θαη φηαλ γίλνληαη, πζηεξνχλ ζε ζέκαηα πξαθηηθήο. Γηα 

ηνπο λεψηεξνπο ζπλαδέιθνπο, ε δηδαζθαιία ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαθηηθήο απνηειεί 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ελψ νη παιαηφηεξνη επηζηξαηεχνπλ ηελ εκπεηξία πνπ 

απέθηεζαλ. Πηζαλφηαηα φκσο ε εκπεηξία λα βαζίδεηαη ζε φηη αληηιακβάλεηαη ν δάζθαινο 

σο νξζφ κε απνηέιεζκα ε εθαξκνγή λα ζπλνδεχεηαη απφ θφβν, δηζηαθηηθφηεηα θαη ιάζε 

θαη ηειηθά λα κεηαηξέπεηαη ζε θνηλφ απηνζρεδηαζκφ. ηηο πεπνηζήζεηο ησλ δαζθάισλ 

απνηππψλεηαη ε αληίιεςε φηη νη επηκνξθψζεηο γίλνληαη κφλν φηαλ ε επηθείκελε 

εθπαηδεπηηθή αιιαγή πξέπεη λα απνδείμεη ηελ αμία ηεο θαη λα εθαξκνζηεί. Με ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε επηκφξθσζε εμειίρηεθε ζε πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ.  

Ζ αμία ηεο ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο κε ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζα εθαξκφζεη έλα 

θαηλνηφκν πξφγξακκα,αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο φζσλ δηαρεηξίζηεθαλ 

πξνγξάκκαηαπνπ εθπνξεχνληαλ απφ ζπλεξγαδφκελνπο κε ηε εθπαίδεπζε θνξείο, φπσο ην 

θέληξν «Πξφηαζε Εσήο» ζην Βφιν. Ζ χπαξμε ηαθηηθψλ ζπλεδξηψλ ζηηο νπνίεο 

ζπδεηνχληαη νη ζηφρνη, δεηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη δηαδηθαζίεο επαλαηξνθνδφηεζεο, 

επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαρεηξηζηεί ηελ παξέκβαζή ηνπ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνγξάκκαηα ραίξνπλ ηεο ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο,γηαηί ηνπο παξέρνπλ πξφζβαζε ζε 

δηαδηθαζίεο έκκεζεο επηκφξθσζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, δηακέζνπ ησλ 

επίζεκσλ δνκψλ φπσο απηέο εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιεηψλ, ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηνπο ππεχζπλνπο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ε ππνζηήξημε 

πξνθχπηεη πσο απνηειεί ζπλάξηεζεηνπ δπλακηθνχ πνπ ζηειερψλεη θαηά θαηξνχο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο επζχλεο. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ή αλεπαξθή 

ππνζηήξημε. Δθηφο απφ ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε, νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ην έξγν ηνπο δπζρεξαίλεηαη απφ κία ζεηξά ειιείςεσλ ζε επίπεδν 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Οξγαλσκέλεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, εξγαζηήξηα ηερλνινγίαο, 

θπζηθήο θαη πιεξνθνξηθήο, αίζνπζεο πξνβνιψλ θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ δελ 

ζπλαληψληαη ζην βαζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ εμαζθάιηζε πξψησλ πιψλ θαη ηελ θάιπςε ζηνηρεησδψλ 

εμφδσλ είλαη κηθξή έσο αλχπαξθηε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ζχιινγνη γνλέσλ 

ζπκβάιινπλ νηθνλνκηθά θαη αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο πνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

εληζρχνπλ ηα πξνγξάκκαηα απφ ίδηνπο πφξνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ν «Οδεγφο γηα ην Γάζθαιν» πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ Δ.Ε., απνπζηάδεη 

εδψ θαη αξθεηά ρξφληα απφ ηα ζρνιεία θαη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αγλννχλ ηελ 

χπαξμή ηνπ.  

Μία ελδηαθέξνπζα πηπρή ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε επεξεάδεη ζεζκηθά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηζεκαίλεηαη 

απφ ηελΓ3.«ηαλ ε δηεχζπλζε δελ ππνζηεξίδεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα δελ αθήλεη ηε δηάρπζή 

ηνπο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ην θάλεη κέζα ζηελ ηάμε ηνπ κε κία εζσζηξέθεηα. 

Αξθεί λα κελ πάξεη είδεζε ε ζρνιηθή κνλάδα θαη δεκηνπξγεζνχλ αληηπαξαζέζεηο».Με απηή 

ηελ παξαηήξεζε ε Γ3 εγείξεη παξάιιεια ην κείδνλ δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.Οεπηκεξηζκφο ησλ σξψλ ηεο Δ.Ε. θαη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεοδελ θαίλεηαη πσο ζηάζεθαλ ηζρπξέο αθνξκέο γηα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο 
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ζπλεξγαζίαο ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ δελ παξαηεξνχληαη πςειέο 

δηαθπκάλζεηο ζηελ ηεξαξρία αιιά θαη ζηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

πεξηέγξαςαλ έλα θιίκα άξλεζεο, έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο θαη θαρππνςίαο πνπ ηειεπηαία 

εληείλεηαη.Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη έλζεξκα ζηνλ ηνκέα ηεο Δ.Ε. 

εηζπξάηηνπλ πνιιέο θνξέο ηελ απαμίσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ ηνπο θαηεγνξνχλ φηη 

επηδηψθνπλ λα πξνβιεζνχλ πξνζσπηθά. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφ νη ζηφρνη ηεο Δ.Ε. λα 

επηηπγράλνληαη θαιχηεξα ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα φπσο ηεο Γ5, φπνπ επηθξαηεί πςειφ 

αίζζεκα ζπλαδειθηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ε έιιεηςε 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη πηζαλήο επηβξάβεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κπνξεί λα εληαρζεί ζηνλ 

θαηάινγν κε ηηο αληημνφηεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ξφιν ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

απαληψληαο, δελ απέθπγαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Ζ επηθείκελε αμηνιφγεζε 

εκθαλίζηεθε μαθληθά θαη πξνζθφιιεζε ζηα ιεγφκελά ηνπο ζα καγλήηεο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε Δ1: «Αλαξσηήζεθα πνιιέο θνξέο. Χξαία εγψ θάζηζα θη έθαλα 

φιν απηφ. Καη;»Οη εθπαηδεπηηθνί αλαηξνθνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

έρεη ε δηδαθηηθή ηνπο παξέκβαζε ζηνπο καζεηέο. Γελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε 

επηβξαβεχζεηο απφ θάπνηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξν θαη αθήλνληαη ζηελ θξίζε ησλ καζεηψλ, 

ησλ γνλέσλ θαη ίζσο θάπνησλ ζπλαδέιθσλ. 

πκπεξάζκαηα 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαίλεηαη πσο ε Δ.Ε. απνηειεί έλα είδνο passpartous ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, έλα «επέιηθην» εξγαιείν πνπ ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ, ελψ ζπλεζίδεηαη λα δαλείδεηαη πξνο αμηνπνίεζε ζε ηξίηνπο. Ζ επειημία ζηε 

δηαρείξηζε ηεο Δ.Ε., δελ εθπνξεχεηαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά απφ έλα 

αζαθέο πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο, απφξξνηα ηεο έιιεηςεο ζπζηεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε εξεπλεηψλ πσο αξθεηά θηιφδνμα 

κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα θαηέξξεπζαλ ιφγσ ειιηπνχο ππνζηήξημεο (Fullan, 2009; 

Guhn· 2008;Hargreaves, 2009). Σα δεηήκαηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ηεο 

επηκφξθσζεο, θαη ηεο αλειαζηηθφηεηαο ησλ Α.Π.. παξακέλνπλ θαη απνηεινχλ 

δηαρξνληθνχο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ αξλεηηθά ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο ηεο Δ.Ε.Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

αμηνπνηνχλ ην πξνβιεπφκελν απφ  ηα Α.Π.. 10% ηνπ εηήζηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θάζε 

καζήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο Δ.Ε.(Φ.Δ.Κ. η: Β‘ 1280/13-09-2005).Δπαγσγηθά, ε 

δπλακηθή ζχλδεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ κε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, 

νδήγεζε ζε κία αληηθεηκεληθή αδπλακία δηείζδπζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

έιιεηςε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ απνηππψζεθε ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πεξηζζφηεξν αηζζεηή έγηλε ε αίζζεζε ηεο 

απνκφλσζεο πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, φρη γηαηί δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αιιά δηφηη δελ έρνπλ ην ρξφλν λα ην πξάμνπλ. Παξάιιεια 

εμέθξαζαλ ηελ αγαλάθηεζε γηα ηε απαμίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο.Σν ζηνηρείν απηφ, άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Δ.Ε., απνηειεί ην θπξηφηεξν εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Παξαηεξήζεθε έληνλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ ζπκκεηερφλησλζε θάζε ζρεηηθή κε ηελ αμηνιφγεζε 

αλαθνξά. Ζ αμηνιφγεζε εθιακβάλεηαη σο κεκνλσκέλε πξάμε θαη φρη σο απνηέιεζκα 

δηαδηθαζίαο. ηνρεχεη, ζχκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνποζε πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο δελ είλαη δηακνξθσηηθφο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε Δ.Ε. 

πινπνηήζεθε επηηπρψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα θαη 

ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα θαηαιπηηθφο. κσο ε επηηπρία είλαη 
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πιαζκαηηθή θαη ζχκθσλα κε ηνπο Glasman θαη Nevo (1998), νη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο, δε κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αμία ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Ε. θαη λα επέιζεη ε 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε πνπ επηζπκεί ην Τ.Π.Π.&Θ. 

ε εξεπλεηηθφ επίπεδνν πνιπδηάζηαηνο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δ.Ε. δελ 

εμαληιείηαη εδψ. Ο εθπαηδεπηηθφο νπδέπνηε αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ πνιηηεία σο 

ζπκκέηνρνο ζηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ επηβνιή ησλ αιιαγψλ απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ έρεη δηακνξθψζεη ζπλζήθεο δξάζεο-αληίδξαζεο. Ζ αληίδξαζε θαη ε ηειηθή 

απφξξηςε θαίλεηαη πσο είλαη πην εχθνιε απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο πηνζέηεζεο θαη 

εθαξκνγήο πνπ επηιέγεηαη απφ ηε κεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ: «Γηαηί, φπσο αλέθεξε ε 

Δ2,ππάξρνπλ θαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί πνπ δε ζέινπλ. Σνπο βνιεχεη απηφ ην πξάγκα. Απιά 

λα εθαξκφδνπλ θαη λα πινπνηνχλ. Ζ λα κελ πινπνηνχλ θαη λα πινπνηνχλ εηθνληθά. Έηζη, 

γηαηί δελ θάλνπλ ηίπνηε παξαπάλσ απφ απηφ πνπ μέξνπλ λα θάλνπλ. Οη αλάγθεο φκσο 

απμάλνληαη θη αλαγθαζηηθά ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ κπνξεί λα είλαη κφλν 

εθπαηδεπηηθφο. Αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα έρσ θη έλαλ άιιν ξφιν ζην ζρνιείν, πην 

παξεκβαηηθφ.  Ζ αμηνιφγεζε λνκίδσ φηη πξέπεη λα μεθηλά, κε ηελ απην-αμηνιφγεζε. 

ΓελλνκίδσφηηιεηηνπξγείφκσοζηελΔ.Ε.». 
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Ζ Αμηνιφγεζε σο Μάζεζε: κία εθαξκνγή ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 
 

Φεξεζίδε Καιιηφπε 

ΠΕ02 Υιλϐλογοσ, ΜΔΕ Εκπαιδευτικό Αξιολϐγηςη,  
kferesidi@yahoo.gr 

Πεξίιεςε 

Η αξιολογικό δραςτηριϐτητα ςτο πλαύςιο τησ διδαςκαλύασ μπορεύ να 
λειτουργόςει ωσ μϋςο μϊθηςησ, με το οπούο επιδιώκεται η επύτευξη γνωςτικών, 
ςυναιςθηματικών και ψυχοκινητικών ςτϐχων. Ειδικϐτερα, ϐςον αφορϊ το μϊθημα 
τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ, η κρύςη και η αξιολϐγηςη των εννοιών και των αξιών 
των κειμϋνων μποροϑν να οδηγόςουν τουσ μαθητϋσ ςε μεταςχηματιςμϐ τησ γνώςησ 
και τη δημιουργύα δικών τουσ προώϐντων. Μύα τϋτοια προςπϊθεια ϋγινε με ςχϋδια 
που ζωγρϊφιςαν οι μαθητϋσ τησ Α΄Λυκεύου, απεικονύζοντασ κατ’ επιλογόν τουσ 
μοτύβα απϐ δημοτικϊ τραγοϑδια που εύχαν διδαχθεύ ςτο πλαύςιο του μαθόματοσ. Για 
την ποιοτικό τουσ ανϊλυςη αξιοποιόθηκε το μεθοδολογικϐ εργαλεύο τησ 
Γραμματικόσ του Οπτικοϑ χεδιαςμοϑ, ςε ςυνδυαςμϐ με τα ετεροαξιολογικϊ ςχϐλια 
των ςυμμαθητών. Η αξιολογικό αυτό δραςτηριϐτητα διαπιςτώςαμε ϐτι προϊγει τη 
φιλαναγνωςύα και την κριτικό ςκϋψη των μαθητών, αλλϊ παρϊλληλα ςυμβϊλλει και 
ςτην οικοδϐμηςη τησ αξιολογικόσ τουσ ικανϐτητασ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: αξιολογικό δραςτηριϐτητα, αξιολϐγηςη ωσ μϊθηςη, Γραμματικό 
Οπτικοϑ χεδιαςμοϑ 

Δηζαγσγή 

Ο Καςςωτϊκησ (2013) ορύζει την αξιολϐγηςη τησ επύδοςησ του μαθητό ωσ τη 
«ςυςτηματικό διαδικαςύα που επιδιώκει να προςδιορύςει το βαθμϐ ςτον οπούο οι 
διδαςκϐμενοι επιτυγχϊνουν τουσ ςτϐχουσ που επιδιώκονται ςτο πλαύςιο των διαφϐρων 
μαθημϊτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων, οι οπούεσ αναπτϑςςονται ςτο 
ςχολεύο» (ς.28-29) και ςυμπληρώνει ϐτι η επύδοςη των μαθητών ςχετύζεται με παρϊγοντεσ, 
ϐπωσ εύναι, μεταξϑ ϊλλων, η αποτελεςματικό διδαςκαλύα, η ατομικό προςπϊθεια, οι 
νοητικϋσ ικανϐτητεσ αλλϊ και οι ιδιαύτερεσ κλύςεισ και τα ενδιαφϋροντα των μαθητών. 
Σονύζει, μϊλιςτα, ϐτι ςε κϊποια μαθόματα οι εργαςύεσ που ανατύθενται ςτο μαθητό, μπορεύ 
να εύναι «τεχνικϋσ καταςκευϋσ ό παραγωγό καλλιτεχνικών ϋργων (π.χ. ςχεδύων, 
απεικονύςεων κτλ.), τα οπούα αποδεικνϑουν την ικανϐτητα των μαθητών να εφαρμϐζουν τισ 
γνώςεισ που ϋχουν διδαχθεύ ό να δημιουργοϑν κϊτι νϋο»(ς.56). 

Όςον αφορϊ τουσ ςτϐχουσ, εύναι ευρϋωσ γνωςτό η διαύρεςη των διδακτικών  ςτϐχων ςε 
τρεισ τομεύσ (γνωςτικϐ, ςυναιςθηματικϐ και ψυχοκινητικϐ),καθώσ και η ταξινομύα των 
γνωςτικών ςτϐχων τωνBloom και Krathwohl το1956αλλϊ και η αναθεώρηςό τησ 
(Anderson&Krathwohl, 2001, ϐπωσ αναφϋρεται ςτο Καςςωτϊκησ, 2013), μϋςα απϐ την 
οπούατονύζεται η αξύα τησ δημιουργύασ και, μϊλιςτα, με ρηματικοϑσ τϑπουσ, για να δοθεύ 
ϋμφαςη ςτην ενϋργεια, ϐπωσ φαύνεται ςτο χόμα 1. 
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χόμα 1. Η ταξινομύα των γνωςτικών ςτόχων των Bloom και Krathwohl (1956) και 

η αναθεώρηςό τησ από τουσ Anderson καιKrathwohl (2001) 
 

Η δημιουργύα περιλαμβϊνει τισ υποκατηγορύεσ τησ γενύκευςησ, του προγραμματιςμοϑ-
ςχεδιαςμοϑ και τησ παραγωγόσ, οι οπούεσ φαύνεται να προϊγουν τη διαδικαςτικό γνώςη 
των μαθητών και να οδηγοϑν ςε ανώτερεσ κατηγορύεσ γνώςησ (απϐ τη γνώςη ςτοιχεύων 
και εννοιών, ςτη διαδικαςτικό γνώςη και τη μεταγνώςη). Βϋβαια, ειδικϊ για το μϊθημα τησ 
Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ ςημαντικό εύναι και η ςτοχοθεςύα του ςυναιςθηματικοϑ τομϋα, 
που περιλαμβϊνει την πρϐςληψη, την ανταπϐκριςη, την εκτύμηςη αξιών, την οργϊνωςη 
αξιών και το χαρακτηριςμϐ με βϊςη ϋνα ςϑςτημα αξιών (Krathwohl, Bloom&Masia, 1970), 
καθώσ και του ψυχοκινητικοϑ τομϋα, ϐπου ταξινομοϑνται ςτϐχοι που ςχετύζονται με τισ 
ανακλαςτικϋσ κινόςεισ, τισ βαςικϋσ κινόςεισ, τισ αντιληπτικϋσ δεξιϐτητεσ, τισ φυςικϋσ 
ικανϐτητεσ, τισ κινόςεισ δεξιϐτητασ και την κινητικό επικοινωνύα (Harrow, 1972, ϐπωσ 
αναφϋρεται ςτο Καςςωτϊκησ, 2013).  

Δθαξκνγή ζηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

Δπηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο ηεο δηδάζθνπζαο 

Με βϊςη το παραπϊνω θεωρητικϐ πλαύςιο για τη ςτοχοθεςύα τησ διδαςκαλύασ και ςτο 
πλαύςιο του μαθόματοσ τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ τησ Α΄Λυκεύου, ανϋθεςα ςτουσ 
μαθητϋσ μου μύα ςυνθετικό εργαςύα, ϐπωσ προβλϋπεται απϐ την Τ.Α. του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
70001/Γ2/21-06-2011 (ΥΕΚ 1562/Β/27-06-2011), ϐπου χαρακτηριςτικϊ αναφϋρεται ωσ 
ςκοπϐσ τησ διδαςκαλύασ τησ Λογοτεχνύασ «η κριτικό αγωγό ςτο ςϑγχρονο πολιτιςμϐ» 
(ς.21068) και επιμερύζεται ςτουσ εξόσ ςτϐχουσ:  

 
…ςυνειδητοπούηςη τησ ςχϋςησ τησ Λογοτεχνύασ με την ανθρώπινη εμπειρύα και, 
επομϋνωσ, τησ ςημαςύασ τησ για την κατανϐηςη του κϐςμου ςτον οπούο ζοϑμε, και του 
εαυτοϑ μασ… ανϊπτυξη τησ κριτικόσ και ταυτϐχρονα δημιουργικόσ ςχϋςησ των 
μαθητών με το ςϑγχρονο κοινωνικϐ και πολιτιςμικϐ περιβϊλλον, καθώσ και η 
ςυμβολικό ενδυνϊμωςη τησ υποκειμενικϐτητασ ϐλων των μαθητών, ϋτςι ώςτε να 
γύνουν ενεργητικού πολύτεσ και παραγωγού πολιτιςμοϑ… ενύςχυςη τησ αύςθηςησ ϐτι η 
δϑναμη και οι δυνατϐτητεσ τησ γλώςςασ μποροϑν να εύναι μύα απϐ τισ μεγαλϑτερεσ 
χαρϋσ τησ ανϊγνωςησ τησ Λογοτεχνύασ.  
 

Μϊλιςτα, δεξιϐτητεσ που αναμϋνεται να αποκτόςουν οι μαθητϋσ εύναι: 
 

Ανϊπτυξη αιτιολογημϋνησ και τεκμηριωμϋνησ προςωπικόσ ϊποψησ, αρϋςκειασ ό 
απαρϋςκειασ, για τα κεύμενα που διαβϊζουν. Αυτοαξιολϐγηςη τησ δικόσ τουσ 
ερμηνευτικόσ προςϋγγιςησ καθώσ και εκεύνησ των ςυμμαθητών τουσ… Αφόγηςη με τη 
ςυνδυαςμϋνη χρόςη λϐγου και εικϐνασ… Μετουςύωςη και μεταφορϊ των 
ςυναιςθημϊτων που τουσ προκαλεύ μια λογοτεχνικό ανϊγνωςη ςε νϋο κεύμενο κϊθε 
εύδουσ: πεζϐ, ποιητικϐ, δοκιμιακϐ, ζωγραφικϐ, μουςικϐ, δραματικϐ (ς. 21069). 

αξιολόγθςθ

ςφνκεςθ

ανάλυςθ

εφαρμογι

κατανόθςθ

γνϊςθ

δθμιουργϊ

αξιολογϊ

αναλφω

εφαρμόηω

κατανοϊ

ανακαλϊ
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Βϋβαια, η προςπϊθεια αυτό εύναι προώϐν των προςωπικών παραδοχών τησ διδϊςκουςασ, 

τησ πεπούθηςησ, δηλαδό, ϐτι η αιςθητικό αγωγό ςτο ςχολεύο χρηςιμοποιεύται ωσ μϋςο για 
την ανϊπτυξη και την ψυχοπνευματικό ωρύμαςη των μαθητών. Με τον ϐρο αιςθητικό 
αγωγό εννοοϑμε μύα παιδευτικό διαδικαςύα που αποβλϋπει ςτην καλλιϋργεια τησ 
ευαιςθηςύασ του ατϐμου απϋναντι ςτο φαινϐμενο του αιςθητικϊ αξιϐλογου, ςτη φϑςη και 
ςτην τϋχνη, και ςτην ανϊπτυξη τησ δημιουργικόσ καλλιτεχνικόσ του προδιϊθεςησ. 
ημαντικϐ κομμϊτι τησ αιςθητικόσ αγωγόσ εύναι η εικαςτικό ϋκφραςη μϋςα απϐ τισ 
εικαςτικϋσ τϋχνεσ, ϐπωσ η ζωγραφικό. Η τϋτοιου εύδουσ ϋκφραςη μπορεύ να ςυμβϊλλει ςτον 
εμπλουτιςμϐ των αιςθόςεων, ςτη ςυναύςθηςη των ανθρώπινων αξιών, ςτην αυτογνωςύα 
μϋςα απϐ την καταγραφό των ψυχικών και πνευματικών ιδιοτότων του ανθρώπου, ςτη 
βελτύωςη τησ ανθρώπινησ επικοινωνύασ και ςτην ανϊπτυξη τησ δημιουργικϐτητασ. Ωλλωςτε, 
η χρόςη τησ πολυτροπικϐτητασ ςτη διδαςκαλύα και τη μϊθηςη διεγεύρει τη φανταςύα, οξϑνει 
την κρύςη, αποκαλϑπτει την ψυχό, βελτιώνοντασ τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα. την 
προςπϊθειϊ μασ αυτό, αναζητόςαμε μεθοδολογικϊ εργαλεύα που θα μποροϑςαμε να 
αξιοποιόςουμε, προκειμϋνου να καταλϊβουμε και να εξηγόςουμε ϐςο το δυνατϐν καλϑτερα 
τα προώϐντα των μαθητών ωσ ποιοτικϊ δεδομϋνα. 

Έξεπλεο γύξσ από ην παηδηθό θαη εθεβηθό ζρέδηνσο έθθξαζε πνιπηξνπηθόηεηαο– Η 

Γξακκαηηθή ηνπ Οπηηθνύ Σρεδηαζκνύ 

Ϊρευνεσ γϑρω απϐ το παιδικϐ ςχϋδιο γύνονται απϐ τα τϋλη του 19ου αιώνα με 
Χυχολογικϋσ και Κοινωνιολογικϋσ προεκτϊςεισ κατϊ τη διϊρκεια του 20οϑ. Μεγϊλη εύναι η 
προςφορϊ του Piaget ςτην ανϊδειξη τησ παιδικόσ τϋχνησ ωσ δηλωτικόσ τησ ανϊπτυξησ του 
ατϐμου. Τποςτηρύζει, μϊλιςτα, ϐτι το ιχνογρϊφημα εύναι μύα απϐ τισ μορφϋσ τησ ςυμβολικόσ 
λειτουργύασ και για αυτϐ πρϋπει να τοποθετηθεύ ανϊμεςα ςτο ςυμβολικϐ παιχνύδι, 
προκαλώντασ την ύδια λειτουργικό ευχαρύςτηςη, και τη νοητικό εικϐνα, μϋςα απϐ την οπούα 
προςπαθεύ να μιμηθεύ την πραγματικϐτητα (Piaget, 1959). 

την εποχό μασ θεωρεύται ϐτι η εικαςτικό ϋκφραςη του παιδιοϑ καθρεφτύζει ολϐκληρη 
την προςωπικϐτητϊ του και μπορεύ να αποτελϋςει μϋςο μϋτρηςησ και του Δεύκτη 
Νοημοςϑνησ του. Ειδικϐτερα, τη ςυναιςθηματικό κατϊςταςη του παιδιοϑ μπορεύ κανεύσ να 
τη μελετόςει απϐ τον τρϐπο με τον οπούο χρηςιμοποιεύ τισ γραμμϋσ και τισ μορφϋσ, την 
εκλογό των χρωμϊτων, τον τρϐπο με τον οπούο κατανϋμει το ζωγραφικϐ χώρο, το μϋγεθοσ 
του ςχεδύου και τη θϋςη του μϋςα ςτο χαρτύ(Κϊνιςτρα, 1991), ϐπωσ φαύνεται ςτο χόμα 2. 

 

Σο μϋγεθοσ ςχεδύου δηλώνει για το ϊτομο: 

μεγϊλεσ διαςτϊςεισ 
εξωςτρϋφεια, οργανικό ευεξύα, αύςθημα 

υπεροχόσ 

μικρϋσ διαςτϊςεισ 
εςωςτρϋφεια, ςυςτολό, 
δυςπροςαρμοςτικϐτητα 

Η θϋςη του ςχεδύου μϋςα ςτο 
χαρτύ 

δηλώνει για το ϊτομο: 

ςτη μϋςη ςταθερϐτητα, αύςθημα αςφϊλειασ 

ξεπερνϊ το πλαύςιο του χαρτιοϑ 
ευκολύα ςτη δημιουργύα κοινωνικών 

ςχϋςεων 

μϐνο ςτα περιθώρια του χαρτιοϑ φϐβο 

Σο εύδοσ και το πϊτημα τησ 
γραφόσ 

δηλώνει για το ϊτομο: 

καμπϑλεσ και ελικοειδεύσ γραμμϋσ ευαιςθηςύα, ςυςτολό 

ορθϋσ γωνύεσ και γραμμϋσ ςκληρϋσ επιθετικϐτητα, ρεαλιςμϐ 

περιςςϐτερο / 
λιγϐτερο πατημϋνεσ γραμμϋσ 

θϊρροσ/ 
διςτακτικϐτητα 
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γραμμϋσ καθαρϋσ, ομαλϋσ, με ύδια 
πύεςη παντοϑ 

ςυναιςθηματικϐ ϋλεγχο, εςωτερικό 
ιςορροπύα 

γραμμϋσ κομμϋνεσ και δυνατϋσ επιθετικϐτητα 

μουντζοϑρεσ και ςβηςύματα αςυνϋπεια, ϋντονη ψυχοκινητικϐτητα 

χόμα 2. Σα δηλωτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εικαςτικόσ ϋκφραςησ του παιδιού 

Σο χρώμα που επικρατεύ, δηλώνει, κατϊ κανϐνα, αντύςτοιχα γνωρύςματα του χαρακτόρα 
του παιδιοϑ(Κϊνιςτρα, 1991), ϐπωσ φαύνονται ςτο χόμα 3. 

 
ζωηρϋσ και γρόγορεσ ςυγκινόςεισ, 

αυθορμητιςμϐ ό και θυμϐ, νευρωτικό 
ςυμπεριφορϊ 

εξωςτρϋφεια, ςυναιςθηματιςμϐ 

καθαρϐ και ψυχρϐ δυναμιςμϐ, φιλοδοξύα 
κοινωνικϐτητα,  

ευαιςθηςύα,  
ψυχολογικό επαφό 

ανϊπτυξη τησ λογικόσ και ρυθμιςμϋνη 
ςυναιςθηματικό ςυμπεριφορϊ 

δημιουργικϐτητα αλλϊ και 
ςυναιςθηματικϋσ διαταραχϋσ 

ϋλλειψη κοινωνικϐτητασ και νευρωτιςμϐ 
(εφηβικϋσ διαταραχϋσ) 

ςωφροςϑνη, εχεμϑθεια αλλϊ και 
δυςπιςτύα, αρνητικό ςυμπεριφορϊ 

ψυχικό αντύςταςη, ιςχυρογνωμοςϑνη, 
πεύςμα, δϑςτροπη ςυμπεριφορϊ 

απϐτομη και εκρηκτικό ςυμπεριφορϊ 

ςϑνεςη, ρεαλιςμϐ,  
ςοβαρϐτητα αλλϊ και ϋλλειψη 

ανεκτικϐτητασ 
ηρεμύα, γαλόνη, αυτοϋλεγχο 

χόμα 3. Σα δηλωτικϊ ςτοιχεύα των χρωμϊτων 

τη μετα-νεωτερικό εποχό η πολυτροπικϐτητα αναλϑεται μϋςα απϐ μύα κοινωνικο-
ςημειωτικό προςϋγγιςη (Μπονύδησ, 2004). το πλαύςιο τησ Κοινωνικόσ ημειωτικόσ και με 
αφετηρύα τη θϋςη ϐτι η οπτικό επικοινωνύα, ϐπωσ και η γλωςςικό, ϋχει τουσ κανϐνεσ τησ και 
τη γραμματικό τησ και εύναι προώϐν των κοινωνικών και πολιτιςμικών πρακτικών, 
προτεύνεται η Γραμματικό του Οπτικοϑ χεδιαςμοϑ (GrammarofVisualDesign). Αυτϐ το 
κριτικϐ μεθοδολογικϐ εργαλεύο χρηςιμοποιεύται ςτην ανϊλυςη του οπτικοϑ κειμϋνου, καθώσ 
και ςτην εξϋταςη τησ ςχϋςησ οπτικοϑ και λεκτικοϑ κειμϋνου και ςτηρύζεται ςε τρεισ 
μεταλειτουργύεσ (Krees&vanLeeuwen, 1996, ϐπωσ αναφϋρεται ςτο Μπονύδησ, 2012): 

Α) την αναπαραςτατικό μεταλειτουργύα (ideationalmetafunction), βϊςει τησ οπούασ 
αναλϑεται η ςχϋςη (εξουςύασ) που δομεύται, μϋςω τησ αφηγηματικόσ αναπαρϊςταςησ 
μεταξϑ των απεικονιζϐμενων προςώπων, τϐπων και αντικειμϋνων. Αναλϑονται, δηλαδό, οι 
διαφορετικού ρόλοι, ενεργητικού ό παθητικού, μϋςα ςτην εικονογραφικό επικοινωνύα. Ϊτςι, 
η επικοινωνύα/ενϋργεια μπορεύ να εύναι: α) αμετϊβατη (non-transactive), με μϐνο ϋνα 
πρϐςωπο, χωρύσ δϋκτη, β) μεταβατικό (transactive), με ϋναν ό και παραπϊνω δϋκτεσ ό γ) 
αντύδραςη αμετϊβατη, με τονιςμϐ των ματιών του προςώπου που κοιτϊζει, ό αντύδραςη 
μεταβατικό, με τονιςμϐ των ματιών του προςώπου που κοιτϊζει και μαζύ το αντικεύμενο 
του βλϋμματϐσ του. Επύςησ, αναλϑονται οι εικόνεσ, οι οπούεσ παριςτϊνουν (παραςτατικϋσ) 
ό αναλϑουν ϋννοιεσ (εννοιολογικϋσ). 

Β) τη διαπροςωπικό μεταλειτουργύα (interpersonalmetafunction), βϊςει τησ οπούασ 
αναλϑονται οι ειδικϋσ ςχϋςεισ που δημιουργεύ το οπτικϐ κεύμενο μεταξϑ του θεατό και των 
ανθρώπων, των τϐπων και των πραγμϊτων που παρουςιϊζονται ςε αυτϐ, καθώσ και τη 
ςτϊςη που υποδεικνϑουν να κρατόςει ο θεατόσ ϋναντύ τουσ. Ϊτςι, εξετϊζει την επαφό μϋςω 
του βλϋμματοσ, την κοινωνικό απόςταςη που δημιουργοϑν τα αναπαριςτώμενα με το 
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θεατό (κοντινϐ/μακρινϐ πλϊνο και διαβαθμύςεισ του) και την προοπτικό, απϐ ποια, 
δηλαδό, οριζϐντια γωνύα (μετωπικό, που εμπλϋκει το θεατό, ό πλϊγια, που τον αφόνει εκτϐσ 
δρϊςησ) ό κϊθετη γωνύα (ςε υψηλϐτερη θϋςη / με φανταςιακό δϑναμη, ςτο ύδιο επύπεδο / 
επύ ύςοισϐροισ, ό ςε χαμηλϐτερο επύπεδο / με ςυμβολικό δϑναμη πϊνω ςτο θεατό) γύνεται η 
θϋαςη των απεικονιζομϋνων απϐ το θεατό, που υποδεικνϑει και τη ςτϊςη του απϋναντύ 
τουσ.  

Γ) την κειμενικόμεταλειτουργύα (textualmetafunction), βϊςει τησ οπούασ αναλϑεται η 
κειμενικό δομό των εικϐνων, δηλαδό ο τρϐποσ ςϑνθεςόσ τουσ πϊνω ςτη ςελύδα, ϐπωσ 
φαύνεται ςτο χόμα 4. 

 

 

χόμα 4. Η κειμενικό δομό πϊνω ςτο χαρτύ 

Μεζνδνινγηθή πνξεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

το πλαύςιο τησ διδαςκαλύασ τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ Α΄ Λυκεύου κατϊ το α΄ 
τετρϊμηνο και ακολουθώντασ το Α.Π. που προτεύνει ωσ θεματικό ενϐτητα «Σα φϑλα ςτη 
Λογοτεχνύα», αςχοληθόκαμε με το δημοτικϐ τραγοϑδι. υγκεκριμϋνα, μελετόςαμε τα 
εξόσ:Σου νεκροϑ αδελφοϑ (παραλογό), Η αρπαγό τησ γυναύκασ του Διγενό (ακριτικϐ), Γιατύ 
εύναι μαϑρα τα βουνϊ (του Φϊροντα - του Κϊτω Κϐςμου), Σησ Πϊργασ (ιςτορικϐ) καιΣων 
Κολοκοτρωναύων (κλϋφτικο).  

Όταν ολοκληρώθηκε ο κϑκλοσ αυτϐσ των δημοτικών τραγουδιών, ζότηςα απϐ τουσ 
μαθητϋσ μου και των δϑο τμημϊτων (Α΄1 με 20 μαθητϋσ και Α΄2 με 20 μαθητϋσ, ςυνολικϊ 40) 
να ζωγραφύςουν κατ’ούκονϐ,τι τουσ ϊγγιξε περιςςϐτερο απϐ κϊποιο απϐ τα παραπϊνω 
δημοτικϊ τραγοϑδια. υγκεκριμϋνα, τουσ μούραςα λευκϋσ ςελύδεσ (διαςτϊςεων 210Φ297mm 
και βϊρουσ 160 g/m²), πϊνω ςτισ οπούεσ θα ζωγρϊφιζαν με δικό τουσ επιλογό θϋματοσ και 
χρωμϊτων, καθώσ και καρτϋλεσ αποδελτύωςησ (διαςτϊςεων 150Φ100mm), με την οδηγύα 
ςτη μύα πλευρϊ να γρϊψουν τη λϋξη, το ςτύχο ό το απϐςπαςμα του δημοτικοϑ τραγουδιοϑ 
που επϋλεξαν να απεικονύςουν, και ςτην πύςω πλευρϊ να αιτιολογόςουν ςϑντομα (3-5 
γραμμϋσ) την επιλογό τουσ, καθώσ και να καταγρϊψουν το ϐνομϊ τουσ. 

Οι μαθητϋσ ανταποκρύθηκαν με ςυνϋπεια και - θα πρϐςθετα - ενθουςιαςμϐ ςτην εργαςύα 
τουσ. υνϋλεξα το υλικϐ τουσ (ζωγραφιϊ και επιςυναπτϐμενη καρτϋλα) ςε δυο φακϋλουσ 
(ϋναν για κϊθε τμόμα) και, ςτη ςυνϋχεια, το ψηφιοπούηςα μϋςω ςαρωτό (scanner). Ϊπειτα, 
ςυγκϋντρωςα τισ ζωγραφιϋσ και των δϑο τμημϊτων ςε μύα παρουςύαςη PowerPoint με 
τυχαύα ςειρϊ και ανώνυμα, προκειμϋνου οι μαθητϋσ να δουν, να «διαβϊςουν» οπτικϊ και να 
κρύνουν τα ϋργα των ςυμμαθητών τουσ (ετεροαξιολϐγηςη). ημειώνεται εδώ πωσ 
διευκρινύςτηκε ςτουσ μαθητϋσ ϐτι η εργαςύα τουσ θα αξιολογηθεύ ϐχι τϐςο για την 
καλλιτεχνικό τησ δεινϐτητα, ϐςο για τη ςϑνδεςη τησ απεικϐνιςόσ τουσ με τα λογοτεχνικϊ 
κεύμενα που εύχαν διδαχθεύ. Όςο οι μαθητϋσ επεξεργϊζονταν μϋςω του βιντεοπροβολϋα τισ 
ζωγραφιϋσ των ςυμμαθητών τουσ, ςχολύαζαν και αξιολογοϑςαν με παιγνιώδη αλλϊ και 
ουςιαςτικϐ τρϐπο. Η διδϊςκουςα κατϋγραφε τα ςχϐλια των μαθητών, τα οπούα 
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην ανϊλυςη των ζωγραφιών που ακολουθεύ. 

κϋντρο: 
πυρόνασ τησ 
πληροφορύασ

  

το Ιδεώδεσ 

το 
Πραγματικό 

το Νϋο το 
Δεδομϋνο 
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Αλαιύζεηο ησλ έξγσλ ησλ καζεηώλ 

Όπωσ αναφϋρθηκε, οι μαθητϋσ επϋλεξαν απϐ μϐνοι τουσ το δημοτικϐ τραγοϑδι που θα 
απεικϐνιζαν, επειδό αιτιολογημϋνα τουσ ϊγγιξε. κϐπιμο θεωρεύται εδώ να παρουςιαςτεύ το 
υλικϐ τουσ ομαδοποιημϋνο βϊςει του λογοτεχνικοϑ κειμϋνου που επϋλεξαν, ταξινϐμηςη η 
οπούα διευκολϑνει τισ μετϋπειτα διαπιςτώςεισ μασ.Βϋβαια, για λϐγουσ οικονομύασ χώρου θα 
παραθϋςουμε μϐνο κϊποιεσ απϐ τισ ζωγραφιϋσ και τισ αναλϑςεισ τουσ, ενδεικτικϊ για κϊθε 
κεύμενο. 

Αρκετού όταν οι μαθητϋσ που επϋλεξαν να απεικονύςουν κϊποιο μοτύβο απϐ το τραγοϑδι 
Σου νεκροϑ αδελφοϑ. Μϋςα απϐ τισ ςυζητόςεισ μασ μϋςα ςτην τϊξη, ςτο πλαύςιο τησ 
θεματικόσ ενϐτητασ «Σα φϑλα ςτη Λογοτεχνύα», οι μαθητϋσ φαύνεται να επεξεργϊςτηκαν 
την ιδϋα τησ μϊνασ που θρηνεύ, την αξύα τησ αδελφικόσ αγϊπησ, τη θϋςη τησ κϐρησ μϋςα 
ςτην οικογϋνεια και τη ςημαςύα του ϐρκου προσ τη μϊνα. 

 

 
 

Εικόνεσ 1, 2, 3. χϋδια των μαθητών Π.Κ., Μ.Φ.&Π.Δ. για το τραγούδι Σου νεκρού 
αδελφού 

 
Αυτϐ φαύνεται απϐ τα λϐγια του μαθητό Π.Κ.: «… κι ϋπεςε το θανατικϐ, κι οι εννιϊ αδερφού 

πεθϊναν,βρϋθηκε η μϊνα μοναχό ςαν καλαμιϊ ςτον κϊμπο (ςτ. 20-21)…Επϋλεξα τουσ ςτύχουσ 
αυτοϑσ, διϐτι φαύνεται η αγϊπη τησ μϊνασ για τα παιδιϊ τησ και καταλαβαύνουμε τη 
ςτενοχώρια τησ μϊνασ για το χαμϐ των παιδιών τησ».Η πληροφορύα αυτό παρουςιϊζεται 
ϋντονα και ρεαλιςτικϊ πϊνω ςτο φϑλλο, καθώσ εύναι ο πυρόνασ τησ πληροφορύασ του 
κειμϋνου αλλϊ και ϋνα νϐημα με μεγϊλη ςυναιςθηματικό αξύα για τουσ μαθητϋσ αυτόσ τησ 
ηλικύασ. Η ενϋργεια του υποκειμϋνου που απεικονύζεται, εύναι αμετϊβατη αλλϊ ςε μϋςο 
κοντινϐ πλϊνο, με προοπτικό που εμπλϋκει ςυναιςθηματικϊ το θεατό. Η επιλογό του 
μαϑρου και του γκρι μϊλλον προςιδιϊζει ςτον πϋνθιμο χαρακτόρα του μοτύβου που επϋλεξε 
ο μαθητόσ.Αυτϐσ ο προβληματιςμϐσ φαύνεται να υπϊρχει και ςτη ζωγραφιϊ τησ μαθότριασ 
Μ.Φ., η οπούα επϋλεξε να απεικονύςει το τϋλοσ του ποιόματοσ: «Κατϋβηκε, αγκαλιϊςτηκαν κι 
απϋθαναν κι οι δϑο (ςτ. 82)… Ο θϊνατοσ των δϑο γυναικών φϋρνει ϋνα ωραύο κλεύςιμο ςτην 
ιςτορύα, καθώσ ακολουθοϑν τουσ υπϐλοιπουσ τησ οικογϋνειασ». Ακϐμη και ςτο θϊνατο, 
λοιπϐν, η οικογϋνεια εύναι ενωμϋνη και δεμϋνη και αυτϐ φαύνεται ςτην εννοιολογικό εικϐνα 
που ϋχει ςχηματύςει, με το θϊνατο να αγκαλιϊζει μϊνα και κϐρη (ςε μϋςο κοντινϐ πλϊνο). 
τα αριςτερϊ βλϋπει κανεύσ τουσ τϊφουσ με τα υπϐλοιπα μϋλη τησ οικογϋνειασ (το 
Πραγματικϐ) και ςτα δεξιϊ το ςπύτι (το Νϋο), που πια θα εύναι ϋρημο. υνεκτικϐ ςτοιχεύο και 
πϊλι εύναι το νϐημα, η κϑρια πληροφορύα του δεςμοϑ τησ οικογϋνειασ και η χρόςη των 
χρωμϊτων ϋρχεται να κϊνει ιςχυρό την αντύθεςη που δημιουργεύται ανϊμεςα ςτην 
οικογϋνεια, που πεθαύνει, και ςτη φϑςη γϑρω, που ςυνεχύζει να ζει. Ο θεατόσ τοποθετεύται ςε 
οπτικό γωνύα ιςοτιμύασ και εμπλϋκεται ςτην υπϐθεςη, καθώσ ο θϊνατοσ φαύνεται δυνητικϊ 
να τον κοιτϊζει.ε οριζϐντια μετωπικό γωνύα, με ϊμεςη βλεμματικό επαφό με το θεατό και 
ςε θϋςη ιςοτιμύασ με αυτϐν, τοποθετεύται η κϐρη που θρηνεύ, ςτη ζωγραφιϊ τησ Π.Δ.. 
Μϊλιςτα, η μεταβατικό αντύδραςη μεταξϑ των δϑο εικονιζϐμενων γυναικών και η 
τοποθϋτηςό τουσ ςε κοντινϐ πλϊνο υπονοεύ τον πανανθρώπινο και διαχρονικϐ  χαρακτόρα 
του θρόνου για το θϊνατο. Δεςπϐζει η χρόςη του μαϑρου και ιδιαύτερη λεπτομϋρεια 
φαύνεται να ϋχει δοθεύ απϐ τη μαθότρια ςτα μϊτια και τα δϊκρυα. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              75 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Ιδιαύτερα δημοφιλϋσ ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ φϊνηκε να εύναι το δημοτικϐ τραγοϑδι Η 
αρπαγό τησ γυναύκασ του Διγενό. Οι μαθητϋσ εμπνεϑςτηκαν απϐ διϊφορα ςημεύα του 
κειμϋνου και κυρύωσ απϐ τισ ςκηνϋσ που ςχετύζονται με το ηρωικϐ πρϐτυπο του Διγενό, με 
την αφοςύωςη του αλϐγου του, με την πύςτη τησ γυναύκασ του και την αγϊπη μεταξϑ των 
δϑο ςυντρϐφων. Υαύνεται, μϊλιςτα, αυτϊ να εύναι μοτύβα που αγγύζουν ϋντονα την εφηβικό 
ψυχό, αφοϑ πρϐκειται για την κατηγορύα των ζωγραφιών που ϋχουν χρωματιςτεύ 
περιςςϐτερο απϐ κϊθε ϊλλη (9 απϐ τισ 12). 

 

 
 

Εικόνεσ 4, 5. χϋδια των Κ.Κ. & Ι.Μ. για το τραγούδι Η αρπαγό τησ γυναύκασ του 
Διγενό 

 
Ο Κ.Κ., για παρϊδειγμα, αιτιολογεύ την επιλογό του: «Με εντυπωςύαςε η ϋνταξη των ζώων 

ςτην ανθρώπινη ζωό και προβλόματα, κϊνοντασ το τραγοϑδι πιο παραςτατικϐ. Μϋςω του 
ακριτικοϑ τραγουδιοϑ πληροφοροϑμαςτε για την αγροτικό ζωό τησ εποχόσ εκεύνησ. Η πλοκό 
του και ο τρϐποσ με τον οπούο αντιμετώπιζε ο Διγενόσ τα προβλόματα που παρουςιϊζονταν 
όταν ξεχωριςτϐσ. Ακϐμη, μου ϊρεςε ο φϐβοσ που προκαλοϑνταν απϐ το θυμϐ του Διγενό ςτα 
ζώα.» Υαύνεται, λοιπϐν, η επύδραςη που ϊςκηςε η εικϐνα του Διγενό και του πιςτοϑ του 
αλϐγου πϊνω ςτον μαθητό, ώςτε επϋλεξε να απεικονύςει (παραςτατικό εικϐνα) ςε μϋςο 
κοντινϐ πλϊνο την ώρα που οργώνει ο Διγενόσ τη γη του, για να εξαςφαλύςει τροφό για τα 
ζώα του και, μϊλιςτα, με μεταβατικό ενϋργεια (βλεμματικό επαφό του Διγενό με τα ζώα, 
ακϐμη και με το πουλϊκι, που θα παύξει καταλυτικϐ ρϐλο ςτην εξϋλιξη των γεγονϐτων). Ο 
θεατόσ εμπλϋκεται ςε αυτόν τη δρϊςη (οριζϐντια μετωπικό γωνύα) και τύθεται ςε θϋςη 
ιςοτιμύασ, αφοϑ μπορεύ να του εύναι μύα οικεύα παρϊςταςη (κϊθετη γωνύα). Αξιοςημεύωτη 
εύναι η χρόςη των χρωμϊτων, με επικρατϋςτερο το κϐκκινο, που ενδεχομϋνωσ καθρεφτύζει 
το ζωηρϐ και οξϑθυμο χαρακτόρα του Διγενό.Σο ϊλογο και η αφοςύωςό του προσ τον Διγενό 
και τη γυναύκα του, που το περιποιϐταν, φαύνεται να ςυγκύνηςε αρκετοϑσ μαθητϋσ, ϐχι τϐςο 
για το ςημαντικϐ του ρϐλο (θα πϊει να φϋρει πύςω τη γυναύκα του Διγενό), ϐςο για τισ αξύεσ 
που αναδεικνϑει η ςυμπεριφορϊ του: αγϊπη, πύςτη, αφοςύωςη, ανταποδοτικϐτητα. Η Ι.Μ. 
φαύνεται να του ϋχει δώςει τη θϋςη τησ κϑριασ και μοναδικόσ πληροφορύασ ςτο ςχϋδιϐ τησ, 
λϐγω τησ αμοιβαύασ αγϊπησ και τησ αφοςύωςησ που ϋτρεφε προσ την κυρϊ του, ϐπωσ 
γρϊφει. 

Σην ϋντονηεικονοποιύα του ποιόματοσ Γιατύ εύναι μαϑρα τα βουνϊ θϋληςε να αποδώςει ο 
Μ.Γ., ο οπούοσ απεικϐνιςε ωσ κεντρικό πληροφορύα τη μορφό του Φϊροντα με το ϊλογϐ του 
και ςε μακρινϐ πλϊνο το γυμνϐ βουνϐ. Ψσ νϋο δεδομϋνο, ϐμωσ, (ςτα δεξιϊ) παρουςιϊζεται το 
πλόθοσ των νεκρών που ακολουθοϑν το Φϊρο, με προςπϊθεια, μϊλιςτα, να αποδοθεύ η 
διαφορϊ ανϊμεςα ςτουσ γϋροντεσ, τουσ νιουσ και τα παιδιϊ.Σο ύδιο μοτύβο επϋλεξε να 
απεικονύςει και η Κ.Κ., η οπούα γρϊφει ϐτι η εικϐνα αυτό εύναι διαχρονικό και εκφρϊζει 
ςυναιςθόματα που ϐλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν βιώςει ό θα βιώςουν κϊποια ςτιγμό ςτη ζωό 
τουσ. Η εικϐνα τησ εύναι ακϐμη πιο εννοιολογικό απϐ τισ προηγοϑμενεσ, καθώσ η χρόςη 
χρώματοσ, ϋςτω και περιοριςμϋνη, κϊνει ϋντονη την αντύθεςη με το μαϑρο τησ μορφόσ του 
Φϊροντα και του μονοπατιοϑ απϐ ϐπου ϋχει όδη περϊςει. Και πϊλι η μορφό του δύνεται ωσ 
κεντρικό πληροφορύα, αλλϊ χωρύσ να εμπλϋκεται ο θεατόσ, καθώσ δεν υπϊρχει βλεμματικό 
επαφό μαζύ του, ϐπωσ και ςτην προηγοϑμενη ζωγραφιϊ. 
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Εικόνεσ 6, 7. χϋδια των μαθητών Μ.Γ. & Κ.Κ. για το τραγούδι Γιατύ εύναι μαύρα τα 
βουνϊ 

 
Σο μοτύβο των τριών πουλιών θεωρεύται βαςικϐ ςτα δημοτικϊ τραγοϑδια και ςτοκεύμενο 

Σησ Πϊργασ διαδραματύζουν ςημαντικϐ ρϐλο. Αυτϐ φαύνεται να όθελαν να τονύςουν οι 
μαθητϋσ, ενώ ο .Π. ςυνειδητϊ ϋχει δώςει ςτο μαϑρο πουλϊκι τη θϋςη τησ κεντρικόσ 
πληροφορύασ, γιατύ εύναι αυτϐ που κλαύει και φϋρνει την εύδηςη για την προδοςύα τησ 
Πϊργασ και την παρϊδοςό τησ ςτουσ Σοϑρκουσ. Ϊντονη εύναι η αντύθεςη ανϊμεςα ςτα 
χρώματα που χρηςιμοποιοϑνται για τα ϊλλα δϑο πουλϊκια και το μαϑρο του αγγελιοφϐρου. 
Ακϐμη και το κλαδύ ςτο οπούο ςτϋκεται αποκτϊ ςυμβολικϐ χρώμα (μωβ, πϋνθιμο), ενώ τα 
ϊλλα δϑο ςτϋκονται ςε κλαδιϊ ϊλλου χρώματοσ (καφϋ, πιο ρεαλιςτικϐ).Σο ύδιο μοτύβο 
επϋλεξε και η Ξ.., τοποθετώντασ ωσ κεντρικό πληροφορύα τα πουλϊκια, αλλϊ και ςε πολϑ 
μακρινϐ πλϊνο την πϐλη τησ Πϊργασ, που πρϐκειται να παραδοθεύ ςτουσ Σοϑρκουσ. Αυτϐ το 
νϋο το ανακοινώνει με ανθρώπινη λαλιϊ το μαϑρο πουλϊκι και γι’ αυτϐ παριςτϊνεται να 
κλαύει. Πρϐκειται, λοιπϐν, για μύα παραςτατικό εικϐνα με μϊλλον μεταβατικό ενϋργεια 
ανϊμεςα ςτα πουλϊκια. Σϋλοσ, η Β.. γρϊφει: «Πϊρτε, μανϊδεσ, τα παιδιϊ, παπϊδεσ τουσ 
αγύουσ. Άςτε, λεβϋντεσ, τ’ϊρματα κι αφόςτε το τουφϋκι, ςκϊψτε πλατιϊ, ςκϊψτε βαθιϊ, ϐλα 
ςασ τα κιβοϑρια, και τ’ αντρειωμϋνα κϐκαλα ξεθϊψτε του γονιοϑ ςασ (ςτ. 12-15)… Διϊλεξα 
αυτόν την εικϐνα, γιατύ μου αρϋςει που ο ποιητόσ ςε αυτοϑσ τουσ ςτύχουσ προτρϋπει τουσ 
Παργινοϑσ να πϊρουν μαζύ τουσ ϐ,τι πιο πολϑτιμο ϋχουν. Οι μανϊδεσ τα παιδιϊ τουσ, οι 
παπϊδεσ τισ εικϐνεσ των αγύων, δηλαδό τη διατόρηςη τησ θρηςκευτικόσ τουσ πύςτησ και τϋλοσ 
να ξεθϊψουν τα οςτϊ των προγϐνων τουσ και να τα πϊρουν μαζύ, για να μη γνωρύςουν ϋςτω κι 
ϋτςι την τοϑρκικη ςκλαβιϊ». Πρϐκειται, λοιπϐν, για μύα παραςτατικό εικϐνα, με ϋντονο 
ςυναιςθηματικϐ περιεχϐμενο, που φαύνεται να ϊγγιξε τη μαθότρια. Αυτϐ φαύνεται ςτην 
ιδιαύτερη προςοχό που ϋχει δώςει ςτισ λεπτομϋρειεσ (τα οςτϊ, οι εικϐνεσ, τα αφημϋνα 
ϊρματα, τα μικρϊ παιδιϊ) και ςτα χρώματα που ϋχει χρηςιμοποιόςει, με μϊλλον ρεαλιςτικϐ 
τρϐπο. Εξϊλλου, το γεγονϐσ ϐτι κϊθε μοτύβο επαναλαμβϊνεται πϊνω ςτο χαρτύ τησ (οι 
μανϊδεσ τρεισ φορϋσ, οι παπϊδεσ τρεισ φορϋσ και οι ϊνδρεσ που ξεθϊβουν τα ιερϊ οςτϊ των 
προγϐνων τουσ δυο φορϋσ) δεύχνει τη ςυλλογικϐτητα των πρϊξεων των Παργινών και 
υπονοεύ πϐςο αυτϋσ ςυγκύνηςαν τη μαθότρια. 
 

 
 

Εικόνεσ 8, 9, 10. χϋδια των μαθητών .Π., Ξ..&Β.. για το τραγούδι Σησ Πϊργασ 
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Ϊνα αρκετϊ δημοφιλϋσ πούημα για τουσ μαθητϋσ φϊνηκε να εύναι το κλϋφτικοΣων 

Κολοκοτρωναύων: «Αυτϐ το οπούο με εντυπωςύαςε ιδιαύτερα εύναι η εξύςωςη τησ λϊμψησ των 
ςπαθιών των Κολοκοτρωναύων με εκεύνη του χιονιοϑ και του όλιου. Έτςι, ϋμμεςα οι 
Κολοκοτρωναύοι εξιςώνονται με δϑο φυςικϊ ςτοιχεύα που ξεχωρύζουν για τη λϊμψη τουσ. Με 
λύγα λϐγια, ςτην κυριολεξύα, μϋςα απϐ αυτοϑσ τουσ ςτύχουσ φαύνεται η ανδρεύα και η 
γενναιϐτητα των Κολοκοτρωναύων, οι οπούοι αντικατοπτρύζουν τον ελληνικϐ λαϐ, ο οπούοσ 
μαχϐταν γενναύα για ελευθερύα». Με αυτϊ τα λϐγια ο Ν.Θ. ϋμμεςα μϊλλον δικαιολογεύ γιατύ 
τοποθϋτηςε τουσ Κολοκοτρωναύουσ ςτα αριςτερϊ τησ ςελύδασ τουσ ωσ κϊτι γνωςτϐ και 
πραγματικϐ και, μϊλιςτα, ςε θϋςη ιςοτιμύασ με το θεατό. «Καβϊλα τρώνε το ψωμύ, καβϊλα 
πολεμϊνε, καβϊλα πϊν’ ςτην εκκληςιϊ, καβϊλα προςκυνϊνε, καβϊλα παύρν’ αντύδερο απ’ του 
παπϊ το χϋρι (ςτ.6-8)… Μου ϋκανε εντϑπωςη πωσ οι Κολοκοτρωναύοι κατϊ την περύοδο του 
πολϋμου όταν πϊντοτε ετοιμοπϐλεμοι ακϐμα και ϐταν τρώγανε και όταν ςτην εκκληςύα. Ήταν 
πιςτού ςτον Θεϐ και ποθοϑςαν την ελευθερύα του ϋθνουσ». Αυτϊ γρϊφει ο Π.Ν., 
δικαιολογώντασ την εννοιολογικό εικϐνα που ζωγρϊφιςε. το μϋςο μακρινϐ πλϊνο και ςτα 
αριςτερϊ ωσ Δεδομϋνο τοποθετεύται η μορφό του παπϊ, ςτο μακρινϐ πλϊνο και ςτο κϋντρο 
τησ ςελύδασ ωσ βαςικό πληροφορύα ο Κολοκοτρώνησ πϊνω ςτο ϊλογϐ του και κρατώντασ το 
ςπαθύ του, και ςτο πολϑ μακρινϐ πλϊνο και ςτα αριςτερϊ η εκκληςύα και η ανατολό του 
όλιου. Αν και δεν χρηςιμοποιεύται χρώμα, η κϊλυψη ολϐκληρησ τησ ςελύδασ απϐ το ςχϋδιο 
υποδηλώνει πϐςο πολϑ ϊγγιξε το μαθητό το ηρωικϐ πρϐτυπο του Κολοκοτρώνη και, ύςωσ, 
πϐςο ςυναιςθηματικϐσ και εξωςτρεφόσ εύναι ωσ χαρακτόρασ. 

 

 
 

Εικόνεσ 11, 12. χϋδια των μαθητών Ν.Θ.&Π.Ν. για το τραγούδιΣων Κολοκοτρωναύων 

Γηαπηζηψζεηο  

Διαπιςτώνουμε, λοιπϐν, ϐτι τα αναγνώςματα με τα οπούα αςχοληθόκαμε ςτην τϊξη κατϊ 
τη διϊρκεια του μαθόματοσ, ςυγκύνηςαν τουσ μαθητϋσ, τουσ ϋγιναν κατανοητϊ και τα 
επεξεργϊςτηκαν βϊςει των δικών τουσ αξιακών βιοθεωριών. Γενικϐτερα, ϐςοι μαθητϋσ 
επϋλεξαν να απεικονύςουν ςτύχουσ απϐ το τραγοϑδι Σου νεκροϑ αδελφοϑ, προςπϊθηςαν να 
τονύςουν την αξύα τησ οικογϋνειασ, τησ αδελφικόσ αγϊπησ, του ςεβαςμοϑ προσ τη μϊνα, που 
μπορεύ μϋχρι και το νεκρϐ να ανακαλϋςει. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι η μελϋτη του ςυγκεκριμϋνου 
κειμϋνου ϊγγιξε την ψυχό τουσ, τουσ προβλημϊτιςε και επεξεργϊςτηκαν τα μηνϑματα που 
εύχε να τουσ δώςει. Πολλού όταν οι μαθητϋσ που επϋλεξαν να απεικονύςουν θϋμα απϐ το 
δημοτικϐ τραγοϑδι Η αρπαγό τησ γυναύκασ του Διγενό, καθώσ, ϐπωσ φαύνεται, τουσ ϊγγιξε η 
μορφό του αλϐγου, με τη γενναιϐτητα, την πύςτη και την αφοςύωςη που ϋδειξε προσ τη 
γυναύκα που το φρϐντιζε, το πρϐτυπο τησ πιςτόσ και ςτοργικόσ γυναύκασ του Διγενό και το 
ηρωικϐ πρϐτυπο του ύδιου του Διγενό. Επύςησ, αρκετού όταν οι μαθητϋσ που επϋλεξαν να 
απεικονύςουν το μοτύβο του θανϊτου που υπϊρχει ςτο Γιατύ εύναι μαϑρα τα βουνϊ, καθώσ 
φαύνεται να απαςχολεύ ϋντονα την εφηβικό ςκϋψη και ψυχοςϑνθεςη.Σο πούημα Σησ 
Πϊργασφαύνεται να ϊγγιξε κϊποιουσ μαθητϋσ τϐςο με το μοτύβο των τριών πουλιών που 
παύζουν πρωτεϑοντα ρϐλο ςτη δημοτικό πούηςη, ϐςο και με το πρϐτυπο τησ αφοςύωςησ 
ςτην πατρύδα και τα ιερϊ, ϐπωσ ςυζητόθηκαν μϋςα ςτην τϊξη. Σϋλοσ, η μορφό του 
Κολοκοτρώνη εύναι ιδιαύτερα οικεύα ςτουσ μαθητϋσ απϐ τα διϊφορα αναγνώςματϊ τουσ και 
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για αυτϐ όταν εϑκολη και ευχϊριςτη η απεικϐνιςό του βϊςει του ποιόματοσΣων 
Κολοκοτρωναύων. 

Η παραπϊνω αξιολογικό δραςτηριϐτητα φαύνεται να ωφϋληςε τη μαθηςιακό διαδικαςύα 
πολλαπλϊ: οι μαθητϋσ ανακϊλεςαν ςτη μνόμη τουσ το ςχολιαςμϐ των ποιητικών κειμϋνων 
που ϋγινε ςτην τϊξη, κατανϐηςαν γνώςεισ και ϋννοιεσ που εμπεριϋχουν τα κεύμενα, 
εφϊρμοςαν και ανϋλυςαν τα νοόματα και τισ αξύεσ με τϋτοιον τρϐπο, ώςτε να κρύνουν και να 
αξιολογόςουν τι εύναι ςημαντικϐ για αυτοϑσ να ςχεδιϊςουν, και δημιοϑργηςαν δικϐ τουσ 
προώϐν, μεταςχηματύζοντασ τη γνώςη που αποκϐμιςαν. Μϊλιςτα, αιτιολογώντασ την 
επιλογό τουσ με τεκμηριωμϋνη αναφορϊ ςτα κεύμενα, αλλϊ και αξιολογώντασ τα ϋργα τα 
δικϊ τουσ και των ςυμμαθητών τουσ, οικοδϐμηςαν τη διαδικαςτικό τουσ γνώςη και 
καλλιϋργηςαν την κριτικό τουσ ςκϋψη.  

υμπεραςματικϊ, η προςπϊθεια αυτό για ςϑνδεςη του αναγνώςματοσ τησ Νεοελληνικόσ 
Λογοτεχνύασ με την εικαςτικό αγωγό, τϐςο ωσ δημιουργικό, ϐςο και ωσ αξιολογικό 
δραςτηριϐτητα, φαύνεται να προϊγει τη φιλαναγνωςύα, να επεκτεύνει τη ςκϋψη πϊνω ςτα 
κεύμενα, να καλλιεργεύ τη φανταςύα, να αξιοποιεύ τη ςυνθετικό και κριτικό ικανϐτητα των 
μαθητών, καθώσ και να διευκολϑνει τη μϊθηςη, με ευχϊριςτο και παιγνιώδη τρϐπο, ςτο 
πλαύςιο μύασ προςωποκεντρικόσ προςϋγγιςησ τησ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ. 
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Πεξίιεςε 

Η διαμορφωτικό ό ςυντρϋχουςα αξιολϐγηςη αποτελεύ μια ςχετικϊ πρϐςφατη 
ςτροφό του ερευνητικοϑ ενδιαφϋροντοσ ςτα θϋματα τησ αξιολϐγηςησ, η οπούα 
ςυνϊδει ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ με τισ μαθητο-κεντρικϋσ θεωρόςεισ για τη διδαςκαλύα 
και μϊθηςη. Παρϐλο που η αξύα αυτόσ τησ μορφόσ αξιολϐγηςησ για τη μϊθηςη ϋχει 
επιβεβαιωθεύ μϋςα απϐ ϋρευνεσ, ο ϐροσ και το περιεχϐμενϐ τησ παραμϋνουν 
ϊγνωςτα ςτη πλειοψηφύα των εκπαιδευτικών που καλοϑνται να την αναγνωρύςουν 
και να την εφαρμϐςουν ςτην διδακτικό πρϊξη. Με την παροϑςα εργαςύα 
επιδιώκεται μια ςυνοπτικό παρουςύαςη τησ ςυντρϋχουςασ αξιολϐγηςησ μϋςω 
βιβλιογραφικόσ αναςκϐπηςησ, η οπούα περιλαμβϊνει κϊποια γενικϊ ςτοιχεύα για το 
πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο η ϋννοια αναδϑθηκε, παραδεύγματα πρακτικών/ 
αλληλεπιδρϊςεων ςτην τϊξη που χαρακτηρύζονται «διαμορφωτικϋσ», και μια ςε 
μεγαλϑτερο βϊθοσ ανϊλυςη τησ ϋννοιασ με την παρουςύαςη ενϐσ τυπικοϑ οριςμοϑ 
και ϋνταξόσ τησ ςτισ ευρϑτερεσ παιδαγωγικϋσ θεωρύεσ τησ αυτορρυθμιζϐμενησ 
μϊθηςησ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: διαμορφωτικό ό ςυντρϋχουςα αξιολϐγηςη, ανατροφοδϐτηςη 
(feedback), Θεωρύεσ Αυτορρυθμιζϐμενησ Μϊθηςησ  

Ειςαγωγό 

Η διαμορφωτικό ό ςυντρϋχουςα αξιολϐγηςη (formative assessment) εντϊςςεται ςτα 
ευρϑτερα 

πλαύςια τησ αξιολϐγηςησ ωσ αναπϐςπαςτο κομμϊτι τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Γενικϊ, 
o ρϐλοσ τησ αξιολϐγηςησ ςτην εκπαύδευςη ςυνδϋεται ϊρρηκτα με τουσ μαθηςιακοϑσ και 
διδακτικοϑσ ςτϐχουσ, ϐπωσ αυτού καθορύζονται απϐ τα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα πουδών 
και την καθημερινό πρακτικό ςτην τϊξη, αφοϑ με την αξιολϐγηςη ουςιαςτικϊ ελϋγχεται η 
μαθηςιακό διαδικαςύα και η ανϊπτυξη των επιδιωκϐμενων ικανοτότων απϐ τουσ μαθητϋσ. 
την πρϊξη, οι περιςςϐτεροι εκπαιδευτικού επικεντρώνονται ςτισ γραπτϋσ δοκιμαςύεσ, ϐπωσ 
τα τεςτ και τα διαγωνύςματα, προκειμϋνου να αξιολογόςουν την επύτευξη των ςτϐχων 
αυτών.  

Ο προςδιοριςμϐσ «διαμορφωτικό» ςτην αξιολϐγηςη αντικατοπτρύζει μια ςχετικϊ 
πρϐςφατη -των τελευταύων δεκαετιών- ςτροφό του ενδιαφϋροντοσ τησ ϋρευνασ ςτισ 
αλληλεπιδρϊςεισ μεταξϑ αξιολϐγηςησ και μϊθηςησ ςτην τϊξη, πϋρα απϐ την τυπικό 
διαδικαςύα των γραπτών εξετϊςεων (Black and Wiliam, 1998a). Προηγουμϋνωσ, η προςοχό 
των ερευνητών όταν ςτραμμϋνη ςτην εξαςφϊλιςη ϋγκυρων -ωσ προσ το περιεχϐμενο τησ 
γνώςησ που αξιολογοϑςαν- τεςτ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, ςτη διαμϐρφωςη αξιϐπιςτησ 
βαθμολογικόσ πολιτικόσ και ςτη ςτατιςτικό ερμηνεύα των μετρόςιμων βαθμολογικών 
αποτελεςμϊτων (Sadler, 1989). Η εςτύαςη του ερευνητικοϑ ενδιαφϋροντοσ ςε αυτϊ τα 
ζητόματα ςυνοδευϐταν και απϐ την παραδοςιακό οπτικό του δαςκϊλου ωσ αποκλειςτικοϑ 
υπεϑθυνου για τη μϊθηςη. Πλϋον, οι θεωρόςεισ εύναι περιςςϐτερο μαθητο-κεντρικϋσ. Η 
ευθϑνη για τη μϊθηςη εναπϐκειται τϐςο ςτον εκπαιδευτικϐ ϐςο και ςτο μαθητό, με τον 
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πρώτο υπεϑθυνο για τον ςχεδιαςμϐ και την εφαρμογό ενϐσ αποτελεςματικοϑ 
περιβϊλλοντοσ μϊθηςησ και τον δεϑτερο υπεϑθυνο για τη μϊθηςη που ςυντελεύται μϋςα ςτο 
περιβϊλλον αυτϐ (Black and Wiliam, 2009). Μια τϋτοια ριζικό αλλαγό οπτικόσ για τη μϊθηςη 
όταν αναμενϐμενο να αποτυπωθεύ και ςε θϋματα αξιολϐγηςησ.  

Με την παροϑςα εργαςύα επιδιώκεται μια ειςαγωγό ςτην ϋννοια τησ διαμορφωτικόσ 
αξιολϐγηςησ μϋςω βιβλιογραφικόσ αναςκϐπηςησ, η οπούα θα ςυμβϊλει ςτην ενημϋρωςη για 
τη ςϑγχρονη αυτό τϊςη ςτην εκπαιδευτικό αξιολϐγηςη.  

Ο χαρακτηριςμόσ «διαμορφωτικό» για την αξιολόγηςη ςτην εκπαύδευςη: μια 
πρώτη προςϋγγιςη τησ ϋννοιασ 

Η ςτροφό προσ τισ μαθητο-κεντρικϋσ θεωρόςεισ, που αναφϋρθηκε παραπϊνω, 
αποτυπώνεται και γλωςςικϊ ςτο ζότημα τησ αξιολϐγηςησ, με την επιλογό τησ ϋκφραςησ 
«αξιολϐγηςη για τη μϊθηςη» ωσ ςυνώνυμο τησ διαμορφωτικόσ /ςυντρϋχουςασ 
αξιολϐγηςησ, ςτον αντύποδα τησ ϋκφραςησ «αξιολϐγηςη τησ μϊθηςησ», που ςχετύζεται με τη 
λεγϐμενη αθροιςτικό ό τελικό αξιολϐγηςη (cumulative assessment). Η αθροιςτικό 
αξιολϐγηςη διαφϋρει ουςιωδώσ απϐ την ςυντρϋχουςα. Κϑρια λειτουργύα τησ εύναι - ϐπωσ 
ςυνυποδηλώνει το ϐνομϊ τησ- να ςυνοψύζει αθροιςτικϊ την επύδοςη του μαθητό ςτο τϋλοσ 
μιασ διδακτικόσ περιϐδου (μιασ ενϐτητασ, μιασ ςειρϊσ μαθημϊτων, ενϐσ εξαμόνου, ϐλου του 
χρϐνου), κυρύωσ με την διεξαγωγό τυπικών εξετϊςεων, γραπτών ό προφορικών. Όπωσ 
επιςημαύνει ο Sadler (1989), η αθροιςτικό αξιολϐγηςη πραγματοποιεύται κυρύωσ για λϐγουσ 
«πιςτοπούηςησ» και δεν ϋχει τϐςο ϊμεςο αντύκτυπο ςτη μϊθηςη, ό ςτισ αποφϊςεισ για τη 
μϊθηςη. Πϊντωσ, ο ςϑγχρονοσ ερευνητικϐσ διϊλογοσ δύνει ϋμφαςη ςτη διϊκριςη μεταξϑ 
διαμορφωτικόσ και αθροιςτικόσ αξιολϐγηςησ, και ςτην αντιμετώπιςό τουσ ωσ εναλλακτικϋσ 
και ςυμπληρωματικϋσ μεθϐδουσ για την αξιολϐγηςη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ (Heritage, 
2010). 

υνεχύζοντασ την αναζότηςη των χαρακτηριςτικών τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ ςε 
γλωςςικϐ επύπεδο, ελλεύψει τυπικοϑ οριςμοϑ τησ προσ το παρϐν, αποκαλυπτικό ωσ ϋνα 
βαθμϐ παρουςιϊζεται η ύδια η ετυμολογύα των επιθετικών προςδιοριςμών 
«διαμορφωτικϐσ» και «ςυντρϋχων». Σο επύθετο διαμορφωτικϐσ παραπϋμπει ςε διαδικαςύα 
καταςκευόσ ό μορφοπούηςησ,  προκειμϋνου να επιτευχθεύ ϋνα επιθυμητϐ αποτϋλεςμα 
(Sadler, 1989). Πρϊγματι, ϐπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, η διαμορφωτικό αξιολϐγηςη ςχετύζεται 
με αναπροςαρμογϋσ που ςτοχεϑουν ςτη βελτύωςη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. Απϐ την 
ϊλλη μεριϊ, το επύθετο «ςυντρϋχουςα» φαύνεται να προςϊπτει την ϋννοια τησ τρϋχουςασ 
διαδικαςύασ ςτην αξιολϐγηςη αυτοϑ του τϑπου, δηλαδό μια διαδικαςύα η οπούα εύναι 
διαρκόσ, ώρα με την ώρα, μϋρα με τη μϋρα, βδομϊδα με τη βδομϊδα. Οι Black και Wiliam 
(2009) φαύνεται ϐτι αντιλαμβϊνονται την ϋννοια “του ςυν-τρϋχοντοσ” ωσ “ςτιγμϋσ 
ςυγκυρύασ” (moments of contingency), αφοϑ διαπιςτώνουν ϐτι η διαμορφωτικό αξιολϐγηςη 
αφορϊ τη δημιουργύα και την εκμετϊλλευςη τϋτοιων ςτιγμών. Επιςημαύνουν, μϊλιςτα, ϐτι 
αυτϐσ ο ςυγκυριακϐσ χαρακτόρασ τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ αποτελεύ ϋνα βαςικϐ 
κριτόριο που την διακρύνει απϐ τισ γενικϋσ, ευρϋωσ αποδεκτϋσ, θεωρύεσ διδαςκαλύασ και 
μϊθηςησ.  

Εύτε με τον χαρακτηριςμϐ διαμορφωτικό, εύτε ωσ ςυντρϋχουςα, η αξιολϐγηςη αυτοϑ του 
τϑπου προβϊλλει ςταθερϊ ωσ μια διαδικαςύα, ϊμεςα ςυνυφαςμϋνη με τη διδακτικό και 
μαθηςιακό πρϊξη. ε αυτϐ ακριβώσ το ςημεύο, ενιςχυτικό εύναι η ϊποψη τησ Heritage 
(2010), η οπούα υπογραμμύζει ωσ κεντρικϐ πρϐβλημα τη λανθαςμϋνη, αν και ευρϋωσ 
διαδεδομϋνη, αντύληψη ϐτι η διαμορφωτικό αξιολϐγηςη αποτελεύ ϋνα διαφορετικϐ εργαλεύο 
μϋτρηςησ τησ μαθηςιακόσ προϐδου. Αντύθετα, τονύζει ϐτι θα ϋπρεπε να εκλαμβϊνεται ωσ μια 
θεμελιώδησ, ενδογενόσ διαδικαςύα τησ καθημερινόσ διδακτικόσ και μαθηςιακόσ πρακτικόσ, 
κατϊ την οπούα παρϋχεται ανατροφοδϐτηςη (feedback) για την πραγματοπούηςη ωφϋλιμων 
αλλαγών.   

Όςα χαρακτηριςτικϊ τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ περιγρϊφηκαν παραπϊνω 
ςυνθϋτουν μια γενικό εικϐνα για την ϋννοια. Όπωσ ϋχει όδη τονιςτεύ, η αξιολϐγηςη αυτοϑ 
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του τϑπου ςυνδϋεται ςτενϊ με τη πρϊξη τησ διδαςκαλύασ και τησ μϊθηςησ ςτην τϊξη. Ποιεσ 
εύναι, ϐμωσ, ςυγκεκριμϋνα οι διδακτικϋσ και μαθηςιακϋσ πρακτικϋσ που μπαύνουν κϊτω απϐ 
την ομπρϋλα τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ; 

Η διαμορφωτικό αξιολόγηςη ςτην πρϊξη: παραδεύγματα «διαμορφωτικών» 
αλληλεπιδρϊςεων από την τϊξη 

Οι Black και Wiliam (2009), ςτην προςπϊθειϊ τουσ να θεμελιώςουν θεωρητικϊ τη 
διαμορφωτικό αξιολϐγηςη, επιχεύρηςαν αρχικϊ να δημιουργόςουν μια ενιαύα βϊςη για το 
ςϑνολο των πρακτικών που φαύνονται να ϋχουν τα χαρακτηριςτικϊ αυτοϑ του τϑπου 
αξιολϐγηςησ. υγκϋντρωςαν και κατϋγραψαν πϋντε βαςικϊ εύδη δραςτηριϐτητασ ςτην τϊξη, 
τα οπούα προϋκυψαν και μϋςα απϐ προηγοϑμενεσ ερευνητικϋσ τουσ εργαςύεσ για το θϋμα. 
Επιγραμματικϊ, οι κϑριοι τϑποι  δραςτηριϐτητασ ςτουσ οπούουσ κατϋληξαν και που 
ςχετύζονται με τη βαςικό ιδϋα τησ ςυντρϋχουςασ αξιολϐγηςησ εύναι: 

 Ζ δηαδηθαζία ηνπ λα κνηξάδεζαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο κε ηνπο καζεηέο 

 Οη εξσηήζεηο ζηελ ηάμε 

 Ζ βαζκνιφγεζε, αιιά κφλν κε ζρφιηα 

 Ζ απην- αμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

 Ζ «δηακνξθσηηθή» αμηνπνίεζε ησλ ηεζη αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο 

πσο γίλεηαη θαλεξφ αθφκα θαη κέζα απφ απηή ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζπλεηζθέξνπλ φινη νη παξάγνληεο ηεο κάζεζεο. Οη δηακνξθσηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο (interactions), επνκέλσο, μεθηλνχλ πέξα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο ή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα, κηα δξαζηεξηφηεηα ζηε ηάμε πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζζεί δξαζηεξηφηεηα 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο, φπσο 

εληνπίζηεθαλ αξρηθά απφ ηνλ Ramaprasad (1983) θαη αλαγλσξίζηεθαλ σο ζεκαληηθέο εηδηθά γηα 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ αμηνιφγεζε απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Sadler, 1989; Black and Wiliam, 

2009) : 

 Να θαηαδεηθλχεη (βάζεη δεδνκέλσλ) ην επίπεδν ηνπ καζεηή ζηε κάζεζε ηψξα. 

 Να γλσζηνπνηεί ην επίπεδν ζην νπνίν πξέπεη ν καζεηήο λα θζάζεη. 

 Να επηβάιιεη ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα θζάζεη ζε απηφ 

ην επηδησθφκελν επίπεδν.  

Απηέο νη ηξεηο δηαδηθαζίεο βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ νξηζκνχ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

(feedback), φπσο δφζεθε απφ ηνλ Ramaprasad (1983). Πξάγκαηη, ην feedback θαίλεηαη λα 

απνηειεί ην βαζηθφ κεραληζκφ κεηάβαζεο απφ ην παξφλ επίπεδν κάζεζεο ζην επηζπκεηφ. Ζ 

έλλνηα ηνπ feedback είλαη βαζηά εκθσιεπκέλε ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, γη‘ απηφ κηα δηεμνδηθφηεξε αλάιπζή ηεο αθνινπζεί παξαθάησ.   

O ζθνπφο ηεο ζπληξέρνπζαο αμηνιφγεζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, είλαη λα 

ζπιιέγεη δεδνκέλα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηπξνηείλεη βειηησηηθέο 

αιιαγέο. Οη ζηξαηεγηθέο, δειαδή νη πξνκειεηεκέλεο ηερληθέο, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ αθνξνχλ θπξίσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ ελνξρήζηξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Οη Black θαη Wiliam (2009) δηαπίζησζαλ 

φηη νη πέληε βαζηθνί ηχπνη «δηακνξθσηηθήο» δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

ελεξγνπνηνχλ αληίζηνηρα πέληε «δηακνξθσηηθέο» ζηξαηεγηθέο-θιεηδηά: 1) ε ζηξαηεγηθή ηνπ λα 

γλσζηνπνηείο ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζηνπο καζεηέο, 2) λα 

πεηπραίλεηο απνηειεζκαηηθέο ζπδεηήζεηο ζηε ηάμε θαη λα ζρεδηάδεηο έξγα πνπ απνζπνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ, 3) λα παξάζρεηο αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξνσζεί ηε 

κάζεζε, 4) λα  θηλεηνπνηείο ηνπο καζεηέο λα δξάζνπλ σο πεγέο κάζεζεο γηα ηνπο άιινπο, 5) λα 

θηλεηνπνηείο ηνπ καζεηέο λα ειέγμνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε γλψζε ηνπο.     

Απηέο νη ζηξαηεγηθέο-θιεηδηά ζπλνςίδνπλ θάπνηα πην εθαξκνζκέλα παξαδείγκαηα 

ζηξαηεγηθψλ, ηα νπνία νη εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη γηα ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζην 

θιαζηθφ βηβιίν Inside the Black Box: Raising standards through classroom assessment (Black and 

Wiliam,1998b). Δλδεηθηηθά ηέηνηα παξαδείγκαηα ζηξαηεγηθψλ είλαη: 
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- «Να  παξνηξχλεηο ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ζε δεπγάξηα ή ζε νκάδεο ηε ζθέςε ηνπο 

ζρεηηθά κε κηα εξψηεζε ή έλα πξφβιεκα θαη έπεηηα λα δεηήζεηο απφ έλα αληηπξφζσπν ηεο 

νκάδαο λα κνηξαζηεί ην απνηέιεζκα κε ηελ ππφινηπε ηάμε».  

ρεηίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή-θιεηδί 2) θαη 4). 

- «Να δεηήζεηο απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ πψο αληηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

έλλνηεο ή εηδηθέο νξνινγίεο πξηλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία.» 

ρεηίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή-θιεηδί 2). 

- «Να δεηήζεηο απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ κηα πεξίιεςε ησλ βαζηθψλ ηδεψλ πνπ ηνπο 

‗έκεηλαλ‘ απφ ην κάζεκα, ηε ζπδήηεζε ή κηα εξγαζία πνπ ηνπο αλαηέζεθε» 

ρεηίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή-θιεηδί 2) θαη 5). 

Έλα άιιν παξάδεηγκα ζηξαηεγηθήο (πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ησλ ζηξαηεγηθψλ-

θιεηδηά 2) ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ θαη 5) ελίζρπζε ηεο απην- 

αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή) είλαη ε θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο portfolio, δειαδή λα γίλεηαη ζπιινγή 

ησλ έξγσλ ησλ καζεηψλ. πσο επηζεκαίλνπλ νη Duschl θαη Gitomer (1997) ε ζηξαηεγηθή απηή 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη δηακνξθσηηθά εθφζνλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζρνιηάδνπλ ηηο 

εξγαζίεο πνπ εηζάγνληαη θάζε θνξά ζην portfolio θαη παξαηεξνχλ ηε ζηαδηαθή εμέιημε.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηακνξθσηηθψλ πξαθηηθψλ παξαπάλσ, ηξία είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ αλαδείρζεθαλ θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπληξέρνπζαο αμηνιφγεζεο: 

1. ε ζπκβνιή φισλ, θαη ησλ καζεηψλ, ζηηο δηακνξθσηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζπγθεθξηκέλα αλαιακβάλεη ηηο πξνζαξκνγέο ζηε δηδαζθαιία. Οη πξνζαξκνγέο απηέο 

ζρεδηάδνληαη ζην θσο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε. 

2. ε έλλνηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηελ νπνία ιακβάλνπλ νη καζεηέο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο πξνο βειηίσζε ηεο κάζεζήο ηνπο. 

3. ε έλλνηα ηεο απην-αμηνιφγεζεο, σο εηδηθφο ηχπνο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο κε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή. 

Η διαμορφωτικό αξιολόγηςη ςτο «ερευνητικό μικροςκόπιο» 

Οριςμόσ τησ διαμορφωτικόσ αξιολόγηςησ 
 

Ϊχοντασ παρουςιϊςει πτυχϋσ τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ, ϐπωσ αυτό ςυναντϊται 
ςτα πραγματικϊ πλαύςια μιασ τϊξησ, εύναι πιο εϑκολο να οδηγηθοϑμε ςτον τυπικϐ οριςμϐ 
τησ ϋννοιασ. Η ανϊγκη εϑρεςησ κατϊλληλου οριςμοϑ για τη διαμορφωτικό αξιολϐγηςη, 
αποτυπώνεται με ϋνα εϑλογο επιχεύρημα απϐ τουσ ερευνητϋσ Black και Wiliam, οι οπούοι 
αςχολόθηκαν εκτενώσ με την ανϊπτυξη θεωρύασ για την ϋννοια: «Οι εκπαιδευτικού δεν θα 
αναλϊβουν να εφαρμϐςουν ιδϋεσ που απλϊ ακοϑγονται ελκυςτικϋσ, εκτϐσ αν βαςύζονται ςε 
διεξοδικό ϋρευνα, εϊν αυτϋσ παρουςιϊζονται ωσ γενικϋσ αρχϋσ» (Black and Wiliam, 1998b).  

Βιβλιογραφικϊ υπϊρχουν αρκετού οριςμού τησ ςυντρϋχουςασ αξιολϐγηςησ. Κϊποιοι απϐ 
αυτοϑσ εύναι καταγεγραμμϋνοι ςτα πρακτικϊ διεθνών ςυνεδρύων για την αξιολϐγηςη. Εδώ, 
επιλϋγεται να παρουςιαςτεύ ο οριςμϐσ των Black και Wiliam (2009), που εύναι αποτϋλεςμα 
τησ προηγοϑμενησ ερευνητικόσ εργαςύασ τουσ:  

«Μια πρακτικό ςτη τϊξη εύναι διαμορφωτικό ςτο βαθμϐ που δεδομϋνα για την επύδοςη των 
μαθητών ςυλλϋγονται, ερμηνεϑονται και χρηςιμοποιοϑνται απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ, ό τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ, προκειμϋνου να ληφθοϑν αποφϊςεισ για τα 
επϐμενα βόματα τησ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ, οι οπούεσ εύναι πιθανϐν να εύναι καλϑτερεσ, ό 
καλϑτερα θεμελιωμϋνεσ ςε ςχϋςη με τισ αποφϊςεισ που θα λαμβϊνονταν εϊν αυτϊ τα 
δεδομϋνα δεν υπόρχαν.» 

 Ο οριςμϐσ αυτϐσ ευθυγραμμύζεται με τον αντύςτοιχο του Assessment Reform Group του 
2002 (ARG 2002) ςϑμφωνα με τον οπούο: 

 «η διαμορφωτικό αξιολϐγηςη εύναι η διαδικαςύα αναζότηςησ και ερμηνεύασ δεδομϋνων τα 
οπούα χρηςιμοποιοϑνται τϐςο απϐ τουσ μαθητϋσ ϐςο και απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
προκειμϋνου να αποφαςιςτεύ ποϑ βρύςκονται οι μαθητϋσ αυτό τη ςτιγμό ςτη μϊθηςό τουσ, 
ποϑ πρϋπει να βρεθοϑν και ποιοσ εύναι ο καλϑτεροσ τρϐποσ για να φτϊςουν εκεύ».  
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Ανατροφοδότηςη (feedback) 
 

Ϋδη απϐ τα προηγοϑμενα ϋχει τονιςτεύ η καθοριςτικό  ςημαςύα του ϐρου 
«ανατροφοδϐτηςη» για τη διαμορφωτικό αξιολϐγηςη. υγκεκριμϋνα, οι δϑο ϋννοιεσ 
φαύνεται ϐτι παρουςιϊζουν αλληλεπικαλϑψεισ.  

Ο Sadler (1989), προςεγγύζοντασ την ϋννοια του feedback, διατυπώνει αρχικϊ ϋναν 
κοινϐτυπο οριςμϐ τησ ανατροφοδϐτηςησ. Βϊςει του οριςμοϑ, το feedback δεν εύναι παρϊ 
πληροφορύεσ που δύνονται ςτο μαθητό για την ποιϐτητα τησ επύδοςόσ του. Ϊνασ τϋτοιοσ 
οριςμϐσ του feedback θα ϋβριςκε κατϊλληλη εφαρμογό ςτα πλαύςια τησ αθροιςτικόσ 
αξιολϐγηςησ, οπϐτε οι απαντόςεισ των μαθητών αξιολογοϑνται ωσ ςωςτϋσ-λανθαςμϋνεσ, ό 
με τη λογικό τησ βαθμολϐγηςησ. Ο Sadler (1989) επιςημαύνει το ακατϊλληλο του οριςμοϑ 
αυτοϑ, ϐταν εφαρμοςτεύ ςτα πλαύςια τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ. τη διαμορφωτικό 
αξιολϐγηςη, τονύζει ϐτι οι μϐνεσ πληροφορύεσ που θα πρϋπει να εκλαμβϊνονται ωσ feedback 
εύναι εκεύνεσ που χρηςιμοποιοϑνται για «να καλϑψουν το κενϐ» μεταξϑ του πραγματικοϑ και 
του επιδιωκϐμενου επιπϋδου τησ μϊθηςησ. Επομϋνωσ, ο Sadler (1989) υιοθετεύ ουςιαςτικϊ 
τον οριςμϐ του Ramaprasad (1983), ο οπούοσ ειςόγαγε πρώτοσ ςτον οριςμϐ του feedback 
την αναγκαύα ςυνθόκη «κϊλυψησ του κενοϑ» μεταξϑ του πραγματικοϑ και του επιπϋδου 
αναφορϊσ. 

Ο Nicol (2006) επιςημαύνει την ανϊγκη για περαιτϋρω βελτύωςη του οριςμοϑ. Αυτϐ που 
θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη ςε μια επανεξϋταςη τησ ϋννοιασ του feedback εύναι κατϊ τον 
Nicol, η πηγό προϋλευςησ τησ ανατροφοδϐτηςησ για τον μαθητό (π.χ. καθηγητόσ, κϊποιοσ 
ςυμμαθητόσ, ο ύδιοσ ο εαυτϐσ του). Για τον ςκοπϐ αυτϐ, προτεύνει τη διϊκριςη των 
ανατροφοδοτόςεων που λαμβϊνουν χώρα κατϊ τη διϊρκεια μιασ διαμορφωτικόσ πρακτικόσ 
ςτη τϊξη ςε εξωτερικϋσ (external feedback) και εςωτερικϋσ (internal ό self-generated 
feedback), ανϊλογα με το αν προϋρχονται απϐ τον εκπαιδευτικϐ/τουσ ςυμμαθητϋσ/τον 
υπολογιςτό ό απϐ τον ύδιο τον μαθητό ςτα πλαύςια τησ αυτϐ- αξιολϐγηςόσ του.  

Με την ειςαγωγό τησ ϋννοιασ εςωτερικό ανατροφοδϐτηςη, γύνεται φανερό η ανϊγκη 
ςϑνδεςησ τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ και τησ ανατροφοδϐτηςησ με διαδικαςύεσ που 
προςδιορύζονται απϐ τισ λεγϐμενεσ θεωρύεσ αυτορρυθμιζϐμενησ  μϊθηςησ (self-regulation 
learning theories, SRL).  

ύνδεςη με Θεωρύεσ Αυτορρυθμιζόμενησ Μϊθηςησ 

Αν θελόςουμε να αποφϑγουμε τουσ τυπικοϑσ οριςμοϑσ για την αυτορρϑθμιςη, μποροϑμε 
να ποϑμε ϐτι ςτην πρϊξη αυτό εκδηλώνεται ςτη μϊθηςη κυρύωσ με την αυτϐ-
παρακολοϑθηςη (self-monitoring) και τη ρϑθμιςη πολλών διαφορετικών διαδικαςιών 
μϊθηςησ ταυτϐχρονα, ϐπωσ και η ςτοχοθεςύα και ο προςανατολιςμϐσ ςε μαθηςιακοϑσ 
ςτϐχουσ, η διαχεύριςη των διαθϋςιμων πηγών και η απϐκριςη ςε εξωτερικό 
ανατροφοδϐτηςη (Nicol, 2006).  

Η αναγκαιϐτητα ςϑνδεςησ τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ με θεωρύεσ 
αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ αποτυπώνεται με ξεκϊθαρο τρϐπο απϐ τον Nicol (2006): 

Σο πρώτο επιχεύρημα που θϋτει ακολουθεύ το λογικϐ ςυλλογιςμϐ του ατϐπου. Αν η 
διαμορφωτικό αξιολϐγηςη ςυντελοϑταν αποκλειςτικϊ απϐ τον εκπαιδευτικϐ, οι μαθητϋσ δε 
θα βρύςκονταν ποτϋ ςε θϋςη να αναπτϑξουν ικανϐτητεσ αυτορρϑθμιςησ που θα τουσ 
επϋτρεπαν να μαθαύνουν και να αξιολογοϑν τη μϊθηςό τουσ αυτό ϋξω απϐ τα πλαύςια του 
ςχολεύου, ςτη μετϋπειτα ζωό τουσ. Θα παρϋμεναν πϊντα εξαρτημϋνοι απϐ την 
ανατροφοδϐτηςη του εκπαιδευτικοϑ. Κϊτι τϋτοιο, ωςτϐςο, δε ςυμβαύνει γενικϊ. Μϋριμνα 
ενϐσ καλοϑ εκπαιδευτικοϑ, μϊλιςτα, εύναι ακριβώσ το να παρϋχει ςτον μαθητό ϐλα εκεύνα τα 
εφϐδια που θα του επιτρϋψουν να δρϊςει μετϋπειτα ανεξϊρτητα πϊνω ςτη γνώςη και τη 
μϊθηςη. Όπωσ εϑςτοχα τύθεται απϐ τον Sadler (1989), «οι καθηγητϋσ θα ϋπρεπε να 
γνωρύζουν λιγϐτερα για το πώσ να αξιολογοϑν τη δουλειϊ των μαθητών και περιςςϐτερα για 
το πώσ να μεταδώςουν αυτό την ικανϐτητα αξιολϐγηςησ ςτουσ μαθητϋσ».  
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Ϊνα δεϑτερο επιχεύρημα του Nicol (2006) που ςυνηγορεύ υπϋρ του επαναπροςδιοριςμοϑ 
του feedback με ϐρουσ μαθητο - κεντρικοϑσ, θεμελιώνεται ςτα ευρόματα ερευνών που 
δεύχνουν ϐτι ο κϊθε μαθητόσ καταςκευϊζει το δικϐ του νϐημα ςε ςχϋςη με τα εξωτερικϊ 
μηνϑματα ανατροφοδϐτηςησ που δϋχεται. Η θεωρύα αυτορρυθμιζϐμενησ μϊθηςησ των 
Green και Azevedo, του 2007, ϐπωσ παρουςιϊζεται ςτο ϊρθρο των Black και Wiliam (2009), 
ενιςχϑει αυτϐ το επιχεύρημα, αφοϑ πρϐκειται για ϋνα μοντϋλο που περιγρϊφει ακριβώσ τον 
εξατομικευμϋνο τρϐπο απϐκριςησ ενϐσ μαθητό ϐταν του ζητεύται να πραγματοποιόςει ϋνα 
ϋργο ό να απαντόςει ςε μια ερώτηςη. Περιληπτικϊ το μοντϋλο αυτϐ περιλαμβϊνει τϋςςερα 
ςτϊδια: 1) αυτϐ τησ αναγνώριςησ του ϋργου που ζητεύται, 2) του ςχεδιαςμοϑ μιασ 
απϐκριςησ, 3) τησ ενεργοπούηςησ μιασ ςτρατηγικόσ και 4) τησ αναπροςαρμογόσ/ πιθανόσ 
ανακϑκλωςησ των ςταδύων. Καθϋνα απϐ τα ςτϊδια αυτϊ τροφοδοτεύται απϐ διαθϋςιμεσ 
πηγϋσ του μαθητό που περιλαμβϊνουν προςωπικϊ κριτόρια αξιολϐγηςησ τησ διαδικαςύασ 
και του αποτελϋςματοσ ςε κϊθε ςτϊδιο, τα κύνητρϊ του και ϊλλα .  

Σελευταύο επιχεύρημα που επιςτρατεϑει ο Nicol (2006) για τη ςϑνδεςη τησ 
διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ με τισ SRL θεωρύεσ εύναι ϐτι η ανατροφοδϐτηςη αποδεδειγμϋνα 
(μϋςα απϐ ϋρευνεσ, ϐπωσ αυτϋσ του Dweck, του 1999) ρυθμύζει τα κύνητρα και τισ 
πεποιθόςεισ, αλλϊ και αντιςτρϐφωσ, τα κύνητρα και οι πεποιθόςεισ ρυθμύζουν την 
ανατροφοδϐτηςη (αναφϋρεται η ϋρευνα του Garcia, το 1995). Σην επύδραςη των 
προςωπικών κινότρων ςε θϋματα μϊθηςησ μελετϊ και η SRL θεωρύα των Boeckaerts και 
Corno, του 2007, η οπούα παρουςιϊζεται ςτα πλαύςια τησ ϋρευνασ των Black και Wiliam 
(2009) για τη διαμορφωτικό αξιολϐγηςη.  

Η διαπύςτωςη ϐτι ο μαθητόσ κατϋχει ϋναν κεντρικϐ και ενεργϐ ρϐλο ςτην 
ανατροφοδϐτηςη επαναφϋρει τον μαθητό ςτο επύκεντρο τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ, 
καθιςτώντασ τον ςυντελεςτικϐ παρϊγοντϊ τησ. Σο γεγονϐσ αυτϐ ςυνϊδει με τισ μαθητο- 
κεντρικϋσ θεωρύεσ μϊθηςησ που αναφϋρθηκαν ςτην αρχό. 

Αξύα τησ διαμορφωτικόσ αξιολόγηςησ 

Για το τϋλοσ ϋμεινε η παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων που ϋρχονται ςτο φωσ ϐταν η ύδια 
η αξύα τησ ςυντρϋχουςασ αξιολϐγηςησ μπει ςτο μικροςκϐπιο των ερευνών. Σα 
αποτελϋςματα εδώ εύναι εξαιρετικϊ ενθαρρυντικϊ, εφοδιϊζοντασ την ϋρευνα για την 
εκπαύδευςη με ϋνα ιςχυρϐ επιχεύρημα υπϋρ τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ. 

Σο εναρκτόριο λϊκτιςμα προσ αυτόν την κατεϑθυνςη επιβεβαύωςησ τησ αξύασ τησ 
ςυντρϋχουςασ αξιολϐγηςησ δϐθηκε ϐταν οι Black και Wiliam (1998a) ςυνϋθεςαν πϊνω απϐ 
250 ϋρευνεσ και μελϋτεσ για την ανατροφοδϐτηςη ςε διϊφορουσ τομεύσ τησ εκπαύδευςησ 
απϐ το 1988 και ϋπειτα. Μια μετα- ανϊλυςη των ερευνών αυτών αποκϊλυψε ϐτι η 
διαμορφωτικό αξιολϐγηςη και η ανατροφοδϐτηςη παρόγαγαν ςημαντικϊ οφϋλη για τη 
μϊθηςη, απϐ τα μεγαλϑτερα μϊλιςτα που παρόχθηςαν ποτϋ μετϊ απϐ εκπαιδευτικό 
παρϋμβαςη. 

Μια ϊλλη ϋρευνα που αναφϋρεται απϐ τη Heritage (2010) εύναι αυτό των Hattie και 
Timperley, που πραγματοποιόθηκε το 2007 και ςυνϋθετε πϊνω απϐ 198 ϋρευνεσ, 
μελετώντασ την επύδραςη περύπου 7000 παραγϐντων ςτην μϊθηςη. Απϐ την ϋρευνα αυτό 
διαπιςτώθηκε ιςχυρό επύδραςη τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ ςτη μϊθηςη, ιςχυρϐτερη 
μϊλιςτα και απϐ ευρϋωσ αναγνωριςμϋνουσ παρϊγοντεσ, ϐπωσ το κοινωνικο-οικονομικϐ 
υπϐβαθρο, οι μικρϋσ ςχολικϋσ τϊξεισ, οι προηγοϑμενεσ γνωςτικϋσ ικανϐτητεσ και ϊλλουσ. 
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Πεξίιεςε 

Η παροϑςα εργαςύα, παρουςιϊζει την ανϊλυςη ενϐσ εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ προαγωγόσ τησ 
φιλαναγνωςύασ, ςτην προςχολικό εκπαύδευςη, μϋςω τησ τεχνικόσ τησ Δομημϋνησ Ιεραρχικόσ 
Ανϊλυςησ μοντελοπούηςησ. Σο πρϐγραμμα υλοποιεύται ςτο πλαύςιο του θεςμοϑ «χεδιαςμϐσ και 
Τλοπούηςη Προγραμμϊτων χολικών Δραςτηριοτότων (Αγωγόσ Τγεύασ, Περιβαλλοντικόσ 
Εκπαύδευςησ, Πολιτιςτικών Θεμϊτων, e Twinning και ERASMUS +)» του Τπουργεύου Παιδεύασ και 
Θρηςκευμϊτων. Αρχικϊ, γύνεται αναλυτικό περιγραφό του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ, το οπούο 
ςτη ςυνϋχεια αναλϑεται ςτα επιμϋρουσ ςτοιχεύα του μϋςω τησ τεχνικόσ τησ μοντελοπούηςησ. Η 
διαδικαςύα αυτό ϋχει ωσ ςτϐχο να κατανοηθοϑν πλόρωσ τα ςυνθετικϊ μϋρη του προγρϊμματοσ, ώςτε 
να ςυγκεντρωθοϑν τα απαιτοϑμενα αξιολογικϊ δεδομϋνα για την εκτύμηςη του ρϐλου και τησ 
επϊρκειασ κϊθε ςυνθετικοϑ μϋρουσ χωριςτϊ, προκειμϋνου να προκϑψει μια ςυνολικό κριτικό 
ςϑνθεςη, η οπούα μπορεύ να αποτελϋςει τη βϊςη για την διαμϐρφωςη ενϐσ ςχεδύου αξιολϐγηςόσ του.  

 
Λϋξεισ κλειδιϊ: Δομημϋνη Ιεραρχικό Ανϊλυςη, Πρϐγραμμα χολικών Δραςτηριοτότων, 
φιλαναγνωςύα, νηπιαγωγεύο  

Ειςαγωγό 

την εποχό μασ, ϐπου η μϐνη ςταθερϊ εύναι η διαρκόσ αλλαγό, η ανϊγκη για μια 
αποτελεςματικό εκπαύδευςη που να ανταποκρύνεται ςτισ ςϑγχρονεσ απαιτόςεισ, κρύνεται 
ολοϋνα και πιο επιτακτικό (Παςιαρδόσ, 2012). Κατ΄επϋκταςη, το παγκϐςμιο ενδιαφϋρον ϋχει 
επικεντρωθεύ ςτην αναζότηςη ενϐσ ποιοτικοϑ και ολοκληρωμϋνου προγρϊμματοσ 
αξιολϐγηςησ, που να παρϋχει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την 
αποτελεςματικϐτητα των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων ςε διϊφορα επύπεδα 
(Φριςτοφύδου, 2011). Ο γενικϐσ ϐροσ «αξιολϐγηςη», αναφϋρεται ςτη διαδικαςύα αποτύμηςησ 
τησ αξύασ ενϐσ πρϊγματοσ ό μιασ διαδικαςύασ (Calder, 1994∙ Trochim, 2006). Κατ΄επϋκταςη,  
η αξιολϐγηςη ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ αφορϊ τη διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ 
αποτελεςματικϐτητασ των προγραμμϊτων, με βϊςη μετρόςιμα και αντικειμενικϊ κριτόρια, 
ςε οικονομικϐ, ψυχολογικϐ-παιδαγωγικϐ και πρακτικϐ-διοικητικϐ επύπεδο, προκειμϋνου 
αυτϊ να  βελτιωθοϑν ό να ληφθοϑν αποφϊςεισ για την πορεύα τουσ (Δημητρϐπουλοσ, 2002).  

ε αυτϐ το πλαύςιο, η Σεχνικό τησ Μοντελοπούηςησ ό τησ Δομημϋνησ Ιεραρχικόσ 
Ανϊλυςησ, ϐπωσ εύναι διαφορετικϊ γνωςτό, αποτελεύ μια απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ μορφϋσ 
αξιολϐγηςησ. Πρϐκειται για μια ςυνοπτικό και εμπεριςτατωμϋνη αξιολογικό διαδικαςύα που 
ακολουθεύ ϋνα ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο, μϋςα απϐ το οπούο επιτυγχϊνεται η δομικό ανϊλυςη 
του προγρϊμματοσ, που αποτυπώνεται μϋςα απϐ τη χρόςη διαγραμμϊτων και γραφικών 
παραςτϊςεων (Παςιαρδόσ & τυλιανύδησ, 2011). την πορεύα αυτό δύνεται ϋμφαςη ςτην 
ανϊλυςη τησ ςυνολικόσ εικϐνασ του προγρϊμματοσ, ςτισ ςχϋςεισ μεταξϑ των διϊφορων 
ςυςτατικών ςτοιχεύων του προγρϊμματοσ, ςτην ακριβό περιγραφό λεπτομερειών, 
επεξηγόςεων και οδηγιών για το κϊθε βόμα τησ διαδικαςύασ (Παςιαρδόσ, 1996∙  
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Φριςτοφύδου, 2011). Η διαδικαςύα αυτό ϋχει ωσ ςτϐχο να κατανοηθοϑν πλόρωσ τα 
ςυνθετικϊ μϋρη του προγρϊμματοσ, ώςτε να ςυγκεντρωθοϑν τα απαιτοϑμενα αξιολογικϊ 
δεδομϋνα για την εκτύμηςη του ρϐλου και τησ επϊρκειασ κϊθε ςυνθετικοϑ μϋρουσ χωριςτϊ, 
προκειμϋνου να προκϑψει μια ςυνολικό κριτικό ςϑνθεςη (Δημητρϐπουλοσ, 2002∙  
Παςιαρδόσ & τυλιανύδησ, 2011). 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη αυτϐ το θεωρητικϐ πλαύςιο, η παροϑςα εργαςύα ϋχει ωσ ςτϐχο, να 
περιγρϊψει αναλυτικϊ ϋνα εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα και ςτη ςυνϋχεια να το αποδομόςει 
ςτα επιμϋρουσ ςτοιχεύα του, μϋςω τησ τεχνικόσ τησ μοντελοπούηςησ. Η ανϊλυςη αυτό μπορεύ 
να αποτελϋςει τη βϊςη για τη διαμϐρφωςη ενϐσ ςχεδύου αξιολϐγηςησ, του υπϐ αναφορϊ 
εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ.  

Η εργαςύα αυτό φιλοδοξεύ μϋςα απϐ την περιγραφό του προγρϊμματοσ και την 
αποδϐμηςό του ςτα ςυςτατικϊ του μϋρη, να αναδεύξει τισ ςχϋςεισ που αναπτϑςςονται 
μεταξϑ των μερών, αλλϊ και τον τρϐπο με τον οπούο το κϊθε μϋροσ ςυνειςφϋρει ςτη 
ςυνολικό λειτουργύα του προγρϊμματοσ. Η διαδικαςύα αυτό ςυμβϊλλει  ςτην ουςιαςτικό  
κατανϐηςη τησ λειτουργύασ του ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ, προκειμϋνου  ςτη ςυνϋχεια 
να διαμορφωθεύ και το κατϊλληλο ςχϋδιο αξιολϐγηςησ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτισ ενϐτητεσ που ακολουθοϑν, θα παρουςιαςτοϑν αρχικϊ 
πληροφορύεσ περιγραφικόσ φϑςεωσ ςχετικϊ με το πρϐγραμμα, που αφοροϑν την 
εκπαιδευτικό πολιτικό ςτην οπούα εντϊςςεται, τισ ανϊγκεσ που επϋβαλλαν την ειςαγωγό 
του και τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ προτιμόθηκε. Παρϊλληλα, γύνεται αναφορϊ ςτουσ 
ςκοποϑσ και τουσ ςτϐχουσ του, τη γενικό του οργϊνωςη, ςτισ ειςδοχϋσ και ςτουσ 
περιοριςμοϑσ  του, τισ αξύεσ που το διϋπουν και ςτα αποτελϋςματα που αναμϋνεται να 
προκϑψουν απϐ την εφαρμογό του. τη ςυνϋχεια, ακολουθεύ η ανϊλυςη του προγρϊμματοσ 
ςτα ςυςτατικϊ του μϋρη, μϋςω τησ τεχνικόσ τησ μοντελοπούηςησ. 

 

Περιγραφό του Eκπαιδευτικού Προγρϊμματοσ 

Εκπαιδευτικό πολιτικό ςτην οπούα εντϊςεται το πρόγραμμα 

Σο ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα υλοποιόθηκε, ςτο πλαύςιο του θεςμοϑ «χεδιαςμϐσ και 
Τλοπούηςη Προγραμμϊτων χολικών Δραςτηριοτότων (Αγωγόσ Τγεύασ, Περιβαλλοντικόσ 
Εκπαύδευςησ, Πολιτιςτικών Θεμϊτων, eTwinning και ERASMUS +)» τησ Διεϑθυνςησ 
υμβουλευτικοϑ Επαγγελματικοϑ Προςανατολιςμοϑ και Εκπαιδευτικών Δραςτηριοτότων 
του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, που εφαρμϐζεται ςτην ελληνικό 
Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, εδώ και αρκετϊ χρϐνια  (ΥΕΚ 629 /23-10-
1992).  
 ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ, θάζε ρξφλν, ιίγν κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ., ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεχζπλνπο Πξνγξακκάησλ 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηνλ φξν «Πξνγξάκκαηα 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ»  ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληνκνγξαθία ΠΓ) ησλ  Γηεπζχλζεσλ 

Δθπαίδεπζεο, ελεκεξψλεη ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο, ηε ζεκαηνινγία, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο απφ δχν έσο έμη κήλεο, ηα 

νπνία πινπνηνχληαη πξναηξεηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ρσξίο λα επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνππνινγηζκφ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνθαζίδνπλ λα πινπνηήζνπλ θάπνην απφ ηα 

πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα, πξνρσξνχλ ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ πξνο έγθξηζε ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο 

Δθπαίδεπζεο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο, νη Τπεχζπλνη ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

νξγαλψλνπλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο αλάινγα 

κε ηηο ζεκαηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια παξαθνινπζνχλ, ππνζηεξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ 

ηα εγθεθξηκέλα πνιχκελα πξνγξάκκαηα (ΦΔΚ 2314/10-8-2012). Με ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ νη εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ αληίζηνηρεο παξνπζηάζεηο  ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
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Η φιλοςοφύα που διϋπει τα ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα δύνει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη 
διεπιςτημονικό θεώρηςη, ςτη βιωματικό και ενεργητικό μϊθηςη, την ενθϊρρυνςη τησ 
μαθητικόσ πρωτοβουλύασ, το ϊνοιγμα του ςχολεύου ςτην κοινωνύα, τη ςυνεργαςύα με 
διϊφορουσ φορεύσ, την ανϊπτυξη του δημοκρατικοϑ διαλϐγου και την καλλιϋργεια τησ 
κριτικόσ ςκϋψησ (Τ.ΠΑΙ.Θ., 167127/15-10-2014). 

ε αυτϐ το πλαύςιο, η προαγωγό τησ φιλαναγνωςύασ προτεύνεται ωσ οριζϐντιοσ ςτϐχοσ 
ϐλων των Π..Δ., με διϊχυςη ςε ϐλα τα γνωςτκϊ αντικεύμενα. Σο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα 
προώθηςησ τησ φιλαναγνωςύασ που παρουςιϊζεται ςτην παροϑςα εργαςύα, ανόκει ςτην 
κατηγορύα των  Πολιτιςτικών Θεμϊτων, τα οπούα ϋχουν ωσ ςτϐχο την προώθηςη του 
πολιτιςμοϑ και την καλλιϋργεια τησ αιςθητικόσ μϋςα απϐ την ϋρευνα, τη μελϋτη και τη 
δημιουργύα.   

Πλαύςιο εφαρμογόσ και γενικό οργϊνωςη του προγρϊμματοσ 

Η βαςικϐτερη ανϊγκη που επϋβαλλε την εφαρμογό του εν λϐγω προγρϊμματοσ, όταν η 
κοινό διαπύςτωςη των εκπαιδευτικών, ϐτι απϐ τη μια πλευρϊ τα παιδιϊ ϋδειχναν ςτην τϊξη 
μεγϊλο ενδιαφϋρον για το λογοτεχνικϐ βιβλύο και απϐ την ϊλλη, αρκετϊ απϐ αυτϊ 
μετϋφεραν ϐτι ςτο ςπύτι τουσ εύχαν ελϊχιςτα ό και καθϐλου βιβλύα. την προςχολικό ηλικύα, 
το λογοτεχνικϐ βιβλύο, εκτϐσ απϐ τη χαρϊ και τη ςυγκύνηςη που δημιουργεύ ςτον 
αναγνώςτη (Γιαννικοποϑλου, 2008), αποτελεύ παρϊλληλα ϋνα ςημαντικϐ εργαλεύο για την 
προώθηςη τησ γραφόσ και τησ ανϊγνωςησ, που εύναι γνωςτό με τον ϐρο ανϊδυςη του 
γραμματιςμοϑ (Γιαννικοποϑλου, 2004∙ Δαφϋρμου κ.ϊ., 2006∙ Παποϑλια-Σζελϋπη, 2001∙ 
Σϊφα, 2001). τηριζϐμενοι ςε αυτϊ τα δεδομϋνα, οι εκπαιδευτικού των δϑο ςχολεύων 
ςυναποφϊςιςαν να υλοποιόςουν το ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα, προκειμϋνου να 
δημιουργόςουν ςτο ςχολεύο ϋνα περιβϊλλον πλοϑςιο ςε ερεθύςματα, που να ανταποκρύνεται 
ςτα ενδιαφϋροντα των παιδιών και ταυτϐχρονα να λειτουργεύ αντιςταθμιςτικϊ, ωσ προσ τα 
οικονομικϊ και μορφωτικϊ ϐρια, που περιορύζουν τισ ευκαιρύεσ των παιδιών απϐ μη 
προνομιοϑχα οικογενειακϊ περιβϊλλοντα να ϋρχονται ςε επαφό με ποικιλύα λογοτεχνικών 
βιβλύων (Γιαννικοποϑλου, 1998∙  Γιαννοποϑλου κ.ϊ, 1994∙ Δαφϋρμου κ.ϊ., 2006∙ 
Μαραγκουδϊκη, 1994). Επιπροςθϋτωσ, το να υλοποιηθεύ το υπϐ αναφορϊ πρϐγραμμα μϋςα 
απϐ τη διαςχολικό ςυνεργαςύα, όταν το αποτϋλεςμα τησ ανϊγκησ των εκπαιδευτικών, για 
ςυνεργαςύα, επικοινωνύα, ανταλλαγό εμπειριών και απϐψεων και για ϊνοιγμα του ςχολεύου 
ςτην κοινωνύα, με τη ςυμμετοχό ϐλων των μετϐχων ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

ε αυτϐ το πλαύςιο, ο βαςικϐσ λϐγοσ, για τον οπούο προτιμόθηκε το ςυγκεκριμϋνο 
πρϐγραμμα ϋναντι κϊποιου ϊλλου, όταν το γεγονϐσ ϐτι παρεύχε μεγϊλεσ  δυνατϐτητεσ 
ευελιξύασ ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ  ςτο να το διαμορφώςουν ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ κϊθε 
τϊξησ χωριςτϊ, ενώ ταυτϐχρονα διϋθετε ϋνα τϋτοιο εϑροσ,  που μποροϑςε να καλϑψει τισ 
ανϊγκεσ και τα ενδιαφϋροντα μιασ τϐςο μεγϊλησ ομϊδασ παιδιών. Επιπλϋον,  το 
ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα δύνει τη δυνατϐτητα να επιτευχθεύ η πλειονϐτητα των ςτϐχων 
που περιγρϊφονται ςτο Διαθεματικϐ Ενιαύο Πλαύςιο Προγραμμϊτων πουδών (ΔΕΠΠ) για 
το νηπιαγωγεύο. 

Η γενικό οργϊνωςη του προγρϊμματοσ περιλαμβϊνει τα εξόσ ςτϊδια: 
1. Κοινϋσ παιδαγωγικϋσ ςυνεδριϊςεισ των υλλϐγων Διδαςκϐντων των δϑο 

ςχολικών μονϊδων, ςτισ οπούεσ οι Προώςταμϋνεσ των νηπιαγωγεύων ενημερώνουν 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςχετικϊ με τισ δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ και τη μεθοδολογύα 
εφαρμογόσ των Προγραμμϊτων χολικών Δραςτηριοτότων. Επύςησ,  ςε αυτϋσ τισ 
ςυνεδριϊςεισ λαμβϊνεται η απϐφαςη εφαρμογόσ ενϐσ κοινοϑ προγρϊμματοσ, 
πραγματοποιεύται η επιλογό του θϋματοσ, καθορύζεται ο ςκοπϐσ και οι ςτϐχοι και 
ςχεδιϊζονται οι δραςτηριοτότεσ, επιςκϋψεισ και ςυνεργαςύεσ.  Σαυτϐχρονα, 
διαμορφώνεται απϐ κοινοϑ το χϋδιο Προγρϊμματοσ  και υποβϊλλεται προσ ϋγκριςη 
ςτο γραφεύο Πολιτιςτικών Θεμϊτων τησ οικεύασ Διεϑθυνςησ Εκπαύδευςησ. Εφϐςον 
το πρϐγραμμα εγκριθεύ ακολουθοϑν τα επϐμενα ςτϊδια . 
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2. Παρακολοϑθηςη απϐ τισ εκπαιδευτικοϑσ επιμορφωτικών ςεμιναρύων, 
ημερύδων, εργαςτηρύων ςχετικϊ με το θϋμα. 

3. Προετοιμαςύα των απαραύτητων μϋςων και υλικών ςε ςυνεργαςύα με τον 
αρμϐδιο Δόμο, που εύναι υπεϑθυνοσ για την υλικοτεχνικό υποςτόριξη του ςχολεύου − 
καθώσ το πρϐγραμμα δεν χρηματοδοτεύται − και κατϊλληλη διαμϐρφωςη των 
τϊξεων ( π.χ. δημιουργύα “γωνιϊσ βιβλιοθόκησ” ςτισ τϊξεισ και εμπλουτιςμϐσ τουσ με 
πολλϊ εύδη βιβλύων, κατϊλληλα για παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ) 

4. Τλοπούηςη δραςτηριοτότων και ςυνεργατικών δρϊςεων: Παρουςύαςη απϐ 
τισ εκπαιδευτικοϑσ των ςτοιχεύων του βιβλύου (εμπροςθϐφυλλο, οπιςθϐφυλλο, 
ταπετςαρύα, τύτλοσ, ςυγγραφϋασ, εικονογρϊφοσ, εκδοτικϐσ ούκοσ), μϋςα απϐ 
δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Αναγνώςεισ βιβλύων απϐ εκπαιδευτικοϑσ, γονεύσ, 
μαθητϋσ των ςυςτεγαζϐμενων Δημοτικών χολεύων, ςτο χώρο του ςχολεύου και ςτη 
δημοτικό βιβλιοθόκη. Γνωριμύα με ςυγγραφεύσ. Λειτουργύα δανειςτικόσ 
βιβλιοθόκησ. Λειτουργύα ανταλλακτικόσ βιβλιοθόκησ (μεταξϑ των δυο ςχολεύων). 
Δημιουργύα ηχητικόσ βιβλιοθόκησ με τη ςυνεργαςύα των γονϋων. Γνωριμύα  με το 
ηλεκτρονικϐ βιβλύο. Θεματικϋσ προςεγγύςεισ μϋςα απϐ βιβλύα. Αναδιόγηςη ιςτοριών 
απϐ τα παιδιϊ. Ανατροπό ιςτοριών, εμπλουτιςμϐσ τουσ, αντιςτροφό χαρακτόρων, 
ςϑνδεςη με ϊλλεσ γνωςτϋσ ιςτορύεσ (παραμυθοςαλϊτα), αλλαγό τύτλου, τϋλουσ, 
αφόγηςη ιςτορύασ απϐ την πλευρϊ ενϐσ ϊλλου όρωα. Αποτϑπωςη εντυπώςεων 
μϋςα απϐ τη ζωγραφικό. Αναπαραγωγό ιςτοριών με παντομύμα, δραματοπούηςη 
μϋρουσ ό του ϐλου τησ ιςτορύασ. Καταςκευϋσ με διϊφορα υλικϊ ηρώων, 
αντικειμϋνων ιςτορύασ. Καταςκευό ςελιδοδεικτών, παιχνιδιών (πχ. ντϐμινο με τουσ 
όρωεσ μιασ ιςτορύασ). 

5.  Εμπλοκό των μαθητών ςε δραςτηριϐτητεσ εμβϊθυνςησ και επϋκταςησ 
(Δημιουργύα ενϐσ βιβλύου απϐ τα παιδιϊ) και παρουςύαςη του προγρϊμματοσ ςτην 
τοπικό κοινϐτητα. 

το ςημεύο αυτϐ πρϋπει επύςησ να αναφερθεύ, ϐτι ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ 
διαφοροποιημϋνησ παιδαγωγικόσ (Δαφϋρμου κ.ϊ., 2006), ϋχει προγραμματιςτεύ το κϊθε 
τμόμα, να υλοποιεύ τα παραπϊνω ςτϊδια, ανϊλογα με τισ δικϋσ του ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και 
ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα να παρουςιϊζει εύτε διαδικτυακϊ εύτε μϋςα απϐ ανταλλαγϋσ 
επιςκϋψεων, ςτα υπϐλοιπα τον τρϐπο που εφαρμϐζει τισ δραςτηριϐτητεσ, ανταλλϊςοντασ 
εμπειρύεσ. Παρϊλληλα, ϋχει προγραμματιςτεύ να πραγματοποιοϑνται ςυχνϋσ  ςυναντόςεισ 
των εκπαιδευτικών των τμημϊτων, ςχετικϊ με την πορεύα του προγρϊμματοσ. 

κοπόσ και ςτόχοι του προγρϊμματοσ   

Ο ςκοπϐσ και οι ςτϐχοι του διαμορφώθηκαν ςϑμφωνα με το ΔΕΠΠ για το Νηπιαγωγεύο 
(2003) και τον Οδηγϐ Νηπιαγωγοϑ που λειτουργεύ υποςτηρικτικϊ ωσ προσ αυτϐ (Δαφϋρμου 
κ.ϊ., 2006). Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο βαςικϐσ ςκοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η εξοικεύωςη των 
παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ με το λογοτεχνικϐ βιβλύο και η ςταδιακό εδραύωςη μιασ 
φιλικόσ ςχϋςησ με αυτϐ, μϋςα απϐ ϋνα πρϐγραμμα που προϋκυψε απϐ τα ενδιαφϋροντα και 
τισ ανϊγκεσ των παιδιών, προϊγει την ενεργητικό και βιωματικό μϊθηςη που ενιςχϑει την 
καλλιϋργεια τησ κριτικόσ ςκϋψησ τουσ και δύνει ϋμφαςη ςτο ϊνοιγμα του ςχολεύου ςτην 
κοινωνύα και τη ςυνεργαςύα με διϊφορουσ φορεύσ.  

Οι επιμϋρουσ ςτϐχοι αφοροϑν ϐλεσ τισ μαθηςιακϋσ περιοχϋσ του Προγρϊμματοσ ςπουδών 
του Νηπιαγωγεύου (Γλώςςα, Μαθηματικϊ, Μελϋτη Περιβϊλλοντοσ, Δημιουργύα και 
Ϊκφραςη, Πληροφορικό) και παρουςιϊζονται αναλυτικϊ ωσ εξόσ: 

τϐχοι ωσ προσ τη Γλώςςα: 
 Να αναπτυχθεύ η ικανϐτητα των παιδιών να διηγοϑνται, να αφηγοϑνται, να 

περιγρϊφουν, να ακοϑν και να κατανοοϑν μύα διόγηςη, να εξηγοϑν και να ερμηνεϑουν, 
να ςυμμετϋχουν ςε ςυζητόςεισ και να χρηςιμοποιοϑν ςτοιχειώδη επιχειρηματολογύα, να 
βελτιώνουν και να εμπλουτύζουν τον προφορικϐ τουσ λϐγο με τρϐπο βιωματικϐ.  
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 Να αναγνωρύζουν τισ βαςικϋσ εκδοχϋσ του γραπτοϑ λϐγου, να υιοθετοϑν 
βαςικϋσ ςυμβϊςεισ ανϊγνωςησ του αλφαβητικοϑ ςυςτόματοσ, να ςυνειδητοποιόςουν 
ϐτι ο γραπτϐσ λϐγοσ εύναι αναπαρϊςταςη τησ γλώςςασ και η εικϐνα εύναι 
αναπαρϊςταςη του κϐςμου. Να κατανοόςουν τη ςημαςύα τησ γραφόσ ωσ μϋςου 
επικοινωνύασ, ανϊπτυξησ ιδεών και ωσ πηγόσ ευχαρύςτηςησ και απϐλαυςησ. 
 Να χρηςιμοποιοϑν  τη βιβλιοθόκη τησ τϊξησ και να κϊνουν ςυγκεκριμϋνεσ 

επιλογϋσ βιβλύων, ανϊλογα με τα ενδιαφϋροντϊ τουσ ό το θϋμα με το οπούο 
απαςχολοϑνται κϊθε φορϊ, να εντοπύζουν τον τύτλο, το ςυγγραφϋα και ϊλλα ςτοιχεύα 
του βιβλύου.  

τϐχοι ωσ προσ τα Μαθηματικϊ: 
 Να προβληματύζονται, να ςτηρύζονται ςε προηγοϑμενεσ γνώςεισ και 

εμπειρύεσ, να κϊνουν απλϋσ υποθϋςεισ και να καταλόγουν ςε ςχετικϊ ςυμπερϊςματα. Να 
ερμηνεϑουν γενικϊ ςτοιχεύα του κϐςμου που τα περιβϊλλει μϋςα απϐ διαδικαςύεσ 
παρατόρηςησ, περιγραφόσ και ςυμβολικόσ αναπαρϊςταςησ. 
 Να κατανοοϑν απλϋσ χωροχρονικϋσ ςχϋςεισ. 

τϐχοι ωσ προσ τη Μελϋτη  Περιβϊλλοντοσ: 
 Να αναπτϑξουν την αυτοεκτύμηςό τουσ αλλϊ και ικανϐτητεσ ςυνεργαςύασ, να 

διευρϑνουν τισ γνώςεισ τουσ γϑρω απϐ το ανθρωπογενϋσ και φυςικϐ περιβϊλλον. 
τϐχοι ωσ προσ τη Δημιουργύα και Έκφραςη: 

 Να εκφρϊζονται μϋςα απϐ διϊφορεσ τεχνικϋσ, να χρηςιμοποιοϑν ποικύλα 
υλικϊ και να δημιουργοϑν πολλαπλόσ φϑςησ καλλιτεχνικϊ δημιουργόματα. 
 Να αναπτϑςςουν τη δημιουργικϐτητϊ τουσ, την αιςθητικό τουσ αντύληψη 

και ϋκφραςη, να εκφρϊζονται μϋςα απϐ τη δραματοπούηςη, τον αυτοςχεδιαςμϐ και 
ϊλλεσ μορφϋσ τϋχνησ. 

τϐχοι ωσ προσ την Πληροφορικό: 
 Να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι ο υπολογιςτόσ εύναι μια μηχανό που βοηθϊ τον 

ϊνθρωπο ςτην καθημερινϐτητϊ του. 
 

Ειςδοχϋσ, Περιοριςμού ό Παρεμβολϋσ και Αναμενόμενα αποτελϋςματα 

Σισ ειςδοχϋσ του προγρϊμματοσ αποτελοϑν οι τϋςςερισ γυναύκεσ νηπιαγωγού των δϑο 
ςχολεύων − δϑο εκ των οπούων εύναι παρϊλληλα και οι Προώςταμϋνεσ των ςχολικών 
μονϊδων − με επαγγελματικό εμπειρύα μεγαλϑτερη των δϋκα ετών, τα 92 παιδιϊ 
προςχολικόσ ηλικύασ των τεςςϊρων τμημϊτων, οι γονεύσ τουσ, οι Διευθυντϋσ, οι 
εκπαιδευτικού και οι μαθητϋσ των ςυςτεγαζϐμενων Δημοτικών χολεύων, ο Τπεϑθυνοσ των 
Πολιτιςτικών Θεμϊτων τησ οικεύασ Διεϑθυνςησ, ο Δόμοσ, η Δημοτικό Βιβλιοθόκη, διϊφοροι 
ςυγγραφεύσ και εκδοτικού ούκοι. Επύςησ, η παρεχϐμενη επιμϐρφωςη απϐ τα γραφεύα 
χολικών Δραςτηριοτότων και γενικϐτερα απϐ το Τ.ΠΑΙ.Θ., ςχετικϊ με τη ςυγκεκριμϋνη 
θεματικό. Παρϊλληλα, μια ιδιαύτερα ςημαντικό ειςδοχό του προγρϊμματοσ εύναι η 
υλικοτεχνικό υποδομό των ςχολεύων που περιλϊμβϊνει: ϋπιπλα και πϊγιο εξοπλιςμϐ για τισ 
«γωνιϋσ βιβλιοθόκησ», βιβλύα πολλών ειδών, ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό με τα περιφερειακϊ 
του μϋρη.  

Όςον αφορϊ τουσ περιοριςμοϑσ ό παρεμβολϋσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν την πορεύα 
του προγρϊμματοσ, αυτού εύναι οι δυνατϐτητεσ και η παρώθηςη των μαθητών του 
νηπιαγωγεύου, η επαγγελματικό εμπειρύα των νηπιαγωγών, καθώσ και η ικανϐτητϊ τουσ να 
εμπλϋξουν ενεργητικϊ  ϐλα τα παιδιϊ ςε βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ,  οι ςτϊςεισ των 
νηπιαγωγών, των νηπύων και των γονιών απϋναντι ςτο λογοτεχνικϐ βιβλύο και οι 
περιοριςμϋνεσ πηγϋσ (χρϐνοσ, χρηματοδϐτηςη, υλικοτεχνικό υποδομό). 

Σα αναμενϐμενα αποτελϋςματα του ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ, εύναι οι μαθητϋσ του 
νηπιαγωγεύου να ϋρθουν ςε επαφό και να εξοικειωθοϑν με το λογοτεχνικϐ βιβλύο, να 
εμπλουτύςουν τισ γνώςεισ και εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με αυτϐ και ϋμμεςα μϋςα απϐ αυτό τη 
διαδικαςύα να προωθηθεύ ο εγγραμματιςμϐσ τουσ. Παρϊλληλα, μϋςα απϐ την διαςχολικό 
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ςυνεργαςύα και τη ςυνεργαςύα μεταξϑ ϐλων των εμπλεκομϋνων, αναμϋνεται να 
δημιουργηθεύ ϋνα θετικϐ κλύμα που να υποςτηρύζει τη μϊθηςη και να προωθεύ τη βελτύωςη 
τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ εν γϋνει. 

Η Δομικό Ανϊλυςη του Προγρϊμματοσ με την Σεχνικό τησ Μοντελοπούηςησ. 

ϑμφωνα με την περιγραφό του προγρϊμματοσ που προηγόθηκε, θα παρουςιαςτεύ ςτην 
παροϑςα ενϐτητα μια ανϊλυςη τησ δομόσ του, ςϑμφωνα με την τεχικό τησ μοντελοπούηςησ, 
προκειμϋνου να κατανοηθεύ πλόρωσ το πρϐγραμμα και να διαμορφωθεύ ςτη ςυνϋχεια το 
κατϊλληλο ςχϋδιο αξιολϐγηςησ (Παςιαρδόσ & τυλιανύδησ, 2011). 

το πρώτο γενικϐ επύπεδο του Προγρϊμματοσ Υιλαναγνωςύασ χολικών 
Δραςτηριοτότων (ΠΥΔ), ϐπωσ αποτυπώνεται ςτο διϊγραμμα 3.1 (Παρϊρτημα), 
παρουςιϊζονται καταρχϊσ τα τϋςςερα βαςικϊ ςτοιχεύα του προγρϊμματοσ, που 
περιγρϊφηκαν εκτενώσ ςτην προηγοϑμενη ενϐτητα: ο βαςικϐσ ςκοπϐσ, οι ειςδοχϋσ, οι 
περιοριςμού ό παρεμβολϋσ και τα γενικϊ αποτελϋςματα. 

τη ςυνϋχεια, ακολουθεύ το πρώτο επύπεδο ανϊλυςησ του προγρϊμματοσ, ςτο οπούο ο 
γενικϐσ ςκοπϐσ αναλϑεται περαιτϋρω ςτισ τϋςςερισ πρωταρχικϋσ δραςτηριϐτητϋσ του 
(Παρϊρτημα:Διϊγραμμα 3.2). Η πρώτη δραςτηριϐτητα αναφϋρεται ςτην ενημϋρωςη και 
ςτην επιμϐρφωςη των νηπιαγωγών, η δεϑτερη ςτην ετοιμαςύα των απαραύτητων υλικών, 
μϋςων και  δραςτηριοτότων και η τρύτη ςτην υλοπούηςη των δραςτηριοτότων του 
προγρϊμματοσ. Η τϋταρτη δραςτηριϐτητα ςχετύζεται με την εμπλοκό των παιδιών ςε 
δραςτηριϐτητεσ εμβϊθυνςησ και την παρουςύαςη του ςυνολικοϑ προγρϊμματοσ ςτην 
ευρϑτερη κοινϐτητα. Όπωσ διαφαύνεται μϋςα απϐ τη ςχηματικό απεικϐνιςη, οι τϋςςερισ 
αυτϋσ δραςτηριϐτητεσ εύναι αλληλϋνδετεσ μεταξϑ τουσ, καθώσ η πρώτη εύναι 
προαπαιτοϑμενη τησ δεϑτερησ, η δεϑτερη τησ τρύτησ κ.ο.κ. τη ςυνϋχεια, η κϊθε μύα απϐ 
αυτϋσ τισ κϑριεσ δραςτηριϐτητεσ αναλϑονται ακϐμη περιςςϐτερο, προκειμϋνου να 
αναδειχθεύ τϐςο ο τρϐποσ που ςυνδϋονται μεταξϑ τουσ, ϐςο και γενικϐτερα η δυναμικό του 
προγρϊμματοσ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ϐπωσ αποτυπώνεται ςτο Διϊγραμμα 3.3. (Παρϊρτημα), η ενημϋρωςη 
και επιμϐρφωςη των νηπιαγωγών αναλϑεται ςε δϑο υποδραςτηριϐτητεσ: ςτην ενημϋρωςη 
των νηπιαγωγών, ςχετικϊ με τον τρϐπο υλοπούηςησ των ΠΔ και ςτην επιμϐρφωςό τουσ 
ςχετικϊ με την προαγωγό τησ φιλαναγνωςύασ. Οι ειςδοχϋσ για τη δραςτηριϐτητα 1.1. εύναι 
οι νηπιαγωγού, οι Προώςταμϋνεσ των νηπιαγωγεύων,  οι Τπεϑθυνοι χολικών 
Δραςτηριοτότων τησ οικεύασ Δ/νςησ και του Τ.ΠΑΙ.Θ, οι αρχϋσ, η φιλοςοφύα και οι ςτϐχοι 
του προγρϊμματοσ. Σα αποτελϋςματα τησ ςυγκεκριμϋνησ δραςτηριϐτητασ εύναι οι 
νηπιαγωγού, που ϋχουν κατανοόςει το πλαύςιο υλοπούηςησ των ΠΔ, αναγνωρύζουν τη 
ςυμβολό τουσ ςτη βελτύωςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, αποδϋχονται ϐτι η φιλοςοφύα 
των προγραμμϊτων ταιριϊζει με την ιδιοςυγκραςύα τουσ και διαμορφώνουν τισ κατϊλληλεσ 
ςτϊςεισ για το πρϐγραμμα. Αυτϊ τα αποτελϋςματα αποτελοϑν παρϊλληλα τισ ειςδοχϋσ τησ 
επϐμενησ δραςτηριϐτητασ (1.2) του πρώτου επιπϋδου, που αφορϊ την επιμϐρφωςη των 
νηπιαγωγών ςχετικϊ με την προαγωγό τησ φιλαναγνωςύασ. Ακολοϑθωσ, τα αποτελϋςματα 
αυτόσ τησ δραςτηριϐτητασ εύναι οι ειςδοχϋσ  τησ επϐμενησ κϑριασ δραςτηριϐτητασ, που 
αφορϊ την ετοιμαςύα των απαραύτητων υλικών, μϋςων και δραςτηριοτότων για την 
υλοπούηςη του προγρϊμματοσ. 

Ομούωσ και αυτό η δραςτηριϐτητα υποδιαιρεύται ςε δϑο επιμϋνουσ δραςτηριϐτητεσ: ςτην 
προετοιμαςύα των υλικών, των μϋςων και των τϊξεων των νηπιαγωγεύων και ςτον 
ςχεδιαςμϐ των απαραύτητων δραςτηριοτότων για την εφαρμογό του προγρϊμματοσ 
(Παρϊρτημα:Διϊγραμμα 3.4). Σα αποτελϋςματα  αυτών των υποδραςτηριοτότων οδηγοϑν 
ςτην οργϊνωςη μιασ ςειρϊσ δραςτηριοτότων, οι οπούεσ υλοποιοϑνται ςτο επϐμενο ςτϊδιο. 

Σο ςτϊδιο τησ υλοπούηςησ των δραςτηριοτότων του προγρϊμματοσ παρουςιϊζεται 
αναλυτικϊ μϋςα απϐ το Διϊγραμμα 3.5(Παρϊρτημα). Η ςυγκεκριμϋνη δραςτηριϐτητα 
αναλϑεται ςε τϋςςερισ υποδραςτηριϐτητεσ. Η πρώτη (3.1) αφορϊ ςτην ενημϋρωςη των 
μαθητών και των γονιών τουσ για το πρϐγραμμα. Σισ ειςδοχϋσ τησ αποτελοϑν οι νηπιαγωγού, 
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οι μαθητϋσ, οι γονεύσ, η ςχετικό βιβλιογραφύα και τα διϊφορα ενημερωτικϊ ϋντυπα, ενώ ςτα 
αποτελϋςματα ςυμπεριλαμβϊνονται η ενημϋρωςη για την οργϊνωςη, τα ςτϊδια και τη 
φιλοςοφύα του προγρϊμματοσ καθώσ και η ψυχολογικό ετοιμϐτητα ϐλων των 
εμπλεκομϋνων. Σα αποτελϋςματα αυτϊ εύναι παρϊλληλα οι ειςδοχϋσ τησ δεϑτερησ 
υποδραςτηριϐτητασ (3.2), η οπούα ςχετύζεται με την εξοικεύωςη των μαθητών με τα 
ςτοιχεύα του βιβλύου, μϋςα απϐ διϊφορεσ ςυνεργατικϋσ δρϊςεισ. Σαυτϐχρονα, οι ειδικϐτερεσ 
ειςδοχϋσ τησ παρουςιϊζονται πϊνω απϐ το ορθογώνιο 3.2. Σα αποτελϋςματϊ τησ αποτελοϑν 
τισ ειςδοχϋσ τησ υποδραςτηριϐτητασ 3.3, που αναφϋρεται ςτην εμπλοκό των νηπύων ςε 
δρϊςεισ που προωθοϑν την προφορικό επικοινωνύα (ομιλύα και ακρϐαςη), την ανϊγνωςη 
και τη γραφό και γενικϐτερα τον εγγραμματιςμϐ των νηπύων. Ομούωσ και η τϋταρτη και 
τελευταύα υποδραςτηριϐτητα (3.4), που αφορϊ ςτην εμπλοκό των νηπύων  ςε δημιουργικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ δημιουργύασ και ϋκφραςησ, ϋχει ωσ ειςδοχϋσ τα αποτελϋςματα τησ 
προηγοϑμενησ υποδραςτηριϐτητασ αλλϊ και τα υλικϊ των εικαςτικών δημιουργιών που 
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ ιδιαύτερεσ ειςδοχϋσ τησ. Σϋλοσ, προκϑπτουν τα τελικϊ 
αποτελϋςματα τησ δραςτηριϐτητασ 3.0, που εύναι η διαμϐρφωςη θετικόσ ςτϊςησ απϋναντι 
ςτο βιβλύο με ευχϊριςτο και δημιουργικϐ τρϐπο, ο εμπλουτιςμϐσ των γνώςεων των 
μαθητών ςχετικϊ με τα ςτοιχεύα του βιβλύου, η προώθηςη του εγγραμματιςμοϑ με ϋμμεςο 
και βιωματικϐ τρϐπο, η προςωπικό και κοινωνικό ανϊπτυξη των μαθητών, η ανϊπτυξη τησ 
δημιουργικόσ, κριτικόσ και αναςτοχαςτικόσ ςκϋψησ, η αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. ςτην 
καθημερινϐτητα του ανθρώπου, η ανϊπτυξη τησ δημιουργικϐτητασ, τησ αιςθητικόσ 
αντύληψησ και ϋκφραςησ των νηπύων, η ανϊπτυξη ικανοτότων ςυνεργαςύασ και η 
δημιουργύα θετικοϑ κλύματοσ που υποςτηρύζει τη μϊθηςη και ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ.  

τη ςυνϋχεια, ακολουθεύ η δραςτηριϐτητα μετϊ την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ, κατϊ 
την οπούα οι μαθητϋσ του νηπιαγωγεύου εμπλϋκονται ςε δραςτηριϐτητεσ εμβϊθυνςησ και 
επϋκταςησ των γνώςεων και ικανοτότων που κατϋκτηςαν και με την υποςτόριξη των 
νηπιαγωγών παρουςιϊζουν το ςυνολικϐ πρϐγραμμα ςτην ευρϑτερη κοινϐτητα. Όπωσ 
αποτυπώνεται ςτο Διϊγραμμα 3.6. (Παρϊρτημα), η δραςτηριϐτητα αναλϑεται ςε δϑο 
επιμϋρουσ υποδραςτηριϐτητεσ, εκ των οπούων η πρώτη ςχετύζεται με την εμβϊθυνςη και 
την επϋκταςη των γνώςεων που κατϋκτηςαν οι μαθητϋσ και η δεϑτερη με την παρουςύαςη 
του ςυνολικοϑ προγρϊμματοσ ςτην ευρϑτερη κοινϐτητα. Σισ ειςδοχϋσ των 
υποδραςτηριοτότων αποτελοϑν οι νηπιαγωγού, οι μαθητϋσ, οι γονεύσ, τα βιβλύα, ο 
ηλεκτρονικϐσ υπολογιςτόσ και τα υλικϊ των εικαςτικών δραςτηριοτότων, ενώ τα 
αποτελϋςματα εύναι η δημιουργύα ενϐσ βιβλύου απϐ τα παιδιϊ του νηπιαγωγεύου, η 
παρουςύαςη του βιβλύου ςτην ευρϑτερη κοινϐτητα και η πραγματοπούηςη ϋκθεςησ με τισ 
εικαςτικϋσ δημιουργύεσ που δημιουργόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του 
προγρϊμματοσ.  Σϋλοσ, ςτο Διϊγραμμα 3.7. (Παρϊρτημα) παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ το υπϐ 
αναφορϊ πρϐγραμμα, ςτο ςϑνολϐ του. 

υνοψύζοντασ, διαπιςτώνουμε ϐτι μϋςα απϐ τη μοντελοπούηςη και τη δομικό ανϊλυςη 
του προγρϊμματοσ, που παρουςιϊςτηκε, προκϑπτουν τα τϋςςερα βαςικϊ δομικϊ ςτοιχεύα 
του προγρϊμματοσ, τα οπούα εύναι: 

1. Ενημϋρωςη των νηπιαγωγών για το πλαύςιο υλοπούηςησ των ΠΔ και 
επιμϐρφωςό τουσ ςχετικϊ με την προώθηςη τησ φιλαναγνωςύασ 

2. Προετοιμαςύα των απαραύτητων μϋςων, υλικών και δραςτηριοτότων, απϐ 
τισ νηπιαγωγοϑσ. 

3. Τλοπούηςη των δραςτηριοτότων του προγρϊμματοσ μϋςα απϐ τη 
ςυνεργαςύα με διϊφορουσ φορεύσ. 

4. Εμβϊθυνςη και επϋκταςη των γνώςεων που απϋκτηςαν οι μαθητϋσ και 
παρουςύαςη του ςυνολικοϑ προγρϊμματοσ ςτην ευρϑτερη κοινϐτητα.  

Σα ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα, αποτυπώνονται ςχηματικϊ μϋςα απϐ το ςχόμα 3.8 και 
μποροϑν να ςυμβϊλλουν ςημαντικϊ, τϐςο ςτην ουςιαςτικό κατανϐηςη του προγρϊμματοσ, 
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ϐςο και ςτην οριοθϋτηςη των βαςικών κατευθϑνςεων τησ αξιολϐγηςησ του προγρϊμματοσ, 
που μπορεύ να ακολουθόςει. 
 

 

χόμα 3.8. Σα Δομικϊ τοιχεύα του ΠΥΔ 
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Περύληψη 

Η παροϑςα ειςόγηςη εςτιϊζει ςτα χαρακτηριςτικϊ εκεύνα που πρϋπει να διϋπουν μια 
ολοκληρωμϋνη παρατόρηςη διδαςκαλύασ για ςκοποϑσ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ, μϋςα ςε ϋνα 
θεωρητικϐ και ταυτϐχρονα πρακτικϐ πλαύςιο. Αρχικϊ παρουςιϊζονται, μϋςα απϐ μια θεωρητικό 
προςϋγγιςη, τα ςτοιχεύα που πρϋπει να χαρακτηρύζουν μια τϋτοια διαδικαςύα, με ϋμφαςη ςτη 
φιλοςοφύα, ςτισ αρχϋσ, ςτο μεθοδολογικϐ πλαύςιο, ςτισ διαδικαςύεσ εφαρμογόσ, ςτα εργαλεύα 
παρατόρηςησ και ςτον ρϐλο του παρατηρητό. Ακολοϑθωσ, παρουςιϊζεται μια παρατόρηςη 
διδαςκαλύασ, ϐπωσ πραγματοποιόθηκε ςε μια τϊξη προςχολικόσ αγωγόσ, ςϑμφωνα με το θεωρητικϐ 
πλαύςιο που προηγόθηκε. Όπωσ προκϑπτει μϋςα απϐ την παρουςύαςη των ςυμπεραςμϊτων, η 
ϑπαρξη αυτών των ςτοιχεύων εύναι απαραύτητη, προκειμϋνου η ϐλη διαδικαςύα να εύναι 
αποτελεςματικό, ώςτε να επιτευχθεύ ο βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ, που εύναι η επαγγελματικό ανϊπτυξη του 
εκπαιδευτικοϑ, η βελτύωςη τησ διδαςκαλύασ του και κατ’ επϋκταςη η αναβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ τησ 
εκπαύδευςησ. Η παροϑςα εργαςύα, μπορεύ να ςυμβϊλει ςτη βαθϑτερη κατανϐηςη των ζητημϊτων που 
αφοροϑν την αξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου και των εκπαιδευτικών και επομϋνωσ 
απευθϑνεται ςε ϐλα τα μϋλη τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ αλλϊ και ςε ϐςουσ αφορϊ ο 
προβληματιςμϐσ ςχετικϊ με τη βελτύωςη τησ εκπαύδευςησ. 
 
Λϋξεισ κλειδιϊ: παρατόρηςη, διδαςκαλύα, διαμορφωτικό αξιολϐγηςη, ϋντυπα, νηπιαγωγεύο 

Ειςαγωγό 

Σα τελευταύα χρϐνια, η ςυζότηςη γϑρω απϐ την αξιολϐγηςη των εκπαιδευτικών και του 
ϋργου τουσ, ςυγκεντρώνει ολοϋνα και μεγαλϑτερο ενδιαφϋρον, καθώσ τα ςϑγχρονα 
ερευνητικϊ δεδομϋνα τη ςυνδϋουν ϊμεςα με την ποιοτικό βελτύωςη τησ εκπαύδευςησ, που 
αποτελεύ ϋνα απϐ τα ζητοϑμενα των ςϑγχρονων κοινωνιών (Δημητρϐπουλοσ, 2002∙ 
Κουτοϑζησ & Φατζηευςτρατύου, 1999∙ Παςιαρδόσ, 2012∙ Παςιαρδόσ & αββύδησ, 2011α∙ 
αββύδησ, 2011α). Με τον ϐρο «αξιολϐγηςη του ϋργου των εκπαιδευτικών», περιγρϊφεται η 
διαδικαςύα ςυλλογόσ πληροφοριών ςχετικϊ με τον εκπαιδευτικϐ και την διδαςκαλύα του, με 
ςκοπϐ την επαγγελματικό του ανϊπτυξη, που θα ςυμβϊλλει κατ’ επϋκταςη ςτην 
αναβϊθμιςη τησ εκπαύδευςησ (Παςιαρδόσ & αββύδησ, 2011α). Ψσ μια ιδιαύτερα ςημαντικό 
μορφό αξιολϐγηςησ αναφϋρεται η διαμορφωτικό, που αποςκοπεύ ςτη βελτύωςη τησ 
αποτελεςματικϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ, μϋςα απϐ την ανϊδειξη των δυνατοτότων και 
των αδυναμιών του (Παςιαρδόσ & αββύδησ, 2011α∙ Κουτοϑζησ & Φατζηευςτρατύου, 1999∙ 
Rogers, 1998). το πλαύςιο αυτϐ, οι ςϑγχρονεσ ςτρατηγικϋσ αξιολϐγηςησ ςτηρύζονται ςτη 
ςυςτηματικό παρατόρηςη τησ διδαςκαλύασ μϋςα ςτην τϊξη, η οπούα πραγματοποιεύται μϋςα 
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απϐ μια ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα, ακολουθεύ κϊποια δεδομϋνα ςτϊδια και διαθϋτει 
ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ (Κουτοϑζησ & Φατζηευςτρατύου, 1999∙ αββύδησ, 2011α,β). 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη αυτϐ το θεωρητικϐ πλαύςιο, η παροϑςα εργαςύα ϋχει ωσ ςτϐχο, να 
αναδεύξει τα ςτοιχεύα εκεύνα που πρϋπει να περιλαμβϊνει μια ολοκληρωμϋνη παρατόρηςη 
διδαςκαλύασ για ςκοποϑσ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ, τϐςο ςε θεωρητικϐ, ϐςο και ςε 
πρακτικϐ επύπεδο, μϋςα απϐ την παρουςύαςη και ανϊλυςη μιασ παρατόρηςησ διδαςκαλύασ, 
ςε μια τϊξη προςχολικόσ αγωγόσ.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτισ ενϐτητεσ που ακολουθοϑν, θα παρουςιαςτεύ αρχικϊ το 
θεωρητικϐ πλαύςιο τησ παρατόρηςησ διδαςκαλύασ, που περιλαμβϊνει θϋματα φιλοςοφύασ, 
αρχών, μεθοδολογύασ, διαδικαςιών εφαρμογόσ, εργαλεύων παρατόρηςησ, καθώσ και τον 
ρϐλο του παρατηρητό. τη ςυνϋχεια, παρουςιϊζεται η διαδικαςύα παρατόρηςησ 
διδαςκαλύασ, ϐπωσ πραγματοποιόθηκε ςε μια τϊξη νηπιαγωγεύου, με την περιγραφό του 
πλαιςύου υλοπούηςόσ τησ, των δραςτηριοτότων που ϋλαβαν χώρα πριν, κατϊ τη διϊρκεια 
και μετϊ την παρατόρηςη, τησ ανϊλυςόσ τησ και των ποριςμϊτων που προϋκυψαν απϐ την 
εμπειρύα τησ παρατηρότριασ. Σϋλοσ, ακολουθοϑν τα ςυμπερϊςματα  που προϋκυψαν απϐ 
την διαδικαςύα.  

Φαρακτηριςτικϊ μιασ ολοκληρωμϋνησ παρατόρηςησ διδαςκαλύασ για 
ςκοπούσ διαμορφωτικόσ αξιολόγηςησ 

Υιλοςοφύα και αρχϋσ 

ϑμφωνα με τα ςϑγχρονα ερευνητικϊ δεδομϋνα, η διαδικαςύα παρατόρηςησ τησ 
διδαςκαλύασ, ςτηρύζεται ςε μια φιλοςοφύα που προωθεύ ϋναν ςυνεταιριςμϐ ςτην ϋρευνα, 
ϐπου παρατηρητόσ και εκπαιδευτικϐσ ωσ «δρώντα ςυνυποκεύμενα» ςυνεργϊζονται ιςϐτιμα 
και δημοκρατικϊ, με ςτϐχο τη βελτύωςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου (Μιχαόλ, αββύδησ, 
τυλιανύδησ, Σςιϊκκιροσ, Παςιαρδόσ, 2003∙ αββύδησ, 2011α). ε αυτϐ το πλαύςιο, η 
παρατόρηςη που επικεντρώνεται ςτη διαμορφωτικό αξιολϐγηςη, δεν εύναι απειλητικό προσ 
τον εμπλεκϐμενο εκπαιδευτικϐ, καθώσ δεν ςυνδϋεται με τη λόψη ςημαντικών αποφϊςεων 
ςχετικϊ με το επαγγελματικϐ του μϋλλον (π.χ. απϐλυςη, προαγωγό, μιςθολογικό, 
βαθμολογικό εξϋλιξη). Αντύθετα επιδιώκεται, η ανϊδειξη των δυνατοτότων, των αδυναμιών 
του, αλλϊ και των τομϋων ςτουσ οπούουσ χρειϊζεται βελτύωςη, με απώτερο ςκοπϐ τη 
βελτύωςη τησ διδαςκαλύασ του, την επαγγελματικό του ανϊπτυξη και γενικϐτερα την 
ενδυνϊμωςό του ανϊλογα με το ςτϊδιο επαγγελματικόσ ωριμϐτητασ ςτο οπούο βρύςκεται 
(Παςιαρδόσ & αββύδησ, 2011α,β). ϑμφωνα με τουσ ύδιουσ ερευνητϋσ, οι βαςικϋσ αρχϋσ που 
τη χαρακτηρύζουν ωσ διαδικαςύα εύναι η ςυνεργαςύα, η εμπιςτοςϑνη, η υποςτόριξη, ο 
αμοιβαύοσ ςεβαςμϐσ, ο αναςτοχαςμϐσ και η ενεργϐσ εμπλοκό του εκπαιδευτικοϑ ςτην 
αξιολογικό διαδικαςύα του διδακτικοϑ του ϋργου. υμβαύνει μϋςα ςτην τϊξη, μϋςα απϐ την 
προςωπικό επαφό του εκπαιδευτικϐ με τον παρατηρητό και ςυνδυϊζει ςυνομιλύα, 
παρατόρηςη ςτην τϊξη και ανϊλυςη των δεδομϋνων τησ παρατόρηςησ. 

Εν κατακλεύδι, πρϐκειται για μια επαγγελματικό και δημοκρατικό διαδικαςύα που 
διεξϊγεται απϐ ϊτομα τησ ύδιασ επαγγελματικόσ κοινϐτητασ, τα οπούα ενεργοϑν 
ςυνεργαζϐμενα και μϋςα απϐ μια ανοιχτό επικοινωνύα. Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την 
πραγματοπούηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ διαδικαςύασ εύναι το ςχολεύο να λειτουργεύ ωσ 
κοινϐτητα μϊθηςησ, προκειμϋνου να προωθεύ την επύτευξη των ςτϐχων που 
προαναφϋρθηκαν (αββύδησ, 2011α∙ Vescio, Ross & Adams, 2008). 

Μεθοδολογύα και διαδικαςύεσ εφαρμογόσ. 

Για την πραγματοπούηςη μιασ παρατόρηςησ, ςτο πλαύςιο που περιγρϊφηκε 
προηγουμϋνωσ, ακολουθεύται ωσ μεθοδολογύα ο κϑκλοσ των πϋντε ςταδύων τησ κλινικόσ 
επιθεώρηςησ (Διϊγραμμα 1), που ςυνδυϊζει ςυνομιλύα, παρατόρηςη ςτην τϊξη, και ανϊλυςη 
των δεδομϋνων που παρατηρόθηκαν (Παςιαρδόσ & αββύδησ, 2011γ∙ αββύδησ, 2011β).  
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Σο πρώτο ςτϊδιο εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐ για την οριοθϋτηςη τησ ςχϋςησ παρατηρητό 
και εκπαιδευτικοϑ, ωσ μιασ ςχϋςησ ςυναδελφικόσ, που βαςύζεται. ςτην αμοιβαύα 
εμπιςτοςϑνη, ςτη ςτόριξη και κυρύωσ ςτη ςυνεργαςύα. Οι εμπλεκϐμενοι διαμορφώνουν ϋνα 
«αξιολογικϐ ςυμβϐλαιο», ςτο οπούο ορύζουν απϐ κοινοϑ το πλαύςιο, τϐςο τησ παρατόρηςησ 
(ςκοπϐσ, ςημεύα εςτύαςησ, μεθοδολογύα, εργαλεύα, διϊρκεια, ςυνϊντηςη που θα 
ακολουθόςει, ρϐλοσ παρατηρητό) ϐςο και τησ διδαςκαλύασ (ςτϐχοι, ϋννοιεσ που θα 
διδαχθοϑν, διδακτικό μεθοδολογύα, υλικϊ και μϋςα, διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ). Επιπλϋον, ςτη 
φϊςη αυτό διευθετοϑνται και κϊποια πρακτικϊ ζητόματα, ϐπωσ η θϋςη του παρατηρητό 
ςτην τϊξη και ο τρϐποσ που θα παρουςιαςτεύ ςτουσ μαθητϋσ, προκειμϋνου αφενϐσ να 
εξαςφαλιςτοϑν οι κατϊλληλεσ εκεύνεσ ςυνθόκεσ που θα του επιτρϋπουν να καταγρϊφει 
ϊνετα, γρόγορα και ςυςτηματικϊ τα γεγονϐτα που διαδραματύζονται και αφετϋρου η 
παρουςύα του να μην αποςπϊ την προςοχό των μαθητών (αββύδησ, 2011β).  

ϑμφωνα με τον ύδιο ερευνητό, ςτο δεϑτερο ςτϊδιο, αυτϐ τησ παρατόρηςησ τησ 
διδαςκαλύασ, η προςοχό του παρατηρητό επικεντρώνεται κυρύωσ ςτον εκπαιδευτικϐ, αλλϊ 
και ςτον τρϐπο που οι μαθητϋσ αντιδροϑν και γενικϊ ςε αυτϐ που πραγματικϊ ςυμβαύνει 
ςτην τϊξη. Ο παρατηρητόσ καταγρϊφει με ακρύβεια και λεπτομϋρεια ϐςα αφοροϑν τα 
ςημεύα εςτύαςησ τησ παρατόρηςησ, ϐςο γύνεται πιο διακριτικϊ. Με την ολοκλόρωςη τησ 
παρατόρηςησ προτεύνεται η ϊμεςη αναςκϐπηςη και ςυμπλόρωςη των ςημειώςεων του 
παρατηρητό για την εξαςφϊλιςη τησ αντικειμενικϐτητασ και τησ εγκυρϐτητασ τησ 
διαδικαςύασ, η αναφορϊ ςε θετικϊ ςχϐλια και οι ευχαριςτύεσ ςτον εκπαιδευτικϐ και τουσ 
μαθητϋσ. 

το τρύτο ςτϊδιο γύνεται η ανϊλυςη τησ διδαςκαλύασ, εύτε χωριςτϊ απϐ τουσ δϑο 
εμπλεκϐμενουσ, εύτε απϐ κοινοϑ, ςϑμφωνα με το αξιολογικϐ ςυμβϐλαιο, που εύχε 
διαμορφωθεύ αρχικϊ. Κατϐπιν, ο παρατηρητόσ ςχεδιϊζει τη ςτρατηγικό που θα 
ακολουθόςει ςτη ςυνϊντηςη που θα πραγματοποιηθεύ ςτο τϋταρτο ςτϊδιο. ε αυτϐ, μϋςα 
απϐ ςυζότηςη, ϐπου ανταλλϊςςονται περιγραφικϋσ και ϐχι αξιολογικϋσ πληροφορύεσ και 
ςϑμφωνα πϊντα με το αξιολογικϐ ςυμβϐλαιο, εκπαιδευτικϐσ και παρατηρητόσ αναλϑουν τα 
δεδομϋνα τησ παρατόρηςησ και ςχεδιϊζουν τισ βελτιώςεισ του διδακτικοϑ ϋργου που 
απαιτοϑνται (ο.π.) 

το πϋμπτο και τελευταύο ςτϊδιο του κϑκλου, γύνεται ο αναςτοχαςμϐσ ςχετικϊ με τον 
τρϐπο που πραγματοποιόθηκαν τα προηγοϑμενα ςτϊδια. Αν ο εκπαιδευτικϐσ και ο 
παρατηρητόσ κρύνουν ϐτι χρειϊζεται να γύνουν κϊποιεσ βελτιώςεισ τϐςο ςτη διδαςκαλύα του 
εκπαιδευτικοϑ, ϐςο και ςτη μεταξϑ τουσ ςυνεργαςύα, η ϐλη διαδικαςύα μπορεύ να αρχύςει 
ξανϊ απϐ την αρχό (ο.π). 

 

τϊδιο 1 
υνϊντηςη πριν απϐ 

την παρατόρηςη 

τϊδιο 4 
υνϊντηςη ϑςτερα απϐ 

την παρατόρηςη 
 

τϊδιο 3 
Ανϊλυςη 

 και ςτρατηγικό 

τϊδιο 2 
Παρατόρηςη τησ 

διδαςκαλύασ 
 

τϊδιο 5 
Κριτικό ανϊλυςη 

ϑςτερα απϐ τη 
ςυζότηςη 
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Διϊγραμμα 1. Ο Κύκλοσ τησ Κλινικόσ Επιθεώρηςησ 

Εργαλεύα παρατόρηςησ 

Σα τελευταύα χρϐνια, για την ςυςτηματικό και δομημϋνη παρατόρηςη τησ διδαςκαλύασ 
ςτην τϊξη, ϋχουν αναπτυχθεύ διϊφορα εργαλεύα, προκειμϋνου να καταγραφοϑν πολλαπλϊ 
ςημεύα απαραύτητα για την αξιολϐγηςη τησ ποιϐτητασ τησ διδαςκαλύασ (Hill, Charalambous 
& Kraft, 2012). Όπωσ αναφϋρουν οι Παςιαρδόσ και αββύδησ (2011γ), τα εργαλεύα αυτϊ 
καλϑπτουν ϋνα μεγϊλο εϑροσ, ωσ προσ την ποιϐτητϊ τουσ και μποροϑν να 
κατηγοριοποιηθοϑν ςε ςχετικϊ αδϐμητα εργαλεύα (π.χ. απλό καταγραφό ςημειώςεων) και 
ςε δομημϋνα. Ξεκινώντασ απϐ τισ λιγϐτερο ςτισ περιςςϐτερο δομημϋνεσ μεθϐδουσ, τρεισ 
εύναι οι γενικϋσ μϋθοδοι παρατόρηςησ τησ διδαςκαλύασ:  

α) Οι αφηγηματικϋσ εκθϋςεισ, που περιλαμβϊνουν τισ ανεκδοτικϋσ εκθϋςεισ, τισ 
εθνογραφικϋσ καταγραφϋσ, τισ θεματικϋσ ςημειώςεισ και τουσ οπτικοϑσ χϊρτεσ. 
β) Οι διαβαθμιςμϋνεσ κλύμακεσ, οι οπούεσ αφοροϑν τουσ καταλϐγουσ ελϋγχου και τισ 
αθροιςτικϋσ διαβαθμιςμϋνεσ κλύμακεσ. 
γ) Σα ςυςτόματα κωδικοπούηςησ, ςτα οπούα εντϊςςονται τα ςυςτόματα μϋτρηςησ, τα 
ςυςτόματα ςημϊτων και τα ςυςτόματα ςυμβϊντων. 

 
Λαμβϊνοντασ υπϐψη την πληθώρα των παρεχϐμενων εντϑπων καταγραφόσ, ο 

παρατηρητόσ πρϋπει να επιλϋξει αυτϐ που εξυπηρετεύ καλϑτερα τουσ ςτϐχουσ του. Ιδιαύτερα 
πρϋπει να ελεγχθεύ η εγκυρϐτητα, η αξιοπιςτύα και η πρακτικϐτητϊ του, δηλαδό η ευκολύα 
χρόςησ του, καθώσ και το εϊν εύναι το κατϊλληλο για να ςυγκεντρωθοϑν οι πληροφορύεσ 
που απαιτοϑνται (ο.π.). 

 Ο ρόλοσ του παρατηρητό 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐςα αναφϋρθηκαν, γύνεται αντιληπτϐ ϐτι προκειμϋνου ο 
παρατηρητόσ να αντεπεξϋλθει επαρκώσ ςτο απαιτητικϐ ϋργο του, πρϋπει να ςυγκεντρώνει 
κϊποια ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ. Καταρχϊσ, πρϋπει να εύναι γνώςτησ τησ 
μεθοδολογύασ τησ παρατόρηςησ τησ διδαςκαλύασ για διαμορφωτικοϑσ ςκοποϑσ, των 
διαδικαςιών εφαρμογόσ τησ και των εργαλεύων παρατόρηςησ που μπορεύ να αξιοποιόςει 
ςτη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα (Παςιαρδόσ & αββύδησ, 2011γ). Επύςησ, πρϋπει να ϋχει 
αποςαφηνιςμϋνεσ απϐψεισ ςχετικϊ με το τι ςυνθϋτει μια αποτελεςματικό διδαςκαλύα και 
πωσ αυτό ςυςχετύζεται με τη μϊθηςη και το αναλυτικϐ πρϐγραμμα (αββύδησ, 2011γ). 
Επιπλϋον εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐ να ϋχει επύγνωςη τϐςο των εξωτερικών (επύδοςη και 
ςυμπεριφορϊ μαθητών, χαρακτηριςτικϊ τϊξησ, πεύρα και μϐρφωςη εκπαιδευτικοϑ, ςχολεύο, 
τϊξη και ϑλη μαθόματοσ) ϐςο και των εςωτερικών παραγϐντων (προςωπικϋσ εμπειρύεσ, 
πρϐςφατεσ εμπειρύεσ και κατϊρτιςη, πρϐςωπο που παρατηρεύ) που μποροϑν να 
επηρεϊςουν την παρατόρηςη και να μην επιτρϋπουν να επηρεϊζεται η αντύληψη του ύδου 
του παρατηρητό (Παςιαρδόσ & αββύδησ, 2011γ). 

Επιπροςθϋτωσ, πρϋπει να εύναι ϋνα ϊτομο με εμπειρύεσ, που να ϋχει την ικανϐτητα να 
ςυγκεντρώνει και να μεταδύδει πληροφορύεσ, αλλϊ και να ενδυναμώνει τον εκπαιδευτικϐ να 
τισ αξιοποιεύ αποτελεςματικϊ, ώςτε να βελτιώςει τη διδαςκαλύα του (αββύδησ, 2011α). 
Προκειμϋνου να επιτϑχει αυτϐν τον ςκοπϐ, πρϋπει ο παρατηρητόσ να εύναι ικανϐσ να 
δημιουργόςει με τον εκπαιδευτικϐ μια ςχϋςη εμπιςτοςϑνησ, ανοιχτόσ επικοινωνύασ, 
υποςτόριξησ, που να ςτηρύζεται ςτον αμοιβαύο ςεβαςμϐ, τον ανοιχτϐ διϊλογο, την 
αναγνώριςη των ικανοτότων, των ταλϋντων και των δυνατοτότων του καθενϐσ (Gigante & 
Firestone, 2008∙ Παςιαρδόσ & αββύδησ, 2011α,β). Ο ύδιοσ πρϋπει να αντιλαμβϊνεται τον 
εκπαιδευτικϐ ωσ ιςϐτιμο ςυνεργϊτη του, με τον οπούο ςυμμετϋχουν απϐ κοινοϑ ςτον 
καθοριςμϐ των κριτηρύων και των διαδικαςιών τησ παρατόρηςησ (Μιχαόλ κ.ϊ, 2003∙ 
αββύδησ, 2011α). 
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Παρουςύαςη και ανϊλυςη μιασ παρατόρηςησ διδαςκαλύασ ςε τϊξη 
νηπιαγωγεύου για ςκοπούσ διαμορφωτικόσ αξιολόγηςησ 

Πλαύςιο υλοπούηςησ τησ παρατόρηςησ και παρουςύαςη των δραςτηριοτότων 
που προηγόθηκαν αυτόσ 

Η παρατόρηςη τησ διδαςκαλύασ πραγματοποιόθηκε ςε ϋνα τμόμα μονοθϋςιου δημϐςιου 
νηπιαγωγεύου, που λειτουργεύ ςε προϊςτιο τησ πρωτεϑουςασ, με κατούκουσ μεςαύασ 
κοινωνικο-οικονομικόσ τϊξησ. Σο μαθητικϐ δυναμικϐ του τμόματοσ εύναι 15 παιδιϊ 
προςχολικόσ ηλικύασ, απϐ τα οπούα τα 10 εύναι νόπια (6 ετών) και τα 5  προνόπια (5 ετών). 
Όλα τα παιδιϊ εύναι ελληνικόσ καταγωγόσ και ςϑμφωνα με τισ πληροφορύεσ τησ 
εκπαιδευτικοϑ, το επύπεδο τησ τϊξησ εύναι πολϑ καλϐ. Η εκπαιδευτικϐσ του τμόματοσ εύναι 
μϐνιμη εκπαιδευτικϐσ και υπηρετεύ  ςτο ςυγκεκριμϋνο νηπιαγωγεύο, τα τελευταύα δϑο 
χρϐνια, ςτο οπούο εύναι παρϊλληλα και η Προώςταμϋνη. Εύναι 33 ετών και ϋχει 5 χρϐνια 
διδακτικόσ εμπειρύασ. Εκτϐσ απϐ το βαςικϐ πτυχύο ςπουδών τησ, εύναι επύςησ κϊτοχοσ 
μεταπτυχιακοϑ τύτλου ςπουδών, ςυναφοϑσ με την προςχολικό εκπαύδευςη.  

Πριν την πραγματοπούηςη τησ παρατόρηςησ τησ διδαςκαλύασ, προγραμματύςτηκε  απϐ 
την παρατηρότρια μια ςειρϊ ςυναντόςεων με την εκπαιδευτικϐ. Αρχικϊ, ϋγινε μια πρώτη 
προςϋγγιςη και δϐθηκαν οι λεπτομϋρειεσ για το πλαύςιο υλοπούηςησ τησ παρατόρηςησ, με 
ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο διαμορφωτικϐ ςκοπϐ τησ διαδικαςύασ και ςτισ αρχϋσ τησ 
εμπιςτευτικϐτητασ και τησ ανωνυμύασ, που διϋπουν το ϐλο εγχεύρημα. τη ςυνϊντηςη αυτό, 
η εκπαιδευτικϐσ ανταποκρύθηκε θετικϊ, καθώσ λϐγω των ςπουδών τησ, όταν εξοικειωμϋνη 
με διαδικαςύεσ παρατόρηςησ και κατανϐηςε αμϋςωσ το ςκοπϐ και το ακριβϋσ πλαύςιο τησ 
διαδικαςύασ. τη ςυνϋχεια, προγραμματύςτηκε, μια ακϐμη ςυνϊντηςη, προκειμϋνου η 
εκπαιδευτικϐσ να ϋχει το χρϐνο να επεξεργαςτεύ και να παρουςιϊςει τουσ τομεύσ, ςτουσ 
οπούουσ θα όθελε να λϊβει ανατροφοδϐτηςη, αλλϊ και το πλαύςιο μαθόματοσ ςτο οπούο θα 
γινϐταν η παρατόρηςη.  

τη δεϑτερη ςυνϊντηςη, η εκπαιδευτικϐσ εκδόλωςε την επιθυμύα η παρατόρηςη να 
εςτιϊςει ςτο κατϊ πϐςο εύναι αποτελεςματικϐσ ο τρϐποσ οργϊνωςησ τησ διδαςκαλύασ τησ, οι 
τεχνικϋσ που χρηςιμοποιεύ, αλλϊ και ο τρϐποσ που διαχειρύζεται την τϊξη. Λϐγω του 
γεγονϐτοσ ϐτι, εργϊζεται ςε ϋνα μονοθϋςιο ςχολεύο, ςε ςυνδυαςμϐ με τα λύγα χρϐνια τησ 
διδακτικόσ τησ εμπειρύασ, η εκπαιδευτικϐσ δόλωςε ϐτι ϋνιωθε αναςφϊλεια και θα όθελε 
ανατροφοδϐτηςη απϐ μύα ϊλλη ςυνϊδελφο, ςχετικϊ με αυτϊ τα πεδύα, προκειμϋνου να τα 
βελτιώςει. Παρϊλληλα, παρουςύαςε τη ςτοχοθεςύα του μαθόματοσ, κατϊ τη διϊρκεια του 
οπούου θα γινϐταν η παρατόρηςη, τη διδακτικό μεθοδολογύα που θα ακολουθοϑςε, τα υλικϊ, 
τα μϋςα αλλϊ και τισ τεχνικϋσ αξιολϐγηςησ που θα χρηςιμοποιοϑςε (Παρϊρτημα Ι). 
Επιπλϋον, ϋδωςε πληροφορύεσ ςχετικϊ με το επύπεδο των μαθητών και τα χαρακτηριςτικϊ 
τησ τϊξησ τησ. 

Ζ παξαηεξήηξηα, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, πξνρψξεζε ζηε ζπλέρεηα ζηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ παξαηήξεζεο, πνπ 

ζεψξεζε φηη ελδείθλπηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε δηδαζθαιίαο, ππφ ηηο δεδνκέλεο 

ζπλζήθεο. Σν εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο είλαη ην «Έληππν Παξαθνινχζεζεο 

θαη Αμηνιφγεζεο», πνπ αλαπηχρζεθε ην 2001 απφ ηνλ Πέηξν Παζηαξδή, Καζεγεηή Δθπαηδεπηηθήο 

Ζγεζίαο, ζην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 

ΗΗ. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν εληάζζεηαη ζηελ κέζνδν ησλ αζξνηζηηθψλ δηαβαζκηζκέλσλ 

θιηκάθσλ, θαζψο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν επηινγέο, ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη φρη 

κφλν νη ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αιιά θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο (= Παξαηεξήζεθε, + = Παξαηεξήζεθε ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, ++ = 

Παξαηεξήζεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, - = Γελ παξαηεξήζεθε ελψ αλακελφηαλ, 0 = Γελ 

ρξεηαδφηαλ λα παξαηεξεζεί ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ καζήκαηνο). Δπηιέρζεθε, θαζψο εζηηάδεη ζηνπο 

ηνκείο: «Σερληθέο δηδαζθαιίαο», «Πνξεία δηδαζθαιίαο θαη παξνπζίαζε ηεο χιεο» θαη «Οξγάλσζε 

θαη δηνίθεζε ηεο ηάμεο, καζεζηαθφ θιίκα», πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

(Παζηαξδήο & αββίδεο, 2011γ). Οη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο απαξηίδνληαη απφ επηκέξνπο δείθηεο.  
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Σο εργαλεύο παρατόρηςησ παρουςιϊςτηκε λεπτομερώσ ςε μια επϐμενη ςυνϊντηςη ςτην 
εκπαιδευτικϐ, προκειμϋνου να ενημερωθεύ επακριβώσ για τα ςημεύα εςτύαςησ, αλλϊ και για 
τη διϊρκεια τησ παρατόρηςησ. τη ςυνϊντηςη αυτό, καθορύςτηκε ο τρϐποσ που η 
παρατηρότρια θα παρουςιαζϐταν ςτουσ μαθητϋσ αλλϊ και το ςημεύο τησ αύθουςασ, απϐ το 
οπούο θα πραγματοποιοϑςε την παρατόρηςη. Σαυτϐχρονα, ορύςτηκε και ο χρϐνοσ που θα 
λϊβαινε χώρα η ςυνϊντηςη που θα ακολουθοϑςε την παρατόρηςη, κατϊ την οπούα η 
εκπαιδευτικϐσ και η παρατηρότρια θα ανϋλυαν απϐ κοινοϑ τισ πληροφορύεσ, που θα 
προϋκυπταν απϐ την παρατόρηςη τησ διδαςκαλύασ. Σϋλοσ, η εκπαιδευτικϐσ, ωσ 
Προώςταμϋνη του νηπιαγωγεύου, προϋβη ςε ϐλεσ τισ τυπικϋσ, απαραύτητεσ διαδικαςύεσ για 
την εύςοδο τησ παρατηρότριασ ςτο χώρο του ςχολεύου. 

Παρουςύαςη των δραςτηριοτότων που πραγματοποιόθηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια τησ παρατόρηςησ 

Σην ημϋρα πραγματοπούηςησ τησ παρατόρηςησ τησ διδαςκαλύασ, η παρατηρότρια 
επιςκϋφθηκε την τϊξη του νηπιαγωγεύου και παρουςιϊςτηκε απϐ την εκπαιδευτικϐ του 
τμόματοσ ςτουσ μαθητϋσ, ωσ «μια δαςκϊλα που τουσ επιςκϋφθηκε για να μϊθει μαζύ τουσ 
καινοϑρια πρϊγματα». Οι μαθητϋσ δεν φϊνηκαν να ενοχλοϑνται απϐ την παρουςύα τησ, 
καθώσ – ςϑμφωνα με τισ πληροφορύεσ που εύχαν δοθεύ απϐ την εκπαιδευτικϐ – το 
νηπιαγωγεύο επιςκϋπτονταν επύςησ φοιτητϋσ, ςτο πλαύςιο τησ πρακτικόσ τουσ ϊςκηςησ. τη 
ςυνϋχεια κϊθιςε ςτον «πϊγκο των εικαςτικών δραςτηριοτότων» (Παρϊρτημα ΙII, 
χεδιϊγραμμα τϊξησ) και χωρύσ να επηρεϊζει τη ροό του μαθόματοσ παρατηροϑςε 
διακριτικϊ και κατϋγραφε με λεπτομϋρειεσ τη δρϊςη τησ διδαςκαλύασ. Η δρϊςη διεξαγϐταν 
μεταξϑ τησ «γωνιϊσ τησ ςυζότηςησ», τησ «γωνιϊσ τησ βιβλιοθόκησ», τησ «γωνιϊσ 
ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό» και των «θϋςεων εργαςύασ» (ο.π.).  

Κατϊ τη διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ, η παρατηρότρια εςτύαζε ςτη δρϊςη τησ νηπιαγωγοϑ, 
ςτον τρϐπο που ανταποκρύνονταν οι μαθητϋσ και ςτο τι ςυνϋβαινε μϋςα ςτην τϊξη. Με την 
ολοκλόρωςη τησ παρατόρηςησ, η παρατηρότρια εξϋφραςε θετικϊ ςχϐλια ςτουσ μαθητϋσ και 
ςτην εκπαιδευτικϐ, ςχετικϊ με τον τρϐπο που εργϊςτηκαν και τουσ ευχαρύςτηςε για τη 
φιλοξενύα. υμπλόρωςε ϊμεςα τισ ςημειώςεισ τησ και προγραμμϊτιςε μια επϐμενη 
ςυνϊντηςη με την εκπαιδευτικϐ, προκειμϋνου να ςυζητηθοϑν και να αναλυθοϑν απϐ κοινοϑ 
τα δεδομϋνα, που προϋκυψαν απϐ την παρατόρηςη.  

Παρουςύαςη των δραςτηριοτότων που πραγματοποιόθηκαν μετϊ την 
παρατόρηςη τησ διδαςκαλύασ: Ανϊλυςη τησ παρατόρηςησ και αποτελϋςματα 
ςυνϊντηςησ με τον παρατηρούμενο εκπαιδευτικό. 

ηε ζπλάληεζε πνπ αθνινχζεζε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε παξαηεξήηξηα καδί κε 

ηελ εθπαηδεπηηθφ, αληάιιαμαλ απφςεηο, ηφζν ζρεηηθά κε ηελ φιε δηαδηθαζία, φζν θαη ζρεηηθά κε 

ηα ζεκεία, ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ε παξαηήξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην πξψην 

ζεκείν εζηίαζεο ηεο παξαηήξεζεο (ζχκθσλα κε ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε),ηηο «Σερληθέο 

δηδαζθαιίαο», ε παξαηεξήηξηα ζρνιίαζε ζεηηθά ηελ επηινγή ελφο ζέκαηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο, πνπ πξνσζνχζε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο (Γαθέξκνπ, Κνπινχξε & Μπαζαγηάλλε, 2006∙ 

Παζηαξδήο & αββίδεο, 2011β). Παξάιιεια, ζρνιίαζε ζεηηθά ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

θαη ηερληθψλ, ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο, ηε ζχλδεζε ηεο λέαο κε ηελ πξνυπάξρνπζα 

γλψζε θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο δξάζεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, 

αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ.  Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ζεκείν εζηίαζεο ηεο 

παξαηήξεζεο, ηελ «Πνξεία δηδαζθαιίαο θαη παξνπζίαζεο ηεο χιεο», ε παξαηεξήηξηα 

αλαθέξζεθε  κε ζεηηθά ζρφιηα ζην δνκεκέλν ηξφπν πνπ ήηαλ νξγαλσκέλε ε δηδαζθαιία, ζηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο, ζηε ινγηθή αιιεινπρία πνπ αθνινπζνχζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νινθιεξψζεθε ην κάζεκα (παξνπζίαζε κηαο ζχλνςεο ηνπ ηη είρε ζπκβεί 

θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην ηη ζα αθνινπζήζεη). Θεηηθέο ήηαλ επίζεο νη αλαθνξέο ηεο ζηε 
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ζαθήλεηα ηεο έθθξαζεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζάξκνδε ην ιφγν θαη 

γεληθφηεξα ηε δηδαζθαιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή απφ φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηεο. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ην ηξίην ζεκείν ζην νπνίν επηθεληξψζεθε ε παξαηήξεζε, ηελ «Οξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο ηάμεο, καζεζηαθφ θιίκα», ε παξαηεξήηξηα εμέθξαζε ηδηαίηεξα ζεηηθά ζρφιηα 

ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ θιίκα πνπ είρε δηακνξθψζεη ε εθπαηδεπηηθφο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ 

νξγάλσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο, φζν θαη κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε, ε εθπαηδεπηηθφο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δηαηεξνχζε έλα 

θιίκα επγέλεηαο θαη αιιεινζεβαζκνχ, κηινχζε κε ζεηηθφ ηφλν θαη ελζάξξπλε αθφκε θαη ηνπο πην 

δηζηαθηηθνχο καζεηέο. πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ζρφιηα, ε παξαηεξήηξηα επεζήκαλε φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, είλαη απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα 

δηδαζθαιία σο απνηειεζκαηηθή (Παζηαξδήο & αββίδεο, 2011β). 

Η διατϑπωςη των ςχολύων απϐ την παρατηρότρια, γινϐταν εν μϋςω διαλϐγου και 
ςυζότηςησ με την εκπαιδευτικϐ, η οπούα ςχολύαςε με τη ςειρϊ τησ, ϐτι η περιγραφό τησ 
διδαςκαλύασ τησ απϐ μια ϊλλη ςυνϊδελφο, την βοόθηςε να την αντιληφθεύ και να την 
προςεγγύςει μϋςα απϐ μια ϊλλη οπτικό, πιο αντικειμενικό, γεγονϐσ που ςυνϋβαλε ςτην 
τϐνωςη τησ αυτοπεπούθηςόσ τησ. Επύςησ επεςόμανε, ϐτι ςτην ϐλη διαδικαςύα θετικϐ ρϐλο 
ϋπαιξε το ϐτι η παρατηρότρια όταν ςυνϊδελφοσ, γνώςτρια του αντικειμϋνου και ανϋπτυξε 
μαζύ τησ μια ςυνεργατικό, ανοιχτό και καθϐλου επικριτικό ςχϋςη. Επιπλϋον, ςχολύαςε ϐτι η 
ςτϊςη τησ παρατηρότριασ όταν ιδιαύτερα διακριτικό τϐςο απϋναντύ τησ, ϐςο και ςε ςχϋςη με 
τουσ μαθητϋσ τησ, ώςτε δεν ϋνιωςε καθϐλου ϊβολα με την παρουςύα τησ ςτην τϊξη. 

τη ςυνϋχεια η παρατηρότρια ενθϊρρυνε την εκπαιδευτικϐ, να αναςτοχαςτεύ την 
διδαςκαλύα τησ και να επιςημϊνει η ύδια κϊποια ςημεύα που θεωρεύ ϐτι παρουςύαζαν 
αδυναμύεσ. Η εκπαιδευτικϐσ ανϋφερε ϐτι λϐγω τησ ροόσ του μαθόματοσ και τησ ανϊγκησ να 
βρύςκεται ςυνεχώσ με τουσ μαθητϋσ, επιβλϋποντασ την εργαςύα τουσ ςτισ διϊφορεσ ομϊδεσ, 
δεν προλϊβαινε ταυτϐχρονα να καταγρϊφει την πορεύα τησ διαδικαςύασ, τισ αντιδρϊςεισ 
των μαθητών, τα λϊθη τουσ, τα ςχϐλιϊ τουσ, τισ ςυναλλαγϋσ μεταξϑ του αλλϊ και μεταξϑ 
μαθητών-εκπαιδευτικοϑ και ϊλλα ςτοιχεύα που εύναι απαραύτητα για την τόρηςη αρχεύου 
για την εξϋλιξη των μαθητών (Δαφϋρμου κ.ϊ., 2006). Σο γεγονϐσ αυτϐ εύχε καταγραφεύ και 
απϐ την παρατηρότρια (Παρϊρτημα ΙII, Σομϋασ ΙΙΙ, δεύκτησ 10), η οπούα επεςόμανε ϐτι 
πρϊγματι παρατηρόθηκε αυτό η δυςκολύα, καθώσ κατϊ τη διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ 
ςυνϋβαιναν πϊρα πολλϊ πρϊγματα με πολϑ γρόγορο ρυθμϐ. 

Η ςυγκεκριμϋνη ςυνϊντηςη ολοκληρώθηκε με την κοινό επιςόμανςη, ϐτι η διαδικαςύα 
τησ παρατόρηςησ όταν μια ιδιαύτερα ενδιαφϋρουςα και εποικοδομητικό εμπειρύα και για τισ 
δϑο εκπαιδευτικοϑσ. Ακολοϑθωσ, παρουςιϊζονται τα βαςικϊ πορύςματα που προϋκυψαν 
απϐ την εμπειρύα τησ παρατηρότριασ, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυγκεκριμϋνησ διαδικαςύασ. 

Αποτελϋςματα 

Μϋςα απϐ την εμπειρύα τησ παρατόρηςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ διδαςκαλύασ προϋκυψαν 
κϊποια βαςικϊ πορύςματα, τα οπούα μποροϑν να αξιοποιηθοϑν απϐ την παρατηρότρια τϐςο 
για τη βελτύωςό τησ ςε αυτϐ το πεδύο, ϐςο για την επαγγελματικό τησ ανϊπτυξη ωσ 
εκπαιδευτικϐσ.  Πιο ςυγκεκριμϋνα, μια αρχικό διαπύςτωςη αφορϊ τον καθοριςτικϐ ρϐλο που 
διαδραμϊτιςαν οι ςυναντόςεισ πριν την πραγματοπούηςη τησ παρατόρηςησ. Σο θετικϐ 
κλύμα αμοιβαύασ εμπιςτοςϑνησ και ςυνεργαςύασ που διαμορφώθηκε ςε αυτϋσ, ςυντϋλεςε 
ςτην θετικό ϋκβαςη τησ ϐλησ διαδικαςύασ. Ομούωσ, και η ςυνϊντηςη που πραγματοποιόθηκε 
μετϊ την παρατόρηςη, ϐπου ϋλαβε χώρα η απϐ κοινοϑ ανϊλυςη του περιεχομϋνου τησ 
παρατόρηςησ, ςυνϋβαλε ςημαντικϊ ωσ προσ αυτό την κατεϑθυνςη.  

Επύςησ, ϐπωσ διαπιςτώθηκε μετϊ την ολοκλόρωςη του ϐλου εγχειρόματοσ, η επιλογό του 
ςυγκεκριμϋνου εργαλεύου όταν η κατϊλληλη για τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, αφενϐσ γιατύ 
κϊλυπτε επαρκώσ το πεδύο ςτο οπούο χρειαζϐταν ανατροφοδϐτηςη η εκπαιδευτικϐσ και 
αφετϋρου, διϐτι οι δεύκτεσ του όταν διατυπωμϋνοι με ςαφόνεια και γενικϐτερα δεν 
προϋκυψε καμύα δυςκολύα απϐ τη χρόςη του. Ψςτϐςο, η αξιοπιςτύα και η ακρύβεια τησ 
παρατόρηςησ, θα μποροϑςε να ενιςχυθεύ ακϐμη περιςςϐτερο, αν η παρατόρηςη γινϐταν πιο 
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ςυςτηματικϊ, με διαφορετικοϑσ κϊθε φορϊ παρατηρητϋσ και διαφορετικϋσ πηγϋσ 
πληροφϐρηςησ (αββύδησ, 2011). 

Επιπλϋον, ςημαντικϐ ρϐλο ςτη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα, ϋπαιξε και το γεγονϐσ ϐτι η 
παρατηρότρια γνώριζε πολϑ καλϊ το ςυγκεύμενο τησ διδαςκαλύασ που παρακολουθοϑςε, με 
αποτϋλεςμα να κατανοεύ πλόρωσ ϐςα διαδραματύζονταν ςτην τϊξη, αλλϊ και να επικοινωνεύ 
πιο ϊμεςα με την εκπαιδευτικϐ που παρατηροϑςε. 

Μια τελευταύα διαπύςτωςη που προϋκυψε απϐ την εμπειρύα τησ ςυγκεκριμϋνησ 
παρατόρηςησ, εύναι ϐτι η αποτελεςματικό διδαςκαλύα εύναι ϋνασ εφικτϐσ ςτϐχοσ και οι 
ϐποιεσ αδυναμύεσ μποροϑν να εντοπιςτοϑν και να ξεπεραςτοϑν, μϋςα απϐ αναςτοχαςτικϋσ 
και ςυνεργατικϋσ διαδικαςύεσ παρατόρηςησ και αξιολϐγηςησ.  

υζότηςη 

ϑμφωνα με τη θεωρητικό και πρακτικό προςϋγγιςη που προηγόθηκε, καταλόγουμε ςτο 
ςυμπϋραςμα ϐτι η παρατόρηςη τησ διδαςκαλύασ ςτην τϊξη, αποτελεύ ϋνα βαςικϐ ςτοιχεύο 
των ςϑγχρονων ςτρατηγικών αξιολϐγηςησ των εκπαιδευτικών, που επικεντρώνονται ςτη 
διαμορφωτικό αξιολϐγηςη, ϋχοντασ ωσ ςτϐχο τη βελτύωςη των εκπαιδευτικών και των 
διδακτικών τουσ πρακτικών (Κουτοϑζησ & Φατζηευςτρατύου, 1999∙ Παςιαρδόσ & αββύδησ, 
2011γ∙ αββύδησ, 2011β∙ Schuck, Aubusson, & Buchanan, 2008). Παρϊλληλα, διαπιςτώνουμε 
ϐτι η διαδικαςύα αυτό ακολουθεύ ςυγκεκριμϋνα ςτϊδια και διαθϋτει ςυγκεκριμϋνα 
χαρακτηριςτικϊ, προκειμϋνου να επιτελεύ με επιτυχύα τον ςκοπϐ τησ (Παςιαρδόσ & 
αββύδησ, 2011γ∙ αββύδησ, 2011β). Αυτϐ που τη χαρακτηρύζει κυρύωσ εύναι ϐτι πρϐκειται 
για μια ςυμμετοχικό, ςυνεργατικό και δημοκρατικό διαδικαςύα, ϐπου ο εκπαιδευτικϐσ 
κατϋχει καθοριςτικϐ ρϐλο, καθορύζοντασ μαζύ με τον παρατηρητό τα κριτόρια και τισ 
διαδικαςύεσ τησ παρατόρηςησ, με ςκοπϐ τη βελτύωςη του ϋργου του και την επαγγελματικό 
του ανϊπτυξη (Gigante & Firestone, 2008∙ αββύδησ, 2011α). υμπεραύνουμε επομϋνωσ, ϐτι 
μια τϋτοια διαδικαςύα, που δεν εύναι απειλητικό για τον εκπαιδευτικϐ, καθώσ δεν ςυνδϋεται 
με τη λόψη ςημαντικών αποφϊςεων ςχετικϊ με το επαγγελματικϐ του μϋλλον, αλλϊ 
επικεντρώνεται ςτη βελτύωςη και αυτορρϑθμιςό του και κατ’ επϋκταςη ςτη βελτύωςη τησ 
εκπαύδευςησ, που αποτελεύ ςημαντικϐ ζητοϑμενο τησ εποχόσ μασ (Darling-Hammond, 
Amrein-Beardsley, Haertel & Rothste, 2012∙ Παςιαρδόσ & αββύδησ, 2011α). Επομϋνωσ, 
λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐλα τα δεδομϋνα που παρουςιϊςτηκαν, η παροϑςα εργαςύα, μπορεύ να 
αποτελϋςει ϋνα χρόςιμο βοόθημα για τα μϋλη τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ, αλλϊ και ϐςουσ 
προβληματύζονται ςχετικϊ με την αναβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ τησ εκπαύδευςησ. 
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Πεξίιεςε 

Η πρϐοδοσ που πραγματοποιεύται τα τελευταύα χρϐνια ςτον τομϋα τησ τεχνολογύασ δεν ϋχει 
αφόςει ανεπηρϋαςτο τον τομϋα τησ αφόγηςησ. Η χρόςη τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ υπϐςχεται να 
καταςτόςει τη διδαςκαλύα πιο ελκυςτικό και τουσ μαθητϋσ ενεργοϑσ και παραγωγικοϑσ ςτο πλαύςιο 
ατομικών ό ςυνεργατικών και επικοινωνιακών δραςτηριοτότων. Η εκπαιδευτικό αξιοπούηςη τησ 
ψηφιακόσ αφόγηςησ εύναι εφικτό εφϐςον οι μαθητϋσ εύναι εξοικειωμϋνοι με τα ςχετικϊ εργαλεύα 
μϋςα απϐ κατϊλληλεσ διδακτικϋσ προςεγγύςεισ. Η τεχνολογικό πρϐοδοσ ϐταν εφαρμϐζεται 
κατϊλληλα, μπορεύ να ενιςχϑςει ςημαντικϊ την εκπαιδευτικό αποτελεςματικϐτητα τησ αφόγηςησ, η 
οπούα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ ςτρατηγικό μϊθηςησ ςτην Πρωτοβϊθμια και ςτη Δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη. Ψςτϐςο, για την αποτελεςματικό αξιοπούηςη τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ ςτην εκπαύδευςη 
απαιτεύται μια κατϊλληλα διαμορφωμϋνη διδακτικό προςϋγγιςη που να πληρού διϊφορεσ 
προϒποθϋςεισ, διϐτι εύναι προφανϋσ ϐτι ϋνα ςϑςτημα ψηφιακόσ αφόγηςησ δεν εξαςφαλύζει απϐ μϐνο 
του την ποιϐτητϊ τησ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ:ψηφιακό αφόγηςη, εκπαιδευτικϐ λογιςμικϐ, πολυμϋςα, αποτελεςματικό μϊθηςη  

Δηζαγσγή 

Η «τϋχνη» τησ αφόγηςησ και η εξϋλιξό τησ 

H αφόγηςη υπόρχε για χιλιϊδεσ χρϐνια ωσ μϋςο για την ανταλλαγό πληροφοριών και την 
καλϑτερη κατανϐηςη ό ωσ η τϋχνη τησ διόγηςησ ιςτοριών ςε ϋνα κοινϐ-ακροατόριο, με 
ςτϐχο τη μεταβύβαςη ςημαντικών μηνυμϊτων. ε ϐλη την ανθρώπινη ιςτορύα, η αφόγηςη 
ϋχει χρηςιμοποιηθεύ για να αποκτηθεύ και να διαμοιραςτεύ γνώςη, ςοφύα και αξύεσ. Οι 
ιςτορύεσ ϋχουν λϊβει πολλϋσ διαφορετικϋσ μορφϋσ και ϋχουν προςαρμοςτεύ ςε κϊθε 
διαδοχικϐ μϋςο που ϋχει εμφανιςτεύ κατϊ καιροϑσ. Η πιο πρώιμη μορφό ιςτορύασ εύναι ο 
μϑθοσ τον οπούο οι ϊνθρωποι απόγγειλαν ό αναπαριςτοϑςαν ςυμβολικϊ μϋςα απϐ 
θρηςκευτικϋσ τελετϋσ (Zabel, 1991). τη ςυνϋχεια, απϐ το μϑθο γεννόθηκε το παραμϑθι που 
ςημαύνει παρηγοριϊ για την ανθρώπινη ψυχό. Με το μϑθο ό με το παραμϑθι ο ϊνθρωποσ 
προςπϊθηςε να απαντόςει ςε πολλϊ φαινϐμενα που δεν μποροϑςε να εξηγόςει, να 
κατανοόςει τον κϐςμο αλλϊ και να ικανοποιόςει τισ μεταφυςικϋσ του ανηςυχύεσ.  

Η αφόγηςη πρωτοεμφανύςτηκε με τη μορφό προφορικοϑ λϐγου, εμπλουτιςμϋνου με 
εκφρϊςεισ του ςώματοσ και χειρονομύεσ. Αργϐτερα, και με την εμφϊνιςη του γραπτοϑ 
λϐγου, οι ιςτορύεσ ϊρχιςαν να καταγρϊφονται και να μεταδύδονται απϐ γενιϊ ςε γενιϊ μϋςα 
απϐ τα διηγόματα. Με το πϋραςμα των χρϐνων, αλλϊ και την ανθρώπινη πρϐοδο, οι ιςτορύεσ 
ϊρχιςαν να αποκτοϑν ολοϋνα περιςςϐτερο οπτικοποιημϋνη μορφό, με τη μορφό 
φωτογραφιών οι οπούεσ αναπαρύςτανται ςε υλικϊ ϐπωσ ο κανβϊσ, το ξϑλο ό το μϋταλλο και 
αργϐτερα καταγρϊφονται με τη μορφό ταινιών ςε ψηφιακό μορφό (Ryan, 2002).Αφόγηςη 
και μϊθηςη εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνεσ, διϐτι η διαδικαςύα τησ ςϑνθεςησ μιασ ιςτορύασ 
εύναι επύςησ μια διαδικαςύα καταςκευόσ νοόματοσ. Μϋςω τησ αφόγηςησ ζητεύται απϐ τουσ 
μαθητϋσ να εξηγοϑν αυτϊ που γνωρύζουν και να διευρϑνουν τον τρϐπο ςκϋψησ τουσ. Ϊτςι, οι 
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αφηγόςεισ χρηςιμοποιοϑνται ϐλο και περιςςϐτερο ςτην εκπαύδευςη επειδό βοηθοϑν τουσ 
μαθητϋσ να ςκϋφτονται κριτικϊ και να κατανοοϑν περιεχϐμενα. 

Η ςεθηαθή αθήγεζε  

την πλοϑςια τεχνολογικϊ κοινωνύα μασ, του 21ου αιώνα, ϋχει προκϑψει μια νϋα μορφό 
ιςτοριών. Η ψηφιακό αφόγηςη, ϋνασ αναδυϐμενοσ ϐροσ (DST: DigitalStoryTelling), εύναι η 
ςϑγχρονη ϋκφραςη τησ αρχαύασ τϋχνησ τησ αφόγηςησ (Chung, 2007). τισ μϋρεσ μασ με τον 
ϐρο ψηφιακό αφόγηςη εννοοϑμε τη διαδραςτικό αφόγηςη και βαςικϊ κριτόρια 
αναγνώριςόσ τησ εύναι η αλλαγό ςτην παραδοςιακό γραμμικό δομό τησ αφόγηςησ αλλϊ και 
ο βαθμϐσ ανϊμειξησ του χρόςτη ςτην διαμϐρφωςη τησ ιςτορύασ. Με ϊλλα λϐγια, η ψηφιακό 
αφόγηςη εύναι η πρακτικό του ςυνδυαςμοϑ αφόγηςησ με ψηφιακϐ περιεχϐμενο, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων εικϐνων, όχου,animationκαι βύντεο. Μια ψηφιακό ιςτορύα ϋχει τον 
ύδιο ςκοπϐ με τισ ιςτορύεσ τησ προφορικόσ παρϊδοςησ – να προκαλϋςει το ςυναιςθηματικϐ 
κϐςμο ό/και να μεταφϋρει ϋνα μόνυμα ςτο ακροατόριο. Οι ψηφιακϋσ ιςτορύεσ μπορεύ να 
δημιουργηθοϑν με την απλό χρόςη διαφανειών και εικϐνων οι οπούεσ αντιςτοιχοϑνται ςε 
μια αφόγηςη και να φτϊςουν μϋχρι τη ςϑνθετη χρόςη προηγμϋνων μορφών όχου, οπτικών 
εφϋ και εφϋ μετϊβαςησ(Davis, 2004). 

υναντοϑμε ϐμωσ και μια δεϑτερη, διαφορετικό ϋννοια τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ, ϐπου 
δεν απαιτεύται η διαδραςτικϐτητα. Σο Κϋντρο ψηφιακόσ αφόγηςησ ςτο Μπϋρκλεϒ τησ 
Καλιφϐρνια (Η.Π.Α.), διευκρινύζει ϐτι ςϑμφωνα με τη δικό τουσ προςϋγγιςη, ψηφιακό 
αφόγηςη εννοεύται κυρύωσ η καταγραφό και δημοςιοπούηςη προςωπικών ιςτοριών με εν 
δυνϊμει διϊφορουσ ςκοποϑσ (www.storycenter.org). Όριςαν δηλαδό την ψηφιακό αφόγηςη 
ωσ μϋςο προςωπικόσ ϋκφραςησ, ικανοπούηςησ και γενικϐτερα ωσ πρϊξη επικοινωνύασ με τη 
χρόςη ψηφιακών εργαλεύων.  

Μεγϊλο μϋροσ τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ φαύνεται να ϋχει υιοθετόςει αυτϐν τον 
οριςμϐ τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ. Ειδικϊ, ϐταν αναφερϐμαςτε ςτην παραγωγό ϋργων 
ψηφιακόσ αφόγηςησ απϐ μαθητϋσ, εννοοϑμε τη δημιουργύα οπτικοακουςτικοϑ ϋργου μικρόσ 
διϊρκειασ, που περιλαμβϊνει φωτογραφύεσ, μουςικό, ηχογραφημϋνη αφόγηςη ό/και χρόςη 
βύντεο. Με την ακρϐαςη και την αφόγηςη ιςτοριών οι μαθητϋσ ειςϊγονται ςε μια διαδικαςύα 
εξϊςκηςησ των επικοινωνιακών τουσ δεξιοτότων, με την οπούα δομοϑν περιεχϐμενο και 
επεξεργϊζονται πληροφορύεσ για να καταςκευϊςουν νϐημα. Με απλϊ λϐγια, οι ψηφιακϋσ 
ιςτορύεσ εύναι ταινύεσ πολυμϋςων που ςυνδυϊζουν φωτογραφύεσ, βύντεο, κινοϑμενα ςχϋδια, 
όχο, μουςικό, κεύμενο και ςυχνϊ μια αφηγηματικό φωνό. Οι μαθητϋσ μποροϑν να εργϊζονται 
ατομικϊ ό ςυλλογικϊ για να δημιουργόςουν τισ δικϋσ τουσ ψηφιακϋσ ιςτορύεσ. τη ςυνϋχεια, 
οι ιςτορύεσ αυτϋσ εύναι εϑκολο να ανϋβουν ςτο Διαδύκτυο και να μποροϑν να εύναι διαθϋςιμεσ 
ςε ϋνα διεθνϋσ κοινϐ, ανϊλογα με το θϋμα και το ςκοπϐ τουσ (Μελιϊδου, κ.ϊ., 2011).όμερα, 
ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ, καθηγητϋσ και μαθητϋσ, απϐ την πρώιμη παιδικό ηλικύα μϋχρι 
το μεταπτυχιακϐ επύπεδο, χρηςιμοποιοϑν τη ψηφιακό αφόγηςη ςε ϋνα ευρϑ φϊςμα τομϋων 
περιεχομϋνου (Lambert, 2007). 

Σχπνη θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο – Γεληθά νθέιε 

Μεταξϑ ϊλλων, η ψηφιακό αφόγηςη ϋχει περιγραφεύ ωσ η τϋχνη τησ δημιουργύασ μιασ 
ταινύασ μικροϑ μόκουσ που βαςύζεται ςε μια ςημαντικό προςωπικό αφόγηςη (Davis, 2004). 
Αυτϐ το ϑφοσ τησ ψηφιακόσ ιςτορύασ τονύζεται ςτο «StorytellingCookbook» (Lambert, 
2007). Σο βιβλύο αυτϐ περιγρϊφει διϊφορουσ τϑπουσ προςωπικών ιςτοριών που 
παρατύθενται ςτον πύνακα 1. 

Πύνακασ 1: Σύποι προςωπικών ψηφιακών ιςτοριών ςτο DigitalStorytellingCookbook 

Ιςτορίεσ Χαρακτιρων Ζχουν ςοβαρι ςχζςθ με κάποιον που αγαποφν ι εµπνζονται από 
αυτόν 

Ιςτορίεσ Μνιμθσ Τιμϊντασ όςουσ ζχουν «φφγει» 

http://www.storycenter.org/
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Ιςτορίεσ Ρεριπζτειασ Ταξίδια και προςωπικζσ περιπζτειεσ 
Ιςτορίεσ Επιτευγμάτων Επίτευξθ ςθμαντικϊν ςτόχων 
Ιςτορίεσ για μια τοποκεςία Μια τοποκεςία που ζχει προςωπικι ςθμαςία 
Ιςτορίεσ για το τι κάνω Επάγγελμα, εργαςία, χόμπι, κλπ. 
Ιςτορίεσ Αποκατάςταςθσ Ξεπερνϊντασ μια ςθμαντικι πρόκλθςθ τθσ ηωισ 
Ιςτορίεσ Αγάπθσ Σχζςεισ αγάπθσ και ςθμαντικζσ ςυνεργαςίεσ 
Ιςτορίεσ Ανακάλυψθσ Θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ι αποκάλυψθσ πλθροφοριϊν 

 
ϑμφωνα με τον JoeLambert (2002), η ψηφιακό αφόγηςη πρϋπει να ςχεδιϊζεται με 

τϋτοιο τρϐπο ώςτε να λειτουργόςει απελευθερωτικϊ για τα ϊτομα (τουσ δημιουργοϑσ). Να 
μπορϋςουν να αφηγηθοϑν ιςτορύεσ τησ δικόσ τουσ ζωόσ που ϋχουν κϊποιο νϐημα για αυτοϑσ 
και να ενιςχϑςουν την επικοινωνιακό τουσ δϑναμη με τα μϋςα τησ τεχνολογύασ χωρύσ ϐμωσ 
να αλλοιωθεύ ο προςωπικϐσ ρυθμϐσ αφόγηςησ τουσ.   

Με τα ςϑγχρονα ψηφιακϊ μϋςα προςφϋρονται πολλϋσ νϋεσ δυνατϐτητεσ επεξεργαςύασ 
των ιςτοριών μϋςα απϐ εφαρμογϋσ που λειτουργοϑν με μη γραμμικϐ τρϐπο, οπϐτε οι 
ιςτορύεσ που δημιουργοϑνται δεν ϋχουν μια ςυγκεκριμϋνη αρχό, μϋςη και τϋλοσ αλλϊ ο 
δημιουργϐσ μπορεύ να διαμορφώςει περιςςϐτερα απϐ ϋνα ςημεύα ειςϐδου ςτην ιςτορύα του 
(Ryan, 2002). Η παραγωγό των τεχνολογικών και αφηγηματικών προώϐντων των μαθητών 
πρϋπει να εύναι μϋςα ςτουσ ςτϐχουσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, γιατύ ϐταν διερευνοϑν 
και αξιοποιοϑν τισ δυνατϐτητεσ των μϋςων ωσ παραγωγού, ταυτϐχρονα εξαςκοϑν τισ 
κριτικϋσ τουσ ικανϐτητεσ ωσ χρόςτεσ των μϋςων (Semali , 2003).  

Σα κυριϐτερα γενικϊ οφϋλη που ϋχει η δημιουργύα και ακρϐαςη ψηφιακών αφηγόςεων 
εύναι (Benmayor, 2008):  

 Δληζρχεη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ πνιηηηζκνχ θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

δεκηνπξγνχο λα κηιήζνπλ θαη λα αθνπζηνχλ. 

 Ζ αθήγεζε ηζηνξηψλ είλαη πνιχ νηθεία ζε φινπο καο αθνχ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο 

καο εληαζζφκαζηε ζε έλα δίθηπν ηζηνξηψλ (νηθνγέλεηα, ζρνιείν θιπ.). 

 Γηεπθνιχλεη ηελ επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. 

 Γηεπθνιχλεη ηνπο αλζξψπνπο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ. 

 ηνρεχεη άκεζα ζην κπαιφ θαη ζηελ θαξδηά ησλ αλζξψπσλ. 

 Πξφθεηηαη γηα έλα κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο ηθαλφηεηαο «γξαθήο» θαη 

«αλάγλσζεο», θαζψο θαη ηεο απφθηεζεο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

 Δληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ.  

 Βνεζά ηνπο δεκηνπξγνχο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηε δηθή 

ηνπο θαηαλφεζε γηα ηνλ θφζκν. 

Βήκαηα Γεκηνπξγίαο Φεθηαθήο Αθήγεζεο 

Tα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν για την δημιουργύα ψηφιακών αφηγόςεων 
εύναι τα παρακϊτω (Frazel, 2010; Lambert, 2007): 

1. Γρϊψιμο:Περιλαμβϊνει τη δημιουργύα τησ ιςτορύασ.  
2. ενϊριο:Μετϊ τη ςυγγραφό τησ ιςτορύασ, οι αφηγητϋσ πρϋπει να διαχωρύςουν τα 
διϊφορα ςτιγμιϐτυπα τησ ιςτορύασ, ώςτε να επιλϋξουν πωσ, ςε ποιο ςημεύο και με ποιο 
ςκοπϐ θα εμπλουτύςουν την ιςτορύα τουσ με χρόςη πολυμϋςων. 
3. Εικονογραφημϋνο ςενϊριο/«storyboard»: Σο ςτϊδιο αυτϐ περιλαμβϊνει τη λόψη 
αποφϊςεων ςχετικϊ με τον τρϐπο οπτικοπούηςησ τησ ιςτορύασ απϐ τουσ αφηγητϋσ. 
Δηλαδό θα πρϋπει να ςκεφτοϑν πωσ θα εικονογραφόςουν την ιςτορύα (τουσ όρωεσ, τα 
αντικεύμενα και τα ςκηνικϊ), ώςτε να μποροϑν εϑκολα να αναζητόςουν το αντύςτοιχο 
πολυμεςικϐ υλικϐ ςτο επϐμενο βόμα. 
4. Προςθόκη πολυμϋςων:Σο ςτϊδιο αυτϐ περιλαμβϊνει τον εντοπιςμϐ και την προςθόκη 
των πολυμϋςων ςτην ιςτορύα. Σο υλικϐ που χρηςιμοποιεύται μπορεύ να αναζητηθεύ ςτο 
διαδύκτυο ό να αποτελεύ προςωπικϊ αρχεύα του χρόςτη. 
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5. Δημιουργύα ψηφιακόσ αφόγηςησ:το ςτϊδιο αυτϐ, ο αφηγητόσ χρηςιμοποιεύ κϊποιο 
κατϊλληλο εργαλεύο για να ςυνθϋςει την ψηφιακό του αφόγηςη.. 
6. Κοινοπούηςη:Σο ςτϊδιο αυτϐ περιλαμβϊνει την παρουςύαςη τησ ιςτορύασ και τη 
δημοςύευςό τησ ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα ό και ςτο διαδύκτυο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο θαη ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο 

Αφόγηςη και εκπαύδευςη 

Απϐ την εμφϊνιςό τησ αλλϊ και μϋχρι ςόμερα, η αφόγηςη αποτελεύ μια ευρϋωσ 
χρηςιμοποιοϑμενη εκπαιδευτικό ςτρατηγικό, καθώσ ϋχει διαπιςτωθεύ ϐτι ο προςελκϑει το 
ενδιαφϋρον και βοηθϊ ςτην εμπϋδωςη των πληροφοριών απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ, αφοϑ 
οι ϊνθρωποι μποροϑν να απομνημονεϑςουν και ανακαλϋςουν πιο εϑκολα πληροφορύεσ τισ 
οπούεσ ϋλαβαν μϋςα απϐ μια ιςτορύα, ειδικϊ αν η ιςτορύα αυτό ςχετύζεται με προϒπϊρχουςεσ 
γνώςεισ και εμπειρύεσ των εκπαιδευομϋνων. ϑμφωνα με τον Matthews (1997), ο τρϐποσ 
κωδικοπούηςησ και παρουςύαςησ του μαθηςιακοϑ αντικειμϋνου, ϐπωσ και κϊθε εύδουσ 
πληροφορύασ, επηρεϊζει ςημαντικϊ τη δυνατϐτητα των ανθρώπων να το απομνημονεϑςουν 
και να το ανακαλϋςουν ςτο μϋλλον. 

Η αφόγηςη ιςτοριών αποτελεύ ϋνα πολϑ ςημαντικϐ εργαλεύο ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ τησ 
εκπαύδευςησ, καθώσ ϋχει αποδειχθεύ ϐτι αυξϊνει τισ προφορικϋσ και βελτιώνει τισ γραπτϋσ 
ικανϐτητεσ λϐγου των εκπαιδευομϋνων, ενώ ταυτϐχρονα ενιςχϑει δεξιϐτητεσ κριτικόσ 
ςκϋψησ, ανϊλυςησ και ςϑνθεςησ πληροφοριών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η αφόγηςη 
(ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ δημιουργύασ και τησ ακρϐαςησ και κατανϐηςησ μιασ ιςτορύασ) 
οδηγεύ τον εκπαιδευϐμενο ςτην εξϊςκηςη ςϑνθετων επικοινωνιακών δεξιοτότων μϋςα απϐ 
τη δϐμηςη περιεχομϋνου, την επεξεργαςύα των πληροφοριών και την εξαγωγό νοόματοσ. 

Όλεσ οι ιςτορύεσ που πρϐκειται να γύνουν αντικεύμενο προσ αφόγηςη, θα πρϋπει να 
υποςτηρύζουν κϊθε μύα απϐ τισ παρακϊτω αρχϋσ προκειμϋνου να ευχαριςτόςουν τον 
ακροατό και να επικοινωνόςουν αποτελεςματικϊ τα κυριϐτερα ςημεύα τουσ (Ohler, 2008): 

1. Βαςικό Ιδϋα:η ιδϋα πϊνω ςτην οπούα δομεύται η υπϐλοιπη ιςτορύα.  
2. Φαρακτόρεσ/όρωεσ:κϊθε ιςτορύα θα πρϋπει να ϋχει τουσ πρωταγωνιςτϋσ τησ. 
3. Θϋμα:κϊθε ιςτορύα πρϋπει να ϋχει ϋνα θϋμα (ςενϊριο) το οπούο επιλϋγεται κατϊλληλα 
ώςτε να αναδεικνϑει τη Βαςικό Ιδϋα τησ ιςτορύασ. 
4. Δομό:ιδιαύτερη ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτη ςειρϊ/αλληλουχύα των γεγονϐτων τησ 
ιςτορύασ (δηλαδό ποιο κομμϊτι μπαύνει πρώτο, ποιο δεϑτερο κλπ.). 
5. Οπτικοπούηςη: ο αφηγητόσ πρϋπει να δώςει ϋμφαςη ςτον τρϐπο με τον οπούο θα 
παρουςιαςτεύ η ιςτορύα, την εκφραςτικϐτητα του ςώματοσ και του προςώπου του, τισ 
κινόςεισ του ςτο χώρο και την αλληλεπύδραςη με το ακροατόριο. 
6. Ϋχοσ:ιδιαύτερα ςημαντικϐσ παρϊγοντασ για την προςϋλκυςη του ενδιαφϋροντοσ του 
ακροατηρύου εύναι η χροιϊ και η εκφραςτικϐτητα που εντοπύζεται ςτα λϐγια του 
αφηγητό, ώςτε να μεγιςτοποιεύ την αποτελεςματικό μετϊδοςη μηνυμϊτων και 
ςυναιςθημϊτων ςτο ακροατόριο και να δημιουργεύ κλύμα επικοινωνύασ. 

Η ψηφιακό αφόγηςη ωσ ϋνα αποτελεςματικό εργαλεύο για τουσ 
εκπαιδευτικούσ  

Τπϊρχουν πολλού τρϐποι για να χρηςιμοποιηθεύ η ψηφιακό αφόγηςη ςτην εκπαύδευςη. 
Μύα απϐ τισ πρώτεσ αποφϊςεισ που πρϋπει να παρθοϑν ϐταν αποφαςύζεται να γύνει χρόςη 
αυτοϑ του εργαλεύου ςτο πρϐγραμμα ςπουδών εύναι αν τισ ψηφιακϋσ ιςτορύεσ θα τισ 
δημιουργόςει ο εκπαιδευτικϐσ ό οι μαθητϋσ. Μια ελκυςτικό, πλοϑςια ςε πολυμϋςα ψηφιακό 
ιςτορύα μπορεύ να προςελκϑςει την προςοχό των μαθητών και να αυξόςει το ενδιαφϋρον 
τουσ ςτην εξερεϑνηςη νϋων ιδεών (Robin, etal., 2005). 

Οι ψηφιακϋσ ιςτορύεσ που δημιουργοϑνται απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ χρηςιμοποιοϑνται 
ςυνόθωσ ωσ ϋνασ τρϐποσ για να διευκολυνθοϑν οι ςυζητόςεισ για τα θϋματα που 
παρουςιϊζονται και ωσ ϋνασ τρϐποσ να αυξηθεύ η κατανϐηςη ό να αποκτόςει νϐημα μια 
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αφηρημϋνη ϋννοια. Ϊνασ αυξανϐμενοσ αριθμϐσ εκπαιδευτικών ενδιαφϋρονται να 
καταςτόςουν ελκυςτικϐτερο το μϊθημϊ τουσ ςυμπεριλαμβϊνοντασ εικϐνεσ, όχο και βύντεο 
ςτη διδαςκαλύα τουσ. Η ϋρευνα ϋχει δεύξει ϐτι η χρόςη των πολυμϋςων ςτη διδαςκαλύα 
βοηθϊ τουσ μαθητϋσ να διατηροϑν τισ νϋεσ πληροφορύεσ καθώσ και να κατανοοϑν δϑςκολεσ 
ϋννοιεσ (McLellan, 2006).Η εκπαιδευτικό κοινϐτητα θεωρεύ ϐτι η ψηφιακό αφόγηςη 
αποτελεύ ϋνα ιςχυρϐ εργαλεύο για την ανϊπτυξη ςϑγχρονων δεξιοτότων ϐπωσ τον οπτικϐ 
εγγραμματιςμϐ, τη ςυνεργαςύα, τη γνώςη τησ τεχνολογύασ αλλϊ και για τη διδαςκαλύα 
διαφϐρων γνωςτικών αντικειμϋνων. Κυρύωσ ϐμωσ η ϋνταξη τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ ςτην 
εκπαύδευςη ςημαύνει δημιουργικϐτητα απϐ τουσ μαθητϋσ με την καθοδόγηςη των 
δαςκϊλων και αυτό ακριβώσ η παρϊμετροσ εύναι το πιο ιςχυρϐ κύνητρο για τουσ μαθητϋσ 
(Frazel , 2010). 

Η δημιουργύα ψηφιακών αφηγόςεων ϋχει αποδειχτεύ πωσ ςυμβϊλει ςτην απϐκτηςη και 
ανϊπτυξη απαραύτητων δεξιοτότων του 21ου αιώνα (Bernard, 2008). Πιο ςυγκεκριμϋνα οι 
δεξιϐτητεσ αυτϋσ περιλαμβϊνουν: 

 Έρευνα και Πληροφορικϐσ Εγγραμματιςμϐσ:Η δεξιϐτητα αυτό αφορϊ ςτη διαδικαςύα 
αναζότηςησ, κριτικόσ αξιολϐγηςησ και δημιουργικόσ ςϑνθεςησ πληροφοριών για το υπο 
διερεϑνηςη/παρουςύαςη θϋμα. Μϋςα απϐ τη διαδικαςύα αυτό οι εκπαιδευϐμενοι 
εξαςκοϑνται ςτην επιλογό τησ αλληλουχύασ και δϐμηςησ των πληροφοριών, ώςτε να 
παρουςιϊςουν μια ιςτορύα με λογικό πλοκό και πειςτικό επιχειρηματολογύα 
(Malita&Martin, 2010). 
 Κριτικό κϋψη, δεξιϐτητεσ επύλυςησ προβλημϊτων και λόψησ αποφϊςεων:Η ψηφιακό 
αφόγηςη επιτρϋπει ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ, πϋραν απϐ την κριτικό επιλογό και ςϑνθεςη 
του υλικοϑ που θα χρηςιμοποιόςουν, να λϊβουν αποφϊςεισ ςχετικϊ με την οπτικό γωνύα 
κϊτω απϐ την οπούα επιθυμοϑν να παρουςιϊςουν το θϋμα, ενώ ταυτϐχρονα θα πρϋπει 
να επιλϋξουν κατϊλληλο υλικϐ πολυμϋςων για να ςυνοδεϑςουν την ιςτορύα τουσ. 
 υνεργατικϐτητα:Η ομαδικό δημιουργύα ψηφιακών αφηγόςεων απϐ τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ, ενιςχϑει τισ ςυνεργατικϋσ τουσ δεξιϐτητεσ. 
 Επικοινωνύα:Οι εκπαιδευϐμενοι εξοικειώνονται με την αφόγηςη και την 
αποτελεςματικό επικοινωνύα επιλεγμϋνων ςτοιχεύων και μηνυμϊτων, μϋςα απϐ την 
προςεκτικό χρόςη και ςϑνδεςη λϋξεων και προτϊςεων. 
 Πρωτοβουλύα και αυτϐ-καθοδόγηςη:τη ςϑνθεςη ψηφιακών αφηγόςεων, ςε 
αντύθεςη με παραδοςιακϋσ εκπαιδευτικϋσ μεθϐδουσ, οι εκπαιδευϐμενοι προςπαθοϑν να 
διορθώςουν και να βελτιώςουν την παραγϐμενη αφόγηςη, χωρύσ να εύναι απαραύτητη η 
καθοδόγηςη του εκπαιδευτικοϑ. 
 Δημιουργικϐτητα και καινοτομύα:Η ψηφιακό αφόγηςη ςυνειςφϋρει ςτην ανϊπτυξη 
τησ δημιουργικϐτητασ και τησ καινοτομύασ των εκπαιδευομϋνων, ενθαρρϑνοντασ τουσ 
ςτην αναζότηςη νϋων τρϐπων οργϊνωςησ και ςϑνθεςησ των διαθϋςιμων πληροφοριών. 
 Ανϊπτυξη ψηφιακοϑ γραμματιςμοϑ (digital&medialiteracy): η ψηφιακό αφόγηςη 
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να υποςτηρύξει την ανϊπτυξη του ψηφιακοϑ 
γραμματιςμοϑ, διϐτι οι εκπαιδευϐμενοι εξοικειώνονται με τη χρόςη ςϑγχρονων 
τεχνολογικών μϋςων και εργαλεύων, αναπτϑςςοντασ ϋτςι δεξιϐτητεσ χρόςιμεσ ςτη 
ςϑγχρονη κοινωνύα (Couldry, 2008). 

Προώποθϋςεισ για την αξιοπούηςη τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ ςτη διδαςκαλύα 

Η χρόςη τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ ωσ εργαλεύο παρουςύαςησ απευθϑνεται ςτα 
διαφοροποιημϋνα μαθηςιακϊ ςτυλ των μαθητών. Ψςτϐςο, για την ανϊπτυξη τησ 
δυνατϐτητασ παραγωγόσ ψηφιακών αφηγόςεων, απαιτεύται μια κατϊλληλη διδακτικό 
προςϋγγιςη. Η ψηφιακό αφόγηςη θα πρϋπει να πληρού τισ παρακϊτω προϒποθϋςεισ, ώςτε 
να μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ αποτελεςματικϊ και με επιτυχύα ςτην εκπαύδευςη (Coventry, 
2008): 

1. Οπτικό γωνύα:Η ψηφιακό αφόγηςη θα πρϋπει να ςυνοψύζει ξεκϊθαρα το κεντρικϐ 
ςημεύο τησ ιςτορύασ και την οπτικό απϐ την οπούα αυτϐ παρουςιϊζεται. 
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2. Ερώτηςη κλειδύ:Η ψηφιακό αφόγηςη θα πρϋπει να περιλαμβϊνει ερωτόςεισ κλειδιϊ 
που προςελκϑουν την προςοχό και το ενδιαφϋρον του ακροατό και οι οπούεσ θα πρϋπει 
να απαντώνται ςτο τϋλοσ τησ ιςτορύασ. 
3. υναύςθημα:Οι ψηφιακϋσ αφηγόςεισ θα πρϋπει να μεταφϋρουν και να «ξυπνοϑν» 
ςυναιςθόματα ςτον ακροατό. Μϋςω των ςυναιςθημϊτων (π.χ. αγϊπη, θυμϐσ) ο 
ακροατόσ παρακολουθεύ περιςςϐτερο ενεργϊ την αφόγηςη. 
4. Ήχοσ:Σα λϐγια που ςυνοδεϑουν την οπτικοπούηςη τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ πρϋπει να 
επιλϋγονται προςεκτικϊ ώςτε να βοηθοϑν ςτην εϑκολη κατανϐηςη τησ ιςτορύασ. 
5. Μουςικό:Η μουςικό που επιλϋγεται θα πρϋπει να ενιςχϑει τη ςυναιςθηματικό φϐρτιςη 
του ακροατηρύου προσ το επιθυμητϐ αποτϋλεςμα. 
6. Οικονομύα περιεχομϋνου:Οι ψηφιακϋσ ιςτορύεσ θα πρϋπει να δομοϑνται προςεκτικϊ 
ώςτε να διατηροϑν ιςορροπημϋνη χρόςη ακουςτικών και οπτικών ςτοιχεύων για τη 
μετϊδοςη των εκϊςτοτε μηνυμϊτων. 
7. Ρυθμϐσ εξϋλιξησ:Ο ρυθμϐσ με τον οπούο εξελύςςεται η ιςτορύα εύναι καθοριςτικϐσ για 
τη διατόρηςη του ενδιαφϋροντοσ του ακροατηρύου. Μια ιςτορύα ςτην οπούα τα γεγονϐτα 
εξελύςςονται πολϑ γρόγορα μπορεύ να κουρϊςει τον ακροατό, ο οπούοσ δεν μπορεύ να 
παρακολουθόςει την πλοκό και να ςυνδϋςει τισ πληροφορύεσ που λαμβϊνει. Αντύθετα, 
μια ιςτορύα που εξελύςςεται πολϑ αργϊ απωθεύ το ενδιαφϋρον του ακροατό. 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού 

Ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ παραμϋνει καταλυτικϐσ, αφοϑ θα εμπλϋξει τουσ μαθητϋσ ςτη 
διαδικαςύα τησ αφόγηςησ και θα τουσ υποβοηθόςει να προςδιορύςουν τισ ικανϐτητεσ και 
δεξιϐτητϋσ τουσ, αλλϊ και να αφηγηθοϑν τισ ιςτορύεσ τουσ με τρϐπο που αυτϋσ να 
ενδυναμώνονται μϋςα απϐ τη χρόςη των μϋςων, θα τουσ διευκολϑνει να μοιραςτοϑν τισ 
ιδϋεσ τουσ, να αναπτϑξουν τα ταλϋντα τουσ, να κατακτόςουν τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτϐχουσ 
του μαθόματοσ, να αναπτϑξουν τη φανταςύα και τη δημιουργικϐτητϊ τουσ (Palloff&Pratt, 
1999). 

Γενικϊ, οι εκπαιδευτικού ςτϐχοι εύναι να προκληθεύ το ενδιαφϋρον και η προςοχό και να 
δώςουν κύνητρα ςτουσ μαθητϋσ τουσ, τη λεγϐμενη "ψηφιακό γενιϊ". Όμωσ, η ψηφιακό 
αφόγηςη μπορεύ να αξιοποιηθεύ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐλων των βαθμύδων ωσ ϋνα 
πολϑτιμο και αποτελεςματικϐ παιδαγωγικϐ εργαλεύο (Robin&Pierson, 2005). Η δυνατϐτητα 
δημοςιοπούηςησ του ϋργου μϋςω ανϊρτηςόσ του ςτο διαδύκτυο ενθουςιϊζει τα παιδιϊ και 
αυξϊνει το βαθμϐ αυτοδϋςμευςόσ τουσ ςτην κατεϑθυνςη δημιουργύασ ενϐσ ποιοτικοϑ ϋργου.  

Οι εκπαιδευτικού μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν τισ ψηφιακϋσ ιςτορύεσ με τρεισ τρϐπουσ:  
1) Να δημιουργόςουν μια ψηφιακό ιςτορύα ωσ μια ανεξϊρτητη απϐ μϊθημα διαδικαςύα ό 
ωσ αφορμό για κϊποιο μϊθημα ό κϊποια εκπαιδευτικό δρϊςη. 
2) Να χρηςιμοποιόςουν και να εντϊξουν ςτη διδαςκαλύα τουσ ϋτοιμεσ ψηφιακϋσ ιςτορύεσ 
(π.χ. για διερεϑνηςη ενϐσ ζητόματοσ απϐ μια ιδιαύτερη οπτικό γωνύα). 
3) Να διευρϑνουν τα υπϊρχοντα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια χρηςιμοποιώντασ μια ψηφιακό 
ιςτορύα ςε μια διδακτικό ενϐτητα. 
Οι μϐνοι κύνδυνοι-περιοριςμού για την εκπαιδευτικό διαδικαςύα εύναι ϐτι για τη 

δημιουργύα μιασ ψηφιακόσ ιςτορύασ απαραύτητη προϒπϐθεςη εύναι η δυνατϐτητα των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών να ϋχουν πρϐςβαςη ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ καθώσ και το 
γεγονϐσ ϐτι η διαδικαςύα δημιουργύασ μιασ ψηφιακόσ ιςτορύασ εύναι πολϑ προςωπικϐ θϋμα 
οπϐτε εγεύρει ςυναιςθόματα, τα οπούα πρϋπει οι εμπλεκϐμενοι να γνωρύζουν πώσ να τα 
διαχειριςτοϑν. 

πζηήκαηα Λνγηζκηθνχ – Δξγαιεία Φεθηαθήο Αθήγεζεο 

Τπϊρχουν πολλϊ εργαλεύα που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για δημιουργύα ψηφιακών 
αφηγόςεων (π.χ. εραφεύμ και Υεςϊκησ, 2010). 

Α. Σα κυριϐτερα offline ςυςτόματα εύναι: 
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Microsoft PhotoStory 3 

Εύναι ϋνα δωρεϊν, εϑκολο ςτη χρόςη λογιςμικϐ απϐ τη Microsoft που επιτρϋπει τη 
δημιουργύα slideshows. Οι εικϐνεσ μποροϑν να κοποϑν, να περιςτραφοϑν,να προςτεθοϑν 
ειδικϊ εφϋ, κεύμενα, τύτλοι, μουςικό και αφόγηςη. 

Microsoft Windows MovieMaker 

Εύναι ϋνα λογιςμικϐ επεξεργαςύασ βύντεο που απϐ τα Windows 2000 ϋχει ςυμπεριληφθεύ 
ωσ μϋροσ του λειτουργικοϑ ςυςτόματοσ. 

StoryMat 

Πρϐκειται για ϋνα ςϑςτημα που υποςτηρύζει τη φανταςτικό αφόγηςη μικρών παιδιών 
(Cassell&Ryokai, 2001). Αποτελεύται απϐ ϋνα μαλακϐ υφαςμϊτινο πϊπλωμα με 
διακοςμημϋνουσ αριθμοϑσ. Σο παιδύ καλεύται να πει ιςτορύεσ με κϊποιο απϐ τα υφαςμϊτινα 
ζώα, των οπούων το πιϊςιμο προκαλεύ την καταγραφό τησ φωνόσ του παιδιοϑ. 

KidsRoom 

Πρϐκειται για ϋναν διαδραςτικϐ χώρο αφόγηςησ για παιδιϊ (Bobick κ.ϊ., 1999), ο οπούοσ 
διαθϋτει δϑο τηλεορϊςεισ, τϋςςερισ ομιλητϋσ, φωτιςμϐ, τρεισ βιντεοκϊμερεσ και ϋνα 
μικρϐφωνο. Σα παιδιϊ αλληλεπιδροϑν με τα αντικεύμενα ςτο δωμϊτιο, μεταξϑ τουσ αλλϊ και 
με τα εικονικϊ πλϊςματα που προβϊλλονται πϊνω ςτουσ τούχουσ. 

Scratch 

Πρϐκειται για ϋνα οπτικϐ προγραμματιςτικϐ περιβϊλλον με εντολϋσ ςε μορφό πλακιδύων, 
τα οπούα ο χρόςτησ ςϋρνει προκειμϋνου να δημιουργόςει το πρϐγραμμϊ του. Η ευκολύα και η 
ελκυςτικϐτητϊ του το καθιςτϊ κατϊλληλο για τη μϑηςη των μικρών παιδιών ςτον 
προγραμματιςμϐ και γι’ αυτϐ χρηςιμοποιεύται πλϋον αρκετϊ για εκπαιδευτικοϑσ ςκοποϑσ 
(Fesakis&Dimitracopoulou, 2009). Σο Scratch μπορεύ να ενςωματώςει διϊφορα γραφικϊ, 
κινοϑμενα ςχϋδια, μουςικό και κεύμενα, με τη βοόθεια των οπούων μποροϑν να 
δημιουργηθοϑν αλληλεπιδραςτικϋσ ιςτορύεσ αφόγηςησ (Maloney κ.ϊ., 2008, 
Fesakis&Serafeim, 2009, Υεςϊκησ& εραφεύμ, 2009). 

Kidspiration 

Πρϐκειται για ϋνα εκπαιδευτικϐ λογιςμικϐ για παιδιϊ 4-6 ετών το οπούο αποτελεύ ϋνα 
ανοιχτϐ περιβϊλλον μϊθηςησ, ϐπου ο μαθητόσ μπορεύ να δημιουργόςει το δικϐ του μοντϋλο 
(εποικοδομητικϐ μοντϋλο μϊθηςησ, Kolokotronis&Solomonidou, 2003). Οι μαθητϋσ μποροϑν 
να χρηςιμοποιόςουν ϋνα μεγϊλο πλόθοσ διαθϋςιμων εργαλεύων, να διορθώςουν, να 
αλλϊξουν τισ απαντόςεισ τουσ και να καλλιεργόςουν ϋτςι τισ δεξιϐτητϋσ τουσ ςτην 
ανϊγνωςη, τη γραφό, τα μαθηματικϊ, την κριτικό ςκϋψη, τη δημιουργικϐτητα καιτην 
επικοινωνύα. 

Ωλλαofflineλογιςμικϊεύναι: SAM, Cosy Comic Strip Creator, Camtasia Studio, StoryBoard 
Artist Studio, Apple iMovie, Audacity, Adobe Photoshop Elements, PhotoStage Slideshow 
Software, Adobe Premiere Elements, StoryRooms, PETS, Storytelling Alice, Kid Pix, Kid 
Works, StoryBook.  

Β. Σα κυριϐτερα Web 2.0 εργαλεύα εύναι: 

Animoto 

Εύναι ϋνα διαδικτυακϐ εργαλεύο που επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ για να προςθϋςουν κύνηςη 
ςτισ παρουςιϊςεισ τουσ.  

Prezi 

Πρϐκειται για ϋνα καινοτϐμο λογιςμικϐ παρουςιϊςεων με χρόςη animation. 

http://www.techsmith.com/camtasia.html
http://www.powerproduction.com/artist_studio.html
http://www.powerproduction.com/artist_studio.html
http://www.powerproduction.com/artist_studio.html
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MyStoryMaker 

Επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να δημιουργόςουν τη δικό τουσ ιςτορύα επιλϋγοντασ ϋναν 
χαρακτόρα και ϋναν ςτϐχο. Οι εκπαιδευϐμενοι επιλϋγουν χαρακτόρεσ, ςκηνικϊ και 
αντικεύμενα. Οι ιςτορύεσ εμπλουτύζονται με την αλληλεπύδραςη των ηρώων μεταξϑ τουσ και 
με τα αντικεύμενα που ςυμμετϋχουν ςτην ιςτορύα (Solomonidou&Kolokotronis, 2005). 

VoiceThread 

Εύναι ϋνα δημιουργικϐ εργαλεύο Web 2.0 με το οπούο μπορεύ κϊποιοσ να ανεβϊςει εικϐνεσ 
ό βύντεο κλιπ ςτην ιςτοςελύδα του VoiceThread και ηχητικϊ ςχϐλια (αφόγηςη).  

Ωλλαπαρϐμοιαλογιςμικϊεύναι: Meograph, WeVideo, Storify, Flicker, Storybird, Lego 
Comic Builder, Tikatok, My Storymaker, Kerpoof.  

Γ. Οι κυριϐτερεσ Mobileεφαρμογϋσ εύναι: 

Splice - Video Editor, StoryKit, Storyrobeθαη Story Creator - Easy Story Book Maker for 

Kids 

Πρϐκειται για τϋςςερεισ εφαρμογϋσ για κινητϐ που επιτρϋπουν ςτο χρόςτη να βϊλει μαζύ, 
φωτογραφύεσ, βύντεο, μουςικό και αφόγηςη. Η αφόγηςη μπορεύ να εγγραφεύ απευθεύασ 
ςτην ταινύα απϐ το χρόςτη. Η ταινύα μπορεύ να «κοπεύ», μποροϑν να προςτεθοϑν εϑκολα 
διϊφορα εφϋ καθώσ και μεταβϊςεισ. 

Ωλλεσπαρϐμοιεσεφαρμογϋσεύναι: Com-Phone Story Maker, iMovie, Magisto - Magical 
Video Editor. 

πκπεξάζκαηα 

την εκπαύδευςη η ψηφιακό αφόγηςη βοηθϊει τουσ μαθητϋσ να βελτιώςουν τισ τεχνικϋσ, 
κοινωνικϋσ και δημιουργικϋσ τουσ δεξιϐτητεσ. Με αυτόνπροωθεύται η αυτογνωςύα του 
ατϐμου λϐγω τησ εςτύαςόσ του ςτην προςωπικό του εμπειρύα και τισ αναμνόςεισ του. 
Ενιςχϑει τισ μεταγνωςτικϋσ ικανϐτητεσ των παιδιών, δηλαδό τουσ βοηθϊει να μαθαύνουν 
πώσ να μαθαύνουν, μια ικανϐτητα πολϑ χρόςιμη για την επικοινωνύα με τουσ τρύτουσ. 

Οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει α) να εςτιϊςουν ςτην ουςύα τησ ιςτορύασ και β) να 
χρηςιμοποιόςουν τη ψηφιακό αφόγηςη ωσ μϋςο ανϊπτυξησ τησ κριτικόσ ςκϋψησ, 
παροτρϑνοντασ τουσ μαθητϋσ να δημιουργόςουν, αξιοποιώντασ το ςϑνολο των 
δυνατοτότων τουσ, που θα κρατόςει αμεύωτο το ενδιαφϋρον του ακροατηρύου (Ohler, 2006, 
Ware, 2006). 

Η ψηφιακό αφόγηςη ενιςχϑει τη γλωςςικό ανϊπτυξη, καλλιεργώντασ την αναγνωςτικό 
ικανϐτητα των μαθητών (Albers, 2007), ενώ η αλληλεπύδραςη τησ γραφόσ, τησ ομιλύασ, και 
του ακοϑςματοσ δύνει τη δυνατϐτητα να βοηθηθοϑν μαθητϋσ με προβλόματα εκμϊθηςησ τησ 
γλώςςασ (Ohler, 2008). Επιπρϐςθετα, ϊλλα ευεργετικϊ αποτελϋςματα τησ ψηφιακόσ 
αφόγηςησ εύναι ϐτι οι μαθητϋσ:α) μποροϑν βελτιώςουν το κύνητρϐ τουσ για μϊθηςη, β) 
ενθαρρϑνονται ςτη ςυνεργατικό μϊθηςη, γ) αναπτϑςςουν κριτικό ςκϋψη και ςτρατηγικϋσ 
επύλυςησ προβλημϊτων (Pitler, 2006) και δ) ϋχουν την ευκαιρύα να εκφρϊςουν και ϊλλεσ 
πτυχϋσ τισ προςωπικϐτητϊσ τουσ π.χ. το χιοϑμορ τουσ (Hull, 2003). 

Η ψηφιακό αφόγηςη μπορεύ ςυνεπώσ να αποτελϋςει ϋνα ιςχυρϐ εργαλεύο για τουσ 
μαθητϋσ, οι οπούοι, αφοϑ πρώτα θα δουν ωσ παρϊδειγμα τισ ψηφιακϋσ ιςτορύεσ που 
δημιουργόθηκαν απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, μποροϑν ςτη ςυνϋχεια να διερευνόςουν ϋνα 
θϋμα και να επιλϋξουν μια ςυγκεκριμϋνη θεώρηςό του. Η διαδικαςύα αυτό μπορεύ να 
αξιοποιόςει το δημιουργικϐ ταλϋντο των μαθητών καθώσ αυτού αρχύζουν να ερευνοϑν και 
να λϋνε δικϋσ τουσ ιςτορύεσ ό να μαθαύνουν να χρηςιμοποιοϑν τισ βιβλιοθόκεσ και το 
Διαδύκτυο ώςτε να αναλϑουν ςε βϊθοσ το περιεχϐμενο ενϐσ θϋματοσ. Επιπλϋον, οι μαθητϋσ 
που ςυμμετϋχουν ςτη δημιουργύα των ψηφιακών ιςτοριών μποροϑν να αναπτϑξουν 
ενιςχυμϋνεσ επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ μαθαύνοντασ πωσ να οργανώςουν τισ ιδϋεσ τουσ, να 
κϊνουν ερωτόςεισ, να εκφρϊζουν απϐψεισ και να καταςκευϊζουν αφηγόςεισ.  

http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm
http://storify.com/
http://www.storybird.com/
http://city.lego.com/en-us/comicbuilder/intro.aspx
http://city.lego.com/en-us/comicbuilder/intro.aspx
http://city.lego.com/en-us/comicbuilder/intro.aspx
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υνεπώσ, οι πρώτεσ θετικϋσ ενδεύξεισ απϐ τα οφϋλη τησ ϋνταξησ (δημιουργύασ και 
χρόςησ) τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ ςτην εκπαύδευςη ϊρχιςαν όδη να διαφαύνονται και οι νϋεσ 
ϋρευνεσ που θα πραγματοποιηθοϑν θα προςφϋρουν περιςςϐτερεσ γνώςεισ για τη χρόςη του 
δυναμικοϑ αυτοϑ τρϐπου ενύςχυςησ τησ μϊθηςησ. Ωλλωςτε, η αξύα τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ 
ςτηρύζεται ςτο γεγονϐσ ϐτι εύναι μια ενεργητικό και ϐχι παθητικό διαδικαςύα, που τελικϊ 
διαμορφώνει ϋνα δημιουργικϐ περιβϊλλον μϊθηςησ και επικοινωνύασ. 
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Πεξίιεςε 

Ζ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε έκθαζε ζε ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο ελεξγεηηθήο κάζεζεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ηέκλνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ, 

ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο κε ηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο παξειζνληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ απμαλφκελε ςεθηνπνίεζε θαη δεκνζηνπνίεζε 

ηζηνξηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη ηα λνεηηθά εξγαιεία ησλ ΣΠΔ δηακνξθψλνπλ κηα λέα εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, ε 

νπνία δελ ππνθαζηζηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αιιά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ζπλεζεηψλ ηεο ηζηνξηθήο επηζηεκνληθήο πεηζαξρίαο. θνπφο ηεο Οκάδαο Ηζηνξίαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (ΜΑ), ζην πιαίζην ηνπ 

«Φσηφδεληξνπ», απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο δηεξεπλεηηθήο ηζηνξηθήο κάζεζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε 

πξσηνγελνχο πιηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα φςεσλ ηνπ πξνζδνθψκελνπ ηζηνξηθνχ θαη ςεθηαθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ, κε ηελ άξζξσζε ζαθνχο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ αμηνπνίεζεο ηφζν ηεο δηδαθηηθήο φζν θαη 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Διδακτικό ιςτορύασ, Μαθηςιακϊ Αντικεύμενα, Αποθετόρια 
Μαθηςιακών Αντικειμϋνων 

Δηζαγσγή 

Ζ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε έκθαζε ζε ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο ελεξγεηηθήο κάζεζεο 

απνηεινχλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ 

ηέκλνληαη απφ ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία, 

ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ -κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

ζχλζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ- θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη θαηαλφεζεο κε ηελ 

αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο παξειζνληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Yeager & Morris, 

1995; Martorella, 1997; Diem, 2000; Mason et al., 2000; Crocco, 2001; Lee, 2002; Whitworth & 

Berson, 2003;
 
Lee & Molebash, 2004; Timmins, 2006; Hofer & Swan, 2006; Lee et al., 2006; 

McGlinn, 2007). Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε πνιχπινθε θχζε ηεο επηζηήκεο ηεο ηζηνξίαο κε ηηο 

πνιπάξηζκεο αιιειεμαξηήζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ελλνηψλ θαη θαηαζηάζεσλ (Wineburg, 1991; 

Haydn, 2005; Waring, 2007; McCormick, 2008). 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ ΣΠΔ θαη ε επηθξάηεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε θάζε έθθαλζε ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο δηακνξθψλεη κηα λέα ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε θαηάιιεινπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Οη λέεο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε απμαλφκελε ςεθηνπνίεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, 

αιιά θαη ηα λνεηηθά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

δηακνξθψλνπλ κηα λέα δηδαθηηθή δηάζηαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, αιιά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζπλεζεηψλ ηεο 

ηζηνξηθήο επηζηεκνληθήο πεηζαξρίαο.  

Κυρύαρχη εύναι, πλϋον, η ϊποψη και ταυτϐχρονα, αποτελεύ πρϐκληςη (Berson et al., 
2001), η ϊρθρωςη των κατϊλληλων ςτρατηγικών μϊθηςησ που υπογραμμύζουν την πρϐταξη 
των ςτϐχων και των επιδιώξεων τησ ιςτορύασ με την υποβοόθηςη-ςτόριξη του υπολογιςτό 
ωσ ςυνϐλου νοητικών εργαλεύων (Martorella, 1997; Mason et al., 2000; Munro, 2000; 
Heafner, 2004; Berson & Balyta, 2004; Marri, 2005; Haydn, 2005; Condie et al., 2007; Tally, 
2007). Η υπογρϊμμιςη τησ φϑςησ τησ ύδιασ τησ επιςτόμησ τησ ιςτορύασ βοηθϊ και καθορύζει 
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τον τρϐπο που τα παιδιϊ μποροϑν να εμπλακοϑν με τισ δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ, ενιςχϑοντασ 
την ιςτορικό μϊθηςη, καθώσ η ειςαγωγό τησ τεχνολογύασ δεν ςχετύζεται μϐνο με ζητόματα 
τησ τεχνολογύασ, αλλϊ κυρύωσ με το περιεχϐμενο και τισ αποτελεςματικϋσ διδακτικϋσ 
πρακτικϋσ που θα πρϋπει να ακολουθηθοϑν ςε κϊθε γνωςτικϐ αντικεύμενο (Harris, 2005). 
Εύναι ανϊγκη οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ ϐχι απλϊ να ικανοποιοϑν τισ ανϊγκεσ 
δημιουργικόσ χρόςησ των δυνατοτότων τησ τεχνολογύασ, αλλϊ να δημιουργοϑν υποθϋςεισ 
ςημαντικϋσ για την ιςτορύα (Yeager & Morris, 1995), διαμορφώνοντασ μια υποθόκη μεταξϑ 
τησ τεχνολογύασ, του περιεχομϋνου διδαςκαλύασ και των δεξιοτότων με την υιοθϋτηςη 
«καινοτϐμων και ευφϊνταςτων εφαρμογών» (Diem, 2000:494; Crowe & van 't Hooft, 2006; 
Swan & Hicks, 2007). 

Παρϊ τον κατακλυςμϐ των νϋων τεχνολογιών ςτην καθημερινϐτητα των νϋων, 
ερευνητικϋσ προςεγγύςεισ που εξετϊζουν την ευχϋρεια των μαθητών με καθιερωμϋνα και 
ςυχνϐχρηςτα ψηφιακϊ εργαλεύα, ϐπωσ φυλλομετρητϋσ, επεξεργαςτϋσ κειμϋνου αναφϋρουν 
ϐτι τα παιδιϊ δεν εύναι τϐςο εξοικειωμϋνα ϐπωσ αρχικϊ εκτιμόθηκε. Οι αντιλόψεισ ςχετικϊ 
με την οικειϐτητα των νϋων με τισ ψηφιακϋσ τεχνολογύεσ και τη «φυςικό» ϋξη τουσ με τισ 
νϋεσ μορφϋσ μϊθηςησ αποςιωποϑν τα ενεργϊ κενϊ εγγραμματιςμοϑ που παρουςιϊζονται. 
Παιδιϊ που εύναι εξοικειωμϋνα με κοινωνικϋσ διαςτϊςεισ και χρόςεισ του διαδικτϑου 
αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ με βαςικϋσ λειτουργύεσ χρόςησ τησ πληροφορύασ ςε ακαδημαώκϐ 
επύπεδο. Σο πραγματικϐ «ψηφιακϐ χϊςμα» δεν ςχετύζεται τϐςο με την πρϐςβαςη ςε 
υπολογιςτϋσ ϐςο με τισ δεξιϐτητεσ που εύναι απαραύτητεσ για την αξιοπούηςη των 
ηλεκτρονικών εργαλεύων (Tally, 2007). Αν και τα ποςοτικϊ αποτελϋςματα ερευνών δεν 
εμφανύζουν ςημαντικό βελτύωςη ςτην επύδοςη των μαθητών και των μαθητριών, αντύθετα 
οι ποιοτικϋσ ερευνητικϋσ προςεγγύςεισ δεύχνουν ςημαντικϊ οφϋλη τησ μαθηςιακόσ 
διαδικαςύασ (Friedman & Heafner, 2007). ημαντικού λϐγοι των αντιφϊςεων που 
απαντώνται, ςχετύζονται με την αποδοχό αναπϐδεικτων παραδοχών για την ιςτορύα και την 
τεχνολογύα και τη δυςκολύα αξιολϐγηςησ τησ ιςτορικόσ επιςτημονικόσ γνώςησ, καθώσ εύναι 
λιγϐτερο διαιςθητικό και απλό απϐ ϐτι η πρακτικό τησ απομνημϐνευςησ (Wiley & Ash, 
2005). 

Μαζεζηαθά Αληηθείκελα (LOs) 

ιν θαη ζπρλφηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κέξηκλα ηεο 

αθαδεκατθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη δηακνίξαζε-δηάρπζε 

ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην πιαίζην ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο 

(Sampson & Zervas, 2011). Ζ έλλνηα ησλ ΜΑ θαζίζηαηαη έλαο λένο ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ 

παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηελ πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ ςεθηαθψλ πφξσλ, 

ζπλδπάδεηαη θαη αξζξψλεηαη ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο-ςεθηαθήο κάζεζεο θαη έξρεηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φζν θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ησλ 

πηνζεηνχκελσλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ (Downes, 2004; McGreal, 2004;.).  

Παξά ηε δεκνθηιία ηνπ ζέκαηνο, εληνπίδεηαη αμηνζεκείσηε δπζθνιία ζηελ απνζαθήληζε ηνπ 

φξνπ κε ηελ άξζξσζε πνηθηιίαο πξνζδηνξηζκψλ, ζρεηηθψλ ελλνηψλ θαη κεηαθνξηθψλ ζρεκάησλ, 

κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά πξνζαλαηνιηζκφ άιιεο θνξέο ζηε καζεζηαθή θαη άιιεο θνξέο ζηελ 

ηερλνινγηθή δηάζηαζή ηνπο. Κνηλφο ηφπνο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απνηεινχλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνηάζζνληαη θαη 

δηακνξθψλνπλ έλα νπζηαζηηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην δηαβνχιεπζεο κε ηελ έθθξαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνρψλ θαη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (McGreal, 2004; Ally, 

2004; Francis & Murphy, 2008; Wiley, 2008).  

Σα ΜΑ αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο νληφηεηεο, ζηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο θαη δηακνηξαζκνχ 

ςεθηαθνχ(θπξίσο) εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επαλαρεζηκνπνηεζνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη πεξηβάιινληα. Πξνβάιινπλ ζεκαληηθά 

νθέιε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δηακνξθψλνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο, θαζψο 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο, πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη επεθηαζηκφηεηαο θαη 
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κε ηνλ ηξφπν απηφ παξέρνπλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζε αξθεηά ζέκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

(Sampson & Zervas, 2011).  

Απνζεηήξηα Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (LORs) 

Σα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη ηα ζρεηηδφκελα δεδνκέλα νξγαλψλνληαη, θαηεγνξηνπνηνχληαη 

θαη απνζεθεχνληαη ζε online βάζεηο δεδνκέλσλ, κε ηνλ φξν Απνζεηήξηα Μαζεζηαθψλ 

Αληηθεηκέλσλ (Learning Object Repositories - LORs). Απνηεινχλ, ελ πνιινίο, ζεκαηηθέο πχιεο 

Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ κε δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη κεηαθνξάο ζε άιια καζεζηαθά 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, ζην πιαίζην θνηλνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κε δπλαηφηεηεο 

έμππλεο θαη δπλακηθήο δηακνίξαζεο (Downes, 2004; McGreal, 2004; Retalis, 2004; Sampson & 

Zervas, 2011). Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ ΜΑ ζπλαξηάηαη κεηαμχ άιισλ κε ην ζχλνιν ησλ 

ζπλδεφκελσλ κεηαδεδνκέλσλ, αιιά θαη ηε δηδαθηηθή πξννπηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Απνηεινχλ 

ςεθηαθνχο πφξνπο ή θαη ζπιινγέο δηαζπλδεδεκέλσλ ςεθηαθψλ πφξσλ νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ζπγθεθξηκέλα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηινγέο: κνξθνινγηθνχ, εηδνινγηθνχ, 

παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ αμηνπνίεζή ηνπο απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ζηελ ππνζηήξημε ζπλαθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε φξνπο 

ηφζν ηεο ηππηθήο φζσλ θαη κνξθψλ άηππεο εθπαίδεπζεο. Σα απνζεηήξηα θαζηζηνχλ ηα ΜΑ 

αλαθαιχςηκα (Downes, 2004), κέζα απφ αλαδπφκελεο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη επηινγήο θαη 

νη αληίζηνηρεο επηινγέο θαζνξίδνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ΜΑ (Sampson & Zervas, 2011. Lee, 

2011), εληζρχνληαο ηελ έλλνηα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, σο ζεκείν ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζην 

πεδίν ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ιεηηνπξγνχλ θαη νη 

πζζσξεπηέο (Aggregators) ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ ζηελ πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ παξερφκελσλ πφξσλ (McGreal, 2008). Ζ θξηηηθή 

πνπ αζθείηαη ηφζν γηα ηα ΜΑ φζν θαη γηα ηα απνζεηήξηα, εζηηάδεη ζηε δνκή ησλ ηερλνινγηθψλ 

απηψλ πεξηβαιιφλησλ, αιιά θαη ηε καζεζηαθή ζηνρνζεζία ζηελ πξννπηηθή επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

θαη επηηάζζεη ηνλ θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ 

ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ θαη εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ (Friesen, 2004; Francis & Murphy, 2008; 

McGreal, 2008). 

To «Φσηφδεληξν» Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ 

Σν «Φσηφδεληξν» Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ έξρεηαη λα απαληήζεη κε ιεηηνπξγηθφ θαη 

νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ αλάδεημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάπηπμε θαη δηακνίξαζε 

πνιιαπιψλ ςεθηαθψλ πφξσλ.  ρεδηάδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη απφ ην ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ ζην 

πιαίζην ηνπ «Φεθηαθνχ ρνιείνπ» θαη απνηειεί ην πξψην απφ ηα απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, ζηελ πξνζπάζεηα νξγάλσζεο θαη δηάζεζεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. To «Φσηφδεληξν» αλαθέξεηαη ζε έλα κεγάιν φγθν απηφλνκσλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ κνλάδσλ ςεθηαθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην ηεο απμαλφκελεο πξνζπάζεηαο 

αμηνπνίεζεο ησλ φξσλ απνζήθεπζεο, αλαδήηεζεο, επηινγήο, αμηνπνίεζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, δηαδηθαζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. 

Φηινμελεί καζεζηαθά αληηθείκελα, φπσο πεηξάκαηα, δηαδξαζηηθέο πξνζνκνηψζεηο, 

δηεξεπλήζεηο, εηθφλεο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, 3D ράξηεο, αζθήζεηο θαη άιια. Πεξηιακβάλεη ηε 

ζπιινγή κε ηα πεξίπνπ 7.000 καζεζηαθά αληηθείκελα ησλ εκπινπηηζκέλσλ δηαδξαζηηθψλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, θαζψο θαη ζπιινγέο κε επηιεγκέλα αληηθείκελα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην 

πιαίζην δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ ΤΠΑΗΘ ή άιισλ θνξέσλ. ια ηα καζεζηαθά αληηθείκελα 

δηαηίζεληαη ειεχζεξα κε ηελ άδεηα Creative Commons CC BY-NC-SA,  πινπνηψληαο ηελ εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη πξνσζψληαο ηε ρξήζε ησλ αλνηρηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ (OER) γηα ηα ζρνιεία. 

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο Οκάδαο Ηζηνξίαο 

Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε λνεηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ πνπ εκπιέθνπλ ζηε δηεξεχλεζε απζεληηθψλ, πνιχπινθσλ θαη 
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πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Fontana, 1997; Gibson, 2004), ελζαξξχλνπλ 

ηελ ηζηνξηθή δηεξεχλεζε κε ηε δηακφξθσζε θαη ηε δηαηχπσζε ηζηνξηθψλ εξσηεκάησλ, ηελ 

επεξψηεζε ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ, θαη ηε δηακφξθσζε εξκελεηψλ, ηε ζχλζεζε θαη ηελ αλαζχλζεζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, δηεπθνιχλνπλ ηε λνεηηθή αλαδεκηνπξγία, ηελ ελζπλαηζζεζηαθή πξνζέγγηζε 

ησλ αλζξψπσλ ηνπο παξειζφληνο, βνεζνχλ ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ 

ηεθκεξίσλ, ησλ γεγνλφησλ, ηεο αιήζεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο, εθιεπηχλνπλ ηελ θαηαλφεζε 

ζεκαληηθψλ αξρψλ θαη ελλνηψλ, παξνπζηάδνληαο ηηο απφςεηο θαη πξννπηηθέο ηνπο ζε έλα 

παγθφζκην θνηλφ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη δηαζπλδέζεσλ 

(Munro, 2000). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξννπηηθή λα θαηαζηεί ην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πην ειθπζηηθφ, λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηελ άκεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο 

(Heafner, 2004; Timmins, 2006), ελψ, θνηλφο ηφπνο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ απνηειεί ε απνκάθξπλζε 

απφ ηηο θπξίαξρεο δαζθαινθεληξηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ παξειζφληνο (Doolittle & Hicks, 2003; 

Swan & Hicks, 2007; Zhao, 2007).  

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζπλδέεηαη κε ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ή 

θαιχηεξα κε ηε ζπλ-δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο θξηηηθήο ζθέςεο, φπνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηξαηεγηθέο θαη κέζνδνη νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Crocco, 2001). Ζ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εκπινθή 

ζηελ επεμεξγαζία πνιιαπινχ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ζην θσο λέσλ κεζνδνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε 

ηελ άζθεζε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ παξαγσγή ιφγνπ ζε κε γξακκηθά πεξηβάιινληα -ζχκθσλα 

κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην βεκαηηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ κάζεζεο, θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε ηδεψλ θαη απφςεσλ σο νκηιεηέο, αθξναηέο ή θαη ζπγγξαθείο (Bass, 1998; Gibson, 

2004). Ζ κεηαθίλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κάζεζεο ζην θέληξν ηεο ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο απνηειεί 

πξνκήλπκα ζεκαληηθήο αιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ςεθηαθή ηζηνξία, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ κάζεζεο λα εξγαζζνχλ κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο, ηηο πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο, ηδέεο θαη εκπεηξίεο ηνπο, λα εμεξεπλήζνπλ φςεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη λα 

βειηηψζνπλ πηπρέο ηεο θαηαλφεζεο, ηφζν ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο, φζν θαη ηνπ παξφληνο, 

εκπιεθφκελα ζε δηαδηθαζίεο αλάιπζεο, εξκελείαο θαη παξαγσγήο λνήκαηνο (Doolittle & Hicks, 

2003; Berson & Balyta, 2004). 

εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο εηζαγσγήο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη 

ζηελ πξφζβαζε ηνπ απαξαίηεηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, σο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηεξεπλεηηθήο ηζηνξηθήο κάζεζεο (Bass, 1998; Ρεπνχζε, 1999; Tardif, 1999; VanFossen & 

Shiveley, 2000; Randall, 2003; Haydn, 2005), πξαθηηθή πνπ βνεζά ζηελ απνθέληξσζε ηεο 

γλψζεο θαη δεκνθξαηηθνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο θαη πξφζθηεζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο 

(Ayers, 1999; Tebeau, 2003; Bolick, 2006). Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πινχζην ηζηνξηθφ πιηθφ, 

εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ζπλδπάδεηαη κε πξαθηηθέο παξακέηξνπο 

ηνπ εγρεηξήκαηνο φπσο είλαη ε ηαρχηεηα, ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ε θαηάξγεζε ησλ γεσγξαθηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, ε απαίηεζε ιηγφηεξνπ θφπνπ θαη νηθνλνκηθψλ εμφδσλ, ε ζπλερήο ελεκέξσζε θαη 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Tardif, 1999; Randall, 2003; Tebeau, 2003; Tally, 2007). 

Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ε αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ αλαδήηεζεο θαη ε ππεξθεηκεληθή 

δηάζηαζε ησλ ηζηνξηθψλ πφξσλ (resources) έρνπλ αιιάμεη θαηά πνιχ ηε θχζε ηζηνξηθήο 

δηεξεχλεζεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε ην ίδην ην ηζηνξηθφ πιηθφ θαη ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο (Ayers, 1999; Lee & Molebash, 2004), θαζψο «Σν 

δηαδίθηπν ζπληζηά κηα ηεξάζηηα δεμακελή ηζηνξηθψλ πεγψλ, έλα απξνζδηφξηζησλ δηαζηάζεσλ 

εηθνληζηηθφ αξρείν ην νπνίν επεκβαίλεη δπλακηθά ζηελ ηζηνξηθή κάζεζε, αλαηξψληαο ηηο εγγελείο 

γηα ην ζρνιηθφ κάζεκα πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο ηεο αλαδήηεζεο πεγψλ» (Ρεπνχζε, 2007). 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζπγθξνηεί ην αλαγθαίν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

είλαη απαξαίηεην γηα δηδαθηηθέο εθαξκνγέο δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ έλλνηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ ηδέα ππέξβαζεο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ σο εξγαιείσλ θαη 

ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ηελ ηζηνξηθή 

θαηαλφεζε. Χο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο σο ελφο ελ δπλάκεη εξγαζηεξίνπ ηζηνξίαο πνπ εξεπλά, κειεηά θαη 

επεμεξγάδεηαη ηζηνξηθέο πεγέο. Δίλαη ην ζπλνιηθφ πιηθφ πνπ επηηξέπεη ζηηο νκάδεο καζεηψλ θαη 
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καζεηξηψλ λα ζέηνπλ ηζηνξηθά εξσηήκαηα θαη λα πξνρσξνχλ ζηελ απάληεζε ηνπο κέζα απφ 

δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ είλαη απνδεθηά ηζηνξηθά, παηδαγσγηθά ζπκβαηά θαη λα πξνζβιέπεη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Σζηβάο, 2007).  

Ο ςεθηαθφο εκπινπηηζκφο ζπλνκηιεί απφιπηα κε ηηο πξνζπάζεηεο αλάδεημεο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ κε ηε ζπλέξγεηα ειεθηξνληθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηηο εθθάλζεηο ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο (digital history) (Cohen & Rosenzweig, 2006). Ζ 

πνιπκνξθία ησλ ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ ζπλεηζθέξεη πιήζνο δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ πξφηαμε ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ επηδηψμεσλ ηεο ηζηνξίαο, θαζψο ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε 

δεηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θπξίσο κε ην πεξηερφκελν θαη ηηο απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σελ αξρηθή επθνξία 

πνπ επηθξάηεζε, εμαηηίαο ησλ ππνζρέζεσλ ηεο ηερλνινγίαο, δηαδέρεηαη κηα απαηζηφδνμε εμέιημε 

αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία πξέπεη εθ λένπ λα ηεζεί ζε 

ξεαιηζηηθή βάζε (Berson & Balyta, 2004). εκαληηθνί ιφγνη ησλ αληηθάζεσλ πνπ απαληψληαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή αλαπφδεηθησλ παξαδνρψλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηερλνινγία θαη ηε 

δπζθνιία αμηνιφγεζεο ηεο ηζηνξηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο, θαζψο είλαη ιηγφηεξν δηαηζζεηηθή 

θαη απιή απφ φηη ε πξαθηηθή ηεο απνκλεκφλεπζεο κηαο έηνηκεο ηζηνξηθήο «αιήζεηαο». Ζ απνδνρή 

ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ  παξακέηξσλ ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο επηηξέπεη ηε 

δηακφξθσζε αζθαινχο επηζηεκνληθήο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο θαη ζπζηνίρηζε κε ηηο ζχγρξνλεο 

αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο. Πνιιέο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε ηζηνξηθή θαη παηδαγσγηθή δηάζηαζε, θαη δελ εηζάγνπλ ζηνηρεία αβεβαηφηεηαο ή 

ακθηζβήηεζεο ψζηε λα θαιιηεξγεζνχλ νη δεμηφηεηεο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο (Σζηβάο, 2011).  

Προσ αυτό την κατεϑθυνςη ςκοπϐσ τησ διαδικαςύασ εμπλουτιςμοϑ και δημιουργύασ νϋων 
μαθηςιακών οντοτότων τησ Ομϊδασ Ιςτορύασ, ςτο πλαύςιο του «Υωτϐδεντρου», αποτελεύ η 
προώθηςη τησ διερευνητικόσ και ςυνεργατικόσ ιςτορικόσ μϊθηςησ, με την αξιοπούηςη 
πρωτογενοϑσ υλικοϑ και την ανϊπτυξη διαφοροποιημϋνων διαδρομών, η προςϋγγιςη των 
εννοιών τησ διαθεματικϐτητασ, τησ πολυτροπικϐτητασ και τησ διακειμενικϐτητασ με τη 
χρόςη και αξιοπούηςη διαφορετικών κειμϋνων απϐ γνωςτικϊ αντικεύμενα που ςυνομιλοϑν 
και προςανατολύζουν μια ςυνολικό προςϋγγιςη τησ ανθρώπινησ δημιουργύασ, και η 
ανϊπτυξη και καλλιϋργεια ϐψεων του προςδοκώμενου ιςτορικοϑ και ψηφιακοϑ 
εγγραμματιςμοϑ. Η χρόςη των ςυνοδευτικών μεταδεδομϋνων, με ςαφεύσ διδακτικϋσ 
πρακτικϋσ αρθρώνουν ςαφϋσ πλαύςιο διδακτικόσ αξιοπούηςησ των Μαθηςιακών 
Αντικειμϋνων με ςϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ και διδακτικϋσ προςεγγύςεισ. Σο αποτϋλεςμα θα 
κριθεύ απϐ την αποδοχό τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ και θα εξαρτηθεύ απϐ τουσ τρϐπουσ 
αξιοπούηςησ ςτη διδακτικό και μαθηςιακό διαδικαςύα. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ ΜΑ πέξα απφ ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

παξακέηξνπο ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο φςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, 

θαζψο πνιχ ζπρλά ην πεξηερφκελν θαζνδεγεί παξφκνηεο δηαδηθαζίεο. Ζ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ 

πεδίσλ έξρεηαη λα θαιχςεη ζεκαληηθέο φςεηο ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο πεξηφδνπ, λα δηακνξθψζεη έλα πιαίζην λνεκαηνδφηεζεο ηζηνξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη γεγνλφησλ ηεο πεξηφδνπ, θαη λα παξσζήζεη ζηελ ηζηνξηθή ζθέςε θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.  

Ζ Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε  

Η διδακτικό αξιοπούηςη των παρεχϐμενων ψηφιακών πϐρων διαμορφώνει νϋεσ 
δυνατϐτητεσ για το μϊθημα τησ ιςτορύασ και δεν πρϋπει να εκληφθεύ ωσ μια επιπλϋον πηγό 
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, η οπούα περιορύζεται ςτην πρϐςβαςη και ςτη ςυλλογό πληροφοριών. 
Οι παραδοςιακϋσ δαςκαλοκεντρικϋσ και βιβλιοκεντρικϋσ μϋθοδοι διδαςκαλύασ κυριαρχοϑν 
ςτη ςχολικό μαθηςιακό διαδικαςύα και η τεχνολογύα τυπικϊ αφομοιώνεται ςτουσ 
υπϊρχοντεσ ρϐλουσ και λειτουργύεσ και ελϊχιςτα ςυνειςφϋρει ςτη μεταμϐρφωςη τησ 
διδαςκαλύασ και τησ μϊθηςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ αξιοπούηςόσ τησ. Προσ αυτό την 
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κατεϑθυνςη κρύνεται απαραύτητη η ςυμπϐρευςη με τισ παραδοχϋσ και τισ ερευνητικϋσ 
προςεγγύςεισ τησ διδακτικόσ τησ ιςτορύασ που ςυνεχώσ πληθαύνουν και αναφϋρονται ςτη 
θετικό ςυμβολό και αποτελεςματικϐτητα τησ τεχνολογύασ η οπούα μπορεύ να αξιοποιηθεύ ςε 
πληθώρα διδακτικών προοπτικών (Diem, 2000; Munro, 2000; Mason et al., 2000; Lee, 2002; 
Milson, 2002; Doolittle & Hicks, 2003; Cantu & Warren, 2003; Staley, 2004; Whitworth & 
Berson, 2003; Berson & Balyta, 2004; Lee et al., 2006; Saye & Brush, 2006; Robinson & 
McKnight 2006; Friedman & Heafner, 2007; McCormick, 2008). 

Η ϋννοια των ΜΑ μορφοποιεύ με ςαφό τρϐπο τισ προςπϊθειεσ τησ εκπαιδευτικόσ 
κοινϐτητασ να αφομοιώςει τισ δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ ςτο πλαύςιο ςαφοϑσ παιδαγωγικοϑ 
και διδακτικοϑ πλαιςύου, το οπούο αρθρώνεται με το ςϑνολο των ςυνοδευτικών 
παιδαγωγικών, διδακτικών, τεχνικών και νομικών μεταδεδομϋνων, διαμορφώνοντασ 
αυτϐνομεσ ψηφιακϋσ οντϐτητεσ οι οπούεσ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν και να 
επαναχρηςιμοποιηθοϑν ςε διαφορετικϊ διδακτικϊ και μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα, 
ικανοποιώντασ ςημαντικϋσ παραμϋτρουσ τησ ψηφιακόσ/ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, και να 
ςυνειςφϋρουν: α) ςτην πρϐςβαςη ςε πλοϑςιο ιςτορικϐ υλικϐ και τη δυνατϐτητα εμπλοκόσ 
με πολλαπλϊ αυθεντικϊ και πολυτροπικϊ κεύμενα και υπερμεςικϋσ εφαρμογϋσ, β) ςτην 
ενύςχυςη και διεϑρυνςη του προγρϊμματοσ ςπουδών, γ) ςτη διαμϐρφωςη μορφών 
διδαςκαλύασ που ενδυναμώνουν το ενδιαφϋρον των υποκειμϋνων, δημιουργοϑν κύνητρα και 
διαμορφώνουν θετικϋσ ςτϊςεισ για το γνωςτικϐ αντικεύμενο και το ςχολεύο, δ) ςτη 
διαμϐρφωςη πιο ουςιαςτικόσ, ενεργητικόσ και διαδραςτικόσ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ, ε) 
ςτην υποςτόριξη αυθεντικόσ ιςτορικόσ ϋρευνασ και ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων ιςτορικόσ 
διερεϑνηςησ, ςτ) ςτην ανϊπτυξη καινοτϐμων εφαρμογών, οι οπούεσ ενιςχϑουν τισ 
δεξιϐτητεσ διαχεύριςησ τησ πληροφορύασ, ζ) ςτη ςϑγκριςη και αξιολϐγηςη διαφορετικών 
προοπτικών και ςτην παρουςύαςη δεδομϋνων, η) ςτη διαμϐρφωςη περιβαλλϐντων που 
επιτρϋπουν την ανϊπτυξη τησ ομαδοςυνεργατικόσ μϊθηςησ, θ) ςτην ανϊπτυξη και 
καλλιϋργεια κριτικόσ ςκϋψησ, ι) ςτη λόψη αποφϊςεων, ια) ςτην επύλυςη προβλημϊτων και 
ςτην απϐκτηςη των απαραύτητων δεξιοτότων, ιβ) ςτη διεϑρυνςη των μορφών 
επικοινωνύασ, ιγ) ςτην ανϊπτυξη του διαλϐγου και τησ επιχειρηματολογύασ, ιδ) ςτην 
ενδυνϊμωςη τησ πολυπολιτιςμικόσ επύγνωςησ, και ιε) ςτη ςυςχϋτιςη τησ ϋνταξησ τησ 
τεχνολογύασ με την αποδοχό και αξιοπούηςη εποικοδομητικών ςτρατηγικών διδαςκαλύασ 
και μϊθηςησ. 

το πλαύςιο τησ προηγηθεύςασ τυπολογύασ η ομϊδα εργαςύασ επιλϋγει ςυγκεκριμϋνεσ 
ςτρατηγικϋσ ανϊπτυξησ που ςτοχεϑουν:  

α) ςτην παρουςύαςη ιςτορικών θεμϊτων, με την αξιοπούηςη τησ πολυμεςικόσ και 
διαδραςτικόσ δυνατϐτητασ των ΣΠΕ, ςτο πλαύςιο διαμϐρφωςησ πολλαπλών μαθηςιακών 
αναπαραςτατικών εμπειριών που μποροϑν να λειτουργόςουν ςτη διαμϐρφωςη 
περιβϊλλοντοσ εκκύνηςησ τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ, και να υποβοηθόςουν ςτην 
κατανϐηςη θεμϊτων, διαδικαςιών και εννοιών τησ ιςτορικόσ εκπαύδευςησ, ςτην προοπτικό 
να καταςτεύ το μϊθημα τησ ιςτορύασ πιο ελκυςτικϐ, να προκαλϋςει το ενδιαφϋρον των 
μαθητών και των μαθητριών και να δημιουργόςει τα κατϊλληλα κύνητρα για την ϊμεςη και 
ενεργό ςυμμετοχό τουσ. 

 Ο ιππϐδρομοσ τησ Κωνςταντινοϑπολησ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9130 
 Η ηγεμονύα τησ Αθόνασ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9160 
 Ο αρχαιοελληνικϐσ ναϐσ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8816 
β) ςτην καλλιϋργεια και ανϊπτυξη τησ διερευνητικόσ ιςτορικόσ μϊθηςησ, με τη 

διαμϐρφωςη μαθηςιακών περιβαλλϐντων κριτικόσ ςκϋψησ που αναπτϑςςουν ςτρατηγικϋσ 
και μεθϐδουσ, υποςτηρύζουν τη διερευνητικό μϊθηςη και την επύλυςη προβλημϊτων, και 
ενθαρρϑνουν την αποδοχό εποικοδομητικών παιδαγωγικών προςεγγύςεων. Διαδικαςύεσ 
που υποχρεώνουν τα υποκεύμενα μϊθηςησ να εμπλακοϑν ςτην επεξεργαςύα πολλαπλοϑ 
ιςτορικοϑ υλικοϑ, ςτο πλαύςιο ανϊδειξησ τησ ιςτορικόσ ςκϋψησ των υποκειμϋνων και 
επύτευξησ του προςδοκώμενου ιςτορικοϑ και ψηφιακοϑ εγγραμματιςμοϑ.  

 «Ανϊγνωςη», Φρυςϐβουλου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9156 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9130
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9160
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8816
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9156
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 Περύ αρχαιοτότων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8686  
 Γ. Υραντζό, Φρονικϐν: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8353 
δ) ςτη δημιουργύα και ςύνθεςη, με τη διαμϐρφωςη και την ανϊπτυξη μαθηςιακών 

αντικειμϋνων τα οπούα διαμορφώνουν τρϐπουσ δημιουργύασ ϐψεων κατανϐηςησ ιςτορικών 
φαινομϋνων και οδηγοϑν ςε διαδικαςύεσ ςϑνθεςησ ςυγκεκριμϋνων ιςτορικών θεμϊτων – 
ερωτημϊτων, με τρϐπουσ που οδηγοϑν ςτην κατανϐηςη τησ φϑςησ τησ ιςτορύασ ωσ 
επιςτόμησ και επιτρϋπουν την ςυνομιλύα με το παρελθϐν με διαδικαςύεσ που το καθιςτοϑν 
ιςτορικϐ. 

 Ο ανδριϊντασ του Ιουςτινιανοϑ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8590 
 Σο μινωικϐ αριθμητικϐ ςϑςτημα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9348 
 Ο Πελοποννηςιακϐσ πϐλεμοσ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9314 
 όμα Υραςύκλειασ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8967 
Η διδακτικό αξιοπούηςη των παρεχϐμενων ψηφιακών πϐρων διαμορφώνει νϋεσ 

δυνατϐτητεσ, καθώσ επιτρϋπει πολλαπλϐτητα τϐςο διδακτικών ϐςο και μαθηςιακών 
προςεγγύςεων, που ενιςχϑουν την κατανϐηςη του ιςτορικοϑ παρελθϐντοσ και 
απομακρϑνουν απϐ την παραδοςιακό δομό του ϋντυπου λϐγου και του τρϐπου που αυτϐ 
ϋχει εγκαταςταθεύ ςτισ ςυνόθεισ και ςτουσ τρϐπουσ εννϐηςησ τησ ιςτορικόσ διαδικαςύασ. 

Οι εκπαιδευτικού μποροϑν να ςχεδιϊςουν διδακτικϋσ προςεγγύςεισ με την αξιοπούηςη 
του απαραύτητου ιςτορικοϑ πλαιςύου διαμορφώνοντασ νϋεσ πρακτικϋσ ςε ϐλεσ τισ φϊςεισ 
τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, δημιουργώντασ κατϊλληλα περιβϊλλοντα εκκύνηςησ 
διερευνητικών διεργαςιών τησ ςχολικόσ τϊξησ, επιτρϋποντασ την επεξεργαςύα ιςτορικών 
πηγών, υποβοηθώντασ την κατανϐηςη ιςτορικών φαινομϋνων και εννοιολογόςεων και 
διαμορφώνοντασ το πλαύςιο ουςιαςτικόσ ανατροφοδϐτηςησ, αναπτϑςςοντασ 
μεταγνωςτικϋσ διαδικαςύεσ και ςτρατηγικϋσ. 

Οι μαθητϋσ και μαθότριεσ μποροϑν να εμπλακοϑν ςε αυτϐνομεσ μαθηςιακϋσ 
διαδικαςύεσ, με τρϐπουσ που ςυνϊδουν ςτισ ιδιαύτερεσ δυνατϐτητεσ και ενδιαφϋροντϊ τουσ, 
ικανοποιώντασ ατομικϋσ και ομαδικϋσ διδακτικϋσ διαδικαςύεσ, τϐςο εντϐσ, ϐςο και εκτϐσ τησ 
ςχολικόσ τϊξησ, ςτην προοπτικό δημιουργύασ κοινοτότων μϊθηςησ,  ςυνειςφϋροντασ ςτην 
επικοινωνύα με ευρϑτερουσ φορεύσ, καλλιεργώντασ ερμηνευτικϋσ προςεγγύςεισ και 
δυνατϐτητεσ απϐδοςησ νοόματοσ, αναπτϑςςοντασ ουςιαςτικϋσ μορφϋσ ανατροφοδϐτηςησ 
και ϊμβλυνςησ παρανοόςεων, ςτρεβλώςεων και ιςτορικών ςτερεοτϑπων. 

πκπεξάζκαηα 

την παροϑςα ειςόγηςη γύνεται παρουςύαςη του εννοιολογικοϑ πλαιςύου ςχεδιαςμοϑ και 
υλοπούηςησ ΜΑ για το μϊθημα ιςτορύασ ςτο ελληνικϐ ςχολεύο, καθώσ και προτϊςεισ 
διδακτικόσ αξιοπούηςόσ τουσ. Σα ΜΑ αντιμετωπύζονται ωσ διδακτικϋσ ψηφύδεσ 
διερευνητικόσ μϊθηςησ, οι οπούεσ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ςτο πλαύςιο ϊτυπων ϐςο και 
τυπικών μορφών εκπαύδευςησ ςτο πλαύςιο τησ ιςτορικόσ εκπαύδευςησ. Σο πλαύςιο αυτϐ 
αποςαφηνύζει τουσ τρϐπουσ χρόςησ και αξιοπούηςησ των Μαθηςιακών Αντικειμϋνων για το 
μϊθημα τησ ιςτορύασ ςε εκπαιδευτικοϑσ και μαθητϋσ ςτην προοπτικό ενδυνϊμωςησ τησ 
ιςτορικόσ μϊθηςησ και τησ ιςτορικόσ κουλτοϑρασ. Η διευκϐλυνςη τησ διερευνητικόσ 
μϊθηςησ, η ενθϊρρυνςη εποικοδομητικών παιδαγωγικών προςεγγύςεων, και η διϊδοςη 
γνωςτικών αναπαραςτϊςεων ςε διαφορετικϊ περιβϊλλοντα, αναφϋρονται ςτισ ςημαντικϋσ 
ςυνειςφορϋσ τησ τεχνολογύασ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. Η οπτικό τησ ύδιασ τησ φϑςησ τησ 
επιςτόμησ τησ ιςτορύασ βοηθϊ ςτον καθοριςμϐ του τρϐπου εμπλοκόσ των παιδιών με τισ 
δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ, ενιςχϑοντασ τη μαθηςιακό διαδικαςύα. Οι εφαρμογϋσ των ΣΠΕ θα 
πρϋπει να αναπτϑςςουν ϋγκυρη ιςτορικό γνώςη, να υποςτηρύζουν και να ενθαρρϑνουν τη 
διερευνητικό μϊθηςη και την αξιοπούηςη των ιςτορικών πηγών, να επιτρϋπουν την 
ανϊπτυξη των ιςτορικών εννοιών τησ αιτιϐτητασ, τησ αλλαγόσ και του ιςτορικοϑ χρϐνου, 
και τϋλοσ, να βοηθοϑν ςτην οργϊνωςη και ςτην επικοινωνύα των ιςτορικών ευρημϊτων. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8686
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8353
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8590
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9348
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9314
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8967
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Πξφηαζε δηδαζθαιίαο γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο κε ην ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ Gimp ζην Γπκλάζην 
 

Κνθθφξε Αζελά  

Καθηγότρια Πληροφορικόσ, 6ο Γυμνϊςιο Φαώδαρύου,  
athinako@gmail.com 

Περύληψη 

κοπϐσ τησ εργαςύασ εύναι η παρουςύαςη μιασ εκπαιδευτικόσ προςϋγγιςησ 
διδαςκαλύασ για την επεξεργαςύα εικϐνασ με το λογιςμικϐ Gimp ςτο Γυμνϊςιο. Σο 
πρϐγραμμα επεξεργαςύασ εικϐνασ Gimp θεωρεύτε ιδανικϐ γιατύ εύναι ανοικτοϑ 
κώδικα και επομϋνωσ δωρεϊν και ταυτϐχρονα παρϋχει φιλικϐ περιβϊλλον προσ το 
χρόςτη. Η διδαςκαλύα τησ επεξεργαςύασ εικϐνασ πραγματοποιεύται με τη χρόςη 
φϑλλων εργαςύασ που περιλαμβϊνουν μια ςειρϊ δραςτηριοτότων, διαβαθμιςμϋνησ 
δυςκολύασ που καλϑπτουν ικανοποιητικϊ τισ ανϊγκεσ του μαθόματοσ και εύναι 
ςϑμφωνεσ με τη θεωρύα του οικοδομιςμοϑ και τισ αρχϋσ τισ ομαδοςυνεργατικόσ 
διδαςκαλύασ. Κρύνοντασ απϐ τισ επιδϐςεισ και τον ενθουςιαςμϐ των μαθητών, τα 
αποτελϋςματα τησ εν λϐγω διδαςκαλύασ φαύνεται να εύναι ιδιαύτερα ενθαρρυντικϊ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Επεξεργαςύα εικϐνασ, Gimp, Ελεϑθερο λογιςμικϐ  

Δηζαγσγή 

Η επεξεργαςύα εικϐνασ εύναι μια αναγκαιϐτητα για ϐλουσ μασ αφοϑ με τη χρόςη 
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και κινητών, τα οπούα πλϋον λειτουργοϑν και ωσ 
εργαλεύα λόψησ φωτογραφιών, ςυγκεντρώνουμε μεγϊλεσ ποςϐτητεσ ψηφιακών εικϐνων. 
τη ςυνϋχεια, πολλϋσ απϐ τισ εικϐνεσ αυτϋσ, θα πρϋπει να τισ βελτιώςουμε με το κατϊλληλο 
λογιςμικϐ ϋτςι ώςτε να τισ χρηςιμοποιοϑμε ςτη δημιουργύα πολυμϋςων.  

την εκπαύδευςη και πιο ςυγκεκριμϋνα ςτο Γυμνϊςιο, η επεξεργαςύα εικϐνασ 
προβλϋπεται να διδαχθεύ ςτα παιδιϊ ςτο μϊθημα τησ Πληροφορικόσ ςτη Β’ Σϊξη ςτο 
Κεφϊλαιο 3 το οπούο αναφϋρεται ςτα πολυμϋςα. 

Ϊνα πολϑ καλϐ πρϐγραμμα Επεξεργαςύασ Εικϐνασ εύναι το Gimp το οπούο εύναι λογιςμικϐ 
ανοικτοϑ - ελεϑθερου κώδικα και λειτουργεύ ςε ϐλα τα Λειτουργικϊ υςτόματα ( Windows, 
Linux, Unix & MacOS). Σα βαςικϊ του πλεονεκτόματα που το καθιςτοϑν ιδανικϐ για την 
εκπαύδευςη εύναι πωσ εύναι δωρεϊν, απευθϑνεται ςε χρόςτεσ κϊθε επιπϋδου, αρχϊριουσ και 
προχωρημϋνουσ, ϋχει ϋνα ιδιαύτερα φιλικϐ προσ το χρόςτη περιβϊλλον, θεωρεύται «ελαφρϑ» 
και γρόγορο ςε ςχϋςη με ϊλλα παρϐμοια λογιςμικϊ και τϋλοσ εύναι επεκτϊςιμο μϋςω plugins 
καθώσ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και ωσ πρϐγραμμα δημιουργύασ και επεξεργαςύασ 
ςχεδιοκύνηςησ μϋςω του Gimp Animation Package (GAP). Με βϊςη τα παραπϊνω 
χαρακτηριςτικϊ, καταλόγουμε με αςφϊλεια ςτο ςυμπϋραςμα πωσ εύναι ϋνα πρϐγραμμα που 
δεν ϋχει να ζηλϋψει τύποτα απϐ τα αντύςτοιχα ακριβϊ λογιςμικϊ του εμπορύου.  

Φρηςιμοποιώντασ, λοιπϐν, το Gimp και λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ςϑγχρονεσ θεωρύεσ 
μϊθηςησ ϐπου, κατϊ τη Βοςνιϊδου (2001), αναγνωρύζουν τουσ βαςικοϑσ παρϊγοντεσ που 
ευνοοϑν τη μϊθηςη, δηλαδό την ενεργητικό ςυμμετοχό, τη ςυνεργαςύα μεταξϑ των 
εκπαιδευϐμενων καθώσ και τη χρόςη δραςτηριοτότων που να ϋχουν νϐημα, προςπαθόςαμε 
να διδϊξουμε την επεξεργαςύα εικϐνασ ςτο Γυμνϊςιο μϋςα απϐ φϑλλα εργαςύασ που 
ςτηρύζονται ςτισ παραπϊνω αρχϋσ. Ο τρϐποσ αυτϐσ μϊθηςησ ςυνδϋεται με ςημαντικϊ 
ρεϑματα τησ Ιςτορύασ τησ Παιδαγωγικόσ, ϐπωσ ο ενεργϐσ ρϐλοσ τουσ μαθητό ςτον Piaget 
(Piaget, 1979), το «learning by doing» του Dewey (Dewey, 1971), τη μϊθηςη μϋςω 
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ανακϊλυψησ του Bruner (Bruner, 1960) ό την ομαδοςυνεργατικό διδαςκαλύα του Vygotsky 
(Vygotsky, 1978).  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα φϑλλα εργαςύασ που χρηςιμοποιόθηκαν επιτρϋπουν ςτουσ μαθητϋσ 
να μεγιςτοποιόςουν τον ενεργϐ ρϐλο τουσ ςτη μϊθηςη ενώ ςυγχρϐνωσ βοηθοϑν ςτην 
αποφυγό τησ ανϊλυςησ τησ διδαςκαλύασ απϐ τουσ καθηγητϋσ δαςκϊλουσ ςαν μια 
διαδικαςύα διαβύβαςησ γνώςησ ςε  παθητικοϑσ μαθητϋσ. Η εμπλοκό των μαθητών  
πραγματοποιεύται ςτα πλαύςια ενϐσ δομημϋνου ςχεδύου μαθόματοσ, ώςτε να μην χϊνεται το 
αρχικϐ ενδιαφϋρον και δημιουργοϑνται αποκλύςεισ απϐ τισ μαθηςιακϋσ επιδιώξεισ.  ε κϊθε 
περύπτωςη ο καθηγητόσ πρϋπει να φροντύζει ώςτε η μϊθηςη να εύναι «ο ςτϐχοσ» ενώ οι 
δραςτηριϐτητεσ εύναι ϋνα πολϑ καλϐ μϋςον για να την επύτευξη του (Makrakis, 1998).  
Επιπλϋον, οι επιμϋρουσ δραςτηριϐτητεσ ςτοχεϑουν ςε ξεχωριςτϋσ ϋννοιεσ που εύναι 
κατϊλληλεσ για την ηλικύα, το επύπεδο των παιδιών και το διαθϋςιμο χρϐνο που μποροϑμε 
να αφιερώςουμε ςτην επεξεργαςύα εικϐνασ. ε αυτϋσ γύνεται χρόςη βαςικών εργαλεύων, 
περιγρϊφονται αναλυτικϊ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθόςουν οι μαθητϋσ ενώ 
ςυνδυϊζεται η ϋμμεςη εκμϊθηςη του λογιςμικοϑ πετυχαύνοντασ ταυτϐχρονα την κατανϐηςη 
μιασ ςυγκεκριμϋνησ ϋννοιασ ςτην επεξεργαςύα εικϐνασ.  

Γηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ  

Διδακτικό ενότητα: Επεξεργαςύα εικϐνασ. 
Σϊξεισ: Β’ Γυμναςύου 
Εκτιμώμενη διϊρκεια: Γυμνϊςιο 2 ώρεσ  
Ο ςκοπόσ των δραςτηριοτότων εύναι να εξοικειωθοϑν τα παιδιϊ με τισ βαςικϋσ 

δυνατϐτητεσ τησ επεξεργαςύασ εικϐνασ χρηςιμοποιώντασ το λογιςμικϐ Gimp. Οι 
προςδοκώμενοι εκπαιδευτικού ςτόχοι, μετϊ το τϋλοσ των δραςτηριοτότων, εύναι οι 
μαθητϋσ να μποροϑν:  

ε επύπεδο γνώςεων 
Να περιγρϊφουν τουσ λϐγουσ χρόςησ ενϐσ προγρϊμματοσ επεξεργαςύασ εικϐνασ.  
Να αναγνωρύζουν τα βαςικϊ εργαλεύα ενϐσ προγρϊμματοσ επεξεργαςύασ εικϐνασ.   
Να αξιοποιοϑν τισ δυνατϐτητεσ ενϐσ προγρϊμματοσ επεξεργαςύασ εικϐνασ.  
ε επύπεδο ικανοτότων 
Να επιλϋγουν τα κατϊλληλα εργαλεύα  
Να χρηςιμοποιοϑν παραγωγικϊ τισ δυνατϐτητεσ του προγρϊμματοσ επεξεργαςύασ 

εικϐνασ.  
Να διαχειρύζονται το λογιςμικϐ επεξεργαςύασ εικϐνασ.  
Να διαχειρύζονται επύπεδα και ςτρώςεισ και να δημιουργοϑν εικϐνα ςε τουλϊχιςτον δϑο 

επύπεδα.  
ε επύπεδο ςτϊςεων 
Να εκτιμοϑν τη χρόςη του Η/Τ ςτην επεξεργαςύα εικϐνασ.  
Να υιοθετοϑν καλϋσ πρακτικϋσ ςτην επεξεργαςύα εικϐνασ.  
Να εργϊζονται ομοδοςυνεργατικϊ.  
Σα απαραύτητα υλικϊ εύναι υπολογιςτϋσ ςτουσ οπούουσ θα ϋχουμε εγκαταςτόςει όδη το 

Gimp και τισ εικϐνεσ με τισ οπούεσ θα εργαςτοϑν οι μαθητϋσ και ϋνασ προτζϋκτορασ. 
Για κϊθε μαθητό χρειαζϐμαςτε: 
Δϑο  φϑλλα εργαςύασ  
Ϊνα φλαςϊκι 
Οι εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που επιλϋχθηκαν όταν Ερωτόςεισ-Απαντόςεισ, υζότηςη, 

Καταιγιςμϐσ ιδεών, Ειςόγηςη, Ωςκηςη, Ομϊδεσ εργαςύασ. 

Δθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ 

1η Διδακτικό Ώρα 
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Ειςαγωγό  
Κϊνοντασ ςϑνδεςη με τα προηγοϑμενα, ζητϊμε απϐ τα παιδιϊ να πουν τον οριςμϐ των 

πολυμϋςων. Απϐ αυτϐ προκϑπτει ϐτι η εικϐνα εύναι κομμϊτι των πολυμϋςων και 
ενημερώνουμε τουσ μαθητϋσ ϐτι για τισ επϐμενεσ δϑο ώρεσ θα αςχοληθοϑμε με τα βαςικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τησ εικϐνασ και κυρύωσ  με την επεξεργαςύα τησ. (2 λεπτϊ) 

Κύριο μϋροσ  
Κϊνουμε μια ςϑντομη ειςόγηςη ςε βαςικϋσ ϋννοιεσ ϐπωσ ανϊλυςη εικϐνασ, χρώμα (RGB), 

βϊθοσ χρώματοσ και υπολογιςμϐσ μεγϋθουσ εικϐνασ. (10 λεπτϊ) 
τη ςυνϋχεια, ρωτϊμε τα παιδιϊ αν τραβοϑν φωτογραφύεσ, αν  ϋχουν επεξεργαςτεύ 

κϊποιεσ απϐ αυτϋσ και τι όταν αυτϐ που διϐρθωςαν. Όςα παιδιϊ ϋχουν κϊνει ϋςτω και μια 
μικρό επεξεργαςύα εικϐνασ τα ρωτϊμε τι πρϐγραμμα χρηςιμοπούηςαν. Σϋλοσ 
απευθυνϐμαςτε ςε ϐλα τα παιδιϊ και θϋτουμε το ερώτημα: «Που μπορεύ να φανεύ χρόςιμη η 
επεξεργαςύα εικϐνασ;». Με καταιγιςμϐ ιδεών καταλόγουμε ςτισ χρόςεισ που μπορεύ να 
προςφϋρει ϋνα λογιςμικϐ επεξεργαςύασ εικϐνασ. Ενημερώνουμε τουσ μαθητϋσ πωσ 
πρϐκειται να δουλϋψουμε με το πρϐγραμμα Gimp το οπούο εύναι δωρεϊν, «ελαφρϑ» για τον 
υπολογιςτό και δεν ϋχει να ζηλϋψει τύποτα απϐ τα αντύςτοιχα επαγγελματικϊ προγρϊμματα. 
Επύςησ τουσ πληροφοροϑμε πωσ ςτο blog (athinakokkori.wordpress.com) μποροϑν να 
βρουν τον αντύςτοιχο ςϑνδεςμο και να το κατεβϊςουν. Ϊπειτα, παρουςιϊζουμε ςϑντομα το 
περιβϊλλον και τα εργαλεύα του Gimp με τα οπούα θα αςχοληθοϑμε με τη βοόθεια του 
προτζϋκτορα. (10 λεπτϊ)   

Οι μαθητϋσ κϊθονται ανϊ ομϊδεσ των δϑο ατϐμων ςε κϊθε Η/Τ και τουσ δύνουμε το 
πρώτο φϑλλο εργαςύασ το οπούο περιϋχει 3 δραςτηριϐτητεσ. τον προτζϋκτορα εμφανύζουμε 
την πρώτη εικϐνα απϐ την πρώτη δραςτηριϐτητα και εξηγοϑμε ϐτι θϋλουμε να ιςιώςουμε 
τον ορύζοντα τησ εικϐνασ πρϊγμα που θα καταφϋρουμε κϊνοντασ μϋτρηςη, περιςτροφό και 
περικοπό εικϐνασ. Σα παιδιϊ ακολουθοϑν τα βόματα ϐπωσ περιγρϊφονται ςτη 
δραςτηριϐτητα ϋτςι ώςτε να πετϑχουν το κατϊλληλο αποτϋλεςμα. Επιβλϋπουμε, βοηθοϑμε 
και ενθαρρϑνουμε τη ςυνεργαςύα μεταξϑ τουσ αλλϊ και μεταξϑ των ομϊδων. (13 λεπτϊ) 

Κατϐπιν, περνϊμε ςτη δεϑτερη δραςτηριϐτητα. Εμφανύζουμε την αντύςτοιχη εικϐνα ςτον 
προτζϋκτορα και  εξηγοϑμε πωσ θα πρϋπει να μη φαύνονται τα χωρύςματα των τοϑβλων 
πρϊγμα που μπορεύ να γύνει με το εργαλεύο κλωνοπούηςη. Οι μαθητϋσ εργϊζονται ςϑμφωνα 
με τα βόματα τησ δραςτηριϐτητασ. Μϐλισ ολοκληρώςουν, τουσ ζητϊμε να εγκαταςτόςουν το 
Gimp ςτο δικϐ τουσ υπολογιςτό και να κϊνουν την τρύτη δραςτηριϐτητα ςτο ςπύτι τουσ. το 
φλαςϊκι που ϋχουν μαζύ τουσ, αντιγρϊφουν την εικϐνα τησ τελευταύασ δραςτηριϐτητασ ενώ 
την επϐμενη φορϊ θα πρϋπει να φϋρουν ςτο φλαςϊκι τουσ το αποτϋλεςμα τησ δουλειϊσ 
τουσ. (10 λεπτϊ)     

2η Διδακτικό Ώρα 

Ειςαγωγό  
Κϊνοντασ ςϑνδεςη με τα προηγοϑμενα, υπενθυμύζουμε πωσ αςχολοϑμαςτε με την εικϐνα, 

ρωτοϑμε τι εύναι η ανϊλυςη εικϐνασ, το χρώμα (RGB), το βϊθοσ χρώματοσ και πωσ γύνεται ο 
υπολογιςμϐσ του μεγϋθουσ τησ εικϐνασ. Κατϐπιν, ζητϊμε απϐ τουσ μαθητϋσ να εμφανύςουν 
ςτον υπολογιςτό την εικϐνα τησ τρύτησ δραςτηριϐτητασ  την οπούα επεξεργϊςτηκαν ςπύτι 
τουσ. Ϊπειτα τουσ ρωτϊμε αν υπϊρχουν απορύεσ ό δυςκολύεσ και δύνουμε εξηγόςεισ αν 
χρειαςτεύ. Ενημερώνουμε τα παιδιϊ πωσ ςόμερα θα μϊθουμε πωσ θα κϊνουμε φωτομοντϊζ!  
(10 λεπτϊ) 

Κύριο μϋροσ  
Οι μαθητϋσ, ςε ομϊδεσ των δϑο ατϐμων ανϊ Η/Τ, παύρνουν το δεϑτερο φϑλλο εργαςύασ 

το οπούο περιϋχει μια δραςτηριϐτητα. τον προτζϋκτορα εμφανύζουμε τισ δϑο εικϐνεσ απϐ 
τη  δραςτηριϐτητα και εξηγοϑμε ϐτι θϋλουμε να ενςωματώςουμε το αερϐςτατο ςτη 
φωτογραφύα του Λονδύνου. Ενημερώνουμε ϐτι θα χρηςιμοποιόςουμε τα εργαλεύα «ϋξυπνο 
ψαλύδι» ό «ελεϑθερη επιλογό», θα χρειαςτοϑμε το παρϊθυρο των ςτρώςεων, θα 
αποθηκεϑςουμε την εικϐνα ςε μορφό Ping και τϋλοσ θα χρηςιμοποιόςουμε το εργαλεύο 
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«μετακύνηςη». Σα παιδιϊ εργϊζονται ακολουθώντασ τα βόματα τησ δραςτηριϐτητασ (25 
λεπτϊ) 

Κατϐπιν, τουσ ζητϊμε, ςτο ςπύτι τουσ, να βροϑν δϑο φωτογραφύεσ που να περιϋχουν ϋνα 
τουλϊχιςτον πρϐςωπο η κϊθε μύα. Ϊπειτα να πϊρουν το κεφϊλι απϐ τη μύα φωτογραφύα και 
να το βϊλουν ςτο ςώμα τησ δεϑτερησ φωτογραφύασ και να φϋρουν τισ φωτογραφύεσ, 
αρχικϋσ και τελικό, με το φλαςϊκι τουσ. το χρϐνο που απομϋνει ςυζητϊμε τισ απορύεσ και 
τισ εντυπώςεισ τουσ απϐ το Gimp και την επεξεργαςύα εικϐνασ. Επύςησ τουσ ρωτόςαμε αν 
τουσ ϊρεςε το λογιςμικϐ και οι δυνατϐτητεσ που προςφϋρει, αν τουσ φϊνηκε ενδιαφϋρον και 
αν το θεωροϑν δϑςκολο. (10 λεπτϊ) 

Πεηξακαηηθή εθαξκνγή 

Η προτεινϐμενη διαδικαςύα διδαςκαλύασ εφαρμϐςτηκε τη ςχολικό χρονιϊ 2014-15 ςε 
τρύα τμόματα τησ Β Γυμναςύου ςτο 6ο Γυμνϊςιο Φαώδαρύου. ϑμφωνα με το ωρολϐγιο 
πρϐγραμμα, τα τμόματα χωρύζονται ςτα δϑο ςτο μϊθημα τησ πληροφορικόσ και ςυνεπώσ ςε 
κϊθε διδακτικό ώρα υπόρχαν ςτην αύθουςα κατϊ μϋςο ϐρο 11 ό 12 μαθητϋσ. υνολικϊ τα 
παιδιϊ τησ Β Γυμναςύου εύναι 64. Η δραςτηριϐτητα διεξϊχθηκε μϋςα ςτο εργαςτόριο και 
διόρκηςε δϑο διδακτικϋσ ώρεσ (90 λεπτϊ). 

την πρώτη διδακτικό ώρα χρηςιμοποιόςαμε διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ με ςκοπϐ 
να περιορύςουμε την ειςόγηςη. Η ςυζότηςη και ο καταιγιςμϐσ ιδεών κϋντριςαν το 
ενδιαφϋρον τουσ και εύχαν ωσ κϑριο ςτϐχο να ενθαρρϑνουν τη ςυμμετοχό των μαθητών 
αλλϊ και να τουσ κϊνουν να ςυνειδητοποιόςουν πωσ η επεξεργαςύα εικϐνασ εύναι μια πολϑ 
ςυνηθιςμϋνη διαδικαςύα και όδη αρκετού απϐ αυτοϑσ χρηςιμοποιοϑν ϋςτω και ςτοιχειωδώσ 
προγρϊμματα επεξεργαςύασ εικϐνασ. Σα παιδιϊ ανταποκρύθηκαν πολϑ καλϊ ςτισ 
δραςτηριϐτητεσ. Σην πρώτη δραςτηριϐτητα ϐλεσ οι ομϊδεσ κατϊφεραν να την 
ολοκληρώςουν με ελϊχιςτη παρϋμβαςη απϐ τον εκπαιδευτικϐ.  Ση δεϑτερη δραςτηριϐτητα 
την ϋφεραν εισ πϋρασ τα 52 παιδιϊ κυρύωσ λϐγω τησ πύεςησ του χρϐνου. 

την δεϑτερη διδακτικό ώρα, τα παιδιϊ εκτϐσ απϐ 4 ϋφεραν την εργαςύα που εύχαν για το 
ςπύτι  ϋχοντασ πετϑχει το ζητοϑμενο αποτϋλεςμα. Σα παιδιϊ ενθουςύαςε η ιδϋα του 
φωτομοντϊζ. Ωρχιςαν με πολϑ κϋφι να δουλεϑουν τη δραςτηριϐτητα. Οριςμϋνοι 
χρειϊςτηκαν τη βοόθεια του καθηγητό γιατύ η ςυγκεκριμϋνη δραςτηριϐτητα ϋχει αρκετϊ 
βόματα και κϊποιο μικρϐ βαθμϐ δυςκολύασ. Σελικϊ την ολοκλόρωςαν ϐλοι και 
ενθουςιϊςτηκαν με το αποτϋλεςμα. Επύςησ τουσ ϊρεςε ιδιαύτερα το θϋμα τισ εργαςύασ που 
εύχαν για το ςπύτι.  

Η ςυζότηςη με τουσ μαθητϋσ γϑρω απϐ τη διδαςκαλύα που προηγόθηκε ανϋδειξε τα 
παρακϊτω ςυμπερϊςματα: ε επύπεδο κατανϐηςησ ςχεδϐν ϐλα τα παιδιϊ εύπαν πωσ τουσ 
εύναι πλϋον ςαφϋσ και εϑκολο να επεξεργαςτοϑν μια εικϐνα με τα ςυγκεκριμϋνα εργαλεύα. 
Αυτϐ μπορεύ να το διαπιςτώςει κανεύσ και απϐ την επιτυχύα ςτην εφαρμογό των 
δραςτηριοτότων. Σα ςχϐλια για το αν τουσ ικανοπούηςε το μϊθημα όταν ιδιαύτερα 
ενθαρρυντικϊ. Σα φϑλλα εργαςύασ τα βρόκαν πολϑ διαφωτιςτικϊ γιατύ περιγρϊφουν με 
ακρύβεια και ςαφόνεια ϐλα τα βόματα που πρϋπει να ακολουθόςουν και πιςτεϑουν ϐτι με τη 
βοόθεια τουσ μποροϑν πολϑ εϑκολα να πετϑχουν τα ςυγκεκριμϋνα αποτελϋςματα. Επύςησ 
ϋδειξαν ιδιαύτερο ενδιαφϋρον για την ιδϋα του φωτομοντϊζ και απομυθοπούηςαν την 
εντϑπωςη πωσ τα προγρϊμματα επεξεργαςύασ εικϐνασ εύναι μϐνο για επαγγελματύεσ ό για 
ανθρώπουσ με πολϑ μεγϊλη εξοικεύωςη με τουσ υπολογιςτϋσ.  

πκπεξάζκαηα 

Μϋςα απϐ τη ςυζότηςη με τουσ μαθητϋσ και το γεγονϐσ ϐτι τα παιδιϊ κατϊφεραν με 
ςχετικό ευκολύα να ολοκληρώςουν τισ δραςτηριϐτητεσ, προϋκυψε ϐτι το Gimp εύναι ϋνα 
λογιςμικϐ που μπορεύ να ικανοποιόςει τισ ανϊγκεσ των μαθητών και πωσ οι ςυγκεκριμϋνεσ 
δραςτηριϐτητεσ εύναι καλϊ δομημϋνεσ και ικανϋσ να τουσ  εκπαιδεϑςουν αποτελεςματικϊ. 
Αυτϐ επιτυγχϊνεται γιατύ τα φϑλλα εργαςύασ αποτελοϑνται απϐ δραςτηριϐτητεσ που η κϊθε 
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μύα ςτοχεϑει ςε ξεχωριςτό ϋννοια, περιϋχει αναλυτικϊ βόματα και ςυνδυϊζει την ϋμμεςη 
εκμϊθηςη του λογιςμικοϑ πετυχαύνοντασ ταυτϐχρονα την κατανϐηςη μιασ ςυγκεκριμϋνησ 
ϋννοιασ ςτην επεξεργαςύα εικϐνασ. 

Καταλόγουμε λοιπϐν ςτο ςυμπϋραςμα τϐςο το Gimp ϐςο και τα φϑλλα εργαςύασ εύναι 
κατϊλληλα για τη διδαςκαλύα τησ επεξεργαςύασ εικϐνασ ςτο Γυμνϊςιο.   

Μια πιθανό μελλοντικό ϋρευνα θα μποροϑςε να αφορϊ τη διδαςκαλύα επεξεργαςύασ 
εικϐνασ με το Gimp και με ανϊλογεσ δραςτηριϐτητεσ ςε ϊλλεσ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ.  
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Παξαξηήκαηα 

Υύλλο Εργαςύασ 1 

Δραςτηριότητα 1η 

Μϋτρηςη, περιςτροφό και περικοπό εικόνασ 
1. Ανούξτε το GIMP. ε αυτό τη δραςτηριϐτητα θα 

διορθώςουμε ςτη φωτογραφύα τον ορύζοντα ο οπούοσ ϋχει 
κλύςη κατηφορικό. 

2. Ανούξτε την εικϐνα boat.jpg (Εικόνα 1). 
Παρατηρόςτε ςτη διπλανό εικϐνα ϐτι ο ορύζοντασ ϋχει 
κατηφορικό κλύςη. 

3. Θα χρειαςτεύ να ςτρϋψουμε λύγο την εικϐνα μασ για να 
ιςιώςουμε τον ορύζοντϊ τησ. Επειδό δεν γνωρύζουμε πϐςο 
θα χρειαςτεύ να την ςτρϋψουμε, θα χρηςιμοποιόςουμε το 

εργαλεύο Μϋτρηςη  , το οπούο θα μασ βοηθόςει να 
μετρόςουμε την απϐςταςη απϐ την αρχό μϋχρι το τϋλοσ του 
ορύζοντα. 

4. Με επιλεγμϋνο το εργαλεύο, ςϑρετε απϐ το ϋνα ςημεύο 
του ορύζοντα μϋχρι το τϋλοσ, ϐπωσ φαύνεται ςτην Εικϐνα 2. 
Αυτϐ ϋχει ςαν αποτϋλεςμα να μετρόςει πϐςεσ μούρεσ θα 
χρειαςτεύ να ςτραφεύ η εικϐνα για να ιςιώςει (κϊτω 
μπϊρα). 

 
 
 

Δηθφλα 1 

Δηθφλα 2 
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5.Επιλϋξτε το εργαλεύο Περιςτροφό και ορύςτε ςτισ ιδιϐτητεσ 
Κατεύθυνςη=Κανονικό (Εμπρόσ), Περικοπό=Περικοπό ςτο αποτϋλεςμα και 
Οδηγού=Φωρύσ οδηγούσ. Μετϊ, κϊντε κλικ ςτην εικϐνα, δώςτε ωσ  Γωνύα τον αριθμϐ που 
ϋδειξε το εργαλεύο Μϋτρηςη (π.χ. 2,01) και πατόςτε Περιςτροφό. 

6. Παρατηρεύτε ϐτι ο καμβϊσ εύναι μεγαλϑτεροσ τώρα απϐ την εικϐνα. Για τον λϐγο αυτϐ 
θα χρειαςτεύ να κϐψουμε τα τμόματα που περιςςεϑουν. Επιλϋξτε απϐ το μενοϑ Εικόνα > 
Αυτόματη περικοπό εικόνασ. 

7. Αποθηκεϑςτε την εικϐνα ςτο φϊκελϐ ςασ με ϐνομα boat_νϋο.jpg 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 

Κλωνοπούηςη τμόματοσ εικόνασ 
1. Ανούξτε το GIMP και ςτη ςυνϋχεια το αρχεύο ΔΡ2.jpg (Εικόνα 3). 

2. Επιλϋξτε το εργαλεύο Κλωνοπούηςη (ςτϊμπα) απϐ την εργαλειοθόκη. 
3. Επιλϋξτε ϋνα ςχετικϊ μϋτριο ςτρογγυλϐ πινϋλο. 
4. Κϊντε αρκετό μεγϋθυνςη για να βλϋπετε πολϑ καλϊ τισ περιοχϋσ με τα κενϊ 
ανϊμεςα ςτα τοϑβλα. 
5. Κϊντε CTRL+κλικ μύα φορϊ ςε μια περιοχό επϊνω ςτα τοϑβλα. 
6. Κϊνοντασ απλώσ κλικ, γεμύςτε την περιοχό ανϊμεςα ςτα τοϑβλα. 

 

Δηθφλα 3 

7. Ολοκληρώςτε ςε ϐλη την εικϐνα, ώςτε να μη φαύνονται τα χωρύςματα μεταξϑ 
των τοϑβλων. 
8. Αποθηκεϑςτε με ϐνομα ΔΡ2_νϋο.jpg 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3 

Ακρύβεια κατϊ την κλωνοπούηςη 
1. Ανούξτε το GIMP και ςτη ςυνϋχεια το αρχεύο ΔΡ3.jpg (Εικόνα 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Κϊντε αρκετό μεγϋθυνςη για να βλϋπετε πολϑ καλϊ το πύςω αριςτερϊ μαϑρο 
αυτοκύνητο. 

Δηθφλα 4 
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3. Παύρνοντασ τμόματα τησ εικϐνασ με το εργαλεύο Κλωνοπούηςη απϐ τισ γειτονικϋσ 
περιοχϋσ, επικολλόςτε τα ϋτςι ώςτε το τελικϐ αποτϋλεςμα να φαύνεται ςαν να ϋχει 
εξαφανιςτεύ το αυτοκύνητο (Εικϐνα 5). 

 

Δηθφλα 5 

4. Αποθηκεϑςτε ςαν ΔΡ3_νϋο.jpg. 
 
 

Υύλλο Εργαςύασ 2 

Δραςτηριότητα 1η 

Ενςωμϊτωςη τμόματοσ εικόνασ ςε ϊλλη 
1. Ανούξτε με το GIMP το αρχεύο εικϐνασ με ϐνομα Αερόςτατο.jpg. 

(Εικϐνα 1) 

2. Με το εργαλεύο Ϊξυπνο ψαλύδι επιλϋξτε ςταδιακϊ με 
διαδοχικϊ κλικ γϑρω-γϑρω τα ςημεύα τησ περιμϋτρου απϐ το εμπρϐσ 
αερϐςτατο. το τελευταύο ςημεύο–ςϑνδεςμο πατϊμε κλικ ςτο κϋντρο 
τησ περιοχόσ για αποδϋςμευςη. 

3. Αν δεν τα καταφϋρετε με το ψαλύδι, δοκιμϊςτε με το εργαλεύο 

Ελεύθερη επιλογό (Λϊςο) επιλϋγοντασ πϊλι γϑρω–γϑρω το 
ύδιο αερϐςτατο (δηλ. το τμόμα τησ εικϐνασ που θϋλετε να 
μεταφϋρετε). 

4. Απϐ το μενοϑ, επιλϋγουμε Επιλογό > Αντιςτροφό (ώςτε να επιλεγεύ το υπϐλοιπο 
κομμϊτι τησ εικϐνασ). 

5. το παρϊθυρο των τρώςεων, κϊντε δεξύ κλικ ςτην ςτρώςη με ϐνομα 
Αερόςτατο.jpg και επιλϋξτε Προςθόκη καναλιού ϊλφα. 

6. Πατόςτε το πλόκτρο DEL για να ςβόςει το κομμϊτι τησ εικϐνασ που βρύςκεται ςτο 
φϐντο (Εικϐνα 2). 

7. τη ςυνϋχεια επιλϋξτε Αρχεύο > Εξαγωγό ωσ… και αποθηκεϑςτε 
την εικϐνα ωσ αρχεύο PING δύνοντασ ϐνομα aero.png, γιατύ το PING 
εύναι ϋνασ ο τϑποσ εικϐνασ που κρατϊει τισ πληροφορύεσ τησ 
διαφϊνειασ. 

8. Επιλϋξτε Αρχεύο > Κλεύςιμο προβολόσ > Απόρριψη αλλαγών. 
9. Ανούξτε με το GIMP το αρχεύο εικϐνασ με ϐνομα London.jpg 
10.τη ςυνϋχεια απϐ το μενοϑ, επιλϋξτε Αρχεύο > Ωνοιγμα ωσ 

ςτρώςεισ… και ανούξτε το αρχεύο aero.png, το οπούο μπαύνει ωσ 
ςτρώςη απϐ πϊνω απϐ την εικϐνα του Λονδύνου. 

11.Με το εργαλεύο Μετακύνηςη τοποθετόςτε το αερϐςτατο ςε 
ϐποιο 

ςημεύο τησ εικϐνασ επιθυμεύτε (Εικϐνα 3) 

Δηθφλα 1 

Δηθφλα 2 
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12.Επιλϋξτε Εξαγωγό τησ εικϐνασ ςε JPEG μορφό με ϐνομα Αερόςτατο_νϋο.jpg 

 

Δηθφλα 3  
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υγγραφεύσ: Παπαώωϊννου ., Μουζϊκη Α., Αντωνύου Υ., Ρϊλλη Α., Διαμαντό Β.  & 
Κουκιϊ-Κουτελϊκη Υ. 

Πεξίιεςε 

Η γνωςτικό ανϊπτυξη του παιδιοϑ και η ικανϐτητα μϊθηςησ ςτο ςχολικϐ πλαύςιο  
εύναι  ϊμεςα  ςυνυφαςμϋνεσ  με  τισ  γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ. O βαθμϐσ ανϊπτυξησ των 
δεξιοτότων αυτών μπορεύ να επηρεϊςει την ακαδημαώκό επύδοςη του παιδιοϑ και 
ϊλλεσ πτυχϋσ τησ εξϋλιξόσ του (Storch & Whitehurst, 2002; Dockrell et al., 2007; 
Torgesen, 2000). Η ανϊγκη για ϋγκαιρο εντοπιςμϐ - ςτην προςχολικό ηλικύα  -
οδόγηςε ςτη δημιουργύα μια εφαρμογόσ που περιλαμβϊνει μια νϋα ςυςτοιχύασ για 
την  αξιολϐγηςη  τησ  γλωςςικόσ  ανϊπτυξησ  ςε  παιδιϊ  ηλικύασ  4-7  ετών. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα αξιολογεύ  τισ  γλωςςικϋσ  δεξιϐτητεσ  Υωνολογικόσ  Επύγνωςησ  και 
Επεξεργαςύασ, Ακουςτικόσ κατανϐηςησ,   Λεξιλογύου   (προςληπτικοϑ   και   
εκφραςτικοϑ), Αφηγηματικοϑ  Λϐγου,  Μορφολογικόσ  Επύγνωςησ  και  
Πραγματολογικόσ  Επϊρκειασ,  αλλϊ  και δεξιϐτητεσ  που  ςχετύζονται  με  το  
γραπτϐ  λϐγο:  Αναγνώριςη  Υθϐγγων,  Επινοημϋνη  Γραφό Ονϐματοσ και Πρϐταςησ. 
Με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ εύναι  εφικτό  η  ϊμεςη  ανύχνευςη  των δυνατοτότων ό 
ελλειμμϊτων του κϊθε παιδιοϑ ςτουσ βαςικοϑσ τομεύσ τησ γλωςςικόσ ανϊπτυξησ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: «Λογϐμετρο», γλωςςικό ανϊπτυξη, προςχολικό ηλικύα 

Δηζαγσγή 

την παροϑςα μελϋτη παρουςιϊζεται η εφαρμογό «Λογϐμετρο», που περιλαμβϊνει μια 
νϋα αξιολογικό ςυςτοιχύα γλωςςικών δοκιμαςιών. Κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015 
πραγματοποιόθηκε η ςτϊθμιςη του εργαλεύου ςε πανελλαδικϐ μαθητικό 

δείγμα ςτο πλαύςιο τησ ϋρευνασ με τύτλο: «Προβλεπτικού δεύκτεσ για τη μϊθηςη του 

γραπτοϑ λϐγου ςτισ πρώτεσ τϊξεισ του Ελληνικοϑ Δημοτικοϑ χολεύου». Γενικϐτεροσ ςτϐχοσ 
αυτόσ τησ ερευνητικόσ προςπϊθειασ, η οπούα θα ολοκληρωθεύ ςτισ 15/6/16, εύναι η 
ανάπτυξη μιας πλήρους και ψυχομετρικά άρτιας 

συστοιχίας εργαλείων που θα ςυμβϊλλουν ςτον έγκυρο και 

έγκαιρο εντοπισμό παιδιών που κινδυνεύουν να 

εμφανίσουν αναγνωστικές και ορθογραφικές 

δυσκολίες κατά τη φοίτησή τους στο ελληνικό Δημοτικϐ 

Σχολεύο. το επύκεντρο του ερευνητικοϑ ενδιαφϋροντοσ βρύςκεται η ανϊπτυξη του 
προφορικοϑ λϐγου και των γνωςτικών δεξιοτότων κατϊ την προςχολικό ηλικύα και η ςχϋςη 
που ϋχουν με τισ δεξιϐτητεσ τησ ανϊγνωςησ και τησ γραφόσ ςτισ αρχϋσ του Δημοτικοϑ 
χολεύου. Η εφαρμογό αυτό επιχειρεύ να προςφϋρει ςημαντικϋσ απαντόςεισ αναφορικϊ με 
τα χαρακτηριςτικϊ των παιδιών που βρύςκονται ςτην κατηγορύα "υψηλοϑ κινδϑνου" για 
μαθηςιακό αποτυχύα ςτο γραπτϐ λϐγο και να διευρϑνει προηγοϑμενα εμπειρικϊ ευρόματα. 
Με τον τρϐπο αυτϐ, αναμϋνεται να δημιουργηθεύ ϋνα πολϑτιμο εργαλεύο για τουσ 
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εκπαιδευτικοϑσ τησ προςχολικόσ και τησ πρώτησ ςχολικόσ ηλικύασ, αλλϊ και τουσ ειδικοϑσ 
που αςχολοϑνται με τα παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ, ώςτε να μπορϋςουν να προςφϋρουν ϊμεςα 
και ϋγκαιρα κατϊλληλη παρϋμβαςη ςτουσ μαθητϋσ τουσ.  

Γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία 

Σο γλωςςικό ςύςτημα 

Η γλώςςα αποτελεύ ϋνα πολυδιϊςτατο ςϑςτημα το οπούο, ςϑμφωνα με τη Γλωςςολογύα, 
ςυνύςταται απϐ διαφορετικϊ επύπεδα, τα οπούα εύναι η Υωνητικό, η Υωνολογύα, η 
Μορφολογύα, η ϑνταξη, η ημαςιολογύα και η Πραγματολογύα (Lyons, 2012; Παυλύδου, 
2008). Η Υωνητικό εςτιϊζει ςτισ ακουςτικϋσ και αρθρωτικϋσ ιδιϐτητεσ των όχων και η 
Υωνολογύα αφορϊ ςτην οργϊνωςη των φωνημϊτων. Η Μορφολογύα μελετϊ τα μορφόματα 
και ςχετύζεται με την εςωτερικό οργϊνωςη των λϋξεων, ενώ η ϑνταξη ςχετύζεται με τη 
δομό τησ πρϐταςησ και τισ ςχϋςεισ των λϋξεων μϋςα ςε αυτό προκειμϋνου να ςχηματιςτοϑν 
γραμματικϊ ορθϋσ προτϊςεισ. Όςον αφορϊ τη ημαςιολογύα, ςυνιςτϊ ϋνα τομϋα τησ 
γλώςςασ που περιλαμβϊνει τισ γνώςεισ που αφοροϑν τη ςημαςύα των λϋξεων και των 
προτϊςεων, αλλϊ και ϋνα ςϑςτημα κανϐνων που καθορύζουν την ερμηνεύα τουσ. Σϋλοσ, η 
Πραγματολογύα αφορϊ ςτουσ τρϐπουσ που τα παιδιϊ χρηςιμοποιοϑν για να επικοινωνόςουν 
με κοινωνικϊ αποδεκτϐ τρϐπο και για ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ. 

Εκτϐσ απϐ τα προαναφερθϋντα επύπεδα, εύναι ςημαντικϐ να ςημειωθοϑν δϑο βαςικϋσ 
πτυχϋσ τησ γλώςςασ που αφοροϑν τη χρόςη τησ. Πρϐκειται για την πρϐςληψη, κατϊ την 
οπούα πραγματοποιεύται η κατανϐηςη του λϐγου (λϋξεων και των προτϊςεων) και την 
ϋκφραςη/παραγωγό του λϐγου, ςτο πλαύςιο τησ οπούασ η ϊρθρωςη και εκφορϊ των λϋξεων 
ςτην ομιλύα παρϊγει ιδϋεσ, εκφρϊζει θϋςεισ, απϐψεισ, ςυναιςθόματα κλπ.  

Ο ςχεδιαςμϐσ τησ ςυςτοιχύασ δοκιμαςιών που περιλαμβϊνει το «Λογϐμετρο» βαςύςτηκε 
ςτο ςυγκεκριμϋνο θεωρητικϐ πλαύςιο. Σο νϋο ψυχομετρικϐ εργαλεύο καλϑπτει ϐλεσ τισ 
βαςικϋσ διαςτϊςεισ τησ γλώςςασ (με εξαύρεςη τη Υωνητικό) και καλϑπτει την αξιολϐγηςη 
ςχεδϐν ϐλου του εϑροσ των γλωςςικών δεξιοτότων των παιδιών. 

ώμα 

Οι προφορικϋσ γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ εύναι ϊμεςα ςυνυφαςμϋνεσ με τη γνωςτικό και 
κοινωνικό ανϊπτυξη του παιδιοϑ. Καθυςτερόςεισ ό δυςκολύεσ ςτην ανϊπτυξη του 
προφορικοϑ λϐγου μπορεύ να επηρεϊςουν και ϊλλεσ πτυχϋσ τησ ανϊπτυξησ των παιδιών, 
ενώ φαύνεται να επιδροϑν ιδιαύτερα ςτην κοινωνικό και ακαδημαώκό τουσ εξϋλιξη. Σα 
διαθϋςιμα ερευνητικϊ δεδομϋνα, που ςυνεχώσ ενιςχϑονται, υποςτηρύζουν ϐτι το επύπεδο 
των προφορικών γλωςςικών δεξιοτότων των παιδιών ϋχει ςημαντικό επύδραςη ςτην 
ικανϐτητα τουσ να ϋχουν πρϐςβαςη και να επωφελοϑνται απϐ το τυπικϐ αναλυτικϐ 
πρϐγραμμα του ςχολεύου (Torgesen, 2000).  

Η προςχολικό ηλικύα εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό και τα γλωςςικϊ επιτεϑγματα των 
παιδιών κατϊ την περύοδο αυτό φαύνεται να ςυμβϊλλουν ςτην μετϋπειτα ακαδημαώκό τουσ 
πορεύα. Τπϊρχει πληθώρα ερευνητικών δεδομϋνων που υποςτηρύζουν ϐτι τα ελλεύμματα 
ςτον προφορικϐ λϐγο κατϊ την προςχολικό ηλικύα επηρεϊζουν αρνητικϊ την μετϋπειτα 
κατϊκτηςη του γραμματιςμοϑ ςτισ πρώτεσ τϊξεισ του Δημοτικοϑ (Aram & Nation, 1980; 
Catts, 1993; Storch & Whitehurst, 2002; Tomblin & Zhang, 2006; Βαλςαμύδου κ.α., 2008). 
υνεπώσ, τα παιδιϊ που ξεκινοϑν τη φούτηςό τουσ ςτο Δημοτικϐ ςχολεύο και διαθϋτουν 
φτωχϐ προφορικϐ λϐγο και χαμηλϐ επύπεδο γλωςςικών δεξιοτότων (π.χ. φτωχϐ λεξιλϐγιο, 
ελλιπό κατανϐηςη τησ γλώςςασ) ϋχουν ςοβαρϋσ πιθανϐτητεσ να αντιμετωπύςουν δυςκολύεσ, 
τϐςο ςε επύπεδο κατανϐηςησ ϐςο και ςε επύπεδο ϋκφραςησ. Επύςησ, ϋχει διαπιςτωθεύ ϐτι το 
φτωχϐ λεξιλϐγιο ςυςχετύζεται ϊμεςα με τισ μετϋπειτα ςχολικϋσ επιδϐςεισ ςτην ανϊγνωςη 
και τη γραφό  (Dockrell et al, 2007; Wells, 1986). 

Μια απϐ τισ βαςικϋσ προϒποθϋςεισ για την κατϊκτηςη τησ ανϊγνωςησ εύναι ϋνα 
ικανοποιητικϐ επύπεδο προφορικοϑ λϐγου (NICHD ECCRN, 2002; 2005). υνεπώσ, δεν 
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πρϋπει να προκαλεύ ϋκπληξη το γεγονϐσ ϐτι τα παιδιϊ που εμφανύζουν γλωςςικϋσ δυςκολύεσ, 
ςε επύπεδο προφορικοϑ λϐγου ςτην προςχολικό ηλικύα, αντιμετωπύζουν ςυχνϊ προβλόματα 
ςτην κατϊκτηςη των δεξιοτότων γραμματιςμοϑ, δηλαδό ςτην κατϊκτηςη των μηχανιςμών 
ανϊγνωςησ και γραφόσ. Αντύςτοιχα, οι μαθητϋσ που ϋχουν χαμηλϐ επύπεδο και ςαφεύσ 
δυςκολύεσ ςτην ανϊγνωςη αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ και ςτισ προφορικϋσ γλωςςικϋσ 
δεξιϐτητεσ (π.χ. φωνολογικό επύγνωςη και επεξεργαςύα, ςϑνταξη), ενώ δυςκολεϑονται τϐςο 
ςτην κατανϐηςη του λϐγου, ϐςο και ςτην ϋκφραςη (Catts et al., 1999). 

Αξύζει ακϐμα να αναφερθεύ ϐτι προκειμϋνου να επιτευχτεύ η αναγνωςτικό κατανϐηςη 
εύναι απαραύτητεσ επιμϋρουσ γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ (Orasanu & Penney, 1986; Stanovich & 
Stanovich, 1999). Οπϐτε, δεν μπορεύ παρϊ να θεωρηθεύ αναμενϐμενο το εϑρημα ϐτι οι 
δυςκολύεσ ςτην αναγνωςτικό κατανϐηςη ςυςχετύζονται ϊμεςα με χαμηλϋσ γλωςςικϋσ 
δεξιϐτητεσ (Oakhill, 1982; Stothard & Hulme, 1995). Επιπλϋον, απϐ ςυνεχώσ αυξανϐμενα 
ερευνητικϊ αποτελϋςματα προκϑπτει ϐτι οι γλωςςικϋσ δυςκολύεσ ενδϋχεται να επηρεϊζουν 
την κοινωνικό και ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη των παιδιών (Benasich et al., 1993; Botting & 
Conti-Ramsden, 2000; Lindsay & Dockrell, 2000). 

Υαύνεται λοιπϐν ϐτι εύναι αναγκαύα η ολοκληρωμϋνη αξιολϐγηςη των γλωςςικών 
δεξιοτότων κατϊ την προςχολικό και πρώτη ςχολικό ηλικύα προκειμϋνου να υπϊρξει 
ϋγκαιροσ εντοπιςμϐσ των παιδιών που αντιμετωπύζουν γλωςςικϋσ δυςκολύεσ και να 
διαμορφωθοϑν κατϊλληλα και εξατομικευμϋνα προγρϊμματα παρϋμβαςησ για τη διαχεύριςη 
και αντιμετώπιςη των δυςκολιών αυτών (Dockrell et al., 2006).  

Η ςημαςύα τησ αξιολόγηςησ των γλωςςικών δεξιοτότων ςτην προςχολικό και 
πρώτη ςχολικό ηλικύα 

Εύναι γενικϊ αποδεκτό η ςημαςύα τησ αξιολϐγηςησ των γλωςςικών δεξιοτότων παιδιών 
προςχολικόσ ηλικύασ και πρώτησ ςχολικόσ ηλικύασ για τη μαθηςιακό τουσ εξϋλιξη και την 
ψυχοκοινωνικό τουσ ανϊπτυξη. Σα παιδιϊ που εμφανύζουν ςαφό κύνδυνο για εμφϊνιςη 
μαθηςιακών δυςκολιών αν δεν δεχτοϑν κατϊλληλη παρϋμβαςη αντιμετωπύζουν ολοϋνα 
αυξανϐμενεσ δυςκολύεσ μεγαλώνοντασ  (Francis et al, 1996; Torgesen & Burgess, 1998).  

ϑμφωνα με προηγοϑμενεσ μελϋτεσ, ϋχουν βρεθεύ ςυγκεκριμϋνοι δεύκτεσ που 
προβλϋπουν την ανϊπτυξη των δεξιοτότων τησ ανϊγνωςησ και τησ γραφόσ κατϊ τη φούτηςη 
ςτο Δημοτικϐ ςχολεύο. τουσ δεύκτεσ αυτοϑσ ςυγκαταλϋγονται η ανϊπτυξη του προφορικοϑ 
λϐγου, η φωνολογικό επύγνωςη, το επύπεδο του λεξιλογύου και η γνώςη του αλφϊβητου 
(Chiat & Roy, 2008; Μουζϊκη κ.α., 2008; Ρϊλλη, 2011). 

Σο «Λογόμετρο» 

την Ελλϊδα η αξιολϐγηςη των γλωςςικών δεξιοτότων ςτην προςχολικό ηλικύα γύνεται 
κυρύωσ μϋςα απϐ ϊτυπεσ δοκιμαςύεσ. Η ανϊγκη για τη δημιουργύα εργαλεύων που θα 
αξιολογοϑν με αξιοπιςτύα και εγκυρϐτητα ϐλο το εϑροσ των γλωςςικών δεξιοτότων των 
παιδιών προςχολικόσ και πρώτησ ςχολικόσ ηλικύασ εύναι επιτακτικό (Ralli & Dockrell, 2010). 
Με ϋναυςμα αυτό την ανϊγκη δημιουργόθηκε το «Λογϐμετρο».  

τόχοι 

Οι επιμϋρουσ ςτϐχοι που τϋθηκαν ςτο πλαύςιο τησ δημιουργύασ του ςυγκεκριμϋνου 
εργαλεύου αξιολϐγηςησ και που θα πρϋπει να καλυφθοϑν απϐ τη ςυςτοιχύα των δοκιμαςιών 
που περιλαμβϊνει όταν οι ακϐλουθοι: 
α) η εκτύμηςη του προφορικοϑ λϐγου ωσ προσ τα βαςικϊ επύπεδα τησ γλώςςασ (φωνολογύα, 
μορφολογύα, ςημαςιολογύα, πραγματολογύα) και ωσ προσ τισ δϑο διαςτϊςεισ τησ, τησ 
πρϐςληψησ-κατανϐηςησ και τησ ϋκφραςησ-παραγωγόσ, 
β) η εκτύμηςη τησ ικανϐτητασ ακουςτικόσ κατανϐηςησ τϐςο ςε επύπεδο οδηγιών ϐςο και ςε 
επύπεδο απαντόςεων ςε ερωτόςεισ κατανϐηςησ, 
γ) η εκτύμηςη των δεξιοτότων γραμματιςμοϑ (αναγνώριςη γραμμϊτων και φθϐγγων, γραφό 
ονϐματοσ, επινοημϋνη γραφό), 
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δ) η ανϊδειξη των ιδιαύτερων προφύλ των μαθητών, ϋτςι ώςτε να ςχεδιαςτοϑν κατϊλληλα 
προγρϊμματα παρϋμβαςησ για ϐςουσ απϐ τουσ μαθητϋσ παρουςιϊζουν ελλεύμματα ςε 
ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ. 

τϊθμιςη 

Η ςημαςύα τησ χρόςησ ενϐσ εργαλεύου ςταθμιςμϋνο ςε ελληνικϐ πληθυςμϐ, που θα 
ςυντελεύ ςτην ενδελεχό γλωςςικό αξιολϐγηςη εύναι αναμφύβολη. Για το λϐγο αυτϐ η 
ςυςτοιχύα δοκιμαςιών που δημιουργόθηκε πόρε τη μορφό ψηφιακόσ εφαρμογόσ (Android) 
και ςταθμύζεται με τη χρόςη φορητών ςυςκευών τϑπου tablet ςε πανελλαδικϐ μαθητικϐ 
δεύγμα μετϊ απϐ ςχετικό ϊδεια του Τπουργεύου Παιδεύασ. Η δειγματοληψύα εύναι τυχαύα, 
αλλϊ οι μαθητϋσ ςυμμετεύχαν κατϐπιν ϋγγραφησ γονικόσ ςυγκατϊθεςησ για ςυμμετοχό του 
παιδιοϑ ςτη μελϋτη. Οι ςυμμετϋχοντεσ προϋρχονται απϐ αςτικϋσ, ημιαςτικϋσ και αγροτικϋσ 
περιοχϋσ τησ Αττικόσ, Θεςςαλύασ, Μακεδονύασ και Κρότησ. Η κϑρια γλώςςα που μιλοϑν εύναι 
τα ελληνικϊ και αξιολογοϑνται ατομικϊ ςε 2 - 3 ςυνεδρύεσ απϐ ειδικϊ εκπαιδευμϋνουσ 
εξεταςτϋσ (φοιτητϋσ, αποφούτουσ και εκπαιδευτικοϑσ απϐ ϐλη την Ελλϊδα). το δεύγμα δε 
ςυμμετϋχουν παιδιϊ με αιςθητηριοκινητικϋσ ό αναπτυξιακϋσ δυςκολύεσ. τον πύνακα 1 
παρουςιϊζεται το δεύγμα τησ ςτϊθμιςησ.  

Πύνακασ 1. Δεύγμα πανελλαδικόσ ςτϊθμιςησ του «Λογόμετρο» 
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 20 
Ημιαςτικ
ϊ 

  2 2 5 4 3 4 

 21 Αγροτικϊ   2 3 4 5 4 3 
6;6-
6;11;29 

12
5 

84 Αςτικϊ 32 33 2 2 5 4 3 3 

 21 
Ημιαςτικ
ϊ 

  3 2 4 5 4 3 

 20 Αγροτικϊ   2 2 5 4 3 4 
 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ςχεδιϊζοντασ τη ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα ςτϊθμιςησ αφιερώθηκε 
ςημαντικϐσ χρϐνοσ και πϐροι για τη διεξαγωγό μιασ εκτεταμϋνησ πιλοτικόσ μελϋτησ, η οπούα 
ϋδωςε τη δυνατϐτητα μελϋτησ και επανεξϋταςησ των ερωτημϊτων που αναπτϑχθηκαν για 
να ςυμπεριληφθοϑν ςε κϊθε δοκιμαςύα. Η πιλοτικό μελϋτη πραγματοποιόθηκε ςε ϋνα 
δεύγμα 237 παιδιών (αγϐρια n = 98, κορύτςια n = 139) ηλικύασ 4-7 ετών (48-95,5 μόνεσ, Μ.Ο. 
66,8 μόνεσ) προερχϐμενο απϐ 4 κυρύωσ γεωγραφικϋσ περιοχϋσ τησ χώρασ μασ. Απϐ αυτϊ, 70 
παιδιϊ όταν ηλικύασ <5 ετών (33,3%), 58< 6 ετών (24,5%) και 100> 6 ετών (42%) (βλ. 
Πύνακασ 2 - Παρϊρτημα).   

Περιγραφό δοκιμαςιών  

Σο «Λογϐμετρο» εύναι ϋνα ψυχομετρικϐ εργαλεύο που περιλαμβϊνει 24 διαφορετικϋσ 
δοκιμαςύεσ για παιδιϊ ηλικύασ 4 - 7 ετών. τον πύνακα 3 παρουςιϊζονται οι δεξιϐτητεσ που 
αξιολογοϑνται απϐ τη ςυςτοιχύα δοκιμαςιών του εργαλεύου «Λογϐμετρο».  

Πύνακασ 3. Δεξιότητεσ που αξιολογούνται από το «Λογόμετρο» 

Δεξιότητεσ  
Αναγνώριςη γραμμϊτων & γνώςη φθϐγγων 
Γραφό ονϐματοσ 
Επινοημϋνη γραφό/γραφό πρϐταςησ 
Υωνολογικό επύγνωςη & επεξεργαςύα 
Ακουςτικό κατανϐηςη οδηγιών 
Προςληπτικϐ λεξιλϐγιο 
Κατανομαςύα εικϐνων 
Οριςμϐσ λϋξεων 
Αφηγηματικϐσ λϐγοσ & κατανϐηςη προφορικοϑ 
λϐγου 
Πραγματολογικό επϊρκεια 
Μορφολογικό επύγνωςη 

 
Οι δοκιμαςύεσ που αναπτϑχθηκαν και ςυμπεριλόφθηκαν ςτην εφαρμογό «Λογϐμετρο» 

για τη γλωςςικό αξιολϐγηςη αφοροϑν τα βαςικϊ γλωςςικϊ επύπεδα τησ φωνολογύασ, τησ 
ςημαςιολογύασ, τησ μορφολογύασ και τησ πραγματολογύα. Δημιουργόθηκαν κατϊ το 
πρϐτυπο διαδεδομϋνων εργαλεύων που χρηςιμοποιοϑνται διεθνώσ για την αξιολϐγηςη των 
δεξιοτότων πρϐςληψησ του προφορικοϑ λϐγου, αλλϊ και των δεξιοτότων ϋκφραςησ των 
παιδιών. Ακϐμη, ο ςχεδιαςμϐσ των δοκιμαςιών εύναι τϋτοιοσ ώςτε εκτϐσ των ϊλλων να 
υπϊρχει πληροφϐρηςη για την ανϊπτυξη των επιγλωςςικών και μεταγλωςςικών 
δεξιοτότων των παιδιών. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ςυςτοιχύα των δοκιμαςιών του «Λογϐμετρο» περιλαμβϊνει 
δοκιμαςύεσ που εξετϊζουν την κατϊκτηςη του προφορικοϑ λϐγου με τισ υποκλύμακεσ 
Υωνολογικόσ Επύγνωςησ και Επεξεργαςύασ (αναγνώριςη αρχικόσ ςυλλαβόσ / φωνόματοσ, 
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κατϊτμηςη ςυλλαβών / φωνημϊτων, ςυγκεραςμϐσ ςυλλαβών / φωνημϊτων, απαλοιφό 
ςυλλαβών / φωνημϊτων) και Αφηγηματικοϑ Λϐγου (αναδιόγηςη, ελεϑθερη αφόγηςη, 
κατανϐηςη προφορικοϑ λϐγου - αφηγηματικοϑ κειμϋνου). το πλαύςιο τησ αξιολϐγηςησ των 
αφηγηματικών δεξιοτότων των παιδιών ϋχουν δημιουργηθεύ 3 ςϑντομεσ εικονογραφημϋνεσ 
ιςτορύεσ (βλ. Εικϐνα 1 – Παρϊρτημα). Ζητεύται απϐ τα παιδιϊ να ακοϑςουν και να 
αναδιηγηθοϑν την πρώτη ιςτορύα, να απαντόςουν ςε ερωτόςεισ κατανϐηςησ βλϋποντασ τισ 
εικϐνεσ ςτη δεϑτερη ιςτορύα και τϋλοσ να δημιουργόςουν μια δικό τουσ ιςτορύα με βϊςη τισ 
εικϐνεσ που τουσ παρουςιϊζονται για την τρύτη ιςτορύα. Σα παιδιϊ ϋχουν τη δυνατϐτητα να 
μεγεθϑνουν, ϐποια εικϐνα θϋλουν να παρατηρόςουν καλϑτερα απϐ αυτϋσ που 
παρουςιϊζονται ςτην οθϐνη, με ϋνα απλϐ ϊγγιγμα. 

τη ςυνϋχεια η κατϊκτηςη του προφορικοϑ λϐγου εξετϊζεται και απϐ υποκλύμακεσ 
ημαςιολογύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, για τη λεξιλογικό ανϊπτυξη των παιδιών - που εύναι 
ραγδαύα ςε αυτϋσ τισ ηλικύεσ - η αξιολϐγηςη περιλαμβϊνει δοκιμαςύεσ κατονομαςύασ 
εικϐνων, προςληπτικοϑ λεξιλογύου, οριςμοϑ λϋξεων και κατανϐηςησ προφορικών οδηγιών. 
Η δοκιμαςύα Ακουςτικόσ Κατανϐηςησ Οδηγιών περιϋχει ερωτόματα, ςτα οπούα το παιδύ 
πρϋπει να απαντόςει ςτην ερώτηςη «Δεύξε μου ποιϐ εύναι το χ;». Η δοκιμαςύα του 
Προςληπτικοϑ Λεξιλογύου περιϋχει ερωτόματα, ςτα οπούα το παιδύ  πρϋπει να απαντόςει 
ςτην ερώτηςη «Δεύξε μου ποιϐ εύναι το χ;» (βλ. Εικϐνα 2 – Παρϊρτημα). Η δοκιμαςύα 
Κατονομαςύασ Εικϐνων περιϋχει εικϐνεσ λϋξεων και το παιδύ πρϋπει να απαντόςει ςτην 
ερώτηςη «Σι εύναι αυτϐ;». τη δοκιμαςύα Οριςμοϑ λϋξεων το παιδύ καλεύται να δώςει ϋναν 
οριςμϐ για κϊθε λϋξη που του παρουςιϊζεται. 

Επιπλϋον, διερευνϊται η κατϊκτηςη του προφορικοϑ λϐγου μϋςα απϐ υποκλύμακεσ τησ 
Μορφολογύασ (αναγνώριςη και παραγωγό). Η ανϊπτυξη τησ μορφολογικόσ επύγνωςησ 
αξιολογεύται και μϋςω αναγνώριςησ του ορθοϑ γραμματικϊ λεκτικοϑ τϑπου για ουςιαςτικϊ 
και ρόματα, αλλϊ και τησ παραγωγόσ του απϐ τα παιδιϊ με βϊςη κατϊλληλο 
ψηφιοποιημϋνο-εικονογραφημϋνο υλικϐ. 

Σϋλοσ, αναπτϑχθηκε και μια πρωτϐτυπη δοκιμαςύα για την εκτύμηςη τησ 
Πραγματολογικόσ Επϊρκειασ, η οπούα μϋςω τησ παρουςύαςησ ειδικϊ ςχεδιαςμϋνων εικϐνων 
(βλ. Εικϐνα 3 – Παρϊρτημα) που απεικονύζουν ςυγκεκριμϋνεσ επικοινωνιακϋσ ςυνθόκεσ ςε 
περιβϊλλοντα οικεύα για τα παιδιϊ, τα καλοϑν να αναγνωρύςουν ςυναιςθόματα ό κύνητρα 
των ηρώων που απεικονύζονται, να κατανοόςουν τισ επικοινωνιακϋσ ανϊγκεσ και να 
εξϊγουν ςυμπερϊςματα με βϊςη τα πρϐςωπα και τισ καταςτϊςεισ, να χρηςιμοποιόςουν 
αποδεκτοϑσ λεκτικοϑσ τϑπουσ ςτισ απαντόςεισ τουσ κτλ. 

Παρϊλληλα με την ενδελεχό εκτύμηςη των γλωςςικών δεξιοτότων του προφορικοϑ 
λϐγου, τα παιδιϊ αξιολογοϑνται και ςε γνώςεισ που αφοροϑν τον Γραπτϐ Κώδικα, με 
δοκιμαςύεσ ϐπωσ εύναι η αναγνώριςη των γραμμϊτων και των φθϐγγων, η γραφό του 
ονϐματϐσ τουσ, αλλϊ και η επινοημϋνη γραφό απλόσ φρϊςησ. 

πκπεξάζκαηα 

Σο «Λογϐμετρο» εύναι ϋνα μοναδικϐ μϋςο για την εκτύμηςη τησ γλωςςικόσ ανϊπτυξησ 
ςτην προςχολικό και πρώτη ςχολικό ηλικύα. Με την ολοκλόρωςη τησ ςτϊθμιςησ αναμϋνεται 
να επιβεβαιωθεύ η αξιοπιςτύα και η εγκυρϐτητα, που προϋκυψε απϐ τισ αναλϑςεισ των 
δεδομϋνων τησ πιλοτικόσ μελϋτησ. Οι επϐμενοι βαςικού ςτϐχοι εύναι η ςυλλογό διαχρονικών 
δεδομϋνων, τα οπούα θα βοηθόςουν ςτην εξϋταςη τησ ανϊπτυξησ των υπϐ μελϋτη 
δεξιοτότων και του προςδιοριςμοϑ τησ προβλεπτικόσ εγκυρϐτητασ του εργαλεύου για 
ανιχνευτικό χρόςη. Ϊχει ληφθεύ μϋριμνα ώςτε μια μεγϊλη ομϊδα παιδιών (Ν=120) να 
αξιολογηθοϑν και την επϐμενη ςχολικό χρονιϊ. Επιπλϋον, απαραύτητη κρύνεται και η 
διερεϑνηςη τησ ευαιςθηςύασ και τησ εξειδύκευςη του. Με ϊλλα λϐγια η ευαιςθηςύα του ςτον 
ορθϐ εντοπιςμϐ παιδιών με γλωςςικϋσ διαταραχϋσ, αλλϊ και η εξειδύκευςη/ειδικϐτητα, που 
εύναι το ποςοςτϐ των αληθώσ αρνητικών περιπτώςεων (η πιθανϐτητα ϋνα παιδύ που δεν 
ανόκει ςε ομϊδα υψηλοϑ κινδϑνου να αξιολογηθεύ επύςησ με το εργαλεύο ϐτι δεν ανόκει ςε 
αυτόν την ομϊδα).  
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Η καινοτϐμοσ αυτό ψηφιακό εφαρμογό ϋρχεται να προςφϋρει να εξαιρετικϐ εργαλεύο για 
τουσ ψυχολϐγουσ, τουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ προςχολικόσ αγωγόσ και των πρώτων τϊξεων 
του Δημοτικοϑ ςχολεύου, αλλϊ και για ειδικοϑσ παιδαγωγοϑσ και λογοθεραπευτϋσ που 
ςχεδιϊζουν και εφαρμϐζουν προγρϊμματα παρϋμβαςησ ςτουσ μαθητϋσ τουσ. Σο εργαλεύο 
αυτϐ καλϑπτει διαφορετικϋσ πτυχϋσ των γλωςςικών δεξιοτότων ςτα περιςςϐτερα επύπεδα 
τησ γλώςςασ και ςτισ διαςτϊςεισ τησ πρϐςληψησ και παραγωγόσ του λϐγου. υνεπώσ, 
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ απϐ τουσ ειδικοϑσ για την αξιολϐγηςη παιδιών με γλωςςικϋσ 
δυςκολύεσ. Επύςησ μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα πολϑτιμο ερευνητικϐ εργαλεύο για τουσ 
ερευνητϋσ.  

τα πλεονεκτόματα ςυγκεκριμϋνου εργαλεύου ςυγκαταλϋγονται η αυτοματοποιημϋνη 
χορόγηςη και η ευχρηςτύα. Η χρόςη tablet κϊνει το «Λογϐμετρο» ιδιαύτερα θελκτικϐ για τα 
παιδιϊ, αυξϊνοντασ το ενδιαφϋρον και την εμπλοκό τουσ ςτη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ. 
Επιπλϋον, εφαρμϐζει αυτϐματο τρϐπο βαθμολϐγηςησ και αναφορϊσ των αποτελεςμϊτων, το 
οπούο κϊνει πιο ςϑντομη τη διαδικαςύα, ελαχιςτοποιώντασ τισ πιθανϐτητεσ για εμφϊνιςη 
λαθών.  

Η καινοτομύα εύναι μια λϋξη που χαρακτηρύζει μοναδικϊ το «Λογϐμετρο», το οπούο 
περιλαμβϊνει μια πλόρη αξιολογικό ςυςτοιχύα των γλωςςικών δεξιοτότων για παιδιϊ 
προςχολικόσ και πρώτησ ςχολικόσ ηλικύασ, που μϋχρι ςόμερα δεν υπόρχε ςτην Ελλϊδα. 
Ειςϊγει μια υποκλύμακα Πραγματολογικόσ Επϊρκειασ ορύζοντασ με τον τρϐπο αυτϐ μια νϋα 
παρϊμετρο ςτην αξιολϐγηςη του λϐγου, που δεν ϋχει εξεταςτεύ ιδιαύτερα. Θϋτει τη βϊςη για 
τον ϋγκυρο και ϋγκαιρο εντοπιςμϐ των παιδιών που βρύςκονται ςε ομϊδεσ υψηλοϑ κινδϑνου 
για να εμφανύςουν αναγνωςτικϋσ και ορθογραφικϋσ δυςκολύεσ κατϊ τη φούτηςό τουσ ςτο 
Δημοτικϐ χολεύο. υνεπώσ, θα μποροϑςε να αποτελϋςει πολϑτιμο εργαλεύο ςτα χϋρια των 
εκπαιδευτικών των μικρών τϊξεων, αλλϊ και των ειδικών παιδαγωγών και λοιπών ειδικών 
που ςχεδιϊζουν παρεμβατικό διδαςκαλύα ό ϊλλη διαδικαςύα, ώςτε να προςφϋρουν ϊμεςα 
και ϋγκαιρα τισ κατϊλληλεσ παρεμβϊςεισ ςτουσ μαθητϋσ που το ϋχουν ανϊγκη.  
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Παξάξηεκα 

Πύνακασ 2. Δεύγμα πιλοτικόσ ϋρευνασ 

 Περιοχϋσ υχνότητα Ποςοςτό % 

Αςτικϋσ  
(Ν  = 150) 
63% 

Αττικό (Αθόνα) 95 40 
Μακεδονύα 
(Θεςςαλονύκη) 

10 4,2 

Θεςςαλύα (Λϊριςα – 
Βϐλοσ) 

17 7 

Κρότη (Ηρϊκλειο) 28 12 
Ημιαςτικϋσ 
(Ν = 45) 
19% 

Θεςςαλύα 5 2 
Μακεδονύα 4 1,7 
Κρότη 36 15 

Αγροτικϋσ 
(Ν = 42) 
17% 

Θεςςαλύα 13 5,5 
Μακεδονύα 2 0,8 
Κρότη 27 11 

 ύνολο 237 100.0 

 
 

http://www.biblionet.gr/book/139724/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85,_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1_-_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1_%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
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Εικόνα 1: Ερεθύςματα από τη δοκιμαςύα προςληπτικού λεξιλογύου 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2: Εικονογραφημϋνη ιςτορύα για την αξιολόγηςη του αφηγηματικού λόγου 
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Εικόνα 3: Εικόνα για την αξιολόγηςη τησ πραγματολογικόσ επϊρκειασ 
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Περύληψη 

Η αλματώδησ πρϐοδοσ των Σ.Π.Ε. και η εκτεταμϋνη χρόςη τουσ ϋχει επηρεϊςει το 
χώρο τησ Εκπαύδευςησ διεθνώσ. Σα τελευταύα χρϐνια γύνεται προςπϊθεια να 
ενταχθεύ ο Η/Τ ςτο πλαύςιο τησ διδαςκαλύασ, ώςτε αυτό να προςαρμοςτεύ ςτα νϋα 
δεδομϋνα τησ τεχνολογικόσ εξϋλιξησ. Πληθαύνουν οι μελϋτεσ ςχετικϊ με την 
αξιοπούηςη ςτη διδαςκαλύα και ςτη μϊθηςη τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ και των 
εργαλεύων του Web 2.0. Η χρόςη των κοινωνικών δικτϑων ςε εκπαιδευτικϐ και 
διδακτικϐ πλαύςιο μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ δυνητικϊ ιςχυρό ιδϋα μϐνο και μϐνο 
επειδό οι μαθητϋσ περνοϑν πολϑ χρϐνο ςε αυτϋσ τισ online δραςτηριϐτητεσ 
δικτϑωςησ. Ολοκληρώνοντασ, μϋςα απϐ την παροϑςα μελϋτη διαπιςτώθηκε πωσ 
ϐντωσ η χρόςη του Facebook μπορεύ να ϋχει θετικϊ αποτελϋςματα ςτον τομϋα τησ 
εκπαύδευςησ αν αξιοποιηθοϑν κατϊλληλα τα χαρακτηριςτικϊ του και η 
δημοτικϐτητα του. 

 
Λϋξεισ κλειδιϊ : Σ.Π.Ε. , κοινωνικϊ δύκτυα , Facebook & εκπαύδευςη 

Ειςαγωγό  

Η ραγδαύα εξϋλιξη τϐςο  τησ  Επιςτόμησ τησ Πληροφορικόσ ϐςο και των Σεχνολογιών τησ 
Πληροφορύασ και των Επικοινωνιών (ΣΠΕ) ϋχει οδηγόςει ςε μια νϋα πραγματικϐτητα. Η 
αναγκαιϐτητα προςαρμογόσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ ςτισ απαιτόςεισ τησ νϋασ αυτόσ 
πραγματικϐτητασ, επιτϊςςει την ϋνταξη των ΣΠΕ ςε ϐλα τα ςτϊδια του εκπαιδευτικοϑ 
ςυςτόματοσ, ώςτε να αντεπεξϋλθει ςτισ ςϑγχρονεσ απαιτόςεισ μϐρφωςησ και κατϊρτιςησ 
και ςτισ ραγδαύεσ εξελύξεισ τησ αγορϊσ εργαςύασ. Οι πολλαπλϋσ χρόςεισ και δυνατϐτητεσ του 
Η/Τ τον τοποθετοϑν ςτο επύκεντρο τησ εκπαύδευςησ (Newby et al., 2006). Σο παραδοςιακϐ 
ςχολεύο που βαςιζϐταν ςτον εκπαιδευτικϐ που κατεύχε την πληροφορύα και τη γνώςη και τη 
μετϋδιδε ςτο μαθητό, μετατρϋπεται ςε ϋνα νϋο τϑπο ςχολεύου, ϐπου ο ρϐλοσ του 
εκπαιδευτικοϑ εύναι καθοδηγητικϐσ - ςυμβουλευτικϐσ και ο μαθητόσ αποκτϊ την 
πληροφορύα και τη γνώςη μϋςω του υπολογιςτό και των νϋων τεχνολογιών, λειτουργώντασ 
ωσ ερευνητόσ, καθοδηγοϑμενοσ απϐ τον εκπαιδευτικϐ, καλλιεργώντασ ϋτςι τισ δεξιϐτητεσ 
και τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του.  

Οι ςημερινού νϋοι επιδεικνϑουν μια ςυνεχώσ αυξανϐμενη τϊςη χρόςησ του Διαδικτϑου. Σα 
ςτατιςτικϊ μοντϋλα προβλϋψεων αποδεικνϑουν πωσ πολϑ ςϑντομα ϋνασ απϐφοιτοσ λυκεύου 
θα ϋχει διαθϋςει ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη 15.000 ώρεσ, ενώ 10.000 περιςςϐτερεσ 
ώρεσ θα ϋχει περϊςει μπροςτϊ απϐ την οθϐνη του υπολογιςτό του, απϐ επιλογό του, 
ϋχοντασ πρϐςβαςη ςε πλόθοσ πληροφοριών μϋςω των μηχανών αναζότηςησ και 
αξιοποιώντασ ψηφιακϊ εξελιγμϋνεσ μορφϋσ επικοινωνύασ και κοινωνικόσ δικτϑωςησ 
(Αποςτολϊκησ & Αντωνύου, 2010). 
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Ϋδη, η χρόςη του Διαδικτϑου απϐ μαθητϋσ αγγύζει υψηλϊ ποςοςτϊ, 
ςυμπεριλαμβϊνοντασ ακϐμα και οι μαθητϋσ οι οπούοι δεν διαθϋτουν ςτο ςπύτι τουσ Η/Τ ό 
πρϐςβαςη ςτο Διαδύκτυο. Ψςτϐςο, η πλοόγηςη ςτον Παγκϐςμιο Ιςτϐ εντϐσ του ςχολικοϑ 
χώρου περιορύζεται ςτο μϊθημα τησ Πληροφορικόσ, ενώ η εναςχϐληςη των μαθητών με τον 
Η/Τ ςχετικϊ με τα ςχολικϊ τουσ καθόκοντα, εκτϐσ τησ ςχολικόσ αύθουςασ, αφορϊ κυρύωσ ςε 
ςχολικϋσ εργαςύεσ και αναζότηςη υλικοϑ, δραςτηριϐτητα που ζητεύται ϐλο και περιςςϐτερο 
απϐ εκπαιδευτικοϑσ δημοςύων και ιδιωτικών ςχολεύων (Κουτςογιϊννησ, 2007). Απϐ την 
ϊλλη, οι εκπαιδευτικού διαφορετικών ειδικοτότων χρηςιμοποιοϑν τον Η/Τ κατϊ την 
προετοιμαςύα αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ, ςε μια προςπϊθεια 
εκςυγχρονιςμοϑ τησ διδαςκαλύασ τουσ, αποφεϑγοντασ παραδοςιακϋσ μεθϐδουσ και μϋςα 
διδαςκαλύασ. 

Εποχό του Διαδικτύου και του web 2.0   

Ζοϑμε ςτην εποχό τησ παγκοςμιοπούηςησ και του Διαδικτϑου. Η αγορϊ, η επικοινωνύα, η 
πληροφορύα και η γνώςη δεν ϋχουν πια ςϑνορα και ϐρια. Η πληροφορύα και οι πηγϋσ τησ 
γνώςησ αυξϊνονται και διαδύδονται με εκπληκτικϋσ ταχϑτητεσ. Αυτϋσ οι ταχϑτητεσ τεύνουν 
να μεταδύδουν ςε πραγματικϐ χρϐνο οτιδόποτε ςυμβαύνει απϐ τη μια ϊκρη τησ γησ ςτην 
ϊλλη και αντύςτροφα. Σο διαδύκτυο δε γνωρύζει ςϑνορα, αντιθϋτωσ καταργεύ φυλετικϋσ, 
εθνικϋσ, θρηςκευτικϋσ ό ϊλλου εύδουσ διακρύςεισ, καθιςτώντασ κϊθε χρόςτη μϋλοσ μιασ 
παγκϐςμιασ κοινϐτητασ. Αλλϊζει τα δεδομϋνα του τρϐπου ζωόσ και τησ επικοινωνύασ,  
φϋρνοντασ τεχνολογικό, κοινωνικό και γλωςςολογικό επανϊςταςη (Crystal, 2001).  

Η εκπαύδευςη δε θα μποροϑςε και οϑτε πρϋπει να μεύνει ανεπηρϋαςτη, απαθόσ και 
αποςταςιοποιημϋνη απϐ αυτό τη νϋα πραγματικϐτητα, για δυο κυρύωσ λϐγουσ οι οπούοι 
εύναι οι εξόσ: α) Ο χαρακτόρασ τησ εκπαύδευςησ πρϋπει να αναπροςαρμϐζεται ςτισ εκϊςτοτε 
απαιτόςεισ τησ κοινωνύασ. β) Η εκπαύδευςη μπορεύ να χρηςιμοποιόςει, εντϊςςοντασ ςτουσ 
μηχανιςμοϑσ τησ, τον ύδιο τον υπολογιςτό εύτε ωσ εργαλεύο διδαςκαλύασ, εύτε ωσ 
επικοινωνιακϐ μϋςο.  

Οι γνώςεισ ςυνεχώσ αυξϊνονται και εύναι αδϑνατο να μεταδοθοϑν ςτουσ μαθητϋσ 
ςϑμφωνα με το καθοριςμϋνο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, ϐςο και αν επιμηκυνθοϑν τα χρϐνια 
τησ φούτηςόσ τουσ ςε αυτϐ. Η εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ προςϋφερε καινοϑργιεσ δυνατϐτητεσ 
για τουσ εκπαιδευτικοϑσ. Σο Διαδύκτυο παρϋχει πλϋον πληθώρα πληροφοριών για πολλϊ κι 
διαφορετικϊ θϋματα. (Φλαπϊνησ & Δημητρακοποϑλου, 2001 ; Πανϋτςοσ, 2008). 

Σα τελευταύα χρϐνια, πληθαύνουν οι μελϋτεσ ςχετικϊ με την αξιοπούηςη ςτη διδαςκαλύα 
και ςτη μϊθηςη τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ και των εργαλεύων του Web 2.0.  Ο ϐροσ «Web 
2.0» αναφϋρεται ςε μια ευρεύα γκϊμα εργαλεύων, υπηρεςιών και εφαρμογών του 
Διαδικτϑου, τα οπούα ςχετύζονται με τα κοινωνικϊ δύκτυα (social networks) (Selwyn, 2010), 
με τη δημιουργύα ιςτολογύων (blogs) και ιςτοςελύδων το περιεχϐμενο των οπούων οι 
χρόςτεσ μποροϑν να επεξεργαςτοϑν (wikis), την ανϊρτηςη φωτογραφιών και βύντεο 
(Solomon & Schrum, 2007). Η κοινωνικό δικτϑωςη εύναι τα τελευταύα χρϐνια αρκετϊ 
διαδεδομϋνη ακϐμα και ςε παιδιϊ ςχολικόσ ηλικύασ, τα οπούα καθημερινϊ ϋρχονται ςε επαφό 
με τϋτοιου εύδουσ εφαρμογϋσ. Η εκτεταμϋνη χρόςη κοινωνικών δικτϑων, ϐπωσ εύναι το 
YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn (social media) αναδεικνϑει την τϊςη τησ εποχόσ η 
οπούα βαςύζεται ςτην αλληλεπύδραςη μεταξϑ των χρηςτών του Διαδικτϑου ςε διαδραςτικϊ 
περιβϊλλοντα. (Selwyn, 2010)  

Ο ϐροσ Web 2.0 λοιπϐν, χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει την δεϑτερη γενιϊ υπηρεςιών 
διαδικτϑου που εςτιϊζει ςτην δυνατϐτητα των χρηςτών να διαμοιρϊζονται πληροφορύεσ 
και να ςυνεργϊζονται online. O χρόςτησ δεν θεωρεύται απλϊ ωσ ϋνασ θεατόσ, ϋνασ πελϊτησ, 
ϋνασ καταναλωτόσ, αλλϊ ςυμμετϋχει ενεργϊ, και ςυχνϊ αλτρουιςτικϊ ςτην διαμϐρφωςη και 
διαχεύριςη των πληροφοριών του παγκϐςμιου ιςτοϑ. Φρόςτεσ απϐ διαφορετικϋσ 
κουλτοϑρεσ μποροϑν πλϋον να επικοινωνοϑν δύχωσ να χρειϊζονται εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ 
ςε θϋματα υπολογιςτών και δικτϑων. Ο – αρχικϊ- παθητικϐσ ρϐλοσ παρουςύαςησ των 
πληροφοριών ςυνεχώσ μεταλλϊςςεται. Ϊννοιεσ ϐπωσ διαδραςτικϐτητα, δυναμικϐ 
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περιεχϐμενο, ςυνεργαςύα, ςυνειςφορϊ και social computing διαδραματύζουν πλϋον 
πρωταγωνιςτικϐ ρϐλο και πολλού υποςτηρύζουν ϐτι μια τεχνολογικό και κοινωνικό 
επανϊςταςη εύναι ςε εξϋλιξη. Ϊτςι, η τεχνολογύα (μϋςω των ςυςκευών), το διαδραςτικϐ  
περιεχϐμενο (ψηφιακϊ βιβλύα)  και ο προςεκτικϊ διαφοροποιημϋνοσ τρϐποσ διδαςκαλύασ, ο 
οπούοσ μπορεύ πλϋον να προςαρμϐζεται περιςςϐτερο ςτισ ανϊγκεσ και τισ δυνατϐτητεσ του 
κϊθε μαθητό, βοηθοϑν προσ αυτό την κατεϑθυνςη. Η ςυνεχιζϐμενη αϑξηςη τησ δαπϊνησ ςε 
τεχνολογικϐ εξοπλιςμϐ ςχετιζϐμενο με την εκπαύδευςη οδηγεύται απϐ την ϋκρηξη τησ 
αγορϊσ των φορητών ςυςκευών (υπολογιςτϋσ, tablets, smartphones), οι οπούεσ πλϋον 
αντιπροςωπεϑουν το 62% του ςυνϐλου. Πρωταγωνιςτικϐ ρϐλο ςε αυτό την εξϋλιξη, μϋςω 
προγραμμϊτων «μια ςυςκευό για κϊθε μαθητό», ϋχουν τα tablets, με πρώτο το iPad τησ 
Apple.        

Ϋδη και ςτη χώρα μασ κϊποια ςχολεύα ϋχουν εντϊξει το iPad ςτην καθημερινό τουσ 
διδαςκαλύα: το Διεθνϋσ χολεύο Πειραιϊ, τα Εκπαιδευτόρια Δοϑκα, η Νϋα Γενιϊ Ζηρύδη και ο 
Πλϊτων, το Πρϐτυπο Πειραματικϐ Δημοτικϐ χολεύο του Πανεπιςτημύου  Αθηνών, τα 
εκπαιδευτόρια Παλλϊδιο, Πρϊξισ & Πρϊξεισ και το Κολϋγιο Ρϐδου εύναι μεταξϑ αυτών που 
τρϋχουν το πρϐγραμμα «ϋνα iPad για κϊθε μαθητό». Μϋςω του ςυγκεκριμϋνου 
προγρϊμματοσ εμπλουτύζεται η εκπαιδευτικό διαδικαςύα και υλοποιεύται ϋνα 
μαθητοκεντρικϐ μοντϋλο, ϐπου κϊθε μαθητόσ μπορεύ να αφομοιώςει την πληροφορύα και να 
την κϊνει γνώςη. Εύναι διαφορετικϐ να βλϋπει και να γυρύζει την υδρϐγειο με τα δϊχτυλϊ 
του, να ακοϑει ϋναν  ποιητό του να απαγγϋλει το πούημϊ του ό να ςυμμετϋχει ςε ϋνα πεύραμα 
Υυςικόσ απϐ το θρανύο του και ϐλα αυτϊ να τα επαναλϊβει μϋχρι να τα κατανοόςει με τον 
δικϐ του ρυθμϐ. (Πρώτο Θϋμα, 28/09/2014).  

Κοινωνικϊ Δύκτυα  

Ειςαγωγό ςτα Κοινωνικϊ Δύκτυα  

Ο αιώνασ μασ θα μποροϑςε εϑκολα να χαρακτηριςθεύ ωσ τεχνολογικϐσ αιώνασ, μιασ και 
τα νϋα δεδομϋνα μαρτυροϑν αϑξηςη τησ χρόςησ του ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό, του 
Διαδικτϑου και κατ’ επϋκταςη των κοινωνικών δικτϑων. Κι αυτϐ γιατύ η επιςκεψιμϐτητα 
των κοινωνικών δικτϑων και η ςυμμετοχό ςε αυτϊ, τϐςο ςε παγκϐςμιο ϐςο και ςε ελληνικϐ 
επύπεδο εκφρϊζεται ιδιαύτερα υψηλό. Η ϋμφυτη ανϊγκη επικοινωνύασ του ανθρώπου ϋχει 
αναδεύξει τα κοινωνικϊ δύκτυα ωσ ιδιαύτερα δημοφιλό ςτο ευρϑ κοινϐ με αποτϋλεςμα η 
ανϊπτυξη αυτών των δικτϑων να μεγαλώνει μϋρα με τη μϋρα, ακολουθώντασ τον ςϑγχρονο 
τρϐπο ζωόσ. 

Σι εύναι ϐμωσ τα κοινωνικϊ δύκτυα; Σα κοινωνικϊ δύκτυα (Social Media) εύναι 
διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ που, ςτην ουςύα, αποτελοϑν «προςωπικοϑσ χώρουσ» για 
επικοινωνύα και διαμοιραςμϐ περιεχομϋνου. Φαρακτηρύζονται απϐ ευκολύα ςτη χρόςη, απϐ 
γρόγορη προςαρμογό ςτισ αλλαγϋσ τησ καθημερινόσ ζωόσ, διευκολϑνουν τη δημιουργύα 
αυθϐρμητων ςχϋςεων, και διευρϑνουν την αλληλεπύδραςη και την επικοινωνύα ςϑμφωνα με 
τουσ (Ajjan & Hartshorne, 2008).  

Οι χρόςτεσ αυτών των δικτϑων, μποροϑν να δημιουργοϑν ϋνα δημϐςιο ό ημι-δημϐςιο 
προφύλ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςϑςτημα και να το καθιςτοϑν ορατϐ ςτον κϐςμο του 
διαδικτϑου. το προφύλ περιγρϊφουν προςωπικϋσ πληροφορύεσ, ενδιαφϋροντα, παρϋχουν 
φωτογραφύεσ κλπ. Με απλϊ λϐγια, ο επιτρϋπουν ςε κϊποιον να δει την προςωπικό τουσ 
ατζϋντα και να αλληλεπιδρϊςει ϊμεςα με τα ςτοιχεύα που περιϋχει. 

Μια ϊλλη βαςικό δυνατϐτητα των κοινωνικών δικτϑων εύναι ϐτι επιτρϋπονται ςυνδϋςεισ 
οι οπούεσ δύνουν ςτουσ χρόςτεσ τη δυνατϐτητα να ςυνϊπτουν «διαδικτυακό ςχϋςη». Δϑο 
χρόςτεσ μποροϑν εύτε να ςυνϊψουν ϋνα ςϑνδεςμο «φύλοι» , που απαιτεύται ςυναύνεςη και 
απϐ τουσ δυο, εύτε ϋνα ςϑνδεςμο «Follower» ϐπου ο ϋνασ μπορεύ να ακολουθόςει τον ϊλλο, 
χωρύσ να εύναι απαραύτητο να ςυμβεύ και το αντύςτροφο. (Ellison, 2007). 

 Επιπροςθϋτωσ, θα όταν ςημαντικϐ να τονιςτεύ ϐτι οι χρόςτεσ μποροϑν να ϋχουν 
πρϐςβαςη ςτη λύςτεσ των φύλων, να βλϋπουν και να πλοηγοϑνται ςτη λύςτα των ςυνδϋςμων 
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τουσ και των δραςτηριοτότων που δημοςιεϑουν και ακϐμη να αφόνουν δημϐςια μηνϑματα 
ςτο προφύλ τουσ. Σαυτϐχρονα παρϋχεται και μηχανιςμϐσ ιδιωτικόσ επικοινωνύασ ςυνόθωσ 
με μορφό μηνυμϊτων, παραπλόςια αυτόσ του ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου. 

Παρϊλληλα με τα αυτϊ που αναφϋρθηκαν παραπϊνω, παρϋχονται ςτουσ χρόςτεσ 
κϊποιεσ ϊλλεσ χρόςιμεσ υπηρεςύεσ ϐπωσ ο διαμοιραςμϐσ περιεχομϋνου (φωτογραφιών, 
video, ανακοινώςεων), η δημιουργύα ςυζητόςεων, η δημιουργύα ομϊδων, η παροχό 
ιςτολογύων, η χρόςη ςϑγχρονησ επικοινωνύασ, η πρϐςβαςη μϋςω κινητοϑ κ.α. 

Θα μποροϑςαμε τϋλοσ να ποϑμε ϐτι ϋνα κοινωνικϐ δύκτυο εύναι μια δομό αποτελοϑμενη 
απϐ κϐμβουσ (ςυνόθωσ ϊτομα ό επιχειρόςεισ) οι οπούοι ςυνδϋονται μεταξϑ τουσ με ϋναν ό 
περιςςϐτερουσ τϑπουσ αλληλεξϊρτηςησ (Πανταζόσ, 2012).  

Φρόςη Κοινωνικών Δικτύων ςτην Εκπαύδευςη 

Η χρόςη των κοινωνικών δικτϑων ςε εκπαιδευτικϐ και διδακτικϐ πλαύςιο μπορεύ να 
θεωρηθεύ ωσ δυνητικϊ ιςχυρό ιδϋα, μϐνο και μϐνο επειδό οι μαθητϋσ περνοϑν πολϑ χρϐνο ςε 
αυτϋσ τισ online δραςτηριϐτητεσ δικτϑωςησ. ϑμφωνα με επύςημεσ μελϋτεσ, τα κοινωνικϊ 
δύκτυα ςυμβϊλλουν ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτην αλληλεπύδραςη, τη ςυνεργαςύα, την ενεργϐ 
ςυμμετοχό, την ενημϋρωςη, την κατανομό των πϐρων, την υποςτόριξη των εκπαιδευτικών 
δραςτηριοτότων καθώσ η νϋα διαδικτυακό εποχό αναδεικνϑει καινοϑργιεσ μορφϋσ 
πολιτιςμοϑ και μϊθηςησ. Η διαπύςτωςη πωσ οι νϋοι μαθαύνουν πολϑ πιο εϑκολα μϋςα απϐ 
δραςτηριϐτητεσ οι οπούεσ ςχετύζονται με τη διαςκϋδαςη και τη δημιουργικό ςυμμετοχό ςε 
κοινωνικϊ δύκτυα αποτελεύ ιςχυρϐ κύνητρο ϋνταξησ των κοινωνικών δικτϑων ςτην 
διαδικαςύα μϊθηςησ (Κύργινασ, 2012).  

Η λογικό αυτό αναδεικνϑεται μϋςα απϐ τισ υπηρεςύεσ του Web 2.0 και τα κοινωνικϊ 
δύκτυα. Η αξιοπούηςη των διαδικτυακών περιβαλλϐντων του Web 2.0 ςτην Εκπαύδευςη 
ςυμβαδύζει με τισ αρχϋσ που διϋπουν τισ ςϑγχρονεσ θεωρύεσ μϊθηςησ. ϑμφωνα με τον 
εποικοδομητιςμϐ του J. Piaget, ο μαθητόσ μαθαύνει ςε ϋνα περιβϊλλον πλοϑςιο ςε εξωτερικϊ 
ερεθύςματα, το οπούο του δύνει τη δυνατϐτητα να αλληλεπιδρϊ μαζύ του, καθώσ ο ύδιοσ 
καταςκευϊζει με ενεργητικϐ τρϐπο τη γνώςη ςτισ διϊφορεσ φϊςεισ εξϋλιξόσ του. ϑμφωνα 
με τισ κοινωνιοπολιτιςμικϋσ θεωρόςεισ, η μϊθηςη ςυντελεύται μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνα 
πολιτιςμικϊ πλαύςια και ουςιαςτικϊ δημιουργεύται απϐ την αλληλεπύδραςη του ατϐμου με 
ϊλλα ϊτομα, ςε ςυγκεκριμϋνεσ επικοινωνιακϋσ περιςτϊςεισ και μϋςω τησ υλοπούηςησ 
ςυνεργατικών δραςτηριοτότων.  

Σα διαδικτυακϊ περιβϊλλοντα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ενςωματώνουν πλόθοσ 
δυνατοτότων αλληλεπύδραςησ και επικοινωνύασ των μαθητών: υποςτηρύζουν την 
ανταλλαγό ιδεών, τη ςυνεργαςύα, την οικοδϐμηςη περιεχομϋνου, την ϋκφραςη και 
παρϊλληλα παρϋχουν τη δυνατϐτητα επϋκταςησ του φυςικοϑ χώρου και χρϐνου τησ 
ςχολικόσ τϊξησ, δημιουργώντασ ϋνα διαφορετικϐ – ςυμπληρωματικϐ μαθηςιακϐ πλαύςιο. 

Σα παραδοςιακϊ «δαςκαλοκεντρικϊ» μοντϋλα, που εςτύαζαν ςτη μετϊδοςη 
αποςπαςματικόσ γνώςησ, απομονωμϋνησ απϐ το πλαύςιο εφαρμογόσ τησ, φαύνεται να 
απϋτυχαν ενώ οι πρϐςφατεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ διευκολϑνουν ιδιαύτερα την υλοπούηςη 
προςεγγύςεων που απορρϋουν απϐ τη φιλοςοφύα του κονςτρουκτιβιςμοϑ.  

Πολλού μελετητϋσ (Κϐμησ, 2004; Κουτςογιϊννησ, 2007 ; Μουντρύδου, 2008 ; 
Αποςτολϊκησ & Αντωνύου, 2010) κϊνουν λϐγο για την παιδαγωγικό αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε., 
υποςτηρύζοντασ πωσ χωρύσ αυτόν, η προςπϊθεια για την εξϋλιξη τησ διδακτικόσ και η 
εναρμϐνιςό τησ με την τεχνολογικό ανϊπτυξη, εύναι ατελόσ.  

Παιδαγωγικό αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. ςημαύνει : 
 Ϊμφαςη ςτην επύλυςη προβλημϊτων και την εξοικεύωςη του μαθητό με ϋναν 

μεθοδολογικϐ τρϐπο ςκϋψησ παρϊ ςτην παροχό τησ πληροφορύασ. 
 Αϑξηςη των κινότρων του μαθητό και ενεργϐσ ςυμμετοχό του ςε ϋνα ελκυςτικϐ 

περιβϊλλον (με τη χρόςη πολυμϋςων), με μαθηςιακϐ περιεχϐμενο που κινεύ το ενδιαφϋρον 
του. 
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 Εμπλουτιςμϐσ τησ καθημερινόσ διδαςκαλύασ με δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ και 
οικοδϐμηςη τησ γνώςησ μϋςα απϐ την ενεργϐ διερεϑνηςη, τον πειραματιςμϐ και την 
ανακϊλυψη. 

 Διαςϑνδεςη τησ νϋασ γνώςησ με την πρϐτερη γνώςη του χρόςτη και δημιουργύα 
ευκαιριών  κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ για τη ςυνεργατικό καταςκευό τησ γνώςησ καθώσ 
και ϋλεγχοσ τησ διαδικαςύασ μϊθηςησ απϐ τον ύδιο τον χρόςτη. 

 Οικονομύα χρϐνου και δημιουργύα περιςςϐτερων ευκαιριών για μεγαλϑτερη 
αλληλεπύδραςη μεταξϑ μαθητών και εκπαιδευτικών 

 Προαγωγό τησ ςυνεργαςύασ μϋςω πρώτον, τησ ανϊθεςησ ομαδικών εργαςιών 
(projects) αξιοποιώντασ τισ Σ.Π.Ε. και δεϑτερον, μϋςω τησ επαφόσ μαθητών που βρύςκονται 
ςε διαφορετικϊ ςχολεύα εντϐσ και εκτϐσ ςυνϐρων. 

 Ψσ ϊμεςη ςυνϋπεια των προηγοϑμενων προκϑπτει η δημιουργύα ευχϊριςτου 
κλύματοσ ςτην τϊξη και η βελτύωςη των διαπροςωπικών ςχϋςεων μεταξϑ εκπαιδευτικοϑ και 
μαθητών   

Facebook ςτην Εκπαύδευςη  

Σο Facebook (Wikipedia, 2015) εύναι μύα πλατφϐρμα κοινωνικόσ δικτϑωςησ που 
ιδρϑθηκε το 2004. Οι χρόςτεσ διευρϑνουν το κοινωνικϐ τουσ δύκτυο κϊνοντασ «φύλουσ», 
χρηςιμοποιώντασ εφαρμογϋσ που τουσ φϋρνουν πιο κοντϊ αλλϊ και απϐ την ςυμμετοχό 
τουσ ςε ομϊδεσ (groups). Σο κοινωνικϐ δύκτυο που δημιουργεύται, ενιςχϑει το όδη υπϊρχον 
κοινωνικϐ τουσ κεφϊλαιο και ϋτςι οι χρόςτεσ αντλοϑν περιςςϐτερουσ και ποικύλουσ πϐρουσ. 
Οι χρόςτεσ ςυζητοϑν, εκμυςτηρεϑονται και εκφρϊζουν ςυναιςθόματα εμπιςτοςϑνησ.  

Ϊνασ «εικονικϐσ κϐςμοσ», ϐπου οι μαθητϋσ μποροϑν να επικοινωνόςουν και να 
αλληλεπιδρϊςουν ςε πραγματικϐ χρϐνο με φυςικοϑσ ομιλητϋσ τησ γλώςςασ εύναι και το 
Facebook. Σο Facebook θεωρεύται ωσ ϋνα ευνοώκϐ εκπαιδευτικϐ εργαλεύο, λϐγω τησ δομόσ 
και των διαφϐρων υπηρεςιών κοινόσ ωφελεύασ.  

ε ςχετικϋσ μελϋτεσ για το Facebook ςτην εκπαύδευςη διαπιςτώνεται ϐτι :  

 Ϊχουμε ενεργητικό ςυμμετοχό και αλληλεπύδραςη των εκπαιδευομϋνων  (Ellison et 
al., 2007),  

 Αναπτϑςςεται η θετικό ςυμπεριφορϊ κατϊ τη διϊρκεια τησ μϊθηςησ και 
βελτιώνεται η ποιϐτητα μϊθηςησ (Kirschner & Karpinski, 2010).  

 Αναπτϑςςεται η αλληλεπύδραςη των ςυμμετεχϐντων και η κριτικό ςκϋψη (Lampe et 
al., 2008)  

 Ενιςχϑεται η αυτοπεπούθηςη και η αυτοεκτύμηςη (Bosch, 2009),  
Επιςτόμονεσ ιςχυρύζονται ϐτι τα κοινωνικϊ δύκτυα εύναι παιδαγωγικϊ εργαλεύα, γιατύ οι 

ϊνθρωποι μποροϑν να τα χρηςιμοποιόςουν για ςυνδεςιμϐτητα και κοινωνικό ςτόριξη, 
ςυνεργατικό ανακϊλυψη και ανταλλαγό πληροφοριών, δημιουργύα περιεχομϋνου, γνώςη, 
ςυςςώρευςη πληροφοριών και τροποπούηςη (Shields, 2003). 

Η εκπαιδευτικό χρόςη του Facebook εξετϊζεται κϊτω απϐ τρύα θϋματα: την επικοινωνύα, 
την ςυνεργαςύα και την ανταλλαγό υλικοϑ.  

Η εκπαιδευτικό χρόςη του Facebook για επικοινωνύα ςυνύςτανται ςε δραςτηριϐτητεσ, 
ϐπωσ η δυνατϐτητα επικοινωνύασ μεταξϑ των μαθητών και τουσ εκπαιδευτϋσ, 
διευκολϑνοντασ την ςυζότηςη ςτην τϊξη, μετϊ τισ ανακοινώςεισ για μαθόματα και την 
ενημϋρωςη ςχετικϊ με τουσ πϐρουσ και τισ ςυνδϋςεισ που ςχετύζονται με τα μαθόματα. 

Η εκπαιδευτικό χρόςη του Facebook για ςυνεργαςύα ςυνύςτανται ςε δραςτηριϐτητεσ, 
ϐπωσ εύναι τα ϊτομα να ςυμμετϋχουν ςε ομϊδεσ που ςχετύζονται με τα ςχολεύα, τα τμόματϊ 
τουσ ό τϊξεισ και να δημιουργοϑν τα ϋργα τησ ομϊδασ με την ανταλλαγό ςχεδύων και ιδεών 
προωθώντασ την ςυνεργατικό μϊθηςη (Selwyn, 2007). 

Καθώσ οι ϊνθρωποι μποροϑν να ανταλλϊςςουν ιδϋεσ και πληροφορύεσ ςτο Facebook, 
μποροϑν επύςησ να μοιραςτοϑν τουσ πϐρουσ, τα υλικϊ τουσ, ςχϋδια και ϋγγραφα. Με τισ 
δυνατϐτητεσ, ϐπωσ η μεταφϐρτωςη βύντεο και φωτογραφιών, και προςθϋτοντασ και 
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ακολουθώντασ τουσ ςυνδϋςμουσ ςε εξωτερικϋσ πηγϋσ ό ςελύδεσ, παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ του 
Facebook οπτικϊ υλικϊ και πϐρουσ για ανταλλαγό. 

Προτϊςεισ ϋνταξησ των Κοινωνικών Δικτύων ςτη Διδαςκαλύα 

Σο πρώτο βόμα που μπορεύτε να κϊνετε, ωσ εκπαιδευτικού εύναι να δημιουργόςετε μια 
διαδικτυακό κοινϐτητα ό μια ομϊδα χρηςιμοποιώντασ ϋνα ξεχωριςτϐ λογαριαςμϐ μϐνο για 
την τϊξη ςασ. τη ςυνϋχεια, ζητόςτε απϐ τουσ μαθητϋσ ςασ να κϊνουν το ύδιο και 
παροτρϑνετϋ τουσ να ςασ «ακολουθόςουν». Αποδεχτεύτε αιτόματα φιλύασ απϐ μαθητϋσ ςασ 
με προςοχό , κϊντε το μϐνο ςτα πλαύςια του λογαριαςμοϑ τησ τϊξησ και τηρεύςτε τισ 
αποςτϊςεισ που τηρεύτε και ςτην πραγματικϐτητα.  

το ςημεύο αυτϐ καλϐ θα όταν, να αςχοληθεύτε λύγο με ζητόματα ιδιωτικϐτητασ και 
προςταςύασ των προςωπικών δεδομϋνων. Εύναι ςημαντικϐ να ζητόςετε απϐ τουσ μαθητϋσ 
ςασ να περιορύςουν την πρϐςβαςό ςε προςωπικϋσ πληροφορύεσ. Ξεκαθαρύςτε την ςχϋςη 
ςασ και καθορύςτε την ςαν ςχϋςη μϋντορα-μαθητό. 

Ακολουθώντασ τα παραπϊνω βόματα, πϊντα ςε ςυνδυαςμϐ με τη ςυνεχό ανϊλυςη ςτουσ 
μαθητϋσ των λϐγων που τουσ καθοδηγεύτε με τϋτοιο τρϐπο και μ αυτό την επιμονό, θα ϋχετε 
ϋνα πλεονϋκτημα ςτο να διατηρόςετε τη ςχϋςη μαζύ τουσ ςτο επαγγελματικϐ επύπεδο. 
Σαυτϐχρονα θα ϋχετε περιςςϐτερεσ πιθανϐτητεσ να εξαςφαλύςετε την ϋγκριςη γονϋων ό 
ακϐμη και ςυναδϋλφων ςε περύπτωςη που τεθεύ ζότημα για την εκπαιδευτικό μϋθοδο που 
επιλϋγετε. Σώρα εύςτε ϋτοιμοι να ξεκινόςετε τη χρόςη του διαδικτυακοϑ εργαλεύου που 
επιλϋξατε, ωσ κϑριο ό βοηθητικϐ μϋςο διδαςκαλύασ. 

Ακολουθοϑν κϊποιεσ προτϊςεισ για την χρόςη του Facebook ςτην διδακτικό πρϊξη - μια 
αφετηρύα για το «νϋο» εκπαιδευτικϐ ςασ ϋργο: 

 Αμϋςωσ μετϊ το μϊθημα «ανεβϊςτε» τη παρϊδοςη που μϐλισ πραγματοποιόςατε και 
ταυτϐχρονα ανεβϊςτε ςημειώςεισ του μαθόματοσ εμπλουτιςμϋνεσ με φωτογραφύεσ, βύντεο 
και ςυνδϋςμουσ. Με τον τρϐπο αυτϐ ο μαθητόσ ϋχει τη δυνατϐτητα να ϋρθει ςε επαφό με το 
υλικϐ διδαςκαλύασ, χωρύσ χωρο-χρονικοϑσ περιοριςμοϑσ και να καλϑψει τα πιθανϊ κενϊ του.  

 Παροτρϑνετε τουσ μαθητϋσ ςασ να διατυπώνουν απορύεσ δημϐςια ςτον «τούχο» του 
Facebook  ό να ανεβϊςουν link ςχετικϊ με κϊποιεσ εργαςύεσ που τουσ αναθϋςατε ό με 
κϊποια ςημεύα τησ θεωρύασ που τουσ παραδώςατε ςτην τϊξη. Απαντόςτε μϋςω του 
κοινωνικοϑ δικτϑου, και την απϊντηςό θα διαβϊςουν ϐλοι ϐςοι ςυμμετϋχουν, ϋτςι θα 
τηρόςετε την αρχό τησ ύςησ ενημϋρωςησ ϐλων των μαθητών.  

 Δημιουργόςτε ομϊδεσ εργαςύασ και αναθϋςτε τουσ ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ. 
Οργανώςτε τουσ ςε ομϊδεσ κι αφόςτε τουσ να χρηςιμοποιοϑν την ομϊδα για την οργϊνωςη 
τησ δουλειϊσ τουσ και κϊντε παρεμβϊςεισ εκεύ που κρύνεται αναγκαύο. Εύναι κϊτι που λεύπει 
απϐ τη ςημερινό εκπαιδευτικό πρακτικό, με τη γραμμικό διδαςκαλύα και την αποςτόθιςη, 
ενώ επιπλϋον καλλιεργεύ την ϊμυλα μϋςω του υγιοϑσ ςυναγωνιςμοϑ μιασ και η ςϑγκριςη τησ 
προϐδου των ομϊδων απϐ τουσ εμπλεκϐμενουσ, τουσ ωθεύ ςε μεγαλϑτερη προςπϊθεια. 

 Δημιουργόςτε για κϊθε μϊθημα μύα κλειςτό ομϊδα ςτην οπούα ςυμμετϋχουν μϐνο 
μαθητϋσ. Ϊνασ ό δϑο μαθητϋσ θα εύναι υπεϑθυνοι ανϊ εβδομϊδα για κϊθε ομϊδα, ϋχοντασ ωσ 
αρμοδιϐτητα να γρϊφουν και να ανεβϊζουν τη ςϑνοψη του μαθόματοσ τησ ημϋρασ, να 
επιςημαύνουν τα ςημαντικϊ ςημεύα ό και ακϐμα να ψϊχνουν και να αναρτοϑν επιπρϐςθετο 
υλικϐ.  

 Καθιερώςτε μϋρεσ και ώρεσ τησ εβδομϊδασ ςτισ οπούεσ πραγματοποιεύτε αποςτολό 
ςχολύων για τισ εργαςύεσ που τουσ αναθϋςατε, πιθανώσ «ανϋβαςμα» ςυμπληρωματικοϑ 
υλικοϑ, ϊτυπησ αξιολϐγηςησ τησ προϐδου τουσ ό ακϐμη και ανακοινώςεων ςχετικϊ με το 
μϊθημα. Αν εύςτε ςυνεπόσ και τηρεύτε το χρονοδιϊγραμμϊ ςασ, θα διαςφαλύςετε αφενϐσ την 
αξιοπιςτύα του τρϐπου που επιλϋξατε για την εργαςύα τουσ και αφετϋρου ϐτι υπϊρχουν 
πολλϋσ πιθανϐτητεσ να διαβαςτεύ απϐ τουσ μαθητϋσ, μιασ και αυτϐ εύναι το αγαπημϋνο τουσ 
μϋςο επικοινωνύασ. 

 Καθιερώςτε μϋρεσ και ώρεσ τησ εβδομϊδασ ςτισ οπούεσ μπορεύτε να ϋρθετε ςε 
«διαδικτυακό» επικοινωνύα με ϐςουσ γονεύσ το επιθυμοϑν. Απϐ τη μύα θα ϊρετε πιθανό 
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δυςπιςτύα για το μϊθημα, απϐ την ϊλλη θα κερδύςετε την επαφό με κϊποιουσ γονεύσ, κϊτι 
που λεύπει ςόμερα απϐ την εκπαύδευςη και το ϋχουν ανϊγκη τϐςο αυτού ϐςο και ο 
εκπαιδευτικϐσ. Επιπλϋον οι γονεύσ θα ϋχουν τη δυνατϐτητα να δουν κϊποια ςημεύα προϐδου, 
απϐ τη διαδικτυακό δραςτηριϐτητα τησ τϊξησ.   

Προκειμϋνου να προβϊλετε το ςχολεύο που υπηρετεύτε, μπορεύτε να: 
 Δημιουργόςτε το διαδικτυακϐ τϐπο του ςχολεύου ςασ ςτο Facebook. Υροντύςτε να 

επιλϋξετε προςεκτικϊ το ϑφοσ τησ ιςτοςελύδασ, τισ ρυθμύςεισ αςφαλεύασ και την 
προςβαςιμϐτητα απϐ τρύτουσ και ςτεύλτε αιτόματα φιλύασ ςτουσ μαθητϋσ – χρόςτεσ του 
ύδιου κοινωνικοϑ δικτϑου. Ο αριθμϐσ των θετικών αποκρύςεων εύναι πιθανϐ να εύναι 
μεγϊλοσ. Παροτρϑνετε τουσ ςυναδϋλφουσ ςασ για πϊςησ φϑςεωσ παρεμβϊςεισ: ϊρθρα, 
αςκόςεισ, ςημειώςεισ, γενικοϑσ προβληματιςμοϑσ, εκπαιδευτικοϑσ ςυνδϋςμουσ, 
ενημερώςεισ για ενδιαφϋρουςεσ εκδηλώςεισ, φωτογραφύεσ, video κλπ. Ϊτςι θα ϋχετε 
δημιουργόςει ϋνα ζωντανϐ ιςτϐτοπο ο οπούοσ θα ϋχει το χαρακτηριςτικϐ τησ 
ςυμμετοχικϐτητασ, τησ εξωςτρϋφειασ και πιθανϐν τησ μεγϊλησ αποδοχόσ. 

 Παροτρϑνετε τουσ μαθητϋσ ςασ να αρθρογραφόςουν για εκπαιδευτικϊ θϋματα 
διαφϐρων μαθημϊτων, για το ςχολεύο, την εκπαιδευτικό διαδικαςύα, την επιςτόμη, την 
επικαιρϐτητα, τη γειτονιϊ τουσ, τον τϐπο τουσ, χρηςιμοποιώντασ εκτϐσ απϐ κεύμενο, εικϐνεσ, 
όχουσ και video.  

 Διοργανώςτε ψηφοφορύεσ για ζητόματα που απαςχολοϑν τουσ μαθητϋσ ςασ ςε 
ςχϋςη με το ςχολικϐ περιβϊλλον – δώςτε τουσ βόμα, κϊντε τουσ να νιώςουν μϋροσ ενϐσ 
«ζωντανοϑ» οργανιςμοϑ. Αυτϐσ ϊλλωςτε δεν εύναι ϋνασ απϐ τουσ ρϐλουσ του ςϑγχρονου 
ςχολεύου; 

 Παρουςιϊςτε τισ δρϊςεισ του ςχολεύου. Πιο ςυγκεκριμϋνα μπορεύτε να αναρτϊτε 
ανακοινώςεισ για εκδρομϋσ, γιορτϋσ, επιςκϋψεισ ςε μουςεύα/θϋατρα, βραβεύα μαθητών και 
διακρύςεισ, κοινωνικϋσ δρϊςεισ του ςχολεύου κ.α. Κατ΄αυτϐν τον τρϐπο θα γύνονται γνωςτϋσ 
ςτο ευρϑ κοινϐ και κυρύωσ ςτουσ γονεύσ η κοινωνικό δραςτηριϐτητα του ςχολεύου και τα 
διϊφορα δρώμενα. Παρϊλληλα, μπορεύτε να ανεβϊςετε φωτογραφύεσ και ϊλλο υλικϐ απϐ 
ϐλεσ αυτϋσ τισ δραςτηριϐτητεσ. Αυτϐσ ϊλλωςτε δεν εύναι ϋνασ απϐ τουσ ρϐλουσ του 
κοινωνικοϑ ςχολεύου; 

Παρϊλληλοι χώροι που προωθοϑν και πληροφοροϑν για την χρόςη του Facebook ςτην 
εκπαύδευςη και ςτουσ οπούουσ εκπαιδευτικού απϐ ϐλον τον κϐςμο "ςυναντώνται" και 
ςυζητοϑν για διϊφορα εκπαιδευτικϊ θϋματα εύναι: 

 Facebook in Education : Αυτό η ομϊδα αρϋςει ςε 607.343 ϊτομα που μοιρϊζονται 
νϋα, εμπειρύεσ και πρακτικϋσ.  

 Facebook for Educators :  Αυτό η ομϊδα ϋχει περύπου 1180 μϋλη και βοηθϊει τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ να μϊθουν πωσ να χρηςιμοποιοϑν με τον καλϑτερο τρϐπο το Facebook ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα.  

 Educators using Facebook :  Αυτό η ομϊδα ϋχει περύπου 3870 μϋλη και βοηθϊει τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ να μοιρϊζονται νϋα και βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ ςτην διδαςκαλύα.  

Σι κϊναμε ςτο ςχολεύο μασ ;  

το ςχολεύο μασ πραγματοποιόςαμε  τα κϊτωθι: Δημιουργόςαμε κλειςτϋσ ομϊδεσ , 
ανεβϊςαμε υλικϐ (παρϊδοςη , φϑλλα εργαςύασ , εμπλουτιςμϋνο πολυμεςικϐ υλικϐ ϐπωσ 
βύντεο-προςομοιώςεισ), καθιερώςαμε ημϋρεσ και ώρεσ τησ εβδομϊδασ ϐπου 
επικοινωνοϑςαμε με τουσ μαθητϋσ αλλϊ και με τουσ γονεύσ τουσ, παροτρϑναμε τουσ μαθητϋσ 
να αναγρϊφουν απορύεσ ςτον τούχο καθώσ και να προςθϋτουν υλικϐ και απαντοϑςαμε ςε 
απορύεσ και ερωτόςεισ. 

Παρατόρηςα λοιπϐν ςτουσ μαθητϋσ μου τα παρακϊτω:  
 Ανακϊλυψαν την εκπαιδευτικό χρόςη ενϐσ κοινωνικοϑ δικτϑου, το οπούο  

χρηςιμοποιοϑςαν μϋχρι πρϐτινοσ για επικοινωνύα και ενημϋρωςη. 
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 Εύχαν αυξημϋνη ενεργητικό ςυμμετοχό, μιασ και η ςυνεργαςύα και η αλληλεπύδραςη 
ευνοοϑνται απϐ το κοινωνικϐ δύκτυο. 

 Τπόρχε αμεςϐτητα ςε επύλυςη αποριών εύτε απϐ ςυμμαθητϋσ εύτε απϐ μϋνα.  
 Η θετικό διϊθεςη των εκπαιδευομϋνων όταν εμφανόσ με αποτϋλεςμα να κεντρύςει 

ϋντονα το ενδιαφϋρον ακϐμα και αυτών που δεν όθελαν να ςυμμετϊςχουν ενεργϊ 
Σϋλοσ η εμπειρύα απϐ την εκπαιδευτικό χρόςη του facebook   ϋδειξε ευεργετικϊ 

αποτελϋςματα για την πρϐοδο ςτην διδαςκαλύα τησ Υυςικόσ τϐςο για τουσ μαθητϋσ τησ Α 
ϐςο και τησ Β Λυκεύου Θετικοϑ Προςανατολιςμοϑ κϊτι που αποδεικνϑεται και απϐ την 
καλϑτερη απϐδοςη τουσ ςτο β τετρϊμηνο καθώσ και την αυξημϋνη εναςχϐληςη τουσ με την 
Υυςικό.  

Για την επϐμενη χρονιϊ θα προςπαθόςουμε να βελτιςτοποιόςουμε την εκπαιδευτικό 
διϊςταςη του Facebook και θα ςτοχεϑςουμε ςε ενϋργειεσ μϋςω του Facebook για την 
προβολό του ςχολεύου μασ , του Γυμναςύου και ΛΣ Καλλιθϋασ  Ελαςςϐνασ ϐπωσ: δημιουργύα 
διαδικτυακοϑ τϐπου του ςχολεύου , παρϐτρυνςη των μαθητών για αρθρογρϊφηςη 
εκπαιδευτικών θεμϊτων, παρουςύαςη των δρϊςεων και εκδηλώςεων του ςχολεύου κ.α.     

υμπερϊςματα 

Η χρόςη του Facebook μπορεύ να ϋχει θετικϊ αποτελϋςματα ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ 
αν αξιοποιηθοϑν κατϊλληλα τα χαρακτηριςτικϊ του και η δημοτικϐτητα του. Μπορεύ να 
αποτελϋςει ςυμπληρωματικϐ μϋςο ενύςχυςησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και τησ 
επικοινωνύασ τϐςο των μαθητών ϐςο και των καθηγητών μεταξϑ τουσ.To Facebook 
αςφαλώσ και αποτελεύ ϋνα χρηςτικϐ μϋςο ςτον κϐςμο τησ εκπαύδευςησ. Αρκεύ οι χρόςτεσ 
του να γνωρύζουν τουσ απαραύτητουσ κανϐνεσ αςφαλεύασ, ώςτε η χρόςη του να εύναι 
αςφαλόσ και αποτελεςματικό ταυτϐχρονα.  
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1. Περύληψη 

Ο ςκοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι να δεύξει κατϊ πϐςο η χρόςη κλειςτών και 
αςφαλών διαδικτυακών πλατφϐρμων κοινωνικόσ μϊθηςησ ϐπωσ το Edmodo 
μποροϑν να ςυμβϊλουν ςτην υποκύνηςη των μαθητών ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα 
και να τουσ δώςουν την ευκαιρύα να δουλϋψουν ομαδοςυνεργατικϊ, να αποκτόςουν 
κριτικό ςκϋψη και ικανϐτητα επύλυςησ προβλημϊτων, να παρϊγουν γνώςη και να 
αποκομύςουν εμπειρύεσ υιοθετώντασ τισ αρχϋσ και τη θεωρύα του κοινωνικοϑ 
εποικοδομητιςμοϑ. Η ϋρευνα μασ διεξόχθη ςτο πλαύςιο του μαθόματοσ 
Πληροφορικόσ (Σ.Π.Ε.) ςτισ τρεισ τελευταύεσ τϊξεισ Δ΄, Ε΄ και Σ΄ δϑο Ολοόμερων 
Δημοτικών χολεύων με Ε.Α.Ε.Π. αξιοποιώντασ το Edmodo ωσ πλατφϐρμα 
επικοινωνύασ, ομαδοςυνεργατικόσ μϊθηςησ και αξιολϐγηςησ. Σα αποτελϋςματα τησ 
ϋρευνασ υπόρξαν ενθαρρυντικϊ ωσ προσ το ςκοπϐ τησ δεύχνοντασ ϐτι οι μαθητϋσ 
εκτύμηςαν και ευχαριςτόθηκαν το μϊθημα μϋςω τησ ςυγκεκριμϋνησ πλατφϐρμασ και 
ϋγιναν πιο ςυμμετοχικού και ςυνεργατικού υποςτηρύζοντασ ο ϋνασ τον ϊλλο ςτη 
μαθηςιακό τουσ διαδικαςύα.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Edmodo, Κοινωνικϊ Δύκτυα ςτην Εκπαύδευςη, Web 2.0, Σ.Π.Ε. 

Ειςαγωγό 

Η ϋλλειψη ενδιαφϋροντοσ και κινότρων απϐ πλευρϊσ των μαθητών για τη μαθηςιακό 
διαδικαςύα εύναι η μεγαλϑτερη πρϐκληςη που ϋχει να αντιμετωπύςει ο εκπαιδευτικϐσ 
ςόμερα. Η Γενιϊ του Διαδικτϑου (Net Generation),  τα παιδιϊ δηλαδό που ϋχουν γεννηθεύ και 
μεγαλώςει με την τεχνολογύα απϐ τα πρώτα τουσ βόματα, χρηςιμοποιοϑν ϋξυπνα κινητϊ, 
tablets, και υπολογιςτϋσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ημϋρασ, ενώ το ςχολεύο ςυνεχύζει να 
χρηςιμοποιεύ παραδοςιακοϑσ τρϐπουσ διδαςκαλύασ και υλικοτεχνικόσ υποδομόσ (ϐπωσ 
κιμωλύεσ/μαρκαδϐρουσ, πύνακεσ και φωτοτυπύεσ). Η γενιϊ αυτό μεγαλώνει ςε ϋναν κϐςμο 
τϐςο πλοϑςιο ςε ςυςκευϋσ επικοινωνύασ και λογιςμικϊ με αποτϋλεςμα να μην θεωροϑν τα 
εργαλεύα αυτϊ ωσ τεχνολογύα. ϑμφωνα με ϋρευνεσ (Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005, 
Conole, 2010) τη γενιϊ αυτό τη χαρακτηρύζει η ταχϑτητα και η παρϊλληλη εναςχϐληςη με 
πολλϋσ εργαςύεσ. Καταναλώνουν και επεξεργϊζονται πληροφορύεσ γρόγορα και ταυτϐχρονα 
απϐ πολλϋσ διαφορετικϋσ πηγϋσ. Μαθαύνουν περιςςϐτερο οπτικϊ (visual learners) και 
πειραματιζϐμενοι (experimental learners) απϐ ϐτι μϋςω ανϊγνωςησ κειμϋνου και βιβλύων. 
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Προτιμοϑν την ανακαλυπτικό μϊθηςη και ϋχουν ςυνηθύςει ςτον ψηφιακϐ διαδικτυακϐ 
κϐςμο ϐπου η Google ϋχει πϊντα τη γρόγορη απϊντηςη. Προτιμοϑν τα ςχϐλια για ϋνα προώϐν 
απϐ ομϐτιμοϑσ τουσ παρϊ την επύςημη κριτικό. Περιςςϐτερο ϐμωσ απϐ ϐλα, εύναι 
καταπληκτικού ςυνεργϊτεσ. Εύναι ςυνδεδεμϋνοι και δικτυωμϋνοι και αρϋςκονται να 
δουλεϑουν ςε ομϊδεσ. Αιςθϊνονται ϊνετα να δημιουργοϑν και να διατηροϑν «φιλύεσ» με 
ϊλλουσ ς’ ϋνα ψηφιακϐ κϐςμο που δεν ϋχουν δει ποτϋ τουσ. Η διαχωριςτικό γραμμό μεταξϑ 
πραγματικοϑ και ψηφιακοϑ κϐςμου για αυτοϑσ δεν εύναι ξεκϊθαρη. (Roos, 2007).   

Η ϋρευνα δεύχνει ϐτι οι ςημερινού νϋοι, οι οπούοι μεγαλώνουν με το Διαδύκτυο και 
τεχνολογύεσ βαςιςμϋνεσ ςτον Παγκϐςμιο Ιςτϐ (Web), ϐπωσ οι μηχανϋσ αναζότηςησ, τα 
ςτιγμιαύα μηνϑματα, μαζικϊ διαδικτυακϊ παιχνύδια ρϐλων πολλών χρηςτών (MMORPG), το 
podcasting, το vodcasting και τουσ κοινωνικοϑσ ςελιδοδεύκτεσ, εύναι καλϊ προετοιμαςμϋνοι 
να ςυμμετϋχουν ςε διαδικτυακϋσ δραςτηριϐτητεσ μϊθηςησ που υποςτηρύζουν την 
αλληλεπύδραςη και τη ςυνεργαςύα (Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005). 

τα πρώτα χρϐνια του Παγκϐςμιου Ιςτοϑ Πληροφοριών, μια περύοδοσ γνωςτό και ωσ 
Web 1.0, ο εκπαιδευτικϐσ εύχε τη δυνατϐτητα να δημοςιεϑει μαθηςιακϐ υλικϐ ςε ψηφιακϋσ 
πλατφϐρμεσ χωρύσ να προςφϋρεται η δυνατϐτητα αλληλεπύδραςησ με τουσ μαθητϋσ του, 
των μαθητών μεταξϑ τουσ, αλλϊ και των υπολούπων χρηςτών. Με την εμφϊνιςη και 
εξϊπλωςη των Web 2.0 τεχνολογιών, τα web-based μαθόματα μποροϑν τώρα να 
ςχεδιαςτοϑν ϋτςι ώςτε να δύνουν ςτουσ μαθητϋσ την ευκαιρύα ϐχι μϐνο να μετϋχουν ςτη 
διαδικαςύα πρϐςκτηςησ τησ γνώςησ αλλϊ και να ςυντελοϑν ςτην παραγωγό νϋασ, η οπούα 
μϊλιςτα μπορεύ να μοιραςθεύ ςτον Παγκϐςμιο Ιςτϐ Πληροφοριών επιτυγχϊνοντασ ϋτςι την 
μετϊβαςη απϐ web-based μαθηςιακϋσ «νηςύδεσ» ςε web-based μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα 
(Ehlers, 2009). Όπωσ επιςημαύνουν οι Rotherham & Willingham (2010), ςόμερα ςε αντύθεςη 
με το παρελθϐν, ολοϋνα και περιςςϐτεροι εκπαιδευτικού φαύνεται να υιοθετοϑν ςτην πρϊξη 
εκπαιδευτικϊ ςενϊρια βαςιςμϋνα ςε Web 2.0 τεχνολογύεσ. Η μετϊβαςη αυτό μπορεύ να 
οφεύλεται κϊποιεσ φορϋσ ςτην περιϋργεια των εκπαιδευτικών για εξερεϑνηςη και 
αξιολϐγηςη αυτών των τεχνολογιών και κϊποιεσ ϊλλεσ ϐμωσ ςτην αναγνώριςη ϐτι η 
μαθηςιακό διαδικαςύα μϋςω Web 2.0 τεχνολογιών ενθαρρϑνει την κριτικό ςκϋψ η και την 
επύλυςη προβλημϊτων, τη ςυνεργαςύα και επικοινωνύα, αυτϊ που αποκαλοϑνται δηλαδό 
«προςϐντα για τον 21 αιώνα». Παρ’ ϐλα τα ερευνητικϊ αποτελϋςματα, τισ διαπιςτώςεισ τησ 
αξύασ τησ ενςωμϊτωςησ των ΣΠΕ ςτην εκπαύδευςη και το θετικϐ αντύκτυπο για τισ Web 2.0 
τεχνολογύεσ ςτην εκπαύδευςη, η χρόςη τουσ εύναι ακϐμη η εξαύρεςη και ϐχι ο κανϐνασ 
(Conole, 2010).  

Οι Web 2.0 τεχνολογύεσ ϋχουν φϋρει ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτο κϐςμο του Διαδικτϑου με 
ςημαντικϐτερη αυτό τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Σα ψηφιακϊ κοινωνικϊ δύκτυα αλλϊζουν 
τον τρϐπο επικοινωνύασ ϐπωσ τον εύχαμε ςυνηθύςει μϋχρι ςόμερα και δημιουργοϑν νϋεσ 
κοινωνικϋσ πρακτικϋσ που επηρεϊζουν την ανθρώπινη δραςτηριϐτητα ςε ϋνα μεγϊλο φϊςμα 
τομϋων, ϐπωσ οι ανθρώπινεσ ςχϋςεισ, η ψυχαγωγύα, η εργαςύα και η εκπαύδευςη. Η 
εκπαιδευτικό κοινϐτητα δεν μπορεύ να μϋνει αμϋτοχη και απληροφϐρητη ςχετικϊ με τισ 
καινοτομύεσ και τον επαναςτατικϐ τρϐπο επικοινωνύασ και πληροφϐρηςησ τον οπούο οι νϋεσ 
τεχνολογύεσ μασ παρϋχουν. Οι ραγδαύεσ αυτϋσ εξελύξεισ ςτο χώρο των τεχνολογιών 
πληροφορικόσ και επικοινωνιών δημιουργοϑν για την εκπαιδευτικό κοινϐτητα νϋεσ 
ευκαιρύεσ και προκλόςεισ.  Η ενςωμϊτωςη των Web 2.0 εργαλεύων προςφϋρει ϋνα φθηνϐ 
και αποτελεςματικϐ μϋςο για την αφομούωςη τησ τεχνολογύασ ςτην τϊξη με ςτϐχο την 
ςυνειδητό ςυμμετοχό των νϋων μαθητών ςε αυτό. Με καλϐ ςχεδιαςμϐ και θϋςπιςη ςτϐχων 
μπορεύ να ενθαρρϑνει την ενεργϐ μϊθηςη, την προώθηςη τησ ςυνεργαςύασ, να αυξόςει την 
αλληλεπύδραςη μαθητών-διδαςκϐντων και να εμπλουτύςει την εκπαιδευτικό εμπειρύα. 
(Mandernach & Taylor 2011). 

Παρϐλα αυτϊ, ϋνα κυρύαρχο κοινωνικϐ δύκτυο ϐπωσ το Facebook εύναι δϑςκολο να 
υιοθετηθεύ ωσ εκπαιδευτικϐ εργαλεύο ςτην τϊξη κυρύωσ εξ αιτύασ τησ ϋλλειψησ αςφϊλειασ 
και ςεβαςμοϑ των προςωπικών δεδομϋνων των χρηςτών του. Σο Edmodo ϐμωσ αποτελεύ 
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μια αςφαλό εναλλακτικό λϑςη κοινωνικόσ δικτϑωςησ για μαθητϋσ και εκπαιδευτικοϑσ 
(Καπανιϊρησ κ.α., 2012) 

Για να διδϊξουμε αυτό τη γενιϊ αποτελεςματικϊ πρϋπει να το κϊνουμε με μια νϋα, 
καινοτϐμο μϋθοδο η οπούα θα ςυμπεριλϊβει τουσ νϋουσ μαθητϋσ ενεργϊ ςτη μαθηςιακό 
διαδικαςύα και ςτην οικοδϐμηςη τησ γνώςησ χτύζοντασ κοινϐτητεσ μϊθηςησ και δύκτυα 
γνώςησ. Φρηςιμοποιόςαμε λοιπϐν το εκπαιδευτικϐ κοινωνικϐ δύκτυο Edmodo προσ αυτϐ τον 
ςκοπϐ, προςπαθώντασ να επιβεβαιώςουμε πρϐςφατεσ ϋρευνεσ για την επιτυχό του χρόςη 
ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. Η ενςωμϊτωςό του ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, 
κατϋδειξε ϐτι ςυμβϊλει ςτην ομαδοςυνεργατικό διδαςκαλύα τησ πληροφορικόσ ςτισ τρεισ 
τελευταύεσ τϊξεισ του Δημοτικοϑ χολεύου και επομϋνωσ βελτιώνει αιςθητϊ τα μαθηςιακϊ 
αποτελϋςματα (ωτηροϑδασ κ.α., 2013).  ε ϊλλη ϋρευνα που αφοροϑςε τη χρόςη του ςε 
μαθητϋσ τησ Δ΄ Δημοτικοϑ ςτο μϊθημα των Αγγλικών τα αποτελϋςματα ϋδειξαν ποικύλα 
οφϋλη, μαθηςιακϊ, κοινωνικϊ και ςυναιςθηματικϊ. (Δρακοποϑλου, 2013). Σο Edmodo εύναι 
εργαλεύο που ενιςχϑει την παρακύνηςη των μαθητών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Ψσ 
εργαλεύο μϊθηςησ ϋχει θετικό επύδραςη ςτην εμπλοκό των μαθητών μϋςω τησ ενθϊρρυνςησ 
τησ ενεργοϑσ ςυμμετοχόσ τουσ ςε διϊφορεσ μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ (Sanders, 2012, ςελ. 61). 

Περιγραφό του λογιςμικοϑ 

Σο Edmodo εύναι ϋνασ εκπαιδευτικϐσ ιςτϐτοποσ ο οπούοσ βαςύζεται ςτη μηχανικό και τα 
χαρακτηριςτικϊ των κοινωνικών δικτϑων τα οπούα προςαρμϐζει με τϋτοιο τρϐπο οϑτωσ 
ώςτε να εύναι κατϊλληλα για την ςχολικό τϊξη. Πρϐκειται δηλαδό για μύα πλατφϐρμα 
κοινωνικόσ μϊθηςησ ϐπου εκπαιδευτικού και μαθητϋσ μποροϑν να αλληλεπιδροϑν και να 
ςυνεργϊζονται διαδικτυακϊ. Εύναι ςχεδιαςμϋνο ϋτςι ώςτε να ενθουςιϊζει τουσ μαθητϋσ για 
τη μϊθηςη μϋςω ενϐσ οικεύου περιβϊλλοντοσ το οπούο ςε γενικϋσ γραμμϋσ μοιϊζει αρκετϊ με 
αυτϐ του Facebook και ϊλλων δημοφιλών κοινωνικών δικτϑων, αλλϊ εύναι πολϑ πιο 
αςφαλϋσ αφοϑ εύναι ϋνα κλειςτϐ δύκτυο ελεγχϐμενο απϐ τον εκπαιδευτικϐ. 

Ο εκπαιδευτικϐσ εγγρϊφεται ςτην πλατφϐρμα και δημιουργεύ το προφύλ του ϐπου 
παρουςιϊζονται βαςικϋσ επαγγελματικϋσ πληροφορύεσ για το ϊτομϐ του. τη ςυνϋχει 
δημιουργεύ ομϊδεσ (ηλεκτρονικϋσ τϊξεισ) ςτισ οπούεσ καλεύ μαθητϋσ για εγγραφό – 
ςυμμετοχό. 

Η κϊθε ομϊδα ϋχει ϋνα μοναδικϐ κλειδύ-κωδικϐ η γνώςη του οπούου επιτρϋπει ςτουσ 
μαθητϋσ να δημιουργόςουν λογαριαςμϐ και να ςυνδεθοϑν ςε αυτό την τϊξη. ημειώνεται 
ιδιαύτερα ϐτι δεν απαιτεύται απϐ τουσ μαθητϋσ να ϋχουν λογαριαςμϐ ηλεκτρονικοϑ 
ταχυδρομεύου για την εγγραφό τουσ ςτην πλατφϐρμα. Αυτϐ κϊνει τη διαδικαςύα τησ 
εγγραφόσ δυνατό και αςφαλόσ ακϐμη και για τουσ  μαθητϋσ του Δημοτικοϑ χολεύου που 
δεν διαθϋτουν ακϐμη τη γνώςη και την εμπειρύα δημιουργύασ και αςφαλοϑσ χρόςησ ενϐσ 
λογαριαςμοϑ ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου. Με την ολοκλόρωςη τησ εγγραφόσ ϐλων των 
μαθητών ο εκπαιδευτικϐσ κλειδώνει την τϊξη και ϋτςι δεν επιτρϋπονται επιπλϋον εγγραφϋσ, 
προςθϋτοντασ ϋτςι ςτην αςφϊλεια του δικτϑου. Ϊχει δε τη δυνατϐτητα ακϐμη και να 
αλλϊξει το κλειδύ-κωδικϐ τησ τϊξησ αν αυτϐσ διαρρεϑςει ό για να ενιςχϑςει την αςφϊλεια 
αυτόσ χωρύσ να επηρεϊζονται οι τρϋχοντεσ λογαριαςμού. Η προαιρετικό δόλωςη βϋβαια μιασ 
διεϑθυνςησ ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου δύνει τη δυνατϐτητα ενημϋρωςησ των χρηςτών 
μϋςω email για νϋα μηνϑματα, δημοςιεϑςεισ και αναρτόςεισ ςτισ ομϊδεσ ςτισ οπούεσ 
ανόκουν. Ο εκπαιδευτικϐσ ϋχει επύςησ τη δυνατϐτητα να δημοςιεϑςει απϐ την πρώτη κιϐλασ 
ςτιγμό κανϐνεσ καλόσ πρακτικόσ και χρόςησ τησ πλατφϐρμασ για τουσ μαθητϋσ του. Μύα 
προϋκταςη αυτόσ τησ πρακτικόσ μπορεύ να εύναι και η εκπαύδευςη των μαθητών ςτην ορθό 
χρόςη ϐλων των κοινωνικών δικτϑων και γενικϐτερα των Web 2.0 εργαλεύων και 
εφαρμογών ϋτςι ώςτε να αναπτϑξουν ςωςτό διαδικτυακό ςυμπεριφορϊ (Netiquette).  

Σα επϐμενα βόματα που θα ακολουθόςει ο κϊθε εκπαιδευτικϐσ εξαρτώνται απϐ τισ 
ανϊγκεσ και τη φϑςη του μαθόματοσ καθώσ επύςησ απϐ τον παιδαγωγικϐ του ςχεδιαςμϐ και 
την εκπαιδευτικό αξιοπούηςη των χαρακτηριςτικών που προςφϋρει η πλατφϐρμα, τα οπούα 
παρουςιϊζονται ςτη ςυνϋχεια. 
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Σα Φαρακτηριςτικϊ του Edmodo 

Οι Δημοςιεϑςεισ / υζητόςεισ εύναι απϐ τα πιο παλιϊ χαρακτηριςτικϊ τησ πλατφϐρμασ 
ϐπου ο εκπαιδευτικϐσ και οι μαθητϋσ ενϐσ τμόματοσ/ομϊδασ μποροϑν να ανταλλϊςςουν 
μηνϑματα και να ςυζητοϑν. Η ιδιαιτερϐτητϊ του ςε ςχϋςη με ϊλλα δημοφιλό κοινωνικϊ 
δύκτυα εύναι ϐτι οι μαθητϋσ δεν μποροϑν να ςτϋλνουν ιδιωτικϊ μηνϑματα ςε ϊλλουσ 
ςυμμαθητϋσ τουσ παρϊ μϐνο ςε ολϐκληρο το τμόμα/ομϊδα ςτο οπούο ανόκουν και ςτο 
οπούο εύναι μϋλοσ και ο εκπαιδευτικϐσ - δημιουργϐσ του. Ϊτςι, ο εκπαιδευτικϐσ ϋχει πϊντα 
γνώςη για τα μηνϑματα και τισ ςυζητόςεισ που λαμβϊνουν χώρα ςτην ομϊδα. Ο 
εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να επικοινωνεύ ιδιωτικϊ με τουσ μαθητϋσ του και εκεύνοι με αυτϐν, 
αλλϊ και με τουσ γονεύσ, δημιουργώντασ ϋτςι εξατομικευμϋνουσ διαϑλουσ επικοινωνύασ και 
ςυνεργαςύασ. Σα μϋλη κϊθε ομϊδασ μποροϑν να απαντοϑν ςε μηνϑματα δημιουργώντασ μύα 
ςυζότηςη, να αξιολογοϑν τισ δημοςιεϑςεισ με τη χρόςη emoticons (προςωπϊκια ϋκφραςησ 
ςυναιςθημϊτων) και να τισ διαμοιρϊζουν ςε ϊλλεσ ομϊδεσ/τμόματα ό κοινϐτητεσ. Όλα τα 
μηνϑματα που δημοςιεϑονται ελϋγχονται απϐ τον εκπαιδευτικϐ ο οπούοσ μπορεύ να επϋμβει 
οποιαδόποτε ςτιγμό διαγρϊφοντασ δημοςιεϑςεισ και «τιμωρώντασ» τουσ ανυπϊκουουσ 
μαθητϋσ αποκλεύοντϊσ τουσ τελεύωσ απϐ την ομϊδα ό αφαιρώντασ τουσ το δικαύωμα 
δημοςύευςησ μηνυμϊτων, διατηρώντασ απλϊ μϐνο το δικαύωμα ανϊγνωςησ των μηνυμϊτων 
τησ ομϊδασ και του εκπαιδευτικοϑ. ημαντικϐ ςτοιχεύο επύςησ με τισ δημοςιεϑςεισ εύναι και 
η δυνατϐτητα επιςϑναψησ ςε αυτϋσ αρχεύων απϐ τον υπολογιςτό ό τη Βιβλιοθόκη/ακύδιο 
(βλϋπε παρακϊτω) αλλϊ και ιςτοςυνδϋςμων (bookmarks). Η γνώμη των μαθητών πϊνω ςε 
διϊφορα θϋματα μπορεύ να ςυλλεχθεύ και με το εργαλεύο τησ ψηφοφορύασ (poll). 

το Edmodo ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να ενιςχϑςει την εκπαιδευτικό του μϋθοδο με την 
ανϊθεςη διαδικτυακών εργαςιών (assignments) ςτουσ μαθητϋσ του. Επιπρϐςθετα ςε αυτϋσ 
μπορεύ να ενςωματώςει οδηγύεσ και να επιςυνϊπτει ακϐμα και αρχεύα. Οι εργαςύεσ μποροϑν 
να ϋχουν χρονικϐ περιοριςμϐ και να κλειδώνει η παρϊδοςό τουσ μετϊ το πϋρασ του 
ςυγκεκριμϋνου χρϐνου. Ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να βλϋπει πϐςεσ εργαςύεσ παραδϐθηκαν, να 
τισ αξιολογεύ βαθμολογώντασ και ςχολιϊζοντασ το αποτϋλεςμϊ τουσ, δημιουργώντασ ϋτςι 
ϋνα διαρκϋσ κανϊλι ανατροφοδϐτηςησ. Η παρϊδοςη και βαθμολϐγηςη των εργαςιών γύνεται 
πϊντα διαδικτυακϊ. 

Για την αξιολϐγηςη των μαθητών του, ο εκπαιδευτικϐσ εκτϐσ απϐ εργαςύεσ μπορεύ να 
τουσ αναθϋτει και διαγωνύςματα τϑπου Κουύζ/Quiz. Με το εργαλεύο αυτϐ ο εκπαιδευτικϐσ 
ςυνθϋτει διαγωνύςματα τα οπούα μποροϑν να περιλαμβϊνουν ερωτόςεισ πολλαπλόσ 
επιλογόσ, επιλογόσ απϐ λύςτα, ςωςτϐ λϊθοσ, ςυμπλόρωςησ κενοϑ, αντιςτούχηςησ αλλϊ και 
ςϑντομησ περιγραφόσ. Όλων των τϑπων οι ερωτόςεισ εκτϐσ τησ ςϑντομησ περιγραφόσ 
διορθώνονται αυτϐματα απϐ το ςϑςτημα κερδύζοντασ ϋτςι πολϑτιμο χρϐνο για τον 
εκπαιδευτικϐ. 

Οι βαθμού των μαθητών ςτισ εργαςύεσ και ςτα διαγωνύςματϊ τουσ παρουςιϊζονται ςτην 
ειδικό ενϐτητα «Πρϐοδοσ». Εκεύ ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να βλϋπει την πρϐοδο των μαθητών 
του ςυνολικϊ ανϊ τμόμα ό και ατομικϊ ανϊ μαθητό ςε κϊθε εργαςύα ό ςε ϐλεσ ςυνολικϊ με 
ποςοςτϊ και ωραύεσ γραφικϋσ αναπαραςτϊςεισ. την πρϐοδο του μαθητό παρουςιϊζονται 
επύςησ και τα διακριτικϊ ςηματϊκια (badges) τα οπούα του ϋχουν απονεμηθεύ κατϊ τη 
διϊρκεια του μαθόματοσ απϐ τον εκπαιδευτικϐ. Σο Edmodo παρϋχει ϋνα μικρϐ αριθμϐ 
ϋτοιμων διακριτικών ςημϊτων αλλϊ δύνει επύςησ την ευκαιρύα ςτον εκπαιδευτικϐ να ειςϊγει 
τα δικϊ του ςόματα ό να πϊρει ςόματα που ϋχουν δημιουργόςει ϊλλοι εκπαιδευτικού με τουσ 
οπούουσ εύναι ςυνδεδεμϋνοσ. Σο χαρακτηριςτικϐ αυτϐ των διακριτικών ςημϊτων λειτουργεύ 
ωσ ϋνα ακϐμη ςτοιχεύο του γενικϐτερου ςυςτόματοσ κινότρων που παρϋχει η πλατφϐρμα με 
ςκοπϐ την περαιτϋρω ευαιςθητοπούηςη και προςόλωςη των μαθητών ςτην τϊξη και το 
μϊθημα.  

Ϊνα απϐ τα πιο δυνατϊ εργαλεύα του Edmodo εύναι η βιβλιοθόκη του εκπαιδευτικοϑ και 
το ςακύδιο των μαθητών. Πρϐκειται ςτην ουςύα για διαδικτυακϐ χώρο απεριϐριςτησ 
αποθόκευςησ τϑπου dropbox τον οπούο παρϋχει το Edmodo ςτα μϋλη του. Ο εκπαιδευτικϐσ 
και οι μαθητϋσ του μποροϑν ϋτςι να δημιουργοϑν φακϋλουσ και να οργανώνουν ϐλο το 
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ψηφιακϐ υλικϐ τουσ το οπούο εύναι ανϊ πϊςα ςτιγμό διαδικτυακϊ διαθϋςιμο και 
προςπελϊςιμο. Ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να δημοςιεϑει φακϋλουσ με υλικϐ απϐ τη βιβλιοθόκη 
του ςε ομϊδεσ μαθητών, να επιςυνϊπτει αρχεύα απϐ αυτό ςε μηνϑματα, ςυζητόςεισ αλλϊ και 
ςε εργαςύεσ. Σο ύδιο αντύςτοιχα μπορεύ να πρϊξει και ϋνασ μαθητόσ ςτο ςακύδιϐ του το οπούο 
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και ωσ διαδικτυακϐσ χαρτοφϑλακασ (e-portfolio) των εργαςιών 
και των επιτευγμϊτων του (Καπανιϊρησ κ.α., 2012). τη βιβλιοθόκη και ςτο ςακύδιο εκτϐσ 
απϐ αρχεύα, ο εκπαιδευτικϐσ και οι μαθητϋσ μποροϑν να αποθηκεϑουν και ιςτοςυνδϋςμουσ 
δημιουργώντασ ϋτςι το δικϐ τουσ αποθετόριο αγαπημϋνων ςελιδοδεικτών (bookmarks). 
Σϋλοσ, αυτϐ που κϊνει τη βιβλιοθόκη για τον εκπαιδευτικϐ ακϐμη πιο χρόςιμη εύναι και η 
δυνατϐτητα ειςαγωγόσ ςε αυτό ολϐκληρου του ψηφιακοϑ υλικοϑ που μπορεύ να ϋχει ο 
εκπαιδευτικϐσ ςε πιθανϐ λογαριαςμϐ του ςτο Google Drive. Όλα τα αρχεύα του και οι 
φϊκελοι απϐ το Google Drive μποροϑν, αν το επιθυμεύ, να ενςωματωθοϑν ςτην βιβλιοθόκη 
του Edmodo. 

Κατϊ την περιγραφό τησ διαδικαςύασ χρόςησ του Edmodo αναφερθόκαμε ςτη 
δημιουργύα των ομϊδων ςτισ οπούεσ εγγρϊφονται οι μαθητϋσ. Οι ομϊδεσ εύναι το ιςχυρϐ 
χαρτύ του Edmodo ςτα χϋρια του εκπαιδευτικοϑ για να επιτϑχει μεταξϑ ϊλλων 
ομαδοςυνεργατικό μϊθηςη, να υποςτηρύξει  διερευνητικϋσ εργαςύεσ με τη μϋθοδο project, να 
ςυνδεθεύ και να ςυνεργαςθεύ με ϊλλεσ τϊξεισ απϐ ϐλο τον κϐςμο αλλϊ και να δημιουργόςει 
κοινϐτητεσ κοινοϑ ενδιαφϋροντοσ με ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ. ε κϊθε ομϊδα ο 
εκπαιδευτικϐσ δϑναται να δημιουργόςει ϐςεσ υποομϊδεσ επιθυμεύ για το ςκοπϐ του 
μαθόματοσ ςτισ οπούεσ γύνεται αυτϐματα μϋλοσ, διαχειριςτόσ και επϐπτησ. Σα μελό κϊθε 
υποομϊδασ επικοινωνοϑν και ςυνεργϊζονται μεταξϑ τουσ ομαδικϊ χωρύσ οι ϊλλεσ 
υποομϊδεσ να ϋχουν γνώςη των ενεργειών τουσ. 

Αξύζει να ςημειωθεύ τϋλοσ η δυνατϐτητα επϋκταςησ τησ λειτουργικϐτητασ του Edmodo με 
τρύτεσ εφαρμογϋσ  ϐπωσ για παρϊδειγμα εφαρμογϋσ οργϊνωςησ και διαχεύριςησ τϊξησ, 
παραγωγόσ ςχεδύων μαθόματοσ, ημερολϐγιο και πολλϋσ ϊλλεσ, καθώσ επύςησ και η 
τελευταύα προςθόκη ςτη φαρϋτρα των χαρακτηριςτικών του, το Spotlight. Σο Spotlight 
αποτελεύ μια βιβλιοθόκη μαθημϊτων και γενικϐτερα ψηφιακοϑ μαθηςιακοϑ υλικοϑ 
παραγϐμενου απϐ τουσ εγγεγραμμϋνουσ εκπαιδευτικοϑσ οι οπούοι μποροϑν να το διαθϋςουν 
ελεϑθερα ςτην κοινϐτητα ό με κϊποια χρηματικό αμοιβό. 

Πρακτικό χρόςη του Edmodo ςτην τϊξη 

Σο Edmodo μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτην τϊξη για πολλοϑσ ςκοποϑσ τουσ οπούουσ 
γεννϊ πϊντα η εφευρετικό και δημιουργικό ικανϐτητα του εκϊςτοτε εκπαιδευτικοϑ. Μεταξϑ 
αυτών μποροϑμε να αναφϋρουμε τη χρόςη του Edmodo για: 
 την ανϊπτυξη του γραπτοϑ λϐγου μϋςω εργαςιών καθώσ παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ μια 
πλατφϐρμα για να μοιρϊζονται τα γραπτϊ τουσ με το δϊςκαλο, τουσ ςυμμαθητϋσ ακϐμα και 
τουσ γονεύσ τουσ, 
  ςυζητόςεισ – επϋκταςη τησ μϊθηςησ εκτϐσ τϊξησ, 
 αξιολϐγηςη μαθητών μϋςω εργαςιών και διαγωνιςμϊτων (quiz), 
 πρακτικό εξϊςκηςη ξϋνων γλωςςών με τη δημιουργύα ςυνδϋςμων με ϊλλεσ τϊξεισ 
απϐ ϊλλεσ χώρεσ.  
 ανϊπτυξη τησ μϊθηςησ μεταξϑ μαθητών, 
 βελτύωςη τησ γραμματικόσ και του ςυντακτικοϑ με την επιβολό ορθόσ χρόςησ του 
Edmodo και αποτροπό χρόςησ “διαδικτυακών” μορφών γραφόσ που αλλοιώνουν τη γλώςςα 
και αλλϊζουν το αλφϊβητο.  
 εκμϊθηςη ορθόσ χρόςησ των κοινωνικών δικτϑων ςτουσ μαθητϋσ, 
 επικοινωνύα και ενημϋρωςη γονϋων για τισ δραςτηριϐτητεσ τησ τϊξησ, την πρϐοδο 
των μαθητών και γενικϊ για την εγκαθύδρυςη ενϐσ αμφύδρομου καναλιοϑ επικοινωνύασ 
ϋνασ-προσ-ϋνασ με το δϊςκαλο, 
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 μϊθηςη “εν κινόςει” – καθώσ με τισ εφαρμογϋσ ςτα κινητϊ και tablets ο μαθητόσ 
μπορεύ να αναπτϑξει μια διαδραςτικό εκπαιδευτικό εμπειρύα οπουδόποτε, 
 εϑκολη ενημϋρωςη μαθητών που απουςιϊζουν για το μϊθημα και τισ εργαςύεσ,  
 δημιουργύα κοινοτότων: εκπαιδευτικού του ςχολεύου ό ενϐσ κλϊδου μποροϑν να 
ςυζητοϑν και να ανταλλϊςςουν ιδϋεσ, απϐψεισ και εκπαιδευτικϐ υλικϐ, 
 διερευνητικϋσ εργαςύεσ με τη μϋθοδο project, 
 ςυνδιδαςκαλύα με ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ απϐ το ςχολεύο οι οπούοι μποροϑν να 
βοηθόςουν ςτη βαθμολϐγηςη των εργαςιών, να διαχειριςτοϑν ςυζητόςεισ, να ανεβϊςουν 
ψηφιακϐ υλικϐ και να δημοςιεϑςουν μηνϑματα και ςχϐλια, 
 χρόςη RSS ςτην ομϊδα για τροφοδϐτηςη με νϋα και πληροφορύεσ απϐ εξωτερικϋσ 
πηγϋσ, 
 οργϊνωςη ομϊδων αποφούτων, 
 ανεςτραμμϋνη τϊξη / flipped classroom, 
 παιχνιδοπούηςη / Gamification. 

Η ϋρευνα (δεύγμα, διαδικαςύα, μϋθοδοσ) 

Η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ 2014 – 2015 ςτο 
πλαύςιο ςυνεργαςύασ ενϐσ χολικοϑ υμβοϑλου Πληροφορικόσ με δϑο εκπαιδευτικοϑσ 
πληροφορικόσ που διδϊςκουν το μϊθημα ΣΠΕ ςε Ολοόμερα Δημοτικϊ χολεύα τησ Λϊριςασ 
και τησ Καλαμπϊκασ, που λειτουργοϑν με Ενιαύο Αναμορφωμϋνο Εκπαιδευτικϐ Πρϐγραμμα 
(ΕΑΕΠ). την ϋρευνα, ςυμμετεύχαν 168 μαθητϋσ απϐ τρεισ διαφορετικϋσ τϊξεισ (Δ’, Ε’ και 
Σ’) των δϑο ςχολεύων. Οι μαθητϋσ εργϊςθηκαν ςτα ςχολικϊ εργαςτόρια πληροφορικόσ ςε 
ομϊδεσ των 2-3 ατϐμων ανϊ υπολογιςτό.  

Ψσ κϑριο ςτϐχο η ϋρευνα ϋχει τη διερεϑνηςη τησ εφαρμογόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ 
πλατφϐρμασ κοινωνικόσ μϊθηςησ ςτο Δημοτικϐ χολεύο και την επύδραςό τησ τϐςο ςτη 
διδακτικό ϐςο και ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα ςτην τϊξη. Πιο ςυγκεκριμϋνα η παροϑςα 
ϋρευνα ςτοχεϑει να εντοπύςει, περιγρϊψει και κατανοόςει τισ εμπειρύεσ των μαθητών ςε ϋνα 
διαδικτυακϐ περιβϊλλον μϊθηςησ ϐπωσ το edmodo.  

την αρχό τησ ςχολικόσ χρονιϊσ πραγματοποιόςαμε προφορικό ϋρευνα ςτισ τϊξεισ μασ 
για να δοϑμε πϐςοι μαθητϋσ ϋχουν υπολογιςτό με ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο ςτο ςπύτι τουσ και 
πϐςοι εύναι επύςησ κϊτοχοι ϊλλων υπολογιςτικών ςυςκευών και ςυςκευών επικοινωνύασ 
ϐπωσ κινητϊ τηλϋφωνα αλλϊ και tablets. Σα αποτελϋςματα καταγρϊφηκαν και αναλϑθηκαν 
για τουσ ςκοποϑσ τϐςο του μαθόματοσ αλλϊ και τησ γενικϐτερησ ϋρευνασ.   

Κατϊ τη διϊρκεια του πρώτου τριμόνου πραγματοποιόθηκε η δημιουργύα των 
τμημϊτων/ομϊδων ςτο Edmodo απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ και η εγγραφό των μαθητών. 
Ακολοϑθηςαν απλϊ μαθόματα εξοικεύωςησ με την πλατφϐρμα και το περιβϊλλον του 
Edmodo. Οι μαθητϋσ δημιοϑργηςαν το προφύλ τουσ, ϋμαθαν να δημοςιεϑουν και να 
απαντοϑν ςε απλϊ μηνϑματα, αλλϊ και πιο ςϑνθετα με ςυνημμϋνα αρχεύα ό ιςτοςυνδϋςμουσ 
και να ακολουθοϑν κανϐνεσ ορθόσ χρόςησ και λειτουργύασ. Ϊμαθαν επύςησ να 
χρηςιμοποιοϑν το «ακύδιϐ» τουσ, κϊνοντασ παρϊλληλη χρόςη και τησ «Βιβλιοθόκησ». 

Απϐ το δεϑτερο τρύμηνο το Edmodo χρηςιμοποιόθηκε ωσ βοηθητικϐ εργαλεύο ςτη 
διδαςκαλύα του μαθόματοσ και γύνονταν ανϊθεςη εργαςιών και διαγωνιςμϊτων τϑπου quiz 
με ϊμεςη βαθμολϐγηςη και ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ. Σϋλοσ, ςτο τρύτο 
τρύμηνο, πραγματοποιόθηκε πειραματικό ςυνεργαςύα των δϑο ςχολεύων μεταξϑ των 
μαθητών τησ Ε΄ Σϊξησ με τη μϋθοδο project. Δημιουργόθηκε κοινϐ τμόμα ϐπου εγγρϊφηκαν 
οι μαθητϋσ και των δϑο ςχολεύων, οι οπούοι χωρύςθηκαν ςε υποομϊδεσ και δοϑλεψαν 
ςυνεργατικϊ ερευνώντασ και παρουςιϊζοντασ ϋνα θϋμα για τον τϐπο τουσ.  

το τϋλοσ των μαθημϊτων οι μαθητϋσ κλόθηκαν να ςυμπληρώςουν ανώνυμα και ατομικϊ 
ϋνα διαδικτυακϐ ερωτηματολϐγιο με ςκοπϐ την αποτϑπωςη τησ εμπειρύασ τουσ και των 
ςυναιςθημϊτων που ανϋπτυξαν για το μϊθημα. Η δημιουργύα του ερωτηματολογύου και η 
ανϊλυςη των ποςοτικών δεδομϋνων πραγματοποιόθηκε με τη χρόςη του Google Drive 
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(φϐρμεσ και υπολογιςτικϐ φϑλλο) καθώσ και του ςυννεφϐλεξου ςτον ιςτϐτοπο Wordle 
(www.wordle.net). 

Αποτελϋςματα - υζότηςη 

Όςον αφορϊ ςτην αρχικό ϋρευνα τα αποτελϋςματα ϋδειξαν πωσ ςχεδϐν ϐλοι οι μαθητϋσ 
(90%) ϋχουν πρϐςβαςη ςε υπολογιςτό ςτο ςπύτι τουσ ο οπούοσ εύναι εύτε των γονιών τουσ 
εύτε μεγαλϑτερων αδελφών. Απϐ αυτοϑσ τουσ μαθητϋσ ςχεδϐν ϐλοι (95%) ϋχουν πρϐςβαςη 
ςτο Διαδύκτυο. Οι μαθητϋσ των μεγϊλων τϊξεων Ε΄ και κυρύωσ Σ΄ ϋχουν οι ύδιοι κινητϐ 
τηλϋφωνο ςε ποςοςτϐ 78% απϐ τα οπούα το 83% εύναι ϋξυπνα κινητϊ με δυνατϐτητα 
πρϐςβαςησ ςτο Διαδύκτυο. Μικρϐτερη μεν (40%) εύναι η κτύςη και χρόςη tablets απϐ τουσ 
μαθητϋσ ϐλων των τϊξεων. Απϐ τα τρύα εύδη ςυςκευών οι μαθητϋσ δεύχνουν ξεκϊθαρα την 
επιθυμύα τουσ να αποκτόςουν ϋνα tablet ςτο προςεχϋσ μϋλλον για τη διαςκϋδαςό τουσ με 
παιχνύδια και πλοόγηςη ςτο Διαδύκτυο, παρϊ ϋναν υπολογιςτό. Αντιλαμβϊνονται τουσ 
φορητοϑσ υπολογιςτϋσ, τουσ οπούουσ αποκαλοϑν laptops, ωσ διαφορετικό ςυςκευό και τουσ 
επιθυμοϑν ό τουσ κατϋχουν ςε μεγαλϑτερο ποςοςτϐ απϐ ϐτι τουσ ςταθεροϑσ υπολογιςτϋσ. 
Θεωροϑν βϋβαια το κινητϐ απαραύτητο για την επικοινωνύα με τουσ γονεύσ τουσ, οι 
μικρϐτεροι μαθητϋσ, αλλϊ και με τουσ φύλουσ τουσ κυρύωσ οι μαθητϋσ των μεγαλϑτερων 
τϊξεων (Σ΄). Μύα ϊλλη βαςικό χρόςη των κινητών που κϊνουν εύναι η καταγραφό 
φωτογραφιών και βύντεο. Σα αποτελϋςματα τησ πρώτησ αυτόσ ϋρευνασ δεύχνουν μια τϊςη 
χρηςιμοπούηςησ φορητών ςυςκευών επικοινωνύασ απϐ τουσ μαθητϋσ των μεγϊλων τϊξεων 
του Δημοτικοϑ χολεύου. 

το ερωτηματολϐγιο των μαθητών που δϐθηκε ςχετικϊ με το Edmodo ςτο τϋλοσ τησ 
χρονιϊσ, περιλαμβϊνονται ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτη χρόςη, τισ εντυπώςεισ και τα 
μαθηςιακϊ αποτελϋςματα που ϋλαβαν οι μαθητϋσ απϐ αυτϐ. Απϐ τη ςτατιςτικό επεξεργαςύα 
των ςτοιχεύων προκϑπτουν τα ακϐλουθα: 

Οι μαθητϋσ χρηςιμοποιοϑν το Edmodo ςτο ςχολεύο περύπου 2 – 3 φορϋσ την εβδομϊδα 
ϐςεσ ςχεδϐν εύναι και οι ώρεσ διδαςκαλύασ του μαθόματοσ των ΣΠΕ. το ςπύτι 24,4% των 
μαθητών δεν χρηςιμοποιεύ ποτϋ το Edmodo, ενώ μια φορϊ την εβδομϊδα το χρηςιμοποιεύ το 
42,9%, 2 ϋωσ 3 φορϋσ την εβδομϊδα το 28% και ςε καθημερινό βϊςη το 4,8%. Γενικϊ οι 
μαθητϋσ βρόκαν εϑκολη ωσ αρκετϊ εϑκολη την εκμϊθηςη του Edmodo και ςχεδϐν ϐλοι 
εύχανε θετικό ϊποψη, απϐ καλϐ ωσ εξαιρετικϐ, για το περιβϊλλον του.  

Σα χαρακτηριςτικϊ τησ πλατφϐρμασ με την μεγαλϑτερη αποδοχό ςτουσ μαθητϋσ εύναι οι 
υζητόςεισ/Μηνϑματα με 49,4%, οι Εργαςύεσ και τα Κουύζ με 41,1%, η δυνατϐτητα 
ϑνδεςησ με τουσ υμμαθητϋσ 27,4%, οι Χηφοφορύεσ 24,4%, η Απονομό ημϊτων 14,3%, η 
Ωμεςη Ανατροφοδϐτηςη απϐ το Δϊςκαλο 6,5% και ϐλα τα παραπϊνω 22%. Βλϋπουμε ϐτι η 
δυνατϐτητα που παρϋχει η πλατφϐρμα ςτουσ μαθητϋσ να επικοινωνοϑν και να ςυζητοϑν με 
την τϊξη κϋρδιςε τισ περιςςϐτερεσ προτιμόςεισ γεγονϐσ αναμενϐμενο. Εύναι το 
χαρακτηριςτικϐ που ενθουςιϊζει πϊρα πολϑ τουσ μαθητϋσ εξ αρχόσ. Ευχϊριςτη ϐμωσ 
ϋκπληξη αποτελεύ το γεγονϐσ ϐτι οι μαθητϋσ ςε πολϑ μεγϊλο ποςοςτϐ επιλϋγουν ωσ 
αγαπημϋνα τουσ δϑο εργαλεύα του Edmodo, τα οπούα ςχετύζονται με τη μαθηςιακό 
διαδικαςύα, τισ Εργαςύεσ και τα Κουύζ/Διαγωνύςματα.  

Ψσ περιςςϐτερο χρόςιμα οι μαθητϋσ βρύςκουν ςτο Edmodo τη δυνατϐτητα εϑρεςησ 
πληροφοριών για τισ εργαςύεσ τουσ (52,4%), τη δυνατϐτητα επικοινωνύασ με ϊλλουσ 
μαθητϋσ ςε ομϊδεσ (35,7%), απαντόςεισ ςε εργαςύεσ (33,3%), επιπλϋον 
αναφορϋσ/ςυνδϋςμουσ για γνώςεισ που καλλιεργόθηκαν ςτην τϊξη (26,8%), παραδεύγματα 
εργαςιών ϊλλων μαθητών (23,2%) και αναφορϋσ και υλικϐ μη ςχετικϐ με το μϊθημα 
(11,3%). Βλϋπουμε και εδώ χαρακτηριςτικϋσ δυνατϐτητεσ τησ πλατφϐρμασ που ςχετύζονται 
με τη μαθηςιακό διαδικαςύα, ϐπωσ οι πληροφορύεσ, η επικοινωνύα ςε ομϊδεσ και η 
ανατροφοδϐτηςη απϐ το δϊςκαλο, να κερδύζουν το ενδιαφϋρον των μαθητών. 

Όςον αφορϊ τη χρόςη τησ πλατφϐρμασ τα αποτελϋςματα δεύχνουν ϐτι οι μαθητϋσ 
δημοςιεϑουν ςυχνϊ, με ποςοςτϐ 72%, 1 ϋωσ 3 φορϋσ την εβδομϊδα ςτον πύνακα 
ςυζητόςεων, με κϊποιουσ λύγουσ να εύναι πολϑ ςυχνού θαμώνεσ (3%) και με ϋνα ποςοςτϐ 

http://www.wordle.net/
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μικρϐ μεν αλλϊ ϐχι αμελητϋο (18,5%) οι οπούοι δεν δημοςιεϑουν ό δεν ςυμμετϋχουν ποτϋ 
ςτισ ςυζητόςεισ. Σο ςυγκεκριμϋνο ϐμωσ ποςοςτϐ εύναι μικρϐτερο ςε κϊθε περύπτωςη του 
αντύςτοιχου ποςοςτοϑ ςυμμετοχόσ των μαθητών ςτο μϊθημα ςτην τϊξη γεγονϐσ 
ενθαρρυντικϐ αλλϊ ςύγουρα χρόζει περεταύρω εξϋταςησ. Αρκετού μαθητϋσ (43,5%) εκτϐσ 
απϐ απλϐ κεύμενο ςτισ δημοςιεϑςεισ τουσ ςυμπεριλαμβϊνουν και ϊλλα μϋςα ϐπωσ 
φωτογραφύεσ, βύντεο και ιςτοςυνδϋςεισ κϊνοντασ πιο πλοϑςια τη ςυμμετοχό τουσ ςτην 
πλατφϐρμα. 

Ενδιαφϋρον και πολϑ ενθαρρυντικϐ υπόρξε το γεγονϐσ ϐτι περιςςϐτερο απϐ τα 2/3 των 
μαθητών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα (76,2 %) πιςτεϑουν ϐτι το Edmodo τουσ βοηθϊει 
ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα αλλϊ χαμηλϊ εύναι τα ποςοςτϊ πύςτησ των μαθητών ωσ προσ την 
επικοινωνύα τϐςο μεταξϑ τουσ ϐςο και με το δϊςκαλο, 13,1% και 10,7% αντύςτοιχα. Αυτϐ 
μπορεύ να οφεύλεται  ςτο γεγονϐσ ϐτι το Edmodo χρηςιμοποιόθηκε κατϊ κϑριο λϐγο μϋςα 
ςτην τϊξη ϐπου η διϊ ζώςησ επικοινωνύα με τουσ ςυμμαθητϋσ και το δϊςκαλο όταν 
ευκολϐτερη και ταχϑτερη. 

Οι μαθητϋσ, ϐπωσ μπορεύτε να δεύτε και ςτο γρϊφημα που ακολουθεύ, βρόκαν το μϊθημα 
μϋςω τησ πλατφϐρμασ ενδιαφϋρον, διαςκεδαςτικϐ, εϑκολο και ςϑγχρονο (μοντϋρνο) και 
ελϊχιςτοι περύπλοκο και κουραςτικϐ. 

 

χόμα 1. Γενικό ϊποψη των μαθητών για το Edmodo 

τα αποτελϋςματα αυτϊ αν προςθϋςουμε και το μεγϊλο ποςοςτϐ των μαθητών που 
δηλώνουν ϐτι το Edmodo μπορεύ να τουσ βοηθόςει να μϊθουν καλϑτερα και να βελτιώςουν 
την απϐδοςό τουσ, ϐπωσ φαύνεται ςτο δεϑτερο γρϊφημα που ακολουθεύ, μποροϑμε να 
ποϑμε ϐτι η πειραματικό εφαρμογό του ςυγκεκριμϋνου διαδικτυακοϑ εργαλεύου ςτη 
διδαςκαλύα και τη μϊθηςη φαύνεται να ϋχει θετικϊ αποτελϋςματα καθώσ εφαρμϐςτηκε με 
επιτυχύα. 

 

 
 

χόμα 2. Ωποψη των μαθητών για τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα του Edmodo 

το τϋλοσ του ερωτηματολογύου ζητόςαμε απϐ τουσ μαθητϋσ να εκφραςτοϑν με μύα λϋξη 
ό μια μικρό φρϊςη για την εμπειρύα που βιώςανε ςτο Edmodo. Σα αποτελϋςματα τα 
παρουςιϊζουμε με τη μορφό του ςυννεφϐλεξου που ακολουθεύ. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              161 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

 

 

χόμα 3. υννεφόλεξο χαρακτηριςμών των μαθητών για το Edmodo 

Σα αναλυτικϊ αποτελϋςματα του ερωτηματολογύου με τη μορφό γραφημϊτων μποροϑν 
να προςπελαςτοϑν ςτη διεϑθυνςη: (https://goo.gl/D08LLh). 

υμπερϊςματα  

Σo Edmodo, ωσ ςϑγχρονη πλατφϐρμα διαδικτυακόσ μϊθηςησ, μπορεύ να χαρακτηριςτεύ 
ωσ  ϋνα επιτυχημϋνο και τεχνολογικϊ ενιςχυμϋνο μαθηςιακϐ περιβϊλλον αφοϑ καλϑπτει ϐλα 
τα απαιτοϑμενα χαρακτηριςτικϊ ενϐσ τϋτοιου ςυςτόματοσ. Σϋτοια περιβϊλλοντα τα 
χαρακτηρύζει η δυνατϐτητα αλληλεπύδραςησ και επικοινωνύασ, ο μαθητοκεντρικϐσ 
προςανατολιςμϐσ, η παροχό αυτονομύασ ςτουσ μαθητϋσ, η χρόςη πολλαπλών μϋςων και 
λεπτομερειών και η παροχό κατϊλληλησ ανατροφοδϐτηςησ και αξιολϐγηςησ. (Warschauer, 
1996). 

Σο Edmodo δύνει ςτουσ μαθητϋσ ϋνα βόμα για να εκφραςτοϑν, να ςυζητόςουν, να 
επιχειρηματολογόςουν και να επικοινωνόςουν τισ ιδϋεσ και απϐψεισ τουσ ςτουσ ϊλλουσ 
εποικοδομητικϊ. Δύνει τη δυνατϐτητα ςε μαθητϋσ οι οπούοι προηγουμϋνωσ όταν αμϋτοχοι ό 
λιγϐτερο ενεργού ςε ςυζητόςεισ ςτην τϊξη να ςυμμετϊςχουν με αυτοπεπούθηςη. Αποτελεύ 
μύα πολϑ καλό διαδικτυακό πλατφϐρμα για ανϊθεςη εργαςιών και αυτϐματη βαθμολϐγηςη 
αυτών, εξοικονομώντασ  ϋτςι πολϑτιμο χρϐνο για τον εκπαιδευτικϐ. Εύναι εϑκολο ςτη χρόςη 
και διεγεύρει τη δημιουργικϐτητα του δαςκϊλου. Σο γεγονϐσ ϐτι υπϊρχει ϋκδοςη για κινητϐ 
και tablet βοηθϊ ςτην ςυνεχό μϊθηςη και ςυμμετοχό ςτην τϊξη/μϊθημα οπουδόποτε και 
οποτεδόποτε. 

Σα ευρόματα τησ ϋρευνϊσ μασ δεύχνουν πώσ οι μαθητϋσ ϋνιωςαν ενθϊρρυνςη και 
παρακύνηςη για το μϊθημα, αυξημϋνη ςυμμετοχό τϐςο ςτην τϊξη ϐςο και απϐ το ςπύτι με 
δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ τησ κριτικόσ και δημιουργικόσ τουσ ςκϋψησ. Σο ενδιαφϋρον των 
μαθητών παρϋμεινε αμεύωτο ωσ και το τελευταύο μϊθημα και αυτϐ οφεύλεται βεβαύωσ ςτη 
ςχεδύαςη του μαθόματοσ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ με βϊςη το Edmodo και ϐχι μϐνο ςτα 
πολϑ χρόςιμα εργαλεύα και χαρακτηριςτικϊ του. Αυτϐ απαιτεύ χρϐνο και αφοςύωςη απϐ την 
μεριϊ του εκπαιδευτικοϑ για να κϊνει πρϊξη ϐλα τα χαρακτηριςτικϊ και δυνατϐτητεσ που 
παρϋχει (Sanders, 2012). 

Οι μαθητϋσ ενθουςιϊςτηκαν με την ιδϋα τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και τησ δυνατϐτητασ 
να γνωρύςουν και να ςυνεργαςτοϑν με μαθητϋσ μιασ ϊλλησ τϊξησ ενϐσ ϊλλου ςχολεύου που 
ποτϋ δεν εύχαν γνωρύςει ςτο παρελθϐν και να ανταλλϊξουν ιδϋεσ και γνώςεισ. Αντιλόφθηκαν 
το Edmodo ωσ μια πλατφϐρμα δυναμικϊ αναπτυςςϐμενησ ηλεκτρονικόσ τϊξησ με πολλϋσ 
δυνατϐτητεσ που βελτιώνουν τη μαθηςιακό διαδικαςύα και την απϐδοςό τουσ και ϐχι απλϊ 
ωσ μύα ακϐμη ιςτοςελύδα για ανταλλαγό μηνυμϊτων ϐπωσ αρχικϊ την αποκαλοϑςαν και 
χρηςιμοποιοϑςαν. Ϊμαθαν να μην εύναι απλού αποδϋκτεσ τησ γνώςησ και τησ πληροφορύασ 

https://goo.gl/D08LLh
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αλλϊ να δρουν ενεργϊ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα οικοδομώντασ μϐνοι τουσ και για τουσ 
ϊλλουσ την απαιτοϑμενη γνώςη. 

Η ϋρευνϊ μασ επεςόμανε επύςησ τομεύσ για περαιτϋρω εξϋταςη και ϋρευνα. το μϋλλον 
ςχεδιϊζουμε να ερευνόςουμε τισ δυνατϐτητεσ τησ πλατφϐρμασ για αναςτροφό του 
μαθόματοσ (flipped classroom) με ςτϐχο οι μαθητϋσ να μαθαύνουν περιςςϐτερο μϐνοι τουσ 
ςτο ςπύτι ανακαλϑπτοντασ τη γνώςη και να εξαςκοϑνται περιςςϐτερο ςτην τϊξη υπϐ τη 
φθύνουςα καθοδόγηςη και επιτόρηςη του δαςκϊλου. 

Ο εκπαιδευτικϐσ ϋχει την υποχρϋωςη να προετοιμϊςει κατϊλληλα τουσ μαθητϋσ του για 
το εκπαιδευτικϐ περιβϊλλον του μϋλλοντοσ, το οπούο φαύνεται ϐτι θα εύναι τεχνολογικϊ 
υποςτηριζϐμενο και ψηφιακϊ δικτυωμϋνο. Σο Edmodo αναδεικνϑεται ωσ ϋνα κατϊλληλο 
εργαλεύο για να εργαςτοϑμε προσ αυτϐ το ςκοπϐ ακϐμα και απϐ τισ μεςαύεσ τϊξεισ του 
Δημοτικοϑ χολεύου. 
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Πεξίιεςε 

την παροϑςα ανακούνωςη δύνεται ϋμφαςη ςτην ϋννοια τησ Προφορικόσ Ιςτορύασ 
και ςτη βιωματικό εμπλοκό των μαθητών με αυτόν μϋςω τησ δημιουργύασ 
ψηφιακών αφηγόςεων προφορικόσ ιςτορύασ ωσ αποτϋλεςμα ςυνεντεϑξεων ςτα 
πρϐςωπα του οικεύου οικογενειακοϑ τουσ περιβϊλλοντοσ. Παρουςιϊζονται 
αναλυτικϊ τα πλεονεκτόματα τησ ςυγκεκριμϋνησ εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ ςε 
επιμϋρουσ τομεύσ που προϊγουν τϐςο τισ ατομικϋσ και μαθηςιακϋσ ϐςο και τισ 
κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ  του νϋου, γεγονϐσ που οφεύλεται ςτο ςυνδυαςμϐ τησ  
βιωματικϐτητασ  και τησ δημιουργικϐτητασ . 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Προφορικό Ιςτορύα, βιωματικϐτητα, ςυνεργαςύα, δημιουργικϐτητα 

Δηζαγσγή 

Κατϊ τη διδαςκαλύα του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ ςτισ μϋρεσ μασ ϋχει γύνει πλϋον ορατό η 
ςημαςύα προςδιοριςμοϑ των γεγονϐτων και ιςτορικών ςυνθηκών μϋςω των πηγών – 
μαρτυριών και ποικύλων αρχεύων που ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ ςυμπληρώνουν τισ 
εκϊςτοτε ενϐτητεσ. υμπληρωματικό και κατεξοχόν βιωματικό κρύνεται η εμπλοκό των 
μαθητών ςτη ςυλλογό πρωτογενοϑσ υλικοϑ που θα ςυμβϊλει με μοναδικϐ τρϐπο ςτο 
πληςύαςμα τησ νεϐτερησ και ςϑγχρονησ ιςτορύασ, μϋςα απϐ τη ςυλλογό δεδομϋνων και 
πληροφοριών απϐ τα ύδια τα οικεύα τουσ πρϐςωπα και ςτη ςυνϋχεια την παρουςύαςη αυτών 
με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ με τη μορφό ψηφιακόσ αφόγηςησ. Πρϐκειται για μια 
εκπαιδευτικό εμπειρύα ςυνεπό με τισ αρχϋσ και τουσ ςτϐχουσ τησ ςϑγχρονησ εκπαύδευςησ, 
που λειτουργεύ ταυτϐχρονα ςε πολλϊ επύπεδα εφϐςον ςυνδϋει το γνωςτικϐ αντικεύμενο με 
τη ζώςα πραγματικϐτητα, ενώνει αβύαςτα το οικογενειακϐ περιβϊλλον του μαθητό με το 
ςχολεύο, δημιουργεύ corpus πηγών, προβϊλλει το ανθρωποκεντρικϐ περιεχϐμενο τησ 
επιςτόμησ τησ Ιςτορύασ, ανταποκρύνεται ςε ςϑγχρονεσ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ, αξιοποιεύ τισ 
μοναδικϋσ δυνατϐτητεσ των νϋων τεχνολογιών και λειτουργεύ βιωματικϊ προϊγοντασ τϐςο 
τισ ατομικϋσ ϐςο και τισ κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ του νϋου.  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο 

Η υλοπούηςη αυτόσ τησ εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ ςτηρύζεται ςε διαμορφωμϋνη ιςτορικό 
γνώςη των μαθητών, ωςτϐςο απαιτεύ ενημϋρωςη και κατϊρτιςη του διδϊςκοντα τϐςο ςτη 
μεθοδολογύα τησ εργαςύασ ϐςο και ςε θϋματα προφορικών μαρτυριών και ςτη ςυνϋχεια 
ενημϋρωςη και δημιουργύα ιςχυροϑ κινότρου ςτουσ μαθητϋσ ώςτε εξαρχόσ να γύνει αιςθητό 
η αξύα τησ υλοπούηςησ τησ εργαςύασ και τα πολλαπλϊ οφϋλη που θα αποκομύςουν. Η 
αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνη βιβλιογραφύα κρύνεται απαραύτητη και αποδεικνϑει την 
επιςτημονικό βϊςη τησ ϋννοιασ τησ Προφορικόσ Ιςτορύασ καθώσ και τησ ςυνολικόσ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. 

Υξνληθφ πιαίζην πινπνίεζεο 

Προκειμϋνου για τη ςυλλογό υλικοϑ απϐ το ςυγγενικϐ περιβϊλλον του μαθητό μϋςω 
δομημϋνησ ςυνϋντευξησ με ςυνεντευκτό τον ύδιο, θεωρεύται κατϊλληλη η Νεϐτερη ϑγχρονη 
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Ιςτορύα για αυτϐ και η εργαςύα ανατϋθηκε ςε μαθητϋσ τησ Γ Γυμναςύου και ςυγκεκριμϋνα 
κατϊ τη χρονικό περύοδο του 3ου τριμόνου, εφϐςον δηλαδό εύχε ολοκληρωθεύ το μεγαλϑτερο 
μϋροσ τησ ϑλησ και εύχε κατακτηθεύ η ιςτορικό ςυνϋχεια και εξελικτικό πορεύα των 
ςϑγχρονων ιςτορικών γεγονϐτων απϐ τη διδακτικό πρϊξη. Η προετοιμαςύα των μαθητών 
για να ανταποκριθοϑν με επιτυχύα ςτο ϋργο αυτϐ χρειϊςτηκε 4 διδακτικϋσ ώρεσ κατϊ τη 
διϊρκεια των οπούων αναλϑθηκε αρχικϊ ο ϐροσ «Προφορικό Ιςτορύα» και οι λϐγοι που μασ 
οδηγοϑν προσ αυτόν. τη ςυνϋχεια χωρύςτηκαν ομϊδεσ με βϊςη το ιςτορικϐ γεγονϐσ ό την 
ιςτορικό ςυγκυρύα που όθελαν να προςεγγύςουν και κατϐπιν ςυζότηςησ δημιουργόθηκαν 
δομημϋνα ερωτηματολϐγια βϊςει των οπούων θα πραγματοποιοϑςαν τη ςυνϋντευξη. 
Επιςημϊνθηκαν ιδιαύτερα η ϋννοια τησ προςοχόσ, τησ εγρόγορςησ, τησ υπομονόσ, τησ 
ευγϋνειασ και τησ διϊκριςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϋντευξησ ενώ ενθαρρϑνθηκαν να 
μοιραςτοϑν με το ςυνεντευξιαζϐμενο ςυγγενό προςωπικϊ αντικεύμενα, αναμνηςτικϊ, 
φωτογραφύεσ, ημερολϐγια, επιςτολϋσ και να καταγρϊψουν ψηφιακϊ τη ςυνϋντευξη καθώσ 
και να απαθανατύςουν φωτογραφικϊ ϐ,τι κρύνουν ενιςχυτικϐ των λεγομϋνων. Ορύςτηκε 
χρονικϐ ϐριο για την προβολό τησ εργαςύασ τα 5 λεπτϊ, προκειμϋνου εκ των υςτϋρων να 
επεξεργαςτοϑν τα δεδομϋνα τουσ και να επιλϋξουν τα πιο δυνατϊ ςημεύα τησ ςυνϋντευξησ, 
ςυνδυϊζοντασ κατϊλληλα τον όχο και την εικϐνα. Παρϊλληλα, ϋγινε παρουςύαςη των 
προγραμμϊτων ψηφιακόσ αφόγηςησ που προςφϋρονται για τη δημιουργύα του βύντεο και 
καθϐλη τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ εργαςύασ επιλϑονταν απορύεσ και προβληματιςμού των 
μαθητών με ςυνεχό παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ τουσ, δύνοντασ την ευκαιρύα για 
ανατροφοδϐτηςη. 

Οθέιε ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο 

Η εργαςύα αυτό αποδεικνϑει ϐτι η Χηφιακό Αφόγηςη Προφορικόσ Ιςτορύασ ςυνδϋει 
αβύαςτα το γνωςτικϐ αντικεύμενο με τη ζώςα πραγματικϐτητα διϐτι αποκαλϑπτει με ϊμεςο 
τρϐπο τα αύτια διαμϐρφωςησ των ςϑγχρονων ιςτορικών ςυγκυριών, διαμορφώνοντασ ςτο 
νϋο ιςτορικό ςυνεύδηςη, ενώ παρϊλληλα γύνονται αντιληπτϊ τα διαχρονικϊ και 
πανανθρώπινα μηνϑματα των ιςτορικών γεγονϐτων, καλλιεργώντασ την κοινωνικό 
ςυνεύδηςη. Η κατανϐηςη του παρελθϐντοσ υπϐ αυτϐ το πρύςμα προςδύδει ςτο αντικεύμενο 
τησ Ιςτορύασ το χαρακτηριςτικϐ του ιςτορικοϑ ρεαλιςμοϑ (Κϐκκινοσ 1998) και δύνει βϊςιμεσ 
ελπύδεσ για υπεϑθυνουσ πολύτεσ που θα διακρύνονται απϐ ςεβαςμϐ και νηφαλιϐτητα 
,ικανοϑσ για προγραμματιςμϐ του μϋλλοντϐσ τουσ (Λιϊκοσ 2007). 

Επιπρϐςθετα, η ςϑνδεςη του οικεύου οικογενειακοϑ περιβϊλλοντοσ του μαθητό με το 
γνωςτικϐ αντικεύμενο τησ Ιςτορύασ προςφϋρει την επιδιωκϐμενη ςυνεργαςύα ςχολεύου και 
οικογϋνειασ και τονύζει την αναγκαιϐτητα τησ αλληλεγγϑησ ςτην απαιτητικό εκπαιδευτικό 
πρϊξη. Η ανταλλαγό εμπειριών και δεδομϋνων προωθεύ τη μϊθηςη και δημιουργεύ υγιϋσ 
κλύμα, μακριϊ απϐ αντιπαλϐτητεσ και πολώςεισ. Εκτϐσ αυτοϑ, η επικοινωνύα και ο διϊλογοσ 
που επιτελεύται μϋςω αυτόσ τησ διαδικαςύασ εύναι ςτην πραγματικϐτητα επικοινωνύα και 
διϊλογοσ μεταξϑ των γενεών, ϋνα γεφϑρωμα παρελθϐντοσ – παρϐντοσ, μια ςυμφιλύωςη με 
κοινϐ ςτϐχο το πληςύαςμα τησ αλόθειασ και την απαλλαγό απϐ δογματιςμοϑσ, την 
απομϊκρυνςη ακϐμα και απϐ την οπτικό του εκϊςτοτε ςχολικοϑ εγχειριδύου χϊρη ςτον 
ερμηνευτικϐ πλουραλιςμϐ (Κϐκκινοσ 1998). υγχρϐνωσ, η οικογενειακό πορεύα και εξϋλιξη 
αναςημαςιοδοτεύται ωσ ιςτορικό πορεύα και εξϋλιξη χϊρη ςτην αξιοπούηςη τησ μνόμησ και 
του βιώματοσ. Εν τϋλει, η εκπαιδευτικό πρακτικό τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ Προφορικόσ 
Ιςτορύασ ςυςφύγγει τουσ οικογενειακοϑσ δεςμοϑσ ςυμβϊλλοντασ ςτην ενςυναύςθηςη, το 
πληςύαςμα μϋςα απϐ την αποκϊλυψη των ϊγνωςτων, μοναδικών εμπειριών του κϊθε 
ανθρώπου. 

Μύα ακϐμη ςυμβολό τησ αναζότηςησ υλικοϑ προφορικόσ ιςτορύασ εύναι η δημιουργύα 
corpus πηγών πϋρα απϐ τισ ϋτοιμεσ προςφερϐμενεσ απϐ τα ςχολικϊ εγχειρύδια. 
Οπωςδόποτε η διαδικαςύα ερμηνεύασ, αξιολϐγηςησ και ελϋγχου τησ μαρτυρύασ αποτελοϑν 
προϒποθϋςεισ για την αξιοπιςτύα τησ. Ψςτϐςο, η εκπαιδευτικό εναςχϐληςη με την 
προφορικό μαρτυρύα εξοικειώνει το μαθητό με την ϋννοια και την αξύα των τεκμηρύων δύνει 
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ιςϐτιμο μερύδιο ςε αυτϊ (Thompson 2002)  και ςτην ιςτορικό αφόγηςη, ενεργοποιεύ και 
αξιοποιεύ ουςιαςτικϊ τη μνόμη ωσ θεματοφϑλακα του παρελθϐντοσ , ωθεύ ςτην ενθϊρρυνςη 
καταγραφόσ του προςωπικοϑ βιώματοσ ωσ αναγκαιϐτητα και βοηθϊ το μαθητό να 
αναπτϑξει κριτικό θϋςη και ςτϊςη απϋναντι ςτα γεγονϐτα. 

τη ςυνϋχεια, παρουςιϊζεται η ϋμφαςη που προςδύδει η Προφορικό Ιςτορύα ςτο 
ανθρωποκεντρικϐ περιεχϐμενο τησ επιςτόμησ τησ Ιςτορύασ. Αρχικϊ, γύνεται αντιληπτϐ ςτο 
μαθητό ϐτι η Ιςτορύα διαμορφώνεται απϐ τισ ςχϋςεισ μεταξϑ των ανθρώπων και δεν 
ταυτύζεται με τη χρονολογικό απαρύθμηςη των γεγονϐτων και τα μεγϊλα ιςτορικϊ 
γεγονϐτα. την πρϊξη βιώνεται απϐ τουσ απλοϑσ ανθρώπουσ ςαν μικροώςτορύα, ςαν 
ανθρώπινεσ ςχϋςεισ που υπερβαύνουν τουσ κανϐνεσ που υπαγορεϑουν οι ςτρατιωτικού 
κανϐνεσ και η πολιτικό λογικό (Μολυβιϊτη – Βενϋζη 2007). Επιπλϋον, ο μαθητόσ κατανοεύ 
ϐτι η επϋκταςη των οικονομικών ςυμφερϐντων, τησ μιςαλλοδοξύασ και του εθνικιςμοϑ 
ενϋχει ςοβαροϑσ κινδϑνουσ και περιορύζει την ευημερύα και ευτυχύα του ανθρώπου. Ωλλωςτε 
η ςχϋςη που δημιουργεύται με το παρελθϐν δεν εύναι μονϐπλευρη αλλϊ αμφύπλευρη καθώσ 
το ύδιο το παρϐν απευθϑνεται ςτο παρελθϐν (Λιϊκοσ 2007) ςε μια βϊςη δημοκρατικοϑ 
διαλϐγου (Βερβενιώτη 2012). Η εργαςύα μϊλιςτα, αποκαλϑπτει ςτο μαθητό τη ςϑγχρονη 
ςϑνδεςη τησ επιςτόμησ τησ Ιςτορύασ με ϊλλεσ επιςτόμεσ με κοινϐ παρϊγοντα τον ϊνθρωπο, 
ϐπωσ με την ανθρωπολογύα, τη λαογραφύα (Κυριακύδου 1993), την πληροφορικό, την 
ψυχολογύα, τη φιλολογύα, τα μαθηματικϊ, τη φιλοςοφύα, μϋςα απϐ μια πραγματολογικό 
προςϋγγιςη (Λιϊκοσ 2007). Ακϐμη, η αλληλεπύδραςη που πραγματοποιεύται μϋςω τησ 
ςυνϋντευξησ και ςε ϋνα αςφαλϋσ ςυναιςθηματικϊ και ψυχολογικϊ περιβϊλλον, λϐγω τησ 
οικειϐτητασ τησ ςχϋςησ ςυνεντευκτό και ςυνεκτευξιαζϐμενου, λειτουργεύ ςυχνϊ ευεργετικϊ 
για τη γενιϊ που καταθϋτει την εμπειρύα τησ εφϐςον ευνοεύ την ψυχικό ανακοϑφιςη και 
λϑτρωςη και αποκαθιςτϊ διαταραγμϋνεσ ιςορροπύεσ που προκϊλεςαν τα ιςτορικϊ 
ςυμβϊντα. Η ερμηνεύα τησ ατομικόσ ανϊγκησ μϋςα ςτα κοινωνικϊ τησ ςυμφραζϐμενα δύνει 
θεραπευτικό διϊςταςη ςτη διαδικαςύα αυτό (Thompson 2002). ε ϐ,τι αφορϊ τη γενιϊ που 
ςυγκεντρώνει τισ  πληροφορύεσ, επεκτεύνει την εμπειρύα τησ και ενιςχϑει τη ςυναιςθηματικό 
τησ νοημοςϑνη, αποκτώντασ ϐχι μϐνο διανοητικϊ ερεθύςματα αλλϊ και μια μοναδικό 
ανθρώπινη εμπειρύα. 

Οι ςϑγχρονεσ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ ϋρχονται να επιβεβαιώςουν τη ςημαςύα τησ 
Προφορικόσ Ιςτορύασ ςτην εκπαύδευςη, διϐτι η διερχϐμενη κρύςη (Ferro 2000) απαιτεύ να 
δοθεύ προτεραιϐτητα ςτον ϊνθρωπο και τισ ανϊγκεσ του καθώσ και να ςυνειδητοποιόςει το 
ϊτομο και κυρύωσ ο νϋοσ ϐτι αποτελεύ ενεργϐ μϋλοσ του κοινωνικοϑ του περιβϊλλοντοσ, 
επομϋνωσ και κινητόριο δϑναμη για εκοϑςια αλλαγό, εξϋλιξη και πρϐοδο. Η δημιουργύα τησ 
Ϊνωςησ Προφορικόσ Ιςτορύασ απϐ το Σμόμα Ιςτορύασ, Αρχαιολογύασ και Κοινωνικόσ 
Ανθρωπολογύασ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ (www.epi.uth.gr) με δυναμικό παρουςύα, 
καινοτϐμεσ ιδϋεσ και ςυνϋδρια, ϐπωσ το 2ο Διεθνϋσ υνϋδριο που διοργανώθηκε ςτην Αθόνα 
με τύτλο «Η μνόμη ςυναντϊ την πϐλη» και η πρϐςφατη Διημερύδα με τύτλο «Η Προφορικό 
Ιςτορύα ςτην Εκπαύδευςη», αποδεικνϑει τον επύκαιρο προςανατολιςμϐ των ςϑγχρονων 
επιςτημϐνων, κινητοποιώντασ και εμπνϋοντασ για εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ. 

Η ψηφιακό αφόγηςη τησ Προφορικόσ Ιςτορύασ περιλαμβϊνει την αξιοπούηςη των 
τεχνολογιών για την εκπϐνηςη τησ εργαςύασ με πολλαπλϊ οφϋλη (Βοϑτςιου 2007). 
Καταρχόν, η χρόςη ανοιχτών εκπαιδευτικών λογιςμικών βαςύζεται ςτισ εποικοδομιςτικϋσ 
θεωρύεσ μϊθηςησ (Thompson 2002) και  ϋχει ωσ βϊςη τησ τη μαθητοκεντρικό διδαςκαλύα, 
ενεργοποιώντασ εξελιγμϋνουσ γνωςτικοϑσ μηχανιςμοϑσ ςτουσ οπούουσ ςτοχεϑει η 
εκπαύδευςη όδη απϐ τη βαθμύδα τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ, ϐπωσ εύναι η μεταγνώςη (ΟΝ 
2011). Παρϊλληλα, εφαρμϐζεται η διερεϑνηςη τϐςο ωσ διαδικαςύα ϐςο και ωσ ςτϊςη του 
εκπαιδευϐμενου απϋναντι ςτο υπϐ εξϋταςη αντικεύμενο. υγχρϐνωσ, ο μαθητόσ ωθεύται ςτη 
χρόςη των τεχνολογιών ακολουθώντασ επιςτημονικό μεθοδολογύα και με ςυγκεκριμϋνουσ 
εκπαιδευτικοϑσ ςτϐχουσ και αντιλαμβϊνεται τον εργαλειακϐ ρϐλο των τεχνολογιών με 
αποτϋλεςμα τη δημιουργύα επικοινωνιακών πολυτροπικών ψηφιακών κειμϋνων. τη 
διαδικαςύα αυτό η γλωςςικό λειτουργύα του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ δεν παραγνωρύζεται 

http://www.epi.uth.gr/
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αλλϊ καλλιεργοϑνται ςυςτηματικϊ οι γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ εφϐςον αξιοποιεύται η 
γλωςςικό ϋκφραςη και η επιλογό τησ κατϊλληλησ γλωςςικόσ ποικιλύασ με γνώμονα το 
περιεχϐμενο τησ αφόγηςησ. Η χρόςη των τεχνολογιών ανταποκρύνεται επύςησ ςτην ανϊγκη 
του νϋου για δημιουργικϐτητα και προςωπικό ϋκφραςη, παρϋχοντασ την ανϊλογη 
προςωπικό ικανοπούηςη και αναγνώριςη τησ προςπϊθειασ μϋςα απϐ τον εμπλουτιςμϐ του 
υλικοϑ με εικϐνα, όχο και τισ ατομικϋσ αιςθητικϋσ επιλογϋσ. Με τον τρϐπο αυτϐ 
ενθαρρϑνονται οι μαθητϋσ ςτην αξιοπούηςη των δεξιοτότων τουσ αναφορικϊ με τη χρόςη 
των τεχνολογιών καθοδηγώντασ εποικοδομητικϊ τον ενθουςιαςμϐ που τουσ διακατϋχει. 

Η ψηφιακό αφόγηςη Προφορικόσ Ιςτορύασ αποτελεύ κατεξοχόν βιωματικό εκπαιδευτικό 
προςϋγγιςη που θεωρεύ την ενϋργεια και την εμπλοκό του εκπαιδευϐμενου αναπϐςπαςτη 
απϐ τη μαθηςιακό διαδικαςύα. Ενιςχϑεται η προςωπικό πρωτοβουλύα και υπευθυνϐτητα 
που αποτελοϑν βαςικϋσ ατομικϋσ δεξιϐτητεσ και δύνεται ευκαιρύα για αμφιςβότηςη και 
κριτικό ςτερεοτυπικών αντιλόψεων των οπούων αναμφύβολα εύναι φορεύσ και οι μαθητϋσ 
μϋςα απϐ αςφαλό κριτόρια ανϊπτυξησ ςυλλογιςτικόσ επαγωγικόσ πορεύασ. Η αμεςϐτητα 
τησ κοινωνικόσ επαφόσ που ενϋχει η εργαςύα καλλιεργεύ τησ κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ, ϐπωσ 
την ενεργϐ ακρϐαςη, την υπομονό, την ευγϋνεια, την εγρόγορςη, τη διϊκριςη. Η προςωπικό 
εμπλοκό του μαθητό δύνει ακϐμη την ευκαιρύα ςε αυτϐν να αναπτϑξει γνωςτικϋσ δεξιϐτητεσ 
μϋςα απϐ τη διαδικαςύα επιλογόσ και ταξινϐμηςησ του υλικοϑ, καθώσ και να 
ςυνειδητοποιόςει τη δυςκολύα τησ ιςτορικόσ ςυγγραφόσ και αφόγηςησ, κϊτι που με τϐςη 
προςοχό επεςόμαιναν οι αρχαύοι ιςτορικού ςτο ξεκύνημα των ϋργων τουσ. υγχρϐνωσ, 
επιτελεύται ϊμεςη αξιοπούηςη των ιςτορικών γνώςεων που ϋχουν αποκομύςει οι μαθητϋσ 
διευρϑνοντασ και εμπλουτύζοντϊσ τισ και διερευνώνται ζητόματα τοπικόσ Ιςτορύασ. Η 
αύςθηςη ελευθερύασ που προςφϋρουν οι προςωπικϋσ επιλογϋσ ςτη χρόςη των τεχνολογικών 
μϋςων ςυχνϊ δύνει την ευκαιρύα να αναδυθοϑν ιδιαύτερα ταλϋντα και κλύςεισ των μαθητών 
εντϊςςοντασ ομαλϊ την τϋχνη και τισ μορφϋσ τησ ωσ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ ανθρώπινησ 
προςωπικϐτητασ. Σϋλοσ, επιδιώκεται η ενθϊρρυνςη των μαθητών για προβολό των 
εργαςιών τουσ ςτη ςχολικό ιςτοςελύδα, ωσ μια ακϐμη εφαρμογό των τεχνολογιών που δύνει 
τη δυνατϐτητα για επικοινωνύα και εξωςτρϋφεια του εκπαιδευτικοϑ ϋργου και των 
λειτουργών τησ, τϐςο των μαθητών ϐςο και των εκπαιδευτικών. Η κατϊθεςη μϊλιςτα του 
υλικοϑ προφορικόσ ιςτορύασ ςε Διαδικτυακϊ αρχεύα ςυλλογόσ, ϐπωσ η Σρϊπεζα 
Αναμνόςεων (www.memoro.gr), το Αρχεύο Αφηγόςεων ζωόσ (Βρετανικό Βιβλιοθόκη) και το 
Αρχεύο Οπτικοακουςτικών Μαρτυριών (Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ) ςυνιςτϊται προκειμϋνου 
να εύναι διαθϋςιμο το υλικϐ αυτϐ για περαιτϋρω ϋρευνα απϐ κϊθε ενδιαφερϐμενο. 

πκπεξάζκαηα 

Η ψηφιακό αφόγηςη Προφορικόσ Ιςτορύασ αποτελεύ μια προτεινϐμενη εκπαιδευτικό 
πρακτικό που ςυμπληρώνει αρμονικϊ τη διδακτικό θεωρύα με ενεργϐ πρϊξη και ςυμμετοχό. 
Η ανϊδειξη του ανθρώπινου προςώπου ωσ πρωταγωνιςτό των γεγονϐτων κι ϐχι ωσ 
παθητικϐ δϋκτη, προϊγει την κοινωνικό ευαιςθητοπούηςη, το διϊλογο  και το ςεβαςμϐ ςτην 
ετερϐτητα μϋςα απϐ τη βιωματικό εμπλοκό του μαθητό με την εμπειρύα του μϊρτυρα. Η 
οικογενειακό – ςυγγενικό ςχϋςη με το μϊρτυρα προςθϋτει διαςτϊςεισ πρωτϐγνωρεσ και 
θεμελιακϋσ για την ταυτϐτητα του μαθητό αναδομώντασ τϐςο τη ςχϋςη ϐςο και την οπτικό 
απϋναντι ςτον ϊνθρωπο και το ιςτορικϐ γεγονϐσ. Παρϊλληλα, η μεθοδολογικό εξοικεύωςη 
του μαθητό τον καθιςτϊ κοινωνϐ τησ ερευνητικόσ εργαςύασ, με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ 
και τησ γλώςςασ να λειτουργεύ ςυνειδητϊ και επιλεκτικϊ για τον τρϐπο παρουςύαςησ του 
τελικοϑ προώϐντοσ. Η ψηφιακό αφόγηςη Προφορικόσ Ιςτορύασ, ϐπωσ διαφαύνεται, επιτελεύ 
πολλαπλϋσ λειτουργύεσ, ςυμβϊλλοντασ ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων και αναδομώντασ την 
επικοινωνύα με τον κϐςμο που μασ περιβϊλλει, με το παρελθϐν και με το μϋλλον μασ. 
Επιβεβαιώνει, εξϊλλου, το αύτημα για ϋνα ανοικτϐ ςχολεύο, ευαύςθητο ςτα κοινωνικϊ, 
τοπικϊ και διεθνό δεδομϋνα. 

Αναφορϋσ  
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Σίηινο : Ζ γπλαίθα Ρνκά ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Σν παξάδεηγκα ησλ 

Ησαλλίλσλ. 
 

Αλαιπηή K. Γήκεηξα – ηαπξνχια   

Τπνςήθηα Γηδάθησξ Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

e-mail: dimanal83@yahoo.gr 

Πεξίιεςε 
Ζ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα Ησάλληλα αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα ησλ Ρνκά 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηελ νκάδα ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο 

θέξνπλ δηπιή ηαπηφηεηα  κε αξλεηηθφ πξφζεκν.  Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ έλλνηα ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ, ν εηεξνπξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο επεξεάδεη ηελ 

θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη θνηλσληνινγηθά νη ιφγνη 

πνπ απνηξέπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή εκπινθή ησλ γπλαηθψλ κέζα απφ δηθέο ηνπο καξηπξίεο, δηαρσξίδνληαο ηα 

ζεκαίλνληα απφ ηα ζεκαηλφκελα ησλ ιφγσλ ηνπο. Σέινο, δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, νη αξρέο ηεο αιιά θαη ηα βήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο σο βαζηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ πεξηζσξηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη δεκηνπξγίαο ζηεξενηππηθψλ 

αληηιήςεσλ πξνο νξηζκέλεο νκάδεο. 

Λέμεηο – θιεηδηά :Ρνκά, ηαπηφηεηα, ζηεξεφηππα, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

Δηζαγσγή 

ηελ Δπξψπε αιιά θαη ζηελ Διιάδα ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιχο ιφγνο 

γίλεηαη γηα ηνπο Ρνκά θαη θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. Έλα απφ απηά ηα ζέκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνπο εξεπλεηέο σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπο, 

αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο είλαη απηφ πνπ 

έγθεηηαη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. 

. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα εμεηαζηεί ην ζέκα, κέζα απφ κία πεξηγξαθή βάζεη 

εκπεηξηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ , θαη ζα δηελεξγεζεί κία πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ 

ιφγσλ πνπ θξαηνχλ κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ- θαη θπξίσο ηηο γπλαίθεο πνπ απνηέιεζαλ ηελ 

νκάδα ζηφρν -  καθξηά απφ ηε εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

Ησαλλίλσλ. ην θείκελν ηίζεληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε, κεηά απφ κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ζπλνιηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο νκάδαο. Δλ ζπλερεία ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην ξφιν ηεο ηαπηφηεηαο 

αιιά θαη ζηελ δηαθνξεηηθή- θαηά πεξίπησζε- ηαπηφηεηα πνπ ηνπο έρεη δνζεί ζπλνιηθά, 

έηζη ψζηε λα γίλεη ε κεηάβαζε ζηελ νκάδα πνπ ελδηαθέξεη, απηή, ησλ γπλαηθψλ. ην 

θνκκάηη απηφ δηεξεπλψληαη νη ιφγνη απνρήο απφ ηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ 

πιεξνθνξεηξηψλ θαη παξνπζηάδεηαη ε δηπιή ηαπηφηεηα πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη θαη θαηά 

πφζν απηή ε ηαπηφηεηα επεξεάδεη ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σέινο παξνπζηάδεηαη ν 

ξφινο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπ ζε νκάδεο κε 

ππνηηζέκελε ή κε δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα   

Πξφθεηηαη γηα πνηνηηθή έξεπλα θαη ηα ζηνηρεία πξνέθπςαλ απφ εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο αιιά θαη απφ ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε. Σα ζηνηρεία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ππνζηεξίρζεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ κε 

βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ζρεηηθή κε ηελ έλλνηα ηεο 

ηαπηφηεηαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ ζπγγξάκκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε 

φρη κφλν ζε εγρψξην αιιά θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν έηζη ψζηε, λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα 

κίαο ζχγθξηζήο ή ελφο παξαιιειηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

(Liegeois).E ζπλερεία επηιέρζεθαλ εγρεηξίδηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ θαη εξκελεχνπλ ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη επηθξαηνχζε ζηε ρψξα καο κέζα απφ κία ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαζθφπεζε, πνπ ζεσξείηαη πνιχηηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, 
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ζέηνληαο παξάιιεια φκσο θαη δεηήκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο ζηε ρψξα καο, ζρεηηθά κε 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, κέζα απφ εξκελείεο ηφζν πνιηηηζκηθέο φζν θαη 

θνηλσληνινγηθέο. ρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα, ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλεηαη αιιά θαη ηε 

βαξχηεηά ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη επηιέρζεθε σο βαζηθφ εγρεηξίδην απηφ ηνπ 

θαζεγεηνχ Αζ. Γθφηνβνπ, ελψ δεηήκαηα πνπ έρξηδαλ πνιηηηζκηθήο θαη θνηλσληνινγηθήο 

δηεξεχλεζεο δηαιεπθάλζεθαλ κέζα απφ ηα ζπγγξάκκαηα ησλ Λπδάθε, (ε νπνία δίλεη 

έκθαζε ζε ζέκαηα φπσο ην ζηίγκα θαη ε ζέαζε ηνπ άιινπ ζε επίπεδν νκάδσλ ), 

Βαμεβάλνγινπ (ε νπνία επηκέλεη ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο), θαη ηεο 

Νφβα – Καιηζνχλε ( κε θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο 

νκάδαο). ζν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Ησαλλίλσλ, πνιχηηκε θξίλεηαη ε 

ζρεηηθά πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Themelis, πνπ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο ζε ηξεηο δηαδνρηθέο 

γεληέο, ζε νκάδεο Ρνκά θαη κε Ρνκά,  πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε, ηηο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ, θη επίζεο θαηνξζψλεη λα αλαδείμεη ηε 

ζχγθιηζε ή ηελ απφθιηζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ (Ρνκά, κε Ρνκά) ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θάηη ηδηαηηέξσο ρξήζηκν αθνχ ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ηελ εζθαικέλε άπνςε πεξί «δηαθνξεηηθφηεηαο» ησλ Ρνκά ζε εζληθφ ή 

πνιηηηζκηθφ επίπεδν.  

Ζ έξεπλα 

 Χο πεδίν έξεπλαο επηιέρζεθαλ ηα Ησάλληλα φρη κφλν ιφγσ ηεο ελαζρφιεζεο κνπ 

κε ηελ νκάδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, αιιά γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηεο εμέηαζεο 

κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο μνξθίδεηαη ε εζθαικέλε άπνςε πεξί νκνγελνπνίεζεο ηνπ ελ 

ιφγσ πιεζπζκνχ – φρη κφλν ζε εζληθφ επίπεδν- πνπ έγθεηηαη ζε θνηλέο πξαθηηθέο, θνηλφ 

ραξαθηήξα αθφκα θαη ζε γξαθηθέο απφςεηο πεξί θνηλνχ αίκαηνο (Γθφηνβνο 2002).   

Αθφκα θαη ε εκπεηξηθή κειέηε είλαη ηθαλή λα ζπλεγνξήζεη ππέξ απηήο ηεο άπνςεο. Απηφ 

ζα απαζρνιήζεη παξαθάησ αθνχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνπο ιφγνπο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηνλ ελ ιφγσ πιεζπζκφ. 

ηα Ησάλληλα νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο Ρνκά θαηνηθνχλ έμσ απφ ηα φξηα ηεο πφιεσο 

ζηε  πεξηνρή Νέα Εσή.  Γχξσ ζηηο 50 νηθνγέλεηεο δνπλ ζηελ πεξηνρή θαη νη πεξηζζφηεξεο 

έρνπλ κεηνηθήζεη απφ ηνλ Παξαθάιακν πξηλ πεξίπνπ 50 ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα ππξεληθέο 

νηθνγέλεηεο ηξηψλ γελεψλ. ζνλ αθνξά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, 

θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ απνδνρή ησλ κε Ρνκά θαη ηνπιάρηζηνλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

ζπλαιιαγέο δελ παξνπζηάδεηαη θάπνην πξφβιεκα. Απηφ εμεγείηαη ηζηνξηθά κηα πνπ φινη 

ηνπο αζρνινχληαλ θαη αζρνινχληαη κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή, θαη πάληνηε νη 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο είραλ σο κνπζηθνχο , Ρνκά. Άιισζηε φπσο νη ίδηνη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδνπλ, απηνί κχεζαλ ηνπο κε Ρνκά ζηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή  θαη 

ηνπο κεηέδσζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 

Έηζη ινηπφλ, ε θνηλσληθή έληαμε θαίλεηαη λα κελ ρσιαίλεη. Ση ζπκβαίλεη φκσο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή; Βάζεη ηεο έξεπλαο πνπ έρεη δηελεξγεζεί, φια ηα παηδηά αλεμαξηήησο θχινπ 

θνίηεζαλ θαη θνηηνχλ ζηελ Α/βάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ κεηάβαζή ηνπο φκσο ζηελ Β/βάζκηα 

δελ δίλεη ην ίδην επράξηζηα απνηειέζκαηα. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά είηε αξλνχληαη λα 

ζπλερίζνπλ, είηε εγθαηαιείπνπλ ζηε ζπλέρεηα, ρσξίο θπζηθά λα ιείπνπλ θαη νη εμαηξέζεηο 

(δπζηπρψο ιίγεο), ησλ παηδηψλ πνπ ζπλέρηζαλ θαη ζπλερίδνπλ ηελ θνίηεζή ηνπο. Σν 

Γπκλάζην θαη ε απφθαζε πεξί ζπλέρηζεο ή κε  ηεο θνίηεζεο, θαίλεηαη λα απνηειεί ηνλ 

πξνζάιακν ηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηεξαξρία αθνχ ε πιεηνλφηεηα ησλ θνξηηζηψλ δελ ζθέθηεηαη θαλ, ηελ 

ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο ζηε Β/βάζκηα.Γπζηπρψο ην θαηλφκελν απηφ δελ απνηειεί 

απνθιεηζηηθφ «πξνλφκην» ησλ Ησαλλίλσλ αιιά ζπλαληάηαη ζρεδφλ παληνχ. 

Βαζηθή αηηία ηεο απφθαζεο απηήο είλαη ην θχιν, ην νπνίν επηθαινχληαη νη ίδηεο νη 

γπλαίθεο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο απηή. Οη θιεξνδνηεκέλεο αμίεο, ν 
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ξφινο πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπλ, ε απνθπγή θαθψλ ζπλαλαζηξνθψλ, πνπ ελδερνκέλσο λα 

θάλνπλ ζηνλ έμσ-θφζκν, ε κεηάβαζε ζηελ εθεβεία, ε ζχλαςε γάκνπ, αιιά θαη ν θφβνο 

ηεο απνηπρίαο (Νφβα – Καιηζνχλε 2010) , είλαη ιφγνη πνπ κπινθάξνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Δάλ ζε φια απηά ζπλππνινγίζνπκε ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ην 

ζέκα θνηλσληνινγηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά, θαη έρνπλ ζρέζε κε ζέκαηα 

ξαηζηζκνχ, απνθιεηζκνχ θαη θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ status, ν γξίθνο θαίλεηαη λα φρη 

κφλν λα ιχλεηαη αιιά θαη λα απαηηεί δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο. 

Ζ ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο  

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ κεδεληθή βάζε, θαη ιακβάλνληαο ππ΄φςηλ φηη ε γπλαίθα Ρνκά 

θέξεη δηπιή ηαπηφηεηα κε αξλεηηθφ πξφζεκν, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζέκα είλαη ε 

δηαιεχθαλζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη κάιηζηα ηεο ηαπηφηεηαο πνπ ηνπο έρεη πξνζδνζεί απφ 

ηελ θπξίαξρε νκάδα ζηελ νκάδα ελ ζπλφισ. 

Οιφθιεξε ε νκάδα πνπ εηεξνπξνζδηνξίδεηαη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

απηνπξνζδηνξίδεηαη ‗‘Ρνκά‘‘, γηα ηελ επξχηεξε θνηλσλία είλαη ν ‗‘άιινο‘‘. Έηζη 

ζρεκαηίδεηαη ην αληηζεηηθφ δεπγάξη ‗‘εκείο‘‘ ή ‗‘εαπηφο‘‘- ‗‘άιινο‘‘ (Λπδάθε 2013).  Γηα 

λα παίξλνπλ φκσο ηε ζέζε απηή, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κία εηεξφηεηα, κηα δηαθνξνπνίεζε, 

κηα δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα. Απνηεινχλ έλα άιιν έζλνο κε έλαλ ραξαθηήξα αλαιινίσην 

ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (Γθφηνβνο 2002).  ε πνηνλ ηνκέα ινηπφλ δηαθέξνπλ; ε επίπεδν 

πνιηηηζκηθφ, νηθνλνκηθφ, ή θνηλσληθφ; Ζ ξφκηθε ηαπηφηεηα είλαη ηαπηφηεηα πνιηηηζκηθή, 

νηθνλνκηθή, ζξεζθεπηηθή, γισζζηθή, ή θνηλσληθή;  Ζ ξφκηθε ηαπηφηεηα είλαη θνηλσληθή 

αλεμάξηεηα εάλ ρξεζηκνπνηείηαη κε έλλνηα εζλνηηθή, γισζζηθή, ή πνιηηηζκηθή. 

Ζ ζπλεζέζηεξε ηαχηηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο είλαη κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ακέζσο 

ινγίδεηαη σο πνιηηηζκηθή, δειαδή σο έλα δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν πξαθηηθψλ πνπ νξίδεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά. Απφςεηο φπσο ε θνηλή θαηαγσγή απφ ηελ Ηλδία, ε επίκνλε 

αλαπαξαγσγή ηεο «ηζηγγάληθεο θχζεο» απνηεινχλ ηηο πην αλψδπλεο θαη αλππφζηαηεο 

ηδέεο ζέαζεο ηνπ ‗‘άιινπ‘‘.  ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά πξνζηίζεληαη αθφκα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθή αδπλακία. Μέρξη θαη ε εμαζιίσζε βαπηίδεηαη 

«πνιηηηζκηθή επηινγή» (Βαμεβάλνγινπ 2001). 

Μειεηψληαο φκσο κε πξνζνρή ην παξειζφλ θαη ηδηαίηεξα απηφ ηεο ειιεληθήο 

ππαίζξνπ, δηαθαίλεηαη κία νκνηφηεηα . ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο νη πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαλ θαη ζπγθεθξηκέλα απηέο ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο είραλ άκεζε ζρέζε κε 

ηελ αηδψ θαη ηελ απζηεξά πξνζδηνξηζκέλε ζέζε ηεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία. 

Μήπσο αλάινγε δελ ήηαλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε (Ζιηνχ 1984 θαη Themelis 

2013);.Μειεηψληαο ην ζήκεξα απφ ηελ άιιε, παξαηεξνχληαη ζηνηρεία πνιηηηζκηθήο 

ζπλάθεηαο κε πεξηνρέο ηνπ εζληθνχ θνξκνχ (Βαμεβάλνγινπ 2001) . Άξα  πνηα ε 

νπζηαζηηθή πνιηηηζκηθή δηαθνξά πνπ έρεη ηέηνηα δχλακε ψζηε λα δηακνξθψλεη 

δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα; Ζ δηαθνξά έγθεηηαη κάιινλ ζην γεγνλφο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηαρπηήησλ αλάπηπμεο θαη αξγνχ βεκαηηζκνχ πξνο ηελ θαπηηαιηζηηθή ηνπο νινθιήξσζε. 

Μία άιιε κνξθή εηεξφηεηαο είλαη ε νηθνλνκηθή, πνπ είλαη επίζεο ηθαλή λα πξνθαιέζεη 

ησλ απνθιεηζκφ.  Παξφιν πνπ ε πξφζβαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο ζηα θαηαλαισηηθά αγαζά 

δελ θαλεξψλεη απφζηαζε απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα θαη απνδεηθλχεη πσο ε απφθηεζή ηνπο 

δελ είλαη ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλε, σζηφζν ε πεξηζσξηνπνηεκέλε κνξθή ηεο νκάδαο 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ θηψρεηα ηελ ηζρχνπζα ή ηε θαληαζηαθή. Χο κέξνο ηνπ εζληθνχ 

θνξκνχ θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο φκσο, πάληνηε ζπκπνξεχνληαλ κε ηελ γεληθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο (Γθφηνβνο 2001). Ζ κνλαδηθή δηαθνξά πνπ μελίδεη θαη νδεγεί 

ζηελ θαηάηαμή ηνπο ζε έλα άιιν νηθνλνκηθφ status,  είλαη ε δηαηήξεζε 

πξνθαπηηαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε βηνπνξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γπξλψληαο πάιη πίζσ ην 

ρξφλν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, πνηα θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ππήξρε βάζεη 
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νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο; Ζ θηψρεηα ήηαλ ν εμηζσηηθφο θαλφλαο θαη δελ απνηεινχζε 

ζηνηρείν πξφζβαζεο ή κε ζηελ εθπαίδεπζε. 

ρεηηθά κε ηελ απφδνζε εζληθήο ή γισζζηθήο ηαπηφηεηαο δε ζα γίλεη ηδηαίηεξνο ιφγνο 

πέξα απφ δχν επηζεκάλζεηο. ια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ζηελ εζθαικέλε άπνςε πεξί 

ελφο μέλνπ ιανχ. Απνηεινχζαλ θαη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ εζληθνχ θνξκνχ, ην παξάδεηγκα  

φκσο ησλ Βιάρσλ θαη βιαρφθσλσλ πιεζπζκψλ νη νπνίνη κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

εληάρζεθαλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ, δίλεη ηε ιχζε. Χο πξνο ηε γισζζηθή δηαθνξά πνπ 

βιέπνπλ θάπνηνη, παξφιν πνπ ππάξρεη δηάιεθηνο, θαη νξηζκέλνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

δίγισζζνη, σζηφζν δελ είλαη αξθεηφ γηα λα ζπγθξνηήζεη κία ηαπηφηεηα. Πνιινί απφ ηνπο 

Ρνκά δελ γλσξίδνπλ θαλ ηε δηάιεθην απηή. 

πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα ζηνηρεία πεξί ηαπηφηεηαο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη απηφ 

ηειηθά πνπ ηνπο δηαρσξίδεη είλαη κία θνηλσληθή ηαπηφηεηα ε νπνία πεγάδεη ηφζν απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε φζν θαη απφ ηελ άζθεζε παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ ή 

αθφκα θαη ηελ απνπζία εθπαηδεπηηθνχ θεθαιαίνπ. Αθαξηαία ηνπνζεηνχληαη ζην 

πεξηζψξην  θαη απνθηνχλ κεηνλνηηθφ statusαθνχ φια ηα πξναλαθεξζέληα δελ ηαηξηάδνπλ 

ζηελ ειιεληθφηεηα.Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θαηά πφζν κία ηαπηφηεηα επεξεάδεη ηηο 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο εμαξηάηαη απφ ηα φξηα πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

(Leninson 2014) Ζ δπζθνιία ή απνπζία ζχλδεζεο γηα πξφζβαζε ζε ζπκβνιηθνχο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο πφξνπο εξκελεχεηαη σο επηινγή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

(Βαμεβάλνγινπ 2001). 

Ζ ξφκηθε γπλαηθεία ηαπηφηεηα θαη ε εθπαίδεπζε 

Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ , άκεζε αλαθνξά ζηελ ηαπηφηεηα δελ 

έγηλε. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη απφ ηα ζεκαίλνληα απνπζίαδαλ ηα ζεκαηλφκελα . Σν 

παηδί εηζαγφκελν ζηε ζρνιηθή αίζνπζα ππνςηάδεηαη φηη ζε θάηη δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα 

παηδηά κε Ρνκά.  Οη ππνςίεο απηέο κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά ζε βεβαηφηεηα φρη ηφζν κέζσ 

ηνπ ζρνιείνπ φζν κέζσ εμσζρνιηθψλ επηξξνψλ π.ρ. Μ.Μ.Δ. ηαλ αθνχγεηαη ε απάληεζε 

«εκείο είκαζηε άιιν», γίλεηαη θαλεξφ φηη ν εηεξνπξνζδηνξηζκφο επεβιήζε ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Άιισζηε ηα δηυπνθεηκεληθά λνήκαηα ζπγθξνηνχλ ηαπηφηεηα θαη 

νξίδνπλ ξφινπο (Λπδάθε 2013). Απηνκάησο ελεξγνπνηείηαη ην ζχλδξνκν εηθφλαο, ην 

γλσζηφ θαη σο ζηίγκα. (Νφβα – Καιηζνχλε 2010) Σν βάξνο ησλ ιφγσλ ησλ γνλέσλ γηα ηα 

παηδηά είλαη κεγάιν, θαη πεγάδεη ίζσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ ηα βηψκαηα πνπ 

είραλ νη ίδηνη νη γνλείο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ αξθεηά παηδηά κεηακθηέδνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ αλάινγεο κε ηνπο πξνγφλνπο ηνπο εκπεηξίεο 

απφξξηςεο (Νφβα – Καιηζνχλε 2010)  ην ζεκείν απηφ εηηήζεθε ην ζρνιείν. 

Απαληήζεηο ηχπνπ « ζε ηη ζα καο ρξεηαζηεί; Θα βξνχκε δνπιεηά;» αθνχζηεθαλ 

ζπρλφηεξα. Δάλ ιεθζεί ππφςε φηη ην ζρνιείν είλαη ην κέζν γηα θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα 

(Γαζθαιάθε 2013) ε νπνία φκσο πξνθχπηεη απφ ηελ άζθεζε ελφο ηαηξηαζηνχ ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία επάγγεικα ηφηε ην ρακειφ θνηλσληθφ status πνπ θέξνπλ θαη 

ζπληεξείηαη απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ζηέθεηαη ηξνρνπέδε. Ζ επηηπρία γηα θάζε 

άλζξσπν είλαη ε απφθηεζε ζεκαληηθήο ζέζεο ζηελ θνηλσλία, θαη ε αληαπφθξηζε ζε 

θνηλσληθέο πξνζδνθίεο..  Λακβάλνληαο σο defacto  φηη παηδηά απφ ρακειφηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζεκείν εθθίλεζεο ηφηε αληηιεπηφ γίλεηαη φηη ην ζρνιείν δελ 

ηνπο πξνζθέξεη θάηη αλάινγν κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε απφ κφλε ηεο δελ 

είλαη ηθαλή λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα εάλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ 

απνξξφθεζε ζηελ νηθνλνκία (Themelis 2013). 

Μία εμίζνπ ελδηαθέξνπζα θαη θνηλή απάληεζε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ήηαλ ε εμήο: «ε, 

δηαθφςακε γηαηί δελ ηα ‗‘παίξλνπκε‘‘ ηα γξάκκαηα». Σν ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 
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άηππε εκπεηξηθή κάζεζε, ηελ εθηφο ζρνιείνπ κε ηελ ηππηθή ζρνιηθή κάζεζε είλαη 

γεγνλφο(Γαθέξκνο 2013 θαη Liegeois 1998). Σν ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα απνηεινχλ ηνπο 

ζεζκνχο κεηαβίβαζεο αμηψλ θαη θαλφλσλ θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθκάζεζε 

θνηλσληθψλ ξφισλ. Σα παηδηά Ρνκά απφ πνιχ κηθξή ειηθία αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη 

αληηκεησπίδνληαη σο ελήιηθεο. Έρνπλ επζχλεο αιιά θαη δηθαηψκαηα φπσο θάζε έλαο κέζα 

ζηελ νκάδα, ελψ απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη νη ζηελέο επαθέο κε ηελ νκάδα θαζψο θαη ν 

ζεβαζκφο ζηνπο κεγαιχηεξνπο. Παξφια απηά φια φζα δηδάζθνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, 

ηελ απηνλνκία ηελ ππεπζπλφηεηα , ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ», πνπ αληηζηνηρνχλ θαη ζηηο 

αμίεο ηνπ ζρνιείνπ, γηα θάπνην ιφγν έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε απηφ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζεκαζία έρεη φηη νη πξνζθεξφκελεο γλψζεηο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Μήπσο ηειηθά ηζρχεη ε άπνςε πεξί ζχλδεζεο 

θνπιηνχξαο ζρνιείνπ θαη θνπιηνχξαο αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ (Νφβα – 

Καιηζνχλε 2010);  Σν απνηέιεζκα ινηπφλ «αθνχ δελ παίξλνπλ ηα γξάκκαηα» είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζηεξενηχπνπ πνπ ηα ζέιεη σο αλίθαλα θαη νδεγεί ζε ζηξαηεγηθέο 

εθπαηδεπηηθήο πεξηραξάθσζεο (Γθφηνβνο 2001). 

Ζ ζπρλφηεξε απάληεζε αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο ή νξζφηεξα ε πξσηαξρηθή απάληεζή 

ηνπο, ε νπνία θαηά πεξηπηψζεηο ζπλνδεπφηαλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ήηαλ ε παξαθάησ: 

« Έηζη ην βξήθακε απφ ηνπο γνλείο καο», ή « Πψο λα πάεη γπκλάζην αθνχ έγηλε γπλαίθα;». 

Τπαηλίζζεηαη ή γίλεηαη επζέσο ιφγνο γηα ην θχιν θαη ηηο βηνινγηθέο δηαθνξέο. Οξηζκέλα 

ιφγηα γηα ην ξφιν ηεο γπλαίθαο, ζηελ νκάδα πνπ εμεηάδεηαη ζα ήηαλ ρξήζηκα. ηελ νκάδα 

απηή φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε επηκνλή ζε πξαθηηθέο πνπ ραξαθηήξηδαλ 

παξαδνζηαθψλ δνκψλ θνηλσλίεο είλαη γεληθή παξαδνρή. Οη ιφγνη έρνπλ ήδε εμεγεζεί. 

Γε ζα πξέπεη λα απνζησπάηαη ην γεγνλφο φηη ζε αγξνηηθέο, θησρέο θαη παξαδνζηαθέο 

θνηλσλίεο, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 ζηελ Διιάδα νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε δε δηέθεξαλ κε απηέο ησλ Ρνκά πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Αθφκα θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ΄80, ζχκθσλα κε έξεπλεο εθείλεο ηεο επνρήο, ε κία ζηηο 

ηξεηο γπλαίθεο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ήηαλ αλαιθάβεηε (Ζιηνχ 1984). Αθφκα , νη 

αληηιήςεηο πεξί αηδνχο θαη εζηθήο πεξηφξηδαλ ηε γπλαίθα απφ ηελ εθεβηθή ειηθία ζηα 

ζηελά φξηα ηνπ νίθνπ. 

ηελ νκάδα ησλ Ρνκά, ε γπλαίθα ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

νκάδαο παξά κία πξνζσπηθφηεηα (Λπδάθε 2013). Δκθαλέο ινηπφλ γίλεηαη απηφ πνπ 

αλαθέξζεθε ζηελ  αξρή, ε δηπιή ηαπηφηεηα κε αξλεηηθφ πξφζεκν πνπ θέξεη ε γπλαίθα 

Ρνκά. Απφ ηε κία ινηπφλγηα ηε  επξχηεξε θνηλσλία είλαη Ρνκά κε φια ηα 

ζπκπαξνκαξηνχληα πνπ θέξεη απηή ε ηαπηφηεηα, θαη απφ ηελ άιιε, είλαη γπλαίθα θπξίσο 

γηα ηελ νκάδα ηεο, ε νπνία είηε θξπθά, είηε άκεζα, ηεο αζθεί έιεγρν. Έηζη ινηπφλ ην 

«έηζη ην βξήθακε», ζε πνηεο πξαθηηθέο παξαπέκπεη; ηελ πξφσξε δηαθνπή ζρνιείνπ γηα 

ηελ αλάιεςε ησλ ηνπ νίθνπ απφ ηε κία θαη ηε ζχλαςε ίζσο θαη ελφο γάκνπ, πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν γάκνο αληηθαζηζηά ην ζρνιείν σο κέζν θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο(Themelis 2013).  

Απφ ηελ άιιε, γηα ηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν, ν θφβνο γηα ην ζρνιείν, σο βαζηθφ ηκήκα 

ηνπ έμσ- θφζκνπ είλαη εληνλφηεξνο. Δίλαη έλαο αφξηζηνο ερζξφο, έλαο αφξηζηνο θφβνο Οη 

θφβνη ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ  εζηθή ειεπζεξηφηεηα πνπ ίζσο ζεκάλεη ε επαθή κε 

ηνπο κε Ρνκά, ε ελδερφκελε ζπίισζε ηνπ θνξηηζηνχ απφ ηνπο κε Ρνκά πνπ δελ έρνπλ 

αλαζηνιέο, αλαγθάδνπλ ηα θνξίηζηα απφ ηελ ειηθία ζρεδφλ ησλ 12 εηψλ λα κέλνπλ ζην 

ζπίηη κε θίιεο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε βιέπνληαο απφ ηη γιίησζαλ ή ίζσο θαη ηη 

έραζαλ.  Ζ ζθέςε θαη κφλν φηη ε θνπέια ζα ζπλάςεη θάπνηνλ δεζκφ κε άηνκν κε Ρνκά  

πνπ γη ΄ απηφ ππεχζπλν ζα είλαη ην ζρνιείν. Αθφκα θαη ζηελ ελ Ησαλλίλνηο νκάδα πνπ 

φπσο αλαθέξζεθε, θνηλσληθά, θαίλεηαη λα είλαη εληαγκέλε αληηκεησπίδεηαη κε θαρππνςία 

θαη πξνδηαγξάθεη άζρεκε πνξεία ζηε δσή ηεο θνπέιαο.  
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ην ζεκείν απηφ δχν επηζεκάλζεηο ζρεηηθά, κε ηα αγφξηα θξίλνληαη ρξήζηκεο. Σν 

ζρνιείν γηα ηα αγφξηα πνπ θπζηθά κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ, είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ ε δηέμνδνο γηα φπνηνλ δελ είλαη θαιφο ζην εκπφξην ή ζηελ εξγαζία πνπ 

ζα παξαδνζεί απφ ηνλ παηέξα, ελψ ε ζχλαςε δεζκψλ κε θνξίηζηα κε Ρνκά, είλαη θάηη 

απφιπηα θπζηνινγηθφ, ίζσο θαη ζεκηηφ αξθεί λα κε θζάζεη ζην γάκν. Άιισζηε, ε 

δηαθνξά εθπαίδεπζεο αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα κεγαιψλεη φζν πξνρσξάκε ζε 

ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. (Νφβα – Καιηζνχλε 2010) .Ζ ππαθνή ινηπφλ ζε 

άγξαθνπο θαλφλεοθαη ν θφβνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζηεξνχλ ην 

δηθαίσκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο λεαξέο θνπέιεο. Ζ ζειπθφηεηα θαη ε αξζεληθφηεηα 

αλαπαξάγνληαη θαη ην πιενλέθηεκα δίλεηαη ζηελ αλδξηθή νκάδα(Levinson 2003). 

Έηζη ινηπφλ, απηά πνπ βξήθαλ νη γπλαίθεο Ρνκά, είλαη ζαθψο παξαδνκέλεο αμίεο θαη 

αμίεο πνπ κεηαδίδνληαη αδηάθνπα θαη παξαπέκπνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ habitus, ηεο έμεσο, ζε 

πξαθηηθέο δειαδή αζπλείδεηεο, απζφξκεηεο, πνπ απιά αθνινπζνχληαη ρσξίο λα ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο (Βαμεβάλνγινπ 2001 θαη Νφβα – Καιηζνχλε 2010) κσο, 

ε έλλνηα ηεο έμεσο αλήθεη ζην ρξφλν θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο επηηαρχλζεηο ηνπ,θαη εγγπάηαη 

ηελ νξζφηεηα ηνπ παξειζφληνο ελψ παξάιιεια ζέηεη φξηα ζηελ ειεπζεξία(Harkeretal993) 

Ο Θέκειεο κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη κέζα απφ ζπλεληεχμεηο θαη 

ζε κε Ρνκά ελεκεξψλεη πψο πξάγκαηη νη ιφγνη πνπ απέηξεςαλ ηελ εθπαηδεπηηθή εκπινθή 

ησλ γπλαηθψλ  ζηηο δεθαεηίεο 1950-1960ήηαλ πνιηηηζκηθνί θαη φρη νηθνλνκηθνί, ην ίδην 

ζπλέβε θαη κε ηε κέζε γεληά. Βεβαίσο , γίλεηαη ιφγνο φκσο γηα έλαλ πνιηηηζκφ, θνηλφ γηα 

φινπο,πξνθαπηηαιηζηηθνχ ραξαθηήξα. ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη ε δηαθνξά ηαρπηήησλ, ή 

θαιχηεξα ε επηβξάδπλζε, σο κνξθή επηηάρπλζεο ζηα φξηα ηεο ινγηθήο ηνπο 

ζχγρξνλνπθαη πιήηηνπλ εηδηθά ηηο γπλαίθεο ή ζε αζηηθέο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο.  

Μήπσο θαη απηνί εηεξνπξνζδηνξίδνληαη Σζηγγάλνη, Γχθηνη ή Ρνκά; ρη , απιψο ε 

ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα ησλ Ρνκά εθηφο απ ΄ φια ηα αξλεηηθά ζε νηθνλνκηθφ, εζληθφ, 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν ,έξρεηαη θαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηελ εθπαίδεπζε νχησο ψζηε λα 

θνξηίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ήδε αξλεηηθά δηακνξθσκέλε θαη δε θαηαζθεπαζκέλε 

ηαπηφηεηα, λα αλαπαξάμεη ζηεξεφηππα θαη λα ηνπο πείζεη γηα ηνλ δίθαην εμνζηξαθηζκφ 

ηνπο ζην πεξηζψξην απφ ηελ θνηλσλία.  

Οη απαληήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ θαη εξκελεχζεθαλ απαληνχλ ζην εξψηεκα 

ησλ ιφγσλ δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο. ηαλ φκσο ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ζηξέθεηαη ζηελ 

άπνςε ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε, νη απαληήζεηο είλαη δηακεηξηθά αληίζεηεο. ινη δείρλνπλ 

λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο, δειψλνπλ έηνηκνη γηα ηε κεγάιε ζηξνθή 

ππέξ απηήο, θαη παξνπζηάδνληαη ππέξκαρνη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηηο θνπέιεο. Οη 

κεγαιχηεξεο ζε ειηθία δε, γπλαίθεο, εκθαλίδνληαη κεηαλνησκέλεο πνπ φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέλε : «δελ είρακε ηφηε κπαιφ». πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη θαη ν 

Θέκειεο, κέζσ ησλ επξεκάησλ ηνπ παξαηήξεζε φηη ‗‘ππάξρεη εμίζσζε ζήκεξα, ζηελ 

άπνςε γηα ηελ εθπαίδεπζε κεηαμχ ησλ Ρνκά θαη ησλ κε Ρνκά΄΄. Πξάγκαηη ζηηο απφςεηο 

ηνπο ππάξρεη ε εμίζσζε απηή, ζηελ πξάμε φκσο ηη γίλεηαη; 

Απφ ηα έσο ηψξα επξήκαηα, δελ θαίλεηαη νη απφςεηο απηέο λα έρνπλ πινπνηεζεί 

πιήξσο. Βεβαίσο ππάξρεη κία εληνλφηεξε θηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. Σα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα παξαθνινπζνχλ ηελ Α/βάζκηα εθπαίδεπζε, 

παξακέλνπλ φκσο ιίγα ζηε Β/βάζκηα . Σν γπκλάζην αθφκα απνηειεί πξνλφκην ησλ 

αγνξηψλ. Διάρηζηα θνξίηζηα παξαθνινπζνχλ γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο κε  

αβέβαηε πνξεία ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. Δλδηαθέξνλ βεβαίσο πξνθαιεί θαη ε 

απάληεζε απφ ηνπο γνλείο ησλ πην ‗‘θηιειεχζεξσλ‘‘ νηθνγελεηψλ πνπ επέηξεςαλ ζηηο 

θφξεο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ην Γπκλάζην. «Γηα λα βξεη κία θαιή δνπιεηά», «Να 

αλνίμεη ην κπαιφ ηεο», «Με κείλεη φπσο εγψ», θαηαδεηθλχνπλ μεθάζαξα φηη ην ζρνιείν, 

είλαη γηα ηνπο ίδηνπο, κνριφο θνηλσληθήο αλφδνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα αιιαγήο θνηλσληθνχ 
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status. Πνηνο ζα πξνζδψζεη κεηνλνηηθή ρξνηά ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο αθνχ ζα έρεη επέιζεη ε 

εθπαηδεπηηθή εμίζσζε θαη βάζεη γλψζεσλ ζα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο; 

Καη πξαγκαηηθά απηφ ζπκβαίλεη ζε φζεο πεξηπηψζεηο αλδξψλ έρνπλ θαηαγξαθεί πνπ έζησ 

θαη ε θαηνρή απνιπηεξίνπ γπκλαζίνπ ή σδείνπ πην ζπλεζηζκέλα, ηνπο έρεη θαηαηάμεη ζε 

αλψηεξε θνηλσληθή ζέζε. Γηα ηηο γπλαίθεο αθφκα δελ ππάξρνπλ αλάινγεο πεξηπηψζεηο 

νπφηε δελ ππάξρεη εηθφλα γηα ην εάλ νη ειπίδεο ηνπο ζα είλαη θξνχδεο ή φρη. 

 πλνπηηθά, έηζη έρεη ε θαηάζηαζε ζην δίπνιν Ρνκά – εθπαίδεπζε ζηα Ησάλληλα. 

Πνηνο φκσο ν ξφινο ηνπ δηακεζνιαβεηή ζε απηήλ ηε ζρέζε; Πνηα ε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ 

θαη πνηεο νη πξαθηηθέο πνπ είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη; Αλ ιεθζεί ππ‘ φςηλ φηη ην 

ζρνιείν είλαη ν κηθξφθνζκνο ηεο θνηλσλίαο θαη φηη ε έληαμε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 

κνριφο γηα γεληθφηεξε θνηλσληθή έληαμε , ηφηε ζίγνπξα κεξίδην επζχλεο θέξεη θαη απηφ, 

σο θνξέαο. 

Ο ξφινο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

Παξαθάκπηνληαο φιεο ηηο ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο, νχησο ψζηε λα 

πινπνηεζεί ε βαζηθή αξρή κηαο ζσζηήο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο (Σνκπατδεο 1982), πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνζεγγίζεηο φπσο ε 

αθνκνησηηθή, ε ελζσκαηηθή , ε πνιππνιηηηζκηθή, ε αληηξαηζηζηηθή θαη άιιεο πνιιέο 

(Μάξθνπ 1996) ε πην ζπκβαηή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Καηαξράο φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα δηαπνιηηηζκηθή, ε δηαιεθηηθή ρξνηά είλαη δεδνκέλε. 

Γηαιεθηηθή φκσο αλάκεζα ζε πνηνπο; Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα αληηζεηηθφ δέπγνο, κία 

εηεξφηεηα ε παξαδνρή ελφο «άιινπ» απέλαληη ζην «εκείο», ν νπνίνο άιινο θέξεη 

δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία ηνπ πξνζδίδεη δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα 

πξαγκαηηθά ή κε θαη ηνλ εληάζζεη ζε θάπνηα θαηεγνξία ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ. Πνηνο 

φκσο έρεη ζέζεη απηέο ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, πνηνο νξίδεη θάηη σο δηαθνξεηηθφ, είλαη 

εξσηήκαηα πνπ αξρηθά ηίζεληαη απφ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (Γθφηνβνο 2001). 

Δάλ  ινηπφλ πξάγκαηη δηαπηζησζεί ε δηαθνξά,  ε ρξήζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θξίλεηαη 

επηηαθηηθή. πσο ζε θάζε ζεσξία έηζη θη εδψ ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη. Ζ πξψηε 

θηινζνθία έκθαζε δίλεη ζηελ πξαγκαηηθή δηαθνξά, αληίζεηα ε δεχηεξε ζα δψζεη έκθαζε 

ζηε γέλεζε θαη αληίιεςε ηεο δηαθνξάο. Απηφ δειαδή πνπ ζα πξέπεη λα δηαγλσζζεί είλαη 

αλ πξάγκαηη ππάξρνπλ δηαθνξέο, ή απηέο θαηαζθεπάδνληαη αζπλείδεηα. Σν παξάδεηγκα 

ησλ Σζηγγάλσλ είλαη ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα, παξφιν πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη επίζεκα σο 

εζλνηηθή ή άιιε ηαπηφηεηα , ε αληηκεηψπηζε είλαη ζαλ λα είλαη.  

Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαπνιηηηζκηθή επξέσο, πξνθχπηεη απφ ηα βαζηθά 

αμηψκαηά ηεο,πνπ ελδερνκέλσο ζε θάπνηα ζεκεία ηνπο λα ρσιαίλνπλ, αθνχ ε θάζε 

θνηλσλία έρεη δηθνχο ηεο κεραληζκνχο επηηάρπλζεο, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ηελ 

απνδνρή πνπ ζα έρνπλ. Έηζη ινηπφλ, ε ζεσξία πεξί ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ απνηειεί ην 

πξψην ηεο αμίσκα, αθνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πεξηραξάθσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε 

ησλ επνίθσλ είλαη ην κφλν αζθαιέο απνηέιεζκα. Ο ζεβαζκφο ηεο δηαθνξάο ελ ζπλερεία, 

απνηειεί ην δεχηεξν αμίσκα, θαη ν ιφγνο γίλεηαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο δηαθνξέο. Σξίηνλ, ε 

ζηάζε απέλαληη ζηνλ εζλνθεληξηζκφ. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ην ειιεληθφ ζρνιείν έρεη κία 

ηέηνηα ηάζε, σζηφζν απηφ πνπ ζα θαηλφηαλ ρξήζηκν εδψ ζα ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε, ε 

ζέαζε ηνπ εαπηνχ κέζα απφ ηνλ άιινλ, αιιά θαη ε εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο εηθφλαο 

πνπ ζα ηνπ δνζεί. Άκεζα ζρεηηδφκελν είλαη ην επφκελν αμίσκα ζρεηηθά κε ηελ 

αθνκνίσζε. Ο θφβνο πεξί αθειιεληζκνχ ζε πεξίπησζε αθνκνίσζεο ζθνληάθηεη ζηε 

ινγηθή πεξί ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη αθνχ ε παηδεία είλαη έλα 

ηέηνην, ε πξφζβαζε είλαη γηα φινπο, θαη δξα νκνγελνπνηεηηθά, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

απεκπφιεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θσδίθσλ πνπ θέξεη ν θάζε καζεηήο.( Γθφηνβνο 2001) 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              176 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

ην ζρνιείν εηζρσξνχλ απφςεηο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη εθηφο απηνχ. Ζ ηνπνζέηεζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε θάπνηα ζπιινγηθφηεηα ηνλ αλαγλσξίδεη σο εμνζηξαθηζκέλν, σο 

ηηκσξεκέλν Έιιελα.Δίηε απηφ είλαη απφξξνηα ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζε ηάμεηο 

(Γαζθαιάθε 2013) είηε φρη , νη αιιαγέο θαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ 

θξίλνληαη αλαγθαία.Καηαξράο εκπινπηηζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε 

ηεο εηεξφηεηαο, ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ, ηε ζρνιηθή έληαμε,  ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηε ζηήξημε ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ, ηηο 

ζηάζεηο , αληηιήςεηο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ. Απηά βεβαίσο είλαη εθηθηά ππφ πξνυπνζέζεηο. Αξρηθά, εάλ 

είλαη ηειηθά επηζπκεηή ε έλλνηα ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ πνπ ζα δίλεη ζε φινπο εληαίεο 

γλψζεηο. Σν ζρνιείν απηφ πνπ πξέπεη λα πεηχρεη είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν κάζεζεο 

γηα φινπο, θαη βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην λα κπινθάξεη ηελ αλνκνηνγέλεηα ζηελ 

αθεηεξία ηεο (Γθφηνβνο 2001). 

Μα ην πην ζεκαληηθφ, ζε φιε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, είλαη ε ζηάζε γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ . Να ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε εηεξφηεηεο θαη βεβαηφηεηεο πεξί εηεξνηήησλ, 

θαη λα απνκαθξπλζεί απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη ππεξαπινπζηεχζεηο  ε δεχηεξν 

επίπεδν, λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη  ζηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ 

ππάξρεη δηαθνξά ζηε δχλακε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο, θπξίσο φκσο λα 

δνζεί έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηα παηδηά (Hanafinetal. 2002).Γελ ζα πξέπεη φκσο λα  κείλνπλ εθηφο παηγληδηνχ 

θαη νη γνλείο Ρνκά, αθνχ εάλ δελ απαιιαγνχλ απφ ηε δπζπηζηία ηνπο θαη ηελ άκπλά ηνπο, 

ε αιιαγή θαίλεηαη κάιινλ αβέβαηε (Παπαδεκεηξαθφπνπινο 2013). 

 Σειηθά, βαζηθή θαη νπζηψδεο απνζηνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνιχ 

ζρεκαηηθά είλαη ε εθαξκνγή κηαο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο πνπ ζα ακθηζβεηεί ηε κπζνινγία 

πνπ ππάξρεη πεξί πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ.Με απηή ηε βάζε, απηφλ ηνλ γλψκνλα, ε 

απνζηνιή ηεο έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 

 

πκπεξάζκαηα 
 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ζηα Ησάλληλα, θξίλεηαη θαιχηεξε 

βεβαίσο απφ άιιεο πεξηνρέο, αιιά φρη θαιή. Απνρή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ή 

δηαξξνέο ζηε θνίηεζε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, θαη είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεηνχλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο. 

 ηελ αλαθνίλσζε απηή, δηελεξγήζεθε κία έξεπλα θαη παξνπζίαζε ησλ βαζχηεξσλ 

αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ θαηάζηαζε. Λακβάλνληαο ππ ΄ φςηλ φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, θαη φηη ν απνθιεηζκφο ή ε απνρή απφ απηήλ, πξνέξρεηαη απφ 

κία δηαθνξεηηθφηεηα ηζρπξή, ε έξεπλα θηλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ηαπηφηεηαο. 

Απνδείρζεθε φηη ε δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα πνπ πξνζδίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ νκάδα κε 

δηάθνξνπο επηζεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, θαη ζε πνιιαπιά επίπεδα φπσο ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ηεο νηθνλνκίαο ή ηεο γιψζζαο, φρη κφλν δελ ηζρχνπλ αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

παξαπέκπνπλ ζε γλσζηέο θαη ζπλήζεηο πξαθηηθέο ησλ κε Ρνκά ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ.Ζ 

έληαζε φκσο κε ηελ νπνίαλ δίδεηαη δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα κέζσ ηνπ 

εηεξνπξνζδηνξηζκνχ, ζηάζεθε ηθαλή ψζηε νη ίδηνη λα ην ζεσξήζνπλ σο γεγνλφο, θαη λα 

εζσηεξηθεχζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ έξεπλα ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε ζηηο γπλαίθεο, 

φπνπ εδψ δηαθαίλεηαη κία αθφκε βαζηθή παξάκεηξνο απνρήο απφ ηελ εθπαίδεπζε. Έγηλε 

ινηπφλ εκθαλέο, φηη εθηφο απφ ηελ ήδε δνζκέλε ηαπηφηεηα νη γπλαίθεο θέξνπλ θαη ηε 

ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπο, ε νπνία ζηέθεηαη σο ην ηζρπξφηεξν εκπφδην ζηελ εκπινθή 

ηνπο ζηελ  εθπαίδεπζε. Καη ζε απηφ ην ζεκείν φκσο απνδείρζεθε φηη ην θχιν θαη άιινηε, 

ζε πξνθαπηηαιηζηηθψλ δνκψλ, θνηλσλίεο ζηεθφηαλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζπλέρηζεο 
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ηεο εθπαίδεπζεο, επνκέλσο αθφκα θαη απηή ε πξαθηηθή δελ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζηνηρείν αλαγλψξηζεο ησλ Ρνκά. Απηφ πνπ ηειηθά θαίλεηαη είλαη θάπνηα θαζπζηέξεζε 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηνπο έληαμεο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. 

Σέινο αλαθνξά έγηλε ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο ην κφλν είδνο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απαιχλεη ηηο ππνηηζέκελεο δηαθνξέο θαη λα εληάμεη ζηνπο θφιπνπο ηεο 

καζεηέο απφ άιιεο νκάδεο θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε, αθνχ έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξά ηεο αμηψκαηα είλαη ε εηο βάζνο δηεξεχλεζε χπαξμεο δηαθνξψλ θαη ε 

ελζπλαίζζεζε.Οπζηαζηηθνί ζπληειεζηέο ηεο βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο φκσο είλαη  ε 

θνηλσλία, νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο . Βαζηθφ εξγαιείν 

ηεο αληηκεηψπηζεο θαη απνζεθεπκέλε ζθέςε πξέπεη λα είλαη ε απνπζία βαζηθψλ 

δηαθνξψλ πνπ θαζηζηνχλ απηά ηα παηδηά σο θνξείο δηαθνξεηηθήο ηαπηφηεηαο, σο άιινπο.  

Ζ θνηλσλία καο, δελ έρεη αλάγθε απφ άιινπο, θαη θνηλσληθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Έρεη 

αλάγθε απφ πνιίηεο κνξθσκέλνπο θαη ειεχζεξνπο, κε δηαθνξεηηθφ ελδερνκέλσο 

πνιηηηζκηθφ θνξηίν πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ εζληθφ θνξκφ. Απειεπζέξσζε ινηπφλ, απφ 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη θαληαζηαθέο εηθφλεο πνπ ινγίδνληαη σο πξαγκαηηθέο, είλαη 

ην πξψην βήκα. Γηαηί φπσο έρεη ζεκεηψζεη ν Αζαλάζηνο Γθφηνβνο, δαλεηδφκελνο ηα ιφγηα 

ηνπ WilliamThomas‗‘νη λνεηηθέο θαηαζθεπέο θαη ν νξηζκφο κηαο θαηάζηαζεο σο 

πξαγκαηηθήο, έρεη ζπλέπεηεο, νη νπνίεο φκσο, είλαη πξαγκαηηθέο ‗‘. Μήπσο ήξζε ε ψξα λα 

γηα κία ζέαζε πην ξεαιηζηηθή πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απαιιαγή απφ απηέο ηηο ζπλέπεηεο; 
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ζρνιείν. Καηαγξαθή ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
 

Παξηζζάηηδα Υξηζηνθνξίδνπ 

Νηπιαγωγϐσ, Μ. Ed. 

parittsiakala@hotmail.com 

Περύληψη 
 
 Η παροϑςα εργαςύα ϋχει  ωσ ςτϐχο να μελετηθεύ ο τρϐποσ με τον οπούο 

αντιλαμβϊνονται την πολιτιςμικό ετερϐτητα οι εκπαιδευτικού, να διαπιςτωθοϑν οι 

ομοιϐτητεσ και οι διαφορϋσ ανϊμεςα ςε Ϊλληνεσ και αλλοεθνεύσ μαθητϋσ, να 

καταγραφοϑν κϊποια ςτοιχεύα ςχετικϊ με τουσ τρϐπουσ διδαςκαλύασ που 

χρηςιμοποιοϑνται απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, την αντιμετώπιςη προβλημϊτων 

ςυμπεριφορϊσ και τη ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ των μαθητών τουσ. τοχεϑει επύςησ 

ςτην εκτύμηςη των παραγϐντων που ευκολϑνουν ό δυςχεραύνουν την 

αποτελεςματικϐτητα τησ διαχεύριςησ ενϐσ πολυπολιτιςμικοϑ ςχολικοϑ 

περιβϊλλοντοσ ωσ προσ την καταλληλϐτητα των Αναλυτικών Προγραμμϊτων. Σϋλοσ, 

ςημαντικό εύναι  η διατϑπωςη προτϊςεων για την αλλαγό τησ ςχολικόσ 

πραγματικϐτητασ.  

 

Λϋξεισ κλειδιϊ: πολιτιςμικό ετερϐτητα, ερωτηματολϐγιο, διαχεύριςη μαθητών. 

Δηζαγσγή 

Κατϊ το  οικοςυςτημικϐ μοντϋλο του Bronfenbrenner η ανϊπτυξη και η εξϋλιξη του 
ατϐμου λαμβϊνει χώρα μϋςα ςτο γενικϐτερο πλαύςιο ενϐσ ςυςτόματοσ των 
αλληλεπιδραςτικών ςχϋςεων, που ςυγκροτοϑν το περιβϊλλον του. Σα διαφορετικϊ 
ςυςτόματα αςκοϑν επύδραςη ςτο ϊτομο. Κϊποιεσ απϐ τισ επιδρϊςεισ εύναι ϊμεςεσ και 
προϋρχονται απϐ ςυςτόματα ϊμεςησ επαφόσ. Ωλλεσ επηρεϊζουν ϋμμεςα το ϊτομο μϋςα απϐ 
την επύδραςη που αςκοϑν ςε ϊλλα μικρϐτερα ςυςτόματα. 

την παροϑςα εργαςύα, ςτο ερωτηματολϐγιο, οι εκπαιδευτικού ϋπρεπε να  περιγρϊψουν 
τισ πεποιθόςεισ τουσ, τισ ςτϊςεισ τουσ καθώσ και την πραγματικϐτητα που βιώνουν ςε μια 
τϊξη καθημερινϊ. Μϋςω δηλαδό των ερεθιςμϊτων που εύχαν προςλϊβει ωσ ϊτομα, απϐ το 
περιβϊλλον, ξεκύνηςε η διαδικαςύα αντύληψόσ τουσ και αυτοαντύληψησ, η οπούα οδόγηςε 
ςτη βύωςη ςυναιςθημϊτων τα οπούα κατϋληξαν ςτη ςυμπεριφορϊ  και τη ςτϊςη που 
διατόρηςαν ςτισ απαντόςεισ του ερωτηματολογύου (ρϊουφ, Α., 2000:42).  

Οι εκπαιδευτικού, ανεξαιρϋτωσ βαθμύδασ ϋδωςαν απαντόςεισ ϋχοντασ ςτο μυαλϐ τουσ 
την πραγματικϐτητα μιασ τϊξησ, τα αναλυτικϊ προγρϊμματα που υπϊρχουν και τον βαθμϐ 
ςτον οπούο τα ακολουθοϑν ό ϐχι, τη ςτϊςη που ακολουθοϑν οι γονεύσ των μαθητών τουσ 
προσ το ςχολεύο (αν υπϊρχει ό ϐχι γονεώκό ςυμμετοχό ςτη ςχολικό πραγματικϐτητα), καθώσ 
και τισ προτϊςεισ τουσ ςχετικϊ με την πορεύα τησ εκπαύδευςησ. Η διαδικαςύα που 
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ακολουθόθηκε εύναι η εξόσ: εφϐςον διευκρινιςτεύ η ϋννοια του πολιτιςμικϊ διαφορετικοϑ 
μαθητό, μοιρϊζεται ϋνα ερωτηματολϐγιο ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ, οι οπούοι καλοϑνται να 
απαντόςουν διϊφορεσ ερωτόςεισ για την εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα που 
αντιμετωπύζουν καθημερινϊ ςτισ ςχολικϋσ τουσ τϊξεισ.  

Σώκα 

Ο ςεβαςμϐσ των πολιτιςμών εύναι πολϑ ςημαντικϐσ ςτην πολυπολιτιςμικό εκπαύδευςη 
(Parekh Bhikhu, 1997:59).  

Η πολυπολιτιςμικό εκπαύδευςη εύναι μια ευρεύα ϋννοια με διϊφορεσ και ςημαντικϋσ 
διαςτϊςεισ. Οι διαςτϊςεισ ςϑμφωνα με τον Banks εύναι οι εξόσ: 1) ενςωμϊτωςη (ϋνταξη) 
περιεχομϋνου, 2) η γνώςη τησ διαδικαςύασ τησ καταςκευόσ, 3) η μεύωςη των 
προκαταλόψεων, 4) η παιδαγωγικό τησ ιςϐτητασ και 5) μια κουλτοϑρα ενςυναύςθηςησ και 
κοινωνικόσ καταςκευόσ (Banks & Banks, 2007: 20). 

Οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να εκτιμόςουν τισ ομοιϐτητεσ και τισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτισ 
κουλτοϑρεσ των μαθητών, να οικοδομόςουν καλϋσ ςχϋςεισ μαζύ τουσ, να προςαρμϐζουν τη 
διδαςκαλύα τουσ ϋτςι ώςτε να εύναι κατανοητό απϐ ϐλουσ τουσ μαθητϋσ, να ϋχουν 
ενςυναύςθηςη προσ τουσ μαθητϋσ και να τουσ ενδυναμώνουν, να ανακοινώνουν τισ 
προςδοκύεσ τουσ, να διευκολϑνουν την ανεξαρτηςύα ςκϋψησ και δρϊςησ, να παρακολουθοϑν 
ςυςτηματικϊ την πρϐοδο των μαθητών και να τουσ ανατροφοδοτοϑν (Μαυροςκοϑφησ,  
2010:2). 

Προσ αυτό την κατεϑθυνςη μποροϑν να βοηθόςουν τα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα αρκεύ να 
γύνουν πιο ευϋλικτα και να αφόνουν «χώρο» ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ να παύρνουν 
πρωτοβουλύεσ ςε ϐ, τι νομύζουν ϐτι θα «ανούξει τουσ ορύζοντεσ» των μαθητών τουσ και να 

προϊγει τη μϊθηςη. 
 

τοιχεύα μεθοδολογύασ 

Πληθυςμϐσ – Δεύγμα: Σο ερωτηματολϐγιο μοιρϊςτηκε ςε τριϊντα εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ 
τελικϊ απαντόθηκε μϐνο απϐ δεκατρεύσ εκπαιδευτικοϑσ, ϋντεκα γυναύκεσ και δϑο ϊνδρεσ, 
Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, διαφϐρων ειδικοτότων  ΠΕ 60 
(νηπιαγωγών), ΠΕ 70 (δαςκϊλων), ΠΕ 08 (καλών τεχνών),  ΠΕ 19 (εφαρμοςμϋνησ 
πληροφορικόσ).  
Εύδοσ ϋρευνασ: Ποιοτικό ϋρευνα , Μελϋτη περύπτωςησ. 
Μϋςο ( ςυλλογόσ ςτϊςεων, πεποιθόςεων ,απϐψεων): Ερωτηματολϐγιο. 

 την περιγραφικό ϋρευνα ϋνα μϋςο ςυλλογόσ δεδομϋνων εύναι το ερωτηματολϐγιο. Σο 
ερωτηματολϐγιο εύναι το πιο βαςικϐ μϋςο επικοινωνύασ ανϊμεςα ςτον ςυνεντευκτό και 
ςτον ερωτώμενο. Αποτελεύται απϐ μια ςειρϊ ερωτόςεων πϊνω ςε θϋματα που απαιτοϑν 
πληροφορύα απϐ τον ερωτώμενο. Σα ερωτηματολϐγια καταγρϊφουν πληροφορύεσ, ςτϊςεισ, 
απϐψεισ, ςυμπεριφορϋσ, γνώςεισ των ερωτώμενων 
(http://www.scribd.com/doc/261964332/διαπολιτιςμικη-εκπαιδευςη#scribd, 
προςπελϊςτηκε ςτισ 20 Αυγοϑςτου 2015). 
ημαντικό ςημεύωςη: Οι ερωτώμενοι ϋγραψαν τισ απαντόςεισ τουσ ό χειρϐγραφα εύτε 
ηλεκτρονικϊ μϋςω ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ. τα ερωτηματολϐγια που απαντόθηκαν 
μϋςω μϋιλ, και υπϊρχουν ςτο παρϊρτημα τησ εργαςύασ, οι ερωτώμενοι απϊντηςαν ςτο 
ερωτηματολϐγιο με γραμματοςειρϊ διαφορετικοϑ χρώματοσ, ώςτε να γύνουν αντιληπτϋσ οι 
απαντόςεισ τουσ.  
 

Οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ ςυναδϋλφουσ, οι οπούοι δεν το ςυμπλόρωςαν 
επικαλϋςτηκαν τη μακρϊ του ϋκταςη και την ϋλλειψη χρϐνου, η οπούα δεν τουσ το επϋτρεπε 
λϐγου φϐρτου εργαςύασ. 

Ψσ προσ τα ςτοιχεύα που ζητοϑνταν απϐ το ερωτηματολϐγιο, μποροϑμε να τα 
ομαδοποιόςουμε ςε οριςμϋνεσ κατηγορύεσ: 

http://www.scribd.com/doc/261964332/��������������-����������#scribd
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 Δημογραφικϊ ςτοιχεύα (ηλικύα, φϑλο, ειδικϐτητα). 
Ψσ προσ το φϑλο, οι ϋντεκα ςυμμετϋχοντεσ όταν γυναύκεσ και οι δϑο όταν ϊνδρεσ. Οι 

ηλικύεσ τουσ εύναι μεταξϑ των 28 - 52 ετών. Οι εκπαιδευτικού που ςυμπλόρωςαν το 
ερωτηματολϐγιο εύναι νηπιαγωγού, δϊςκαλοι, καθηγητϋσ πληροφορικόσ και καλών τεχνών. 

Εύδοσ Σϊξεων Διδαςκαλύασ & περιοχϋσ Τπηρεςύασ    
Σο εύδοσ των τϊξεων διδαςκαλύασ όταν επύ το πλεύςτον κανονικϋσ τϊξεισ αλλϊ 

τϋςςερισ εκ των ερωτηθϋντων ϋχουν εμπειρύα απϐ τϊξεισ παρϊλληλησ ςτόριξησ, τμόματα 
ϋνταξησ, ειδικϋσ τϊξεισ και διαπολιτιςμικϋσ.  

Οι περιοχϋσ ςτισ οπούεσ υπηρετοϑςαν οι εκπαιδευτικού εύναι κατϊ Νομοϑσ: 
Ο Νομϐσ Θεςςαλονύκησ (Νϋα Ραιδεςτϐσ, Καλαμαριϊ, Φαριλϊου), ο Νομϐσ Φαλκιδικόσ 
(Καςςϊνδρα, Πευκοχώρι), ο Νομϐσ Ημαθύασ (Αλεξϊνδρεια), ο Νομϐσ Υλώρινασ και ο Νομϐσ 
Αττικόσ (Πειραιϊσ).  
πουδϋσ, προγρϊμματα επιμϐρφωςησ & εμπειρύα μετανϊςτευςησ & διδαςκαλύασ. 

Όλοι οι ερωτηθϋντεσ ϋχουν  το πτυχύο τησ ςχολόσ τουσ και οι ϋξι απϐ αυτοϑσ 
κατϋχουν και μεταπτυχιακοϑσ τύτλουσ. Επύςησ, οι δϑο απϐ τουσ δεκατρεύσ κατϋχουν δϑο 
πτυχύα ςχολών. Οι πϋντε απϐ τουσ δεκατρεύσ ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε προγρϊμματα 
επιμϐρφωςησ και μϐνο μύα εκ των ερωτηθϋντων ϋχει εμπειρύα μετανϊςτευςησ. Εμπειρύα 
κινητικϐτητασ ϋχουν οι τϋςςερισ απϐ τουσ δεκατρεύσ και ϐλοι ςχεδϐν ϋχουν εμπειρύα 
διδαςκαλύασ ςε τϊξεισ με πολυπολιτιςμικϐ πληθυςμϐ.  

Κϊποιοι απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ δεν όθελαν να γρϊψουν τα ςχολεύα, ςτα οπούα 
υπηρϋτηςαν ό υπηρετοϑν επειδό θεώρηςαν αξιοπερύεργο το γεγονϐσ ϐτι τουσ ζητόθηκε κϊτι 
τϋτοιο απϐ τη ςτιγμό που τα ερωτηματολϐγια όταν ανώνυμα.  
Προφύλ πολιτιςμικϊ διαφορετικοϑ μαθητό   

Η πλειονϐτητα των ερωτηθϋντων περιγρϊφει το προφύλ ενϐσ πολιτιςμικϊ 
διαφορετικοϑ μαθητό, ενώ δϑο εκ των δεκατριών κϊνουν λϐγο για το γεγονϐσ ϐτι ϐλοι οι 
μαθητϋσ μιασ τϊξησ εύναι πολιτιςμικϊ διαφορετικού, χωρύσ να εςτιϊζουν δηλ.  ςτη βαςικό 
παρϊμετρο τησ γλώςςασ.   

ε ϐ, τι αφορϊ τισ διαφορϋσ και τισ ομοιϐτητεσ μεταξϑ των ελλόνων μαθητών και 
των αλλοδαπών, οι εκπαιδευτικού μιλοϑν για τα εξόσ: 

Πύνακασ 1.  

ΔΙΑΥΟΡΕ    ΜΑΘΗΣΨΝ                  ΟΜΟΙΟΣΗΣΕ   ΜΑΘΗΣΨΝ 
 
Οι ϋντεκα απϐ τουσ δεκατρεύσ εκπαιδευτικοϑσ που μύληςαν για προβλόματα και 

δυςκολύεσ μϊθηςησ των πολιτιςμικϊ διαφορετικών μαθητών, εςτύαςαν το πρϐβλημα ςτη 
γλώςςα και οι δϑο απϐ τουσ δεκατρεύσ μιλοϑν για καλϑτερη επύδοςη των παιδιών αυτών 
ςτα μαθηματικϊ.  

Σα προβλόματα ςυμπεριφορϊσ και οι δυςκολύεσ ςτην προςαρμογό καταγρϊφονται 
απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ωσ εξόσ: εςωςτρϋφεια, απϐςυρςη, παθητικϐτητα, απομϐνωςη, 

Φαμηλϐτερη αυτοεκτύμηςη χϋςεισ με ςυνομιλόκουσ τουσ 
Εςωςτρϋφεια Ενθουςιαςμϐσ για ςυμμετοχό ςε κϊποια 

δραςτηριϐτητα που τουσ ενδιαφϋρει 
Δυςκολύα επικοινωνύασ άδιεσ ανϊγκεσ, ϐπωσ ϐλοι οι μαθητϋσ 
Λιγϐτερη ώρα μελϋτησ Ενδιαφϋρον ϋνταξησ και ςυμμετοχόσ ςτο 

ςχολικϐ μαθηςιακϐ και κοινωνικϐ 
περιβϊλλον 

Ϊλλειψη προςοχόσ ςτο μϊθημα  
Επιθετικό ςυμπεριφορϊ  
Περιςςϐτεροσ χρϐνοσ αφομούωςησ τησ 
γνώςησ 

 

Δυςκολύα ςτον τρϐπο ϋκφραςησ  
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ϋλλειψη προςοχόσ, μη αποδοχό των κανϐνων τησ τϊξησ, υπερκινητικϐτητα, μη ςεβαςμϐσ 
ςτουσ δαςκϊλουσ, επιθετικό ςυμπεριφορϊ.  

Η επιθετικό ςυμπεριφορϊ ςτα παιδιϊ και ςτουσ εφόβουσ εμφανύζεται με διϊφορεσ 
μορφϋσ. Ειδικϐτερα τα παιδιϊ που χαρακτηρύζονται ωσ επιθετικϊ εύναι ςυνόθωσ 
ανυπϊκουα, αρνητικϊ, δεύχνουν απϊθεια και παρουςιϊζουν αντιδραςτικό και προκλητικό 
ςυμπεριφορϊ προσ τα μϋλη τησ οικογϋνειασ, τουσ δαςκϊλουσ, και τουσ φύλουσ τουσ, με 
αποτϋλεςμα να δημιουργοϑνται προβλόματα ςτισ ςχϋςεισ τουσ αλλϊ και ςτουσ ύδιουσ γιατύ 
δεν δύνεται η δυνατϐτητα να μϊθουν κοινωνικϊ αποδεκτϋσ ςυμπεριφορϋσ, οι οπούεσ θα 
αποτελϋςουν τη βϊςη για την ομαλό ϋνταξό τουσ (Μητςιώρη  Μαρύα, 2008:3). 
 Επϊρκεια Αναλυτικών Προγραμμϊτων & Διδακτικϋσ Μϋθοδοι.  

τη ςυνϋχεια, οι εκπαιδευτικού καλοϑνται να απαντόςουν ςε ερωτόματα ςχετικϊ με 
τα αναλυτικϊ προγρϊμματα που ακολουθοϑνται. Οι περιςςϐτεροι (12/13) τα 
χαρακτηρύζουν ωσ ανεπαρκό λϋγοντασ ϐτι «προφαςύζονται μια διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη 
αλλϊ δεν την υλοποιοϑν», «εςτιϊζουν ςτην απϐκτηςη γνώςεων», «μη αποτελεςματικϊ», «με 
επιφανειακό προςϋγγιςη για να καταρρύψουν ςτερεϐτυπα και προκαταλόψεισ». Ϊνασ εκ 
των ςυμμετεχϐντων δύνει βϊςη ςτο ϐτι «ο εκπαιδευτικϐσ θα μποροϑςε να εξελύξει και να 
επεκτεύνει την προςϋγγιςη των αναλυτικών προγραμμϊτων».  

Ψσ προσ την επϊρκεια των αναλυτικών προγραμμϊτων να υποςτηρύξουν μεθϐδουσ 
διδαςκαλύασ και τισ υποδεύξεισ που υπηρετοϑν τη διαπολιτιςμικό διδαςκαλύα, οι 
εκπαιδευτικού μιλοϑν για ευϋλικτεσ, παιδοκεντρικϋσ προςεγγύςεισ που ενθαρρϑνουν την 
αλληλεπύδραςη του ςχολεύου και τησ κοινωνύασ. 

χετικϊ με τισ διδακτικϋσ μεθϐδουσ που χρηςιμοποιοϑν ςτισ τϊξεισ τουσ, οι 
περιςςϐτεροι αναφϋρουν την ομαδοςυνεργατικό μϋθοδο καθώσ και τα projects. Γύνεται 
λϐγοσ και για τη βιωματικό προςϋγγιςη, για το παιχνύδι (ρϐλων, ςυμβολικϐ κ. τ.λ), καθώσ 
και για διαδραςτικϊ μϋςα και οπτικοακουςτικϊ γενικϊ.  

τισ αρχϋσ διαφοροπούηςησ που χρηςιμοποιοϑν οι εκπαιδευτικού αναφϋρθηκαν 
κυρύωσ οι μεικτϋσ ομϊδεσ και η εξατομικευμϋνη διδαςκαλύα. 

 
Γονεώκϋσ ςτϊςεισ ςτην εκπαιδευτικό Διαδικαςύα.   

Η γνώμη των εκπαιδευτικών ωσ προσ τη ςυμμετοχό των γονϋων ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα χωρύζεται ςε δϑο ϊκρα: οι μιςού υποςτόριξαν ϐτι η ςυμμετοχό των γονϋων εύναι 
ελϊχιςτη ϋωσ μηδαμινό και οι ϊλλοι μιςού υποςτόριξαν ϐτι αν νιώςουν αποδοχό και 
ενδιαφϋρον ςυμμετϋχουν πολϑ ενεργϊ.  

Σα θϋματα επικοινωνύασ που υπϊρχουν ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ αφοροϑν την κατανϐηςη τησ γλώςςασ, τη γνωςτικό και κοινωνικό εξϋλιξη 
των παιδιών τουσ, την επύδοςό τουσ, προβλόματα προςαρμογόσ και ςυμπεριφορϊσ και την 
κοινωνικϐτητα του παιδιοϑ τουσ. 

Όςον αφορϊ τα προβλόματα επικοινωνύασ μεταξϑ των εκπαιδευτικών και των 
γονϋων, μϐνο ϋνασ ςτουσ δεκατρεύσ εύπε ϐτι δεν ϋχει αντιμετωπύςει κανϋνα πρϐβλημα. Οι 
υπϐλοιποι αναφϋρουν ωσ προβλόματα την εξεϑρεςη του χρϐνου απϐ τουσ γονεύσ, την 
αδυναμύα τησ επικοινωνύασ, την αγορϊ υλικών για το ςχολεύο, την ϋλλειψη ενδιαφϋροντϐσ 
τουσ, την αναβλητικϐτητϊ τουσ και την αςυνϋπειϊ τουσ. 
Προτϊςεισ Εκπαιδευτικών (για τη γονεώκό ςυμμετοχό, την αυτοαξιολϐγηςό τουσ και τισ 
παιδαγωγικϋσ αλλαγϋσ).     

τισ προτϊςεισ των εκπαιδευτικών για τη ςυμμετοχό των γονϋων ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα αναφϋρονται τα εξόσ: ο διϊλογοσ, η διοργϊνωςη δραςτηριοτότων 
με τη ςυμμετοχό γονϋων και διϊφορα ςεμινϊρια και ημερύδεσ για γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ. 

την προτελευταύα ερώτηςη του ερωτηματολογύου, αν δηλαδό οι εκπαιδευτικού 
ϋχουν αποκτόςει γνώςεισ και ικανϐτητεσ για τουσ πολιτιςμικϊ διαφορετικοϑσ μαθητϋσ, οι 
εννϋα απϊντηςαν ϐχι και οι τϋςςερισ απϊντηςαν ναι. 
Σϋλοσ, οι παιδαγωγικϋσ αλλαγϋσ που προτεύνουν οι εκπαιδευτικού εύναι οι εξόσ: να εύναι η 
διδαςκαλύα ευϋλικτη, να ενιςχυθεύ η διγλωςςύα, να γύνουν διϊφορα ςεμινϊρια για τη 
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διαφορετικϐτητα, επιμορφώςεισ των εκπαιδευτικών, να ειςαχθεύ η δυνατϐτητα εκμϊθηςησ 
τησ μητρικόσ γλώςςασ και του πολιτιςμοϑ απϐ τον οπούο προϋρχονται οι αλλοεθνεύσ 
μαθητϋσ. Ακϐμη, ϋδωςαν βϊροσ ςτην αλλαγό των βιβλύων, ςτη μεύωςη τησ ϑλησ, ςε 
υποςτηρικτικϐ παιδαγωγικϐ υλικϐ, ςτην ενύςχυςη των ςχολικών δομών, ςε ϋνα αυςτηρϐ 
πλαύςιο παρουςιών των μαθητών, ςτον μικρϐτερο αριθμϐ παιδιών ςτην τϊξη για καλϑτερη 
ποιϐτητα μαθόματοσ καθώσ και ςτην ϑπαρξη ψυχολϐγου και βοηθητικοϑ προςωπικοϑ. 
 

πκπεξάζκαηα 

ϑμφωνα με τον Δαμανϊκη, “η διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη ϋχει ωσ αφετηρύα την ιςοτιμύα 
των πολιτιςμών που εκπροςωποϑνται ςε μια πολυπολιτιςμικό κοινωνύα και αποςκοπεύ ςτο να 
ευαιςθητοποιόςει τα μϋλη μιασ κοινωνύασ, ώςτε να κυριαρχεύ μεταξϑ τουσ αμοιβαύα ςυνοχό, 
κατανϐηςη, αναγνώριςη και αποδοχό. Πολϑ περιςςϐτερο δε, ςτϐχο ϋχει να εμπλουτύςει τον 
κϊθε ιδιαύτερο πολιτιςμϐ με ςτοιχεύα απϐ ϊλλουσ πολιτιςμοϑσ με τουσ οπούουσ ςυνυπϊρχει” 
(Προμπονϊ, 2003:66).  

Επομϋνωσ, τα ςτοιχεύα του κϊθε πολιτιςμοϑ -ςαν κομμϊτια ενϐσ παζλ- ενώνονται για να 
εμφανιςτεύ μια ολοκληρωμϋνη εικϐνα. υνυπϊρχουν και αλληλεπιδροϑν μεταξϑ τουσ με 
γνώμονα τον αλληλοςεβαςμϐ προσ τον κϊθε πολιτιςμϐ και την αποδοχό του, ϐποιοσ και αν 
εύναι αυτϐσ.  

Κϊθε τϊξη εύναι μια δυναμικό ςυναρμογό απϐ ατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, γι’ αυτϐ το λϐγο 
ϐμωσ αποτελεύ και μια εντελώσ ξεχωριςτό - ατομικό περύπτωςη.  (Μπύκοσ, 2004).  

Μια ςημαντικό προϒπϐθεςη για την αποτελεςματικό επικοινωνύα εύναι η δυνατϐτητα 
του ατϐμου να αποκτϊ την προοπτικό του ϊλλου, ϐπωσ και η δυνατϐτητα για ανϊληψη του 
ρϐλου του ϊλλου (Blumer, 1986). Αν αυτϐ μπορεύ να ςυμβαύνει ςτη ςχϋςη εκπαιδευτικοϑ-
μαθητό, μπορεύ να αναδεύξει πολλϊ θετικϊ ςτοιχεύα (Μπύκοσ, 2010). 

 Η ςωςτό ςυνεργαςύα εκπαιδευτικών-γονϋων ςτα πλαύςια του ςχολεύου, μϐνο οφϋλη 
μπορεύ να δώςει ςτο μικρϐκοςμο του ςχολεύου και κατ’ επϋκταςη ςτο μακρϐκοςμο τησ 
κοινωνύασ.  

 Η υπευθυνϐτητα ϐλων μϋςα ςε ϋνα ευρϑ πλαύςιο θα διαμορφώςει μια διαπολιτιςμικό 
εκπαύδευςη, ϐπου ϐλεσ οι ομϊδεσ θα ςυμμετϋχουν και θα διαμορφώνουν τισ νϋεσ εξελύξεισ, 
και ϐπου ϊτομα γλωςςικϊ και πολιτιςμικϊ ϋχουν ρϐλο και ευθϑνη για τον τρϐπο ζωόσ τουσ 
και την προβολό τησ εθνικόσ και πολιτιςμικόσ τουσ ιδιαιτερϐτητασ (Μοντϋλο 
Τπευθυνϐτητασ) (υτζιοϑκη Μ., 2011:7). 

Ψσ υπεϑθυνη εκπαιδευτικϐσ, κρύνω αναγκαύα τη γονεώκό ςυμμετοχό ςτα πρϊγματα του 
ςχολεύου καθώσ ςε μεγϊλο βαθμϐ επηρεϊζει και την ςχολικό καθημερινϐτητα του κϊθε 
πολιτιςμικοϑ μαθητό ωσ προσ τισ ςτϊςεισ και τισ ςυμπεριφορϋσ που αυτϐσ  θα αναπτϑξει.  

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, τα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα (κυρύωσ των μεγαλϑτερων τϊξεων) 
θεωρητικϊ μποροϑν να βοηθόςουν τη ςχολικό πραγματικϐτητα, αλλϊ πρακτικϊ απϋχουν 
πολϑ απϐ αυτϐ- ςϑμφωνα πϊντα με τα λεγϐμενα των εκπαιδευτικών. Με περιςςϐτερη 
ευελιξύα βϋβαια μποροϑν να γύνουν ςημαντικού αρωγού ςτην μεγαλειώδη εκπαιδευτικό 
προςπϊθεια των εκπαιδευτικών ϐλησ τησ χώρασ.  

Απϐ τισ απαντόςεισ των ςυναδϋλφων, κρύνω ϐτι ϐλοι δύνουν βϊροσ ςτο περιεχϐμενο των 
Αναλυτικών  Προγραμμϊτων, τισ αναγκαύεσ επιμορφώςεισ των εκπαιδευτικών καθώσ και τη 
ςχϋςη τουσ με τουσ γονεύσ των μαθητών τουσ. Εξαιρετικϊ χρόςιμη μπορεύ να αποδειχτεύ η 
παρουςύα τησ μικροδιδαςκαλύασ προσ την επιμϐρφωςη και την ϊςκηςη των εκπαιδευτικών.  

Πιςτεϑω ϐτι για να οικοδομηθεύ μια ςωςτό ςχϋςη ανϊμεςα ςε πολιτιςμικϊ 
διαφορετικοϑσ μαθητϋσ και ςτουσ δαςκϊλουσ τουσ, πρϋπει να υπϊρχει πρωτύςτωσ ςχϋςη 
εμπιςτοςϑνησ ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ των μαθητών και τουσ εκπαιδευτικοϑσ καθώσ και η 
υπεϑθυνη ςτϊςη των εκπαιδευτικών, η οπούα ενδυναμώνεται απϐ τα Αναλυτικϊ 
Προγρϊμματα και την υπεϑθυνη ςτϊςη του Τπουργεύου Παιδεύασ.  

την προςπϊθεια αυτό, οι εκπαιδευτικού δεν πρϋπει να νιώθουν «μϐνοι» τουσ. Αντιθϋτωσ, 
θα πρϋπει να νιώθουν ϐτι ϋχουν δύπλα τουσ κϊποιουσ να τουσ ςτηρύζουν. Απϐ τη ςτιγμό που 
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θα δοθεύ το ανϊλογο βϊροσ ωσ προσ το ϋργο και την προςπϊθειϊ τουσ (ενν. των 
εκπαιδευτικών), τα πρϊγματα θα εξελιχθοϑν πολϑ καλϑτερα ςτο Ελληνικϐ ςχολεύο.  

Η αναγνώριςη του ρϐλου του δαςκϊλου/-ασ, η ηθικό ικανοπούηςη που αντλεύ απϐ τουσ 
μαθητϋσ του/τησ καθώσ και η οικοδϐμηςη τησ ςωςτόσ ςχϋςησ του/τησ με τουσ γονεύσ, εύναι 
βόματα που μποροϑν να πϊνε την εκπαύδευςη ϋνα βόμα παραπϋρα.  

Επύςησ, αυτϐ που θα πρϋπει να τονιςτεύ εύναι ο ςημαντικϐτατοσ ρϐλοσ των 
εκπαιδευτικών καθώσ και η υπευθυνϐτητα που πρϋπει να επιδεικνϑουν απϋναντι ςτουσ 
μαθητϋσ τουσ. Η καθοδόγηςη που προςφϋρουν οι εκπαιδευτικού  ςτουσ μαθητϋσ τουσ, θα 
πρϋπει να αφόνει ςτα παιδιϊ περιθώρια δρϊςησ για τη λόψη πρωτοβουλιών ϋτςι ώςτε να 
επιτευχθοϑν ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο οι ςτϐχοι που θϋτονται κϊθε φορϊ, μϋςα απϐ την 
αλληλεπύδραςη των δυϐ (ενν. εκπαιδευτικοϑ και μαθητό). 

Για να μποροϑν ϐμωσ οι εκπαιδευτικού να καθοδηγόςουν και να εμπνεϑςουν τουσ 
μαθητϋσ τουσ θα πρϋπει και το Τπουργεύο Παιδεύασ με τη ςειρϊ του να επιτρϋψει την ϑπαρξη 
ευϋλικτων αναλυτικών προγραμμϊτων ό ϋςτω την προςαρμογό τουσ  ανϊλογα με το ϋμψυχο 
δυναμικϐ τησ κϊθε τϊξησ.  

Ο πολιτιςμικϐσ πλουραλιςμϐσ, ιδωμϋνοσ ς’ ϋνα εκπαιδευτικϐ πλαύςιο εθνικόσ 
διαφορετικϐτητασ, εξετϊζεται ωσ προσ τα ποικύλα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ που φϋρουν 
διϊφορεσ ομϊδεσ θρηςκευτικϋσ, γλωςςικϋσ καλλιτεχνικϋσ κ. ϊ., τα οπούα ςαφώσ διακρύνουν 
τη μια απϐ την ϊλλη. Ύψιςτη αρχό τησ εκπαύδευςησ ςε μια ελεϑθερη κοινωνύα αποτελεύ η 
αποδοχό του πολιτιςμικοϑ πλουραλιςμοϑ ωσ εθνικόσ δυναμικόσ μϊλλον παρϊ ωσ 
αναςταλτικοϑ παρϊγοντα (Πυργιωτϊκησ, 2007:184).  
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Ειςαγωγό 

Σα τελευταύα χρϐνια, η ςϑνθεςη τησ ελληνικόσ κοινωνύασ ϋχει υποςτεύ θεαματικϋσ 
αλλαγϋσ μετϊ το ϊνοιγμα των ςυνϐρων και τισ νϋεσ προοπτικϋσ που δημιουργόθηκαν με την 
παγκοςμιοπούηςη και την ελεϑθερη μετακύνηςη ανθρώπων και αγαθών. Η 
πολυπολιτιςμικϐτητα τησ ελληνικόσ κοινωνύασ, που εύναι πλϋον δεδομϋνη, δεν ϊφηςε 
ανεπηρϋαςτη την ελληνικό εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα, επηρεϊζοντασ τη ςϑνθεςη του 
μαθητικοϑ δυναμικοϑ που διακρύνεται για την εθνικό και γλωςςικό του ανομοιογϋνεια και 
πολυμορφύα. κοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ λοιπϐν εύναι μϋςω τησ βιβλιογραφικόσ ϋρευνασ 
να ςυνδϋςει τη διδακτικό πρϊξη ςε μύα διαπολιτιςμικό τϊξη με την ικανϐτητα 
ενςυναύςθηςησ του εκπαιδευτικοϑ αφενϐσ και αφετϋρου με τη διαπολιτιςμικό επϊρκεια και 
τη διαπολιτιςμικό ετοιμϐτητα του εκπαιδευτικοϑ απϋναντι ςτουσ πολιτιςμικϊ διϊφορουσ 
μαθητϋσ. Για αυτϐ το ςκοπϐ θα αποςαφηνύςουμε τουσ ϐρουσ «διαπολιτιςμικό επϊρκεια», 
«διαπολιτιςμικό ετοιμϐτητα» και «ενςυναύςθηςη» και θα αναφερθοϑμε ςτο δεδομϋνο τησ 
διαφορετικϐτητασ των πολιτιςμών ςε ςχϋςη με τον κυρύαρχο ελληνικϐ πολιτιςμϐ ςτην 
ελληνικό τϊξη. 

Αποςαφόνιςη εννοιών 

Ενςυναύςθηςη 

Ο ϐροσ «ενςυναύςθηςη» (empathy) πρϋπει να διαχωριςτεύ απϐ τον ϐρο «ςυμπϊθεια», η 
οπούα αναφϋρεται ςτη γενικό δϋςμευςη κϊποιου, χωρύσ να μοιρϊζεται αυτϐ που το ϊλλο 
ϊτομο αιςθϊνεται (Αντωνοποϑλου. Ν, 2008-2010). Ο Ματςαγγοϑρασ (2004), θεωρεύ ϐτι ο 
ελληνικόσ προϋλευςησ ϐροσ «empathy» εύναι η απομϊκρυνςη του ατϐμου απϐ την 
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εγωκεντρικό θεώρηςη του κϐςμου και η ανϊπτυξη τησ κοινωνικο-γνωςτικόσ δεξιϐτητασ τησ 
θεώρηςησ των πραγμϊτων απϐ τη ςκοπιϊ των ϊλλων. Για να τονιςτεύ η ςυναιςθηματικό 
ςυμμετοχό ςτα βιώματα του ϊλλου, ο ϐροσ empathy ϋχει επύςησ αποδοθεύ ςτα ελληνικϊ ωσ 
εμβύωςη, ενώ για να τονιςτεύ η γνωςτικό ικανϐτητα θεώρηςησ τησ πραγματικϐτητασ απϐ τη 
ςκοπιϊ του ϊλλου, ϋχει χρηςιμοποιηθεύ ωσ ελληνικό απϐδοςη του empathy ο ϐροσ 
αντιμεταχώρηςη.  

Ψσ ςυναιςθηματικογνωςτικό δεξιϐτητα η ενςυναύςθηςη αποτελεύ βαςικϐ ςτοιχεύο τησ 
ςυναιςθηματικόσ νοημοςϑνησ, που επιτρϋπει ςτο ϊτομο τη βύωςη των ςυναιςθηματικών 
εμπειριών ενϐσ τρύτου ατϐμου και την αντύληψη τησ πραγματικϐτητασ και απϐ τη νοητικό 
ςκοπιϊ ενϐσ τρύτου. ε ϋνα δεϑτερο επύπεδο, η ενςυναύςθηςη καθιςτϊ το ϊτομο ικανϐ να 
διαβϊζει τα μη εκφραςμϋνα ςυναιςθόματα και ανηςυχύεσ των ϊλλων. Σϋλοσ, ςε ϋνα πολϑ 
υψηλϐ επύπεδο ενςυναύςθηςησ, το ϊτομο μπορεύ να κατανοεύ τουσ προβληματιςμοϑσ και τισ 
ανηςυχύεσ που κρϑβονται πύςω απϐ τα ςυναιςθόματα του ϊλλου. Η ενςυναύςθηςη, 
ςϑμφωνα με τον Goleman, (2000) εύναι η επύγνωςη των ςυναιςθημϊτων, των αναγκών και 
των ανηςυχιών των ϊλλων. Αναλυτικϐτερα, ο ϐροσ αυτϐσ ανϊλογα με το πλαύςιο ςτο οπούο 
αναφϋρεται, μπορεύ να ςημαύνει: 

• Κατανϐηςη των ϊλλων: Κατανϐηςη των ςυναιςθημϊτων και τησ ϊποψησ των ϊλλων 
και ενεργϐ ενδιαφϋρον για τισ ανηςυχύεσ τουσ. 

• Προςανατολιςμϐσ ςτην παροχό υπηρεςιών: Πρϐβλεψη, αναγνώριςη των αναγκών των 
πελατών και ικανοπούηςό τουσ. 

• Ενύςχυςη τησ ανϊπτυξησ των ϊλλων: Αύςθηςη του τι ϋχουν οι ϊλλοι ανϊγκη για να 
αναπτυχθοϑν και ενύςχυςη των δυνατοτότων τουσ. 

• ωςτϐσ χειριςμϐσ τησ διαφορετικϐτητασ: Δημιουργύα και καλλιϋργεια ευκαιριών ςε 
διαφορετικϊ εύδη ανθρώπων. 

• Πολιτικό αντύληψη: Αναγνώριςη των ςυναιςθηματικών τϊςεων μιασ ομϊδασ και 
ενδυνϊμωςη των ςχϋςεων. 

 Η διαφορετικότητα ςτον πολιτιςμό ςτην ελληνικό ςχολικό τϊξη και οι 
ανϊγκεσ που δημιουργεύ για τον ϋλληνα εκπαιδευτικό: Διαπολιτιςμικό 
επϊρκεια και διαπολιτιςμικό ετοιμότητα του εκπαιδευτικού  

Πολϑσ λϐγοσ γύνεται για την προετοιμαςύα των Ελλόνων εκπαιδευτικών ςτη διϊρκεια 
των ςπουδών τουσ, ώςτε να αποκτόςουν το προφύλ του ολοκληρωμϋνου εκπαιδευτικοϑ που 
τϐςο ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςό μασ ςόμερα. Η εκπαιδευτικό επϊρκεια και η εκπαιδευτικό 
ετοιμϐτητα θεωροϑνται οι δυο βαςικϋσ προϒποθϋςεισ γι αυτϐ. Πιο ςυγκεκριμϋνα  ωσ 
«εκπαιδευτικό επϊρκεια» ορύζεται η θεωρητικό, επιςτημονικό και ερευνητικό κατϊρτιςη 
που καλϑπτει τισ απαραύτητεσ γνώςεισ που πρϋπει να κατϋχει ϋνασ εκπαιδευτικϐσ 
(Γεωργογιϊννησ, 2006). Ψσ «εκπαιδευτικό ετοιμϐτητα» ορύζεται η ικανϐτητα μετουςύωςησ 
των παραπϊνω γνώςεων ςε πρακτικό εφαρμογό ςτην πρακτικό διαδικαςύα ( 
Γεωργογιϊννησ, 2006).  

Ψςτϐςο η ϐλη προετοιμαςύα των Ελλόνων εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ και 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ αφοροϑςε τη διδαςκαλύα Ελλόνων μαθητών, που γεννόθηκαν 
και μεγϊλωςαν ςτο ελληνικϐ περιβϊλλον, μιλοϑν καλϊ την ελληνικό γλώςςα και γνωρύζουν 
τον ελληνικϐ πολιτιςμϐ ( Νικολϐπουλοσ κ.α., 2008). Απϐ τη ςτιγμό, ϐμωσ, που τα τελευταύα 
εύκοςι χρϐνια περιςςϐτερο απϐ 1.000.000 μετανϊςτεσ ϋχουν εγκαταςταθεύ ςτη χώρα μασ 
και περιςςϐτεροι απϐ 140.000 παλιννοςτοϑντεσ μαθητϋσ, καθώσ και οι μαθητϋσ τησ 
μουςουλμανικόσ μειονϐτητασ και οι αθύγγανοι ςυμμετϋχουν ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 
του ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ φϋρνοντασ μαζύ τουσ ϋνα διαφορετικϐ γλωςςικϐ, 
κοινωνικϐ, εθνοτικϐ, θρηςκευτικϐ «πολιτιςτικϐ κεφϊλαιο», μιλϊμε για τϊξεισ πολιτιςμικϊ 
διϊφορεσ. Τπϊρχουν δηλαδό μαθητϋσ και εκπαιδευϐμενοι διαφϐρων και διαφορετικών 
γλωςςών, θρηςκειών, πολιτικών και κοινωνικών ςυςτημϊτων, χαρακτηριςτικϊ που οι 
μαθητϋσ αυτού  τα μεταφϋρουν μϋςα ςτην ελληνικό ςχολικό τϊξη. Δημιουργοϑν ϋτςι για τον 
Ϊλληνα εκπαιδευτικϐ νϋα δεδομϋνα, πρϊγμα που ςημαύνει ϐτι απαιτοϑνται ιδιαύτερεσ 
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ικανϐτητεσ για να ανταπεξϋλθει ς' αυτϊ. Πρϋπει λοιπϐν να αναρωτηθοϑμε πρώτα αν οι 
εκπαιδευτικού που παρϊγει το πανεπιςτημιακϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα τησ χώρασ μασ για 
την πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη μποροϑν να ανταποκριθοϑν ςτα νϋα 
δεδομϋνα τησ ςχολικόσ τϊξησ, ϐπου διδϊςκουν, αφοϑ ςτη ςυντριπτικό πλειοψηφύα των 
τϊξεων υπϊρχουν μαθητϋσ των παραπϊνω κατηγοριών. Ερευνητικϊ δεδομϋνα δεύχνουν το 
μϋγεθοσ και το εύδοσ του των δυςκολιών ( Γεωργογιϊννησ, 2007) που ςχετύζονται με τισ 
αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών ςχετικϊ με τουσ  μαθητϋσ πολιτιςτικϊ διαφορετικών 
ομϊδων, την αυτοαντύληψη και την ετεροαντύληψη των ύδιων των μαθητών ςχετικϊ με τισ 
ςχολικϋσ τουσ επιδϐςεισ, το βαθμϐ αυτοεκτύμηςησ τουσ και τα κύνητρα μϊθηςησ.  Σο 
ερώτημα που προκϑπτει ςτη ςυνϋχεια εύναι ποιεσ ικανϐτητεσ πρϋπει να διαθϋτει ο 
εκπαιδευτικϐσ ςόμερα για να ανταποκριθεύ ςτην κατϊςταςη που δημιουργόθηκε με τη 
ςυμμετοχό μαθητών διαφϐρων πολιτιςμών, ϋτςι ώςτε να μπορεύ μϋςω των διαφορετικών 
πολιτιςμών που ςυναντιοϑνται ςτην τϊξη, να ςυμβϊλλει ςτην αρμονικό ςυνϑπαρξη και 
αποτελεςματικϐτητα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ϋτςι ώςτε κανεύσ να μην αιςθϊνεται 
ξϋνοσ, κανεύσ να μην αιςθϊνεται απειλοϑμενοσ, κανεύσ να μην αιςθϊνεται 
περιθωριοποιημϋνοσ, ϐλοι να ςυμμετϋχουν και να ςυμβϊλλουν ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα, ϐλοι να εύναι ανταγωνιςτικού και αποτελεςματικού για το ατομικϐ τουσ αλλϊ και 
το ευρϑτερο κοινωνικϐ ςυμφϋρον. 

Γύνεται ςαφϋσ ϐτι ο πολυχρηςιμοποιοϑμενοσ ϐροσ «πολιτιςμϐσ-διαπολιτιςμϐσ», 
διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη δηλαδό, μπορεύ να παύξει ϋνα ςημαντικϐ ρϐλο ς' αυτό την 
κατεϑθυνςη (Μϊρκου, 1996 ). Τπ’ αυτό την ϋννοια, και εφϐςον η διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη 
δεν αφορϊ ϋνα μϐνο γνωςτικϐ αντικεύμενο, αλλϊ διατρϋχει ϐλα τα αντικεύμενα (ωσ 
εκπαύδευςη που εύναι) τησ ελληνικόσ εκπαύδευςησ, εύναι αυτονϐητο ϐτι οι ικανϐτητεσ που 
πρϋπει ςόμερα να διαθϋτει ο Ϊλληνασ εκπαιδευτικϐσ τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ εύναι η διαπολιτιςμικό επϊρκεια και η διαπολιτιςμικό ετοιμϐτητα, ϐροι που 
αναπτϑχθηκαν ςε αντιςτοιχύα με τουσ ϐρουσ εκπαιδευτικό επϊρκεια και ετοιμϐτητα 
(Γεωργογιϊννησ, 2007). 

Αντύςτοιχα με τον ϐρο «εκπαιδευτικό επϊρκεια», η «διαπολιτιςμικό επϊρκεια» εύναι κϊθε 
θεωρητικό, επιςτημονικό, ερευνητικό και διδακτικό γνώςη που ϋχει ο εκπαιδευτικϐσ και 
αφορϊ τουσ πολιτιςμοϑσ, τισ γλώςςεσ, τισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ κ.λπ. των ατϐμων που 
προϋρχονται απϐ ϊλλεσ χώρεσ και ςυμμετϋχουν ςτο κοινωνικϐ γύγνεςθαι τησ χώρασ μασ. Η 
διαπολιτιςμικό επϊρκεια εν γϋνει περιλαμβϊνει την κατϊρτιςη που πρϋπει να αποκτϊ ο 
εκπαιδευτικϐσ τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ κατϊ τη διϊρκεια των 
ςπουδών του ό ςτα πλαύςια επιμορφωτικών προγραμμϊτων κατϊ τη διϊρκεια τησ ϊςκηςησ 
του εκπαιδευτικοϑ του ϋργου και που πιςτοποιεύται εύτε με το παρεχϐμενο πτυχύο, εύτε με 
πιςτοποιητικϊ επιμϐρφωςησ ςτα πλαύςια προγραμμϊτων, ϋτςι ώςτε να θεωρεύται 
διαπολιτιςμικϊ επαρκόσ (Γεωργογιϊννησ 2006). 

Η «διαπολιτιςμικό ετοιμϐτητα» αντύςτοιχα, αναφϋρεται ςτην ικανϐτητα διαχεύριςησ, 
αλλϊ και μετουςύωςησ των γνώςεων τησ διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ ςε πρακτικό 
εφαρμογό ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Γενικϊ, η ετοιμϐτητα ορύζεται ωσ η ικανϐτητα 
ϊμεςησ αντύληψησ διαπολιτιςμικών ερεθιςμϊτων και κατϊλληλησ αντύδραςησ ςε αυτϊ, 
αντύδραςη που εύναι αποτϋλεςμα κατϊλληλησ προετοιμαςύασ και ϊςκηςησ (Γεωργογιϊννησ 
2006). Με τον ϐρο διαπολιτιςμικό ετοιμϐτητα εννοοϑμε ϐτι, εκτϐσ απϐ τισ γνώςεισ, που 
οφεύλει να αποκτϊ κϊθε εκπαιδευτικϐσ ςτισ βαςικϋσ του ςπουδϋσ αναφορικϊ με τη 
διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη ό κϊθε εν ενεργεύα εκπαιδευτικϐσ ςτα πλαύςια προγραμμϊτων 
επιμϐρφωςησ, οφεύλει να κατϋχει γνώςεισ και δεξιϐτητεσ αναφορικϊ με τη μετουςύωςη των 
θεωρητικών επιςτημονικών και ερευνητικών γνώςεων του ςτη διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη 
ςτη ςχολικό πρϊξη. Επομϋνωσ, ο εκπαιδευτικϐσ, ϐπωσ διδϊχθηκε για παρϊδειγμα τη 
διδακτικό τησ ελληνικόσ γλώςςασ για τουσ Ϊλληνεσ μαθητϋσ, πρϋπει να διδϊςκεται και τη 
διδακτικό τησ νϋασ Ελληνικόσ ωσ ξϋνησ γλώςςασ, η οπούα εύναι απαραύτητο να 
ςυμπεριλαμβϊνεται ςτισ διδακτικϋσ των ςπουδών του, με διδακτικϊ εργαλεύα που θα 
ανταποκρύνονται ςτα νϋα δεδομϋνα και ςτο επύπεδο γνώςησ τησ γλώςςασ απϐ αυτϋσ τισ 
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κατηγορύεσ των μαθητών, ϋτςι ώςτε η διδακτικό διαδικαςύα να εύναι πιο αποτελεςματικό, 
ενώ η ϋνταξη των μαθητών ς’ αυτόν να εύναι πιο γρόγορη και αποδοτικό (Γεωργογιϊννησ, 
2006).  Οι κανϐνεσ αυτού αφοροϑν κυρύωσ το διδϊςκοντα εφϐςον πρϋπει να γνωρύζει τι θα 
διδϊξει και πώσ θα το διδϊξει, αφοροϑν ϐμωσ και το διδαςκϐμενο, ο οπούοσ πρϋπει να 
προςλαμβϊνει γνώςεισ, να μαθαύνει δηλαδό, αλλϊ κυρύωσ να μαθαύνει πώσ να μαθαύνει, πώσ 
να αυτοβελτιώνεται, να μαθαύνει δηλαδό τρϐπουσ και μεθϐδουσ βελτύωςησ και ϋνταξησ του 
ςτα νϋα δεδομϋνα. 

Διαπολιτιςμικό επϊρκεια και ετοιμότητα και ο ρόλοσ τησ ενςυναύςθηςησ του 
εκπαιδευτικού ςτην ςχϋςη του με πολιτιςμικϊ διαφορετικϋσ ομϊδεσ 

το προηγοϑμενο μϋροσ τησ εργαςύασ πραγματοποιόθηκε αποςαφόνιςη των βαςικών 
ϐρων που αφοροϑν το παρϐν θϋμα και θύξαμε το γεγονϐσ τησ πολιτιςμικϊ διϊφορησ εικϐνασ 
τησ ελληνικόσ τϊξησ. τη ςυνϋχεια θα επιχειρηθεύ να ανιχνευθεύ ο  ρϐλοσ τησ ικανϐτητασ τησ 
ενςυναύςθηςησ, τησ διαπολιτιςμικόσ επϊρκειασ και  διαπολιτιςμικόσ ετοιμϐτητασ του 
εκπαιδευτικοϑ αλλϊ και η ςχϋςη μεταξϑ αυτών των ικανοτότων που αποτελοϑν βαςικϊ 
προςϐντα για το χειριςμϐ διαφορετικών πολιτιςμικϊ ομϊδων ό ατϐμων ςτη ςχολικό τϊξη. 

ϑμφωνα με τον Piaget και τουσ ϊλλουσ θεωρητικοϑσ τησ αλληλεπύδραςησ, το 
υποκεύμενο που μαθαύνει και το περιβϊλλον βρύςκονται ςε μια αλληλεξϊρτηςη 
(Αντωνοποϑλου, 2008-2010). ε μύα ςχολικό τϊξη, ϐπου εύναι πιθανϐ να αποτελεύται απϐ 
διαφορετικϋσ πολιτιςμικϋσ ομϊδεσ, τα ϊτομα που αλληλεπιδροϑν εύναι ο εκπαιδευτικϐσ με 
τουσ μαθητϋσ, οι μαθητϋσ μεταξϑ τουσ αλλϊ και με τον εκπαιδευτικϐ. υνεπώσ, η ορθό 
παιδαγωγικό προςϋγγιςη των διαφορετικών πολιτιςμικών ομϊδων και η ομαλό τουσ ϋνταξη 
αποτελοϑν βαςικϐ μϋλημα του εκπαιδευτικοϑ, προκειμϋνου να αποφευχθεύ ο ςχολικϐσ και 
κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ τουσ (Καγκϊ, 2003).  

Η Παιδαγωγικό Επιςτόμη ϋχει τονύςει το ρϐλο τησ ενςυναύςθηςησ ςτη ςυνϊντηςη και 
επικοινωνύα μεταξϑ του παιδαγωγοϑ και του παιδαγωγοϑμενου (Γκϐβαρησ, 2004). Για να 
υπϊρξει γνόςια ςχϋςη παιδαγωγοϑ και παιδαγωγοϑμενου, κϊθε ϊτομο πρϋπει να 
ςυμπεριφϋρεται ϐπωσ αιςθϊνεται. Ο ρϐλοσ του παιδαγωγοϑ εύναι να δώςει ευκαιρύεσ 
αυτοαποκϊλυψησ ςε ϐλουσ τουσ παιδαγωγοϑμενουσ (Κοςμϐπουλοσ, 2004). Για να ςυμβεύ 
ϐμωσ αυτϐ απαραύτητη προϒπϐθεςη αποτελεύ η αςφϊλεια και η αυτοεκτύμηςη ςτισ 
παιδαγωγικϋσ ςχϋςεισ. Αν ο παιδαγωγοϑμενοσ δεν αιςθϊνεται ϊνετα να εκφραςτεύ, τϐτε 
εύναι δϑςκολη η επικοινωνύα μϋςα ςτη ςχολικό τϊξη. 

την Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη η ϋννοια τησ ενςυναύςθηςησ προβϊλλει την κατανϐηςη 
των προβλημϊτων των ϊλλων. Πρϋπει ο εκπαιδευτικϐσ να καταβϊλλει προςπϊθεια 
προκειμϋνου να κατανοόςει τισ ψυχολογικϋσ, διανοητικϋσ και αναπτυξιακϋσ δρϊςεισ των 
μαθητών καθώσ και τισ πολιτιςτικϋσ και πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ που υφύςτανται λϐγω τησ 
ϑπαρξησ διαφορετικών εθνικών και πολιτιςμικών ομϊδων. Ο εκπαιδευτικϐσ εξϊλλου οφεύλει 
να ςυνθϋςει γνώμεσ και θετικϋσ ςτϊςεισ για διαφορετικϋσ πολιτιςμικϋσ νϐρμεσ και 
ςυμπεριφορϋσ (Γκϐβαρησ, 2001). ε αυτϐ το ςημεύο ϋρχεται να ςυμβϊλλει απϐ τη μύα η 
διαπολιτιςμικό επϊρκεια και απϐ την ϊλλη η διαπολιτιςμικό ετοιμϐτητα.  

Η διαπολιτιςμικό επϊρκεια των εκπαιδευτικών ςχετύζεται με ποικύλουσ γνωςτικοϑσ 
χώρουσ. Αφοροϑν γνώςεισ για τα διεθνό μεταναςτευτικϊ ρεϑματα, για τη διγλωςςύα και τη 
δύγλωςςη εκπαύδευςη, για την κοινωνιογλωςςολογύα, τα μοντϋλα εκπαύδευςησ που 
εφαρμϐςτηκαν ανϊ καιροϑσ ςτην ιςτορύα, τισ διδακτικϋσ μεθϐδουσ, το διδακτικϐ υλικϐ, τα 
αποτελϋςματα και την κριτικό. Ϊνασ εκπαιδευτικϐσ που αντλεύ γνώςεισ επιςτημονικϋσ εύναι 
ςε θϋςη να αυξόςει τισ πιθανϐτητεσ επιτυχοϑσ διαπολιτιςμικόσ επικοινωνύασ.  

Η διαπολιτιςμικό επϊρκεια ενιςχϑει την ικανϐτητα ενςυναύςθηςησ του εκπαιδευτικοϑ 
αλλϊ και το αντύςτροφο. Εςωτερικεϑοντασ ο εκπαιδευτικϐσ τα προβλόματα των 
μετακινοϑμενων μεταναςτευτικών ομϊδων, καθιςτϊ αποτελεςματικϐτερη την εκπαιδευτικό 
επϊρκειϊ του. «Μπαύνει» ςτη θϋςη των ομϊδων αυτών, προςπαθεύ να αφομοιώςει και να 
κατανοόςει τισ δυςκολύεσ, τα προβλόματα που αντιμετώπιςαν ςτη χώρα προϋλευςησ αλλϊ 
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και ςτη χώρα υποδοχόσ. Ϊχοντασ ϐλα τα παραπϊνω υπϐψη του, εμπλουτύζει το απαραύτητο 
γνωςτικϐ υπϐβαθρο για να προχωρόςει ςτο επϐμενο βόμα, τησ εκπαιδευτικό πρακτικόσ.  

υνεπώσ ο εκπαιδευτικϐσ δεν αρκεύται ςτη διαπολιτιςμικό επϊρκεια. Διαθϋτοντασ την 
ικανϐτητα αυτό ο εκπαιδευτικϐσ ουςιαςτικϊ ϋχει τισ βϊςεισ πϊνω ςτισ οπούεσ οφεύλει να 
δομόςει τισ παιδαγωγικϋσ του πρακτικϋσ και να διευκολϑνει το παιδαγωγικϐ ενϋργημα. 
Εύναι απαραύτητη ϐμωσ και η ετοιμϐτητϊ του, δηλαδό η πρακτικό εφαρμογό των «επαρκών» 
γνώςεων του ςτη ςχολικό πρϊξη. Οφεύλει να αντιλαμβϊνεται ϊμεςα τα διϊφορα ερεθύςματα 
ςτη ςχολικό τϊξη και να αντιδρϊ με τον καταλληλϐτερο τρϐπο ςε αυτϊ. 

Η ενςυναύςθηςη ϋρχεται εδώ να διευκολϑνει την εκπαιδευτικό ετοιμϐτητα καθώσ βοηθϊ 
τον εκπαιδευτικϐ να εντοπύζει αμεςϐτερα τα διϊφορα προβλόματα που ανακϑπτουν. Όταν 
μπορεύ να κατανοόςει τη «διαφορετικϐτητα» του υποκειμϋνου μύασ διαφορετικόσ εθνικόσ 
και πολιτιςμικόσ ομϊδασ, τϐτε μπορεύ ευκολϐτερα να εφεϑρει τρϐπουσ και λϑςεισ για την 
αντιμετώπιςη προβλημϊτων που προϋρχονται ενδεχομϋνωσ απϐ την ομϊδα αυτό, 
απαλλαγμϋνοσ μϋςω τησ ενςυναύςθηςησ απϐ εθνικϊ ςτερεϐτυπα και προκαταλόψεισ 
(Cummins,1999). Η προκατϊληψη αφορϊ τισ γνώμεσ ό ςτϊςεισ που ϋχουν τα μϋλη μιασ 
ομϊδασ απϋναντι ςε κϊποια ϊλλη ομϊδα και πολλϋσ φορϋσ ο εκπαιδευτικϐσ ωσ μϋλοσ ενϐσ 
ευρϑτερου κοινωνικοϑ ςυνϐλου αναπαρϊγει ϊκριτα τϋτοιου εύδουσ ςτερεϐτυπεσ αντιλόψεισ. 
Η ικανϐτητα τησ ενςυναύςθηςησ οδηγεύ ςτην εξϊλειψη των προκαταλόψεων, εφϐςον 
απορρύπτονται οι εικαςύεσ και οι φόμεσ για τη διαφορετικό πολιτιςμικό ομϊδα. Ο 
εκπαιδευτικϐσ ερμηνεϑει κριτικϊ πλϋον και αμφιςβητεύ την αρνητικό ςυμπεριφορϊ και 
γνώμη απϋναντι ςε ϊτομα ό ομϊδεσ ατϐμων. Δεν απλοποιεύ, οϑτε γενικεϑει την 
πραγματικϐτητα αλλϊ δρα αμερϐληπτα. Γνωρύζοντασ και κατανοώντασ τα προβλόματα των 
διαφορετικών πολιτιςμικών ομϊδων, δεν εμμϋνει ςτα αρνητικϊ γνωρύςματα που 
αποδύδονται ςε αυτϋσ αλλϊ προχωρϊ ςε βαθϑτερεσ πανανθρώπινεσ αξύεσ.  

Για τη διαπολιτιςμικό επικοινωνύα εύναι αναγκαύα και η γνώςη τησ καθημερινόσ 
πραγματικϐτητασ των μεταναςτών. Πρϐκειται για μια πραγματικϐτητα που χαρακτηρύζεται 
απϐ πολϑπλοκη εμπλοκό των μεταναςτών ςε διαφορετικϊ ςυμβολικϊ, κοινωνικϊ, πολιτικϊ 
και υλικϊ πλαύςια εμπειριών και αυτοπροςδιοριςμοϑ. Δηλαδό για να εφαρμϐςει ο 
εκπαιδευτικϐσ μύα παιδαγωγικϊ ορθό διαπολιτιςμικό διδακτικό προςϋγγιςη χρειϊζεται να 
κατανοόςει ςημαντικϋσ γι’ αυτοϑσ διαδικαςύεσ, τον τρϐπο που τισ ερμηνεϑουν καθώσ και τισ 
δυνατϐτητεσ και τουσ περιοριςμοϑσ τησ κοινωνικόσ τουσ θϋςησ. 

Ο εκπαιδευτικϐσ οφεύλει να εφαρμϐζει προςωποκεντρικό διδαςκαλύα (Κοςμϐπουλοσ, 
2004). Δεν πρϋπει να δϋχεται ϊκριτα ςτερεϐτυπεσ και καθιερωμϋνεσ παραδοχϋσ αλλϊ να 
εντοπύζει ςε κϊθε υποκεύμενο χωριςτϊ τη «διαφορετικϐτητϊ του». τη διαπολιτιςμικό 
εκπαύδευςη, διευκολϑνεται η προςωπικό ϋκφραςη και ζωό του υποκειμϋνου και δεν 
κρύνεται αρνητικϊ η διαφορετικϐτητϊ του. Απεναντύασ, ενθαρρϑνεται η ιδιαιτερϐτητα αυτό 
προσ ϐφελοσ ϐλησ τησ ςχολικόσ ομϊδασ. Σα μϋλη τησ ςχολικόσ ομϊδασ διευρϑνουν τουσ 
πνευματικοϑσ τουσ ορύζοντεσ, πληροφοροϑνται για τα όθη και ϋθιμα ϊλλων λαών, 
αποβϊλλουν ςταδιακϊ τα ςτερεϐτυπα και τισ ρατςιςτικϋσ αντιλόψεισ και προετοιμϊζονται 
να γύνουν πολύτεσ ενϐσ πολυπολιτιςμικοϑ ςυςτόματοσ αξιών. Μϋςα ςε μια τϋτοια 
ατμϐςφαιρα ο δϊςκαλοσ μπορεύ να δουλϋψει πολϑ πιο αποτελεςματικϊ και βιωματικϊ μϋςα 
ςτην τϊξη του δομώντασ την πολλαπλϐτητα και τη διαφορετικϐτητα ςτην καθημερινό 
πρακτικό. Μπορεύ να ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ του να μιλοϑν τισ γλώςςεσ τουσ, να 
διακοςμοϑν τισ αύθουςεσ με ςτοιχεύα του πολιτιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ τουσ, να 
παύζουν τη μουςικό τουσ και να τραγουδοϑν τα τραγοϑδια τουσ, να επιλϋγουν τα αθλόματα, 
να φοροϑν τισ καθιερωμϋνεσ ενδυμαςύεσ τουσ, να γιορτϊζουν τισ μεγϊλεσ γιορτϋσ των 
δογμϊτων τουσ, να κερνοϑν τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ παραδοςιακϊ γλυκύςματα ςτα γενϋθλιϊ 
τουσ, να δημιουργοϑν πύνακεσ ανακοινώςεων προβϊλλοντασ κϊποια ςτοιχεύα που 
ςχετύζονται με τα μαθόματα που διδϊςκονται απϐ την πλευρϊ των διϊφορων πολιτιςμών, 
να ςυζητοϑν μεταξϑ τουσ, αν εύναι δυνατϐ ςε μεικτϋσ ομϊδεσ, για κοινϊ θϋματα, 
προςεγγύζοντϊσ τα απϐ την πλευρϊ του πολιτιςμοϑ του ο καθϋνασ, και γενικϊ να 
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αναπτϑςςουν διαπολιτιςμικϋσ δρϊςεισ ςυμπληρωματικϋσ προσ αυτϋσ του ςχολεύου και τισ 
τοπικόσ κοινωνύασ (Αθαναςοϑλα – Ρϋππα, A. κ.α., 2006). 

Ο εκπαιδευτικϐσ τησ Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ λειτουργεύ ωσ «διευκολυντόσ» 
(Αντωνοποϑλου, 2008-2010) ανϊμεςα ςτο υποκεύμενο τησ εθνικϊ και πολιτιςμικϊ 
διαφορετικόσ ομϊδασ και ςτο διδακτικϐ αγαθϐ. Κατευθϑνει τουσ μαθητϋσ ςε δρϊςεισ που 
μετατρϋπουν τη διαφορετικϐτητα απϐ αποςταθεροποιητικϐ παρϊγοντα ςε πλεονϋκτημα 
για την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Προςπαθεύ να ξεπερϊςει τα προβλόματα γλωςςικόσ υφόσ 
και να προϊγει τη γνώςη. Η ατομοκεντρικό του διδακτικό προςϋγγιςη ςε ςυνδυαςμϐ με το 
ομαδοςυνεργατικϐ μοντϋλο διδαςκαλύασ που ϋχει αρχύςει να υιοθετεύται ςτον ελληνικϐ 
χώρο, βοηθϊ το μαθητό-αλλοδαπϐ να οικειοποιηθεύ ευκολϐτερα τισ γλωςςικϋσ δομϋσ τησ 
χώρασ υποδοχόσ. Απϐ αυτό την ϊποψη η διαπολιτιςμικό επϊρκεια και ετοιμϐτητα που 
ςτηρύζονται απϐ την ικανϐτητα τησ ενςυναύςθηςησ καθοδηγοϑν τον εκπαιδευτικϐ ςτην 
επιλογό κϊθε φορϊ τησ καταλληλϐτερησ παιδαγωγικόσ προςϋγγιςησ.  

υμπϋραςμα   

υχνϊ ςτα ςχολεύα ςυντελοϑνται διακρύςεισ εισ βϊροσ των αλλοδαπών μαθητών ακϐμη 
και απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ.  

Ψςτϐςο ςε μια εκπαιδευτικό διαπολιτιςμικό κοινϐτητα δεν ϋχουν χώρο οι ξενοφοβικϋσ 
ςυμπεριφορϋσ και αντιλόψεισ. Οι αλλοδαπού μαθητϋσ ϋχουν ανϊγκη απϐ την θετικό ενύςχυςη 
ϐλων των ςχολικών φορϋων, κυριϐτατα των δαςκϊλων και καθηγητών τουσ για την ομαλό 
κοινωνικοπούηςό τουσ. Αυτϐ επιτυγχϊνεται με την ιςϐτητα και το ςεβαςμϐ ςτη 
διαφορετικϐτητα.  

τη διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη οι ϋννοιεσ τησ ιςϐτητασ και τησ αναγνώριςησ εύναι 
θεμελιώδουσ αξύασ και αναφορϊσ. τη ςχολικό τϊξη η ιςϐτητα ανϊμεςα ςε ϐλουσ τουσ 
μαθητϋσ ανεξαρτότου προελεϑςεωσ θεωρεύται επιτακτικό ανϊγκη. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι 
ςτηρύζεται η διαφορετικϐτητα των υποκειμϋνων ςτισ διϊφορεσ εκφϊνςεισ και εφαρμογϋσ 
τησ. Η ευεργετικό δρϊςη τησ ενςυναύςθηςησ, που ωσ βαςικό ςυναιςθηματικό δεξιϐτητα 
ενιςχϑει και ολοκληρώνει την διαπολιτιςμικό επϊρκεια και ετοιμϐτητα του εκπαιδευτικοϑ 
αλλϊ και ενιςχϑεται απϐ αυτϋσ, περιορύζει τισ δρϊςεισ κοινωνικοϑ ρατςιςμοϑ και 
αποκλειςμοϑ μϋςα ςτη ςχολικό τϊξη και οδηγεύ ςε ςυνεύδηςη και ευαιςθηςύα απϋναντι ςτισ 
εθνικϊ και πολιτιςμικϊ διαφορετικϋσ ομϊδεσ.    
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Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ 
 

Φνχληα Αγγειηθή 

ρνιηθή χκβνπινο ΠΔ02, 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο λ. Λάξηζαο 

agfounta@sch.gr 
Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη  κηα έξεπλα πνπ  έγηλε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ (2006) κε ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Δίλαη γεγνλφο  φηη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα  έρεη 

κεηαηξαπεί απφ ρψξα απνζηνιήο  κεηαλαζηψλ ζε ρψξα ππνδνρήο θαη ην ζρνιείν  

απέθηεζε δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα.  Έηζη πξνέθπςε ε αλάγθε λα δηακνξθσζεί ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη 

ηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα επεξεάζηεθαλ απφ ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.  

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε  πσο ε ζπγγξαθηθή νκάδα θάλεη κηα κηθξή πξνζπάζεηα λα 

εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο,  ηφζν ζηελ επηινγή ησλ θεηκέλσλ, 

φζν θαη ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  Ζ ζεκαηνινγία  πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο 

ελφηεηεο ελδείθλπηαη, γηα λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αιιειεγγχε,  έηζη ψζηε  νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη καζεηέο λα 

απνηειέζνπλ ζηνηρείν ελφηεηαο θαη πξνφδνπ θαη φρη δηαρσξηζκνχ θαη εληάζεσλ. 

Δληνχηνηο ειάρηζηα είλαη ηα θείκελα ηφζν ζην βηβιίν ηνπ καζεηή φζν θαη ζην ηεηξάδην 

εξγαζηψλ πνπ έρνπλ δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

Λέμεηο θιεηδηά: Νενειιεληθή γιψζζα, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή  

 Ζ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα  έρεη κεηαηξαπεί απφ ρψξα απνζηνιήο  κεηαλαζηψλ ζε ρψξα 

ππνδνρήο. Μεηαλάζηεο ή παιηλλνζηνχληεο απφ δηάθνξεο γεηηνληθέο ρψξεο έρνπλ θαηαθιχζεη ηε 

ρψξα καο ηδηαίηεξα κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ εμέιημε 

απηή επεξέαζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ρηιηάδεο καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία.  Έηζη πξνέθπςε ε αλάγθε λα δηακνξθσζεί 

ε ιεγφκελε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θνίηεζε ηνπο ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν. ην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ην ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) έζεζε λένπο ζηφρνπο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχγρξνλν δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα 

πξνζεγγίζνπκε δηαπνιηηηζκηθά ην εγρεηξίδην ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ πνπ 

εθδφζεθε  ην ζρνιηθφ έηνο 2006. Πξψηα φκσο ζα πξέπεη λα δηαζαθελίζνπκε ηνπο φξνπο, 

«δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε», «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ» θαη «ζρνιηθφ εγρεηξίδην» 

Απνζαθήληζε  φξσλ  

Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» εκθαλίζηεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Ακεξηθήο 

θαη ηνπ Καλαδά  ηε δεθαεηία ηνπ 60, φηαλ ε εθαξκνγή ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ  είρε απνηχρεη.  ηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 80, φηαλ 

παηδηά ησλ παιηλλνζηνχλησλ εληάρζεθαλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Αξρηθά ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε  απεπζπλφηαλ  κφλν ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο αιιά  ζήκεξα αλαθέξεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ (Γεσξγνγηάλλεο, 2008). θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 34 ηνπ λφκνπ 2413/96 (ΦΔΚ 124 η. Α/17.6.1996) είλαη «ε παξνρή εθπαίδεπζεο  ζε 
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λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο». Δηδηθφηεξα 

ζηνρεχεη ζηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ απνθιεηζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ζηε 

δεκηνπξγία ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αιιειεγγχεο θαη αιιειναπνδνρήο (Γεσξγνγηάλλεο, 2008). Δπίζεο. έξγν ηεο  είλαη λα 

παξαθηλήζεη ηνλ καζεηή λα θαηαλνήζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα  ηνπ άιινπ θαη λα 

δείμεη ελδηαθέξνλ γηα απηφλ (άικνλη, 2007).  

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα  Σπνπδώλ (ΑΠΣ) 

Γελ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηνλ φξν «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα  πνπδψλ».  Ζ  επηθξαηέζηεξε 

άπνςε είλαη εθείλε πνπ νξίδεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα καζεκάησλ σο έλα ζχζηεκα απφ 

πεξηνρέο, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία, δηεμαγσγή θαη αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο (Υξηζηηάο,1992). Δηδηθφηεξα ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα καζεκάησλ επηιέγεη ηνπο 

ζθνπνχο θάζε καζήκαηνο, αλαιχεη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, νξίδεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη  

ηα βνεζήκαηα ηνπ δαζθάινπ θαζψο θαη  ηνπ καζεηή,  θαη ππνδεηθλχεη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

(Υξηζηηάο,1992). Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Σρνιηθό εγρεηξίδην 

ρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη έλα κέζν δηδαζθαιίαο ζε κνξθή βηβιίνπ πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα 

ζηνλ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθφ. Έρεη γξαθεί ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη 

εγθξίλεηαη απφ ην ΤΠΔΠΘ (Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 2007). Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηεινχλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ καζεηή, λα ηνλ 

παξαθηλήζνπλ ζηε κάζεζε, λα θαζνδεγήζνπλ ηε δηδαζθαιία, λα εμαζθήζνπλ ηνλ καζεηή θαη λα 

ηνλ θνηλσληθνπνηήζνπλ (Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 2007). 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην  λέν 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ.  Γηα ην ιφγν απηφ εξεπλήζεθαλ 

ηα παξαθάησ βηβιία: 

Αγγειάθνο Κ., Καηζαξνχ Δ., Μαγγαλά Α., Νενειιεληθή Γιψζζα Α΄ Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, 

Αζήλα 2006. 

Αγγειάθνο Κ., Καηζαξνχ Δ., Μαγγαλά Α., Νενειιεληθή Γιψζζα Α΄ Γπκλαζίνπ, Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2006. 

Αγγειάθνο Κ., Καηζαξνχ Δ., Μαγγαλά Α., Νενειιεληθή Γιψζζα Α΄ Γπκλαζίνπ, Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, Αζήλα  2006. 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

Σν ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα 

ηνπ Γπκλαζίνπ θαζνξίδεη φηη ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο  Νενειιεληθήο Γιψζζαο 

πνπ αθνξά ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, είλαη: «Να εθηηκήζνπλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία ηεο 

γιψζζαο σο βαζηθνχ θνξέα ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε ιανχ. Να εθηηκήζνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπο παξάδνζε ηεο νπνίαο βαζηθφ ζηνηρείν θαη θνξέαο είλαη ε γιψζζα, ζεβφκελνη 

ζπγρξφλσο ηε γιψζζα θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο άιισλ ιαψλ. Να θαηαλνήζνπλ, ηέινο, νη καζεηέο 

φηη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ιαψλ απνηππψλνληαη θαη ζηε γιψζζα ηνπο» (ΓΔΠΠ, http://www.pi-

schools.gr/programs/depps/2015). 

ην ΑΠ δηαηππψλνληαη νη παξαθάησ εηδηθνί ζθνπνί  γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο πνπ πινπνηνχλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο: «Να θαηαλνήζνπλ νη 

καζεηέο φηη νη αιιεινεπηδξάζεηο ησλ ιαψλ απνηππψλνληαη θαη ζηε γιψζζα ηνπο. Να ζέβνληαη ηε 

γιψζζα θάζε ιανχ, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο θαη λα πξνεηνηκάδνληαη λα δήζνπλ 

σο πνιίηεο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή Δπξψπε. Δηδηθφηεξα κε ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο 

γιψζζαο επηδηψθεηαη νη καζεηέο: Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηηο επηδξάζεηο άιισλ 

γισζζψλ ζηε λενειιεληθή γιψζζα. Χο πξνο ηνπο καζεηέο, πνπ δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο πξψηε 

/ κεηξηθή γιψζζα (αιινδαπνί, παιηλλνζηνχληεο), επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε θαη εθκάζεζε ηεο 
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ειιεληθήο κε ηε ρξήζε ηεο πξψηα ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο θαη εμσζρνιηθήο 

δσήο, κε ζεβαζκφ, φκσο, ζπγρξφλσο θαη πξνο ηελ πξψηε/κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο» (ΓΔΠΠ, http://www.pi-schools.gr/programs/depps/2015). 

Σν βηβιίν ηνπ καζεηή ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ πεξηιακβάλεη 

πνιπηξνπηθά θείκελα κε ζχγρξνλα ζέκαηα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάθηεζε 

ηεο γιψζζαο θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Έρεη επηιεγεί γηα ηελ έξεπλα ην βηβιίν ηεο   

Α‘  Γπκλαζίνπ,  γηαηί : α) ε Α‘ Γπκλαζίνπ είλαη κεηαβαηηθή ηάμε απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο. β) θαηά ηε κεηάβαζε απηή νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. γ) ε ζχλζεζε ηεο ηάμεο αιιάδεη θαη είλαη δπλαηή ε 

ζπλχπαξμε γεγελψλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ. Δπηβάιιεηαη, ινηπφλ, ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο λα ζπληειεί ζηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη αιιειεγγχε ησλ καζεηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο.  

Αλαιπηηθφηεξα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε κία ελφηεηα  ηνπ βηβιίνπ ρσξηζηά είλαη 

ηα εμήο:  

1ε ελόηεηα  

Σν ζέκα ηεο πξψηεο ελφηεηαο  ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή είλαη: « Οη πξψηεο κέξεο ζε έλα λέν 

ζρνιείν». Σα  ηέζζεξα απφ ηα ελλέα θείκελα ηεο ελφηεηαο αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε κέξα ζην 

ζρνιείν θαη ζηηο δπζθνιίεο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζηα καζήκαηα ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ.  ηφρνο ηνπο 

είλαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κηιήζνπλ θαη λα γξάςνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην. Σα ππφινηπα θείκελα ζηνρεχνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνπο παξάγνληεο επηθνηλσλίαο. ην δεχηεξν  θείκελν γίλεηαη αλαθνξά 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ θνηληθηθνχ, ειιεληθνχ θαη ξσκατθνχ αιθάβεηνπ θάλνληαο ζαθέο πσο νη 

επαθέο ησλ ιαψλ είλαη έλα παλάξραην θαηλφκελν. Καλέλα  άιιν  θείκελν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

επηηαγέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Γελ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθέο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ πην ζηελά κεηαμχ ηνπο αθφκε θαη αλ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Αγλνείηαη ζπλεπψο πσο είλαη δπλαηή θαη ε θνίηεζε 

καζεηψλ αιινδαπψλ.  

ην ηεηξάδην εξγαζηψλ απφ ηα έμη θείκελα ηεο πξψηεο ελφηεηαο κφλν έλα ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί δηαπνιηηηζκηθφ. Αλαθέξεηαη ζηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο νπηηθνχ δηαπνιηηηζκηθνχ ιεμηθνχ ρεηξνλνκηψλ, κε ηε ζπλεξγαζία ελφο ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Ηζξαήι. 

2ε ελόηεηα  

Σελ επηθνηλσλία ζην ζρνιείν έρεη σο ζέκα ε δεχηεξε ελφηεηα. Πεξηιακβάλνληαη δψδεθα 

θείκελα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Γηα 

ην ιφγν απηφ αμηνπνηνχληαη  ην ειεθηξνληθφ κήλπκα, ην κήλπκα ζε θηλεηφ, ην ζθίηζν, ε εηθφλα 

ησλ ζπλζεκάησλ ζηνλ ηνίρν.  ηελ ελφηεηα απηή κφλν έλα ζθίηζν ζρεδηάζηεθε  ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο: πγθεθξηκέλα εηθνλίδνληαη δχν καζεηέο πνπ ζπδεηνχλ 

ζην ιεσθνξείν. ε εξψηεζε ηνπ καζεηή, ε καζήηξηα απαληά πσο θαηάγεηαη απφ ηελ Πνισλία. 

Σν ηεηξάδην ησλ εξγαζηψλ ζηε δεχηεξε  ελφηεηα πεξηιακβάλεη 15 θείκελα. Μφλν έλα φκσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο ηζηγγάλνπο καζεηέο θαη ηηο δπζθνιίεο  ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Βέβαηα  

ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο πξνζθέξεηαη πάξα πνιχ, γηα λα θαιιηεξγήζεη ηε δηαπνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ.  

3ε ελόηεηα 

Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη  δεθαηξία θείκελα πνπ απνζθνπνχλ λα ηαμηδέςνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηνλ θφζκν ηεο θχζεο. Οη καζεηέο γλσξίδνπλ απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ,  κφλν ηηο 

νκνξθηέο ηεο ειιεληθήο θχζεο.  Απνπζηάδνπλ αλαθνξέο ζε ηνπία άιισλ ρσξψλ, απφ ηηο νπνίεο 

πηζαλφλ λα πξνέξρνληαη νη αιινδαπνί καζεηέο. Ζ δηαζεκαηηθή εξγαζία πνπ πξνηείλεηαη δεηά απφ 

ηνπο καζεηέο λα ζπγθεληξψζνπλ θείκελα, θσηνγξαθίεο, ζθίηζα πνπ λα αθνξνχλ ήζπρεο παξαιίεο 

θαη παξαζαιάζζηα κέξε κε κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε.  Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα κπνξνχζε λα 

είλαη δηαπνιηηηζκηθή, αλ έδηλε ηελ επθαηξία ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο λα πξνβάινπλ ηα 
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ηνπξηζηηθά κέξε ηεο παηξίδαο ηνπο, πξνθαιψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ  θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

γεγελψλ καζεηψλ.  

ην ηεηξάδην εξγαζηψλ ζηελ ηξίηε ελφηεηα ππάξρνπλ δψδεθα  θείκελα πνπ αλαθέξνληαη  

επίζεο ζε ειιεληθά ηνπία. Οη καζεηέο γλσξίδνπλ κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ  ην 

Άγην ξνο, ηνλ πγξφηνπν ηνπ Έβξνπ, ηνπο αξγπξνπειεθάλνπο ηεο Κεξθίλεο, ηεο Μηθξήο 

Πξέζπαο, θαη ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ Ακβξαθηθνχ, ην πεξηβαιινληηθφ θέληξν ηνπ Αξθηνχξνπ, 

θαη ηε χξν. Σν φγδνν θείκελν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί δηαπνιηηηζκηθφ, θαζψο αλαθέξεηαη ζηηο 

πιεκκχξεο πνπ έπιεμαλ ηελ Πξάγα, ηε Γξέζδε, ηηο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηεο Κίλαο. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ θαη ζε απηή ηελ ελφηεηα κηα ειιηπή δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε απφ ηε 

ζπγγξαθηθή νκάδα. 

4ε ελόηεηα  
Ζ ηέηαξηε ελφηεηα πνπ έρεη ζέκα «θξνληίδσ γηα ηε δηαηξνθή θαη ηελ πγεία κνπ» πεξηιακβάλεη 

δψδεθα  θείκελα. Οη καζεηέο επαηζζεηνπνηνχληαη ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Με ηε δηαζεκαηηθή 

εξγαζία θαινχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο, Υεκείαο, Οηθηαθήο 

νηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο λα δηακνξθψζνπλ έλα εβδνκαδηαίν πξφγξακκα δηαηξνθήο.  

ηελ πέκπηε ελφηεηα  ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ επηρεηξείηαη κηα δηαπνιηηηζκηθή αλαθνξά κε ην 

ηξίην θείκελν πνπ παξνπζηάδεη έλα πινχζην γεχκα ζην Βπδάληην. ηε ζπλέρεηα ην  ηέηαξην 

θείκελν  είλαη κηα ζπληαγή καγεηξηθήο απφ ειιεληθφ πεξηνδηθφ. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε φηη ζα ήηαλ δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί κηα ζπληαγή κηαο άιιεο ρψξαο απφ ηελ νπνία 

πηζαλφλ λα θαηάγεηαη θάπνηνο αιινδαπφο καζεηήο.  Γεληθφηεξα ην ζέκα ηεο δηαηξνθήο κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί δηαπνιηηηζκηθά, αλαδεηθλχνληαο ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ιαψλ θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο. Δπνκέλσο ε ελφηεηα ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί κε θαηάιιεια  

δηαπνιηηηζκηθά θείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο πνπ ζα απνζθνπνχζαλ  ζηελ 

πξνβνιή ηεο δηαηξνθήο ησλ δηάθνξσλ ιαψλ σο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. 

5ε ελόηεηα 
Ζ πέκπηε ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζην καγηθφ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

Απφ ηα επηά θείκελα ηεο ελφηεηαο ηα δχν αλαθέξνληαη ζε μέλεο ηαηλίεο θαη έλα ζην ζέαηξν ηεο 

Πξάγαο. Δπνκέλσο παξαηεξείηαη κηα δηαπνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο. Σν πξψην θείκελν  

παξνπζηάδεη κηα ζρνιηθή παξάζηαζε γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ κε ηνπο καζεηέο λα ππνδχνληαη ην 

ξφιν ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ Διιήλσλ. Σν ζέκα ηεο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο «ν ειιεληθφο 

θηλεκαηνγξάθνο παιαηφηεξα θαη ζήκεξα»  αθνξά θαζαξά ηνπο γεγελείο καζεηέο ρσξίο λα δίλεη 

ηελ επθαηξία ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο λα κηιήζνπλ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ην ζέαηξν ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο.  

Σξία θείκελα πεξηιακβάλεη ε αληίζηνηρε ελφηεηα ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ απφ ηα νπνία ηα δχν  

αλαθέξνληαη ζε μέλν ζθελνζέηε θαη ην άιιν ζην ειιεληθφ ζέαηξν. 

6ε ελόηεηα 
Ζ 6ε ελφηεηα πνπ έρεη σο ζέκα «νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε δσή κνπ» 

αληαπνθξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο επηηαγέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. ην πξψην 

θείκελν γίλεηαη αλαθνξά ζην Μνπζείν Μπελάθε, ην Μνπζείν Δξκηηάδ, ην Μνπζείν θπζηθήο 

ηζηνξίαο ηεο Νέαο Τφξθεο, ην Βξεηαληθφ Μνπζείν. Σν Μνπζείν ηνπ Βαηηθαλνχ, ε Πηλαθνζήθε 

Οπθίηζη ζηελ Φισξεληία, ην Λνχβξν ζην Παξίζη θαη ην Μνπζείν Πξάλην ζηε Μαδξίηε. Σν 

δεχηεξν θείκελν παξνπζηάδεη ηελ ηερληθή ηνπ δσγξάθνπ Ρέκηλγθηνλ. ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη 

Command & Conquer: Generals αλαθέξεηαη ην ηξίην θείκελν. ηα ππφινηπα θείκελα 

παξαηεξείηαη κηα εηζαγσγή μέλσλ ιέμεσλ, φπσο ―Models Fasma‖ θαη ―camerata‖. Δπίζεο 

δηαπνιηηηζκηθή είλαη θαη ε δηαζεκαηηθή εξγαζία πνπ πξνηείλεη ζε νκάδα καζεηψλ λα αζρνιεζνχλ 

κε ην παηρλίδη ζηελ Δπξψπε ην 19ν θαη 20ν αηψλα. 

Γελ αθνινπζείηαη  ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ε ίδηα ηαθηηθή απφ ηε ζπγγξαθηθή νκάδα. Απφ ηα 

επηά θείκελα κφλν ζην έλα  ππάξρνπλ νη μέλεο ιέμεηο Kayak, rafting πνπ είλαη θαζηεξσκέλεο 

ιέμεηο ηνπ αζιεηηζκνχ παγθνζκίσο.  
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7ε ελόηεηα 
«Ο θφζκνο κέζα απφ ηελ νζφλε θαη ηελ εηθφλα» είλαη ην ζέκα ηεο έβδνκεο ελφηεηαο. 

Γηαπνιηηηζκηθφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ην  ηέηαξην θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Υάξπ 

Πφηεξ, κηα ζεηξά παηδηθψλ βηβιίσλ, πνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε 47 γιψζζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα  ηεο 

ζειίδαο 121, πνπ πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα επηζθεθηνχλ ειεθηξνληθά ή πξαγκαηηθά κηα έθζεζε 

δσγξαθηθήο κε έξγα ειιήλσλ δσγξάθσλ ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, θαίλεηαη ή  λα αγλνεί ηελ 

χπαξμε αιινδαπψλ καζεηψλ ή λα ζηνρεχεη ζηελ αθνκνίσζε ηνπο ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή ζα έπξεπε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηζθεθηνχλ 

ειεθηξνληθά νπνηαδήπνηε πηλαθνζήθε ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζαλ 

λα αλαδεηρζνχλ ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ άιισλ ρσξψλ.  

ην ηεηξάδην εξγαζηψλ  κε ηελ αλάγλσζε ηνπ δεχηεξνπ θείκελνπ ν καζεηήο κεηαθέξεηαη 

ειεθηξνληθά ζην Μνπζείν ησλ Γεηλνζαχξσλ ηνπ Valley ζην Κνινξάλην ησλ ΖΠΑ. ην έθην  

θείκελν γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπιινγή ηεο  ηζιακηθήο ηέρλεο ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε. Οη  

κνλαδηθέο απηέο αλαθνξέο εμνηθεηψλνπλ ην καζεηή  κε άιινπο πνιηηηζκνχο. 

8ε ελόηεηα 
Ο αζιεηηζκφο θαη νη νιπκπηαθνί αγψλεο  είλαη ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ ηεο φγδνεο 

ελφηεηαο. Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο είλαη γηα ηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο ζηελ αξραηφηεηα θαη ηε 

ζχγρξνλε επνρή. Ο αζιεηηζκφο κπνξεί λα ελνπνηήζεη  ηνπο ιανχο θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ηνπο. Οη Οιπκπηαθνί αγψλεο είλαη ην ζχκβνιν ηεο ζπλαδέιθσζεο ησλ ιαψλ. 

Χζηφζν ηα θείκελα δελ ζηνρεχνπλ λα πξνβάιινπλ απηφ ην κήλπκα αιιά έρνπλ θπξίσο 

πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα παξαβιέπνληαο ηε δηαπνιηηηζκηθή ηνπο αμία. 

Σν ηξίην θείκελν  ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ πξνβάιιεη ηα έθηξνπα ησλ ζχγρξνλσλ νιπκπηαθψλ 

αγψλσλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ην πλεχκα ηεο αιιειεγγχεο ησλ πξψησλ αγψλσλ ζηελ 

αξραηφηεηα. Ζ κειέηε  ηνπ  θεηκέλνπ  κπνξεί λα απνηειέζεη  αθνξκή ζηνλ δηδάζθνληα γηα 

δηαπνιηηηζκηθή  ζπδήηεζε.  Σα ππφινηπα ηέζζεξα θείκελα έρνπλ επίζεο πιεξνθνξηαθφ 

ραξαθηήξα. 

9ε ελόηεηα  
Αθηεξσκέλε ζην βηβιίν θαη ηε γλψζε είλαη ε έλαηε ελφηεηα. Απφ ηα ελλέα θείκελα κφλν ην 

ηξίην  έρεη δηαπνιηηηζκηθή ζεψξεζε. ηφρνο ηνπ είλαη λα πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο ησλ 

γισζζψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη ζρνιηθέο ηάμεηο δελ είλαη ακηγείο, ην θείκελν απηφ είλαη δπλαηφλ λα  

αμηνπνηεζεί θαη γισζζηθά θαη λα πξνβάιιεη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ νκηινχκελσλ απφ 

ηνπο καζεηέο γισζζψλ. 

ην ηεηξάδην εξγαζηψλ κφλν έλα θείκελν απφ ηα ηέζζεξα είλαη δηαπνιηηηζκηθφ.  Αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ ππξακίδσλ θαη εμνηθεηψλεη ηνλ καζεηή κε ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ ησλ 

Αηγππηίσλ.  

10ε ελόηεηα 
«Γλσξίδσ ηνλ ηφπν κνπ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ» είλαη ην ζέκα ηεο ηειεπηαίαο ελφηεηαο.Σα επηά 

θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή γλσξίδνπλ ζηνλ καζεηή ηνλ ειιεληθφ ηφπν θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ. Καλέλα θείκελν ή δξαζηεξηφηεηα δελ  αλαθέξνληαη ζε άιινπο ηφπνπο θαη 

πνιηηηζκνχο. Γελ δίλεηαη, επνκέλσο, ε επθαηξία ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο λα  κηιήζνπλ γηα ηε 

δηθή ηνπο ρψξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, φκσο κπνξεί ζην πιαίζην ηεο 

δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ηνλ ηφπν ηνπο.  

ια ηα θείκελα ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ  αλαθέξνληαη κφλν ζε 

ειιεληθά ηνπία, φπσο ην Πήιην, ηελ Σήλν, ηε Υαιθηδηθή  θαη ηελ Αζήλα. Δίλαη θαλεξή ινηπφλ  ε 

ειιηπήο δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζε απηή ηελ ελφηεηα. 

 πκπεξάζκαηα  

Απφ ηε κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ θαη 

ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Σεηξαδίνπ ησλ Δξγαζηψλ πξνθχπηεη πσο ε ζπγγξαθηθή νκάδα θάλεη κηα κηθξή 
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πξνζπάζεηα λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ηφζν ζηελ επηινγή ησλ 

θεηκέλσλ, φζν θαη ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλ θαη ην ΑΠ  ζέηεη σο ζηφρν λα 

θαηαλννχλ νη καζεηέο ηνλ πνιηηηζκφ  θαη ηε γιψζζα ησλ άιισλ ρσξψλ, ηηο αιιεινεπηδξάζεηο ησλ 

ιαψλ, φπσο απνηππψλνληαη ζηε γιψζζα, εληνχηνηο παξαηεξείηαη φηη ην εγρεηξίδην  ειάρηζηα  

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο  απηνχο.  

Ζ ζεκαηνινγία  πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ελφηεηεο ελδείθλπηαη, γηα λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο 

καζεηέο ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεγγχε,  έηζη ψζηε νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ νη καζεηέο λα απνηειέζνπλ ζηνηρείν ελφηεηαο θαη πξνφδνπ θαη φρη 

δηαρσξηζκνχ θαη εληάζεσλ.  Δληνχηνηο ειάρηζηα είλαη ηα θείκελα ηφζν ζην βηβιίν ηνπ καζεηή φζν 

θαη ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ πνπ έρνπλ δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Οη δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ηε κνξθή project απνηεινχλ ην πην απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. Απφ ηηο δέθα δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην εγρεηξίδην ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο ηεο Α Γπκλαζίνπ κφλν κία (ζηελ  6ε ελφηεηα) έρεη δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα.  

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζπλερψο απμάλεηαη, επηβάιιεηαη ε 

αλαλέσζε ηνπ εγρεηξίδηνπ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ κε θείκελα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο κε δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα. 

Αλαθνξέο 

Γεσξγνγηάλλεο, Π. (2008), Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε - Βεκαηηζκνί γηα κηα αιιαγή ζηελ 

εθπαίδεπζε, η.7, Πάηξα  

Καςάιεο, Α., Υαξαιάκπνπο, Γ. (2007), ρνιηθά εγρεηξίδηα, ζεζκηθή εμέιημε θαη ζχγρξνλε 

πξνβιεκαηηθή. Αζήλα: Μεηαίρκην 

άικνλη Δ. (2007). Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο πιαίζην απνδνρήο θαη ελζσκάησζεο ζην 

ζχγρξνλν ζρνιείν. ην Γεσξγνγηάλλεο Π. (επηκ) Πξαθηηθά 10
νπ

  Γηεζλνχο πλεδξίνπ, 

Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, κεηαλάζηεπζε θαη ειιεληθά σο δεχηεξε ή μέλε γιψζζα, 1, 118-123. 

Πάηξα 

Υξηζηηάο, Η. (1992), Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο. Αζήλα:  Γξεγφξε4
ε
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Καηλνηφκν Πξφγξακκα «Γηλφκαζηε θίινη» 
 

Αλησλίνπ Παξαζθεπή 
Δαςκϊλα Σμόματϐσ Ϊνταξόσ 9ου Δημοτικοϑ χολεύου Καςτοριϊσ 

Viviant23d@gmail.com 
 
 

Γξάκα Αγγειηθή 
Λογοθεραπεϑτρια Ειδικοϑ Δημοτικοϑ χολεύου Καςτοριϊσ 

 kifdram@gmail.com 
 

Περύληψη 
 

Σο καινοτϐμο πρϐγραμμα «Γινϐμαςτε φύλοι» εύναι ϋνα πρϐγραμμα αγωγόσ 
υγεύασ το οπούο υλοποιόθηκε κατϊ τα ςχολικϊ ϋτη 2013-2014 και 2014-2015 ςτο 
9ο Δημοτικϐ ςχολεύο Καςτοριϊσ και ςτο Ειδικϐ Δημοτικϐ ςχολεύο Καςτοριϊσ. Για 
την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ οι εκπαιδευτικού των δυο ςχολικών μονϊδων 
ςυνεργϊςτηκαν με τη μονϊδα ψυχικόσ υγεύασ για ϊτομα με αυτιςμϐ του Ν. 
Καςτοριϊσ «Κϋντρο ημϋρασ παιδιών, εφόβων και νεαρών Ενόλικων με 
Διαταραχϋσ ςτο φϊςμα του αυτιςμοϑ, Ν. Καςτοριϊσ». Βαςικϐσ ςτϐχοσ του 
προγρϊμματοσ όταν η δημιουργύα φιλικών ςχϋςεων μεταξϑ των μαθητών των 
δυο ςχολεύων. Για το ςκοπϐ αυτϐ χρηςιμοποιόθηκαν μια ςειρϊ απϐ 
δραςτηριϐτητεσ. Η αποτελεςματικϐτητα του προγρϊμματοσ αξιολογόθηκε 
ποςοτικϊ καταδεικνϑοντασ τη ςημαντικό του ςυμβολό ςτισ ςτϊςεισ των 
μαθητών δύχωσ αναπηρύα απϋναντι ςε ςυνομηλύκουσ με αναπηρύα. 
 

      Λϋξεισ κλειδιϊ:  διαφορετικϐτητα, φιλύα και ςυνεργαςύα  
 

Δηζαγσγή 

Σο ςχολεύο μασ, το 9ο Δημοτικϐ ςχολεύο Καςτοριϊσ, λειτουργεύ απϐ το 2005 και εύναι 
ςυςτεγαζϐμενο με το Ειδικϐ Δημοτικϐ Καςτοριϊσ. Σα τελευταύα 5 χρϐνια παρατηρόθηκαν 
ςτο ςχολεύο μασ οριςμϋνα περιςτατικϊ «ςχολικόσ βύασ» ανϊμεςα ςε μαθητϋσ του 9ου 
Δημοτικοϑ και ςε μαθητϋσ του Ειδικοϑ Δημοτικοϑ ςχολεύου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι μαθητϋσ 
του 9ου Δημοτικοϑ όταν οι θϑτεσ με θϑματα μαθητϋσ του Ειδικοϑ ςχολεύου. Σα περιςτατικϊ 
λϊμβαναν χώρα ςτα διαλεύμματα και περιελϊμβαναν ςτην πλειοψηφύα τουσ πρϊξεισ 
λεκτικόσ βύασ.  

Σο ςχολικϐ ϋτοσ 2013-2014 αποφαςύςτηκε  να υλοποιηθεύ κϊτι διαφορετικϐ. Κϑριοσ 
ςτϐχοσ όταν να γύνει μια πολϑ καλϊ οργανωμϋνη και ολοκληρωμϋνη προςπϊθεια. Οι 
μαθητϋσ δεν θα γνώριζαν απλϊ να αποδϋχονται τη διαφορετικϐτητα αλλϊ να ζουν και να 
κϊνουν παρϋα μαζύ τησ. Ο ςτϐχοσ αυτϐσ θα γινϐταν πραγματικϐτητα μϐνο μϋςα απϐ την 
καλλιϋργεια τησ ςυνεργατικϐτητασ. Για το ςκοπϐ αυτϐ οι εκπαιδευτικού των δυο ςχολεύων 
όλθαν ςε επικοινωνύα με την μονϊδα ψυχικόσ υγεύασ «Κϋντρο Ημϋρασ για Παιδιϊ, Εφόβουσ 
και Νεαροϑσ Ενόλικεσ με Διαταραχό ςτο Υϊςμα του Αυτιςμοϑ, Ν. Καςτοριϊσ» και 
ςχεδιϊςτηκε το πρϐγραμμα «Γινϐμαςτε φύλοι» αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ αντύςτοιχα 
προγρϊμματα ϐπωσ υλοποιόθηκαν ςτην Ελλϊδα (Σριλύβα κ.α, 2008) και το εξωτερικϐ( 
Faherty, 2012˙  Gray, 2002). Σο πρϐγραμμα  διόρκηςε δυο ςχολικϊ ςυναπτϊ ϋτη.  

 Σο ςχολικϐ ϋτοσ 2013-2014 ςτο πρϐγραμμα ςυμμετεύχαν 35 μαθητϋσ τησ Α’ τϊξησ 
του 9ου Δημοτικοϑ και 7 μαθητϋσ του Ειδικοϑ Δημοτικοϑ. Η επιλογό των μαθητών ϋγινε με 
βϊςη την ηλικύα, τισ γνωςτικϋσ ικανϐτητεσ αλλϊ και τισ ανϊγκεσ των μαθητών. Σο 

mailto:Viviant23d@gmail.com
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πρϐγραμμα ξεκύνηςε με την ενημϋρωςη των μαθητών για την αναπηρύα και ςυνεχύςτηκε με 
ςυναντόςεισ με τουσ ςυνομηλύκουσ απϐ το ειδικϐ ςχολεύο. 
 Κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015 το πρϐγραμμα ςυνεχύςτηκε για τουσ μαθητϋσ τησ 
Β’ πλϋον τϊξησ, οι οπούοι ςυνϋχιςαν να ςυναντοϑν τουσ περςινοϑσ τουσ φύλουσ. Παρϊλληλα, 
ςτο πρϐγραμμα ςυμμετεύχαν, για πρώτη φορϊ, οι νϋοι μαθητϋσ τησ Α’ τϊξησ, ακολουθώντασ 
τη διαδικαςύα  που εύχε πραγματοποιηθεύ το προηγοϑμενο ςχολικϐ ϋτοσ. υνολικϊ ςτο 
πρϐγραμμα ςυμμετεύχαν 75 μαθητϋσ του 9ου Δημοτικοϑ ςχολεύου. Απϐ αυτοϑσ οι 40 όταν 
μαθητϋσ τησ Α’ τϊξησ και οι 35 τησ Β’ τϊξησ ενώ 10 όταν οι μαθητϋσ του Ειδικοϑ Δημοτικοϑ 
χολεύου. 

 

Δραςτηριότητεσ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ των μαθητών του 9ου 
Δημοτικού  ςτη διαφορετικότητα 

 την πρώτη φϊςη του προγρϊμματοσ δϐθηκε ϋμφαςη ςτην ενημϋρωςη των 
μαθητών του 9ου Δημοτικοϑ ςχολεύου ωσ προσ τισ ϋννοιεσ αναπηρύα, διαφορετικϐτητα και 
αυτιςμϐσ. Η ενημϋρωςη πραγματοποιόθηκε κυρύωσ μϋςα απϐ βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ. 
Οι βιωματικϋσ αςκόςεισ που υλοποιόθηκαν  βοόθηςαν τουσ μαθητϋσ τησ γενικόσ τϊξησ να 
μπουν ςτη θϋςη του ϊλλου, να αναπτϑξουν δηλαδό την ενςυναύςθηςη τουσ. Γεγονϐσ που 
βοηθϊει πολϑ ςτην επιτυχύα τησ δημιουργύασ μιασ φιλικόσ ςχϋςησ αφοϑ ςϑμφωνα με τουσ 
επιςτόμονεσ η ενςυναύςθηςη φϋρνει τουσ ανθρώπουσ κοντϊ, τουσ βοηθϊ να καταλϊβουν ο 
ϋνασ τον ϊλλον και με αυτϐ τον τρϐπο αναπτϑςςεται αμοιβαύοσ ςεβαςμϐσ. 
 ϑμφωνα με τον Goleman υπϊρχουν πολλού παρϊγοντεσ που κϊνουν κϊποιουσ να 
πετυχαύνουν και κϊποιουσ να αποτυγχϊνουν. Αυτού οι παρϊγοντεσ ςυνθϋτουν μια εντελώσ 
διαφορετικό ευφυϏα, που δεν εύναι ϊλλη απϐ τη ςυναιςθηματικό νοημοςϑνη. Η ικανϐτητα 
δηλαδό να αναγνωρύζουμε τα δικϊ μασ ςυναιςθόματα και των ϊλλων, να δημιουργοϑμε 
κύνητρα για τον εαυτϐ μασ και να χειριζϐμαςτε ςωςτϊ τϐςο τα ςυναιςθόματα ϐςο και τισ 
ςχϋςεισ. Ο ςυγγραφϋασ ςτο βιβλύο του υποςτηρύζει ϐτι τα παιδιϊ που ϋχουν απορριφτεύ 
κοινωνικϊ δυςκολεϑονται να ςυλλϊβουν ςυναιςθόματα και κοινωνικϊ ςόματα.  
 

Πινϊκασ Δραςτηριοτότων 

Α/Α Γξαζηεξηφηεηα ηφρνο Τιηθά 

1 Πσο λνηψζεη θαη γηαηί Ζ αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ 

Υαξηφληα, θσηνγξαθίεο άγλσζησλ 

παηδηψλ, καξθαδφξνη 

2 Σν αιθαβεηάξη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

Ζ αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ 

Υαξηφληα θαη καξθαδφξνη 

3 Σα γξάκκαηα Ζ επαθή κε δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα 

Υαξηφληα, θσηνγξαθίεο άγλσζησλ 

παηδηψλ, ηαρπδξνκηθά γξάκκαηα 

4 Πνηνο είλαη δηαθνξεηηθφο Ο εληνπηζκφο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ 

Φσηνγξαθίεο κε δηαθνξέο νκάδεο 

παηδηψλ 

5 Ζ ζνθνιάηα Ζ  πξψηε επαθή κε ηα 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

Μηα ζνθνιάηα, καραίξη θαη πηξνχλη 

6 Γπαιηά κε βαδειίλε Ζ  πξψηε επαθή κε ηα  

πξνβιήκαηα φξαζεο 

Γπαιηά, βαδειίλε θαη έλα βηβιίν  

7 Πεξλάσ ράληξεο ζην Ζ  επαθή κε ηα θηλεηηθά Υάληξεο, θνξδφλη θαη γάληηα 
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θνξδφλη πξνβιήκαηα θήπνπ 

8 Πεξπαηάσ δχζθνια Ζ  επαθή κε ηα θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα 

Έλα δεπγάξη παπνχηζηα λνχκεξν 

48 

9 Γλσξίδσ ηνλ απηηζκφ 1 Ζ  πξψηε επαθή κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απηηζκνχ 

Έλα θνπβάξη καιιί, έλα θνκκάηη 

αζεκφραξηφ, έλα δεπγάξη 

αθνπζηηθά θαη έλα βηβιίν 

10 Γλσξίδσ ηνλ απηηζκφ 2 Να έρνπλ ηα παηδηά κηα 

πιήξε εηθφλα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

έρνπλ ηα παηδηά κε 

απηηζκφ. 

Υαξηφληα, έλα πνηήξη θαη έλα 

δεπγάξη καραηξνπίξνπλα. 

11 Γλσξίδσ ην δαρηπιηθφ 

αιθάβεην 

Ζ πξψηε επαθή κε ηα 

πξνβιήκαηα αθνήο 

Υαξηφληα, ην δαθηπιηθφ αιθάβεην 

εθηππσκέλν πνιιέο θνξέο, ςαιίδη 

θαη θφιια 

12 Σν θνιιάδ ηεο ζησπήο  Καηαλφεζε ηνπ πψο 

ζπλελλνείηαη θάπνηνο 

ρσξίο λα κηιάεη 

Υαξηφληα, κηα δσγξαθηά θαη θφιια 

13 Πξηγθίπηζζεο άγλσζηεο 

θαη μεραζκέλεο 

Να αληηιεθηνχλ νη 

καζεηέο φηη φινη 

δηαθέξνπκε κεηαμχ καο. 

Άιινη πνιχ θαη άιινη 

ιίγν. 

Καξηέιεο κε πξίγθηπεο θαη 

πξηγθίπηζζεο θαη θαξηέιεο κε ηελ 

ηζηνξία ηνπ θάζε ήξσα  

14 Σν ξνκπνηάθη Ζ εκπέδσζε ηνπ φξνπ 

πξνζβαζηκφηεηα 

Σν βηβιίν ηεο  ηεο Ναλλίλα αθθά 

– Νηθνινπνχινπ «Σν δσληαλφ 

Ρνκπφη», ραξηφληα θαη 

θσηνγξαθίεο απφ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ηεο Καζηνξηάο. 

 

15 

 

Θέισ κφλν κηα αγθαιηά 

Να αληηιεθηνχλ νη 

καζεηέο φηη φινη 

δηαθέξνπκε κεηαμχ καο. 

Άιινη πνιχ θαη άιινη 

ιίγν. 

Σν βηβιίν ηνπ «Θέισ κφλν κηα 

αγθαιηά», θαξηέιεο κε 

ζθαληδφρνηξνπο θαη καιαθέο 

θνχληεο 

16 Σν δέληξν πνπ έδηλε Να θαηαιάβνπλ ηα παηδηά 

πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

απνδνρή απφ ηνπο γχξσ 

καο 

Πξάζηλα θαη θαθέ  ραξηφληα, 

καξθαδφξνπο θαη θφιια. 

17 Σν απγφ Να θαηαιάβνπλ ηα παηδηά 

πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

απνδνρή απφ ηνπο γχξσ 

καο 

Σν βηβιίν ηεο Δχαο Βαθηξηδή «Σν 

απγφ» ράξηηλεο θαξηέιεο ζε ζρήκα 

απγνχ θαη θαξηέιεο κε 

ζπλαηζζήκαηα. 

18 Ση ζθεθηφκνπλ πξηλ θαη ηη 

κεηά 

Να δνπλ πψο άιιαμε ν 

ηξφπνο ζθέςεο ηνπο κεηά 

απφ ηελ γλσξηκία κε ηνλ 

Υαξηηά  
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θαηλνχξην θίιν ηνπο. 

 Β’ ηάμε 

19 Ζ κνπζηθή ηεο θαξδηάο 

καο 

Ζ αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ 

Καξηέιεο κε γξακκέλα 

ζπλαηζζήκαηα, δηάθνξα κνπζηθά 

θνκκάηηα θαη έλα CD player 

20 Δγψ ην αζηεξάθη Ζ αλαγλψξηζε δηαθνξψλ 

θαη νκνηνηήησλ 

Υάξηηλα αζηεξάθηα θαη 

καξθαδφξνπο 

21 Οχηε θαιχηεξνο νχηε 

ρεηξφηεξνο, απιά 

δηαθνξεηηθφο 

Ζ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο 

Υαξηφληα θαη καξθαδφξνπο 

22 Έια λα γλσξηζηνχκε Να κάζνπλ ηα παηδηά λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε 

θάπνηνλ  φζν δηαθνξεηηθφο 

θη αλ είλαη. 

Καξηέιεο κε δεπγάξηα παηδηψλ 

άγλσζησλ κεηαμχ ηνπο. 

23 Δζέλα ζα ζνπ άξεζε Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηηο 

δηαθξίζεηο θαη ηνλ 

ζηηγκαηηζκφ 

Καξηέιεο κε θσηνγξαθίεο 

άγλσζησλ παηδηψλ 

24 πκπεξηθέξνκαη δίθαηα Να κάζνπλ ηελ ηζνηηκία θαη 

ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ 

άιισλ 

Υαξηφληα, πιαζηειίλε, 

γισζζνπίεζηξα, δάξηα θαη 

θαξηέιεο κε ιέμεηο. 

25 Σν αεξφζηαην θαη νη 

αμίεο καο 

Να κάζνπλ γηα ηηο αμίεο ηεο 

δσήο θαη λα δηαπηζηψζνπλ 

πνηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθέο. 

Υάξηηλα αεξφζηαηα, θαξηέιεο κε 

δηάθνξεο αμίεο δσήο, ραξηφληα 

θαη καξθαδφξνπο 

26 Αλαιακβάλσ δξάζε- 

πξνζβαζηκφηεηα 

Να δηαπηζηψζνπκε πφζν 

πξνζβάζηκε είλαη ε πφιε 

καο θαη λα αλαιάβνπκε 

δξάζε. 

Σν βηβιίν ηνπ Νηθφια 

Αλδξηθφπνπινπ «Γπν παπνχηζηα 

κε θαξφηζη», ράξηηλα παπνχηζηα, 

ραξηφληα, έλα αλαπεξηθφ 

ακαμίδην θαη κηα βηληενθάκεξα 

 

 

θφπηκε ζεσξήζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηεο Α‘ ηάμεο ζε κηα ππνζηεξηθηηθή 

νκάδα. Δκςπρψηξηα ηεο νκάδαο ήηαλ ε θ. Κφιθα Αιεμάλδξα, επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηνπ 

«Κέληξνπ εκέξαο παηδηψλ, εθήβσλ θαη λεαξψλ Δλήιηθσλ κε Γηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ, Ν. Καζηνξηάο». Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλαληήζεσλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

αθφκα. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο ζπλαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ηνπ 9
νπ

 Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ κε ζπλνκήιηθνπο από 

ην Δηδηθό Γεκνηηθό Σρνιείν. 

Οη ζπλαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηα δηαιείκκαηα είλαη ην βαζηθφηεξν θνκκάηη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Αθνχ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, ην παηρλίδη είλαη 

έλα θπζηθφ θαηλφκελν πνπ εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηε κάζεζή ηνπο, ηελ αλεμάξηεηε 

απφδνζή ηνπο, θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Σν παηρλίδη ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο απνηειεί 

ηελ θπξηφηεξε επθαηξία γηα δεκηνπξγία θηιηψλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ (Σαιάληε, 2010).  
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πκθψλα κε ηνλ Goleman ζηνλ αλαβξαζκφ ηνπ παηρληδηνχ ηα παηδηά ηειεηνπνηνχλ ηηο 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο πνπ ζα εκθαλίζνπλ αξγφηεξα ζηηο ζρέζεηο ηνπο.  

Οη ζπλαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην δηάιεηκκα δηαθνξνπνηεί ην πξφγξακκα «Γηλφκαζηε Φίινη» απφ 

άιια πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ρψξα 

καο. 

 

Πίλαθαο παηρληδηψλ 

Α/Α Παηρλίδη ηφρνο Τιηθά 

1 Δπηηξαπέδην Bingo Δμάζθεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ 

Ξχιηλεο βάζεηο, μχιηλεο 

θαξηέιεο κε αληηθείκελα θαη 

πιαζηηθέο δηαθαλείο 

θαξηέιεο 

2 Puzzle Να κάζνπλ ηα παηδηά λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ρέξηα 

παξάιιεια κε ηε ζθέςε. 

Γηάθνξα θνπηηά παδι 

3 Κξπθηφ ζην 

γπκλαζηήξην 

Να ζπλεζίζνπλ ηα παηδηά ζηε 

ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα 

κάζνπλ λα αθνινπζνχλ θαλφλεο. 

 

4 Βφιηα κε ην πνδήιαην Ζ ραιάξσζε θαη παξαηήξεζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο 

Έλα πνδήιαην κε 3 ξφδεο 

5 Καηαζθεπή πήιηλσλ 

δηαθνζκεηηθψλ 

Να κάζνπλ ηα παηδηά λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ρέξηα 

παξάιιεια κε ηε ζθέςε. 

Πειφο, πηλέια, ρξψκαηα,  

ρξσκαηηζηά γισζζνπίεζηξα 

6 Δπηηξαπέδην ζάξξνο ή 

αιήζεηα 

Δμάζθεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ 

παηδηψλ 

Σν επηηξαπέδην 

7 Δπηηξαπέδην κε θάξηεο 

αξίζκεζεο. 

Δμάζθεζε ζηνπο αξηζκνχο θαη 

ηα καζεκαηηθά 

Κάξηεο αξίζκεζεο θαη δάξη 

8 Μπαζθεη Να ζπλεζίζνπλ ηα παηδηά ζηε 

ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα 

κάζνπλ λα αθνινπζνχλ θαλφλεο. 

Μπαιά ηνπ κπάζθεη 

9 Bowling Να ζπλεζίζνπλ ηα παηδηά ζηε 

ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα 

κάζνπλ λα αθνινπζνχλ θαλφλεο. 

Μία κπάια θαη πέληε θνξίλεο 

10 Πεξίπαηνο παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο  
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Αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο 

Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο θαη  βαζίζηεθε ζην πψο έλνησζαλ ηα παηδηά πξηλ γλσξίζνπλ ηνλ θίιν 

ηνπ θαη ζην πψο λνηψζνπλ κεηά. πσο έρεη πξναλαθεξζεί ε πνηνηηθή αλάιπζε δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηε ζηηγκή πνπ γξάθηεθε ην άξζξν. 

         

 

Φσηνγξαθία 1. Πσο έλνησζα πξηλ                   Φσηνγξαθία 2. Πψο έλνησζα κεηα 

Ζ πνζνηηθή αμηνιφγεζή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ κηα έξεπλα. Οη 

καζεηέο ηεο Β‘ ηάμεο ηνπ 9
νπ

 Γεκνηηθνχ θαη νη καζεηέο ηεο Β‘ ηαμεο ηνπ 5
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ηεο Φιψξηλαο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην. Δπηιέρζεθαλ νη καζεηέο ηνπ 5
νπ

 

Γεκνηηθνχ Φιψξηλαο γηα δπν ιφγνπο. Δπεηδή ην ζρνιείν ηνπο βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρσξν κε ην 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Φιψξηλαο θαη επεηδή ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

ζε παξφκνην πξφγξακκα. Οη εξσηεζεηο θαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ αθνινπζνχλ. 

Πίλαθαο 1. Έρεηο ζπλαληήζεη πνηέ θάπνην παηδί κε αλαπεξία; 

 

 5ο 
Δημοτικό 

Ποςοςτό 9ο Δημοτικό Ποςοςτό 

ναι 20 80% 31 94% 
όχι 5 20% 2 6% 
ύνολο 25 100% 33 100% 

 

Πίλαθαο 2. Τπάξρνπλ παηδηά κε αλαπεξία ζην ζρνιείν ζνπ; 

 5ο 
Δημοτικό 

Ποςοςτό 9ο Δημοτικό Ποςοςτό 

ναι 17 68% 33 100% 
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όχι 8 32% 0 0% 
ύνολο 25 100% 33 100% 

 

Πίλαθαο 3. Έρεηο επηζθεθζεί πνηέ ην ρψξν ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ; Δάλ λαη,  ζεκείσζε κε 

πνηφλ πήγεο. Μπνξείο λα δηαιέμεηο πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο. 

 

 5
ν
 

Γεκνηηθφ 

Πνζνζηφ 9
ν
 Γεκνηηθφ Πνζνζηφ 

Μφλνο κνπ 4 8,4% 19 21% 

Με ηνλ θίιν κνπ 6 12,5% 23 25% 

Με θάπνηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ  

13 27% 21 24% 

Με ην δάζθαιν 

κνπ 

9 18,8% 12 13,3% 

Με φιε ηελ ηάμε 16 33,3% 15 16,7% 

χλνιν 48 100% 90 100% 

 

 

Πίλαθαο 4.  Γηα πνηνλ ιφγν επηζθέθζεθεο ην ρψξν ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ;  Μπνξείο λα 

επηιέμεηο πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο. 

 

 5
ν
 Γεκνηηθφ Πνζνζηφ 9

ν
 Γεκνηηθφ Πνζνζηφ 

Γηα λα δσ 

έλαλ θίιν κνπ 

5 13% 30 37,5% 

Γηαηί κνπ ην 

είπε ν 

δάζθαινο 

16 39% 12 15% 

Γηα λα δσ ην 

ζρνιείν 

10 24% 15 18,7% 

Γηα λα δσ 

πσο είλαη νη 

καζεηέο. 

10 24% 23 28,8% 

χλνιν 41 100% 80 100% 

 

Πίλαθαο 5. Πφζo ζπρλά επηζθέπηεζαη  ηνλ ρψξν ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ; 

 

 5
ν
 

Γεκνηηθφ 

Πνζνζηφ 9
ν
 Γεκνηηθφ Πνζνζηφ 

1 θνξά 4 16% 4 12% 

2θνξέο 3 12% 4 12% 

Πεγαίλσ κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα 

10 40% 6 18% 

Πεγαίλσ 2 θαη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο 

8 32% 19 58% 

χλνιν 25 100% 33 100 
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Πίλαθαο 6. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο καζεηψλ πηζηεχεηο φηη πεγαίλνπλ ζην 

εηδηθφ ζρνιείν; Μπνξείο λα επηιέμεηο πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο. 

 5
ν
  

Γεκνηηθφ 

Πνζνζηφ 9
ν
 Γεκνηηθφ Πνζνζηφ 

Σπθινί 6 8,5% 5 4% 

Κσθνί 6 8,5% 10 8% 

Πξνβιήκαηα 

 ζηελ Αλάγλσζε 

7 10% 13 10% 

Πξνβιήκαηα  ζηα 

καζεκαηηθά 

4 5,8% 14 10,8% 

Γελ πεξηπαηάλε 20 28,1% 25 19,3% 

Υηππνχλ θ βξίδνπλ 4 5,8% 1 0,7% 

Πξνζπαζνχλ αιιά 

δελ ηα θαηαθέξλνπλ 

6 8,5% 7 5,5% 

Με απηηζκφ 9 13% 26 20% 

Με λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε 

8 11,8% 28 21,7% 

χλνιν 71 100% 129 100% 

 

 

Πίλαθαο 7. Πνπ ζπλαληάο ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ ζρνιείνπ; Μπνξείο λα δηαιέμεηο 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο. 

 5
ν
  Γεκνηηθφ Πνζνζηφ 9

ν
 Γεκνηηθφ Πνζνζηφ 

ηελ ζρνιηθή 

απιή  

23 74% 28 60% 

ε εθδξνκέο 2 6,5% 21 38% 

ηε γεηηνληά 2 6,5% 3 5,5% 

ην ζπίηη ηνπο 2 6,5% 2 3,7% 

ην ζπίηη κνπ 1 3,2% 1 1,8% 

Πνπζελά 1 3,2% 0 0% 

χλνιν 31 100% 55 100% 

 

Πίλαθαο 8. Θα δεηνχζεο απφ έλα καζεηή ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ λα παίμεη καδί ζνπ ζην 

δηάιεηκκα; 

 5ο 
Δημοτικό 

Ποςοςτό 9ο 
Δημοτικό 

Ποςοςτό 

ναι 8 32% 24 72,7 
όχι 5 5% 1 3,03 
Δεν ξϋρω 12 48% 8 24 
ύνολο 25 100% 33 100 
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Πίλαθαο 9. Ση πηζηεχεηο φηη ζα έθαλεο εάλ έλαο καζεηήο ηνπ  Δηδηθνχ ζρνιείνπ έξζεη ζηελ 

ηάμε ζνπ γηα ηε θεηηλή ρξνληά. 

 5ο 
Δημοτικό 

Ποςοςτό 9ο 
Δημοτικό 

Ποςοςτ
ό 

Θα ϋπαιζα ςτο 
διϊλειμμα 

6 24% 5 15% 

Καλύτερο φύλο 
μου 

7 28% 18 55% 

Καθόμουν ςτο 
ύδιο θρανύο 

3 12% 9 27% 

Θα το φοβόμουν 9 36% 1 3% 
ύνολο 25 100% 33 100 
 

Αποτελϋςματα 

Σα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ με βϊςη την ϋρευνα θεωρόθηκαν απϐ τισ υπεϑθυνεσ 
του προγρϊμματοσ ςημαντικϊ. Σα ςημαντικϐτερα ευρόματα τησ ϋρευνασ εύναι τα ακϐλουθα.  

Παρατηρώντασ τισ απαντόςεισ των μαθητών ςτον πύνακα 3 και 4 φαύνεται ϐτι απϐ 
το 5ο Δημοτικϐ Υλώρινασ μϐνο  4 παιδιϊ ϋχουν επιςκεφθεύ το Ειδικϐ ςχολεύο μϐνα τουσ και 
ϐτι οι 16 μαθητϋσ πόγαν επειδό τουσ το εύπε ο δϊςκαλοσ τουσ. Απϐ την ϊλλη,  δεκαεννϋα  
μαθητϋσ του 9ου Δημοτικοϑ επιςκϋπτονται το Ειδικϐ ςχολεύο μϐνοι τουσ και 30 μαθητϋσ 
πηγαύνουν γιατύ θϋλουν να δουν το φύλο τουσ. Σο γεγονϐσ αυτϐ μασ δεύχνει ϐτι οι μαθητϋσ 
μασ ϐχι μϐνο εξοικειώθηκαν με τον χώρο του Ειδικοϑ ςχολεύου αλλϊ θεωροϑν ϐτι  τα παιδιϊ 
του ςχολεύου εύναι φύλοι τουσ.  Όςο αφορϊ τη ςυχνϐτητα των επιςκϋψεων ςτο Ειδικϐ 
ςχολεύο παρατηροϑμε ςτον πύνακα 5 ϐτι το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ (58%) των μαθητών του 
9ου Δημοτικοϑ επιςκϋπτονται το ειδικϐ ςχολεύο περιςςϐτερεσ απϐ 2 φορϋσ την εβδομϊδα. 

Οι απαντόςεισ των μαθητών ςτον πύνακα 6 φανερώνουν ϐτι οι μαθητϋσ τησ Β’ τϊξησ 
και των δυο ςχολεύων δεν ϋχουν κατανοόςει πλόρωσ τον ϐρο αναπηρύα και ειδικϋσ 
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ. Παρατηροϑμε λοιπϐν, ϐτι οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ πιςτεϑουν ϐτι 
ςτο Ειδικϐ ςχολεύο φοιτοϑν μαθητϋσ που δεν μποροϑν να περπατόςουν. Η διαφορϊ ανϊμεςα 
ςτα δυο ςχολεύα βρύςκεται ςτο ϐτι 10 μαθητϋσ του 5ου Δημοτικοϑ Υλώρινασ πιςτεϑουν ϐτι 
ςτο Ειδικϐ ςχολεύο πηγαύνουν μαθητϋσ που βρύζουν και χτυποϑν αλλϊ και μαθητϋσ που δεν 
τα καταφϋρνουν ακϐμα κι αν προςπαθοϑν. 

Σο ςημαντικϐτερο εϑρημα βρύςκεται ςτον πύνακα  9. Βλϋπουμε ϐτι 9 μαθητϋσ (36%) 
του 5ου Δημοτικοϑ χολεύου Υλώρινασ θα φοβϐντουςαν εϊν ϋνασ μαθητόσ του ειδικοϑ 
ςχολεύου πόγαινε ςτην τϊξη τουσ. Ενώ οι μαθητϋσ του 9ου Δημοτικοϑ ςε ποςοςτϐ 55% (18 
παιδιϊ) θα αγκϊλιαζαν τον νϋο ςυμμαθητό τουσ και θα τον ϋκαναν φύλο τουσ. Σϋλοσ, ςτον 
πύνακα 8 παρατηροϑμε ϐτι μϐνο 8 μαθητϋσ του 5ου Δημοτικοϑ Υλώρινασ θα ϋπαιζαν με ϋνα 
μαθητό απϐ το Ειδικϐ ςχολεύο. Ενώ οι μαθητϋσ του 9ου Δημοτικοϑ Καςτοριϊσ φτϊνουν του 
24 

 

υμπερϊςματα 

 
Σο πρϐγραμμα ϋχει μεγαλϑτερο βϊροσ και αντύκτυπο ςτην κοινωνύα και αυτϐ επειδό οι 

μαθητϋσ μασ εύναι μικρού ςε ηλικύα. Ελπύζουμε μϋςα απϐ την εμπειρύα τουσ αυτό να αλλϊξουν 
ςιγϊ ςιγα τα ςτερεϐτυπα και τισ προκαταλόψεισ απϋναντι ςε ϐτι τουσ φαύνεται 
διαφορετικϐ. 

Σο ςχολικϐ ϋτοσ 2015-2016 θα ςυνεχύςουμε το πρϐγραμμα  και θα προςπαθόςουμε να 
ςυναντηθοϑν οι μαθητϋσ των δυο ςχολεύων και εκτϐσ ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ. ε εκδρομϋσ 
και ςε οριςμϋνα πϊρτι γενεθλύων.  
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τϐχοσ μασ την παροϑςα ςτιγμό εύναι να υλοποιόςουμε το πρϐγραμμα για παραπϊνω 
απϐ πϋντε ςχολικϊ ϋτη. Ϊπειτα θα μποροϑμε να ϋχουμε μια καλϑτερη και πιο ολοκληρωμϋνη 
εικϐνα για τα αποτελϋςματα του. 
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Περύληψη 

την παροϑςα εργαςύα περιγρϊφεται μϋςω μιασ Μελϋτησ Περύπτωςησ, η 
λειτουργύα ενϐσ  ενδοςχολικοϑ δικτϑου ςυνεργαςύασ με ςτϐχο την ςυμπερύληψη 
ενϐσ μαθητό με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ (εεα) μϋςω ανϊπτυξησ 
ςυμπεριληπτικών πρακτικών. υγκεκριμϋνα για δϑο ακαδημαώκϋσ χρονιϋσ ϋγινε 
καταγραφό τησ λειτουργύασ ενϐσ ενδοςχολικοϑ δικτϑου ςυνεργαςύασ για την 
υλοπούηςη δύωρου εβδομαδιαύου προγρϊμματοσ ανϊπτυξησ κοινωνικών δεξιοτότων 
μϋςω αθλοπαιδιών, για τουσ μαθητϋσ ενϐσ τμόματοσ τησ Δ΄ και κατϊ την επϐμενη 
χρονιϊ τησ Ε΄ τϊξησ ενϐσ Δημοτικοϑ ςχολεύου, ϐπου φοιτοϑςε μαθητόσ με 
Διαταραχϋσ του Αυτιςτικοϑ Υϊςματοσ (ΔΑΥ)/ςϑνδρομο Asperger (AS). Η 
λειτουργύα του δικτϑου ςυνεργαςύασ ςυνειςϋφερε ςτην απϊλειψη του κινδϑνου 
κοινωνικόσ περιθωριοπούηςησ και ςτην αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ του μαθητό με 
(ΔΑΥ)/(AS) ςτα κοινωνικϊ δρώμενα. 

Λϋξεισ κλειδιϊ : Ενδοςχολικϐ δύκτυο ςυνεργαςύασ, ςυμπερύληψη μαθητό με ΔΑΥ. 

Ειςαγωγό 

Η απϐδοςη ςυμπεριληπτικοϑ προςανατολιςμοϑ ςτα ςχολεύα αποτελεύ κυρύαρχο ςτϐχο 
πολλών εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων για την επύτευξη τησ « Εκπαύδευςησ για ϐλουσ», ϐπωσ 
προκϑπτει απϐ την προκόρυξη τησ αλαμϊνκα (UNESCO, 1994).  

Η ςυμπεριληπτικό εκπαύδευςη ςχετύζεται με προςπϊθειεσ ϊρςησ τησ ακαδημαώκόσ και 
κοινωνικόσ περιθωριοπούηςησ ομϊδων παιδιών που κινδυνεϑουν με αποκλειςμϐ, με την 
ενδυνϊμωςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ κουλτοϑρεσ, ςτα αναλυτικϊ προγρϊμματα και ςτισ 
κοινωνύεσ των ςχολεύων (Ainscow, Booth&Dyson, 2006) καθώσ και με την αποδοχό τησ 
διαφορετικϐτητασ ϐλων των μαθητών αφορώντασ ϐχι μϐνο αυτοϑσ τουσ ύδιουσ τουσ 
μαθητϋσ αλλϊ και ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ ςτην ςχολικό ζωό ,τουσ γονεύσ τουσ, τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ, κ.λπ. (Πϋτρου, 2009).  

Παρϊλληλα ςτην βιβλιογραφύα υποςτηρύζεται ϐτι η ςυνεργαςύα και ειδικϐτερα τα δύκτυα 
ςυνεργαςύασ ϋχουν θετικϐ αντύκτυπο ςτουσ μαθητϋσ, ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ και γενικϐτερα 
ςτην βελτύωςη των ςχολεύων ( Chapman&Allen, 2006). 

Ϊναυςμα για την ςυςτηματικό καταγραφό των δεδομϋνων τησ παροϑςασ μελϋτησ 
αποτϋλεςε  η διαπύςτωςη ϐτι α) κατϊ την  υλοπούηςη ςχολικών προγραμμϊτων με ςτϐχο 
την ςυμπερύληψη μαθητών με ΔΑΥ ςτο κοινωνικϐ ςχολικϐ πλαύςιο, αναδυϐταν ωσ 
ςημαντικϐσ παρϊγοντασ, ο ρϐλοσ τησ ςυςτηματικόσ ςυνεργαςύασ ϐλων των εμπλεκομϋνων 
ςτη ςχολικό ζωό των μαθητών, γεγονϐσ που καταγρϊφεται και ςτην βιβλιογραφύα (Βλϊχου, 
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2007; Μαυροποϑλου, 2007 ) και β) ϐτι δεν υπϊρχει ικανϐσ αριθμϐσ ερευνών που να 
εμφανύζουν τα αποτελϋςματα και τη λειτουργύατων ενδοςχολικών δικτϑων ςυνεργαςύασ 
ςτην Ελλϊδα ( Αρβανύτη, 2013). 

τϐχο τησ παροϑςασ μελϋτησ περύπτωςησ αποτελεύ η περιγραφό τησ λειτουργύασ ενϐσ 
ενδοςχολικοϑ δικτϑου ςυνεργαςύασ για την ςυμπερύληψη ενϐσ μαθητό με ειδικϋσ 
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ (ΔΑΥ) μϋςω τησ εφαρμογόσ ςυμπεριληπτικών πρακτικών. το 
δύκτυο ςυμμετεύχαν ο Δ/ντόσ του ςχολεύου, εκπαιδευτικού, οι μαθητϋσ μιασ Σϊξησ , οι γονεύσ 
τουσ, ειδικού ςυνεργϊτεσ, ο ςϑλλογοσ  γονϋων & κηδεμϐνων του ςχολεύου και η κοινϐτητα 
μϋςω ενϐσ ςυλλϐγου Ατϐμων με αναπηρύα (Αμεα).  

κοπϐσ τησ ςυνεργαςύασ των ςυμμετεχϐντων όταν η ενδυνϊμωςη τησ ςυμμετοχόσ ςτα 
κοινωνικϊ δρώμενα του μαθητό με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτοχεϑοντασ ςτην 
ςχολικό και κοινωνικό ςυμπερύληψό του.  

Θεωρητικό μϋροσ 

υμπερύληψη μαθητών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 

ϑμφωνα με τον οριςμϐ του Sailor(1991) ϐπωσ αναφϋρεται ςτον ταςινϐ (2013) 
ςτοιχεύα τησ ϋννοιασ τησ υμπερύληψησ των μαθητών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 
αποτελοϑν η ανϊπτυξη ςυνεργαςύασ μεταξϑ των εμπλεκομϋνων ςτη ςχολικό ζωό τουσ και οι 
ευκαιρύεσ για κοινωνικό επαφό, ςτόριξη και αλληλεπύδραςη με τουσ ςυνομηλύκουσ τησ 
τοπικόσ κοινωνύασ ϐπου ζουν.  

Παρϊλληλα κατϊ τουσ Αγγελύδη &Αβρααμύδου (2011) η ςυμπεριληπτικό εκπαύδευςη 
ςχετύζεται τϐςο με την υπερπόδηςη των εμποδύων για ςυμμετοχό και μϊθηςη που 
αντιμετωπύζουν οι μαθητϋσ, ϐςο και με την ανϊπτυξη πρακτικών ςυμπερύληψησ που 
αφοροϑν ςτην ςυμμετοχό τουσ «ςε δραςτηριϐτητεσ εκτϐσ τησ παραδοςιακόσ αύθουςασ 
διδαςκαλύασ»(ςελ. 21). 

τα πλαύςια αυτόσ τησ μορφόσ πρακτικών ςυμπερύληψησ ςτοχεϑοντασ ςτην ϊμβλυνςη 
του κινδϑνου τησ κοινωνικόσ περιθωριοπούηςησ μαθητών, περιλαμβϊνονται ομαδικϋσ 
δημιουργικϋσ ό και ψυχαγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ με ςτϐχο την προώθηςη και ανϊπτυξη 
φιλικών ςχϋςεων μϋςω τησ καλλιϋργειασ τησ ςυνεργαςύασ και τησ αλληλεγγϑησ ανϊμεςα 
ςτουσ μαθητϋσ  και την ανϊπτυξη μηχανιςμών επικοινωνύασ και αρμονικόσ ςυνϑπαρξόσ τουσ 
(Φατζηαγγελό κ.ϊ., 2011). 

Η ςυμπερύληψη προςδιοριζϐμενη ςτο “IndexforΙnclusion” (Booth&Ainsow, 2011), ϋνα 
πλαύςιο το οπούο ςτοχεϑει ςτο να υποβοηθόςει τα ςχολεύα να αναπτυχθοϑν ςε 
ςυμπεριληπτικϋσ εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ, προϒποθϋτει τη δημιουργύα μιασ ςχολικόσ 
κοινϐτητασ, η οπούα χαρακτηρύζεται απϐ  αςφϊλεια,  αποδοχό και  ςυνεργατικό κουλτοϑρα. 
Οι δεύκτεσ που προςδιορύζουν μια τϋτοια κοινϐτητα αναφϋρονται ςτα εξόσ ςημεύα: «Όλοι 
εύναι ευπρϐςδεκτοι. Σο προςωπικϐ ςυνεργϊζεται. Σα παιδιϊ βοηθοϑν το ϋνα το ϊλλο. Σο 
προςωπικϐ και τα παιδιϊ ςϋβονται ο ϋνασ τον ϊλλο. Σο προςωπικϐ και οι γονεύσ/κηδεμϐνεσ 
ςυνεργϊζονται. Σο προςωπικϐ και η διεϑθυνςη ςυνεργϊζονται. Σο ςχολεύο ενθαρρϑνει την 
κατανϐηςη τησ διαςϑνδεςησ μεταξϑ των ανθρώπων ςε ϐλο τον κϐςμο. Σο ςχολεύο και οι 
τοπικϋσ κοινϐτητεσ ςυνεργϊζονται μεταξϑ τουσ. Σο προςωπικϐ ςυνδϋει τι ςυμβαύνει ςτο 
ςχολεύο με τη ζωό των παιδιών ςτο ςπύτι» (Booth&Ainscow, 2011, ςελ.70). 

Ενδοςχολικϊ Δύκτυα υνεργαςύασ 

ϑμφωνα και με τα παραπϊνω το ςημερινϐ ςχολεύο για να εύναι αποτελεςματικϐ και 
ςυμπεριληπτικϐ οφεύλει να λειτουργεύ ωσ κοινϐτητα, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ςϑγχρονεσ 
αλλαγϋσ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, που αφοροϑν την κοινωνικό ςημαςύα τησ εκπαύδευςησ, 
την ανϊδειξη του ςυνεργατικοϑ τρϐπου μϊθηςησ, την ςημαντικϐτητα τησ διαφορετικϐτητασ 
των εκπαιδευομϋνων καθώσ και του επαγγελματιςμοϑ του εκπαιδευτικοϑ.  

Η λειτουργύα ενϐσ ςχολεύου ωσ κοινϐτητα μϊθηςησ ςχετύζεται με τη ςυγκρϐτηςη μιασ 
επαγγελματικόσ κοινϐτητασ πρακτικόσ του διδακτικοϑ του προςωπικοϑ με ςτϐχο την 
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δημιουργύα και μεταφορϊ γνώςησ μϋςα ςτο χώρο εργαςύασ(Κοτύνη& Σζελϋπη, 2014). ε 
αυτόν οι ςυνεργαζϐμενοι εκπαιδευτικού ϋχοντασ κοινοϑσ ςτϐχουσ και κοινϊ πιςτεϑω 
επικοινωνοϑν ο ϋνασ τη γνώςη του ϊλλου και μϋςα απϐ τη διαδικαςύα του πειραματιςμοϑ -
πϋρα απϐ ςτερεϐτυπεσ διαδικαςύεσ-, του αναςτοχαςμοϑ και τησ ανακϑκλωςησ, δημιουργοϑν 
γνώςη η οπούα δοκιμαζϐμενη ςτην πρϊξη, ςυνεχώσ τροποποιεύται. Ουςιαςτικϊ τα μϋλη μιασ 
κοινϐτητασ πρακτικόσ αλληλεπιδροϑν ϋχοντασ ςϑμφωνα με τον Wenger (1998) ϐπωσ 
αναφϋρεται ςτον Αγγελύδη (2011, ςελ.105) «μια αύςθηςη κοινόσ επιχεύρηςησ και ταυτϐτητασ 
ςυνδεδεμϋνα ςε ϋνα δύκτυο ςυνεργαςύασ».  

τα ενδοςχολικϊ δύκτυα ςυνεργαςύασ δϑο ό περιςςϐτεροι εκπαιδευτικού ενϐσ ςχολεύου  
με την εν δυνϊμει ςυμμετοχό των μαθητών και των γονϋων του ςχολεύου παρϊγουν ιδϋεσ τισ 
οπούεσ μετουςιώνουν ςε δρϊςεισ και αποτελεςματικϋσ παιδαγωγικϋσ πρακτικϋσ 
προϒποθϋτοντασ μια μακρϊ δϋςμευςη και ϋντονη ςυνεργαςύα (Αγγελύδησ, 2011). 

Μεθοδολογύα 

Η παροϑςα μελϋτη περύπτωςησ, ςτα πλαύςια τησ ποιοτικόσ ϋρευνασ, υλοποιόθηκε τα 
ςχολικϊ 
ϋτη 2013-2014 και 2014-2015 απϐ τον δϊςκαλο τησ τϊξησ, τηνδαςκϊλα του μαθητό κατϊ τα 
τρύα προηγοϑμενα ϋτη και την ειδικό βοηθϐ τησ ιδιωτικόσ  Παρϊλληλησ τόριξησ (Π) και 
μητϋρα του μαθητό με ΔΑΥ/(AS), ο οπούοσ  φοιτοϑςε ςτην Δ΄ και Ε΄ τϊξη δημοτικοϑ 
ςχολεύου αντύςτοιχα ςε κϊθε ακαδημαώκϐ ϋτοσ. 

τοχεϑοντασ ςτη ςυλλογό περιςςϐτερων «εςωτερικών» πληροφοριών επιλϋγηκε η 
μελϋτη περύπτωςησ, διϐτι αποτελεύ τη μελϋτηενϐσ περιςτατικοϑ εν τη εξελύξει του, 
παρϋχοντασ χρονολογημϋνεσ περιγραφϋσ γεγονϐτων αναμειγμϋνεσ με την ανϊλυςό τουσ, 
επικεντρώνοντασ ςε ατομικϊ ό ομαδικϊ δρώντα υποκεύμενα προςπαθώντασ να κατανοόςει 
τον τρϐπο με τον οπούο αντιλαμβϊνονται τα γεγονϐτα, εμπλϋκοντασ ϊμεςα τον ερευνητό 
ςτο υπϐ μελϋτη γεγονϐσ (Cohenetal., 2007). 

υμμετϋχοντεσ 

Με  πρωτοβουλύα τησ δαςκϊλασ του μαθητό κατϊ τα τρύα προηγοϑμενα ϋτη, ξεκύνηςε η 
ςυνεργαςύα με τον δϊςκαλο τησ τϊξησ και την ειδικό βοηθϐ  Π με ςτϐχο τον ςχεδιαςμϐ και 
την υλοπούηςη ενϐσ δύωρου εβδομαδιαύου  προγρϊμματοσ προώθηςησ και ανϊπτυξησ 
φιλικών ςχϋςεων και καλλιϋργειασ κοινωνικών δεξιοτότων ςε υπαύθριο εξωςχολικϐ χώρο 
και ςτο ςπύτι του μαθητό τησ Δ΄και κατϊ την επϐμενη ςχολικό χρονιϊ τησ Ε΄τϊξησ του 
Δημοτικοϑ. 

 ε αυτϐτο δύκτυο ςυνεργαςύασ ςυμμετεύχε η πλειονϐτητα των μαθητών τησ Δ΄και κατϊ 
την επϐμενη ςχολικό χρονιϊ τησ Ε΄τϊξησ που φοιτοϑςε ο μαθητόσ με ΔΑΥ/(AS) και για την 
εφαρμογό του ενημερώθηκαν και ςυνεργϊςτηκαν αρχικϊ οι γονεύσ τουσ, ενώ την δεϑτερη 
χρονιϊ αναπτϑχθηκαν ςυνεργαςύεσ με τον ςϑλλογο γονϋων του ςχολεύου, την κοινϐτητα 
μϋςω ενϐσ ςυλλϐγου ΑμεΑκαι υποςτηρύχτηκε απϐ τον Δ/ντό  του ςχολεύου  και ϋναν 
εθελοντό γυμναςτό.  

Μϋςα ςυλλογόσ δεδομϋνων 

Για την ςυλλογό των δεδομϋνων χρηςιμοποιόθηκε η ποιοτικό μϋθοδοσ ϋρευνασ τησ 
ςυμμετοχικόσ παρατόρηςησ, ϐπου ο παρατηρητόσ εμπλεκϐμενοσ ςτη διαδικαςύα 
διερεϑνηςησ τησ περύπτωςησ, ςυμμετϋχει πλόρωσ ςε ϐλεσ τησ δραςτηριϐτητεσ τησ ομϊδασ, 
ωσ μϋλοσ τησ με ειδικϐ ό μη ρϐλο, με φυςικϐ τρϐπο, επινοώντασ ϋνα ςχϋδιο ταξινϐμηςησ και 
καταχώρηςησ των υπϐ παρατόρηςη ςυμπεριφορών ( Παπαναςταςύου & Παπαναςταςύου, 
2014).  

υγκεκριμϋνα τα δεδομϋνα προόλθαν απϐ ςυμμετοχικό παρατόρηςη τησ ειδικόσ βοηθοϑ 
τησ Π, του δαςκϊλου τησ Σϊξησ και τησ δαςκϊλασ του μαθητό κατϊ τα τρύα προηγοϑμενα 
ϋτη με βϊςη πρωτϐκολλο παρατόρηςησ που ςυνδιαμορφώθηκε μετϊ απϐ ελεϑθερη ςυνεχό 
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παρατόρηςη των παρατηρητών, διαπιςτώνοντασ το υψηλϐ ποςοςτϐ ςυμφωνύασ μεταξϑ 
τουσ, που αντανακλοϑςε τον υψηλϐ βαθμϐ αξιοπιςτύασ των παρατηρόςεων.   

Επύςησ ςυγκεντρώθηκαν ϋγγραφα ϐπωσ ημερολϐγιο δραςτηριοτότων του 
προγρϊμματοσ, το οπούο ςυνϋταςςαν οι οργανωτϋσ του, ςημειώςεισ που ςχετύζονταν με το 
υπϐ ϋρευνα θϋμα ςτο ημερολϐγιο ϋρευνασ, ςτοχαςτικϊ ημερολϐγια που τηροϑςαν και οι 
τρεισ ερευνητϋσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ, που αποτελοϑν γραπτϋσ 
απεικονύςεισ γεγονϐτων μϋςα απϐ την οπτικό του ςυντϊκτη τουσ, μϋςα ςε ϋνα χρονικϐ 
πλαύςιο. Η ϋκταςη και η μορφό  των ημερολογύων ποικύλει ωσ ανοργϊνωτεσ αναφορϋσ 
γεγονϐτων, ωσ ςϑντομεσ ςημειώςεισ υπϐ μορφό υπομνημϊτων ό ωσ ςημειώςεισ 
αναςτοχαςμοϑ και ενδοςκϐπηςησ (Altrichteretal., 2001) που ςτη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη 
βοόθηςαν τουσ ερευνητϋσ μϋςα απϐ τισ  αναςτοχαςτικϋσ ςυνομιλύεσ τουσ, να ελϋγχουν τα 
δεδομϋνα, τισ ερμηνεύεσ και τα ςυμπερϊςματϊ τουσ με την παρϊλληλη επιβεβαύωςό τουσ 
απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

Για την ανϊλυςη των δεδομϋνων που όταν ςυνεχόσ και ταυτϐχρονη με τη ςυλλογό τουσ, 
ακολουθόθηκαν δϑο ςτϊδια το επαγωγικϐ και το ςυμπεραςματικϐ (Erickson, 1986). την 
αρχό ϋγινε η οργϊνωςη των δεδομϋνων ανϊλογα με τισ διαφϐρουσ μεθϐδουσ ςυλλογόσ των 
και μετϊ απϐ μελϋτη εντοπύςτηκαν τα επανεμφανιζϐμενα θϋματα. Ϊπειτα εντοπύςτηκαν 
ενδεύξεισ που υποςτόριζαν ό απϋρριπταν αυτϊ τα θϋματα. τη ςυνϋχεια τα δεδομϋνα 
ξαναοργανώθηκαν ςε ευρϑτερα θϋματα και διατυπώθηκαν ιςχυριςμού με βϊςη τα 
ερευνητικϊ ερωτόματα οι οπούοι και τεκμηριώθηκαν απϐ τα παρακϊτω δεδομϋνα. 

Διαδικαςύα λειτουργύασ του ενδοςχολικού δικτύου ςυνεργαςύασ 

Σο ϋναυςμα για την παροϑςα ϋρευνα το ϋδωςε η διαπύςτωςη τησ ςημαντικϐτητασ των 
ςυνεργαςιών που εύχαν αναπτυχθεύ τϐςο μεταξϑ των δϑο εκπαιδευτικών ϐςο και μεταξϑ 
τησ μιασ εκπαιδευτικοϑ με την ειδικό βοηθϐ τησ Π για την υλοπούηςη αντύςτοιχων 
προγραμμϊτων. Ϊτςι οι ςυμμετϋχοντεσ εύχαν όδη  κοινοϑσ  κώδικεσ  ανακυκλώνοντασ 
εξελικτικϊ τισ γνώςεισ και τισ κοινϋσ εμπειρύεσ που εύχαν.  

Αρχικϊ κατϊ την ϋναρξη του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2013-2014, ςυνεργαζϐμενοι οι τρεισ 
ςχεδύαςαν ϋνα ςχϋδιο δρϊςησ το οπούο υπϐκειτο ςε ςυνεχό αξιολϐγηςη. Αφοϑ τϋθηκε η 
ςτοχοθεςύα του προγρϊμματοσ, ςχεδιϊςτηκε η ροό και το περιεχϐμενϐ του. Με βϊςη τη 
ςημαντικϐτητα τησ εκπαύδευςησ των παιδιών ςτην φιλύα ( Salend, 2001) τϋθηκε ωσ γενικϐσ 
βαςικϐσ ςτϐχοσ η προώθηςη και ανϊπτυξη φιλικών ςχϋςεων. Παρϊλληλα τϋθηκε ωσ ςτϐχοσ 
και  η καλλιϋργεια των κοινωνικών δεξιοτότων των μαθητών ςυμπεριλαμβανομϋνου και του 
μαθητό με ΔΑΥ/ ΑS λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι τα δύκτυα των ςυνομηλύκων (peernetworks), 
ϋχει βρεθεύ ϐτι αναπτϑςςουν τισ κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ των παιδιών με αυτιςμϐ και 
προωθοϑν την κοινωνικό τουσ ενςωμϊτωςη (Kalyva&Avramidis, 2005). 

Γι’ αυτϐ αποφαςύςτηκε η οργϊνωςη δημιουργικών και καθαρϊ ψυχαγωγικών 
δραςτηριοτότων. Σελοϑνταν κϊθε Κυριακό απϐγευμα με τη ςυμμετοχό 8-10 κϊθε φορϊ 
επιλεγμϋνων με κυκλικό ςειρϊ διαδοχόσ παιδιών του τμόματοσ τησ Δ΄ τϊξησ, όταν διϊρκειασ 
2 ωρών και λϊμβαναν χώρα ςε εξωςχολικϐ περιβϊλλον. Επιλϋχθηκε ο αςφαλόσ και 
πρϐςφοροσ προαϑλιοσ χώροσ του ςπιτιοϑ του μαθητό με ΔΑΥ/(AS) ωσ ϊτυπο περιβϊλλον 
εκμϊθηςησ κοινωνικών δεξιοτότων οι οπούεσ αναπτϑςςονται ςτα διαλεύμματα και τισ 
αθλητικϋσ ςχολικϋσ δραςτηριϐτητεσ (Αγγελύδησ &Αβρααμύδου, 2011).  

Μετϊ τον ανωτϋρω ςχεδιαςμϐ, κατϊ την διϊρκεια τησ εβδομαδιαύασ ςχολικόσ 
ενημϋρωςησ των γονϋων του τμόματοσ, ακολοϑθηςε ενημϋρωςη απϐ τον δϊςκαλο τησ 
τϊξησ-ερευνητό ςτουσ γονεύσ των μαθητών τησ τϊξησ, ενθαρρϑνοντασ την ςυμμετοχό τουσ 
ώςτε να εμπλακοϑν ςτην υλοπούηςη του προγρϊμματοσ. Ϊπειτα ενημερώθηκαν απϐ τον ύδιο 
και οι μαθητϋσ. Αρχικϊ οι αντιδρϊςεισ των γονϋων όταν αμόχανα επιφυλακτικϋσ απϐ ϊγνοια 
και φϐβο για το ϊγνωςτο και την αςφϊλεια των παιδιών, αφοϑ δεν υπόρχαν ςτενϋσ φιλικϋσ 
ςχϋςεισ με το οικογενειακϐ περιβϊλλον του μαθητό με ΔΑΥ/(AS).  

Αντιθϋτωσ εξαρχόσ  υπόρξε ενθουςιώδησ  ανταπϐκριςη απϐ ϐλα τα παιδιϊ, τα οπούα 
προςδοκοϑςαν να ϋλθει η ςειρϊ ςυμμετοχόσ τουσ. Σα ονϐματα των ςυμμετεχϐντων κϊθε 
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φορϊ παιδιών ανακοινώνονταν κϊθε εβδομϊδα και οι γονεύσ τουσ λϊμβαναν γνώςη με 
ϋγγραφεσ προςκλόςεισ που διαμοιρϊζονταν κϊθε Δευτϋρα ςτουσ μαθητϋσ απϐ την ειδικό 
βοηθϐ Π με την ςυνδρομό του δαςκϊλου τησ τϊξησ. Οι ϋγγραφεσ προςκλόςεισ 
επιςτρϋφονταν υπογεγραμμϋνεσ απϐ τουσ γονεύσ ενημερώνοντασ εϊν υπόρχε κώλυμα, 
οπϐτε και γινϐταν αντικατϊςταςη του ςυμμετϋχοντοσ παιδιοϑ. Ϊτςι με ςυχνϐτητα  ανϊ δϑο 
εβδομϊδων περύπου, υπόρχε τακτικό και ςυςτηματικό ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών.  

Μετϊ την τρύτη ςυνϊντηςη του προγρϊμματοσ και εντϐσ τησ τϊξησ, ςε ϋνα ςχολικϐ 
διϊλειμμα δϐθηκε απϐ κοινοϑ το ϐνομα  « Λϋςχη   ΥαγανοΠαιχνιδο Παρϋα » και επιλϋχθηκε 
το ςϑνθημα « Ϊνασ για ϐλουσ και ϐλοι για ϋναν» που ςηματοδοτοϑςε την ϋναρξη και το 
τϋλοσ των ςυναντόςεων και την αύςθηςη του «ανόκειν» ςτην ομϊδα. 

Σην επϐμενη ςχολικό χρονιϊ  αυξόθηκαν τα μϋλη του δικτϑου, αφοϑ το πρϐγραμμα με 
ςυλλογικό απϐφαςη των γονϋων του τμόματοσ και με την διαμεςολϊβηςη και ςυνεργαςύα 
του ςυλλϐγου γονϋων & κηδεμϐνων του ςχολεύου και του Δ/ντό του ςχολεύου μεταφϋρθηκε 
ςτο χώρο του ςχολικοϑ Γυμναςτηρύου, μετονομϊςτηκε ςε «Λϋςχη Παιχνιδοπαρϋα» και 
εμπλουτύςτηκε με αθλοπαιδιϋσ με την ςυμμετοχό εθελοντών-γυμναςτών δια μϋςου ενϐσ 
ςυλλϐγου Αμεα απϐ την κοινϐτητα. 

Οι δραςτηριϐτητεσ εμπλουτύςτηκαν με προπϐνηςη ποδοςφαύρου και ο αριθμϐσ των 
επιλεγϐμενων με τον ύδιο τρϐπο ςυμμετεχϐντων κϊθε φορϊ παιδιών, αυξόθηκε ςτα 15-17 με 
την ςυμμετοχό και των περιςςοτϋρων αδελφών των μαθητών του τμόματοσ τησ Ε΄ πλϋον, 
τϊξησ. Παρϊλληλα ςε κϊποιεσ δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ πχ ςτο παιχνύδι «μόλα», εμπλϋκονταν 
αυθϐρμητα κϊποιοι γονεύσ, οι οπούοι ςταθερϊ πλϋον παρακολουθοϑςαν με φυςικό παρουςύα 
τισ δραςτηριϐτητεσ απϐ τισ κερκύδεσ του Γυμναςτηρύου. 

Δημιουργύααύςθηςησ κοινόσ επιχεύρηςησ και ταυτότητασ μϋςω τησ ςυνεργαςύασ 

Καταγρϊφηκε μϋςα απϐ την παρατόρηςη και τα ημερολϐγια, η ςυνεργαςύα ανϊμεςα 
ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου, τουσ μαθητϋσ, των οικογενειών τουσ μϋςω των γονϋων 
και των αδελφών τουσ, του Δ/ντό, του ςυλλϐγου γονϋων του ςχολεύου και τησ κοινϐτητασ 
μϋςω ενϐσ ςυλλϐγου Αμεακαι των εθελοντών του, ϐπωσ αυτό ορύζεται κατϊ τουσ 
Cook&Friend(1991): « Η ςυνεργαςύα μεταξϑ προςώπων εύναι ϋνα εύδοσ ϊμεςησ 
αλληλεπύδραςησ μεταξϑ δϑο τουλϊχιςτον ατϐμων που εθελοντικϊ ϋχουν προςφερθεύ για την 
απϐ κοινοϑ λόψη αποφϊςεων και την κοινό εργαςύα προσ την κατεϑθυνςη επύτευξησ ενϐσ 
ςκοποϑ» (ςελ. 6-9) και η οπούα αναλϑεται ωσ ακολοϑθωσ. 

ε εβδομαδιαύεσ δια ζώςησ ςυναντόςεισ του δαςκϊλου τησ τϊξησ και τησ ειδικόσ βοηθοϑ, 
με βϊςη τησ ςημειώςεισ απϐ την ςυμμετοχικό παρατόρηςη, ςυζητοϑνταν ανακϑπτοντα 
θϋματα, αναπροςαρμογϋσ και διευθετόςεισ που αφοροϑςαν την οργϊνωςη και εφαρμογό 
του προγρϊμματοσ κρατώντασ ο καθϋνασ αναςτοχαςτικϊ ημερολϐγια  παρϊλληλα με το 
ημερολϐγιο τησ ϋρευνασ και το ημερολϐγιο των δραςτηριοτότων. Η ςυμμετϋχουςα 
εκπαιδευτικϐσ παρευρϋθηκε ςε κϊποιεσ απϐ τισ ςυναντόςεισ, ενώ ενημερωνϐταν και 
επικοινωνοϑςε κατϊ βϊςη ηλεκτρονικϊ με τουσ ϊλλουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε αυτϋσ τισ 
ςυναντόςεισ. Και οι δϑο εκπαιδευτικού αφιϋρωςαν εθελοντικϊ χρϐνο πϋρα απϐ τα 
υπηρεςιακϊ τουσ καθόκοντα ςτην προετοιμαςύα του προγρϊμματοσ, ςτην 
αλληλοεπικοινωνύα τουσ για την διευθϋτηςη των θεμϊτων, που αφοροϑςαν τϐςο την 
διαχεύριςη του προγρϊμματοσ ϐςο και την ςυνεργαςύα των μελών του δικτϑου και ςτην 
ςυλλογό των δεδομϋνων μϋςω τησ ςυμμετοχικόσ παρατόρηςησ. 

Ο ςταθερϐσ  ενθουςιαςμϐσ και η εθελοντικό ςυμμετοχό των παιδιών, η αυτϐβουλη 
ςυμμετοχό με τη φυςικό παρουςύα  των γονϋων τουσ ςτισ ςυναντόςεισ των 
δραςτηριοτότων, η εθελοντικό ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ςτισ δραςτηριϐτητεσ, η 
ςταθερό υποςτόριξη του δαςκϊλου τησ τϊξησ με ςυζητόςεισ εντϐσ τησ Σϊξησ  και με θετικϋσ 
αναφορϋσ ςτα αποτελϋςματα τησ Λϋςχησ κατϊ την διϊρκεια των πϊγιων ςυλλογικών 
ενημερώςεων των γονϋων του τμόματοσ, εύχαν ςαν αποτϋλεςμα την ςϑςφιξη και 
δημιουργύα ςχϋςεων αλληλεπύδραςησ και εμπιςτοςϑνησ μεταξϑ ϐλων, με αποτϋλεςμα την 
αποδοχό ϐλων, ευρόματα που ςυμφωνοϑν με τα αποτελϋςματα ϊλλων ερευνών ϐτι εύναι 
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ϊκρωσ ςημαντικϐσ ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ ςτην ςυμμετοχό και επιτυχημϋνη 
ςυμπερύληψη των μαθητών με AS (McGregor&Campell, 2001). 

 Σην δεϑτερη χρονιϊ η εμπλοκό και αλληλεπύδραςη των γονϋων και των μαθητών – 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του μαθητό με ΔΑΥ- όταν αμεςϐτερη. ε ϊτυπη ςυνϊντηςη των 
γονϋων ςτο προαϑλιο του ςχολεύου μϋςα απϐ ϋνα καταιγιςμϐ ιδεών αποφαςύςτηκε για την 
επύτευξη τησ Λϋςχησ  η προςπϊθεια μεταφορϊσ τησ ςτο Γυμναςτόριο του ςχολεύου, ο 
εμπλουτιςμϐσ των δραςτηριοτότων με αθλόματα και η ςυμμετοχό και των αδελφών των 
ςυμμαθητών του τμόματοσ  που το επιθυμοϑςαν. Ερωτηθϋντα τα παιδιϊ, αγϐρια και 
κορύτςια επϋλεξαν κατϊ πλειοψηφύα το ποδϐςφαιρο. το ςτϊδιο αυτϐ ενθαρρϑνονταν οι 
ςυγκροϑςεισ ιδεών αλλϊ ϐχι ατϐμων λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι «η ανϊπτυξη πολλών και 
διαφορετικών μεταξϑ τουσ ιδεών αποτελεύ προϒπϐθεςη για την επιτυχό εφαρμογό μύασ 
καινοτομύασ» ςϑμφωνα με τον  Fullan (2003) ϐπωσ αναφϋρεται ςτισ  ϑβακα&Γκινοϑδη 
(2014, ςελ. 156).  

Αντιπροςωπεύα γονϋων τησ τϊξησ αποτϊθηκαν ςτο ςϑλλογο γονϋων & κηδεμϐνων και με 
την ςτόριξη του ςυλλϐγου αιτόθηκαν απϐ τον Δ/ντό την χρόςη του Γυμναςτηρύου για 2 
απογευματινϋσ ώρεσ κϊθε ϊββατο. Ο Δ/ντόσ αφοϑ ενημερώθηκε για την ςτοχοθεςύα του 
προγρϊμματοσ και τα μϋλη του  δικτϑου ςυνεργαςύασ, το οπούο εύχε την ευθϑνη υλοπούηςησ 
του προγρϊμματοσ, ενϋκρινε ϊμεςα την χρόςη του Γυμναςτηρύου ορύζοντασ ωσ υπεϑθυνη 
την μητϋρα του μαθητό με εεα, η οπούα αν και δεν εύχε πλϋον την ιδιϐτητα τησ ειδικόσ 
βοηθοϑ, παρϋμενε βαςικό οργανώτρια τησ Λϋςχησ και ερευνότρια τησ παροϑςασ μελϋτησ. 
Παρϊλληλα με αύτημα τησ μητϋρασ προσ ϋνα τοπικϐ ςϑλλογο Γονϋων, Κηδεμϐνων και Υύλων 
Ατϐμων με Αυτιςμϐ απϐ την κοινϐτητα, αναζητόθηκε και παραςχϋθηκε εθελοντόσ με 
εξειδύκευςη ςτο ποδϐςφαιρο, ϐντασ Διαιτητόσ ποδοςφαύρου.  

Η ανϊπτυξη τησ αύςθηςησ τησ κοινόσ επιχεύρηςησ και ταυτϐτητασ διαφαύνεται και μϋςα 
απϐ τα  αιτόματα των γονϋων για αϑξηςη τησ ςυχνϐτητασ ςυμμετοχόσ των παιδιών. Επύςησ 
φαύνεται μϋςα απϐ τισ αυτϐβουλεσ προςφορϋσ για την κϊλυψη των εδεςμϊτων που 
καταναλώνονταν και του κϐςτουσ αυτών απϐ ϐλεσ τισ μητϋρεσ. το τϋλοσ τησ χρονιϊσ 
δηλώθηκε ϋνθερμα η διϊθεςη ϐλων των γονϋων και των παιδιών για την ςυνϋχιςη τησ 
Λϋςχησ κατϊ την επϐμενη χρονιϊ. 

την πρώτη ςυνϊντηςη τησ Λϋςχησ την δεϑτερη χρονιϊ ςυναποφαςύςτηκε με 
ςυμμετοχικό διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων η μετονομαςύα τησ ςε «Λϋςχη Παιχνιδοπαρϋα».  

Κατϊ την ϋναρξη τησ δεϑτερησ χρονιϊσ, μετϊ απϐ μια αρχικό ςυνϊντηςη των ερευνητών 
τησ παροϑςασ μελϋτησ και ςυμμετεχϐντων ςτο δύκτυο ςυνεργαςύασ, επαναςχεδιϊςτηκε η 
λειτουργύα τησ Λϋςχησ και ενημερώθηκαν οι γονεύσ για να ςυμμετϋχουν και αυτού ςτην 
οργϊνωςη.  

 Σην επύλυςη προβλημϊτων που προϋκυψαν αργϐτερα  ςχετικϊ με τη χρόςη του χώρου 
του Γυμναςτηρύου, επιλόφθηκαν και διεκπεραύωςαν ϊμεςα με ςτϐχο την επύτευξη τησ 
διατόρηςησ τησ Λϋςχησ, τϐςο ο Δ/ντησ , ο οπούοσ ενημερώνεται ςταθερϊ για την πορεύα τησ 
Λϋςχησ, ϐςο  και ο ςϑλλογοσ Γονϋων και Κηδεμϐνων του ςχολεύου. 

Οι ερευνητϋσ τησ μελϋτησ παραμϋνουν ςυντονιςτϋσ του δικτϑου και του προγρϊμματοσ. 

υμπερύληψη του μαθητό με ΔΑΥ/(AS) 

Σο ASαποτελεύ μια «καλόσ λειτουργικϐτητασ» κατϊςταςη του Υϊςματοσ του Αυτιςμοϑ. 
Ωτομα με ASπαρουςιϊζουν δυςκολύεσ  ςτην επικοινωνύα με τουσ ϊλλουσ,  ςτη ρϑθμιςη τησ 
κοινωνικόσ τουσ αλληλεπύδραςησ, ςτη διατόρηςη φιλιών και ομϊδων(Attwood, 2003).Σα 
περιςςϐτερα ϊτομα με AS ενώ επιθυμοϑν να εύναι κοινωνικϊ ενεργϊ, εντοϑτοισ επειδό δεν 
μποροϑν να κατανοόςουν τουσ ϊγραφουσ κανϐνεσ και τισ νϐρμεσ που διϋπουν την 
κοινωνικοπούηςη του ατϐμου, μϋνουν παραγκωνιςμϋνα και κοινωνικϊ αποξενωμϋνα με 
κύνδυνο να περιθωριοποιοϑνται ( NationalAutisticSociety, 2007). 

 Ο μαθητόσ  αρχικϊ με βϊςη τα δεδομϋνα απϐ τα πρωτϐκολλα παρατόρηςησ, αρνιϐταν να 
ςυμμετϋχει ςε ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητεσ, λϐγω τησ ϋντονησ κοϑραςησ που βύωνε απϐ τον 
καταιγιςμϐ και την επεξεργαςύα κοινωνικών πληροφοριών και ςυναιςθημϊτων που 
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δεχϐταν. ταδιακϊ αποκτώντασ κατανϐηςη των κοινωνικών ςυνθηκών και αυτοπεπούθηςη 
ςυμμετεύχε με ενθουςιαςμϐ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια ςε ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητεσ. 

Μϋςω των δομημϋνων ψυχαγωγικών δραςτηριοτότων του ενδοςχολικοϑ δικτϑου εκτϐσ 
τησ αύθουςασ διδαςκαλύασ, δϐθηκε η δυνατϐτητα ο μαθητόσ να αλληλογνωριςτεύ και να 
αλληλεπιδρϊςει τϐςο με τουσ ςυμμαθητϋσ του ϐςο και με τουσ γονεύσ τουσ και τα αδϋλφια 
τουσ, γεγονϐσ που οδόγηςε ςτην ανϊπτυξη ςχϋςεων  ςυμπϊθειασ και αλληλοαποδοχόσ που 
αποτελοϑν βαςικϊ ςτοιχεύα τησ ςυμπερύληπτικόσδιαδικαςύασ(Booth&Ainsow, 2011). 

ϑμφωνα δε με τα δεδομϋνα, τα παιδιϊ  (οι ςυμμαθητϋσ του και τα αδϋλφια τουσ) που 
εύχαν πληροφϐρηςη και ςυμμετεύχαν ςτισ δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ, εύχαν προθυμύα να 
αλληλεπιδρϊςουν μαζύ του και ςτην αυλό του ςχολεύου κατϊ το ςχολικϐ ωρϊριο, γεγονϐσ 
που καταγρϊφεται ωσ ςυνϋπεια και ςε ευρόματα  ϊλλων ερευνών (Sasso, Simpson&Novak, 
1985), ενδυναμώνοντασ ϋτςι την διαδικαςύα τησ ςυμπερύληψόσ του. 

ημαντικϐ δεδομϋνο αποτϋλεςε περαιτϋρω η καλλιϋργεια προςωπικόσ φιλύασ του 
μαθητό με ΔΑΥ με μια ςυμμαθότριϊ του, ωσ απϐρροια των φιλικών επαφών τουσ ςτα 
πλαύςια των δραςτηριοτότων του δικτϑου, εϑρημα που ϋχει καταγραφεύ και ςε  ϋρευνα των 
Whitakeretal. (1998), προωθώντασ ϋτςι περαιτϋρω την διαδικαςύα ςυμπερύληψησ του 
μαθητό μϋςω τησ ανϊπτυξησ των κοινωνικών του δεξιοτότων. 

Αποτελϋςματα  

Οι ερευνητϋσ τησ παροϑςασ μελϋτησ παρατηρώντασ τον κύνδυνο κοινωνικόσ 
περιθωριοπούηςησ παιδιοϑ με εεα ανϋπτυξαν  και εφϊρμοςαν μϋςω ενϐσ 
ενδοςχολικοϑδικτϑου ςυνεργαςύασ, ςυμπεριληπτικϋσ πρακτικϋσ μϋςα απϐ ϋνα πρϐγραμμα 
προώθηςησ φιλικών ςχϋςεων ςε ϋνα τμόμα τησΔ΄ και κατϊ την επϐμενη ςχολικό χρονιϊ τησ  
Ε΄ τϊξησ Δημοτικοϑ, ϐπου φοιτοϑςε το παιδύ μεΔΑΥ/AS. 

Απϐ τα ευρόματα διαφϊνηκε η αλληλεπύδραςη και η ςυνεργαςύα που αναπτϑχθηκε  μϋςα 
απϐ την δυνατϐτητα αλληλογνωριμύασ του μαθητό με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, τϐςο 
με τουσ ςυνομηλύκουσ του και τα αδϋλφια τουσ, ϐςο και με τουσ ενόλικεσ γονεύσ τουσ, κατϊ 
την διϊρκεια ψυχαγωγικών δρϊςεων εκτϐσ και εντϐσ του ςχολικοϑ χώρου. 

Απϐρροια τησ αλληλεπύδραςησ και τησ ςυνεργαςύασ  αποτϋλεςε η καλλιϋργεια 
ςχϋςεωναλληλοαποδοχόσ και ςυμπϊθειασ με επϋκταςη τησ επικοινωνύασ των ςυνομηλύκων 
και των αδελφών τουσ με το μαθητό με ΔΑΥ μϋςα ςτον προαϑλιο χώρο του ςχολεύου, κατϊ 
την διϊρκεια των διαλειμμϊτων. 

 Περαιτϋρω δϐθηκε η δυνατϐτητα ςτον μαθητό με δυςκολύεσ ςτον τομϋα των κοινωνικών 
δεξιοτότων και ςτην ανϊπτυξη φιλικών ςχϋςεων, να αναπτϑξει φιλύα με μια εκ των 
ςυμμαθητριών του. 

Απϐ τα παραπϊνω τεκμηριώνεται η υλοπούηςη ςυμπεριληπτικόσ διαδικαςύασ για τον 
μαθητό με ΔΑΥ ςτα κοινωνικϊ δρώμενα εντϐσ και εκτϐσ του ςχολεύου, μϋςα απϐ τισ δρϊςεισ 
του ενδοςχολικοϑ δικτϑου, με την κϊλυψη των  δεικτών που αναφϋρονται ςτο πλαύςιο 
προςδιοριςμοϑ τησ υμπερύληψησ  “IndexforΙnclusion” (Booth&Ainsow, 2011) : Οι 
εκπαιδευτικού, οι γονεύσ, οι μαθητϋσ και η τοπικό κοινϐτητα ςυνεργϊςτηκαν με αιςθόματα 
αλληλεγγϑησ και ςεβαςμοϑ προσ ϐλουσ ςυμπεριλαμβανομϋνου του μαθητό με ΔΑΥ. Σο 
ςχολεύο μϋςω του Δ/ντό, του ςυλλϐγου γονϋων και του προςωπικοϑ του ενθϊρρυνε τη 
διαςϑνδεςη των ανθρώπων μϋςα απϐ την επύτευξη κοινών δρϊςεων, ςυνδϋοντασ την 
εξωςχολικό με την ενδοςχολικό ζωό των παιδιών. 

χετικϊ με τουσ περιοριςμοϑσ τησ ϋρευνασ αναφερϐμαςτε ςτο περιοριςμϋνο δεύγμα μϐνο 
ενϐσ ςχολεύου και ςτην πιθανό μεροληψύα των ερευνητών επειδό ςυμμετεύχαν και οι ύδιοι  
ςτην υλοπούηςη του προγρϊμματοσ. ε αντιςτϊθμιςη αυτόσ τησ αδυναμύασ 
χρηςιμοποιόθηκαν πολλϊ και διαφορετικϊ εργαλεύα ςυλλογόσ δεδομϋνων(ταςινϐσ, 2013), 
ϐπωσ ςημειώςεισ απϐ  ςυμμετοχικό παρατόρηςη, ημερολϐγιο δραςτηριοτότων του 
προγρϊμματοσ,ςημειώςεισ απϐ το ημερολϐγιο ϋρευνασ, ςτοχαςτικϊ ημερολϐγια των 
ερευνητών. 
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υμπερϊςματα 

την παροϑςα μελϋτη περύπτωςησ διερευνόθηκε η λειτουργύα ενϐσ ενδοςχολικοϑ 
δικτϑου ςυνεργαςύασ για την υλοπούηςη ςυμπεριληπτικών πρακτικών μϋςω προγραμμϊτων 
ανϊπτυξησ φιλικών ςχϋςεων, με ςτϐχο την ςυμπερύληψη μαθητό με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ 
ανϊγκεσΔΑΥ/(AS).  

Απϐ την μελϋτη  προκϑπτει ϐτι απϐ την λειτουργύα του ενδοςχολικοϑ δικτϑου 
ςυνεργαςύασ προωθόθηκε η διαδικαςύα ςυμπερύληψησ του μαθητό, μϋςα απϐ την 
δημιουργύα μιασ  κοινϐτητασμϋςα και ϋξω απϐ τα ςχολικϊ ϐρια, ϐπου ϐλοι όταν 
ευπρϐςδεκτοι, ςυμμετεύχαν και ςυνεργϊζονταν με αλληλοςεβαςμϐ ςτην ετερϐτητα του 
καθενϐσ και ςτισ δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ, ςτοιχεύα που ςυνθϋτουν την ϋννοια τησ 
υμπερύληψησ ςϑμφωνα με το “IndexforΙnclusion” (Booth&Ainsow, 2011). 

Επιπροςθϋτωσ διαφϊνηκε η θετικό αποτελεςματικϐτητα των ςυμπεριληπτικών 
πρακτικών προώθηςησ φιλιών, που ανϋπτυξε ςυνεργατικϊ το ενδοςχολικϐ  δύκτυο, ςτην 
ςυμπερύληψη του μαθητό με εεα, ϐπωσ καταγρϊφεται και ςτη βιβλιογραφύα (Φατζηαγγελό, 
κ.ϊ., 2011). Παρϊ τη αρχικό του ϊρνηςη να ςυμμετϋχει ςτισ κοινωνικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
λϐγω των κοινωνικών δυςκολιών του και την διαπιςτοϑμενη μοναχικϐτητϊ του λϐγω τησ 
κϐπωςόσ του, μϋςα απϐ την ςυνϑπαρξη, αλληλεπύδραςη και ςυνεργαςύα με ςυνομηλύκουσ 
του παρατηρόθηκε  αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ του ςε κοινωνικϊ δρώμενα λϐγω τησ  
καλλιϋργειασ των κοινωνικών του δεξιοτότων αλλϊ και τησ αποδοχόσ του απϐ τουσ 
ςυνομηλύκουσ, τουσ αδελφοϑσ και τουσ γονεύσ τουσ, γεγονϐσ που ϋχει καταγρφεύ και ςε 
ϊλλεσ ϋρευνεσ (Hanbury, 2005). 

Αυτό η εργαςύα αποτελεύ μια μελϋτη περύπτωςησ απϐ μια ϋρευνα ςε ϋνα μϐνο ςχολεύο. 
κοπϐ ϋχειτην κατανϐηςη και περιγραφό τησ λειτουργύασ των ενδοςχολικών δικτϑων 
ςυνεργαςύασ, με την καταγραφό εμπειρικόσ μαρτυρύασ, για την αξιοπούηςό τουσ ςτην 
ςχολικό πρϊξη. Σα ευρόματα τησ ϋρευνασ αυτόσ μπορεύ να βοηθόςουν ϐςουσ αςχολοϑνται 
με αυτϐ το θϋμα, να ςτοχαςτοϑν επύ των δικών τουσ τρϐπων εργαςύασ με ςκοπϐ την 
βελτύωςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. 

Επύςησ μπορεύ να δώςουν το ϋναυςμα για περαιτϋρω ϋρευνεσ που θα αφοροϑν την  
ανϊπτυξη του θεςμοϑ των ενδοςχολικών δικτϑων ςυνεργαςύασ και θα διαςφαλύζουν 
επαρκό μαρτυρύα για την υιοθϋτηςη αξιϐπιςτων ςτρατηγικών ςτα ςχολεύα. 
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Λέμεηο θιεηδηά : Οξγάλσζε ρνιηθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, 

παξάιιειε ζηήξημε, απηηζκφο 

Δηζαγσγή 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο πνπ δηεξεπλάηαη ζηε παξνχζα εξγαζία έιαβε ρψξα ζην 11
ν
 

Γπκλάζην Λάξηζαο. πκκεηείρε ε εθπαηδεπηηθφο παξάιιειεο ζηήξημεο (ΔΜ), ε ρεκηθφο 

ηνπ ζρνιείνπ(ΦΜ)  θαη ε κεηέξα ηνπ καζεηή (ΥΚ).Καλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο  δελ 

είλαη εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο. Παξνπζηάδεηαη κηα πξφηαζε βαζηζκέλε ζηελ 

εκπεηξία ησλ εξεπλεηξηψλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη ζ‘απηφ 

ην πιαίζην αμηνινγείηαη.  

Θεσξεηηθφ κέξνο 

Σν ζχλδξνκν πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ην Απζηξηαθφ παηδίαηξν Hans Asperger, ν 

νπνίνο, ην 1944, κειέηεζε ζηελ πξαθηηθή ηνπ παηδηά  κε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger  

θαζηεξψζεθε ην 1981 θαη  ηα θξηηήξηα δηάγλσζεο ηππνπνηήζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1990. 

χλδξνκν Asperger είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε πεξηγξαθή ηεο πην ήπηαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεξεο κνξθήο ηνπ ιεγφκελνπ θάζκαηνο ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ, ή αιιηψο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Μνηάδεη κε ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή ζην 

γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη πνηνηηθή έθπησζε ζηελ θνηλσληθφηεηα, ζηα ελδηαθέξνληα θαη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ δηαθέξεη απφ απηήλ ζην φηη δελ ππάξρεη θιηληθά ζεκαληηθή 

θαζπζηέξεζε ζηε γιψζζα. (Lorna Wing, 1995). 
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Πξνθίι  ηνπ καζεηή 

 Ο καζεηήο καο  είλαη έλα παηδί κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Φνηηά ζηε γ‘ 

γπκλαζίνπ. Έρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ γλσζηηθφ επίπεδν. ηελ Β‘ Γπκλαζίνπ ν βαζκφο ηνπ 

ήηαλε 18,2. Δίλαη έλα παηδί κε ηδηαίηεξν ηαιέλην ζηηο μέλεο γιψζζεο. Μηιάεη αγγιηθά θαη 

γαιιηθά κε πεξηζζφηεξε δηάζεζε απ‘φηη  ηα ειιεληθά. Γηαπηζηψλεηαη πνηνηηθή έθπησζε 

ζηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ, φπσο εθδειψλεηαη κε ηα παξαθάησ: 1. εκαληηθή κείσζε 

ρξήζεο πνιιαπιψλ κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (έθθξαζεο πξνζψπνπ, βιεκκαηηθήο 

επαθήο, ζηάζεσλ ζψκαηνο θαη ρεηξνλνκηψλ). 2. Γπζθνιία δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ κε 

ζπλνκειίθνπο πνπ ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν λα ζπλάδεη. 3. Έιιεηςε αλαδήηεζεο γηα 

θνηλά ελδηαθέξνληα κε άιια άηνκα. 4. Μεησκέλε θνηλσληθή ή ζπλαηζζεκαηηθή 

ακνηβαηφηεηα.  Δθδειψλεη επίζεο επαλαιακβαλφκελε θαη ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά-

ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο: επαλαιακβαλφκελνη θηλεηηθνί καλληεξηζκνί (γηα 

παξάδεηγκα «πέηαγκα» ή ζπζηξνθή ρεξηψλ-δαθηχισλ ή νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο) ή 

επίκνλε ελαζρφιεζε κε κέξε αληηθεηκέλσλ. Έρεη  επίζεο αξθεηέο δπζθνιίεο ζ‘φηη αθνξά 

ηε ιεπηή ηνπ θηλεηηθφηεηα.  

 Αηζζεηεξηαθά ηνλ ελνρινχλ ηδηαίηεξα  θάπνηνη ζφξπβνη. ζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαζφινπ δελ ηνλ ελνρινχλ νη ζφξπβνη ηνπ δηαιείκκαηνο, φκσο ππνθέξεη 

απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ζνξχβνπο δπλαηέο νκηιίεο, γέιηα θιπ κέζα ζηελ ηάμε. ‘απηφ ην 

πεδίν, φζν εθπαηδεχεηαη εθηφο θαη εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζηελ  θαηαλφεζε ηεο 

θνηλσληθήο  πξαγκαηηθφηεηαο ηφζν κεηψλεηαη ε επαηζζεζία ηνπ. Έρεη εθπαηδεπηεί απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ παξάιιειεο ζηήξημεο φηη ε ζπδήηεζε ζε ψξα καζήκαηνο ή ηα αζηεία είλαη  

«δηάιεηκκα» Δίλαη έλα παηδί πνπ απνιακβάλεη ηελ παξέα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, 

ρξεηάδεηαη φκσο απαξαίηεηα θαζνδήγεζε γηα λα ην θαηαθέξεη. 

Ο καζεηήο καο θνηηά ζην 11
ν
 γπκλάζην. Δπηιέρηεθε απηφ ην γπκλάζην πνπ είλαη ζηε 

ζπλνηθία  ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ην 33
ν
 δεκνηηθφ φπνπ θνίηεζε, ελψ  ζηελ ζπλνηθία 

δηακέλεη θαη ν καζεηήο. Έηζη δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο εθηφο ηνπ 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ, αιιά θαη ε απηνλνκία ηνπ.  Ο καζεηήο θνηηά κε ηδησηηθή  παξάιιειε 

ζηήξημε. Δπηιέρηεθε απφ ηνπο γνλείο ε ηδησηηθή παξάιιειε ζηήξημε γηαηί δπζθνιεχεηαη 

ηδηαίηεξα ζηελ θνηλσληθή θαηαλφεζε θαηαζηάζεσλ, ηελ πξσηνβνπιία ζηε πξνζέγγηζε 

ζπκκαζεηψλ θαη ηελ απηννξγάλσζε ζηελ ηάμε θαη έμσ απφ απηή. Δπίζεο πξνζθέξεη  κία 

ζηαζεξφηεηα απαξαίηεηε ζην καζεηή καο. 

Μεηάβαζε ζην γπκλάζην 

 Μηα κεγάιε αλεζπρία γηα φινπο φζνπο εκπιεθφκαζηε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ καζεηή   

ήηαλ ε κεηάβαζε ζην γπκλάζην. Ήηαλ άγλσζηνο ν ρψξνο, ηα πξφζσπα, αξθεηά γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη  πεξηζζφηεξνη νη ζπκκαζεηέο. 

Ζ κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην ζπλνδεχηεθε απφ κηα πξνζπάζεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΓΓΤ θαη ηελ ππεχζπλε ηεο Β‘ζκηαο, ψζηε απηή  λα είλαη 

νξγαλσκέλε. Ο καζεηήο  έθεξε δηάγλσζε απφ ην ΚΔΓΓΤ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή ηνπ 

εηνηκφηεηα.  Δλεκέξσζε ε κεηέξα θαη ν δάζθαινο ηεο Σ‘ ηάμεο ην Μάην ην Γηεπζπληή 

ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ην επηέκβξε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ γηα ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ. 

Οξγαλψζεθαλ επηζθέςεηο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο η ηάμεο ζην ρψξν ηνπ γπκλαζίνπ. 

Δπηζθεθηήθακε ηελ ηάμε ηνπ, δηάιεμε αθφκα θαη ηε ζέζε πνπ ζα θαζίζεη. Δπίζεο, 

ελεκεξσζήθακε απφ ην δηεπζπληή πνηνη ζπκκαζεηέο ζα ήηαλ ζην ίδην ηκήκα καδί ηνπ. 

ιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είραλ ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ άγρνπο. Αθφκα ν Μαζεηήο 

ιέεη: Θπκάζαη πνπ είρακε πάεη ζην γπκλάζην θαη ν δηεπζπληήο κνπ είρε δείμεη ηελ ηάμε 

κνπ; 
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Πξνκεζεπηήθακε απφ πξηλ ηα βηβιία ηεο Α Γπκλαζίνπ θαη εμνηθεησζήθακε κε ην 

πεξηερφκελν καζεκάησλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζην Γεκνηηθφ. 

Ζ παξάιιειε ζηήξημε ήηαλ ην ίδην πξφζσπν απφ ηελ Δ‘ Γεκνηηθνχ  κέρξη θαη ηε  Β‘ 

Γπκλαζίνπ. Απηή ε ζπλέρεηα πξφζθεξε αζθάιεηα θαη κία αίζζεζε ξνπηίλαο πνπ είλαη 

απαξαίηεηε ζην καζεηή καο θαη ήηαλ ν «δηεξκελέαο» γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

ζπκπεξηθνξέο φπσο ζηεξενηππίεο, αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία ηνλ πξψην θαηξφ. 

Δπίζεο ε παξάιιειε ζηήξημε εμνηθείσζε ην καζεηή κε έλλνηεο θαηλνχξηεο  θαη γη΄ 

απηφ πεγή άγρνπο γηα ην καζεηή φπσο:  θελφ, αιιαγή εθπαηδεπηηθνχ, απνπζηνιφγην, 

δηαθνξεηηθφ σξάξην, δηαθνξεηηθνί ζπκκαζεηέο. Δπίζεο  κε ηελ ίδηα ινγηθή ην θαινθαίξη 

είδακε ηα βηβιία ηεο Α‘ γπκλαζίνπ ζηα θαηλνχξηα αληηθείκελα Αξραία, Οηθηαθή 

νηθνλνκία, βηνινγία.  

Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφο είλαη γηα ην καζεηή ν ξφινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξφγξακκα 

εκεξήζην, εβδνκαδηαίν αιιά θαη άπνςε φινπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Δπίζεο ζεκαληηθφ 

είλαη λα έρεη πξφγξακκα γηα ηηο κέξεο πνπ δελ ππάξρεη πξφγξακκα, φπσο ηελ εβδνκάδα 

πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο κέξεο ησλ εμεηάζεσλ. Σν πξφγξακκα δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα 

ηα παηδηά κε απηηζκφ γηαηί δίλεη κηα έλλνηα πξνβιεςηκφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη 

κεηψλεη ην άγρνο (Faherty, C.Ση ζεκαίλεη γηα κέλα, 2003, Gray, C, and White, A.L.,2003 ). 

Ζ   ππεχζπλε εθπαηδεπηηθφο ηνπ ΚΔΓΓΤ γηα ηε Β‘ζκηα επηζθέθηεθε ην ζρνιείν  θαη 

έδσζε δηεπθξηλίζεηο θαη γηα ηνλ ηξφπν εμέηαζεο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε. ηε Β‘ θαη Γ‘ γπκλαζίνπ  είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη   

ππάξρεη ε ίδηα βαζηθή νκάδα θαζεγεηψλ, πνπ κπνξνχλ πηα λα  ελεκεξψλνπλ  ηνπο 

ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

ηε Γ  Γπκλαζίνπ,  εθηίκεζε  φισλ καο πηα είλαη φηη ην  ζχλδξνκν Asperger έρεη 

εληαρζεί ζηε ξνπηίλα ηνπ  11
νπ

 γπκλαζίνπ. 

Σν δηάιεηκκα ζην γπκλάζην 

ην Γπκλάζην  ππάξρεη έλα δηάιεηκκα θάζε 45 ιεπηά. Απηφ θαίλεηαη λα επλνεί ην 

καζεηή, θαζψο είλαη κηθξφηεξνο ν ρξφλνο παξακνλήο ζηελ πνιχ θνπξαζηηθή γη απηφλ 

αηζζεηεξηαθά ηάμε.(Γθνλέια Διέλε,2006). Ο ρξφλνο ησλ δηαιεηκκάησλ είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο (5΄ ή 10΄). Δίλαη γηα ην καζεηή ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

απνθνξηηζηεί, λα εξεκήζεη θαη λα κπνξέζεη λ‘ αθνινπζήζεη ην πξφγξακκά ηνπ.  

ην ζρνιείν ππάξρεη ην «παγθάθη ηεο παξέαο» ζην νπνίν ζπγθεληξσλφκαζηε ζε 

πεξίπησζε θάπνηνπ θελνχ ή δηαγσλίζκαηνο θαη αλαπηχζζνπκε δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηα παηδηά. Ζ πξνεηνηκαζία φκσο απφ ην ζπίηη ζε δνκεκέλε ζπδήηεζε δελ 

είλαη πηα απαξαίηεηε, εθηφο φηαλ βιέπνπκε φηη ππάξρεη θάπνην θαηλνχξην ζέκα πνπ δελ 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. Σα παηδηά εθηηκνχλ ηνλ επγεληθφ ραξαθηήξα ηνπ θαη ην 

νκνινγνπκέλσο πξσηφηππν ρηνχκνξ ηνπ. 

Αθφκα θη αλ ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο είλαη πνιχπινθν (π.ρ. θνπηζνκπνιηφ γηα 

θαζεγεηέο), θξνληίδνπκε λα θάζεηαη θαζφκαζηε θνληά θαη λα αθνχεη. Δπίζεο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα απφ ηεο ζπλνδφ λα δνκεί θαηά θάπνην ηξφπν ηε ζπδήηεζε κε εξσηήζεηο. Αλ 

θαη δε θαηαθέξλεη αθφκα λα παίξλεη κέξνο ζε αδφκεηε ζπδήηεζε,  ζπρλά είλαη πνιχ 

θαιφο ζηηο εχζηνρεο αηάθεο πνπ θεξδίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο παξέαο. 

Δπίζεο ηνλ δηεπθνιχλεη λα ζπδεηά θαζηζηφο κε ηα παηδάθηα αληί λα είλαη φινη φξζηνη. 

Σφηε δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ην άγρνο ηνπ θαη απαληάεη πεξπαηψληαο, δείρλνληαο ηελ 

πιάηε ηνπ. Καη απηφ δελ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία. Απηφ πξνζπαζνχκε λα δηδάμνπκε 

ηψξα. Ο ζπκκαζεηήο λα κπνξεί λα  βιέπεη ηα ρείιε κνπ φηαλ απαληψ. 

ε κέξεο έληαζεο απνθνξηίδεηαη  πεξπαηψληαο ζην  πξναχιην κφλνο. Βιέπνπκε   φκσο 

φηη αξθεηέο θνξέο  ηνλ αθoινπζνχλ νη ζπκκαζεηέο. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη νη ζπκκαζεηέο 

ηνπ έρνπλ θαηαλνήζεη ηη ζεκαίλεη γηα ην καζεηή δελ ζέισ λα κηιάσ. Οπφηε είλαη κηα 
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ελδηαθέξνπζα εηθφλα: πλνδνηπφξνη λαη, ζπλνκηιεηέο φρη. Πξνέθηαζε ηνπ δηαιείκκαηνο 

είλαη νη ψξεο ησλ θελψλ θαη ηεο γπκλαζηηθήο φπνπ ηα παηδηά αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά. 

Οξγάλσζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

Δπηζεκαίλεηαη ζπρλά πφζν ε  νξγάλσζε (δφκεζε) ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα βνεζά 

ηε κείσζε ηνπ άγρνπο  αιιά θαη ηελ θνηλσληθή  αιιειεπίδξαζε.  

Απφ ηελ Πέκπηε δεκνηηθνχ  κέρξη ηελ Α Γπκλαζίνπ νξγαλσλφηαλ ζην  ζπίηη ηνπ 

καζεηή θάζε άββαην γηα έλα δίσξν ε Λέζρε. Γειαδή  ζπγθέληξσζε νκάδαο καζεηψλ, 

πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην ζπίηη ηνπ Μαζεηή. Δθεί εληάζζνληαλ δηαθνξεηηθά 

παηρλίδηα, κνπζηθνθηλεηηθά (π.ρ. κνπζηθά πάδι, παηρλίδηα κε κπάια, κπάζθεη, βφιετ, 

παηρλίδηα παξαηεξεηηθφηεηαο, επηηξαπέδηα (ηδηαίηεξα picture ka θαη trivial pursuit ήηαλ ηα 

αγαπεκέλα ηνπο θαη παληνκίκα). 

ηε Λέζρε ζπκκεηείραλ φινη νη ζπκκαζεηέο ηνπ καζεηή. Σελ άλνημε θαη ην 

θζηλφπσξν νη νκάδεο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο γηαηί ελσλφηαλ κε ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο 

θαη παίδακε φινη καδί. 

Ζ Λέζρε ήηαλ ζεκαληηθή γηαηί ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηάιεηκκα ζην ζρνιείν, βνήζεζε 

ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ην Μαζεηή θαη ζε έλα άιιν πεξηβάιινλ απ‘απηφ ηεο ηάμεο.  

ην γπκλάζην  ζπλερίζακε  ηε ιέζρε κφλν ζηελ Α Γπκλαζίνπ, δηαθνξνπνηψληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο καο. Σε ζέζε ησλ παηρληδηψλ είραλ πάξεη νη ηαηλίεο ζην ζπίηη, ηα 

επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη νη βφιηεο γηα ρπκφ ή ζνθνιάηα ηα 

αββαηφβξαδν.  

Πξνζπαζνχκε πηα  λα ελδπλακψζνπκε ηε ζρέζε κε  θνιιεηνχο ηνπ καζεηή πνπ ν ίδηνο 

έρεη επηιέμεη. ‘απηέο ηηο εμφδνπο, ην παηδί ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 

παξάιιειεο ζηήξημεο  πνπ μέξεη πηα ηα ελδηαθέξνληα φισλ, ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ην ςπραγσγηθφ θνκκάηη πξνο φθεινο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ, θαζψο είλαη ε 4
ε
 ρξνληά πνπ είλαη κε ην Μαζεηή. Δπίζεο νη 

ζπκκαζεηέο  ζπκκεηέρνπλ καδί ηνπ ζην πξφγξακκα αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  

κε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (friends play),αιιά θαη ζηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία θάζε 

άββαην. 

Έηζη ν καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη έλαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζηφρν: έρεη έλαλ θνιιεηφ. 

Μνηξάδνληαη ηα ελδηαθέξνληα γηα ηνπο ππνινγηζηέο, ηα ιέγθν, ηα βηβιία. 

εκαληηθέο επίζεο, ήηαλ θαη ζην γπκλάζην νη νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ αλέζεηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί (ελ πξνθεηκέλσ ε ΦΜ) ζηα καζήκαηα ηεο ρεκείαο, ηεο βηνινγίαο θαη ηεο 

γεσγξαθίαο ζην γπκλάζην. Έηζη, είρε ηελ επθαηξία λα  ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα αιιά θαη  

λα αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή πξνο φθεινο ηεο νκάδαο. Δπίζεο, 

παξνπζίαδε ν ίδηνο ηελ εξγαζία, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζην λα ππεξληθά ηελ ακεραλία ηνπ  

Έλα άιιν πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ηψξα πνπ ν 

ειεχζεξνο ρξφλνο έρεη ιηγνζηέςεη γηα φινπο είλαη ην facebook. πρλά κηιάκε καδί κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο. Δίλαη εληππσζηαθφ πφζν ηνλ δηεπθνιχλεη. Δπηθνηλσλψ απφ έλα ήζπρν κέξνο 

θαη γηα φζε ψξα ζέισ. Μπνξψ λα βξσ κηα δηθαηνινγία θαη εχζρεκα λα απνρσξήζσ. Σν 

Fb έρεη γηα ην καζεηή αληηθαηαζηήζεη ζρεδφλ εληειψο ην ηειέθσλν θαη o καζεηήο 

εμππεξεηείηαη ζε ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο φπσο: ελεκεξψλνκαη γηα ην ηη κάζεκα έρσ, ε 

θιείλσ ξαληεβνχ κε ζπκκαζεηή κνπ. Βέβαηα, ν γνληφο πξέπεη πάληα λα έρεη ζην κπαιφ 

ηελ εμάξηεζε απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

Δξγαιεία  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Σν πην ζπνπδαίν εξγαιείν ήηαλ ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ γνληνχ θαη 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη δηεπζπληή. Ζ εκπηζηνζχλε ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα θαη απφ ηηο 
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δχν πιεπξέο. ηελ Α‘ Γπκλαζίνπ ππήξρε ζρεδφλ θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία ηεο κεηέξαο θαη 

ησλ δηδαζθφλησλ. 

Τπάξρεη ηεηξάδην επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαζεγεηέο. Απηφ ιεηηνπξγεί σο εμήο: ηηο 

ζπδεηήζεηο καο νη γνλείο βάδνπκε απφ θνηλνχ κε ηνπο θαζεγεηέο έλα καθξνπξφζεζκν 

ζηφρν π.ρ. λα ζεθψλεη ν καζεηήο  ρέξη ζηα αξραία ή λα θαηαλνεί ην θείκελν ζην κάζεκα 

ησλ  ειιεληθψλ θιπ ή λα βειηηψζεη ην γξαπηφ ηνπ ζηε γιψζζα.  

Γηα λα ζεθψλεη ρέξη ζηα αξραία πξνεηνίκαδα απφ ην ζπίηη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, 

Απηέο ηεο έδηλε ε εθπαηδεπηηθφο παξάιιειεο ζηήξημεο ζηε θηιφινγν θαη εμεηαδφηαλ 

ζ‘απηέο. Δπίζεο ζηα θείκελα  κε ελεκέξσλε ε θαζεγήηξηα γηα ηα επφκελα δχν ε ηξία 

θείκελα θαη εηνίκαδα ηελ επεμεξγαζία ζην ζπίηη. Σν ίδην κε ηα ζέκαηα ζην κάζεκα ηεο 

Γιψζζαο. Με ζχληνκα ζεκεηψκαηα, φπνηε ρξεηαδφηαλ, νη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί κε 

ελεκέξσλαλ γηα ηελ πνξεία ησλ ζηφρσλ καο. 

Απαξαίηεηε θξίζεθε ζηε Γ‘ Γπκλαζίνπ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Σα βηβιία 

θάζε καζήκαηνο δηαθνξνπνηήζεθαλ: ηξνπνπνηήζεθε ε χιε θαη ην βηβιίν νπζηαζηηθά 

μαλαγξάθηεθε  πξνθεηκέλνπ  ην χθνο ηνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή: 

ιηγφηεξε γιαθπξφηεηα, εμάιεηςε καθξνπεξίνδνπ ιφγνπ, ρσξίο φκσο λα κεηαβάιιεηαη 

νπζηαζηηθά ην πεξηερφκελν.  Βέβαηα απηφ έγηλε θπξίσο ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, γηαηί 

απηά απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν  πξνεηνηκαζίαο. Φξνληίζακε ινηπφλ ζηα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα λα εκπινπηίδνπκε ην ιεμηιφγηφ ηνπ κε έλλνηεο αθεξεκέλεο πνπ ηηο 

επεμεγνχζακε κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Γεκηνπξγήζακε έηζη έλα ηεηξάδην, ζαλ 

ιεμηθφ, κε έλλνηεο αθεξεκέλεο πνπ ζπλαληνχζε ζπρλά ζηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο, ηεο 

γεσγξαθίαο θιπ. Απηφ ηνλ δηεπθφιπλε λα καζαίλεη ην κάζεκα, αιιά θπξίσο λα 

εκπινπηίδεη ην ιεμηιφγηφ ηνπ.  

Σα ηεζη ηξηκήλνπ ήηαλ, φπνπ ρξεηαδφηαλ, δηαθνξνπνηεκέλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

πεξηείραλ ζπκπιήξσζε θελψλ, αληηζηνίρηζε θαη αζθήζεηο ζσζηνχ ιάζνπο πεξηζζφηεξν 

απ‘φηη αζθήζεηο κε αλνηρηέο απαληήζεηο.  Σα δηαθνξνπνηεκέλα ηεζη ηα εηνηκάδνπλ νη 

θαζεγεηέο ηνπ. ηελ νξγάλσζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο δηδάμακε εθθσλήζεηο 

εξσηήζεσλ  ηνπ ηχπνπ: εξκήλεπζε, πνηα είλαη ε άπνςε ζνπ; θιπ, πνπ πξαγκαηηθά 

δπζθφιεπαλ ην καζεηή καο. 

ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ν καζεηήο εμεηαδφηαλ αξρηθά γξαπηά θαη κεηά πξνθνξηθά, 

ζχκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔΓΓΤ. 

πλεξγαζία κε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 

Σν 11
ν
 Γπκλάζην βξίζθεηαη ζηε ζπλνηθία ηεο Ν. κχξλεο. Δίλαη κηα ηδηαίηεξε 

ζπλνηθία, φπνπ γεληθά ηα ζρνιεία ηεο δνπιεχνπλ ζην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

έληαμεο θαζψο θνηηνχλ καζεηέο Ρνκά. ην 33
ν
 Γεκνηηθφ, πνπ θνίηεζε ν καζεηήο  ην 60 

% είλαη καζεηέο Ρνκά. 

Πέξπζη θαη θέηνο νξγαλψζακε ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ καζήκαηα 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο αξραίσλ θαη καζεκαηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ 

ηνπ Γπκλαζίνπ. Δπίζεο γίλνληαλ καζήκαηα ηζπαληθψλ, θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ, 

ξαςίκαηνο θαη ζθαθηνχ. ηα καζήκαηα δίδαζθαλ εζεινληέο Δίραλ κεγάιε απήρεζε ζηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ην καζεηή καο  ήηαλ κηα επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, λα αιιειεπηδξά καδί ηνπο, φπνηε ήζειε 

θαη γηα φζν ήζειε. 

ηηο 2 Απξηιίνπ 2014, εκέξα γηα ηνλ Απηηζκφ, νξγαλψζεθε  απφ ην ζχιινγν γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ ελεκέξσζε γηα ηνλ απηηζκφ πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ εξγαζηήξη θαηαζθεπψλ 

φισλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο Α Γπκλαζίνπ. Ήηαλ ζπγθηλεηηθφ φηη ηα παηδηά φζε ψξα 

δηήξθεζε ε ελεκέξσζε άθνπγαλ κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ θαη ζνβαξφηεηα. 
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Δίλαη αιήζεηα φηη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ε έληαμε ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ ζηελ ηάμε 

είλαη κία πξφθιεζε. ίγνπξα, φ,ηη δελ ην γλσξίδνπκε καο πξνβιεκαηίδεη ή καο δεκηνπξγεί  

ακεραλία. Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε απφ ηνπο θνξείο αιιά θαη ε πξνζσπηθή πξνζπάζεηα θαη 

ην παηδαγσγηθφ «ζέισ» είλαη θαηά ηε γλψκε καο ην πην δπλαηφ εξγαιείν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη ηε δηθή καο έληαμε ζηνλ γνεηεπηηθφ θφζκν 

ηνπ απηηζκνχ.   
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Πεξίιεςε 

κοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι να εξετϊςει τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ τησ 
Διαταραχόσ Ελλειμματικόσ Προςοχόσ – Τπερκινητικϐτητασ (ΔΕΠ/Τ) καθώσ και τισ 
κατϊλληλεσ εκπαιδευτικϋσ προςεγγύςεισ για τα παιδιϊ και τουσ εφόβουσ. Αρχικϊ, 
γύνεται προςπϊθεια να δοθοϑν απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Σι εύναι η ΔΕΠ/Τ;». 
Ακολουθεύ η παρουςύαςη τησ τριϊδασ των ςυμπτωμϊτων καθώσ και οι μορφϋσ 
εκδόλωςόσ τουσ ςτην καθημερινϐτητα των παιδιών και εφόβων. Ϊπειτα, γύνεται 
αναφορϊ ςτην κατηγοριοπούηςη των ςυμπτωμϊτων ςτουσ υπϐτυπουσ τησ ΔΕΠ/Τ 
καθώσ και ςτην παρουςύαςη των αιτιών τησ διαταραχόσ με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα 
καινοϑργια δεδομϋνα των ερευνών. Ακϐμα, αναφϋρονται τα προβλόματα που 
ςυνοδεϑουν τα παιδιϊ με την εν λϐγω διαταραχό δύνοντασ ϋμφαςη ςτισ πιθανϋσ 
επιπτώςεισ αυτών ςτην καθημερινϐτητα των παιδιών. Σϋλοσ, παρουςιϊζονται 
οριςμϋνεσ παρεμβατικϋσ εκπαιδευτικϋσ ςτρατηγικϋσ για την αντιμετώπιςη του 
ςυνδρϐμου ςτο ςχολικϐ πλαύςιο. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτισ ςτρατηγικϋσ 
τροποπούηςησ τησ ςυμπεριφορϊσ λϐγω τησ αποτελεςματικϐτητϊσ τουσ ςϑμφωνα με 
τα ευρόματα ερευνών καθώσ και τισ απϐψεισ των ερευνητών. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: ΔΕΠ\Τ, εκπαύδευςη, υπερκινητικϐτητα 

Ειςαγωγό 

Απϐ τϐτε που η υπερκινητικϐτητα περιγρϊφηκε πρώτη φορϊ απϐ τον ιατρϐ GeorgeStill 
το 1902 «ωσ αφϑςικη ϋλλειψη ηθικοϑ ελϋγχου» ϋχει γύνει μια απϐ τισ πλϋον ςυζητόςιμεσ 
διαταραχϋσ τησ ςυμπεριφορϊσ απϐ γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ (Henleyetal., 2002). Επύςησ, 
το υπερκινητικϐ ςϑνδρομο ϋχει θεωρηθεύ διεθνώσ ωσ η πιο διερευνημϋνη διαταραχό ςτον 
χώρο τησ παιδοψυχιατρικόσ. Αναφϋρεται χαρακτηριςτικϊ ϐτι πϊνω απϐ 6000 μελϋτεσ ϋχουν 
δημοςιευθεύ ςχετικϊ με αυτϐ (Neuhaus, 1996). Η διαταραχό ςτο πϋραςμα των χρϐνων και 
βϊςη των αντιλόψεων τησ κϊθε εποχόσ ϋκανε μια διαδρομό απϐ διϊφορεσ ονομαςύεσ ϐπωσ 
(α) ςϑνδρομο Strauss, (β) όπια εγκεφαλικό βλϊβη, (γ) εγκεφαλοπϊθεια, (δ) ελϊχιςτη 
εγκεφαλικό δυςλειτουργύα, (ε) υπερκινητικϐτητα, (ςτ) υπερκινητικό αντύδραςη, (ζ) 
υπερκινητικϐ ςϑνδρομο, (η) διαταραχό ελλειμματικόσ προςοχόσ με ό χωρύσ 
υπερκινητικϐτητα (Σρύγκα-Μϋρτικα, 2005).H τελευταύα ονομαςύα που ϋχει επικρατόςει 
εύναι αυτό τησ Διαταραχόσ Ελλειμματικόσ Προςοχόσ – Τπερκινητικϐτητασ (APA, 2013) 
«Αυτϐ δηλώνει ϐτι πλϋον η ϋμφαςη δύνεται ςτισ διαδικαςύεσ ελϋγχου και διαχεύριςησ των 
παρορμόςεων» (Καλαντζό – Αζύζι & Ζαφειροποϑλου, 2004). 
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Σι εύναι η Διαταραχό Ελλειμματικόσ Προςοχόσ – Τπερκινητικότητασ; 

ϑμφωνα με το Διαγνωςτικϐ Εγχειρύδιο Χυχικών Διαταραχών τησ Αμερικανικόσ 
Χυχιατρικόσ Εταιρύασ (DSM-V) η ΔΕΠ/Τ εντϊςςεται ςτην κατηγορύα «Διαταραχϋσ 
ελλειμματικόσ προςοχόσ και διαςπαςτικόσ ςυμπεριφορϊσ» και εύναι μια διαταραχό τησ 
ανϊπτυξησ με κϑρια ςυμπτώματα αυτϊ τησ απροςεξύασ, υπερκινητικϐτητασ, και 
παρορμητικϐτητασ τα οπούα κϊνουν την εμφϊνιςη τουσ πριν την ηλικύα των 7 ετών και 
εκδηλώνονται ςε παραπϊνω του ενϐσ περιβϊλλοντα δρϊςησ 
(AmericanPsychiatricAssociation, 2013).Η ΔΕΠ/Τ κϊνει την εμφϊνιςό τησ ςυνόθωσ ςτην 
νηπιακό ηλικύα ενώ τα ςυμπτώματϊ τησ αυξϊνονται ςε ϋνταςη ςτην ςχολικό ηλικύα και 
εξακολουθεύ να υφύςταται ωσ πρϐβλημα ςτην εφηβεύα (Σομϊρασ, 2008). 

Όπωσ αναφϋρθηκε ανωτϋρω τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ των παιδιών με ΔΕΠ/Τ εύναι 
ηαπροςεξύα, η παρορμητικϐτητα και η υπερκινητικϐτητα, τα οπούα εκδηλώνονται ςε 
διαφορετικϊ απϐ τα φυςιολογικϊ επύπεδα που αντιςτοιχοϑν ςτην ηλικύα τουσ. Ψσ απϐρροια 
των παραπϊνω ςυμπτωμϊτων εύναι οι περιοριςμϋνεσ ικανϐτητεσ, οι οπούεσ ςυνδϋονται με 
την ϋλλειψη προςοχόσ και ςυγκϋντρωςησ, αυξημϋνα επύπεδα παρορμόςεων καθώσ και 
ανικανϐτητα ρϑθμιςησ τησ ςυμπεριφορϊσ τουσ ςϑμφωνα με τουσ καθοριςμϋνουσ κανϐνεσ 
(Barkley, 1990). 

Σα ερευνητικϊ δεδομϋνα των τελευταύων χρϐνων ςχετικϊ με τισ πιθανϋσ αιτύεσ τησ 
ΔΕΠ/Τ, παρϐτι πολλϊ ςτον αριθμϐ, υςτεροϑν ωσ προσ τον εντοπιςμϐ των ακριβών 
παραγϐντων διϐτι υπολεύπονται επαρκώσ τεκμηριωμϋνων αποδεύξεων 
(Κϊκουροσ&Μανιαδϊκη, 2006). Μεταξϑ ϊλλων, τη μεγαλϑτερη προςοχό ωσ αιτύα τησ ΔΕΠ/Τ 
ςτη βιβλιογραφύα ϋχουν λϊβει οι νευρολογικού παρϊγοντεσ καθώσ και οι κληρονομικϋσ και 
τοξικϋσ επιδρϊςεισ. Επύςησ, οι περιβαλλοντικϋσ επιρροϋσ, ϐπου ςυγκαταλϋγεται και η 
διατροφό, ϋχουν δώςει «τροφό» ςε πολλϋσ ϋρευνεσ ωσ πιθανό αιτύα εμφϊνιςησ των 
ςυμπτωμϊτων τησ ΔΕΠ/Τ με επακριβό αποτελϋςματα για την απϐδειξη αυτόσ τησ 
υποςτόριξησ (Κουμπιϊσ, 2010). 

Η θεωρύα που κερδύζει ϋδαφοσ τα τελευταύα χρϐνια ωσ πιθανό αιτύα τησ ΔΕΠ/Τ εύναι 
αυτό των νευρολογικών παραγϐντων. Η PatriciaQuinn (1995, ϐπωσ αναφϋρεται ςτο 
Neuhaus,1996) υποςτηρύζει ϐτι η ΔΕΠ/Τ μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ μια δυςλειτουργύα ςτο 
επύπεδο των νευροδιαβιβαςτών που βρύςκονται ςτην περιοχό του εγκεφαλικοϑ ςτελϋχουσ, 
η οπούα με τη ςειρϊ τησ επηρεϊζει τη λειτουργύα ειςερχομϋνων και εξερχομϋνων 
ερεθιςμϊτων. Σο παραπϊνω φϋρει ωσ αποτϋλεςμα τη δυςλειτουργύα του πρϐςθιου 
εγκεφϊλου διϐτι οι ώςεισ ςτην περιοχό αυτό (διϊθεςη, διϋγερςη, αντύληψη, προςοχό) δεν 
διεκπεραιώνονται ςε ικανοποιητικϐ επύπεδο. 

Ο Barkley (2002) βϊζει ϊλλη μια διϊςταςη ςτην νευροφυςιολογικό αιτύα τησ ΔΕΠ/Τ. 
Τποςτηρύζει ϐτι οι περιοχϋσ του εγκεφϊλου πουπεριλαμβϊνει ο προμετωπιαύοσ φλοιϐσ 
διευθϑνουν ςυγκεκριμϋνεσ πνευματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ επιτρϋπουν τον 
αυτοϋλεγχο. Αυτϋσ οι πνευματικϋσ λειτουργύεσ ονομϊζονται «εκτελεςτικϋσ λειτουργύεσ» και 
χωρύζονται ςε τϋςςερισ ομϊδεσ πνευματικών δραςτηριοτότων που εύναι οι: α) μνόμη 
εργαςύασ, η οπούα διατηρεύ την πληροφορύα ςτο μυαλϐ ενώ εκτελεύτε ϋνα καθόκον, β) η 
εςωτερύκευςη του αυτϐ-κατευθυνϐμενου λϐγου, γ) ϋλεγχο των ςυναιςθημϊτων, δ) 
αναςϑνθεςη. Επομϋνωσ, ςϑμφωνα με τον Barkley (2002), η ΔΕΠ/Τ δεν εύναι μια διαταραχό 
απροςεξύασ ϐπωσ πιςτεϑεται μϋχρι τώρα αλλϊ εύναι αποτϋλεςμα τησ αναπτυξιακόσ 
αποτυχύασ ςτο εγκεφαλικϐ τμόμα, το οπούο ελϋγχει την αναςτολό και τον αυτϐ-ϋλεγχο. 

Μορφϋσ εκδόλωςησ τησ τριϊδασ απροςεξύα – παρορμητικότητα – 
υπερκινητικότητα 

Απροςεξύα: Σα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ ςυγκριτικϊ με τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ εμφανύζουν 
δυςκολύεσ ωσ προσ την προςοχό και ςυγκϋντρωςό τουσ. Η προςοχό τουσ διαςπϊται εϑκολα 
απϐ πιθανϊ εξωτερικϊ ερεθύςματα και πολλϋσ φορϋσ το παιδύ δύνει την εντϑπωςη ϐτι δεν 
ακοϑει ϐτι του λϋνε. Κατϊ την διϊρκεια τησ εναςχϐληςόσ του με διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ 
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(παιχνύδι, ςχολικϋσ εργαςύεσ κλπ.) ϋχει μειωμϋνη ςυγκϋντρωςη ό δεν μπορεύ να 
ςυγκεντρωθεύ καθϐλου. Πολλϋσ φορϋσ πιθανϐν να παρουςιϊςει δυςαρϋςκεια για τισ 
δραςτηριϐτητεσ λϐγω τησ περιοριςμϋνησ ικανϐτητασ του για την περϊτωςη τουσ. Η πιο 
ςυχνό περιγραφό για τα παιδιϊ με το χαρακτηριςτικϐ τησ απροςεξύασ παρουςιϊζεται με 
ϐρουσ ϐπωσ: «ονειροπολεύ», «εύναι ςτον κϐςμο του», «δεν ακοϑει», «αποςπϊται εϑκολα», 
κλπ.(Κϊκουροσ&Μανιαδϊκη, 2006). 

Παρορμητικϐτητα: Η παρορμητικό ςυμπεριφορϊ εύναι το δεϑτερο χαρακτηριςτικϐ ενϐσ 
παιδιοϑ με ΔΕΠ/Τ και εκδηλώνεται με την αδυναμύα ελϋγχου τησ ςυμπεριφορϊσ. τισ 
περιςςϐτερεσ φορϋσ αυτϐ αναγνωρύζεται ωσ «παρϐρμηςη τησ ςτιγμόσ». Η παρϐρμηςη 
εκδηλώνεται ςε καταςτϊςεισ ϐπωσ ϋλλειψη εκτύμηςησ ό υπομονόσ για παροχό οδηγιών. 
Επύςησ, μια ϊλλη εκδόλωςη τησ παρϐρμηςησ εύναι το λεγϐμενο «πϋταγμα», δηλαδό 
διακϐπτουν μια πιθανό ςυζότηςη ό και δυςκολεϑονται να περιμϋνουν την ςειρϊ τουσ, ϐχι 
μϐνο ςε μια ςυζότηςη αλλϊ και ςε ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ ςυνεργαςύασ ςτα πλαύςια τησ 
οικογϋνειασ (αδϋρφια κλπ.) και του ςχολεύου (ςυνεργαςύα με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ).Πολϑ 
ςυχνϊ αναφϋρεται ϐτι δεν ϋχουν την αύςθηςη του κύνδυνου με ςυνϋπεια να προβαύνουν ςε 
απερύςκεπτεσ ενϋργειεσ με πολλϊ λϊθη. Οι ςυνηθιςμϋνοι περιγραφό για τα παιδιϊ αυτϊ εύναι 
χαρακτηριςμού ϐπωσ: «τεμπϋλικα», «ανώριμα», «ανεϑθυνα», «αυθϊδη» 
κλπ.(Κϊκουροσ&Μανιαδϊκη, 2006). 

Τπερκινητικϐτητα: Η υπερκινητικϐτητα εύναι το τρύτο κυρύαρχο ςϑμπτωμα των παιδιών 
με ΔΕΠ/Τ και περιλαμβϊνει υψηλϊ επύπεδα κινητικόσ δραςτηριϐτητασ, τα οπούα δεν 
αντιςτοιχοϑν ςτο αναπτυξιακϐ τουσ επύπεδο. Η πιο ςυνηθιςμϋνη περιγραφό τησ 
υπερκινητικϐτητασ εύναι η νευρικό κύνηςη των χεριών ό των ποδιών, το ςτριφογϑριςμα, το 
τρϋξιμο ό το ςκαρφϊλωμα ςε ακατϊλληλεσ θϋςεισ. Με λύγα λϐγια η ςυνεχόσ «εν κινόςει» 
κατϊςταςη του παιδιοϑ η οπούα δημιουργεύ προβλόματα ςτο ύδιο και ςτο περιβϊλλον του. 

Να τονιςτεύ ϐτι ο τρϐποσ που παρουςιϊζονται τα προαναφερθϋντα ςυμπτώματα καθώσ 
και οι διϊφορεσ μορφϋσ που εκδηλώνονται επηρεϊζονται απϐ πολλοϑσ παρϊγοντεσ ϐπωσ 
εύναι το (1) φϑλο, (2) η ηλικύα του παιδιοϑ, (3) οι πιθανϋσ αντιδρϊςεισ του οικογενειακοϑ 
περιβϊλλοντοσ ςτη ςυμπεριφορϊ του, καθώσ και (4) τα χαρακτηριςτικϊ των ςυνθηκών 
ϐπου λαμβϊνουν χώρα αυτϊ τα ςυμπτώματα. Επύςησ, να αναφερθεύ ϐτι η εικϐνα που 
παρουςιϊζει ϋνα παιδύ με ΔΕΠ/Τ διαφοροποιεύται ανϊλογα με τη βαρϑτητα εκδόλωςησ των 
κυρύαρχων ςυμπτωμϊτων τησ διαταραχόσ (Κϊκουροσ&Μανιαδϊκη, 2006). Ψσ επακϐλουθο 
τησ διαταραχόσ και των κυρύων ςυμπτωμϊτων τησ εμφανύζονται προβλόματα 
ςυμπεριφορϊσ, αναπτυξιακϋσ δυςκολύεσ, διαταραχϋσ ςτισ γνωςτικϋσ λειτουργύεσ, 
διαταραχϋσ ςτον τομϋα τησ ςυναιςθηματικόσ ανϊπτυξησ και μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ. Σα 
ανωτϋρα δεν πρϋπει να αφόνουν να εννοηθεύ ϐτι ϐλα τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ θα παρουςιϊζουν 
την ύδια εικϐνα με τα ύδια ακριβώσ  χαρακτηριςτικϊ, αλλϊ το ϐτι εύναι πιο ευϊλωτα ώςτε να 
παρουςιϊςουν κϊποιεσ ελλεύψεισ ό και δυςκολύα ςτουσ παραπϊνω τομεύσ (Κϊκουροσ & 
Μανιαδϊκη, 2006). 

Αναπτυξιακό πορεύα και δυςκολύεσ που εμφανύζουν τα παιδιϊ και οι ϋφηβοι 
με ΔΕΠ/Τ  

ε κϊθε αναπτυξιακϐ ςτϊδιο η ΔΕΠ/Τ ςυνοδεϑεται απϐ διϊφορα αρνητικϊ 
αποτελϋςματα τα οπούα ενδϋχεται να επιδεινωθοϑν απϐ την παρουςύα των ςυνοδών 
διαταραχών. Περιληπτικϊ τα προβλόματα που ςχετύζονται με την ΔΕΠ/Τ περιλαμβϊνουν τα 
ακϐλουθα: 

Σα παιδιϊ ςχολικόσ ηλικύασ αντιμετωπύζουν αυξημϋνο κύνδυνο για (α) χαμηλϋσ ςχολικϋσ 
επιδϐςεισ, (β) να επαναλϊβουν τη ςχολικό χρονιϊ, (γ) χαμηλϋσ μαθηςιακϋσ προςδοκύεσ, (δ) 
αναςτολό και αποβολό απϐ το ςχολεύο. Σα παιδιϊ, τα οπούα διαγνώςτηκαν με ΔΕΠ/Τ 
ςυνεχύζουν να ϋχουν τη διαταραχό και ςτην εφηβικό ηλικύα ςε ποςοςτϐ 50-70% (Βϊρβογλη 
& Γαλϊνη, 2006). Να αναφερθεύ ϐτι ςτην εφηβικό ηλικύα ϋχει παρατηρηθεύ υποχώρηςη 
ςυμπτωμϊτων υπερκινητικϐτητασ-παρορμητικϐτητασ, αλλϊ παραμϋνουν τα ςυμπτώματα 
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τησ απροςεξύασ καθώσ και τα υπϐλοιπα δευτερογενό προβλόματα (Weiss&Hechtman, 1979 
·Κϊκουροσ, 1998). 

Οι ϋφηβοι, επύςησ, μπορεύ να παρουςιϊςουν κακϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ των ςυμμαθητών τουσ 
ϐπωσ και με την οικογϋνεια, προβλόματα ςτο ςχολεύο ϐπωσ αποβολό, πρϐωρη εγκατϊλειψη 
του ςχολεύου, επιθετικϐτητα, προβλόματα ςυμπεριφορϊσ και παραβατικϐτητασ, 
πειραματιςμϐσ με ναρκωτικϋσ ουςύεσ και καταχρόςεισ (Kieling, Genro, Hutz, &Rohde, 2010). 
Αποτελϋςματα διαχρονικόσ ϋρευνασ των Rasmussen & Gillberg (2000, ϐπωσ αναφϋρεται 
ςτοΒϊρβογλη& Γαλϊνη, 2006) ϋδειξαν μεταξϑ ϊλλων ϐτι το 60% τησ πειραματικόσ ομϊδασ 
εύχε αναπτϑξει διαταραχϋσ προςωπικϐτητασ, χρϐνιεσ ψυχικϋσ διαταραχϋσ, οριςμϋνα 
αυτιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ, κατϊχρηςη ουςιών κλπ. Παρατηρόθηκε, επύςησ, ϐτι μειώθηκαν 
τα ςυμπτώματα τησ υπερκινητικϐτητασ – παρορμητικϐτητασ, αλλϊ παρϋμεινε το ςϑμπτωμα 
τησ ελλειμματικόσ προςοχόσ. 

Τπότυποι τησ ΔΕΠ/Τ 

το Αμερικανικϐ Διαγνωςτικϐ και τατιςτικϐ Εγχειρύδιο Χυχικών διαταραχών DSM-V 
(2013) περιγρϊφονται τρεισ υπϐτυποι τησ ΔΕΠ/Τ ανϊλογα  με τα χαρακτηριςτικϊ που 
κυριαρχοϑν ςτην κϊθε περύπτωςη. 
1. Ο πρώτοσ υπϐτυποσ αναφϋρεται ςτην Διαταραχό Ελλειμματικόσ Προςοχόσ – 

Τπερκινητικϐτητασ με προεξϋχοντα τον Απρϐςεχτο τϑπο. 
2. Ο δεϑτεροσ υπϐτυποσαναφϋρεται ςτη Διαταραχό Ελλειμματικόσ Προςοχόσ – 

Τπερκινητικϐτητασ με προεξϋχοντα τον Τπερκινητικϐ – Παρορμητικϐ τϑπο. 
3. Ο τρύτοσ υπϐτυποσ αναφϋρεται ςτη Διαταραχό Ελλειμματικόσ Προςοχόσ – 

Τπερκινητικϐτητασ ςυνδυαςμϋνοσ τϑποσ. ε αυτόν την περύπτωςη παρουςιϊζονται τα 
χαρακτηριςτικϊ και των δϑο παραπϊνω τϑπων. 
ημαντικϐ εύναι ςε αυτϐ το ςημεύο να αναφερθεύ ϐτι τα επύςημα αυτϊ κριτόρια για τον 

οριςμϐ των υποτϑπων τησ ΔΕΠ/Τ- λαμβϊνονται υπϐψη με ςοβαρϐτητα απϐ πολλοϑσ 
ειδικοϑσ ϐςον αφορϊ ϐχι μϐνο την διϊγνωςη τησ ΔΕΠ/Τ αλλϊ και τη μετϋπειτα 
αντιμετώπιςό τησ(Neuhaus, 1996).Ο Rowland και οι ςυνεργϊτεσ του (2007) υποςτόριξαν 
ϐτι η κατηγοριοπούηςη των υποτϑπων εξαρτϊται απϐ τον τρϐπο που θα ςυνδυαςτοϑν οι 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ςυμπτώματα. την ϋρευνϊ τουσ βρόκαν ςημαντικϋσ διαφορϋσ 
ςτην κατανομό των υποτϑπων τησ ΔΕΠ/Τ ανϊλογα με την πηγό που χρηςιμοποιόθηκε για 
τον καθοριςμϐ τουσ. Όταν ςυνδυϊςτηκαν τα δεδομϋνα των γονϋων και των διδαςκϐντων οι 
διαδικαςύεσ, οι οπούεσ χρηςιμοποιόθηκαν επηρϋαςαν ςημαντικϊ την κατανομό των 
υποτϑπων. Σο εϑρημα αυτϐ όταν ςημαντικϐ διϐτι λειτοϑργηςε ωσ ςυμβουλευτικό 
παραπομπό για τισ ομϊδεσ εργαςύασ του DSM-V για να αντιμετωπύςουν την μεταβλητϐτητα 
ςτουσ υπϐτυπουσ τησ ΔΕΠ/Τ δύνοντασ πιο ςαφεύσ και λεπτομερεύσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ 
ςχετικϊ με τον ςυνδυαςμϐ των ςυμπτωμϊτων και των πληροφοριών που λαμβϊνονται απϐ 
διαφορετικοϑσ πληροφοριοδϐτεσ. 

ΔΕΠ/Τ και ςυνοδϊ προβλόματα 

Σα προβλόματα και οι δυςκολύεσ των παιδιών με ΔΕΠ/Τ δεν προϋρχονται μϐνο απϐ τα 
κυρύαρχα χαρακτηριςτικϊ τησ διαταραχόσ (απροςεξύα – παρορμητικϐτητα – 
υπερκινητικϐτητα). Σα παιδιϊ αυτϊ πολϑ πιθανϐ εύναι να εμφανύςουν και κϊποια ϊλλα 
ςυμπτώματα δευτερογενό, τα οπούα διαφοροποιοϑνται ανϊλογα με την ηλικύα. Κϊποιεσ απϐ 
τισ δυςκολύεσ που ςυχνϐτερα παρουςιϊζουν αυτϊ τα παιδιϊ εύναι οι παρακϊτω: 

Μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ 

Ο τομϋασ τησ ςχολικόσ μϊθηςησ αποτελεύ πρϐβλημα για τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ. χεδϐν ϐλα 
τα παιδιϊ με τη διαταραχό παρουςιϊζουν κακό ςχολικό επύδοςη ςτην πρωτοβϊθμια και 
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη και παρϐτι ϋχουν φυςιολογικό νοημοςϑνη η επύδοςό τουσ δεν 
εύναι ικανοποιητικό (Ροϑςςου, 1987). Ϋδη απϐ την δεκαετύα του ’70 επιβεβαιώνεται 
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ερευνητικϊ η ϊποψη τησ ςυνϑπαρξησ μαθηςιακών δυςκολιών και ΔΕΠ/Τ (August&Garfιnkel, 
1990). Επύςησ, οριςμϋνεσ μελϋτεσ επανεξϋταςησ (follow-up) ϋδειξαν ϐτι οι μαθηςιακϋσ 
δυςκολύεσ που  παρουςιϊζουν τα παιδιϊ με  ΔΕΠ/Τ παραμϋνουν ςτην εφηβεύα και 
ςχετύζονται με τη ςχολικό αποτυχύα και την εγκατϊλειψη του ςχολεύου (Gittelmanetal., 
1985·Weissetal., 1985). 

Σα προβλόματα που αντιμετωπύζουν τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ ςτον μαθηςιακϐ τομϋα 
προϋρχονται πιθανϐν απϐ τισ διϊφορεσ δυςλειτουργύεσ και ελλεύψεισ που εντοπύζονται  
λϐγω τησ διαταραχόσ. Παραδεύγματοσ χϊρη, τα παιδιϊ αυτϊ λϐγω τησ ϋλλειψησ προςοχόσ 
δυςκολεϑονται να παρακολουθόςουν την ϑλη που παρουςιϊζει ο δϊςκαλοσ την ώρα του 
μαθόματοσ. Πρϐςφατεσ μελϋτεσ ϋδειξαν ϐτι τουλϊχιςτον κϊποια απϐ τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ 
δεν προςλαμβϊνουν αρκετϊ ερεθύςματα και ϐτι ο ςυνδυαςμϐσ τησ υπερκινητικϐτητϊσ τουσ 
με τα ερεθύςματα που δϋχονται απϐ το περιβϊλλον προκαλεύ ϋνα αυξημϋνο επύπεδο 
διϋγερςησ (Ροϑςςου, 1987). 

Απϐ τα ανωτϋρω φαύνεται πωσ η ςχολικό αποτυχύα εύναι ϋνα αρνητικϐ αποτϋλεςμα τησ 
διαταραχόσ (ΔΕΠ/Τ) κατϊ τη διϊρκεια τησ εξελικτικόσ τησ πορεύασ. Σα αύτια τησ ςχολικόσ 
αποτυχύασ πιςτεϑεται ϐτι δεν εύναι απϐρροια μϐνο τησ δρϊςησ τησ τριϊδασ των 
ςυμπτωμϊτων (απροςεξύα, παρορμητικϐτητα, υπερκινητικϐτητα) ςτο ςχολικϐ πλαύςιο. Η 
ύδια τριϊδα ςυμπτωμϊτων ακολουθεύ το παιδύ και ςτο ςπύτι με αρνητικϊ αποτελϋςματα 
κατϊ την διϊρκεια τησ απαραύτητησ μελϋτησ και προετοιμαςύα του ςτα πλαύςια των 
μαθημϊτων και εργαςιών. 

Επύςησ, μεγϊλοσ αριθμϐσ παιδιών με ΔΕΠ/Τ (15% περύπου) ϋχουν μια ςυγκεκριμϋνη 
μαθηςιακό δυςκολύα, η οπούα εμποδύζει την επεξεργαςύα πληροφοριών και αυτϐ 
εντοπύζεται ςτη δυςκολύατου παιδιοϑ να ςυγκρατόςει πληροφορύεσ, λϋξεισ, προτϊςεισ ό 
γρϊμματα, να αποκωδικοποιεύ όχουσ ό να αντιγρϊφει ςχϋδια (Ροϑςςου, 1987). ϑμφωνα με 
τουσ Κϊκουρο και Μανιαδϊκη (2002) η αιτιώδησ ςχϋςη τησ ΔΕΠ/Τ και των μαθηςιακών 
δυςκολιών παραμϋνει ακϐμη αδιευκρύνιςτη και θα ϋπρεπε να διερευνηθεύ περιςςϐτερο 
ειδικϊ απϐ την πραγματοπούηςη διαχρονικών ερευνών. 

Ελλεύψεισ ςτην ανϊπτυξη του λόγου και τησ ομιλύασ 

Ο τομϋασ του λϐγου και τησ ομιλύασ των παιδιών με ΔΕΠ/Τ παρουςιϊζει ελλεύμματα 
ςϑμφωνα με επιδημιολογικϋσ ϋρευνεσ των Hartsough και Lambert (1985) και των Szatmari 
et al. (1989). Ϊχει διαπιςτωθεύ ϐτι ϋνα ποςοςτϐ τησ τϊξησ 6-35% των παιδιών με ΔΕΠ/Τ 
παρουςιϊζει καθυςτϋρηςη ςτην ομιλύα καθώσ και το 10-54% θα αντιμετωπύςει δυςκολύεσ 
ςτον προφορικϐ λϐγο. Σα ευρόματα μιασ ϊλλησ ϋρευνασ των Baker&Cαntwell (1987) ϋδειξαν 
ϐτι το 16-37% των παιδιών με προβλόματα λϐγου και ομιλύασ εύναι παιδιϊ που ϋχουν τη 
διαταραχό ελλειμματικόσ προςοχόσ-υπερκινητικϐτητασ. 

Επιπλϋον, ϐςον αφορϊ ςτο θϋμα τησ κατανϐηςησ του προφορικοϑ λϐγου ϋχει 
διαπιςτωθεύ ϐτι τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ δεν αντιμετωπύζουν περιςςϐτερεσ δυςκολύεσ απϐ ϐ,τι 
τα υπϐλοιπα παιδιϊ (Barkley, DuPaul&McMuvrey, 1990 ·Szatmarietal. 1989).Σϋλοσ, ϋχει 
αποδειχθεύ ϐτι ςτην αναπτυξιακό πορεύα ενϐσ παιδιοϑ με ΔΕΠ/Τ οι λεκτικϋσ δυςκολύεσ 
μειώνονται, δηλαδό τα μεγαλϑτερα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ παρουςιϊζουν λιγϐτερεσ δυςκολύεσ 
ςτην ομιλύα απϐ ϐτι τα μικρϐτερα (Grodzinsky&Diamont, 1992 ·Fisheretal., 1990). 

ϑμφωνα με τουσ Κϊκουρο και Μανιαδϊκη (2000) κϊποιεσ φορϋσ τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ 
εύναι περιςςϐτερο ομιλητικϊ απϐ τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ χωρύσ ΔΕΠ/Τ. Αυτϐ ςυμβαύνει 
υπϐ την προϒπϐθεςη τησ ελεϑθερησ επικοινωνύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ϐταν βρεθοϑν ςε 
αντύθετεσ απϐ την ελεϑθερη επικοινωνύα καταςτϊςεισ, ϐπου θα ϋπρεπε να ϋχουν οργανώςει 
τον λϐγο τουσ προηγουμϋνωσ, τϐτε ςυνόθωσ μιλοϑν λιγϐτερο και ϋχουν αρκετϊ ςτοιχεύα  
ανοργϊνωτησ ομιλύασ και χωρύσ φυςιολογικό ροό. Οι παραπϊνω δυςκολύεσ αντανακλοϑν την 
ϊποψη ϐτι τα προβλόματα των παιδιών με ΔΕΠ/Τ ςτον λεκτικϐ τομϋα δεν ςχετύζονται με 
την ομιλύα καθεαυτό, αλλϊ με πιθανϊ ελλεύμματα ςτισ ανώτερεσ γνωςτικϋσ λειτουργύεσ, οι 
οπούεσ ρυθμύζουν την οργϊνωςη τησ ςκϋψησ και τησ ςυμπεριφορϊσ. 
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Ελλεύψεισ ςτην οργανωτικό ικανότητα 

Οι ερευνητϋσ κα οι ειδικού που ϋχουν περιγρϊψει τα παιδιϊ και τουσ εφόβουσ με ΔΕΠ/Τ 
ϋχουν υποςτηρύξει ϐτι ϋχουν «ςοβαρϊ προβλόματα με την οργϊνωςη». Σο Διαγνωςτικϐ και 
τατιςτικϐ Εγχειρύδιο Χυχικών Διαταραχών (DSM-V: American Psychiatric Association, 
2013) παραθϋτει πολλϋσ οργανωτικϋσ ςυμπεριφορϋσ, ωσ μϋροσ τησ ςυμπτωματολογύασ, για 
την διϊγνωςη τησ ΔΕΠ/Τ (π.χ. ςυχνϊ χϊνει τα πρϊγματα που απαιτοϑνται για τα καθόκοντα 
ό τισ δραςτηριϐτητεσ του). 

Επύςησ, ο Barkley (1990) αναφϋρει ϐτι τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ ϋχουν οργανωτικϊ 
προβλόματα, τα οπούα ςχετύζονται με τη διεκπεραύωςη των καθηκϐντων ό εργαςιών ςτην 
κανονικό τϊξη. Ωλλοι ερευνητϋσ ϐπωσ ο Zentall και οι ςυνεργϊτεσ του (1993) ϐριςαν με 
μεγαλϑτερη ςαφόνεια την οργϊνωςη ςαν ςυμπεριφορϋσ και διαδικαςύεσ που απαιτοϑνται 
για την ολοκλόρωςη των εργαςιών. Αυτϋσ οι οργανωτικϋσ διαδικαςύεσ και ςυμπεριφορϋσ 
περικλεύουν την ικανϐτητα να: 
1. προγραμματύζουν και να διαχειρύζονται τισ δραςτηριϐτητεσ μϋςα ςε ϋνα χρονικϐ 

πλαύςιο. 
2. φροντύζουν ςυςτηματικϊ αντικεύμενα και εργαςύεσ μϋςα ςτο χώρο για την ταχεύα 

ανϊπτυξη. 
3. κϊνουν διϊρθρωςη μιασ προςϋγγιςησ ςε εργαςύα (Zentalletal., 1993). 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τουσ τα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ ο Zentall και οι ςυνεργϊτεσ του 
ϋχουν αναπτϑξει και δοκιμϊςει μια οργανωτικό κλύμακα χρηςιμοποιώντασ αντικεύμενα 
καταςκευαςμϋνα ςϑμφωνα με τον παραπϊνω οριςμϐ. Σα αποτελϋςματα δεύχνουν ϐτι οι 
εκπαιδευτικού, οι γονεύσ και οι ερευνητϋσ ϋχουν αναγνωρύςει εδώ και πολλϊ χρϐνια ϐτι τα 
παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ ϋχουν οργανωτικϊ ελλεύμματα, τα οπούα παρεμποδύζουν την ολοκλόρωςη 
των εργαςιών ό καθηκϐντων. Για αυτϐν τον λϐγο χρειϊζεται εξατομικευμϋνεσ ςτρατηγικϋσ 
παρϋμβαςησ, οι οπούεσ θα ςτοχεϑουν ςτισ ελλεύψεισ αυτόσ τησ περιοχόσ (Stormont – 
Spurgin, 1997). 

Νοητικό ανϊπτυξη 

Η νοημοςϑνη εύναι ϋνα βαςικϐ ςτοιχεύο για την εξϋλιξη και την προςαρμογό του 
ανθρώπου. Ϊχει υποςτηριχθεύ (Barkley, DuPaul, &McMurray 1990) ϐτι οι δυςλειτουργύεσ 
τησ ΔΕΠ/Τ αςκοϑν αρνητικό επύδραςη ςτην νοητικό ανϊπτυξη των παιδιών με ΔΕΠ/Τ. Οι 
επιδϐςεισ των παιδιών με ΔΕΠ/Τ ςε ςταθμιςμϋνα τεςτ νοημοςϑνησ ϋδειξαν ϐτι ο Δεύκτησ 
Νοημοςϑνησ τουσ φαύνεται να υπολεύπεται κατϊ 7-15 μονϊδεσ απϐ τον μϋςο ϐρο των ϊλλων 
παιδιών χωρύσ ΔΕΠ/Τ αντύςτοιχησ ηλικύασ (Faraone et al., 1993·Fisheretal., 1990·McGeeetal., 
1989).Σο παραπϊνω εϑρημα επιβεβαιώνει και μια ϋρευνα τησ Αγαπητοϑ και ςυνεργατών 
τησ (2006), η οπούα ϋγινε ςτον ελληνικϐ χώρο. κοπϐσ τησ εν λϐγω ϋρευνασ όταν να 
μελετόςει τισ διαφορϋσ φϑλου ςτη λεκτικό νοημοςϑνη των παιδιών με ΔΕΠ/Τ. Σα 
αποτελϋςματα ϋδειξαν ϐτι τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ ϋχουν χαμηλϐτερη λεκτικό νοημοςϑνη κατϊ 
10 μονϊδεσ ςυγκριτικϊ με τα παιδιϊ τυπικόσ ανϊπτυξησ. 

Ο Barkley (1995) υποςτηρύζει ϐτι η ΔΕΠ/Τ επηρεϊζει τη νοητικό ανϊπτυξη του παιδιοϑ 
ακολουθώντασ δυο δρϐμουσ: ο πρώτοσ, αν και ςε μικρϐτερο βαθμϐ, επηρεϊζει την απϐκτηςη 
των γνωςτικών δεξιοτότων και ο δεϑτεροσ, που υπϊρχει ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ, επηρεϊζει 
την αποτελεςματικϐτητα ςτην αξιοπούηςη των όδη αποκτημϋνων δεξιοτότων. 

υναιςθηματικϊ προβλόματα 

ϑμφωνα με τον Barkley (1990) τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ εκδηλώνουν ςυμπεριφορϋσ που 
χαρακτηρύζονται απϐ ευερεθιςτϐτητα και εχθρϐτητα. Επύςησ, ο Wender (2001) ςτον τομϋα 
αυτϐν περιϋλαβε και την αυξημϋνη αςτϊθεια τησ διϊθεςησ, διαταραχϋσ αντύδραςησ, 
αυξημϋνα επύπεδα θυμοϑ, επιθετικϐτητα και ιδιοςυγκραςιακϊ ξεςπϊςματα. Η δυςφορύα 
των παιδιών αυτών περιλαμβϊνει τισ ιδιαύτερεσ δυςκολύεσ που φϋρει η απώλεια τησ 
ευχαρύςτηςησ, η κατϊθλιψη, η χαμηλό αυτοεκτύμηςη και το ϊγχοσ. Όλα αυτϊ τα 
ςυμπτώματα φϋρουν μια εντυπωςιακό ομοιϐτητα με τισ περιγραφϋσ περιπτώςεων του Still 
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(1902) τισ οπούεσ υποςτόριζε με τον ιςχυριςμϐ ϐτι ϋνα ελϊττωμα ςτην ηθικό ελϋγχου και τη 
θεληματικό αναςτολό θα μποροϑςε να υπϊρχει ςτα παιδιϊ ανεξαρτότωσ τησ πνευματικόσ 
υςτϋρηςησ. 

Μνόμη εργαςύασ και ΔΕΠ/Τ 

Η μνόμη εργαςύασ εύναι μια εκτελεςτικό λειτουργύα του εγκεφϊλου, η οπούα 
διαφοροποιεύται απϐ τουσ υπϐλοιπουσ βαςικοϑσ τϑπουσ μνόμησ (αιςθητηριακό μνόμη, 
βραχυπρϐθεςμη μνόμη, μακροπρϐθεςμη μνόμη) ωσ προσ την δυναμικϐτητα τησ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, εύναι πιο δραςτόρια απϐ την βραχυπρϐθεςμη μνόμη, η οπούα περιλαμβϊνει 
μϐνο παθητικό αποθόκευςη πληροφοριών. Ϊτςι, η μνόμη εργαςύασ περιγρϊφει μια πιο 
ςϑνθετη νευρογνωςτικό λειτουργύα απϐ τη βραχυπρϐθεςμη μνόμη διϐτι απαιτεύ 
πληροφορύεσ που πρϋπει να θυμϐμαςτε ενώ εκτελοϑμε κϊποιο ϊλλο καθόκον. ϑμφωνα με 
τουσ ερευνητϋσ τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ μπορεύ να μην αντιμετωπύζουν ςφαιρικϊ προβλόματα 
μνόμησ αλλϊ ϋχουν επιλεκτικϊ ελλεύμματα ςτη μνόμη εργαςύασ ςε αντύθεςη με ϊλλουσ 
τϑπουσ τησ μνημονικόσ λειτουργύασ (Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson&Tannock, 2005). 
Ακϐμα, ο Barkley (2002) υποςτηρύζει ϐτι η μνόμη εργαςύασ εύναι ςημαντικό για μια ςτϐχο-
κατευθυνϐμενη ςυμπεριφορϊ. 

Προτϊςεισ Αντιμετώπιςησ τησ ΔΕΠ/Τ 

Δυο εύναι οι πρωταρχικού ςτϐχοι που θα πρϋπει να καθορύςουν την επιλογό και την 
υλοπούηςη των προγραμμϊτων παρϋμβαςησ για τα παιδύα με  ΔΕΠ/Τ. 

Πρώτον: Η βελτιςτοπούηςη τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ που επικρατεύ ςε 
ςυμπεριφοριςτικϐ, οικογενειακϐ, μαθηςιακϐ, και κοινωνικϐ επύπεδο με την μεύωςη τησ 
ςοβαρϐτητασ και του αντύκτυπου. 

Δεϑτερον:Πρϐληψη των ανεπιθϑμητων δυςμενών αποτελεςμϊτων λαμβϊνοντασ υπϐψη 
τα αποτελϋςματα για πολλοϑσ απϐ τουσ νϋουσ με ΔΕΠ/Τ, οι οπούοι παρουςιϊζουν διϊφορα 
ςυνοδϊ προβλόματα ϐπωσ επιθετικϐτητα, αντικοινωνικό ςυμπεριφορϊ, δυςλειτουργύα ςτην 
οικογϋνεια, απϐρριψη κλπ., τα οπούα ςχετύζονται πολϑ ϋντονα με κακό πρϐγνωςη. Με βϊςη 
τα ανωτϋρω κριτόρια ϋχουν προταθεύ απϐ ειδικοϑσ και ερευνητϋσ διϊφορα μοντϋλα 
αντιμετώπιςησ, τα οπούα αποςκοποϑν ςε θετικϊ αποτελϋςματα (Conners&Erhardt, 1998). 
Οριςμϋνα απϐ αυτϊ εύναι το μοντϋλο: 
1. Χυχοκοινωνικόσ αντιμετώπιςησ (Psychosocial Interventions) 
2. Γονικϐ-κεντρικϐ μοντϋλο παρϋμβαςησ (Parent – BasedInterventions) 
3. χολικϐ-κεντρικϐ μοντϋλο παρϋμβαςησ (School – BasedInterventions) 
4. Παιδοκεντρικϐ μοντϋλο παρϋμβαςησ (Child – Based Interventions) 
5. Υαρμακευτικό αντιμετώπιςη  
 

Εκπαιδευτικϋσ προςεγγύςεισ για τα παιδιϊ και τουσ εφόβουσ με ΔΕΠ/Τ 

Σο ςχολεύο ωσ εκπαιδευτικϐσ φορϋασ ϋχει την υποχρϋωςη να παρϋχει τισ κατϊλληλεσ 
εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ ςτα παιδιϊ που ϋχουν διαγνωςτεύ με Διαταραχό Ελλειμματικόσ 
Προςοχόσ-Τπερκινητικϐτητασ ϐπωσ αντύςτοιχα θα πρϋπει να γύνεται με κϊθε πιθανϐ 
πρϐβλημα που μπορεύ να ϋχει κϊποιο παιδύ.Αυτό η υπευθυνϐτητα αφορϊ ϐχι μϐνο κϊποια 
μεμονωμϋνα τμόματα του ςχολεύου, αλλϊ ολϐκληρο το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα. Για να 
επιτευχθεύ αυτϐ χρειϊζεται η ςτενό ςυνεργαςύα των δαςκϊλων τησ γενικόσ εκπαύδευςησ με 
τουσ ειδικοϑσ παιδαγωγοϑσ καθώσ και ϐλο το υπϐλοιπο προςωπικϐ, το οπούο εμπλϋκεται ςε 
αυτϐ τον τομϋα. 

ϑμφωνα με μια εγκϑκλιο που εξϋδωςε το υπουργεύο παιδεύασ των ΗΠΑ τον επτϋμβριο 
του 1991: 
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1. Σο κρϊτοσ και η τοπικό αυτοδιούκηςη  πρϋπει να λϊβουν τα απαραύτητα μϋτρα με 
ςκοπϐ την προώθηςη του ςυντονιςμοϑ των γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων. 
2. Οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να προςδιορύςουν κατϊλληλεσ εκπαιδευτικϋσ 
προςεγγύςεισ για τα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ. 
3. Σονύζεται η διαδικαςύα τησ εκπαύδευςησ και επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών 
γενικόσ εκπαύδευςησ για θϋματα ςχετικϊ με την ΔΕΠ/Τ ϐπωσ και η γνώςη για τισ 
απαραύτητεσ αλλαγϋσ-προςαρμογϋσ των αναλυτικών προγραμμϊτων ϋτςι ώςτε να 
καλϑπτουν τισ ανϊγκεσ αυτών των παιδιών (Κουμπιϊσ, 2010). 

το ςχολικϐ πλαύςιο μπορεύ να εφαρμοςτοϑν ποικύλεσ παρεμβϊςεισ που ςκοπϐ ϋχουν να 
βοηθόςουν ϋνα παιδύ με ΔΕΠ/Τ.  Μερικϋσ απϐ αυτϋσ τισ προτϊςεισ παρϋμβαςησ ςτηρύζονται 
ςτην κλινικό εμπειρύα και την κοινό λογικό, ενώ ϊλλεσ ϋχουν προκϑψει απϐ την 
επιςτημονικό τεκμηρύωςη των μεθϐδων αυτών που όδη ϋχουν εφαρμοςτεύ ςτο ςχολικϐ 
πλαύςιο. Απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ για την εφαρμογό τησ οποιαςδόποτε παρϋμβαςησ εύναι 
η ανταπϐκριςό τουσ ςτισ εξατομικευμϋνεσ ανϊγκεσ του παιδιοϑ με ΔΕΠ/Τ και η ςτενό 
ςυνεργαςύα των ειδικών με τουσ γονεύσ (Γιαννοποϑλου, 2008). 

Επύςησ, ο εκπαιδευτικϐσ πρϋπει να επιλϋξει εκεύνεσ τισ εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ και 
προςεγγύςεισ που ςυμβαδύζουν με το ιςχϑον αναλυτικϐ πρϐγραμμα ςπουδών. τη ςυνϋχεια 
επιλϋγει τισ κατϊλληλεσ ςυμπεριφοριςτικϋσ παρεμβϊςεισ καθώσ και τισ αλλαγϋσ που 
μποροϑν να γύνουν ςτη ςχολικό τϊξη. Οι ενϋργειεσ που ςυνύςταται εύναι : α) αξιολϐγηςη των 
ιδιαύτερων αναγκών και ικανοτότων του μαθητό, β) επιλογό των κατϊλληλων διδακτικών 
προςεγγύςεων, γ) ενςωμϊτωςη των κατϊλληλων μεθϐδων και πρακτικών ςε ϋνα 
εξατομικευμϋνο πρϐγραμμα. Για να επιτϑχει η γενικό ςτρατηγικό που βαςύζεται ςτην 
εξατομικευμϋνη διδαςκαλύα του μαθητό με ΔΕΠ/Τ και για να μπορϋςει με ευελιξύα να 
ενςωματωθεύ ςτη γενικό τϊξη θα πρϋπει να βαςύζεται ςε τρεισ παρϊγοντεσ: α) κατϊλληλοσ 
ςχεδιαςμϐσ τησ διδαςκαλύασ, β) ςυμπεριφοριςτικϋσ προςεγγύςεισ, γ) ανϊλογεσ προςαρμογϋσ 
ςτη ςχολικό τϊξη (Κουμπιϊσ, 2010). 

 

Αποτελεςματικϋσ ςυμπεριφοριςτικϋσ παρεμβϊςεισ 

Οι ςτρατηγικϋσ τροποπούηςησ τησ ςυμπεριφορϊσ βαςύζονται ςτισ αρχϋσ του 
ςυμπεριφοριςμοϑ και ϋχουν ωσ ςτϐχο τη μεύωςη ό και την εξϊλειψη τησ ανεπιθϑμητησ 
ςυμπεριφορϊσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, θα οδηγόςουν ςτην αϑξηςη επιθυμητών μορφών 
ςυμπεριφορϊσ και ςτην ανϊπτυξη καινοϑριων εκδοχών που ςτο παρελθϐν πιθανϐν το παιδύ 
να μην εκδόλωνε (Καραδόμασ, 2001, ϐπωσ αναφϋρεται ςτο Κϊκουροσ & Μανιαδϊκη, 2006). 
ε μια πρϐςφατη μετϊ-ανϊλυςη 70 περύπου ερευνών που πραγματοποιόθηκαν το 1971-
1995 και αφοροϑςαν τισ παρεμβατικϋσ ςτρατηγικϋσ ςτο ςχολεύο για παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ 
(DuPaul & Eckert 1998) φϊνηκε ϐτι οι τεχνικϋσ τροποπούηςησ ςυμπεριφορϊσ εύναι ιδιαύτερα 
αποτελεςματικϋσ για την αντιμετώπιςη των ςυμπτωμϊτων τησ ΔΕΠ/Τ ςτο ςχολικϐ 
περιβϊλλον. Επύςησ, οι ςχολικού ψυχολϐγοι υποςτηρύζουν ϐτι οι ςυμπεριφοριςτικϋσ τεχνικϋσ 
θα πρϋπει να αποτελοϑν προτεραιϐτητα του ειδικοϑ για παιδιϊ, τα οπούα εκδηλώνουν όπια 
ςυμπτώματα τησ ΔΕΠ/Τ (Κϊκουροσ & Μανιαδϊκη, 2006) 
Οι μορφϋσ αυτόσ τησ ςυμπεριφοριςτικόσ παρϋμβαςησ περιλαμβϊνουν τα ακϐλουθα: 
1. Προηγηθϋντεσ χειριςμού (ΑntecedentΜanipulation). 
Η ςτρατηγικό αυτό αναφϋρεται ςτη ρϑθμιςη και τη δομό τησ τϊξησ ςυμπεριλαμβανομϋνων 
των ημερηςύων προγραμμϊτων, ρυθμύςεισ ςτη διϊταξη των θϋςεων, οδηγϐσ κανϐνων ςτην 
τϊξη, προςδοκύεσ των εκπαιδευτικών.  
2. Επακϐλουθοι χειριςμού (ConsequentManipulation) 

Η ςτρατηγικό αυτό αφορϊ ςτην ανταπϐκριςη ό την εφαρμογό των ςυνεπειών απϐ τον 
καθηγητό μετϊ απϐ εκδόλωςη ςυγκεκριμϋνησ ςυμπεριφορϊσ του μαθητό. Για παρϊδειγμα 
μια τϋτοια τεχνικό εύναι ο ϋπαινοσ του εκπαιδευτικοϑ αμϋςωσ μετϊ την εκδόλωςη μιασ 
επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ ό και το αντύθετο. 
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ϑμφωνα με μια πληθώρα ερευνών οι εκπαιδευτικού μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν μια 
ποικιλύα επακϐλουθων χειριςμών με ςκοπϐ να χειριςτοϑν με επιτυχύα τη ςυμπεριφορϊ των 
μαθητών με ΔΕΠ/Τ. Οριςμϋνοι τϋτοιοι χειριςμού εύναι (α) η λεκτικό θετικό ενύςχυςη και 
περιγραφό αμϋςωσ μετϊ την εκδόλωςη τησ επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ (Martens&Kelly, 
1993), (β) η χρόςη παρεμβϊςεων που βαςύζονται ςτη μεςολϊβηςη μαθητών (Peer-
Mediatedinterventions) (Kyleetal., 1995) και (γ) η ενδεχϐμενη χρόςη «όπιασ τιμωρύασ» ϐπωσ 
ςϑντομεσ επιπλόξεισ, απώλεια προνομύων, αφαύρεςη τησ θετικόσ ενύςχυςησ που ςκοπϐ θα 
ϋχουν τη μεύωςη ςε μεγϊλο βαθμϐ των ακατϊλληλων ςυμπεριφορών. Επιπλϋον, εύναι 
ςημαντικϐ για τον εκπαιδευτικϐ να εφαρμϐςει τουσ παρεμβατικοϑσ χειριςμοϑσαμϋςωσ μετϊ 
την εμφϊνιςη τησ ανεπιθϑμητησ ςυμπεριφορϊσ και πϊντα με την κατϊλληλη ςυνϋπεια 
(Gardilletal., 1996). 
3. Γνωςιακό - υμπεριφοριςτικό παρϋμβαςη (Cognitive – BehavioralInterventions). 

Η γνωςιακό ςυμπεριφοριςτικό θεραπεύα εύναι μια προϋκταςη των κλαςςικών μεθϐδων 
τροποπούηςησ τησ ςυμπεριφορϊσ και περικλεύει την κατανϐηςη των πεποιθόςεων, των 
ςτϊςεων και των αντιλόψεων ϐχι μϐνο των ύδιων των ατϐμων που δϋχονται την θεραπεύα, 
αλλϊ και των προςώπων του περιβϊλλοντοσ τουσ. Βαςικϐσ ϊξονασ τησ γνωςιακόσ 
ςυμπεριφοριςτικόσ παρϋμβαςησ εύναι να βοηθόςει τα παιδιϊ ϋτςι ώςτε τα ύδια να 
επηρεϊζουν και να ελϋγχουν τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματϊ τουσ με ςκοπϐ την αλλαγό 
τησ ςυμπεριφορϊσ τουσ (Ollendick, 1986). Η τεχνικό τησ γνωςιακόσ ςυμπεριφοριςτικόσ 
παρϋμβαςησ ϋχει ςτϐχο τη μϊθηςη και την ανϊπτυξη ςτουσ μαθητϋσ των τεχνικών του 
αυτϐ-ελϋγχου και τησ λϑςησ προβλημϊτων. Δεδομϋνου ϐτι αυτϋσ οι δυο περιοχϋσ 
θεωροϑνται ελλειμματικϋσ ςτα παιδιϊ με ΔΕΠ/Τ φαύνεται ϐτι η παρϋμβαςη αυτό εύναι 
κατϊλληλη για τη βελτύωςη των προβλημϊτων αυτών των παιδιών (Eisert, 1992). 

την τεχνικό του αυτϐ-ελϋγχου οι μαθητϋσ εξαςκοϑνται ςτη βόμα προσ βόμα διαδικαςύα 
τησ παρακολοϑθηςησ και καθοδόγηςησ τησ ςυμπεριφορϊσ του. Για παρϊδειγμα, οι μαθητϋσ 
διδϊςκονται να λϑνουν τισ διαφορϋσ τουσ ηρεμώντασ πριν αντιδρϊςουν παρορμητικϊ 
εντοπύζοντασ και εκφρϊζοντασ ςυναιςθόματα με τον κατϊλληλο τρϐπο, θϋτοντασ θετικοϑσ 
ςτϐχουσ για τον εαυτϐ τουσ, βρύςκοντασ εναλλακτικϋσ λϑςεισ ςτα προβλόματα και τϋλοσ 
δοκιμϊζοντασ ϋνα εναλλακτικϐ ςχϋδιο βϊςει τησ aprioriαξιολϐγηςησ των πιθανών 
αποτελεςμϊτων (Henleyet al.,2000). 

Όςον αναφορϊ την επύλυςη προβλημϊτων ο εκπαιδευτικϐσ διαπραγματεϑεται με τουσ 
μαθητϋσ θϋματα, τα οπούα ςχετύζονται με την επύλυςη κοινωνικών διενϋξεων. Προκειμϋνου 
να επϋλθει η λϑςη μιασ αντιπαρϊθεςησ ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να εργαςτεύ με ϋναν μαθητό 
ό και μια μικρό ομϊδα μαθητών. Ϊτςι, θα ϋχει τη δυνατϐτητα να αυτοςχεδιϊςει και να 
ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ του ςυζητώντασ το πρϐβλημα μεταξϑ τουσ. υγχρϐνωσ προςφϋρει 
ςε εκεύνουσ ϋνα πλαύςιο υποςτόριξησ και καθοδόγηςησ (Κουμπιϊσ, 2010). Βαςικό 
παρϊμετροσ των ςυμπεριφοριςτικών προγραμμϊτων ςε παιδιϊ και εφόβουσ με ΔΕΠ/Τ εύναι 
η επικοινωνύα και η εντατικό ςυμβουλευτικό των γονϋων ό ϊλλων ςημαντικών προςώπων 
που ϋχουν αναλϊβει τα παιδιϊ ςτα πλαύςια εκπαιδευτικών προγραμμϊτων (Neauhaus, 
1996). 

 

Αντύ επιλόγου 

Η Διαταραχό Ελλειμματικόσ Προςοχόσ – Τπερκινητικϐτητα (ΔΕΠ/Τ) εύναι μια διαταραχό 
τησ ανϊπτυξησ, η οπούα κϊνει την εμφϊνιςη τησ ςτη νηπιακό ηλικύα, ςυνεχύζει με αρκετϋσ 
επιπτώςεισ ςτην εφηβικό ηλικύα και μπορεύ ςε ςυνδυαςμϐ με περιβαλλοντικοϑσ παρϊγοντεσ 
να προκαλϋςει ςημαντικϊ προβλόματα ςτο παιδύ και τον ϋφηβο. Πλϋον θεωρεύται και 
υποςτηρύζεται ϐτι τα αύτια τησ ϋχουν νευροβιολογικόβϊςη με ϐ,τι ςυνϋπειεσ αυτϐ επιφϋρει 
ςτισ διϊφορεσ εκτελεςτικϋσ λειτουργύεσ, οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ για τη ρϑθμιςη μιασ 
φυςιολογικόσ ςυμπεριφορϊσ. Εκτϐσ των πρωτογενών χαρακτηριςτικών (απροςεξύα – 
παρορμητικϐτητα – υπερκινητικϐτητα) τα παιδιϊ και οι ϋφηβοι με ΔΕΠ/Τ ϋρχονται 
αντιμϋτωποι και με πληθώρα δυςκολιών που τα ςυνοδεϑουν. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              234 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Οι παρεμβατικϋσ προςεγγύςεισ για αυτό την ομϊδα θα πρϋπει να ςτοχεϑουν ςτη 
βελτύωςη τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ και ςτην πρϐληψη των πιθανών δευτερογενών 
προβλημϊτων, τα οπούα προκϑπτουν απϐ τα προϒπϊρχοντα ςυμπτώματα.Οι εκπαιδευτικϋσ 
προςεγγύςεισ ςτϐχο ϋχουν το γενικϐ ςχολεύο και τη γενικό τϊξη με ορϐςημο πϊντα την 
ανταπϐκριςη ςτισ εξατομικευμϋνεσ ανϊγκεσ του κϊθε μαθητό με ΔΕΠ/Τ. Οι 
ςυμπεριφοριςτικϋσ παρεμβϊςεισ ςτο ςχολεύο ϋχουν κριθεύ ωσ οι πιο κατϊλληλεσ για την 
επιτυχό διαχεύριςη και αντιμετώπιςη των ςυμπτωμϊτων και δυςκολιών που παρουςιϊζουν 
οι μαθητϋσ με ΔΕΠ/Τ. Απαραύτητη κρύνεται και η ςυνεργαςύα του ςχολεύου με την 
οικογϋνεια του μαθητό. 
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Πεξίιεςε 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ελφο πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ εθκάζεζε κηαο βαζηθήο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο «δεηψ βνήζεηα» πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ. Σν πξφγξακκα 

εθαξκφζηεθε ζε έλα ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθήο αγσγήο ζε καζεηέο κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε.Υξεζηκνπνηήζεθε ε έξεπλα δξάζεο ζε 6 άηνκα (4 εθπαηδεπφκελεο θαη 2 εθπαηδεχηξηεο). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη καζήηξηεο, ζπλεξγαδφκελεο κεηαμχ ηνπο, ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, δεκηνπξγψληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ ζεκαζία γη‘ απηέο-ςεθηαθέο ηζηνξίεο-, θαηαλνψληαο 

ηε ρξεζηκφηεηα ηεο λέαο γλψζεο ε νπνία δίλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη ινγηθά νξγαλσκέλν ηξφπν θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ήδε ππάξρνπζεο εκπεηξίεο αιιά θαη κε θαηαζηάζεηο εθαξκνγήο θαη θαηέθηεζαλ ηε 

δεμηφηεηα «δεηψ βνήζεηα» ζην πξνζηαηεπφκελν πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: λνεηηθή πζηέξεζε, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δεηψ βνήζεηα, ςεθηαθέο ηζηνξίεο 

Δηζαγσγή 

Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε απνηειεί κία απφ ηηο πην πνιπκειεηεκέλεοδηαηαξαρέο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αλνκνηνγελή νκάδα σο πξνο ηελ αηηηνινγία, ην δείθηε λνεκνζχλεο, ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ηελ χπαξμε θαη άιισλ ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ θ.ν.θ 

Έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε 

(AmericanPsychiatricAssociation), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

ηέηαξηε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ γηα ηηο Φπρηθέο 

δηαηαξαρέο (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- DSM-IV) έλα άηνκν 

γηα λα δηαγλσζηεί σο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: ζεκαληηθή θάησ ηνπ νξίνπ γεληθή ιεηηνπξγία ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ 

πεξηνξηζκνχο ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο δεμηνηήησλ: επηθνηλσλία, απηνεμππεξέηεζε, απηφλνκε δηαβίσζε, θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, ρξήζε θνηλσληθψλ πφξσλ, απηνπξνζδηνξηζκφο, καζεζηαθή εηνηκφηεηα θαη 

αλάπηπμε, εξγαζία, δηαρείξηζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, πγεία θαη αζθάιεηα. Σα παξαπάλσ 

πξέπεη λα εθδεισζνχλ πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. 

χκθσλα θαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα 

καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθφ έιιεηκκα σο πξνο ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. χκθσλα κε ηνπο Smith et 

al., (1995) κε ηνλ φξν θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ελλννχκε ηηο δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κε άιια άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο νξίζηεθαλ απφ ηνλ Wiener (2004) σο δηαθξηηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

νδεγνχλ ηα παηδηά λα επηιχζνπλ θνηλσληθά θαζήθνληα, ή λα νδεγεζνχλ ζηελ θνηλσληθή 

επηπρία. Μία απφ ηηο θαηεγνξίεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ δηαθξίλνπλ νη Elksnin θαη 
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Elksnin (2001) ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δεκηνπξγνχλ θηιίεο, λα ζπζηήλνληαη ζε κηα νκάδα, λα δεηνχλ 

ηε βνήζεηα θάπνηνπ θαη λα δέρνληαη θαη λα θάλνπλ ζρφιηα γηα ηνπο άιινπο. Οη δπζθνιίεο 

πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεη έλα άηνκν σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε ειιηπή θαζνδήγεζε θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνηχπσλ 

κίκεζεο είηε ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα 

(Wilkins&. Matson, 2007). πγθεθξηκέλα ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζχκθσλα 

κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζηε δηαπξνζσπηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ρακειή 

απηνεθηίκεζε θαη αξλεηηθά θίλεηξα επίηεπμεο. Ζ θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, φκσο, είλαη κία αλαγθαηφηεηα, θαζψο απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε πνιιαπιψλ ηνκέσλ ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο 

πνπ αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θνηλφηεηα, ζηνλ πξνζσπηθφ ρψξν, ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ζηε δηαθχιαμε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη ζηελ πνηνηηθή πξνζσπηθά 

αλάπηπμε. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

είλαη ε θαζνδήγεζε, ην παηρλίδη ξφισλ, ε κάζεζε κέζσ ηεο κίκεζεο, ε κίκεζε πξνηχπνπ 

(modeling) θαη ε ελίζρπζε θαζψο θαη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη ηα ςεθηαθά κέζα 

(digitalmedia) (More, 2008). 

Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ε 

δηείζδπζε ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ δε ζα κπνξνχζε 

παξά λα επεξεάζεη θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη λέεο ηερλνινγίεο δεκηνπξγνχλ 

πεξηβάιινληα κάζεζεο αλάινγα κε φηη ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δπηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κνηάδνπλ κε πξαγκαηηθέο, 

βνεζψληαο ηνπο κε ηνλ ηξφπν απηφλ λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε απηά πνπ 

καζαίλνπλ (Βνζληάδνπ,1998).Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε έξεπλεο (Δθφπνπινο, θ.α., 2014) ε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ απφ ηα παηδηά πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ζε λνεηηθφ επίπεδν, απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα 

κάζεζε θαη πξνζθέξεη απηφ πνπ ηα παηδηά έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε, λα εθηεινχλ 

εξγαζίεο ζε κηθξά δηαδνρηθά βήκαηα. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηνηρεία ηεο κεηνλεμίαο ή ηεο αλαπεξίαο, θέξλνληαο ην καζεηή πην 

θνληά ζην γλσζηηθφ αγαζφ αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε απηφ. 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε βνεζά επίζεο ζηελ 

πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηελ εκπινθή δειαδή 

πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηζζήζεσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Αγγεινπνχινπ, 2011). 

Υξεηάδεηαη σζηφζν ηδηαίηεξε πξνζνρή κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ έηζη ψζηε νη 

καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ εθηεζεί ζηα πεξηβάιινληα πνιπκέζσλ θαη ησλ ζηφρσλ 

ηεο αιεζηλήο δσήο. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη λα εμαζθεζνχλ ψζηε λα κπνξνχλ λα γεληθεχνπλ 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηνχλ (Βνζληάδνπ, 

1998). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάζηεθε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο «δεηψ βνήζεηα» ζε άηνκα κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Μεηά απφ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζακε, 

φηη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν είλαη ιίγεο. Σα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη ιίγα θαη καο 

παξέρνπλ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο 

ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 
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Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο «δεηψ βνήζεηα» πνπ εληάζζεηαη ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ππεπζπλφηεηαο ζχληνκεο δηάξθεηαο, ζε κηα νκάδα αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε, εθαξκφζηεθε θαη αμηνινγήζεθε έλα πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο, ζχληνκεο δηάξθεηαο θαη αμηνινγήζεθαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ. ηφρνο, 

ινηπφλ, ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ κέζα ζε έλα πξνζηαηεπκέλν 

πεξηβάιινλ, φπσο ην ζρνιείν ζην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα. Δπηπιένλ, ν δεχηεξνο ζηφρνο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε αληαπφθξηζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αλαιπηηθά, ην πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ζρεδηάζηεθε είρε σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ησλ παξαθάησ δεμηνηήησλ: ·Να αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρεη πξφβιεκα ·Να θξίλνπλ πνηνο 

κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ·Να πξνζεγγίδνπλ ην άηνκν πνπ θξίλνπλ φηη κπνξεί λα ηνπο 

βνεζήζεη·Να δεηάλε βνήζεηα ιεθηηθά ή κε εηθφλα ·Να κάζνπλ λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά 

ηνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ πφηε είλαη ε ζεηξά ηνπο ·Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηινγήο. 

Μέζνδνο 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κία πνηνηηθή έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα κία έξεπλα 

δξάζεο. Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη παξέκβαζε κηθξήο θιίκαθαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη πεξηιακβάλεη κηα εμέηαζε απφ θνληά ησλ επηδξάζεσλ απηήο ηεο 

παξέκβαζεο. Βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ζε δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. πλήζσο είλαη ζπλεξγαηηθή, 

ζπκκεηνρηθή θαη απηφ-αμηνινγηθή. Ζ δηαδηθαζία δηεξεπλάηαη δηαξθψο έηζη ψζηε ε 

αλάδξαζε πνπ αθνινπζεί λα κεηαθξάδεηαη ζε ηξνπνπνηήζεηο, πξνζαξκνγέο, αιιαγέο 

θαηεχζπλζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχο κε ζηφρν λα επέιζεη θάπνηα κφληκε σθέιεηα ζηελ 

ίδηα ηε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία (Cohen&Manion, 1994). 

Γείγκα 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 6 άηνκα (4 εθπαηδεπφκελνη θαη 2 εθπαηδεπηέο). Οη 

εθπαηδεπφκελνη ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κε δηάγλσζε λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο θαη θνηηνχζαλ ζε δεκφζην ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθήο 

αγσγήο, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ(Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο). 

Απνηεινχληαλ απφ 4 θνξίηζηα ειηθίαο απφ 18 έσο 23. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αηφκσλ έγηλε κε βάζε ην αηνκηθφ ηνπο πξνθίι, θαζψο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο νη 

ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα είλαη άηνκα κε δηαγλσζκέλε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δπηπιένλ, 

νη ζπκκεηέρνληεο ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαθηήζεη έλα βαζηθφ επίπεδν αλάπηπμεο 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη έληνλεο δηαθνξέο κέζα ζηελ νκάδα 

θαη λα κε γίλεηαη ε δηδαζθαιία κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο.Οη εθπαηδεπηέο αλήθαλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 

Μέζα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε ζε δχν ζηάδηα: 1) άηππε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε θαη 2) 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Σν ζηάδην ηεο άηππεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

νινθιεξψζεθε ζε 4 ζπλαληήζεηο. Πξνηνχ πξνρσξήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα 

παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε είηε ησλ γλσζηηθψλ είηε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα αλαγθαίν, λα έρνπκε κηα ζαθή εηθφλα γηα ην είδνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ 
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αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη (Σδνπξηάδνπ, 1995). Γηα ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ε παξαηήξεζε. Καηαξηίζηεθε θχιιν παξαηήξεζεο κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηέζεθε ζε θάζε άηνκν κία δξαζηεξηφηεηα 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ρξεηαδφηαλ λα δεηήζεη βνήζεηα. Ζ αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη ηα βαζηθά ειιείκκαηα ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο φπνπ εληάζζεηαη ε έλλνηα ηεο 

βνήζεηαο θαη ε ρξήζε ηεο. ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηεθαλ νη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο νη 

νπνίνη εκθαλίδνπλ ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: α) ην είδνο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

θαιείηαη λα εθδειψζεη ν καζεηήο, β) ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη γ) ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρία. 

Σν ζηάδην ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο νινθιεξψζεθε ζε 8 ζπλεδξίεο. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, έγηλε ε ηειηθή αμηνιφγεζε. Σέζεθε ζε θάζε άηνκν θαη 

πάιη κηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ίδηαο δπζθνιίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ρξεηαδφηαλ 

λα δεηήζεη βνήζεηα. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε έγηλε ζε ζπλζήθεο φκνηεο κε ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο ήηαλ λα εληνπηζηνχλ νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Ζ θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην νπνίν απνηππσλφηαλ ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο θαζψο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.Σν εκεξνιφγην ηεξήζεθε γηα θάζε 

ζπλεδξία. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθαλ θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθάληζαλ νη εθπαηδεπφκελεο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ 

θαζψο θαη θαηά ηελ εμάζθεζε ζε απηέο.  

Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ θαηά πεξηγξαθηθφ ηξφπν. θνπφο απηήο 

ηεο αλάιπζεο ήηαλ λα δηαθαλνχλ νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηξηψλ κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαζψο θαη ζε πνην βαζκφ ε εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή θαη νδήγεζε ζηε βειηίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο. 

Γηαδηθαζία 

Ζ δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηνπ Piaget θαη ηνλ Κνηλσληθφ Δπνηθνδνκηζκφ, πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη θαζέλαο θηίδεη ην δηθφ ηνπ λνεηηθφ θφζκν, ζηεξηδφκελνο ζηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ θαζψο θαη ζηνλ Vygotsky πνπ ηνλίδεη φηη ε 

γλψζε νηθνδνκείηαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, δηα κέζνπ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

(Κνιηάδεο, 1997). Έηζη νη καζεηέο ζε νκάδεο κε ηε ρξήζε αιιειεπηδξαζηηθψλ 

ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη κέζα απφ έκπξαθηεο, εηθνληθέο θαη 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ αξρέο ή λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο. χκθσλα κε ηε Φξαγθάθε (2011) ζεσξείηαη πσο ππάξρεη κηα ηεξαξρηθή 

εμέιημε ησλ δεμηνηήησλ, θαη θαζψο νη καζεηέο πξνρσξνχλ απφ ηηο «θαηψηεξεο» πξνο ηηο 

«αλψηεξεο», κεηαβαίλνπλ ζηαδηαθά απφ ηα απινχζηεξα πξνο ηα ζπλζεηφηεξα Δπίπεδα 

Μάζεζεο. ην πξψην επίπεδν, πνπ είλαη ην θαηψηεξν θαη απνθαιείηαη πιεξνθνξηαθφ, ε 

κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο κλήκεο. ην δεχηεξν επίπεδν, πνπ απνθαιείηαη νξγαλσηηθφ, ε κάζεζε 

κέζσ ηεο ζχγθξηζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο, δηάηαμεο θαη ηεξάξρεζεο πξνβαίλεη ζε 

αιιεινζπζρεηίζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ηειηθά εληάζζεη ζε έλα επξχηεξν 

ελλνηνινγηθφ ζρήκα. ην ηξίην επίπεδν, ην απνθαινχκελν αλαιπηηθφ, ε κάζεζε 

αλαθέξεηαη ζε ελδν-ζπζρεηίζεηο δεδνκέλσλ πνπ αλαδεηνχληαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

αλάιπζεο θαη δηάθξηζεο ζρέζεσλ, κνηίβσλ, γεγνλφησλ. Σέινο, ζην ηέηαξην επίπεδν, ην 

πξαμηαθφ, ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί ηελ νξγαλσκέλε ζε ζρήκαηα, αξρέο, θαη κνληέια γλψζε 
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ηνπ γηα λα εμεγήζεη, λα εξκελεχζεη, λα πξνβιέςεη, λα αμηνινγήζεη, λα αλαδηνξγαλψζεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ θαη λα δηαρεηξηζηεί/επηιχζεη πξνβιήκαηα. 

ηελ παξνχζα παξέκβαζε αξρηθά πξνβιήζεθαλ ζηηο εθπαηδεπφκελεο ζε Ζ/Τ video-

clips, ειεχζεξεο πξφζβαζεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην δηαδίθηπν, ζε κνξθή θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ κε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηα νπνία ρξεηάδνληαλ ηε βνήζεηα 

θάπνηνπ ηξίηνπ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ. Σνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ 

θαζεκεξηλέο ζηηγκέο, λα αλαγλσξίζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα αλαθαιέζνπλ δηθέο ηνπο 

ζηηγκέο πνπ αληηκεηψπηζαλ παξφκνηα πξνβιήκαηα θαη λα αληηιεθζνχλ/αλαγλσξίζνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο βνήζεηαο γηα ηελ επίιπζε ησλ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ (1
ν
 επίπεδν κάζεζεο). 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δνκήζεθε ζε κία ζπλεδξία. Ζ θάζε ζπλεδξία απνηεινχληαλ απφ 

δπν κηζάσξα. 

ηε επφκελε ζπλεδξία παξαθνινπζψληαο έλα video-clip παξνπζηάζηεθε ε δεμηφηεηα 

«δεηψ βνήζεηα» βήκα-βήκα εμεγψληαο παξάιιεια ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηαο. Δθηφο απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο δεμηφηεηαο έγηλαλ γλσζηέο ζηηο 

εθπαηδεπφκελεο θαη νη ελδερφκελεο αληηδξάζεηο πνπ ζα εθδειψζνπλ δηάθνξα άηνκα. ηε 

ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα, κέζα απφ ζπδήηεζε, θαηεγνξηνπνίεζεο, δηάηαμεο θαη 

ηεξάξρεζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ηειηθφ απνηέιεζκα έλα ελλνηνινγηθφ ζρήκα, κία αθίζα (2
ν
 

επίπεδν κάζεζεο) κε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε φηαλ αληηκεησπίδνπκε θάπνην 

πξφβιεκα. 

1. Έρσ πξφβιεκα; 

2.  Ση πξφβιεκα έρσ; 

3. Ξέξσ πνηνο κπνξεί λα κε βνεζήζεη; 

4. Βξίζθσ απηφλ πνπ κπνξεί λα κε βνεζήζεη! 

5. Σνπ ιέσ ηη ρξεηάδνκαη! (Oakley, 2015) 

Ζ αθίζα δεκηνπξγήζεθε κε εηθφλεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην 

δηαδίθηπν κε ζηφρν λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ επηδησθφκελε δηδαζθαιία, θαη λα είλαη 

απιέο θαη θαηαλνεηέο, ψζηε λα είλαη αληίζηνηρεο κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.Οη ζπκκεηέρνπζεο έθνςαλ ηηο εηθφλεο θαη ηηο θφιιεζαλ ζε ραξηφλη 

αθνινπζψληαο ηα βήκαηα πνπ είρακε ζπδεηήζεη. Σνπνζεηήζεθε ζε θαηάιιειν ρψξν ψζηε 

νη εθπαηδεπφκελεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ λα 

αλαηξέρνπλ θαη λα ζπκνχληαη ηα βήκαηα (2
ν
 επίπεδν κάζεζεο). Ζ ρξήζε ησλ εηθφλσλ 

θαηά ηε δηδαζθαιία αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ηα 

άηνκα απηά, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εηθφλσλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ην θάζε βήκα ηεο δεμηφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε νδεγφ ηηο εηθφλεο 

κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Wacker&Berg 

1986) 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε αθίζα πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία ζχληνκσλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ηζηνξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

θαη ην πξφγξακκα MicrosoftOfficePowerPoint 2007. Οη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είλαη ζρεηηθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνξηψλ θαη αλαζχξζεθαλ απφ ηε κεραλή 

αλαδήηεζεο www.images.google.com θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα www.clipart.com. Ηζηνξίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε 5 ζπλεδξίεο. 

Οη ηζηνξίεο δεκηνπξγήζεθαλ ζε ζρέζε κε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη είραλ ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 1) Σα θνξδφληα κνπ 

είλαη ιπκέλα 2) Θέισ θάηη ην νπνίν είλαη ςειά 3) ην ζρνιείν κε θνξντδεχνπλ 4) Με 

πνλάεη ην θεθάιη κνπ 5) Θέισ λα παίμσ έλα παηρλίδη θαη δελ μέξσ πψο. 

Κάζε ζπλεδξία μεθηλνχζε κε αλαθνξά-ζπδήηεζε ζην πξφβιεκα ηεο θάζε ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά αληάιιαζζαλ ηδέεο, αιιειεπηδξνχζαλ θαη δνκνχζαλ ην 

δηθφ ηνπο ζελάξην, ζχκθσλα κε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε φηαλ ρξεηαδφκαζηε βνήζεηα. 

http://www.images.google.com/
http://www.clipart.com/
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Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηζηνξηψλ νη εθπαηδεπφκελεο επέιεγαλ ηηο εηθφλεο αθφκα θαη ηνπο 

δηαιφγνπο ζηελ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα. ηα παηδηά δηλφηαλ ε καζεζηαθή επθαηξία ψζηε 

λα απνθαζίζνπλ εθείλα θάζε θνξά ζην πσο ζα εμειηρζεί ε ηζηνξία. Έηζη ε ηζηνξία 

εμειηζζφηαλ ζε δχν ζελάξηα, δειαδή ηη ζπκβαίλεη φηαλ δεηάσ βνήζεηα αιιά θαη ηη 

ζπκβαίλεη φηαλ δελ δεηάσ.Oη καζήηξηεο ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ ηη ζπκβαίλεη φηαλ 

πξνζπαζψ γηα θάηη κφλνο κνπ θαη δελ ηα θαηαθέξλσ αιιά θαη φηαλ δεηάσ βνήζεηα πνην 

είλαη ην απνηέιεζκα (3
ν
& 4

ν
 επίπεδν κάζεζεο). Δλδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη κηα ηζηνξία 

παξαθάησ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα –Με πνλάεη ην θεθάιη κνπ: 

- Γελ αηζζάλνκαη θαιά κε πνλάεη ην θεθάιη κνπ   

- Ση λα θάλσ; Να δεηήζσ βνήζεηα; Ή Να ην αθήζσ; 

- (Γελ δεηάσ βνήζεηα) Γελ κπνξψ λα βγσ έμσ πνπ έρεη ηέηνηα σξαία κέξα γηαηί 

δελ αηζζάλνκαη θαιά!!Δίκαη ιππεκέλνο!!! 

- (Εεηάσ βνήζεηα) Μακά έξρεζαη ιίγν ζην δσκάηην κνπ!!! 

- Μακά κε πνλάεη ην θεθάιη κνπ!!! –Μελ αλεζπρείο ζα ζνπ δψζσ έλα θάξκαθν 

θαη ζα πεξάζεη 

- Αηζζάλνκαη πνιχ θαιά!!!Δίκαη ραξνχκελνο γηαηί ζα βγσ βφιηα κε ηνπο γνλείο 

κνπ. 

ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε θαη ζέινληαο νη εθπαηδεπφκελεο λα κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο 

πνπ είραλ ήδε απνθηήζεη ζε λέεο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (4
ν
 επίπεδν κάζεζεο) 

νξγαλψζακε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

ην παηδί θαινχληαλ λα δειψζεη κε ρεηξνλνκίεο ή ιεθηηθά πσο αδπλαηεί λα νινθιεξψζεη 

έλα έξγν, λα απεπζπλζεί ζε εθπαηδεπηηθφ, λα δεηήζεη βνήζεηα θαη λα πεξηκέλεη λα ηνπ ηελ 

πξνζθέξεη. 

ε φια ηα επίπεδα ησλ ζπλαληήζεσλ, θαη ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ρξεζηκνπνηήζακε 

θαζνδήγεζε κε βνεζεηηθέο λχμεηο θαη νπηηθά εξεζίζκαηα θαζψο θαη ιεθηηθή θαζνδήγεζε 

κε ζηαδηαθή απφζπξζε. ε θάζε ζηάδην ππήξρε αλαηξνθνδφηεζε θαη ελίζρπζε ησλ 

επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ. Σέινο, πηνζεηήζακε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο γηα ηα 

παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζην ιφγν. 

Απνηειέζκαηα 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ θαη 

Δπηθνηλσλίαο) γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ηζηνξίεο κε ζηφρν λα εθπαηδεπηνχλ 

ζην λα αλαγλσξίδνπλ έλα πξφβιεκα/κηα δπζθνιία θαη λα δεηάλε βνήζεηα αιιά θαη λα 

κπνξνχλ θαη άιια παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ηζηνξίεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο βνήζεηαο. 

Καηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηέζεθε ζε θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά κία 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ρξεηαδφηαλ λα δεηήζεη βνήζεηα (λα πάξεη 

έλα αληηθείκελν πνπ βξηζθφηαλ πάλσ ζε κία ληνπιάπα). Καη ηα 4 άηνκα ζηάζεθαλ δίπια 

ζηελ ληνπιάπα, έθαλαλ κηα πξνζπάζεηα θαη αθνχ δελ θαηάθεξαλ λα πάξνπλ ην 

αληηθείκελν, παξέκεηλαλ εθεί ρσξίο λα ιέλε ή λα θάλνπλ θάηη. Μεηά απφ έλα ιεπηφ ν έλαο 

εθπαηδεπηήο επαλέιαβε ην αίηεκα. Καη πάιη θαη ηα 4 άηνκα δελ θαηάθεξαλ λα πάξνπλ ην 

αληηθείκελν αιιά νχηε θαη δήηεζαλ βνήζεηα. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζηφρνη πνπ ζέζακε θαηά ην ζρεδηαζκφ 

επηηεχρζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά. Καηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε δεηήζεθε απφ ηηο 

εθπαηδεπφκελεο λα πάξνπλ έλα αληηθείκελν απφ έλα ζπξηάξη ην νπνίν ήηαλ θιεηδσκέλν. 

Γχν εθπαηδεπφκελεο κφιηο αληηιήθζεθαλ πσο ην ζπξηάξη ήηαλ θιεηδσκέλν πξνζέγγηζαλ 
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ακέζσο ηνλ έλαλ εθπαηδεπηή θαη δήηεζαλ βνήζεηα. Μία εθπαηδεπφκελε αθνχ έθαλε ηξεηο 

πξνζπάζεηεο λα αλνίμεη ην ζπξηάξη, δίζηαζε γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζέγγηζε θαη απηή ηνλ έλαλ εθπαηδεπηή θαη δήηεζε βνήζεηα. 

Ζ ηέηαξηε εθπαηδεπφκελε αθνχ πξνζπάζεζε κηα θνξά λα αλνίμεη ην ζπξηάξη, 

αλαδήηεζε ηελ θάξηα κε ηελ εηθφλα ηεο βνήζεηαο, πξνζέγγηζε ηνλ έλαλ εθπαηδεπηή θαη 

έδσζε ηελ θάξηα. 

Δπηπιένλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλάληεζεο φια ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαλ κε 

επραξίζηεζε. Ζ ηήξεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ε θπθιηθή ζεηξά έγηλε θαηαλνεηή θαη 

εθαξκφζηεθε απφ φια ηα παηδηά -αξρηθά κε θαζνδήγεζε γηα δχν απφ απηά, ζηελ πνξεία 

κε ζηαδηαθή απφζπξζε θαη ζην ηέινο ρσξίο θαζφινπ θαζνδήγεζε. ε θάζε ζπλεδξία 

δηλφηαλ ζε φια ηα παηδηά ε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο εηθφλσλ θαζψο θαη δηαιφγσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ ηζηνξηψλ. Αξρηθά κφλν ε κία εθπαηδεπφκελε επέιεγε ρσξίο δηζηαγκφ. ην 

ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη 4 εθπαηδεπφκελεο αλέπηπμαλ ηελ ηθαλφηεηα επηινγήο 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. 

πδήηεζε 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πξνέθπςε φηη νη ζπκκεηέρνπζεο αληαπνθξίζεθαλ 

ζεηηθά ζην πξφγξακκα θαη παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ επίπεδν ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο. Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, αληαιιαγή 

ζθέςεσλ, ζπλεξγαζία, δπλαηφηεηα ζεψξεζεο απφ ηε ζθνπηά ηνπ άιινπ, -θάηη πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

Μέζα απφ πνιχπιεπξεο, ζπλεξγαηηθέο θαη επέιηθηεο δξαζηεξηφηεηεο, δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα κηαο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο. Οη καζήηξηεο κέζα απφ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαρείξηζε ζχλζεησλ 

εξγαζηψλ, αλαπηχζζνληαο έηζη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηηο ζπλεξγαηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο (Μαηζαγγνχξαο, 2005) Σα παηδηά ζπδήηεζαλ, αλέιπζαλ, θαη επέιπζαλ 

πξνβιήκαηα. Ζ πξνζνρή θαη ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο απφ θνηλνχ, είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε δεκηνπξγία γλσζηηθήο, θνηλσληθήο, θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο.» 

(Hausfather, 1996). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηνλMorenoetal. 

(2001) πνπ ππνζηεξίδεη πσο θαζψο ηα παηδηά αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζνπλ θαη λα ζηακαηήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαη λα επεμεξγαζηνχλ κηα ηζηνξία εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη θαηαθηνχλ ηηο δεμηφηεηεο κε πην θπζηθφ ηξφπν. 

Θα ήηαλ ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ θαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ζ έξεπλα αθνξνχζε κηθξφ δείγκα θαη ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. 

Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ 

κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ε εηεξνγέλεηα, αθφκα θαη φηαλ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα 

έρνπλ ην ίδην είδνο ζπλδξφκνπ ή ηνλ ίδην δείθηε λνεκνζχλεο. Δπεηδή, ινηπφλ, ππάξρεη 

απηή ε εηεξνγέλεηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη 

κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο αμηνινγήζεθαλ ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο θαη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζνχλ νη δηδαρζείζεο δεμηφηεηεο 

ζε βάζνο ρξφλνπ θαζψο θαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ζε πεξηβάιινληα άιια εθηφο 

ηνπ πξνζηαηεπκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ πινπνηήζεθε ην πξφγξακκα, 

θαζψο θαη ζε απζφξκεηεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ απαηηνχλ απηή ηε 

δεμηφηεηα. Βέβαηα ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε ελίζρπζε θαζψο απηή είλαη πνπ ζα θαζνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ αλ 

ζα δηαηεξεζεί ή φρη ε ζπκπεξηθνξά. Υξεηάδεηαη άκεζε ελίζρπζε θαη ιεπηνκεξήο 
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αλαηξνθνδφηεζε γηα λα αληηιεθζεί ην άηνκν φηη πξφθεηηαη γηα επηβξάβεπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ κφιηο είρε εκθαλίζεη. 

Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαη επνκέλσο νη θαηαγξαθέο κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα. Βέβαηα ε χπαξμε δχν εθπαηδεπηψλ πνπ θαηέγξαθαλ 

απμάλεη ηελ αμηνπηζηία.. 

Παξφια απηά, ζεσξνχκε, πσο ε παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, θαζψο ηα άηνκα κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, φπσο θάλεθε θαη 

απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ θνηλσληθή δεμηφηεηα «δεηψ βνήζεηα» θαη λα 

κε πεξηκέλνπλ κε παζεηηθφ ηξφπν νχηε λα εγθαηαιείπνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

πκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε παξνχζα έξεπλα δξάζεο 

δεκηνπξγήζεθε απφ παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ηνλίδνληαο ηε 

ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο θαιιηέξγεηαο κίαο βαζηθήο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο 

«δεηψ βνήζεηα». Ζ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε εμάζθεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαζηζηά ηα άηνκα απηά πην ιεηηνπξγηθά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ηθαλά λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή. 

Ζ παξνχζα έξεπλα έξρεηαη λα δψζεη έλα έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ ζηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τπνγξακκίδεη φηη είλαη έλα θαηάιιειν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

εθπαηδεπηψλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαη έηζη σο ηέηνην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δηδηθφηεξα, βαζηθνί ζηφρνη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

κπνξνχλ λα θαηαθηεζνχλ πην εχθνια κέζα απφ ςεθηαθέο ηζηνξίεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθέο ηζηνξίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ εχθνια λα αιιάμνπλ 

εηθφλεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εηθφλεο παηδηψλ, λα πξνζζέζνπλ ήρν ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα κάζεζεο. Δπίζεο κ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχληζηνξίεο αλάινγεο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ην επίπεδν κάζεζεο ηνπ θάζε 

καζεηή. 

Σέινο, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο εληζρχνπλ ηε ζέζε φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ αλαδεηθλχνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 
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Πεξίιεςε 

Η παροϑςα μελϋτη εντϊςςεται ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Ευρωπαώκοϑ 
Προγρϊμματοσ Comenius Regio 2013 - 2015 με τύτλο: «Εκφοβιςμϐσ των Εφόβων: 
Σρϐποι πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον Ελλϊδασ και Κϑπρου» 
απϐ τη Διεϑθυνςη Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Β’ Αθόνασ και εςτιϊζεται ςε τρεισ 
ϊξονεσ: ο πρώτοσ ϊξονασ αφορϊ ςτη διερεϑνηςη των επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών που ςυμμετεύχαν ωσ πολλαπλαςιαςτϋσ του προγρϊμματοσ ςτισ 
ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ Διεϑθυνςησ. Ο δεϑτεροσ ϊξονασ περιλαμβϊνει την εφαρμογό 
του προγρϊμματοσ με βϊςη τα ευρόματα τησ διερεϑνηςησ των επιμορφωτικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα, ενώ ο τρύτοσ ϊξονασ 
εςτιϊζει ςτην αποτύμηςη του προγρϊμματοσ με ϋμφαςη ςτην αλλαγό ςτισ απϐψεισ, 
ςτϊςεισ και δεξιϐτητεσ των επιμορφοϑμενων αναφορικϊ με την πρϐληψη και 
αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Με βϊςη τα ευρόματα τησ μελϋτησ 
διαφαύνεται ϋντονη η επιθυμύα των εν λϐγω εκπαιδευτικών για επιμϐρφωςη ςτην 
πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ η οπούα θα ςυζευγνϑει τη 
θεωρύα με την πρϊξη μϋςα απϐ μια ολιςτικό προςϋγγιςη του φαινομϋνου. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ, επιμϐρφωςη εκπαιδευτικών, διερεϑνηςη 
επιμορφωτικών αναγκών, αξιολϐγηςη επιμορφωτικοϑ προγρϊμματοσ. 

Δηζαγσγή 

Η παροϑςα ϋρευνα εντϊςςεται ςτισ δρϊςεισ του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Comenius 
Regio 2013- 2015 τησ Δ.Δ.Ε. Β’ Αθόνασ με τύτλο: «Εκφοβιςμϐσ των Εφόβων: Σρϐποι 
πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον Ελλϊδασ και Κϑπρου». το 
πρϐγραμμα ςυμμετεύχαν εκτϐσ απϐ τη Διεϑθυνςη Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Δ.Δ.Ε.) Β΄ 
Αθόνασ, το Επαρχιακϐ Γραφεύο Μϋςησ Εκπαύδευςησ Πϊφου Κϑπρου, το 3ο ΓΕ.Λ. Ηρακλεύου 
Αττικόσ, το Α’ Λϑκειο Εθνϊρχη Μακαρύου Γ’ Πϊφου, το Πανεπιςτόμιο Αθηνών - Μονϊδα 
Εφηβικόσ Τγεύασ τησ Β’ Παιδιατρικόσ Κλινικόσ «Π. & Α. Κυριακοϑ» Νοςοκομεύου Παύδων - 
και το Neapolis University of Pafos. Σο πρϐγραμμα υλοποιόθηκε απϐ τον Αϑγουςτο του 
2013 ϋωσ και τον Αϑγουςτο του 2015 ςε ςυνεργαςύα με ςχολεύα και ϊλλουσ φορεύσ απϐ την 
Ελλϊδα και την Κϑπρο. 
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κοπϐσ του προγρϊμματοσ όταν η ανϊλυςη του φαινομϋνου του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, η 
διερεϑνηςη μεθϐδων και τρϐπων προςϋγγιςησ του φαινομϋνου και η διοργϊνωςη δρϊςεων 
που θα διαςφαλύζουν την καλό επικοινωνύα και ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςε εφόβουσ, 
εκπαιδευτικοϑσ και γονεύσ με ςτϐχο την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ 
εκφοβιςμοϑ. 

Για την ενεργό ςυμμετοχό ϐλων των ςχολικών μονϊδων τησ περιοχόσ ευθϑνησ, η Δ.Δ.Ε. Β’ 
Αθόνασ προςκϊλεςε τα ςχολεύα να εμπλακοϑν ςτο ϋργο προτεύνοντασ ϋναν εκπαιδευτικϐ, 
ανεξαρτότωσ ειδικϐτητασ, ωσ ςυνεργϊτη (Καθηγητό - ϑνδεςμο με τη Δ.Δ.Ε. για το χολικϐ 
Εκφοβιςμϐ) με την ομϊδα υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ. Οι καθηγητϋσ αυτού 
παρακολοϑθηςαν βραχεύασ διϊρκειασ ςεμινϊρια και βιωματικϊ εργαςτόρια, και 
ενεπλϊκηςαν ςε δρϊςεισ, ώςτε τελικϊ να λειτουργόςουν ωσ πολλαπλαςιαςτϋσ του ϋργου 
ςτα ςχολεύα.  

Σο δεύγμα τησ ϋρευνασ αφορϊ τουσ εκπαιδευτικοϑσ που ορύςτηκαν απϐ τα ςχολεύα ωσ 
ςυνεργϊτεσ με την ομϊδα υλοπούηςησ. 

 Θεωρητικό πλαύςιο τησ ϋρευνασ 

τα κεύμενα εθνικών αλλϊ και υπερεθνικών οργανιςμών (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008; OECD, 1998; 
E.C. 2005; 2007) η επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών ςυνδϋεται ϊμεςα με την 
αποτελεςματικϐτητα του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, ενώ ο εκπαιδευτικϐσ, εκλαμβϊνεται 
ωσ βαςικϐσ ςυντελεςτόσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Ψσ εκ τοϑτου, καλεύται να 
εμπλουτύζει και να ανανεώνει τισ γνώςεισ του, να επαναπροςδιορύζει ςτϊςεισ και απϐψεισ, 
ώςτε να μπορεύ να ανταποκρύνεται με επϊρκεια και αποτελεςματικϐτητα ςτισ ιδιαύτερεσ 
απαιτόςεισ του εκπαιδευτικοϑ του ϋργου. 

Ψςτϐςο, ςτη ςχετικό με το αντικεύμενο βιβλιογραφύα επιςημαύνεται η μειωμϋνη 
αποτελεςματικϐτητα των επιμορφωτικών προγραμμϊτων και τα χαμηλϊ ποςοςτϊ θετικόσ 
ϊποψησ των εκπαιδευτικών που τα παρακολοϑθηςαν (Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο, 2010). 

Για τον Βεργύδη (2003) ςτο ςχεδιαςμϐ ενϐσ επιμορφωτικοϑ προγρϊμματοσ ςε ϋνα πρώτο 
ςτϊδιο μεταξϑ ϊλλων γύνεται μελϋτη τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ, ϐπου προςδιορύζονται 
τα ςημαντικϐτερα προβλόματα που αντιμετωπύζουν οι εκπαιδευτικού ςτο ϋργο τουσ, 
μελετώνται τα ςημαντικϊ δεδομϋνα και ιδιαύτερα τα εκπαιδευτικϊ (βαςικϋσ και ϊλλεσ 
ςπουδϋσ), τα επαγγελματικϊ (ειδικϐτητα, θϋςη εργαςύασ), τα κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ 
(ηλικύα, οικογενειακό κατϊςταςη) και διερευνώνται οι επιμορφωτικϋσ ανϊγκεσ. ε ϋνα 
δεϑτερο ςτϊδιο ακολουθεύ ο προςδιοριςμϐσ των γενικών ςκοπών και η επεξεργαςύα των 
ειδικών ςτϐχων με βϊςη δεδομϋνα που αφοροϑν ςτα προβλόματα, ςτισ επιμορφωτικϋσ 
ανϊγκεσ και ςτα ενδιαφϋροντα των εκπαιδευτικών. 

Μετϊ το ςτϊδιο του ςχεδιαςμοϑ ακολουθεύ το ςτϊδιο του προγραμματιςμοϑ, κατϊ το 
οπούο επιλϋγεται το περιεχϐμενο, το οπούο βαςύζεται ςτην ανϊλυςη των εκπαιδευτικών 
αναγκών, τισ προϒπϊρχουςεσ γνώςεισ, ικανϐτητεσ και δεξιϐτητεσ των εκπαιδευτικών καθώσ 
επύςησ το γενικϐ ςκοπϐ και τουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ του προγρϊμματοσ. Σϋλοσ, επιλϋγονται οι 
εκπαιδευτικϋσ μϋθοδοι και τα μϋςα, προςδιορύζονται ο χρϐνοσ και ο χώροσ και επιλϋγονται 
οι εκπαιδευτϋσ. ε ϋνα επϐμενο ςτϊδιο προβλϋπονται οι μϋθοδοι και οι τεχνικϋσ για την 
αξιολϐγηςη των παραπϊνω.  

’ αυτϐ το πλαύςιο κινεύται η παροϑςα ερευνητικό μελϋτη η οπούα διαρθρώνεται ςε τρεισ 
ϊξονεσ: ο πρώτοσ ϊξονασ αφορϊ ςτη διερεϑνηςη των επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών που ςυμμετεύχαν ωσ πολλαπλαςιαςτϋσ του προγρϊμματοσ ςτισ ςχολικϋσ 
μονϊδεσ τησ Διεϑθυνςησ, καθώσ επύςησ ςτη διερεϑνηςη των απϐψεών τουσ για την 
αναγκαιϐτητα, το περιεχϐμενο, την οργϊνωςη και τη μορφό επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων με αντικεύμενο την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ 
(A΄ϋρευνα). Ο δεϑτεροσ ϊξονασ περιλαμβϊνει την εφαρμογό του προγρϊμματοσ με βϊςη τα 
ευρόματα τησ διερεϑνηςησ των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, ενώ ο τρύτοσ 
ϊξονασ εςτιϊζει ςτην αποτύμηςη του προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο τησ τελικόσ αξιολϐγηςησ με 
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ϋμφαςη ςτην αλλαγό ςτισ απϐψεισ, ςτϊςεισ και δεξιϐτητεσ των επιμορφοϑμενων αναφορικϊ 
με την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ (Β’ ϋρευνα). 

Απνηχπσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Η μεθοδολογικό προςϋγγιςη που ακολουθόθηκε εύναι η ποςοτικό και ωσ μϋςο ςυλλογόσ 
των δεδομϋνων επιλϋχθηκε το ερωτηματολϐγιο (βλϋπε ςχετικϊ: http://srv3-dide-v-
ath.att.sch.gr/com-regio/all_docs/ellada/ereynes/Questionnaire.pdf). 

Ϊχοντασ ωσ βϊςη το ςκοπϐ του προγρϊμματοσ, αναφορικϊ με την προςϋγγιςη του 
φαινομϋνου του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ μϋςα απϐ τη διοργϊνωςη δρϊςεων που θα 
ςτοχεϑουν ςτην πρϐληψη και αντιμετώπιςη του φαινομϋνου, τα ερευνητικϊ ερωτόματα 
διατυπώθηκαν ωσ εξόσ: 

1. Ποια εύναι η εκπαύδευςη – επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών που ςυμμετϋχουν ςτο 
πρϐγραμμα ςε ζητόματα πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ; 

2. Ποιεσ εύναι οι απϐψεισ των εκπαιδευτικών που ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα ςχετικϊ 
με την οργϊνωςη και υλοπούηςη επιμορφωτικών δρϊςεων ςε ζητόματα πρϐληψησ 
και αντιμετώπιςησ του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ;  

3. Πώσ προςεγγύζουν οι εκπαιδευτικού μϋςα απϐ την καθημερινό ςχολικό πρϊξη το 
ζότημα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ; 

4. Ποιεσ εύναι οι απϐψεισ των εκπαιδευτικών που ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα ςχετικϊ 
με την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ;  

Ζητοϑμενο τησ ερευνητικόσ μελϋτησ όταν η επύτευξη μιασ ςκιαγρϊφηςησ τησ ςχολικόσ 
πραγματικϐτητασ αναφορικϊ με το φαινϐμενο του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, ώςτε μϋςα απϐ 
την αξιολϐγηςη των δεδομϋνων να διαςφαλιςτεύ η δυνατϐτητα ςχεδιαςμοϑ και υλοπούηςησ 
υποςτηρικτικών δρϊςεων με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των εκπαιδευτικών. 

Η ϋρευνα διενεργόθηκε κατϊ το τελευταύο τρύμηνο του ςχολικοϑ ϋτουσ 2013-14, δηλαδό 
κατϊ το διϊςτημα Μαρτύου-Ιουνύου 2014. Σο τελικϐ δεύγμα τησ ϋρευνασ αποτελοϑν 66 
εκπαιδευτικού (Ν=66) που υπηρετοϑν ςτη Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθόνασ και ϐπωσ προαναφϋρθηκε 
αποτελοϑν τουσ Καθηγητϋσ – υνδϋςμουσ με τη Διεϑθυνςη για το χολικϐ Εκφοβιςμϐ ςτο 
πλαύςιο υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ Comenius Regio 2013 – 2015. 

υνοπτικό παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ Α΄ ϋρευνασ 

Σα κυριϐτερα ευρόματα τησ ϋρευνασ για την αποτϑπωςη των επιμορφωτικών αναγκών 
των εκπαιδευτικών ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 

Σο προφύλ των εκπαιδευτικών  

Οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα εύναι κυρύωσ γυναύκεσ που ϋχουν 
πραγματοποιόςει θεωρητικϋσ ςπουδϋσ. υγκεκριμϋνα, το 82% (Ν=54) εύναι γυναύκεσ, ενώ το 
74% (Ν=49) ϋχει πραγματοποιόςει θεωρητικϋσ ςπουδϋσ. Σο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ, ότοι 88% 
(Ν=58), των εκπαιδευτικών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα ϋχει εκπαιδευτικό υπηρεςύα 
περιςςϐτερη απϐ 10 ϋτη. χετικϊ με τισ ςπουδϋσ των εκπαιδευτικών του δεύγματοσ εύναι 
εντυπωςιακϐ το γεγονϐσ ϐτι ςχεδϐν δϑο ςτουσ πϋντε, δηλαδό το 41% (Ν=27) ϋχουν 
ςπουδϋσ πϋρα απϐ τισ βαςικϋσ, δηλαδό διαθϋτουν κϊποιο μεταπτυχιακϐ τύτλο, εύτε επιπϋδου 
master, εύτε διδακτορικοϑ επιπϋδου.  

Δϑο ςτουσ τρεισ εκπαιδευτικοϑσ που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα, δηλαδό το 67% (Ν=44), 
ϋχει παρακολουθόςει επιμορφωτικϊ προγρϊμματα για την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του 
ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, αλλϊ μϐνο το 50% (Ν=22) θεωρεύ ϐτι τα προγρϊμματα ςυνϋβαλαν 
ςτην αποτελεςματικό αντιμετώπιςη ζητημϊτων διαχεύριςησ ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ.  

Απόψεισ ςχετικϊ με την επιμόρφωςη ςτην πρόληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικού 
εκφοβιςμού 

http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/com-regio/all_docs/ellada/ereynes/Questionnaire.pdf
http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/com-regio/all_docs/ellada/ereynes/Questionnaire.pdf
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τη ςυντριπτικό πλειονϐτητϊ τουσ οι εκπαιδευτικού με ποςοςτϐ 90% (Ν=59) θεωροϑν 
ϐτι το ζότημα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αποτελεύ ςημαντικϐ αναςταλτικϐ παρϊγοντα ςτην 
εϑρυθμη λειτουργύα του ςχολεύου. Επύςησ, το ςϑνολο των εκπαιδευτικών (100%) θεωρεύ 
αναγκαύα την παρακολοϑθηςη ςχετικών με το αντικεύμενο επιμορφωτικών προγραμμϊτων. 

Οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα εμπιςτεϑονται με ποςοςτϐ 70% (Ν=46) 
τισ κατϊ τϐπουσ Διευθϑνςεισ Εκπαύδευςησ ωσ τον πλϋον αρμϐδιο φορϋα ανϊληψησ του 
ςχεδιαςμοϑ και τησ υλοπούηςησ επιμορφωτικών δρϊςεων, ενώ ωσ αποτελεςματικϐτερη 
μορφό επιμϐρφωςησ εκλαμβϊνουν με ποςοςτϐ 79% (Ν=52) την ενδοςχολικό επιμϐρφωςη. 
Ψσ καταλληλϐτεροι επιμορφωτϋσ ςτα ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα θεωροϑνται οι 
ειδικευμϋνοι επιςτόμονεσ με ποςοςτϐ 98% (Ν=65) καθώσ και οι εκπαιδευτικού με εμπειρύα 
με ποςοςτϐ 73% (Ν=48).  

Αποτύπωςη του φαινομϋνου του ςχολικού εκφοβιςμού 

Οι απαντόςεισ των εκπαιδευτικών ςτο ερωτηματολϐγιο επιβεβαιώνουν τη θϋςη που 
διατυπώνεται ςτη ςχετικό βιβλιογραφύα αναφορικϊ με την ανηςυχητικό ϋκταςη του 
φαινομϋνου του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ (Δεληγιϊννη - Κουιμτζό κ.ϊ., 2005; Χϊλτη & 
Κωνςταντύνου, 2007). Σο 76% (Ν=50) των εκπαιδευτικών που ςυμμετϋχουν ςτην ϋρευνα 
ϋχει αντιληφθεύ και αντιμετωπύςει φαινϐμενα ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ ςτη ςχολικό μονϊδα 
που υπηρετεύ. Η ςυναιςθηματικό εμπλοκό των εκπαιδευτικών που ϋχουν αντιμετωπύςει 
φαινϐμενα εκφοβιςμοϑ αποτυπώνεται ςτον Πύνακα 1: 

Πύνακασ 1. υναιςθηματικό εμπλοκό εκπαιδευτικών 

υναιςθηματικό εμπλοκό υχνότητα Ποςοςτό % 

Αβοόθητοσ 20 40 
Πύεςη - Ωγχοσ 24 48 
Θυμϐσ προσ το θϑμα 4 8 
Θυμϐσ προσ το θϑτη 14 28 
υμπϐνια προσ το θϑμα 32 64 
υμπϐνια προσ το θϑτη 22 44 

 
Οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα εκλαμβϊνουν το φαινϐμενο του ςχολικοϑ 

εκφοβιςμοϑ ωσ πολυπαραγοντικϐ. Ψσ εκ τοϑτου θεωροϑν ϐτι παρϊγοντεσ που ςχετύζονται 
με το οικογενειακϐ, ςχολικϐ και ευρϑτερο περιβϊλλον εύναι δυνατϐ να ενιςχϑουν την 
εμφϊνιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. 

Με ςτϐχο την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ οι εκπαιδευτικού 
αξιοποιοϑν ςυγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ οι οπούεσ αποτυπώνονται ςτον Πύνακα 2: 

Πύνακασ 2. Αξιοπούηςη πρακτικών 

Πρακτικϋσ Ποτϋ 
πϊνι

α 

Μερικ
ϋσ 

φορϋσ 
υχνϊ 

Πολύ 
ςυχνϊ 

Αγνϐηςη του φαινομϋνου  45% 35% 17% 3% 0% 
υζότηςη με το μαθητό 0% 1% 3% 38% 58% 
Αξιοπούηςη ςυςτόματοσ αμοιβών - 
ποινών 

2% 12% 32% 45% 9% 

υνεργαςύα με τουσ ςυναδϋλφουσ 0% 0% 23% 42% 35% 
υνεργαςύα με την οικογϋνεια 0% 6% 29% 40% 25% 
υνεργαςύα με ειδικοϑσ επιςτόμονεσ 6% 29% 31% 25% 9% 
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Όπωσ φαύνεται ςτον Πύνακα 2 η ςυζότηςη με το μαθητό αποτελεύ πρακτικό υψηλόσ 
ςημαντικϐτητασ με ποςοςτϐ 95% (Ν=63). ε ςειρϊ ςημαντικϐτητασ ακολουθοϑν η 
ςυνεργαςύα με ςυναδϋλφουσ εκπαιδευτικοϑσ και η ςυνεργαςύα με την οικογϋνεια. Φαμηλόσ 
ςημαντικϐτητασ πρακτικό αποτελεύ η ςυνεργαςύα με ειδικοϑσ επιςτόμονεσ ςε θϋματα 
διαχεύριςησ του φαινομϋνου.  

Οι πρωτοβουλύεσ με ςτϐχο την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ 
επικεντρώνονται τϐςο ςτο μαθητό και την οικογϋνεια, ϐςο και ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ. 

Οι πρωτοβουλύεσ με επύκεντρο το μαθητό αποτυπώνονται ςτον Πύνακα 3: 

Πύνακασ 3. Πρωτοβουλύεσ αναφορικϊ με τουσ μαθητϋσ 

Πρωτοβουλύεσ Καθόλου Λύγο Αρκετϊ 

υζότηςη ςε επύπεδο ςχολικόσ τϊξησ 0% 23% 77% 
Προβολό ςχετικών ταινιών 31% 46% 23% 
Βιωματικϋσ αςκόςεισ και παιχνύδια 
ρϐλων 40% 32% 28% 
Ομϊδεσ παρϋμβαςησ και διαμεςολϊβηςησ 40% 43% 18% 
Εκπαύδευςη ςε τεχνικϋσ διαχεύριςησ του 
θυμοϑ 54% 29% 17% 
Εμπλοκό ςτη ςϑνταξη κανονιςμοϑ 
λειτουργύασ  15% 41% 44% 
υμβουλευτικό υποςτόριξη μαθητών 8% 42% 50% 
 
Με βϊςη τισ απαντόςεισ των εκπαιδευτικών η ςυζότηςη ςε επύπεδο ςχολικόσ τϊξησ 

αποτελεύ ςημαντικό πρωτοβουλύα ςτο πλαύςιο λειτουργύασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ με ςτϐχο 
την αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Επύςησ αρκετϊ ςημαντικό πρωτοβουλύα 
θεωρεύται η ϑπαρξη κανονιςμοϑ λειτουργύασ, ενώ μικρϐτερησ ςημαντικϐτητασ πρωτοβουλύα 
αποτελεύ η δημιουργύα ομϊδων παρϋμβαςησ και διαμεςολϊβηςησ. 

Πρόληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικού εκφοβιςμού 

Οι απϐψεισ των εκπαιδευτικών ςχετικϊ με τισ αποτελεςματικϐτερεσ πρακτικϋσ ςτο 
πλαύςιο λειτουργύασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ και με ςτϐχο την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του 
ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αποτυπώνονται ςτον Πύνακα 4: 

Πύνακασ 4. Αποτελεςματικϋσ πρακτικϋσ ςτη ςχολικό μονϊδα 

Αποτελεςματικότερη πολιτικό Ποςοςτό 

Διαμϐρφωςη καλοϑ ςχολικοϑ κλύματοσ 74% 

Επαρκόσ ενημϋρωςη μαθητών 24% 
Επικοινωνύα και ςυνεργαςύα με την 
οικογϋνεια 36% 
Αξιοπούηςη των μαθητικών ςυμβουλύων  14% 
Ανϊθεςη ρϐλων ςυμβοϑλων ςε 
εκπαιδευτικοϑσ 39% 
Δημιουργύα ομϊδων διαμεςολϊβηςησ 
μαθητών 52% 
Ανϊπτυξη ομαδικών δραςτηριοτότων 
μαθητών 30% 
Επιβολό κυρώςεων 5% 
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Με ποςοςτϐ 74% (Ν=49) οι εκπαιδευτικού θεωροϑν τη διαμϐρφωςη καλοϑ ςχολικοϑ 
κλύματοσ επικοινωνύασ, διαλϐγου και εμπιςτοςϑνησ ανϊμεςα ςε εκπαιδευτικοϑσ και μαθητϋσ 
ωσ τη ςημαντικϐτερη πρακτικό με ςτϐχο την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ 
εκφοβιςμοϑ. Ακολουθεύ με ποςοςτϐ 52% (Ν=34) η ενύςχυςη του ρϐλου των μαθητών ςτη 
διαδικαςύα επύλυςησ ςυγκροϑςεων, μϋςα απϐ τη δημιουργύα ομϊδων φιλύασ ό 
διαμεςολϊβηςησ.  

υμπερϊςματα Α΄ ϋρευνασ 

Η ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων καταδεικνϑει την ϑπαρξη ενϐσ ςημαντικοϑ ελλεύμματοσ 
ςτην επιμϐρφωςη ςε θϋματα που αφοροϑν την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ 
εκφοβιςμοϑ, αναδεικνϑοντασ κατ’ αυτϐ τον τρϐπο τη διϊ βύου μϊθηςη ωσ καταλϑτη για την 
κϊλυψη των επιμορφωτικών κενών των εκπαιδευτικών (Μπαγϊκησ, 2005). Σα 
αποτελϋςματα ςυνϊδουν με αυτϊ αντύςτοιχων ερευνών ςτισ οπούεσ επιςημαύνεται η 
αναποτελεςματικϐτητα των επιμορφωτικών προγραμμϊτων και τα χαμηλϊ ποςοςτϊ 
θετικόσ ϊποψησ των εκπαιδευτικών που τα παρακολοϑθηςαν (Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο, 
2010). 

Σαυτϐχρονα διαφαύνεται ϋνα ιδιαύτερο ενδιαφϋρον των εκπαιδευτικών, ανεξϊρτητα απϐ 
την εκπαιδευτικό υπηρεςύα, για τα ζητόματα που αφοροϑν την πρϐληψη και αντιμετώπιςη 
του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. την πλειονϐτητϊ τουσ οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτην 
ϋρευνα, διαπιςτώνουν ϐτι το ζότημα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αποτελεύ αναςταλτικϐ 
παρϊγοντα ςτη λειτουργύα του ςχολεύου, επιβεβαιώνοντασ κατ’ αυτϐ τον τρϐπο τισ ςχετικϋσ 
ϋρευνεσ των τελευταύων ετών (Δεληγιϊννη-Κουιμτζό, 2005 κ.ϊ.; Λαγουδϊκοσ & 
Καραγεώργοσ, 2014).  

Ψσ καταλληλϐτερο φορϋα ςχεδιαςμοϑ και υλοπούηςησ των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων οι εκπαιδευτικού αναφϋρουν τη Διεϑθυνςη Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. 
Επιπλϋον, εκλαμβϊνουν την ενδοςχολικό επιμϐρφωςη ωσ την πλϋον αποτελεςματικό μορφό 
επιμϐρφωςησ, ιδιαύτερα ϐταν αυτό βαςύζεται ςτη ςχολικό πρϊξη με τη χρόςη 
ςυγκεκριμϋνων παραδειγμϊτων και ϐχι ςε θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ. Σϋλοσ, τονύζεται 
ιδιαύτερα η ανϊγκη να δοθεύ ϋμφαςη ςε ενεργητικϋσ ςυμμετοχικϋσ μεθϐδουσ και τεχνικϋσ 
που προςιδιϊζουν ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων.  

Οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα θεωροϑν ϐτι ο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ εύναι 
αποτϋλεςμα αλληλεπύδραςησ πολλών παραγϐντων που ςχετύζονται με την προςωπικϐτητα 
του μαθητό, την οικογϋνεια, το ςτενϐ και ευρϑτερο κοινωνικϐ περιβϊλλον και το ςχολικϐ 
θεςμϐ, ςτοιχεύα που καταγρϊφονται ςτη ςχετικό με το αντικεύμενο βιβλιογραφύα (Olweus, 
1996; Παπαςτυλιανοϑ, 2000; Αγϊθωνοσ – Γεωργοποϑλου, 2004).  

Η παρϋμβαςη ςτη ςχολικό κοινότητα ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του 
προγρϊμματοσ 

Όπωσ επιςημαύνει ο Corrigan (1986), με βϊςη το θεωρητικϐ μοντϋλο του Knowles 
αναφορικϊ με την επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών, εύναι απαραύτητο να παρϋχεται ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ που επιμορφώνονται μια ποικιλύα πηγών και εμπειριών. ’ αυτϐ το πλαύςιο, 
κατϊ τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Comenius Regio 2013 - 
2015 εφαρμϐςτηκαν επιςτημονικϊ πιλοτικϊ προγρϊμματα ςτα ςχολεύα αρμοδιϐτητασ τησ 
Διεϑθυνςησ με ςτϐχο την κϊλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, ϐπωσ 
αυτϋσ αναδεύχθηκαν μϋςα απϐ την ερευνητικό μελϋτη. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι εκδηλώςεισ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ, οι ημερύδεσ, οι 
διαλϋξεισ, τα εκπαιδευτικϊ βιωματικϊ ςεμινϊρια, οι επιμορφώςεισ, οι εκπαιδευτικϋσ 
ςυναντόςεισ εργαςύασ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ που ορύςτηκαν ωσ Καθηγητϋσ – ϑνδεςμοι 
με τη Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθόνασ για το χολικϐ Εκφοβιςμϐ ςτϐχευαν ςτη θωρϊκιςη των 
εκπαιδευτικών με γνώςεισ και δεξιϐτητεσ για την αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ.  
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Οι παρεμβϊςεισ ολιςτικοϑ τϑπου αφοροϑςαν μεταξϑ ϊλλων βιωματικϊ εργαςτόρια, 
πιλοτικϊ προγρϊμματα απϐ Ομϊδα Ειδικών τησ Προαγωγόσ τησ Χυχικόσ Τγεύασ, Διαςχολικϊ 
Προγρϊμματα διαθεματικόσ – διεπιςτημονικόσ προςϋγγιςησ, ςυγκρϐτηςη και λειτουργύα 
Δικτϑου Ειδικοτότων με αντικεύμενο τη διϊχυςη καλών πρακτικών – ςτρατηγικών για την 
πρϐληψη και αντιμετώπιςη του εκφοβιςμοϑ ςε ςυνεργαςύα με επιςτημονικοϑσ φορεύσ και 
ειδικοϑσ επιςτόμονεσ.  

Η ϋρευνα για την αποτύμηςη τησ επιμόρφωςησ (Β΄ ϋρευνα) 

το πλαύςιο τησ τελικόσ αξιολϐγηςησ του προγρϊμματοσ η δεϑτερη ϋρευνα εςτιϊζει ςτην 
αποτύμηςη του προγρϊμματοσ με ϋμφαςη ςτην αλλαγό ςτισ απϐψεισ, ςτϊςεισ και δεξιϐτητεσ 
των επιμορφοϑμενων αναφορικϊ με την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ 
εκφοβιςμοϑ. Σα ερευνητικϊ ερωτόματα διατυπώνονται ωσ εξόσ:  

1. Ποιεσ αλλαγϋσ αποτυπώνονται ςτισ απϐψεισ, ςτϊςεισ και δεξιϐτητεσ των 
επιμορφοϑμενων αναφορικϊ με την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ 
εκφοβιςμοϑ μετϊ την υλοπούηςη του επιμορφωτικοϑ προγρϊμματοσ; 

2. Πώσ αποτιμοϑν οι εκπαιδευτικού το πρϐγραμμα επιμϐρφωςησ ςτο οπούο 
ςυμμετεύχαν; 

την ϋρευνα, η οπούα πραγματοποιόθηκε με τη λόξη του προγρϊμματοσ, τον Απρύλιο του 
2015, ςυμμετεύχαν 63 Εκπαιδευτικού – ϑνδεςμοι με τη Δ.Δ.Ε. Β’ Αθόνασ για τον ςχολικϐ 
εκφοβιςμϐ. Η μεθοδολογικό προςϋγγιςη που ακολουθόθηκε εύναι η ποςοτικό και ωσ μϋςο 
ςυλλογόσ των δεδομϋνων επιλϋχθηκε το ερωτηματολϐγιο με μερικϋσ ερωτόςεισ κοινϋσ με το 
ερωτηματολϐγιο τησ πρώτησ ϋρευνασ, ώςτε να καταγραφοϑν πιθανϋσ αλλαγϋσ ςτισ απϐψεισ, 
ςτϊςεισ και δεξιϐτητεσ των εκπαιδευτικών που ςυμμετεύχαν ςτο πρϐγραμμα (βλϋπε 
ςχετικϊ: http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/com-
regio/all_docs/ellada/ereynes/Questionnaire2.pdf). 

υνοπτικό παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ επιμόρφωςησ 

Όπωσ προαναφϋρθηκε, πριν την υλοπούηςη ενϐσ επιμορφωτικοϑ προγρϊμματοσ κρύνεται 
απαραύτητη η μελϋτη τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ, ο εντοπιςμϐσ των προβλημϊτων τησ 
ομϊδασ – ςτϐχου, η ανϊλυςη των ςημαντικών δεδομϋνων και η διερεϑνηςη των 
εκπαιδευτικών αναγκών (Βεργύδησ, 2008). Μετϊ την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ εύναι 
απαραύτητη η διαπύςτωςη του αποτελϋςματοσ και τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ 
επιμϐρφωςησ. 

Μϋςα ς’ αυτϐ το ςυγκεύμενο, κατϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ, ϐπωσ αναφϋρθηκε 
ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο, ϋνα ςημαντικϐ ποςοςτϐ 40% (Ν=20) των εκπαιδευτικών 
δόλωνε ϐτι κατϊ την αντιμετώπιςη φαινομϋνων ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αιςθϊνεται 
αβοόθητο. Με τη λόξη του προγρϊμματοσ το ποςοςτϐ των εκπαιδευτικών που δηλώνει 
αβοόθητο ςτισ περιπτώςεισ που αντιμετωπύζει φαινϐμενα ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ μειώνεται 
κατϊ το όμιςυ. Ϊτςι, μϐνο το 18% (Ν=12) αιςθϊνεται αβοόθητο κατϊ την αντιμετώπιςη 
φαινομϋνων ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Η διαφοροπούηςη τησ ςυναιςθηματικόσ εμπλοκόσ των 
εκπαιδευτικών που ϋχουν αντιμετωπύςει φαινϐμενα ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αποτυπώνεται 
ςτο χόμα 1: 

http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/com-regio/all_docs/ellada/ereynes/Questionnaire2.pdf
http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/com-regio/all_docs/ellada/ereynes/Questionnaire2.pdf


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              254 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

 

χόμα 1. υναιςθηματικό εμπλοκό εκπαιδευτικών 

Με την ϋναρξη του προγρϊμματοσ οι εκπαιδευτικού αξιοποιοϑςαν ςυγκεκριμϋνεσ 
πρακτικϋσ με ςτϐχο την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Η αγνϐηςη 
του φαινομϋνου του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ δεν αποτελοϑςε πρακτικό για το 43% των 
εκπαιδευτικών. Σο ποςοςτϐ αυτϐ με τη λόξη του προγρϊμματοσ ϋχει αυξηθεύ ςημαντικϊ, 
ότοι 57%, γεγονϐσ που αποδεικνϑει την αϑξηςη του βαθμοϑ ευαιςθητοπούηςησ των 
εκπαιδευτικών απϋναντι ςτο φαινϐμενο του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Επιπλϋον, με την ϋναρξη 
του προγρϊμματοσ φαύνεται ϐτι οι εκπαιδευτικού αξιοποιοϑςαν ςυχνϊ ϋωσ πολϑ ςυχνϊ το 
ςϑςτημα αμοιβών – ποινών με ποςοςτϐ 53%. Σο ποςοςτϐ αυτϐ μειώνεται με τη λόξη του 
προγρϊμματοσ ςε 23%. Υαύνεται ϐτι οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτο επιμορφωτικϐ 
πρϐγραμμα αλλϊζουν ςτϊςη και δεξιϐτητεσ, θεωρώντασ ϐτι το εν λϐγω ςϑςτημα ενδϋχεται 
να μη ςυμβϊλλει ςημαντικϊ ςτην αντιμετώπιςη των φαινομϋνων του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. 
το χόμα 2 αποτυπώνονται οι διαφορϋσ ςτην αξιοπούηςη των πρακτικών:  

 

χόμα 2. Αξιοπούηςη πρακτικών πριν και μετϊ την επιμόρφωςη 

Αναφορικϊ με το βαθμϐ εμφϊνιςησ ςυγκεκριμϋνων πρωτοβουλιών με ςτϐχο την 
πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ φαύνεται ϐτι κατϊ την ϋναρξη του 
προγρϊμματοσ ϋνα ποςοςτϐ 40% δεν καταφεϑγει ςτη δημιουργύα ομϊδων παρϋμβαςησ και 
διαμεςολϊβηςησ Σο ποςοςτϐ αυτϐ με τη λόξη του προγρϊμματοσ μειώνεται ςε 19%, 
γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι οι εκπαιδευτικού δεύχνουν να εμπιςτεϑονται πλϋον την πρακτικό 
επύλυςησ ςυγκροϑςεων με ςυμμετοχό των ύδιων των εμπλεκϐμενων με βϊςη τη θεωρύα τησ 
επανορθωτικόσ δικαιοςϑνησ. 

Κατϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ το 46% των εκπαιδευτικών αξιοποιοϑςε τισ 
τεχνικϋσ διαχεύριςησ θυμοϑ «Λύγο ό Αρκετϊ». Με τη λόξη του προγρϊμματοσ το ποςοςτϐ 
αυτϐ αυξϊνεται ςε 70%. Επιπλϋον, το ποςοςτϐ αξιοπούηςησ των βιωματικών αςκόςεων και 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              255 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

των παιχνιδιών ρϐλων αυξϊνεται ςτην ύδια κατηγορύα απϐ 60% ςε 78%. Η διαφοροπούηςη 
αποτυπώνεται ςτο χόμα 3: 

 

χόμα 3. Εμφϊνιςη πρωτοβουλιών πριν και μετϊ την επιμόρφωςη 

Αποτύμηςη του προγρϊμματοσ επιμόρφωςησ 

Οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτο πρϐγραμμα το αξιολογοϑν θετικϊ ςε απϐλυτο 
βαθμϐ. (100%). Η αποτελεςματικϐτητα του προγρϊμματοσ αποτυπώνεται ςτο χόμα 4:  

  

χόμα 4. Απόψεισ των εκπαιδευτικών για την αποτελεςματικότητα τησ 
επιμόρφωςησ 

Σο πρϐγραμμα χαρακτηρύζεται «πολϑ» ϋωσ «πϊρα πολϑ» αποτελεςματικϐ ωσ προσ τουσ 
ςτϐχουσ (με ποςοςτϐ 83%), το περιεχϐμενο (84%), τισ πρακτικϋσ (79%) και τη ςϑνδεςη με 
την πραγματικϐτητα (79%). 

Οι απϐψεισ για τα οφϋλη απϐ τη ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών αποτυπώνονται ςτο 
χόμα 5: 
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χόμα 5. Απόψεισ των εκπαιδευτικών ςε ςχϋςη με τα οφϋλη του προγρϊμματοσ. 

Ψσ πιο ςημαντικϐ ϐφελοσ απϐ το επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα εκλαμβϊνουν οι 
εκπαιδευτικού με ποςοςτϐ 86% την ικανϐτητα χειριςμοϑ καταςτϊςεων και προβλημϊτων. 
Σϋλοσ, η ςυντριπτικό πλειονϐτητα θα επιθυμοϑςε την παρϊταςη υλοπούηςησ του 
προγρϊμματοσ για μια επιπλϋον ςχολικό χρονιϊ. 

υμπερϊςματα – προτϊςεισ 

Οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα θεωροϑν ςημαντικϐ ϐφελοσ την 
απϐκτηςη ϐχι μϐνο γνώςεων, αλλϊ και δεξιοτότων χειριςμοϑ καταςτϊςεων που ϊπτονται 
του φαινομϋνου του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Εκλαμβϊνουν τον ςχολικϐ εκφοβιςμϐ ωσ 
αναςταλτικϐ παρϊγοντα ςτη λειτουργύα του ςχολεύου και ωσ εκ τοϑτου επιζητοϑν ςτόριξη 
μϋςα απϐ επιμορφωτικϊ προγρϊμματα που θα αποτελϋςουν τροχοπϋδη ςτην εξϊπλωςη του 
φαινομϋνου. Αναγνωρύζουν και επιςημαύνουν τισ ελλεύψεισ ςτο πλαύςιο τησ βαςικόσ τουσ 
εκπαύδευςησ, αλλϊ και τησ επιμϐρφωςησ και εμπιςτεϑονται παρεμβατικϊ προγρϊμματα με 
ςτϐχο τη δημιουργύα ενϐσ ςχολεύου χωρύσ βύα. 

ε κϊθε περύπτωςη ο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ αποτελεύ ϋνα ζότημα που αφορϊ ϊμεςα ϐλη 
την κοινωνύα και ιδιαύτερα τουσ φορεύσ τησ εκπαύδευςησ οι οπούοι ςχεδιϊζουν και υλοποιοϑν 
εκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ. Ψσ εκ τοϑτου, εύναι απαραύτητη μια ευρϑτερη διεπιςτημονικό 
ϋρευνα με ςτϐχο το ςχεδιαςμϐ αποτελεςματικών επιμορφωτικών προγραμμϊτων για τη 
διαχεύριςη του φαινομϋνου του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. 
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Ζ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: ε επίδξαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus ζηε γισζζηθή, αθαδεκατθή, πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ 
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Πεξίιεςε 

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus, απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ, θαη είλαη εληαγκέλε ζηελ αλάγθε κηαο 

ζπλνιηθφηεξεο αληηθεηκεληθήο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηνλ αλαθαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ 

θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα ππφινηπα ρξφληα πινπνίεζήο 

ηνπ, σο ην πέξαο ηεο θάζεο πνπ δηαλχεη ή/θαη ζην κέιινλ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα 

ππνγξακκηζζεί θαη λα απνδεηρζεί, κέζα απφ εκπεηξηθά δεδνκέλα, ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ θαη λα δνζνχλ ζηνηρεία ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Ηδξπκάησλ ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη θνηηεηέο, ψζηε λα ζπλερίδνπλ λα εληάζζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπο. Ζ έξεπλα αθνξά ζηα αθαδεκατθά έηε 2000-2008 θαη ην δείγκα ηεο είλαη 86 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Σ.Δ.Η. Λάξηζαο. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε επηζθφπεζε θαη ην εξγαιείν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εξσηεκαηνιφγην κε ηίηιν Έθζεζε πνπδψλ Φνηηεηή πνπ θαηαζθεχαζε ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ε νπνία έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS, θαηέδεημε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα Erasmus κε ηε γισζζηθή, αθαδεκατθή, πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Λέμεηο – θιεηδηά: επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, επξσπατθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

πξφγξακκα Erasmus, ίδξπκα πξνέιεπζεο, ίδξπκα ππνδνρήο, εμεξρφκελνη θνηηεηέο, γισζζηθή, αθαδεκατθή, 

πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε  

Ειςαγωγό  

Σο πρόγραμμα Erasmus εύναι ϋνα από τα γνωςτότερα ευρωπαώκϊ εκπαιδευτικϊ 

προγρϊμματα. Ο χώροσ δρϊςησ του εύναι τα ευρωπαώκϊ Ιδρύματα Σριτοβϊθμιασ 

Εκπαύδευςησ. Αφορϊ ςυνεργαςύεσ μεταξύ των ευρωπαώκών Ιδρυμϊτων, μϋςω τησ 

κινητικότητασ φοιτητών/φοιτητριών και εκπαιδευτικών, με ςτόχο την ανταλλαγό 

ιδεών, γνώςεων και εμπειριών. Η παρούςα εργαςύα θα προςπαθόςει να διερευνόςει 

το προφύλ και τισ απόψεισ εξερχόμενων Ελλόνων  φοιτητών/φοιτητριών ςχετικϊ με 

το πρόγραμμα. Η ςυνειςφορϊ αυτόσ τησ εργαςύασ ϋγκειται ςτο ότι δεν ϋχουν γύνει 

πολλϋσ ϋρευνεσ για το πρόγραμμα Erasmus ςτον ελληνικό χώρο και η ςχετικό 

ελληνικό βιβλιογραφύα εύναι πενιχρό.  

Ευρωπαώκό διϊςταςη τησ εκπαύδευςησ 
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Η εκπαύδευςη θεωρεύται από την Ευρωπαώκό Ϊνωςη ότι αποτελεύ το 

προςφορότερο μϋςο και την αναγκαύα ςυνθόκη για την επιδύωξη τησ 

ανταγωνιςτικότητασ, τησ οικονομικόσ και κοινωνικόσ ανϊπτυξησ  και τησ 

κοινωνικόσ ςυνοχόσ τησ ύδιασ τησ Ε.Ε. και των κρατών – μελών τησ. Πρϊγμα που 

ςημαύνει ότι τελικϊ η εκπαιδευτικό πολιτικό ανϊγεται ςόμερα ςε ϋνα κεφϊλαιο τησ 

κοινωνικόσ και τησ οικονομικόσ πολιτικόσ (Σςαούςησ, 2003). Η ευρωπαώκό 

εκπαιδευτικό πολιτικό περιλαμβϊνει ενϋργειεσ προώθηςησ, οι οπούεσ αναφϋρονται 

ςτο εκπαιδευτικό ϋργο και την προςφορϊ εκπαιδευτικών υπηρεςιών με κυριότερεσ 

τα ευρωπαώκϊ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα όπωσ το Comett, το Lingua, το ωκρϊτησ, 

το Leonardo da Vinci και το πρόγραμμα Δια βύου μϊθηςη (Longlife Learning 

Programme-LLP) παλιότερα και ςόμερα το Erasmus +. 

Ο όροσ  «ευρωπαώκό διϊςταςη ςτην εκπαύδευςη» ειςϊγεται (“…stress the 

educational dimension of such a programme”) για πρώτη φορϊ ςτο «Χόφιςμα του 

υμβουλύου τησ Ευρώπησ και τησ ςυνϊντηςησ των Τπουργών Παιδεύασ ςτα πλαύςια 

του υμβουλύου τησ 9ησ Υεβρουαρύου 1976 ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ 

προγρϊμματοσ δρϊςησ ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ». Περιλαμβϊνει μια ςειρϊ από 

αλλαγϋσ ςτην εκπαύδευςη που θα οδηγόςουν τουσ νϋουσ να ςυνειδητοποιόςουν την 

πραγματικότητα τησ Ευρώπησ, να αποκτόςουν ικανοποιητικό γνώςη και αντύληψη 

τησ Ευρωπαώκόσ Κοινότητασ ςτη γεωγραφικό, ιςτορικό και πολιτιςτικό τησ μορφό 

και να αναπτύξουν την ικανότητα να ζόςουν και να λειτουργόςουν ωσ πολύτεσ ςτο 

πλαύςιο τησ Ευρώπησ (Council of the ECs, 1987: 21-27).  

ύμφωνα με τα «υμπερϊςματα του υμβουλύου και τη ςυνϊντηςη των 

Τπουργών Παιδεύασ ςτα πλαύςια του υμβουλύου τησ 2ασ Ιουνύου 1983 ςχετικϊ με 

την προώθηςη τησ κινητικότητασ ςτην Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη» (Council of the 

ECs, 1987: 87-91) και των μετϋπειτα Αποφϊςεων του υμβουλύου με τισ οπούεσ 

θεςπύςτηκαν τα προγρϊμματα Comett, Erasmus (Council of the ECs, 1987: 185-193) 
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και Lingua, ενιςχύθηκε η ςυνεργαςύα μεταξύ Ιδρυμϊτων Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 

ςτα κρϊτη – μϋλη και αυξόθηκε ςταθερϊ η κινητικότητα φοιτητών και 

εκπαιδευτικών. Δύνεται ϋμφαςη ςτο ανθρώπινο δυναμικό και προώθηςη τησ 

ελεύθερησ κυκλοφορύασ κα ανταλλαγόσ των ιδεών, ελευθερύα που προςτύθεται ςτισ 

τϋςςερισ πρωταρχικϋσ ελευθερύεσ διακύνηςησ – των εμπορευμϊτων, των υπηρεςιών, 

των κεφαλαύων και των εργαζομϋνων (προςώπων) – που προβλϋπονταν από τη 

υνθόκη τησ Ρώμησ ( υνθΕΟΚ, υνθόκη τησ Ρώμησ, 1957).  

Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη Παιδεύασ υψηλού επιπϋδου, 

ενθαρρύνοντασ τη ςυνεργαςύα των κρατών – μελών, ενώ ςυγχρόνωσ ςϋβεται 

απολύτωσ τισ ιδιαιτερότητϋσ τουσ ςτον τομϋα αυτό και την πολιτιςτικό και 

γλωςςικό ποικιλομορφύα. Η δρϊςη τησ Κοινότητασ επιτρϋπει ιδύωσ την ανϊπτυξη 

τησ ευρωπαώκόσ διϊςταςησ ςτην εκπαύδευςη, με την προώθηςη τησ εκμϊθηςησ 

ξϋνων γλωςςών, την ενθϊρρυνςη τησ κινητικότητασ φοιτητών και εκπαιδευτικών 

και την ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ των Πανεπιςτημύων (Κολυβϊσ, 1992). Με τον όρο 

«Πανεπιςτόμια» εννοούνται τα Πανεπιςτόμια αλλϊ και τα υπόλοιπα Ιδρύματα 

Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Ανώτερησ ό Σεχνολογικόσ τριετούσ τουλϊχιςτον 

φούτηςησ.  

υγκεκριμϋνα, ςτο ϊρθρο 126 τησ υνθόκησ για την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, 

αναφϋρεται ότι «η δρϊςη τησ Κοινότητασ ϋχει ωσ ςτόχο:  

 να αναπτύςςει την ευρωπαώκό διϊςταςη τησ παιδεύασ, μϋςω ιδύωσ τησ 
εκμϊθηςησ και τησ διϊδοςησ των γλωςςών των κρατών – μελών, 

 να ευνοεύ την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ ϊλλων και 
μϋςω τησ ακαδημαώκόσ αναγνώριςησ διπλωμϊτων και περιόδων ςπουδών, 

 να προωθεύ τη ςυνεργαςύα μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων, 
 να αναπτύςςει την ανταλλαγό πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινϊ 

προβλόματα των εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων των κρατών – μελών, 
 να ευνοεύ την ανϊπτυξη των ανταλλαγών νϋων, καθώσ και οργανωτών 

κοινωνικομορφωτικών δραςτηριοτότων, 
 να ενθαρρύνει την ανϊπτυξη τησ εκπαύδευςησ εξ αποςτϊςεωσ»  
(Maastricht Consortium, 2004). 
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Ευρωπαώκϊ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα 

Σα Πανεπιςτόμια επύ ςειρϊ ετών αποτελούςαν, ςε μεγϊλο βαθμό, «κλειςτϊ» 

ςυςτόματα που ελϊχιςτα επικοινωνούςαν μεταξύ τουσ και ακόμα λιγότερο με τον 

κοινωνικό και οικονομικό χώρο που τα περιϋβαλε. Αυτό ϊρχιςε να αλλϊζει τόςο 

εξαιτύασ του προοδευτικού ανούγματοσ των ευρωπαώκών ςυνόρων όςο και λόγω τησ 

διεθνούσ διϊςταςησ τησ ευρωπαώκόσ ϋρευνασ, γεγονότα που δεν επϋτρεπαν πλϋον 

ςτισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ να εξετϊζουν την πανεπιςτημιακό τουσ ανϊπτυξη ςτα 

πλαύςια ενόσ κλειςτού ςυςτόματοσ. 

Προσ αυτό την κατεύθυνςη, του «ανούγματοσ» των Πανεπιςτημύων, ςυνϋβαλαν 

ςημαντικϊ και τα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, τα οπούα ϋθεςε ςε εφαρμογό η 

Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων. ’ αυτό το «ϊνοιγμα» τα ευρωπαώκϊ 

προγρϊμματα ϋδωςαν την ώθηςη, η δε ανταπόκριςη βρϋθηκε από τα Πανεπιςτόμια, 

από τουσ διδϊςκοντεσ και κυρύωσ από τουσ φοιτητϋσ. 

τα πρώτα χρόνια υλοπούηςησ των προγραμμϊτων, η ςυμμετοχό των ελληνικών 

Πανεπιςτημύων ς’ αυτϊ τα προγρϊμματα όταν ςχετικϊ περιοριςμϋνη. Αυτό 

οφειλόταν τόςο ςτο γεγονόσ ότι η Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη ςτη χώρα μασ δεν όταν 

ςυνηθιςμϋνη – αντύθετα απ’ ότι ςυνϋβαινε ςε ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ – ςτην ϋννοια 

τησ διαπανεπιςτημιακόσ ςυνεργαςύασ και τησ κινητικότητασ των φοιτητών ςτη 

διϊρκεια των ςπουδών τουσ, όςο και ςτο πνεύμα αναςφϊλειασ και μειονεξύασ που 

χαρακτόριζε μϋροσ των φοιτούντων ςτα ιδρύματϊ μασ και τησ γενικότερησ 

αντύληψησ περύ ανώτερησ ποιότητασ εκπαύδευςησ την οπούα παρϋχουν τα ιδρύματα 

τησ αλλοδαπόσ. 

Όμωσ, με την πϊροδο των χρόνων, αυτό η αντύληψη μεταβϊλλεται. Όλοι 

ςυνειδητοποιούν πωσ και τα ϊλλα ευρωπαώκϊ Πανεπιςτόμια αντιμετωπύζουν κι 

αυτϊ προβλόματα ανϊλογησ υφόσ και ϋκταςησ με τα ελληνικϊ τόςο ςτο οργανωτικό 
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όςο και ςτο επιςτημονικό επύπεδο. ημαντικό πληροφόρηςη ςχετικϊ με τϋτοιου 

εύδουσ ζητόματα παρϋχουν διδϊςκοντεσ και φοιτητϋσ, οι οπούοι μετακινούνται ςε 

ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ και μεταφϋρουν το κλύμα και τισ ςυνθόκεσ που ςυναντούν 

ςτα διαφορετικϊ ακαδημαώκϊ περιβϊλλοντα, ςτα οπούα βρύςκονται χϊρη ςτη 

ςυμμετοχό τουσ ςτα ευρωπαώκϊ προγρϊμματα ανταλλαγόσ (Σςαούςησ, 1990).  

Από το ξεκύνημα των ευρωπαώκών προγραμμϊτων, η Ευρωπαώκό Επιτροπό, όδη, 

ϋθεςε τη ςπουδαιότητα τησ ευρωπαώκόσ διϊςταςησ ςτην εκπαύδευςη και την 

κατϊρτιςη των νϋων, μϋςω τησ οπούασ μπορούμε να οδηγηθούμε ςτην αλλαγό των 

ςτϊςεων των λαών ωσ προσ την Ευρώπη, ςτην κατϊργηςη των ςυνόρων, ςτην 

αναγνώριςη ιςότιμων τύτλων ςπουδών και ςτη διαμόρφωςη μιασ ενιαύασ 

ευρωπαώκόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ, η οπούα θα ςυνδιαμορφώνεται μϋςω του 

πλουραλιςμού και τησ πολυπολιτιςμικότητασ των κατϊ τόπουσ εκπαιδευτικών 

πολιτικών ςε εθνικό επύπεδο.  

Η Επιτροπό πιςτεϑει πωσ θα πρϋπει να διαφυλαχθεύ η πλοϑςια ποικιλομορφύα των 
εκπαιδευτικών παραδϐςεων ςτην Κοινϐτητα και να αξιοποιηθοϑν ϐςο γύνεται περιςςϐτερο 
οι επιμϋρουσ εθνικϋσ πολιτικϋσ. Η ιςοπϋδωςη ό η πλόρησ εναρμϐνιςη των εκπαιδευτικών 
ςυςτημϊτων εύναι πολιτικϊ, οικονομικϊ και κοινωνικϊ ανεπιθϑμητη. Οι προςπϊθειεσ ϐλων 
των κρατών – μελών και τησ Επιτροπόσ ϋχουν ςαν ςκοπϐ τη βελτύωςη τησ ςυνολικόσ 
ποιϐτητασ τησ εκπαύδευςησ φϋρνοντασ ςε επαφό τα διαφορετικϊ ςυςτόματα και 
προωθώντασ τη ςυνεργαςύα και τη ςυνεννϐηςη μεταξϑ τουσ ώςτε να αποφευχθοϑν 
ϊςκοπεσ αντιθϋςεισ, οι οπούεσ τελικϊ θα παρεμπϐδιζαν την ελεϑθερη διακύνηςη προςώπων 
και ιδεών. Για να μπορϋςουν ϐλοι να επωφεληθοϑν απ’ αυτό την ευρωπαώκό διϊςταςη, 
υπϊρχει τερϊςτια ανϊγκη δημιουργύασ δικτϑων ςυνεργαςύασ μεταξϑ των κρατών – μελών. 
Σα κοινοτικϊ προγρϊμματα ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ ϋχουν ωσ ςτϐχο ακριβώσ να 
προςφϋρουν τη δυνατϐτητα δημιουργύασ δικτϑων ςυνεργαςύασ (Σςαοϑςησ, 1990).  

ύμφωνα με τα αποτελϋςματα και τισ ςυςτϊςεισ που αναφϋρονται ςε Ϊκθεςη τησ 

Επιτροπόσ (COM, 2000, 4 final: 3), οι εμπειρύεσ που προςφϋρονται ςτουσ 

διακινούμενουσ φοιτητϋσ εύναι πολλϋσ και ποικύλεσ και δεν περιορύζονται μόνο ςε 

εκπαιδευτικϋσ. Πολλϊ από τα πορύςματα τησ ςυγκεκριμϋνησ ϋρευνασ ενιςχύουν 

ευρϋωσ διαδεδομϋνεσ απόψεισ ςχετικϊ με τα πλεονεκτόματα μιασ περιόδου 

ςπουδών ςτο εξωτερικό ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ Erasmus και τον αντύκτυπό 

του ςτην κινητικότητα των φοιτητών ςτη Ευρώπη. Ϊτςι επιβεβαιώνεται ότι τα 
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κοινοτικϊ προγρϊμματα ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και νεότητασ 

παύζουν ςημαντικό ρόλο.  

Σο Πρϐγραμμα Erasmus 

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα δρϊςησ τησ Ευρωπαώκόσ Κοινότητασ 

ςχετικϊ με την κινητικότητα φοιτητών των Πανεπιςτημύων (Ζόγοσ, 1988).  Σο 

όνομϊ του προκύπτει από τα αρχικϊ των λϋξεων EuRopean Community Action 

Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS), δηλαδό χϋδιο Δρϊςησ τησ 

Ευρωπαώκόσ Κοινότητασ για την Κινητικότητα Υοιτητών των Πανεπιςτημύων.

 Σο όνομϊ του εξϊλλου αποδύδεται και ςτον Ολλανδό λόγιο διαφωτιςτό και 

ανθρωπιςτό Erasmus Desiderius van Rotterdam (1466-1536), ο οπούοσ ταξύδεψε ςε 

πολλϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, μελϋτηςε τουσ αρχαύουσ ςυγγραφεύσ και όταν μια από τισ 

πιο επιβλητικϋσ μορφϋσ τησ Δυτικόσ Αναγϋννηςησ.  

Σο πρόγραμμα Erasmus ϋχει τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 Εύναι αποτϋλεςμα ϊμεςησ ςυνεργαςύασ μεταξύ των ενδιαφερομϋνων 
Πανεπιςτημύων, χωρύσ την παρϋμβαςη οποιωνδόποτε κρατικών ό κοινοτικών 
οργϊνων ςε ό,τι αφορϊ την οργϊνωςη, τη λειτουργύα και το περιεχόμενό του. 

 τηρύζεται ςτην αρχό τησ αμοιβαιϐτητασ, το οπούο ςημαύνει πωσ κανϋνα από τα 
ςυνεργαζόμενα Πανεπιςτόμια δεν μπορεύ να εύναι μόνο δότησ ό μόνο λόπτησ, αλλϊ 
ςτα πλαύςια τησ ανταλλαγόσ, και θα μπορεύ να ςτϋλνει και θα πρϋπει να δϋχεται 
φοιτητϋσ και εκπαιδευτικούσ. 

 Διαπνϋεται από την αρχό τησ ιςοτιμύασ. Σα Πανεπιςτόμια διαλϋγονται μεταξύ 
τουσ ωσ ύςοι προσ ύςουσ και καταλόγουν ςε μια ςυμφωνύα ωσ ιςότιμοι εταύροι, 
δεδομϋνου ότι η πρωτοβουλύα για τη ςύναψη τησ ςυμφωνύασ πηγϊζει από αυτϊ τα 
ύδια και μόνον. Μϊλιςτα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεύ αυτοτελώσ και πιθανϋσ 
διερευνητικϋσ ό αλλιώσ «προπαραςκευαςτικϋσ» επιςκϋψεισ (Preparatory Visits) που 
γύνονται με ςτόχο την εξαςφϊλιςη εταύρων και την υπογραφό νϋασ διμερούσ 
ςυμφωνύασ. 

 Ακόμη, προώποθϋτει την αμοιβαύα εμπιςτοςϑνη των ςυνεργαζόμενων 
ιδρυμϊτων. Εμπιςτοςύνη ωσ προσ την ποιότητα των προςφερόμενων ςπουδών και 
ωσ προσ την εγκυρότητα τησ διαπύςτωςησ τησ απόδοςησ των φοιτητών (Σςαούςησ, 
1990). 

Η ϋρευνα 

χεδιαςμόσ ϋρευνασ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              264 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Ο τϑποσ ϋρευνασ που επιλϋχθηκε εύναι ποςοτικό ϋρευνα – ϋρευνα πεδύου ςε ϊτομα που 
ϋχουν ςυμμετϊςχει ςτο πρϐγραμμα Erasmus. 

Γενικό ερευνητικό ερώτημα 
Πνην είλαη ην πξνθίι ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Λάξηζαο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα Erasmus θαη πνηεο είλαη νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε, ηνλ 

αληίθηππν (influence, impact, effect) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αθαδεκατθή, πξνζσπηθή, 

γισζζηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε; 

Φξόλνο εθαξκνγήο έξεπλαο 
Η ϋρευνα αφορϊ ςτο χρονικϐ διϊςτημα:  ακαδημαώκϊ ϋτη 2000-2008. 

Πληθυςμόσ – ςτόχοσ / Δειγματοληπτικό πλαύςιο 
Ο πληθυςμϐσ - ςτϐχοσ τησ παροϑςασ ϋρευνασ εύναι προπτυχιακού φοιτητϋσ/φοιτότριεσ 

των Σμημϊτων του ΣΕΙ (Σεχνολογικοϑ Εκπαιδευτικοϑ Ιδρϑματοσ) Λϊριςασ, οι οπούοι ϋχουν 
ςυμμετϊςχει ςτο πρϐγραμμα Erasmus κατϊ τα ακαδημαώκϊ ϋτη 2000 ϋωσ 2008 και οι οπούοι 
ϋχουν  ςυμπληρώςει την Ϊκθεςη πουδών Υοιτητό, το απολογιςτικϐ ϋντυπο του 
προγρϊμματοσ Erasmus. 

χεδιαςμόσ πειρϊματοσ 
Προκειμϋνου να ςυλλεχθοϑν ςτοιχεύα απϐ τον πληθυςμϐ - ςτϐχο και δεδομϋνου του ϐ,τι 

το μεγαλϑτερο πλόθοσ αυτών εύχαν αποφοιτόςει και δεν όταν δυνατϐσ ο εντοπιςμϐσ τουσ, 
επιλϋχθηκε η αξιοπούηςη του εντϑπου: Ϊκθεςη πουδών Υοιτητό. Σο ϋντυπο Ϊκθεςη 
πουδών Υοιτητό εύναι ϋνα αξιολογικϐ – απολογιςτικϐ  ϋντυπο του προγρϊμματοσ και 
απευθϑνεται ςτον ςυμμετϋχοντα φοιτητό. Καταςκευϊςτηκε απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό 
και η μετϊφραςη και προςαρμογό του ϋγινε απϐ την Εθνικό Μονϊδα υντονιςμοϑ (ΕΜ) 
του προγρϊμματοσ που εύναι για τη Ελλϊδα το άδρυμα Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ) 
(Παρϊρτημα). Σο ϋντυπο ςυμπληρώνεται με την επιςτροφό του φοιτητό απϐ την περύοδο 
ςπουδών ςτο εξωτερικϐ και περιλαμβϊνει ςτοιχεύα που αφοροϑν ςτη λειτουργύα του 
προγρϊμματοσ. Δεδομϋνου ϐτι ςτοιχεύα του εντϑπου αυτοϑ αφοροϑν τισ ερευνητικϋσ 
υποθϋςεισ τησ μελϋτησ, επιλϋχθηκε να αξιοποιηθοϑν οι παραπϊνω Εκθϋςεισ πουδών ωσ 
πρωτογενό ςτοιχεύα τησ ϋρευνασ. υνεπώσ, ςτην ϋρευνα ςυμμετεύχε το ςϑνολο των 
φοιτητών του πληθυςμοϑ- ςτϐχου, μϋςω των Εκθϋςεων Υοιτητό που εύχαν ςυμπληρωθεύ 
κατϊ την ολοκλόρωςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ. Αξιοποιόθηκε το ςϑνολο των Εκθϋςεων 
Υοιτητό που εύχαν ςυμπληρωθεύ κατϊ τα ϋτη 2000- 2008, με την ιδιαιτερϐτητα ϐτι οι 
Εκθϋςεισ πουδών απϐ το 2007 και μετϊ ϋγιναν υποχρεωτικϋσ, με την ϋννοια πωσ χωρύσ την 
κατϊθεςό τουσ δεν ϋπαιρνε ο φοιτητόσ το υπϐλοιπο 20%τησ υποτροφύασ, ενώ πριν το 2007 
η ςυμπλόρωςό τουσ όταν εθελοντικό. Η ςυγκϋντρωςη των Εκθϋςεων Υοιτητό ϋγινε ςε 
ςυνεργαςύα με το Γραφεύο Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων του Σ.Ε.Ι. Λϊριςασ.  

Σο δεύγμα 
Σο τελικϐ μϋγεθοσ δεύγματοσ εύναι 86 ερωτηματολϐγια. 

Εργαλεύο ςυλλογόσ υλικού 
Για τη ςυλλογό του υλικοϑ χρηςιμοποιόθηκε μϋροσ του ερωτηματολογύου – Ϊκθεςη 

πουδών Υοιτητό. Σο ερωτηματολϐγιο αφορϊ πρωτϐτυπο ϋντυπο τησ Ε.Ε. (Narrative 
Student Report, Annex 1 το οπούο ϋχει μεταφραςτεύ και προςαρμοςτεύ απϐ το ΙΚΤ (Εθνικό 
Μονϊδα υντονιςμοϑ του Προγρϊμματοσ Erasmus για την Ελλϊδα) (Ϊκθεςη πουδών, 
Παρϊρτημα).  

Αποτελϋςματα - υζότηςη 
Ψσ προσ το φύλο, απϐ το ςυνολικϐ δεύγμα τησ παροϑςησ ϋρευνασ, παρατηρεύται μια 

ελαφρϊ υπεροχό των ςυμμετεχϐντων γυναικών ςτο πρϐγραμμα, ϋναντι των ανδρών (με 
ποςοςτϊ 53,5% και 46,5% αντύςτοιχα). Όπωσ δεύχνουν και οι ςτατιςτικϋσ, γενικϐτερα, απϐ 
το ξεκύνημα του προγρϊμματοσ, ο αριθμϐσ των γυναικών που ςυμμετϋχουν ςτο Erasmus 
όταν ελαφρϊ υψηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο των ανδρών (Maiworm & Teichler, 2002: 85). 
Η ποςοτικό διαφοροπούηςη, ωσ προσ το φϑλο, που εύναι εμφανόσ ςτην ϋρευνϊ μασ, εύναι 
κοινό με ϐςα προκϑπτουν απϐ ϋρευνεσ ςτο γενικϐ φοιτητικϐ πληθυςμϐ και δεύχνουν ϐτι οι 
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γυναύκεσ πλϋον αποτελοϑν την πλειονϐτητα. ϑμφωνα με τον ΟΟΑ (OECD, 1997) την 
τελευταύα δεκαετύα παρατηρεύται ςαφόσ ανοδικό ςτη γυναικεύα ςυμμετοχό ςτην 
τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. Οι εξελύξεισ που λαμβϊνουν χώρα, γενικϐτερα, ςτην τριτοβϊθμια 
εκπαύδευςη ςτην Ευρώπη τα τελευταύα χρϐνια, αντικατοπτρύζονται και ςτα ποςοςτϊ 
ςυμμετοχόσ ςτο Erasmus, τα οπούα εμφανύζουν τισ φοιτότριεσ να φθϊνουν το 59% του 
ςυνολικοϑ Erasmus πληθυςμοϑ (COM, 2000, 4 final). Επομϋνωσ, η ςυμμετοχό ςτο 
πρϐγραμμα δεν επηρεϊζεται απϐ το φϑλο. Μϊλιςτα, ϐςον αφορϊ ςτο φϑλο οι 
«προβληματικού» τομεύσ ςτην κινητικϐτητα των φοιτητών εντοπύζονται μϊλλον ςε 
οριςμϋνουσ κλϊδουσ ςπουδών που κυριαρχοϑνται απϐ τουσ ϊνδρεσ και 
υποεκπροςωποϑνται ςτην κινητικϐτητα, αντικατοπτρύζοντασ την ευρωπαώκό κατϊςταςη 
γενικϊ. 

Σο ηλικιακό προφύλ των φοιτητών/φοιτητριών τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 
διαφϋρει ςημαντικϊ απϐ χώρα ςε χώρα. ϑμφωνα με τον ΟΟΑ (OECD, 1997), η 
ςυνηθιςμϋνη ηλικύα αποφούτηςησ απϐ το Πανεπιςτόμιο, υποθϋτοντασ κανονικϋσ ςυνεχεύσ 
ςπουδϋσ πλόρουσ απαςχϐληςησ, κυμαύνεται απϐ τα 21 ωσ τα 26 χρϐνια. Οι ηλικύεσ των 
αποφούτων αντανακλοϑν, εν μϋρει, τη διϊρκεια των προγραμμϊτων φούτηςησ, τα οπούα 
παρουςιϊζουν μεγϊλεσ διακυμϊνςεισ μεταξϑ των χωρών. Επύςησ, ποικύλουν ςημαντικϊ και 
οι ηλικύεσ των ειςακτϋων ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. ε κϊποιεσ χώρεσ, ϐπωσ η Γαλλύα, η 
Ιρλανδύα και η Ελλϊδα, ςυνεχύζει να επικρατεύ η παραδοςιακό ιδϋα ωσ οι φοιτητϋσ 
ειςϊγονται ςτο Πανεπιςτόμιο αμϋςωσ μετϊ απϐ τη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Αντύθετα, ςε 
ϊλλεσ χώρεσ, ϐπωσ η Δανύα, η Νορβηγύα και η ουηδύα το 80% των φοιτητών που 
ειςϊγονται για πρώτη φορϊ ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη εύναι 20 ετών και ϊνω. Σο 
ηλικιακϐ εϑροσ των ςυμμετεχϐντων ςτην παροϑςα ϋρευνα όταν 20 ωσ 29 ϋτη και η μϋςη 
ηλικύα 22,4 ϋτη. ϑμφωνα με ςτοιχεύα που παρεύχαν οι εθνικϋσ υπηρεςύεσ ςτην Ευρωπαώκό 
Επιτροπό, η μϋςη ηλικύα του ςυνϐλου των φοιτητών Erasmus όταν 23,9 ϋτη (COM, 2000, 4 
final). Οι φοιτητϋσ, μϊλιςτα, εύναι κατϊ μϋςον ϐρο λύγο μεγαλϑτερησ ηλικύασ απϐ τισ 
φοιτότριεσ, γεγονϐσ που ύςωσ αντανακλϊ το ϐτι ςυνεχύζει ςε οριςμϋνεσ χώρεσ, ϐπωσ και 
ςτην Ελλϊδα, να υπϊρχει υποχρεωτικό ςτρατιωτικό θητεύα, την οπούα υπηρετοϑν κυρύωσ 
μϐνο ϊντρεσ, ςυχνϊ, παρϊλληλα ό ςτο τϋλοσ των ςπουδών τουσ. 

Όςον αφορϊ ςτο εξϊμηνο φούτηςησ, φοιτητϋσ απϐ το ϋβδομο  και ϐγδοο εξϊμηνο εύχαν 
το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ (ύςο με 45,4%) ςυμμετοχόσ ςτο πρϐγραμμα. Αυτϐ ςυμβαύνει επειδό 
το ύδιο το πρϐγραμμα, μϋςω των κριτηρύων επιλεξιμϐτητασ, αποκλεύει τουσ πρωτοετεύσ απϐ 
το δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ δύνοντασ προτεραιϐτητα, για αύτηςη και ςυμμετοχό, ςτουσ 
φοιτητϋσ των τελευταύων η ϋςτω μεγαλϑτερων εξαμόνων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι φοιτητϋσ 
των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων επιλϋγουν, ςυχνϊ, το ϐγδοο εξϊμηνο για 
ςπουδϋσ ςτο εξωτερικϐ, επειδό εύναι το χρονικϐ διϊςτημα ςτο οπούο πραγματοποιοϑν, με 
βϊςη τον κανονιςμϐ ςπουδών, την υποχρεωτικό πρακτικό ϊςκηςη και εκπονοϑν την 
πτυχιακό εργαςύα. Προτιμοϑν, λοιπϐν, αυτϐν το ςυνδυαςμϐ ο οπούοσ προςφϋρει πιςτωτικϋσ 
μονϊδεσ ενϐσ πλόρουσ εξαμόνου αντύ να παρακολουθόςουν μαθόματα ενϐσ προηγοϑμενου 
εξαμόνου ςτο ύδρυμα υποδοχόσ. Εξϊλλου, η προτύμηςό τουσ να μετακινηθοϑν ς’ ϋνα απϐ τα 
τελευταύα εξϊμηνα εξυπηρετεύ και πρακτικοϑσ λϐγουσ. Όςοι απϐ αυτοϑσ δεν ϋμεναν με τουσ 
γονεύσ τουσ και νούκιαζαν κϊποιο κατϊλυμα, εξυπηρετοϑςε να το αφόςουν, αφοϑ 
επιςτρϋφοντασ απϐ την παραμονό τουσ ςτο εξωτερικϐ, θα αποφοιτοϑςαν και ύςωσ δεν θα 
το χρειϊζονταν πλϋον. Πϊντωσ, η επιλογό των φοιτητών τησ ϋρευνασ, ωσ προσ το εξϊμηνο ό 
το ϋτοσ φούτηςησ ςτη διϊρκεια του οπούου επιλϋγουν να μετακινηθοϑν ςε ϊλλη χώρα ςτα 
πλαύςια του προγρϊμματοσ ςυμπύπτει με το μϋςο ϐρο φούτηςησ  3,5 ακαδημαώκών ετών τα 
οπούα εύχαν όδη φοιτόςει πριν απϐ την περύοδο που διϊνυςαν ςτο εξωτερικϐ οι Erasmus 
φοιτητϋσ ςτο ςϑνολϐ τουσ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ ϋρευνα τησ Επιτροπόσ (COM, 2000, 4 final). 

Ψσ προσ τα γνωςτικϊ αντικεύμενα, το προβϊδιςμα ςτισ προτιμόςεισ των 
ςυμμετεχϐντων ςτην ϋρευνα ϋχουν η ομϊδα τησ Διούκηςησ και Οικονομύασ και τα 
Σεχνολογικϊ αντικεύμενα. Αλλϊ και γενικϐτερα, ϐπωσ προκϑπτει απϐ ϋρευνα τησ 
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (COM, 2002, 4 final) οι οικονομικϋσ ςπουδϋσ εύναι πολϑ περιςςϐτερο 
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δημοφιλεύσ (με ποςοςτϐ 24%) ςτο ςϑνολο των φοιτητών Erasmus απϐ ϐλεσ τισ χώρεσ, παρϊ 
μεταξϑ των φοιτητών γενικϊ τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτην Ευρώπη. Απϐ τα 
Σεχνολογικϊ αντικεύμενα, η Μηχανολογύα καταλαμβϊνει ϋνα αρκετϊ ςημαντικϐ ποςοςτϐ 
(9%) ςτισ προτιμόςεισ των φοιτητών Erasmus ςτο ςϑνολϐ τουσ, δεδομϋνου ϐτι οι 
περιςςϐτεροι απϐ τουσ υπϐλοιπουσ κλϊδουσ ςπουδών υποεκπροςωποϑνται κϊπωσ μεταξϑ 
των φοιτητών Erasmus (COM, 2000, 4 final). Παρϐμοια εύναι και τα δεδομϋνα που ϋχουμε 
απϐ ϊλλεσ ϋρευνεσ τησ Επιτροπόσ (Database of the SOCRATES Technical Assistance Office). 
το ςϑνολο των φοιτητών Erasmus, μεγαλϑτερο ποςοςτϐ ςτισ προτιμόςεισ των 
μετακινοϑμενων φοιτητών ϋχει ο κλϊδοσ τησ Διούκηςησ και Οικονομύασ (18,9%) και η 
Σεχνολογύα και Μηχανικό (12,3%). Αρκετϊ μεγϊλο ποςοςτϐ ϋχουν οι Γλώςςεσ – Υιλολογύα 
(14,9%), οι Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ (10,2%) και ακολουθεύ η Νομικό (6,7%) (Maiworm, 2002: 
46), οι οπούοι ϐμωσ κλϊδοι δεν περιλαμβϊνονται ςτα γνωςτικϊ αντικεύμενα του Σ.Ε.Ι. 
Λϊριςασ οπϐτε και δεν απαςχολοϑν την παροϑςα μελϋτη.  

Αναφορικϊ με τισ χώρεσ προοριςμού, τη μεγαλϑτερη ζότηςη εύχε ςτην ϋρευνϊ μασ η 
Δημοκρατύα τησ Σςεχύασ (με ποςοςτϐ 25,6%) απϐ το ςϑνολο των εξερχομϋνων φοιτητών 
του Σ.Ε.Ι. Λϊριςασ. Σα ςτοιχεύα απϐ παλαιϐτερεσ ϋρευνεσ τησ Επιτροπόσ (Database of the 
SOCRATES Technical Assistance Office, 2000) τοποθετοϑν την Σςεχύα ςε δραματικϊ χαμηλό 
κατϊταξη ςτισ προτιμόςεισ των ευρωπαύων φοιτητών ωσ χώρα προοριςμοϑ ϐπωσ και τισ 
υπϐλοιπεσ χώρεσ τησ Ανατολικόσ Ευρώπησ, λϐγω, ύςωσ, πολιτικών και οικονομικών 
ςυνθηκών που επικρατοϑςαν εκεύ παλαιϐτερα, την υποχρεωτικό ϋκδοςη βύζασ (visa), αλλϊ 
και εξαιτύασ τησ γλώςςασ η  οπούα ανόκει ςτισ λεγϐμενεσ «ολιγϐτερο ομιλοϑμενεσ» γλώςςεσ. 
Όμωσ, κατϊ την τελευταύα δεκαετύα υπϊρχει μια αυξητικό τϊςη ςτισ προτιμόςεισ για αυτϋσ 
τισ χώρεσ απϐ τουσ Erasmus φοιτητϋσ, γεγονϐσ που επιβεβαιώνεται κι απϐ την παροϑςα 
ϋρευνα, αϑξηςη που ϋχει να κϊνει με  την εύςοδο τησ Σςεχύασ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, την 
ανερχϐμενη ανϊπτυξη υποδομών, τη δημιουργύα αγγλϐφωνων προγραμμϊτων ςπουδών και 
τη διϊχυςη τησ πληροφορύασ απϐ τουσ φοιτητϋσ που επϋςτρεφαν απϐ εκεύ ςχετικϊ με μη 
απαιτητικϊ προγρϊμματα ςπουδών και χαμηλϐ κϐςτοσ ζωόσ. την ϋρευνϊ μασ ακολουθεύ 
ςτισ προτιμόςεισ των φοιτητών ωσ χώρα προοριςμοϑ η Γερμανύα, γεγονϐσ που ςυμφωνεύ με 
τη μϐνιμη υψηλό θϋςη που κατϋχει η Γερμανύα ςτισ κατατϊξεισ που εμφανύζει η Επιτροπό 
απϐ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ μϋχρι ςόμερα. Πραγματικϊ ςε πλόθοσ ερευνών (Euro 
Student Report, 1997; COM, 2000; Maiworm, 2002; Database of the Socrates TAO) η 
Γερμανύα εμφανύζεται ςτισ πρώτεσ θϋςεισ μαζύ με τη Μ. Βρετανύα, τη Γαλλύα και την 
ανερχϐμενη Ιςπανύα, γεγονϐσ που ερμηνεϑεται τϐςο απϐ την ιςχυρό εκπαιδευτικό πολιτικό 
αυτών των κρατών, ϐςο και απϐ την πολυετό εκπαιδευτικό παρϊδοςη και το μϋγεθοσ τησ 
διϊδοςησ των γλωςςών τουσ. Αρκετϊ μεγϊλη  ζότηςη ςτισ προτιμόςεισ των φοιτητών ςτην 
ϋρευνϊ μασ κατϋχει και η Υινλανδύα (με ποςοςτϐ 19,3%), γεγονϐσ που επιβεβαιώνει τη 
γενικϐτερη αυξητικό τϊςη ωσ χώρα προοριςμοϑ Erasmus φοιτητών (COM, 2000, 4 final: 14), 
κϊτι που πιθανϐν να ερμηνεϑεται αφενϐσ μεν εξαιτύασ τησ υψηλόσ ικανϐτητασ οργϊνωςησ 
και υποδομών που παρουςιϊζει γενικϐτερα το φινλανδικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα και 
αφετϋρου δε εξαιτύασ τησ προςφορϊσ αγγλϐφωνων προγραμμϊτων ςπουδών απϐ το 
ςϑνολο των φινλανδικών ιδρυμϊτων τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 

Αναφορικϊ με τη γλωςςικό ανϊπτυξη των ςυμμετεχϐντων ςτην παροϑςα ϋρευνα, 
βλϋπουμε οι εκτιμόςεισ τουσ «πριν» και «μετϊ» απϐ τη ςυμμετοχό ςτο πρϐγραμμα να 
διαφϋρουν ςτατιςτικϊ ςημαντικϊ, με τη μϋςη τιμό «μετϊ» απϐ το πρϐγραμμα να εύναι 
ςαφώσ μεγαλϑτερη (2.88) απϐ «πριν» (1.95), κϊτι που ςημαύνει βελτύωςη ςτη γνώςη τησ 
χώρασ υποδοχόσ. Επομϋνωσ, η ςχετικό ερευνητικό υπϐθεςό μασ επιβεβαιώνεται. Εξϊλλου, 
ςυνϊδει με αντύςτοιχα ευρόματα ϊλλων ερευνών (Maiworm & Teichler, 2002: 112) τα οπούα 
εμφανύζουν τισ μϋςεσ τιμϋσ (before and after) αυξημϋνεσ κατϊ 1.5 και μϐνο τουσ μιςοϑσ 
φοιτητϋσ να πιςτεϑουν πωσ ξεκινοϑν επαρκώσ προετοιμαςμϋνοι γλωςςικϊ για ςπουδϋσ 
ςτην ξϋνη χώρα υποδοχόσ, ενώ ςτο τϋλοσ τησ περιϐδου ςπουδών ςτο εξωτερικϐ οι 
περιςςϐτεροι (90%) πιςτεϑουν πωσ ϋφθαςαν ςε ϋνα ικανοποιητικϐ επύπεδο γλωςςικόσ 
επϊρκειασ. την παροϑςα ϋρευνα, τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ εκτύμηςησ καλόσ και πολϑ καλόσ 
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γνώςησ τησ γλώςςασ τησ χώρασ υποδοχόσ «πριν» και «μετϊ» τη ςυμμετοχό ςτο πρϐγραμμα 
διπλαςιϊζονται («πριν» = 30,9% και «μετϊ» = 61,4%).  

ε ςχϋςη με το ακαδημαώκό όφελοσ (academic progress) η μϋςη τιμό (ύςη με 4.44) εύναι 
αρκετϊ υψηλό (max = 5), ςυνεπώσ επιβεβαιώνεται η ερευνητικό μασ υπϐθεςη πωσ η 
ςυμμετοχό ςτο πρϐγραμμα Erasmus επιδρϊ θετικϊ ςτην ακαδημαώκό ανϊπτυξη των 
φοιτητών που ςυμμετεύχαν, ςϑμφωνα πϊντα με τισ απϐψεισ των ύδιων. Η ϋρευνϊ μασ 
επιβεβαιώνει αντύςτοιχα ερευνητικϊ ευρόματα (Maiworm & Teichler, 2002: 110) ςχετικϊ με 
την ακαδημαώκό πρϐοδο των φοιτητών ςε ςχϋςη με τη ςυμμετοχό τουσ ςτο πρϐγραμμα 
Erasmus (perceived value of study abroad – academic progress). 

Όςον αφορϊ την προςωπικό ανϊπτυξη, ςε ϋρευνα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (COM, 
2000, 4 final: 4) με τύτλο «Ϊρευνα ςχετικϊ με την κοινωνικο – οικονομικό προϋλευςη των 
φοιτητών του προγρϊμματοσ» αναφϋρεται ϐτι οι φοιτητϋσ του Erasmus εκφρϊζουν υψηλϐ 
βαθμϐ ικανοπούηςησ απϐ το αποτϋλεςμα τησ περιϐδου ςπουδών ςτο εξωτερικϐ, εκτϐσ απϐ 
ακαδημαώκό, και απϐ κοινωνικο – πολιτιςτικό ϊποψη. Όπωσ όταν αναμενϐμενο (Feyen, 
2013), ςχεδϐν ϐλοι (98%) οι φοιτητϋσ που ςυμμετεύχαν ςτην κοινωνικό ϋρευνα 
χαρακτόριςαν την εμπειρύα τουσ με το Erasmus ωσ θετικό ό πολϑ θετικό απϐ κοινωνικο – 
πολιτιςτικό ϊποψη (COM2000, Παρϊρτημα, πύνακασ 4), ενώ ςχεδϐν ϊλλοι τϐςοι (91%) τη 
θεώρηςαν θετικό απϐ ακαδημαώκό ϊποψη (COM2000, Παρϊρτημα, πύνακασ 5). Αντύςτοιχα 
εύναι και τα ευρόματα τησ παροϑςασ ϋρευνασ, με το προςωπικϐ ϐφελοσ (personal 
experience) (αντύςτοιχη «κοινωνικο – πολιτιςτικό ϊποψη» ςτην προηγοϑμενη ευρωπαώκό 
ϋρευνα) να προηγεύται (με μϋςη τιμό 4.72, max = 5 και τυπικό απϐκλιςη 0.644), να 
ακολουθεύ το ακαδημαώκϐ ϐφελοσ (αντύςτοιχη «ακαδημαώκό ϊποψη») (με μϋςη τιμό ςχεδϐν 
ύδια 4.44 και τυπικό απϐκλιςη 0.713) και να ϋπεται το επαγγελματικϐ ϐφελοσ (career 
prospects) (με λύγο χαμηλϐτερη μϋςη τιμό 3.74 και τυπικό απϐκλιςη 0.935). 

ε ςχϋςη με την προοπτικό επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ, τισ επαγγελματικϋσ 
μελλοντικϋσ προςδοκύεσ, η ςχετικϊ ϐχι και τϐςο πολϑ υψηλό μϋςη τιμό, πιθανώσ, 
ερμηνεϑεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι η εμπειρύα των Erasmus φοιτητών/φοιτητριών όταν 
ενταγμϋνη ς’ ϋνα κυρύωσ εκπαιδευτικϐ κι ϐχι εργαςιακϐ πλαύςιο. Επύςησ,  και απ’ το ϐτι τη 
ςτιγμό που ςυμπληρώνουν το ερωτηματολϐγιο εύναι ακϐμη προπτυχιακού 
φοιτητϋσ/φοιτότριεσ και δεν εύναι ςε θϋςη να προβλϋψουν και να ςυνδυϊςουν την εμπειρύα 
που αποκϐμιςαν απϐ το πρϐγραμμα με τη μετϋπειτα επαγγελματικό τουσ καριϋρα, γεγονϐσ 
που αποτελεύ και ϋναν περιοριςμϐ τησ ϋρευνασ ωσ προσ τη μεταβλητό τησ επαγγελματικόσ 
ανϊπτυξησ και εξϋλιξησ. 

Ιδιαύτερα υψηλό εύναι πϊντωσ, η πολϑ θετικό (57%) και η θετικό (34,9%) ςυνολικό 
εκτύμηςη του προγρϊμματοσ (overall assessment) (με μϋςη τιμό 4.48,  max = 5 και τυπικό 
απϐκλιςη 0.68). Σο πολϑ υψηλϐ ϊθροιςμα των ποςοςτών θετικόσ και πολϑ θετικόσ 
ςυνολικόσ εκτύμηςησ του προγρϊμματοσ (91,9%) επιβεβαιώνει τα πορύςματα αντύςτοιχων 
ερευνών ςε πανευρωπαώκό κλύμακα (Maiworm & Teichler, 2002: 113) τα οπούα αναφϋρουν 
παρϐμοιο ποςοςτϐ (93%) φοιτητών/φοιτητριών που απϊντηςαν πωσ όταν 
ικανοποιημϋνοι/εσ απϐ την Erasmus περύοδο ςπουδών τουσ ςτο εξωτερικϐ, με περιςςϐτερο 
ικανοποιημϋνουσ/εσ τουσ Ϊλληνεσ, Ιταλοϑσ, Γϊλλουσ και Ιςπανοϑσ και περιςςϐτερο 
επιφυλακτικοϑσ τουσ Δανοϑσ και Υινλανδοϑσ φοιτητϋσ/φοιτότριεσ. 

υμπερϊςματα 
Όπωσ προκϑπτει, η επύδραςη του προγρϊμματοσ Erasmus όταν ςημαντικό ςτην 

προςωπικό, γλωςςικό, ακαδημαώκό και επαγγελματικό ανϊπτυξη των προπτυχιακών 
φοιτητών/φοιτητριών του Σεχνολογικοϑ Εκπαιδευτικοϑ Ιδρϑματοσ (Σ.Ε.Ι.) Λϊριςασ. Σο 
πρϐγραμμα Erasmus ενταγμϋνο πλϋον ςτο ευρωπαώκϐ εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα Erasmus + 
(plus), εδώ και 28 χρϐνια ςυνεχύζει να εύναι ελκυςτικϐ για χιλιϊδεσ φοιτητϋσ/φοιτότριεσ 
εκατοντϊδων ευρωπαώκών εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων, οι οπούοι ανόκουν ςε μια διαρκώσ 
αναπτυςςϐμενη «κοινϐτητα» φοιτητών και ϋχουν ζόςει μια ςημαντικό ακαδημαώκό και 
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προςωπικό εμπειρύα ςτα πλαύςια του ανούγματοσ των ςυνϐρων, των ιδεών και του 
πολιτιςμοϑ μϋςα απϐ μια ευρωπαώκό διϊςταςη τησ εκπαύδευςησ.   
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Πεξίιεςε 

Η ικανϐτητα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των ςχολεύων να 
ςυνεργϊζονται με τουσ γονεύσ αποτελεύ βαςικό προτεραιϐτητα τησ ΕΕ για την 
επύτευξη υψηλοϑ επιπϋδου διδαςκαλύασ και εκπαύδευςησ. Η γονικό ςυμμετοχό 
θεωρεύται ωσ ϋνασ απϐ τουσ 16 ποιοτικοϑσ δεύκτεσ τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ και τα 
ςχολεύα νοοϑνται ωσ «μαθηςιακϋσ κοινϐτητεσ» ϐπου μαθητϋσ, γονεύσ και 
εκπαιδευτικού ϋχουν κοινϐ ϐραμα για τα θϋματα του ςχολεύου. Σο E-STEP εύναι ϋνα 
διακρατικϐ ςυνεργατικϐ Ευρωπαώκϐ ϋργο που χρηματοδοτεύται απϐ το πρϐγραμμα 
Comenius και ςτοχεϑει ςτο να βοηθόςει τουσ εκπαιδευτικοϑσ και τουσ διευθυντϋσ 
των ςχολεύων να αποκτόςουν και να ενιςχϑςουν τϋτοιεσ ςυμπεριφορϋσ, δεξιϐτητεσ, 
γνώςεισ και προςϐντα που τουσ επιτρϋπουν να εμπλϋξουν αποτελεςματικϊ τουσ 
γονεύσ ςτα ςχολεύα και να αλληλεπιδροϑν μαζύ τουσ μϋςω των τεχνολογιών 
κοινωνικόσ δικτϑωςησ. την παροϑςα εργαςύα παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα 
του ϋργου ϐςο και η εφαρμογό τουσ ςτο Πρϐτυπο Πειραματικϐ Γυμνϊςιο Πατρών 
(ΠΠΓΠ) ωσ μελϋτη περύπτωςησ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: γονικό, ςυμμετοχό, E-STEP, ςχολεύα, ODS  

Δηζαγσγή 

Ο ρϐλοσ των γονϋων ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα εύναι πολϑ ςημαντικϐσ και ϋχει 
αποτελϋςει βαςικϐ πεδύο μελϋτησ και ϋρευνασ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ.  Η γονικό εμπλοκό 
ςτην εκπαύδευςη των παιδιών αναγνωρύζεται ωσ μύα πολϑ ςημαντικό παρϊμετροσ τϐςο για 
την ςταδιοδρομύα των μαθητών –μαθηςιακϋσ επιδϐςεισ-  ϐςο για την εϑρυθμη και 
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αποτελεςματικό λειτουργύα του ςϑγχρονου ςχολεύου (Epstein & Jansorn, 2004). Παρϊ τισ 
ποικύλεσ απϐψεισ, τϑπουσ και βαθμοϑσ γονικόσ εμπλοκόσ, εύναι κοινώσ αποδεκτϐ ϐτι η 
γονικό εμπλοκό ςχετύζεται με ϋνα ευρϑ πλόθοσ θετικών παραγϐντων ϐπωσ η μεύωςη τησ 
εγκατϊλειψησ του ςχολεύου και των προβληματικών ςυμπεριφορών (Stevenson & Baker, 
1987). την επύτευξη τησ γονικόσ εμπλοκόσ βαςικϐ ρϐλο ϋχουν οι εκπαιδευτικού ωσ 
πρϐςωπα «κλειδιϊ» οι οπούοι εύναι αυτού που αναπτϑςςουν τϋτοιεσ ςτϊςεισ και 
ςυμπεριφορϋσ ώςτε να φϋρουν τουσ γονεύσ πιο κοντϊ ςτο ςχολεύο και να ενιςχϑουν τη 
μεταξϑ τουσ ςυνεργαςύα και επικοινωνύα.  

Σα τελευταύα χρϐνια γύνονται διϊφορεσ προςπϊθειεσ ςε ςχολεύα για την ενύςχυςη και 
υποςτόριξη τησ γονικόσ εμπλοκόσ. Ψςτϐςο, ςε ελϊχιςτεσ περιπτώςεισ η γονικό εμπλοκό 
επιτυγχϊνεται με τη χρόςη εργαλεύων κοινωνικόσ δικτϑωςησ, που ςόμερα λϐγω τησ 
διαδεδομϋνησ χρόςησ του διαδικτϑου, αποτελοϑν βαςικϐ εργαλεύο επικοινωνύασ. Σο ϋργο E-
STEP (Reference Number: 539498-LLP-1-2013-1-GR-COMENIUS-CMP) ςτοχεϑει να ενιςχϑςει 
τα οφϋλη που ϋχουν αποδειχθεύ ϐτι παρϋχει η γονικό εμπλοκό ςτουσ μαθητϋσ μϋςω τησ 
ανϊπτυξησ, υλοπούηςησ και αξιολϐγηςησ ενϐσ ςχεδύου κατϊρτιςησ (Training Framework) 
για τουσ εκπαιδευτικοϑσ με ςτϐχο να αναπτϑξουν και να βελτιώςουν τϋτοιεσ ςυμπεριφορϋσ, 
δεξιϐτητεσ, γνώςεισ και προςϐντα που τουσ επιτρϋπουν να εμπλϋξουν αποτελεςματικϊ τουσ 
γονεύσ ςτα ςχολεύα και να αλληλεπιδροϑν μαζύ τουσ μϋςω των τεχνολογιών κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ.  

την παροϑςα εργαςύα γύνεται αναφορϊ ςτη γονικό εμπλοκό και παρουςιϊζονται 
οριςμϋνεσ καλϋσ πρακτικϋσ απϐ ςχολεύα τησ Ελλϊδασ. Εν ςυνεχεύα παρουςιϊζεται το βαςικϐ 
αποτϋλεςμα του ϋργου - το χϋδιο Κατϊρτιςησ Εκπαιδευτικών-, καθώσ και περιγρϊφεται η 
διαδικαςύα υλοπούηςόσ του ςε ςυμμετϋχοντα ςχολεύα και η αξιολϐγηςό του.  Σο χϋδιο 
Κατϊρτιςησ  ϋχει εφαρμοςτεύ όδη ςε 125 ςχολεύα ςε 5 διαφορετικϋσ χώρεσ τησ Ευρώπησ 
(Αυςτρύα, Βουλγαρύα, Ελλϊδα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ιρλανδύα) και ςτην παροϑςα εργαςύα 
παρουςιϊζεται η εφαρμογό του ςτο Πρϐτυπο Πειραματικϐ Γυμνϊςιο Πατρών (ΠΠΓΠ). 

Γνληθή εκπινθή – Καιέο πξαθηηθέο 

Ψσ γονικό εμπλοκό ορύζονται οι δραςτηριϐτητεσ οι οπούεσ λαμβϊνουν χώρα ςτο ςχολεύο, 
και ςτισ οπούεσ οι γονεύσ με διϊφορουσ τρϐπουσ ςυμμετϋχουν ό δραςτηριϐτητεσ οι οπούεσ 
γύνονται ςτο ςπύτι και ςυνδϋονται με το ςχολεύο και τη διαδικαςύα μϊθηςησ (Nϐβα-
Καλτςοϑνη, 2004). Σα ςχολεύα που εύναι επιτυχημϋνα ωσ προσ την εμπλοκό των γονϋων 
διατηροϑν ϋναν ευρϑ οριςμϐ τησ γονικόσ εμπλοκόσ: Αυτϐσ περιλαμβϊνει δουλειϊ του γονιοϑ 
με το παιδύ ςτο ςπύτι, ενδιαφϋρον για την πρϐοδο του παιδιοϑ, και ςυςτηματικό διϊδραςη 
του γονιοϑ με το ςχολεύο. Αφιερώνουν επύςησ χρϐνο για να ενημερώςουν τουσ γονεύσ για τα 
δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ ςε ςχϋςη με την εκπαύδευςη των παιδιών τουσ 
(Goodhall & Vorhaus, 2011). 

Σο θϋμα τησ γονικόσ εμπλοκόσ ςτην Ελλϊδα ϋχει μϐλισ τελευταύα αποκτόςει θεωρητικϐ 
και εμπειρικϐ ενδιαφϋρον καθώσ η εκπαιδευτικό πολιτικό δεν εύχε δώςει παλαιϐτερα 
προςοχό ςτο θϋμα τησ ενεργοϑ ςυμμετοχόσ των γονϋων ςτα θϋματα του ςχολεύου. Ο 
εκπαιδευτικϐσ κανονιςμϐσ του 2006 που αφοροϑςε την υποχρεωτικό παρακολοϑθηςη των 
5ετών παιδιών ςτο Νηπιαγωγεύο (ϊρθρο 73 ν.3518/21-12-2006 ΥΕΚ 272 Α΄) και οι οδηγού 
του νϋου Προγρϊμματοσ πουδών του Νηπιαγωγεύου που εκδϐθηκαν απϐ το Παιδαγωγικϐ 
Ινςτιτοϑτο το 2011 ϋδιναν ϋμφαςη ςτη γονικό ςυμμετοχό ςε θϋματα του ςχολεύου και ςτην 
επικοινωνύα και ςυνεργαςύα γονϋα-εκπαιδευτικοϑ. Αυτϋσ οι προςθόκεσ ςτο νϋο Πρϐγραμμα 
πουδών τησ Προςχολικόσ εκπαύδευςησ θεωροϑνται ωσ οι πιο καινοτϐμεσ για την ελληνικό 
πραγματικϐτητα ϐςον αφορϊ το θϋμα τησ γονικόσ εμπλοκόσ (Πετρϐγιαννησ, 2014). Ψςτϐςο, 
αυτό η διϊταξη αφορϊ μϐνο τα ςχολεύα Προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Οι επύςημεσ οδηγύεσ για 
τα ςχολεύα τησ Π/βϊθμιασ και Δ/βϊθμιασ  εκπαύδευςησ περιορύζονται ςτο θϋμα τησ 
επικοινωνύασ μεταξϑ εκπαιδευτικών και γονϋων και μϐνο για θϋματα μαθηςιακόσ επύδοςησ 
και πειθαρχικϊ ζητόματα.   
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τα πλαύςια το ϋργου E-STEP πραγματοποιόθηκε μια ςυλλογό καλών πρακτικών γονικόσ 
εμπλοκόσ με χρόςη ψηφιακών μϋςων ςε ςχολεύα απϐ  6 διαφορετικϋσ χώρεσ. υλλϋχθηκαν 
ςυνολικϊ 21 περιπτώςεισ (1 απϐ την Αυςτρύα, 3 απϐ τη Βουλγαρύα, 6 απϐ την Ελλϊδα, 3 απϐ 
την Κϑπρο, 2 απϐ την Ιρλανδύα και 6 απϐ το Ηνωμϋνο Βαςύλειο). Ϊνα ευρϑ φϊςμα 
πρακτικών εντοπύςτηκε με βϊςη τα ιδρϑματα/ινςτιτοϑτα ςυντονιςμοϑ των δρϊςεων 
γονικόσ εμπλοκόσ, τη διϊρκεια των δρϊςεων, τον τϑπο και τη βαθμύδα του ςχολεύου που 
υλοπούηςε τισ δρϊςεισ, τουσ εμπνευςτϋσ των δρϊςεων και φυςικϊ τισ ομϊδεσ ανθρώπων 
που ςυμμετεύχαν (εκπαιδευτικού, γονεύσ, μαθητϋσ, κ.α.). την Ελλϊδα 3 περιπτώςεισ γονικόσ 
εμπλοκόσ εφαρμϐςτηκαν απευθεύασ απϐ την Π/βϊθμια και Δ/βϊθμια εκπαύδευςη, 1 
περύπτωςη εντοπύςτηκε ςε ςχολεύο ςτο πλαύςιο ενϐσ Ευρωπαώκοϑ ϋργου και 1 περύπτωςη 
με το Επιςτημονικϐ δύκτυο για την εκπαύδευςη Ενηλύκων. Οι 6 περιπτώςεισ ςτην Ελλϊδα και 
οι 3 ςτην Κϑπρο αφοροϑςαν 

 Ϊνα ςχετικϊ μεγϊλησ ϋκταςησ ϋργο ςτο οπούο οι γονεύσ ςυμμετεύχαν ςε 
δραςτηριϐτητεσ περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ 

 Ϊνα ϋργο ςτο οπούο 4 ςχολεύο οργϊνωναν ςυνεργατικϊ μαθόματα ελληνικών για 
γονεύσ μεταναςτών 

 Μύα ςυγκριτικό μελϋτη 2 Κυπριακών ςχολικών κοινοτότων, ϐπου εδραιώθηκαν 
ομαδικϋσ δρϊςεισ απϐ γονεύσ 

 Ϊνα καλλιτεχνικϐ εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα για γονεύσ και μαθητϋσ ϊτυπησ 
εκπαύδευςησ 

 Μύα δρϊςη απϐ τα 1 ελληνικϐ ςχολεύο που ςυμμετεύχε ςτο ϋργο ARION για την 
αποτροπόσ τησ βύασ βελτιώνοντασ τισ ςχϋςεισ ςχολεύων-γονϋων 

 Σρεισ δρϊςεισ απϐ ςχολεύα που πόραν την πρωτοβουλύα να ςυνεργαςτοϑν ςε 
διϊφορα θϋματα με τουσ γονεύσ 

 Μια παρϋμβαςη που προςκαλοϑςε γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ ςε ϋνα κοινϐ 
αλληλεπιδραςτικϐ εργαςτόριο για να χτύςουν γϋφυρεσ επικοινωνύασ.  

 
Όλεσ οι προαναφερϐμενεσ δρϊςεισ ςτην Ελλϊδα αλλϊ και ςτισ υπϐλοιπεσ χώρεσ 

παρουςιϊζονται αναλυτικϊ ςτο ϋγγραφο “Review and identification of state-of-art good 
cases and scenarios of teachers’ and parents’ collaboration” ςτον παρακϊτω ςϑνδεςμο   
http://hermes.westgate.gr/estep/wp-
includes/document/D1.1_Report%20on%20European%20State%20of%20Art%20and%20
Use%20cases.pdf  

 

ρέδην Καηάξηηζεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Παρουςύαςη χεδύου Κατϊρτιςησ 

Σο χϋδιο Κατϊρτιςησ Εκπαιδευτικών αφορϊ το ςχεδιαςμϐ ενϐσ εκπαιδευτικοϑ πλαιςύου 
που βαςύςτηκε ςτα ςυμπερϊςματα και τισ ςυςτϊςεισ τησ ϋρευνασ που διεξϊχθηκε ςτα 
πλαύςια του ϋργου και ςυγκεκριμϋνα τη ςϑγχρονη αναθεώρηςη τησ γονικόσ εμπλοκόσ και 
την ανϊλυςη αναγκών των εμπλεκομϋνων. Σο χϋδιο Κατϊρτιςησ βοηθϊ τουσ 
επιμορφοϑμενουσ να:  

 διερευνόςουν καύρια ζητόματα και ςυζητόςεισ ςχετικϊ με τη γονικό ςυμμετοχό, 
 ςυμμετϊςχουν ςτην ευρϑτερη ςχολικό κοινϐτητα προκεύμενου να κατανοόςουν 

καλϑτερα την γονικό ςυμμετοχό και τον υφιςτϊμενο και δυνητικϐ ρϐλο των 
μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτο δικϐ τουσ περιβϊλλον, 

 δώςουν νϋα ςημαςύα, ταυτϐτητα και ρϐλο ςτη γονικό ςυμμετοχό, 
 πειραματιςτοϑν με τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ και να τα αντιμετωπύςουν ωσ 

εργαλεύο υποςτόριξησ τησ αποτελεςματικόσ γονικόσ ςυμμετοχόσ,  
 ςυνεργαςτοϑν με τουσ γονεύσ, τουσ εκπαιδευτικοϑσ και την ευρϑτερη ςχολικό 

κοινϐτητα, 

http://hermes.westgate.gr/estep/wp-includes/document/D1.1_Report%20on%20European%20State%20of%20Art%20and%20Use%20cases.pdf
http://hermes.westgate.gr/estep/wp-includes/document/D1.1_Report%20on%20European%20State%20of%20Art%20and%20Use%20cases.pdf
http://hermes.westgate.gr/estep/wp-includes/document/D1.1_Report%20on%20European%20State%20of%20Art%20and%20Use%20cases.pdf
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 προωθόςουν την καινοτομύα και να εφαρμϐςουν αλλαγϋσ 
Ο ςχεδιαςμϐσ του ςχεδύου κατϊρτιςησ υποςτηρύζεται απϐ μια προςϋγγιςη που βαςύζεται 

ςε ερωτόματα, ςτη ςυμμετοχικό ϋρευνα δρϊςησ (Participatory Action Research - PAR) που 
υποςτηρύζει τισ ςυνεργατικϋσ και ςυν-εποικοδομητικϋσ προςεγγύςεισ τησ ανϊπτυξησ και 
εξϋλιξησ των θεςμών με τη ςυμμετοχό ϐλων. Η υμμετοχικό Ϊρευνα Δρϊςησ επικεντρώνεται 
ςτη διαδικαςύα και ξεκινϊ με αναςτοχαςτικό ςυμμετοχό με τισ καθημερινϋσ εμπειρύεσ των 
ςυμμετεχϐντων ςτην κοινϐτητα του ςχολεύου βοηθώντασ τουσ επιμορφοϑμενουσ να 
αναπτϑξουν, ςε ςυνεργαςύα με ϊλλα ϊτομα, εμπεριςτατωμϋνεσ περιγραφϋσ ςχετικϊ με το 
πωσ η γονικό ςυμμετοχό λειτουργεύ επύ του παρϐντοσ ςτο περιβϊλλον τουσ. Ϊτςι η 
κοινϐτητα μπορεύ να προχωρόςει προσ την κατεϑθυνςη τησ αλλαγόσ, που εύναι το επϐμενο 
ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ τησ υμμετοχικόσ Ϊρευνασ Δρϊςησ, το οπούο εύναι ξεχωριςτϐ, ςε 
μεγϊλο βαθμϐ διαφοροποιημϋνο και ειδικϊ προςαρμοςμϋνο ςτισ ανϊγκεσ και τισ φιλοδοξύεσ 
του οργανιςμοϑ και τησ κοινϐτητασ που εξυπηρετεύ. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ με βϊςη το χϋδιο Κατϊρτιςησ, οι ςυμμετϋχοντεσ 
διερευνοϑν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ με δυο τρϐπουσ: ωσ ϋνα πλαύςιο ερεθιςμϊτων 
και ανταλλαγόσ των δικών τουσ ιδεών, μϊθηςησ και ςυνεργαςύασ και ωσ πιθανϊ εργαλεύα 
που μποροϑν να υποςτηρύξουν και να υποβοηθόςουν νϋουσ τρϐπουσ εργαςύασ και 
αλληλεπύδραςησ με τουσ γονεύσ. Ϊτςι ειςϊγονται ςε ϋνα βιωματικϐ πρϐγραμμα εκμϊθηςησ 
μϋςω του οπούου ενημερώνονται ςχετικϊ με τισ δυνατϐτητεσ των μϋςων κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ μϋςα απϐ πραγματικό εναςχϐληςη και ςυμμετοχό ςε ϋνα μαθηςιακϐ περιβϊλλον. 

Σο χϋδιο Κατϊρτιςησ περιλαμβϊνει τρεισ ενϐτητεσ που οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδεϑονται 
ώςτε να δουλεϑουν αποτελεςματικϊ και με ςιγουριϊ με τον μαθηςιακϐ κϑκλο τησ 
υμμετοχικόσ Ϊρευνασ Δρϊςησ· κϊθε ενϐτητα αντιπροςωπεϑει ϋνα ςτϊδιο τησ κλαςικόσ 
διαδικαςύασ τησ υμμετοχικόσ Ϊρευνασ Δρϊςησ: καταγραφό τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ και 
τοποθϋτηςό τησ ςε ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο, πορεύα προσ την αλλαγό, και κατανϐηςη του 
αντύκτυπου, τησ επύδραςησ και τησ επιρροόσ. την πρώτη ενϐτητα, «Κατανϐηςη τησ Γονικόσ 
υμμετοχόσ ςε ςυγκεκριμϋνο Περιβϊλλον», παρουςιϊζονται μεθοδολογύεσ, τρϐποι και 
ςτρατηγικϋσ ερευνών δρϊςησ και γύνεται διερεϑνηςη βαςικών εννοιών και οριςμών. τη 
δεϑτερη ενϐτητα «Πορεύα προσ την αλλαγό: ςχεδιαςμϐσ και εφαρμογό τησ γονικόσ 
ςυμμετοχόσ ςε ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον», παρϋχεται μια ςειρϊ απϐ παρεμβϊςεισ που 
προϋρχονται απευθεύασ απϐ την προςεκτικό εξϋταςη του περιβϊλλοντοσ του ςχολεύου που 
εξετϊςτηκε ςτην πρώτη ενϐτητα. Η τρύτη ενϐτητα «Γονικό ςυμμετοχό ςτην πρϊξη: 
κατανϐηςη των αποτελεςμϊτων, του αντύκτυπου και τησ επιρροόσ», εξετϊζει μια ςειρϊ απϐ 
ςτρατηγικϋσ για την καταγραφό, περιγραφό και αξιολϐγηςη των αποτελεςμϊτων τησ 
γονικόσ ςυμμετοχόσ ςτην πρϊξη. Σο πλόρεσ χϋδιο Κατϊρτιςησ Εκπαιδευτικών διατύθεται 
ςε ψηφιακό μορφό ςτον παρακϊτω ςϑνδεςμο: http://hermes.westgate.gr/estep/wp-
includes/document/D2.1%20Training%20Framework%20Design.pdf 

Σο πλαύςιο του προγρϊμματοσ ϋχει ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ 
απϐ οποιονδόποτε επαγγελματύα-μϋλοσ τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων 
διευθυντών, δαςκϊλων και ςυντονιςτών των ΣΠΕ. Η παραγωγικό λογικό του πλαιςύου 
ςυνεπϊγεται ϐτι οι χρόςτεσ του πλαιςύου, καθώσ και οι τοπικϋσ, ςτρατηγικϋσ τουσ 
προτεραιϐτητεσ, αποτελοϑν πϊντα το ςημεύο αφετηρύασ για τισ δρϊςεισ του ϋργου ESTEP. 
υνεπώσ, το πλαύςιο μπορεύ να αξιοποιηθεύ απϐ μεγϊλο εϑροσ χρηςτών και να 
προςαρμοςτεύ για να εκπληρώςει ϋνα ευρϑ φϊςμα ςκοπών, απϐ μικρο-παρεμβϊςεισ ςε 
επύπεδο τϊξησ, ϐπου ο δϊςκαλοσ δουλεϑει με την τϊξη του και μια χωριςτό ομϊδα γονιών, 
ϋωσ την εφαρμογό του ςε ολϐκληρο το ςχολεύο υπϐ την καθοδόγηςη τησ διευθυντικόσ 
ομϊδασ ό του ςυντονιςτό των ΣΠΕ, που εύναι υπεϑθυνοσ για περιςςϐτερα ςχολεύα. 
Προφανώσ οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να λαμβϊνουν υπϐψη τουσ κατϊ την εφαρμογό των 
δρϊςεων που επιλϋγουν ϐτι η εμπλοκό των γονϋων δεν θα υπερβαύνει τα εςκαμμϋνα 
παρεμβαύνοντασ ςτη διδακτικό διαδικαςύα και ςε καμύα περύπτωςη δεν θα 
θύγεται/υποβιβϊζεται ο ρϐλοσ των εκπαιδευτικών απϐ την επϋμβαςη των γονϋων.  

http://hermes.westgate.gr/estep/wp-includes/document/D2.1%20Training%20Framework%20Design.pdf
http://hermes.westgate.gr/estep/wp-includes/document/D2.1%20Training%20Framework%20Design.pdf


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              275 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Αξιολόγηςη 

Σο χϋδιο Κατϊρτιςησ Εκπαιδευτικών εφαρμϐςτηκε πιλοτικϊ ςτα πλαύςια του ϋργου 
ESTEP, ςε δϑο φϊςεισ. Αρχικϊ διοργανώθηκαν ςεμινϊρια εφαρμογόσ του ςχεδύου ςε 
καθηγητϋσ και δαςκϊλουσ 5 ςχολεύων ανϊ χώρα που ςυμμετεύχε ςτο ϋργο (Ελλϊδα, 
Βουλγαρύα, Αυςτρύα, Ιρλανδύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο). Οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού 
ςχεδύαςαν ϋνα πλϊνο δρϊςησ για το ςχολεύο τουσ εμπλϋκοντασ γονεύσ με τη βοόθεια 
εργαλεύων κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Με βϊςη την αξιολϐγηςη αυτόσ τησ εφαρμογόσ προϋκυψε 
νϋα βελτιωμϋνη ϋκδοςη το ςχεδύου κατϊρτιςησ και οργανώθηκαν μεγαλϑτερησ ϋκταςησ 
ςεμινϊρια (ςε 20 ακϐμα ςχολεύα ανϊ χώρα) φτϊνοντασ το ςυνολικϐ αριθμϐ των 
ςυμμετεχϐντων ςχολεύων ςτα 125.  

το ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ αξιολϐγηςησ τησ 
πρώτησ φϊςησ υλοπούηςησ. H αξιολϐγηςη ϋγινε με χρόςη του μοντϋλου ανταποδοτικόσ 
αξιολϐγηςησ (responsive evaluation) (Stake, 1973) καθώσ εύναι: 

 καταλληλϐτερο για περιπτώςεισ αξιολϐγηςησ δϑο βημϊτων, προςφϋροντασ 
πληροφορύεσ για αναγκαύεσ βελτιώςεισ ςε ϋνα εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα  

 εφικτϐτερη η αξιολϐγηςη με βϊςη τα ςυγκεκριμϋνα χρονικϊ περιθώρια και τουσ 
πϐρουσ του ϋργου ESTEP. 

H ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ βαςύςτηκε ςτην αξιολϐγηςη τησ κατϊςταςησ πριν απϐ κϊθε 
ςεμινϊριο, κατϊ τη διϊρκεια του ςεμιναρύου και μετϊ τη λόξη του. Για κϊθε μύα απϐ τισ 
παραπϊνω φϊςεισ ςχεδιϊςτηκαν πύνακεσ με τα δεδομϋνα τησ αξιολϐγηςησ. Παρακϊτω 
παρουςιϊζονται εν ςυντομύα τα ςημεύα προσ αξιολϐγηςη κϊθε φϊςησ: 

- Πριν το ςεμινϊριο: 
o Ευκολύα κατανϐηςησ του οδηγοϑ επιμϐρφωςησ “trainees’ guide” που δϐθηκε 

ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ 
o Ωποψη των ςυμμετεχϐντων ςχετικϊ με τη γνώςη που αναμϋνουν να 

αποκτόςουν απϐ το ςεμινϊριο 
- Αμϋςωσ μετϊ τη λόξη του ςεμιναρύου 

o Αξιολϐγηςη τησ δομόσ του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ 
o Καταλληλϐτητα διϊρκειασ ςεμιναρύου 
o Ποιϐτητα και ποςϐτητα εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ 
o Καταλληλϐτητα εκπαιδευτικών τεχνικών που χρηςιμοποιόθηκαν 
o ημαςύα τησ νϋασ γνώςησ που αποκτόθηκε 

- Μετϊ απϐ μικρϐ χρονικϐ διϊςτημα απϐ τη λόξη του ςεμιναρύου 
o Αξιολϐγηςη των δεξιοτότων που αποκτόθηκαν μϋςα απϐ το ςεμινϊριο 

Σα εργαλεύα που χρηςιμοποιόθηκαν για τη ςυλλογό των δεδομϋνων απϐ τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ όταν ερωτηματολϐγια με ςυνδυαςμϐ ερωτόςεων «κλειςτοϑ» 
(προεπιλεγμϋνη λύςτα απαντόςεων) και «ανοικτοϑ» (επεξόγηςη απαντόςεων) τϑπου. 

Η ανϊλυςη των απαντόςεων ϋγινε ςυγκεντρώνοντασ τισ ποςοτικϋσ απαντόςεισ ςε 
κατϊλληλουσ πύνακεσ και για ϐςα ςημεύα προϋκυπτε ςημαντικϊ αρνητικό αξιολϐγηςη 
ακολοϑθηςε περαιτϋρω εμβϊθυνςη με βϊςη τισ ποιοτικϋσ απαντόςεισ. Με βϊςη αυτό τη 
διαδικαςύα προκϑπτουν τα εξόσ βαςικϊ ςυμπερϊςματα: 
Α. χετικϊ με το ςυνοδευτικϐ / εκπαιδευτικϐ υλικϐ 

- Σο ςυνοδευτικϐ υλικϐ δεν χρηςιμοποιόθηκε ιδιαύτερα απϐ τουσ περιςςϐτερουσ 
ςυμμετϋχοντεσ. Αυτϐ ςυνϋβη κυρύωσ επειδό δεν εύχαν το χρϐνο να το επεξεργαςτοϑν 
ςε κατϊλληλο και αρκετϐ χρϐνο πριν τα ςεμινϊρια. Επύςησ κρύθηκε ϐτι δεν 
προετούμαζε κατϊλληλα τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςχετικϊ με το τι θα ζητηθεύ απϐ αυτοϑσ 
κατϊ τη διϊρκεια του ςεμιναρύου. Ψσ αποτϋλεςμα προκϑπτει για την υλοπούηςη τησ 
επϐμενησ φϊςησ ανϊλογων ςεμιναρύων α) η ανϊγκη να υπϊρξει αρχικό ηλεκτρονικό 
αποςτολό  του εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ μερικϋσ μϋρεσ πριν την 
διοργϊνωςη του ςεμιναρύου, και β) η ανϊγκη προςθόκησ ειδικοϑ κεφαλαύου ςχετικϊ 
με τισ ενεργητικϋσ τεχνικϋσ που περιλαμβϊνει το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα και του 
πώσ εμπλϋκονται ςε αυτϋσ οι εκπαιδευϐμενοι. 
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- Παρϐτι χρηςιμοποιόθηκαν ενεργητικϋσ / ςυμμετοχικϋσ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ, ςε 
αρκετϊ ςημεύα οι εκπαιδευϐμενοι εξϋφραςαν την αναςφϊλειϊ τουσ ςχετικϊ με τον αν 
ϋμαθαν κϊτι που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτην πρϊξη. Η βαςικό τουσ πρϐταςη ςτισ 
επεξηγηματικϋσ απαντόςεισ όταν ϐτι πρϋπει να υπϊρχει και πρϐςθετο εκπαιδευτικϐ 
υλικϐ (κατϊ προτύμηςη Online) με παραδεύγματα απϐ ϊλλα ςεμινϊρια και οργϊνωςησ 
δρϊςεων γονικόσ εμπλοκόσ ςε ςχολεύα. 

Β. χετικϊ με το χϋδιο Κατϊρτιςησ 
- τη δεϑτερη ενϐτητα «Πορεύα προσ την αλλαγό: ςχεδιαςμϐσ και εφαρμογό τησ γονικόσ 
ςυμμετοχόσ ςε ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον», οι ςυμμετϋχοντεσ ςε μεγϊλο βαθμϐ εξϋφραςαν 
την ϊποψη ϐτι ϋπρεπε να ακολουθηθεύ περιςςϐτερο πρακτικό μϋθοδοσ κυρύωσ μϋςω τησ 
μεγαλϑτερησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην ςυλλογό προτϊςεων για ενθϊρρυνςη τησ γονικόσ 
ςυμμετοχόσ. 
- Η τρύτη ενϐτητα «Γονικό ςυμμετοχό ςτην πρϊξη: κατανϐηςη των αποτελεςμϊτων, του 
αντύκτυπου και τησ επιρροόσ», κρύθηκε ςε μεγϊλο βαθμϐ ωσ δυςνϐητη και καταγρϊφηκαν 
οι εξόσ βαςικϋσ προτϊςεισ για βελτιώςεισ: 

o Παρουςύαςη ςυγκεκριμϋνων προτϊςεων εφαρμογόσ 
o Ενςωμϊτωςη περιςςϐτερων πρακτικών παραδειγμϊτων αξιολϐγηςησ του 

αντύκτυπου 
o Παροχό παραδειγμϊτων και προτϊςεων προσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

εκπαιδευτικοϑσ 
Γ. Γενικό ϊποψη ςχετικϊ με την ςημαςύα των αποκτηθϋντων δεξιοτότων 
 

Καταγρϊφηκε ςε ςημαντικϐ βαθμϐ μύα ϊρνηςη των ςυμμετεχϐντων εκπαιδευτικών να 
αποδεχθοϑν την γονικό εμπλοκό ωσ ςημαντικϐ ςτοιχεύο. Αυτϐ επιβεβαιώθηκε και απϐ τισ 
απαντόςεισ ςτα ερωτηματολϐγια μετϊ τα ςεμινϊρια ϐπου εξϋφραςαν «φϐβο» πωσ ϐτι 
ϋμαθαν δεν εύναι εφαρμϐςιμο ςτην πρϊξη. Αυτϐ οδόγηςε ςτην ανϊγκη να εκπονηθεύ 
πρϐςθετο εκπαιδευτικϐ και ςυνοδευτικϐ υλικϐ μϋςα απϐ το οπούο θα παρουςιϊζονται 
καλϋσ πρακτικϋσ απϐ διϊφορα ςχολεύα ςτην Ευρώπη καθώσ και απϐψεισ εκπαιδευτικών 
που τισ εφϊρμοςαν.  
τη επϐμενη φϊςη υλοπούηςησ του ςχεδύου κατϊρτιςησ, ϋγιναν ϐλεσ οι παραπϊνω 

αλλαγϋσ και προςθόκεσ ςε αυτϐ, με βϊςη την αξιολϐγηςη, και διοργανώθηκαν ςεμινϊρια ςε 
20 ακϐμα ςχολεύα ανϊ ςυμμετϋχουςα χώρα. Η αξιολϐγηςη τησ τελικόσ αυτόσ φϊςησ εύναι 
αυτό τη ςτιγμό ςε εξϋλιξη και θα οδηγόςει ςτο τελικϐ ςχϋδιο κατϊρτιςησ ωσ βαςικϐ 
παραδοτϋο ολοκλόρωςησ του ϋργου ESTEP, ςε ςυνδυαςμϐ με την ςχεδύαςη και υλοπούηςη 
ςυγκεκριμϋνα ςχεδύων δρϊςησ απϐ οριςμϋνα ςχολεύα ςε κϊθε χώρα ϋτςι ώςτε να 
προκϑψουν επιπρϐςθετα ςυμπερϊςματα απϐ ςυγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ ϐςων 
περιελϊμβανε η κατϊρτιςη. 

Μειέηε Πεξίπησζεο  

Αν θεωρόςουμε το ςχολεύο ωσ διαχειριςτό τησ γνώςησ, αυτϐ δεν μπορεύ να λειτουργόςει 
παρϊ ςαν ϋνασ οργανιςμϐσ που το πλόθοσ των ατϐμων του φροντύζει να διατηρεύ, να διαχϋει 
και να μεταςχηματύζει την πληροφορύα. Σο ΠΠΓΠ προςπαθεύ –μϋςα απϐ τα περιθώρια που 
του αφόνει το θεςμικϐ του πλαύςιο, να εφαρμϐςει ϋνα πρϐγραμμα διαχεύριςησ τησ γνώςησ  
με ςτϐχουσ την επύτευξη ςυγκεκριμϋνων μαθηςιακών αποτελεςμϊτων ϐπωσ η διϊχυςη τησ 
γνώςησ, η βελτιωμϋνη απϐδοςη, το ανταγωνιςτικϐ πλεονϋκτημα ςε ϋνα δημϐςιο ςχολεύο και 
τα υψηλϊ επύπεδα μαθηςιακόσ και λειτουργικόσ καινοτομύασ. Ϊτςι μϋςα απϐ την 
διερεϑνηςη και εφαρμογό τησ προϒπϊρχουςασ γνώςησ ϋγινε προςπϊθεια για τη δημιουργύα 
νϋασ γνώςη για τουσ μαθητϋσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ, ϋχοντασ πϊντα κατϊ νου ϐτι ςε κϊθε 
εκπαιδευτικό εφαρμογό, η μϊθηςη ςαν προώϐν τησ μαθηςιακόσ και ϐχι τησ διδακτικόσ 
πρϊξησ  αποτελεύ το ζητοϑμενο (Λιοναρϊκησ, 2006). Η νϋα γνώςη μπορεύ να αποτελεύ το 
μαθηςιακϐ αποτϋλεςμα ςχετικϊ με θεωρύεσ, απϐψεισ, γεγονϐτα ό για τον τρϐπο 
ςυμπεριφορϊσ υπϐ δεδομϋνεσ ςυνθόκεσ ό τον τρϐπο ςκϋψησ ό δρϊςησ (Kalantzis & Cope, 
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2013). Η διαχεύριςη τησ γνώςησ πραγματώνεται μϋςα απϐ την οργϊνωςη και 
αναδιαμϐρφωςη του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ, μϋςα απϐ την αξιοπούηςη των 
δυνατοτότων τησ τεχνολογύασ και κυρύωσ μϋςα απϐ τη μαθηςιακό διαδικαςύα και 
επαγγελματικό εξϋλιξη των εκπαιδευτικών.  

Η δημιουργικό αξιοπούηςη των δυνατοτότων των νϋων τεχνολογιών ςτο ΠΠΓΠ, ςε 
ςυνδυαςμϐ με την απελευθϋρωςη των παραγωγικών, κριτικών και δημιουργικών δυνϊμεων 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών εύναι δυνατϐν, κϊτω απϐ οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ, να 
ςυμβϊλλει ςτην ανατροπό ό τη βελτύωςη εκεύνων των χαρακτηριςτικών τησ παραδοςιακόσ 
εκπαύδευςησ που μετατρϋπουν τουσ μαθητϋσ ςε παθητικοϑσ δϋκτεσ τησ πληροφορύασ και 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςε μεταφορεύσ γνώςησ περιβεβλημϋνουσ με τη ςτολό τησ αυθεντύασ 
(Ρϊπτησ Α. & Ρϊπτη Α., 2002). Σο τελευταύο μπορεύ να προκαλϋςει την απαρχό μιασ νϋασ 
περιϐδου ςτη ςχολικό πραγματικϐτητα, να δημιουργόςει «ςκεπτϐμενα» ςχολεύα με ενεργϊ 
υποκεύμενα, με κοινωνικό και πολιτικό εκπαύδευςη, η οπούα θα δημιουργόςει ελπύδεσ για 
την διαμϐρφωςη ενϐσ μετα-κοινωνικοϑ και πολιτικοϑ γύγνεςθαι απαλλαγμϋνου απϐ τισ 
μϊγιςςεσ του καινοϑργιου και το φϐβο τησ αυθεντύασ και του διαφορετικοϑ.  

τα πλαύςια τησ ςυμμετοχόσ του ΠΠΓΠ ςτο ερευνητικϐ ϋργο E-STEP, λόφθηκε ςοβαρϊ 
υπϐψη, ϐτι για την ανϊπτυξη του ςχολεύου με ϋνα διαφορετικϐ τρϐπο - που θα εύναι 
απαγκιςτρωμϋνοσ ςε ςημαντικϐ βαθμϐ απϐ τα ςτερεϐτυπα των προηγοϑμενων χρϐνων- 
όταν αναγκαύο οι εκπαιδευτικού, οι μαθητϋσ και οι γονεύσ να κατανοόςουν το ςχϋδιο δρϊςησ. 

Ϊχοντασ ωσ δεδομϋνο τισ επιτυχεύσ ςυναντόςεισ ενημϋρωςησ των γονιών ςτην αρχό των 
δϑο τελευταύων ςχολικών ετών, μια ομϊδα εκπαιδευτικών δϋχτηκε να ςυμμετϋχει ςτο 
πρϐγραμμα. Σο ΠΠΓΠ ςυμμετεύχε ςτη διεθνό ςυνϊντηςη του προγρϊμματοσ και οι 
εκπρϐςωποι των εκπαιδευτικών εξϋθεςαν τισ απϐψεισ τουσ για την ανϊγκη ϑπαρξησ μιασ 
πιο οργανωμϋνησ και ςυςτηματικόσ επικοινωνύασ με τουσ γονεύσ. τη ςυνϋχεια 
ακολουθόθηκαν τα ςτϊδια υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ ϐπωσ αυτϊ εύχαν ςχεδιαςτεύ απϐ 
την ομϊδα ϋργου (ςυναντόςεισ για ενημϋρωςη, training workshops, ςυνεργαςύεσ με ϊλλα 
ςχολεύα, ενημϋρωςη γονϋων κλπ). Σο ΠΠΓΠ ςυμμετεύχε ςτο ςεμινϊριο επιμϐρφωςησ 
(training workshop) που οργανώθηκε απϐ τον επικεφαλόσ εταύρο του ϋργου το ΙΣΤΕ 
«Διϐφαντοσ», μϋςα απϐ το οπούο οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού διαπύςτωςαν την 
αναγκαιϐτητα τησ γονικόσ εμπλοκόσ ςτο ςχολεύο, εντϐπιςαν ςυγκεκριμϋνα ςημεύα ςτα 
οπούα θα βοηθοϑςε η ςυμμετοχό των γονϋων καθώσ και ανϋφεραν τα εμπϐδια που θα 
αντιμετώπιζαν. Η ςυμμετοχό τουσ ςτο ςεμινϊριο καθώσ η μελϋτη του χεδύου Κατϊρτιςησ 
τουσ ϋδωςε τα εφϐδια να ςχεδιϊςουν ϋνα ςχϋδιο δρϊςησ (action plan) για το ςχολεύο που οι 
γονεύσ θα ςυμμετεύχαν και η επικοινωνύα θα γινϐταν μϋςω ενϐσ εργαλεύου κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ. Σο ΠΠΓΠ διϋθετε όδη λογαριαςμϐ ςτο Open Discovery Space (ODS) και ϋτςι το 
επϐμενο βόμα όταν να δημιουργόςουν οι εκπαιδευτικού μύα κοινϐτητα ςτην οπούα 
αναρτοϑςαν υλικϐ που αφοροϑςε μαθόματα αλλϊ και γενικϐτερεσ πληροφορύεσ για τα 
δρώμενα του ςχολεύου. 

Σο ΠΠΓΠ διαμϐρφωςε ϋνα κατϊλληλο ερωτηματολϐγιο 
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/e-step_erotimatologio.pdf) που 
μοιρϊςτηκε ςτουσ γονεύσ και αφοροϑςε την καταγραφό των αναγκών και των απϐψεών 
τουσ για τον τρϐπο που μπορεύ να αναπτυχθεύ ψηφιακϊ η επικοινωνύα γονϋων-ςχολεύου. Σα 
αποτελϋςματα του ερωτηματολογύου ϋδειξαν τη ανϊγκη των γονιών να αναπτϑξουν μια πιο 
ϊμεςη, ςυχνό και γρόγορη επικοινωνύα με το ςχολεύο  μϋςω μιασ πλατφϐρμασ. Οι γονεύσ 
πϋρα απϐ την ενημϋρωςη για την πρϐοδο, τισ απουςύεσ, τα τυχϐν προβλόματα των παιδιών 
τουσ, τισ δρϊςεισ και εκδηλώςεισ του ςχολεύου, ζότηςαν και πρϐςβαςη ςτο εκπαιδευτικϐ 
υλικϐ, ςτα προγρϊμματα ςπουδών, τισ καινοτομύεσ που εφαρμϐζονται ςτο ςχολεύο και τισ 
ςϑγχρονεσ διδακτικϋσ και παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ. Με το τελευταύο υποδηλώθηκε η 
ανϊγκη τουσ να ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μϊθηςησ των παιδιών τουσ. ημειώνεται εδώ 
ϐτι ϋχει όδη καταρτιςτεύ και αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου Εςωτερικϐσ χολικϐσ 
Κανονιςμϐσ που δύνει ϐλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και τουσ ϐρουσ λειτουργύασ τησ 
ςχολικόσ κοινϐτητασ. Επύςησ οι γονεύσ μποροϑν κϊθε πρώτη εργϊςιμη μϋρα του μόνα και 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/e-step_erotimatologio.pdf
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δϑο μϋρεσ την εβδομϊδα -με ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα- να ςυνεργϊζονται δια ζώςησ με τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ. Ψςτϐςο, μϋςα απϐ τισ απαντόςεισ των γονιών διαφϊνηκε η ανϊγκη για τη 
διαμϐρφωςη ενϐσ χώρου ςτην πλατφϐρμα που θα παρϋχει ςυμβουλευτικό υποςτόριξη 
ςτουσ γονεύσ για θϋματα ςχετικϊ με την ανατροφό και τη διαπαιδαγώγηςη των παιδιών 
τουσ, που θα μποροϑν να ςυζητϊνε με κϊποιον ςϑμβουλο ό ειδικϐ του ςχολεύου για τα 
προβλόματα ςυμπεριφορϊσ ό επικοινωνύασ με τα παιδιϊ τουσ. Η κοινϐτητα E-STEP που 
δημιουργόθηκε ςτο ODS ςε μεγϊλο βαθμϐ ικανοποιοϑςε πολλϊ απϐ τα ζητοϑμενα που 
ϋθεςαν οι γονεύσ και ϋτςι ϋγινε προςπϊθεια για το ξεκύνημα μιασ ψηφιακόσ επικοινωνύασ  
μεταξϑ γονϋων και ςχολεύου. Δυςτυχώσ ο φϐρτοσ εργαςύασ του ςχολεύου και οι αντιςτϊςεισ 
των εκπαιδευτικών απαύτηςαν χώρο και χρϐνο. Ϊτςι την ώρα που γρϊφεται η ςυγκεκριμϋνη 
ειςόγηςη δεν ϋχουν ολοκληρωθεύ οι διαδικαςύεσ εκεύνεσ που θα επιτρϋψουν την πλόρη 
ανϊπτυξη μιασ τϋτοιασ επικοινωνύασ. Αξύζει εδώ να ςημειωθεύ ϐτι ο ϑλλογοσ Γονϋων και 
Κηδεμϐνων του ςχολεύου ςτόριξε αυτό την προςπϊθεια και δεν όταν λύγεσ οι φορϋσ που 
ζητοϑςαν επιπλϋον ενημϋρωςη για το πρϐγραμμα. Παρϊλληλα και εκπαιδευτικού ϊλλων 
ςυνεργαζϐμενων ςχολεύων ϋδειξαν ϋμπρακτο ενδιαφϋρον για να εφαρμϐςουν ανϊλογη 
καινοτομύα ςτο ςχολεύο τουσ. Ψςτϐςο, η κοινϐτητα θα παραμεύνει μια ζωντανό κοινϐτητα 
για τα επϐμενα ςχολικϊ ϋτη και προβλϋπεται μετϊ απϐ την εξοικεύωςη τησ χρόςησ του 
μϋςου αποτελεςματικϐτερη ψηφιακό επικοινωνύα γονϋων – ςχολεύου –εκπαιδευτικών που 
θα ενιςχϑει τη γονικό εμπλοκό ςτο ςχολεύο. 

 Κλεύνοντασ την αναφορϊ ςτην περύπτωςη του ΠΠΓΠ, ςημειώνουμε ϐτι οι θεςμικϋσ 
αλλαγϋσ που προϋκυψαν ςτη λειτουργύα των ΠΠ και η διεϑρυνςη των πλαιςύων δρϊςησ 
μιασ ςχολικόσ μονϊδασ, δημιοϑργηςαν τη βεβαιϐτητα ενϐσ θετικοϑ κλύματοσ ςυνεργαςύασ 
και ςυμμετοχόσ ςτισ εκπαιδευτικϋσ υποθϋςεισ. Ενϐσ κλύματοσ που ενυπϊρχει ςτισ ςχολικϋσ 
δημϐςιεσ μονϊδεσ, αλλϊ που η ανϊπτυξη του προςκροϑει ϐλο και περιςςϐτερο ςε 
γραφειοκρατικοϑσ μηχανιςμοϑσ και κανονιςτικϊ πλαύςια. Σαυτϐχρονα η παρουςύα των 
κρατικών μηχανιςμών ςτην εκπαύδευςη ωσ των ουδϋτερων εκεύνων μηχανιςμών που 
μετατρϋπουν τον εκπαιδευτικϐ ςε διεκπαιρεωτικϐ δημϐςιο υπϊλληλο, αναγκϊζεται να 
αλλϊξει μορφό. Σο τελευταύο δεν εύναι ανώδυνο οϑτε εϑκολο, απαιτεύ αλλαγό ςτο τρϐπο 
θεώρηςησ τησ ϋννοιασ τησ «ςυμμετοχόσ», κϊτι που μπορεύ τελικϊ να εύναι επικύνδυνο για το 
ςϑςτημα. Η δυνατϐτητα μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ να αξιοποιόςει την εμπειρύα τησ και να 
αναπτϑξει κουλτοϑρα καινοτομύασ αποτελεύ το ζητοϑμενο ςε μια κοινωνύα που διαρκώσ 
αλλϊζει και μαζύ τησ αλλϊζουμε και εμεύσ. Σαυτϐχρονα η υλοπούηςη ενϐσ ςχεδύου δρϊςησ 
που ςτηρύζεται ςτο ςεβαςμϐ του εκπαιδευτικοϑ και ςτοχεϑει ςτην επαγγελματικό ανϊπτυξό 
του και την παρϊλληλη δημιουργύα μηχανιςμών  επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ με τουσ 
μαθητϋσ, τουσ γονεύσ και το ευρϑτερο  κοινωνικϐ και εκπαιδευτικϐ πλαύςιο, μπορεύ να 
οδηγόςει ςτο ϊμεςο μϋλλον ςτο μεταςχηματιςμϐ ςε ςκεπτϐμενο ςχολεύο. ε ςχολεύο που 
μαθαύνει απϐ τισ ατϋλειϋσ του, τα λϊθη του, τα καινοϑργια που ϋρχονται αλλϊ και που το 
ϐραμϊ του παραμϋνει ςυλλογικό δημιουργύα και επιδύωξη.  

πκπεξάζκαηα 

Η ςτρατηγικό του ϋργου όταν να αξιολογόςει τισ ανϊγκεσ εκπαιδευτικών και γονϋων, να 
αναπτϑξει ϋνα πρϐγραμμα κατϊρτιςησ βαςιζϐμενο ςτισ ανϊγκεσ αυτϋσ και ςτη ςυνϋχεια να 
εξετϊςει το πρϐγραμμα κατϊρτιςησ και το παραγϐμενο υλικϐ ςε πραγματικϋσ ςχολικϋσ 
ςυνθόκεσ. Όπωσ αποδεύχθηκε απϐ την εφαρμογό του χεδύου Κατϊρτιςησ ςε 125 ςχολεύα 
πανευρωπαώκϊ, οποιαδόποτε προςπϊθεια για εμπλοκό των γονϋων ό οποιαδόποτε μορφό 
γονικόσ εμπλοκόσ θα πρϋπει προςαρμϐζεται ςτισ εκϊςτοτε ςυνθόκεσ του κϊθε ςχολεύου και 
δεν εύναι δυνατό μύα προςϋγγιςη για ϐλουσ. Σα οφϋλη τησ γονικόσ εμπλοκόσ διαπιςτώθηκαν 
τϐςο απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐςο και απϐ τουσ γονεύσ και το χϋδιο Κατϊρτιςησ κϊλυπτε 
ςε μεγϊλο βαθμϐ τισ ανϊγκεσ των εκπαιδευτικών. Ψςτϐςο απϐ την πλευρϊ των γονϋων ςε 
αρκετϋσ περιπτώςεισ υπόρξε δυςπιςτύα και δεν υπόρχε η θϋληςη για ςυνεργαςύα και 
μϊλιςτα μϋςω εργαλεύων κοινωνικόσ δικτϑωςησ. ε αυτϐ ςυνϋτεινε και το πρϐβλημα του 
ψηφιακοϑ αναλφαβητιςμοϑ που ςυναντϊται κυρύωσ ςτισ αγροτικϋσ και απομακρυςμϋνεσ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              279 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

περιοχϋσ. Πϊραυτα, η δυναμικό του ϋργου και κυρύωσ τησ ιδϋασ ϋδωςε το ϋναυςμα για 
επϋκταςη του χεδύου Κατϊρτιςησ για την αντιμετώπιςη του φαινομϋνου του ςχολικοϑ 
εκφοβιςμοϑ (bullying) καθώσ η ενεργό ςυμμετοχό των γονϋων ςτα θϋματα του ςχολεύου και 
η ςυχνό και εϑκολη επικοινωνύα με τον εκπαιδευτικϐ (που μπορεύ να επιτευχθεύ με τα 
εργαλεύα κοινωνικόσ δικτϑωςησ) εύναι ςημαντικού παρϊγοντεσ για την πρϐληψη τϋτοιων 
φαινομϋνων ςτο ςχολεύο. 

Δπραξηζηίεο 

Η παροϑςα ειςόγηςη δεν θα όταν δυνατό αν δεν υπόρχε η ςυνεργαςύα ατϐμων απϐ 
διϊφορεσ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ. Ιδιαύτερο ευχαριςτώ ςτην υπεϑθυνη του ϋργου απϐ την 
πλευρϊ τησ ΕλληνοΓερμανικησ Αγωγόσ, Ελϋνη Φελιώτη για τη ςυμβολό ςτη ςυγγραφό τησ 
ιδϋασ του ϋργου και ςτην επιτυχό εκπϐνηςη πακϋτων εργαςύασ καθώσ και ςτην καθηγότρια 
του Πανεπιςτημύου του Birmingham Prof. Alex Kendall και ςε ϐλη τησ την επιςτημονικό 
ομϊδα για την ϊρτια παραγωγό του χεδύου Κατϊρτιςησ. Σϋλοσ ϋνα μεγϊλο ευχαριςτώ ςε 
ϐλα τα ςυμμετϋχοντα ςχολεύα ςτα πλαύςια του ϋργου, και ιδιαύτερα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ 
του ΠΠΓΠ για την επιτυχό εφαρμογό του ςχεδύου δρϊςησ τουσ. 
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Πεξίιεςε 

Οι δϋκα (10) μαθητϋσ τησ Πϋμπτησ (Ε΄) και Ϊκτησ (τ΄) τϊξησ του Δημοτικοϑ 
χολεύου Αρχοντοχωρύου Αιτωλοακαρνανύασ ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ 
«Teachers4Europe» τησ Αντιπροςωπεύασ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςτην Ελλϊδα 
εκπϐνηςαν το πρϐγραμμα «Μουςειοςκευό τησ Ευρώπησ» δημιουργώντασ ϋνα κουτύ 
εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων. Για να δημιουργηθεύ η «Μουςειοςκευό» οι μαθητϋσ 
του Αρχοντοχωρύου διδϊχτηκαν τουσ βαςικοϑσ θεςμοϑσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, 
γνώριςαν πολιτικϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και μϋροσ του πολιτιςμοϑ των χωρών. 
Φρηςιμοποιόθηκε η «Αντύςτροφη Σϊξη» ςε προςαρμοςμϋνη μορφό, το διδακτικϐ 
ςενϊριο, η θεατρικό αγωγό, η ςυνεργαςύα με μαθητϋσ γειτονικοϑ ςχολεύου και 
βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ αξιολϐγηςησ ϐπωσ το world cafe και η καταςκευό 
επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ. Σο πρϐγραμμα κρύθηκε 
πρώτο μεταξϑ των εργαςιών ςτην Αιτωλοακαρνανύα ωσ προσ την καινοτομύα 
διδακτικών τεχνικών και την ενεργοπούηςη των μαθητών, τη ςυμβατϐτητα ςτϐχων 
και εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων με τισ αξύεσ και τουσ ςτϐχουσ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ, τη ςυνεκτικϐτητα του ϋργου και την πρωτοτυπύα ςτην προςϋγγιςη του 
θϋματοσ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Μουςειοςκευό, Ευρώπη, Αντύςτροφη Σϊξη 

Δηζαγσγή 

Η επιμορφωτικό δρϊςη με τύτλο «Teachers4Europe» ςχεδιϊςτηκε και υλοποιεύται 
απϐ την Αντιπροςωπεύα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςτην Ελλϊδα με βαςικϐ ςτϐχο την 
ενημϋρωςη και την επιμϐρφωςη των Ελλόνων εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ ςε θϋματα ςχετικϊ με την Ευρωπαώκό Ϊνωςη και με απώτερο ςκοπϐ τη 
ςυνειςφορϊ ςτη διαμϐρφωςη των ενεργών Ευρωπαύων πολιτών του αϑριο (Καρϊμηνασ, 
2014). το πρϐγραμμα αυτϐ οι εκπαιδευτικού επιμορφώνονται για να βελτιώςουν τισ 
δεξιϐτητϋσ τουσ και να εφαρμϐςουν καινοτϐμεσ βιωματικϋσ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ με την 
αξιοπούηςη των Σεχνολογιών τησ Πληροφορύασ και τησ Επικοινωνύασ (Σ.Π.Ε.).  

Οι μαθητϋσ, λοιπϐν, ενεπλϊκηςαν ςτο πρϐγραμμα για να μϊθουν να ςκϋφτονται κριτικϊ 
και να ςτοχϊζονται ωσ πολύτεσ μϋςω των θεματικών ενοτότων που πραγματεϑονται και 
ςχετύζονται με την ευρωπαώκό ιδϋα και την Ευρώπη γενικϐτερα (Καρϊμηνασ,2014). Για το 
λϐγο αυτϐ, χρηςιμοποιόθηκαν διϊφορεσ μϋθοδοι και τεχνικϋσ μϋςα απϐ τη «Μουςειοςκευό». 
Ονομϊςτηκε «Μουςειοςκευό» διϐτι η χρόςη τησ ςυμπύπτει με τισ Μουςειοςκευό των 
μουςεύων. Η Μουςειοςκευό εύναι ϋνα κουτύ δραςτηριοτότων που περιϋχει αντικεύμενα, 
εκπαιδευτικϊ παιχνύδια, εγχειρύδια και φϑλλα εργαςύασ για την εξερεϑνηςη, την 
επεξεργαςύα και τη μελϋτη ενϐσ θϋματοσ. Ενθαρρϑνει την ϋρευνα, τη ςυλλογό ςτοιχεύων, τη 
βιωματικό μϊθηςη και το ομαδοςυνεργατικϐ μοντϋλο. Με τον τρϐπο αυτϐ καλλιεργεύται η 

mailto:mkoutoupi@sch.gr
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ιδϋα τησ κοινόσ ευθϑνησ απϋναντι ςτην προςταςύα τησ φυςικόσ και πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ, ενώ, παρϊλληλα, ενεργοποιεύται η ςυλλογικό μνόμη των πολιτών απϋναντι 
ςτην ιςτορύα (Βϋμη, Νϊκου, 2010). 

τϐχοσ τησ ςυγκεκριμϋνησ πρακτικόσ όταν να δημιουργηθεύ με τη ςυμβολό των μαθητών 
ϋνα κουτύ δραςτηριοτότων ςχετικϊ με την Ευρώπη και που θα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ, να 
εμπλουτιςτεύ και απϐ ϊλλουσ μαθητϋσ. Σο κουτύ κατϋληξε να περιϋχει δρϊςεισ με κϋντρο την 
τϋχνη, τη θεατρικό αγωγό, την εφαρμογό του διδακτικοϑ ςεναρύου και τησ αντύςτροφόσ 
τϊξησ και δραςτηριϐτητεσ αξιολϐγηςησ. Οι δρϊςεισ ςχεδιϊςτηκαν απϐ την εκπαιδευτικϐ, 
υποςτηρύχθηκαν απϐ τη χολικό ϑμβουλο αλλϊ εμπλουτύςτηκαν και απϐ τουσ μαθητϋσ 
μϋςω των δικών τουσ ιδεών. 

 

Σώκα 

Παρουςιϊζονται οι δρϊςεισ που αφοροϑν το περιεχϐμενο τησ Μουςειοςκευόσ με τη 
ςειρϊ που πραγματοποιόθηκαν. τη Μουςειοςκευό ϋχουν τοποθετηθεύ με τη μορφό 
φϑλλων οδηγιών και ανϊλυςησ των πρακτικών οι δρϊςεισ που θα περιγρϊψουμε.  
 
Σϋχνη 
 

Αρχικϊ χρηςιμοποιόθηκε η τϋχνη και ςυγκεκριμϋνα η ζωγραφικό. Ϊτςι, η ειςαγωγό ςτο 
θϋμα ϋγινε μϋςα απϐ ϋναν πύνακα με τον μϑθο τησ αρπαγόσ τησ Ευρώπησ. Φρηςιμοποιόθηκε 
η μϋθοδοσ του Πϋρκινσ ςϑμφωνα με την οπούα μύα ςειρϊ ςτοχευμϋνων ερωτόςεων 
ενεργοποιεύ τισ αιςθόςεισ και την ςκϋψη των μαθητών με αποτϋλεςμα να ανιχνεϑονται οι 
γνώςεισ των μαθητών, να καλλιεργεύται η παρατηρητικϐτητϊ τουσ και να αξιοποιεύται η 
αιςθητικό εμπειρύα για την απϐκτηςη γνώςεων ό την προςϋγγιςη του θϋματοσ (Κϐκκοσ, 
2011). τη Μουςειοςκευό υπϊρχει ςε ϋντυπο τα ςϑνολο των ερωτόςεων αυτών και ο 
τρϐποσ που πρϋπει να κινηθεύ ο εκπαιδευτικϐσ.  

 

Θεατρικό Παιχνύδι 
 

Σο θεατρικϐ παιχνύδι χρηςιμοποιόθηκε γιατύ εύναι μια μορφό καλλιτεχνικόσ 
ςυμπεριφορϊσ προςανατολιςμϋνη ςτην ψυχικό ολϐτητα του παιδιοϑ. Περιλαμβϊνει τη 
μύμηςη, την προςπούηςη, τη χρόςη αντικειμϋνων, τη ςυνεργαςύα λεκτικϊ, την αφόγηςη και 
τη φανταςύα.  Ενιςχϑει τουσ μαθητϋσ με απώτερο ςκοπϐ να δυναμώςουν την αυτοαντύληψη, 
να αλληλεπιδρϊςουν, να οριοθετόςουν τον εαυτϐ τουσ και να δεύξουν ςεβαςμϐ ςτισ επιλογϋσ 
του ϊλλου. Αποτυχύα ςτο θεατρικϐ παιχνύδι δεν υπϊρχει. Σο θεατρικϐ παιχνύδι μπορεύ να 
βοηθόςει ςημαντικϊ ςτην κοινωνικό ϋνταξη των απορριπτϐμενων και απομονωμϋνων 
μαθητών, αφοϑ βελτιώνει την κοινωνικό τουσ αυτοαντύληψη και τουσ κϊνει δεκτικοϑσ ςτα 
επικοινωνιακϊ μηνϑματα των ϊλλων ςυμμαθητών τουσ (Σςιϊρασ, 2006).   

υγκεκριμϋνα, το θεατρικϐ παιχνύδι που επιλϋχθηκε όταν «Οι Σαξιδιώτεσ». Οι μαθητϋσ θα 
κληθοϑν να αλληλεπιδρϊςουν, να πϊρουν απϐ κοινοϑ απϐφαςη και να χρηςιμοποιόςουν ϐχι 
μϐνο τη φανταςύα τουσ, αλλϊ και την υπϊρχουςα γνώςη για τισ χώρεσ τησ Ευρώπησ. 
Επομϋνωσ, μπροςτϊ ςε ϋνα χϊρτη τησ Ευρώπησ οι μαθητϋσ ςε ζεϑγη υποδϑονται ϐτι εύναι 
ταξιδιώτεσ. Επιλϋγουν μύα χώρα και λϋνε τι φαντϊζονται ϐτι θα χρειαςτεύ να ϋχουν ςτη 
βαλύτςα τουσ αν ταξιδϋψουν ςε αυτό. Με αυτό την παιγνιώδη δραςτηριϐτητα προςπαθοϑν 
να μαντϋψουν χαρακτηριςτικϊ των χωρών με βϊςη τη θϋςη τουσ ςτο χϊρτη αλλϊ και να 
ςυνδυϊςουν τισ αποφϊςεισ τουσ με αυτϊ που όδη γνωρύζουν. 

 

Διδακτικό ενϊριο «Ευρώπη, Μϊθημα 2» 
 

Οι μαθητϋσ ϋρχονται ςε επαφό με τισ Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και τησ 
Επικοινωνιών. Ο υπολογιςτόσ χρηςιμοποιεύται ολιςτικϊ ωσ ϋνα εργαλεύο που διευκολϑνει 
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τουσ μαθητϋσ να ανακαλϑψουν τη γνώςη και να αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ τησ χρόςησ του. Σισ 
εμπειρύεσ, την ενεργϐ ςυμμετοχό του μαθητό και τα κύνητρα για μϊθηςη αξιοποιοϑν και οι  
Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και τησ Επικοινωνιών για την υποςτόριξη τησ διδακτικόσ 
πρϊξησ και τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ (Μικρϐπουλοσ 2006). Η χρόςη, λοιπϐν, του 
υπολογιςτό δεν εύναι αυτοςκοπϐσ, αλλϊ μϋςο διευκϐλυνςησ  και υποςτόριξησ του ϋργου του 
εκπαιδευτικοϑ.   

Για να δοθεύ ϋμφαςη ςτισ δρϊςεισ παρατύθενται μϐνο τα  Υϑλλα Εργαςύασ του εναρύου 
μϋςα απϐ τα οπούα εϑκολα διακρύνονται οι ςτϐχοι και τα λογιςμικϊ που χρηςιμοποιόθηκαν.  
 Υϑλλο Εργαςύασ 1 
1.     Ανούξτε απϐ τουσ αποθηκευμϋνουσ ςελιδοδεύκτεσ το λογιςμικϐ Πολιτικό Αγωγό Ε' & Σ' 
Δημοτικοϑ. Ακολουθόςτε τη διαδρομό: Σο ϊτομο και η Ευρωπαώκό Ϊνωςη, Φρονολογικϐσ 
Πύνακασ. τη ςυνϋχεια απϐ την επιφϊνεια εργαςύασ ανούξτε το λογιςμικϐ Word και 
καταγρϊψτε κατϊ τη γνώμη ςασ τα ςημαντικϐτερα γεγονϐτα – ςταθμοϑσ απϐ το χρονικϐ 
τησ Ευρωπαώκόσ Ολοκλόρωςησ. 2. Ανούξτε τον ιςτϐτοπο: Η γωνιϊ του παιδιοϑ. Σι εύναι η 
Ε.Ε.; . Μϊθετε γιατύ δημιουργόθηκε η Ευρωπαώκό Ϊνωςη και ενημερώςτε προφορικϊ την 
ϊλλη ομϊδα. τη ςυνϋχεια εξερευνόςτε τισ χώρεσ που ανόκουν ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη 
μϋςα ςτο ύδιο παιχνύδι. ημειώςτε τι ςασ ϊρεςε ςε κϊθε χώρα ςτο ςημειωματϊριϐ ςασ. 
Υϑλλο Εργαςύασ 2  
1. Ανούξτε απϐ το ψηφιακϐ βιβλύο τησ Γεωγραφύασ Ε΄ Σϊξησ τουσ ςυνδϋςμουσ Οι χώρεσ τησ 
Ε.Ε. και Ευρωπαώκό Ένωςη - Οι χώρεσ . Με τη βοόθεια του χϊρτη δεύτε και βρεύτε ποιεσ χώρεσ 
ανόκουν ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. 2. τη ςυνϋχεια ανούξτε το λογιςμικϐ Word απϐ την 
επιφϊνεια εργαςύασ και φτιϊξτε δϑο εργαςύεσ. Σοποθετόςτε τουσ χϊρτεσ τησ Ευρώπησ που 
θα βρεύτε ςτον φϊκελο «ΦΑΡΣΕ ΦΨΡΨΝ Ε.Ε.» ςτην επιφϊνεια εργαςύασ ςτο Word. Κϊνετε 
εκτϑπωςη τον χϊρτη και απϐ πύςω γρϊψτε τα ζητόματα. Ζητόςτε να ζωγραφιςτοϑν οι 
χώρεσ ςτον χϊρτη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ανϊλογα με τη χρονολογύα που εντϊχθηκαν. 
Υϑλλο Εργαςύασ 3 
Ανούξτε απϐ τουσ αποθηκευμϋνουσ ςελιδοδεύκτεσ τον ςϑνδεςμο του Χηφιακοϑ χολεύου. 
Αναζητόςτε την Ε΄ και το διαδραςτικϐ βιβλύο τησ Γεωγραφύασ.  Βρεύτε απϐ τα περιεχϐμενα 
το κεφϊλαιο 42.  την υποενϐτητα Θεςμικϊ ϐργανα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) ανούξτε 
τον ςϑνδεςμο και αςχοληθεύτε με τουσ θεςμοϑσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 2. τη ςυνϋχεια 
απϐ την επιφϊνεια εργαςύασ ανούξτε το λογιςμικϐ PowerPoint και φτιϊξτε μύα παρουςύαςη 
με τα κτύρια ϐπου ςυνεδριϊζουν τα μϋλη των θεςμικών οργϊνων τησ Ευρωπαώκό Ϊνωςησ. 
Υϑλλο Εργαςύασ 4 
1. Ανούξτε τον παρακϊτω ςϑνδεςμο http://europa.eu/about-eu/index_el.htm και μϊθατε για 
την προαγωγό των Δικαιωμϊτων απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη. 2. Απαςχϐληςε απϐ νωρύσ την 
Ευρωπαώκό Ϊνωςη η νομικό κατοχϑρωςη των δικαιωμϊτων; Δικαιολογόςτε την απϊντηςό 
ςασ ςε ϋγγραφο Word. 3. Φρηςιμοποιόςτε το λογιςμικϐ Kidspiration απϐ την επιφϊνεια 
εργαςύασ και δημιουργόςτε ϋναν εννοιολογικϐ χϊρτη για τισ υποχρεώςεισ που πιςτεϑετε ϐτι 
ϋχουν οι πολύτεσ τησ  Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 
Υϑλλο Εργαςύασ 5 
1. Ανούξτε απϐ την επιφϊνεια εργαςύασ το λογιςμικϐ Hot Potatoes και λϑςτε το ςταυρϐλεξο. 
2. Απϐ τουσ αποθηκευμϋνουσ ςελιδοδεύκτεσ ανούξτε τη «Γωνιϊ του Παιδιοϑ», διαλϋξτε να 
αςχοληθεύτε με τρύα διαφορετικϊ παιχνύδια για να δεύτε τι μϊθατε για την Ευρωπαώκό 
Ϊνωςη. 
 

Αντύςτροφη Σϊξη 
τη ςυνϋχεια εφαρμϐςτηκε η μϋθοδοσ τησ «Αντύςτροφησ Σϊξησ». Πρϐκειται για 

ςχεδιαςμϐ και ανϊπτυξη ακολουθιών μαθηςιακών δραςτηριοτότων οι οπούεσ υποςτηρύζουν 
την παρϊδοςη του μαθόματοσ ςτο ςπύτι και την εκπϐνηςη ατομικών και ςυνεργατικών 
εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων ςτην τϊξη (Παπαδϊκησ, Παπαδημητρύου, Γαριοϑ, 2014). Με 
τη μϋθοδο αυτό ενιςχϑεται η ςυνεργαςύα και η αυτονομύα των μαθητών. Η μϋθοδοσ 
χρηςιμοποιόθηκε με βϊςη τη ςχετικό θεωρύα και βιβλιογραφύα, αλλϊ προςαρμϐςτηκε ςτο 
επύπεδο και ςτισ ανϊγκεσ των μαθητών τησ τϊξησ. 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_el.htm
http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_el.htm
http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_el.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4595,20816/extras/ged42_eu-members/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4595,20816/extras/ged42_eu-members/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4595,20816/extras/ged42_eu-members/index.html
http://europa.eu/about-eu/countries/index_el.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4595,20816/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/index_el.htm
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Οι μαθητϋσ χωρύςτηκαν ςε ομϊδεσ ςτην τϊξη και η καθεμύα ανϋλαβε να αςχοληθεύ με 
ςυγκεκριμϋνεσ χώρεσ. τον ιςτϐτοπο του χολεύου Δημοτικϐ χολεύο Αρχοντοχωρύου ςε 
ειδικό ςελύδα οι μαθητϋσ πληροφοροϑνται για τισ εργαςύεσ ςχετικϊ με τισ χώρεσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Εργϊςτηκαν ςτο ςπύτι και παρουςύαςαν τα δεδομϋνα ςτην τϊξη. Σο 
επϐμενο βόμα όταν να πραγματοποιηθοϑν δραςτηριϐτητεσ επϋκταςησ και εμβϊθυνςησ τησ 
γνώςησ μϋςα ςτην τϊξη. Σοιουτοτρϐπωσ, οι μαθητϋσ εςτιϊζουν ςτισ υψηλϐτερεσ μορφϋσ τησ 
γνωςτικόσ εργαςύασ (εφαρμογό, ανϊλυςη, ςϑνθεςη και / η αξιολϐγηςησ) μϋςα ςτην τϊξη, 
ϐπου ϋχουν υποςτόριξη απϐ τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και τον εκπαιδευτικϐ (Μιχαηλύδησ, 
2014). Οι μαθητϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ επϋκταςησ των δρϊςεων πρϐτειναν και οι ύδιοι 
δραςτηριϐτητεσ που βαςύζονταν ςε αυτϊ που τουσ ϋκαναν εντϑπωςη για κϊθε χώρα. Αυτϐ 
ςημαύνει ϐτι για τη δημιουργύα των φϑλλων εργαςύασ ςυνϋβαλε προφανώσ η εκπαιδευτικϐσ 
αλλϊ και οι μαθητϋσ με τισ αυθϐρμητεσ προτϊςεισ και ιδϋεσ τουσ. Επομϋνωσ, η εκπαιδευτικϐσ 
δημιοϑργηςε τα φϑλλα εργαςύασ με δραςτηριϐτητεσ που ϋκρινε η ύδια ϐτι θα ςυμβϊλλουν 
ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων των μαθητών ςυνδυϊζοντασ τισ ιδϋεσ που προόλθαν ό εκμαύευςε 
απϐ τουσ μαθητϋσ. Σα αντικεύμενα που τοποθετόθηκαν ςτη Μουςειοςκευό και ςυμβολύζουν 
μύα χώρα, φερ’ ειπεύν γραβϊτα για την Κροατύα, τα αναζότηςαν και τα πρϐςφεραν οι ύδιοι 
για το κουτύ δραςτηριοτότων. 

Με τον τρϐπο αυτϐ δημιουργοϑνται εικοςιοκτώ (28) φϊκελοι που περιϋχουν φϑλλα 
εργαςύασ και αντικεύμενα ςχετικϊ με κϊθε χώρα – μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.  

Σα φϑλλα εργαςιών τησ Αντύςτροφησ Σϊξησ εύναι αναρτημϋνα ςτον ιςτϐτοπο 
http://archontoxorisch.blogspot.gr/p/teachers4europe-2014-2015.html  
Tα Υϑλλα Εργαςύασ (ςτα οπούα ςυνϋβαλαν και οι μαθητϋσ με τισ προτϊςεισ τουσ) και 
πραγματοποιόθηκαν μϋςα ςτην τϊξη όταν τα εξόσ: 
Γαλλύα 
1. Φρηςιμοποιόςτε την ηλεκτρονικό εγκυκλοπαύδεια απϐ τουσ αποθηκευμϋνουσ 
ςελιδοδεύκτεσ και φτιϊξτε ϋνα ςϑντομο φϑλλο παρουςύαςησ τησ Γαλλύασ. 
2. Σι ςχϋςη ϋχει με τη Γαλλύα η εικϐνα του Αςτερύξ και του Οβελύξ που εύναι ςτον φϊκελο;  
3. Υτιϊξτε ϋνα δικϐ ςασ κϐμικ. 
4. Ποιο εύναι το μνημεύο – μπρελϐκ του φακϋλου; 
5. Μϋςα ςτον φϊκελο υπϊρχει μύα εικϐνα του Ιοϑλιου Βερν ςυρραμμϋνη ςε μύα ζωγραφιϊ με 
ϋνα αερϐςτατο. ε ποιο βιβλύο του ςασ παραπϋμπει; 
6. Διαβϊςτε το βιβλύο. 
7. Πώσ χαρακτηρύζεισ τουσ Αφρικανοϑσ και ποια η διαφορϊ τουσ με τουσ Ευρωπαύουσ; 
Μποροϑν οι Ευρωπαύοι εξερευνητϋσ να κατανοόςουν τον πολιτιςμϐ των φυλών τησ 
Αφρικόσ; 
8. Η ςκηνό ςτην ϋρημο αχϊρα ςασ θυμύζει κϊποιο ϊλλο βιβλύο ενϐσ Γϊλλου; 
9. Αν ναι, γρϊψτε μύα φρϊςη που θυμϊςτε και αφόςτε την ςτο φϊκελο. 
Ιταλύα 
1. τον φϊκελο υπϊρχει ϋνα χαρτϊκι που γρϊφει «Ωρτοσ και Θεϊματα». υζητόςτε τη φρϊςη 
ςτα πλαύςια μύασ ραδιοφωνικόσ εκπομπόσ ανταλλαγόσ απϐψεων.  
2. Υορϋςτε τη βενετςιϊνικη μϊςκα που υπϊρχει ςτο φϊκελο, φανταςτεύτε ϐτι κατϊγεςτε 
απϐ την Ιταλύα και μιλόςτε για την καθημερινό ςασ ζωό 
Γερμανύα 
1. Ζωγραφύςτε ϐπωσ ο Πϊουλ Κλεϋ. 
2. το φϊκελο υπϊρχει ϋνα αυτοκύνητο τησ φϐρμουλα. Πώσ ςχετύζεται με τη Γερμανύα; 
3. Κϊνετε τουσ αθλητικοϑσ δημοςιογρϊφουσ και παρουςιϊςτε ϋνα αγώνα τησ φϐρμουλα.  
4. Η παρακϊτω φωτογραφύα «τραβόχτηκε» ςε δρϐμο τησ Βϐννησ, πρώην πρωτεϑουςασ τησ 
Δυτικόσ Γερμανύασ. Ποιον απεικονύζει; (παρατύθεται εικϐνα) 
Βϋλγιο 
1. Γύνετε και εςεύσ δημιουργού κϐμικ! Υτιϊξτε ϋνα κϐμικ με θϋμα τα ςτρουμφϊκια.  
2. Υτιϊξτε μύα αφύςα για την Ημϋρα τησ Ευρώπησ 

http://archontoxorisch.blogspot.gr/p/teachers4europe-2014-2015.html
http://archontoxorisch.blogspot.gr/p/teachers4europe-2014-2015.html
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3. Παρακολουθόςτε την ταινύα κινοϑμενων ςχεδύων με τον Σεν Σεν. Γρϊψτε ϋνα δικϐ ςασ 
ςενϊριο για μύα δικό ςασ ιςτορύα με τον Σεν Σεν. 
4. Γιατύ οι πολύτεσ των χωρών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ψηφύζουν Ευρωβουλευτϋσ; 
Λουξεμβοϑργο 
1. Χϊξε ςτα βιβλύα τησ βιβλιοθόκησ ςχετικϊ με ϋνα ϋθιμο του Λουξεμβοϑργο ςτο οπούο οι 
ϊνθρωποι χρηςιμοποιοϑν ϋνα ϊςπρο μαντύλι, ϐπωσ αυτϐ του φακϋλου. Τπϊρχει παρϐμοιο 
ϋθιμο ςτην Ελλϊδα; 
2. Παρατηρόςτε τη ζωγραφιϊ με το κϊςτρο του Λουξεμβοϑργου και διηγηθεύτε μύα ιςτορύα 
που ςυνϋβη παλιϊ ςε αυτό. Ο καθϋνασ θα λϋει απϐ μύα φρϊςη και θα ςυνεχύζει ο επϐμενοσ.  
Ολλανδύα 
1. την Ολλανδύα υπϊρχουν υπαύθριεσ αγορϋσ ϐπου πουλϊνε τουλύπεσ, τυριϊ και ϊλλα 
παραδοςιακϊ προώϐντα. Πιςτεϑετε πωσ υπϊρχουν κανϐνεσ ςτην αγορϊ; (παρατύθεται 
εικϐνα) 
2. Ποιοι εύναι οι κανϐνεσ αςφαλοϑσ οδόγηςησ με το ποδόλατο;  
3. Η κλιματικό αλλαγό πώσ μπορεύ μελλοντικϊ να επηρεϊςει την Ολλανδύα αλλϊ και την 
υπϐλοιπη Ευρώπη;  
Ηνωμϋνο Βαςύλειο 
1. Αναγνωρύζεισ τα αξιοθϋατα που απεικονύζονται ςτον πύνακα ςτον φϊκελο; Μϊθε για αυτϊ 
απϐ τα βιβλύα που ςχετύζονται για τισ χώρεσ τισ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ςτην τϊξη. 
2. Παρακολουθόςτε την χριςτουγεννιϊτικη ιςτορύα του κρουτζ. Με ποιεσ αξύεσ αςχολεύται 
ςτο βιβλύο του ο Κϊρολοσ Ντύκενσ; 
Ιρλανδύα 
1. τα ευρωπαώκϊ νϋα διαβϊζουμε:  
ΕΙΔΗΕΙ 
Σϐνι Ωμποτ: “Ευκαιρύα για Guinness” η ημϋρα του Αγύου Πατρικύου – Αντιδρϊςεισ απϐ τουσ 
Ιρλανδοϑσ17/03 14:39 CET 
φοδρό κριτικό δϋχεται τισ τελευταύεσ ώρεσ ο πρωθυπουργϐσ τησ Αυςτραλύασ, Σϐνι Άμποτ για 
τα ςχϐλια του αναφορικϊ με την ημϋρα του Αγύου Πατρικύου και τον τρϐπο που γιορτϊζεται 
απϐ τουσ Ιρλανδοϑσ.\ 
Ο Άμποτ, ανόμερα τησ επετεύου του Αγύου Πατρικύου, προϋβη ςε δημϐςια δόλωςη λϋγοντασ 
χαρακτηριςτικϊ, “εύναι μύα ημϋρα που ϐλοι πρϋπει να την δοϑμε ςαν πϊρτι και ςτην οπούα 
κανεύσ ϋχει την ευκαιρύα να πιει μύα, δϑο ό ακϐμα και τρεισ μπϑρεσ Guinness.” (Τπϊρχει 
ςϑνδεςμοσ που παραπϋμπει ςε ςχετικϐ βύντεο).  
Ο πρωθυπουργϐσ τησ Ιρλανδύασ, κατϋκρινε ςε αυςτηρϐ τϐνο τον Αυςτραλϐ ομϐλογο του, 
λϋγοντασ ϐτι με την δόλωςη αυτό καλλιεργεύ ςτερεϐτυπα για τουσ Ιρλανδοϑσ, 
παρουςιϊζοντασ τουσ ωσ επιρρεπεύσ ςτο ποτϐ. «Ο Έντα Κϋνι πρϐςθεςε “δεν ςυμφωνώ με τισ 
δηλώςεισ Άμποτ. Θεωρώ ϐτι οι Ιρλανδού που ζουν ςτην Αυςτραλύα μποροϑν να γιορτϊζουν την 
ημϋρα του Αγύου Πατρικύου, ϐμωσ αυτϐ πρϋπει να γύνεται με υπεϑθυνο τρϐπο”. Η ημϋρα του 
Αγύου Πατρικύου εύναι η ςημαντικϐτερη γιορτό τησ Ιρλανδύασ. Η γιορτό καθιερώθηκε τον 17ο 
αιώνα, για να τιμόςει τον ϊγιο προςτϊτη τησ Ιρλανδύασ Άγιο Πατρύκιο, αλλϊ και την “ϊφιξη” 
του χριςτιανιςμοϑ ςτη χώρα».  
Εςεύσ με ποιον απϐ τουσ δϑο Πρωθυπουργοϑσ ςυμφωνεύτε; Αιτιολογόςτε την ϊποψό ςασ. 
2. Δεύτε το dvd με τα ταξύδια του Γκιοϑλιβερ του Ιρλανδοϑ ςυγγραφϋα Σζϐναθαν ουύφτ.  
Εςεύσ ποια επιπλϋον περιπϋτεια θα προςθϋτατε ςτα ταξύδια του; Εκφρϊςτε την με ϐποιον 
τρϐπο επιθυμεύτε.  
Δανύα 
1. Ωρθρο απϐ το διαδύκτυο: 
«Σο παρϊδειγμα τησ Δανύασ, Παρουςύαςη για το πρώτο ενεργειακϊ αυτϐνομο νηςύ. Μια 
ενδιαφϋρουςα εκδόλωςη με θϋμα «Samso, ϋνα νηςύ ανανεώςιμησ ενϋργειασ ςτη Δανύα» 
πραγματοποιόθηκε το μεςημϋρι τησ Σρύτησ ςτο 3ο Γυμνϊςιο, με πρωτοβουλύα του κϋντρου 
εκπαύδευςησ ενηλύκων. 

http://gr.euronews.com/news/
http://gr.euronews.com/2015/03/17/australia-s-tony-abbott-rebuked-for-stage-irish-st-patrick-s-day-video/
http://gr.euronews.com/2015/03/17/australia-s-tony-abbott-rebuked-for-stage-irish-st-patrick-s-day-video/
http://www.irishtimes.com/news/politics/kenny-disagrees-with-australian-pm-over-guinness-reference-1.2141926
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%86%CF%84
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Ο προςκεκλημϋνοσ απϐ τη Δανύα ομιλητόσ Jan Jantzen, μϋλοσ του ενεργειακοϑ κϋντρο του 
ϊμςο  και εξωτερικϐσ ςυνεργϊτησ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, αναφϋρθηκε ςτο 
επιτυχημϋνο πεύραμα των Δανών που αξιοποιώντασ τισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ 
κατϊφεραν να μετατρϋψουν το νηςύ των 4.500 κατούκων ςτην πρώτη ενεργειακϊ αυτϐνομη 
περιοχό του πλανότη μασ.  Όπωσ επεςόμανε ο ομιλητόσ, το 100% τησ ενϋργειασ ςτο ϊμςο 
προϋρχεται απϐ τον ϊνεμο, τον όλιο και τη βιομϊζα και γύνονται προςπϊθειεσ να 
αντικαταςταθεύ και η βενζύνη ςτα αυτοκύνητα. Σο αυτϐνομο ςϑςτημα παραγωγόσ ενϋργειασ 
ςτηρύζεται ςε αιολικϊ πϊρκα και ςε 4 μονϊδεσ παραγωγόσ θερμϐτητασ.  Σα εργοςτϊςια 
παραγωγόσ θερμϐτητασ χρηςιμοποιοϑν βιομϊζα ωσ καϑςιμο, κυρύωσ υπολεύμματα ξυλεύασ, 
και διαθϋτουν τερϊςτιουσ ηλιακοϑσ ςυλλϋκτεσ. Η επιτυχύα τώρα του εγχειρόματοσ 
οφεύλεται ςτην μεγϊλη κοινωνικό αποδοχό που εύχε η προςπϊθεια που ξεκύνηςε το 1998 
ενώ οι κϊτοικοι του ϊμςο ϋχουν μετοχϋσ οι οπούεσ τουσ προςφϋρουν ϋνα ςημαντικϐ 
ςυμπλόρωμα ςτο ειςϐδημα τουσ. Επιπλϋον το μικρϐ νηςϊκι τησ Δανύασ ϋχει γύνει πϐλοσ 
ϋλξησ τουριςτών, οικοτουριςτών ϐπωσ τουσ ονομϊζουν, επιςτημϐνων και ϐςων 
ενδιαφϋρονται για τισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ ενώ διοργανώνονται και αρκετϊ 
φεςτιβϊλ.    Μετϊ την παρουςύαςη ακολοϑθηςε ςυζότηςη γϑρω απϐ τισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ 
ενϋργειασ και τον τρϐπο που το παρϊδειγμα του Samso μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςτα τοπικϊ 
δεδομϋνα».  
Πώσ παρϊγεται η ενϋργεια ςτο νηςύ ϊμςο τησ Δανύασ; Εύναι ωφϋλιμο για τουσ κατούκουσ 
και φιλικϐ προσ το περιβϊλλον; 
2. Η «Μικρό Γοργϐνα» εύναι παραμϑθι του Δανοϑ Παραμυθϊ Φανσ Κρύςτιαν Ωντερςεν. τισ 2 
Απριλύου, ημϋρα που γεννόθηκε, γιορτϊζεται η Παγκϐςμια Ημϋρα Παιδικοϑ Βιβλύου. Υτιϊξτε 
τη δικό ςασ αφύςα. 
3. Υτιϊξτε μύα καταςκευό με τουβλϊκια «Λϋγκο». 
Ελλϊδα 
1. Προςθϋςτε κϊτι δικϐ ςου ςτον φϊκελο με την Ελλϊδα. 
Ιςπανύα 
1. Σι ςυμβολύζει για την Ιςπανύα το κϐκκινο ϑφαςμα και ο ταϑροσ που βρόκεσ ςτον φϊκελο; 
Πώσ κρύνετε το ϋθιμο αυτϐ; 
2. Πϊμπλο Πικϊςο, Γκουϋρνικα. (Βοόθημα ϊρθρο του καθηγητό κ. Κϐκκου) (παρατύθεται 
εικϐνα) 
Παρατηρόςτε τον πύνακα. Σι ϋχει ζωγραφύςει ο Πικϊςο; Σι χρώματα χρηςιμοπούηςε; Πώσ 
χρηςιμοπούηςε τα χρώματα; Σι ςυμβαύνει εδώ; Ποια μπορεύ να εύναι τα βαςικϊ ςτοιχεύα του 
ϋργου; Αναρωτηθεύτε «τι θϋλει να πει». Βλϋπετε κϊτι ενδιαφϋρον; ημειώςτε το. ασ 
δημιουργόθηκαν κι ϊλλα ερωτόματα; Σι ϋχετε ανϊγκη να διευκρινιςτεύ περιςςϐτερο; 
(καταγρϊψτε το). Σι ςασ υποκινεύ την περιϋργεια; Τπϊρχει ϋνα γεγονϐσ ό μια «ιςτορύα» που 
δεν εύχατε δει πριν; 
Ποια αύςθηςη αποπνϋει το ϋργο; Ποια ψυχικό διϊθεςη δημιουργεύ; 
Επεξεργαςτεύτε το τυχϐν αρνητικϊ ό θετικϊ ςυναιςθόματϊ ςασ ώςτε η παρατόρηςό ςασ να 
γύνει πιο δημιουργικό. Τπϊρχει κϊποιοσ ςυμβολιςμϐσ ςτο ϋργο; Διακρύνετε ϋνα ό 
περιςςϐτερα ςϑμβολα; Αναζητεύςτε το «μόνυμα» του ϋργου. Επανϋλθετε ςτα ςτοιχεύα που 
ςασ εξϋπληξαν και βρόκατε ενδιαφϋροντα. Ξεκαθαρύςτε αυτϐ που βλϋπετε. Γιατύ ο 
καλλιτϋχνησ ενϋργηςε με αυτϐν τον τρϐπο; Τπϊρχει τελικϊ κϊποιο μόνυμα και, αν ναι, πώσ 
εντϊςςεται μϋςα ςτο ϋργο; Σελικϊ “τι κρϑβεται” πύςω απϐ αυτϐ που βλϋπουμε; Ελϋγξτε 
κατϊ πϐςο οι τελικϋσ ερμηνεύεσ και τα ςυμπερϊςματϊ ςασ εναρμονύζονται με ϐ, τι ϋχετε 
παρατηρόςει. Οι εκπρϐςωποι των ομϊδων παρουςιϊζουν τουσ προβληματιςμοϑσ τουσ ςτην 
ολομϋλεια. Ο εκπαιδευτόσ ςυνθϋτει αξιοποιώντασ και τισ απϐψεισ που εύχαν καταγραφεύ 
ςτον Πύνακα (απϐ τισ προηγοϑμενεσ φϊςεισ). 
3. Δεσ το dvd του φακϋλου με τον πύνακα του Πικϊςο ςε τριςδιϊςτατη μορφό. Σι εύναι αυτϐ 
που καταλαβαύνεισ καλϑτερα τώρα; 
Πορτογαλύα 

http://www.kykladesnews.gr/Greece-Ecology.html
http://www.kykladesnews.gr/Greece-Ecology.html
http://www.kykladesnews.gr/Greece-Ecology.html
http://www.kykladesnews.gr/Greece-Ecology.html
http://www.kykladesnews.gr/Greece-Ecology.html
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1. Παρακολοϑθηςε την παρουςύαςη «Φριςτϐφοροσ Κολϐμβοσ, Βϊςκο ντα Γκϊμα, 
Μαγγελϊνοσ και μεγϊλοι εξερευνητϋσ» απϐ το dvd και απαντόςτε ςτισ ερωτόςεισ. Μπορεύτε 
να τισ διαβϊςετε και πριν δεύτε την παρουςύαςη. 
Ποιο εμπϐριο ϋφερνε μεγϊλα κϋρδη τον 15ο αιώνα; Πώσ προϋκυψε η ανϊγκη να βρεθοϑν νϋοι 
δρϐμοι εμπορύου; Ποιοσ όταν ο Ερρύκοσ ο Θαλαςςοπϐροσ; Ποιεσ εφευρϋςεισ βοόθηςαν τουσ 
εξερευνητϋσ ςτα ταξύδια τουσ; Σι όθελε να αποδεύξει ο Βαρθολομαύοσ Ντιϊζ; ε τι βοόθηςαν 
οι νϋεσ ανακαλϑψεισ; Ποιο μεγϊλο βόμα ϋκανε ο Βϊςκο ντα Γκϊμα; Ποια διαδρομό ϋκανε ο 
Υερδινϊνδοσ Μαγγελϊνοσ; 
2. Εντϐπιςε ςτην υδρϐγειο ςφαύρα τισ περιοχϋσ τησ γησ που ανακϊλυψαν οι Πορτογϊλοι 
εξερευνητϋσ. 
3. Διαβϊςτε για το κραςύ τησ πϐλησ Πϐρτο (ςϑνδεςμοσ). Υανταςτεύτε ϐτι εύςτε παραγωγού 
κραςιοϑ ςτο Πϐρτο. Δημιουργόςτε και λϑςτε ϋνα μαθηματικϐ πρϐβλημα που 
αντιμετωπύζεται καθημερινϊ.  
Αυςτρύα 
1. Σι απεικονύζει ο πύνακασ ςτον φϊκελο; 
2. Προςπαθόςτε να χορϋψετε βαλσ (ςϑνδεςμοσ). 
3. τον φϊκελο βρόκατε και ϋναν…. αυλϐ! Προςπαθόςτε να παύξεισ! 
4. Ακοϑςτε και διαβϊςτε τον «Μαγεμϋνο Αυλϐ» του Μϐτςαρτ (ςϑνδεςμοσ). 
5. Παρακολουθόςτε τον «Μαγεμϋνο Αυλϐ» του Μϐτςαρτ (ςϑνδεςμοσ). 
ουηδύα 
1. Ϊλληνεσ Λογοτϋχνεσ βραβευμϋνοι με Νϐμπελ (ςϑνδεςμοσ). 
2. Ϊλληνασ Οικονομολϐγοσ  Φριςτϐφοροσ Πιςςαρύδησ (1948- ). Ϊλληνασ -  Κϑπριοσ 
οικονομολϐγοσ. Κατϋκτηςε το βραβεύο Νϐμπελ Οικονομικών το 2010 (μαζύ με τουσ 
Αμερικανοϑσ Πύτερ Ντϊιαμοντ και Ντϋιλ Μϐρτενςεν για τισ «αναλϑςεισ των αγορών με 
αναζότηςη τριβών» ενώ όταν καθηγητόσ ςτο LondonSchool of Economics. όμερα 
εργϊζεται ωσ καθηγητόσ ςτο Πανεπιςτόμιο Κϑπρου. Υτιϊξτε ϋνα βραβεύο που θα το 
απονεύμετε ςυμβολικϊ ςε ϋνα ϊτομο που θεωρεύτε ϐτι πϋτυχε πολλϊ ςτον τομϋα του. 
Ποιοσ/α θα εύναι αυτϐσ/η και γιατύ;  
Υιλανδύα 
1. Υτιϊξτε μύα ιςτορύα με τα αντικεύμενα του φακϋλου με βϊςη τισ κϊρτεσ του Προπ 
(υνοδευτικϐ φυλλϊδιο με επεξόγηςη τησ δραςτηριϐτητασ). Οι 31 λειτουργύεσ: 
1. Απομϊκρυνςη, 2. Απαγϐρευςη , 3.Παρϊβαςη, 4. Ϊρευνα, 5. Προδοςύα, 6. Παγύδα, 7. 
υνενοχό, 8. Ζημιϊ (ό ϋλλειψη), 9. Μεςολϊβηςη, 10. υγκατϊθεςη του πρωταγωνιςτό, 11. 
Αναχώρηςη του πρωταγωνιςτό, 12. Ο πρωταγωνιςτόσ υποβϊλλεται ςε δοκιμαςύα απϐ το 
δωρητό, 13. Αντύδραςη του πρωταγωνιςτό, 14. Κατοχό του μαγικοϑ μϋςου, 15. Μεταβύβαςη 
του πρωταγωνιςτό, 16. Πϊλη ανϊμεςα ςτον πρωταγωνιςτό και ανταγωνιςτό, 17. Ο 
πρωταγωνιςτόσ ςημαδεϑεται, 18. Νύκη επύ του ανταγωνιςτό, 19. Μετατϐπιςη τησ δυςτυχύασ 
ό τησ αρχικόσ ϋλλειψησ, 20. Επιςτροφό του πρωταγωνιςτό, 21. Διωγμϐσ του πρωταγωνιςτό, 
22. Ο πρωταγωνιςτόσ γλιτώνει, 23. Ο πρωταγωνιςτόσ φτϊνει ινκϐγκνιτο ςτο ςπύτι, 24. 
Απαιτόςεισ του ψεϑτικου πρωταγωνιςτό, 25. τον πρωταγωνιςτό ανατύθεται ϋνα δϑςκολο 
καθόκον, 26. Επιτϋλεςη του καθόκοντοσ, 27. Αναγνώριςη του πρωταγωνιςτό , 28. 
Αποκϊλυψη του ψεϑτικου πρωταγωνιςτό ό ανταγωνιςτό, 29. Μεταμϐρφωςη του 
πρωταγωνιςτό, 30. Σιμωρύα του ανταγωνιςτό, 31. ‘Γϊμοσ του πρωταγωνιςτό’ (ευτυχιςμϋνο 
τϋλοσ) 
2. Παρακολουθόςτε το dvd με τισ ιςτορύεσ των Μοϑμιν ςε κινοϑμενα ςχϋδια. 
Εςθονύα 
1. τισ 24 Ιουνύου, ημϋρα του Αγύου Ιωϊννη, επειδό η νϑχτα ςτην Εςθονύα κρατϊ μϐνο λύγεσ 
ώρεσ οι κϊτοικοι ανϊβουν φωτιϋσ γϑρω απϐ τισ οπούεσ χορεϑουν και τραγουδοϑν. υμβαύνει 
κϊποιο ανϊλογο ϋθιμο ςτην Ελλϊδα; 
2. Σι περιϋχει η αφύςα τησ Εςθονύασ για την Παγκϐςμια Ημϋρα του Παιδικοϑ Βιβλύου; 
(ςϑνδεςμοσ). 
Κϑπροσ 

http://www.athinorama.gr/umami/wine/articles/?id=2002202
https://www.youtube.com/watch?v=Ey2AxdixQFE,%20https://www.youtube.com/watch?v=z__p04uBJsI
https://www.youtube.com/watch?v=0RjIRFv1jWA
https://www.youtube.com/watch?v=w0uD4WJWaq0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://blogs.sch.gr/dimparal/2011/04/02/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85-2-%CE%B1%CF%80%CF%81/
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1. Για κϊθε αντικεύμενο του φακϋλου γρϊψτε μύα δραςτηριϐτητα που θα πραγματοποιεύται 
με αφορμό αυτϐ. 
Λεττονύα 
1. ϑμφωνα με την παρϊδοςη ςτη Λεττονύα φτιϊχτηκε το πρώτο ςτολιςμϋνο 
χριςτουγεννιϊτικο δϋντρο.  
Ποια εύναι η αξύα των δαςών;  
2. Σι ςημαύνει η φρϊςη «Βλϋπει το δϋντρο και χϊνει το δϊςοσ»; χημϊτιςε μύα πρϐταςη. 
3. Ποια εύναι η γνώμη ςασ για τουσ ςτολιςμοϑσ τα Φριςτοϑγεννα; υνϊδουν με το 
χριςτιανικϐ πνεϑμα των εορτών; 
Λιθουανύα 
1. ε ποιον θα δωρύζατε το κομπολϐι τησ φωτογραφύασ και γιατύ; 
2. τη Λιθουανύα τρώνε περύεργεσ ςοϑπεσ. Εςεύσ τι ςοϑπα θα μαγειρεϑατε να φϊτε με το 
κουτϊλι; Σι προώϐντα θα χρηςιμοποιόςετε; Καλλιεργοϑνται ςτη Λιθουανύα;  
Μϊλτα 
1. Σι νομύζετε ϐτι θα βλϋπατε αν κϊνατε κατϊδυςη ςτο βυθϐ τησ Μϊλτασ; 
2. Πώσ περνοϑςε το χρϐνο του ϋνασ ιππϐτησ ςτη Μϊλτα; κηνοθετόςτε ϋνα ολιγϐλεπτο 
θεατρικϐ.  
3. Γύνετε εκφωνητϋσ αγώνων με γαώδοϑρια!  
Ουγγαρύα 
1. Λϑςτε τον κϑβο του Ροϑμπικ! 
2. Παύξτε με παντομύμα τουσ παρατηρητϋσ πουλιών. 
Πολωνύα 
1. Παρακολουθεύςτε ςε κινοϑμενα ςχϋδια τον Μπϐλεκ και Λϐλεκ (dvd). 
2. Χϊξε ςτισ εγκυκλοπαύδειεσ για την Μαρύα Κιουρύ και φτιϊξε μύα παρουςύαςη ςτον 
υπολογιςτό για τη ζωό τησ και την ςυνειςφορϊ τησ ςτην επιςτόμη. 
3. ϑμφωνα με την εικϐνα ςτο φϊκελο ποια θεωρύα υποςτόριξε ο αςτρονϐμοσ Κοπϋρνικοσ; 
4. Σι κϊνουν με τα νερομπαλϐνια οι Πολωνού; Αν υπϊρχουν οι ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ μπορεύτε 
να αναπαραςτόςετε το ϋθιμο.  
λοβακύα 
1. Ο λοβϊκοσ τϋφαν Μπϊνιτσ επινϐηςε το αλεξύπτωτο. Αν όςαςτε αλεξιπτωτιςτϋσ πϊνω 
απϐ τη λοβακύα τι θα βλϋπατε να κϊνουν οι ϊνθρωποι; 
2. Δεύτε τα αναμνηςτικϊ κϋρματα του ευρώ τησ λοβακύασ. Αν ςου ανϋθεταν να 
δημιουργόςεισ εςϑ ϋνα αναμνηςτικϐ κϋρμα για τη λοβακύα, τι θα όθελεσ να απεικονύζει; 
Ζωγρϊφιςε το κϋρμα. 
λοβενύα 
1. Ϊχουμε ςτην Ελλϊδα παρϐμοιο ϋθιμο με τον Κοϑρεντ;  
2. Αν θεςπύζατε ϋνα νϋο φεςτιβϊλ που θα απευθυνϐταν ςτουσ λοβϋνουσ, ποιο θϋμα θα 
επιλϋγατε και γιατύ; 
Σςεχύα 
1. Υτιϊξτε ϋνα ςενϊριο επιςτημονικόσ φανταςύασ με όρωα ϋνα ρομπϐτ. 
2. Με βϊςη τησ παρακϊτω εικϐνεσ απϐ την Πρϊγα. Αν γρϊφατε μύα ιςτορύα, ποιοι θα όταν οι 
όρωϋσ ςασ και γιατύ; (παρατύθενται εικϐνεσ) 
Βουλγαρύα 
1. Φρηςιμοποιόςτε το κυριλλικϐ αλφϊβητο και γρϊψτε μεταξϑ ςασ μηνϑματα. 
2. Η «Μαρτενύτςα» τι ςασ θυμύζει; Φρηςιμοποιόςτε κλωςτϋσ και φτιϊξτε «Μϊρτη».  
3. Πώσ θα χρηςιμοποιοϑςεσ τα τριαντϊφυλλα;  
Ρουμανύα 
1. Παρατόρηςε τισ φωτογραφύεσ ςτο φϊκελο τησ Ρουμανύασ. Γιατύ εύναι ςημαντικϐ να 
φροντύζει και να αναδεικνϑει κϊποιοσ τον τϐπο του; 
2. Σο Δϋλτα του Δοϑναβη (ςϑνδεςμοσ) ϋγινε τμόμα τησ Παγκϐςμιασ Κληρονομιϊσ 
τησ UNESCO και τησ προςταςύασ τησ Βιϐςφαιρασ. Γιατύ κρύνεται ςημαντικό η προςταςύα του 
Δϋλτα αυτοϑ; 

http://gr.euronews.com/2013/12/19/danube-delta-s-unique-habitat-under-threat-say-experts/
http://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Κροατύα 
1. υνδυϊςτε τα αντικεύμενα του φακϋλου γραβϊτα, εικϐνα ςκυλιοϑ Δαλματύασ και 
φωτογραφύα του  Εθνικοϑ Πϊρκου Λιμνών Πλύτβιτςε και παύξτε ϋνα ςϑντομο θεατρικϐ που 
να αναφϋρονται και παρϊλληλα να χρηςιμοποιοϑνται τα αντικεύμενα αυτϊ.  
 

Θεατρικό Παιχνύδι 
 
Για να μϊθουν οι μαθητϋσ κϊποιεσ απϐ τισ ενϋργειεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για την 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, ϋπαιξαν ϋνα θεατρικϐ παιχνύδι, αφοϑ πρώτα εύχαν 
περιηγηθεύ ςε κατϊλληλεσ ιςτοςελύδεσ και εύχαν διαβϊςει τα ςχετικϊ με αυτϐ το θϋμα ςε 
βιβλύα που όταν μϐνιμα ςτη βιβλιοθόκη τησ τϊξησ. Αρχικϊ κλόθηκαν να τοποθετόςουν ςτο 
χϊρτη κϊρτεσ ςτισ οπούεσ αναγρϊφονταν περιβαλλοντικϊ θϋματα ανϊλογα με το μϋροσ τησ 
Ευρώπησ που νομύζουν ϐτι αφοροϑν. Για παρϊδειγμα μύα κϊρτα με τύτλο «Λιώςιμο των 
πϊγων» τοποθετόθηκε ςτισ βϐρειεσ χώρεσ και η κϊρτα «Ποϑ θα γεννόςει η καρϋττα – 
καρϋττα;» τοποθετόθηκε ςτην Ελλϊδα και ςυγκεκριμϋνα ςτη Ζϊκυνθο. Μετϊ, χωρύζονται ςε 
ομϊδεσ των δϑο ατϐμων (κινοϑνται ςτο χώρο και μϐλισ ςταματόςει η μουςικό αγγύζουν 
τυχαύα ϐποιον βρύςκεται πιο κοντϊ τουσ). Ϊπειτα, επιλϋγουν τυχαύα μύα ϊλλη κϊρτα με θϋμα 
κϊποια ομϊδα πολιτών, λϐγου χϊριν αγρϐτεσ, ιςτορικού, δημοςιογρϊφοι, αιρετού κτλ. Κϊθε 
ζευγϊρι διϊλεξε ϋνα περιβαλλοντικϐ θϋμα απϐ τον χϊρτη και πρώτα με παντομύμα και 
ϑςτερα με θεατρικϐ τρϐπο αποφϊςιςε πώσ θα το λϑςει ό θα το ενιςχϑςει αν εύναι θετικϐ. 
το τϋλοσ τα ζευγϊρια επϋλεξαν μύα δεϑτερη κϊρτα με ομϊδα πολιτών και ςυνεργϊςτηκαν 
ϐλοι μαζύ για την επύλυςη του προβλόματοσ.  

 

World Café 
 

Για να επιχειρηματολογόςουν υπϋρ ό κατϊ τησ πολυπολιτιςμικϐτητασ ςτην Ευρωπαώκό 
Ϊνωςη και για το πώσ η Ευρωπαώκό Ϊνωςη πρϋπει να επιλϑει ςημαντικϊ ζητόματα που 
αφοροϑν τουσ πολύτεσ εφαρμϐςτηκε η μϋθοδοσ του World Café. Φωριςμϋνοι ςε δϑο ομϊδεσ 
οι μαθητϋσ ςυζότηςαν μεταξϑ τουσ και αποτϑπωςαν γραπτϊ ό με ζωγραφιϊ τη ςκϋψη τουσ, 
την ϊποψό τουσ. Όριςαν ϋνα μϋλοσ τησ ομϊδασ ωσ μϐνιμο ςυντονιςτό ενώ τα υπϐλοιπα μϋλη 
ϊλλαξαν ομϊδεσ μετϊ απϐ εύκοςι λεπτϊ και ςυνεχύςτηκε η ςυζότηςη με τον εμπλουτιςμϐ 
των ιδεών απϐ περιςςϐτερα μϋλη. Η δραςτηριϐτητα αυτό αποτϋλεςε και δρϊςη 
αξιολϐγηςησ καθώσ οι μαθητϋσ καλοϑνταν να αξιοποιόςουν πρϊγματα που εύχαν μϊθει για 
τη λειτουργύα και το ρϐλο τησ Ευρωπαώκόσ ‘Ϊνωςησ.  

 

υνεργαςύα με ϊλλο ςχολεύο 
 

τα πλαύςια του προγρϊμματοσ υπόρξε και ςυνεργαςύα με το Δημοτικϐ χολεύο Αςτακοϑ 
Αιτωλοακαρνανύασ που ςυμμετεύχε επύςησ ςτο πρϐγραμμα Teachers4Europe. Οι μαθητϋσ 
τησ Πϋμπτησ (Ε΄) Σϊξησ του ςχολεύου αυτοϑ εύχαν ωσ αντικεύμενο εργαςύασ τα ςυλλεκτικϊ 
κϋρματα του ευρώ. Οι μαθητϋσ του Αρχοντοχωρύου βλϋποντασ ςτον ιςτϐτοπο του 
Δημοτικοϑ χολεύου Αςτακοϑ ϐτι αςχολοϑνται με τα νομύςματα, ϋςτειλαν μϋςω 
ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου αύτημα ςυνεργαςύασ και ςυγκεκριμϋνα ζότηςαν να μϊθουν 
ποιεσ χώρεσ ανόκουν ςτην Ευρωζώνη και πώσ προϋκυψε η ιδϋα τησ νομιςματικόσ ϋνωςησ. 
Επιπλϋον, ςυμμετεύχαν και ςε ψηφοφορύα που υπόρχε ςτον ιςτϐτοπο του ςχολεύου του 
Αςτακοϑ ψηφύζοντασ τη χώρα ςτην οπούα θα όθελαν να ταξιδϋψουν και πρϐτειναν τουσ 
μαθητϋσ του Αςτακοϑ να φτιϊξουν ϋνα δικϐ τουσ ςυλλεκτικϐ νϐμιςμα για την Πορτογαλύα. 
Οι μαθητϋσ του Αςτακοϑ ϐντωσ ανταποκρύθηκαν και οι απαντόςεισ τουσ καθώσ και ϋνα 
ςχϋδιο εργαςύασ για το ευρώ που μασ ϋςτειλαν τοποθετόθηκε ςτη Μουςειοςκευό.  

Σπκπεξάζκαηα 

Όλα τα παραπϊνω αποτϋλεςαν αφορμό για την ϋκφραςη τησ δημιουργικϐτητασ των 
παιδιών και τρϐπο ϋκφραςησ του ψυχιςμοϑ τουσ. Οι Σϋχνεσ ςτο ςϑνολϐ τουσ οξϑνουν την 
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ευαιςθηςύα του παιδιοϑ ςτο χρώμα, ςτον όχο, ςτο λϐγο, ςτισ γεϑςεισ (Κουτςομϊλλησ, 2006) 
γι’ αυτϐ και ςτο πρϐγραμμα χρηςιμοποιόθηκαν οι Σϋχνεσ, ϐπωσ θεατρικό αγωγό, εικαςτικϊ, 
μουςικό, χορϐσ και το κϐμικ. Οι Σϋχνεσ επιτρϋπουν ςτον καθϋνα να εκφραςτεύ με τον τρϐπο 
που επιθυμεύ. Δεν υπϊρχει λϊθοσ ό ςωςτϐ, ςυνεπώσ ϐλοι οι μαθητϋσ ςυμμετϋχουν ιςϐτιμα 
καλλιεργώντασ και τουσ οχτώ τϑπουσ νοημοςϑνησ (Gardner, 1983).  

Αποτϋλεςμα τησ δρϊςησ με την «Αντύςτροφη Σϊξη» όταν ο  ψηφιακϐσ – 
τεχνολογικϐσ εγγραμματιςμϐσ, η εμβϊθυνςη τησ γνώςησ, και η δημιουργύα γνώςησ 
(Μιχαηλύδησ, 2014). Οι μαθητϋσ με κατϊλληλη χρόςη των Σ.Π.Ε. αφ’ ενϐσ διδϊχτηκαν 
θϋματα του ευρωπαώκοϑ πολιτιςμοϑ, αφ’ ετϋρου εμπνεϑςτηκαν και πρϐτειναν 
δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ ςυμπεριλόφθηκαν ςτα φϑλλα εργαςύασ μϋςα ςτην τϊξη. Επειδό, 

δεν εύχαν ϐλοι οι μαθητϋσ ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό ςτο ςπύτι τουσ, οι κατ’ ούκον 
εργαςύεσ ϋγιναν με ςυνεργαςύα. Κανονιζϐταν απϐ το ςχολεύο ποιεσ ομϊδεσ θα 
δουλϋψουν μαζύ το απϐγευμα.  

Οι μαθητϋσ προχώρηςαν και ςε αυτοαξιολϐγηςη των ϐςων ϋμαθαν δημιουργώντασ το 
επιτραπϋζιο παιχνύδι «Σο μεγϊλο παιχνύδι των 28» και μϋςω τησ μεθϐδου world cafe 
διαπιςτώθηκε ϐτι κατανϐηςαν την ευθϑνη των πολιτών αλλϊ και των πολιτικών τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ςτο να λϑνει προβλόματα και να ςυνδρϊμει ςτη βελτύωςη τησ ζωόσ 
των ανθρώπων.  

Τπόρξε διϊχυςη του θϋματοσ και το ςχολεύο μασ ςυνεργϊςτηκε με την Ε΄ Σϊξη του 
Δημοτικοϑ χολεύου τησ χολόσ Ι.Μ. Παναγιωτϐπουλοσ τησ Διεϑθυνςησ Πρωτοβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ Ανατολικόσ Αττικόσ. Αντικεύμενο τησ ςϑμπραξησ όταν η εναςχϐληςη με το 
βιβλύο «Ο Μικρϐσ Πρύγκιπασ» του Γϊλλου ςυγγραφϋα Αντουϊν ντε αιντ – Εξυπερϑ. 
Αποτϋλεςμα τησ ςϑμπραξησ όταν η επύςκεψη των μαθητών τησ Αττικόσ ςτο ςχολεύο του 
Αρχοντοχωρύου με ςκοπϐ τη δια ζώςησ γνωριμύα, τη ςυνεργαςύα και την πραγματοπούηςησ 
δρϊςεων ςε πραγματικϐ χρϐνο.  

Οι μαθητϋσ, λοιπϐν, βρύςκονταν ςτο κϋντρο τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και οι ύδιοι 
ςυνϋβαλλαν ςτην εξϋλιξη του προγρϊμματοσ. Ο ρϐλοσ του μαθητό ςυμπεριλαμβϊνει αφ’ ενϐσ 
την απϐκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων και αφ’ ετϋρου την υιοθϋτηςη ςχϋςεων που 
προβλϋπονται απϐ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα (Κωνςταντύνου, 2006). Διδϊςκεται, ςυνεπώσ, ο 
μαθητόσ μϋςα απϐ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα ςυμμετϋχοντασ ο ύδιοσ ωσ πρωταγωνιςτόσ.  

Εν κατακλεύδι, οι μαθητϋσ ϋπρεπε να μϊθουν τι εύναι η Ευρωπαώκό Ϊνωςη για να ϋχουν τη 
δυνατϐτητα να κρύνουν τι ςυμβαύνει και με τον τρϐπο τουσ να επηρεϊζουν τα τεκταινϐμενα. 
Για το λϐγο αυτϐ η αρχό ϋγινε μϋςα απϐ τη γνωριμύα με τον ευρωπαώκϐ πολιτιςμϐ. Η ϋκθεςη 
τησ Παγκϐςμιασ Επιτροπόσ για τον Πολιτιςμϐ και την Ανϊπτυξη τησ UNESCO δεν ξεχωρύζει 
την ανϊπτυξη και την οικονομύα απϐ τον πολιτιςμϐ και προτεύνει ωσ μοχλϐ ανϊπτυξησ την 
καλϑτερη δυνατό εκμετϊλλευςη τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ, το πλϊτοσ τησ οπούασ 
διευρϑνει ςυμπεριλαμβϊνοντασ μορφϋσ υλικοϑ (μουςεύα, αρχαιολογικοϑσ χώρουσ, ιςτορικϊ 
κτύρια κ.λπ.) και ϊυλου (προφορικό ιςτορύα, γλώςςα κ.λπ.) πολιτιςμοϑ και εμμϋνει ςτη 
ςυμμετοχό τησ κοινωνύασ ςτην πολιτιςμικό ζωό (Βϋμη, Νϊκου, 2010). 
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 Πεξίιεςε 

Με δσληαλή ηελ πεπνίζεζε φηη ε ιεηηνπξγία ησλ Γηθηχσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ελφο επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ κεηαμχ καζεηψλ - 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, θαηαζηξψζεθε θη πινπνηήζεθε έλα πξσηφηππν δηεηέο 

πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα κεηαμχ ηνπ Εαλλείνπ Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά θαη ηνπ 

Γπκλαζίνπ Αγιαληδηάο ζηε Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ ππαγφκελν ζην Γηεζλέο δίθηπν δηαζρνιηθψλ 

ζπκπξάμεσλ «ΥΡΤΟΠΡΑΗΝΟ ΦΤΛΛΟ». Βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ ήηαλ ε ελεκέξσζε θη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ησλ δχν ρσξψλ κε παξφκνηα νηθνζπζηήκαηα, ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηε 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ιηκαληνχ ηεο Διιάδαο θαη ε πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κέζα απφ γφληκε αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ. Μέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε, ηηο 

επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο θη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, νη καζεηέο έδεημαλ λα επαηζζεηνπνηνχληαη ζε βαζκφ 

πνπ λα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαη σο 

ελεξγνί πνιίηεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζην κέιινλ πνπ ζα απνθαηαζηήζνπλ ην 

πεξηβαιινληηθφ ζθάικα θαη ζα εδξαηψζνπλ απξνβιεκάηηζηα ην θπζηθφ κέηξν. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: ρξπζνπξάζηλν θχιιν, δηαζρνιηθφ πξφγξακκα ΠΔ,  ιηκάλη Πεηξαηά 

Δηζαγσγή 

Ζ ζχλδεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) κε ηελ Πεξηβαιινληηθή εζηθή θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε αμηψλ απνδεηθλχεηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζρεηηθά κε ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο αμίεο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

ζηνπο καζεηέο κέζα απφ ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο (Κεθαινγηάλλε 

2015). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ΠΔ είλαη ε δηάπιαζε απηφλνκσλ θαη ελεξγψλ πνιηηψλ νη νπνίνη είλαη 

πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη, θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή γλψζε, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ δεηεκάησλ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη παζεηηθά, αιιά ζθεπηφκελνη θξηηηθά, 

παξεκβαίλνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ δπλακηθά ζηηο ιήςεηο απνθάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επίιπζήο ηνπο (Ληαξάθνπ & Φινγατηε 2007). ηηο κέξεο καο, ζε κηα θνηλσλία κε νηθνλνκηθή 

θξίζε, κε ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, κε έλα ζρνιείν ππεξβνιηθά απαηηεηηθφ πξνο 

καζεηέο θαη δηδάζθνληεο αιιά αδχλακν λα εκθπζήζεη ζηνπο έθεβνπο ην φλεηξν γηα έλα θαιχηεξν 

αχξην, αλαδεηθλχεηαη κηα γεληθφηεξε πεξηβαιινληηθή, εζηθή, πνιηηηζκηθή, νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή θξίζε ζηελ νπνία ε ΠΔ πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε αλάπηπμεο επελδπηηθνχ 

θεθαιαίνπ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

(αξαθηλίδνπ θ.ά. 2012).  

ρεηηθή έξεπλα έδεημε φηη νη καζεηέο ειηθίαο 13-15 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζην γπκλάζην θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ελίζρπζε ηνπ αεηθνξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, απηνβειηίσζε πξνο κηα δηθαηφηεξε νηθνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά θαζψο παξάιιεια δηακνξθψλνληαη ζεηηθά νη γλψζεηο ηνπο (Γηθαηάθνο & θνχιινο 
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2010, Υαηδάθεο 2012).  Παξάιιεια κε ηα απηφλνκα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ε ιεηηνπξγία ησλ Γηθηχσλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ελφο επηθνηλσληαθνχ 

πιαηζίνπ κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ. 

Βάζεη ηεο ρσξηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαηαηάζζνληαη ζε Σνπηθά, Πεξηθεξεηαθά, Δζληθά θαη Γηεζλή. 

Οη ηξεηο πξψηνη ηχπνη δηθηχσλ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηε ρψξα, ελψ ηα Γηεζλή δίθηπα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επίπεδν δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη πξνσζνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπ 

Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. δηεζλψο παξφιν πνπ νη πηζαλνί ζπληνληζηηθνί θνξείο είλαη νη ίδηνη κε ηνπο θνξείο 

ησλ Δζληθψλ δηθηχσλ (Ησάλλνπ 2015). 

πκθψλσο πξνο ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε πινπνίεζε ελφο 

δηεηνχο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο (Οθηψβξηνο 2013 - Μάηνο 2015) ππαγφκελν ζην 

Γηεζλέο δίθηπν δηαζρνιηθψλ ζπκπξάμεσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Διιάδαο – Κχπξνπ 

«ΥΡΤΟΠΡΑΗΝΟ ΦΤΛΛΟ» ην νπνίν ζπληνλίδεη ην ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο, κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν αληίζηνηρα. Ζ 

ζχκπξαμε έγηλε κεηαμχ ηνπ Εαλλείνπ Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά θαη ηνπ 

Γπκλαζίνπ Αγιαληδηάο ζηε Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ κε ζθνπφ ην θάζε ζρνιείν λα αζρνιεζεί κε έλα 

πεξηβαιινληηθφ δήηεκα πνπ απαζρνινχζε άκεζα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ νπνία δνχζαλ νη 

καζεηέο ηεο θάζε ρψξαο. Δθφζνλ ην ειιεληθφ ζρνιείν βξίζθεηαη ρσξνηαμηθά πνιχ θνληά ζην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά αλέιαβε ζέκα πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε απηνχ: «Ζ 

Αλάπηπμε ζην Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά. Υζεο θαη ζήκεξα». 

Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο  

Θεσξεηηθό πιαίζην 
 

Θεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ν θνηλσληθφο 

επνηθνδνκεηηζκφο, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή είλαη κηα δηαδηθαζία 

αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή δηάζηαζε θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, κέζα 

ζην νπνίν απηή ζπληειείηαη (Μαηζαγγνχξαο 1999).  

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ δηαζρνιηθνχ-δηαθξαηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελεκέξσζε θη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ησλ δχν ρσξψλ, κε θνηλέο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο θαη 

παξφκνηα νηθνζπζηήκαηα, ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

ιηκαληνχ ηεο Διιάδαο. Παξάιιεια, απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα πξνάγεη ηελ αιιεινγλσξηκία 

θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ απφ ηηο δχν Διιεληθέο Γεκνθξαηίεο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληαιιαγψλ, θέξλνληάο ηνπο ζε επαθή ψζηε λα γλσξηζηνχλ, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, λα 

αιιειεπηδξάζνπλ ζέηνληαο ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ζε γφληκε αληηπαξάζεζε θαη λα εμεξεπλήζνπλ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο.  

Οη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηνπο καζεηέο ήηαλ: α) Να ζπλδέζνπλ ην ζρνιείν κε ην 

θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ, αλζξσπνγελέο θαη ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Πεηξαηά β) Να αλαγλσξίζνπλ ηα 

νηθνινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γ) Να αλαδείμνπλ ηα 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο δ) Να γλσζηνπνηήζνπλ ηηο δξάζεηο θαη ηηο 

επζχλεο δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ηνπ Πεηξαηά (πρ. Ο.Λ.Π., Τπνπξγείν Ναπηηιίαο & Αηγαίνπ) ε) Να 

αζθεζνχλ ζηελ πξαθηηθή ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο πξαγκαηνπνηψληαο ζην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κηα ζπιινγηθή εξγαζία θαη ζη) Να αζθεζνχλ ζε ζέκαηα θηινμελίαο θαη δηακνλήο 

ζε πεξηβάιινλ καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο είηε κε ηελ εθπαηδεπηηθή αληαιιαγή καζεηψλ είηε κε ηελ 

επίζθεςε ελφο ιηκαληνχ ζην εμσηεξηθφ (4ήκεξε εθδξνκή ζην Λνλδίλν). 

Μέζνδνο έξεπλαο 

εκαληηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ πσο ε εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ζεσξείηαη κηα απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ εμαζθαιίδεη ζεκαληηθά γλσζηηθά νθέιε, 

ηδηαίηεξα ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ άπηνληαη απηά ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Καξηζηψηνπ θ.ά. 

2012). ην πιαίζην αλαθνξάο ησλ θαιψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κέζσ ηεο βησκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαηαζηξψζεθε κηα εξεπλεηηθή εξγαζία (κέζνδνο project) πνιιαπιήο δέζκεο 

αλαδήηεζεο, ζηελ νπνία ν θάζε καζεηήο ζπλεηζέθεξε ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν, ελψ 
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ηαπηφρξνλα ε ίδηα ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Πνιίηεο θ.ά. 2014).  

Σα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ απηήο ήηαλ ηα εμήο: Δχξεζε θαη επηινγή ηνπ ζέκαηνο, νξηζκφο ζηφρσλ, 

θαζνξηζκφο ππνζεκάησλ θαη ρσξηζκφο ζε νκάδεο, βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ κέζσ έληππνπ πιηθνχ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο δεηγκάησλ 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ, επίζθεςε θαη θσηνγξάθηζε εγθαηαιειεηκκέλσλ εξγνζηαζίσλ ηνπ Πεηξαηά, 

θαηαγξαθή ησλ ιηγνζηψλ βηνκεραληψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή θαη ησλ εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ, ζπλέληεπμε αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, νδνηπνξηθφ 

πεξηκεηξηθά ηνπ ιηκαληνχ θαη θσηνγξάθηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηηξίσλ-ππνδνκψλ θαζψο θαη 

ζηηγκηφηππσλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, θαηαζθεπή κηθξψλ θάδξσλ απφ 

αλαθπθιψζηκα πιηθά κε ζέκα ηε ζάιαζζα, ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ, ζχλζεζε, παξνπζίαζε ηεο 

εξγαζίαο, ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη παξαπάλσ δηδαθηηθέο ηερληθέο εμαζθαιίδνπλ 

ηε δηαζεκαηηθή, δηεπηζηεκνληθή, ζπζηεκηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, επλνψληαο 

ηαπηφρξνλα, ηφζν ηε ζπιινγηθή φζν θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (Πνιίηεο θ.ά. 2014).   

Σέινο, ε αμηνιφγεζε απνηειεί αλαπφζπαζην θαη δπλακηθφ ζηνηρείν ηεο πινπνίεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ΠΔ. Δθηφο απφ ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ζπζηήλεηαη θαη ε εθαξκνγή δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ψζηε λα εληζρπζεί ε πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα εθηηκεζνχλ ην ζεκηηφ, εθηθηφ θη 

επηηεχμηκν ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ε αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία θ.ά. (αξαθηλίδνπ & 

Φαξκάθεο 2010).  Ζ αμηνιφγεζε αθνξά, θπξίσο, ζηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο  εμαηνκηθεπκέλεο θη 

νκαδηθήο εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ.   

Σηάδηα πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο 

Σα παηδηά πνπ απνηέιεζαλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Οκάδα (ΠΟ) ήηαλ ηξηάληα (30) καζεηέο απφ 

ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Οη δίσξεο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο 

ή/θη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαη πάληνηε εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξίπνπ 20 ζπλαληήζεηο θάζε ζρνιηθή ρξνληά θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα επνπηηθά κέζα θαη πιηθά πνπ δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν ζρνιηθφ 

εξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14, ε ΠΟ αζρνιήζεθε κε ηνλ 

«παιηφ» Πεηξαηά, ηελ πνξεία εθβηνκεράληζήο ηνπ, ηελ πξφνδν ηνπ ζην βηνκεραληθφ ηνκέα θαη ηε 

κεηέπεηηα χθεζε ζε απηφλ ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ θαηακέηξεζε ησλ ελ ελεξγεία 

βηνκεραληψλ ελψ ηελ επφκελε ρξνληά, 2014-15, αζρνιήζεθε κε ην «λέν» Πεηξαηά, ηελ εμέιημή ηνπ 

ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηφζν ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο φζν θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ εθαξκφζηεθε ζηνπο θφιπνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ έιαβε 

ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γηα απηελέξγεηα, δξαζηεξηνπνίεζε θαη αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε 

δεχηεξε ζρνιηθή ρξνληά: 

1
ν
 Βήκα «Βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε»: Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κέζα απφ ηηο 

επίζεκεο ηζηνζειίδεο θξαηηθψλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δξνκνιφγηα πινίσλ, ηνπο 

επηβαηηθνχο ζηαζκνχο, ηηο θξνπαδηέξεο (πξνγξακκαηηζκέλεο αθίμεηο- ηφπνο πξνέιεπζεο), ην 

ζηφιν πινίσλ, ηε λνκνζεζία-πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ ιηκαληνχ, ηνλ αιηεπηηθφ θψδηθα κε ηα 

αιηεχκαηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο.  

2
ν
 Βήκα «Φσηνγξάθηζε ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ εξγνζηαζίνπ ιηπαζκάησλ ζηε Γξαπεηζψλα»: Ζ 

νκάδα καζεηψλ πνπ είρε αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ «θσηνξεπφξηεξ» πεξηεγήζεθε ζηα ραιάζκαηα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη απαζαλάηηζε κε ην θσηνγξαθηθφ ηεο θαθφ ηα εξείπηα κηαο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο πνπ έζθπδε απφ δσή γηα πεξηζζφηεξν απφ 90 ρξφληα. Σν θιείζηκν απηνχ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, κπνξεί λα επέθεξε αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή ησλ θαηνίθσλ γηαηί αξθεηνί άλζξσπνη έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο, βνήζεζε φκσο 

ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή. ήκεξα πέληε δήκνη ηνπ Πεηξαηά δεηνχλ ηελ 
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αλάπιαζε θαη απφδνζή ηνπ σο ρψξνπ αλαςπρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη παιηφηεξα 

ππέθεξαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. 

3
ν
 Βήκα «πλέληεπμε ζηελ Ηρζπφζθαια ηνπ Πεηξαηά»: Μεηά απφ εηδηθή άδεηα πνπ δφζεθε 

ζηελ νκάδα καζεηψλ πνπ είρε αλαιάβεη απηή ηε δξάζε απφ ην Γηεπζπληή ηεο Ηρζπφζθαιαο, νη 

«δεκνζηνγξάθνη» καδί κε ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζθέθηεθαλ ην ρψξν 

άθημεο θαη εκπνξίαο ησλ αιηεπκάησλ θαηά ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο θαη πήξαλ ζπλέληεπμε απφ 

ηνπο ςαξάδεο θαη ηνπο εκπφξνπο. πδήηεζαλ γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, ηα είδε πνπ 

αιηεχνληαη ζην αξσληθφ θφιπν, πνηα βξίζθνληαη ππφ εμαθάληζε, πνηα έρνπλ ήδε εμαθαληζηεί, αλ 

ηεξείηαη ν αιηεπηηθφο θψδηθαο, αλ ε πνζφηεηα ησλ αιηεπκάησλ έρεη απμεζεί  ή κεησζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη ηέινο αλ ππάξρεη ζαιάζζηα ξχπαλζε ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο θαη αλ λαη, 

θαηά πφζν ην γεγνλφο απηφ έρεη επεξεάζεη ηελ νηθνλνκία ηνπ αιηεπηηθνχ θιάδνπ. 

4
ν
 Βήκα «Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο»: Πξαγκαηνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία ζε αξθεηέο παξαιίεο 

πεξηκεηξηθά ηνπ ιηκαληνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δείγκαηα ζαιαζζηλνχ λεξνχ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

επεμεξγάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ είραλ αλαιάβεη ην 

ξφιν ηνπ «ρεκηθνχ αλαιπηή» ρξεζηκνπνηψληαο ηα εηδηθά ζεη αλάιπζεο πνηφηεηαο λεξνχ ζην 

εξγαζηήξην. Δμεηάζηεθαλ νη ηέζζεξηο «δείθηεο» (ληηξψδεο, ληηξηθφ, ακκψλην θαη θσζθνξηθφ 

άιαο) θαη νη ηηκέο ηνπο ήηαλ εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ (≤0.02 mg/l). Διέγρζεθε ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε αλζξαθηθά ηφληα CO3
-2

 θαη ε αλαινγία ηφλησλ Ca/Mg. Σν λεξφ 

ραξαθηεξίζηεθε σο κεζαίν λεξφ σο πξνο ηελ ζθιεξφηεηα (5
ν
-10

ν
). Ζ ηηκή ηνπ pH θπκάλζεθε 

κεηαμχ 6,5-8. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (BOD) ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, δειαδή 

κεγαιχηεξε ησλ 5 mg/l. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη νη παξαιίεο ηεο Αηηηθήο είλαη θαηάιιειεο γηα 

θνιχκπη θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο πδξφβηαο δσήο ράξε ζηελ θαιή επεμεξγαζία πνπ 

ππφθεηληαη ηα ιχκαηα πξηλ θαηαιήμνπλ ζηε ζάιαζζα (ρήκα 1). 

 

 
 

ρήκα1. Υάξηεο κε ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζηελ Αηηηθή γηα ηνλ έιεγρν ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο 

 

5
ν
 Βήκα «Οδνηπνξηθφ»: Πεξηεγήζεθε ε νκάδα ησλ «εμεξεπλεηψλ» ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηκεηξηθά ζην ιηκάλη, ζηνπο ζηαζκνχο επηβίβαζεο, ζηηο πχιεο άθημεο ησλ πινίσλ θαη 

θσηνγξάθηζαλ ηα ζεκαληηθφηεξα θηίξηα πνπ θνζκνχλ ην ρψξν θαζψο επίζεο απαζαλάηηζαλ 

ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

6
ν
 Βήκα «Γηεξεχλεζε ηεο εκπνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Πεηξαηά»: Ζ νκάδα ησλ 

«εκπεηξνγλσκφλσλ» πινπνίεζε αδξή θαηαγξαθή ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ, ησλ κηθξψλ θαη 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εκπνξηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, 

θαηαγξάθεθαλ ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ έθιεηζαλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ εηθφλα 

πνπ αληίθξηζαλ νη καζεηέο ήηαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αξθεηά ζιηβεξή γηαηί θαηαζηήκαηα πνπ 

θνζκνχζαλ ρξφληα ηνλ Πεηξαηά κε αμηφινγε αλάπηπμε θαη πειαηεία είηε έθιεηζαλ είηε 

κεηαθέξζεθαλ ζε άιιε πεξηνρή ηεο Αζήλαο κε κεγαιχηεξε εκπνξηθή θίλεζε. Χζηφζν, κεγάια 
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πνιπθαηαζηήκαηα θαη άιια επψλπκα καγαδηά ζπλερίδνπλ ηελ καθξφρξνλε πνξεία ηνπο ζηνλ 

εκπνξηθφ Πεηξαηά.  

7
ν
 Βήκα «Καιιηηερληθή έθθξαζε»: πκκεηέρεη φιε ε πεξηβαιινληηθή νκάδα ζε απηφ ην 

ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δθθξάδεηαη δεκηνπξγηθά θαη θαηαζθεπάδεη κηθξά θάδξα κε 

αλαθπθιψζηκα πιηθά κε ζέκα ηε ζάιαζζα θαη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. χκθσλα κε έξεπλεο, νη 

δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο αμηνπνηνχλ θαη δηεπξχλνπλ ηε θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

εθεπξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Δisner 2002). Δπηπιένλ, ηνπο βνεζάεη λα γίλνληαη ελεξγνί θαη 

θξηηηθνί αλαγλψζηεο εηθφλσλ ( Καλδεξάθε θά. 2015). 

8
ν
 Βήκα «Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο & εθδξνκέο»: Ζ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζηε θχζε 

απμάλεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ πξνο ηηο Φπζηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη  απφ έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο κειέηεο πεδίνπ ζηηο ζηάζεηο ησλ 

καζεηψλ πξνο ηελ επηζηήκε (Farmer et al. 2007, Υαξαιάκπνπο & Κνξθηάηεο 2010).  
Α) πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΚΠΔ Γξαπεηζψλαο: «Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά» ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ην ιηκάλη απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο πεξηνρήο. Ο ελζνπζηαζκφο ησλ παηδηψλ ήηαλ έθδεινο γηαηί 

παξάιιεια κε ηε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ Κέληξνπ, 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε εξγαζίεο πεδίνπ πνπ ζρεηίδνληαλ κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα εμαηηίαο 

ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο φπσο ερνξχπαλζε, ζαιάζζηα ξχπαλζε θιπ. Μεηά ηε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ καζεηψλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ ιηκαληνχ θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ  

πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ 

θαη λα έξζνπλ ζε κηα γφληκε αληηπαξάζεζε κε ηνλ πισηάξρε θ. Λαγνπξφ, Γηεπζπληή ηνπ 

ηκήκαηνο Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο & Αηγαίνπ πνπ 

ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ην ζρνιείν καο θαη ζπλνκίιεζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σν ζέκα ηεο νκηιίαο ηνπ ήηαλ: «Ζ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξέιαην θαη άιιεο 

επηβιαβείο νπζίεο, ε θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθηψλ ηεο 

ρψξαο καο απφ πινία θαη εγθαηαζηάζεηο μεξάο».  

Β) Ζ εθπαηδεπηηθή αληαιιαγή καζεηψλ Διιάδαο-Κχπξνπ κεηαμχ ησλ δχν ζρνιείσλ πινπνηήζεθε 

ζε δχν θάζεηο. Καηαξράο, ζηα δχν ρξφληα πνπ δηαξθεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ζην 

δηαθξαηηθφ – δηαζρνιηθφ δίθηπν «ΥΡΤΟΠΡΑΗΝΟ ΦΤΛΛΟ» νη αληαιιαγέο καζεηψλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Οη θππξηαθέο απνζηνιέο 

φισλ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν ήξζαλ ζηελ Διιάδα ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 θαη 

θηινμελήζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ε αληαπφδνζε απηήο ηεο 

θηινμελίαο έγηλε ην Μάξηην ηνπ 2015, φηαλ νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

επηζθέθηεθαλ ηελ Κχπξν. ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ ειιεληθψλ απνζηνιψλ νξγαλψζεθε 

απφ ην θππξηαθφ Τπνπξγείν Παηδείαο κηα παλθππξηαθή εθδήισζε-γηνξηή ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Λεπθσζίασ φπνπ παξνπζηάζηεθαλ φια ηα 

πξνγξάκκαηα ΠΔ πνπ είραλ πινπνηήζεη νη καζεηέο ησλ δχν ρσξψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο. Ζ εθδήισζε απηή ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο ηεο Κχπξνπ, θ. Κψζηα Καδή 

σο ε γέθπξα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρνιείσλ Α/Θκηαο θαη Β/Θκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Κχπξνπ. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ εθπαηδεπηηθή αληαιιαγή ήηαλ 15 

άηνκα (8 θνξίηζηα θαη 7 αγφξηα) απφ θάζε ρψξα.  

Γ) Ζ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζην Λνλδίλν  πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηε καζεηηθή αληαιιαγή, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2015, θπξίσο κε ζπκκεηέρνληεο καζεηέο εθείλνπο πνπ δελ είραλ ιάβεη κέξνο ζε 

απηήλ ηε δηαδηθαζία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δφζεθε ε επθαηξία ζε φια ηα παηδηά ηεο 

πεξηβαιινληηθήο νκάδαο λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη κάιηζηα ζε λεζησηηθά θξάηε φπνπ ην 

εκπφξην θαη ε λαπηηιία είλαη αλεπηπγκέλνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. Καηά ηελ παξακνλή ηνπο 

εθεί, νη καζεηέο επηζθέθηεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία ηεο πφιεο, ηηο απνβάζξεο ηνπ Λνλδίλνπ 

(Docklands) ζηηο φρζεο ηνπ Σάκεζε θαη ην κνπζείν ηνπ (Museum of London Docklands) κε ηηο 

πινχζηεο αλαπαξαζηάζεηο απφ ηε ξσκατθή επνρή κέρξη ηε ζχγρξνλε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ 

θηίζηεθαλ ηα ζπίηηα ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ θαη νη γέθπξεο, ησλ κεζφδσλ λαππήγεζεο ησλ 

πινίσλ, ησλ πξντφλησλ πνπ κεηέθεξαλ (θαπλφ, ηζάη, κπαραξηθά) θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ 

έπαημε ν πνηακφο θαηά ηνλ 2
ν
 Παγθφζκην πφιεκν. Δλζνπζηαζκέλνη έκεηλαλ νη καζεηέο θαη κε ηελ 

θξνπαδηέξα ζηνλ Σάκεζε κε πξννξηζκφ ην Αζηεξνζθνπείν ηνπ Γθξήλνπηηο φπνπ 
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θσηνγξαθήζεθαλ ζηνλ 1
ν
 Μεζεκβξηλφ ηεο Γεο (Meridian line), παηψληαο κε ην έλα πφδη ζην 

δπηηθφ θαη κε ην άιιν πφδη ζην αλαηνιηθφ εκηζθαίξην.  

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε παξαγσγή πξσηφηππνπ πιηθνχ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

νινκέιεηα ηνπ ζρνιείνπ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θη είρε ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή αμία, δηφηη 

νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο αζθήζεθαλ ζε πνιιέο θαη πνηθίιεο δεμηφηεηεο (αξαθηλίδνπ θ.ά. 2012). 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθαλ 3 καζεηέο νη νπνίνη κε ηε βνήζεηα ςεθηαθνχ 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ΜS Powerpoint παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα 

ησλ δχν ζρνιείσλ, ηφζν ζην Εάλλεην γπκλάζην ηελ εκέξα πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ παξνπζίαζε 

φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2014-15, φζν θαη ζηελ Κχπξν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αληαιιαγήο καζεηψλ. 

Αμηνιφγεζε 

Με ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, δηαλεκήζεθε έλα θχιιν αμηνιφγεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηάο ηνπο, ελδερνκέλσο, 

απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θη εθδειψζεσλ πνπ ζχζηεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα. Σν ζηαηηζηηθφ δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ (30 

καζεηέο). Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

SPSS19.0 θαη MS Excel, ελψ σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο  ζεκαληηθφηεηαο νξίζζεθε ην p<0.05. Οη 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πεξηέιαβαλ κεζφδνπο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζπρλνηήησλ, ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δηαγξακκάησλ. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ,  παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 θη αθνξνχλ ζηηο 10 

πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ ηειεπηαία εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ (Δξψηεζε 11) 

νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο καζεηέο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.  

Πίλαθαο 1. Οη εθαηνζηηαίεο ζπρλφηεηεο (%) ησλ 10 εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ  Αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο  

 (%) Ερ.1 Ερ.2 Ερ.3 Ερ.4 Ερ.5 Ερ.6 Ερ.7 Ερ.8 Ερ.9 Ερ.10 
Λύγο 0 0 0 0 0 6.7 0 10 0 56.7 

Μϋτρια 0 0 6.7 3.3 16.7 3.3 0 23.3 6.7 43.3 

Πολύ 36.7 23.3 50 26.7 36.7 40 20 33.3 10 0 

Πϊρα 
πολύ 

63.3 76.7 43.3 70 46.7 50 80 33.3 83.3 0 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ έκεηλε επραξηζηεκέλε απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θη ελζνπζηάζηεθε απφ ηελ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θη εξεζηζκάησλ 

πνπ ηνπο παξείρε (Δξσηήζεηο 1,2). Πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ ζεψξεζε 

ηθαλνπνηεηηθή ηε γεληθφηεξε ζπλέπεηα, νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ - εθδειψζεσλ θη 

εθδξνκψλ (Δξψηεζε 3) ελψ ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ νη καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά γηα ην 

πξφζθνξν θαη δεζηφ θιίκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κεηαμχ 

απηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ησλ θνηλψλ δξάζεσλ 

ησλ δχν πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν (Δξσηήζεηο 4,5).  Σν 

90% πεξίπνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ζηελ αμηνιφγεζε έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο δηαζρνιηθνχ - δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνο ηελ επίηεπμε 

θνηλψλ ζηφρσλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα (Δξψηεζε 6) θαη ζα δήισλαλ μαλά 

ζπκκεηνρή (100%) ζε έλα επφκελν πξφγξακκα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ πνπ ζα πινπνηνχζε ην 

ζρνιείν ηνπο (Δξψηεζε 7). Πεξίπνπ ην 65% ησλ καζεηψλ έλησζαλ επραξηζηεκέλνη απφ 

ηελ ηδέα λα εθθξαζηνχλ θαιιηηερληθά θαηαζθεπάδνληαο κηθξά θάδξα απφ αλαθπθισκέλα 

πιηθά κε ζέκα ην ιηκάλη θαη ηε ζάιαζζα.  ε πνζνζηφ πεξηζζφηεξν ηνπ 90% νη 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              298 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

ζπκκεηέρνληεο δηαηεξνχλ ηηο θαιχηεξεο αλακλήζεηο θη εληππψζεηο (Δξψηεζε 9) απφ ηηο 

κηθξέο ή κεγάιεο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θη απνδξάζεηο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο (Υαξαιάκπνπο & Κνξθηάηεο 2010). Σν ζχλνιν ησλ παηδηψλ ζεψξεζε φηη ν ρξφλνο 

πνπ δηαξθνχζε ην πξφγξακκα απηφ ζε εβδνκαδηαία βάζε ήηαλ επαξθήο ψζηε λα κε 

ληψζνπλ φηη πηέδνληαη ρξνληθά ή φηη «ράλνπλ» πνιχηηκν ρξφλν απφ άιιεο ζεκαληηθφηεξεο 

ππνρξεψζεηο θη ελαζρνιήζεηο πνπ είραλ. Έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα κπνξεί λα εμαρζεί 

απφ ηελ ηειεπηαία εξψηεζε θαηά ηελ νπνία δεηήζεθε λα ζεκεησζεί ην πην επράξηζην 

ζεκείν ηνπ δηαζρνιηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο (ρήκα 2). Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 

αλέδεημε ηελ επραξίζηεζε πνπ έιαβαλ νη καζεηέο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαη 

επηζθέςεηο (αληαιιαγή καζεηψλ, Λνλδίλν, ΚΠΔ Γξαπεηζψλαο.) γηαηί είραλ ηελ επθαηξία 

λα ζπλαλαζηξαθνχλ θαη λα γλσξηζηνχλ  φρη κφλν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο απφ ην ζπλεξγαδφκελν ζρνιείν ηνπ δηθηχνπ.  

 

 

Σρήκα2. Γηάγξακκα ζπρλφηεηαο απφ ην Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

πκπεξάζκαηα 
 

Ζ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ΠΔ δείρλεη φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απνηηκά ζεηηθά ηελ φιε ζπκκεηνρή ζηελ πξσηφγλσξε απηή δηδαθηηθή 

εκπεηξία, φπσο πινπνηήζεθε νκαδνζπλεξγαηηθά θαη κε ηε ρξήζε ηφζν ησλ ΣΠΔ φζν θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληνεθαξκνζηηθψλ ηερληθψλ κάζεζεο (ζπλεληεχμεηο, θσηνγξαθήζεηο, 

θαηαζθεπέο) είηε  κέζα ζην εξγαζηεξηαθφ ρψξν είηε έμσ απφ ην ζρνιείν. Οη έξεπλεο 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ θαζηζηά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

πεξηζζφηεξν θηινπεξηβαιινληηθή (Αλησλίνπ θ.ά. 2015). Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, φηαλ ζε 

έλα πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε σο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θη 

εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηφηε απμάλεηαη ζεκαληηθά ε πεξηβαιινληηθή γλψζε ησλ 

καζεηψλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ, ηεο ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηεο 

αλαίξεζεο εζθαικέλσλ εληππψζεσλ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο 

(Κνξθηάηεο & Υνβαξδάο 2007). Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακάηηζε ε 

βησκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην άξηηα νξγαλσκέλν ζρνιηθφ 

εξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θη νη ελαιιαθηηθέο, θαηλνηφκεο  εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο (Tuzun 

et al 2009) πνπ επηζηξαηεχζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε θη επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο.   

Γίλεηαη θαλεξφ φηη κέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε, ηηο δξάζεηο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

εθδξνκέο, νη καζεηέο έδεημαλ λα επαηζζεηνπνηνχληαη ζε βαζκφ πνπ λα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ 

ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία θαη σο ελεξγνί πνιίηεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζην κέιινλ πνπ ζα 

απνθαηαζηήζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ ζθάικα θαη ζα εδξαηψζνπλ ην θπζηθφ κέηξν. Δλ ηέιεη, ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

30%

30%

40%

Ερϊτθςθ 11. Ποιο κατά τθ γνϊμθ ςασ ιταν το πιο 
ευχάριςτο ςτοιχείο ςτθ διάρκεια του 

Περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ;

ανταλλαγι μακθτϊν 
(Ελλάδα-Κφπροσ)
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ζηελ πνξεία δηακφξθσζεο κηαο απνηειεζκαηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε 

(Γηθαηάθνο & θνχιινο 2010). 

Αλαθνξέο 

Eisner E. (2002). The arts and the creation of mind, New Haven and London: Yale University Press  

Farmer, J., Knapp, D., & Benton, G. (2007). An elementary school environmental education field trip: Long-

Term effects on ecological and environmental knowledge and attitude development. The Journal of 

Environmental Education, 38(3), 33-42.  

Tuzun H., Yilmaz-Soylu M., Karakus T., Inal Y. & Kizilkaya G. (2009). The effects of computer games on 

primary school students‘ achievement and motivation in geography learning, Computers & Education,52: 

68-77 

Αλησλίνπ Θ., Καιατηδηδάθε Μ. & Μηραειίδεο Π. (2015). Ζ ζπκβνιή ησλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηηο γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ Λπθείνπ. ηα Πξαθηηθά ηνπ 7
νπ

 Παλειιήληνπ 

πλεδξίνπ ΠΔΔΚΠΔ «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία», 8-10 Μαΐνπ. Βφινο.  

Γηθαηάθνο Γ. & θνχιινο Μ. (2010). Γηεξεχλεζε ηεο πκβνιήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Πνξεία πξνο ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζε Μαζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ. ηα Πξαθηηθά ηνπ 

5
νπ

πλεδξίνπ Παλειιήληαο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ) 

«Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Σν ηαπξνδξφκη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» 26-28 

Ννεκβξίνπ. Ησάλληλα.  

Ησάλλνπ Α. (2015). Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο-Δπθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία. Ζ πεξίπησζε ηνπ 

ηνπηθνχ δηθηχνπ: «Πψο ζα κεηψζσ ηα ζθνππίδηα κνπ;». ηα Πξαθηηθά ηνπ 7
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ 

ΠΔΔΚΠΔ «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία», 8-10 Μαΐνπ. Βφινο.  

Καλδεξάθε Μ., Καιχβα Γ., Μπνπθνβάια Κ. & ηξνπκπνχιε . (2015). Σέρλε & Πεξηβάιινλ: Μειέηε γηα 

ηελ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ κέζσ έξγσλ ηέρλεο. ηα Πξαθηηθά ηνπ 7
νπ

 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ΠΔΔΚΠΔ «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία», 8-10 

Μαΐνπ. Βφινο.  

Καξηζηψηνπ Θ., Σνπκπεθηζήο ., Κιεηηζηψηεο Κ. &  Καξπνδήινπ Α. (2012). Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο 

Γεσγξαθίαο. ηα Πξαθηηθά ηνπ 8νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή «Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» Παλ/κην Θεζζαιίαο, ζει. 1-15, 28-30 επηεκβξίνπ. 

Βφινο. 

Κεθαιινγηάλλε Ε. (2015). Ζ αλάγθε ζχλδεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθνξία) κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή θαη ηελ Δθπαίδεπζε Αμηψλ. ηα Πξαθηηθά  ηνπ 7
νπ

 Παλειιήληνπ 

πλεδξίνπ ΠΔΔΚΠΔ «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία», 8-10 Μαΐνπ. Βφινο.  

Κνξθηάηεο Κ. & Υνβαξδάο Σ. (2007). Μεζνδνινγία Αμηνιφγεζεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. ηα Πξαθηηθά  ηνπ 3
νπ

πλεδξίνπ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία 

θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Κνηλσλία-Οηθνλνκία-Πεξηβάιινλ-Πνιηηηζκφο» 9-11 Ννεκβξίνπ. 

Αζήλα. 

Ληαξάθνπ, Γ.& Φινγαΐηε, Δ. (2007). Απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε. Πξνβιεκαηηζκνί, Σάζεηο θαη Πξνηάζεηο. Αζήλα: Νήζνο 

Μαηζαγγνχξαο Ζ. (1999). Θεσξίεο Μάζεζεο, εθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 

Πνιίηεο Η., Υαηδεγεσξγίνπ Μ. & Υαξαιακπνπνχινπ Π. (2014). Φπζηθέο Καηαζηξνθέο: Απφ ηνλ αηηηθφ 

ζεηζκφ ηνπ ‘99 ζηηο ππξθαγηέο ηεο Ζιείαο, ηνλ ηπθψλα Καηξίλα θαη ην ηζνπλάκη ηεο Ηλδνλεζίαο. 

Αληηζεηζκηθή πξνζηαζία. Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο. ηα Πξαθηηθά ηνπ 17
νπ

 Γηεζλνχο 

πλεδξίνπ «Δθπαίδεπζε θαη Δηεξφηεηα» ηφκνο ΗΗ, Παλ/κην Παηξψλ, ζει. 235-246, 27-29 Ηνπλίνπ. Πάηξα. 

αξαθηλίδνπ . & Φαξκάθεο Η. (2010). Σν ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζην δξφκν γηα ηελ αεηθνξία. Έλα 

παξάδεηγκα: «Δλέξγεηα, εζχ είζαη ε δσή κνπ». ηα Πξαθηηθά ηνπ 5
νπ

πλεδξίνπ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ 

«Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Σν ηαπξνδξφκη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» 26-28 

Ννεκβξίνπ. Ησάλληλα. 

αξαθηλίδνπ ., Μαξηηάδνπ Α. & Σζαρνπξίδνπ Μ. (2012). Ζ Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αεηθνξία ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν. Έλα παξάδεηγκα: «Θεξκατθφο, ε ζάιαζζά καο» ηα Πξαθηηθά  ηνπ 

6
νπ

πλεδξίνπ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ «Ζ εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ζηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα», 30 Ννεκβξίνπ θαη 1-2 Γεθεκβξίνπ. Θεζζαινλίθε.  

Υαξαιάκπνπο Γ. & Κνξθηάηεο Κ. (2010). Οη Τπαίζξηεο Πεξηβαιινληηθέο Γξαζηεξηφηεηεο σο Παξάγνληαο 

Αλάπηπμεο Κηλήηξσλ γηα Μάζεζε.  ηα Πξαθηηθά ηνπ 5
νπ

πλεδξίνπ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ «Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε: Σν ηαπξνδξφκη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» 26-28 Ννεκβξίνπ. Ησάλληλα. 

Υαηδάθεο . (2012). Γλψζεηο θαη ζηάζεηο καζεηψλ Γεκνηηθνχ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Ζ ζπκβνιή ησλ 

πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  ηα Πξαθηηθά ηνπ 6
νπ

πλεδξίνπ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ «Ζ εθπαίδεπζε 
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γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα», 30 Ννεκβξίνπ θαη 1-2 Γεθεκβξίνπ. 

Θεζζαινλίθε. 
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Πεξίιεςε 

Η προτεινϐμενη διδακτικό πρακτικό, αφορϊ ςτη διαδικαςύα διαμϐρφωςησ 
ομϊδασ ςτο πλαύςιο προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ που υλοποιόθηκαν απϐ τισ 
τϋςςερισ εκπαιδευτικοϑσ και ςυγγραφεύσ τησ παροϑςασ ειςόγηςησ ςε ςχολεύα τησ 
Αττικόσ. Βαςικϐσ ςκοπϐσ, μϋςα απϐ τη ςϑνδεςη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ με 
τη βιωματικό μϊθηςη και την ομαδικό εργαςύα, όταν οι μαθητϋσ να αςκηθοϑν ςτην 
αναγνώριςη ςυναιςθημϊτων και τη διαχεύριςό τουσ. Οι εμπλεκϐμενοι 
διαμοιρϊςτηκαν εμπειρύεσ, βιώματα, ιδϋεσ, ανϋπτυξαν ςτρατηγικϋσ επύλυςησ 
προβλημϊτων, τεχνικϋσ διαχεύριςησ ςυγκροϑςεων ςτο πλαύςιο λόψησ αποφϊςεων 
ςε ςυνθόκεσ πρϐκληςησ όπιων, αλλϊ και ϋντονων ςυγκινόςεων που προςομοιϊζουν 
την πραγματικϐτητα και ςυνειδητοπούηςαν τη ςημαςύα τησ αποδοχόσ του 
διαφορετικοϑ και του ελϋγχου των ςυναιςθημϊτων τουσ για την αρμονικό 
ςυνϑπαρξη και  αποδοτικό ςυνεργαςύα ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ςυναύςθημα, βιωματικό μϊθηςη, ομϊδα. 

Θεσξεηηθφ, κεζνδνινγηθφ, παηδαγσγηθφ πιαίζην 

ώμα, ψυχό και πνεϑμα ςυναποτελοϑν το ον που καλεύται ϊνθρωποσ. Κατϊ την 
αρχαιϐτητα η ψυχό θεωροϑταν η ϋδρα των ςυναιςθημϊτων, ενώ ςϑγχρονεσ ϋρευνεσ 
αποκϊλυψαν ϐτι η θϋςη του ςυναιςθόματοσ ςτο ανθρώπινο ςώμα ςχετύζεται με το εύδοσ 
του. «υναύςθημα εύναι η ψυχικό κατϊςταςη, θετικό ό αρνητικό, που βιώνει ο ϊνθρωποσ ςε 
μια δεδομϋνη ςτιγμό ωσ αποτϋλεςμα αλληλεπύδραςησ μεταξϑ εςωτερικών ό εξωτερικών 
ερεθιςμϊτων και αντύςτοιχων αντιδρϊςεων του ψυχοφυςικοϑ του οργανιςμοϑ» 
(Κακαβοϑλησ, 1997, ς. 93). Σο ςυναύςθημα ϐντασ ψυχικό λειτουργύα χαρακτηρύζεται απϐ 
τϋςςερα αλληλεπιδρώντα ςτοιχεύα: α) «υποκειμενικϐ ςυναύςθημα / εμπειρύα», β) 
προκληθεύςεσ «ςωματικϋσ αλλαγϋσ», ϐπωσ διϋγερςη Α.Ν.., ϋγχυςη ορμονών κ.ϊ., γ) 
«ςυμπεριφορϊ», που εκδηλώνεται με τϊςεισ για δρϊςη, ςυςπϊςεισ του προςώπου κ.ϊ. και δ) 
«γνωςτικϋσ λειτουργύεσ» που ευθϑνονται για την ερμηνεύα τησ διϋγερςησ (Ευςταθύου, ς.ς. 1 
- 19). Σα ςυναιςθόματα ςχετύζονται με τη ςυναιςθηματικό πλευρϊ τησ προςωπικϐτητασ. 
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«Οι πτυχϋσ τησ προςωπικϐτητασ (νοητικό, ςυναιςθηματικό, βουλητικό κ. λ. π.) 
οργανώνονται ςε ενιαύο ϐλο και λειτουργοϑν αρμονικϊ ωσ εκφϊνςεισ μιασ και τησ αυτόσ 
ψυχόσ» (Φαραλαμπϐπουλοσ, 1993, ς. 17). Η ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη αποτελεύ 
καθοριςτικϐ παρϊγοντα για τη γενικϐτερη εξϋλιξη του ατϐμου, αφοϑ επηρεϊζει τον τρϐπο 
που αντιλαμβϊνεται και αντιμετωπύζει τον εαυτϐ του και τουσ ϊλλουσ. Ο ϊνθρωποσ 
αναπτϑςςεται ςυναιςθηματικϊ μϋςα απϐ την εμπειρύα των διαπροςωπικών ςχϋςεων καθ’ 
ϐλη τη διϊρκεια του βύου του. Συχϐν δυςλειτουργύεσ ςτο πλαύςιο τησ οικογϋνειασ 
απορρϋουςεσ απϐ α) ϋνα διαζϑγιο, β) μύα απώλεια, γ) τη μακρϐχρονη αρρώςτια του 
ανθρώπου που φροντύζει το παιδύ ό τον ϋφηβο, δ) τισ διαταραγμϋνεσ ςχϋςεισ των γονϋων, 
αλλϊ  και ε) τον εκφοβιςμϐ (bullying) ςε περιβϊλλοντα που ζει και δραςτηριοποιεύται το 
ϊτομο, μποροϑν να αποτελϋςουν αναςχετικϐ παρϊγοντα ςτην πορεύα του προσ την 
ςυναιςθηματικό ωριμϐτητα. Η αδυναμύα διαχεύριςησ των ςυναιςθημϊτων απϐ το παιδύ ό 
τον ϋφηβο μπορεύ να ϋχει επιπτώςεισ και ςτη μϊθηςό του ςε ϐ, τι αφορϊ τη ςυμμετοχό του 
ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και την επιλογό ςτϐχων. υγκεκριμϋνα, μπορεύ να κλεύνεται 
ςτον εαυτϐ του, να μη διεκδικεύ, να «μπλοκϊρονται» νοητικϋσ λειτουργύεσ, ϐπωσ η μνόμη, ςε 
κατϊςταςη, για παρϊδειγμα, ανεξϋλεγκτου ϊγχουσ, να μην ϋχει ξεκϊθαρη αντύληψη για το τι 
ςυμβαύνει γϑρω του. Ϊνα ςυναύςθημα που μπορεύ να βιώςει ϋνα παιδύ εύναι ο φϐβοσ. Ο 
φϐβοσ για το ςχολεύο, το προςωπικϐ μϋλλον, τισ αςθϋνειεσ, το θϊνατο, τουσ κακοϑσ 
ανθρώπουσ προκαλεύ αναςφϊλεια, αγωνύα, ανηςυχύα, τρϐμο, θλύψη, αμηχανύα κ.ϊ. 
(Κραςανϊκησ, 1999). «Ο φϐβοσ τησ ςϑγχυςησ και του χϊουσ μπροςτϊ ςε αςϑνδετεσ 
πληροφορύεσ ϋωσ ϐτου η γνώςη οργανωθεύ, η ανύςχυρη αύςθηςη που φϋρνει η ϊγνοια, ο 
φϐβοσ τησ ανεπϊρκειασ και τησ πιθανϐτητασ να θεωρηθεύ κϊποιοσ «κουτϐσ» […]» 
προκαλοϑν ςυναιςθόματα «αδυναμύασ» και «εξϊρτηςησ» απϐ τον «παντογνώςτη» δϊςκαλο 
(Ντϊβου, 1991, ς. 229). Η ςυναιςθηματικό νοημοςϑνη των ςυμμετεχϐντων ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα μπορεύ να ϋχει καταλυτικό επύδραςη ςτο διαμορφοϑμενο κλύμα 
τησ ομϊδασ - τϊξησ, ςτην επικοινωνύα και τη ςυνεργαςύα των μελών, ακϐμη και ςτο βαθμϐ 
που το κϊθε μϋλοσ επιτυγχϊνει μαθηςιακοϑσ ςτϐχουσ. Ο φϐβοσ, η κατϊληξό του ςε φοβύα 
και το ϊγχοσ μπορεύ να προκαλϋςουν προβλόματα προςαρμογόσ και επύδοςησ με ςυνϋπειεσ, 
αν δεν καταςτεύ δυνατϐσ ο ϋλεγχϐσ τουσ, ςτην περαιτϋρω κοινωνικό, επαγγελματικό κ.ϊ. 
εξϋλιξη του ατϐμου. Η ςυναιςθηματικό αγωγό αποςκοπεύ ςτην ανϊπτυξη ικανοτότων 
ςυναιςθηματικόσ νοημοςϑνησ, ϐπωσ εύναι η ικανϐτητα αντύληψησ, ϋκφραςησ και χειριςμοϑ 
ςυναιςθημϊτων, η ενςυναύςθηςη, η διαδικαςύα επύλυςησ ςυγκροϑςεων και προβλημϊτων, η 
διεκδικητικό ςτϊςη, η αυτοεπύγνωςη, η αυτοαποδοχό κ.ϊ. (Gottman, 2011). 

Οη καζεηέο είλαη δπλαηφ λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο κέζα 

απφ δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθήο. ην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα 

εηζήγεζε, νη δηδαζθφκελνη φληαο ζε θαηαζηάζεηο πνπ πξνζνκνηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θιήζεθαλ λα πάξνπλ απνθάζεηο δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζηελ νκάδα. «Ζ ζεσξία ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο δίλεη έκθαζε ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε εκπεηξία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

θαζψο θαη ζηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηψλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο» (Γεδνχιε, 2001, ζ. 146). Ο Kolb (1984) πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία 

ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο σο έλα θχθιν ηεζζάξσλ ζηαδίσλ: α) ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο, β) 

αλαζηνραζηηθήο παξαηήξεζεο, γ) αθεξεκέλεο ελλνηνπνίεζεο θαη δ) ελεξγνχ πεηξακαηηζκνχ. ε 

έλα πιαίζην πνπ παξέρεη αζθάιεηα, ελζάξξπλζε, θαζνδήγεζε, επθαηξίεο εμεξεχλεζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ ε βησκαηηθή κάζεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά θαη λα πξναγάγεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο. Δθεί ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή, εκςπρσηή θαη δηεπθνιπληή  

ηεο κάζεζεο ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ ηνπ. Δξγαιεία ηνπ κπνξεί λα είλαη επίζεο ζπγγελείο 

πξνζεγγίζεηο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο φπσο ε αλαθαιππηηθή κάζεζε (Anthony, 1973), κάζεζε 

κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Barrows & Tamblyn, 1980. Schmidt, 1983), ε δηεξεπλεηηθή 

κάζεζε (Papert, 1980) θαη ε επνηθνδνκηζηηθή κάζεζε (Jonassen, 1991. Steffe & Gale, 1995).  

Πρωταρχικϐ ςτϐχο του ςχολεύου αποτελεύ η  ολοκλόρωςη τησ προςωπικϐτητασ του 
μαθητό μϋςα απϐ διαδικαςύεσ που αποςκοποϑν ϐχι μϐνο ςτην ανϊπτυξη γνωςτικών 
ικανοτότων αλλϊ και ςυναιςθηματικών δεξιοτότων που οδηγοϑν ςτην ψυχοκοινωνικό 
υγεύα και προςαρμογό των μαθητών ςτο ςχολεύο και αργϐτερα ςτην κοινωνύα. Κϊτι τϋτοιο 
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επιτυγχϊνεται αν ςυνδϋςουμε την μαθηςιακό διαδικαςύα με τη βιωματικό μϊθηςη και την 
ομαδικό εργαςύα. «Η ομϊδα εύναι μύα ζωντανό αναπτυςςϐμενη διεργαςύα, μοναδικό ςτην 
κϊθε τησ ςτιγμό και ϋκφραςη, που εμπλϋκει πολλϋσ πλευρϋσ τησ ανθρώπινησ λειτουργύασ 
και πολλϊ επύπεδα κοινωνικόσ οργϊνωςησ. υναποτελεύται απϐ τα ϊτομα-μϋλη τησ (ό 
υποομϊδεσ), που ςυςχετύζονται, αλληλοεξαρτώνται και ςυναλλϊςςονται» (Πολϋμη-
Σοδοϑλου, 2012, ς. 5). Η ομϊδα, λοιπϐν, αποτελεύ ϋνα βαςικϐ ςυςτατικϐ για την επύτευξη 
του ςτϐχου μασ καθώσ η ςυμμετοχό ςε αυτόν δύνει ευκαιρύεσ ςτα μϋλη τησ να εμπλακοϑν 
ενεργϊ, να ανταλλϊξουν  απϐψεισ και να διαμορφώςουν ςτϊςεισ. Ομϊδα βϋβαια δεν 
αποτελεύ οποιαδόποτε ςυνϊθροιςη ατϐμων. Ομϊδα εύναι ϋνα ςϑνολο ατϐμων με τα εξόσ 
χαρακτηριςτικϊ (Wetherell ,2004): Α) Σα ϊτομα θεωροϑν τον εαυτϐ τουσ μϋλη μιασ ομϊδασ 
(Εμεύσ), βιώνουν μια αύςθηςη του ανόκειν και ϋχουν μια κοινό αύςθηςη ταυτϐτητασ  Β) Σα 
ϊτομα αςκοϑν ψυχολογικό επύδραςη το ϋνα ςτο ϊλλο. Για να υπϊρξει ϋνα τϋτοιο κλύμα και 
να εύναι λειτουργικό η ομϊδα θα πρϋπει να αναπτυχθεύ ϋνα πλαύςιο εμπιςτοςϑνησ και 
αλληλοςεβαςμοϑ. Γι’ αυτϐ ςτο αρχικϐ ςτϊδιο ςχηματιςμοϑ τησ ομϊδασ ϐπου τα μϋλη τησ 
κουβαλοϑν το καθϋνα τισ δικϋσ του προςδοκύεσ αλλϊ και τουσ δικοϑσ τουσ φϐβουσ εύναι 
πολϑ ςημαντικϐ να διευκρινιςτοϑν οι ςτϐχοι αλλϊ και τα ϐρια τησ ομϊδασ, οι κανϐνεσ 
λειτουργύεσ και τα προςδοκώμενα αποτελϋςματα. Μϐνο θϋτοντασ ϋνα τϋτοιο ςαφϋσ πλαύςιο 
μπορεύ η ομϊδα να λειτουργόςει αποτελεςματικϊ. το ςτϊδιο τησ ανϊπτυξησ, ϐπου τα μϋλη 
πλϋον γνωρύζονται και νιώθουν πιο οικεύα, μποροϑν ϊνετα να εκφρϊςουν τισ διαφωνύεσ 
τουσ, να ςυγκρουςτοϑν αλλϊ και και να αξιοποιόςουν τισ διαφορετικϋσ φωνϋσ. Και ςε αυτϐ 
το ςημεύο βϋβαια ο ςτϐχοσ πρϋπει να εύναι ςαφόσ και η ομϊδα να επικεντρώνεται ςε αυτϐν 
με δραςτηριϐτητεσ ϊλλοτε ομαδικϋσ και ϊλλοτε ατομικϋσ, ςτην ολομϋλεια. το τελικϐ ςτϊδιο 
επιβϊλλεται να γύνεται ο απολογιςμϐσ και η ανατροφοδϐτηςη. 

Δξγαιεία - πεγέο 

ϑνδεςη διαδικτϑου / Υυλλομετρητόσ / μηχανό προβολόσ Η/Τ ό εξοπλιςμϐσ προβολόσ 
διαφανειών / Λογιςμικϐ Επεξεργαςύασ Κειμϋνου / Λογιςμικϐ Παρουςύαςησ / εκτυπωτόσ / 
φορητϐ ηχοςϑςτημα / χρωματιςτϊ χαρτϐνια / χρωματιςτϊ μολϑβια και μαρκαδϐροι / 
χαρτϐκολλα / ςελύδεσ Α4 / ταινύεσ / ποςτ ιτ / φωτογραφύεσ ςυναιςθημϊτων / κϊρτεσ 
ρϐλων απϐ την ταινύα «Σο τςύρκο τησ πεταλοϑδασ» / ςακουλϊκι με φιγοϑρεσ που 
ζευγαρώνουν / χαρτϊκια με ςυνθόκεσ ϊγχουσ. 

Γηδαθηηθή πνξεία - θάζεηο 

Οι παρακϊτω ςυναντόςεισ αφοροϑν ςε προςχεδιαςμϋνη ομϊδα δώδεκα (12) ατϐμων που 
διαμορφώθηκε ςτο πλαύςιο προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ, τα οπούα υλοποιόθηκαν κατϊ το 
ςχολικϐ ϋτοσ 2014 – 2015 ςτην Α΄ Γυμναςύου και ςτην Α΄ Λυκεύου ςχολεύων τησ Αττικόσ με 
ςυντονύςτριεσ τισ τϋςςερισ εκπαιδευτικοϑσ που εύναι και ςυγγραφεύσ τησ παροϑςασ 
ειςόγηςησ. Οι εκπαιδευτικού και ςυγγραφεύσ τησ παροϑςασ ειςόγηςησ ακολοϑθηςαν κοινϊ 
βόματα ωσ προσ τη διαμϐρφωςη τησ ομϊδασ, εφϊρμοςαν τισ ύδιεσ δραςτηριϐτητεσ και 
παραθϋτουν, ςτην παροϑςα ειςόγηςη, τα αποτελϋςματα και τα ςυμπερϊςματα, ςτα οπούα 
κατϋληξαν απϐ την εμπειρύα που εύχαν. 

Περιγραφό 1ησ και 2ησ ςυνϊντηςησ τησ ομϊδασ - δύο (02) διδακτικϋσ ώρεσ 

Βαςικού ςτϐχοι όταν: να υπϊρξει μια πρώτη γνωριμύα μεταξϑ των μαθητών, να 
επιτευχθεύ μια πρώτη δραςτηριοπούηςη των μελών τησ ομϊδασ, να αςκηθοϑν τα μϋλη τησ 
ομϊδασ ςε βαςικϋσ δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ. Επιμϋρουσ ςτϐχοι όταν: να δημιουργηθεύ ϋνα 
αςφαλϋσ πλαύςιο ανϊπτυξησ οικειϐτητασ ςτην ομϊδα, να διαςφαλιςτεύ η ςυνοχό και 
αποτελεςματικϐτητα τησ ομϊδασ μϋςα απϐ τον οριςμϐ του ςυμβολαύου, να διαφανοϑν 
ςτοιχεύα τησ προςωπικϐτητασ των μελών τησ ομϊδασ, να καθοριςτοϑν οι ςτϐχοι τησ ομϊδασ, 
να δημιουργηθεύ κλύμα εμπιςτοςϑνησ και ενθϊρρυνςησ για ςυμμετοχό ϐλων των μελών. 
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Ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ του τμόματοσ, κατϊ την ώρα του διαλεύμματοσ, να 
μεριμνόςουν, ώςτε τα καθύςματϊ τουσ να εύναι διατεταγμϋνα ςε ςχόμα Π,V. την ολομϋλεια 
και μετϊ το χαιρετιςμϐ η εκπαιδευτικϐσ ανακούνωςε ϐτι βαςικϐσ ςκοπϐσ των ςυναντόςεών 
τουσ εύναι να μϊθουν οι μαθητϋσ να λειτουργοϑν ςτο πλαύςιο μιασ ομϊδασ προκειμϋνου να 
διεκπεραιώςουν κοινϐ ϋργο για το Πρϐγραμμα Αγωγόσ Τγεύασ ςτο οπούο ςυμμετϋχουν. 
Ακολοϑθωσ, μούραςε ςε ϐλουσ τουσ μαθητϋσ ποςτ ιτ και ζότηςε απϐ τον καθϋνα να 
αποτυπώςει ςε αυτϐ με μύα λϋξη μια προςδοκύα του απϐ τισ ςυναντόςεισ ςτισ οπούεσ θα 
λϊβει μϋροσ. 

Κατϊ τη διεξαγωγό τησ ϊςκηςησ με τα ςυναιςθόματα ςχηματύςτηκαν δυϊδεσ ςτο πλαύςιο 
του τυχαύου και του απρϐοπτου, τα παιδιϊ με τη ςυνοδεύα τησ μουςικόσ περιφϋρονταν ςτο 
χώρο, ενώ ςτο πϊτωμα εύχαν τοποθετηθεύ φωτογραφύεσ με πρϐςωπα που αποτϑπωναν 
κϊποιο ςυναύςθημα, ανϊ δϑο ύδιεσ, και με το ςταμϊτημα τησ μουςικόσ κλόθηκαν να πϊρουν 
τυχαύα μια φωτογραφύα και να αναζητόςουν το ζευγϊρι τουσ (Ανδρονοϑδη & Μπλε, 2013-
14). Όςοι μαθητϋσ τρϊβηξαν τη φωτογραφύα που απεικϐνιζε το ύδιο ςυναύςθημα, 
ςχημϊτιςαν μύα δυϊδα. Ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ κϊθε δυϊδασ να ςυςτηθοϑν μεταξϑ τουσ 
και να μοιραςτοϑν μια θετικό και μια αρνητικό εμπειρύα απϐ τη ςυμμετοχό τουσ ςε κϊποιο 
πρϐγραμμα απϐ τα ςχολικϊ τουσ χρϐνια. Ο γραμματϋασ κατϋγραφε ϐςα κατετύθεντο απϐ τα 
μϋλη και ανϋλαβε ο ύδιοσ ό κϊποιο ϊλλο μϋλοσ την παρουςύαςη τησ ομϊδασ του ςτην 
ολομϋλεια.  

Και πϊλι ςτην ολομϋλεια, η εκπαιδευτικϐσ ζότηςε απϐ τουσ μαθητϋσ να ςχηματύςουν 
τετρϊδεσ κατϊ τρϐπο που να φτιϊχνουν μια ομϊδα διαφορετικών ςυναιςθημϊτων. Κϊθε 
μϋλοσ εύχε φωτογραφύα με διαφορετικϐ ςυναύςθημα. Σα μϋλη και πϊλι ςυςτόθηκαν μεταξϑ 
τουσ και περιϋγραψαν, βϊςει και των φωτογραφιών που εύχαν ςτα χϋρια τουσ, τον εαυτϐ 
τουσ με τρεισ λϋξεισ. Ο γραμματϋασ κατϋγραφε ϐςα κατετύθεντο και ανϋλαβε ϐ ύδιοσ ό κϊποιο 
ϊλλο μϋλοσ την παρουςύαςη τησ ομϊδασ του ςτην ολομϋλεια. 

Η ολομϋλεια ςυζότηςε και αποφϊςιςε αναφορικϊ με τουσ κανϐνεσ που ϋπρεπε να 
ακολουθηθοϑν ςτο πλαύςιο λειτουργύασ τησ ομϊδασ. Μια ομϊδα ανϋλαβε να καθαρογρϊψει 
τουσ κανϐνεσ ςε χαρτϐνι. Τπϋγραψαν ςε αυτϐ ϐλα τα μϋλη. Σο χαρτϐνι αναρτόθηκε ςε 
εμφανϋσ ςημεύο τησ τϊξησ. 

Ακολοϑθηςε το  «Παιχνύδι Γνωριμύασ» Σρεισ αλόθειεσ και ϋνα ψϋμα, ςϑμφωνα με το οπούο 
κϊθε μϋλοσ τησ τετρϊδασ ϋγραψε ςε ϋνα χαρτύ τρεισ αλόθειεσ και ϋνα ψϋμα για τον εαυτϐ 
του, τα μϋλη και των τριών τετρϊδων ςηκώθηκαν απϐ τισ θϋςεισ τουσ και ςε πρώτη φϊςη 
επεδεύκνυαν ςε μϋλη, με τα οπούα δε βριςκϐταν ςτην ύδια ομϊδα, το χαρτύ που ϋγραψαν 
ζητώντασ απϐ τον καθϋνα ξεχωριςτϊ να μαντϋψει ποιο απϐ τα τϋςςερα ςτοιχεύα εύναι ψϋμα 
(Μπινιϊρησ, 2004).  

Η τρύτη ϊςκηςη αφοροϑςε ςτη «Διαφορετικϐτητα – αποδοχό – ενςυναύςθηςη» και 
πραγματοποιόθηκε η ϊςκηςη «Ϊρημοσ» (H.R. Edu Services, 2007, ς.ς. 13, 15 - 16). κοπϐσ 
τησ ϊςκηςησ εύναι τα μϋλη να ςυνειδητοποιόςουν την αξύα τησ  διαφορετικϐτητασ μϋςα απϐ 
τη ςυνεκτύμηςη διαμετρικϊ αντύθετων απϐψεων και την αποδοχό διαφορετικών ςτϊςεων 
κατϊ την εμπλοκό τουσ ςε διαδικαςύα επύλυςησ προβλόματοσ και λόψησ αποφϊςεων ςτο 
πλαύςιο τησ ομϊδασ. 

Η εκπαιδευτικϐσ ςυνϋθεςε απϐψεισ, ιδϋεσ, που ακοϑςτηκαν ςτην ολομϋλεια, προϋβη ςε 
ςυγκρύςεισ αναφορικϊ με το κλύμα που επικρατοϑςε πριν και μετϊ το ςχηματιςμϐ τησ 
ομϊδασ και επεςόμανε τη ςημαςύα του να ακοϑγονται ϐλεσ οι απϐψεισ και να 
δραςτηριοποιοϑνται ϐλα τα μϋλη προσ την επύτευξη ενϐσ κοινοϑ ςκοποϑ. Σϋλοσ, ρώτηςε 
τουσ μαθητϋσ πώσ ϋνιωθαν μετϊ το πρώτο δύωρο. Διϋνειμε ποςτ ιτ, για να ςημειώςει ο 
καθϋνασ με ποια ςυναιςθόματα, ςκϋψεισ κ.ϊ. αποχωρεύ απϐ τη ςυνϊντηςη. Ϊγινε ςϑγκριςη 
προςδοκιών και εντυπώςεων απϐ την εκπαιδευτικϐ και προϋκυψαν τα ςυμπερϊςματα απϐ 
τη ςυνϊντηςη. 

Περιγραφό 3ησ και 4ησ ςυνϊντηςησ τησ ομϊδασ - δύο (02) διδακτικϋσ ώρεσ 
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Οι ςτϐχοι που τϋθηκαν όταν: οι μαθητϋσ να μϊθουν ωσ μϋλη τησ ομϊδασ να διαχειρύζονται 
τισ διαφωνύεσ, να ςυνειδητοποιόςουν την αξύα τησ δϋςμευςησ πϊνω ςτο «ςυμβϐλαιο», να 
κατανοόςουν ϐτι κϊθε ϊνθρωποσ ςε μύα ςυγκεκριμϋνη περύςταςη αντιδρϊ με διαφορετικϐ 
τρϐπο. 

1η ϊςκηςη («brainstorming»): την ολομϋλεια η εκπαιδευτικϐσ μούραςε ςε κϊθε μαθητό 
ϋνα χαρτύ και του ζότηςε να καταγρϊψει ςε αυτϐ ϐςα ςυναιςθόματα του ϋρχονται ςτο 
μυαλϐ. τη ςυνϋχεια, κϊθε μϋλοσ ξεχωριςτϊ διϊβαςε τα ςυναιςθόματα που κατϋγραψε και 
ϊφηςε το χαρτύ ςτο πϊτωμα. Όλοι οι μαθητϋσ παρατηροϑςαν τα ϐςα γρϊφθηκαν και 
ακολοϑθωσ ομαδοπούηςαν τα ςυναιςθόματα ςε τϋςςερισ κατηγορύεσ (χαρϊ, λϑπη, φϐβοσ, 
θυμϐσ). Μια ομϊδα μαθητών κατϋγραφε ςε ϋνα χαρτϐνι τα ςυναιςθόματα ομαδοποιημϋνα. 
Σο χαρτϐνι αναρτόθηκε ςε εμφανϋσ ςημεύο ςτον τούχο τησ αύθουςασ. 

Και πϊλι ςτην ολομϋλεια. Η εκπαιδευτικϐσ πρϐβαλε ςτουσ μαθητϋσ το βύντεο μιασ ταινύασ 
με τύτλο: «Σο τςύρκο τησ πεταλοϑδασ» (https://www.youtube.com/watch?v=oKHBbYAzCdI), 
ςτην οπούα αποδύδεται με ρεαλιςτικϐ τρϐπο η εκμετϊλλευςη και βύαιη αντιμετώπιςη 
ανθρώπων με ςωματικό δυςμορφύα ό αναπηρύα απϐ το κοινωνικϐ ςϑνολο. Η προβολό 
«παγώνει» ςτο ςημεύο που το παιδύ επιχειρεύ να πετϊξει ϋνα μόλο ςτον ϊνθρωπο που δεν 
ϋχει ϊκρα, ατραξιϐν του τςύρκου, πριν αντιδρϊςει ο πατϋρασ του. 

Οι μαθητϋσ χωρύςτηκαν ςε τετρϊδεσ. Κϊθε μαθητόσ τρϊβηξε απϐ ϋνα ςακοϑλι μύα κϊρτα 
που απεικϐνιζε ϋναν απϐ τουσ τρεισ βαςικοϑσ ρϐλουσ τησ ταινύασ (πατϋρασ – παιδύ – ο νϋοσ 
χωρύσ ϊκρα (Α.Μ.Ε.Α.). Όςοι εύχαν την ύδια κϊρτα ςχημϊτιςαν ομϊδα. Κϊθε ομϊδα θα 
ταυτιζϐταν με το ςυγκεκριμϋνο ρϐλο και θα ϋπαιρνε το ϐνομϊ τησ απϐ αυτϐν. Ζητόθηκε απϐ 
κϊθε ομϊδα να καταγρϊψει ςυναιςθόματα και αντιδρϊςεισ που βύωςε απϐ τη θϋαςη τησ 
«παγωμϋνησ» ςκηνόσ, που το παιδύ επιχειρεύ να πετϊξει ϋνα μόλο ςτον ϊνθρωπο χωρύσ ϊκρα, 
ςτο πλαύςιο, ϐμωσ, του ρϐλου τησ. Κϊθε ομϊδα κατϋθεςε δια του εκπροςώπου τησ ςτην 
ολομϋλεια αυτϊ ςτα οπούα κατϋληξαν τα μϋλη τησ. Η εκπαιδευτικϐσ ζότηςε απϐ την 
ολομϋλεια να ςυζητόςει και να καταλόξει ςε ςϑνθεςη απϐψεων αναφορικϊ με τισ 
προϒποθϋςεισ που πρϋπει να ςυντρϋχουν, ώςτε να μην εκδηλώνονται πρϊξεισ βύασ κατϊ 
«διαφορετικών» ατϐμων. την ολομϋλεια διατυπώθηκαν διαφορετικϋσ απϐψεισ, 
ακολοϑθηςε ςϑγκρουςη. Σϐτε, η εκπαιδευτικϐσ επικαλϋςτηκε το ςυμβϐλαιο και οι μαθητϋσ 
κατϋληξαν ςε ςϑνθεςη των διαφϐρων τοποθετόςεων.  

Σϋλοσ, η εκπαιδευτικϐσ προϋβη ςε ςϑνθεςη απϐψεων, παρατηρόςεων, επιςημϊνςεων 
που ακοϑςτηκαν και προϋκυψαν απϐ τα ϋργα των υποομϊδων τονύζοντασ τη ςπουδαιϐτητα 
των θϋςεων ϐλων των μελών για την προςϋγγιςη ενϐσ ζητόματοσ. 

Περιγραφό 5ησ και 6ησ ςυνϊντηςησ τησ ομϊδασ - δύο (02) διδακτικϋσ ώρεσ 

Οι βαςικού ςτϐχοι που τϋθηκαν όταν οι μαθητϋσ: να μϊθουν να εκφρϊζουν και να 
αποδϋχονται ςυναιςθόματα, να αςκηθοϑν ςτη διαχεύριςη ςυναιςθημϊτων. Επιμϋρουσ 
ςτϐχοι όταν οι μαθητϋσ: να μϊθουν να εκφρϊζουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ ςτην καθημερινό 
ζωό, να αςκηθοϑν ςτο να ελϋγχουν τον εαυτϐ τουσ, να ηρεμοϑν με ό χωρύσ βοόθεια, ϐταν τα 
ςυναιςθόματα εύναι ιδιαύτερα ϋντονα, δυςϊρεςτα κ.ϊ., να μποροϑν να εκφρϊζουν και να 
διαχειρύζονται τα ςυναιςθόματϊ τουσ με διϊφορουσ τρϐπουσ, να ςυνειδητοποιόςουν τη 
ςημαςύα του να μπαύνει κανεύσ ςτη θϋςη του ϊλλου κατανοώντασ τη ςυμπεριφορϊ του 
(ενςυναύςθηςη). 

Σα μϋλη τησ ομϊδασ κϊθιςαν ςτο ημικϑκλιο με αλφαβητικό ςειρϊ βϊςει του αρχικοϑ 
γρϊμματοσ του μικροϑ τουσ ονϐματοσ. Ϊπειτα ςχημϊτιςαν με το διπλανϐ τουσ δυϊδεσ, 
ςυγκεντρώθηκε ο καθϋνασ ςτον εαυτϐ του και προςπϊθηςε να θυμηθεύ μια ευχϊριςτη και 
μια δυςϊρεςτη εμπειρύα, που του γϋννηςε ϋντονα ςυναιςθόματα. Ακολοϑθωσ, μοιρϊςτηκαν 
ςτο πλαύςιο τησ δυϊδασ τισ εμπειρύεσ τουσ αυτϋσ και ςυζότηςαν πϊνω ςτον τρϐπο με τον 
οπούο αντιμετώπιςαν καταςτϊςεισ και διαχειρύςτηκαν τα ςυναιςθόματα που ϋνιωςαν. τη 
ςυνϋχεια, η διαμούραςη των εμπειριών ϋλαβε χώρα ςτην τετρϊδα, εκφρϊςτηκαν απϐψεισ, 
ϋγιναν επιςημϊνςεισ και η τετρϊδα κατϋληξε ςε ςυμπερϊςματα αναφορικϊ με 
ςυγκεκριμϋνεσ ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ.  

https://www.youtube.com/watch?v=oKHBbYAzCdI
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Οι μαθητϋσ ενθαρρϑνθηκαν να ςυζητόςουν πϊνω ςε ϋνα θϋμα με κοινωνικϋσ διαςτϊςεισ 
που κινεύ το ενδιαφϋρον και μπορεύ να προκαλϋςει ςυγκροϑςεισ μϋςα απϐ την ϋκφραςη 
διαμετρικϊ αντύθετων απϐψεων. Η εικϐνα μιασ ϋφηβησ που αςχολεύται με το ποδϐςφαιρο, 
ϐπωσ ϋνα αγϐρι τησ ηλικύασ τησ, γεννϊ ποικύλεσ εντυπώςεισ και μπορεύ να προκαλϋςει κϊθε 
εύδουσ αντύδραςη. Προβλόθηκε, λοιπϐν, ςτην ολομϋλεια τρϋιλερ απϐ την ταινύα «Κϊντο ϐπωσ 
ο Μπϋκαμ» (https://www.youtube.com/watch?v=P36vxWG-9HE). τη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ 
χωρύςτηκαν ςε ομϊδεσ ςυζητητών για τη ςτόριξη διαφορετικών θϋςεων. τη ςυζότηςη οι 
μαθητϋσ εξϋφραςαν τα ςυναιςθόματα που τουσ γϋννηςαν ςκηνϋσ τησ ταινύασ και 
ακοϑςτηκαν ϐλεσ οι απϐψεισ, ακϐμη και οι πιο ακραύεσ με την προϒπϐθεςη να όταν 
τεκμηριωμϋνεσ. τη φϊςη αυτό κϊποια μϋλη όρθαν ςε ςϑγκρουςη. Σϐτε η εκπαιδευτικϐσ 
επανόλθε ςτο αρχικϐ ςυμβϐλαιο επιςημαύνοντασ τισ αρχϋσ του διαλϐγου, ϐτι δηλαδό ςτη 
ςυζότηςη υπϊρχουν κανϐνεσ ςυμπεριφορϊσ, π.χ. ακϐμη και αν διαφωνοϑν ό θυμώνουν με 
τισ διαφορετικϋσ απϐψεισ, να το εκφρϊζουν με κϐςμιο λεκτικϐ τρϐπο και να μιλοϑν με τη 
ςειρϊ ο καθϋνασ, χωρύσ να διακϐπτουν ό να φωνϊζουν. 

την ολομϋλεια προβλόθηκε το μικρόσ διϊρκειασ βύντεο Η Δϑναμη τησ Ενςυναύςθηςησ -  
RSA Shorts from ToPortal (http://www.toportal.gr/?i=toportal.el.article&id=1483) με 
υπϐτιτλουσ. Κατϐπιν, οι μαθητϋσ ζωγρϊφιςαν ςε χαρτύ Α4 με μαρκαδϐρουσ πώσ κατϊλαβαν 
την ϋννοια τησ ενςυναύςθηςησ με εικϐνεσ - ςκύτςα, λϋξεισ, ςυνθόματα ό ϐπωσ αλλιώσ όθελαν, 
π.χ. με ϋνα μικρϐ πούημα. τη ςυνϋχεια, ϋδειξαν τα ϋργα τουσ ςτην ομϊδα και εξόγηςαν, ϐπου 
χρειαζϐταν, για να κατανοόςουν οι υπϐλοιποι τη δουλειϊ τουσ. Σϋλοσ, ανϊρτηςαν τα ϋργα 
τουσ ςε εμφανϋσ ςημεύο τησ αύθουςασ. 

Η εκπαιδευτικϐσ ετοιμϊζεται να κλεύςει τη ςυνϊντηςη. Ώρα για ςυζότηςη, αναςτοχαςμϐ. 
«Σι εύδαμε ςόμερα;». Η εκπαιδευτικϐσ προϋτρεψε τα μϋλη να αναλογιςτοϑν τον τρϐπο με τον 
οπούο υπεραςπύςτηκαν τισ θϋςεισ τουσ ςτη ςυζότηςη και ρώτηςε αν θα υιοθετοϑςαν αυτό 
τη ςυμπεριφορϊ ςτην καθημερινϐτητϊ τουσ. Ακολοϑθωσ, ϋθεςε και ϊλλα προσ 
προβληματιςμϐ ερωτόματα: «Για ποιο λϐγο εύναι ςημαντικϐ να ρυθμύζουμε τη ςυμπεριφορϊ 
μασ;», «Μετϊ τη ςυνϊντηςη αυτό θα ϊλλαζαν πιθανϊ τη ςυμπεριφορϊ τουσ κϊποιοι;», «Θα 
εξϋφραζαν αλλιώσ τα ςυναιςθόματϊ τουσ;». 

Περιγραφό 7ησ και 8ησ ςυνϊντηςησ τησ ομϊδασ - δύο (02) διδακτικϋσ ώρεσ 

Βαςικού ςτϐχοι όταν οι μαθητϋσ:  να κατανοόςουν τι εύναι ϊγχοσ, να αναπτϑξουν τεχνικϋσ 
διαχεύριςησ του ϊγχουσ. Επιμϋρουσ ςτϐχοι όταν οι μαθητϋσ:  να μποροϑν να περιγρϊψουν τι 
ςημαύνει ϊγχοσ, να κατανοόςουν ϐτι το ϊγχοσ ςυνδϋεται με ςυναιςθόματα και 
ςωματοποιεύται, να μποροϑν να εφαρμϐςουν τακτικϋσ και βόματα που θα τουσ 
«αποςυμπιϋςουν» και θα τουσ κϊνουν να νιώθουν καλϑτερα, ϐταν βιώνουν ςυνθόκεσ 
πύεςησ. 

Η ομϊδα χωρύςτηκε ςε υποομϊδεσ των τεςςϊρων (04) ατϐμων με τη μϋθοδο τησ τυχαύασ 
επιλογόσ. Ψσ εργαλεύο χρηςιμοποιόθηκε το ςακουλϊκι με φιγοϑρεσ που ζευγαρώνουν. Π.χ. 
όλιοσ – φεγγϊρι, ψαλύδι – χαρτύ, πουλύ – κλουβύ κ.ϊ.). ε κϊθε ομϊδα δϐθηκε ενημερωτικό 
φωτοτυπύα ςχετικϊ με την αντύδραςη των οργϊνων του ςώματοσ ςε κατϊςταςη ϊγχουσ 
(π.χ. καρδιϊ, ςτομϊχι, εγκϋφαλοσ κ.ϊ.). Κϊθε ομϊδα ϋπρεπε να μελετόςει τη φωτοτυπύα και 
να παρουςιϊςει με το δικϐ τησ τρϐπο τισ αντιδρϊςεισ ενϐσ ατϐμου κυριευμϋνου απϐ ϊγχοσ 
ςε φωτοτυπύα Α4, ϐπου όδη υπϊρχει ςχεδιαςμϋνο το περύγραμμα ενϐσ ανθρώπινου 
κεφαλιοϑ. Εκεύ, προςπϊθηςαν να αποδώςουν την ϋκφραςη του προςώπου και, 
προχωρώντασ παρακϊτω, να ςχεδιϊςουν και τη ςτϊςη του ςώματοσ. τη ςυνϋχεια, 
επιςημϊνθηκε απϐ την εκπαιδευτικϐ ϐτι ο ϊνθρωποσ, ςώμα, ψυχό και πνεϑμα, αποτελεύ μια 
ολϐτητα (π.χ. τα ϐργανα οϑτε λειτουργοϑν το καθϋνα ανεξϊρτητα απϐ τα ϊλλα οϑτε μϋνουν 
ανεπηρϋαςτα απϐ την ψυχικό κατϊςταςη του ατϐμου). 

Η ϊςκηςη «Ζουμ» (Banyai, 1995): Επανερχϐμαςτε ςτην ολομϋλεια. Η εκπαιδευτικϐσ 
μούραςε ςε κϊθε μϋλοσ τησ ομϊδασ δϑο (02) με τρεισ (03) εικϐνεσ, οι οπούεσ αποτελοϑν μϋροσ 
απϐ το ςϑνολο τριϊντα (30) εικϐνων που ςτοιχειοθετοϑν, αν μπουν ςε ςωςτό ςειρϊ, μια 
ιςτορύα (απϐ την απροςδιϐριςτη, μακρινό απεικϐνιςη του πλανότη γη μϋχρι την εςτύαςη, 

https://www.youtube.com/watch?v=P36vxWG-9HE
http://www.toportal.gr/?i=toportal.el.article&id=1483
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«ζουμϊριςμα», ςε μια λεπτομϋρειϊ του, το λοφύο ενϐσ κϐκορα) και ϐλα τα μϋλη τησ ομϊδασ 
κλόθηκαν να βϊλουν τισ εικϐνεσ ςε ςειρϊ, ώςτε να ςχηματιςτεύ η ιςτορύα (Banyai, 1995). Ο 
ςκοπϐσ τησ ϊςκηςησ εύναι η ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ, τησ ςυνεργαςύασ ςτο πλαύςιο τησ 
ομϊδασ, αλλϊ και η απϐκτηςη δεξιοτότων ζωόσ αναφορικϊ με τον ϋλεγχο του ϊγχουσ. Η 
εκπαιδευτικϐσ – ςυντονύςτρια κατϊ τη διεξαγωγό τησ ϊςκηςησ επεςόμανε ϐτι, ϐταν νιώθει 
κανεύσ ϊγχοσ και μπλοκϊρεται, εςτιϊζει ςε λεπτομϋρειεσ αδυνατώντασ να δει την 
κατϊςταςη, που βιώνει, ςυνολικϊ απϐ απϐςταςη. Μια μικρό μετατϐπιςη απϐ τη ςυνόθη 
θϋςη που υιοθετεύ και τον «μπλοκϊρει» μπορεύ να λειτουργόςει καταλυτικϊ, ώςτε να 
απαλλαγεύ απϐ το ϊγχοσ ό, τουλϊχιςτον, να το περιορύςει (Wilderdom).  

Ακολοϑθηςε το ομαδικϐ παιχνύδι αυτογνωςύασ: «ο αςφαλόσ χώροσ» (Βαρβαροϑτςου, 
2011;2012). Η εκπαιδευτικϐσ ζότηςε απϐ τα μϋλη τησ ομϊδασ να κλεύςουν τα μϊτια τουσ και 
να εςτιϊςουν ςτην αναπνοό τουσ, ώςτε να χαλαρώςουν (με τη βοόθεια χαλαρόσ μουςικόσ, 
ύςωσ). Μετϊ κλόθηκαν να δημιουργόςουν με τη φανταςύα τουσ ϋνα χώρο, ςτον οπούο 
αιςθανϐταν απϐλυτη αςφϊλεια. Η φανταςτικό αυτό ςϑνθεςη του χώρου θα περιελϊμβανε 
ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτερεσ λεπτομϋρειεσ. Γι’ αυτϐ και απευθϑνονται ςτουσ μαθητϋσ 
ερωτόςεισ του τϑπου: «Σι περιλαμβϊνει αυτϐσ ο χώροσ;», «Απϐ ποια υλικϊ εύναι 
δομημϋνοσ;», «Πρϐκειται για μεγϊλο ό μικρϐ χώρο;» (διϊρκεια  ϊςκηςησ 15΄) 
(Βαρβαροϑτςου, 2011 - 2012). Ακολοϑθωσ, κϊθε μϋλοσ περιϋγραψε το χώρο, που 
φαντϊςτηκε και πώσ αιςθϊνθηκε μϋςα ς’ αυτϐν. Όςα μϋλη επιθυμοϑςαν μποροϑςαν να τον 
ζωγραφύςουν αντύ να τον περιγρϊψουν λεκτικϊ. Η εκπαιδευτικϐσ διευκρύνιςε ϐτι απϐ το 
ςημεύο εκεύνο και ςτο εξόσ ο καθϋνασ τουσ θα μποροϑςε, αν όθελε, να ανατρϋχει ςτο «χώρο», 
που δημιοϑργηςε, για να περιορύζει την ϋνταςη αρνητικών ςυναιςθημϊτων.  

Η ςυνϊντηςη ολοκληρώθηκε με το παιχνύδι ρϐλων. Οι μαθητϋσ κϊθιςαν ςε ςειρϊ ςτην 
ολομϋλεια, ανϊλογα με την ημερομηνύα τησ γϋννηςόσ τουσ. χημϊτιςε ο καθϋνασ με το 
διπλανϐ του μια δυϊδα. Η εκπαιδευτικϐσ μούραςε ςτισ δυϊδεσ χαρτϊκια με ςυνθόκεσ ϊγχουσ 
και ϋβαλε τα μϋλη κϊθε δυϊδασ να υποδυθοϑν ρϐλουσ. Σο ϋνα ϊτομο όταν αυτϐ που βύωνε το 
ϊγχοσ και το ϊλλο ο εμψυχωτόσ. Ανϊ δϑο τα ϊτομα ςηκώθηκαν και δραματοπούηςαν τουσ 
ρϐλουσ τουσ. Ακολοϑθωσ τα μϋλη των δυϊδων ϊλλαξαν ρϐλουσ, ώςτε να καλλιεργόςουν την 
ενςυναύςθηςη. 

την ολομϋλεια ϋλαβε χώρα ςυζότηςη για το θϋμα τησ ςωματοπούηςησ του ϊγχουσ και 
για το πϐςο ςημαντικϐ εύναι να μϊθουμε να «ακοϑμε» το ςώμα μασ που μασ ειδοποιεύ 
ςτϋλνοντασ «μηνϑματα». Πϐςο εϑκολα μποροϑμε να χαλαρώνουμε ακϐμη και ςτο χώρο του 
ςχολεύου, π.χ. πριν το διαγώνιςμα ό μετϊ απϐ μια κουραςτικό και, γενικϊ, δϑςκολη μϋρα.. 
Ακολοϑθηςε ςυζότηςη για το πϐςο ςημαντικϐ εύναι να μπορεύ κϊποιοσ να «δει» μια 
δϑςκολη, ςτρεςογϐνο κατϊςταςη απϐ απϐςταςη, χωρύσ να «κολλϊει» ςε επιμϋρουσ ςτοιχεύα.  

Αθνινχζσο, κνηξάζηεθε ζηελ νινκέιεηα θσηνηππία κε ηελ εηθφλα ηνπ δέληξνπ ησλ ξφισλ  

θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζεκεηψζνπλ δχν (02) έσο ηέζζεξηο (04) θηγνχξεο, πνπ 

ζεσξνχλ φηη εθθξάδνπλ ηνπο ξφινπο πνπ είραλ ζηηο ππν-νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Salto – Youth / Erasmus+). Σέινο, επηρεηξήζεθε ζχλζεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 

πνπ επεζήκαλε ηε ζπκβνιή φισλ ησλ κειψλ κέζα απφ ηνπο ξφινπο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο. 

Αποτελϋςματα 

Κατϊ τη πρώτη και δεϑτερη ςυνϊντηςη τησ ομϊδασ επετεϑχθη η πρώτη γνωριμύα μεταξϑ 
των μελών, ώςτε να ξεκινόςει η διαδικαςύα του δεςύματοσ. Με την ϊςκηςη τρεισ αλόθειεσ και 
ϋνα ψϋμα αποκαλϑφθηκαν ςτοιχεύα τησ προςωπικϐτητασ των μετεχϐντων. τη φϊςη αυτό 
ϋγινε ϋνα ςημαντικϐ βόμα για τη δημιουργύα κλύματοσ οικειϐτητασ και εμπιςτοςϑνησ με τη 
διαμούραςη εμπειριών, κυρύωσ, θετικών,  ενώ ϐλα τα μϋλη ενθαρρϑνθηκαν ςτο να 
ςυμμετϊςχουν ςτο πλαύςιο καθοριςμοϑ, ςϑνταξησ και ανϊρτηςησ του ςυμβολαύου τησ 
ομϊδασ. Κατϊ τη διεξαγωγό τησ δραςτηριϐτητασ Έρημοσ διαχειρύςτηκαν ςυγκροϑςεισ που 
εύχαν να κϊνουν με διαφορετικϋσ ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ ςτην αντιμετώπιςη μιασ 
κατϊςταςησ και πόραν αποφϊςεισ ςυνεκτιμώντασ ϐλεσ τισ απϐψεισ τησ ομϊδασ. την τρύτη 
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και τϋταρτη ςυνϊντηςη κατενϐηςαν δϑο βαςικϋσ αρχϋσ, ϐτι οι διαφωνύεσ εύναι παρϊγοντασ 
προϐδου, ϐταν η ομϊδα λειτουργεύ με κανϐνεσ που θϋτουν ϐρια και ϐτι κϊθε ϊνθρωποσ 
προςεγγύζει με διαφορετικϐ τρϐπο ϋνα ςυγκεκριμϋνο γεγονϐσ βλϋποντϊσ το απϐ 
διαφορετικό οπτικό γωνύα ανϊλογα με τα βιώματα και την προςωπικϐτητϊ του. Κατϊ την 
πϋμπτη και ϋκτη ςυνϊντηςη οι μαθητϋσ αςκόθηκαν ςτην αναγνώριςη, ϋκφραςη και 
αποδοχό των ςυναιςθημϊτων, θετικών και αρνητικών. ημαντικϐ εύναι ϐτι ϋκαναν ϋνα βόμα 
προϐδου ς’ αυτϐ το τϐςο βαςικϐ κομμϊτι τησ ενςυναύςθηςησ (μπαύνω ςτη θϋςη του ϊλλου). 
την τελευταύα ςυνϊντηςη ο πρώτοσ ςτϐχοσ τησ κατανϐηςησ του ϊγχουσ με την επύδραςη 
που αυτϐ αςκεύ ςτο ςώμα (ςωματοπούηςη) επετεϑχθη με τη βοόθεια ςχεδύων και ςχημϊτων 
του ανθρώπινου ςώματοσ. Επύςησ, διδϊχθηκαν με επιτυχύα τεχνικϋσ «αποςυμπύεςησ», που 
θα τουσ κϊνουν να νιώςουν καλϑτερα και αςφαλεύσ ςε περιπτώςεισ που βιώςουν το 
ςχολικϐ περιβϊλλον ωσ εχθρικϐ. Σϋλοσ, μϋςα απϐ την εικϐνα με το δϋντρο και τον εντοπιςμϐ 
τησ θϋςησ τουσ ςε αυτϐ, κατανϐηςαν τη θϋςη τουσ ςτην ομϊδα και φυςικϊ το γεγονϐσ ϐτι ο 
καθϋνασ τουσ αποτελεύ μϋροσ απϐ ϋνα ςϑνολο που λειτουργεύ με τη ςυμβολό ϐλων των 
μελών. Αντιμετωπύςτηκαν δυςκολύεσ ςτον τρϐπο ϋκφραςησ των ςυναιςθημϊτων τουσ μετϊ 
την προβολό τησ ταινύασ Σο τςύρκο τησ πεταλοϑδασ για το μη αναμενϐμενο τησ πλοκόσ. 

πκπεξάζκαηα 

Εξαιρετικϊ ςημαντικό όταν η διαμούραςη τησ θετικόσ εμπειρύασ ςτη δημιουργύα κλύματοσ 
οικειϐτητασ κατϊ την πρώτη φϊςη ςχηματιςμοϑ τησ ομϊδασ που ενιςχϑθηκε με την ϊςκηςη 
τρεισ αλόθειεσ και ϋνα ψϋμα. Η εμπλοκό των μελών ςτη διαδικαςύα επύλυςησ προβλόματοσ 
ςε ςυνθόκεσ που προςομοιϊζουν την πραγματικϐτητα ςυνϋβαλε ςτη ςυνειδητοπούηςη τησ 
ςημαςύασ του να ςυνακοϑγονται ϐλεσ οι απϐψεισ για την υπϋρβαςη προβλημϊτων, αφοϑ 
ςυνόθωσ η λϑςη μπορεύ να εντοπιςτεύ ακϐμη και ςε αυτϐ που κατ’ εμϊσ μοιϊζει παρϊδοξο, 
απύθανο, ακϐμη και απαρϊδεκτο.  
Η ελεϑθερη ϋκφραςη και πολυφωνύα μϋςα ςτην ομϊδα δεν καταργεύ τη δυνατϐτητϊ τησ για 
λόψη ςωςτών και δύκαιων αποφϊςεων. Η ςυνειδητοπούηςη και καταγραφό των 
ςυναιςθημϊτων με τη βιωματικό προςϋγγιςη, δύνει ςτο μαθητό την ευκαιρύα να κατανοόςει 
πλόρωσ τη ςυναιςθηματικό του κατϊςταςη, θετικό ό αρνητικό, ώςτε να μπορεύ να τη 
διαχειριςτεύ αναλϐγωσ.  

Κατϊ την τϋταρτη ςυνϊντηςη ϋγινε ερώτηςη ςχετικϊ με τισ αντιδρϊςεισ του ςώματοσ 
ϐταν κυριαρχεύται απϐ ϊγχοσ και προτϊθηκε να ςχεδιαςτοϑν / ζωγραφιςτοϑν. Οι μαθητϋσ 
εύχαν την ευκαιρύα να δουν την κατϊςταςη του ϊγχουσ ωσ παρατηρητϋσ, με αφορμό τισ 
εικϐνεσ, ώςτε να ςκεφτοϑν πϊνω ςε αυτόν ςε επύπεδο γνώςεων, δεξιοτότων διαχεύριςησ και 
ςτϊςεων, δηλαδό πϐτε και γιατύ ϋχει κϊποιοσ αυτό τη ςυμπεριφορϊ, μπορεύ να την ελϋγξει, 
και πωσ, προσ την επιθυμητό κατεϑθυνςη.  τη δραςτηριϐτητα Ζουμ, ϐταν ο κϊθε μαθητόσ 
πόρε τισ δϑο ό τρεισ εικϐνεσ, απϐ τισ τριϊντα ςυνολικϊ, και ρωτόθηκε για το πώσ αιςθϊνεται 
βλϋποντϊσ τεσ, αρκετού εύπαν ϐτι αιςθϊνθηκαν ϊςχημα, ϊλλοι εύπαν ϐτι τουσ δημιοϑργηςε 
ϊγχοσ το ϐτι δεν μπϐρεςαν να διακρύνουν κϊποιο νϐημα ςτισ εικϐνεσ που εύχαν ςτα χϋρια 
τουσ. Μετϊ ϊρχιςαν να προςπαθοϑν να τισ τοποθετόςουν ςε ςειρϊ ώςτε να δημιουργηθεύ η 
εξϋλιξη μιασ ό δυο ιςτοριών, αφοϑ ϋκαναν κϊποιεσ δοκιμϋσ, αναθεώρηςαν, ξαναδοκύμαςαν 
μϋχρι να καταλόξουν απϐ κοινοϑ ςτη ςειρϊ των εικϐνων, και διηγόθηκαν τισ ιςτορύεσ που 
απεικονύςτηκαν. Σο επικρατϋςτερο ςυναύςθημα, που ανϊφεραν μετϊ την διόγηςη των 
ιςτοριών, όταν χαρϊ απϐ την ςυνεργαςύα και την ςϑνθεςη των δυο ιςτοριών που με τη 
διόγηςη τουσ απϐδωςαν νϐημα. υζητόθηκε ϐτι βλϋποντασ απϐ πολϑ κοντϊ (ζουμϊροντασ) 
ςε κϊποιο ςημεύο, δύνεται ϋμφαςη ςε μια λεπτομϋρεια που μϐνη τησ ύςωσ δεν ϋχει νϐημα ό 
χϊνεισ το ςυνολικϐ νϐημα τησ ιςτορύασ, ϐπωσ η τελευταύα εικϐνα τησ ϐλησ αφόγηςησ. 
Αντύςτοιχα βλϋποντασ απϐ πϊρα πολϑ μακριϊ δεν διακρύνεται η απεικϐνιςη, οϑτε μπορεύ να 
αποδοθεύ κϊποιο νϐημα, ϐπωσ η πρώτη εικϐνα τησ ςυνολικόσ αφόγηςησ. Ειπώθηκε ϐτι 
παρατηρώντασ τισ εικϐνεσ ϋτςι ϐπωσ τοποθετόθηκαν ςτη ςειρϊ για την καταςκευό των 
ιςτοριών χρειαζϐταν κανεύσ να μετακινηθεύ ςτο χώρο για να παρακολουθόςει το ξετϑλιγμα 
του νοόματοσ. Αντύςτοιχα κϊποιεσ φορϋσ εύναι ανϊγκη να μετακινηθοϑμε για να αλλϊξουμε 
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θϋςη παρατόρηςησ και μπορεύ να δοϑμε καινοϑρια ςτοιχεύα που να μασ διευκολϑνουν. 
Φαρακτηριςτικϊ, κϊποιοσ μαθητόσ εύπε «να μην κολλϊμε», ϊλλοσ εύπε «να πϊρω μια ανϊςα 
και να πϊω παραπϋρα», ϊλλοσ «να δω τα πρϊγματα απϐ ψηλϊ ό απϐ απϐςταςη». ημαντικϐ 
επύςησ εύναι ϐτι αναφϋρθηκαν ςε καταςτϊςεισ ϐπου δεν κατανοοϑςαν κϊτι ςε κϊποιο 
μϊθημα. Όταν ϐμωσ «δεν κολλοϑςαν ςε αυτϐ που δεν καταλϊβαιναν», αλλϊ πόγαιναν ςτο 
προηγοϑμενο κεφϊλαιο και κατανοώντασ το προηγοϑμενο, και ύςωσ κϊποιεσ φορϋσ, και το 
επϐμενο, λυνϐταν και το ενδιϊμεςο δυςεξόγητο  ςημεύο. Ειπώθηκαν επύςησ ϐτι «παύρνω 
απϐςταςη μπορεύ να ςημαύνει εύμαι ψϑχραιμοσ», «ϐπωσ απϐ πολϑ μακριϊ και απϐ πολϑ 
κοντϊ χϊνεισ το ςυνολικϐ νϐημα, αντύςτοιχα και οι ακραύεσ θϋςεισ δεν αποδύδουν το νϐημα, 
αλλϊ μια λεπτομϋρεια του ό κϊτι δυςδιϊκριτο που μπορεύ να μην ϋχει ςημαςύα».  Οι 
δραςτηριϐτητεσ ςτο 4ο δύωρο ϋδωςαν, επύςησ, την ευκαιρύα ςε κϊποιουσ μαθητϋσ ν’ 
αρχύςουν να αποκτοϑν ϋναν προςωπικϐ ϊξονα. Με ϋναυςμα την ςυγκϋντρωςη  ςτην 
παρατόρηςη τησ αναπνοόσ, και ερωτόςεισ προβληματιςμοϑ που τϋθηκαν απϐ την 
εκπαιδευτικϐ μαζύ με την περιγραφό τησ δραςτηριϐτητασ, ξεκύνηςε ϋνασ εςωτερικϐσ 
διϊλογοσ με τον εαυτϐ, «πώσ νιώθω τώρα;», «πϐτε νιώθω όρεμα;», «μπορώ να επαναφϋρω 
κϊποια ηρεμύα ςτον εαυτϐ μου, ϐταν βρύςκομαι υπϐ πύεςη, για να εύμαι αποτελεςματικϐσ;», 
«με υποςτηρύζει αρκετϊ ο αςφαλόσ χώροσ μου;», «τι ϊλλο μπορώ να προςθϋςω ςτον χώρο 
μου, ώςτε να γύνει πιο υποςτηρικτικϐσ για μϋνα;». Σϋλοσ, το παιχνύδι ρϐλων ςε δυϊδεσ, ο 
ϋνασ βρύςκεται ςε μια  κατϊςταςη ϊγχουσ και ο ϊλλοσ προςπαθεύ εμψυχώνοντϊσ τον να την 
διαχειριςτεύ. Οι ρϐλοι αλλϊζουν, ώςτε να μπουν και ςτισ δυο θϋςεισ και να καλλιεργόςουν 
την ενςυναύςθηςη. Μετϊ ςυζότηςαν τα ςυναιςθόματα που κυριϊρχηςαν ςε κϊθε 
κατϊςταςη. Οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ ανϋφεραν το ςυναύςθημα του φϐβου, κϊποιοι 
αναφϋρθηκαν ςε αδυναμύα δρϊςησ που τουσ κρατοϑςε ακινητοποιημϋνουσ, εντεύνοντασ το 
ϊγχοσ. Επύςησ μύληςαν μεταξϑ τουσ και ςημεύωςαν τρϐπουσ υποςτόριξησ που θα όθελαν 
αλλϊ οι εμψυχωτϋσ τουσ δεν αξιοπούηςαν. ε ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητεσ του 4ου δύωρου, κϊθε 
μαθητόσ αναφϋρθηκε ςε διαφορετικϐ ςυναύςθημα που βιώνει ςε κατϊςταςη ϊγχουσ ό 
καταςτϊςεισ που τον αγχώνουν, ό ςωματικϋσ αντιδρϊςεισ ϊγχουσ. υζητόθηκε απϐ την 
εκπαιδευτικϐ ϐτι καθϋνασ αντιδρϊ διαφορετικϊ και για κϊποιον μια τεχνικό διαχεύριςησ 
ϊγχουσ μπορεύ να εύναι πιο αποτελεςματικό απϐ κϊποια ϊλλη, που ιςχϑει για ϊλλο μαθητό. 
Καλϐ εύναι να ακοϑμε τον ϊλλο με προςοχό και ενςυναύςθηςη ώςτε να κατανοόςουμε την 
μοναδικϐτητϊ του, αλλϊ και τα κοινϊ μασ ςτοιχεύα. τισ δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ, ϐπωσ και ςε 
ϊλλεσ καταςτϊςεισ ςτη ζωό, δεν υπϊρχει ςωςτϐ για ϐλουσ ό λϊθοσ για ϐλουσ, αλλϊ ο 
καθϋνασ αρχύζει να βρύςκει το καταλληλϐτερο για τον ύδιο, χωρύσ αυτϐ να τον φϋρνει ςε 
ςϑγκρουςη με τουσ ϊλλουσ, αντύθετα ςε κϊποιεσ ςυνθόκεσ μπορεύ να βοηθόςει ο ϋνασ τον 
ϊλλο, ςυμπληρωματικϊ, ανϊλογα με τισ δυνατϐτητεσ του.  
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Περύληψη 

Σο ςχολικϐ διϊλειμμα αποτελεύ ϋνα τμόμα τησ ςχολικόσ καθημερινϐτητασ που 
μερικϋσ φορϋσ αγνοεύται απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, καθώσ δεν θεωρεύται ςημαντικϐ. 
Η εργαςύα αυτό τονύζει την αναγκαιϐτητα τησ ϑπαρξόσ του και δεύχνει τουσ τρϐπουσ 
που μπορεύ να παύξει ρϐλο ςτη βελτύωςη τησ ςχολικόσ καθημερινϐτητασ των 
μαθητών. Για να επιτευχθεύ αυτϐ ϋγινε προςπϊθεια να εντοπιςτοϑν, μϋςα απϐ 
παρατόρηςη, οι ανϊγκεσ που ϋχουν να καλϑψουν οι μαθητϋσ κατϊ τη διϊρκεια του 
διαλεύμματοσ.Οι προτϊςεισ βαςύζονται ςε καλϋσ πρακτικϋσ που ϋχουν παρατηρόςει 
οι ςυγγραφεύσ ςε ςχολεύα και ςτηρύζονται βιβλιογραφικϊ. τϐχοσ τησ εργαςύασ 
αυτόσ εύναι η αξιοπούηςη του ςχολικοϑ διαλεύμματοσ ωσ ϋνασ ςημαντικϐσ 
παρϊγοντασ τησ ανϊπτυξησ των μαθητών. υνεπώσ εύναι χρϋοσ 
τωνεκπαιδευτικώνκαι των γονϋωννα προςφϋρουν πληθώρα επιλογών ςε ϋνα 
ελκυςτικϐ και αςφαλϋσ ςχολικϐ περιβϊλλον προςδοκώντασ την αμϋριςτη 
ςυμμετοχό και χωρύσ αποκλειςμοϑσ ςε δραςτηριϐτητεσ απϐ το ςϑνολο των 
μαθητών. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: διϊλειμμα, παιχνύδι, δραςτηριϐτητεσ, αλληλεπύδραςη, ςχολικϐ 
κλύμα. 

Δηζαγσγή 

Εύναι κοινϊ αποδεκτϐ ϐτι οι μαθητϋσ διακατϋχονται ςτισ μϋρεσ μασ απϐ υπερβολικϐ 
ϊγχοσ, νοιώθουν πιεςμϋνοι και ςτρεςαριςμϋνοι απϐ τα πρώτα χρϐνια τησ ςχολικόσ τουσ 
ζωόσ, αφοϑ ςχεδϐν ςτο ημερόςιο πρϐγραμμϊ τουσ προςτύθενται αρκετϋσ επιπλϋον 
εξωςχολικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Ϊτςι ο χρϐνοσ εύναι πϊντα ελλιπόσ για το ςϑνολο των 
μαθητικών υποχρεώςεων και ςχεδϐν ανϑπαρκτοσ για παιχνύδι. 

Η αξιοπούηςη του ελεϑθερου χρϐνου ςυμβϊλλει ςτη γενικϐτερη ψυχοκοινωνικό 
ςυγκρϐτηςη των παιδιών (Σςύκουλασ και ςυν., 2002). Oι δραςτηριϐτητεσ ελεϑθερου χρϐνου 
ςτην παιδικό ηλικύα ςυνδϋονται με την ομαλό ανϊπτυξη του παιδιοϑ, την αυτονομύα, την 
καλό διϊθεςη, τη δυνατϐτητα επϋνδυςησ και λόψησ ικανοπούηςησ, καθώσ και την 
ελαχιςτοπούηςη του ςτρεσ (ταθοποϑλου και ςυν. 2002, Affemaunetal. 1987). Επύςησ, η 
αξιοπούηςη του ελεϑθερου χρϐνου μπορεύ να επηρεϊςει ϊμεςα αλλϊ και μακροπρϐθεςμα τη 
ςωματικό υγεύα των παιδιών (Betzetal., 1993).  

τη ςημερινό πραγματικϐτητα ο εξωςχολικϐσ διαθϋςιμοσ χρϐνοσ των μαθητών εύναι 
ςυχνϊ υπερβολικϊ προγραμματιςμϋνοσ και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ παύζει το ρϐλο τησ 
ςυμπλόρωςησ του χρϐνου τησ ςχολικόσ μϊθηςησ, αποδυναμωμϋνοσ απϐ το εγγενϋσ 
χαρακτηριςτικϐ τησ αυτοδιϊθεςησ και τησ επιλογόσ (ΘωϏδησ Ι., 2002). 
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Σην δεκαετύα του 1990 υπόρξε μια τϊςη για μεύωςη του ςχολικοϑ διαλεύμματοσ ό 
καιολοκληρωτικό περικοπό του, αφιερώνοντασ ϐλο το χρϐνο ςτην ακαδημαώκό μϊθηςη 
(Blatchford&Sumpner, 1998). Σα προβλόματα που παρουςιαζϐταν ςτα διαλεύμματα 
«ανϊγκαςαν» τα ςχολεύα να μειώςουν τη διϊρκεια τουσ.Ενώ καταςκευαζϐτανε καινοϑργια 
ςχολεύαχωρύσ αθλητικοϑσ χώρουσ και ςχολικό αυλό(Schoolsbecomingallworkandnoplay, 
2001). 

κοπϐσ τησ εργαςύασ αυτόσ εύναιη καταγραφό τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ, η διερεϑνηςη 
των αναγκών που υπϊρχουν και η δημιουργύα προτϊςεων για την αξιοπούηςη του ςχολικοϑ 
διαλεύμματοσ ώςτε οι μαθητϋσ να περνοϑν τη μϋρα τουσ ςε ϋνα υγιϋσ ςχολικϐ περιβϊλλον, 
δημιουργικϊ και ευχϊριςτα.  

Αλαγθαηφηεηα 

Σο διϊλειμμα εύναι ςημαντικϐ και μπορεύ να ξεκουρϊςει και να "αποφορτύςει" τουσ 
μαθητϋσ απϐ την ϋνταςη των μαθημϊτων. Επύςησ κϊνοντασ δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
δεν υπϊρχει διαθϋςιμοσ χρϐνοσ για να δημιουργηθοϑν διαμϊχεσ και παραβατικϋσ 
ςυμπεριφορϋσ. 

Σο ςχολικϐ διϊλειμμα μπορεύ να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να αποκομύςουν γνωςτικϊ, 
κοινωνικϊ, ςυναιςθηματικϊ και αναπτυξιακϊ οφϋλη. Με την πύεςη για ακαδημαώκϋσ 
απαιτόςεισ και επιδϐςεισ, τισ κοινωνικϋσ πιϋςεισ και ταυτϐχρονα τισ τϊςεισ τησ παιδικόσ 
παχυςαρκύασ, οι μαθητϋσ του γυμναςύου χρειϊζονται το διϊλειμμα περιςςϐτερο απϐ ποτϋ 
ϊλλοτε (Londonetal. 2015).  

Τπϊρχουν αρκετού λϐγοι για τουσ οπούουσ οι ϋφηβοι μαθητϋσ χρειϊζονται το διϊλειμμα 
(Recess: NecessityorNicety, n.d.): 

• μακαίνουν να κοινωνικοποιοφνται ωσ ζφθβοι, ςτο πλαίςιο αυτό δοκιμάηουν 

διάφορουσ ρόλουσ και το ςχολείο αποτελεί ζνα αςφαλζσ περιβάλλον μζςα ςτο οποίο 

μποροφν να γίνουν αυτζσ οι διεργαςίεσ. 

• μακαίνουν να ελζγχουν τον αδόμθτο χρόνο τουσ και να τον χρθςιμοποιοφν ςωςτά. 

• αναπτφςςονται με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ και βρίςκονται ςε διάφορα επίπεδα 

ανάπτυξθσ: ςωματικά, ψυχικά και ςυναιςκθματικά. Ο ςχολικόσ χϊροσ τουσ παρζχει 

τθ δυνατότθτα να δοκιμάςουν τισ ςυναιςκθματικζσ και ψυχικζσ ικανότθτζσ τουσ και 

τουσ μυσ τουσ και να εκτονϊςουν τθν ενζργεια τουσ. 

• επικοινωνοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ εκτόσ τάξθσ, ςε άτυπεσ ςυνκικεσ. Στο πλαίςιο 

αυτό(ςτα διαλείμματα)ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να μάκει πολλά για ζνα παιδί ι 

μπορεί να ςυνδεκεί με τουσ μακθτζσπράγμα που δεν κα ιταν εφκολο να γίνει 

διαφορετικά. Θ διδαςκαλία ςυνεχίηεται κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ, αλλά 

μακαίνουν και οι εκπαιδευτικοί. 

Με βϊςη τα προηγοϑμενα οι μαθητϋσ χρειϊζονται διϊλειμμα για να ξεκουραςτοϑν, να 
αλληλεπιδρϊςουν, να παύξουν, να καλϑψουν τισ διατροφικϋσ τουσ ανϊγκεσ. Αυτϊ 
αναπτϑςςονται ςτισ ενϐτητεσ που ακολουθοϑν. 

Παίδνπλ 

Σα πλεονεκτόματα τησ φυςικόσ δραςτηριϐτητασ ςτη διατόρηςη βϋλτιςτησ υγεύασ και 
ευημερύασ των μαθητών και εφόβων εύναι αδιαφιλονύκητα. Σο ςχολικϐ περιβϊλλον παρϋχει 
δυνατϐτητεσ ώςτε οι μαθητϋσ να ςυμμετϋχουν ςε φυςικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
(physicallyactive) (Parrishetal. 2013). Σο ςχολικϐ διϊλειμμα παρϋχει μια ςημαντικό 
δυνατϐτητα για να αυξηθεύ το επύπεδο φυςικό δραςτηριϐτητασ των 
μαθητών(Escalanteetal., 2014). 
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Σο περιοδικϐ educationworld θϋτει το ερώτημα αν το διϊλειμμα αποτελεύ μια 
αναγκαιϐτητα ό μια λεπτομϋρεια. Οι εκπαιδευτικού ςε ςυνεντεϑξεισ δόλωςαν ϐτι πιςτεϑουν 
ϋντονα ςτην μεγϊλη αξύα του παιχνιδιοϑ. Μϋςα απϐ το παιχνύδι περνοϑν διδϊγματα που 
ςυχνϊ δεν μπορεύ να μϊθει το παιδύ απϐ ϊλλη πηγό. Πιςτεϑουν ϐτι αφαιρώντασ απϐ τα 
παιδιϊ χρϐνο για να παύξουν, δεν θα αυξηθοϑνοι βαθμολογύεσ του ςτα μαθόματα. Με ϐλη τη 
βιαςϑνη να περϊςουν τυποποιημϋνεσ δοκιμϋσ, οι μαθητϋσ ϋχουν ϐλο και λιγϐτερο χρϐνο για 
να παύξουν και να το απολαϑςουν (Recess: NecessityorNicety, n.d.).Πολλϋσ εύναι οι φορϋσ 
που οι μικρού μαθητϋσ ικετεϑουν ςτο μϊθημα τησ Υυςικόσ Αγωγόσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ για 
λύγο ελεϑθερο παιχνύδι επιπλϋον, αφοϑ ελλιπόσ και περιοριςμϋνοσ εύναι ο χρϐνοσ τησ 
ημερόςιασ ςωματικόσ δραςτηριϐτητασ για να ςυμπληρώςει τισ βιολογικϋσ ανϊγκεσ τουσ για 
εκτϐνωςη τησ περύςςειασ ενϋργειασ που φϋρει ο προϋφηβοσ και ϋφηβοσ. 

Σα τελευταύα χρϐνια εμφανύζονται ιςχυριςμού ϐτι οι ευκαιρύεσ των παιδιών για 
ενεργητικό ςωματικό δραςτηριϐτητα ελαχιςτοποιεύται και απειλεύται απϐ τισ αλλαγϋσςτο 
φυςικϐ και κοινωνικϐ περιβϊλλον, ϐπου υιοθετοϑν υποκινητικϐ τρϐπο ζωόσ απϐ την 
πρώιμη παιδικό ηλικύα (Doherty&Baily, 2003). 

Πολλϋσμελϋτεσπροτεύνουνδιαφορετικϋσπαρεμβϊςεισϐπωσ: παιχνύδια δαπϋδου, ϐργανα 
για παιχνύδι, παιχνύδια δαπϋδου με φυςικϊ πεδύα δρϊςησ και παιχνύδια δαπϋδου με ϐργανα 
γυμναςτικόσ. Σα αποτελϋςματα τουσ υποδεικνϑουν ϐτι υπϊρχουν δυνατϐτητεσ να αυξηθεύ η 
φυςικό δραςτηριϐτητα κατϊ τη διϊρκεια του διαλεύμματοσ. Σο ςυνολικϐ αποτϋλεςμα που 
ϋφταςαν οι Escalanteetal. (2014) εύναι ϐτι:  

1. Οι παρεμβϊςεισ που βαςύζονται ςε παιχνύδια δαπϋδου, παιχνύδια μεϐργανα ό 
ςυνδυαςμοϑσ των δϑο, δεν φαύνεται να αυξϊνουν τη φυςικό δραςτηριϐτητα των μαθητών 
προςχολικόσ αγωγόσ κατϊ τη διϊρκεια του διαλεύμματοσ. 

2. Οι παρεμβϊςεισ που βαςύζονται ςε παιχνύδια δαπϋδου με φυςικϊ πεδύα δρϊςησ 
αυξϊνουν τη φυςικό δραςτηριϐτητα των μαθητών του δημοτικοϑ κατϊ τη διϊρκεια του 
διαλεύμματοσ βραχυπρϐθεςμα και μεςοπρϐθεςμα.  

υνεπώσ το διϊλειμμα για να εύναι αποδοτικϐ και να δημιουργόςει ςτουσ μαθητϋσ τισ 
κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ για ςυμμετοχό ςε παιγνιώδεσ δραςτηριϐτητεσ, θα πρϋπει να δύνει τη 
δυνατϐτητα ςε ϐλουσ την εϑκολη πρϐςβαςη για ελεϑθερο παιχνύδι ςε χώρουσ και υλικϐ, 
χωρύσ αποκλειςμοϑσ και υπερύςχυςη των δυνατϐτερων και μεγαλυτϋρων (Escalanteetal., 
2014).  

Ξεθνπξάδνληαη 

Καλϐ θα εύναι ςτο διϊλειμμα να υπϊρχουν δύοδοι που θα παρϋχουν εκτϐνωςη ςτουσ 
μαθητϋσ. Οι δύοδοι αυτϋσ δεν απομονώνουν τουσ μαθητϋσ, αλλϊ πρϋπει να προωθοϑν 
ςυνεργατικϋσ δρϊςεισ και δραςτηριϐτητεσ που ενεργοποιοϑν τουσ μαθητϋσ. 

Η ξεκοϑραςη βοηθϊ ςτην καλϑτερη επύδοςη των μαθητών, αφοϑ προςϋχουν 
περιςςϐτερο και εύναι πιο παραγωγικϊ μετϊ απϐ αυτϐ ςτα μαθόματα τουσ 
(Murray&Ramstetter, 2013). Η καθοδηγοϑμενη προςοχό ϋχει τα ϐρια τησ. Σο διϊλειμμα 
ϐπου οι μαθητϋσ ςτρϋφουν την προςοχό τουσ ϐπου εκεύνοι θϋλουν χωρύσ κϊποια δομό 
ξεκουρϊζει απϐ την κϐπωςη ανεξϊρτητα απϐ την ηλικύα των μαθητών.  

ε πληθώρα πρϐςφατων ερευνών ϋχει αναδειχθεύ ϐτι υπϊρχει μια θετικό ςυςχϋτιςη 
μεταξϑ τησ ακαδημαώκόσ εξϋλιξησ και τησ φυςικόσ δραςτηριϐτητασ κατϊ την διϊρκεια του 
διαλεύμματοσ. Η παιγνιώδη δραςτηριϐτητα βοηθϊει τουσ μαθητϋσ να εύναι λιγϐτερο νευρικού 
και περιςςϐτερο προςανατολιςμϋνοι ςτην ςυγκϋντρωςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και 
εκμϊθηςη γνωςτικών επιδεξιοτότων (Jarrettetal. 1998). 

Σο διαδύκτυο και τα ηλεκτρονικϊ παιχνύδια ϋχουν την τϊςη να απομονώνουν τουσ 
μαθητϋσ και ταυτϐχρονα του βϊζουν ςε μια κατϊςταςη με υψηλό ϋνταςη και ροό που 
προκαλοϑν ϋντονη  κοϑραςη(McComasetal. 1995). 
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Αιιειεπηδξνύλ 

Σο διϊλειμμα αποτελεύ ϋνα χρϐνο μϋςα ςτον οπούο οι μαθητϋσ αλληλεπιδροϑν ελεϑθερα, 
ςυνεπώσ ςυμβϊλει ςτην κοινωνικό τουσ ανϊπτυξη αφοϑ κοινωνικοποιοϑνται. Σο παιχνύδι 
και οι ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ επιλϋγονται απϐ τουσ μαθητϋσ που διαπραγματεϑονται τουσ 
ϐρουσ του παιχνιδιοϑ, τουσ κανϐνεσ, ςυνεργϊζονται, μοιρϊζονται και επιλϑουν τα 
προβλόματα που τυχϐν προκϑπτουν. Ο κοινωνικϐσ ςτύβοσ αλλϊζει κατϊ τα χρϐνια του 
γυμναςύου ϐπου οι μαθητϋσ περνοϑν ςτην εφηβεύα και αςχολοϑνται με τα ςυναιςθόματα 
τησ αυτοςυνεύδηςησ ϋχοντασ μεγαλϑτερη ανϊγκη για αποδοχό απϐ τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. 
Σο διϊλειμμα δύνει χρϐνο ςτουσ ϋφηβουσ μαθητϋσ για να επεξεργαςτοϑν κοινωνικϊ 
ζητόματα με τουσ φύλουσ και τουσ εχθροϑσ (McLaughlin, 2015). 

Οι μαθητϋσ ςτο διϊλειμμα θα πρϋπει να παύζουν ϐπωσ και ϐςο αυτού επιθυμοϑν και χωρύσ 
την παρουςύα αλλϊ με την επύβλεψη των «μεγϊλων», ϐπου οι εκπαιδευτικού θϋλουν να 
παύζουν ελεϑθερα και ανεξϊρτητα ϋχοντασ τισ δικϋσ τουσ αποφϊςεισ και επιθυμύεσ ςτο 
τρϐπο του παιχνιδιοϑ τουσ με τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ (Evans, 2000).Ϊτςι το ςχολικϐ 
διϊλειμμα εύναι μια απϐ τισ ελϊχιςτεσ φορϋσ κατϊ την διϊρκεια τησ ημϋρασ που οι μαθητϋσ 
μποροϑν να εμπλακοϑν ςε αυτοπροςδιοριζϐμενο παιχνύδι με τουσ ςυνομόλικουσ τουσ. 
Επύςησ τουσ δύνεται η ευκαιρύα να αλληλεπιδροϑν ελεϑθερα με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ, να 
επιλϋγουν τουσ φύλουσ τουσ αλλϊ και να δημιουργοϑν τα δικϊ τουσ παιχνύδια που επιθυμοϑν 
να εμπλακοϑν (Pellegrini&Holmes, 2006). 

Για να εύναι το ςχολικϐ διϊλειμμα εποικοδομητικϐ ϋχει εφαρμοςτεύ μια αναπτυξιακό 
προςϋγγιςη ώςτε το διϊλειμμα να αποκτόςει δομό και να ενθαρρυνθεύ το ςϑνολο των 
μαθητώνγια ςυμμετοχό ςε παιχνύδι. Ο ςτϐχοσ όταν να αποκτόςουν οι μαθητϋσ δεξιϐτητεσ, 
μϋςω του παιχνιδιοϑ, που φαινϐταν να τουσ λεύπουν. Τπϊρχουν προβλόματα με παιδιϊ που 
δεν ξϋρουν πώσ να παύξουν μεταξϑ τουσ και προκαλοϑνται τραυματιςμού λϐγω 
παρορμητικϐτητασ και απϐ ϋλλειψη υπευθυνϐτητασ. Σο διϊλειμμα πρϋπει να 
εύναιδιαςκϋδαςη και να υπϊρχει μιαατμϐςφαιρα ϐπου ϐλοιοι μαθητϋσ απολαμβϊνουν.Η 
αναπτυξιακό προςϋγγιςη λειτοϑργηςε αρκετϊ καλϊ για τουσ μαθητϋσ που ϋχουν πρϐβλημα 
λειτουργύασ ςε λιγϐτερο δομημϋνεσ καταςτϊςεισ και τα ϊτομα με ανεπαρκεύσ κοινωνικϋσ 
δεξιϐτητεσ. Για να γύνει αυτϐ προτεύνεται ηφθύνουςα καθοδόγηςη (fadingscaffolding) 
επύβλεψη των διαλειμμϊτων (Recess: NecessityorNicety, n.d.). 

Ο αδϐμητοσ χρϐνοσ διαλεύμματοσ μπορεύ να οδηγόςει ςε θϋματα εκφοβιςμοϑ, ςτα οπούα 
περιλαμβϊνετε ο αποκλειςμϐσ, θϋματα αςφϊλειασ και οι ϋφηβοι που ςτϋκονται αντύ να 
παύζουν. Η επϐπτευςη και η δϐμηςη τησ ώρασ του παιχνιδιοϑ μπορεύ να φυςικϊ και 
γνωςτικϊ οφϋλη για τουσ μαθητϋσ, κρατώντασ τουσ παρϊλληλα μακριϊ απϐ τισ 
ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ τουσ κατϊ τη διϊρκεια του διαλεύμματοσ. 

Καιύπηνπλ δηαηξνθηθέο αλάγθεο  

Η ενεργοπούηςη του παιδιοϑ ςτο διϊλειμμα θεωρόθηκε αναγκαύα κατϊςταςη, βϊςη 
τησυποκινητικϐτητασ του παιδιοϑ και το φαινϐμενο τησ παχυςαρκύασ ςτο δυτικϐ κϐςμο 
(Brown&Summerbell, 2008). Σο ςχολεύο εύναι ϋνασ χώροσ ϐπου μπορεύ να εφαρμοςτοϑν 
παρεμβατικϊ προγρϊμματα και να υιοθετηθοϑν υγιεινϋσ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ απϐ τα 
παιδιϊ. 

Η παιδικό παχυςαρκύα εύναι ϋνα αυξανϐμενο πρϐβλημα και αυξανϐμενη ανηςυχύα για την 
υγεύα απϐ τουσ γονεύσ ςϑμφωνα με το AmericanHeartAssociation. Ϊνα ςτα τρύα παιδιϊ εύναι 
υπϋρβαρο ό παχϑςαρκο, το ποςοςτϐ ϋχει τριπλαςιαςτεύ απϐ το 1963. το διϊλειμμα δύνετε 
χρϐνοσ ςτουσ μαθητϋσ να ςηκωθοϑν απϐ τισ καρϋκλεσ και να κινηθοϑν. Ακϐμη και η 
ελϊχιςτη κύνηςη ό η ϐρθια ςτϊςη, αντιςταθμύζει την καθιςτικό ζωό που κϊνουν οι μαθητϋσ 
ςτην τϊξη και ςτον καναπϋ. ϑμφωνα με την AAP (AmericanAcademyofPediatrics) τα παιδιϊ 
ςυνύςταται να περνοϑν 60 λεπτϊ τη μϋρα με μϋτρια ϋωσ ϋντονη δραςτηριϐτητα. 
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Σρνιηθό Κιίκα 

Ϊνα πρϐγραμμα υψηλόσ ποιϐτητασ ςτο διϊλειμμα μπορεύ να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να 
αιςθανθοϑνπιο εμπλεκϐμενοι, αςφαλεύσ και θετικού ςε ςχϋςη με την καθημερινϐτητα που 
βιώνουν κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ μϋρασ. ϑμφωνα με τουσ Londonetal. (2015) το 
θετικϐ ςχολικϐ κλύμα ϋχει ςυνδεθεύ με θετικϊ αποτελϋςματα απϐ τουσ μαθητϋσ τϐςο κατϊ 
την παρακολοϑθηςη ϐςο και ςτην εξϋταςη. Σο ςχολικϐ διϊλειμμα δεν θεωρεύται μϋροσ του 
ςχολικοϑ κλύματοσ και αλλϊ η ϋρευνα ϋδειξε ϐτι μπορεύ να εύναι ςυμμετϋχει ςημαντικϊ ςτη 
διαμϐρφωςη τησ ςχολικόσ ατμϐςφαιρασ ςτο δημοτικϐ ςχολεύο. 

ϑμφωνα με την Ames (1992) ϋνα ςχολικϐ περιβϊλλον μπορεύ να ϋχει εύτε 
«ανταγωνιςτικϐ χαρακτόρα» δύνοντασ ϋμφαςη ςτο ξεπϋραςμα των ϊλλων, εύτε να ϋχει 
«ατομικϐ χαρακτόρα» δύνοντασ ϋμφαςη ςτην προςωπικό προςπϊθεια και βελτύωςη ό 
«χαρακτόρα ςυνεργαςύασ» δύνοντασ ϋμφαςη ςτην επιδύωξη κοινών ςτϐχων. Όταν το 
εκπαιδευτικϐ περιβϊλλον εύναι προςανατολιςμϋνο ςτη μϊθηςη, οι μαθητϋσ εύναι πιθανϐτερο 
να αναπτϑξουν τισ φυςικϋσ, πνευματικϋσ, ψυχικϋσ και κοινωνικϋσ ικανϐτητεσ τουσ και να 
προςαρμοςτοϑν πιο αποτελεςματικϊ ϐχι μϐνο ςτουσ χώρουσ επύτευξησ, αλλϊ και ςτουσ 
κοινωνικοϑσ χώρουσ, μποροϑν επύςησ να πιςτϋψουν ςτον εαυτϐ τουσ, να παρακινηθοϑν, να 
αποδώςουν καλϑτερα ςτουσ χώρουσ ϊθληςησ, αλλϊ και ςτισ κοινωνικϋσ τουσ ςχϋςεισ.  

Η μουςικό μπορεύ να παύξει ςημαντικϐ ρϐλο ςτη διϊθεςη των μαθητών, τα περιςςϐτερα 
ςχολεύα ϋχουν την κατϊλληλη υποδομό για να παύζει μουςικό ςτουσ χώρουσ που οι μαθητϋσ 
κϊνουν το διϊλειμμα τουσ. Ση μουςικό αυτό μπορεύ να επιλϋγει ο εκπαιδευτικϐσ που 
διδϊςκει μουςικό ό οι μαθητϋσ ό καλϑτερα οι δυο τουσ ςε ςυνεργαςύα. Πϋρα απϐ τη 
δημιουργύα ςυγκεκριμϋνησ ατμϐςφαιρασ που μπορεύ να δημιουργόςει η μουςικό, ο Jacobs 
(2013) τεκμηριώνει ϐτι μειώνει τισ περιπτώςεισ εκφοβιςμοϑ και βύασ (bullying) που μπορεύ 
να υπϊρξουν κατϊ τη διϊρκεια του ςχολικοϑ διαλεύμματοσ.  

Εύναι ςημαντικϐ να υπϊρχει εμπλοκό των μαθητών ςτη θϋςπιςη των κανϐνων που 
ιςχϑουν κατϊ τη διϊρκεια του ςχολικοϑ διαλεύμματοσ. Αυτϐ μπορεύ να γύνει με τον τρϐπο 
υλοπούηςησ εκπαιδευτικοϑ ςυμβολαύου (Καρϊκιζα κ.ϊ. 2011) και καλϐ εύναι να υπϊρχει 
εμπλοκό των μαθητικών κοινοτότων. Μια υγιό κουλτοϑρα και το παιχνύδι οδηγοϑν ςε 
μεύωςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, ενώ ταυτϐχρονα δύνεται ςτουσ μαθητϋσ η αύςθηςη τησ 
ιδιοκτηςύασ, γεγονϐσ που αλλϊζει ουςιαςτικϊ τισ ςυμπεριφορϋσ τουσ ςτο χώρο του ςχολεύου 
(Lounds, 2008).  

Πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο 

ϑμφωνα με την Vialet (2013) προτεύνεται να ακολουθηθοϑν τα παρακϊτω βόματα: 
 Σχεδιαςμόσ- διερεφνθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και του περιβάλλοντοσ χϊρου 

 Χαρτογράφθςθ του χϊρου  

 Ενκάρρυνςθ του παιχνιδιοφ 

 Διδαςκαλία διαςκεδαςτικϊν, απλϊν και παραδοςιακϊν παιχνιδιϊν 

 Τεχνικζσ διαχείριςθσ ςυγκροφςεων 

 Ραροχι κετικϊν μθνυμάτων και ενκάρρυνςθ κετικϊν ςυμπεριφορϊν. Ανταμοιβι των 

μακθτϊν με κετικζσ φραςτικζσ επιβραβεφςεισ, αλλά και ενκάρρυνςθγια μεταξφ τουσ 

φραςτικζσ επιβραβεφςεισ. 

Κϊποιεσ προτϊςεισ που ϋχουν δοκιμαςτεύ με επιτυχύα ςε ςχολεύα εύναι η προβολό 
ςϑντομων ταινιών που προωθοϑν μηνϑματα, παραδοςιακϊ παιχνύδια, χορϐσ, επιτραπϋζια 
παιχνύδια, επιτραπϋζια αντιςφαύριςη, διαμϐρφωςη και φροντύδα ςχολικοϑ κόπου 
(Πϋτρου&Κορφιϊτησ, 2015).  

Τπϊρχουν πολλϋσ ιςτοςελύδεσ μϋςα απϐ τισ οπούεσ μπορεύ ο ςϑλλογοσ διδαςκϐντων του 
κϊθε ςχολεύου να εντοπύςει υλικϐ και δραςτηριϐτητεσ που μποροϑν να λειτουργόςουν ςτισ 
τοπικϋσ ςυνθόκεσ του κϊθε ςχολεύου. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε 
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http://www.playworks.org/game-tags/recess-games,http://www.freerangekids.com/how-
to-bring-fun-back-to-recess-ideas-needed/τισ οπούεσ ο ςϑλλογοσ διδαςκϐντων αφοϑ τισ 
μελετόςει και αν θϋλει μπορεύ να τισ ςυζητόςει και με τα μαθητικϊ ςυμβοϑλια μπορεύ να 
επιλϋξει αυτϋσ θεωρεύ πιο ενδιαφϋρουςεσ και να τισ υλοποιόςει. 

πκπεξάζκαηα 

Θεωροϑμε ϐτι η διϊρκεια των διαλειμμϊτων τουλϊχιςτον ςτη δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη πρϋπει να αυξηθεύ ώςτε να εύναι μεγαλϑτερη των δϋκα (10) λεπτών. Ο ςϑλλογοσ 
θα πρϋπει να φροντύςει ςτη διαμϐρφωςη του ςχολικοϑ χώρου και υπϊρχει υλικϐ για χρόςη 
απϐ τουσ μαθητϋσ, ανϊλογα με τουσ διαθϋςιμουσ χώρουσ ςτο κϊθε ςχολεύο. Η διαμϐρφωςη 
του χώρου δεν χρειϊζεται απαραύτητα ακριβϊ υλικϊ. ημαντικϐ εύναι να υπϊρχει εμπλοκό 
του ςυλλϐγου γονϋων και κηδεμϐνων ςτην διαμϐρφωςη χώρου και παροχό υλικοϑ.Για να 
μπορϋςουν να λειτουργόςουν τα παραπϊνω θα πρϋπει να υπϊρχουν κανϐνεσ κατϊ τη 
διϊρκεια του διαλεύμματοσ,με εμπλοκό των μαθητών ώςτε να τουσ ςϋβονται και να τουσ 
επιτηροϑν. Ψςτϐςο χρειϊζεται επιτόρηςη και εποπτεύα μαθητών απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ. 
Καλϐ εύναι επύςησ να υπϊρχει εποπτεύα κυλικεύου. 

υνεπώσ η ςυμμετοχό των μαθητών μεγιςτοποιεύται ϐταν βρεθοϑν ςε ϋνα 
υποςτηρικτικϐ περιβϊλλον με κλύμα προςανατολιςμϋνο ςε ςυνεργαςύα και μϊθηςη ώςτε να 
αςχολοϑνται με δραςτηριϐτητεσ ϐπου τα καταφϋρνουν καλϊ και γύνονται αποδεκτού απϐ 
τουσ ςυνομόλικοϑσ τουσ. Κατϊ την διϊρκεια τησ ημϋρασ, πϋρα απϐ το μϊθημα τησ Υυςικόσ 
Αγωγόσ, το διϊλειμμα εύναι η μϐνη ευκαιρύα για τα παιδιϊ να εύναι ενεργητικϊ δραςτόρια και 
να αλληλεπιδρϊςουν με τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ. Παρατηρεύται απϐ τα παιδιϊ να θϋλουν να 
δοκιμϊςουν ποικύλεσ δραςτηριϐτητεσ μϋχρι να καταλόξουν ςε αυτϋσ που θα τουσ 
ικανοποιοϑν και θα λαμβϊνουν τα περιςςϐτερα θετικϊ μηνϑματα, οπϐτε χρϋοσ των 
«ςημαντικών ϊλλων» (δαςκϊλων, γονϋων) εύναι να προςφϋρουμε πληθώρα επιλογών ςε ϋνα 
ελκυςτικϐ και δραςτόριο ςχολικϐ περιβϊλλον.   
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Περύληψη 

την παροϑςα εργαςύα θα ερευνηθοϑν οι δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ μύασ αμφύδρομησ ςχϋςησ 
μουςεύου και ςχολεύου και θα επιχειρηθεύ η καταγραφό-ανϊλυςη μύασ εκ των παραμϋτρων που την 
ςυν-διαμορφώνουν, ϐπωσ εύναι τα Εκπαιδευτικϊ Προγρϊμματα (Ε.Π.) που παρϋχουν τα μουςεύα. Οι 
ομοιϐτητεσ και οι διαφορϋσ ανϊμεςα ςτουσ δϑο θεςμοϑσ ςε επύπεδο ςκοπών, περιεχομϋνου και 
διδακτικόσ μεθοδολογύασ θα γύνουν με τρϐπο κριτικϐ και μϋςα ςτο πλαύςιο μύασ παιδαγωγικόσ 
προςϋγγιςησ. Η υλοπούηςη δϑο Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων (Ε.Π.) του Ιςτορικοϑ Μουςεύου 
Κρότησ (Ι.Μ.Κ.), ςτο πλαύςιο επιςκϋψεων ςχολικών oμϊδων κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2007-2008, και η 
επιτϐπια καταγραφό-ανϊλυςό τουσ θα μελετηθεύ κϊτω απϐ το πρύςμα τησ γενικϐτερησ μουςειακόσ 
πολιτικόσ του Ι.Μ.Κ. και τησ επύδραςόσ τησ ςτην τοπικό κοινωνύα (η μορφοποιϐσ δϑναμη του 
μουςεύου προσ ϐφελοσ των νϋων ατϐμων). Σϋλοσ, η κατϊθεςη νϋων θεμϊτων/περιοχών 
προβληματιςμοϑ/ςυμπεραςμϊτων ωσ προσ τη βελτύωςη τησ εκπαιδευτικόσ ςυμβολόσ του μουςεύου 
και των Ε.Π. θα εμπλουτύςει το διϊλογο ςχολεύου-μουςεύου και θα νοηματοδοτόςει εκ νϋου τη ςχϋςη 
τουσ. 
 
Λϋξεισ-Κλειδιϊ: Μουςειακό/Εκπαιδευτικό πολιτικό, Ιςτορικϊ Μουςεύα/Ι.Μ.Κ., Εφαρμογϋσ/ 
Παιδαγωγικό/Ε.Π. Ι.Μ.Κ. 

Ειςαγωγό 

«Δεν εύναι μϐνο για την τϋχνη, αλλϊ για την ύδια τη ζωό που διακηρϑςςουμε την 
εκπαύδευςη μϋςω τησ τϋχνησ» (Read., ϐπωσ αναφϋρεται ςτο Καλοϑρη-Αντωνοποϑλου, 
1999). Ϊνασ απϐ τουσ χώρουσ που αγκαλιϊζει τα ϋργα τϋχνησ και του πολιτιςμοϑ εύναι το 
μουςεύο, ενώ μϋςα απϐ τη ςχϋςη του με την εκπαύδευςη αναδεικνϑει τον κϑριο λϐγο 
ϑπαρξόσ του: τη ςυνεχώσ επικεύμενη ολοκλόρωςη του ανθρώπου και τησ υπϐςταςόσ του 
μϋςα ςτον κϐςμο. Σο μουςειακϐ αντικεύμενο ςτον 21ο αιώνα μελετϊται ωσ πολιτιςμικϐ 
προώϐν που ςυνεπϊγεται ϐτι δεν ϋχει αυτϐνομη οντϐτητα αλλϊ εύναι εξαρτημϋνο απϐ 
πολλοϑσ παρϊγοντεσ που απαρτύζουν ςτο ςϑνολϐ τουσ κϊποιον πολιτιςμϐ. Σο μουςεύο 
παύζει ςημαντικϐ ρϐλο ςτην καλλιϋργεια και ςτην ευαιςθηςύα των νϋων ανθρώπων γιατύ 
περιϋχει αυθεντικϊ ϋργα ωσ μϊρτυρεσ αλλοτινών εποχών. Η ευαιςθητοπούηςη του μαθητό 
ςτην πολιτιςτικό κληρονομιϊ αλλϊ και η εξοικεύωςό του με τισ ςϑγχρονεσ μορφϋσ 
καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ, ωθοϑν την εκπαιδευτικό κοινϐτητα να διαμορφώςει νϋα πρϐτυπα 
ανϊπτυξησ, να αναβαθμύςει την αιςθητικό αγωγό (επανεξετϊζοντασ τον τρϐπο και τη 
μϋθοδο διδαςκαλύασ των καλλιτεχνικών μαθημϊτων) και τϋλοσ να ορύςει τον κοινϐ τϐπο 
εκπαύδευςησ και πολιτιςμοϑ. Αυτϐ το νϋο πλαύςιο αρχών με τισ τϋχνεσ να «αντιμετωπύζονται 
ωσ μϋςον ϋκφραςησ τησ εςωτερικόσ ανϊγκησ του ανθρώπου για ςχϋςη και επικοινωνύα με 
το ςυνϊνθρωπο» (Γερουλϊνου, 1985) επιδρϊ ςτη φυςιογνωμύα του ςϑγχρονου μουςεύου, 
καθώσ αυτϐ δεν εξετϊζεται μϐνο «ωσ μϋςο για κατανϊλωςη και παραγωγό τησ ιςτορικόσ 
μνόμησ».  

Γενικϐσ ςτϐχοσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι να καταδειχθεύ εϊν το μουςεύο ωσ ϋνα 
κϋντρο ϋρευνασ και ωσ προνομιακϐσ χώροσ τησ κατανϐηςησ του αντικειμϋνου τησ γνώςησ (η 
ςχϋςη του με την Ιςτορύα) δύνει, μϋςα απϐ τα Ε.Π., ςτουσ μαθητϋσ αφενϐσ «εργαλεύα» 
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διαπαιδαγώγηςησ και ψυχαγωγύασ και αφετϋρου τη δυνατϐτητα «αφοϑ [οι ϋφηβοι] 
ενδιαφερθοϑν, να χαροϑν, ώςτε να προχωρόςουν προσ το περιεχϐμενο τησ δεϑτερησ κοινόσ 
επιδύωξησ [μουςειοπαιδαγωγών και εκπαιδευτικών] που εύναι η δημιουργύα, η 
ενεργοπούηςη και η ςυμμετοχό των παιδιών ςε δραςτηριϐτητεσ που προτεύνει το μουςεύο» 
(οp. cit.). Ειδικϐτερα, η παροϑςα ϋρευνα προϋκυψε κατϐπιν αιτόματοσ τησ Τπευθϑνου 
Πολιτιςτικών Θεμϊτων (Π.Θ.) τησ Διεϑθυνςησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Ν. Ηρακλεύου 
κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2007-2008 προσ τη μουςειοπαιδαγωγϐ του Ι.Μ.Κ. για παρακολοϑθηςη 
και αποτύμηςη δϑο Ε.Π. ςτο πλαύςιο τησ ςυνεργαςύασ των δϑο φορϋων. Σα προσ μελϋτη Ε.Π. 
που επιλϋχτηκαν ςχεδιϊςτηκαν απϐ το ΙΜΚ βϊςει ςυγκεκριμϋνου πλαιςύου αναφορϊσ που 
εύναι οι μϐνιμεσ εκθϋςεισ του για τον Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο και τον Ν. Καζαντζϊκη, 
διευκολϑνοντασ την ειςαγωγό των μαθητών αφενϐσ ςτην επιςτημολογικό ιδιαιτερϐτητα 
τησ Ιςτορύασ με τη χρόςη υλικών μαρτυριών και αφετϋρου ςτην καλλιϋργεια ουςιαςτικόσ 
λογοτεχνικόσ γνώςησ με τη χρόςη ςϑγχρονων τεχνολογικών μϋςων.  

Σα τοπικϊ ιςτορικϊ μουςεύα και ο ρόλοσ τουσ 

Σα τοπικϊ ιςτορικϊ μουςεύα παρουςιϊζουν την εξϋλιξη μιασ ςυγκεκριμϋνησ πϐλησ και 
τεύνουν να γύνουν ϋνα εύδοσ τοιχογραφύασ (οικονομικϊ και κοινωνικϊ ςτοιχεύα του 
παρελθϐντοσ-ςυνολικό ιςτορύα). «Η κατανϐηςη του ςυνϐλου», ϐπωσ υποςτηρύζει ο Herbst, 
(ϐπωσ αναφϋρεται ςτο Καμποϑρη-Βαμβοϑκου, 1985), «γύνεται ϐχι μϐνο με ορθολογικϐ 
τρϐπο παρουςύαςησ και διαςϑνδεςησ γεγονϐτων και χρονολογιών, αλλϊ και με γενικό και 
ςαφό αιςθητικό θεώρηςη». Επύςησ, ο Herbst θεωρεύ ωσ θεμελιώδη ςτοιχεύα των μουςεύων 
αυτών: «α) τη χρόςη τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ, β) τη ςυλλογό και ςπουδό των αντικειμϋνων, 
γ) την αιςθητικό και εκπαιδευτικό παρουςύαςό τουσ». Επομϋνωσ, το ιςτορικϐ μουςεύο 
αποτελεύ  το ύδιο κϋντρο εκπαύδευςησ, αιςθητικόσ καλλιϋργειασ και γενικόσ μϐρφωςησ και 
παρϋχει ευκαιρύεσ για ϐςο το δυνατϐ μεγαλϑτερη ποικιλύα υποκειμενικών-ςυναιςθηματικών 
προςεγγύςεων του εθνικοϑ ό τοπικοϑ πολιτιςμοϑ. υγκεκριμϋνα, το Ιςτορικϐ Μουςεύο 
Κρότησ (Ι.Μ.Κ.), καθώσ και η Εταιρύα Κρητικών Ιςτορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) που 
ιδρϑθηκαν το1951 και ϋχουν μη κερδοςκοπικϐ χαρακτόρα, ςκοπϐσ τουσ εύναι η ςτόριξη και 
προαγωγό των κρητολογικών (αρχαιολογικών, ιςτορικών, εθνογραφικών, φιλολογικών) 
ςπουδών απϐ τουσ πρώτουσ χριςτιανικοϑσ χρϐνουσ και εντεϑθεν. Μικρού ςχετικϊ 
πολιτιςτικού οργανιςμού ϐπωσ εύναι το Ι.Μ.Κ., αν και προχωροϑν ςτη δημιουργύα 
πολιτιςτικών προώϐντων και υπηρεςιών προσ αϑξηςη των ειςοδημϊτων, φροντύζουν να μην 
παραμερύςουν τη δικό τουσ ςφραγύδα και ποιϐτητα. Tα Ε.Π., με φορϋα υλοπούηςησ και 
χρηματοδϐτηςησ την Ε.Κ.Ι.Μ., οι ανοικτϋσ ςτο κοινϐ ξεναγόςεισ των περιοδικών εκθϋςεων 
και των μϐνιμων ςυλλογών καθώσ και η ςυχνό διοργϊνωςη διαλϋξεων ενιςχϑουν ςημαντικϊ 
την προςπϊθεια ςϑνδεςησ του Ι.Μ.Κ. με την τοπικό κοινωνύα. 

Σα Ε.Π. των ςχολεύων και των μουςεύων 

«Αν δεχτοϑμε την εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα ωσ κοινωνικό δρϊςη, η οπούα 
αναλαμβϊνει την εκδύπλωςη των δυνατοτότων του αναπτυςςϐμενου ανθρώπου, ο τρϐποσ 
με τον οπούο αυτό εκφρϊζεται, ωσ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, διαπλϋκεται με το νϐημα που η 
ύδια αποδύδει ςτον εαυτϐ τησ και τον κϐςμο» (Δαναςςόσ-Αφεντϊκησ, ϐπωσ αναφϋρεται ςτο 
Μπαγϊκησ, 2001). Σα Ε.Π. των ςχολεύων, ωσ οργανωτικϊ ςχόματα, επιτρϋπουν την 
επικοινωνύα του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ με το περιβϊλλον (αν αγκαλιϊςουν την 
καινοτομύα και τισ επιςτημολογικϋσ και φιλοςοφικϋσ αναζητόςεισ). «Οι διαδικαςύεσ για την 
εκπλόρωςη του εκπαιδευτικοϑ ρϐλου του μουςεύου ςτην Ελλϊδα εύναι ςυχνϊ ταυτϐςημεσ με 
το ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη Ε.Π., που απευθϑνονται ςε οργανωμϋνεσ ομϊδεσ 
επιςκεπτών π.χ. ςχολικϋσ τϊξεισ (περιοριςτικό οπτικό τησ μουςειοπαιδαγωγικόσ)» 
(Νικονϊνου, 2004). Ψςτϐςο, μύα απϐ τισ πολλϋσ εκπαιδευτικϋσ λειτουργύεσ του μουςεύου, 
ϐπωσ η εκθεςιακό διαμϐρφωςό του, καθορύζει επύςησ τα εύδη τησ εκπαιδευτικόσ 
παρϋμβαςησ και θεώρηςησ του γενικϐτερου εκπαιδευτικοϑ γεγονϐτοσ που ςυντελεύται μϋςα 
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ςτο μουςεύο. Επύςησ, οι υπεϑθυνοι των μορφωτικών  ςτϐχων κϊθε μουςεύου, το μουςεύο ωσ 
«ϋνασ ςταθερϐσ και ανεξϊρτητοσ χώροσ μϊθηςησ, ψυχαγωγύασ και δημιουργύασ» (οp. cit.), 
δύνουν ιδιαύτερη ϋμφαςη τϐςο ςτην εκπαιδευτικό του διϊςταςη ϐςο και ςτην 
αποτελεςματικό επικοινωνύα του με το κοινϐ.  

Σα Ε.Π. των μουςεύων μποροϑν να δώςουν «ςτα παιδιϊ περιςςϐτερη ελευθερύα και 
δυνατϐτητεσ να εξερευνόςουν, να πειραματιςτοϑν, να ςυγκρύνουν, να αξιολογόςουν, και να 
αναζητόςουν εναλλακτικϋσ λϑςεισ, ςε πολϑ μεγαλϑτερο βαθμϐ απϐ ϐτι επιτρϋπει το ςχολικϐ 
πρϐγραμμα» (Γλϑτςη κ.ςυν, 2002). Ψςτϐςο, η επύςκεψη ενϐσ ςχολεύου ςτο μουςεύο και η 
παρακολοϑθηςη Ε.Π. πρϋπει να πεύςει τον υπεϑθυνο εκπαιδευτικϐ ϐτι: α) ωφελεύ τη 
διαδικαςύα τησ μϊθηςησ και τησ αγωγόσ, β) απευθϑνεται ςτισ ανϊγκεσ και τα ενδιαφϋροντα 
των μαθητών, γ) ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να εκφρϊςουν τα δικϊ τουσ ςυναιςθόματα, δ) 
ωθεύ τουσ μαθητϋσ ςτη δρϊςη και διευκολϑνει την ελευθερύα ϋκφραςόσ τουσ και ε) 
ενθαρρϑνει τη δικό τουσ ϋρευνα.  

Οργϊνωςη, ςχεδιαςμόσ, ςκοπού και ςτόχοι των Ε.Π. 

Ο ςχεδιαςμϐσ ενϐσ Ε.Π. πρϋπει να λϊβει υπϐψη του: α) τισ πολιτιςμικϋσ και κοινωνικϋσ 
ιδιαιτερϐτητεσ του κοινοϑ, «το ϊτομο-επιςκϋπτησ και το εκθεςιακϐ αντικεύμενο που θα 
προβϊλλει το εύδοσ τησ ςυλλογόσ» (καρπιϊ-Φϐιπελ, 2007), β) τισ αντιλόψεισ για την 
ενςωμϊτωςη τησ υποκειμενικόσ οπτικόσ τησ ςυλλογικόσ μνόμησ και τησ ϊμεςησ μαρτυρύασ 
ςτο μουςειολογικϐ ςχεδιαςμϐ, γ) τισ νϋεσ μαθητοκεντρικϋσ και ςυμμετοχικϋσ διαδικαςύεσ 
τησ εκπαιδευτικόσ πρϊξησ, δηλαδό την κατανϐηςη απϐ το μαθητό τησ ςημαςύασ των 
πραγμϊτων και την καλλιϋργεια απϐ τον εκπαιδευτικϐ τησ ικανϐτητασ αναςτοχαςμοϑ και δ) 
τισ νϋεσ τεχνικϋσ τησ μουςειοπαιδαγωγικόσ πρακτικόσ, ϐπωσ η διαρκόσ αναζότηςη 
εμπειριών των μουςειακών εκπαιδευτών και προςπϊθεια εκλαϏκευςησ τησ γνώςησ ςε 
αρμονύα με την ακαδημαώκό  εγκυρϐτητα και την ουςύα τησ εκπαιδευτικόσ διϊςταςησ του 
προτεινϐμενου Ε.Π. Επύςησ, τα Ε.Π. πρϋπει να αξιοποιοϑν τισ πολλαπλϋσ δυνατϐτητεσ που 
παρϋχει το μουςειακϐ περιβϊλλον και γενικϐτερα ο υλικϐσ πολιτιςμϐσ για την 
επαναςϑνδεςη των νϋων με την υλικϐτητα των πραγμϊτων και τη δϐμηςη ουςιαςτικόσ 
γνώςησ με βϊςη τισ πολϑπλευρεσ, εναλλακτικϋσ, βιωματικϋσ, διαθεματικϋσ και 
διαπολιτιςμικϋσ κριτικϋσ προςεγγύςεισ τησ πραγματικϐτητασ.  

ϑμφωνα με την Σζιαφϋρη, 2005, «ακολουθώντασ την ταξινϐμηςη των διδακτικών 
ςτϐχων ςε γνωςτικοϑσ, ςυναιςθηματικοϑσ και ψυχοκινητικοϑσ απϐ την επιςτόμη τησ 
Παιδαγωγικόσ, οι υπεϑθυνοι των Ε.Π. διακρύνουν γνωςτικοϑσ και 
κοινωνικοςυναιςθηματικοϑσ», ενώ «οι ςκοπού των Ε.Π. μποροϑν να ςυνοψιςτοϑν ςε αδρϋσ 
γραμμϋσ: ςτην εξοικεύωςη με το μουςεύο ωσ θεςμϐ, ςτην εξοικεύωςη με το μουςεύο ωσ 
ςυγκεκριμϋνο χώρο και με τα αντικεύμενϊ του, ςτην ψυχαγωγύα, ςτην ενεργητικό μϊθηςη, 
ςτην επανϊληψη τησ επύςκεψησ, ςτην αλλαγό ςτϊςεων απϋναντι ςτα μνημεύα του 
κοινωνικοϑ και του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ». 

Η ανϊγκη προώθηςησ και ανϊπτυξησ των Ε.Π. ϊπτεται τϐςο τησ θϋληςησ του εκϊςτοτε 
μουςειακοϑ οργανιςμοϑ για ςυμμετοχικϐ ςχεδιαςμϐ, αξιοπούηςη νϋων δεδομϋνων και 
καλών πρακτικών που προκϑπτουν μϋςα απϐ τη ςυνεργαςύα με την τοπικό εκπαιδευτικό 
κοινϐτητα, αλλϊ και τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ να διερευνόςει τρϐπουσ θεμελύωςησ 
ςταθερών διεπιςτημονικών ςυνεργαςιών με το μουςεύο, να επιμορφωθεύ και να εξοικειωθεύ 
με τα απαραύτητα εργαλεύα προςϋγγιςησ τησ μουςειακόσ αγωγόσ.   

Σρόποι βελτύωςησ τησ εκπαιδευτικόσ ςυμβολόσ του μουςεύου 

Η τϊςη για ανανϋωςη των Ε.Π., ςε ςυνδυαςμϐ με το νϋο τρϐπο εργαςύασ ςτα ςχολεύα 
(διαθεματικϐτητα) και τισ δυνατϐτητεσ ςϑνδεςησ του «Νϋου Μουςεύου» του 21ου αιώνα με 
το «Μεταρρυθμιςτικϐ χολεύο», θα δώςει αποτελϋςματα εϊν γύνει κατανοητϐ: 
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 απϐ ϐλα τα μϋλη τησ κοινωνύασ πωσ «ϋνα μουςεύο ό μορφωτικϐσ χώροσ εύναι ϋνασ τϐποσ 
ϐπου κϊθε μϋλοσ τησ κοινϐτητασ μπορεύ να επανϋρχεται και να αντλεύ πληροφορύεσ κατϊ 
τη διϊρκεια ϐλησ του τησ ζωόσ» («Ωλκηςτισ, 1995), 

 πωσ ανεξϊρτητα απϐ αναλυτικϊ προγρϊμματα, υλικοτεχνικό υποδομό του ςχολεύου κ.ϊ. 
ο εκπαιδευτικϐσ παύζει ρϐλο καταλϑτη (κυρύωσ ςτο πριν/μετϊ την επύςκεψη, γι’ αυτϐ 
κϊθε μουςεύο θα πρϋπει να διανεύμει ϋντυπο υλικϐ/τετρϊδια εργαςύασ/φυλλϊδια ςτα 
ςχολεύα με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ και να ενημερώνει ανϊ τακτϊ διαςτόματα 
για τισ υπηρεςύεσ και τισ δραςτηριϐτητεσ που παρϋχει), 

 πωσ μϋςα ςτο μουςειακϐ περιβϊλλον πρϋπει να αποςαφηνιςτοϑν ο ρϐλοσ του μαθητό, 
του εκπαιδευτικοϑ, του ερμηνευτό, του επιμελητό, του καλλιτϋχνη, και να οριςτοϑν με 
ακρύβεια οι επιδιωκϐμενοι ςτϐχοι (βραχυπρϐθεςμοι /μακροπρϐθεςμοι) απϐ ϐλουσ τουσ 
εμπλεκϐμενουσ, 

 πωσ κατϊ τη διϊρκεια του Ε.Π. πρϋπει να ευνοηθεύ η «διαπροςωπικό» επικοινωνύα και 
λιγϐτερο η «δομικό, εργαλειακό και εκφραςτικό» (Δϊλκοσ, 2000), και να αναζητηθοϑν 
τρϐποι πρϐςκαιρησ «ςυνοχόσ» τησ ομϊδασ (βαςικϐ ςτοιχεύο του «ηθικοϑ» και 
«δυναμιςμοϑ» που θα επιδεύξει κατϊ τη διϊρκεια του Ε.Π.),  

 πωσ τα Ε.Π. και οι επιςκϋψεισ ςτα μουςεύα πρϋπει να δύνουν περιθώρια ςτο μαθητό ϐχι 
μϐνο για ανϊπτυξη των μηχανιςμών τησ δημιουργικϐτητασ του αλλϊ κυρύωσ για 
ςϑνδεςησ με τη ζωό του ύδιου, τισ μνόμεσ, τισ αξύεσ του (ώςτε μετϊ να δημιουργόςει ο 
μαθητόσ το «προςωπικϐ μουςεύο» του, ςϑμφωνα με τον Malraux, να αναπτϑξει τη 
«μουςειοφιλύα», την αγϊπη για τισ τϋχνεσ κ.ϊ.), 

 πωσ η πολιτεύα πρϋπει να εξαςφαλύςει μια αξιοπρεπό χρηματοδϐτηςη ςτα μουςεύα 
(εθνικϊ/ιδιωτικϊ), ώςτε αυτϊ να ϋχουν τη δυνατϐτητα να αςκόςουν την εκπαιδευτικό 
τουσ πολιτικό με αποτελεςματικϐτητα και νϋα δυναμικό.   
Δϑο Ε.Π. του Ι.Μ.Κ.: α) «Νύκοσ Καζαντζϊκησ, ϋνασ ταξιδευτόσ ςε τϐπουσ»  και  β) «Ιδϋεσ 

και Μαρτυρύεσ ενϐσ πολϋμου» 
Σα Εκπαιδευτικϊ Προγρϊμματα του Ι.Μ.Κ. πραγματοποιοϑνται απϐ την Υανό Καμπϊνη, 

ειδικό μουςειοπαιδαγωγϐ, και προςφϋρονται εντελώσ δωρεϊν ςτουσ μαθητϋσ απϐ την 
Ε.Κ.Ι.Μ. Η διϊρκεια κϊθε προγρϊμματοσ εύναι περύπου μιϊμιςη ώρα, ενώ οι επιςκϋψεισ 
γύνονται ςε προςυμφωνημϋνεσ ημϋρεσ και ώρεσ (Δευτϋρα, Σρύτη, Πϋμπτη και Παραςκευό 
ςτισ 9.15΄ και ςτισ 11.00΄). Ο αριθμϐσ των μαθητών που ςυμμετϋχουν ϋχει οριςθεύ ςτουσ 
εύκοςι πϋντε κατϊ ανώτατο ϐριο (ϋνα τμόμα ανϊ πρϐγραμμα). «Ο Διευθυντόσ του Ι.Μ.Κ., 
Αλϋξησ Καλοκαιρινϐσ, ϋχει την τελικό ευθϑνη για την ϋγκριςη ενϐσ προγρϊμματοσ» (ϐπωσ 
μασ ανϋφερε η μουςειοπαιδαγωγϐσ του Ι.Μ.Κ., Υανό Καμπϊνη, ςε προςωπικό ςυνϋντευξη 
ςτισ 18-03-2008), ενώ «δεν υπϊρχει μακροπρϐθεςμοσ ςχεδιαςμϐσ και λϐγω περιοριςμϋνων 
οικονομικών δυνατοτότων». Η πρϐθεςη του Διευθυντό και των επιμελητών των 
ςυλλογών/εκθϋςεων του Ι.Μ.Κ. καθώσ και των αντύςτοιχων Ε.Π.  εύναι, ςϑμφωνα με την κα 
Καμπϊνη (op. cit.), «να αποφευχθεύ ο φολκλοριςμϐσ και ο τοπικιςμϐσ», για παρϊδειγμα ο 
Καζαντζϊκησ ςτο αντύςτοιχο Ε.Π. εμφανύζεται ωσ «ταξιδευτόσ του κϐςμου», δηλαδό 
επιχειρεύται η «οικουμενικό μνόμη» μϋςα απϐ την πληθώρα των «τϐπων» βϊςει των οπούων 
ο ςυγγραφϋασ διαμϐρφωςε τη βαςικό ιςτορικό του αντύληψη, καθϐριςε τη δρϊςη του και 
θεμελύωςε το πολυςχιδϋσ ϋργο του.  

Πραγματοποιόςαμε δϑο επιςκϋψεισ ςτο Ι.Μ.Κ. κατϊ τισ οπούεσ παρακολουθόςαμε με 
μαθητϋσ Γυμναςύου και Λυκεύου τα Ε.Π.: α) «Νύκοσ Καζαντζϊκησ, ϋνασ ταξιδευτόσ ςε τϐπουσ»  
και  β) «Ιδϋεσ και Μαρτυρύεσ ενϐσ πολϋμου» αντύςτοιχα. τϐχοσ των επιςκϋψεών μασ όταν 
να καταγρϊψουμε: α) τισ παιδαγωγικϋσ πρακτικϋσ των ςτελεχών του μουςεύου, β) τισ 
παρεμβϊςεισ των υπεϑθυνων καθηγητών, γ) την οργϊνωςη των εκπαιδευτικών 
δραςτηριοτότων και δ) την αποτύμηςη-αξιολϐγηςη των Ε.Π. (ςϑντομη ςυνομιλύα με τη 
φιλϐλογο του 10ου Λυκεύου και αναλυτικό ςυζότηςη-αποτύμηςη με τη μουςειοπαιδαγωγϐ 
μετϊ την ολοκλόρωςη των δϑο Ε.Π.), ώςτε να καταθϋςουμε παρατηρόςεισ και επιςημϊνςεισ 
προσ τη μουςειοπαιδαγωγϐ ωσ προσ την εφαρμογό τουσ.  
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την πρώτη μασ επύςκεψη, που πραγματοποιόθηκε  ςτισ 18-03-2008, καταγρϊψαμε το 
Ε.Π. «Νύκοσ Καζαντζϊκησ, ϋνασ ταξιδευτόσ ςε τϐπουσ». Σο ςυγκεκριμϋνο Ε.Π. απευθϑνεται ςε 
ϐλεσ τισ τϊξεισ του Γυμναςύου και του Λυκεύου και ςτισ Ε΄ και Σ΄ τϊξεισ του Δημοτικοϑ και 
ςχεδιϊςτηκε απϐ τη μουςειοπαιδαγωγϐ, Υανό Καμπϊνη, και τον Επιμελητό Ιςτορικών 
υλλογών, Αγηςύλαο Καλουτςϊκη, ςε διαφορετικϋσ εκδοχϋσ προκειμϋνου να ανταποκρύνεται 
ςτα ενδιαφϋροντα και τισ δυνατϐτητεσ διαφορετικών ηλικιών. κοπϐσ του προγρϊμματοσ, 
τϐςο μϋςα απϐ την ξενϊγηςη ςτη μϐνιμη υλλογό του Ι.Μ.Κ. (αναπαρϊςταςη του γραφεύου 
του Καζαντζϊκη ςτη γαλλικό Αντύπολη και προςωπικϊ εύδη του, προθόκεσ με χειρϐγραφϊ 
του, πρώτεσ εκδϐςεισ και μεταφρϊςεισ ϋργων του) και μετϊ απϐ ςϑντομη περιόγηςη ςτην 
περιοδικό ϋκθεςη «Νύκοσ Καζαντζϊκησ: Σαξιδεϑοντασ με φωσ και με ςκοτϊδι» (γραφιςτικϋσ 
ςυνθϋςεισ, πολυεδρικό εικαςτικό βιντεοεγκατϊςταςη, φωτεινό περύμετροσ με πρωτϐτυπα 
ψηφιοποιημϋνα χαρακτικϊ), ϐςο και μϋςα απϐ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ (ςτο χώρο 
του αμφιθεϊτρου) εύναι: να γνωρύςουν οι μαθητϋσ βιωματικϊ (με εκπαιδευτικϋσ προτϊςεισ 
του φυλλαδύου που μοιρϊςτηκε ςε κϊθε μαθητό, προβολϋσ, ηχητικϊ ντοκουμϋντα, απτικϋσ 
οθϐνεσ με ηλεκτρονικό πληροφορύα για τη ζωό και το ϋργο του και ςυζότηςη) την 
πολυδιϊςτατη προςωπικϐτητα του ςυγγραφϋα, διανοοϑμενου, κοςμοπολύτη, ταξιδευτό 
Νύκου Καζαντζϊκη. Σο πρϐγραμμα, πϋρα απϐ την ςκιαγρϊφηςη του ύδιου του ςυγγραφϋα, 
θϋτει ωσ ςτϐχο τη γνωριμύα των μαθητών με τα ιςτορικϐ-κοινωνικϊ ςυμφραζϐμενα τησ 
εποχόσ μϋςα ςτην οπούα ζει και εμπνϋεται ο ςυγγραφϋασ και δεύχνει την επιρροό που 
ϊςκηςε το ϋργο του Νύκου Καζαντζϊκη ςε ϊλλουσ δημιουργοϑσ. Απώτερη φιλοδοξύα του 
ςυγκεκριμϋνου Ε.Π. εύναι να ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ-επιςκϋπτεσ ςτο να μελετόςουν 
ςυςτηματικϐτερα το ςυγγραφικϐ ϋργο του Νύκου Καζαντζϊκη.  

χολεύο: 10ο Γυμνϊςιο Ηρακλεύου, τϊξη: Γ΄, αριθμϐσ μαθητών: εύκοςι δϑο (φοροϑν 
αυτοκϐλλητεσ ετικϋτεσ με τα ονϐματϊ τουσ), ςυνοδού καθηγητϋσ: δϑο (φιλϐλογοσ, 
γυμναςτόσ), ςυνολικϐσ χρϐνοσ παραμονόσ ςτο μουςεύο: δϑο ώρεσ.  

Παρατηρόςεισ κατϊ την εφαρμογό του Ε.Π.: 1) Η Κακοϑρου-Φρϐνη, 2005, επιςημαύνει ϐτι 
«η διαθεματικό ςϑνδεςη Ε.Π. και ςχολικών μαθημϊτων μπορεύ να αποτελϋςει εναλλακτικό 
πρϐταςη τησ διδακτικόσ/μαθηςιακόσ πρακτικόσ αρκεύ να μην απομακρϑνεται χρονολογικϊ 
απϐ τη διδαςκαλύα τησ αντύςτοιχησ ενϐτητασ του βιβλύου Κεύμενα Νεοελληνικόσ 
Λογοτεχνύασ». την περύπτωςό μασ οι μαθητϋσ εύχαν μελετόςει τον Καζαντζϊκη πριν απϐ 
δϑο μόνεσ,  2) ο ϋγκαιροσ προγραμματιςμϐσ τησ επύςκεψησ εύναι αποκλειςτικό ευθϑνη του 
διδϊςκοντα καθηγητό, ενώ απαιτεύται και η ςυνεργαςύα του μουςεύου για εξεϑρεςη λϑςησ 
(μασ επιςημϊνθηκε απϐ τη φιλϐλογο η αδυναμύα των διοργανωτών να βρεθεύ ημερομηνύα 
παρακολοϑθηςησ του Ε.Π. που θα όταν ςε μικρό χρονικό απϐςταςη απϐ την αντύςτοιχη 
διδακτικό ενϐτητα), 3) η ςυζότηςη, μετϊ τισ δραςτηριϐτητεσ ςτο χώρο του αμφιθεϊτρου, 
ςτην οπούα ςυμμετεύχαν μϐνο ϋξι μαθητϋσ, «λοξοδρϐμηςε» και περιορύςτηκε ςτην ιςχνό 
παρουςύα των πνευματικών ανθρώπων ςτα Μ.Μ.Ε. ςόμερα και ςτην εν γϋνει ςτην 
προςφορϊ τουσ ςτο ςϑγχρονο πολιτιςμϐ, ενώ η ςυζότηςη εξ οριςμοϑ προϒποθϋτει την 
ενεργϐ ςυμμετοχό μεγϊλου μϋρουσ των μαθητών, 4) η μουςειοπαιδαγωγϐσ δεν κατϋνειμε 
ςωςτϊ τον προβλεπϐμενο χρϐνο, με ςυνϋπεια τη βιαςτικό ξενϊγηςη των μαθητών ςτην 
περιοδικό ϋκθεςη του Ι.Μ.Κ., 5) η υπεϑθυνη καθηγότρια όταν  αδιϊφορη ςε ϐλη τη διϊρκεια 
του προγρϊμματοσ και δεν κατϋθεςε το φϑλλο αξιολϐγηςησ του Ε.Π. με το πϋρασ 
υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ.  

χϐλια υπεϑθυνησ καθηγότριασ: η φιλϐλογοσ, ςτη ςϑντομη ςυνομιλύα που εύχαμε μαζύ 
τησ, δόλωςε «πωσ περύμενε το Ε.Π. περιςςϐτερο βιωματικϐ» επιςημαύνοντασ ϐτι οι μαθητϋσ 
παρϋμειναν καθιςμϋνοι ςτο πϊτωμα περύπου μύα ώρα, ϐτι οι οθϐνεσ αφόσ αντιςτοιχοϑςαν 
ςε μεγϊλο αριθμϐ μαθητών, ενώ τα διαδραςτικϊ παιχνύδια δεν προςεύλκυςαν, λϐγω 
ευκολύασ, μαθητϋσ αυτόσ τησ ηλικιακόσ βαθμύδασ. Επύςησ, τϐνιςε ιδιαύτερα «το υψηλϐ 
κϐςτοσ μεταφορϊσ των μαθητών, τϋςςερα ευρώ ανϊ μαθητό, ενώ μασ εύπε πωσ δεν εύχε 
κϊνει καμύα προετοιμαςύα ςτο ςχολεύο, οϑτε φρϐντιςε να εξοικειώςει τουσ μαθητϋσ τησ π.χ. 
πλοόγηςη ςτο δικτυακϐ τϐπο του Ι.Μ.Κ. ϐπου υπϊρχει αναλυτικϐσ οδηγϐσ, διαγρϊμματα 
των αιθουςών, περιγραφό και  γενικϋσ οδηγύεσ ςχετικϊ με τα  Ε.Π., καθώσ και 
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δραςτηριϐτητεσ για το πριν και το μετϊ κϊθε προγρϊμματοσ  (αν και όταν η πρώτη φορϊ 
που επιςκϋπτονταν το ςυγκεκριμϋνο μουςεύο). 

Επιςημϊνςεισ τησ Τπευθϑνου Π.Θ. προσ τη μουςειοπαιδαγωγϐ.: 1) το ςυγκεκριμϋνο 
πρϐγραμμα, αν και καθοδηγοϑμενο και οργανωμϋνο κατϊ αποκλειςτικϐτητα απϐ την ομϊδα 
ςυνεργατών του Ι.Μ.Κ., καθώσ εντϊχθηκε ςτο γενικϐτερο εορταςμϐ του 2007 για τα 
πενόντα χρϐνια απϐ το θϊνατο του Καζαντζϊκη, θα ϋπρεπε να ϋχει εξαςφαλύςει τη 
ςυνεργαςύα και ϊλλων φορϋων ϐπωσ των Δόμων Ηρακλεύου και Ν. Καζαντζϊκη, του 
Μουςεύου Ν. Καζαντζϊκησ, τησ Ϊνωςησ Υιλολϐγων Ν. Ηρακλεύου, του τοπικοϑ 
παραρτόματοσ τησ ΔΕΥΝΚ, ςχολεύων, των υπευθϑνων Πολιτιςτικών Θεμϊτων των 
Διευθϑνςεων Εκπαύδευςησ, καλλιτεχνών (εικαςτικών, θεατρολϐγων) κ.ϊ., ώςτε να 
αντανακλϊ τισ προτιμόςεισ/ενδιαφϋροντα των μαθητών, 2) το μουςεύο δεν ϋχει διανεύμει 
ςτα ςχολεύα αναλυτικϐ ενημερωτικϐ ϋντυπο υλικϐ ςχετικϊ με το Ε.Π., ενώ η ςυνολικό 
παρουςύαςη των Ε.Π. του Ι.Μ.Κ. και η ανοικτό ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ, κατϐπιν αιτόματϐσ 
μασ, ξενϊγηςη ςτην ϋκθεςη πραγματοποιόθηκε μϐνο μια φορϊ (08-12-2007) με μικρϐ 
αριθμϐ ςυμμετεχϐντων εκπαιδευτικών, 3) δεν ακολοϑθηςε απολογιςτικό ςυζότηςη με τη 
λόξη του Ε.Π. με τουσ εμπλεκϐμενουσ, οϑτε ϋγινε απϐπειρα καταγραφόσ των 
αντιδρϊςεων/ςχολύων των μαθητών εκ μϋρουσ τησ μουςειοπαιδαγωγοϑ, π.χ. δεν 
βιντεοςκϐπηςε ό δεν ηχογρϊφηςε τη ςυνϊντηςη και δεν ςυζητόθηκαν καθϐλου οι 
προτϊςεισ για επϋκταςη του Ε.Π. μϋςα ςτη ςχολικό τϊξη, ωςτϐςο, υπϊρχουν 
δραςτηριϐτητεσ ςτο φυλλϊδιο και ςτο δικτυακϐ τϐπο του Ι.Μ.Κ., 4) η μουςειοπαιδαγωγϐσ 
εξϊντληςε το γνωςτικϐ πεδύο (ενςωμϊτωςη γνώςεων: π.χ. κύνημα του αιςθητιςμοϑ), αν και 
διϋθετε περιοριςμϋνο χρϐνο, χωρύσ να προκαλϋςει ςυναιςθηματικό εμπλοκό τησ ομϊδασ 
(βϋβαια αυτϐ εύναι ςχεδϐν ακατϐρθωτο εϊν δεν ϋχει προηγηθεύ επύςκεψη του υπεϑθυνου 
καθηγητό ςτο μουςεύο και περιγραφό των αναγκών τησ ομϊδασ-ςτϐχου ςτουσ ςχεδιαςτϋσ 
του Ε.Π.).  

Αξιολϐγηςη Ε.Π.: 1) ο μεγϊλοσ αριθμϐσ μαθητών δεν επϋτρεψε τη διαπροςωπικό 
επικοινωνύα του εμψυχωτό μαζύ τουσ, ενώ δεν υπϊρχει τρϐποσ να ελεγχθεύ κατϊ πϐςο το 
Ε.Π. «αϑξηςε την κριτικό ικανϐτητα των μαθητών και δημιοϑργηςε ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ 
αιςθητικόσ/ιςτορικόσ/λογοτεχνικόσ ςπουδόσ και ϋρευνασ ςτο νεανικϐ κοινϐ» (Hooper-
Greenhill, 1994), ενύςχυςε δηλαδό τη διαθεματικϐτητα, 2) οι μαθητϋσ, μετϊ την ολοκλόρωςη 
του Ε.Π., ϋδειξαν απροθυμύα να απαντόςουν ςτισ ερωτόςεισ μασ, 3) η υπεϑθυνη καθηγότρια 
δεν ϋςτειλε το φϑλλο αξιολϐγηςησ ςτο Ι.Μ.Κ. απϐ το ςχολεύο, ϐπωσ εύχε δεςμευτεύ πριν την 
αναχώρηςη τησ ομϊδασ, γεγονϐσ που δεν μασ δύνει, εκτϐσ απϐ τον προφορικϐ ςχολιαςμϐ, 
ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα για την «ωφϋλεια» ςυμμετοχόσ των μαθητών ςτο ςυγκεκριμϋνο 
πρϐγραμμα, 4) η αξιολϐγηςη του Ε.Π. εύναι ποςοτικό και αφορϊ αποκλειςτικϊ ςτον αριθμϐ 
των επιςκεπτών ανϊ πρϐγραμμα (αν και ςτο φϑλλο αξιολϐγηςησ περιλαμβϊνονται 
ερωτόςεισ προσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ που θα μποροϑςαν να επιφϋρουν αλλαγϋσ ό 
βελτιώςεισ ςτα προςφερϐμενα Ε.Π. του Ι.Μ.Κ.  

τη δεϑτερη επύςκεψό μασ ςτο μουςεύο, ςτισ 28-03-2008, καταγρϊψαμε το Ε.Π. 
«Μαρτυρύεσ ενϐσ πολϋμου», το οπούο απευθϑνεται ςε ϐλεσ τισ τϊξεισ του Γυμναςύου, ςτην Α΄ 
τϊξη του Λυκεύου και ςτισ Ε΄ και Σ΄ τϊξεισ του Δημοτικοϑ. Σο πρϐγραμμα ςχεδιϊςθηκε απϐ 
τον επιμελητό Νεϐτερησ Ιςτορύασ, Κωςτό Μαμαλϊκη, και τη μουςειοπαιδαγωγϐ, Υανό 
Καμπϊνη. Για την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ αξιοποιεύται η υφιςτϊμενη περιοδικό 
ϋκθεςη Αποςπϊςματα, 1940-1945. κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι να αποκτόςουν οι 
μαθητϋσ ϋγκυρη γνώςη και ςαφό επύγνωςη για την περύοδο του Β΄ Παγκοςμύου Πολϋμου 
ςτην Κρότη (Πϐλεμοσ του '40, Μϊχη τησ Κρότησ, Κατοχό και Αντύςταςη). Με αρωγϐ και 
ϊξονα τα αντικεύμενα που εκτύθενται, καθώσ και μϋςα απϐ ντοκουμϋντα όχου και εικϐνασ οι 
μαθητϋσ ανακαλϑπτουν μύα ϊλλη πλευρϊ του πολϋμου. Οι μαρτυρύεσ των ανθρώπων που 
βύωςαν τα γεγονϐτα ξεδιπλώνουν με τρϐπο ϊμεςο την θηριωδύα μιασ πολεμικόσ 
ςϑγκρουςησ και οι μαθητϋσ μϋςω κατευθυντόριων ερωτόςεων, δραςτηριοτότων και 
παιχνιδιών, καλοϑνται να εκφρϊςουν προβληματιςμοϑσ και διαπιςτώςεισ για τισ 
καταςτροφϋσ και τα προβλόματα που προκαλεύ μια πολεμικό ςϑγκρουςη καθώσ και τισ 
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επιπτώςεισ ςτον ϊμαχο πληθυςμϐ. Επιπλϋον, αυτού παροτρϑνονται να ςυνεχύςουν την 
ϋρευνϊ τουσ ςτο ςχολικϐ, οικογενειακϐ και φιλικϐ τουσ περιβϊλλον, καταγρϊφοντασ 
προςωπικϋσ μαρτυρύεσ και εντοπύζοντασ χώρουσ και αντικεύμενα ςχετικϊ με τα ιςτορικϊ 
γεγονϐτα. 

χολεύο: 10ο Γενικϐ Λϑκειο Ηρακλεύου, τϊξη: Α΄, αριθμϐσ μαθητών: τριϊντα (φοροϑν 
αυτοκϐλλητεσ ετικϋτεσ με τα ονϐματϊ τουσ), ςυνοδού καθηγητϋσ: δϑο (φιλϐλογοσ, φυςικϐσ), 
ςυνολικϐσ χρϐνοσ παραμονόσ ςτο μουςεύο: δυϐμιςη ώρεσ. 

Παρατηρόςεισ κατϊ την εφαρμογό του Ε.Π.: 1) η φιλϐλογοσ ςυμπλόρωςε με προθυμύα το 
φϑλλο αξιολϐγηςησ ςτο οπούο ανϋφερε ϐτι «θα όταν καλϑτερο να υπϊρχει περιςςϐτερη 
κύνηςη και δρϊςη για να μην «βαριοϑνται» τα παιδιϊ και ϐτι ο χωριςμϐσ ςε ομϊδεσ τα 
ενεργοποιεύ περιςςϐτερο», 2) η υπεϑθυνη εκπαιδευτικϐσ εύχε προετοιμϊςει τουσ μαθητϋσ 
πριν την επύςκεψη ςτο Ι.Μ.Κ. με πλοόγηςη ςτο δικτυακϐ τϐπο του Ι.Μ.Κ. και φϑλλο εργαςύασ 
με ερωτηματολϐγιο, 3) η φιλϐλογοσ, μετϊ το Ε.Π., θα δεύξει ςτουσ μαθητϋσ ςτο ςχολεύο και 
ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα ϋνα cd-rom για τον Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο και κατϐπιν αυτού 
θα ςυμπληρώςουν ϋνα φϑλλο εργαςύασ, 4) η παρουςύα του επιμελητό τησ ϋκθεςησ, κου 
Μαμαλϊκη, κατϊ τη διϊρκεια του Ε.Π. βοόθηςε τη διαδικαςύα, καθώσ οι παρεμβϊςεισ του 
εύχαν επεξηγηματικϐ χαρακτόρα. 

υνϋντευξη Τπευθϑνου Π.Θ. με μαθητϋσ: Μια ομϊδα οκτώ μαθητών μαζύ με τη φιλϐλογο 
δϋχτηκαν να μασ παραχωρόςουν μια ςϑντομη ςυνϋντευξη ϐπου προϋκυψαν τα εξόσ: ε 
επύπεδο δραςτηριοτότων θα χρηςιμοποιόςουν το εκπαιδευτικϐ υλικϐ του Ε.Π. για τη 
μελλοντικό επετειακό γιορτό και παρϊλληλα θα προςπαθοϑςαν να ςυλλϋξουν μαρτυρύεσ 
απϐ τα ςυγγενικϊ τουσ πρϐςωπα (μϊλιςτα ϋνασ μαθητόσ μασ εύπε για τισ ϊθλιεσ ςυνθόκεσ 
μετακύνηςησ τησ οικογϋνειασ του πατϋρα του απϐ τα Ανώγεια ςτο Πϊνορμο). ε επύπεδο 
ςτοχοθεςύασ μασ εύπαν πωσ διευκρύνιςαν κϊποια ςημεύα του αντύςτοιχου κεφαλαύου τησ 
Ιςτορύασ (κυρύωσ για τη Μϊχη τησ Κρότησ, την οργϊνωςη του ςτρατοϑ, τισ ςυνθόκεσ 
πολϋμου) και πωσ κατανϐηςαν την αξύα τησ ςυνεργαςύασ των λαών (ςτρατιώτεσ τησ 
Κοινοπολιτεύασ). ε επύπεδο επικοινωνύασ υπόρξε θετικό ςτϊςη των μαθητών (αν και 
ϋκαναν θϐρυβο) και ςε αυτϐ ςυντϋλεςε ενδεχϐμενα η γνωριμύα τησ φιλολϐγου με τη 
μουςειοπαιδαγωγϐ (όταν καθηγότριϊ τησ ςτο φροντιςτόριο). 

Αξιολϐγηςη Ε.Π.: Η γενικό εντϑπωςη όταν πωσ οι μαθητϋσ δεν αντιμετώπιςαν το Ε.Π. ωσ 
απώλεια χρϐνου, ενώ υπόρξε και ϋντονη «ςυναιςθηματικό φϐρτιςη» (ςτην ανϊγνωςη 
επιςτολών απϐ το μϋτωπο και ςτισ αναφορϋσ ςτα δεινϊ του ϊμαχου πληθυςμοϑ). Σο 
ςυγκεκριμϋνο Ε.Π. θα δώςει τη δυνατϐτητα ςτην εκπαιδευτικϐ να ςυνδϋςει το Ε.Π. του 
μουςεύου με το διδακτικϐ τησ αντικεύμενο. Σϋλοσ, οι μαθητϋσ θα επιςκεφθοϑν το Ι.Μ.Κ. ςτο 
μϋλλον, ϐπωσ μασ δόλωςαν οι ύδιοι.  

υνολικό Αποτύμηςη των δϑο Ε.Π. .: Η ςυζότηςη-αξιολϐγηςη με τη μουςειοπαιδωγϐ δεν 
εξ-υπηρϋτηςε τϐςο τον αναςτοχαςμϐ ςχετικϊ με τισ αρχϋσ, τουσ ςτϐχουσ και τη 
μεθοδολογύα των ςυγκεκριμϋνων Ε.Π., καθώσ αυτϊ ςχεδιϊζονται απϐ το Ι.Μ.Κ. χωρύσ την 
ςυνεργαςύα εκπαιδευτικών, ϐςο κυρύωσ την ανϊπτυξη ςχϋςεων εμπιςτοςϑνησ με το μουςεύο 
και την επύλυςη τυχϐν πρακτικών ζητημϊτων που ςυνοδεϑουν παρϐμοιεσ εκπαιδευτικϋσ 
εξορμόςεισ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ αναδϑθηκαν προβληματιςμού και απϐ τισ δϑο 
πλευρϋσ που αφοροϑςαν: 1) ςτην παροχό ευκαιριών για μεγαλϑτερη ςυμμετοχό των 
μαθητών, ώςτε αυτού να μποροϑν να εκφρϊζουν ιδϋεσ και απϐψεισ και να εξωτερικεϑουν 
προςωπικϊ ςυναιςθόματα, 2) ςε θϋματα ςϑνδεςησ του χθεσ με το ςόμερα μϋςα απϐ την 
τοπικϐτητα και τη μονοθεματικϐτητα των ςυγκεκριμϋνων Ε.Π., 3) ςτην ορθολογικϐτερη 
αξιοπούηςη του χρϐνου που διατύθεται για τα Ε.Π., 4) ςτη μεγαλϑτερη ςυνϊφεια με 
αντύςτοιχεσ θεματικϋσ ενϐτητεσ που διδϊςκονται οι μαθητϋσ ςτο ςχολεύο, 5) ςτην 
προςαρμογό των Ε.Π. ςτισ ανϊγκεσ-απαιτόςεισ διαφορετικών μαθητικών κοινών (η 
ςυνϊντηςη με το εκϊςτοτε κοινϐ εύναι αυτό που κϊθε φορϊ θα καθορύςει το αποτϋλεςμα), 
6) ςτη δημιουργύα ςυνθηκών αλληλεπύδραςησ με τουσ ςυμμαθητϋσ και τουσ ϊλλουσ 
επιςκϋπτεσ, 7) ςτη διερεϑνηςη τυχϐν αλλαγόσ ςτϊςησ και αντύληψησ απϐ την πλευρϊ των 
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μαθητών (με φϑλλα αξιολϐγηςησ) ωσ προσ το τι εύναι μουςεύο και εϊν και κατϊ πϐςο αυτϐ 
ϋγινε πιο «φιλικϐ» μετϊ την επύςκεψό τουσ εκεύ.  

υμπερϊςματα 

Μετϊ τη δεκαετύα του 1980 ιδιωτικϊ και εθνικϊ μουςεύα ανϋπτυξαν Ε.Π. για μύα πιο 
οργανωμϋνη επαφό με τισ ςχολικϋσ τϊξεισ με αποτϋλεςμα να δώςουν νϋα διϊςταςη ςτη 
ςχϋςη ςχολεύου-μουςεύου. Ο ςχεδιαςμϐσ και η οργϊνωςη των Ε.Π. ςτηρύχτηκε ςτισ 
ςϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ θεωρύεσ και θεωρύεσ τησ μϊθηςησ ώςτε να οδηγόςουν αφενϐσ το 
νεανικϐ κοινϐ ςε μια νϋα «μουςειακό εμπειρύα» και μουςειακό αντύληψη και αφετϋρου τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ να αντλόςουν ϋμπνευςη για να δομόςουν τισ δικϋσ τουσ μουςειακϋσ 
προςεγγύςεισ. Η επιτυχύα των Ε.Π. εύναι ςυνυφαςμϋνη με το κατϊ πϐςο επιτρϋπουν ςτουσ 
μαθητϋσ να «δρουν» ςτα αντικεύμενα και να δημιουργοϑν ελεϑθερα. Ψςτϐςο, τα Ε.Π. πρϋπει 
να γύνουν οι διαμεςολαβητϋσ μεταξϑ τησ δομημϋνησ και προγραμματιςμϋνησ ϑλησ του 
ςχολεύου και τησ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ που εύναι το ζητοϑμενο ςτη ςϑγχρονη 
Παιδαγωγικό, ενώ θα πρϋπει να ςυςχετύςουν γϐνιμα παρελθϐν (η «επινϐηςη του 
παρελθϐντοσ», ςϑμφωνα με τον Hobsbawn) και παρϐν (να μποροϑν να αναφϋρονται ςτην 
πολιτικό/κοινωνικό επικαιρϐτητα, «χωρύσ να διατηροϑν χαρακτόρα επικαιρικϐ» 
(Κακοϑρου-Φρϐνη, 2006) και να προβϊλλουν τη ςυναναφορϊ διαλογιςμοϑ και πρϊξησ, 
ιδεών και εφαρμογών. Σα Ε.Π. πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ εργαςτόρια (η εμπειρύα των 
Παιδικών Μουςεύων), ώςτε αφενϐσ να παραταθεύ ο χρϐνοσ παραμονόσ τησ ομϊδασ ςτο 
χώρο του μουςεύου (με ελεϑθερη επιλογό των «πεδύων γνώςησ») και αφετϋρου να μποροϑν 
να προγραμματιςτοϑν επιπλϋον δραςτηριϐτητεσ (να ϋχουν τη δυνατϐτητα να ανατρϋξουν 
ςτα εκθϋματα που τουσ κύνηςαν το ενδιαφϋρον γιατύ κϊθε παιδύ διαφοροποιεύται ωσ προσ 
το ρυθμϐ αφομούωςησ τησ «ϑλησ»). Σα Ε.Π. θα πρϋπει να «ςυντϊςςονται» απϐ 
διεπιςτημονικϋσ ομϊδεσ και να ϋχουν εξαςφαλύςει τη ςυνεργαςύα ειδικών, εξωτερικών 
ςυνεργατών, φορϋων, επιςτημονικών ενώςεων κ.ϊ., ώςτε να επιτευχθεύ η ολιςτικό 
προςϋγγιςη τησ γνώςησ. Επύςησ, θα πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ μουςειοςκευϋσ ό και 
ϋντυπο υλικϐ ώςτε να πηγαύνει το μουςεύο ςτο ςχολεύο και να δύνεται η ευκαιρύα 
ςυμμετοχόσ μεγαλϑτερου αριθμοϑ μαθητών. Σα Ε.Π. πρϋπει να «κερδύςουν» το μαθητό (γι’ 
αυτϐ επιβϊλλεται η επαφό του εκπαιδευτικοϑ με τον ερμηνευτό πριν την επύςκεψη) και να 
του δημιουργόςουν την ϐρεξη και τα ερεθύςματα να επιςκεφθεύ και πϊλι το μουςεύο, ενώ θα 
πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ ανοικτϋσ ξεναγόςεισ (για γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ, φορεύσ, 
«Υύλουσ» του μουςεύου κ.ϊ. ςε επαναλαμβανϐμενεσ ημερομηνύεσ). Σα Ε.Π. πρϋπει να 
ςυμβϊλλουν ςτην παροχό ύςων ευκαιριών ςε μειονοτικϋσ ομϊδεσ του πληθυςμοϑ και ςε 
ϊτομα με ειδικϋσ δεξιϐτητεσ (κατϊλληλη κτιριακό υποδομό και διϊταξη εκθεμϊτων), 
ενόλικεσ μαθητϋσ εςπερινών ςχολεύων, ςχολεύων δεϑτερησ ευκαιρύασ κ.ϊ (για τουσ ενόλικεσ 
μαθητϋσ πρϋπει να προβλεφθεύ παρϊταςη του ωραρύου λειτουργύασ τουσ μύα ό δϑο φορϋσ το 
μόνα). Επύςησ, οι ςυνεργϊτεσ του μουςεύου (εξωτερικού/εςωτερικού) θα πρϋπει να 
προγραμματύζουν διαλϋξεισ και παρουςιϊςεισ με ςυγγενικό θεματολογύα (αυτϐ ςυνεπϊγεται 
φυςικϊ αϑξηςη των ςυνεργατών του μουςεύου και ϊνοιγμϊ του ςτην τοπικό κοινωνύα), ενώ, 
θα πρϋπει να εύναι ανοικτϊ ςε φοιτητϋσ τμημϊτων Αγωγόσ, Καλών Σεχνών, Επικοινωνύασ κ.ϊ 
(να ςυμπληρώνουν φϑλλα παρατόρηςησ και να τουσ δοθοϑν οι ευκαιρύεσ να αναλϊβουν 
ρϐλο ςε κϊποιο Ε.Π. ςτο μϋλλον). Σϋλοσ, τα Ε.Π. πρϋπει να αξιολογοϑνται με τρϐπο 
ςυςτηματικϐ (εςωτερικό/εξωτερικό/διαμορφωτικό κ.ϊ.) και να μην περιορύζονται ςε 
ςτατιςτικϊ νοϑμερα (μϐνο τϐτε θα γύνει ϋλεγχοσ των αδυναμιών τουσ και θα επιχειρηθοϑν 
βελτιώςεισ ό και αλλαγϋσ). 
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Πεξίιεςε 

την ακϐλουθη ειςόγηςη παρουςιϊζεται η οργϊνωςη και διεξαγωγό των 
διαλυκειακών ρητορικών αγώνων, που οργανώνονται κϊθε χρϐνο τα τελευταύα τρύα 
χρϐνια ςτο 1ο ΓΕΛ Σρικϊλων. Πρϐκειται για μια διοργϊνωςη που ϋχει παντρικαλινϐ 
χαρακτόρα και ςτην οπούα ςυμμετϋχουν μαθητϋσ ϐλων των λυκεύων του νομοϑ 
Σρικϊλων. τα πλαύςια τησ καλλιϋργειασ τησ ςκϋψησ, τησ ετοιμϐτητασ απαντόςεων 
ςε «απροετούμαςτεσ» υποβαλλϐμενεσ ερωτόςεισ, τησ ϊςκηςησ ςε «πολιτιςμϋνο» 
διϊλογο και τησ ανϊπτυξησ τησ ικανϐτητασ ςυνεργαςύασ οι μαθητϋσ μϋςω των 
διαλυκειακών ρητορικών αγώνων «γεϑονται»την εμπειρύα τησ μετϊ παρρηςύασ 
ομιλύασ ενώπιον ακροατηρύου και εμβαπτύζονται ςτο νϐημα τησ ϋννοιασ: ενεργϐσ 
suspiciosus, πολύτησ με πολιτικό ςκϋψη και κοινωνικό ςυνεύδηςη (…….). Πρϐκειται 
για μια πολϑπλοκη διοργϊνωςη, εφϐςον η οργανωτικό επιτροπό καλεύται να 
διαχειριςτεύ μαθητϋσ και καθηγητϋσ, ϋμψυχο υλικϐ, καθώσ και τον χρϐνο αλλϊ και 
τον χώρο, ϊψυχο υλικϐ∙ το ϐλο εγχεύρημα υλοποιεύται ςτον χώρο του 1ου ΓΕΛ 
Σρικϊλων και διαρκεύ τρεισ ημϋρεσ. 
 
Λϋξεισ κλειδιϊ: ικανϐτητα λϐγου,  μαθητόσ- πολύτησ, ςυνεργαςύα, ικανϐτητα 
ομιλητό - ακροατό 

Δηζαγσγή – ζηφρνη 

Βαςικϐσ ςτϐχοσ των Ρητορικών Αγώνων εύναι να εξοικειώςουν τουσ μαθητϋσ ςτη χρόςη 
του προφορικοϑ λϐγου, να ςυμβϊλουν ςτην καλλιϋργεια των διανοητικών τουσ ικανοτότων 
και τησ ενςυναύςθηςησ, να καλλιεργόςουν και να οργανώςουν την ςκϋψη, ώςτε να 
αναπτϑςςουν ορθϊ επιχειρόματα. Να αποκτόςουν αυτοπεπούθηςη «ομιλητό», ώςτε να 
μποροϑν να υποςτηρύξουν τισ απϐψεισ τουσ με θϊρροσ, παρρηςύα και ϊνεςη μπροςτϊ ςε 
ακροατόριο (Λουτριανϊκη, 2008). Εκτϐσ αυτών καλλιεργεύται η «ευγενόσ ϊμιλλα» μϋςα απϐ 
την ςυνεργαςύα, ώςτε να κρύνουν τισ απϐψεισ τησ αντύπαλησ ομϊδασ με τον απαιτοϑμενο 
ςεβαςμϐ και να μποροϑν με ετοιμϐτητα να ανταπαντόςουν ςε ερωτόςεισ, μϋςα ςε ϋνα 
αυςτηρϊ καθοριςμϋνο πλαύςιο κανϐνων. Οι κανϐνεσ τουσ επιτρϋπουν να αναπτϑξουν τισ 
ικανϐτητϋσ τουσ ςτη λογικό διϊρθρωςη των επιχειρημϊτων, την πειθαρχημϋνη ςυνεργαςύα 
με τουσ ςυμπαύκτεσ τουσ και την με ςεβαςμϐ και κατανϐηςη κριτικό των θϋςεων τησ 
αντύπαλησ ομϊδασ. Παρϊλληλα, φϋρνει τουσ ςυνδιαλεγομϋνουσ πιο κοντϊ μεταξϑ τουσ, 
παρϋχοντϊσ τουσ ϋναν κοινϐ χώρο επικοινωνύασ ςτο επύπεδο του λϐγου, μακριϊ απϐ ςτεύρεσ 
προκαταλόψεισ και φανατιςμοϑσ. Πρϐκειται, φυςικϊ, για ϋνα εργαλεύο ανϊπτυξησ τησ 
ελεϑθερησ κριτικόσ ςκϋψησ, και ϐχι για ϐχημα προώθηςησ οποιωνδόποτε ςυγκεκριμϋνων 
απϐψεων ό προςωπικών φιλοδοξιών. 
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Η επαφό των μαθητών και η ϊςκηςη τησ ρητορικόσ τϋχνησ, τησ τϋχνησ τησ 
αποτελεςματικόσ χρόςησ τησ γλώςςασ με τισ τεχνικϋσ επικοινωνύασ και πειθοϑσ, οδηγεύ 
ςτην ανϊπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτότων τουσ μϋςα ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο 
κοινωνικοπολιτιςτικϐ πλαύςιο. Βελτιώνει επιπλϋον τη δυνατϐτητα επικοινωνύασ των 
μαθητών με ϊλλουσ μαθητϋσ μϋςα απϐ την ενεργητικό ακρϐαςη και την ανϊπτυξη 
διαλογικών ςυνηθειών. Ενδυναμώνει τη ςκϋψη, την κριτικό και τη δημιουργικό ικανϐτητα 
των μαθητών χϊρη ςτην ανεϑρεςη και παραγωγό επιχειρημϊτων, αντεπιχειρημϊτων και 
αναςκευών. Ο μαθητόσ καλεύται να αναδεύξει την προςωπικϐτητϊ του, τισ ιδϋεσ του και τισ 
απϐψεισ του, εκφρϊζει τα ςυναιςθόματϊ του και μαθαύνει να λαμβϊνει υπϐψη τα 
ςυναιςθόματα και τισ διαθϋςεισ των ςυνομιλητών του και τϋλοσ παρϊγει ςειρϊ απϐ ςκϋψεισ, 
επιχειρόματα, αποδεικτικϐ υλικϐ, δηλαδό με τη ςυμμετοχό του ςτουσ ρητορικοϑσ αγώνεσ 
ενεργοποιεύ ςϑμφωνα με το ρητορικϐ τρύγωνο του Αριςτοτϋλη το όθοσ, το πϊθοσ και τον 
λϐγο (Αριςτοτϋλησ, Ρητορικό) .     

Η επαφό των μαθητών με ςοβαρϊ ζητόματα γενικϐτερου ενδιαφϋροντοσ ϋχει ωσ 
ςυνϋπεια την προετοιμαςύα τουσ για τον μελλοντικϐ τουσ ρϐλο ωσ ςκεπτϐμενων πολιτών 
τησ δημοκρατικόσ πολιτεύασ, ςε μια περύοδο μϊλιςτα που υπϊρχει επιτακτικό ανϊγκη για 
ενεργοϑσ και ολοκληρωμϋνουσ πολύτεσ που θα εύναι ςε θϋςη να εκφϋρουν εϑληπτο και να 
ςυμμετϋχουν ςτον δημοκρατικϐ διϊλογο. Ο ωκρϊτησ, «ο τησ πϐλεωσ ούςτροσ», η 
«αλογϐμυγα» δηλαδό που δεν ϊφηνε τουσ Αθηναύουσ ςυμπολύτεσ του να εφηςυχϊςουν, 
αλλϊ τουσ παρωθοϑςε διαρκώσ προσ τη ςυζότηςη και την κριτικό θεώρηςη των ζητημϊτων, 
αποτϋλεςε πρϐτυπο και ςϑμβολο γϐνιμου «πνεϑματοσ αντιλογύασ». άςωσ δεν θα όταν 
υπερβολικϐ να ποϑμε ϐτι ο υγιόσ λϐγοσ και αντύλογοσ αποτελοϑν ϋνα απϐ τα θεμελιώδη 
ςυςτατικϊ του πολιτιςμοϑ μασ και τησ δημοκρατύασ.  

Αυτό ακριβώσ η ανϊγκη για δημιουργύα ενεργών πολιτών καθώσ και η διαπύςτωςη τησ 
μη ςυςτηματικόσ και ουςιαςτικόσ καλλιϋργειασ του προφορικοϑ λϐγου, ο οπούοσ εύναι ςε 
δεϑτερη μούρα ϋναντι του γραπτοϑ ςτα περιςςϐτερα διδακτικϊ αντικεύμενα οδόγηςε ςτη 
δημιουργύα πολλών ρητορικών ομύλων τϐςο ςε ςχολεύα δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ϐςο 
και ςτα πανεπιςτόμια καθώσ και ςτη θϋςπιςη αγώνων επιχειρηματολογύασ απϐ το 
Τπουργεύο αλλϊ και απϐ ςχολεύα. Σο τερϊςτιο ενδιαφϋρον, τϋλοσ, για την ειςαγωγό τησ 
ρητορικόσ τϋχνησ ςτην εκπαύδευςη αποδεικνϑεται με τη δημιουργύα το 2009 τησ Ελληνικόσ 
Ϊνωςησ για την προώθηςη τησ ρητορικόσ ςτην εκπαύδευςη.   

Σο ιςτορικό 

Σο 2012 διοργανώθηκαν για πρώτη φορϊ ρητορικού αγώνεσ ενδοςχολικϊ ςτο ςχολεύο 
μασ. υμμετεύχαν 18 καθηγητϋσ του ςχολεύου μασ κϊθε ειδικϐτητασ και 32 μαθητϋσ – 
ομιλητϋσ και των τριών τϊξεων. Η επιτυχύα του πρώτου εγχειρόματοσ αλλϊ και το 
ενδιαφϋρον των μαθητών μασ μϊσ οδόγηςε μετϊ απϐ ςκϋψη αλλϊ και παρϐτρυνςη 
εξωςχολικών κϑκλων και κυρύωσ των ςχολικών ςυμβοϑλων φιλολϐγων  να «ανούξουμε» τη 
διοργϊνωςη ςε ϐλο τον Νομϐ. Ϊτςι το 2013 ϋγιναν οι Α΄ Διαλυκειακού Ρητορικού Αγώνεσ Ν. 
Σρικϊλων με την ςυμμετοχό 127 μαθητών απϐ 8 Λϑκεια του νομοϑ και 50 καθηγητών. Σο 
2014 ακολοϑθηςαν οι Β΄ Διαλυκειακού Ρητορικού Αγώνεσ Ν. Σρικϊλων. υμμετεύχαν 12 
λϑκεια του νομοϑ Σρικϊλων με 145 μαθητϋσ και 55 καθηγητϋσ. Σο 2015 
πραγματοποιόθηκαν οι Γ΄ Διαλυκειακού Ρητορικού Αγώνεσ Ν. Σρικϊλων με την ςυμμετοχό 15 
λυκεύων του νομοϑ μασ, Γενικών, ΕΠΑΛ, Ιδιωτικών, με 180 μαθητϋσ  και 58 καθηγητϋσ. 
Υϋτοσ διανεμόθηκαν ερωτηματολϐγια ςτουσ καθηγητϋσ και μαθητϋσ που πόραν μϋροσ, τα 
οπούα μετϊ την απαραύτητη επεξεργαςύα μασ παρουςύαςαν αποτελϋςματα που θα μασ 
βοηθόςουν ςτην επϐμενη διοργϊνωςη. Να ςημειωθεύ εδώ ϐτι η ανϊλυςη των 
ερωτηματολογύων που ςυλλϋχθηκαν και τα ςυμπερϊςματα που ςυνόχθηςαν απ’ αυτϊ ϋγινε 
εξ ολοκλόρου απϐ τον μαθηματικϐ του ςχολεύου μασ τον κ. Ν. Μπϊκο. Εύναι γεγονϐσ πωσ 
μϋςα ς’ αυτϊ τα τρύα χρϐνια ϋγιναν μικρϋσ βελτιωτικϋσ αλλαγϋσ και ευελπιςτοϑμε πωσ την 
επϐμενη χρονιϊ θα εύμαςτε ακϐμη καλϑτεροι. Εδώ πρϋπει να τονύςουμε πωσ ουςιαςτικό 
υπόρξε η ςυμπαρϊςταςη τησ Περιφερειακόσ ενϐτητασ Ν. Σρικϊλων, τησ Διεϑθυνςησ 
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Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Ν. Σρικϊλων, του ςυλλϐγου γονϋων και κηδεμϐνων του 1ου 
ΓΕΛ Σρικϊλων και των τοπικών μϋςων μαζικόσ ενημϋρωςησ . 

Για την ςϑνταξη των κανϐνων ςτηριχτόκαμε ςτουσ κανονιςμοϑσ που ιςχϑουν ςτουσ 
αντύςτοιχουσ αγώνεσ τησ Υιλεκπαιδευτικόσ Εταιρεύασ και ςε κεύνουσ που διοργανώνει το 
ΤΠΕΠΘ ςε ςυνεργαςύα με το Ευρωπαώκϐ Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Δελφών. 

Πιαίζην  

Μετϊ την προβλεπϐμενη αλληλογραφύα με την προώςταμϋνη αρχό για την αιτοϑμενη 
ϋγκριςη τησ διοργϊνωςησ ςτο 1ο ΓΕΛ Σρικϊλων ορύζεται η οργανωτικό επιτροπό των 
αγώνων, αποτελοϑμενη απϐ καθηγητϋσ του ςχολεύου, η οπούα και αναλαμβϊνει το δϑςκολο 
ϋργο τησ υλοπούηςησ τουσ. Ϊργο τησ επιτροπόσ εύναι η ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα του 
ςχολεύου του κανονιςμοϑ των αγώνων, η αναζότηςη και η επιμϋλεια των θεμϊτων, η 
πρϐςκληςη προσ ϐλα τα λϑκεια του νομοϑ, γενικϊ, επαγγελματικϊ, ιδιωτικϊ, η ςϑνταξη 
καταςτϊςεων με τουσ υποψόφιουσ ομιλητϋσ, τακτικοϑσ, αναπληρωματικοϑσ, χρονομϋτρεσ, 
κατϊ αγώνιςμα, ο οριςμϐσ τησ γραμματεύασ που παραλαμβϊνει τα ϋντυπα βαθμολϐγηςησ 
και εξϊγει την βαθμολογύα των ομιλητών, η ταξινϐμηςη του ακροατηρύου ςτισ αύθουςεσ, η 
διαμϐρφωςη των αιθουςών που θα φιλοξενόςουν τα αγωνύςματα, η μϋριμνα για υποδοχό 
και φιλοξενύα καθηγητών και μαθητών απϐ τα ϊλλα ςχολεύα τισ ημϋρεσ των αγώνων, η 
οργϊνωςη και υλοπούηςη του ςεμιναρύου για τουσ κριτϋσ και ϐ,τι ϊλλο προϒποτύθεται ό 
προκϑπτει, ώςτε το αποτϋλεςμα να εύναι το καλϑτερο δυνατϐ.  

Η διϊρκεια των Διαλυκειακών Ρητορικών Αγώνων εύναι τριόμερη. Διεξϊγονται την 
Παραςκευό οι προκριματικού αγώνεσ, το ϊββατο οι ημιτελικού και οι τελικού, ενώ την 
Κυριακό γύνεται η απονομό των βραβεύων. Σην πρώτη ημϋρα, την Παραςκευό, ςυμμετϋχει 
ϐλο το ςχολεύο ςτην διοργϊνωςη, αφοϑ ϐςοι μαθητϋσ δεν μετϋχουν ωσ ομιλητϋσ, 
χρονομϋτρεσ, επικουρικϐ προςωπικϐ (φωτογραφικό κϊλυψη, υποδοχό μαθητών ϊλλων 
ςχολεύων), παρακολουθοϑν τα αγωνύςματα ωσ ακροατόριο. 

Οι Διαλυκειακού Ρητορικού Αγώνεσ περιλαμβϊνουν το ομαδικϐ Αγώνιςμα των Διττών 
Λϐγων και τα ατομικϊ αγωνύςματα του Αυθϐρμητου Λϐγου και του Προςχεδιαςμϋνου 
(Προτρεπτικοϑ) Λϐγου Πειθοϑσ. Απευθϑνονται δε ςε μαθητϋσ ϐλων των τϊξεων του λυκεύου 
ανεξαρτότωσ κατευθϑνςεων. Κϊθε χρϐνο ϐλο και περιςςϐτερα ςχολεύα προετούμαζαν τουσ 
μαθητϋσ τουσ με δοκιμϋσ πϊνω ςε θϋματα παλαιϐτερα ό τησ επιλογόσ τουσ 
ςυνυπολογύζοντασ τον χρϐνο με δικοϑσ τουσ χρονομϋτρεσ. Ϊτςι οι μαθητϋσ προςϋρχονται 
ςτουσ αγώνεσ περιςςϐτερο προετοιμαςμϋνοι. 

Διττού λόγοι 

Σο ομαδικϐ αγώνιςμα των διττών λϐγων διεξϊγεται μεταξϑ τριμελών ομϊδων μαθητών 
Λυκεύου και διακρύνεται ςε προκριματικό, ημιτελικό και τελικό φϊςη. 

την προκριματικό φϊςη οι αγώνεσ διεξϊγονται ςε 3 γϑρουσ παρουςύα τριμελοϑσ 

κριτικόσ επιτροπόσ.  Οι ομϊδεσ των μαθητών αγωνύζονται  ςε ζευγϊρια που προκϑπτουν 
απϐ κλόρωςη ςτον α΄ γϑρο, ενώ ςτον β΄ και γ΄ γϑρο δημιουργοϑνται ομϊδεσ με βϊςη την 
βαθμολογύα του α΄ και β΄ γϑρου. Κατϊ την διϊρκεια των προκριματικών γϑρων οι ομιλητϋσ 
εναλλϊςςονται ςε ϐλεσ τισ θϋςεισ.  

Απϐ τουσ προκριματικοϑσ γϑρουσ προκρύνονται 4 (τϋςςερισ) ομϊδεσ οι οπούεσ 

διαγωνύζονται ςτον ημιτελικϐ, παρουςύα πενταμελοϑσ κριτικόσ επιτροπόσ, ςε ζευγϊρια  που 

προκϑπτουν απϐ τη βαθμολογύα τουσ. τον τελικϐ, παρουςύα επταμελοϑσ κριτικόσ 
επιτροπόσ, αγωνύζονται οι νικητϋσ των ζευγαριών των ημιτελικών αγώνων.  

ε κϊθε γϑρο παύρνουν μϋροσ δϑο ομϊδεσ, Λϐγοσ και Αντύλογοσ, η καθεμιϊ απϐ τισ οπούεσ 
αποτελεύται απϐ τρύα μϋλη, που ςυνεργϊζονται κατϊ το ςτϊδιο τησ προετοιμαςύασ και 
αποφαςύζουν μεταξϑ τουσ τον ρϐλο του καθενϐσ. Κατϊ τη διϊρκεια του αγώνα, δικαύωμα 
λϐγου ϋχουν αποκλειςτικϊ οι Ομιλητϋσ των δϑο ομϊδων που ςυμμετϋχουν και ο Πρϐεδροσ 
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τησ Κριτικόσ Επιτροπόσ. Όλοι οι υπϐλοιποι, ακροατέσ και κριτϋσ, δεν παρεμβαύνουν ςτον 
αγώνα λϐγου.   

κοπϐσ τησ Πρώτησ Ομϊδασ (του Λϐγου) εύναι να ορύςει το θϋμα με ςαφόνεια, λογικό 
ςυνϋπεια και πληρϐτητα. Η Δεϑτερη Ομϊδα (του Αντύλογου) ϋχει ωσ κϑριο ϋργο τησ την 
αναςκευό, δηλαδό  την αντύκρουςη των θϋςεων τησ πρώτησ ομϊδασ. Σα θϋματα επιλϋγονται 
απϐ την Οργανωτικό Επιτροπό και αντλοϑνται απϐ την επικαιρϐτητα και τουσ Θεματικοϑσ 
Κϑκλουσ του λυκεύου. 

Οι αύθουςεσ και οι θϋςεισ των Ομϊδων ϐπωσ και το θϋμα προσ ςυζότηςη ανακοινώνονται 
ςτισ Ομϊδεσ τριϊντα λεπτϊ πριν απϐ την ϋναρξη του αγώνα∙ το θϋμα επιλϋγεται με κλόρωςη 
απϐ τουσ καθηγητϋσ – κριτϋσ ϐλων των ςχολεύων. Οι ομϊδεσ αποςϑρονται αμϋςωσ για να 
προετοιμαςτοϑν, χωρύσ την παρϋμβαςη τρύτων (ςυμμαθητών, καθηγητών, κλπ). Κατϊ τη 
διϊρκεια τησ προετοιμαςύασ επιτρϋπεται η χρόςη βοηθημϊτων (βιβλύων, περιοδικών, 
ςημειώςεων κλπ) ϐχι ϐμωσ ηλεκτρονικών μϋςων, ϐπωσ κινητϊ τηλϋφωνα, υπολογιςτϋσ κλπ. 
Κατϊ τη διϊρκεια του Αγώνα επιτρϋπεται μϐνο η χρόςη χειρϐγραφων ςημειώςεων. Ο 
πρϐεδροσ δύνει τον λϐγο ςτουσ ομιλητϋσ κϊθε φορϊ και ο χρονομϋτρησ, που παρύςταται ςτην 
αύθουςα, τηρεύ τουσ προβλεπϐμενουσ χρϐνουσ για τισ ομιλύεσ αλλϊ και για το πλόθοσ και την 
διϊρκεια των ερωτόςεων που υποβϊλλονται ενδιϊμεςα ςτουσ ομιλητϋσ απϐ τα μϋλη τησ 
αντύπαλησ ομϊδοσ. Οι ομιλύεσ ολοκληρώνονται με την ςϑνταξη και την εκφώνηςη μιασ 
περιληπτικόσ παρουςύαςησ του θϋματοσ απϐ την κϊθε ομϊδα.  Με την αποχώρηςη των 
ομιλητών οι Κριτϋσ παραμϋνουν ςτην αύθουςα για να προβοϑν ςτην αξιολϐγηςη των 
ομιλητών ατομικϊ και των ομϊδων ςυνολικϊ, ςυμπληρώνοντασ το Ϊντυπο Αναλυτικόσ 
Βαθμολϐγηςησ, το οπούο παραδύδεται ςτη Γραμματεύα, για την επεξεργαςύα των 
αποτελεςμϊτων και την προετοιμαςύα του επϐμενου γϑρου των αγώνων.  

Κϊθε ομιλητόσ πρϋπει: 
 Να μιλϊει ςχετικϊ με το θϋμα. 
 Να ςτηρύζεται ςε επιχειρόματα, παραδεύγματα (τεκμόρια) και οτιδόποτε ϊλλο 

τεκμηριώνει τη θϋςη του. 
 Να οργανώνει λογικϊ τουσ ςυλλογιςμοϑσ του και τα ςυμπερϊςματα να προκϑπτουν 

αβύαςτα απϐ τισ προκεύμενεσ των επιχειρημϊτων του. 
 Να ιεραρχεύ προςεκτικϊ το υλικϐ, ώςτε να τονύζει τα ςημαντικϐτερα ςημεύα του 

θϋματοσ. 
 Να ςυςτοιχεύ τισ θϋςεισ του προσ την γενικό θϋςη τησ ομϊδασ, ώςτε να την ενιςχϑει. 
 Να φροντύζει να κατανϋμει τον χρϐνο του ςε ειςαγωγό, ανϊπτυξη επιχειρημϊτων, 

ςυμπϋραςμα. 
Κϊθε ομιλύα αυξϊνει την πειςτικϐτητα και αποτελεςματικϐτητϊ τησ ϐταν επιτϑχει μια 

ςειρϊ απϐ ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα. Η κοςμιϐτητα του ομιλητό εξαςφαλύζει το ςεβαςμϐ ςτισ 
απϐψεισ του. Δεύγματα τησ κοςμιϐτητασ εύναι ο ευγενόσ χαιρετιςμϐσ προσ ϐλουσ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ και οπωςδόποτε η αποφυγό αναύτιασ και ϊςκοπησ επιθετικϐτητασ προσ 
τουσ αντιπϊλουσ. Η περιοριςμϋνη χρόςη ςημειώςεων διευκολϑνει την οπτικό επαφό του 
ομιλητό με το ακροατόριο, η οπούα εύναι ςημαντικό, γιατύ ςε ςυνδυαςμϐ με το κατϊλληλο 
για την περύςταςη ϑφοσ ενιςχϑει την πειςτικϐτητϊ του. Η χρόςη ειςαγωγικών και 
καταληκτικών παρατηρόςεων δύνει το ςτύγμα ςε μια ομιλύα και πρϋπει να εντϊςςονται 
αντύςτοιχα ςε  πρϐλογο και  επύλογο, που ςκοπϐ ϋχουν να κϊνουν κατανοητό την πορεύα τησ 
ςκϋψησ τησ ομϊδασ και των ςυγκεκριμϋνων επιλογών του ομιλητό. Σα επιχειρόματα που 
χρηςιμοποιοϑνται πρϋπει να εύναι πλόρη και πειςτικϊ, να χαρακτηρύζονται απϐ λογικό 
ςυγκρϐτηςη και ςυνϋπεια και να εύναι καύρια για την ανϊπτυξη τησ επιχειρηματολογύασ. 
Πρϋπει να ομαδοποιοϑνται λογικϊ και να παρουςιϊζονται με ιερϊρχηςη χρηςιμοποιώντασ 
παραδεύγματα. Η ποιϐτητα των επιχειρημϊτων εύναι πϊντα ςημαντικϐτερη απϐ τον αριθμϐ 
τουσ, ϐπωσ εύναι πολϑ ςημαντικϐ να γύνεται και κατανομό τουσ μεταξϑ των ομιλητών.  
Η εκφορϊ του λϐγου ενιςχϑεται απϐ το ϑφοσ, την διακϑμανςη τησ φωνόσ, τισ κινόςεισ αλλϊ 
και την ϊνεςη ςτον χειριςμϐ των ερωτόςεων. Η χρόςη του χρϐνου πρϋπει να εξαςφαλύζει 
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την ιςϐρροπη εκπλόρωςη του ειδικοϑ ρϐλου κϊθε ομιλητό και την επαρκό ανϊπτυξη τησ 
επιχειρηματολογύασ και αντεπιχειρηματολογύασ του. (Καλλύα, 2003).  

Οι Κριτϋσ αξιολογοϑν την επύδοςη των ομιλητών κϊθε Ομϊδασ με βϊςη μια ςειρϊ απϐ 
κριτόρια, δύνοντασ ιδιαύτερο βϊροσ ςτο περιεχϐμενο, την οργϊνωςη και τη δομό τησ 
επιχειρηματολογύασ και, κατϊ δεϑτερο λϐγο, ςτην παρουςύαςη και ςτα εξωτερικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τησ. Για την ενημϋρωςη των κριτών οργανώνεται λύγεσ μϋρεσ πριν τουσ 
αγώνεσ ειδικϐ ςεμινϊριο ςτον χώρο του ςχολεύου. Επειδό οι κριτϋσ εύναι καθηγητϋσ που 
διδϊςκουν ςτα ςχολεύα, θεωρεύται δεδομϋνη η ικανϐτητϊ τουσ προσ αξιολϐγηςη των 
μαθητών ανεξαρτότωσ ειδικϐτητασ ό αντικειμϋνου διδαςκαλύασ. Ψσ εκ τοϑτου ςτο ςεμινϊριο 
που διεξϊγεται ςτον χώρο του ςχολεύου μασ γύνεται μια παρουςύαςη ςτουσ κριτϋσ του 
πλαιςύου διεξαγωγόσ των τριών αγωνιςμϊτων ξεχωριςτϊ, ενημερώνονται για τουσ κανϐνεσ 
λεπτομερώσ για τουσ διαφορετικοϑσ για κϊθε αγώνιςμα τρϐπουσ αξιολϐγηςησ, για τισ 
μονϊδεσ βαθμολϐγηςησ και επιςημαύνεται ιδιαύτερα η καλό ςυνεργαςύα τουσ, ϐπου η 
βαθμολογύα εύναι ομαδικό. Φρηςιμοποιοϑμε υπολογιςτό και πρϐγραμμα Ρ.Ρ., ώςτε η 
ενημϋρωςη να εύναι πληρϋςτερη, και ακουςτικό και οπτικό∙ επύςησ τουσ παρουςιϊζουμε τα 
φϑλλα αξιολϐγηςησ, ώςτε να ϋχουν μια πρώτη επαφό με τα ϋντυπα πϊνω ςτα οπούα θα 
αποτυπώςουν την γνώμη τουσ. Βεβαύωσ ςτην ιςτοςελύδα μασ εύναι απϐ νωρύσ αναρτημϋνοσ 
ο κανονιςμϐσ, οπϐτε οποιοςδόποτε μπορεύ να ανατρϋξει και να ενημερωθεύ λεπτομερώσ για 
ϐλα τα θϋματα. 

Αυθόρμητοσ λόγοσ 

Πρϐκειται για ϋναν αυτοςχϋδιο λϐγο διϊρκειασ 3΄, ςτηριζϐμενο κυρύωσ ςτη ςυνειρμικό 
ϋκφραςη. Ο ομιλητόσ καλεύται να αναπτϑξει ϋνα θϋμα μετϊ απϐ προετοιμαςύα 60΄΄ . Επιλϋγει 
ϋνα απϐ τα τρύα θϋματα που του δύνονται και που μπορεύ να εύναι αφηρημϋνεσ ό 
φιλοςοφικϋσ και  θεωρητικϋσ ϋννοιεσ, αυθϐρμητεσ αντιδρϊςεισ και ςκϋψεισ ςε 
απροςδϐκητεσ ό ϊβολεσ καταςτϊςεισ,  προτϊςεισ ό θϋςεισ, γνωμικϊ ό αποφθϋγματα.  Ο 
ομιλητόσ με αφορμό τη λϋξη ό φρϊςη που επϋλεξε, καλεύται να παρουςιϊςει με ευφρϊδεια 
ϋναν λϐγο που πρϋπει να ϋχει πρωτοτυπύα, ςυνοχό και ζωντϊνια. O παρϊγων που θα 
διαμορφώςει το ϑφοσ του ομιλητό εύναι η κατϊλληλη αξιοπούηςη τησ βιωματικόσ πλευρϊσ 
τησ γλώςςασ, αφοϑ η γλώςςα του καθενϐσ διαμορφώνεται ςϑμφωνα με τα βιώματϊ του και 
αυτό η βιωματικό λειτουργύα αποτελεύ βαςικϐ ςτοιχεύο τησ γλωςςικόσ επικοινωνύασ 
(Μπαμπινιώτησ, 1984). Μετϊ απϐ δϑο προκριματικοϑσ γϑρουσ προκρύνονται ςτον ημιτελικϐ 
οι καλϑτεροι 8 ομιλητϋσ, απϐ τουσ οπούουσ οι 3 καλϑτεροι φτϊνουν ςτον τελικϐ.  

Οι κριτϋσ για να κρύνουν τουσ λϐγουσ των ομιλητών λαμβϊνουν υπϐψη τουσ τη ςυνϊφεια 
με το θϋμα, την ποιϐτητα των, την ςυνοχό τοϑ λϐγου και την γενικϐτερη παρουςύα τοϑ 
ομιλητό . 

Προςχεδιαςμϋνοσ (προτρεπτικόσ) λόγοσ πειθούσ  

Ο Προτρεπτικϐσ Λϐγοσ αποτελεύ προςχεδιαςμϋνη ομιλύα διϊρκειασ 5΄- 6΄ και επιτρϋπεται 
η χρόςη των ςημειώςεων τησ προετοιμαςύασ. Η ιδιαιτερϐτητϊ του ςυνύςταται ςτο ϐτι ο 
ομιλητόσ επιδιώκει να πεύςει το κοινϐ για τη θϋςη που υποςτηρύζει και ϐχι απλώσ να το 
ενημερώςει. Σο θϋμα του Προςχεδιαςμϋνου Λϐγου δύνεται 40΄ πριν απϐ την εκφώνηςη τησ 
ομιλύασ και εύναι διαφορετικϐ ςε κϊθε γϑρο. Οι διαγωνιζϐμενοι ϋχουν τη δυνατϐτητα να 
αποδεχθοϑν ό να απορρύψουν τη θϋςη που τουσ δύνεται και να το πραγματευτοϑν με τον πιο 
αποτελεςματικϐ κατϊ την κρύςη τουσ τρϐπο.  

Τπϊρχει ϋνασ προκριματικϐσ γϑροσ, ϋνασ ημιτελικϐσ γϑροσ, ςτον οπούο προκρύνονται οι 
καλϑτεροι 6 ομιλητϋσ και ο τελικϐσ, με τουσ 3 καλϑτερουσ  ομιλητϋσ. 

Οι κριτϋσ τοϑ Προτρεπτικοϑ Λϐγου κρύνουν βϊςει του  περιεχϐμενου , τησ δομόσ και του  
ϑφουσ του ομιλητό.  

Βραβεύα 
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Βραβεύα δύνονται ςτισ νικότριεσ ομϊδεσ που θα ςυμμετϊςχουν ςτον τελικϐ γϑρο, αργυρϐ 
και χρυςϐ κλαδύ ελιϊσ, ςτουσ τρεισ καλϑτερουσ ομιλητϋσ με βϊςη τη ςυνολικό ατομικό 
βαθμολογύα που ςυγκϋντρωςαν κατϊ τουσ προκριματικοϑσ γϑρουσ ςτουσ διττοϑσ λϐγουσ, 
ςτουσ τρεισ καλϑτερουσ ομιλητϋσ του αυθϐρμητου και ςτουσ τρεισ καλϑτερουσ ομιλητϋσ του 
προτρεπτικοϑ λϐγου, χϊλκινο, αργυρϐ και χρυςϐ κλαδύ ελιϊσ .   

υμπερϊςματα 

Μϋςα ς’ αυτϊ τα τρύα χρϐνια διαπιςτώςαμε πωσ το ϐλο εγχεύρημα εύχε μεγϊλη απόχηςη 
ϐχι μϐνο ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα αλλϊ ςε ϐλο το τρικαλινϐ κοινϐ. Επειδό η πρϐςκληςη 
όταν ανοιχτό για ϐλουσ ςε πολλϋσ αύθουςεσ το ακροατόριο αποτελοϑςε ϋνα ετερϐκλητο 
πλόθοσ, που παρακολουθοϑςε ϐμωσ με ιδιαύτερο ενδιαφϋρον τουσ μαθητϋσ να διαλϋγονται 
και να επιχειρηματολογοϑν. Μεγϊλοσ ςυνωςτιςμϐσ ϐμωσ παρατηρεύται κατϊ την διεξαγωγό 
των τελικών ϐλων των αγωνιςμϊτων. Οι ςυνϊδελφοι χειροκρϐτηςαν αυτό την ιδϋα και με 
πολλό χαρϊ την παρακολουθοϑν εδώ και τρύα χρϐνια απϐ την θϋςη του κριτό των αγώνων. 
Σο πιο ςπουδαύο, οι μαθητϋσ ομολϐγηςαν απϐ την πρώτη κιϐλασ φορϊ, την ενδοςχολικό 
διοργϊνωςη, ϐτι «ϋζηςαν μια ανεπανϊληπτη εμπειρύα», ϐτι «τουσ ϋφυγε το ϊγχοσ που εύχαν 
ϐταν μιλοϑςαν μπροςτϊ ςε κϐςμο»,ϐτι «ευχαρύςτωσ θα πϊρουν μϋροσ και την επϐμενη 
χρονιϊ», ϐτι «γνώριςαν μαθητϋσ απϐ ϊλλα ςχολεύα», ϐτι «κατϊλαβαν την ςημαςύα τησ 
ςυνεργαςύασ και τι μπορεύσ να κερδύςεισ απ’αυτό», …Φϊρηκαν επύςησ την τελετό απονομόσ, 
τισ βεβαιώςεισ ςυμμετοχόσ, «μεθϋξεωσ ἕνεκεν», αλλϊ και τα ιδιαύτερησ αιςθητικόσ βραβεύα, 
χρυςϐ, αργυρϐ και χϊλκινο κλαδύ ελιϊσ. 

Μποροϑμε να ομολογόςουμε ϐτι η διοργϊνωςη των Διαλυκειακών Ρητορικών Αγώνων 
ςτο 1ο Λϑκειο Σρικϊλων εύναι μια πραγματικό «γιορτό», κατϊ την οπούα οι νεαρού μαθητϋσ – 
ρότορεσ των ςχολεύων του νομοϑ Σρικϊλων ςε ϋνα διαφορετικϐ απϐ την ςχολικό 
καθημερινϐτητα περιβϊλλον, ϋχουν την ευκαιρύα να εκφραςτοϑν ελεϑθερα αξιοποιώντασ τισ 
γλωςςικϋσ και επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητϋσ τουσ και παρϊλληλα να γνωρύςουν βιωματικϊ την 
αξύα τησ γϐνιμησ, εποικοδομητικόσ και πολιτιςμϋνησ αντιπαρϊθεςησ. 

Παρϊρτημα 

υνοπτικό παρουςύαςη αποτελεςμϊτων ερωτηματολογύου καθηγητών 

Οι καθηγητϋσ ςε πολϑ υψηλϐ ποςοςτϐ θεώρηςαν, τη ςυμπεριφορϊ του ακροατηρύου ωσ 
εξαιρετικό (89%), τη ροό του προγρϊμματοσ απϐλυτα ικανοποιητικό, τα θϋματα ςτα οπούα 
διαγωνύςτηκαν οι μαθητϋσ ωσ εϑκολα (95%), ςϑγχρονα (84%) και απϐλυτα ςαφό και 
κατανοητϊ (100%). 

Βρόκαν, το γεγονϐσ τησ δημιουργύασ ομϊδων ςτουσ διττοϑσ λϐγουσ με μαθητϋσ 
διαφορετικών ςχολεύων ωσ θετικϐ (95%), το ϋργο των χρονομετρών ωσ επιτυχημϋνο (95%), 
την ϐλη διαδικαςύα των αγώνων ωσ ϊνετη για τουσ ύδιουσ (95%), τη ςυνεργαςύα με τουσ 
ςυναδϋλφουσ τουσ (ςτα πλαύςια των κριτικών επιτροπών) ωσ απϐλυτα ευχϊριςτη και 
εποικοδομητικό, χαρακτηρύζοντϊσ τουσ ωσ αμερϐληπτουσ ςε ποςοςτϐ 95%. 

Οι ςυμμετϋχοντεσ καθηγητϋσ θεώρηςαν επύςησ ϐτι, εύχαν μια πολϑ καλό ενημϋρωςη 
ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςε ποςοςτϐ 84%, και ςχετικϊ με τη βαθμολϐγηςη ςε ποςοςτϐ 
74%. Όλοι χαρακτόριςαν την καθαριϐτητα των χώρων και τη βοόθεια που ϋλαβαν απϐ την 
πλευρϊ τησ διοργϊνωςησ κατϊ τη διϊρκεια των αγώνων ωσ τουλϊχιςτον ικανοποιητικϋσ. Η 
κύνηςη και ο προςανατολιςμϐσ που τουσ εξαςφαλύςτηκε ςτο χώρο χαρακτηρύςτηκε ωσ 
εϑκολοσ (84%), ενώ η τροφοδοςύα- catering ωσ τουλϊχιςτον ικανοποιητικό. 

Όλοι θεώρηςαν ϐτι, η διοργϊνωςη όταν τουλϊχιςτον πολϑ καλό και η πλειοψηφύα (58%) 
τη βρόκε ϊριςτη και για αυτϐ το λϐγο θα ςυνιςτοϑςαν και θα ενθϊρρυναν, ςε ποςοςτϐ 
100%, τη ςυμμετοχό των μαθητών τουσ ςτην επϐμενη διοργϊνωςη των ρητορικών αγώνων. 

Απϐ τισ απαντόςεισ των καθηγητών μποροϑμε να ςυμπερϊνουμε ϐτι, ςε ϐλεσ τισ 
παραμϋτρουσ  που αφοροϑςαν τη διοργϊνωςη και για τισ οπούεσ ζητόθηκε η γνώμη τουσ, 
αυτό εντοπύζεται ςτα ανώτερα επύπεδα τησ ανιοϑςασ κλύμακασ. Εμφανύζονται περιθώρια 
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γενικϐτερησ βελτύωςησ και μετατϐπιςη τησ γνώμησ προσ το ανώτερο ςκαλοπϊτι τησ 
κλύμακασ, ενώ θα πρϋπει να δοθεύ κϊποια προςοχό απϐ την πλευρϊ τησ διοργϊνωςησ ςτο 
θϋμα τησ ενημϋρωςόσ των κριτών ςχετικϊ με τη διαδικαςύα και τη βαθμολϐγηςη, ϐπου το 
16% και το 26%, αντύςτοιχα, τη χαρακτόριςε ϋωσ μϋτρια. 

υνοπτικό παρουςύαςη αποτελεςμϊτων ερωτηματολογύου μαθητών 

Σα κορύτςια που ςυμμετεύχαν ςτουσ αγώνεσ όταν περιςςϐτερα απϐ τα αγϐρια ςε 
αναλογύα 3 προσ 2, ο τϐποσ κατοικύασ των διαγωνιζομϋνων όταν τα χωριϊ τησ περιοχόσ 
(μϋχρι 2.000 κϊτοικοι) ό τα μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα (Σρύκαλα, Πϑλη), το μορφωτικϐ επύπεδο 
των γονϋων θα μποροϑςε να χαρακτηριςτεύ ιδιαύτερα υψηλϐ (το 59% των πατϋρων και το 
54% των μητϋρων εύναι απϐφοιτοι τουλϊχιςτον ΣΕΙ), για το 53%  των ςυμμετεχϐντων το 
οικογενειακϐ ειςϐδημα ξεπερνϊει τισ 12.000€, προϋρχονται κυρύωσ απϐ οικογϋνειεσ με δϑο ό 
τρύα παιδιϊ (87%), ενώ όταν το πρώτο  (45%) ό το δεϑτερο παιδύ (46%)  ςτην οικογϋνεια. 
ε πολϑ υψηλϐ ποςοςτϐ (90%) διαθϋτουν βιβλιοθόκη ςτο ςπύτι, ςτην οπούα υπϊρχουν 
τουλϊχιςτον 30 εξωςχολικϊ βιβλύα (75%). 

Οι ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ θεώρηςαν, απϐ ουδϋτερη ϋωσ εξαιρετικό τη ςυμπεριφορϊ του 
ακροατηρύου (95%), βρόκαν απϐλυτα κανονικό τη ροό του προγρϊμματοσ, τα θϋματα ςτα 
οπούα εξετϊςτηκαν τουσ φϊνηκαν απϐ ουδϋτερα ϋωσ εϑκολα (92%), ωσ προσ τη ςαφόνεια, 
απϐ ουδϋτερα ϋωσ ςαφό και κατανοητϊ (99%) και καθϐλου παρωχημϋνα (100%). Η 
διαδικαςύα των αγώνων φϊνηκε ςε ϋνα ςοβαρϐ ποςοςτϐ κουραςτικό (27%), ενώ ςε ϋνα 
μεγϊλο ποςοςτϐ ϊνετη (41%). 

Βρόκαν επύςησ, την προκαταρκτικό ενημϋρωςη ςχετικϊ με τη διαδικαςύα απϐ ελλιπό ϋωσ 
μϋτρια (27%), τισ βιβλιογραφικϋσ διευκολϑνςεισ ςε πολϑ υψηλϐ ποςοςτϐ τουλϊχιςτον 
καλϋσ (82%), τον χώρο προετοιμαςύασ απϐ ικανοποιητικϐ και πϊνω (76%), την 
καθαριϐτητα ϋωσ μϋτρια (24%), τη βοόθεια απϐ την πλευρϊ τησ διοργϊνωςησ, τουλϊχιςτον 
ικανοποιητικό (82%) και ικανοποιητικό και πϊνω την τροφοδοςύα-catering (91%). 

Οι ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ θεώρηςαν ϐτι, η αντικειμενικϐτητα των κριτών όταν υψηλό 
ϋωσ απϐλυτη ςε ποςοςτϐ 60%, οι κριτϋσ εύχαν  απϐ υψηλϐ ϋωσ απϐλυτο ϋλεγχο τησ 
διαδικαςύασ των αγώνων ςε ικανοποιητικϐ ποςοςτϐ (67%), ενώ η ςυμπεριφορϊ τουσ 
χαρακτηρύςτηκε ωσ απαρϊδεκτη μϐνο απϐ το 2%. Οι χρονομϋτρεσ θεωρεύται ϐτι επιτϋλεςαν 
με επιτυχύα το ϋργο τουσ (97%), μια και η εκτύμηςη «ουδϋτερο» ςτην περύπτωςη αυτό 
θεωρεύται και αυτό ωσ «επιτυχύα». 

Η διοργϊνωςη χαρακτηρύςτηκε ωσ τουλϊχιςτον καλό απϐ το 96% των ςυμμετεχϐντων, 
οι μαθότριεσ/τϋσ τησ Α’ ό τησ Β΄ Λυκεύου ςκοπεϑουν να ξαναςυμμετϊςχουν ςύγουρα ςε 
ποςοςτϐ 54% και ςε αυτοϑσ θα πρϋπει να προςτεθεύ και ϋνα ποςοςτϐ απϐ το 42% που 
δόλωςε πωσ θα το ςκεφτεύ, ενώ οι μαθότριεσ/τϋσ τησ Γ’ Λυκεύου θα ςυνιςτοϑςαν τη 
ςυμμετοχό ςτουσ μικρϐτερουσ ςυμμαθητϋσ τουσ ςε ποςοςτϐ 100%. 

Ψσ μια γενικό εκτύμηςη, η διοργϊνωςη θα μποροϑςε να χαρακτηριςτεύ ιδιαύτερα 
επιτυχημϋνη με τουσ ςυμμετϋχοντεσ να αποκομύζουν ςτην πλειοψηφύα τουσ θετικϋσ 
εντυπώςεισ. Μελλοντικϊ θα μποροϑςε να υπϊρξει βελτιωτικό παρϋμβαςη ωσ προσ το θϋμα 
τησ διαδικαςύασ και την αύςθηςη τησ κοϑραςησ που ϊφηςε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ (27%), ωσ 
προσ την επϊρκεια τησ προκαταρκτικόσ ενημϋρωςησ (ϋωσ μϋτρια για το 27%), ςτουσ 
διαθϋςιμουσ χώρουσ προετοιμαςύασ (ϋωσ μϋτριοι για το 26%), ςτην καθαριϐτητα (ϋωσ 
μϋτρια για το 24%), ενώ ϐςον αφορϊ την ενύςχυςη τησ αντικειμενικϐτητασ των κριτών (ϋωσ 
μϋτρια για το 40%) και την αϑξηςη του ελϋγχου τησ διαδικαςύασ (ϋωσ μϋτρια για το 33%), 
θα μποροϑςε απϐ την πλευρϊ τησ διοργϊνωςησ να δοθεύ βαρϑτητα ςτην καλϑτερη 
προκαταρκτικό τουσ ενημϋρωςη και ςτην επιλογό κριτών που να διαθϋτουν εμπειρύα απϐ 
τη ςυμμετοχό τουσ ςε παλιϐτερεσ διοργανώςεισ των ρητορικών αγώνων. 
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Πεξίιεςε 

Η παρακϊτω εργαςύα αναφϋρεται ςε μια πρϐταςη προςϋγγιςησ, απϐ τη μεριϊ των 
εκπαιδευτικών, θεμϊτων κρύςιμων για την ψυχοκοινωνικό ανϊπτυξη των μαθητών, 
ιδιαύτερα την εποχό τησ προεφηβεύασ και τησ εφηβεύασ. Ζητόματα ϐπωσ το 
κϊπνιςμα και η ςεξουαλικό εκπαύδευςη προκαλοϑν ςυχνϊ αμηχανύα και δυςκολύα 
ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ, γιατύ αφενϐσ εύναι θϋματα «ταμποϑ» για την ελληνικό 
πραγματικϐτητα και αφετϋρου οι ςχετικϋσ αναφορϋσ ςτο ωρολϐγιο πρϐγραμμα 
εύναι περιςταςιακϋσ και αποςπαςματικϋσ. Ψςτϐςο, τα προγρϊμματα ςχολικών 
δραςτηριοτότων παρϋχουν το κατϊλληλο περιβϊλλον για να διαπραγματευτεύ 
κϊποιοσ εκπαιδευτικϐσ αυτϊ τα θϋματα με τρϐπο αςφαλό τϐςο για τα παιδιϊ ϐςο 
και για τον ύδιο. 

Με την εργαςύα  αυτό, θϋλουμε να καταγρϊψουμε κυρύωσ, καλϋσ πρακτικϋσ που 
εφαρμϐζονται ςτα προγρϊμματα Αγωγόσ Τγεύασ, αλλϊ και να αναδεύξουμε με δϑο 
απτϊ παραδεύγματα τη λειτουργικϐτητα του παιχνιδιοϑ ςτη διδακτικό εμπειρύα. Σο 
πρώτο μϋροσ αναφϋρεται ςτη διαπραγμϊτευςη του θϋματοσ «κϊπνιςμα» μϋςω τησ 
δημιουργύασ κϐμικσ και απευθϑνεται ςε παιδιϊ δημοτικοϑ. Σο δεϑτερο μϋροσ ςτη 
διαπραγμϊτευςη του θϋματοσ «ςεξουαλικό εκπαύδευςη» μϋςω τησ δημιουργύασ ενϐσ 
επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ και απευθϑνεται ςε μαθητϋσ Γυμναςύου. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: κϊπνιςμα, ςεξουαλικό αγωγό, κϐμικσ, επιτραπϋζιο παιχνύδι 

Δηζαγσγή 

Ϊνα απϐ τα ζητοϑμενα του ςϑνθετου ρϐλου του ςϑγχρονου ςχολεύου πϋρα απϐ την  
προαγωγό τησ μϊθηςησ εύναι η ψυχοκοινωνικό ανϊπτυξη των παιδιών. Καλοϑμαςτε λοιπϐν, 
ωσ εκπαιδευτικού,  να   αφουγκραςτοϑμε τισ ανϊγκεσ των παιδιών και να προετοιμϊςουμε 
αυριανοϑσ πολύτεσ που θα ςυμμετϋχουν δημιουργικϊ και κριτικϊ ςτα κοινωνικϊ δρώμενα.  
Για να επιτευχθεύ αυτϐσ ο ςτϐχοσ η επύςημη πολιτεύα ϋκανε αναπϐςπαςτο κομμϊτι τησ 
εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ την καθιϋρωςη  των προγραμμϊτων των χολικών 
Δραςτηριοτότων. τϐχοσ μασ -μϋςα απϐ την υλοπούηςη προγραμμϊτων Περιβαλλοντικόσ 
Εκπαύδευςησ (Π.Ε.), Αγωγόσ Τγεύασ (A.Y) και Πολιτιςτικών Θεμϊτων (Π.Θ.)- εύναι να 
διαμορφώςουμε πολύτεσ, που καταγρϊφουν, περιγρϊφουν και εκφρϊζουν ποικιλοτρϐπωσ 
τα ςυναιςθόματϊ τουσ, πραγματεϑονται τισ εμπειρύεσ και τισ απϐψεισ τουσ, ακοϑνε, 
αποδϋχονται, διαφωνοϑν, διαμορφώνουν προτϊςεισ, ανακαλϑπτοντασ παρϊλληλα την 
προςωπικό τουσ «ςυνευθϑνη».  

Σο ςχολεύο μπορεύ να αποτελϋςει ϋναν υποςτηρικτικϐ χώρο - τϐςο για τα παιδιϊ ϐςο και 
για τουσ γονεύσ - ώςτε κοινωνικϊ προβλόματα ϐπωσ αυτϐ του καπνύςματοσ, ϐςο και τησ 
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ςεξουαλικόσ διαπαιδαγώγηςησ που θεωροϑνται θϋματα ταμποϑ για την ελληνικό κοινωνύα, 
να προςεγγιςτοϑν τϐςο ςε επύπεδο αντιμετώπιςησ, αλλϊ κυρύωσ ςε επύπεδο πρϐληψησ. το 
ςημεύο αυτϐ θα θϋλαμε  να επιςημϊνουμε ϐτι ςκοπϐσ μασ εύναι η ολιςτικό προςϋγγιςη 
αυτών των θεμϊτων, μϋςα απϐ το πρύςμα τησ κριτικόσ ςκϋψησ και ϐχι τησ «προςταςύασ 
ϋναντι των εν δυνϊμει κινδϑνων».  Σο περιεχϐμενο ενϐσ προγρϊμματοσ Α.Τ. διαπνϋεται απϐ 
ϋνα πνεϑμα το οπούο δεν  εκφοβύζει τα παιδιϊ, δεν κινδυνολογεύ, δεν απαγορεϑει δεν 
απορρύπτει, δε διδϊςκει αλλϊ διαπαιδαγωγεύ. Εξοικειώνει το μαθητό με ποικύλεσ 
καταςτϊςεισ τησ ζωόσ και τον βοηθϊ να γνωρύςει καλϑτερα τον εαυτϐ του και να υιοθετεύ 
θετικϋσ ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ ςτη ζωό του.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ελδπλακσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, έηζη ψζηε κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ 

θαη ζηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ζηνπο εηθνληθνχο ή κε θφζκνπο. Γελ ηζρπξηδφκαζηε φηη ε αλάπηπμε 

ηέηνησλ δξάζεσλ ζα επαιεζεχζεη νπσζδήπνηε ηελ εχινγε πξνζδνθία καο λα αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά πεξηπηψζεηο πεηξακαηηζκνχ θαπλίζκαηνο ή ζα εμαζθαιίζεη ζηα παηδηά κηα πγηή 

θαη αζθαιή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Οη πξνηάζεηο πνπ δίλνπκε δελ ππφζρνληαη λα εμαθαλίζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα. Ο ζηφρνο είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, λα ζπδεηήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα επλννχλ θαη πψο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ, λα κπνπλ ζηε ζέζε άιισλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, λα δνπλ ην 

πξφβιεκα απφ φιεο ηηο πιεπξέο, λα βξνπλ άιινπο ηξφπνπο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, 

θαη θπξίσο λα εκπλεχζεη κηα αηκφζθαηξα νκαδηθφηεηαο θαη ελδηαθέξνληνο. Δμάιινπ, έρνπκε 

βάζηκεο ειπίδεο φηη εκπιεθφκελνη ζε ηέηνηεο δξάζεηο ζα επηηχρνπκε ηελ ελίζρπζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ησλ καζεηψλ λα αληεπεμέξρνληαη θαη λα νξγαλψλνπλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

ησλ θαηλνκέλσλ, πηνζεηψληαο κηα αλάινγε θιίκαθα αμηψλ ζπλεξγαζίαο  θαη έλαλ αλάινγν ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο  δεκνθξαηηθήο θαη δεθηηθήο ζηελ «αλεθηηθφηεηα» εθπαίδεπζεο.        
τη ςημερινό ςυγκυρύα, ϐπου η δϑναμη των μϋςων επικοινωνύασ διευρϑνεται ςυνεχώσ 

και η τεχνολογύα εξελύςςεται ραγδαύα, ωσ εκπαιδευτικού οφεύλουμε να ανταποκριθοϑμε 
ςτην πρϐκληςη προςεγγύζοντασ τα νϋα μϋςα και  διαμορφώνοντασ κριτόρια 
αποκωδικοπούηςησ των διαφορετικών ςημειωτικών τρϐπων, αν θϋλουμε να 
προετοιμϊςουμε πολύτεσ που θα εύναι ςυνειδητού ςτισ επιλογϋσ τουσ. Σο ςχολεύο θα ϐφειλε 
να ανούξει τουσ ορύζοντϋσ του ςτη ςυςτηματικό πλϋον διδαςκαλύα και ανϊλυςη των 
πολυτροπικών κειμϋνων που θα καθιςτοϑςε τϐςο τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐςο και τουσ 
μαθητϋσ πιο ςυνειδητοποιημϋνουσ ςτην επικοινωνύα μεταξϑ τουσ (αλλϊ και με τουσ ϊλλουσ) 
και θα τουσ διευκϐλυνε ςτην πρϐςληψη και αποκωδικοπούηςη τησ πραγματικϐτητασ που 
βιώνουν. Κατϊ ςυνϋπεια, θα ϋκανε την εκπαύδευςη πιο ουςιαςτικό. Μια διδαςκαλύα που 
ςτοχεϑει ςτον γραμματιςμϐ τησ εικϐνασ, θα βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να αναπτϑξουν 
αντιςτϊςεισ και να μην χειραγωγοϑνται, να διακρύνουν και να αμφιςβητοϑν, να μποροϑν να 
εκφρϊζουν τη γνώμη τουσ, να διαπραγματεϑονται και να βλϋπουν κριτικϊ τισ ειδόςεισ που 
τουσ παρϋχουν καθημερινϊ τα ΜΜΕ, τα οπούα τελικϊ θα μπορϋςουν να τα 
απομυθοποιόςουν. 

 «Έλα θφκηθο γηα ην θάπληζκα» 

Η απϐφαςό μασ να εφαρμϐςουμε ϋνα  νϋο πρϐγραμμα διδακτικόσ παρϋμβαςησ με ςκοπϐ 
την ανϊπτυξη  κριτικόσ εγγραμματοςϑνησ ςτα παιδιϊ που τελειώνουν το Δημοτικϐ χολεύο, 
εύχε ωσ αφετηρύα αφενϐσ τη διϊςταςη ανϊμεςα ςτη θεωρύα και ςτην πρϊξη τησ ϋννοιασ του 
μαθόματοσ ςτο ελληνικϐ ςχολεύο,  αφετϋρου τη δημοςύευςη πρϐςφατων ερευνών που 
ϋδειξαν ϐτι το κϊπνιςμα ςτη χώρα μασ ϋχει λϊβει ανηςυχητικϋσ διαςτϊςεισ και ϐτι η ϋναρξό 
του πραγματοποιεύται απϐ την παιδικό και εφηβικό ηλικύα, διϐτι μεταξϑ ϊλλων 
ενθαρρϑνεται απϐ τα γϑρω προβαλλϐμενα πρϐτυπα (διαφημύςεισ, τηλεϐραςη, κ.λπ.). Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, τα τελευταύα  ερευνητικϊ δεδομϋνα ςτην Ελλϊδα δεύχνουν αϑξηςη του 
αριθμοϑ των παιδιών που πειραματύζονται με το τςιγϊρο, με παρϊλληλη μεύωςη τησ ηλικύασ 
δοκιμόσ του τςιγϊρου και ϋναρξησ του καπνύςματοσ (πρώτη δοκιμό ςτην ηλικύα των 11, 
ϋνασ ςτουσ δϋκα μαθητϋσ καπνύζει καθημερινϊ, ςημαντικό αϑξηςη 14% ςτον αριθμϐ των 
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ςυςτηματικών εφόβων καπνιςτών ηλικύασ 13-19 ετών). Η πραγματικϐτητα αυτό καθιςτϊ 
αναγκαύα τη ςυςτηματικό ανϊπτυξη και υλοπούηςη αντικαπνιςτικών προγραμμϊτων 
πρϐληψησ και προαγωγόσ τησ υγεύασ για παιδιϊ και εφόβουσ. Παρϊλληλα, οι μελϋτεσ 
δεύχνουν ϐτι εύναι ιδανικϐ οι προληπτικϋσ παρεμβϊςεισ ςτουσ μαθητϋσ να ξεκινοϑν ςτισ 
τελευταύεσ τϊξεισ του Δημοτικοϑ, καθώσ φαύνεται ϐτι η μετϊβαςη απϐ το Δημοτικϐ ςτο 
Γυμνϊςιο αποτελεύ κρύςιμη περύοδο ςτη διαμϐρφωςη των αντιλόψεων και των ςτϊςεων 
ςχετικϊ με το κϊπνιςμα. τϐχοσ των παρεμβϊςεων πρϐληψησ και αγωγόσ υγεύασ εύναι να 
αποκτόςουν τα παιδιϊ, πϋρα απϐ τισ απαραύτητεσ γνώςεισ, τισ κατϊλληλεσ δεξιϐτητεσ και 
ςτϊςεισ που θα τα οδηγόςουν να κϊνουν υπεϑθυνεσ επιλογϋσ και να υιοθετόςουν θετικό 
ςτϊςη αναφορικϊ με την φροντύδα τησ υγεύα τουσ. Σα προγρϊμματα αυτϊ θα πρϋπει να 
αναφϋρονται ςτισ ϊμεςεσ επιπτώςεισ του καπνύςματοσ τϐςο ςτην υγεύα ϐςο και ςτην εικϐνα 
του ατϐμου και ϐχι ςτισ μακροχρϐνιεσ επιπτώςεισ η γνώςη, των οπούων δε φαύνεται να 
επηρεϊζει την καπνιςτικό ςυμπεριφορϊ των εφόβων. Η παρϋμβαςη ςε μικρό ηλικύα, ϐταν 
ακϐμα δεν ϋχουν διαμορφωθεύ ςυνόθειεσ και τρϐποσ ζωόσ, πιςτεϑουμε ϐτι θα φϋρει θετικϊ 
αποτελϋςματα και θα μειώςει τον αριθμϐ των εφόβων καπνιςτών.   

Επύςησ, τα προγρϊμματα πρϐληψησ και αγωγόσ υγεύασ, προκειμϋνου να ϋχουν θετικϊ 
αποτελϋςματα, οφεύλουν να υλοποιοϑνται ςυςτηματικϊ και μϋςα απϐ μια ολιςτικό 
προςϋγγιςη να εμπλϋκουν ολϐκληρη τη ςχολικό κοινϐτητα. Η απαγϐρευςη, ςυχνϊ και η 
προειδοπούηςη -κυρύωσ ϐταν λαμβϊνει χώρα ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον- ηχοϑν ςτουσ νϋουσ 
ωσ αφορμό για να εκδηλώςουν μια αντιδραςτικό ςυμπεριφορϊ, καθώσ -ςϑμφωνα με τουσ 
Downie &  Fyfe (1990)- η επιμϐρφωςη των παιδιών ςε θϋματα που ςχετύζονται με το 
κϊπνιςμα και τισ απαγορευμϋνεσ ουςύεσ ϋχει ςυχνϊ ωσ αποτϋλεςμα τον πειραματιςμϐ με 
αυτϋσ.  Επιπλϋον, επειδό και οι διαλϋξεισ εύναι βαρετϋσ καθώσ μοιϊζουν με κηρϑγματα ( 
Pentz, Brannon, Charlin, Barrett, MacKinnon. & Flay, 1989),  αυτϐ που χρειϊζεται εύναι η 
ενεργϐσ εμπλοκό των μαθητών ςτο ςχεδιαςμϐ των παρεμβατικών προγραμμϊτων, η 
προςφυγό ςε προςεγγύςεισ που ενιςχϑουν την κοινωνικό διϊςταςη του θϋματοσ και 
εςτιϊζουν ςτην προβολό των ϊμεςων αρνητικών επιδρϊςεων. Η εκπαύδευςη των δαςκϊλων 
ςχετικϊ με τισ θεωρύεσ και τισ μεθϐδουσ που απαιτοϑνται εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ 
(Glynn, 1989), ϐπωσ επύςησ και η εμπλοκό των γονϋων, ιδιαύτερα ςτην περύπτωςη που 
απευθυνϐμαςτε ςε μικρϋσ ηλικύεσ (Charlton, 1996). 

Για ϐλουσ τουσ παραπϊνω λϐγουσ ςχεδιϊςαμε ϋνα εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα που 
απευθϑνεται ςε παιδιϊ 11-12 χρονών με ςτϐχο την κοινωνικοπούηςό τουσ μϋςα απϐ μια 
διαδικαςύα μϊθηςησ προςαρμοςμϋνη ςτην ηλικύα τουσ. Λϋνε ϐτι "το προλαμβϊνειν εύναι 
καλϑτερο του θεραπεϑειν". Γι' αυτϐ και προςπαθόςαμε να διδϊξουμε, ςε μαθητϋσ τησ 
Πρωτοβϊθμιασ Εκπ/ςησ, ϐλα τα ςχετικϊ με το κϊπνιςμα και τισ ςυνϋπειϋσ του βοηθώντασ 
τουσ παρϊλληλα να κατανοόςουν τι πραγματικϊ ςημαύνει να εύςαι παθητικϐσ καπνιςτόσ. 
Μϊλιςτα, για να αποφϑγουν την "παγύδα" μιασ ύςωσ, βαρετόσ, για παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ, 
διϊλεξησ, με πληθώρα δυςνϐητων, επιςτημονικών ϐρων, αξιοπούηςαν ςϑγχρονα- και 
ςύγουρα πιο ευχϊριςτα- "εργαλεύα", ϐπωσ η πλοόγηςη ςε ςυγκεκριμϋνουσ διαδικτυακοϑσ 
τϐπουσ, η κριτικό ανϊλυςη διαφημύςεων, κειμϋνων, ακϐμη και η αξιοπούηςη των κϐμικσ! 

H παρουςύα των κϐμικσ ς’ ϋνα πρϐγραμμα διδαςκαλύασ ςυνδϋεται ϊμεςα με τον ιδιαύτερο 
χώρο των δημοφιλών αναγνωςμϊτων ςτουσ μαθητϋσ και ςτισ μαθότριεσ. Η κεντρικό ιδϋα 
τησ διδακτικόσ παρϋμβαςησ εύναι να χρηςιμοποιόςουν οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ κϐμικσ, 
δηλαδό γραπτϐ λϐγο ςυνδυαςτικϊ με εικϐνεσ με τη βοόθεια των ΣΠΕ, ώςτε να 
δημιουργόςουν πολυμεςικϐ εκπαιδευτικϐ υλικϐ, μϋςα απϐ την ανϊπτυξη ςτρατηγικών 
ανϊγνωςησ και κατανϐηςησ και δεξιοτότων νϋου τϑπου γραμματιςμοϑ- παραγωγόσ 
πολυτροπικών κειμϋνων ςε αυθεντικϋσ ςυνθόκεσ επικοινωνύασ, αξιοποιώντασ ποικύλα 
ςημειωτικϊ ςυςτόματα.  

Αρχικϊ εξηγόςαμε τι εύναι κϐμικ και θϋςαμε το πλαύςιο κριτικόσ ανϊγνωςησ αυτοϑ του 
πολυτροπικοϑ κειμϋνου∙ ςτη ςυνϋχεια προςφϋραμε ϋνα ςενϊριο, για να ςτηθεύ πϊνω του η 
παρϋμβαςη και να γύνει η γνώςη λειτουργικό (ολομωνύδου, 2006). Σο ζητοϑμενο ςτη 
διδακτικό μασ παρϋμβαςη όταν ο γραμματιςμϐσ ςε ζητόματα εικϐνασ - κϐμικ. Ξεκινόςαμε με 
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την προςϋγγιςη ενϐσ κϐμικ ςτη βϊςη των τριών ερωτημϊτων αντιληπτικόσ προςϋγγιςησ 
του κειμϋνου («Γιατύ γρϊφτηκε, πώσ εύναι γραμμϋνο, ποιοι ϊλλοι ςημειωτικού τρϐποι 
προτεύνονται;»), που προτεύνει ο Kress (1989). Επειδό το κϐμικ βαςύζεται ςε όδη υπϊρχον 
(«Ο Λοϑκυ Λουκ ςτο χωριϐ των ϊκαπνων», που ϋκαναν μαθητϋσ και μαθότριεσ του 2ου 
Γυμναςύου  ταυροϑπολησ κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2003-2004) και εμεύσ ουςιαςτικϊ 
ερμηνεϑουμε και αναλϑουμε κριτικϊ την καταςκευαςμϋνη του μορφό, ζητόςαμε απϐ τα 
παιδιϊ τη ςϑγκριςη του κειμϋνου και τησ μεταφορϊσ του ςε κϐμικ με τη ‘φιλοςοφύα’ του 
πρωτϐτυπου κειμϋνου, ώςτε να κατανοηθοϑν οι επιλογϋσ, οι δυνατϐτητεσ, αλλϊ και οι 
περιοριςμού τησ εικονογρϊφηςησ, η ερμηνευτικό λειτουργύα τουσ αλλϊ και η πολλαπλϐτητα 
των δυνατών αποδϐςεων.  

υμμεριζϐμενοι την ϊποψη ϐτι η χρόςη των κϐμικσ ςυμβϊλλει ςτην νοητικό ανϊπτυξη 
των μαθητών/τριών, μϐνο ϐταν υπϊρχει ενεργητικό ςυμμετοχό ςτην καταςκευό ό ςτη 
χρόςη τουσ  (Eulie, 1969.  Barker 1989), ζητόςαμε ςτη ςυνϋχεια απϐ τουσ μαθητϋσ να 
αςχοληθοϑν με την παραγωγό κειμϋνων κϐμικσ ςτα οπούα το γραπτϐ κεύμενο ‘ςυμμετεύχε’ 
ςτη δρϊςη ςυμπληρώνοντασ την εικϐνα. Προςφϋραμε ςτουσ μαθητϋσ ϋνα απϐςπαςμα απϐ 
το εικονογραφημϋνο βιβλύο τησ Disney CINEMA, «Οι Θαυμαςτϋσ περιπϋτειεσ του Πινϐκιο»,  
που πραγματεϑεται την απϐπειρα του Πινϐκιο να καπνύςει το πρώτο του τςιγϊρο για να 
γύνει αποδεκτϐσ ςτα μϊτια του φύλου του. Ϊχοντασ προηγουμϋνωσ αφαιρϋςει το διϊλογο 
απϐ τα μπαλονϊκια (πλαύςιο κειμϋνου), ζητόςαμε απϐ τισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ να 
ςυνθϋςουν ελεϑθερα το δικϐ τουσ διϊλογο και να τον τοποθετόςουν ςτα μπαλονϊκια 
πατώντασ με το ποντύκι του μϋςα ςτο καθϋνα απϐ αυτϊ, ώςτε να βγαύνει νϐημα. Σονύςτηκε 
ϐτι κεύμενο και εικϐνα πρϋπει να ςυνεργϊζονται, ώςτε να αφηγοϑνται μια καλό ιςτορύα, και 
ϐτι οι φρϊςεισ πρϋπει να διευκρινύζουν και να επαυξϊνουν τισ εικϐνεσ. 
Γενικϊ, τα  κϐμικσ μποροϑν με τισ κατϊλληλεσ προϒποθϋςεισ να ενταχθοϑν ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα ωσ εναλλακτικϐσ τρϐποσ διδαςκαλύασ, αφοϑ η προςτιθϋμενη αξύα 
τουσ εύναι η πρωτοτυπύα, η προςϋλκυςη του ενδιαφϋροντοσ των μαθητών, η διϋγερςη τησ 
φανταςύασ, η αυτενϋργεια και η βιωματικϐτητα. Αναμφύβολα, προςφϋρουν τη δυνατϐτητα 
δημιουργικόσ ςυνεργαςύασ μεταξϑ των μαθητών και μαθητών – εκπαιδευτικών, λϐγω των 
πολλαπλών ρϐλων που αναλαμβϊνουν και των δυνατοτότων αλληλεπύδραςησ. Σϋλοσ, η 
ταυτϐχρονη καλλιϋργεια καλλιτεχνικών ανηςυχιών των παιδιών με την προαγωγό των 
γνώςεων αλλϊ και η καλλιϋργεια κριτικόσ ςκϋψησ μϋςα απϐ τη δυνατϐτητα χρόςησ των 
νϋων μϋςων (πολυτροπικϊ κεύμενα) βοηθϊ ςτη ςϑνδεςη του ςχολεύου με το ευρϑτερο 
κοινωνικϐ περιβϊλλον.  

«Ϊνα επιτραπϋζιο παιχνύδι που ενθαρρύνει και απενοχοποιεύ την υγιό 
ςεξουαλικό ανϊπτυξη»  

Η εφηβεύα εξ οριςμοϑ εύναι η περύοδοσ που ςηματοδοτεύ την ϋναρξη του ςυνειδητοϑ 
ςεξουαλικοϑ ενδιαφϋροντοσ(Κοκκϋβη,κ.α.,2011). Σαυτϐχρονα, ωσ περύοδοσ  μεταβατικό, 
ςυνόθωσ χαρακτηρύζεται απϐ αςτϊθεια και επικινδυνϐτητα. Οι ϋφηβοι εκτύθενται ςε πολλϋσ 
και ποικύλεσ εςωτερικϋσ  και εξωτερικϋσ πιϋςεισ οι οπούεσ, μολονϐτι ςπϊνια παύρνουν τη 
μορφό κϊποιασ ςωματικόσ αςθϋνειασ, εκδηλώνονται ςυχνϊ με ψυχοςωματικϊ ςυμπτώματα. 

Εύναι αλόθεια ϐτι το θϋμα εύναι περύπλοκο και πολυδιϊςτατο. Καταρχόν, τα αγϐρια και 
κορύτςια διαφϋρουν πολϑ ωσ προσ το χρϐνο τον τρϐπο και τισ ψυχοκοινωνικϋσ δυςκολύεσ 
που αντιμετωπύζουν ϐςον αφορϊ τη ςεξουαλικό τουσ ωρύμανςη. Επύςησ, η κοινωνικό 
πραγματικϐτητα διαχρονικϊ εύναι πολϑ αυςτηρό ςτο τι χαρακτηρύζει και τι ανϋχεται ωσ 
αποδεκτό και μη αποδεκτό ςεξουαλικό ςυμπεριφορϊ. Η καλό υγεύα των εφόβων 
προϒποθϋτει την παρουςύα παραγϐντων που ενιςχϑουν την ευεξύα, την αυτοεκτύμηςη και 
την αύςθηςη του «ανόκειν»(Γκοτζαμϊνησ & Παπαθαναςύου, 2000). 

 Σα προγρϊμματα Αγωγόσ Τγεύασ δύνουν την ευκαιρύα ςε μαθητϋσ και εκπαιδευτικοϑσ να 
διαπραγματευτοϑν με αςφϊλεια ςημαντικϊ θϋματα, ϐπωσ η ςεξουαλικϐτητα ωσ ανθρώπινο 
δικαύωμα και δικαύωμα του παιδιοϑ, οι ϋννοιεσ τησ ςεξουαλικϐτητασ και του κοινωνικοϑ 
φϑλου, οι ςχετικϋσ με αυτϊ τα θϋματα προκαταλόψεισ  που απαςχολοϑν τισ ςϑγχρονεσ 
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κοινωνύεσ, αλλϊ και εύναι κρύςιμεσ για την ανϊπτυξη  μιασ υγιοϑσ ςυμπεριφορϊσ τϐςο ςε 
ςυναιςθηματικϐ ϐςο και ςε ςωματικϐ επύπεδο. 

Ψσ παρϊδειγμα μιασ καλόσ πρακτικόσ ςτην παροϑςα εργαςύα παρουςιϊζουμε την 
ανϊπτυξη ενϐσ επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ προςαρμοςμϋνο ςτην Ελληνικό πραγματικϐτητα  
που απευθϑνεται ςε κορύτςια των πρώτων τϊξεων του Γυμναςύου. Βϊςη για αυτό την 
πρακτικό εύναι ϋνα αντύςτοιχο  παιχνύδι «Girl’s choice» που αναπτϑχθηκε ςτην Ολλανδύα 
απϐ το Rutgers Nisso Groep (www.rutgerswpf.nl), ϋνα κϋντρο εμπειρογνωμϐνων για την 
ςεξουαλικϐτητα, μϐνο για τα κορύτςια (10-16 ετών) το οπούο  ϋχει ωσ ςτϐχο να 
αντιμετωπύςει το ευαύςθητο θϋμα τησ ςεξουαλικϐτητασ, την οικειϐτητα και τισ ςχϋςεισ και 
πιο ςυγκεκριμϋνα να μεταδώςει τισ γνώςεισ, την ευαιςθητοπούηςη και να βοηθόςει τουσ 
εφόβουσ να αναπτϑξουν υγιεύσ ςεξουαλικϋσ ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ.  

Σο παιχνύδι αναπτϑςςεται απϐ τον εκπαιδευτικϐ ωσ ϋνα εργαλεύο για να βοηθόςει τα 
κορύτςια να ςυνειδητοποιοϑν που εύναι τα ϐρια τουσ, να αναλϊβουν τισ ευθϑνεσ των 
επιλογών και των πρϊξεων τουσ. Ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να το ςχεδιϊςει μϐνοσ ό ςε 
ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ. Η ανϊπτυξη του παιχνιδιοϑ γύνεται ώςτε να ϋχει αντύκτυπο ςε 
4 βαςικοϑσ ϊξονεσ : Γνώςη – Ωποψη – τϊςη - υμπεριφορϊ.   

 Βαςύζεται ςτην παραδοχό ϐτι οι ϋφηβοι επιλϋγουν να ενημερωθοϑν για αυτϊ τα θϋματα 
απϐ ςυζητόςεισ μεταξϑ τουσ και απϐ το διαδύκτυο, γι αυτϐ και προτεύνεται να παύζεται απϐ 
τουσ μαθητϋσ χωρύσ την παρουςύα ενηλύκων.  Πρϐκειται για ϋνα παιχνύδι ςτη λογικό του 
«trivial». Τπϊρχει ϋνα βαςικϐ ταμπλϐ και πιϐνια. Με ϋνα ζϊρι οι παύκτεσ ακολουθοϑν μια 
ςυγκεκριμϋνη πορεύα  ςε αντύςτοιχεσ θϋςεισ πϊνω ςτο ταμπλϐ που αντιςτοιχοϑν ςε κϊρτεσ 
ανϊθεςησ κϊποιων «αποςτολών» - δηλαδό απϊντηςησ ερωτόςεων γνώςεων ό κρύςεων, 
παντομύμασ και παιχνύδι ρϐλων, ϐλα ςε ςχϋςη με τη ςεξουαλικό ςυμπεριφορϊ και ςτϊςη. Σο 
παιχνύδι ςυνοδεϑεται απϐ εγχειρύδιο και φυλλϊδιο διευκρινόςεων με απαραύτητεσ 
επιςτημονικϋσ πληροφορύεσ. Οι παύκτεσ βαθμολογοϑν την απϊντηςη ςυλλογικϊ και κερδύζει 
ϐποιοσ φτϊςει πρώτοσ ςτο τϋλοσ. 

υμπερϊςματα - προτϊςεισ  

ε γενικϋσ γραμμϋσ, απϐ την παραπϊνω πιλοτικό δρϊςη εξόχθη το ςυμπϋραςμα ϐτι τϐςο 
τα κϐμικσ, ϐςο και τα επιτραπϋζια παιχνύδια μποροϑν με τισ κατϊλληλεσ προϒποθϋςεισ να 
ενταχθοϑν ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα ωσ εναλλακτικϐσ τρϐποσ διδαςκαλύασ, αφοϑ η 
προςτιθϋμενη αξύα τουσ εύναι η πρωτοτυπύα, η προςϋλκυςη του ενδιαφϋροντοσ των 
μαθητών, η διϋγερςη τησ φανταςύασ, η αυτενϋργεια και η βιωματικϐτητα –υπϐ την ϋννοια 
ϐτι ςτοχεϑουν ςτην ενεργοπούηςη και εμπλοκό των παιδιών ςε θϋματα που επηρεϊζουν την 
υγεύα και την ευημερύα τουσ.  Αναμφύβολα προςφϋρουν τη δυνατϐτητα δημιουργικόσ 
ςυνεργαςύασ μεταξϑ μαθητών και εκπαιδευτικών λϐγω των πολλαπλών ρϐλων που 
αναλαμβϊνουν και των δυνατοτότων αλληλεπύδραςησ. Σαυτϐχρονα, οι μαθητικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ ϋχουν πολλϊ θετικϊ εκπαιδευτικϊ και παιδαγωγικϊ οφϋλη. Προϊγουν την 
ομαδικό ςυλλογικό ϋρευνα και τη ςυνεργαςύα. Βοηθοϑν τα παιδιϊ να αποκτόςουν 
θεμελιώδεισ ικανϐτητεσ επικοινωνύασ, και να αναπτϑξουν γλωςςικϋσ ικανϐτητεσ, τϐςο ςτον 
προφορικϐ ϐςο και ςτον γραπτϐ λϐγο, ϐπωσ για παρϊδειγμα για το πώσ να θϋτουν 
ερωτόςεισ, πώσ να ακοϑν τουσ ϊλλουσ, πώσ να μεταγρϊφουν τον προφορικϐ λϐγο ςε γραπτϐ 
κ.λ.π. Καλλιεργοϑν ερευνητικϋσ δεξιϐτητεσ με την ϊμεςη εμπλοκό των παιδιών ςτην 
αναζότηςη και ερμηνεύα τεκμηρύων. Αναπτϑςςουν την κοινωνικό ευαιςθηςύα και βοηθοϑν 
ςτη ςϑνδεςη των παιδιών με την κοινϐτητϊ τουσ. Σϋλοσ, η ταυτϐχρονη καλλιϋργεια 
καλλιτεχνικών ανηςυχιών των παιδιών με την προαγωγό των γνώςεων αλλϊ και η 
καλλιϋργεια κριτικόσ ςκϋψησ μϋςα απϐ τη δυνατϐτητα χρόςησ των νϋων μϋςων 
(πολυτροπικϊ κεύμενα) βοηθϊ ςτη ςϑνδεςη του ςχολεύου με το ευρϑτερο κοινωνικϐ 
περιβϊλλον, υποςτηρύζοντασ τη θετικό ϊποψη για μύα ζωό χωρύσ κϊπνιςμα, αλλϊ και υγιό 
και αςφαλό ςεξουαλικό ςυμπεριφορϊ. 

Σο ςημαντικϐτερο ςτοιχεύο, πϊντωσ, για την αξιολϐγηςη ενϐσ προγρϊμματοσ πρϋπει ύςωσ 
να αναζητηθεύ ςτην αλλαγό ςτϊςησ, αξιών, νοοτροπύασ. ε ϋνα ολιγϐωρο πρϐγραμμα αυτϐ 

http://www.rutgerswpf.nl/
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δεν μπορεύ να τεκμηριωθεύ και γι’ αυτϐ κρύναμε  ςκϐπιμο να μελετηθεύ ςε μια ευρϑτερη 
χρονικϊ υλοπούηςη. Η ανϊληψη πρωτοβουλύασ και δρϊςησ με την παραγωγό και 
δημοςιοπούηςη των ςυμπεραςμϊτων μπορεύ να λειτουργόςει ωσ αφετηρύα, ωσ κύνητρο και 
αφορμό για ανϊληψη ϊλλων ευρϑτερων ό μη ενεργειών. 

Ϊχοντασ υπϐψη τα θετικϊ αποτελϋςματα ςε ςυνδυαςμϐ με την ενθουςιώδη αποδοχό τησ 
παροϑςασ διδακτικόσ παρϋμβαςησ απϐ τουσ μαθητϋσ, θα μποροϑςε να γύνει μια διϊχυςη των 
αποτελεςμϊτων ςτην ευρϑτερη εκπαιδευτικό κοινϐτητα, ώςτε να αναπτυχθοϑν νϋα 
προγρϊμματα «αντικαπνιςτικοϑ γραμματιςμοϑ» και «ςεξουαλικόσ εκπαύδευςησ» που θα 
βοηθόςουν τα παιδιϊ ϐχι μϐνο να μϊθουν πώσ λειτουργεύ το ςώμα τουσ, αλλϊ και να 
τροποποιόςουν τισ ςυμπεριφορϋσ και τισ ςτϊςεισ τουσ με ςκοπϐ τη βελτύωςη τησ υγεύασ 
ςτον πληθυςμϐ. 

Σο ςχολεύο οφεύλει  να ανούξει τουσ ορύζοντϋσ του ςτη ςυςτηματικό πλϋον διδαςκαλύα 
και ανϊλυςη θεμϊτων κρύςιμων για την ψυχοκοινωνικό ανϊπτυξη των μαθητών, ιδιαύτερα 
την εποχό τησ προεφηβεύασ και τησ εφηβεύασ και θα καθιςτοϑςε τϐςο τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
ϐςο και τουσ μαθητϋσ πιο ςυνειδητοποιημϋνουσ ςτην επικοινωνύα μεταξϑ τουσ (αλλϊ και με 
τουσ ϊλλουσ) και θα τουσ διευκϐλυνε ςτην πρϐςληψη και αποκωδικοπούηςη τησ 
πραγματικϐτητασ που βιώνουν. Κατϊ ςυνϋπεια, θα ϋκανε την εκπαύδευςη πιο ουςιαςτικό.  

υμπεραςματικϊ, μποροϑμε να ποϑμε ϐτι τϐςο το κϊπνιςμα, ϐςο και η ςεξουαλικό 
εκπαύδευςη, εντϊςςονται ςε ϋνα γενικϐτερο πλαύςιο παιδεύασ που διακρύνει μύα κοινωνύα ωσ 
ςϑνολο, αλλϊ και αποτελεύ ϋνδειξη ςεβαςμοϑ προσ τον εαυτϐ μασ και τουσ ςυνανθρώπουσ 
γϑρω μασ. Μϐνο ϋτςι αντιμετωπύζοντασ τα ςημαντικϊ αυτϊ θϋματα που θεωροϑνται 
«ταμποϑ» για την ελληνικό πραγματικϐτητα, μποροϑμε να αντιςταθοϑμε ςτον ορυμαγδϐ 
τησ διαφόμιςησ και τησ ϋντεχνησ προώθηςησ λανθαςμϋνων μηνυμϊτων και να 
προςτατϋψουμε και τα παιδιϊ μασ Ωλλωςτε, αυτϐ το τελευταύο, εύναι κϊτι που τουσ το 
οφεύλουμε. 
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Ζ δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Δ.Α.Π. θαη ησλ αηνκηθψλ ηνπο 

δηαθνξψλ 

 
Μίρεο Αλαζηάζηνο 

Γηεπζπληήο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

anmihis@sch.gr 

 

Γθηφζνο Ησάλλεο 

ΔΠ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ, 

xayiannis@gmail.com 

Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε: α) ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Δ.Α.Π. θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο (απηνδηαρείξηζε, 

επηζπκία γηα κάζεζε θαη απηνέιεγρνο) θαη β) ησλ αηνκηθψλ  δηαθνξψλ ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο, σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθηαθή νκάδα, ην 

κνξθσηηθφ πξνθίι  θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 πξνπηπρηαθνί θαη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο, ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 2012-2013. Γηα ηε κέηξεζε ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ηεο «εηνηκφηεηαο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο γηα ηε 

λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε» (SDLRS-NE). Ο έιεγρνο  ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο έδεημε πςειή εηνηκφηεηα 

γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξψλ δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζην ζχλνιν θαη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο ηεο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε ησλ θνηηεηψλ, σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθηαθή νκάδα, ην κνξθσηηθφ πξνθίι  θαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηα αηνκηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, έρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αλεπηπγκέλε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Δηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε. 

Δηζαγσγή 

χκθσλα κε έλαλ γεληθά απνδεθηφ νξηζκφ, ε έλλνηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

(self-directed learning) ή απηφλνκε κάζεζε (autonomous learning) αλαθέξεηαη ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, φπνπ ν καζεηήο θαζνξίδεη θαη έρεη ηελ απφιπηε επζχλε γηα 

ην ζθνπφ, ην πεξηερφκελν, ηε κέζνδν θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο (Moore, 1980; 

Knowles, 1975; Brocket & Hiemstra, 1991).  ια ηα παξαπάλσ, πξαγκαηψλνληαη 

ζην ρψξν ηεο Αλνηρηήο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Μαηξαιήο, 1998). πλεπψο, ε έλλνηα ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο είλαη βαζηθή θαη ζεκειηψδεο ζην πεδίν ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (εμΑΔ απφ ηνχδε). Δπηπξνζζέησο, ε έλλνηα ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνπο ελήιηθεο 

καζεηεπφκελνπο, νη νπνίνη, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αλήιηθνπο, έρνπλ πην ηζρπξή ηελ 

έκθπηε ηάζε ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα δηακνξθψλνπλ θαηαζηάζεηο πνπ 

ηνπο αθνξνχλ (απηνθαζνξηζκφο – απηνλνκία) ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Κφθθνο, 

2008). Άιισζηε, γηα ην ιφγν απηφ ε απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε απνηειεί ηελ 

θπξίαξρε θηινζνθία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Garrison, 1992). Αλ σο 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, νξίδεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ν 

καζεηεπφκελνο έρεη ηελ απφιπηε επζχλε  (Moore, 1980; Knowles, 1975; Brocket & 
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Hiemstra, 1991), ην ζχλνιν ησλ ζηάζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ αιιά θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ καζεηεπφκελν γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν εηνηκφηεηα γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Self-Directed Learning Readiness) (Wiley, 1983, φπ. 

αλαθ. ζην Mead, 2011).  πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Mead (2011) «Απηφο ν 

νξηζκφο εκπεξηέρεη θάπνηεο ελζσκαησκέλεο παξαδνρέο, ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο» (ζει. 25). Ζ πξψηε παξαδνρή αλαθέξεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε εηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ ε δεχηεξε παξαδνρή φηη απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ  κπνξεί λα αλαπηπρζεί σο έλα βαζκφ. ηε βάζε απηή, δελ είλαη 

ηπραίν φηη ε εηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ησλ καζεηεπφκελσλ έρεη 

ζεκαληηθή ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά – αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: ε επηκνλή, ε 

απηνπεηζαξρία, ε απνθαζηζηηθφηαηα, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην έξγν θ.ιπ. (Carré, 

2000; Foucher & Gosselin, 1995; Grow, 1991; Guglielmino & Nowocien, 1998). 

Δπεξεάδεηαη φκσο θαη απφ ην πιαίζην, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δειαδή παξάγνληεο 

πνπ δηακνξθψλνληαη ζηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ρψξν (π.ρ. ζρεδηαζκφο ηνπ 

καζήκαηνο, ππνζηήξημε ηνπ καζεηή θ.ά.). Αξθεηνί εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ζεκεηψλνληαο φηη νη 

καζεηεπφκελνη κπνξεί λα εκθαλίζνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο ζε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. Candy, 1991).Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ εκθαλίδνπλ πςειή εηνηκφηεηα γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηνλ Gullielmino (1978) θαη 

νκαδνπνηεζεί απφ Fisher, King θαη Taugue (2001) ζε ηξεηο παξάγνληεο: ηελ 

απηνδηαρείξηζε (self-management),  ηελ επηζπκία γηα κάζεζε (desire for learning) 

θαη ηνλ απηνέιεγρν (self – control). Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο  ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Δ.Α.Π., θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο, αιιά θαη ηεο 

χπαξμεο ή κε ελδερφκελσλ δηαθνξψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, ηίζεληαη ηα παξαθάησ 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: α) Πνην είλαη ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο 

(απηνδηαρείξηζε, επηζπκία γηα κάζεζε θαη απηνέιεγρνο);  β) Τπάξρεη δηαθνξά ζηε 

ζπλνιηθή εηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη 

ζηνπο παξάγνληέο ηεο, σο πξνο ην θχιν (θνηηεηέο, θνηηήηξηεο), ηελ ειηθηαθή νκάδα 

(έσο 30 εηψλ, 31 έσο 40 εηψλ, 41 έσο 50 εηψλ θαη 50 θαη άλσ), ην κνξθσηηθφ 

πξνθίι (θνηηεηέο ρσξίο πξνπηπρηαθφ ηίηιν, απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ) θαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν (θάηνρνη ή κε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ);  

Μέζνδνο 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ, εθαηφ πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο (n=100) πέληε (5) πξνπηπρηαθψλ θαη δχν (2) κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ 

ηνπ Δ.Α.Π., ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 2012-2013. Δηδηθφηεξα, ζπκκεηείραλ ζαξάληα 

έλαο (41) θνηηεηέο (πνζνζηφ 41%) θαη πελήληα ελλέα (59) θνηηήηξηεο (πνζνζηφ 

59%). 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

εηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε γηα ηε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε (SDLRS-

NE), ε νπνία  αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Guglielmino (1978) θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηνπο Fisher King θαη Tague (2001). Πξφθεηηαη γηα κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα likert, 

πνπ πεξηείρε 40 εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 13 αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα ηεο 

απηνδηαρείξηζε, νη 12 ζηνλ παξάγνληα ηεο επηζπκίαο γηα κάζεζε θαη νη 15 ζηνλ 
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παξάγνληα απηνέιεγρνο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 1) νη ζηαηηζηηθνί δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, φπσο ν 

κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ θιηκάθσλ, 2) Ο 

δείθηεο Cronbach‘s alpha (1951) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, 3) ην t ζηαηηζηηθφ ηεζη αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (independent 

measures t-test) γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξψλ ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο, σο πξνο ην θχιν (θνηηεηέο, 

θνηηήηξηεο) θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν (θαηνρή ή κε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ) 

θαη  4) ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (One-Way Anova) γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο 

θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο, σο πξνο ηελ ειηθηαθή νκάδα (έσο 30 εηψλ, 31 έσο 40 εηψλ, 

41 έσο 50 εηψλ θαη 50 θαη άλσ) θαη ην κνξθσηηθφ πξνθίι (θνηηεηέο ρσξίο 

πξνπηπρηαθφ ηίηιν, απφθνηηνη ΑΔΗ θαη απφθνηηνη ΣΔΗ) ησλ θνηηεηψλ.  

Δπξήκαηα 

Ο κέζνο φξνο (Μ) απνηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε  

κάζεζε  ζηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα απφ κεξηάο ηνπ δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ ήηαλ: 3.97 (SD = .428 95% CI [3.88, 4.05]). Ζ ζπλνιηθή θιίκαθα ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε παξνπζίαζε πςειή αμηνπηζηία 

(Cronbach's α = .93). ηνλ Πίλαθαο 1 παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεο θαη 

νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο Cronbach's α γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. 

Πίλαθαο 1. Μέηξα θεληξηθήο ηάζεο θαη δείθηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξαγφλησλ ηεο εηνηκφηεηαο 

γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

 Δχξνο Minimum Maximum M SD 
Cronbach's 

α 

 

Δηνηκφηεηα 

Απηνθαηεπζπλφκελεο 

Μάζεζεο 

      

Απηνδηαρείξηζε 2.69 2.31 5.00 3.59 .529 .85 

Δπηζπκία 

Μάζεζεο 
3.17 1.83 5.00 4.19 .507 .84 

Απηνέιεγρνο 2.93 2.07 5.00 4.12 .499 .90 

Γηαθνξέο σο πξνο ηα δχν θχια 

Οη δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ (M) απνηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, σο πξνο ην θχιν, 

δηεξεπλήζεθαλ κε ην t ζηαηηζηηθφ ηεζη αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. Ο κέζνο φξνο 

απνηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κεηαμχ ησλ 

θνηηεηψλ (Μ = 3.95, SD = .454, 95% CI [3.81, 4.10]) δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά (t(98) = -.276, 2-tailed ξ = .783) απφ απηφλ ησλ θνηηεηξηψλ (Μ = 3.98, 

SD = .411, 95% CI [3.87, 4.08]). Οη δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ (M) ησλ παξαγφλησλ 

ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κεηαμχ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ, σο πξνο ην θχιν, δηεξεπλήζεθαλ επίζεο κε ην t ζηαηηζηηθφ ηεζη 
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αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 2 θαίλεηαη φηη δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε θαλέλα απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο. 

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα t-test γηα  δηαθνξέο θχινπ ζηνπο παξάγνληεο ηεο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

 ΦΤΛΟ  Ν      Μ SD t df 
Sig 2-

talied 

Απηνδηαρείξηζε 
Φνηηεηέο 41 3.63 10 .510 .510 .510 

Φνηηήηξηεο 59 3.57 .545 .545 .545 .545 

Δπηζπκία γηα 

κάζεζε 

 

Φνηηεηέο 

 

41 

 

4.09 

 

.613 

 

.613 

 

.613 

 

.613 

Φνηηήηξηεο 59 4.25 .410 .410 .410 .410 

Απηνέιεγρνο 

 

Φνηηεηέο 

 

41 

 

4.14 

 

.480 

 

.480 

 

.480 

 

.480 

Φνηηήηξηεο 59 4.11 .515 .515 .5 .515 

 

Γηαθνξέο σο πξνο ηελ ειηθηαθή νκάδα 

Οη δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ (M) ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, σο πξνο ηελ ειηθηαθή ηνπο 

νκάδα (έσο 30 εηψλ, 31 έσο 40 εηψλ, 41 έσο 50 εηψλ θαη 50 θαη άλσ), 

δηεξεπλήζεθαλ κε ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο. Σα απνηειέζκαηα 

δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (F(3, 96) = 1.48, p = .225). Οη δηαθνξέο 

ησλ παξαγφλησλ ηεο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κεηαμχ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ, σο πξνο ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα (έσο 30 εηψλ, 31 έσο 40 εηψλ, 41 

έσο 50 εηψλ θαη 50 θαη άλσ), εμεηάζζεθαλ επίζεο κε ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

κνλήο θαηεχζπλζεο. Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηελ «απηνδηαρείξηζε» (F(3, 96) = .474, p = .701), ζηνλ «απηνέιεγρν» (F(3, 96) = .539, 

p = .657) θαη ζηελ «επηζπκία γηα κάζεζε» (F(3, 96) = 2.956, p = .056). ηνλ Πίλαθα 3 

παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεο γηα ηελ θιίκαθα ηεο ζπλνιηθήο 

εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο αλά ειηθηαθή 

νκάδα.  

Πίλαθαο 3. Γείθηεο θεληξηθήο ηάζεο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε αλά ειηθηαθή νκάδα 

 M SD Min Max 

πλνιηθή 

απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε 

έσο 30 3.8365 .37162 3.23 4.33 

31 έσο 40 3.9319 .45413 2.76 4.80 

41 έσο 50 4.05 .42783 3.40 5.00 

άλσ 

ησλ50 

4.1555 
.24914 3.82 4.48 

     

Δηνηκφηεηα έσο 30 3.5000 .46912 2.77 4.46 

31 έσο 40 3.5636 .55904 2.31 4.54 

41 έσο 50 3.6748 .52222 2.92 5.00 
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άλσ 

ησλ50 

3.6923 
.47730 3.00 4.62 

     

Δπηζπκία Μάζεζεο έσο 30 4.0000 .347 3.42 4.67 

31 έσο 40 4.1182 .56649 1.83 5.00 

41 έσο 50 4.3409 .41381 3.58 5.00 

άλσ 

ησλ50 

4.5000 
.32275 3.83 4.83 

     

Απηνέιεγρνο έσο 30 4.0095 .48418 3.20 4.60 

31 έσο 40 4.1139 .51825 2.07 5.00 

41 έσο 50 4.1515 .50946 3.27 5.00 

άλσ 

ησλ50 

.2741 .39079 3.73 4.87 

Γηαθνξέο σο πξνο κνξθσηηθφ πξνθίι 

Οη δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ (M) ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, σο πξνο ην κνξθσηηθφ ηνπο 

πξνθίι (θνηηεηέο ρσξίο πξνπηπρηαθφ ηίηιν, απφθνηηνη ΑΔΗ θαη απφθνηηνη ΣΔΗ), 

δηεξεπλήζεθαλ κε ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο. Σα απνηειέζκαηα 

δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (F (2, 97) = 2.22, p = .114). Οη δηαθνξέο 

ησλ παξαγφλησλ ηεο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κεηαμχ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ, σο πξνο ην κνξθσηηθφ ηνπο πξνθίι (θνηηεηέο ρσξίο πξνπηπρηαθφ 

ηίηιν, απφθνηηνη ΑΔΗ θαη απφθνηηνη ΣΔΗ), δηεξεπλήζεθαλ επίζεο κε ηελ αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο. Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, νχηε ζηελ απηνδηαρείξηζε (F(2, 97) = .869, p = .423), νχηε ζηελ 

επηζπκία γηα κάζεζε (F(2, 97) = 3.03, p = .053), νχηε ζηνλ απηνέιεγρν (F(2, 97) = 2.040, 

p = .136). ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεο γηα ηελ θιίκαθα 

ηεο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο αλά 

κνξθσηηθφ πξνθίι. 

Πίλαθαο 4: Γείθηεο θεληξηθήο ηάζεο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε αλά 

κνξθσηηθφ πξνθίι 

 Μ SD Min Max 

πλνιηθή 

απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε 

ΑΔΗ 4.0059 .39437 3.09 5.00 

ΣΔΗ 4.0608 .41288 3.4 4.79 

Υσξίο 

ηίηιν 
3.8152 .48873 2.76 4.55 

     

Δηνηκφηεηα ΑΔΗ 3.5813 .52914 2.31 5.00 

ΣΔΗ 3.7527 .51130 3.00 4.54 

Υσξίο 

ηίηιν 
3.5231 .54029 2.46 4.62 

     

Δπηζπκία Μάζεζεο ΑΔΗ 4.2582 .41464 3.42 5.00 

ΣΔΗ 4.2440 .37477 3.58 5.00 
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Υσξίο 

ηίηιν 
.9733 .70165 1.83 4.83 

     

Απηνέιεγρνο ΑΔΗ 4.1781 .49676 2.07 5.00 

ΣΔΗ 4.1857 .54861 3.27 5.00 

Υσξίο 

ηίηιν 

3.9493 .45268 3.00 4.67 

Γηαθνξέο σο πξνο κνξθσηηθφ επίπεδν 

Οη δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ (M) ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, σο πξνο ηελ θαηνρή ή κε 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, δηεξεπλήζεθαλ κε ην t ζηαηηζηηθφ ηεζη αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ θαηείραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (Μ = 4.04, SD = .258, 

95% CI [3.87, 4.23]) δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (t(98) = .631, 2-tailed ξ = 

.529) απφ απηφ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ θαηείραλ (Μ = 3.96, SD = .444, 95% CI 

[3.86, 4.05]). Οη δηαθνξέο ησλ παξαγφλησλ ηεο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, σο πξνο ηελ θαηνρή ή κε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ, δηεξεπλήζεθαλ επίζεο κε ην t ζηαηηζηηθφ ηεζη αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. Σα 

απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, νχηε ζηελ 

απηνδηαρείξηζε (t(98) = 1.05, 2-tailed ξ = .298),  νχηε ζηελ επηζπκία γηα κάζεζε 

(t(98) = .344, 2-tailed ξ = ,732), νχηε ζηνλ απηνέιεγρν (t(98) = .164, 2-tailed ξ = 

.870). 

πδήηεζε 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ν κέζνο φξνο (Μ) ηεο ζπλνιηθήο 

εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε  θηλήζεθε ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα 

ηνπ 2.50 (θπκάλζεθε ζην 3.97) πνπ  απνηειεί ην  κέζνλ  ηεο  πεληαβάζκηαο  

θιίκαθαο. Απηφ δείρλεη φηη νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΔΑΠ θαίλεηαη λα έρνπλ αξθεηά 

αλεπηπγκέλε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. Ζ εξκελεία πνπ 

κπνξεί λα δνζεί, αθνξά ζην φηη, επεηδή νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ ΔΑΠ εηζέξρνληαη ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ απαηηεί εμ νξηζκνχ απφ απηνχο λα έρνπλ ηελ επζχλε ησλ 

πξάμεψλ ηνπο παξνπζηάδνπλ πςειφ δείθηε εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε  

κάζεζε. Με δεδνκέλν φηη νη κέζνη φξνη θαη ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηεο εηνηκφηεηαο 

γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (απηνδηαρείξηζε, επηζπκία γηα κάζεζε, 

ραξαθηεξηζηηθά απηνειέγρνπ) εκθάληζαλ πςειέο ηηκέο (3.59, 4.19, 4.12 αληίζηνηρα), 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΔΑΠ, πηζαλφλ, λα είραλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ αλεπηπγκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Gullielmino (1978) εκθαλίδνπλ πςειή εηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. 

Σν γεγνλφο φηη αλάινγα απνηειέζκαηα εκθαλίζηεθαλ θαη ζε άιιεο έξεπλεο, ζηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα θιίκαθα κέηξεζεο ηεο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ζηελ εμΑΔ (Fisher, King, & Tague, 2001; Mead, 2011), 

επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη ε έλλνηα ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμAE (Μαηξαιήο, 1998) θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

(Garrison, 1992; Κφθθνο, 2008). 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, φζνλ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ ηεο 

ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ηνπ θάζε παξάγνληα 

μερσξηζηά (απηνδηαρείξηζε, επηζπκία γηα κάζεζε, ραξαθηεξηζηηθά απηνειέγρνπ), σο 
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πξνο ην θχιν (θνηηεηέο, θνηηήηξηεο), δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Καηά ζπλέπεηα, νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΔΑΠ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο, θαίλεηαη 

πσο εκθάληζαλ ηελ ίδηα εηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. Ζ αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη ππάξρνπλ αληηθαηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ζηελ εηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ (McCauley & Hezlett, 2001). Γηα παξάδεηγκα, ε κε 

χπαξμε δηαθνξψλ ζηελ εηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, σο πξνο ην θχιν, 

θαηαγξάθεηαη θαη ζε κηα κειέηε πνπ ζπκκεηείραλ θνηηεηέο/ηξηεο ησλ Κνηλσληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ηλδνλεζίαο 

(Darmayanti, 1993). Χζηφζν, ζε άιιε έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη νη θνηηήηξηεο 

εκθάληζαλ πςειφηεξε εηνηκφηεηα γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, απφ φηη νη 

θνηηεηέο (Sabbaghiian,1980), ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ Reio (2004), ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ θνηηεηέο ελφο θνιεγίνπ, νη άλδξεο έδεημαλ λα έρνπλ πςειφηεξεο ηηκέο 

εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, απφ φηη νη γπλαίθεο. Σν δήηεκα είλαη 

ινηπφλ αλνηρηφ πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο θαη ηνπ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά (απηνδηαρείξηζε, επηζπκία γηα κάζεζε, 

ραξαθηεξηζηηθά απηνειέγρνπ), σο πξνο ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

ΔΑΠ (έσο 30 εηψλ, 31 έσο 40 εηψλ, 41 έσο 50 εηψλ θαη 50 θαη άλσ), έδεημε φηη δελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ειηθία, ν θάζε θνηηεηήο/ηξηα ηνπ Δ.Α.Π. επέδεημε ηνλ ίδην βαζκφ ζπλνιηθήο 

εηνηκφηεηαο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, αιιά θαη ηνλ ίδην βαζκφ 

απηνδηαρείξηζεο, επηζπκίαο γηα κάζεζε θαη απηνειέγρνπ. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνιιψλ εξεπλψλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο 

ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, είλαη αληηθαηηθά (McCauley 

& Hezlett, 2001), σζηφζν, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ δείρλεη φηη ε ειηθηαθή 

σξίκαλζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ ελίζρπζε ηεο εηνηκφηεηάο 

ηνπο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (Reio 2004; Reio & Davis 2005; Sabbaghiian, 

1980). Ζ ζεηηθή ζρέζε ηεο ειηθηαθήο σξίκαλζεο κε ηελ εηνηκφηεηα γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζεσξείηαη επίζεο βαζηθφ ζηνηρείν 

ζηε ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο (Knowles, 1975). Καηά ζπλέπεηα,  ε δηεμαγσγή 

πεξαηηέξσ έξεπλαο πνηνηηθνχ ραξαθηήξα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, 

ελδερνκέλσο, λα βνεζνχζε ζην λα δνζνχλ πην επαξθείο θαη ηεθκεξησκέλεο 

απαληήζεηο.    

Ο έιεγρνο ησλ δηαθνξψλ ζηνπο κέζνπο φξνπο (Μ) ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, αιιά θαη ηνπ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά (απηνδηαρείξηζε, 

επηζπκία γηα κάζεζε, ραξαθηεξηζηηθά απηνειέγρνπ) ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, σο πξνο ην 

κνξθσηηθφ ηνπο πξνθίι (θνηηεηέο πνπ δελ θαηείραλ πξνπηπρηαθφ ηίηιν, απφθνηηνη 

ΑΔΗ θαη απφθνηηνη ΣΔΗ), έδεημε φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Σα επξήκαηα απηά επαιεζεχνπλ αληίζηνηρα εξεπλψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ 

Darmayanti (1993), αιιά είλαη αληίζεηα άιισλ, φπσο ηνπ Sabbaghiian (1980). Ζ 

ακθηζεκία απηή ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ελδερνκέλσο λα 

νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ δηεμαγσγήο ηεο θάζε έξεπλαο. 

πλεπψο, ε αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ θαη ν έιεγρφο ηνπ είλαη 

απαξαίηεηνο ζηελ πεξίπησζε απηή. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ν έιεγρνο ησλ δηαθνξψλ ηεο ζπλνιηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο 

(απηνδηαρείξηζε, επηζπκία γηα κάζεζε, ραξαθηεξηζηηθά απηνειέγρνπ), σο πξνο ην 

κνξθσηηθφ επίπεδφ ηνπο (θαηνρή ή κε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ), έδεημε φηη 
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δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σα επξήκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα 

αληηπαξαηεζνχλ κε ζπλαθή ζηελ δηεζλή ή ειιεληθή βηβιηνγξαθία κηαο θαη δελ 

εληνπίζηεθαλ ηέηνηα. Παξφια απηά, ε επηρεηξεκαηνινγία ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο 

απηέο πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ κέζα ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. 

πκπεξάζκαηα 

Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, αλεμάξηεηα απφ ηα αηνκηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά  (θχιν, ειηθηαθή νκάδα, κνξθσηηθφ  πξνθίι, κνξθσηηθφ επίπεδν), 

έδεημαλ φηη ζην ζχλνιφ ηνπο έρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αλεπηπγκέλα φια εθείλα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά (απηνδηαρείξηζε, επηζπκία γηα κάζεζε, απηνέιεγρν) πνπ δηέπνπλ 

ηα άηνκα κε πςειή αλεμαξηεζία, δειαδή, ηα άηνκα κε πςειή εηνηκφηεηα γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. Με δεδνκέλν φηη ε έλλνηα ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο Αλνηρηήο θαη 

εμΑΔ, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο ηνπ Δ.Α.Π., πιεξνχλ φιεο εθείλεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

επηβεβαηψλνπλ νξηζκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη παξέρνπλ λέεο πιεξνθνξίεο, 

γελλήζεθαλ θαη λέα δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ. πγθεθξηκέλα: 

α) λα επαλαιεθζεί ε κειέηε γηα λα επαιεζεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα κε πνηνηηθνχ 

ηχπνπ έξεπλα, β) λα κειεηεζεί ε εηνηκφηεηα ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο ζε 

ζρέζε κε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, γ) λα κειεηεζεί ε εηνηκφηεηα ηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο ζηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

δ) λα ζρεδηαζηνχλ, πινπνηεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα 

βειηίσζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο.  
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Πεξίιεςε 

Ϊνασ καθοριςτικϐσ παρϊγοντασ ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη εύναι η 
επικοινωνύα μεταξϑ του εκπαιδευτό και των εκπαιδευομϋνων. κοπϐσ τησ παροϑςασ 
ϋρευνασ εύναι να αναδεύξει και να αξιολογόςει τουσ παρϊγοντεσ, εκεύνουσ, που 
επηρεϊζουν, αρνητικϊ και θετικϊ, την επικοινωνύα που πραγματοποιεύται μεταξϑ 
εκπαιδευτό και εκπαιδευομϋνων, με τη χρόςη των υπηρεςιών του Διαδικτϑου ςτα 
Ηλεκτρονικϊ Κϋντρα Διϊ Βύου Μϊθηςησ (e-ΚΔΒΜ), που υλοποιοϑνται ςτα νηςιϊ του 
N. Αιγαύου. Προκειμϋνου να διερευνηθοϑν τα ερευνητικϊ ερωτόματα 
χρηςιμοποιόθηκαν εργαλεύα τησ ποιοτικόσ και τησ ποςοτικόσ ϋρευνασ, ςυνεντεϑξεισ 
με τουσ εκπαιδευτϋσ και ερωτηματολϐγια προσ τουσ εκπαιδευϐμενουσ. Η ϋρευνα 
ϋδειξε ϐτι η ςτϊςη των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομϋνων απϋναντι ςτη χρόςη 
των Σεχνολογιών Πληροφορύασ και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) επηρεϊζει την ποιϐτητα τησ 
επικοινωνύασ που αναπτϑςςεται μεταξϑ τουσ και η κατϊλληλη χρόςη των 
διαδικτυακών εργαλεύων μπορεύ να ενδυναμώςει και ενιςχϑςει την αποτελεςματικό 
επικοινωνύα ςτην εξ αποςτϊςεωσ ηλεκτρονικό μϊθηςη. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: ηλεκτρονικό μϊθηςη, ΣΠΕ, Web 2.0, επικοινωνύα, αλληλεπύδραςη 

Δηζαγσγή 

Η ςημερινό κοινωνύα χαρακτηρύζεται απϐ τισ ςυνεχϐμενεσ κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ και 
τεχνολογικϋσ εξελύξεισ και ταυτϐχρονα ϋρχεται αντιμϋτωπη με τη διαχεύριςη τησ πληθώρασ 
των πληροφοριών που παρϊγονται απϐ τισ αλλαγϋσ αυτϋσ και την απαύτηςη τησ 
ςυνεχϐμενησ μϊθηςησ και απϐκτηςησ νϋων δεξιοτότων (Κϐκκοσ, 2005) για την προςαρμογό 
των μελών τησ ςτα νϋα δεδομϋνα. το πλαύςιο αυτϐ και για να ικανοποιηθοϑν οι εκϊςτοτε 
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ που προκϑπτουν ςτον ενόλικο πληθυςμϐ, υλοποιόθηκε η λειτουργύα 
των Ηλεκτρονικών Κϋντρων Διϊ Βύου Μϊθηςησ (e-ΚΔΒΜ) προκειμϋνου να ικανοποιηθοϑν οι 
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των κατούκων παραμεθϐριων και δυςπρϐςιτων περιοχών ςτην 
Ελλϊδα, με την παροχό προγραμμϊτων εξ αποςτϊςεωσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. Σα 
προγρϊμματα, αυτϊ, ενςωματώνουν τισ αρχϋσ τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων και τησ Εξ 
Αποςτϊςεωσ Εκπαύδευςησ ςτισ τεχνικϋσ και μεθϐδουσ διδαςκαλύασ που χρηςιμοποιοϑνται 
ςτο διαδικτυακϐ περιβϊλλον εκπαύδευςησ (Λευθεριώτου και Παυλό-Κορρϋ, 2014).  

Καθώσ ϋνα απϐ τα χαρακτηριςτικϊ των εξ αποςτϊςεωσ εκπαιδευτικών προγραμμϊτων 
εύναι η φυςικό απϐςταςη μεταξϑ του εκπαιδευτό και των εκπαιδευομϋνων ανακϑπτει το 
θϋμα πώσ μπορεύ να επηρεϊςει την επικοινωνύα ανϊμεςα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. ϑμφωνα με 
τουσ Muilenburg & Berge (2005) και Hernandez, Montaner, Sese & Urquizu (2011), η 
απουςύα τησ επικοινωνύασ ςυνιςτϊ ϋνα ςημαντικϐ εμπϐδιο ςτην αποτελεςματικϐτητα τησ εξ 
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αποςτϊςεωσ εκπαιδευτικόσ διεργαςύασ. Η χρόςη ϐμωσ των εργαλεύων των Σεχνολογιών 
Πληροφορύασ και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) μπορεύ να ενιςχϑςει την επικοινωνύα μεταξϑ 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομϋνων, αφοϑ επιτρϋπει την αμφύδρομη επικοινωνύα και τη 
δημιουργύα εικονικών χώρων ςυνϊντηςησ, μϋςω τησ ςϑγχρονησ (π.χ. τηλεδιϊςκεψη) και τησ 
αςϑγχρονησ επικοινωνύασ (π.χ. ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο, φϐρουμ). Εντοϑτοισ, η χρόςη των 
ΣΠΕ δεν καθιςτϊ απϐ μϐνη τησ τη λϑςη για την επύτευξη τησ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ 
μεταξϑ εκπαιδευτό και εκπαιδευομϋνων και μεταξϑ των εκπαιδευομϋνων. τϐχοσ τησ 
ςυγκεκριμϋνησ ϋρευνασ εύναι η διερεϑνηςη των ςτοιχεύων που οδηγοϑν ςε αποτελεςματικό 
επικοινωνύα ςτο πλαύςιο των e-ΚΔΒΜ. 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Δμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

Οι διαρκεύσ εξελύξεισ που πραγματοποιοϑνται ςε κϊθε τομϋα τησ καθημερινόσ 
δραςτηριϐτητασ ϋχουν δημιουργόςει την ανϊγκη για αναβϊθμιςη των γνώςεων και 
δεξιοτότων των ενόλικων ατϐμων, με ςκοπϐ να ανταποκρύνονται ςε κϊθε αλλαγό. H 
Εκπαύδευςη Ενηλύκων παρϋχει τη δυνατϐτητα ςε κϊθε ενόλικο ϊτομο που επιθυμεύ, ςε 
οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό, να ικανοποιόςει τισ εκπαιδευτικϋσ του ανϊγκεσ, μϋςω 
εκπαιδευτικών διεργαςιών που προϊγουν την κριτικό ςκϋψη και τη δημιουργικϐτητα και 
ςυντεύνουν ςτην επαγγελματικό ό/και ςτην προςωπικό ανϊπτυξη του ωσ ενεργοϑ πολύτη ςε 
μια κοινωνύα που ςυνεχώσ μεταβϊλλεται (Freire, 1977 Rogers, 1999 Jarvis, 2004 Mezirow 
κ.ϊ., 2007).  

Η αποτελεςματικό εκπαιδευτικό διεργαςύα επηρεϊζεται απϐ: α) τα χαρακτηριςτικϊ των 
ενόλικων εκπαιδευομϋνων, β) τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ τουσ, γ) τα εμπϐδια που 
δυςχεραύνουν την επιτυχό υλοπούηςη του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ και δ) τισ 
προϒποθϋςεισ για την αποτελεςματικό μϊθηςη (Rogers, 1999 Κϐκκοσ, 2005). Ϊτςι, ϋνασ 
εκπαιδευτικϐσ οργανιςμϐσ χρειϊζεται να λϊβει υπϐψη του ϐτι (ϐ.π.):  

 Ζνα ενιλικο άτομο κα αποφαςίςει να ςυμμετάςχει ςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
κατόπιν δικισ του απόφαςθσ και ζχοντασ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ.  

 Το διευρυμζνο φάςμα εμπειριϊν κακϊσ και των ςυγκεκριμζνων γνϊςεων που διακζτει 
το κάκε ενιλικο άτομο, το οδθγοφν να προτιμά εκπαιδευτικά προγράμματα που να 
ςχετίηονται με όςα ιδθ γνωρίηει, ενϊ ταυτόχρονα επθρεάηουν τουσ τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ μακαίνει. 

 Το ενιλικο άτομο επικυμεί να ζχει ρόλο ενεργθτικό κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ 
διεργαςίασ. 

 Κάκε ενιλικο άτομο αντιμετωπίηει πλθκϊρα εμποδίων που δυςχεραίνουν τθν 
εκπαιδευτικι διεργαςία. Τα εμπόδια μπορεί να ςχετίηονται είτε με τον εκπαιδευτικό 
οργανιςμό είτε με τισ διάφορεσ κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ του 
ενιλικου ατόμου είτε με τθν προςωπικότθτά του, όπωσ θ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και 
αυτοπεποίκθςθ ι θ αδυναμία να αποδεχτεί αλλαγζσ ςτισ γνϊςεισ και τισ αξίεσ του. 

Απϐ τα παραπϊνω ςυνεπϊγεται η δημιουργύα ενϐσ περιβϊλλοντοσ μϊθηςησ που θα 
χαρακτηρύζεται απϐ «ουςιαςτικό επικοινωνύα, ςυνεργατικϐ πνεϑμα και αμοιβαύο ςεβαςμϐ» 
(Κϐκκοσ, 2005). 

Η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη αποτελεύ μια εναλλακτικό μορφό εκπαύδευςησ ςτην 
Εκπαύδευςη Ενηλύκων. Η βαςικό τησ διαφορϊ με τα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα που 
πραγματοποιοϑνται «πρϐςωπο-με-πρϐςωπο» αποτελεύ το γεγονϐσ ϐτι, οι ςυμμετϋχοντεσ ςε 
ϋνα εξ αποςτϊςεωσ εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα ϋχουν μια φυςικό απϐςταςη μεταξϑ τουσ και 
χρηςιμοποιοϑν, αναγκαςτικϊ, κϊποιο τεχνολογικϐ μϋςο (π.χ. ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό, 
τηλϋφωνο κτλ.) προκειμϋνου να επικοινωνόςουν μεταξϑ τουσ και για να ϋχουν πρϐςβαςη 
ςτο εκπαιδευτικϐ και υποςτηρικτικϐ υλικϐ (Keegan, 2001 Moore & Kearsley, 2005). Η 
δυνατϐτητα που προςφϋρει η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη την καθιςτϊ εναλλακτικό λϑςη 
τησ παραδοςιακόσ, γιατύ παρϋχει τη δυνατϐτητα ςε ϊτομα που για λϐγουσ ςχετικοϑσ με το 
χρϐνο και το χώρο ό γιατύ ανόκουν ςε ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ, ϐπωσ ϊτομα με ειδικϋσ 
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ανϊγκεσ, αδυνατοϑν να παρευρεθοϑν «φυςικϊ» ςε εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα που 
επιθυμοϑν να παρακολουθόςουν. Ψςτϐςο, αυτό η ευελιξύα που προςφϋρει, ςυνυπϊρχει με 
προβλόματα που μπορεύ να δημιουργηθοϑν ςε ςχϋςη με την επικοινωνύα μεταξϑ 
εκπαιδευομϋνων και εκπαιδευτό.  

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε 

Οι Moore και Kearsley (2005) διϋκριναν, ανϊλογα με τα επικοινωνιακϊ μϋςα που 
χρηςιμοποιοϑνταν ςε κϊθε εποχό, πϋντε γενιϋσ ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ. την 
πϋμπτη γενιϊ γύνεται χρόςη των ΣΠΕ, δηλαδό του ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό, του 
Διαδικτϑου, τησ κινητόσ τηλεφωνύασ, των λογιςμικών εφαρμογών κ.ϊ (Μουζϊκησ, 2006). 
Αυτό η ςυγκεκριμϋνη μορφό τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, αποδύδεται με πολλοϑσ 
ϐρουσ, ο πιο ςυνηθιςμϋνοσ, ϐμωσ, εύναι η ηλεκτρονικό μϊθηςη. ϑμφωνα με το CEDEFOP 
(2014), ο ςυγκεκριμϋνοσ ϐροσ περιϋχει ϐλουσ τουσ υπϐλοιπουσ ϐρουσ, ϐπωσ διαδικτυακό 
μϊθηςη (online learning), μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτο Διαδύκτυο (Web-based learning), 
κατανεμημϋνη μϊθηςη (distributed learning) κ.ϊ..  

Ανϊλογα με τον τρϐπο επικοινωνύασ που χρηςιμοποιεύται, η ηλεκτρονικό μϊθηςη 
διακρύνεται ςε δϑο κατηγορύεσ, ςτη ϑγχρονη και ςτην Αςϑγχρονη. Η ϑγχρονη 
Ηλεκτρονικό Μϊθηςη προςφϋρει την αύςθηςη τησ παραδοςιακόσ τϊξησ, ϐπου ο εκπαιδευτόσ 
και οι εκπαιδευϐμενοι ςυνυπϊρχουν ςυνδεδεμϋνοι ςτον ύδιο ηλεκτρονικϐ χώρο και το ύδιο 
χρονικϐ διϊςτημα, ενώ βρύςκονται ςτο δικϐ τουσ φυςικϐ χώρο, και επικοινωνοϑν 
αμφύδρομα (Μακρύδου-Μποϑςιου, Γιουβανϊκησ, αμαρϊ & Σαχματζύδου, 2005 Hrastinski, 
2008). Αντύςτοιχα, ςε ϋνα περιβϊλλον Αςϑγχρονησ Ηλεκτρονικόσ Μϊθηςησ παρϋχεται η 
δυνατϐτητα ςτον εκπαιδευτό και ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ να ςυμμετϋχουν τη χρονικό 
ςτιγμό που τουσ βολεϑει. Ϊτςι, οι εκπαιδευϐμενοι ϋχουν τη δυνατϐτητα να μελετοϑν το 
εκπαιδευτικϐ και υποςτηρικτικϐ υλικϐ με τον δικϐ τουσ ρυθμϐ (Hrastinski, 2008 Korres, 
Karalis, Leftheriotou & Barriocanal, 2009). Ακϐμη, ϋχουν περιςςϐτερο χρϐνο να ςκεφτοϑν 
και να προετοιμϊςουν καλϑτερα τισ απαντόςεισ τουσ ό/και τισ ερωτόςεισ τουσ, τϐςο προσ 
τουσ ςυνεκπαιδευομϋνοϑσ τουσ ϐςο και προσ τον εκπαιδευτό τουσ (Skylar, 2009). Ψςτϐςο, 
δεν παρϋχεται χρονικϊ ϊμεςη ανατροφοδϐτηςη ςτην επικοινωνύα που αναπτϑςςεται 
(Μακρύδου-Μποϑςιου κ.ϊ., 2005). 

Σα εργαλεύα που χρηςιμοποιοϑνται ςτην ηλεκτρονικό μϊθηςη ςτηρύζονται ςτη γενιϊ 
Web 2.0. Η γενιϊ αυτό, παρϋχει τη δυνατϐτητα ςτον πελϊτη-χρόςτη να δημιουργεύ δικϐ του 
περιεχϐμενο, να τροποποιεύ όδη υπϊρχοντα, να ςχετύζεται με ϊλλουσ χρόςτεσ ςτο Διαδύκτυο, 
να ςυνειςφϋρει, να ςυνεργϊζεται και να αλληλεπιδρϊ. Σα παραπϊνω πραγματοποιοϑνται 
μϋςω των βαςικών υπηρεςιών που προςφϋρει το Διαδύκτυο, ϐπωσ το ηλεκτρονικϐ 
ταχυδρομεύο, η μεταφορϊ αρχεύων, η απομακρυςμϋνη ςϑνδεςη, οι ςυζητόςεισ, ο Παγκϐςμιοσ 
Ιςτϐσ και η μετϊδοςη εικϐνασ και όχου (Tanenbaum, 2003). Παραδεύγματα εργαλεύων που 
προςφϋρουν ςυνεργατικό μϊθηςη μϋςω του υπολογιςτό και του Διαδικτϑου εύναι οι 
εφαρμογϋσ τηλεδιϊςκεψησ, τα Wikis, τα Forums, τα Blogs, το RSS, το Google Drive κ.ϊ.. Σα 
παραπϊνω εργαλεύα μποροϑν να ςυνδυαςτοϑν ςε περιβϊλλοντα διαχεύριςησ ηλεκτρονικόσ 
μϊθηςησ (π.χ. Moodle), αλλϊ και ςε περιβϊλλοντα διαδικτυακόσ ςυνϊντηςησ, τα οπούα 
υποςτηρύζουν την ηλεκτρονικό μϊθηςη (π.χ. Big Blue Button ό BBB).  

Ψςτϐςο, για να εύναι αποτελεςματικϐ ϋνα πρϐγραμμα Ηλεκτρονικόσ Μϊθηςησ για 
ενηλύκουσ, χρειϊζεται να ικανοποιεύ, επιπλϋον των προϒποθϋςεων για αποτελεςματικό 
μϊθηςη που απαιτοϑνται ςε ϋνα πρϐγραμμα εκπαύδευςησ ενηλύκων που γύνεται δια ζώςησ 
και εκεύνουσ τουσ παρϊγοντεσ, οι οπούοι επηρεϊζουν αρνητικϊ την εξ αποςτϊςεωσ 
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό διεργαςύα. Οι Sun, Tsai, Finger, Chen & Yeh (2008) επιχεύρηςαν 
την ανϊδειξη των παραγϐντων εκεύνων που επηρεϊζουν περιςςϐτερο την ικανοπούηςη του 
εκπαιδευϐμενου ςε ϋνα εξ αποςτϊςεωσ ηλεκτρονικϐ εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα. Αρχικϊ, 
εντϐπιςαν δεκατρύα εμπϐδια που ςχετύζονται με τον εκπαιδευϐμενο, τον εκπαιδευτό, το 
εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα, την τεχνολογύα, το ςχεδιαςμϐ του ψηφιακοϑ και μαθηςιακοϑ 
περιβϊλλοντοσ. Ψσ κριςιμϐτερα αναδεύχθηκαν εκεύνα που αφοροϑν το ϊγχοσ του 
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εκπαιδευϐμενου για τη χρόςη του ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό, κυρύωσ ϐταν ο εκπαιδευϐμενοσ 
δεν ϋχει βαςικϋσ γνώςεισ χειριςμοϑ του, τη ςτϊςη του εκπαιδευτό ϐςον αφορϊ την 
ηλεκτρονικό μϊθηςη, το βαθμϐ ευελιξύασ που προςφϋρει το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα, τη 
δομό του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ ςε ςυνδυαςμϐ με τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 
χρηςιμοποιοϑνται, την αντιληπτό χρηςιμϐτητα των εργαλεύων ΣΠΕ που χρηςιμοποιοϑνται 
καθώσ επύςησ και το βαθμϐ ευκολύασ τησ χρόςησ τουσ και, τϋλοσ, τη χρόςη των μεθϐδων 
αξιολϐγηςησ που χρηςιμοποιοϑνται. ε ςχετικό ϋρευνϊ τουσ, οι Muilenburg και Berge 
(2005) και οι Hernandez et al. (2011) διϋκριναν την επιθυμύα του εκπαιδευομϋνου να 
αναπτϑςςει ςχϋςεισ με τουσ ςυνεκπαιδευϐμενουσ του και να τισ διατηρεύ, δημιουργώντασ 
ϋτςι την αύςθηςη τησ κοινϐτητασ, τη ςημαςύα τησ επιρροόσ του ςυνϐλου ςτο ϊτομο, του 
αλτρουιςμοϑ και τησ απϐκτηςησ αναγνώριςησ απϐ τουσ ςυνεκπαιδευϐμενοϑσ του και τον 
εκπαιδευτό του. 

Ζ ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε 

Η επικοινωνύα αποτελεύ απαραύτητο ςυςτατικϐ κϊθε ανθρώπινησ δραςτηριϐτητασ, ενώ 
ωσ ϋννοια εύναι πολυςϑνθετη και πολυεπύπεδη, αφοϑ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να 
υποδηλώςει ςυνειςφορϊ, ςυναλλαγό, ςυνομιλύα, ψυχικό και πνευματικό επαφό κ.ϊ. απϐ 
ϋναν πομπϐ ςε ϋνα δϋκτη (Κοϑρτη, 2003 Μπαμπινιώτησ, 2005). Η επικοινωνύα μπορεύ να 
πραγματοποιηθεύ μϋςω του προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου (λεκτικό μορφό) ό/και μϋςω 
των εκφρϊςεων του προςώπου και του ςώματοσ (μη λεκτικό ό εξωλεκτικό μορφό), δηλαδό 
ςυνόθωσ αςυνεύδητων ςυναιςθημϊτων και ςτϊςεων του πομποϑ ςτα οπούα δύνει 
μεγαλϑτερη προςοχό ο δϋκτησ (Pease & Pease, 2006 Λευθεριώτου, 2012). Επιπλϋον, 
υπϊρχουν παρϊγοντεσ (ό «θϐρυβοι»), οι οπούοι αποδυναμώνουν την αποτελεςματικϐτητα 
τησ επικοινωνύασ, ϐπωσ η κακό επιλογό του χώρου ό/και του χρϐνου και η κακό ςχϋςη του 
πομποϑ και του δϋκτη κατϊ την επικοινωνύα (Νικολοποϑλου, Λευθεριώτου, Παυλό-Κορρϋ, 
Παπαδαντωνϊκησ & Παυλϊκησ, 2013).  

την εκπαιδευτικό διεργαςύα η επικοινωνύα ςυνιςτϊ απαραύτητη προϒπϐθεςη 
προκειμϋνου αυτό η διεργαςύα να εύναι επιτυχόσ (Freire, 1977 Κϐκκοσ, 2005 Mezirow 
κ.ςυν., 2007). Η ϑπαρξη τησ εύναι ιδιαύτερα αναγκαύα, ςτην περύπτωςη τησ εξ αποςτϊςεωσ 
εκπαύδευςησ, ϐπου η ϋλλειψη τησ μη γλωςςικόσ επικοινωνύασ περιορύζει ςημαντικϊ την 
αμεςϐτητα των ςυναιςθημϊτων και τησ αλληλεπύδραςησ μεταξϑ των μελών τησ εξ 
αποςτϊςεωσ μαθηςιακόσ ομϊδασ. 

Όςον αφορϊ, την αλληλεπύδραςη, οι Moore (1989), οι Hillman, Willis & Gunawardena 
(1994) και οι Anderson και Garrison (1998), διϋκριναν τισ παρακϊτω μορφϋσ:  

 Αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευομζνου και περιεχομζνου του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Ο 
τρόποσ, δθλαδι, με τον οποίο ο εκπαιδευόμενοσ μελετά και διαχειρίηεται το 
εκπαιδευτικό υλικό. 

 Αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευομζνου και εκπαιδευτι. Θ μορφι, αυτι, ςχετίηεται με τθν 
ποςότθτα και τθν ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ που υπάρχει μεταξφ τουσ. 

 Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των εκπαιδευομζνων, όπου, ςθμαςία ζχει θ χριςθ των 
κατάλλθλων επικοινωνιακϊν εργαλείων για ουςιαςτικι επικοινωνία με τθν υπόλοιπθ 
ομάδα. 

 Αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευομζνου και περιβάλλοντοσ διεπαφισ του ψθφιακοφ 
υλικοφ. Θ μορφι αυτι επικεντρϊνεται ςτον τρόπο διαχείριςθσ των ψθφιακϊν 
εργαλείων προκειμζνου να μελετιςουν το περιεχόμενο, να επικοινωνιςουν με τον 
εκπαιδευτι τουσ και τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ. 

 Αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευτι και περιβάλλοντοσ διεπαφισ του ψθφιακοφ υλικοφ. Στθ 
μορφι αυτι ςθμαςία ζχει θ ικανότθτα του εκπαιδευτι να χρθςιμοποιεί τα εργαλεία 
των ΤΡΕ με ςκοπό τθ διαχείριςθ του ιδθ υπάρχοντοσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τον 
εμπλουτιςμό του αλλά και τθ δθμιουργία νζου. 
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 Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των εκπαιδευτϊν, με ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων και 
ιδεϊν ςχετικά με παιδαγωγικζσ και εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ, γεγονόσ που ωφελεί 
τόςο τθν επαγγελματικι εξζλιξθ του εκπαιδευτι αλλά και ενιςχφει τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διεργαςίασ. 

 Αλλθλεπίδραςθ περιεχομζνου με περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι 
καταςκευαςμζνο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να υποςτθρίηει αυτόνομθ αναβάκμιςι του, 
προςαρμογι ςε νζα δεδομζνα ι και να λαμβάνει αποφάςεισ, μζςω τθσ επικοινωνίασ 
του με άλλα περιεχόμενα. 

Επιπλϋον, η Sutton (2000) διϋκρινε ακϐμη ϋνα εύδοσ αλληλεπύδραςησ, την ϋμμεςη 
αλληλεπύδραςη, κατϊ την οπούα ϋνασ εκπαιδευϐμενοσ παρατηρεύ και επεξεργϊζεται την 
επικοινωνύα και την αλληλεπύδραςη που αναπτϑςςεται ανϊμεςα ςτουσ υπϐλοιπουσ 
ςυμμετϋχοντεσ κατϊ την εκπαιδευτικό διεργαςύα. Αυτό η ςυγκεκριμϋνη επεξεργαςύα, απϐ 
την πλευρϊ του εκπαιδευϐμενου, εύναι αυτό που τον επηρεϊζει και τον κϊνει να 
αλληλεπιδρϊ «ϋμμεςα» με τον εκπαιδευτό και τουσ ϊλλουσ εκπαιδευϐμενουσ. 

ημαντικϐ ρϐλο, ωςτϐςο, διαδραματύζει και η αμεςϐτητα που υπϊρχει μϋςα ςε μια ςχϋςη 
και κατϊ πϐςο αυτό μπορεύ να αναπτυχθεύ ςε περιβϊλλον εξ αποςτϊςεωσ ηλεκτρονικόσ 
μϊθηςησ. Η αμεςϐτητα, ςϑμφωνα με τον Mehrabian (1967), εύναι ο βαθμϐσ τησ απ’ ευθεύασ 
αλληλεπύδραςησ και τησ ϋνταςόσ τησ και επηρεϊζει τϐςο τη φυςικό ό την ψυχολογικό 
εγγϑτητα ςτη διαπροςωπικό επικοινωνύα. Η αμεςϐτητα μπορεύ να ϋχει λεκτικό ό μη λεκτικό 
μορφό, ϐπου η δεϑτερη ςχετύζεται περιςςϐτερο με τη γλώςςα του ςώματοσ και τισ 
μικροεκφρϊςεισ (Woods και Baker, 2004).  

Ζιεθηξνληθά Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο  

Η δημιουργύα των e-ΚΔΒΜ αποτελεύ πρϐγραμμα που ςχεδιϊςτηκε απϐ τη Γενικό 
Γραμματεύα Διϊ Βύου Μϊθηςησ (ΓΓΔΒΜ) ςτο πλαύςιο του ϋργου « Κϋντρα Διϊ Βύου Μϊθηςησ 
Δόμων τερεϊσ Ελλϊδασ και Νοτύου Αιγαύου», που χρηματοδοτεύται απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ 
και ςυνδϋεται με τισ αντύςτοιχεσ Πρϊξεισ των Αξϐνων Προτεραιϐτητασ 7 και 8 που 
υλοποιοϑνται με ευρωπαώκό χρηματοδϐτηςη. κοπϐσ του ϋργου εύναι η παροχό 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων γενικόσ εκπαύδευςησ ενηλύκων ςε δυςπρϐςιτεσ περιοχϋσ των 
παραπϊνω Δόμων. Η δημιουργύα τουσ ςτηρύχθηκε ςτην εμπειρύα που αποκτόθηκε απϐ το 
Κϋντρο Διϊ Βύου Μϊθηςησ απϐ Απϐςταςη (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.), μια προγενϋςτερη δομό, που 
προςϋφερε εξ αποςτϊςεωσ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, 
χρηςιμοποιώντασ το μικτϐ μοντϋλο μϊθηςησ, το οπούο ςυνύςτατο ςε τρεισ διϊ ζώςησ 
ςυναντόςεισ και ςε αςϑγχρονεσ περιϐδουσ μϊθηςησ. Σο καινοτϐμο ςτοιχεύο ςτα e-ΚΔΒΜ, 
εύναι ϐτι αντικαταςτϊθηκε η δια ζώςησ ςυνϊντηςη εκπαιδευτό και εκπαιδευομϋνων απϐ τη 
ςϑγχρονη ηλεκτρονικό επικοινωνύα και το e-ΚΔΒΜ λειτουργεύ ωσ εναλλακτικό δομό για να 
ικανοποιόςει, με μειωμϋνο οικονομικϐ κϐςτοσ, τισ ανϊγκεσ Δόμων με λύγουσ κατούκουσ και 
μεγϊλη γεωγραφικό διαςπορϊ.  

Οι θεματικϋσ ενϐτητεσ που προςφϋρονται απϐ τα e-ΚΔΒΜ διακρύνονται ςε δϑο 
κατηγορύεσ:  

 Εκνικισ εμβζλειασ και  

 Τοπικισ εμβζλειασ, οι οποίεσ υλοποιοφνται μετά από αίτθςθ των Διμων για να 
ανταποκρικοφν ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των Δθμοτϊν τουσ. 

υγκεκριμϋνα, η θεματολογύα ςχετύζεται με τη γλώςςα, τισ κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ, τισ νϋεσ 
τεχνολογύεσ, την οικονομύα και την επιχειρηματικϐτητα, το περιβϊλλον, τον πολιτιςμϐ, τισ 
ευϊλωτεσ κοινωνικϊ ομϊδεσ, τον τουριςμϐ, τον εθελοντιςμϐ, την υγεύα, τη διατροφό, την 
τϋχνη, την παρϊδοςη, το θϋατρο (e-ΚΔΒΜ, 2015). Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν ϐλοι οι 
ενόλικεσ ιςϐτιμα. 
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Ζ παξνχζα έξεπλα – θνπφο θαη ζηφρνη 

Σα e-ΚΔΒΜ χρηςιμοποιοϑν δϑο υςτόματα Διαχεύριςησ Ηλεκτρονικών Μαθημϊτων και 
Σϊξεων, το Moodle και το BBB. υγκεκριμϋνα, το Moodle, χρηςιμοποιεύται για την 
Αςϑγχρονη μορφό ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, ενώ το BBB χρηςιμοποιεύται για να υποςτηρύξει 
τισ ϑγχρονεσ διαδικτυακϋσ ςυναντόςεισ τησ εκπαιδευτικόσ ομϊδασ. Σα δϑο, αυτϊ, 
ςυςτόματα εύναι δωρεϊν λογιςμικϊ ανοιχτοϑ κώδικα και η χρόςη τουσ ςτα εκπαιδευτικϊ 
προγρϊμματα των e-ΚΔΒΜ ςυνδυϊςτηκε με τισ παιδαγωγικϋσ θεωρύεσ που υποςτηρύζουν 
την αλληλεπύδραςη και την επικοινωνύα. 

κοπϐσ τησ τρϋχουςασ ϋρευνασ εύναι να αναδεύξει εκεύνα τα ςτοιχεύα που επηρεϊζουν την 
επικοινωνύα μεταξϑ εκπαιδευτό (η χρόςη του αρςενικοϑ ϐρου «ο εκπαιδευτόσ» 
χρηςιμοποιεύται για λϐγουσ ςυντομύασ και θα πρϋπει να θεωρηθεύ ϐτι αναφϋρεται και ςτο 
θηλυκϐ «η εκπαιδεϑτρια) και εκπαιδευομϋνων ςτα e-ΚΔΒΜ, μια δομό που υλοποιεύται για 
πρώτη φϐρα ςτην Ελλϊδα. Με βϊςη τα παραπϊνω δημιουργόθηκαν δϑο βαςικού 
ερευνητικού ϊξονεσ που αφοροϑν τον βαθμϐ τησ αποτελεςματικϐτητασ που επιτεϑχθηκε 
ςτην επικοινωνύα μεταξϑ εκπαιδευτό και εκπαιδευομϋνων ςτα πλαύςιο των e-ΚΔΒΜ και 
τουσ παρϊγοντεσ που την επηρϋαςαν. Γϑρω απϐ αυτοϑσ τουσ δϑο βαςικοϑσ ϊξονεσ 
δημιουργόθηκαν ερωτόματα ςτα οπούα απϊντηςαν οι εκπαιδευτϋσ και οι εκπαιδευϐμενοι 
ςχετικϊ με το βαθμϐ επιρροόσ τησ εξοικεύωςησ τουσ με τουσ ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ, με 
την αμεςϐτητα τησ επικοινωνύασ τουσ, τη ςυχνϐτητα χρόςησ των ψηφιακών εργαλεύων που 
χρηςιμοποιοϑνταν κατϊ τη διϊρκεια του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ, τουσ λϐγουσ 
επικοινωνύασ, τισ ςτϊςεισ τουσ ςχετικϊ με την επικοινωνύα που αναπτϑχθηκε με τη χρόςη 
των διαδικτυακών εργαλεύων, τα εμπϐδια που ςυνϊντηςαν αλλϊ και την ωφϋλεια που 
θεωροϑν ϐτι αποκϐμιςαν οι εκπαιδευϐμενοι απϐ το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα. 

Μέζνδνο 

Η ϋρευνα απευθυνϐταν ςε εκπαιδευτϋσ και εκπαιδευομϋνουσ των e-ΚΔΒΜ που εύχαν 
ολοκληρώςει τη θεματικό ενϐτητα ςτην οπούα ςυμμετεύχαν. Σα εργαλεύα που 
χρηςιμοποιόθηκαν όταν η ημιδομημϋνη ςυνϋντευξη για τουσ εκπαιδευτϋσ και το 
ερωτηματολϐγιο για τουσ εκπαιδευϐμενουσ, με ςτϐχο να ικανοποιηθεύ μϋςω 
τριγωνοπούηςησ η εγκυρϐτητα τησ ϋρευνασ.  

Σο ερωτηματολϐγιο καταςκευϊςτηκε με τη χρόςη του διαδικτυακοϑ εργαλεύου Google 
Drive και η διεϑθυνςη τησ ιςτοςελύδασ ςτϊλθηκε ςτουσ εκπαιδευομϋνουσ, μϋςω των 
υπευθϑνων των e-ΚΔΒΜ και των εκπαιδευτών τουσ ςτα μϋςα του Απρύλη 2015. Ο λϐγοσ που 
χρηςιμοποιόθηκε ερωτηματολϐγιο ςε διαδικτυακό μορφό όταν η ςυλλογό των δεδομϋνων 
ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα ςε ςυνδυαςμϐ με τη μεγϊλη γεωγραφικό διαςπορϊ του 
δεύγματοσ. Για τη δϐμηςη των ερωτόςεων του ερωτηματολογύου, χρηςιμοποιόθηκε η 
πεντϊβαθμη κλύμακα Likert, ϐπου η πιο μεγϊλη βαθμολογύα (5) αντιςτοιχεύ ςτη θετικϐτερη 
ςτϊςη/ϊποψη και η μικρϐτερη (1), ςτην αρνητικϐτερη ςτϊςη/ϊποψη. Σα e-ΚΔΒΜ που 
ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα όταν των Δόμων του Ν. Αιγαύου και ςυγκεκριμϋνα εκεύνα τα 
τμόματα που υλοποιόθηκαν απϐ τον Ιανουϊριο 2015 ωσ και το πρώτο δεκαόμερο του 
Απρύλη 2015 με ςϑνολο εκπαιδευομϋνων 80, ενώ ςτο δεύγμα ςυμμετεύχαν 67. Αντύςτοιχα, οι 
ςυνεντεϑξεισ πραγματοποιόθηκαν το πρώτο δεκαπενθόμερο του Απρύλη 2015, εύτε μϋςω 
τηλεφώνου εύτε μϋςω Skype, επειδό οι εκπαιδευτϋσ που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα όταν απϐ 
διϊφορεσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ. Σο ςϑνολο τϐςο του πληθυςμοϑ-ςτϐχου των εκπαιδευτών 
ϐςο και του δεύγματοσ όταν 6 εκπαιδευτϋσ. 

Απνηειέζκαηα – Αλάιπζε 

Σο δεύγμα των εκπαιδευομϋνων αποτελεύται απϐ 16 ϊνδρεσ και 51 γυναύκεσ και ϐςον 
αφορϊ το επύπεδο μϐρφωςόσ τουσ, 35 ϊτομα ϋχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, 15 
ϊτομα ϋχουν μεταπτυχιακϐ, 9 ϊτομα ϋχουν πτυχύο ΙΕΚ, 5 ϊτομα ϋχουν απολυτόριο Λυκεύου, 
2 ϊτομα ϋχουν απολυτόριο Γυμναςύου και 1 ϊτομο ϋχει διδακτορικϐ. Απϐ το ςϑνολο των 
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εκπαιδευομϋνων, 55 ϊτομα ϋχουν αποδεικτικϐ γνώςησ βαςικών δεξιοτότων ηλεκτρονικοϑ 
υπολογιςτό και 57 ϊτομα ϋχουν γνώςη, τουλϊχιςτον, μιασ ξϋνησ γλώςςασ. Όλοι τουσ ϋχουν 
ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό και ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο, εύτε απϐ το χώρο εργαςύασ τουσ εύτε 
απϐ το ςπύτι τουσ. Σϋλοσ, μϐλισ 44 ϊτομα εύχαν παρακολουθόςει το ειςαγωγικϐ τμόμα του e-
learning που ϋγινε δια ζώςησ ςτο ΚΔΒΜ πριν παρακολουθόςουν το εξ αποςτϊςεωσ 
πρϐγραμμα. 

Απϐ τισ απαντόςεισ των εκπαιδευομϋνων ςχετικϊ με την εξοικεύωςό τουσ με τα εργαλεύα 
ΣΠΕ ςτην καθημερινϐτητϊ τουσ, προκϑπτει ϐτι νιώθουν εξοικειωμϋνοι, πϊρα πολϑ με τη 
χρόςη του ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου (64,2%), των εργαλεύων ςϑγχρονησ επικοινωνύασ 
(44,8%) και των κοινωνικών δικτϑων (37,3%) και πολϑ εξοικειωμϋνοι με τα εργαλεύα τησ 
αςϑγχρονησ επικοινωνύασ (32,8%) και διαμούραςησ αρχεύων (32,8%).  

χετικϊ με την αμεςϐτητα τησ ανταπϐκριςησ των εκπαιδευτών ςε αιτόματα των 
εκπαιδευομϋνων τουσ για επικοινωνύα (π.χ. διευκρινύςεισ ςε δραςτηριϐτητεσ ό ςε θϋματα με 
το μϊθημα), προκϑπτει απϐ τισ απαντόςεισ των εκπαιδευομϋνων, ϐτι οι εκπαιδευτϋσ 
επικοινωνοϑςαν μαζύ τουσ μϋςα ςε ϋνα διϊςτημα που δεν ξεπερνοϑςε τισ 2 ημϋρεσ. ϑμφωνα 
με τισ απαντόςεισ των εκπαιδευομϋνων, τα εργαλεύα που χρηςιμοποιοϑςαν πολϑ ςυχνϊ οι 
εκπαιδευτϋσ όταν οι πύνακεσ ανακοινώςεων (64,2%), η πλατφϐρμα BBB (56,7%) και το 
ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο (52,2%). Ψςτϐςο, χρηςιμοποιοϑςαν ςυχνϊ το φϐρουμ ςυζότηςησ 
(38,8%), τα δωμϊτια ςυνομιλύασ (34,3%) και τα διαδικτυακϊ εργαλεύα διαμούραςησ αρχεύων 
(19,4%). Απϐ την πλευρϊ τουσ, οι εκπαιδευϐμενοι ϐταν επιθυμοϑςαν να επικοινωνόςουν με 
τον εκπαιδευτό τουσ χρηςιμοποιοϑςαν πολϑ ςυχνϊ την πλατφϐρμα BBB (50,7%), το 
ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο (46,3%) και το φϐρουμ ςυζότηςησ (31,3%), ενώ ςε ςυχνό βϊςη 
χρηςιμοποιοϑςαν τα δωμϊτια ςυνομιλύασ (26,9%). 

Ο λϐγοσ που επικοινωνοϑςαν οι εκπαιδευϐμενοι με τον εκπαιδευτό τουσ πολϑ ςυχνϊ 
όταν για την επύλυςη των αποριών τουσ (32,8%), ενώ ςυχνϊ επικοινωνοϑςαν για 
καθοδόγηςη για περαιτϋρω μελϋτη ςχετικϊ με το αντικεύμενο μϊθηςησ (32,8%), για οδηγύεσ 
και καθοδόγηςη ςτην υλοπούηςη δραςτηριοτότων (29,9%) και για ανταλλαγό απϐψεων 
ςχετικϊ με το αντικεύμενο μϊθηςησ (29,9%). Τπόρξαν, ωςτϐςο, μερικϋσ φορϋσ που οι 
εκπαιδευϐμενοι ζητοϑςαν εξηγόςεισ των δυνατών (31,3%) και αδϑνατων (28,4%) ςημεύων 
μιασ διορθωμϋνησ δραςτηριϐτητασ. Ψςτϐςο, η επικοινωνύα των εκπαιδευομϋνων μεταξϑ 
τουσ με τη χρόςη των διαδικτυακών εργαλεύων όταν περιοριςμϋνη ωσ μηδαμινό. Όπωσ 
προϋκυψε απϐ τισ ςυνεντεϑξεισ των εκπαιδευτών, αυτϐ οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι ϐλοι οι 
ςυμμετϋχοντεσ, ανϊ τμόμα και Δόμο, εύναι γνωςτού μεταξϑ τουσ, οπϐτε η επικοινωνύα μεταξϑ 
τουσ γινϐταν «πρϐςωπο-με-πρϐςωπο». 

Οι εκπαιδευϐμενοι θεωροϑν ϐτι η επικοινωνύα που πραγματοποιόθηκε με τον εκπαιδευτό 
μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ ςϑγχρονησ μϊθηςησ, ΒΒΒ, όταν «πολϑ» ωσ «πϊρα 
πολϑ» α) ικανοποιητικό (57 ϊτομα ό 85,1%), β) ευχϊριςτη (54 ϊτομα ό 80,6%), γ) 
«βοηθητικό και ενιςχυτικό» (60 ϊτομα ό 89,6%) και δ) διευκολυντικό (58 ϊτομα ό 86,6%). 
Θεωροϑν, ακϐμη, ϐτι η επικοινωνύα που πραγματοποιόθηκε με τον εκπαιδευτό μϋςω του 
φϐρουμ ςυζότηςησ, ωσ ψηφιακϐ εργαλεύο αςϑγχρονησ επικοινωνύασ, όταν «πολϑ» ωσ «πϊρα 
πολϑ» α) ικανοποιητικό (53 ϊτομα ό 79,1%), β) ευχϊριςτη (45 ϊτομα ό 67,1%), γ) 
«βοηθητικό και ενιςχυτικό» (53 ϊτομα ό 79,1%) και δ) διευκολυντικό (50 ϊτομα ό 64,6%). 
χετικϊ με την επικοινωνύα που εύχαν με τουσ ςυνεκπαιδευομϋνοϑσ τουσ, οι εκπαιδευϐμενοι 
του δεύγματοσ θεωροϑν ϐτι η επικοινωνύα που επιτεϑχθηκε μϋςω τησ πλατφϐρμασ ΒΒΒ όταν 
«πολϑ» ωσ «πϊρα πολϑ» α) ικανοποιητικό (51 ϊτομα ό 75,1%), β) ευχϊριςτη (48 ϊτομα ό 
71,6%), γ) «βοηθητικό και ενιςχυτικό» (46 ϊτομα ό 68,6%) και δ) διευκολυντικό (50 ϊτομα 
ό 74,6%). Ψςτϐςο, για την επικοινωνύα που επιτεϑχθηκε μϋςω του φϐρουμ ςυζότηςησ με 
τουσ ςυνεκπαιδευομϋνοϑσ τουσ, οι εκπαιδευτικού του δεύγματοσ πιςτεϑουν ϐτι όταν 
«μϋτρια» ωσ «πϊρα πολϑ» α) ικανοποιητικό (59 ϊτομα ό 88,1%), β) ευχϊριςτη (57 ϊτομα ό 
85,1%), γ) «βοηθητικό και ενιςχυτικό» (56 ϊτομα ό 83,6%) και δ) διευκολυντικό (56 ϊτομα 
ό 83,6%). 
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Ενδιαφϋρον, ωςτϐςο, παρουςιϊζουν οι απαντόςεισ των εκπαιδευομϋνων ςχετικϊ με τη 
δημιουργύα αρνητικών ςυναιςθημϊτων ςε ενδεχϐμενη ανεπαρκό επικοινωνύα με τον 
εκπαιδευτό. Θεωροϑν ϐτι δεν θα τουσ δημιουργοϑςε ϊγχοσ ό το αύςθημα τησ απομϐνωςησ 
τϐςο η ςπϊνια επικοινωνύα με τον εκπαιδευτό ϐςο και η μη ποιοτικό επικοινωνύα μαζύ του. 
Σο γεγονϐσ τησ ιδιαιτερϐτητασ που παρουςιϊζει η εφαρμογό του ςυγκεκριμϋνου μοντϋλου, 
δηλαδό ϐτι η πλειονϐτητα των εκπαιδευομϋνων βρύςκονταν ςτον ύδιο χώρο κατϊ τισ 
ςϑγχρονεσ διαδικτυακϋσ ςυναντόςεισ αλλϊ και το ϐτι κατϊ τισ αςϑγχρονεσ περιϐδουσ του 
εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ οι εκπαιδευϐμενοι εύχαν διϊ ζώςησ επαφϋσ μεταξϑ τουσ, 
μπορεύ να αιτιολογόςει την ϊποψη που διατϑπωςαν για την ϋλλειψη ϊγχουσ και αύςθηςησ 
απομϐνωςησ ςε ενδεχϐμενη περύπτωςη ανεπαρκοϑσ επικοινωνύασ με τον εκπαιδευτό. 

Η ϊποψό τουσ περύ ωφϋλειασ απϐ τη χρόςη των διαδικτυακών εργαλεύων που 
χρηςιμοποιόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων ςτα e-ΚΔΒΜ, όταν 
πολϑ θετικό. υγκεκριμϋνα, η ϑπαρξη του ιςτορικοϑ των ςυζητόςεών τουσ ςτο φϐρουμ 
ςυζότηςησ τουσ διευκϐλυνε (52,2%), ϐπωσ και η ανταλλαγό απϐψεων ςτο φϐρουμ 
ςυζότηςησ (43,3%). Ακϐμη, η χρόςη των ιςτορικών τϐςο του φϐρουμ ϐςο και του δωματύου 
ςυνομιλύασ τουσ βοόθηςε να ανακαλϑπτουν τα λϊθη τουσ και να τα διορθώνουν (43,3%).  

Οι εκπαιδευϐμενοι θεωροϑν ϐτι η επικοινωνύα που επιτεϑχθηκε με τον εκπαιδευτό ςτο 
ςυγκεκριμϋνο εξ αποςτϊςεωσ ηλεκτρονικϐ εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα όταν εξύςου 
ικανοποιητικό ϐςο με αυτόν που εύχαν ςε ϊλλα διϊ ζώςησ και εξ αποςτϊςεωσ ηλεκτρονικϊ 
εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα.  

Σϋλοσ, ϐςον αφορϊ τη χρηςτικϐτητα των διαδικτυακών εργαλεύων, οι εκπαιδευϐμενοι 
θεωροϑν ϐτι δεν εύναι καθϐλου δϑςκολα ςτη χρόςη τουσ (56,7%) και η χρόςη τουσ δεν τουσ 
προκαλεύ ϊγχοσ (55,2%) οϑτε φϐβο (71,6%). Ακϐμη, πιςτεϑουν ϐτι τα διαδικτυακϊ εργαλεύα 
διευκολϑνουν πολϑ την επικοινωνύα με τον εκπαιδευτό (50,7%), με τουσ 
ςυνεκπαιδευομϋνουσ τουσ (49,3%) και τη μαθηςιακό διεργαςύα (53,7%). Όςον αφορϊ τα 
εμπϐδια που ςυνϊντηςαν κατϊ τη διϊρκεια του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ αξύζει να 
αναφερθεύ η λύγη δυςκολύα που προϋκυψε απϐ την τεχνικό ορολογύα (37,3%), απϐ την εξ 
αποςτϊςεωσ επικοινωνύα με τον εκπαιδευτό (34,3%), απϐ την ταχϑτητα ςϑνδεςησ ςτο 
Διαδύκτυο (26,9%) και απϐ την παρακολοϑθηςη των ςϑγχρονων διαδικτυακών 
ςυναντόςεων ςε ςυγκεκριμϋνεσ ώρεσ (31,3%). 

Απϐ τισ ςυνεντεϑξεισ των εκπαιδευτών προκϑπτουν ανϊλογα ευρόματα με τισ 
απαντόςεισ απϐ τα ερωτηματολϐγια των εκπαιδευομϋνων. Σο κυριϐτερο εμπϐδιο που 
ςυνϊντηςαν ϐλοι οι εκπαιδευτϋσ όταν η κακό ταχϑτητα και ποιϐτητα τησ ςϑνδεςησ με το 
Διαδύκτυο, με αποτϋλεςμα ςτισ περιςςϐτερεσ ςϑγχρονεσ ςυναντόςεισ να χρηςιμοποιοϑν 
μϐνο όχο και καθϐλου εικϐνα για να μποροϑν να πραγματοποιηθοϑν τα μαθόματα. 
Επιπλϋον, παρατόρηςαν ϐτι ςε αρκετϊ νηςιϊ, οι εκπαιδευϐμενοι προκειμϋνου να 
παρακολουθόςουν αυτϋσ τισ ςϑγχρονεσ ςυναντόςεισ, ςυγκεντρωνϐντουςαν ςτο χώρο του 
ΚΔΒΜ και μϋςω ενϐσ ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό, που το χειριζϐταν η υπεϑθυνη του ΚΔΒΜ, 
πραγματοποιοϑνταν το μϊθημα, γεγονϐσ που, ςϑμφωνα με την ϊποψό τουσ, δεν βοηθοϑςε 
ςτην επικοινωνύα μεταξϑ τουσ, αφοϑ οι εκπαιδευτϋσ δεν μποροϑςαν να τουσ βλϋπουν ϐλουσ. 

πκπεξάζκαηα 

Απϐ την ανϊλυςη των δεδομϋνων τησ ϋρευνασ, προκϑπτει ϐτι οι περιςςϐτεροι 
εκπαιδευϐμενοι εύναι εξοικειωμϋνοι με τη χρόςη των εργαλεύων ΣΠΕ, αφοϑ ϋχουν 
πιςτοπούηςη ςτισ βαςικϋσ δεξιϐτητεσ χειριςμοϑ του ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό και 
χρηςιμοποιοϑν, κϊποια απϐ αυτϊ, ςχεδϐν καθημερινϊ. Προκϑπτει, ακϐμη, ϐτι πιςτεϑουν ϐτι 
η χρόςη τουσ εύναι εϑκολη και δεν νιώθουν ϊγχοσ οϑτε φϐβο. Ο ςυνδυαςμϐσ των παραπϊνω 
επιβεβαιώνει ϐςα αναφϋρονται ςτη βιβλιογραφύα  (Hillman et al., 1994 Sun et al., 2008) ςε 
ςχϋςη με το κρύςιμο ρϐλο που παύζει ςτην εκπαιδευτικό διεργαςύα η εξοικεύωςη των 
εκπαιδευομϋνων με τουσ ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ, καθώσ και η γνώςη και η ευκολύα 
χειριςμοϑ των εργαλεύων ΣΠΕ. Ακϐμη, η ςυχνό επικοινωνύα που εύχαν οι εκπαιδευϐμενοι με 
τον εκπαιδευτό και η ανταπϐκριςό του ςτα αιτόματϊ τουσ μϋςα ςε χρονικό περύοδο 2 
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ημερών με τη χρόςη των επικοινωνιακών διαδικτυακών εργαλεύων, ςυνϋβαλε ςτην επύτευξη 
τησ αλληλεπύδραςησ μεταξϑ εκπαιδευτό και εκπαιδευομϋνων (Moore, 1989) και μϊλιςτα, 
την ποιοτικό και ευχϊριςτη αλληλεπύδραςη και επικοινωνύα, η οπούα ενύςχυςε θετικϊ τη 
μαθηςιακό τουσ πορεύα.  

Η χρόςη απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ του ιςτορικοϑ των ςυζητόςεων, εύτε μϋςω του BBB 
εύτε μϋςω του forum και η ωφϋλεια που εύχαν απϐ αυτϐ κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαιδευτικόσ 
διεργαςύασ, επιβεβαιώνει ϐτι η ϑπαρξη αλληλεπύδραςησ του εκπαιδευϐμενου με το 
περιβϊλλον διεπαφόσ του ψηφιακοϑ υλικοϑ αλλϊ και τησ ϋμμεςησ αλληλεπύδραςησ, που 
επεςόμανε η Sutton (2000), βοηθϊει και διευκολϑνει την πορεύα των εκπαιδευομϋνων κατϊ 
τη διϊρκεια του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ. Επιπλϋον, οι εκπαιδευϐμενοι θεωροϑν ϐτι 
αυτϊ τα εργαλεύα εύναι ιδιαύτερα χρόςιμα ακϐμη και για λϐγουσ επαγγελματικοϑσ ό 
κοινωνικοϑσ, γεγονϐσ που επιβεβαιώνει την αντιληπτό χρηςιμϐτητα τουσ που επιςημαύνουν 
οι Sun et al. (2008). 

Επύςησ, τα δεδομϋνα τησ ϋρευνασ ςυνϊδουν με τα αποτελϋςματα των ερευνών των 
Muilenburg και Berge (2005) και οι Hernandez et al. (2011) ςχετικϊ με την ανϊπτυξη 
ςχϋςεων μεταξϑ των εκπαιδευομϋνων μϋςα απϐ τη χρόςη των εργαλεύων ΣΠΕ, παρϊ το 
γεγονϐσ ϐτι κατϊ την εφαρμογό του ςυγκεκριμϋνου μοντϋλου οι εκπαιδευϐμενοι ςτην 
πλειονϐτητϊ τουσ ςυγκεντρωνϐντουςαν ςτο ΚΔΒΜ, προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ η 
ςϑγχρονη διαδικτυακό ςυνϊντηςη με τον εκπαιδευτό, ενώ κατϊ τη διϊρκεια των 
αςϑγχρονων περιϐδων οι εκπαιδευϐμενοι εύχαν επαφϋσ μεταξϑ τουσ και διϊ ζώςησ.  

Γενικϊ, οι εκπαιδευϐμενοι και οι εκπαιδευτϋσ των e-ΚΔΒΜ χαρακτόριςαν την 
επικοινωνιακό τουσ εμπειρύα με τη χρόςη των διαδικτυακών εργαλεύων ωσ ευχϊριςτη και 
θετικό. Δεν ςυνϊντηςαν ιδιαύτερεσ δυςκολύεσ, παρϊ μϐνο ςε ςχϋςη με την ταχϑτητα 
ςϑνδεςησ ςτο Διαδύκτυο, που ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ εμπϐδιςε τη χρόςη εικϐνασ ςτισ 
ςϑγχρονεσ διαδικτυακϋσ ςυναντόςεισ.  

Απϐ τα δεδομϋνα τησ ϋρευνασ ςυνεπϊγεται ϐτι η επικοινωνύα που επετεϑχθη μεταξϑ 
εκπαιδευτό και εκπαιδευομϋνων ςτα e-ΚΔΒΜ, αλλϊ και των εκπαιδευομϋνων μεταξϑ τουσ, 
όταν ικανοποιητικό και αποτελεςματικό. Σα επιμϋρουσ ςυμπερϊςματα τησ ϋρευνασ 
μποροϑν να ςυμβϊλουν ςτη βελτύωςη των διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλϐντων, 
ςτην ποιϐτητα τησ επικοινωνύασ και τησ αλληλεπύδραςησ και γενικϊ ςτην ενύςχυςη τησ 
μαθηςιακόσ διεργαςύασ ςτα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα που προςφϋρονται ςτα e-ΚΔΒΜ, 
αλλϊ και ςε φορεύσ που ενδεχομϋνωσ να υλοποιόςουν προγρϊμματα που βαςύζονται ςτο 
αντύςτοιχο μοντϋλο.  
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Πεξίιεςε 

Η παροϑςα εργαςύα μελετϊ τον τρϐπο με τον οπούο μεταβϊλλονται οι ςτϊςεισ 
των γηραιϐτερων ενηλύκων απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ μετϊ την ειςαγωγικό 
εκπαύδευςό τουσ ςτη χρόςη υπολογιςτών.  Διερευνϊται επύςησ η επύδραςη του 
δημογραφικοϑ παρϊγοντα φϑλο ςτισ ςτϊςεισ των εκπαιδευομϋνων. Οι 
ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα, ηλικύασ ϊνω των 50 ετών, εκπαιδευϐμενοι των 
χολεύων Δεϑτερησ Ευκαιρύασ (.Δ.Ε.) των περιοχών Λϊριςασ, Σρικϊλων, Καρδύτςασ 
και Βϐλου ςυμπλόρωςαν το ερωτηματολϐγιο ATCQ (Attitudes Toward Computers 
Questionnaire), ωσ προσ τισ διαςτϊςεισ ϊνεςη, ενδιαφϋρον, χρηςιμϐτητα και 
αυτεπϊρκεια των ςτϊςεων, πριν και μετϊ την εκπαύδευςό τουσ διϊρκειασ εννϋα 
εβδομϊδων. Η ποςοτικό ανϊλυςη των ερευνητικών δεδομϋνων ϋδειξε ςτατιςτικϊ 
ςημαντικό θετικό μεταβολό των ςτϊςεων των γηραιϐτερων ενηλύκων απϋναντι 
ςτουσ υπολογιςτϋσ ςυνολικϊ ςε ϐλεσ τισ υπϐ μελϋτη διαςτϊςεισ, επιςημαύνοντασ τη 
ςπουδαιϐτητα των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων εκμϊθηςησ Η/Τ. Σαυτϐχρονα, οι 
γυναύκεσ επϋδειξαν μεγαλϑτερη βελτύωςη ςτισ ςτϊςεισ τουσ προσ τουσ υπολογιςτϋσ 
ςυγκριτικϊ με τουσ ϊνδρεσ, ωςτϐςο δεν υφύςταται ςτατιςτικϊ ςημαντικό διαφορϊ 
με το ϊλλο φϑλο. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: γηραιϐτεροι ενόλικεσ εκπαιδευϐμενοι, ςτϊςεισ 

Δηζαγσγή 

Η ραγδαύα ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ καθιςτϊ τη χρόςη των υπολογιςτών και του 
διαδικτϑου αναπϐςπαςτο ςτοιχεύο τησ καθημερινϐτητασ του ςϑγχρονου πολύτη. Σο γεγονϐσ 
αυτϐ ςε ςυνδυαςμϐ με την ποςοςτιαύα αϑξηςη του γηραιοϑ πληθυςμοϑ ςε ϐλεσ τισ χώρεσ 
του κϐςμου ανϊγει ςε αναγκαιϐτητα την προςαρμογό ςτην ψηφιακό εποχό τησ 
ςυγκεκριμϋνησ ηλικιακόσ ομϊδασ. 

Μελετητϋσ ϋχουν ςυμπερϊνει ϐτι οι ςτϊςεισ των ανθρώπων αλλϊζουν διαμϋςου τησ 
εμπειρύασ και διαδραματύζουν ςημαντικϐ ρϐλο ςτη μελλοντικό ςυμπεριφορϊ των ατϐμων 
(Fishbein & Ajzen, 1975). Ϊτςι, η παρακολοϑθηςη ενϐσ εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ 
υπολογιςτών απϐ ενόλικεσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ μπορεύ να αποτελϋςει την απαρχό του 
μεταςχηματιςμοϑ των ςτϊςεων των εκπαιδευομϋνων και να ανούξει το δρϐμο προσ την 
ηλεκτρονικό τουσ ενςωμϊτωςη ςτο γενικϐ πληθυςμϐ μιασ χώρασ. 

τϐχοσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ϋρευνασ εύναι να εξεταςτοϑν οι ςτϊςεισ των γηραιϐτερων 
ενηλύκων απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ πριν και μετϊ την εκπαύδευςό τουσ ςτη χρόςη Η/Τ 
και να καταγραφοϑν οι τυχϐν μεταβολϋσ. Επύςησ, επιδύωξη αποτελεύ η διερεϑνηςη των 
πιθανών παρατηροϑμενων διαφορών των ςτϊςεων ανϊμεςα ςτα δϑο φϑλα. Δεδομϋνησ τησ 
παραπϊνω διατϑπωςησ του ερευνητικοϑ ςτϐχου, τα ερωτόματα που ανακϑπτουν και θα 
οδηγόςουν την ϋρευνα μασ, εύναι τα ακϐλουθα: 

1) Πωσ μεταβϊλλονται οι ςτϊςεισ των ενηλύκων μεγαλϑτερησ ηλικύασ απϋναντι ςτουσ 
υπολογιςτϋσ μετϊ την παρακολοϑθηςη ειςαγωγικόσ εκπαύδευςησ ςτη χρόςη Η/Τ; 
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2) Πωσ μεταβϊλλεται η καθεμύα απϐ τισ διαςτϊςεισ ϊνεςη, ενδιαφϋρον, αυτεπϊρκεια 
και χρηςιμϐτητα των ςτϊςεων των γηραιϐτερων ενηλύκων απϋναντι ςτουσ 
υπολογιςτϋσ μετϊ την παρακολοϑθηςη ειςαγωγικόσ εκπαύδευςησ ςτη χρόςη Η/Τ; 

3) Πώσ επιδρϊ το φϑλο ςτισ ςτϊςεισ των εκπαιδευομϋνων μεγαλϑτερησ ηλικύασ 
απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ; 

την Ελλϊδα, ςε αντύθεςη με αρκετϋσ χώρεσ του εξωτερικοϑ, η ϋρευνα ςχετικϊ με τουσ 
γηραιϐτερουσ ενηλύκουσ και την εκπαύδευςη τουσ ςτισ Νϋεσ Σεχνολογύεσ βρύςκεται ακϐμη, 
δυςτυχώσ, ςε εμβρυακϐ ςτϊδιο. Οι ενόλικεσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ αποτελοϑν τη μειοψηφύα 
των χρηςτών ηλεκτρονικών υπολογιςτών, μια μικρό μϐνο μερύδα του αγοραςτικοϑ κοινοϑ, 
με αποτϋλεςμα οι εταιρύεσ πληροφορικόσ και οι ερευνητϋσ να ϋχουν παραμελόςει την 
εξερεϑνηςη των ςτϊςεων τουσ, δύνοντασ μεγαλϑτερη ϋμφαςη ςτουσ νεαροϑσ χρόςτεσ. Η 
παροϑςα μελϋτη επιχειρεύ να καλϑψει αυτϐ το θεωρητικϐ κενϐ. 

Σο 2020, ςτον ελληνικϐ χώρο, το ποςοςτϐ των ηλικιωμϋνων αναμϋνεται να ξεπερϊςει το 
21%, ϋνα απϐ τα μεγαλϑτερα ποςοςτϊ τησ Ευρώπησ (Τφαντϐπουλοσ, 2003). Σαυτϐχρονα, οι 
δεύκτεσ χρόςησ Η/Τ και πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο των Ελλόνων υπολεύπονται κατϊ πολϑ 
των υπολούπων Ευρωπαύων και μειώνονται αιςθητϊ με την αϑξηςη τησ ηλικύασ των ατϐμων. 
Αναφορικϊ με την χρόςη των Νϋων Σεχνολογιών ανϊ φϑλο, ςτην ηλικιακό βαθμύδα ϊνω των 
55 ετών οι ϊνδρεσ ϋχουν το προβϊδιςμα, με την απϐςταςη ανδρών και γυναικών να 
παρουςιϊζει τϊςεισ διεϑρυνςησ. ημαντικϐ εύναι επύςησ το χϊςμα διαδικτυακοϑ 
αλφαβητιςμοϑ (ικανϐτητα χρόςησ διαδικτϑου) μεταξϑ των ηλικιωμϋνων και του γενικοϑ 
πληθυςμοϑ ςτη χώρα μασ (Παρατηρητόριο για την κοινωνύα τησ πληροφορύασ, 2011a; 
2011b). 

Η πρϐοδοσ ϐςον αφορϊ ςτην ανϊπτυξη τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ θεωρεύται 
κρύςιμη για τη βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ τησ χώρασ μασ, ενώ το εμμϋνον ψηφιακϐ 
χϊςμα, ςε ςχϋςη με την ομϊδα των γηραιϐτερων ενηλύκων, επηρεϊζει τη ςυνοχό και την 
ευημερύα και οδηγεύ ςε κοινωνικϐ και οικονομικϐ αποκλειςμϐ. ε αυτϐ το πλαύςιο, τα 
αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ μασ μποροϑν να λειτουργόςουν ωσ πυξύδα για τουσ κατϊ 
καιροϑσ κυβερνητικοϑσ ιθϑνοντεσ ςχεδιαςμοϑ τησ πολιτικόσ τησ χώρασ απϋναντι ςτη 
προςπϊθεια ηλεκτρονικόσ ενςωμϊτωςησ του πληθυςμοϑ. Επύςησ, τα ςυμπερϊςματα 
ςχετικϊ με τον βαθμϐ επιρροόσ τησ μεταβλητόσ φϑλο ςτισ ςτϊςεισ των γηραιϐτερων 
ενηλύκων απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ μποροϑν να φανοϑν χρόςιμα ςτουσ υπευθϑνουσ 
χϊραξησ τησ κοινωνικόσ και εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ. Επιπλϋον, μϋςω τησ ϋρευνασ μασ 
ευελπιςτοϑμε να παρακινηθοϑν αφενϐσ περιςςϐτεροι ενόλικεσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ να 
ςυμμετϊςχουν ςε τϋτοιου εύδουσ προγρϊμματα και αφετϋρου οι εκπαιδευτικού φορεύσ να 
διοργανώςουν περιςςϐτερα προγρϊμματα χρόςησ Η/Τ αποκλειςτικϊ για γηραιϐτερουσ 
ενόλικεσ. Σϋλοσ, οι εκπαιδευτϋσ θα ϋχουν τη δυνατϐτητα να κατανοόςουν ςε μεγαλϑτερο 
βαθμϐ τισ ανϊγκεσ των ενηλύκων μεγαλϑτερησ ηλικύασ, γνωρύζοντασ τον τρϐπο με τον οπούο 
επηρεϊζονται οι διϊφορεσ διαςτϊςεισ των ςτϊςεων τουσ και ϋτςι να ςχεδιϊςουν κατϊλληλα 
την εκπαιδευτικό τουσ παρϋμβαςη, ςυνυπολογύζοντασ  τον παρϊγοντα φϑλο. 

Οη γεξαηφηεξνη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

Οι ενόλικεσ εκπαιδευϐμενοι μεγαλϑτερησ ηλικύασ διακρύνονται καταρχόν απϐ τα 
ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ των ενηλύκων ωσ εκπαιδευομϋνων ϐπωσ αυτϊ περιγρϊφηκαν απϐ 
τουσ Knowles (1998), Rogers (1999), Κϐκκο (2005) και Mezirow (2007). Κρύνεται 
απαραύτητο, ωςτϐςο, να αναλυθεύ ο τρϐποσ με τον οπούον οι γηραιϐτεροι εκπαιδευϐμενοι 
διαφϋρουν απϐ τουσ νεϐτερουσ ενόλικεσ εκπαιδευϐμενουσ. Ποια εύναι εκεύνα τα γνωρύςματα 
των ενηλύκων μεγαλϑτερησ ηλικύασ που επηρεϊζουν τη μϊθηςό τουσ; 

ε γενικϋσ γραμμϋσ, η γόρανςη ωσ φυςικό διαδικαςύα ςυνοδεϑεται απϐ γνωςτικϋσ και 
ψυχολογικϋσ αλλαγϋσ καθώσ επύςησ αλλαγϋσ ςτη κινητικό λειτουργύα, ςτισ οπτικϋσ και 
ακουςτικϋσ ικανϐτητεσ του ατϐμου (Mayhorn et al., 2004). Πιο ςυγκεκριμϋνα, ευρόματα 
ερευνών δεύχνουν ϐτι η γόρανςη επιφϋρει ςημαντικό μεύωςη ςτισ γνωςτικϋσ ικανϐτητεσ. Οι 
νεαρού ςυγκρινϐμενοι με τουσ μεγαλϑτερουσ ενόλικεσ διαφϋρουν ςημαντικϊ ςε λανθϊνουςεσ 
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ικανϐτητεσ ϐπωσ ο επαγωγικϐσ ςυλλογιςμϐσ, η αντιληπτικό ταχϑτητα, η ικανϐτητα ςτο 
χώρο και η λεκτικό μνόμη (Salthouse, 1994). Οι γηραιϐτεροι ενόλικεσ αντιμετωπύζουν 
μεγαλϑτερη δυςκολύα ςτην απϐκτηςη βαςικών δεξιοτότων χειριςμοϑ Η/Τ, χρειϊζονται 
περιςςϐτερη εκπαύδευςη και επιτυγχϊνουν χαμηλϐτερα επύπεδα ςε μϋτρα απϐδοςησ ϐπωσ η 
ταχϑτητα, εξαιτύασ τησ επιβρϊδυνςησ των νοητικών διεργαςιών που ςχετύζονται με τη 
γόρανςη (Czaja & Lee, 2001). Η εξαςθϋνηςη τησ μνόμησ εργαςύασ εμποδύζει την απρϐςκοπτη 
εκτϋλεςη οριςμϋνων εργαςιών ςτον υπολογιςτό δυςχεραύνοντασ ϋτςι τη μϊθηςη των 
γηραιϐτερων ενηλύκων κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ τουσ. Για παρϊδειγμα, ϋχει 
παρατηρηθεύ οι μεγαλϑτεροι ενόλικεσ να επιςκϋπτονται μϋςα ςε ϋναν ιςτϐτοπο ξανϊ τισ 
ςελύδεσ που ϋχουν όδη πλοηγηθεύ (Mead et al., 1997). Επύςησ,  η μεύωςη τησ ικανϐτητασ ςτο 
χώρο εύναι δυνατϐ να προκαλϋςει την αδυναμύα των μεγαλϑτερων ςε ηλικύα ςυμμετεχϐντων 
ενϐσ προγρϊμματοσ να αντιληφθοϑν την ιεραρχικό δομό του μενοϑ του λογιςμικοϑ ενϐσ 
υπολογιςτικοϑ ςυςτόματοσ. Προβλόματα, ακϐμη, εμφανύζει η κινητικό λειτουργύα των 
γηραιϐτερων ενηλύκων παρακωλϑοντασ την προςπϊθεια τουσ να δεύξουν και να κϊνουν κλικ 
πϊνω ςε ςυγκεκριμϋνα αντικεύμενα, να ςϑρουν αντικεύμενα ςτην οθϐνη ό να κϊνουν πϊνω 
τουσ διπλϐ κλικ. Σϋλοσ, η ςταδιακό απώλεια ακοόσ και οι δυςκολύεσ ςτην αύςθηςη τησ 
ϐραςησ δυςχεραύνουν αφενϐσ τη ςυμμετοχό των μεγαλϑτερων ηλικιακϊ εκπαιδευϐμενων 
ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και αφετϋρου τη χρόςη ςυγκεκριμϋνων υπολογιςτικών 
εφαρμογών. 

ηάζεηο γεξαηφηεξσλ εθπαηδεπφκελσλ απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο 

Οι Fishbein και Ajzen (1975) περιϋγραψαν τισ ςτϊςεισ ωσ «μια προδιϊθεςη που 
μαθαύνεται και κϊνει τα ϊτομα να αντιδροϑν με θετικϐ ό αρνητικϐ τρϐπο απϋναντι ςε ϋνα 
αντικεύμενο». Η μελϋτη μασ, ςτο ύδιο μόκοσ κϑματοσ με προηγοϑμενεσ ερευνητικϋσ 
προςεγγύςεισ (Czaja et al., 2012; Czaja & Sharit, 1998; Dyck & Smither, 1996; Morris, 1994; 
Ogozalek et al., 1994; Segrist, 2004; Xie & Bugg, 2009), εξετϊζει τισ ςτϊςεισ των 
εκπαιδευϐμενων απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ ωσ ϋνα πολυδιϊςτατο φαινϐμενο με κϑριεσ 
ςυνιςτώςεσ την ϊνεςη (comfort), το ενδιαφϋρον (interest), τη χρηςιμϐτητα (utility) και την 
αυτεπϊρκεια (self-efficacy) ςχετικϊ με τουσ Η/Τ. ϑμφωνα με τουσ Jay και Willis (1992), η 
διϊςταςη τησ ϊνεςησ αποτιμϊ το ςυναύςθημα τησ ϊνεςησ των εκπαιδευομϋνων με τον 
υπολογιςτό και τη χρόςη του, ενώ το ενδιαφϋρον αποτιμϊ το βαθμϐ ςτον οπούο οι 
εκπαιδευϐμενοι ενδιαφϋρονται να μϊθουν και να χρηςιμοποιόςουν τουσ υπολογιςτϋσ.  Η 
χρηςιμϐτητα μετρϊ το βαθμϐ ςτον οπούο οι γηραιϐτεροι ενόλικεσ πιςτεϑουν ϐτι οι 
υπολογιςτϋσ εύναι χρόςιμοι και η αυτεπϊρκεια καταδεικνϑει την αντύληψη τουσ ςχετικϊ με 
την ικανϐτητα τουσ να χρηςιμοποιόςουν ϋναν υπολογιςτό.  

Η πλειοψηφύα των ερευνών που ϋχουν αςχοληθεύ με το υπϐ διερεϑνηςη ζότημα 
καταλόγουν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι οι ςτϊςεισ των γηραιϐτερων ενηλύκων απϋναντι ςτουσ 
υπολογιςτϋσ μεταβϊλλονται και μϊλιςτα θετικϊ μετϊ την παρακολοϑθηςη κϊποιου 
προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ (Czaja & Sharit, 1998; Danowski & Sacks, 1980; Kelley et al., 
1999; Morris, 1994; Ogozalek et al., 1994; Xie & Bugg, 2009). Οι Segrist (2004) και Czaja et al. 
(2012) παρατόρηςαν ςτατιςτικϊ ςημαντικό θετικό μεταβολό ςε οριςμϋνεσ μϐνο διαςτϊςεισ 
των ςτϊςεων. Απϐ την ϊλλη μεριϊ, ςτην ϋρευνα των Dyck και Smither (1996), δεν 
ςημειώθηκε καμύα αλλαγό ςυνολικϊ ςτισ ςτϊςεισ των ενηλύκων εκπαιδευομϋνων μετϊ την 
εκμϊθηςη τουσ ςτο πρϐγραμμα Word. 

Αναφορικϊ με την επύδραςη του φϑλου ςτισ ςτϊςεισ των εκπαιδευϐμενων απϋναντι 
ςτουσ υπολογιςτϋσ, κατϊ καιροϑσ ϋχουν πραγματοποιηθεύ διϊφορεσ ερευνητικϋσ 
προςπϊθειεσ οι οπούεσ ϐμωσ επικεντρώθηκαν ςτισ διαφορϋσ ωσ προσ το φϑλο των ςτϊςεων 
νεαρών ενηλύκων, κυρύωσ φοιτητών (Brosnan & Lee, 1998; Durndell & Haag, 2002; McIlroy 
et al., 2001; Shashaani, 1993). την περύπτωςη των ενηλύκων μεγαλϑτερησ ηλικύασ 
απουςιϊζει ικανοποιητικϐ δημοςιευμϋνο υλικϐ. Ειδικϐτερα, οι Czaja και Sharit (1998) 
επιςόμαναν ϐτι οι γυναύκεσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ μετϊ την παρακολοϑθηςη εκπαιδευτικοϑ 
προγρϊμματοσ παρουςύαςαν μεγαλϑτερη αϑξηςη ςτην ϊνεςη με τουσ υπολογιςτϋσ ςε ςχϋςη 
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με τουσ ϊνδρεσ, αλλϊ θεώρηςαν τουσ υπολογιςτϋσ λιγϐτερο «ανθρώπινουσ». την ϋρευνα 
των Dyck και Smither (1994), δεν ςημειώθηκαν διαφορϋσ ςτισ ςτϊςεισ ανϊμεςα ςτα δϑο 
φϑλα, ενώ οι Karavidas, Lim και Katsikas (2005) ανϋφεραν περιςςϐτερο ϊγχοσ προσ τουσ 
υπολογιςτϋσ για τισ γυναύκεσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ ςυγκριτικϊ με τουσ ϊνδρεσ. 

Μέζνδνο 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

Προκειμϋνου να ςυλλϋξουμε τα ερευνητικϊ μασ δεδομϋνα, ακολουθόςαμε την ποςοτικό 
ερευνητικό προςϋγγιςη, καθώσ τα ερευνητικϊ ερωτόματα ϐπωσ παραπϊνω ϋχουν τεθεύ 
χρόζουν ποςοτικόσ ανϊλυςησ. Σο εργαλεύο ςυλλογόσ δεδομϋνων που επιλϋχθηκε εύναι το 
ερωτηματολϐγιο ATCQ (Attitudes Toward Computers Questionnaire) των Jay και Willis 
(1992) ωσ προσ τισ διαςτϊςεισ ϊνεςη, ενδιαφϋρον, χρηςιμϐτητα και αυτεπϊρκεια των 
ςτϊςεων, το οπούο διανεμόθηκε ςτον υπϐ μελϋτη πληθυςμϐ πριν και μετϊ την 
παρακολοϑθηςη μιασ ειςαγωγικόσ εκπαύδευςησ ςτουσ Η/Τ. Σο ερωτηματολϐγιο 
περιλαμβϊνει 20 ερωτόματα κλειςτοϑ τϑπου, τα οπούα εύναι διαβαθμιςμϋνα ςϑμφωνα με τη 
πεντϊβαθμη κλύμακα Likert, με τισ επιλογϋσ των απαντόςεων να κυμαύνονται απϐ 1 
(ςυμφωνώ απϐλυτα) ϋωσ 5 (διαφωνώ απϐλυτα). Επιπροςθϋτωσ, ϋχει εφαρμοςτεύ με 
επιτυχύα ςε προηγοϑμενεσ ϋρευνεσ ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ των ενηλύκων μεγαλϑτερησ 
ηλικύασ (Czaja et al, 2012; Segrist, 2004; Xie & Bugg, 2009) και ϋχει εκτιμηθεύ ϐτι εύναι ςτο 
ςϑνολϐ του αξιϐπιςτο και ϋγκυρο (Jay & Willis, 1992). Οι μετρόςεισ που 
πραγματοποιόθηκαν αφοροϑν τισ μεταβολϋσ των διαςτϊςεων ϊνεςη, ενδιαφϋρον, 
χρηςιμϐτητα και αυτεπϊρκεια (εξαρτημϋνεσ μεταβλητϋσ) των ςτϊςεων και ςυνεπώσ τη 
ςυνολικό μεταβολό των ςτϊςεων των εκπαιδευομϋνων αλλϊ και την επύδραςη του 
παρϊγοντα φϑλο (ανεξϊρτητη μεταβλητό) ςτισ παραπϊνω μεταβλητϋσ.  

Σπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

Ο πληθυςμϐσ - ςτϐχοσ τησ ϋρευνϊσ μασ όταν: ϊνδρεσ και γυναύκεσ, ηλικύασ ϊνω των 50 
ετών, εκπαιδευϐμενοι των χολεύων Δεϑτερησ Ευκαιρύασ (.Δ.Ε.) των Νομών Λϊριςασ (1ο 
.Δ.Ε. Λϊριςασ), Καρδύτςασ (.Δ.Ε. Καρδύτςασ), Σρικϊλων (1ο .Δ.Ε. Σρικϊλων) και Βϐλου 
(.Δ.Ε. Βϐλου) τησ Περιφϋρειασ Θεςςαλύασ, που παρακολουθοϑςαν το μϊθημα του 
Πληροφορικοϑ Γραμματιςμοϑ. την περύπτωςη μασ, λϐγω του ςχετικϊ μικροϑ μεγϋθουσ του 
υπϐ μελϋτη πληθυςμοϑ, αποφαςύςαμε να διεξϊγουμε μια απογραφικό ϋρευνα , ςυνεπώσ, 
ςτην ϋρευνϊ μασ, το δεύγμα ταυτύςτηκε με τον πληθυςμϐ – ςτϐχο και η διανομό του 
ερωτηματολογύου πραγματοποιόθηκε ςε ϐλα τα μϋλη του πληθυςμοϑ. Ο αριθμϐσ των 
υποκειμϋνων τησ ϋρευνασ ςτα τϋςςερα .Δ.Ε. τησ Περιφϋρειασ Θεςςαλύασ όταν 70, οπϐτε 
ςυνολικϊ μοιρϊςτηκαν 70 ερωτηματολϐγια τϐςο πριν ϐςο και μετϊ την εκπαιδευτικό 
παρϋμβαςη. Σελικϊ, επιςτρϊφηκαν ςε καθεμύα απϐ τισ δϑο φϊςεισ τησ ϋρευνασ (πριν και 
μετϊ) ςυμπληρωμϋνα και ϋγκυρα 67, δηλαδό η ανταπϐκριςη των εκπαιδευομϋνων ανόλθε 
ςε ποςοςτϐ 95,7% που θεωρεύται πλόρωσ αντιπροςωπευτικϐ του υπϐ μελϋτη πληθυςμοϑ.  

Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία 

Για την υλοπούηςη ϋρευνασ ςτο χώρο των .Δ.Ε. απαιτόθηκε η λόψη ϊδειασ απϐ την 
ομϊδα ϋργου των .Δ.Ε. με την αποςτολό κατϊλληλησ αύτηςησ ςτο άδρυμα Νεολαύασ και Δια 
Βύου Μϊθηςησ. Η εκπαύδευςη τησ ομϊδασ ςτη χρόςη Η/Τ πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο 
του Πληροφορικοϑ Γραμματιςμοϑ των .Δ.Ε, απϐ τον εκπαιδευτό Πληροφορικόσ του 
εκϊςτοτε .Δ.Ε. ςυνεκτιμώντασ πρωτύςτωσ το χρονοδιϊγραμμα ϑλησ του Πληροφορικοϑ 
Γραμματιςμοϑ για τα δϑο επύπεδα ςπουδών των .Δ.Ε. Η διϊρκεια τησ ςυγκεκριμϋνησ 
εκπαιδευτικόσ παρϋμβαςησ ορύςτηκε ςε 9 εβδομϊδεσ, με τρύωρα εβδομαδιαύα μαθόματα, 
ϐπωσ επιτϊςςει το εβδομαδιαύο ωρολϐγιο πρϐγραμμα των .Δ.Ε. για το αντικεύμενο τησ 
Πληροφορικόσ. Η χορόγηςη των ερωτηματολογύων ϋλαβε χώρα τουσ δϑο πρώτουσ μόνεσ 
του 2014, δϑο φορϋσ, ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ τησ εκπαύδευςησ των ςυμμετεχϐντων. Σα 
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ερωτηματολϐγια επιδϐθηκαν προςωπικϊ ςε κϊθε ερωτώμενο, με επιτϐπια επύςκεψη τησ 
ερευνότριασ ςε κϊθε .Δ.Ε. 

 Αποςκοπώντασ ςτη διαςφϊλιςη τησ πλόρησ διαφϊνειασ, ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ 
ενημερώθηκαν απϐ την ερευνότρια ςχετικϊ με: α) τη φϑςη, τη διϊρκεια, τουσ ςτϐχουσ τησ 
μελϋτησ, β) τισ μεθϐδουσ και τισ διεργαςύεσ ςυλλογόσ των δεδομϋνων, γ) τη χρόςη των 
ευρημϊτων και οποιαδόποτε προςωπικϊ ό κοινωνικϊ οφϋλη θα προκϑψουν απϐ την ϋρευνα, 
δ) το δικαύωμα ϊρνηςησ να ςυμμετϊςχουν ςτη μελϋτη, ε) τη ταυτϐτητα μασ ωσ ερευνητϋσ, 
καθώσ επύςησ τον τρϐπο επικοινωνύασ μαζύ μασ και ςτ) τη διαφϑλαξη τησ ανωνυμύασ και τησ 
πλόρησ εχεμϑθειασ ϐςον αφορϊ τισ πληροφορύεσ που θα ληφθοϑν (αχύνη-Κορδϊςη, 2000). 
Επιπλϋον, δϐθηκαν οδηγύεσ ακριβεύσ και ξεκϊθαρεσ ςχετικϊ με τη ςυμπλόρωςη του 
ερωτηματολογύου, ύδιεσ για ϐλουσ τουσ εκπαιδευϐμενουσ. Σϋλοσ, δϐθηκε ιδιαύτερη προςοχό 
ςτην εμφϊνιςό του ερωτηματολογύου (ευκρινόσ γραμματοςειρϊ, καλό ποιϐτητα εκτϑπωςησ, 
ικανοποιητικϐ μεςοδιϊςτημα μεταξϑ των ερωτόςεων, καλαύςθητη οργϊνωςη των 
εναλλακτικών απαντόςεων). 

Απνηειέζκαηα 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

το Πύνακα 1 φαύνεται η κατανομό ςυχνοτότων και η ποςοςτιαύα κατανομό του 
πληθυςμοϑ τησ ϋρευνασ κατϊ φϑλο. Παρατηροϑμε ϐτι οι ϊνδρεσ ςυμμετϋχοντεσ υπερϋχουν 
αριθμητικϊ με ελϊχιςτη διαφορϊ ϋναντι των γυναικών, οπϐτε εύμαςτε ςε θϋςη να 
θεωρόςουμε ϐτι πρϐκειται για ϋναν αριθμητικϊ ιςορροπημϋνο μικτϐ ερευνητικϐ πληθυςμϐ. 

Πύνακασ 1: Κατανομό υχνοτότων του φύλου των εκπαιδευομϋνων 

     Υύλο υχνότητα 
Ποςοςτό 

% 

  Ωνδρασ 34 50,75 
  Γυναύκα 33 49,25 
  Total 67 100,0 

 
Όςον αφορϊ τισ ηλικύεσ των εκπαιδευομϋνων, η ακριβόσ κατανομό τουσ απεικονύζεται 

ςτον Πύνακα 2. Γύνεται αντιληπτϐ ϐτι οι περιςςϐτεροι ςυμμετϋχοντεσ ανόκουν ςτην 
ηλικιακό ομϊδα «51-55». τη ςυνϋχεια, ϋπεται αριθμητικϊ η ηλικιακό κατηγορύα «56-60», 
ενώ ακολουθοϑν οι ηλικιακϋσ ομϊδεσ «61-65» και «66-70». τη χαμηλϐτερη θϋςη του πύνακα 
ηλικιακών ςυχνοτότων βρύςκεται η ομϊδα «70+», καθώσ μϐλισ 4 ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν 
ηλικύα ϊνω των 70. Η τελευταύα ςτόλη του πύνακα εμπεριϋχει τα αθροιςτικϊ ποςοςτϊ των 
ηλικιακών ομϊδων. Για παρϊδειγμα, ποςοςτϐ 80,6% των ςυμμετεχϐντων του πληθυςμοϑ 
ϋχουν ηλικύα απϐ 51 μϋχρι και 65 ετών.  

Πύνακασ 2: Κατανομό ςυχνοτότων των ηλικιών των εκπαιδευομϋνων 

Ηλικιακό 
Κατηγορύα 

υχνότητ
α Ποςοςτό 

Αθροιςτικό 
Ποςοςτό 

  51-55 31 46,3 46,3 
  56-60 12 17,9 64,2 
  61-65 11 16,4 80,6 
  66-70 9 13,4 94,0 
  70+ 4 6,0 100,0 
  Total 67 100,0   
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Σηάζεηο ησλ γεξαηόηεξσλ ελειίθσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Η/Υ 

το χόμα 1 απεικονύζονται ςυγκεντρωτικϊ κατϊ ζεϑγη οι μϋςεσ τιμϋσ των ςτϊςεων 
αλλϊ και των επιμϋρουσ διαςτϊςεων ϊνεςη, ενδιαφϋρον, αυτεπϊρκεια και χρηςιμϐτητα πριν 
και μετϊ την εκπαύδευςη ςτη χρόςη Η/Τ. Μελετώντασ τισ τιμϋσ των μϋςων ϐρων εύναι 
εμφανϋσ ϐτι παρατηρεύται ςυνολικϊ μια βελτύωςη ςτισ ςτϊςεισ των γηραιϐτερων ενηλύκων 
εκπαιδευομϋνων απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ, η οπούα μϊλιςτα αντικατοπτρύζεται ςτισ 
επιμϋρουσ αυξόςεισ των μϋςων ϐρων των τεςςϊρων διαςτϊςεων των ςτϊςεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

χόμα 1: υγκεντρωτικό κατϊςταςη μϋςησ τιμόσ ςτϊςεων γηραιότερων ενηλύκων 
απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ πριν και μετϊ την εκπαύδευςη ςτη χρόςη Η/Τ 

Για να εξετϊςουμε εϊν υφύςτανται ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ διαφορϋσ μεταξϑ των 
ςτϊςεων των γηραιϐτερων ενηλύκων πριν και μετϊ την εκπαύδευςη τουσ ςτη χρόςη 
υπολογιςτών, θα διενεργόςουμε τον ϋλεγχο t για ζευγαρωτϊ δεύγματα (Paired Samples T 
test). Σο χόμα 2 παρουςιϊζει τα αποτελϋςματα τησ διενϋργειασ του t test για ζευγαρωτϊ 
δεύγματα. Η ςτόλη Mean εμφανύζει τη διαφορϊ ςτουσ μϋςουσ ϐρουσ των ςτϊςεων πριν και 
μετϊ την εκπαύδευςη των γηραιϐτερων ενηλύκων (το αρνητικϐ πρϐςημο δεύχνει την αϑξηςη 
μετϊ την εκπαύδευςη). Εύναι φανερϐ ϐτι μετϊ την εκπαύδευςη των ςυμμετεχϐντων ςτουσ 
υπολογιςτϋσ, η μεγαλϑτερη αϑξηςη παρατηρεύται ςτο μϋςο ϐρο τησ διϊςταςησ ενδιαφϋρον 
και ακολουθοϑν με φθύνουςα ςειρϊ μεταβολόσ μϋςου ϐρου οι διαςτϊςεισ ϊνεςη, 
αυτεπϊρκεια και χρηςιμϐτητα. Όπωσ αποδεικνϑεται, οι ςτϊςεισ ςυνολικϊ ϋχουν βελτιωθεύ 
κατϊ 0,53 μονϊδεσ περύπου. χετικϊ με τη ςτατιςτικό ςημαντικϐτητα, παρατηροϑμε ϐτι ςε 
ϐλεσ τισ περιπτώςεισ ιςχϑει sig<0,05, οπϐτε ςτο επύπεδο 5% υπϊρχει ςτατιςτικϊ ςημαντικό 
αϑξηςη ςε ϐλεσ τισ διαςτϊςεισ των ςτϊςεων και φυςικϊ ςυνολικϊ για τισ ςτϊςεισ του 
πληθυςμοϑ.   
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χόμα 2: Αποτελϋςματα του ελϋγχου t για ζευγαρωτϊ δεύγματα (Paired Samples T 
test) για τη ςύγκριςη των ςτϊςεων πριν και μετϊ την εκπαύδευςη 

Η επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηηο ζηάζεηο ησλ γεξαηόηεξσλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηνπο 

ππνινγηζηέο 

το χόμα 3 απεικονύζονται οι μεταβολϋσ που επόλθαν ςτισ μϋςεσ τιμϋσ των ςτϊςεων 
των δϑο φϑλων μετϊ την πραγματοπούηςη τησ εκπαύδευςησ ςτουσ υπολογιςτϋσ (ςτόλη 
Mean). Εύναι φανερϐ ϐτι οι μεταβολϋσ των ςτϊςεων εύναι μεγαλϑτερεσ για τισ γυναύκεσ 
ςυγκριτικϊ με τουσ ϊνδρεσ, δηλαδό οι γυναύκεσ εμφανύζουν μεγαλϑτερη αϑξηςη ςτη μϋςη 
τιμό των ςτϊςεων ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ.  

 

χόμα 3: Μεταβολό τησ μϋςησ τιμόσ των ςτϊςεων ανδρών και γυναικών απϋναντι 
ςτουσ υπολογιςτϋσ μετϊ την εκπαύδευςη ςτη χρόςη Η/Τ 

Μϋςω τησ εφαρμογόσ του ςτατιςτικοϑ ελϋγχου t για ανεξϊρτητα δεύγματα (Independent 
Samples T test) εύναι δυνατϐν να εξακριβώςουμε εϊν υπϊρχουν ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ 

διαφορϋσ ςτη μεταβολό των ςτϊςεων ανϊμεςα ςτα δϑο φϑλα. Σα αποτελϋςματα του 
ελϋγχου t αποτυπώνονται ςτο χόμα 4. Παρατηροϑμε ϐτι η τιμό ςημαντικϐτητασ Sig.(2-
tailed) υπερβαύνει ςε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ των ςτϊςεων την τιμό 0,05, οπϐτε οι διαφορϋσ 
ςτισ μεταβολϋσ των ςτϊςεων ανϊμεςα ςτα δϑο φϑλα δεν κρύνονται ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ 
(χρηςιμοποιοϑμε τα αποτελϋςματα του πύνακα που υποθϋτουν ύςεσ διακυμϊνςεισ ανϊμεςα 
ςτα δϑο γκρουπ, καθώσ η τιμό τησ ςημαντικϐτητασ (Sig.) του Levene test εύναι μεγαλϑτερη 
του 0,05). 

 

χόμα 4: Αποτελϋςματα του ελϋγχου t για ανεξϊρτητα δεύγματα (Independent 
Samples T test) για τη ςύγκριςη τησ μεταβολόσ των ςτϊςεων των εκπαιδευομϋνων 

των δύο φύλων 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              373 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Αναφορικϊ με το πρώτο ερευνητικϐ ερώτημα που τϋθηκε ςτο ειςαγωγικϐ κομμϊτι τησ 
εργαςύασ μασ, τα ευρόματα τησ ϋρευνασ οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι η εκμϊθηςη τησ 
χρόςησ υπολογιςτών απϐ τουσ γηραιϐτερουσ ενόλικεσ λειτουργεύ ευεργετικϊ ςτισ ςτϊςεισ 
που αναπτϑςςουν απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ, καθώσ διαπιςτώθηκε η ϑπαρξη θετικών 
αλλαγών ςτισ αρχικϋσ ςτϊςεισ απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ μετϊ την παρακολοϑθηςη των 
ςχετικών μαθημϊτων. Σο παραπϊνω πϐριςμα αποκτϊ βαρϑνουςα ςημαςύα αν λϊβουμε 
υπϐψη ϐτι η ςτϊςη ενϐσ ατϐμου επηρεϊζει την προθυμύα του να αποδεχθεύ και να 
χρηςιμοποιόςει την Σεχνολογύα, καθώσ οι ςτϊςεισ τεύνουν να καθοδηγοϑν τη ςυμπεριφορϊ. 
Ϊτςι, η ενύςχυςη των θετικών ςτϊςεων προσ τουσ υπολογιςτϋσ μετϊ την παρακολοϑθηςη 
των μαθημϊτων εύναι δυνατϐν να οδηγόςει τουσ ενόλικεσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ ςτην 
υιοθϋτηςη τησ χρόςησ των υπολογιςτών ςτην καθημερινό τουσ ζωό και κατϊ ςυνϋπεια ςτη 
ψηφιακό ενςωμϊτωςό τουσ ςτην κοινωνύα. Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνϊσ μασ ςυμφωνοϑν 
με τα ευρόματα προγενϋςτερων ερευνών του διεθνό χώρου (Czaja & Sharit, 1998; Danowski 
& Sacks, 1980; Jay & Willis, 1992; Kelley et al., 1999; Krauss & Hoyer, 1984; Marquie et.al, 
1994; Morris, 1994; Ogozalek et al., 1994; Xie & Bugg, 2009). 

Ψσ προσ το δεϑτερο ερευνητικϐ ερώτημα τησ μελϋτησ μασ, η ανϊλυςη των δεδομϋνων 
ϋδειξε ϐτι η ςτατιςτικϊ ςημαντικό βελτύωςη των ςτϊςεων των εκπαιδευομϋνων, 
αντανακλϊται ςτισ επιμϋρουσ ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ θετικϋσ μεταβολϋσ ϐλων των 
ςυνιςτωςών ϊνεςη, ενδιαφϋρον, αυτεπϊρκεια και χρηςιμϐτητα των ςτϊςεων. Κατανοώντασ 
τον τρϐπο μεταβολόσ των διαςτϊςεων των ςτϊςεων μετϊ την εκπαύδευςη ςτουσ 
υπολογιςτϋσ, εύμαςτε ςε θϋςη να αντλόςουμε χρόςιμεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 
επιπτώςεισ τησ εμπειρύασ ςτουσ υπολογιςτϋσ ςτουσ χρόςτεσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ. 
Πληροφορύεσ αυτοϑ του τϑπου μποροϑν να αποβοϑν ςημαντικϋσ για το ςχεδιαςμϐ 
εκπαιδευτικών παρεμβϊςεων. Σϐςο οι φορεύσ υλοπούηςησ εκπαιδευτικών προγραμμϊτων 
ϐςο και οι ύδιοι οι εκπαιδευτϋσ μποροϑν να κατανοόςουν ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ τισ ανϊγκεσ 
και τισ προςδοκύεσ των γηραιϐτερων ενηλύκων προςαρμϐζοντασ κατϊλληλα τη δομό, το 
περιεχϐμενο και τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ τησ παρϋμβαςησ.  

Αξύζει να επιςημϊνουμε ϐτι προηγοϑμενοι μελετητϋσ που χρηςιμοπούηςαν το ύδιο 
ερευνητικϐ εργαλεύο με εμϊσ κατϋληξαν ςε μια μερικό αλλαγό (οριςμϋνων μϐνο 
διαςτϊςεων) των ςτϊςεων των γηραιϐτερων ενηλύκων (Czaja et al., 2012; Jay & Willis, 
1992; Segrist, 2004). Οι προαναφερθεύςεσ διαφορϋσ τησ μελϋτησ μασ με προγενϋςτερεσ 
ερευνητικϋσ προςπϊθειεσ εύναι πιθανϐ να οφεύλονται ςε πρώτη φϊςη ςτο διαφορετικϐ 
μϋγεθοσ και ςτη διαφορετικό ςϑνθεςη (ηλικιακό, εθνικόσ προϋλευςησ, φϑλου, 
εκπαιδευτικοϑ επιπϋδου, πρϐτερησ γνώςησ Η/Τ) του δεύγματοσ τησ κϊθε ϋρευνασ. 
ημαντικϐ ρϐλο εύναι πιθανϐ να παύζει και η χρονικό διϊρκεια τησ κϊθε εκπαιδευτικόσ 
παρϋμβαςησ αλλϊ και το θεματικϐ περιεχϐμενο τησ εκπαύδευςησ των γηραιϐτερων 
ενηλύκων. Εκτϐσ των ϊλλων, η ϋρευνα μασ διεξόχθη ςτον ελληνικϐ χώρο, ϐπου ϐπωσ ϋχουμε 
αναλϑςει το ψηφιακϐ χϊςμα ανϊμεςα ςτουσ γηραιϐτερουσ ενόλικεσ και ςτο γενικϐτερο 
πληθυςμϐ εύναι πολϑ μεγαλϑτερο ςε ςχϋςη με ϊλλεσ χώρεσ του εξωτερικοϑ.   

Ψσ προσ το τρύτο ερευνητικϐ ερώτημα τησ εργαςύασ μασ, τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 
αποδεικνϑουν ϐτι δεν υφύςτανται ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα δϑο φϑλα 
των γηραιϐτερων ενηλύκων ϐςον αφορϊ τη αλλαγό των ςτϊςεων, ςυμπϋραςμα που ςυνϊδει 
με το προώϐν ϋρευνασ των Dyck και Smither (1994). Αν και δεν ιςχϑει η ςτατιςτικό 
ςημαντικϐτητα, εντοϑτοισ, διαφαύνεται η τϊςη οι γυναύκεσ να επωφελοϑνται περιςςϐτερο 
απϐ την παρακολοϑθηςη των μαθημϊτων, καθώσ ςημειώνουν τη μεγαλϑτερη θετικό 
μεταβολό ςτισ ςτϊςεισ. Εύναι αναγκαύο λοιπϐν να δοθοϑν ςτο μεγαλϑτερο ςε ηλικύα 
γυναικεύο πληθυςμϐ τησ χώρασ περιςςϐτερα κύνητρα ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα 
εκμϊθηςησ υπολογιςτών. 
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πκπεξάζκαηα 

τον ελληνικϐ χώρο δϑο εύναι τα ζητόματα που γεννοϑν προβληματιςμϐ: ο ςυνεχώσ 
αυξανϐμενοσ ρυθμϐσ γόρανςησ του πληθυςμοϑ και το εμμϋνον ψηφιακϐ χϊςμα ανϊμεςα 
ςτουσ γηραιϐτερουσ ενόλικεσ και το γενικϐ πληθυςμϐ τησ χώρασ. Η ϋρευνϊ μασ καθιςτϊ 
ςαφϋσ ϐτι οι ςτϊςεισ των γηραιϐτερων ενηλύκων απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ εύναι δυνατϐν 
να αλλϊξουν προσ το καλϑτερο μετϊ την παρακολοϑθηςη μαθημϊτων εκμϊθηςησ 
υπολογιςτών, γεγονϐσ που θα ςυμβϊλλει ςτην ομαλό προςαρμογό τησ ςυγκεκριμϋνησ 
ηλικιακόσ ομϊδασ ςτην εποχό των τεχνολογιών τησ πληροφορύασ και τησ επικοινωνύασ. 
Μϊλιςτα η θετικό αλλαγό ςτισ ςτϊςεισ των γηραιϐτερων ενηλύκων αποδεύχθηκε ϐτι αφορϊ 
την βελτύωςη και των τεςςϊρων διαςτϊςεων των ςτϊςεων, ϊνεςη, ενδιαφϋρον, 
αυτεπϊρκεια και χρηςιμϐτητα. Δεν βρϋθηκε, ωςτϐςο, επύδραςη του φϑλου ςτισ ςτϊςεισ των 
εκπαιδευομϋνων. Αναγκαύα ςυνθόκη για την εκδόλωςη θετικών ςτϊςεων απϋναντι ςτουσ 
υπολογιςτϋσ εύναι η παρακολοϑθηςη απϐ τη μεριϊ των γηραιϐτερων ενηλύκων κατϊλληλα 
ςχεδιαςμϋνων εκπαιδευτικών προγραμμϊτων εκμϊθηςησ υπολογιςτών, καθώσ οι ενόλικεσ 
μεγαλϑτερησ ηλικύασ ϋχουν ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και ιδιϊζουςεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 
που τουσ διακρύνουν απϐ τουσ ενόλικεσ εκπαιδευϐμενουσ των υπϐλοιπων ηλικιακών 
κατηγοριών και επιδροϑν ςημαντικϊ ςτισ μαθηςιακϋσ τουσ δραςτηριϐτητεσ. 

Όπωσ ϋχει αναλυθεύ, τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνϊσ μασ εύναι δυνατϐν να αποτελϋςουν 
πολϑτιμη πηγό πληροφορύασ τϐςο για τουσ ιθϑνοντεσ ςχεδιαςμοϑ τησ εκπαιδευτικόσ και 
κοινωνικόσ πολιτικόσ τησ χώρασ ϐςο και για τουσ εκπαιδευτικοϑσ φορεύσ, τουσ εκπαιδευτϋσ 
και τουσ ύδιουσ τουσ ενόλικεσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ. Ενδιαφϋρον προσ μελλοντικό διερεϑνηςη 
ζότημα αποτελεύ η εμπειρικό μελϋτη τησ επύδραςησ των διαφορετικών μεθϐδων 
διδαςκαλύασ, ειδών εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ και μϋςων διδαςκαλύασ, θεματικών αντικειμϋνων 
εκπαύδευςησ, ειδών λογιςμικοϑ και χαρακτηριςτικών των εκπαιδευτών, ςτισ ςτϊςεισ των 
εκπαιδευϐμενων απϋναντι ςτουσ υπολογιςτϋσ μετϊ την παρακολοϑθηςη εκπαιδευτικοϑ 
προγρϊμματοσ.  

Αλαθνξέο 

Brosnan, M., & Lee, W. (1998). A cross-cultural comparison of gender differences in 
computer attitudes and anxiety: The UK and Hong Kong. Computers in Human 
Behaviour, 14 (4), 559-577. 
Czaja, S. & Lee, C. (2001). The internet and older adults: design 

challenges and opportunities. In N. Charness, D. C. Parks, & B. A. Sabel 

(Eds.), Communication, technology and aging: Opportunities and challenges for the 

future (pp. 60-78). New York: Springer. 
Czaja, S., Lee, C., Branham, J., & Remis, P. (2012). OASIS connections: Results from an 
evaluation study. The Gerontologist, 52(5), 712-721. 
Czaja, S., & Sharit, J. (1998). Age differences in attitudes towards computers. Journal 
of Gerontology, 53(5), 329–340. 
Danowski, J., & Sacks, W. (1980). Computer communication and the elderly. 
Experimental Aging Research, 6, 125-135. 
Durndell, A., & Haag, Z. (2002). Computer self efficacy, computer anxiety, attitudes 
towards the Internet and reported experience with the Internet, by gender, in an East 
European sample. Computers in Human Behavior, 18(5), 521-535. 
Dyck, J., & Smither, J. (1994). Age differences in computer anxiety: The role of 
computer experience, gender and education. Journal of Educational Computing 
Research, 10, 239-247. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              375 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Dyck, J., & Smither, J. (1996). Older adults’ acquisition of word processing: The 
contribution of cognitive abilities and computer anxiety. Computers in Human 
Behavior, 12(1), 107–119. 
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An 
introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley. 
Jay, G., & Willis, S. (1992). Influence of direct computer experience on older adults’ 
attitudes toward computers. Journal of Gerontology, 47(4), 250–257. 
Karavidas, M., Lim, N., & Katsikas, S. (2005). The effects of computers on older adult 
users. Computers in Human Behavior, 21(5), 697-711. 
Kelley, C., Morrell, R., Park, D., & Mayhorn, C. (1999). Predictors of electronic bulletin 
board system use in older adults. Educational Gerontology, 25(1), 19–35. 
Knowles, M. (1998). The adult learner. Houston: Gulf. 
Krauss, I., & Hoyer, W. (1984). Technology and the older person: Age, sex and 
experience as moderators of attitudes toward computers. In P. K. Robinson, J. 
Livingston, & J. E. Birren (Eds.), Aging and technological advances (pp. 349–350). New 
York: Plenum. 
Marquie, J., Thon, B., & Baracat, B. (1994). Age influence on attitudes of office 
workers faced with new computerized technology. Applied Ergonomics, 25, 130-142. 
Mayhorn, C., Sronge, A., McLaughlin, A., & Rogers, W. (2004). Older adults, computer 
training, and the systems approach: A formula for success. Educational Gerontology, 
30, 185-203. 
McIlroy, D., Bunting, B., Tierney, K., & Gordon, M. (2001). The relation of gender and 
background experience to self-reported computing anxiety and cognitions. 
Computers in Human Behavior, 17 (1), 21-33. 
Mead, S. E., Spaulding, V. A., Sit, R. A., Meyer, B., & Walker, N. (1997). Effects of age 
and training on World Wide Web navigation strategies. Proceedings of the Human 
Factors and Ergonomics Society, 152–156. 
Mezirow, J. (2007). Η μεταςχηματύζουςα μϊθηςη. Αθόνα: Μεταύχμιο 
Morris, J. (1994). Computer training needs of older adults. Educational Gerontology, 
20(6), 541–555. 
Ogozalek, V., Bush, C., Hayeck, E., & Lockwood, J. (1994). Introducing elderly college 
students to multimedia: an intergenerational approach. ACM SIGCUE Outlook, 22(3), 
26-32. 
Rogers, A. (1999). Εκπαύδευςη Ενηλύκων. Αθόνα: Μεταύχμιο. 
Salthouse, T. (1994). Aging associations: Influence of speed on adult aging 
differences in associative learning. Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition, 20, 1486-1503. 
Segrist, K. (2004). Attitudes of older adults toward a computer training program. 
Educational Gerontology, 30(7), 563-571. 
Shashaani, L. (1993). Gender based differences in attitudes towards computers. 
Computers and Education, 20, 169-181. 
Xie, B., & Bugg, J. (2009). Public library computer training for older adults to access 
high-quality Internet health information. Library & Information Science Research, 31, 
155-162. 
Κϐκκοσ, Α. (2005). Μεθοδολογύα Εκπαύδευςησ Ενηλύκων. Πϊτρα: Ελληνικϐ Ανοικτϐ 
Πανεπιςτόμιο. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              376 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Παρατηρητόριο για την κοινωνύα τησ πληροφορύασ. (2011a). Η χρόςη του διαδικτϑου 
απϐ τουσ Έλληνεσ. Ανακτόθηκε 05/05/2015, απϐ http://www.e-
kyklades.gr/images/1Paratiritirio_InternetUsers_F26804.pdf 
Παρατηρητόριο για την κοινωνύα τησ πληροφορύασ. (2011b). Διαδικτυακϐσ 
aλφαβητιςμϐσ ςτην Ελλϊδα και ςτην ΕΕ27 : 2007-2010. Ανακτόθηκε 05/05/2015, 
απϐ 
http://www.e-
kyklades.gr/images/INCL_Diadiktyakos_Alfavitismos_Ellada_EE2010_F186.pdf 
αχύνη –Κορδϊςη, Α. (2000). Μεθοδολογύα ϋρευνασ-εφαρμογϋσ ςτο χώρο τησ υγεύασ. 
Αθόνα: Βότα 
Τφαντϐπουλοσ, Γ. (2003). Σα οικονομικϊ τησ υγεύασ: θεωρύα και πολιτικό. 
Αθόνα:Συπωθότω. 
 
 
 

  

http://www.e-kyklades.gr/images/1Paratiritirio_InternetUsers_F26804.pdf
http://www.e-kyklades.gr/images/1Paratiritirio_InternetUsers_F26804.pdf
http://www.observatory.gr/files/meletes/INCL_������������_������������_������_��%202010.pdf
http://www.observatory.gr/files/meletes/INCL_������������_������������_������_��%202010.pdf


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              377 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Πξνηάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. 

 
Κάππαο ππξίδσλ 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ17.03/1ν ΔΠΑ.Λ.-Δζπεξηλφ ΔΠΑ.Λ. Αγξηλίνπ 

kappass@yahoo.gr 

Πεξίιεςε 

Σα Δζπεξηλά ΔΠΑΛ απνηεινχλ κηα εθ πξψηεο φςεσο ειθπζηηθή επηινγή γηα ελήιηθνπο εξγαδφκελνπο 

καζεηέο ή αλαδεηνχληεο εξγαζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, απνηεινχλ ηα ζρνιεία κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο, ελψ  ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο απνηξέπεη πνιινχο ππνςήθηνπο καζεηέο λα 

εγγξαθνχλ. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζηα πξνβιήκαηα απηά αλαδεηψληαο ηα αίηηα πνπ ηα 

δεκηνπξγνχλ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα πξνηείλεη ιχζεηο βαζηδφκελεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ θαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο(εμΑΔ). 
 

Λέμεηο θιεηδηά: Δζπεξηλά ΔΠΑΛ, καζεηηθή δηαξξνή, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, αξρέο εμ ΑΔ. 

Δηζαγσγή 

Σα Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑΛ) απεπζχλνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε 

ελήιηθνπο καζεηέο πνπ εξγάδνληαη ή αλαδεηνχλ εξγαζία θαη ζέινπλ λα νινθιεξψζνπλ ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο ξφινο πνπ επηηεινχλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ε εζπεξηλή εθπαίδεπζε έρεη δηαρξνληθά απνδεηρηεί φηη ζπλδξάκεη ζηελ άκβιπλζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Γαιίηεο, 2005). Ζ πνξεία ηνπο, ηφζν σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο 

φζν θαη σο πξνο ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπο βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ απιή αληηπαξαβνιή ησλ πηλάθσλ δχν δηαθνξεηηθψλ 

ζρνιηθψλ εηψλ πνπ απέρνπλ ρξνληθά.  

 

Πίλαθαο 1.  Αξηζκφο θαη καζεηηθφ δπλακηθφ Δζπεξηλψλ ΔΠΑΛ. 

 

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΥΟΛΔΗΧΝ ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΣΧΝ 

2008-2009 60 9236 

2014-2015 80 14948 

ΠΖΓΔ : ΤΠΔΠΘ - ΓΗΠΔΔ - Σκήκα Δπηρ. εξεπλψλ θαη ζηαηηζηηθήο(ζρ. έηνο 2008-

09), 

ΤΠΑΗΘ/ΓΗΟΦΑΝΣΟ(επεμεξγαζία: Αλδξηαλνπνπιίηεο ) (ζρ. έηνο 2014-15) 

Ο αξηζκφο απηφο είλαη πνιχ πηζαλφ λα απμεζεί πεξαηηέξσ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-

16 γηαηί ε επαλαθνξά ησλ θαηαξγεκέλσλ εηδηθνηήησλ ησλ ΔΠΑ ζηα Δζπ. ΔΠΑΛ κε ην 

Ν.4327/15 δεκηνπξγεί γηα πξψηε θνξά ζηα ΔΠΑΛ δεκνθηιείο εηδηθφηεηεο φπσο 

Αηζζεηηθήο- Βνεζψλ Ννζειεπηψλ- Βνεζψλ Φαξκαθείνπ θαη άιιεο. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζηηο ΔΠΑ ήηαλ ελήιηθνη θαη ην ίδην αλακέλεηαη θαη ηψξα, 

φπσο άιισζηε ηαηξηάδεη θαη ζην πξνθίι απηψλ ησλ ζρνιείσλ. Δπίζεο, θαηαξγήζεθε απφ 

ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο ε ππνρξέσζε ησλ καζεηψλ πνπ είραλ ήδε 

απνιπηήξην Λπθείνπ θαη γξάθνληαλ ζηε Β ηάμε γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ λα 

παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. Αθαηξέζεθε επνκέλσο έλαο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ εγγξαθή καζεηψλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηαπηζηψλνπκε, επνκέλσο, φηη ην κέιινλ ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑΛ πξνδηαγξάθεηαη ζεηηθφ. 
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Απφ ηελ άιιε, φκσο, παξνπζηάδνπλ εγγελή πξνβιήκαηα πνπ ζα δηεξεπλήζνπκε 

πξνηείλνληαο ιχζεηο.  

Σν πξφβιεκα απνηξνπήο εγγξαθήο δπλεηηθψλ καζεηψλ θαη ε απμεκέλε δηαξξνή 

Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη θπξίσο ε θηψρεηα θαίλεηαη πσο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηε καζεηηθή δηαξξνή θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ 

ζρνιείνπ(Παιαηνθξαζάο, θ.α., 1996).Σν πξφβιεκα απηφ εκθαλίδεηαη πην έληνλα ζηα 

ΔΠΑΛ ιφγσ θαη ηνπ αλάινγνπ πξνθίι πνιιψλ καζεηψλ.Απηφ ην γεγνλφο πξνθχπηεη απφ 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία  εξεπλψλ, φπσο, ελδεηθηηθά, απηή πνπ θαηαδεηθλχεη φηη απφ ηνπο 

καζεηέο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ηα ζρνιηθά έηε 

2002-2008 ην 78,8% ήηαλ απφ ηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε θαη ην 21,2% απφ ηε 

Γεληθή(Kyridis et al,2011), ελψ ε αλαινγία καζεηψλ είλαη αληίζηξνθε. Σν πνζνζηφ ζηα 

Δζπεξηλά είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηα εκεξήζηα (θαη απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

απφ φινπο ηνπο ηχπνπο ζρνιείσλ νπνηαδήπνηε βαζκίδαο)θαη ηνλίδεηαη  θαη απφ ηηο 

εθζέζεηο απηναμηνιφγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη πην πξφζθαηεο. 

Απφ απηέο πξνθχπηεη φηη ην κεγάιν πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο απνηειεί ην θχξην 

πξφβιεκα θαη ηα ζρέδηα δξάζεο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ έθζεζε ηνπ 4νπ Δζπ. ΔΠΑΛ Ζξαθιείνπ 

(www.esperino.gr)πνπ ππεξηνλίδεη ην πξφβιεκα θαη ην ζπζρεηίδεη κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ πιήζνο 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζην λα εγγξαθεί θάπνηνο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα εκβαζχλνπκε ζηνπο ιφγνπο εγθαηάιεηςεο, αιιά θαη κε 

εγγξαθήο ζε απηά ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν έρνπλ ζρέζε κε 

ηνπο θξαγκνχο ζηε κάζεζε ελειίθσλ. Απηνί, ζχκθσλα κε ηνλ Κφθθν αλήθνπλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: ηελ πξψηε εληάζζνληαη θξαγκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ θαθή νξγάλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηε δεχηεξε απηνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη θαη εκπνδίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ή ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο. ηελ ηξίηε εκπφδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ(Κφθθνο,2008,ζει. 83-

84).Ο Υαξίζεο ζε έξεπλά ηνπ(2005) δηαπηζηψλεη φηη ηηο δπζθνιίεο πνπ νη ελήιηθεο 

καζεηέο ζπλαληνχλ είλαη: ην 35% έρεη θάλεη θη άιιε θνξά απφπεηξα λα ζπλερίζεη ην 

ζρνιείν, ην 15% δειψλεη φηη ν ζχδπγνο δηακαξηχξεηαη γηα ηελ απνπζία απφ ην ζπίηη, ην 

22% φηη δηακαξηχξνληαη ηα παηδηά, ην 25% απνπζηάδεη ζπρλά απφ ην ζρνιείν ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ, ην 54% πεξηνξίδεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζην ζρνιείν (Υαξίζεο,2005,ζει.429-430).Απηά ηα ζηνηρεία πξνθαλψο 

ηζρχνπλ θαη γηα ηα Δζπ. ΔΠΑΛ. Αμίδεη, φκσο επηπιένλ, λα επηζεκάλνπκε θαη ηα εμήο: 

α) Ζ επηζηξνθή ησλ ελήιηθσλ καζεηψλ ζην ζρνιείν κέζσ ησλ Δζπ. ΔΠΑΛ έρεη λα 

θάλεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ(ζε ζρέζε κε ηα άιια ζρνιεία)κε ηελ εξγαζία ηνπο  θαη νη 

ζπνπδέο ηνπο ζεσξνχληαη σο εθαιηήξην βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο κέζσ ηεο 

απφθηεζεο θάπνηνπ πηπρίνπ ελψ δίλεη θαη ηα θαηάιιεια εθφδηα ζ‘ απηνχο πνπ αλαδεηνχλ 

εξγαζία. πσο, άιισζηε, αλαθέξεη θαη ν Γαιίηεο(2005)ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαίλεηαη 

λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαζνξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθήο έληαμεο 

αιιά θαη δηαζθάιηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Απηφ ζπλαληάηαη πην έληνλα 

θαη ζε ζρέζε θαη κε νπνηαδήπνηε δνκή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ρσξίο φκσο λα απνηειεί 

κηα ηέηνηα δνκή. Τπάξρεη, επνκέλσο κηα εγγελήο αληίθαζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Απηή ε 

αληίθαζε(θέιπθνο ζρνιείνπ ελειίθσλ κε ππξήλα ζπλεζηζκέλνπ ηχπνπ 

ζρνιείνπ)δεκηνπξγεί ζπγθερπκέλε εηθφλα ζηνπο καζεηέο θαη πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηελ 

εγθαηάιεηςε. 
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β)Ζ δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ ζ‘ απηά ηα ζρνιεία επηιχεη κελ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ δεκηνπξγψληαο, φκσο, ηαπηφρξνλα θαηλνχξγηα. 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ 

καζεηψλ ελψ θαη ν απμεκέλνο αξηζκφο απνπζηψλ βνεζά πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Απφ 

ηελ άιιε ν κεησκέλνο αξηζκφο σξψλ εκεξεζίσο(5 αληί 7 )πξνθαιεί ηελ αχμεζε ησλ εηψλ 

ζπνπδψλ(4 αληί γηα 3).Απηφ απνκαθξχλεη ην ρξνληθφ φξην επίηεπμεο ηνπ πξνζδνθψκελνπ 

ζηφρνπ  κε απνηέιεζκα ηελ απνγνήηεπζε θαη εγθαηάιεηςε πνιιψλ καζεηψλ θαη ηελ 

απνηξνπή νξηζκέλσλ απ‘ ην λα ην μεθηλήζνπλ θαλ. Δπηπξνζζέησο, ην απμεκέλν φξην 

απνπζηψλ δελ απνηξέπεη πάληα ηελ εγθαηάιεηςε, έζησ θαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, 

εμαηηίαο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ελήιηθσλ(θπξίσο ησλ εξγαδφκελσλ) καζεηψλ. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη ηα δηεξεπλήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά δχν θαηεγνξηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηά ηα 

ζρνιεία θαη πψο απηά ζπλδένληαη κε ηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα: 

1)Μία θαηεγνξία καζεηψλ απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ δελ είραλ νινθιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη επέζηξεςαλ κεηαγελέζηεξα ζ‘ απηή. 

Απηή ε θαηεγνξία νινθιήξσζε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηα ρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο(.Γ.Δ.) θαη πνιινί απφ απηνχο ζπλέρηζαλ ζηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ. Σν .Γ.Δ. δελ 

έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ θηινζνθία ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζρνιείνπ θαη ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο θαζψο πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο, ηα 

θίλεηξα, ηηο εκπεηξίεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν 

απεπζχλνληαη(Εαξίθεο,2003).Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε απνπζία ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη ζπγθεθξηκέλνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αληηζέησο, ιεηηνπξγνχλ κε 

αλνηθηά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία πνπ ηα δηέπεη ε 

δηδαζθαιία ζεσξείηαη πξάμε επηθνηλσλίαο θαη φρη πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

ζρνιηθή δηαξξνή ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία δελ απνηππψλεη 

ζηαηηθά ηελ ηειηθή επίδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά απεηθνλίδεη ηε δπλακηθή ηεο 

πνξείαο βειηίσζήο ηνπο θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, αλαθέξεη θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο(Βεξγίδεο, 2010,12-13).Αληηζέησο, ζηα εζπ. ΔΠΑΛ 

αθνινπζείηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη δηδάζθνληαη ηα εγρεηξίδηα ησλ Ζκεξήζησλ. 

πσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή έξεπλα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο απνπζίαο 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη βηβιίσλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ καζεηψλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ απαξαίηεησλ 

εηδηθψλ γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο  ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ καζεηψλ(Βαθάιεο & Βαθάιε,2009).Απνηέιεζκα είλαη ην ζρνιείν λα ηνπο ζπκίδεη ην 

ζρνιείν πνπ εγθαηέιεηςαλ, κε ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη ην θφβν ησλ 

εμεηάζεσλ, ελψ  πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δπζθνιίεο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε απνγνήηεπζε θαη ε δηαξξνή. 

2) Μηα άιιε θαηεγνξία αθνξά ζηνπο απνθνίηνπο ιπθείνπ, πνπ επηζηξέθνπλ γηα ηελ 

απφθηεζε θάπνηνπ πηπρίνπ. Απηνί, φπσο πξναλαθέξακε δηδάζθνληαη κφλν ηα καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο (ζπλήζσο 15 εβδνκαδηαίσο αληί γηα 25 πνπ απνηεινχλ ην πιήξεο 

πξφγξακκα),ελψ ηηο ππφινηπεο ψξεο ζπλήζσο, αλάινγα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα, 

θάλνπλ θελφ (δειαδή ράλνπλ πνιχηηκν ρξφλν, απαξαίηεην κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ελήιηθνπ εθπαηδεπφκελνπ)ή πξνζέξρνληαη ζην  ζρνιείν ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή 

ζηηγκή. Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ θαηεγνξία κε ηελ ηειεπηαία Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε(ΚΤΑ)δελ παξέρεηαη καζεηηθφ εηζηηήξην επεηδή έρνπλ νινθιεξψζεη ην ιχθεην, 

παξάγνληαο πνπ δξα αλαζηαιηηθά γηα ηελ εγγξαθή ή δξα απνηξεπηηθά γηα ηε θνίηεζε 

ρσξίο πνιιέο απνπζίεο. Σν πξφβιεκα ησλ κεηαθηλήζεσλ αθνξά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα 

εζπ. ΔΠΑ.Λ. θαη φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο πνπ πξναλαθέξακε. πλνπηηθά ζα αλαθέξακε 

φηη ζπλήζσο ππάξρεη έλα εζπ. ΔΠΑΛ ζε θάζε λνκφ κε απνηέιεζκα λα πθίζηαληαη κεγάιεο 
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απνζηάζεηο πνπ θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθέο νξηζκέλεο κεηαθηλήζεηο ελψ θαη ην εζπεξηλφ 

σξάξην δξα απνηξεπηηθά. 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρνπλ παξάκεηξνη πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηφζν ηελ εγγξαθή δπλεηηθψλ καζεηψλ, κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ εγγξαθψλ, 

αιιά θαη απμάλνληαο ηε δηαξξνή. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, πεξηνξίδεηαη ε δπλακηθή ηνπο 

θαη επαθφινπζα  ν ξφινο πνπ ζα πξέπεη λα παίδνπλ ζηελ θνηλσλία. Σν πην ζεκαληηθφ, 

φκσο, είλαη ε εγγελήο αληίθαζε κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη πξαγκαηηθφηεηαο, κεηαμχ 

θειχθνπο θαη ππξήλα πνπ πξέπεη λα αξζεί ζε θάπνην βαζκφ, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα 

ζρνιεία απηά ειθπζηηθά ζηνπο καζεηέο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ιχζεηο πνπ 

λα αληηκεησπίδνπλ ηελ νπζία απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Ζ πην ζεκαληηθή ζα πξέπεη λα 

έρεη ζρέζε κε ηελ ελαξκφληζε πξνζδνθηψλ θαη πξαγκαηηθφηεηαο θαη έγθεηηαη ζηελ 

εηζαγσγή  ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ην 

ζρνιείν ζην πξνθίι ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπ. Ηδηαηηέξσο, ζα πξέπεη λα 

εηζαρζνχλ θαη αξρέο εμΑΔ γηαηί  πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ζρέζε κε ην σξάξην 

θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ.  

Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

Δπηινγή από ηνπο καζεηέο ηνπ ξπζκνύ ζπνπδώλ ηνπο 

Σν δήηεκα ηνπ ρξφλνπ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο, ζπλήζσο κε 

αξλεηηθή ρξνηά γηαηί ε έιιεηςή ηνπ ζηνπο ελήιηθεο απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

εκπφδηα ζηε κάζεζε, φπσο αλαιχζεθε θαη παξαπάλσ. Γηαπηζηψζακε, φκσο φηη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ ζηα Δζπεξηλά νδεγεί ζε 

ζπαηάιε ρξφλνπ(γηα ηνπο καζεηέο –απνθνίηνπο Λπθείνπ).Απηή απνηειεί αληηθίλεηξν 

γηαηί απνκαθξχλεη ην ρξνληθφ νξίδνληα νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ θαη επαθφινπζα ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ζ ιχζε έρεη λα θάλεη κε ηελ επηινγή ηνπ ξπζκνχ  

ζπνπδψλ θαη ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Απηή 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί  ζε απηνχο πνπ εξγάδνληαη θαη έρνπλ πνιιέο απνπζίεο λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ιηγφηεξα καζήκαηα απφ απηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αληίζηνηρε 

ηάμε ηνπο ψζηε λα απνηξαπεί ε δηαθνπή ιφγσ απνπζηψλ. ε απηνχο ν ρξφλνο 

νινθιήξσζεο δελ είλαη ην ίδην ζεκαληηθφο κε ηνπο άλεξγνπο, ελψ αληηκεησπίδνπλ θαη ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ρξφλνπ. Ζ ηππηθή ηνπο ηάμε ζα είλαη απηή ζηελ νπνία ζα έρνπλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο, ελψ ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ ζα είλαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε(αλαινγία)κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ σξψλ. Ο αλαινγηθφο 

ππνινγηζκφο δελ είλαη θάηη λέν,αιιά εθαξκφδεηαη θαη ζήκεξα ζηνπο καζεηέο πνπ 

παξαθνινπζνχλ κφλν καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Μ‘ απηφ ηνλ ηξφπν δίλνληαη θάπνηεο 

πξσηνβνπιίεο ζην καζεηή λα δηακνξθψζεη ην πξφγξακκά ηνπ ζχκθσλα  κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλάδεη  κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, αθαηξψληαο νξηζκέλα απφ 

ηα εκπφδηα.Αθφκα, ζε απηνχο πνπ παξαθνινπζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ. πσο 

πξναλαθέξακε απηνί παξαθνινπζνχλ ζπλήζσο 15 ψξεο εβδνκαδηαίσο.  

Σν πξνθίι ησλ καζεηψλ απηψλ(θαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία) 

αθνξά θπξίσο αλέξγνπο πνπ επηδεηνχλ ην πηπρίν σο εθφδην γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. 

Δπνκέλσο, έρνπλ ζεκαληηθνχο ιφγνπο λα δεηνχλ επηηάρπλζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ε νπνία 

φκσο φρη κφλν δελ ηνπο παξέρεηαη, αιιά αληηζέησο πξνθαιεί θαζπζηεξήζεηο κε ηηο 

ιηγφηεξεο ψξεο εβδνκαδηαίσο ζε αλζξψπνπο  πνπ θαηά ηεθκήξην έρνπλ πεξηζζφηεξν 

ειεχζεξν ρξφλν. ηελ πεξίπησζε απηή ζα κπνξνχζε λα γίλεη επηηάρπλζε ησλ ζπνπδψλ 

παξαθνινπζψληαο ην πξφγξακκα καζεκάησλ πνπ αθνινπζείηαη ζηα εκεξ. ΔΠΑΛ ζε 2 

ηάμεηο. Μηα ζχγθξηζε ησλ σξνιφγησλ πξνγξακκάησλ ησλ εκεξ. θαη εζπ. ΔΠΑΛ.(γηα 

παξάδεηγκα ζηνπο ειεθηξνιφγνπο) δείρλεη φηη ην πξφγξακκα ησλ εζπ. πξνθχπηεη απφ  ηε 
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δηάζπαζε ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ εκεξ. ζε 3 ηάμεηο δηαηεξψληαο ηε ζεηξά ζε  θάπνηα 

πξναπαηηνχκελα καζήκαηα(πρ. Ζιεθηξνηερλία Η θαη κεηά ε ΗΗ) ή  αιιάδνληαο ηε ζεηξά 

ησλ ηάμεσλ ζε καζήκαηα πνπ δελ απαηηνχληαη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο. Δπνκέλσο, 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ εηδηθνηήησλ ησλ εκεξ. ζηα Δζπ. 

(23+23 ψξεο αληί γηα 15+15+16)ψζηε ν καζεηήο αλήθνληαο ζηελ ηππηθή ηάμε λα κπνξεί 

λα παξαθνινπζήζεη θαη 8 ψξεο καζεκάησλ άιιεο ηάμεο. Οη δηθαηνχκελεο απνπζίεο ζα 

είλαη αληίζηνηρεο, ελψ θαη ε αλαγξαθή ζηα  απνπζηνιφγηα είλαη πξαθηηθά εθηθηή. Σν ίδην 

εθηθηή είλαη θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηπιένλ 8 σξψλ ψζηε λα κε ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

15 ηεο ηππηθήο ηάμεο(αξθεί λα κελ πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ηα καζήκαηα ηνπ 

8ψξνπ). ε ζεσξεηηθφ επίπεδν είλαη εθηθηφ φπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξάζεζε ησλ σξνι. 

πξνγξακκάησλ κηαο εηδηθφηεηαο ζε Ζκεξήζην θαη Δζπεξηλφ αληίζηνηρα πνπ ζα ηζρχζνπλ 

απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16, ελψ θαη ζηηο άιιεο εηδηθφηεηεο ππάξρνπλ ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά(Σν σξνιφγην ηεο Γ ηάμεο δελ αλαθνηλψζεθε): 

Πίλαθαο 2. Χξνιφγην πξφγξακκα εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνιφγσλ(Ζκεξήζηα). 

ΣΑΞΖ Β Μαζήκαηα Ώξεο ΣΑΞΖ Γ Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Κπθιψκαηα πλερνχο Ρεχκαηνο-

Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο 

3Θ+3Δ 1. Ζιεθηξνηερλία 3Θ 

2. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Η 4Θ+4Θ 2. Ζιεθηξηθέο Μεραλέο 3Θ 

3. Απηνκαηηζκνί Ζιεθηξνκεραληθήο 

Σερλνινγίαο 

1Θ+3Θ 3. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΗΗ 
3Θ+4Δ 

4. ρεδίαζε Ζιεθηξνινγηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 

3 4. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνηερλίαο 

θαη Ζιεθηξηθψλ Μεραλψλ 
4Δ 

5. Αγγιηθά εηδηθφηεηαο 2Θ 5. Απηνκαηηζκνί 

Πξνγξακκαηηδφκελεο 

Λνγηθήο 
2Θ+4Δ 

χλνιν 23 χλνιν 23 

 

Πίλαθαο 3. Χξνιφγην πξφγξακκα εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνιφγσλ(Δζπεξηλά). 

ΣΑΞΖ Β Μαζήκαηα Ώξεο ΣΑΞΖ Γ Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Η 
4Θ+4Δ 

1. Κπθιψκαηα πλερνχο Ρεχκαηνο-

Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο 
3Θ+3Δ 

2. Απηνκαηηζκνί Ζιεθηξνκεραληθήο 

Σερλνινγίαο 
1Θ+3Δ 

2. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΗΗ 
3Θ+4Δ 

3. ρεδίαζε Ζιεθηξνινγηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 
3 

3. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 
2Θ 

χλνιν 
15 

ψξεο 

χλνιν 15 

ψξεο 

 

Με ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε ν ρξφλνο ζπνπδψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο καζεηψλ  

κεηψλεηαη θαηά 1 έηνο (απφ ηα 3 ζηα 2) θέξλνληαο πην θνληά ηνλ νξίδνληα απφθηεζεο 

πηπρίνπ επηιχνληαο ην πξφβιεκα πνπ αλαπηχμακε πην πάλσ θαη ηαπηφρξνλα κπνξεί λα 

πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Δληζρπηηθφ ζηα παξαπάλσ 

είλαη θαη ε κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ επσκίδνληαη νη καζεηέο (πνπ δε 

δηθαηνχληαη έθπησζε),παξάκεηξνο πνιχ ζεκαληηθή.  

Γηδαθηηθά εγρεηξίδηα  πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 
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Όπωσ προαναφϋραμε τα αναλυτικϊ προγρϊμματα και τα ςχολικϊ εγχειρύδια εύναι 
ακριβώσ τα ύδια με αυτϊ των ημερόςιων ΕΠΑΛ που απευθϑνονται ςε ενόλικουσ μαθητϋσ. Δεν 
ανταποκρύνονται, επομϋνωσ, ςτισ απαιτόςεισ των ενόλικων μαθητών που αποτελοϑν και 
την ςυντριπτικό πλειοψηφύα των ςχολεύων αυτών. Σο πρϐβλημα ϐπωσ εύπαμε επιτεύνεται 
απϐ το γεγονϐσ ϐτι οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ επιςτρϋφουν ςτα ςχολεύα ϑςτερα απϐ πολλϊ 
χρϐνια και ςυναντοϑν τισ ύδιεσ ςυνθόκεσ κϊτω απϐ τισ οπούεσ απϋτυχαν κατϊ το παρελθϐν. 
Ο φϐβοσ τησ αποτυχύασ ϐμωσ εύναι ϋνα απϐ τα κυριϐτερα εμπϐδια τα οπούα πρϋπει να 
αφαιρεθοϑν ώςτε να επιτϑχει μια διαδικαςύα εκπαύδευςησ ενηλύκων Προσ αυτό τη 
κατεϑθυνςη προτεύνεται για αλλαγό των ςχολικών εγχειριδύων ώςτε να ανταποκρύνονται 
ςτισ αρχϋσ εκπαύδευςησ ενηλύκων και κυρύωσ τησ εξ ΑΕ. Αυτό η αλλαγό κρύνεται απαραύτητη 
γιατύ το ϋντυπο υλικϐ που χρηςιμοποιεύται  ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων και ςτην εξ 
αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη εύναι  πιο φιλικϐ προσ τον αναγνώςτη και απευθϑνεται ςτον 
ενόλικο με τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ που περιγρϊψαμε. Επιπλϋον, μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθεύ πιο εϑκολα απϐ τουσ μαθητϋσ με μεγϊλο αριθμϐ απουςιών γιατύ προςφϋρει 
την κατϊλληλη καθοδόγηςη και επομϋνωσ τουσ αποτρϋπει απϐ πιθανό διακοπό των 
ςπουδών τουσ. Σϋλοσ, βγϊζει ςε κϊποιο βαθμϐ απϐ το αδιϋξοδο τουσ μαθητϋσ που 
προϋρχονται απϐ τα .Δ.Ε. οι οπούοι ϐπωσ προαναφϋραμε δεν χρηςιμοποιοϑςαν ςχολικϊ 
εγχειρύδια ς’ αυτϊ και επομϋνωσ η διδαςκαλύα μϋςω εγχειριδύων που απευθϑνεται ςε 
ανόλικουσ εύναι επύπονη. 

Σα βιβλύα αυτϊ (που θα ςυνοδεϑουν τα αντύςτοιχα αναμορφωμϋνα αναλυτικϊ 
προγρϊμματα) θα πρϋπει να ϋχουν χαρακτηριςτικϊ ϐπωσ εύναι οι ςαφώσ καθοριςμϋνοι και 
διατυπωμϋνοι ςτϐχοι για κϊθε τμόμα, κεφϊλαιο ό ςημαντικό ενϐτητα του υλικοϑ, ςαφϋσ 
επεξηγηματικϐ και φιλικϐ κεύμενο, κατατετμημϋνη παρουςύαςη τησ ϑλησ, αςκόςεισ 
αυτοαξιολϐγηςησ, πολλϊ παραδεύγματα ό και μελϋτεσ περύπτωςησ, πολλϋσ δραςτηριϐτητεσ 
και αςκόςεισ επεξηγηματικοϑσ τύτλουσ και υπϐτιτλουσ και ςυμβουλϋσ για το πώσ θα 
μελετηθεύ το παρεχϐμενο εκπαιδευτικϐ υλικϐ(Ματραλόσ, 1998,ςελ.37-45).τα 
αναμορφωμϋνα αυτϊ ςχολικϊ εγχειρύδια θα μπορεύ να γύνει πρϊξη η ενιαιοπούηςη των 
μεικτών μαθημϊτων (θεωρύασ και εργαςτηριακοϑ μϋρουσ)ενϐσ μαθόματοσ. Αυτϐ μπορεύ να 
γύνει πρϊξη μϋςω των δραςτηριοτότων που υπϊρχουν ςτα βιβλύα που απευθϑνονται ςε 
ενόλικουσ και οι οπούεσ αποτελοϑν το εργαςτηριακϐ μϋροσ που θα εμπεδώνει τισ 
απαιτοϑμενεσ θεωρητικϋσ γνώςεισ κϊνοντασ πραγματικϐτητα την ενιαύα θεωρύα και πρϊξη 
και αποφεϑγοντασ αχρεύαςτεσ επικαλϑψεισ τησ ϑλησ .Μ’ αυτϐ τον τρϐπο επιτυγχϊνεται 
καλϑτερα το προςδοκώμενο αποτϋλεςμα και ςτρϋφει τη διδαςκαλύα προσ μια πιο 
μαθητοκεντρικό κατεϑθυνςη.Ϊνασ δεϑτεροσ πιο ρεαλιςτικϐσ τρϐποσ εύναι η διατόρηςη των 
όδη υπαρχϐντων βιβλύων ςυνοδευϐμενων ϐμωσ απϐ οδηγϐ μελϋτησ ώςτε να διαβαςτοϑν 
υπϐ το πρύςμα τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων(χωρύσ αλλαγό του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ).ε 
αυτό την περύπτωςη ϐμωσ θα πρϋπει να ληφθοϑν και περιςςϐτερεσ πρωτοβουλύεσ απϐ τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ ώςτε να εμπλουτύςουν τη διδαςκαλύα τουσ με περιςςϐτερα ςτοιχεύα τησ 
εκπαύδευςησ ενηλύκων. Επομϋνωσ με την προτεινϐμενη αλλαγό αφαιροϑνται οριςμϋνα 
εμπϐδια ςτη μϊθηςη και εξορκύζεται ο φϐβοσ τησ αποτυχύασ που οδηγοϑν ςε μαθητικό 
διαρροό ό και μη εγγραφό ςτα ςχολεύα αυτϊ. Επιπροςθϋτωσ κϊνει εφικτό ςε μεγϊλο βαθμϐ 
την ειςαγωγό τησ κυριϐτερησ τεχνικόσ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων που αποτελοϑν την ομϊδα 
εργαςύασ. Μϋςα ςτισ ομϊδεσ οι εκπαιδευϐμενοι ςυςκϋπτονται, εκπονοϑν αςκόςεισ, εκτελοϑν 
πειρϊματα, επιλϑουν αςκόςεισ, οδηγοϑνται ςε ςυμπερϊςματα. Εξαςφαλύζεται ςυνεπώσ η 
ενεργητικό ςυμμετοχό και αναπτϑςςεται ουςιωδώσ η επικοινωνύα μεταξϑ τουσ. Οι 
ςυμμετϋχοντεσ μαθαύνουν να αλληλοβοηθοϑνται, να μην ςυμπεριφϋρονται ωσ 
ανταγωνιςτϋσ. Με την ϋννοια αυτό, διδαςκαλύα ςημαύνει δημιουργύα μιασ μαθηςιακόσ 
κατϊςταςησ παρϊ μετϊδοςη ενϐσ περιεχομϋνου(Noye & Piveteau, 1999).Τπενθυμύζεται ϐτι 
υπϊρχει ςε κϊποιο βαθμϐ το υπϐβαθρο προσ αυτό τη κατεϑθυνςη γιατύ οι ομϊδεσ εργαςύασ 
εφαρμϐζονται όδη ςτισ εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ που πραγματοποιοϑνται ςε ϐλουσ τουσ 
τϑπουσ ΕΠΑΛ., ϊρα οι καθηγητϋσ μποροϑν να αξιοποιόςουν τη πρϐτερη εμπειρύα τουσ για 
την ειςαγωγό αυτόσ τησ τεχνικόσ και ςτα θεωρητικϊ μαθόματα. Τπϊρχει ϐμωσ, και ϋνα 
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πιθανϐ αντεπιχεύρημα. Η κατϊργηςη του κατώτερου ορύου ηλικύασ εγγραφόσ μαθητών απϐ 
το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-15  δημιουργεύ μια νϋα κατηγορύα μαθητών ηλικύασ ακϐμα και 15 
ετών. Και ςε αυτό τη περύπτωςη ϐμωσ τα εγχειρύδια θα εύναι πιο ελκυςτικϊ γιατύ 
ανταποκρύνονται ςε μια πιο μαθητοκεντρικό προςϋγγιςη τησ εκπαύδευςησ που θα ϋπρεπε 
να χαρακτηρύζει ολϐκληρο το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα. Επομϋνωσ η δοκιμό των εγχειριδύων 
και ςε ανόλικουσ θα μποροϑςε να αποδώςει χρόςιμα ςυμπερϊςματα για την πιθανό 
μελλοντικό ειςαγωγό τουσ ςε ολϐκληρη τη δευτεροβϊθμια τεχνικό εκπαύδευςη. 

Δηζαγσγή Μηθηήο Μάζεζεο (Blended learning) ζηα Δζπεξηλά ΔΠΑΛ 

Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε αλαπηχζζεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθαξκνγή παξάιιεια κε 

ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη καζεηέο ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ ελψ 

ηαπηφρξνλα επηιέγνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ απφ απφζηαζε θάπνηεο επηπιένλ ζεηξέο καζεκάησλ. 

Αθφκε, ε ζπκπιεξσκαηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο πνπ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο δελ θαηάθεξαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα καζήκαηα ή έρνπλ θελά ζε 

θάπνηεο ελφηεηεο λα θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο( Βαζάια, 2005).Δπνκέλσο, κπνξεί 

λα εηζαρζεί ε εμΑΔ ηαπηφρξνλα κε ηε ζπκβαηηθή. Ζ αιιαγή ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηερληθέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εηζαρζεί ε κεηθηή 

κάζεζε.  

Πξνηείλεηαη επνκέλσο κηα δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ ψζηε ηνπιάρηζηνλ ηα 

καζήκαηα εηδηθφηεηαο λα δηδάζθνληαη ηφζν δηα δψζεο φζν θαη εμ απνζηάζεσο. Μ‘ απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη 46 ψξεο ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ησλ Β-Γ-Γ ηάμεσλ ηνπ Δζπεξηλνχ ΔΠΑΛ κπνξνχλ 

λα κεηαηξαπνχλ ζε 26 ψξεο δηα δψζεο(ΓΕ) θαη 20 ψξεο εμΑΔ. Οη ππφινηπεο 24 ψξεο είλαη νη ψξεο 

γεληθήο παηδείαο νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αθξηβψο φπσο ζην εκεξήζην 

ΔΠΑΛ. Οη πέληε επηπιένλ ψξεο γεληθήο Παηδείαο ησλ Β-Γ-Γ ηάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

Α ηάμε εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηελ Α ηάμε θαη ζην Δζπεξηλφ θαη πέληε απφ 

ηηο ψξεο ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ λα κεηαηξαπνχλ ζε εμΑΔ. ηελ πξφηαζή καο σο πξνο ηε Β 

ηάμε ππνινγίζηεθαλ πεξηζζφηεξεο αλαινγηθά ΓΕ ψξεο ζηα κηθηά καζήκαηα πνπ θαιφ είλαη λα 

εληαηνπνηεζνχλ, ελψ ζηε Γ ηάμε ρξεηάδεηαη αιιαγή καζεκάησλ γηα λα γίλεη απηφ (π.ρ. Ζιεθηξηθέο 

Μεραλέο κε εξγαζηήξην).ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλεηαη ελδεηθηηθά σξνιφγηα πξνγξάκκαηα: 

Πίλαθαο 4. Πξνηεηλφκελν πξφγξακκα εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνιφγσλ (Δζπεξηλά) 

ΣΑΞΖ 

Β 

Μαζήκαηα Ώξεο 

ΓΕ 

Ώξεο 

εμΑΔ 

ΣΑΞΖ 

Γ 

Μαζήκαηα Ώξεο 

ΓΕ 

Ώξεο 

εμΑΔ 

1. Κπθιψκαηα πλερνχο 

Ρεχκαηνο-

Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο 

3 3 1. Ζιεθηξνηερλία 1 2 

2. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Η 4 4 2. Ζιεθηξηθέο Μεραλέο 1 2 

3. Απηνκαηηζκνί 

Ζιεθηξνκεραληθήο 

Σερλνινγίαο 

3 1 3. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΗΗ 4 3 

4. ρεδίαζε Ζιεθηξνινγηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 

2 1 4. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνηερλίαο 

θαη Ζιεθηξηθψλ Μεραλψλ 

3 1 

5. Αγγιηθά εηδηθφηεηαο 1 1 5. Απηνκαηηζκνί 

Πξνγξακκαηηδφκελεο 

Λνγηθήο 

4 2 

 Μεξηθφ  χλνιν 13 10  Μεξηθφ  χλνιν 13 
10 

χλνιν  23 χλνιν  23 

 

Μ‘ απηφ ηνλ ηξφπν ην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ Β θαη Γ ηάμεσλ 

Ζκεξήζησλ θαη Δζπεξηλψλ ΔΠΑΛ ζα είλαη αθξηβψο ην ίδην θαη επνκέλσο δε ζα ρξεηάδεηαη 
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ε επηπιένλ Γ ηάμε. ηηο ΓΕ ψξεο δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ γηα λα γίλεη πην εθηθηή ε ζχλδεζε ζεσξίαο κε 

πξάμε. ζν κεγαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε είλαη ε γλψζε ηεο ζεσξίαο ηφζν πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ λα επέιζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ο αζθνχκελνο  ρξεζηκνπνηεί 

ηελ πξσηνγελή εκπεηξία ηνπ θαη δνθηκάδεη ηελ εγθπξφηεηά ηεο κάζεζεο απφ ηε 

δεπηεξνγελή εκπεηξία(Noye& Piveteau, 1999). Δπίζεο απηέο νη ψξεο ζα πξνζνκνηάδνπλ 

κε ηηο νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο (Ο) ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ. Μ‘ απηφ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη θαη ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζην 

εμ απνζηάζεσο ηκήκα ηεο κεηθηήο  κάζεζεο. Ζ εμΑΔ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ηεο ρξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ηδηαηηέξσο κέζσ δηαδηθηχνπ  

θαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ. Ζ ιχζε απηή έρεη ηα παξαθάησ 

πιενλεθηήκαηα: 

Α) Απφ παηδαγσγηθήο απφςεσο ε εηζαγσγή αξρψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δεκηνπξγεί έλα πην ζεηηθφ θαη ειθπζηηθφ παηδαγσγηθφ θιίκα 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Δπηπξνζζέησο ε εηζαγσγή αξρψλ δηα βίνπ κάζεζεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απηνλφεηε γηα 

ηνπο καζεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ πάιη. ηφρνο είλαη  ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη, εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα, παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ κε πνηθηιία κέζσλ, παξάδνζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ππνζηήξημεο ηε ζηηγκή αθξηβψο θαη ζηνλ ηφπν πνπ ηα 

ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπφκελνο θαη ρξεζην-θεληξηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο(Sampson et al, 

2002).Δπίζεο, κεηαθέξεηαη κέξνο ησλ ζπνπδψλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ καζεηψλ κέζα 

ζην αββαηνθχξηαθν, φπνπ θαη κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηηο βξαδηλέο ψξεο θαη ηελ 

θνχξαζε πνπ επέξρεηαη κε ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο ηηο θαζεκεξηλέο.  

Β) Ζ κείσζε ησλ εηψλ ζπνπδψλ απφ ηέζζεξα ζε ηξία θέξλεη ηελ απνθνίηεζε θαη ηελ 

απφθηεζε πηπρίνπ ζε πην ζχληνκν δηάζηεκα, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη κεγάιν 

πιενλέθηεκα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο καζεηψλ. Οη κελ άλεξγνη απνθηνχλ λσξίηεξα έλα 

ζεκαληηθφ πξνζφλ γηα ηελ απφθηεζε εξγαζίαο, ελψ νη εξγαδφκελνη βειηηψλνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε πην γξήγνξα. Δπηπιένλ ε κείσζε ησλ 

εηψλ ζπνπδψλ κεηψλεη ηηο κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ην ζρνιείν κε ηηο αλάινγεο 

νηθνλνκηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλέπεηεο.  

Γ) Γηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ Ζκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνχ ΔΠΑΛ 

θαζψο θαη Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Με ην ππάξρνλ ζχζηεκα ε πξφζβαζε ζηα 

Δζπεξηλά ΔΠΑΛ απνηξέπεηαη ζε θάπνην βαζκφ γηα ηνπο καζεηέο ησλ Ζκεξήζησλ ιφγσ 

ηνπ φηη ππάξρεη αιιεινθάιπςε χιεο εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ ηάμεσλ θαη 

απνθνηηνχλ έλα ρξφλν κεηά. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα γηα ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε. Σν θπξηφηεξν έρεη 

λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ ζηηο αξρέο ηεο εμ 

ΑΔ θαη ηδηαίηεξα ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Τπάξρεη επνκέλσο ν θίλδπλνο αθαηξψληαο 

ηνπο θφβνπο ηεο απνηπρίαο (φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ) λα δεκηνπξγεζνχλ λένη. Γηα ηελ 

επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη αμηνπνίεζε ησλ θαζεγεηψλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο ζηελ Α ηάμε. ηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο απηνχ κπνξεί λα γίλεη γλσξηκία κεο ηηο πιαηθφξκεο αζχγρξνλεο 

ηειεεθπαίδεπζεο θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ε-ηάμεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ. 

Δπίζεο αμίδεη λα ηνληζηεί φηη νη ειηθίεο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ην Δζπεξηλφ Λχθεην είλαη 

νη θαηεμνρήλ ειηθίεο πνπ θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη επνκέλσο είλαη 

θαη νη πην επεπίθνξεο ζηελ κάζεζε  αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Τπάξρεη βέβαηα ε 

πηζαλφηεηα πνιινί απφ ηνπο καζεηέο λα κε δηαζέηνπλ επξπδσληθή ζχλδεζε. Μηα 

πξνηεηλφκελε ιχζε ζα ήηαλ ε επηδφηεζε απφθηεζήο ηεο κέζσ ησλ θνλδπιίσλ πνπ 
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εμαζθαιίδνληαη ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ καζεηψλ είηε 

δεκνζίσλ(επηδφηεζε αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ΚΣΔΛ) είηε ηδησηηθψλ. Βέβαηα κ‘ απηφλ 

ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο ηεο πξφηαζεο. 

Μηα άιιε πηζαλή αληίδξαζε κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Ζ παξνχζα πξφηαζε δελ αθήλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο σξάξην, αιιά απιψο 

κεηαηξέπεη θάπνηεο απφ απηέο ηηο ψξεο ζε εμΑΔ, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί λα ηνπο 

επεξεάζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνπο καζεηέο σο πξνο ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη απαηηείηαη πξνεξγαζία πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε 

ηε ζπλδξνκή ηνπ ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ. Απφ ηελ άιιε ν απμεκέλνο ρξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί ζα 

αλαπιεξσζεί ζηε ζπλέρεηα, ελψ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ 

ηε ζσζηή εθαξκνγή απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε. Σέινο πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιχζε πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά ππφ πνιιέο 

πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο ξπζκνχ 

ζπνπδψλ εηδηθά γηα ηνπο καζεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα πηπρίν.  

πκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο 

Δμππαθνχεηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ ρξεηάδεηαη ε πξνεγνχκελε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πάλσ ζηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Απηφ 

ζα έπξεπε λα γίλεηαη θαη αλεμαξηήησο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο θαη ήδε ζε νξηζκέλα 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο 

κνλάδαο(π.ρ. Δζπεξηλφ ΔΠΑΛ Αγξηλίνπ).Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη 

ππάξρνληεο καζεηέο κπνξνχλ λα δερηνχλ ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Μπνξεί επνκέλσο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα πηινηηθή έξεπλα πνπ λα δηεξεπλά ηα παξαπάλσ. Δπεηδή φκσο νη 

παξαπάλσ πξνηάζεηο αλαηξέπνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ππξήλα ηεο θηινζνθίαο ησλ 

ζρνιείσλ απηψλ ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα εθαξκνζηνχλ ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. 

Άιισζηε, σο θαηλνηνκία θαη πεηξακαηηζκφο ελλνείηαη θάζε λέα ηδέα, θηινζνθία ή 

κέζνδνο ε νπνία κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγεί ζε αιιαγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο(Κνπινπκπαξίηζε, 2006,ζει. 67).Οη πεξηγξαθφκελεο ιχζεηο βξίζθνληαη πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία πεηξακαηηθνχ Δζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. ε 

νπνία δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν λφκν (φπσο θαη νπνηνπδήπνηε ΔΠΑΛ).Ο 

δηαρσξηζκφο ησλ πξφηππσλ απφ ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία δηεπθνιχλεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ηεο αξηζηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηα πξφηππα. Σν 

πεηξακαηηθφ εζπεξηλφ ΔΠΑΛ ζα πξέπεη  λα βξίζθεηαη ζε επαξρηαθή πφιε κε κεγάιε 

ελδνρψξα ψζηε λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο αληηκεησπίδνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο απφζηαζεο πνπ αλαθέξακε. Δπίζεο, αθνχ είλαη πεηξακαηηθά ζα πξέπεη λα 

είλαη ππφ ηελ επζχλε θάπνηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ζρνιήο. Απηφ κπνξεί λα είλαη ην Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην(ΔΑΠ) πνπ είλαη ην κφλν πνπ πξαγκαηνπνηεί ζπνπδέο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ ή ε ΑΠΑΗΣΔ πνπ είλαη ε θαηεμνρήλ ζρνιή γηα εθπαηδεπηηθνχο Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο. Δπνκέλσο, πξνηείλνληαη είηε ε Πάηξα (κε κεγάιε ελδνρψξα θαη χπαξμε 

ΔΑΠ θαη ΑΠΑΗΣΔ ή ηα Ησάλληλα(κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη χπαξμε ΑΠΑΗΣΔ). 

πκπεξάζκαηα 

 Οη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ αληηκεησπίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην κεγάιν πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο θαη ηεο απνηξνπήο εγγξαθήο 

δπλεηηθψλ καζεηψλ. Γηεξεπλψληαο ηηο ζεαηέο θαη αζέαηεο φςεηο ησλ αηηίσλ πνπ ην 

πξνθαινχλ λα ηηο αληηκεησπίζεη πξνηείλνληαο κηα δνκή εθπαίδεπζεο πνπ εληζρχεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (ζηνπο νπνίνπο άιισζηε απεπζχλνληαη ηα 
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ζρνιεία) δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηνπ ζρνιείνπ πνπ δελ 

εκπνδίδνπλ ηνπο καζεηέο λα ην παξαθνινπζήζνπλ.  
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Περύληψη 

την παροϑςα ανακούνωςη αναλϑεται το θϋμα Λογοτεχνύα και Διαπολιτιςμικϐτητα, με ιδιαύτερη 
αναφορϊ ςτη ςυμβολό τησ Λογοτεχνύασ ςτην κατϊκτηςη του κριτικοϑ εγγραμματιςμοϑ μϋςα απϐ την 
οπτικό τησ διαπολιτιςμικϐτητασ. το πλαύςιο αυτϐ, αναφερϐμαςτε ςτο ρϐλο τησ Λογοτεχνύασ ςτη 
διαχεύριςη τησ ετερϐτητασ ςε πολυγλωςςικϋσ τϊξεισ ενηλύκων, ςε μύα εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα, 
ϐπωσ αυτό διαμορφώθηκε τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ ςτη χώρα μασ. τϐχοσ μασ εύναι να τονύςουμε ϐτι 
το μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ θα πρϋπει να διαδραματύζει ζωτικϐ ρϐλο ςτο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα 
τησ Διαπολιτιςμικόσ Αγωγόσ και να ςτοχεϑει ςτην καλλιϋργεια όθουσ και αξιών ςε μύα κοινωνύα 
πολιτιςμικοϑ πλουραλιςμοϑ, ϐπου διαφορετικϋσ πολιτιςμικϋσ ταυτϐτητεσ και παραδϐςεισ 
ςυνυπϊρχουν, οριοθετοϑνται και ςυνδιαλϋγονται. Ϊνα απϐ τα ςημαντικϐτερα προβλόματα που 
εντοπύζονται ςόμερα ςε τϋτοιου τϑπου περιβϊλλοντα εύναι η «ϋμφυλη» διϊςταςη του κοινωνικοϑ 
αποκλειςμοϑ, με τισ γυναύκεσ να αποτελοϑν θϑματα πολλαπλών διακρύςεων. την παραπϊνω 
θεματικό εντϊςςεται η διδακτικό πρϐταςη που παραθϋτουμε ςτην παροϑςα εργαςύα, πρϐταςη που 
ςτοχεϑει αφενϐσ ςτην αξιοπούηςη τησ λογοτεχνύασ ςε τϊξεισ ενηλύκων και αφετϋρου ςτην 
ευαιςθητοπούηςη ϐλων πϊνω ςτην αναγκαιϐτητα ϊρςησ του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ και των 
ςτερεοτϑπων. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: λογοτεχνύα, διαπολιτιςμικϐτητα, ϋμφυλεσ ταυτϐτητεσ, κριτικϐσ γραμματιςμϐσ  

Ειςαγωγό 

ε μύα μεταβαλλϐμενη πολιτιςμικό πραγματικϐτητα, ϐπου η μετατϐπιςη των 
παραδοςιακών – εθνικών,  γλωςςικών,  θρηςκευτικών και  ευρϑτερα  πολιτιςμικών –  αξιών 
ςυνεπϊγεται κατϊ το πλεύςτον την αναποτελεςματικό λειτουργύα τουσ μϋςα ςε ϋνα 
γενικϐτερο πολιτιςμικϐ πλαύςιο, η διαδικαςύα τησ ενςωμϊτωςησ ατϐμων ό ομϊδων με 
παρϊλληλη διατόρηςη τησ ιδιαιτερϐτητϊσ τουσ – με την ευρϑτερη ϋννοια τησ 
διαφορετικϐτητασ – καθύςταται ιδιαύτερα δυςχερόσ ωσ προσ την προςαρμογό και 
διαμϐρφωςη των ταυτοτότων τουσ (Hohmann & Reich, 1989).  

Η αυξημϋνη ετερϐτητα και η πολιτιςµικό ποικιλομορφύα ςε κοινωνικϐ επύπεδο 
επιβϊλλουν τον επαναπροςδιοριςµϐ και την αναδιαμϐρφωςη των κοινωνικών δεδομϋνων 
προσ ϋνα νϋο πολυπολιτιςμικϐ προςανατολιςµϐ αρχών, αξιών και αντιλόψεων (Modgil et al., 
1997). Η εννοιολογικό προςϋγγιςη και η κοινωνικό αφετηρύα του ϐρου «πολυπολιτιςμικό 
κοινωνύα» ό «πολυπολιτιςμικϐτητα» βρϋθηκε ςτο επύκεντρο ακαδημαώκών και πολιτικών 
ςυζητόςεων όδη απϐ τη δεκαετύα του ΄80 ςε δυτικϋσ κοινωνύεσ που αποτϋλεςαν πϐλο 
ςυγκϋντρωςησ μεταναςτών (Schulte, 1992). ϑμφωνα με οριςμϋνουσ μελετητϋσ (βλ. Miksch 
1991; Leggewie 1990), διατυπώθηκαν κατϊ καιροϑσ αντικρουϐμενεσ απϐψεισ αναφορικϊ με 
τη ςημειολογύα του ϐρου, καθώσ, ωσ αμφιλεγϐμενη και διφοροϑμενη ϋννοια, κατϋςτηςε την 
ϋννοια «ετερογϋνεια» ταυτϐςημη με τον ϐρο «κύνδυνοσ» ό «απειλό» για τισ χώρεσ υποδοχόσ 
(Schulte, 1992).  

   Η διαρκώσ αυξανϐμενη μετακύνηςη και επαφό πληθυςμιακών οµϊδων και ςτην 
ελληνικό κοινωνύα τα τελευταύα χρϐνια προςδύδει ςε αυτόν, ςταδιακϊ, ςυνεχώσ εντονϐτερα 
πολυπολιτιςμικϊ χαρακτηριςτικϊ. Η πραγματοπούηςη δε του βαςικοϑ ςτϐχου τησ 
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πολυπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ, που εύναι η ιςϐτητα ευκαιριών, απαιτεύ μια ςυνεχό 
διαδικαςύα μεταρρυθμιςτικών παρεμβϊςεων (Παλαιολϐγου & Ευαγγϋλου, 2003). Ψςτϐςο, 
ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, η ςυνϑπαρξη ποικύλων πολιτιςμικών ομϊδων και η ςυμβύωςη 
διαφορετικών πολιτιςμών ςτο πλαύςιο ενϐσ κυρύαρχου δημιουργεύ ςυχνϊ ανιςϐτητεσ ςτην 
κατανομό των δημϐςιων αγαθών και ςτη χρόςη κοινωνικών δικαιωμϊτων, με ςυνϋπεια την 
καλλιϋργεια προκαταλόψεων και ςτερεοτϑπων και την εκδόλωςη φαινομϋνων ξενοφοβύασ 
και ρατςιςμοϑ – ςτοιχεύων ανθεκτικών ςτο χρϐνο – που απειλοϑν την κοινωνικό ςϑγκλιςη 
και ςυνοχό. Η επικρατοϑςα ςυνόθωσ ϊποψη τησ κυρύαρχησ πολιτιςμικόσ ομϊδασ θεωρεύ, 
ϊκριτα, "ξϋνο" κϊθε τι το διαφορετικϐ προσ αυτό. Επιπλϋον, η περύπτωςη "αποδοχόσ" 
κϊποιων "διαφορετικών" ομϊδων νοεύται ςυνόθωσ ωσ αφομοιωτικό διαδικαςύα με πρϐτυπο 
τον κυρύαρχο τρϐπο ζωόσ (Αζύζι – Καλατζό κ.α., 2011).  

Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι ϋνα απϐ τα ςημαντικϐτερα προβλόματα που εντοπύζονται 
ςόμερα ςε πολλϋσ χώρεσ υποδοχόσ μεταναςτών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ Ελλϊδασ, 
εύναι η «ϋμφυλη» διϊςταςη του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ (Γκαςοϑκα, 2002), με τισ γυναύκεσ 
να αποτελοϑν θϑματα διακρύςεων, καθώσ, ωσ «ξϋνεσ», αντιμετωπύζουν επιπρϐςθετα 
προβλόματα ςε ςχϋςη με ϊλλεσ (Λαζαρύδου, 1995). Η διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη δεν πρϋπει 
να αγνοεύ την πολυεθνικϐτητα και πολυπολιτιςμικϐτητα τησ ελληνικόσ κοινωνύασ ςε κϊθε 
βαθμύδα και ςτο πλαύςιο τησ δια βύου μϊθηςησ. Αντύθετα, εύναι αναγκαύο να ςυμπεριλϊβει 
ςτη θεωρύα, ςτισ υποθϋςεισ και ςτισ μεθϐδουσ τησ το πολιτιςμικϐ πλαύςιο των γυναικών 
των εθνοπολιτιςμικών ομϊδων, με ιςϐτιμη αντιμετώπιςη των πολιτιςμών που αυτϋσ 
εκπροςωποϑν. 

το παραπϊνω πλαύςιο εντϊςςεται η διδακτικό πρϐταςη που παραθϋτουμε ςτη 
ςυνϋχεια, η οπούα απευθϑνεται ςε ενόλικεσ μαθητϋσ ςε πολϑγλωςςα μαθηςιακϊ 
περιβϊλλοντα και ςτηρύζεται ςτην αξιοπούηςη λογοτεχνικών κειμϋνων, με βαςικϐ θϋμα 
ςτερεοτυπικϋσ αντιλόψεισ αναφορικϊ με τη ςχϋςη των δϑο φϑλων, τη θϋςη και τον ρϐλο 
των γυναικών ςτο κοινωνικοπολιτιςμικϐ γύγνεςθαι διαχρονικϊ. 

Βαςικϋσ αρχϋσ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων ςτο πλαύςιο τησ 
διαπολιτιςμικότητασ 

  Εξετϊζοντασ την ελληνικό εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα, διαπιςτώνεται ϐτι η 
διαφορετικϐτητα ςτο ςχολεύο δεν ςυνιςτϊ χαρακτηριςτικϐ των «ξϋνων» μαθητών/τριών 
αποκλειςτικϊ. Οι ςχολικϋσ τϊξεισ ϋχουν μετατραπεύ ςε ανομοιογενό ςϑνολα που 
αποτελοϑνται απϐ μαθητϋσ/τριεσ, αλλϊ και εκπαιδευτικοϑσ με διαφορετικϋσ καταβολϋσ. Η 
ανομοιογϋνεια ςτισ ςχολικϋσ τϊξεισ αφορϊ διϊφορεσ παραμϋτρουσ, ϐπωσ την κοινωνικο – 
οικονομικό προϋλευςη, τη γλώςςα, τουσ ατομικοϑσ ρυθμοϑσ μϊθηςησ, τισ διαφορετικϋσ 
επικοινωνιακϋσ, ςυναιςθηματικϋσ και μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ των ατϐμων, τισ πολιτιςμικϋσ 
ιδιαιτερϐτητεσ και τϋλοσ το φϑλο. Σο ςχολεύο διαμορφώνει μϋςα απϐ τα ςχολικϊ εγχειρύδια 
αλλϊ και μϋςα απϐ τισ διδακτικϋσ πρακτικϋσ μύα ϋμφυλη ταυτϐτητα, που ανταποκρύνεται ςε 
αξιολογικό ιερϊρχηςη των φϑλων και ςε καταμεριςμϐ ικανοτότων (Ανδροϑςου, 2000).  

    Η εκπαύδευςη ενηλύκων, ειδικϐτερα, εύναι απαραύτητο να υιοθετόςει πολυπολιτιςμικϋσ 
προοπτικϋσ που να βαςύζονται ςε μεθϐδουσ και πρϊξεισ, ϋνα αύτημα, που ςόμερα καθιςτϊ 
επιτακτικϐτερο η κοινωνικό κινητικϐτητα. Αυτϐ θα επιτευχθεύ με την εφαρμογό βαςικών 
εκπαιδευτικών αρχών, απαραύτητων για τον παραμεριςμϐ των προκαταλόψεων και τον 
περιοριςμϐ των ϐποιων ρατςιςτικών διακρύςεων (Παπαχρόςτοσ, 2007; Αζύζι – Καλατζό κ.α., 
2011): 

 Δθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε. 

 Δθπαίδεπζε κε ζηφρν ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ζε φιεο ηηο γπλαίθεο, νη 

νπνίεο πθίζηαληαη θάζε κνξθήο θαηαπίεζε, απνξξίπηνληαη θαη δηψθνληαη απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 Δθπαίδεπζε κε ζηφρν ηνλ πνιηηηζκηθφ αιιεινζεβαζκφ. 

 Δθπαίδεπζε πνπ δελ εληζρχεη εζλνθεληξηθνχο ηξφπνπο ζθέςεσλ θαη πξάμεσλ. 

 Δθπαίδεπζε ελαληίνλ θάζε κνξθήο θνηλσληθνχ θαη εζληθνχ ξαηζηζκνχ. 
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 Δθπαίδεπζε πνπ αλαγλσξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο γπλαίθαο (Αδίδη – Καιαηδή 

θ.α.;  Παπαρξήζηνο, 2007). 

       Οι αρχϋσ αυτϋσ τησ διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ εμπεριϋχουν ευαιςθηςύα ςτη 
διαχεύριςη των ςτερεοτϑπων ςχετικϊ με το φϑλο. Η κοινωνικό ςυνοχό προωθεύται με την 
αναγνώριςη των πολιτιςμικών ιδιαιτεροτότων των γυναικών μϋςα απϐ τη διαμϐρφωςη 
ενϐσ κοινωνικοϑ πλαιςύου, ςτο οπούο θα μποροϑν να ςυνυπϊρχουν και να αναπτϑςςονται 
ϐλοι οι πολιτιςμού (Παπαχρόςτοσ, 2007). τη διαμϐρφωςη του πλαιςύου αυτοϑ, που 
βρύςκεται ςε ϊμεςη ςυνϊρτηςη με την κριτικό ςκϋψη, την ωριμϐτητα ςτην αντιμετώπιςη 
δυςκολιών και κατ΄επϋκταςη την ϊρςη του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ, καθοριςτικϐ ρϐλο 
διαδραματύζει ο/η διδϊςκων/ουςα. την εκπαύδευςη ενηλύκων, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να 
χρηςιμοποιόςει ενεργητικϋσ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ, οι οπούεσ προωθοϑν την 
αλληλεπύδραςη εκπαιδευτό και εκπαιδευϐμενου και ενθαρρϑνουν τουσ μαθητευϐμενουσ να 
αναπτϑςςουν την κριτικό τουσ ικανϐτητα, να επεξεργϊζονται λϑςεισ και να μαθαύνουν μϋςα 
απϐ πρακτικό εξϊςκηςη (Μπρύνια, 2015). Μερικϋσ τϋτοιεσ τεχνικϋσ εύναι η εμπλουτιςμϋνη 
ειςόγηςη, ο καταιγιςμϐσ ιδεών, η εργαςύα ςε ομϊδεσ, η μελϋτη περύπτωςησ, το παιχνύδι 
ρϐλων, η προςομούωςη, η επύδειξη. Όλεσ οι παραπϊνω τεχνικϋσ προϒποθϋτουν την ενεργϐ 
ςυμμετοχό του εκπαιδευϐμενου (Μπρύνια, 2015).  
       Οι εκπαιδευτικϋσ αυτϋσ τεχνικϋσ ευνοοϑν την πραγμϊτωςη αποτελεςματικόσ μϊθηςησ 
των ενηλύκων με την αξιοπούηςη των εμπειριών των εκπαιδευϐμενων και την ενεργητικό 
ςυμμετοχό τουσ, καθώσ και τη διαμϐρφωςη μαθηςιακοϑ κλύματοσ, που χαρακτηρύζεται απϐ 
ουςιαςτικό επικοινωνύα και ςυνεργατικϐ πνεϑμα. Ϊτςι, επϋρχεται ενδυνϊμωςη των 
ενόλικων εκπαιδευϐμενων, οι οπούοι αιςθϊνονται πλϋον δυνατού και ικανού να 
αντιμετωπύςουν ςυναιςθηματικϊ και ψυχολογικϊ εμπϐδια, ϐπωσ το φϐβο για την αποτυχύα 
και για το ϊγνωςτο, την αύςθηςη απειλόσ του γοότρου τουσ και τησ πύεςησ, λϐγω 
υποχρεώςεων, ςε ςυνδυαςμϐ με αρνητικϋσ προϒπϊρχουςεσ εμπειρύεσ απϐ το ςχολεύο 
(Μπρύνια, 2015).   

Λογοτεχνύα και κατϊκτηςη του Κριτικού Γραμματιςμού μϋςα από την οπτικό 
τησ Διαπολιτιςμικότητασ 

      H διαπολιτιςμικϐτητα, ςτο μϊθημα τησ διδαςκαλύασ τησ γλώςςασ ωσ δεϑτερησ ό ξϋνησ, 
θα πρϋπει να επαναπροςδιορύςει το περιεχϐμενϐ τησ, ϋτςι ώςτε να αποτελεύ μύα ςυνεχό 
διαδικαςύα νοηματοδϐτηςησ των ςημειωτικών πρακτικών – ανεξαρτότωσ  αν ανόκουν ςτον 
ϋνα ό ςτον ϊλλο πολιτιςμϐ – μϋςω τησ διδαςκϐμενησ γλώςςασ, χωρύσ προςπϊθεια 
γενικεϑςεων και διϊθεςη διατϑπωςησ κανϐνων, αλλϊ με ςτϐχο την καταςκευό κριτικών 
κοινωνικοπολιτιςμικών υποκειμϋνων. Σο διδακτικϐ υλικϐ, επομϋνωσ, ϐπωσ και η 
μεθοδολογύα για τη διδαςκαλύα τησ ελληνικόσ γλώςςασ ωσ δεϑτερησ ό ξϋνησ θα πρϋπει να 
περιλαμβϊνει ςτοιχεύα απϐ διϊφορουσ πολιτιςμοϑσ, γνωςτϊ ό ϊγνωςτα ςτουσ 
μαθητϋσ/τριεσ, τα οπούα, ςτη διδαςκαλύα, θα αποτελοϑν αντικεύμενο επεξεργαςύασ και 
νοηματοδϐτηςησ (Φατζηςαββύδησ, 2001).  
      Η κριτικό παιδαγωγικό προςεγγύζει τον διαπολιτιςμϐ ωσ το ςυνολικϐ κοινωνικϐ πεδύο 
παραγωγόσ νοόματοσ. το πεδύο αυτϐ, υπϊρχει ετερογϋνεια και ςυγκροϑςεισ, λϐγω τησ 
ποικιλύασ των ρϐλων, των ςχϋςεων, αλληλοςυγκρουϐμενων αναπαραςτϊςεων και 
ιδεολογιών, που διαμορφώνουν ατομικϋσ και ςυλλογικϋσ ταυτϐτητεσ (Παςχαλύδησ, 2006). 
Οπωςδόποτε, εξαιτύασ τησ ιςχυρόσ κοινωνικόσ κινητικϐτητασ, αυτό η ταυτϐτητα ϋχει την 
τϊςη να γύνεται πολλαπλό. Οποιοςδόποτε ςτον κϐςμο ςυμμετϋχει ςε περιςςϐτερα απϐ ϋνα 
κοινωνικϊ, πολιτιςμικϊ και διαπολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα αποτελεύ μϋροσ ενϐσ ιδιαύτερου 
πολιτιςμοϑ αλλϊ και μϋροσ ενϐσ ό περιςςϐτερων ευρϑτερων πολιτιςμών (Μολαςιώτη, 
2007).  
      τισ διαπολιτιςμικϋσ κοινωνύεσ, η παιδαγωγικό ςυνιςτϊ μεγϊλησ ςημαςύασ  πολιτιςμικό 
πρακτικό με ρϐλο καθοριςτικϐ ςτην κατανϐηςη, ερμηνεύα και αξιολϐγηςη του κϐςμου και η 
μϊθηςη προςεγγύζεται ωσ «μϋροσ τησ διαδικαςύασ τησ ύδιασ κοινωνικόσ αλλαγόσ» (Williams, 
1989). ε ϋνα τϋτοιο πλαύςιο διδαςκαλύασ τησ λογοτεχνύασ,  η ανϊγνωςη ϋχει κριτικϐ 
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χαρακτόρα ϐταν δεν περιορύζεται ςτον εντοπιςμϐ τησ κϑριασ ιδϋασ και ςτην ϊντληςη του 
μοναδικοϑ νοόματοσ, αλλϊ επιδιώκει να αποκαλϑψει τα ςυςτόματα που επηρεϊζουν τα 
νοόματα και να αναλϑςει το κοινωνικϐ πλαύςιο των κειμϋνων (Μολαςιώτη, 2007).  
       Καλλιϋργεια του κριτικοϑ (πολιτιςμικοϑ) γραμματιςμοϑ ςημαύνει καλλιϋργεια τησ 
ικανϐτητασ για αντιθετικϋσ αναγνώςεισ των κειμϋνων, που αποκαλϑπτουν το αξιακϐ και 
ιδεολογικϐ τουσ υπϐςτρωμα (Μολαςιώτη, 2007). Με τον τρϐπο αυτϐ το κεύμενο δεν 
προςεγγύζεται ωσ πηγό νοόματοσ, οϑτε ωσ μϋςο εκμϊθηςησ μεθϐδων ανϊγνωςησ, αλλϊ ωσ 
τϐποσ κριτικοϑ διαλϐγου για την παραγωγό μιασ πολιτιςμικϊ και κοινωνικϊ μεςολαβημϋνησ 
ερμηνεύασ (Παςχαλύδησ, 2006).  
       Η λογοτεχνύα κατϋχει (ό θα πρϋπει να κατϋχει) εξϋχουςα θϋςη ςτα Αναλυτικϊ 
Προγρϊμματα πουδών, αφοϑ μϋςω αυτόσ επιτυγχϊνεται: 

 ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, 

 ε θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο,  

 ε δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο ζηάζεο,  

 ν εκπινπηηζκφο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη  

 ε δηακφξθσζε δηα βίνπ αλαγλσζηψλ. 

Σο μϊθημα τησ λογοτεχνύασ, ωσ μϋςο αγωγόσ ςτο ςϑγχρονο πολιτιςμϐ, μπορεύ να 
αξιοποιηθεύ ωσ ϋνα προνομιακϐ μϋςο για τη ςυνειδητοπούηςη, διερεϑνηςη, κριτικό ανϊλυςη 
και κατανϐηςη των διαφορετικών πολιτιςμικών αναπαραςτϊςεων, διακρύςεων και αξιών, 
ςϑμφωνα με τισ οπούεσ γύνεται κατανοητό η κοινωνικό και πολιτιςμικό εμπειρύα των 
μαθητών/τριών και διαμορφώνεται η κοινωνικό τουσ ταυτϐτητα. Οι μαθητϋσ/τριεσ ϋχουν 
τη δυνατϐτητα να κατανοόςουν τον εαυτϐ τουσ, τισ εμπειρύεσ τουσ, τον κϐςμο ςτον οπούο 
ζουν και να αντιμετωπύςουν την ετεροφοβύα και τα κυρύαρχα κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ 
ςτερεϐτυπα αποκτώντασ διαπολιτιςμικό ςυνεύδηςη (Παςχαλύδησ, 2006).  
      Η δυναμικό τησ λογοτεχνύασ εύναι τϋτοια, που μπορεύ να καθοδηγόςει το ςϑνολο των 
εκπαιδευϐμενων ϐχι μϐνο ςτην καλλιϋργεια θετικών ςτϊςεων, αλλϊ και ςτα μονοπϊτια τησ 
πνευματικόσ αναζότηςησ. Η λογοτεχνύα αποτελεύ ϋναν καλϐ αγωγϐ διαπολιτιςμικόσ 
επικοινωνύασ και μϊθηςησ, αλλϊ και ςυγκριτικόσ αμφιπολιτιςμικόσ προςϋγγιςησ, γιατύ εύναι 
ϋνασ εϑχρηςτοσ χϊρτησ, ϐπου απεικονύζεται το πολιτιςμικϐ φορτύο ϐλων των ανθρώπων: οι 
ομοιϐτητεσ, οι διαφορϋσ και οι ςυγκροϑςεισ (Μπερερόσ κ.α., 2007).  
      Για την ϋνταξη τησ διαπολιτιςμικόσ λογοτεχνύασ χρειϊζεται καταρχϊσ η μη διϊκριςη τησ 
λογοτεχνύασ ςε εθνικό και ξϋνη – τουλϊχιςτον ςτο επύπεδο τησ εκπαύδευςησ. Ϊπειτα, ο 
εκπαιδευτικϐσ μπορεύ, με αφορμό ϋνα λογοτεχνικϐ κεύμενο, να ςχεδιϊζει δραςτηριϐτητεσ, οι 
οπούεσ να ανταποκρύνονται ςτισ διαςτϊςεισ που εκεύνοσ επιθυμεύ να προςεγγύςει, 
προςπαθώντασ να δύνει πϊντα ςυγκεκριμϋνο περιεχϐμενο ςε κϊποιεσ γενικϋσ γνώςεισ. Σο 
υποςτηρικτικϐ υλικϐ, που ενιςχϑει τισ δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ, καλϐ εύναι να προκαλεύ το 
ενδιαφϋρον και την αυτενϋργεια των μαθητών/τριών (Μπερερόσ κ.α., 2007).   
      Η διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη εύναι αναγκαύο να καταςτόςει ικανοϑσ τουσ μαθητϋσ/τριεσ 
να κατανοόςουν ϐτι τα κεύμενα δεν εύναι ςϑνολα προτϊςεων χωρύσ ιδεολογικϐ περιεχϐμενο. 
Σα κεύμενα καταςκευϊζουν εκδοχϋσ και θεωρόςεισ τησ καθημερινόσ εμπειρύασ του κϐςμου, 
που ςχετύζονται με ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ και πολιτιςμικϋσ κοινωνικϋσ και 
πολιτικϋσ θϋςεισ. Οι μαθητϋσ/τριεσ, επύςησ, θα πρϋπει να κατανοόςουν ϐτι η παραγωγό 
κειμϋνου ςυνιςτϊ μύα δυναμικό διαδικαςύα που αναδϑεται μϋςα απϐ την εμπλοκό των 
μαθητών/τριών και με διαδικαςύεσ ςυλλογόσ, ςϑγκριςησ, καταγραφόσ και αναθεώρηςησ 
του περιεχομϋνου και τησ γλωςςικόσ του διατϑπωςησ, με ςτϐχο να κρύνουν, να 
επικυρώςουν ό να αμφιςβητόςουν θϋςεισ, απϐψεισ, ιδεολογύα (Πανϊου, 2013).  
      Σο νϋο Πρϐγραμμα πουδών για τη λογοτεχνύα αποβλϋπει ςτη γλωςςικό - αιςθητικό και 
πολιτιςμικό αγωγό των μαθητών/τριών, με ϋμφαςη ςτον «κριτικϐ λογοτεχνικϐ 
γραμματιςμϐ». Η οικοδϐμηςη τησ τϊξησ ςε κοινϐτητα «λογοτεχνικοϑ γραμματιςμοϑ», μϋςα 
ςε ςυνθόκεσ δημοκρατικοϑ διαλϐγου και ςυλλογικόσ μϊθηςησ, επιτρϋπει, μεταξϑ ϊλλων, ςε 
διδϊςκοντεσ και διδαςκομϋνουσ να αποκτόςουν κριτικό επύγνωςη τησ πολυφωνύασ, αλλϊ 
και να αποδεχτοϑν τη ςχετικϐτητα και πολλαπλϐτητα των ερμηνευτικών προςεγγύςεων, με 
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παρϊλληλη κριτικό αντιμετώπιςη και των δικών τουσ ερμηνευτικών προτϊςεων (Πανϊου, 
2013). Η εμπειρύα τησ καθημερινόσ πρακτικόσ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ αποδεικνϑει ϐτι η 
λογοτεχνύα εύναι ϋνασ κατεξοχόν διαπολιτιςμικϐσ τϐποσ, ϐπου ο διϊλογοσ ανϊμεςα ςτουσ 
πολιτιςμοϑσ γύνεται πρϊξη μϋςα απϐ τη μετϊφραςη, τη διαςκευό και την αϋναη 
επανερμηνεύα, ϋτςι ώςτε η ετερϐτητα ϐχι μϐνον αναγνωρύζεται, αλλϊ ενςωματώνεται ωσ 
αναγκαύοσ ϐροσ τησ ζωτικϐτητασ και τησ δυναμικόσ τησ.  

Η διδακτικό πρόταςη 

      Η διδακτικό πρϐταςη που παραθϋτουμε ςτη ςυνϋχεια εύναι ανοιχτό και ευϋλικτη, οϑτωσ 
ώςτε να μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςε οποιαδόποτε χρονικϊ περιθώρια ό πλαύςια εφαρμογόσ, 
ςτο μικρο – επύπεδο ενϐσ τμόματοσ μιασ τϊξησ ό ςτο μακρο- επύπεδο του ςυνϐλου των 
τμημϊτων μιασ τϊξησ ενηλύκων. Αποτελεύ μύα εναλλακτικό πρϐταςη διδαςκαλύασ τησ 
λογοτεχνύασ, μύα καινοτϐμο διδακτικό πρακτικό, που ςυνδυϊζει την κατϊκτηςη του 
λογοτεχνικοϑ γραμματιςμοϑ με την ϋρευνα, την ανακαλυπτικό μϊθηςη (discovery learning) 
και την πολϑπλευρη οπτικό θεώρηςη γεγονϐτων και καταςτϊςεων. 
      Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ πρϐταςησ εύναι η ςϑνδεςό τησ κατϊ κϑριο λϐγο με τα νϋα 
Προγρϊμματα πουδών για τη Νεοελληνικό Λογοτεχνύα του Νϋου χολεύου και τισ βαςικϋσ 
του αρχϋσ. τϐχοσ του να αναδειχθοϑν εκεύνεσ κυρύωσ οι πτυχϋσ, που προβϊλλουν τη 
λογοτεχνύα ωσ ςημαύνον μορφωτικϐ αγαθϐ και φορϋα οικουμενικών αξιών, ςτο πλαύςιο μιασ 
ανθρωπιςτικόσ παιδεύασ. Για τισ ανϊγκεσ τησ εφαρμογόσ, καθοριςτικόσ ςημαςύασ εύναι η 
επιλογό τησ θεματολογύασ εκεύνησ, που παρουςιϊζει μεγαλϑτερη ςυνϊφεια με θεμελιώδεισ 
αξύεσ και δικαιώματα του ανθρώπου, με ςϑγχρονα κοινωνικϊ θϋματα και ζητόματα 
διαχεύριςησ τησ ετερϐτητασ, με προβλόματα ανθρώπινων ςχϋςεων και τϋλοσ με θϋματα που 
ενδιαφϋρουν και αφοροϑν ϊμεςα ενόλικεσ μαθητϋσ/τριεσ (Παπαλεοντύου, 2014).   
      Mε βϊςη τα νϋα Προγρϊμματα πουδών για τη Λογοτεχνύα, προβλϋπεται η επεξεργαςύα 
θεματικών ενοτότων. Η θεματικό ενϐτητα που προτεύνουμε ϋχει τύτλο: «Σα φύλα ςτη 
λογοτεχνύα», με εφαρμογό του μοντϋλου του project  βϊςει τησ ομαδοςυνεργατικόσ 
μεθϐδου και με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ παρακϊτω θεματικϋσ: 

 χγθξηζε αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ πνξηξέησλ, ξφισλ θαη ζρέζεσλ ζε θείκελα ίδηαο ή 

δηαθνξεηηθήο επνρήο θαη αηηηνιφγεζε ησλ δηαθνξψλ ησλ θεηκέλσλ, κε βάζε ην θνηλσληθφ 

θαη ηζηνξηθφ πιαίζην, ζην νπνίν εληάζζνληαη. 

 Γηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ ζρεηηθά κε ηα δχν θχια θαη θαζνξηζκφο ηνπ 

ξφινπ θαη ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο ζε ινγνηερληθά θείκελα ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο.  

Σηόρνη ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη ε 

ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο αγψλεο ζπνπδαίσλ γπλαηθείσλ πξνζσπηθνηήησλ γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ  

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ φινπ ηνπ καζεηηθνχ δπλαµηθνχ, κε ζθνπφ λα ζπµβάιεη 

ζηελ επνηθνδνµεηηθή ζπκβίσζε ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ  

 Ζ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο, εκπηζηνζχλεο, νκαδηθφηεηαο  

Βαςικό Μεθοδολογικό Πλαύςιο:  

      Εύδοσ διδακτικόσ πρακτικόσ: Διαθεματικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ (διακειμενικϐτητα), με 
εφαρμογό τησ ομαδοςυνεργατικόσ μεθϐδου και του ςχεδύου εργαςύασ (project). 
Ωλλεσ μϋθοδοι: Ερμηνευτικό, Διερευνητικό – Ανακαλυπτικό,  Καταιγιςμϐσ Ιδεών (brain – 
storming) 
 
Οι φϊςεισ του ςχεδύου εργαςύασ που προτεύνουμε εύναι τρεισ (ΤΠΠΘ, 2012): 

Καθοριςμόσ Α΄ ταδύου Project ─ Υϊςη πριν την ανϊγνωςη (4 διδακτικϋσ ώρεσ):  
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τη φϊςη αυτό «χτύζονται οι γϋφυρεσ» μεταξϑ κειμϋνων και μαθητών/τριών. Κϑριοσ 
ςκοπϐσ τησ εύναι να δώςει κύνητρα για ανϊγνωςη που θα ακολουθόςει και να εμπλουτύςει 
το γνωςτικϐ και πολιτιςμικϐ ορύζοντα των μαθητών/τριών, δημιουργώντασ ϋνα πλαύςιο 
προβληματιςμοϑ που θα διευκολϑνει την προςϋγγιςη του νοόματοσ. Για το ςκοπϐ αυτϐ, 
διεξϊγονται ςυζητόςεισ ςτην τϊξη και πραγματοποιοϑνται διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ, 
ατομικϋσ ό ομαδικϋσ, προφορικϋσ ό γραπτϋσ, ςυνόθωσ ερευνητικόσ φϑςεωσ (ςε μη 
λογοτεχνικϋσ πηγϋσ ό ςτο πεδύο). Σα κεύμενα που χρηςιμοποιοϑμε ςε αυτό τη φϊςη εύναι 
ςυνόθωσ μη λογοτεχνικϊ (επιςτημονικϊ, πληροφοριακϊ, δημοςιογραφικϊ, οπτικϊ, 
ηλεκτρονικϊ) αλλϊ και μικρϊ λογοτεχνικϊ κεύμενα (μικρϊ διηγόματα, αποςπϊςματα απϐ 
μεγαλϑτερα πεζϊ, ποιόματα) που διαβϊζονται ςτην τϊξη και προετοιμϊζουν την κυρύωσ 
ανϊγνωςη. τη ςυγκεκριμϋνη πρϐταςη, αφϐρμηςη μπορεύ να αποτελϋςει μύα ςυζότηςη 
ςχετικϊ με τη θϋςη και το ρϐλο του γυναικεύου φϑλου διαχρονικϊ, π.χ. ςτην Αρχαύα Ελλϊδα, 
Ρώμη, Βυζϊντιο, Μεςαύωνα, νεϐτερα χρϐνια κτλ. 

 Καθοριςμόσ Β΄ ταδύου Project ─ Υϊςη κατϊ την ανϊγνωςη  (6 διδακτικϊ δύωρα)                       
Φρονοδιϊγραμμα  

 Δλεκέξσζε    &   νξγάλσζε    Μαζεηηθνχ    Γπλακηθνχ  ─  πδήηεζε/ Δλεκέξσζε  ησλ    

καζεηψλ/ηξηψλ   πάλσ  ζην   κεζνδνινγηθφ   πιαίζην πνπ ζα αθνινπζεζεί   

 Καηακεξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε νκάδεο εξγαζίαο  

 Αλάζεζε εξγαζηψλ ζηηο νκάδεο 

 Καζνδήγεζε  καζεηψλ/ηξηψλ  ζηελ  αλαδήηεζε  ησλ  πιεξνθνξηψλ, ηε  νξγάλσζε ηεο 

έξεπλαο θαη ηε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ 

 Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία – ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο/ επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο 

 Παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο  

 Οινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Καθοριςμόσ Ομϊδων 

      Η διδακτικό πρϐταςη απευθϑνεται ςε 20 μαθητϋσ/τριεσ, οι οπούοι χωρύζονται ςε 5 
ομϊδεσ. Κϊθε ομϊδα διατηρεύ τον φϊκελϐ τησ και ςυγκεντρώνει τισ εργαςύεσ τησ ςε ϋντυπη 
και ηλεκτρονικό μορφό. 

Θεματολογύα 

Οι ομϊδεσ αςχολοϑνται με τα παρακϊτω θϋματα:  
 Μειέηε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ δηαθφξσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ (απφ δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

θαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία θαη δηθηπνγξαθία) θαη εμέηαζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηε 

ζρέζε ησλ δχν θχισλ θαη ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο απφ ηελ 

αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. 

 Σαμηλφκεζε ησλ θεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο σο πξνο ην θχιν.  

 Αλάιπζε ζεκαηηθψλ (Ζ δχλακε ηεο αγάπεο, ην πξνμεληφ, ην ζέκα ηεο πξνίθαο, 

παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα, γάκνο θηι.).  

 χγθξηζε θεηκέλσλ - Γηαθεηκεληθφηεηα (νκνηφηεηεο - δηαθνξέο). Σνπνζέηεζε  ησλ 

θεηκέλσλ ζην ηζηνξηθνθνηλσληθφ  πιαίζην  πνπ αλήθνπλ θαη ζχγθξηζε  κε  ηα δεδνκέλα 

ηεο  ζχγρξνλεο επνρήο.  

 Απνδειηίσζε – θαηά θχιν θαηαγξαθή/ θαηακέηξεζε ησλ ζπγγξαθέσλ, ηα έξγα ησλ 

νπνίσλ επηιέγνληαη σο αληηθείκελν κειέηεο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

Προτεινόμενεσ θεματικϋσ για κϊθε ομϊδα : 

α. Η θϋςη τησ γυναύκασ ςτισ παραδοςιακϋσ οικογϋνειεσ  - Η προύκα  -  Ο γϊμοσ  
Προτεινόμενα κεύμενα:  
Α. Δημοτικϊ τραγοϑδια: α. Σου νεκροϑ αδελφοϑ, β. Σησ νϑφησ που κακοπϊθηςε 
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γ. Κοιμόςου, αςτρύ (Δημοτικϐ τραγοϑδι - νανοϑριςμα) 
Β. Βιτςϋντζου Κορνϊρου: Ερωτϐκριτοσ (επιλεγμϋνα αποςπϊςματα)  
Γ. Ανδρϋα Λαςκαρϊτου: Η Προύκα  
Δ. Αλϋξανδρου  Παπαδιαμϊντη: Η Υϐνιςςα, Πατϋρα ςτο ςπύτι  
Ε. Γρηγϐριου Ξενϐπουλου: τϋλλα Βιολϊντη  
Σ. Κωνςταντύνου Θεοτϐκη: Η τιμό και το χρόμα  
Ζ. Διαμαντό Αξιώτη: Η Άννα του Κλόδονα 
Η. Ωντον Σςϋχωφ: Ένασ αριθμϐσ 
 
β. Γυναύκεσ  ςτη  βιοπϊλη  
Προτεινόμενα  κεύμενα:  
Α. Αλϋξανδρου Παπαδιαμϊντη: Υϐνιςςα  
Β. Αλϋξανδρου Παπαδιαμϊντη: Πατϋρα ςτο ςπύτι 
Γ. Αλϋξανδρου Παπαδιαμϊντη: Σο μοιρολϐγι τησ φώκιασ  
Δ. Κωνςταντύνου Θεοτϐκη: Η τιμό και το χρόμα  
Ε. Ϊλλησ Αλεξύου: Όμωσ ο μπαμπϊσ δεν ερχϐταν 
 
γ. Η μητϋρα ςτη λογοτεχνύα – Οικογενειακϋσ ςχϋςεισ 
Προτεινόμενα κεύμενα:  
Α. Δημοτικϐ  Σραγοϑδι: Σου νεκροϑ αδελφοϑ, 
     [παρϊλληλο Γ. Φειμωνϊ: Ο βοηθϐσ των θαμμϋνων]  
Β. Γεωργύου Βιζυηνοϑ:  Σο αμϊρτημα τησ μητρϐσ μου  
Γ. Κώςτασ Βϊρναλησ: Οι πϐνοι τησ Παναγιϊσ 
Δ. Αλϋξανδρου Παπαδιαμϊντη: Η φϐνιςςα  
Ε. Αλϋξανδρου Παπαδιαμϊντη: Πατϋρα ςτο ςπύτι 
Σ. Εμμανουόλ ΡοϏδη: Η εορτό του πατρϐσ μου  
Ζ. Ωννα Υρανκ: Απϐ το ημερολϐγιο τησ Άννασ Υρανκ 
Η. Ϊλλησ Αλεξύου: Όμωσ ο μπαμπϊσ δεν ερχϐταν 
  
δ. Ο ϋρωτασ ςτη λογοτεχνύα 
Προτεινόμενα κεύμενα:  
Α. Βιτςϋντζου  Κορνϊρου: Ερωτϐκριτοσ (αποςπϊςματα) 
Β. Κωνςταντύνου Θεοτϐκη: Η τιμό και το χρόμα 
Γ. Γρηγϐριου Ξενϐπουλου: τϋλλα Βιολϊντη 
Δ. Μαρύασ Πολυδοϑρη: Κοντϊ ςου, Δεν τραγουδώ παρϊ γιατύ μ’ αγϊπηςεσ 
Ε. Ο ϋρωτασ ςτο ϋργο του Παπαδιαμϊντη 
  
ε. Βιολογικϐ και κοινωνικϐ φϑλο  
Προτεινόμενα κεύμενα:  
Α. Γεωργύου Βιζυηνοϑ: Σο μϐνον τησ ζωόσ του ταξεύδιον  
Β. Γεωργύου Βιζυηνοϑ: Μοςκώβ  ελόμ  
Γ. Ρϋασ Γαλανϊκη: Ελϋνη ό ο Κανϋνασ  
Δ. Ελιςϊβετ Μουτζϊν – Μαρτινϋγκου: Απομνημονεϑματα 
Ε. Πηνελϐπησ Δϋλτα: Πρώτεσ ενθυμόςεισ 
Σ. Εμμανουόλ ΡοϏδη: Η Πϊπιςςα Ιωϊννα 
Οι μαθητϋσ/τριεσ των ομϊδων καλοϑνται να αναλϑςουν ενδεικτικϊ κεύμενα απϐ ϐλεσ τισ 
παραπϊνω θεματικϋσ, εντοπύζοντασ κοινϊ ςτοιχεύα ανϊμεςα ςε κεύμενα κυρύωσ τησ ε 
θεματικόσ. 

Καζνξηζκόο Γ΄ Σηαδίνπ Project ─ Φάζε κεηά ηελ αλάγλσζε  (2 δηδαθηηθέο ψξεο):  

Απνηειεί ηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ project. ηε θάζε απηή, νη καζεηέο/ηξηεο παξάγνπλ δηθφ 

ηνπο ιφγν φρη κφλν γχξσ απφ ηα παξαπάλσ θείκελα, αιιά γεληθά γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ. Ο ζθνπφο ηεο θάζεο απηήο είλαη λα 
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δηαπηζηψζνπλ φινη, δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη, ηη θαηλνχξγην έκαζαλ, πνηεο αληηιήςεηο 

ζρεκάηηζαλ, πνηα ζπλαηζζήκαηα έλησζαλ κέζα απφ ηηο αλαγλψζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο. ‘ 

απηή ηε θάζε, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα γξάςνπλ, αηνκηθά ή νκαδηθά, έλα θείκελν 

αλάινγν ηνπ είδνπο πνπ δηάβαζαλ, λα θάλνπλ έξεπλα θαη λα γξάςνπλ κία ζπλζεηηθή εξγαζία. 

Σέινο, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ζε powerpoint ζηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο, αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαθηηθήο εθαξκνγήο θαη δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ (ΤΠΠΘ, 2012). 

υμπερϊςματα - Προτϊςεισ  

Σο πρϐβλημα τησ γυναικεύασ ταυτϐτητασ αντιμετωπύζεται με διαφορετικϐ τρϐπο απϐ 
χώρα ςε χώρα και απϐ περιοχό ςε περιοχό ςτην πολιτιςμικό του διϊςταςη. Απϐ το 
μακροεπύπεδο τησ κοινωνικόσ οικονομύασ μϋχρι τισ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, περνώντασ μϋςα 
απϐ τουσ κοινωνικοϑσ θεςμοϑσ, η «ϋμφυλη» ταυτϐτητα καθορύζει ρϐλουσ, δραςτηριϐτητεσ 
και ανταμοιβϋσ. Σο δε μϋχρι τώρα «ϊλλο μιςϐ τησ ανθρωπϐτητασ» ϋπαψε να αγωνύζεται 
αποκλειςτικϊ και μϐνο για την κατϊργηςη τησ ανιςϐτητασ μεταξϑ των φϑλων και ϋθεςε ωσ 
νϋο του ςτϐχο την παρϊλληλη αναγνώριςη και εδραύωςη τησ γυναικεύασ ιδιαιτερϐτητασ. 
Θϋτοντασ, ϐμωσ, το θϋμα τησ ιδιαιτερϐτητασ τησ γυναικεύασ ανθρώπινησ ταυτϐτητασ, 
αυτϐματα ϋνα ςημαντικϐ μϋροσ του γυναικεύου λϐγου αποκτϊ ςυγκεκριμϋνη και 
αυθϑπαρκτη πολιτιςμικό παρουςύα, μύα ανανεωτικό και δυναμικό πολιτιςμικό ταυτϐτητα 
(Βερνύκοσ  & Δαςκαλοποϑλου, 2002).  

Η διδαςκαλύα τησ λογοτεχνύασ ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ διαπολιτιςμικόσ 
εκπαύδευςησ ςυνιςτϊ μύα κοινωνικό και παιδαγωγικό πρϐκληςη. Η ςχϋςη μασ με τη 
λογοτεχνύα εύναι ουςιαςτικϊ μύα ςχϋςη φιλοξενύασ ενϐσ «Ωλλου», που βοηθϊ τον αναγνώςτη 
να δώςει ςχόμα και νϐημα ςτα προςωπικϊ και ιςτορικϊ μασ βιώματα, να προςανατολιςτεύ 
μϋςα ςε ϋνα ολοϋνα και πιο περύπλοκο κοινωνικϐ και πολιτιςμικϐ περιβϊλλον, να πλϊςει την 
ατομικό αλλϊ και τη ςυλλογικό του ταυτϐτητα. Η λογοτεχνύα εύναι το πιο ςυχνϊ 
μεταφραζϐμενο εύδοσ λϐγου, γιατύ αποτελεύ ϋναν τϐπο ςυνϊντηςησ, ϐχι απλώσ ενϐσ 
ςυγγραφϋα και του αναγνώςτη, αλλϊ, κυρύωσ, των ιδιαύτερων πολιτιςμικών αναφορών και 
υπαγωγών τουσ, καθώσ ςυμβϊλλει ςτην κατανϐηςη ϊλλων τρϐπων ζωόσ. τα προγρϊμματα 
διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ, η λογοτεχνύα αποτελεύ προνομιακϐ μϋςο για την καλλιϋργεια 
των αξιών τησ πολυπολιτιςμικόσ κοινωνύασ, τησ κοινωνύασ, δηλαδό, ςτην οπούα ϐλεσ οι 
διαφορετικϋσ πολιτιςμικϋσ ταυτϐτητεσ και παραδϐςεισ ςυνυπϊρχουν, ςυνδιαλϋγονται και 
δημιουργοϑν, χωρύσ αποκλειςμοϑσ ό ςτιγματιςμοϑσ (Αποςτολύδου  κ.α., 2002).  

Σα προγρϊμματα τησ διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ ςτοχεϑουν ςτον κριτικϐ 
γραμματιςμϐ, ϐταν βοηθοϑν τουσ ενόλικεσ μαθητϋσ/τριεσ να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι η 
γλώςςα λειτουργεύ ςε ςυνϊρτηςη με την κοινωνικό πραγματικϐτητα. Επύςησ, ϐταν 
καλλιεργοϑν ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ το ςεβαςμϐ ςτην πολιτιςμικό ταυτϐτητα και ςτην 
ιδιαιτερϐτητα ϐλων των μαθητών/τριών τησ τϊξησ και ϐταν αξιοποιοϑν λογοτεχνικϊ 
κεύμενα, τα οπούα εκφρϊζουν τα βιώματα και τισ οπτικϋσ τησ δικόσ τουσ πολιτιςτικόσ 
παρϊδοςησ (Comber, 1992).  

Ο ρϐλοσ τησ εκπαύδευςησ μϋςα ςτο ςϑγχρονο, πλουραλιςτικϐ και πολυπολιτιςμικϐ 
πλαύςιο αναδεικνϑεται πρωταρχικϐσ. Διϊ μϋςου τησ εκπαύδευςησ, τησ Διαπολιτιςμικόσ 
Εκπαύδευςησ, μποροϑν να προωθηθοϑν αλλαγϋσ που θα δύνουν τη δυνατϐτητα ςτουσ νϋουσ 
και τισ νϋεσ να ςυμμετϋχουν, να προβληματύζονται και να αντιμετωπύζουν κριτικϊ 
παραδοςιακϋσ αντιλόψεισ και πρακτικϋσ για τισ ςχϋςεισ των δϑο φϑλων. Αλλαγϋσ, που θα 
οδηγοϑν και τα δϑο φϑλα ςτο να διευρϑνουν τισ ταυτϐτητϋσ τουσ, εγγρϊφοντασ ςε αυτϋσ 
αξύεσ, αντιλόψεισ, αναπαραςτϊςεισ, προςδοκύεσ και κουλτοϑρεσ, που θεωροϑνται μϋχρι 
ςόμερα τυπικϋσ μϐνο για το ϋνα ό το ϊλλο φϑλο (Παπαχρόςτοσ, 2007). 

Επιδύωξό μασ πρϋπει να εύναι η οικοδϐμηςη ενϐσ διαπολιτιςμικοϑ ςχολεύου που θα 
προωθεύ πολιτικϋσ με ςτϐχο τη διϊχυςη του προβληματιςμοϑ για την ιςϐτητα των φϑλων, 
τη βελτύωςη τησ θϋςησ των γυναικών και των μαθητριών των γλωςςικών μειονοτότων, την 
ϊρςη των ςτερεοτϑπων/προκαταλόψεων και διακρύςεων που αφοροϑν το φϑλο 
(Παπαχρόςτοσ, 2007). 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε αθνξά ζην πψο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ελειίθσλ. Ζ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξφνδν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ν εθπαηδεπηήο 

ελδείθλπηαη λα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ, θαζψο θαη ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο κε ηηο νπνίεο καζαίλνπλ νη ελήιηθνη. Δπίζεο, ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε νθείιεη λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλν  ζθνπφ θαη  ζηφρνπο. ηελ εηζήγεζε απηή αλαθέξνληαη φια ηα ζηάδηα ηεο ελαξθηήξηαο 

ζπλάληεζεο πνπ ζπλίζηαηαη λα πινπνηνχληαη κέρξη ηελ πεξάησζή ηεο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπλάληεζεο 

πξέπεη λα πηνζεηνχληαη ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη λα γίλεηαη ρξήζε θαηάιιεισλ επνπηηθψλ 

κέζσλ. Καζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ θάζε θνξά ελδεηθλπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ. Ζ νξγάλσζε ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο βαζίδεηαη ζε απφςεηο ζεσξεηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Καηαιπηηθφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ ν νπνίνο πξέπεη λα δηαζέηεη νξηζκέλεο δεμηφηεηεο.   

Λέμεηο θιεηδηά: Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε, αξρέο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο, 

εθπαηδεπηήο, ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. 

Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε αξρηθά αλαθέξνληαη νη αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 

ησλ ελειίθσλ ζηηο νπνίεο ελδείθλπηαη λα ζηεξίδεηαη ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ζε έλα 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έπεηηα ζεκεηψλεηαη ν πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ηεο 

ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, θαζψο θαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη 

ηεο ζπλάληεζεο απηήο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ελεξγεηηθέο ηερληθέο θαη ηα 

επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηήο ζηελ πξψηε ζπλάληεζε. Αθνινχζσο, 

επηζεκαίλνληαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ.  Καηφπηλ, 

αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζπλάληεζεο. Αλαθέξνληαη νη απφςεηο κεγάισλ ζεσξεηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

πνπ πηζηνπνηνχλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ζπλάληεζεο κε ηνπο ελειίθνπο. χκθσλα κε 

ηηο αξρέο απηέο, ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ελειίθσλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί καζαίλνπλ. Σέινο θαηαγξάθνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα γίλεη κηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζεκαζία ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο θαη γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη απηή λα ζρεδηάδεηαη, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή απηή θαη ην 

πξφγξακκα ελειίθσλ. Φηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ λα ζρεδηάζνπλ ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε, ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δπειπηζηεί, ηέινο, 

λα ζηαζεί ε αθνξκή γηα ηελ εχξεζε λέσλ πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ κηαο 

εθπαηδεπηηθήο ζπλάληεζεο κε ελειίθνπο.  
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Δλαξθηήξηα πλάληεζε 

Ζ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ελειίθσλ ή αιιηψο ε αξρή 

κηαο εθπαηδεπηηθήο ζπλάληεζεο απνηειεί κηα επαίζζεηε ζηηγκή πνπ αλ δελ αξρίζεη ζσζηά 

θηλδπλεχεη λα κελ εμειηρζεί ζσζηά ην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο (Νoye & Piveteau, 1999). 
χκθσλα κε ηελ Courau (2000:44) «Σν πξψην πξσηλφ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε 

ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο». ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ν εθπαηδεπηήο γηα λα πεηχρεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ελειίθσλ 

σο εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα ζηεξίδεη αθφκα θαη ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. Οη πξνυπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη νη εμήο (Κφθθνο, 2005):1. Ζ εθπαίδεπζε έρεη 

εζεινληηθφ ραξαθηήξα, αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη έξρνληαη κε δηάζεζε λα εκπινπηίζνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. 2.  Απνζαθελίδνληαη απφ ηελ αξρή νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη. Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ νθείιεη λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

εθθξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη αλεζπρίεο ηνπο γηα ην πξφγξακκα, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί 

ηπρφλ θφβνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζρεηηθά κε ην αλ νη ζηφρνη ηνπ ήηαλ φκνηνη κε ησλ 

άιισλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ή ηνπ εθπαηδεπηή (Νoye & Piveteau, 1999). Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαιχηεξα κε ην ρσξηζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε νκάδεο, δηφηη ν ελήιηθνο 

αλνίγεηαη πην εχθνια αξρηθά ζε κηθξή νκάδα. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία απηή είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα μεθαζαξίζνπλ φινη απφιπηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε 

ζρέζε απηψλ ησλ ζηφρσλ κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαζψο θαη κε ηηο αληηθεηκεληθέο 

αλάγθεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ (Κφθθνο, 2005). 3. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο εθπαηδεπηήο ελδείθλπηαη λα αμηνπνηεί ηηο εκπεηξίεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.   Άιισζηε νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη επηζπκνχλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

παξαθνινπζνχλ λα ζπλδένληαη κε απηά πνπ ήδε γλσξίδνπλ ή εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε θαη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη γλψζεηο ηνπο θαη ε εκπεηξία ηνπο (Courau, 2000). Οη εκπεηξίεο 

γηα ηνλ ελήιηθν ζπκβάιινπλ ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ. ηαλ, ινηπφλ, ε εκπεηξία ηνπο 

αγλνείηαη ή ππνηηκάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή νη ελήιηθνη ληψζνπλ φηη απνξξίπηνληαη νη ίδηνη 

(Rogers, 1999).  4. πλίζηαηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνηηκψκελνη ηξφπνη κάζεζεο. 

ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ν εθπαηδεπηήο κε ηε ρξήζε πνηθίισλ ηερληθψλ κεζφδσλ 

(παξνπζίαζε, ζπλέληεπμε, νκάδεο, ζπδήηεζε) κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηξφπνπο πνπ 

πξνηηκνχλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα λα κάζνπλ, θαζψο φινη νη εθπαηδεπφκελνη δελ επηζπκνχλ 

λα καζαίλνπλ κέζσ κηαο κφλν κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο. Άιισζηε απηφ εμαξηάηαη απφ  

ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηα ζρνιηθά ρξφληα θαη απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ κεηά ην 

ζρνιείν (Rogers, 1999). 5. Δλζαξξχλεηαη ζηαδηαθά ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Ζ ηερληθή ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη νκαδηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη ε 

ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο-«εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην» θαλεξψλνπλ φηη ν 

εθπαηδεπηήο δε ζα πηνζεηήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ δαζθάινπ-απζεληία αιιά ην 

ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή, ηνπ εκςπρσηή ηνπ ζπληνληζηή (Κφθθνο, 2000). Απηφ ηθαλνπνηεί 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζψο ληψζνπλ φηη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ελεξγεηηθά γεγνλφο πνπ εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. Αληίζεηα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα επηθέξεη ε δηδαζθαιία κέζσ νκηιίαο, θαζψο είλαη κνλφδξνκε 

επηθνηλσλία πνπ αθήλεη παζεηηθφ ην αθξναηήξην (Γαιάλεο, 1995). Άιισζηε ην 

αληηθείκελν ηεο κάζεζεο πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη θαη φρη λα είλαη ζεσξεηηθνχ 

ραξαθηήξα (Jarvis, 2004).  

Δπνκέλσο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί 

απφ ην θνξέα εθπαίδεπζεο ή απφ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη κνηξάζεη ζηνπο ελειίθνπο 
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κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ην έρεη ιάβεη ζπκπιεξσκέλν πξηλ ηε ζπλάληεζε. 

Δπηδηψθεηαη, ζπλεπψο, ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο εθπαηδεπηήο θαιείηαη λα πξνζζέζεη 

γλψζεηο ζην ζχζηεκα ελλνηψλ ησλ ελειίθσλ θαη φρη λα έξζεη ζε αληίζεζε κε απηφ (Jarvis, 

2004). Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν εθπαηδεπηήο είλαη ην πξνθίι ησλ 

ελειίθσλ θαη ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πινπνηείηαη ην πξφγξακκα (Αλησληάδνπ, ρρ). 

ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα θαζνξίζεη ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξψηεο 

ζπλάληεζεο κε ηνπο ελειίθνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν εθπαηδεπηήο ελδείθλπηαη λα νξίδεη σο 

ζθνπφ ηελ αιιεινγλσξηκία κεηαμχ ησλ ελειίθσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηε δηακφξθσζε 

ζπκβνιαίνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Κφθθνο, 1998). Χο ζηφρνο  ζε επίπεδν 

γλψζεσλ νξίδεηαη νη ελήιηθνη λα αλαγλσξίδνπλ ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ άιισλ 

ελειίθσλ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ  ηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ζπνπδψλ θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ. Χο ζηφρνο ζε επίπεδν δεμηνηήησλ νξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

νη εθπαηδεπφκελνη ηε κέζνδν ηεο ελεξγεηηθήο  κάζεζεο σο εξγαιείν κε ζθνπφ ηελ εχξεζε 

ηεο γλψζεο θαζψο θαη λα επηιέγνπλ ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε 

ηνπο άιινπο ελειίθνπο θαη ηνλ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Χο ζηφρνο ζε επίπεδν ζηάζεσλ 

επηιέγεηαη λα ελζαξξπλζνχλ νη ελήιηθνη λα απνξξίςνπλ ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο θαη λα πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ή φρη ζηάζε απέλαληη 

ζην πξφγξακκα. 

  Πην αλαιπηηθά ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ν εθπαηδεπηήο αξρηθά δηακνξθψλεη ην ρψξν 

ηεο αίζνπζαο έηζη ψζηε φινη νη ελήιηθνη λα βιέπνπλ θαη λα αθνχλ ν έλαο ηνλ άιιν (Νoye 

& Piveteau, 1999). Τπνδέρεηαη ηνπο ελειίθνπο ζηελ αίζνπζα θαη επηδηψθεη ηελ 

εμαζθάιηζε νηθείνπ θαη θηιηθνχ θιίκαηνο. ηε ζπλέρεηα αθηεξψλεηαη ρξφλνο ζηελ 

απηνπαξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή (φλνκα, ζπνπδέο, επαγγεικαηηθή εκπεηξία θα) κε ηξφπν 

απιφ, νηθείν θαη πξνζελή, θαζψο θαη ζηελ παξφηξπλζε ησλ ελειίθσλ λα 

αιιεινγλσξηζηνχλ αλά δπν θαη λα αιιεινπαξνπζηαζηνχλ ζηελ νινκέιεηα (ζηφρνο: 

γλψζεηο). Ζ απηνπαξνπζίαζε  ζηνρεχεη ζην λα δηαζθεδάζεη, θαηά ην δπλαηφλ, ηελ 

αλεζπρία ησλ ελειίθσλ γηα ηνλ εθπαηδεπηή ( πνηνο είλαη απηφο; Πνηα ζρέζε ζα 

δηακνξθσζεί καδί ηνπ; θα). Δλψ ε αιιεινγλσξηκία θαη ε αιιεινπαξνπζίαζε ζπκβάιιεη 

(ζηφρνο: ζηάζεηο) ζην λα απνβάινπλ νη ελήιηθνη ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηνπο άγλσζηνπο 

«ζπκκαζεηέο» ηνπο (πνηνη είλαη απηνί; Πσο ζα εθηεζψ ζηελ θξίζε ηνπο; θα). Σέινο, ε 

επηινγή ηεο αιιεινγλσξηκίαο θαη φρη ηεο απηνπαξνπζίαζεο ησλ ελειίθσλ επηδηψθεηαη 

γηαηί ζεσξείηαη πην εχθνιν λα κηιήζεη γηα πξψηε θνξά θάπνηνο ζην δηπιαλφ ηνπ παξά 

ζηελ νινκέιεηα (Κφθθνο, 1998). ηε ζπλέρεηα επηδηψθεηαη λα ειεγρζεί θαηά πφζν νη 

ελήιηθνη αλαγλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα 

παξαθνινπζήζνπλ (ζηφρνο: γλψζεηο). Δπηδησθφκελν απνηέιεζκα είλαη ε επίιπζε 

απνξηψλ, ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ, ε ζεηηθή, πηζαλφλ, ζηάζε (ζηφρνο: ζηάζεηο) γηα 

ην πξφγξακκα θαη ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο (Κφθθνο, 1998).  

Σέινο, ν εθπαηδεπηήο αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο ζπνπδψλ (νξγάλσζε 

κειέηεο, ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ, επηθνηλσλία δηδάζθνληνο-

δηδαζθνκέλσλ θα) θαη θαιεί ηνπο ελειίθνπο λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία επηδηψθεη λα θαζεζπράζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηελ 

αλεζπρία ηνπο γηα ην αλ ζα ηα θαηαθέξνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ζηφρνο: ζηάζεηο). 

 Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη επνπηηθά κέζα  

Μεηά ηελ απηνπαξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή πξνηείλεηαη ζηνπο δηδαζθφκελνπο λα 

γλσξίζεη ν έλαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ άιιν αλά δεχγε ( αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο) θαη λα 
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αιιεινπαξνπζηαζηνχλ ζηελ νινκέιεηα. Σα ζέκαηα ηεο ζπλέληεπμεο νξίδνληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή (νλνκαηεπψλπκν, ζπνπδέο, εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ην πξφγξακκα, 

ελδηαθέξνληα). Δπηιέγεηαη ε ηερληθή απηή (ζηφρνο: δεμηφηεηα), δηφηη επηδηψθεηαη λα 

νηθνδνκεζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελειίθσλ, λα πηνζεηεζεί ε ειεχζεξε έθθξαζε απφ 

ηνπο ελειίθνπο θαη λα εθδεισζνχλ αηζζήκαηα αιιεινεθηίκεζεο (Κφθθνο, 2005). 

Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα αιιεινπαξνπζηαζηνχλ ζε νκάδεο 2 ή ηξηψλ αηφκσλ πνπ ζα 

ζρεκαηηζηνχλ κε ηε ρξήζε εηθφλσλ ή πνιχρξσκσλ ραξηηψλ πνπ ζα επηιέμνπλ νη ελήιηθνη. 

Οη νκάδεο ζα ζρεκαηηζηνχλ απφ άηνκα πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ ίδηα εηθφλα ή ην ίδην 

πνιχρξσκν ραξηί. Ζ ηερληθή απηή εμππεξεηεί λα γλσξηζηνχλ άηνκα κεηαμχ ηνπο πνπ δελ 

θάζνληαη καδί ή δε γλσξίδνληαη απφ πξηλ. 

ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηήο κεηά απφ νιηγφιεπηε εηζήγεζε γηα ην πξφγξακκα, θαιεί 

ηνπο ελειίθνπο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο (ζηφρνο: δεμηφηεηα) ησλ πέληε αηφκσλ, πεξίπνπ, 

θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ην πξφγξακκα. Έπεηηα, δεηείηαη  λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο ζηελ νινκέιεηα κε εθπξφζσπν νξηζκέλν απφ απηέο. Οη πξνηάζεηο θάζε 

νκάδαο  γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ψζηε λα είλαη νξαηέο ζε φινπο 

(Κφθθνο,1998). Δπηιέγεηαη  ε εξγαζία ζε νκάδεο δηφηη έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Ζ 

νκάδα ιεηηνπξγεί σο έλα ελζαξξπληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο γηαηί ππάξρεη ε αίζζεζε ηεο 

αιιειεγγχεο γηα ην άηνκν κέζα ζηελ νκάδα, θαηνρπξψλεη ην θχξνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

θαζψο αλαγλσξίδεη ην ξφιν ηνπ κέζα ζηελ νκάδα, αληακείβεη ηελ επηηπρία θαη παξέρεη 

ηελ πξφθιεζε αιιηψο ην εξέζηζκα γηα αιιαγή (Rogers, 1999). 

 Καηφπηλ, ν εθπαηδεπηήο ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη εηζήγεζε κε παξαδείγκαηα 

επηδηψθνληαο λα θαζνξίζεη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηφρνη, πεξηερφκελν, 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, ρξνληθή δηάξθεηα, ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ ελειίθσλ θαη γλσξίδνληαο φηη απνηειεί ηδηαίηεξε αγσλία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζεκεία ηεο εηζήγεζεο κε δηαθάλεηεο θαη ηελ 

εκπινπηίδεη κε παξαδείγκαηα, ψζηε λα είλαη πην θαηαλνεηή. Φξνληίδεη ν εθπαηδεπηήο, 

ψζηε ε εηζήγεζε λα είλαη ζπγθξνηεκέλε, ζαθήο θαη πιήξεο θαη λα ζπλδέεηαη κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ελειίθσλ (Κφθθνο, 1998). Σέινο κε εξσηήζεηο πξνο ηνπο ελειίθνπο 

αλαδεηείηαη ε ζεκαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ γηα απηνχο. 

Δπηπιένλ, κε ηελ ηερληθή «θαηαηγηζκφο ηδεψλ» (ζηφρνο: δεμηφηεηα) θαη ην δηάινγν ν 

εθπαηδεπηήο πξνβαίλεη ςτη δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζέζεσλ δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο θαη νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία κε 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνηεινχλ ην «εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην» πνπ θαζνξίδεη πσο 

ζα ζπλεξγαζηνχλ ζην εμήο εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη (Κφθθνο, 2005). Ζ ηερληθή 

απηή ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ησλ ελειίθσλ, ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, ζηε 

δηακφξθσζε θιίκαηνο αιιεινβνήζεηαο (Κφθθνο,1998). Θέκαηα πνπ νξίδνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην είλαη ζέκαηα πξνζέιεπζεο, αλαρψξεζεο, απνπζηψλ, ρξήζεο 

θηλεηψλ θαη άιια. Με ην εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην, επνκέλσο, νηθνδνκείηαη ην νκαδηθφ 

πλεχκα, ελζαξξχλεηαη ν δηάινγνο, ε αιιειεπίδξαζε, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ε 

δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηή γηα αλνηθηφ επηθνηλσληαθφ θιίκα (Αγγειή, 2004). Ζ δεκηνπξγία 

ελφο θαηαιφγνπ ηδεψλ κε ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ησλ ηδεψλ ζπκβάιιεη ζε κηα 

εκςπρσηηθή δηδαζθαιία πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα νδεγήζεη ζηελ παξαηήξεζε θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ησλ ελειίθσλ θαη ελδερνκέλσο ζε θνηλή ζπλαίλεζε γηα πηζαλέο ιχζεηο ζην 

δεηνχκελν (Jarvis, 2004). Γεληθφηεξα, κε ηηο ηερληθέο  απηέο επηδηψθεηαη ε ζπκκεηνρή 

φισλ, θαηά ην δπλαηφλ, ελειίθσλ, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

ειεχζεξεο έθθξαζεο πνπ ζεσξνχληαη βαζηθνί ζηφρνη ηεο 1
εο

 ζπλάληεζεο. 

Δλαιιαθηηθά νη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθξίλνληαη ζε κεζφδνπο 

παξνπζίαζεο (εηζήγεζε, εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ή 
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επίδεημε), ζε κεζφδνπο ζπκκεηνρηθέο (εξσηήζεηο, ζπδήηεζε, νκάδεο) θαη ζε κεζφδνπο 

επξεηηθέο (άζθεζε, πείξακα, κειέηε, ζχληαμε θεηκέλνπ) (Rogers, 1999). 

Οπσζδήπνηε ζπλίζηαηαη λα ηεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

ησλ ηερληθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπνκέλσο επηιέγεηαη κηα ηερληθή φρη κφλν 

κε γλψκνλα ην «πψο» αιιά θαη ην «ηη», δειαδή κε θξηηήξην ηη επηζπκεί ν εθπαηδεπηήο λα 

κεηαδψζεη (Μαπξνγηψξγνο, ρρ). ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, πνπ επηδηψθεηαη ε 

αλαδηακφξθσζε ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο πξνηείλεηαη ε 

πξνζνκνίσζε θαη ην παηρλίδη ξφισλ (Κφθθνο, ρρ). Δπίζεο, ε επηινγή ησλ ηερληθψλ 

εμαξηάηαη απφ ην δηαζέζηκν ρξφλν, ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ δεμηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή. Αθφκα πξέπεη λα ππάξρεη επειημία ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο, ψζηε αλ δελ ππάξρεη αληαπφθξηζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ άιιε ηερληθή (Μαπξνγηψξγνο, ρρ). 

Σέινο  ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη ζθφπηκε θαη ε αμηνπνίεζή επνπηηθψλ κέζσλ. Σα 

επνπηηθά κέζα απνηεινχλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο γηα ηε κεηάδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κελχκαηνο θαη θηλεηνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε λφεζε θαζηζηψληαο ηε 

δηδαζθαιία πην παξαζηαηηθή. Σα κέζα επνπηείαο δηαθξίλνληαη ζε κέζα παξνπζίαζεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ νπηηθά ηελ εηζήγεζε ή ηελ επαλάιεςε (π.ρ πίλαθαο, δηαθάλεηεο), ζε κέζα 

ζπλεξγάηεο (ηαηλία, ηξαγνχδη, παξάιιειν θείκελν, θσηνγξαθίεο, γεινηνγξαθίεο) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηνλ εθπαηδεπηή σο αθφξκεζε ή παξάιιειε πεγή γλψζεο θαη 

ζε κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο (ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνιφγηνπ, αζθήζεηο, θαηαζθεπέο). Οπσζδήπνηε, 

φπσο θαη ζηηο ηερληθέο  ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επνπηηθά κέζα κε θεηδψ θαη 

φρη γηα εληππσζηαζκφ. Δίλαη ζαθέο φηη ε επηηπρία ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο εμαξηάηαη 

απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπλάληεζεο, ηηο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζα ζπκβάινπλ ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Βαιάθαο, ρρ). 

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ γηα ηελ ελαξθηήξηα  ζπλάληεζε 

Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζπλίζηαηαη λα δηαθξίλεηαη απφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε 

λα απνβεί απνηειεζκαηηθφο ν ζρεδηαζκφο ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ζε έλα 

πξφγξακκα ελειίθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ελδείθλπηαη λα δηαθξίλεηαη απφ απηνγλσζία, 

δηάζεζε γηα απηναμηνιφγεζε, λα κπνξεί λα ζπληνλίδεη κία νκάδα, λα ληψζεη 

ελζπλαίζζεζε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Πξέπεη, επίζεο, λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδεη νπζηαζηηθά δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ησλ ελειίθσλ κέζα ζηελ νκάδα (Βεξγίδεο, 2006). Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη 

λα ελζαξξχλεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ελειίθνπ θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζή ηνπ. Ζ 

πξνζήισζε θαη ην πάζνο ζην έξγν ηνπ είλαη έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

εθπαηδεπηή. Ζ δηδαζθαιία νθείιεη λα είλαη κηα αλζξσπηζηηθή πξάμε, κηα ππεξεζία θαη λα 

κελ είλαη δαζθαινθεληξηθή, δειαδή λα κελ επηθεληξψλεηαη ζε φζα γλσξίδεη ν 

εθπαηδεπηήο αιιά ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ελειίθνπ. Άιισζηε, ν 

δαζθαινθεληξηθφο εθπαηδεπηήο ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ θχξνπο ηνπ, 

αθνχ κεηαδίδεη ηηο δηθέο ηνπ γλψζεηο, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη αλ απηά πνπ ηζρπξίδεηαη 

ελδηαθέξνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Κφθθνο, 2008). 

Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα ζπλδπάδεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεη, 

παξαηεξεηηθφηεηα, γλψζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ, ζάξξνο, φξεμε γηα δνπιεηά, 

κεηξηνθξνζχλε ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ελειίθσλ (Courau, 2000). Δπίζεο, ν εθπαηδεπηήο 

ελειίθσλ καζαίλεη απφ ηνπο ελειίθνπο θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο 

(Freire, 1974). χκθσλα κε ηνλ Mezirow, ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ πξέπεη λα είλαη κε ηε 

ζηάζε ηνπ πξφηππν γηα ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο ελειίθνπο λα 
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ελεξγνχλ σο δεκνθξαηηθνί πνιίηεο θαη λα πηνζεηνχλ εζηθέο απνθάζεηο ζηηο ζχγρξνλεο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο (Ληληδέξεο, 2007). Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ γεληθά νθείιεη λα 

βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, λα 

πξνβεί ζε θξηηηθή ακθηζβήηεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ελειίθνπ (Cranton, 2007). 

Γεληθφηεξα ν εθπαηδεπηήο ζεσξείηαη φηη έρεη επηηπρία ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ φηαλ έρεη 

επηηχρεη αιιαγέο ζηε γλψζε, ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηηο ζηάζεηο ησλ ελειίθσλ 

(Κφθθνο&Ληνλαξάθεο,1998). 

Οη Mocker θαη Noble (1981) αλαθέξνληαη ζε 24 ηθαλφηεηεο ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

πνπ φκσο έρεη δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ. Απηέο νη ηθαλφηεηεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, νη απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε απηνχο, ε 

ελδπλάκσζε ησλ ζεηηθψλ δηαζέζεσλ ησλ ελειίθσλ, ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο, ε 

θαιιηέξγεηα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ε πξνζαξκνγή ηεο κάζεζεο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ελειίθσλ, ε πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ πιαίζην, ν 

δηαρσξηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ησλ αλειίθσλ, ε εμαζθάιηζε ηεο 

εκπηζηνζχλε ησλ ελειίθσλ, ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

αλαπξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ,  ε πξνζαξκνγή ηεο κάζεζε 

ζην επίπεδφ ηνπο, ε εθαξκνγή αξρψλ κάζεζεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε ελειίθνπο, ε 

απηναμηνιφγεζε, ε δηάζεζε γηα θαηλνηνκία, ην πείξακα, ε πξσηνβνπιία, ε ζχλδεζε ηεο 

καζεζηαθήο δηεξγαζίαο κε εκπεηξία θαη άιια.  

πγθεθαιαηψλνληαο ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ 

ηαπεηλνθξνζχλε, καρεηηθή αγάπε, ζάξξνο, αλεθηηθφηεηα, απνθαζηζηηθφηεηα, αλππφκνλε 

ππνκνλή, ραξά δσήο, επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη πξνεηνηκαζία, ζπλέπεηα ιφγσλ-έξγσλ 

θαη δηαξθή αμηνιφγεζε(Freire, 2006). 

ηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

γηα ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ ελειίθσλ 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ζηεξίδεηαη ζε  ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ην πξνθίι 

ηνπ εθπαηδεπηή πνπ έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή, θαη φρη ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηα γλσξίδεη 

φια θάζεηα, απφιπηα θαη κε ζηγνπξηά (Κεδξάθα, 2009) ζηεξίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ηεο 

αλδξαγσγηθήο ηνπ Knowles θαη ηεο πξνζσπνθεληξηθήο ζεσξίαο ηνπ C. Rogers πνπ 

ζεκεηψλνπλ ηελ «αλάγθε θαη ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα απηνθαζνξίδεηαη», «ηελ αλάγθε 

ηνπ γηα απηναλάπηπμε» (Κφθθνο, 2005). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή-ζπληνληζηή ζπκβάιιεη 

ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε πνπ εληζρχεη  ηελ απηελέξγεηα θαη πξσηνβνπιία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Καηά πξνέθηαζε ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπλίζηαηαη λα δηαθξίλεηαη απφ 

βησκαηηθή κάζεζε, απνθαιππηηθή-επξεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή. Καη ν Freire κηιά γηα 

εθπαηδεπηή πνπ δίλεη ελαχζκαηα θαη δε κεηαβηβάδεη θάζεηεο γλψζεηο (Κφθθνο, 2005). Ο 

Freire (1977α) ζεσξεί εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπο σο ππνθείκελα ζηε δηεξγαζία ηεο 

κάζεζεο. Ο εθπαηδεπηήο, ινηπφλ, πηνζεηεί ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή πνπ ζπληνλίδεη ηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία θαη δηθαηψλεηαη σο  εθπαηδεπηήο κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ελειίθσλ (Knowles, 1998). 

Ζ πξνζπάζεηα εκςχρσζεο ησλ ελειίθσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε 

ζηεξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Jarvis, ζηελ έλλνηα ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ελειίθσλ πνπ έρεη 

σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ αηφκνπ, φρη αλαγθαζηηθά θαη ηελ αλάιεςε δξάζεο ζπιινγηθήο 

γηα θνηλσληθή αιιαγή, αιιά κέζσ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο θξηηηθήο ζηνρεχεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ αηφκνπ (Κνπιανπδίδεο, 2013). 
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Σν γεγνλφο φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη ελειίθσλ θαη κεηαμχ ελειίθσλ ζηεξίδεηαη ζηηο απφςεηο 

ηνπ Brookfield (2007) πνπ ζεσξεί φηη: 

«ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ νη άιινη ελήιηθνη ιεηηνπξγνχλ σο θξηηηθνί θαζξέθηεο πνπ ζα 

αλαδείμνπλ ηηο παξαδνρέο καο γηα ινγαξηαζκφ καο θαη ζα ηηο αληηθαηνπηξίζνπλ ζ εκάο κε 

έλαλ αλνηθείν, εθπιεθηηθφ θαη ελνριεηηθφ ηξφπν.»  

ηελ αλδξαγσγηθή θαη πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία ζηεξίδεηαη θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

εκπεηξηψλ (βησκαηηθή κάζεζε) ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη ελήιηθνη έρνπλ πινχην εκπεηξηψλ 

αλαθέξεη ε αλδξαγσγηθή ζεσξία, καζαίλνπλ πνιχ θαη νπζηαζηηθά κέζα απφ ηελ πξάμε 

ππνγξακκίδεη ε πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία. Σελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ππνζηεξίδεη θαη 

ν Dewey πξνρσξψληαο φκσο ιίγν πεξηζζφηεξν θαη κηιψληαο γηα άληιεζε λνήκαηνο απφ 

ηελ εκπεηξία θαζψο θαη ν Kolb πνπ κε ηνλ θχθιν ηεο κάζεζεο επηζεκαίλεη ην ζηνραζκφ 

πάλσ ζηηο εκπεηξίεο κε ζηφρν λα πξνθχςεη λέα δξάζε πνπ ζα πξνζθέξεη ζην άηνκα 

θαηλνχξγηα  ελαχζκαηα. Σέινο ν A. Rogers κηιά γηα αμηνπνίεζε φρη κφλν πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ αιιά θαη ησλ άιισλ αηφκσλ ηεο νκάδαο (Κφθθνο, 2005). Ζ βησκαηηθή κάζεζε 

έρεη  θπξίαξρε ζέζε ζε φινπο ηνπο ζεσξεηηθνχο, θαζψο πηζηεχνπλ φηη νη ελήιηθνη 

καζαίλνπλ πην εχθνια φηαλ ε εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία επηιχεη έλα πξφβιεκα ή 

αληαπνθξίλεηαη ζε κηα αλάγθε (Jarvis, 2004).  

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη αλεζπρηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  θαζψο θαη ε 

ζπκθσλία εθπαηδεπηή – εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηεξίδεηαη 

ζηελ πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία ηνπ Rogers  πνπ επηζεκαίλεη φηη  νπζηαζηηθή κάζεζε 

ζπληειείηαη φηαλ ν εθπαηδεπφκελνο θαηαιαβαίλεη φηη ην αληηθείκελφ ηεο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαζψο θαη φηη ε κάζεζε δηεπθνιχλεηαη φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζπκβάιινπλ 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο (Κφθθνο, 2005). Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο νη αλάγθεο ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη νθείιεηαη ζηνλ εκςπρσηή εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ (Jarvis, 2007α). Ο εθπαηδεπηήο απηφο πηνζεηεί ηελ σθξαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο (καηεπηηθή). Ο εθπαηδεπηήο νθείιεη, ζχκθσλα κε ηνλ Dewey, λα θάλεη πξνηάζεηο 

γηα ηε καζεζηαθή δηεξγαζία αιιά λα είλαη αλνηρηφο θαη ζε αληηπξνηάζεηο, ψζηε ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία λα είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο θαη φρη ηπξαλληθήο επηβνιήο 

(Jarvis, 2004). 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία 

ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ηνπ Mezirow πνπ πξνηείλεη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ ζηνπο 

ελειίθνπο γηαηί νδεγεί ζε κηα εθπαίδεπζε καζεηνθεληξηθή, νκαδηθή, αιιεινεπηδξαζηηθή 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ κειέηε θαη επίιπζε δεηνπκέλσλ (Mezirow, 1997 b). χκθσλα κε ηνλ 

ίδην,  απηνχ ηνπ είδνπο ε εθπαίδεπζε ελζαξξχλεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ζπκβάιιεη 

ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ησλ ελειίθσλ (Ληληδέξεο, 2007). Ζ επηδίσμε 

δηακφξθσζεο ζηάζεσλ ησλ ελειίθσλ ζπλάδεη κε ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ηε 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε. Οη ελήιηθνη κέζα ζηηο νκάδεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηά ηνπο θαη αξρίδνπλ λα εληνπίδνπλ πνηεο απφ ηηο παξαδνρέο ηνπο 

είλαη δπζιεηηνπξγηθέο θαη ρξήδνπλ επαλαμηνιφγεζεο. Μεηά απφ απηφ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςεη αιιαγή ησλ παξαδνρψλ θαη ελδερνκέλσο θαη ζηάζεψλ ηνπο (Mezirow, 2007). 

Σέινο  ε ζπλάληεζε απηή ζηεξίδεηαη θαη ζηε ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Jarvis πνπ 

κηιά γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα θαη γηα 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ δε κεηαθέξνπλ απιά γλψζεηο αιιά είηε εκςπρψλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο είηε ηνπο επηηξέπνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηηο γλψζεηο πνπ ήδε έρνπλ θαη 

λα θαηαιήγνπλ ζε λέεο ζέζεηο. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε δηακφξθσζε καζεζηαθνχ 
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θιίκαηνο ζην νπνίν ζπληεινχλ θαη νη ςπρνινγηθέο θαη πιηθέο ζπλζήθεο, δειαδή ε 

ρσξνηαμία ηεο αίζνπζαο ( Κφθθνο, 2005). 

πκπεξάζκαηα 

Πξνθχπηεη, ινηπφλ, απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε φηη ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επηηπρή εμέιημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εμαξηάηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ηηο ελεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηα επνπηηθά κέζα 

θαη ην ζεβαζκφ πνπ ζα επηδείμεη απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Κνληνινγίο ν 

εθπαηδεπηήο νθείιεη λα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά απφ ηε κεησπηθή δηδαζθαιία θαη λα 

αλαδεηά λένπο ηξφπνπο γηα λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ελειίθσλ γηα κάζεζε. Απηφ, 

βέβαηα, πξνυπνζέηεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή αγάπε γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη 

ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ελειίθνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηήο 

πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ δηάζεζε δηεξεχλεζεο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ. Γελ πξέπεη 

βέβαηα λα παξαγλσξίδεηαη θαη ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ησλ ελειίθσλ, θαζψο απηή δελ είλαη 

νκνηνγελήο αιιά απνηειείηαη απφ άηνκα κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, πξνζδνθίεο, ηξφπν πνπ 

καζαίλνπλ, ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ζηάζε δσήο 

(Courau, 2000). Καιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλαο ειεθηξνληθφο ρψξνο, κηα ηξάπεδα φπνπ νη 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζα ηελ εκπινχηηδαλ ζπλερψο κε πξνηάζεηο θαηλνηφκεο γηα ηελ 

ελαξθηήξηα ζπλάληεζε.  
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ΑΠΟΠΛΟΤ (Αξρέο Πξνζήισζεο Όισλ καο ζηελ Πνηφηεηα 

Λεηηνπξγίαο θαη Οξγάλσζεο Τπεξεηψληαο ηνπο θνπνχο καο) 
 
 

Πεηξνχιηαο Απφζηνινο 

μηναγϐσ ε.α., Τπεϑθυνοσ Λειτουργύασ Εντευκτηρύου κερκυραώκόσ κοινωνύασ των 
πολιτών,  

dikeoma1@gmail.com  

Πεξίιεςε 

Ύπαρξη εκπαιδευτικών καινοτομιών και αξιολϐγηςό τουσ, ϐπωσ και προώθηςό 
τουσ επωφελεύα τησ κοινωνύασ ςτο κοινωνικϐ χώρο αναφορϊσ και ενδιαφϋροντοσ. 
Πεδύο εφαρμογόσ ο χώροσ-τϐποσ βϋλτιςτησ ϋκφραςησ τησ εταιρικόσ κοινωνικόσ 
ευθϑνησ μεταξϑ διούκηςησ, αγορϊσ και κοινωνύασ. τη βϊςη τησ προςϋγγιςησ «απϐ 
κϊτω προσ τα πϊνω (bottom- up)», κϊθε διακριτϐσ τϐποσ και η διαφορετικό 
κοινωνύα του, καταπιϊνεται με τα θϋματϊ του (τησ) και ςυγκροτεύ το περιεχϐμενο 
τησ επιτυχοϑσ και επωφελοϑσ διαχεύριςόσ τουσ, με την εμπλοκό ϐλων ανεξαιρϋτωσ 
των επύ του τϐπου. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Εκπαύδευςη ενηλύκων, Διϊ βύου μϊθηςη 

Δηζαγσγή 

Η παραγωγό-ϑπαρξη καινοτομιών εύναι το κατ’ αρχό ζότημα, ενώ η προώθηςη (δι’ 
αξιολϐγηςησ) των καινοτομιών, εύναι κατϊ το τύτλο-αντικεύμενο του υνεδρύου το κυρύαρχο 
ζητοϑμενο. Σο κατ’ αρχόν ζότημα ςχετύζεται με την ϑπαρξη και διεκπεραύωςη 
ςυγκεκριμϋνων πρωτοβουλιών, ενώ το κυρύαρχο ζητοϑμενο ςχετύζεται με τη ςυςτημικό 
ϋφεςη να εύναι δεκτικϐ αλλαγών, ό να αποδϋχεται καινοτομύεσ και υποκεύμενο ς’ αυτϋσ να 
εξελύςςεται επωφελώσ, ςϑμφωνα με τα τησ ςυςτημικόσ επιςτόμησ τησ βιωςιμϐτητασ. 
Καινοτομύα επομϋνωσ αποτελεύ και η καταγραφό-αποτύμηςη τησ ςυςτημικόσ ενδοτικϐτητασ 
ςτη καινοτομύα διαχρονικϊ, ακριβώσ ώςτε εδώ να αςχοληθώ-ειςηγηθώ ςχετικϊ. 
Αντικεύμενο κατ’ αυτϐ τον τρϐπο εύναι εδώ αφενϐσ ςυγκεκριμϋνεσ καινοτομύεσ που απϐ την 
ϋναρξη του 21ου αιώνα υπόρξαν προσ αποφυγό τησ κρύςησ αλλϊ δεν προωθόθηκαν, ϐπωσ 
και η 15ετόσ πλϋον εξϋλιξη αυτών των καινοτομιών που επιβϊλλεται πια να προωθηθοϑν 
για την ϋξοδο απϐ τη κρύςη. Εύναι ςαφϋσ ϐτι δεν μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ιδιαύτερα ευφυϋσ 
και ςυναφϋσ προώϐν εκπαύδευςησ-καλλιϋργειασ, το γεγονϐσ μιασ ςυνϑπαρξησ και τησ μη 
αποφυγόσ τησ κρύςησ και τησ μη εξϐδου απϐ τη κρύςη. 

Μϋχρι ςτιγμόσ εύναι γνωςτϋσ η υπϐςταςη και λειτουργύα τησ διούκηςησ και η υπϐςταςη 
και λειτουργύα τησ αγορϊσ, οι οπούεσ απϐ την ϋναρξη του 21ου αιώνα ϋγιναν πλόρωσ 
δυςδιϊκριτεσ ϋωσ ςυνολικϊ ςυνυπϊρχουςεσ και ςυνεργοϑςεσ. Ενώ λοιπϐν διούκηςη και 
αγορϊ παρουςιϊζονται ωσ «ϋνα και το αυτϐ», καμιϊ επύ τησ ουςύασ υπϐςταςη και λειτουργύα 
τησ κοινωνύασ δεν εύναι γνωςτό, ακριβώσ ώςτε να επιβϊλλεται πια να καθοριςτεύ αυτό η 
διακριτό υπϐςταςη και λειτουργύα τησ κοινωνύασ, αναλαμβϊνοντασ το ρϐλο τησ ςτο πλαύςιο 
τησ εταιρικόσ κοινωνικόσ ευθϑνησ με την διούκηςη και την αγορϊ. Πρωταρχικϐ τησ μϋλημα 
εύναι η ςυμβολό τησ ςτην επαναδιϊκριςη διϊ ςαφών ορύων μεταξϑ διούκηςησ και αγορϊσ, 
ώςτε καλϊ καθοριςμϋνοι τρεισ (3) πϐλοι να ςυνειςφϋρουν ςε κϊθε τϐπο αναφορϊσ και 
ενδιαφϋροντοσ για τη βϋλτιςτη ϋκφραςη τησ εταιρικόσ κοινωνικόσ ευθϑνησ εκεύ. 

υμβϊλλουμε εδώ ςτην ανϊδειξη περιεχομϋνου τησ ςυγκεκριμϋνησ και πλόρωσ 
αναγκαύασ πια υπϐςταςησ και λειτουργύασ τησ κοινωνύασ. Ειςϊγουμε την επύ τησ ουςύασ και 
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επιτακτικϊ απαραύτητη ΕΚΕ (εταιρικό κοινωνικό ευθϑνη) που διϋπεται απϐ ςυγκεκριμϋνο 
θεωρητικϐ μοντϋλο λειτουργύασ (Παπακωνςταντινύδησ, 2009), το οπούο ενταςςϐμενο και 
παραπϋμποντασ ςτη θεωρύα παιγνύων, αναδεικνϑει τη περύπτωςη ϐπου τρεισ (3) παύκτεσ 
ιςορροποϑν βιώςιμα κερδύζοντασ ϐλοι. Αποδεικνϑουμε την ϑπαρξη καινοτομιών και τησ 
εξϋλιξόσ τουσ, ϐπωσ και την ανυπαρξύα προώθηςόσ τουσ. 

Γέλδξν εμέιημεο Καηλνηνκηψλ 

Αναλαμβϊνοντασ το 1997 ςτη Θεςςαλονύκη να μελετόςω ςυςτημικϊ το πλαύςιο των 
ακραύων οικοςυςτημικών καταςτϊςεων (καινοτομικϊ ειςηγμϋνοσ ϐροσ) τ’ αποτελϋςματϊ 
τουσ και τα δεδομϋνα διαβύωςησ εντϐσ αυτών, (Πετροϑλιασ, 1998, 2003), γνώριζα όδη ϐτι 
αυτϋσ προϋρχονται εύτε απϐ φυςικϋσ καταςτροφϋσ (πλημμϑρεσ, ξηραςύεσ, ςειςμού, κ.λπ.), 
εύτε απϐ καταςτροφϋσ που όδη οργϊνωνε και διεκπεραύωνε ο ϊνθρωποσ (φοϑςκεσ κϊθε 
μορφόσ, ϐπωσ πϐλεισ-αγορϋσ εκατομμυρύων κατούκων, κ.λπ.). Όλα βϋβαια διαπλϋκονταν και 
ςαφώσ οδηγοϑςαν ςε ςυγκεκριμϋνο αποτϋλεςμα, το περιεχϐμενο του οπούου 
ςυγκροτοϑνταν απϐ ςυντριπτικϋσ βλϊβεσ, ςτη παραγωγό μ’ αποτϋλεςμα φτωχοπούηςη-
ερημοπούηςη, ςτην εργαςύα και την οικονομύα ιδιαύτερα. Η ςυςτημικό μελϋτη (Δεκλερόσ, 
2005) κατϋδειξε τη καθοριςτικό εμπλοκό τησ παιδεύασ-εκπαύδευςησ ςχετικϊ. 

Σο 1997 αναφορικϊ με τη Φώρα όταν καθαρϐ ςτη βϊςη ςυγκεκριμϋνων επιςτημονικών 
δεδομϋνων πρϐβλεψησ-πρϐγνωςησ, ϐτι ϐδευε ςε κατϊληξη-κατϊςταςη χρεοκοπύασ που ςε 
χρονικό κλύμακα δεκαετύασ επύκειτο, με κυρύαρχο χαρακτηριςτικϐ τησ επερχϐμενησ 
χρεοκοπύασ την ανεργύα, ςε ςυνϋχεια των ψευδοαπαςχολόςεων-ημιαπαςχολόςεων-
ετεροαπαςχολόςεων και των ϊλλων ςυναφώσ που εφαρμϐζονταν, ϋωσ μιασ ςυςτημικόσ 
αργύασ εν τϋλει που οδηγεύ πια μορφωμϋνουσ νϋουσ ς’ οικονομικό μετανϊςτευςη. Ωμεςα 
επιβϊλλονταν δραςτικϋσ επιλογϋσ και ενϋργειεσ, βαςιςμϋνεσ ςτη ςυςτημικό προςϋγγιςη και 
μϋθοδο, που ϊςχετα αν υιοθετοϑμενεσ λϊβαιναν χώρα, όταν ςαφϋσ ϐτι δεν επρϐκειτο να 
επικρατόςουν τησ αδρϊνειασ του ςυςτόματοσ-τϋρατοσ. 

Μ’ ϐλεσ τισ λϑςεισ παραγμϋνεσ ςτη Θεςςαλονύκη μϋχρι το 2000 και τισ απαντόςεισ 
αντιςτούχωσ δοςμϋνεσ, εύχε ςυγκροτηθεύ ϋνα ςυνολικϐ πλαύςιο αντιμετώπιςησ των 
δυςμενών επιπτώςεων. Περιλαμβϊνονταν εκεύ ςυγκεκριμϋνου περιεχομϋνου παρεμβϊςεισ 
ςε καθετύ που μπορεύ να επϋμβει ο ϊνθρωποσ και να διαμορφώςει, ϐπωσ το εκπαιδευτικϐ 
ςϑςτημα. Η παιδεύα-εκπαύδευςη που καθ’ ϐλη τη ζωό του υφύςταται εξελύςςοντασ τον 
ϊνθρωπο, εύτε ωσ καταςτροφϋα του πλανότη και του εαυτοϑ του, εύτε ωσ δημιουργϐ τησ 
βιώςιμησ εξϋλιξησ τησ ςυνϑπαρξόσ τουσ. Αναδεικνϑοντασ την υπϐςταςη και λειτουργύα τησ 
κοινωνύασ με δομικϐ ςυςτατικϐ τησ τον υπϐ διαρκό εκπαύδευςη ενεργϐ πολύτη, 
ςυμφωνόθηκε ϐτι το 24ωρο του ενεργοϑ πολύτη περιλαμβϊνει τρύα 8ωρα (ό περύπου 
ςχετικϊ), ϋνα 8ωρο αμιγώσ προςωπικοϑ χρϐνου, ϋνα αμιγώσ επαγγελματικοϑ χρϐνου (εύτε 
ςτη διούκηςη, εύτε ςτην αγορϊ) και ϋνα ελεϑθερου ό κοινωνικοϑ χρϐνου. Η δραςτηριοπούηςη 
διϊ του ελεϑθερου ό κοινωνικοϑ χρϐνου ςυγκροτεύ την υπϐςταςη τησ κοινωνύασ και την 
λειτουργύα τησ, που ϐςο πιο ςυλλογικό εύναι τϐςο πιο αποτελεςματικό καταγρϊφεται. 

Από τον 20ο ςτον 21ο αιώνα 

Οι περύ την εκπαύδευςη ενηλύκων προςεγγύςεισ και λϑςεισ που μϋχρι το 2000 ςτην 
Θεςςαλονύκη αναπτϑχθηκαν, ϋγιναν αντικεύμενο διαβοϑλευςησ ςτη κοινωνύα του Βϐλου απϐ 
το 2000, ϐπωσ και περιεχϐμενο ςυζότηςησ με το Γραφεύο Διαςϑνδεςησ του Πανεπιςτημύου 
Θεςςαλύασ εκεύ. Ϊλαβαν τη καινοτϐμα μορφό των διεπαγγελματικών κϑκλων κατϊρτιςησ 
εθελοντικών ομϊδων αλληλεγγϑησ, με ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο και ςτϐχευςη ϋκαςτοσ. 
υγκροτόθηκαν πϋντε (5) τϋτοιοι κϑκλοι των εύκοςι (20) ωρών βιωματικόσ μϊθηςησ 
ϋκαςτοσ, που διεκπεραιώθηκαν ςτουσ χώρουσ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ (Πεδύο Ωρεωσ) 
κατϊ το 2001, ϋτοσ που εορτϊςτηκε παγκοςμύωσ και ωσ Διεθνϋσ Ϊτοσ Εθελοντών. Διϊ του 
ςυγκεραςμοϑ περιεχομϋνου των πϋντε (5) κϑκλων μετϊ του περιεχομϋνου τησ εντϐσ 
ςχολικόσ κοινϐτητασ δρϊςησ υπϐ τον τύτλο «διακοινωνικϐ κϊλεςμα επαναπροςϋγγιςησ 
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ομαδικοϑ αθλητιςμοϑ», ςυγκροτόθηκε το περιεχϐμενο του διαπολιτιςμικοϑ κώδικα 
ενεργοπούηςησ εθελοντικών ομϊδων αλληλεγγϑησ. 

Ο 1οσ κϑκλοσ (1 ϋωσ 4-2-2001) μ’ αντικεύμενο τη «γνωριμύα με την κοινωνικό 
αλληλεγγϑη» και 101 ςελύδεσ πεπραγμϋνων-περιεχομϋνων-πρακτικών, ςυνιςτϊ καινοτομύα 
η οπούα αν προωθοϑνταν τϐτε και εφαρμϐζονταν, με μεγϊλη βεβαιϐτητα θα εύχε όδη 
οδηγόςει ςόμερα να μην παρουςιϊζουμε την εικϐνα μιασ κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ κατϊ 
την οπούα «ϐ,τι ςυμβαύνει ςτη διπλανό μασ οικύα» καθύςταται γνωςτϐ ςτισ Αρχϋσ και τη 
κοινωνύα γενικϐτερα, αφοϑ ςυμβεύ «το ανεπιθϑμητο» ϋωσ και «το μοιραύο» εκεύ δύπλα μασ. Η 
ςυγκεκριμϋνη καινοτομύα διϊ τησ προώθηςησ και εφαρμογόσ τησ θα εγκαθιςτοϑςε τη 
πρϐληψη ωσ καθοριςτικό παρϊμετρο ςτη ςυμπεριφορϊ μασ. 

Ο 2οσ κϑκλοσ (15 ϋωσ 18-3-2001) μ’ αντικεύμενο τη «γνωριμύα με την πολυπολιτιςμικό 
κοινωνύα» και 76 ςελύδεσ πεπραγμϋνων-περιεχομϋνων-πρακτικών, ςυνιςτϊ καινοτομύα η 
οπούα αν προωθοϑνταν τϐτε και εφαρμϐζονταν, με μεγϊλη βεβαιϐτητα θα οδηγοϑςε ςόμερα 
ςτο να μην γύνονταν επουδενύ ανεκτό η αναζωπϑρωςη τησ ξενοφοβύασ, του ρατςιςμοϑ και 
ϐλα τα δυςμενό και παρακμιακϊ που ςυνεπϊγονται. 

Ο 3οσ κϑκλοσ (26 ϋωσ 29-4-2001) μ’ αντικεύμενο τη «γνωριμύα με την “ανϋχεια” ςτην 
κοινωνύα» και 59 ςελύδεσ πεπραγμϋνων-περιεχομϋνων-πρακτικών, ςυνιςτϊ καινοτομύα η 
οπούα αν προωθοϑνταν τϐτε και εφαρμϐζονταν, με μεγϊλη βεβαιϐτητα θα οδηγοϑςε ςόμερα 
ςτο να γνωρύζουμε καλϊ, τι μασ λεύπει και ςε τι υπολεύπεται η κοινωνύα μασ (π.χ. βιώςιμεσ 
θϋςεισ εργαςύασ), ακριβώσ ώςτε όδη κϊθε κοινωνύα να εύχε ενςκόψει προσ αναζότηςη των 
ϐςων χρειϊζεται, που διϊ ςυγκεκριμϋνησ προςϋγγιςησ και μεθοδολογύασ θα εύχε όδη 
εντοπύςει και αξιοποιόςει. 

Ο 4οσ κϑκλοσ (7 ϋωσ 10-6-2001) μ’ αντικεύμενο τη «γνωριμύα με την ανθρωπιςτικό 
προςϋγγιςη, με την πολιτικό προςταςύα, με την επαγγελματικό ςυνεύδηςη - 1» και 71 
ςελύδεσ πεπραγμϋνων-περιεχομϋνων-πρακτικών, ςυνιςτϊ καινοτομύα η οπούα αν 
προωθοϑνταν τϐτε και εφαρμϐζονταν, με μεγϊλη βεβαιϐτητα θα οδηγοϑςε ςόμερα να μην 
ϋχουμε φτϊςει ςτο ςημεύο να ψηφύζουμε Νϐμουσ αντιμετώπιςησ-καταπολϋμηςησ όδη 
δημιουργημϋνησ και εκτεταμϋνησ ανθρωπιςτικόσ κρύςησ. 

Ο 5οσ κϑκλοσ (22 ϋωσ 25-11-2001) μ’ αντικεύμενο τη «γνωριμύα με την ανθρωπιςτικό 
προςϋγγιςη, με την πολιτικό προςταςύα, με την επαγγελματικό ςυνεύδηςη - 2» και 92 
ςελύδεσ πεπραγμϋνων-περιεχομϋνων-πρακτικών, ςυνιςτϊ καινοτομύα η οπούα αν 
προωθοϑνταν τϐτε και εφαρμϐζονταν, με μεγϊλη βεβαιϐτητα θα οδηγοϑςε ςόμερα ςτην 
εξοικεύωςη τησ κοινωνύασ μασ και των κοινωνικών τησ ςυνϐλων με την ϋννοια και το 
περιεχϐμενο τησ αξιολϐγηςησ κϊθε μορφόσ και κϊθε διαδικαςύασ. Η ςυγκεκριμϋνη 
καινοτομύα διϊ τησ προώθηςησ και εφαρμογόσ τησ θα εγκαθιςτοϑςε την αποδοχό τησ 
αποτελεςματικόσ και επωφελοϑσ αξιολϐγηςησ, ωσ καθοριςτικό παρϊμετρο ςτη 
ςυμπεριφορϊ μασ. 

Εκ παραλλόλου και ωσ εορταςμϐσ του 2001 ωσ Διεθνοϑσ Ϊτουσ Εθελοντών, ϋλαβε χώρα 
η καινοτϐμα εκπαιδευτικό δρϊςη μ’ αντικεύμενο τον ομαδικϐ αθλητιςμϐ και με την μορφό 
του διακοινωνικοϑ καλϋςματοσ επαναπροςϋγγιςόσ του. Οι εντϐσ τησ ςχολικόσ ζωόσ αυτό τη 
φορϊ ςυμμετϋχοντεσ (και ϐχι μϐνον ενόλικεσ ϐπωσ ςτουσ διεπαγγελματικοϑσ κϑκλουσ), 
εντρϑφηςαν διϊ καινοτϐμου τρϐπου ςτο ευ αγωνύζεςθε, ϐπωσ επύςησ ςτη λειτουργύα τησ 
ςυλλογικϐτητασ και ςτην αποτελεςματικϐτητα δι’ αυτόσ τησ λειτουργύασ. Η ςυγκεκριμϋνη 
καινοτομύα αν προωθοϑνταν τϐτε και εφαρμϐζονταν, με μεγϊλη βεβαιϐτητα θα οδηγοϑςε 
ςόμερα να μην εύναι ο ομαδικϐσ αθλητιςμϐσ μια «πηγό κακών» για την κοινωνύα μασ, με την 
τϐςο τερϊςτια πια ςυμβολό ςτην βαθιϊ κρύςη που ϋχει επικρατόςει ςτο τϐπο.   

Ο διαπολιτιςμικϐσ κώδικασ ωσ περιεχϐμενο ςυγκεραςμοϑ των πϋντε (5) κϑκλων (εκτϐσ 
των ϊλλων και ωσ εμπϋδωςη του ολυμπιακοϑ πνεϑματοσ ςτην κοινωνύα ενϐψει των τϐτε 
Ο.Α. 2004) και του καλϋςματοσ ςχετικϊ, με 251 ςελύδεσ πεπραγμϋνων-περιεχομϋνων-
πρακτικών, ςυνιςτϊ καινοτομύα η οπούα αν προωθοϑνταν τϐτε και εφαρμϐζονταν, με 
μεγϊλη βεβαιϐτητα θα οδηγοϑςε ςόμερα ςτη βιώςιμη ανϊπτυξη τησ κοινωνικόσ οικονομύασ 
και τησ λειτουργύασ τησ υπϋρ τησ Ε.Ε. (Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ), ώςτε να μην ϋχει εμφανιςτεύ 
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και εμβαθυνθεύ η κρύςη των ημερών μασ ςτη γηραιϊ όπειρο. Δι’ αποτύμηςησ των αςκόςεων 
βιωματικόσ μϊθηςησ που εκτελϋςτηκαν απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και δι’ ενδελεχοϑσ 
διακρύβωςησ των δεδομϋνων-προώϐντων-εξαγομϋνων αυτών των αςκόςεων, αναδεύχθηκε 
το περιεχϐμενο του κώδικα ενεργοϑσ κινητοπούηςησ μιασ κοινωνύασ προσ την κατεϑθυνςη 
επύτευξησ βιώςιμησ εξϋλιξόσ τησ. Πρακτικϋσ εφαρμογϋσ ϐλων ςτο πεδύο, ϋλαβαν χώρα 
ενώπιον ϐλων ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ Μαγνηςύασ και αποτυπώθηκαν διϊ του τϑπου ωσ 
περιεχϐμενα ςυγκεκριμϋνων δημοςιευμϊτων, τα οπούα ϋχουν ςυγκροτόςει ιδιαύτερουσ 
τϐμουσ πεπραγμϋνων-πρακτικών τησ περιϐδου αναφορϊσ και ενδιαφϋροντοσ ανϊπτυξησ και 
ειςόγηςησ-ειςαγωγόσ των ςυγκεκριμϋνων καινοτομιών. Επιβεβαιώθηκε τϐτε πλόρωσ εκτϐσ 
των ϊλλων, η αναγκαιϐτητα ειςαγωγόσ ςτην πρϊξη τησ ιδϋασ τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ 
αναφορικϊ με τα ςυγκεκριμϋνα και ϐχι μϐνον, διϊ τησ ςχεδύαςησ και υλοπούηςησ ςυναφοϑσ 
εργαλεύου. 
τα τϋλη 2001 εύχε κατϊ το 
προπεριγραφϋντα τρϐπο 
καινοτομικϊ δρομολογηθεύ και 
βιωματικϊ εντοπιςτεύ, ςυγκεκριμϋνο 
υλικϐ και περιεχϐμενο αξιολογημϋνου 
επαγγελματικοϑ επανα-
προςανατολιςμοϑ μϋςα ςτη κοινωνύα 
τησ Μαγνηςύασ και επ’ ωφελεύα τησ, 
διϊ τησ περιγραφόσ τησ υπϐςταςησ 
του «εθελοντό» ωσ του ενεργοϑ 
πολύτη μιασ νϋασ καινοτϐμασ 
οντολογύασ, που οφεύλονταν να 
προωθηθεύ και εφαρμοςτεύ προσ 
αποφυγό τησ ακραύασ 
οικοςυςτημικόσ κατϊςταςησ που 
επύκειτο. Η καινοτομύα τησ 
ςυγκεκριμϋνησ οντολογύασ ςτη 
ςυνϋχεια και ςτο ΣΕΙ Θεςςαλονύκησ, 
δουλεϑτηκε ςτη βϊςη του 
επιςτημονικοϑ πεδύου τησ 
πληροφορικόσ, μ’ αποτϋλεςμα 
ειςαγωγικϊ να προκϑψει η υπϐςταςη 
του ςυγκεκριμϋνου πολύτη, μϋςα απϐ 
εμπνευςμϋνη εναςχϐληςη του 
εξειδικευμϋνου πρωτεργϊτη-
ςυνεργϊτη και φύλου τησ Μαγνηςύασ 
κ. Αδαμύδη Παναγιώτη, κατϊ το 
περιεχϐμενο εδώ :    

 

http://aetos.it.teithe.gr/~adamidis/Ptyx/Kasampalis_abs.html 
Η εξϋλιξη τησ καινοτϐμασ διαδικαςύασ με κϋντρο αναφορϊσ τη κοινωνύα του Βϐλου 

περιελϊμβανε πολλϊ περαιτϋρω-ςυναφό παραγϐμενα, ιδύωσ προφανώσ και ιδιαιτϋρωσ 
αναφορικϊ με τα περύ βιώςιμησ εργαςύασ και παραγωγόσ αντύςτοιχων θϋςεων εργαςύασ 
(ϐπωσ υπϐ τουσ τύτλουσ «Δημητριϊδα Γη», «Πελλαύα Γη», «Φαςαύα Γη»), μεταφερϐμενη απϐ 
αρχϋσ 2005 ςτη Κϋρκυρα. Εν τω μεταξϑ απϐ το 2004 η ιδϋα τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ εύχε 
υλοποιηθεύ ςτην ϊλλη ϊκρη του Ατλαντικοϑ, λαμβϊνοντασ τη διαδικτυακό τησ μορφό και 
εμφανιζϐμενη ενώπιον ϐλων ωσ δυνατϐτητα επικοινωνύασ ατϐμων-προςώπων. 

Από τόπο ςε τόπο 

Η εξϋλιξη τησ καινοτομικόσ διαδικαςύασ και η ςυναφόσ διαβοϑλευςη εντϐσ τησ κοινωνύασ 
τησ Κϋρκυρασ, ςυςτημικϊ ςυνϐψιςε τα προαναφερθϋντα ςτην ανϊγκη ϑπαρξησ και 

http://aetos.it.teithe.gr/~adamidis/Ptyx/Kasampalis_abs.html
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λειτουργύασ ςυγκεκριμϋνησ καινοτϐμασ θεςμικόσ-κοινωνικόσ δομόσ, αυτόσ του 
Εντευκτηρύου τησ κοινωνύασ των πολιτών, ςτην αρχικό ϋκφραςη τησ οπούασ δομόσ 
ςυνϋβαλαν οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ και φοιτότριεσ του Σμόματοσ Μετϊφραςησ & 
Διερμηνεύασ (εκ τησ πολυπολιτιςμικόσ απαύτηςησ) του Ιονύου Πανεπιςτημύου. Αναδεύχθηκε 
κατ’ αυτϐ τον τρϐπο, η βϋλτιςτη ΕΚΕ (Εταιρικό Κοινωνικό Ευθϑνη) με την βϋλτιςτη 
(καινοτϐμα) μορφό τησ, αυτόσ τησ ςυνευθϑνησ τησ διούκηςησ (Δόμοι-ΟΣΑ, Κρατικϋσ 
Τπηρεςύεσ, Πανεπιςτόμια, Εκκληςύεσ, κ.λπ.), τησ αγορϊσ (Επιμελητόρια, Επαγγελματικϋσ 
Οργανώςεισ, Κερδοςκοπικϋσ Εταιρύεσ, κ.λπ.) και τησ κοινωνύασ (Εντευκτόριο και 
ςυγκροτοϑντεσ το ςυλλογικϐτητεσ πολιτών) ςε κϊθε τϐπο. υντϊχθηκε πλόρεσ περιεχϐμενο 
Πρϐτυπου Καινοτϐμου χεδύου Ανϊπτυξησ για τη Κϋρκυρα, (Πετροϑλιασ, 2007), ακριβώσ εκ 
τησ ανϊγκησ να αποφευχθεύ η ακραύα οικοςυςτημικό κατϊςταςη, που φαύνονταν ϐλο και 
πιο κοντϊ ςτον ορύζοντα. Δια του Πρϐτυπου Καινοτϐμου χεδύου Ανϊπτυξησ αναδεύχθηκε το 
προσ ενεργοπούηςη λειτουργικϐ περιεχϐμενο βιώςιμου ςυςτόματοσ, τησ «ϊλλησ Κϋρκυρασ» 
ϐπωσ εκτϐσ των ϊλλων ενδεικτικϊ τη ςυγκροτοϑν οι πολύτεσ διϊ τησ ομϊδασ τουσ εδώ : 
https://www.facebook.com/groups/113655330186/ 

τα τϋλη 2008 εύχε κατϊ το προπεριγραφϋντα τρϐπο καινοτομικϊ δρομολογηθεύ και 
βιωματικϊ εντοπιςτεύ, ςυγκεκριμϋνο υλικϐ και περιεχϐμενο αξιολογημϋνου επαγγελματικοϑ 
επανα-προςανατολιςμοϑ μϋςα ςτη κοινωνύα τησ Κϋρκυρασ και επ’ ωφελεύα τησ. Εκ 
παραλλόλου με την εξελικτικό ανϊδειξη τησ θεςμικόσ δομόσ-καινοτομύασ του Εντευκτηρύου 
τησ κοινωνύασ των πολιτών, λϊβαινε χώρα και προςπϊθεια υνταγματικόσ κατοχϑρωςησ 
τησ κοινωνύασ των πολιτών και των φορϋων-εκφραςτών τησ. Ση ςυγκεκριμϋνη πανελλαδικό 
διαδικαςύα ςυνϐδευςε η δϋςμευςη (ςυγκεκριμϋνο κεύμενο αρχών) απϐ τουσ επιχειροϑντεσ 
την, υπϐ το τύτλο ΑΠΟΠΛΟΤ (Αρχϋσ Προςόλωςησ Όλων μασ ςτην Ποιϐτητα Λειτουργύασ και 
Οργϊνωςησ Τπηρετώντασ τουσ κοποϑσ μασ), που αποτϋλεςε και το τύτλο εβδομαδιαύου 
ςεμιναρύου διϊ βύου μϊθηςησ ςτο οπούο ςυμπεριλόφθηςαν τα καθόκοντα του Εντευκτηρύου 
που μϋςω δρϊςεων τισ οπούεσ αναλαμβϊνει, του αναλογεύ να διεκπεραιώνει. Σο Εντευκτόριο 
του κϊθε τϐπου ςε κϊθε τϐπο, καταπιϊνεται με τα θϋματα αυτοϑ του τϐπου τα οπούα 
μποροϑν να εκληφθοϑν και ωσ τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματϊ του. τη βϊςη του ετόςιου 
κϑκλου ζωόσ και εργαςιών του κϊθε τϐπου, το Εντευκτόριϐ του ςυγκροτεύ το ετόςιο 
καλεντϊρι του, με τα θϋματϊ του ωσ αντικεύμενα των θεματικών εβδομϊδων του. τη 
θεςμικό υλοπούηςη και διεκπεραύωςη του ετόςιου καλενταριοϑ, ϐλοι και ϐλεσ ϋχουν 
προφανώσ θϋςη και ρϐλο, που τον αναλαμβϊνουν και ποιοτικϊ δημιουργοϑν ημερόςια 
βιώματα (επτϊ (7) μαζύ, το εβδομαδιαύο βύωμα), διϊ των οπούων προκϑπτει η βιομηχανύα 
βιωμϊτων του τϐπου, ςτην οπούα καλοϑνται να ςυμμετϋχουν ό και να παρακολουθόςουν 
ϐλοι ανϊ τον κϐςμο διϊ τησ κοινωνικόσ αρχόσ-αξύασ τησ φιλοξενύασ. Μια εκπαιδευτικό 
δηλαδό διαδικαςύα περύ την αποτελεςματικό και επωφελό ςυνϑπαρξη-ςυμβύωςη, με πλόρη 
κινητοπούηςη ϐλων των παραγωγικών δυνϊμεων τησ κοινωνύασ αναφορϊσ και 
ενδιαφϋροντοσ, προσ τη κατεϑθυνςη τησ δημιουργύασ πολιτιςμοϑ, αλλϊ και ανταγωνιςτικϊ 
μοναδικοϑ δηλαδό αςυναγώνιςτου ςτον ανταγωνιςμϐ προώϐντοσ. 

Σο 2009 εορτϊςτηκε ωσ Ευρωπαώκϐ Ϊτοσ για την Δημιουργικϐτητα και την Καινοτομύα : 

https://www.facebook.com/groups/113655330186/
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Η Νομαρχύα Κϋρκυρασ υιοθϋτηςε το ςυνολικϐ ςκεπτικϐ και το υπϋβαλλε αρμοδύωσ προσ 

ϋγκριςη-υλοπούηςη, ωσ εβδομαδιαύο ςεμινϊριο διϊ βύου μϊθηςησ GRUNDTVIG «“APOPLOUS” 
Self-commitment», που εγκρύθηκε και ϋλαβε χώρα απϐ 28 επτεμβρύου ϋωσ 4 Οκτωβρύου 
2009 με ςυμμετοχό ευρωπαύων πολιτών απϐ 11 χώρεσ τησ Ε.Ε. Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο 
ςεμινϊριο πολύτεσ δημιοϑργηςαν ςτην ιςτοςελύδα κοινωνικόσ δικτϑωςησ την ομϊδα εδώ : 
https://www.facebook.com/groups/128793592481/ 

Σο εβδομαδιαύο ςεμινϊριο διϊ βύου μϊθηςησ μ’ αντικεύμενο την «αυτοδϋςμευςη» των 
πολιτών ςτην κοινωνύα τουσ και ςτη λειτουργύα τησ κοινωνύασ των πολιτών του τϐπου τουσ, 
με 212 ςελύδεσ πεπραγμϋνων-περιεχομϋνων-πρακτικών, ςυνιςτϊ καινοτομύα η οπούα αν 
προωθοϑνταν τϐτε και εφαρμϐζονταν, με μεγϊλη βεβαιϐτητα θα οδηγοϑςε ςόμερα ςτο να 
ϋχει ςε πλόρη ανϊπτυξη κϊθε ευρωπαώκϐσ τϐποσ, το νϋο βιώςιμο μοντϋλο αναςτροφόσ τησ 
γνωςτόσ αγοραύασ πορεύασ προσ την υπανϊπτυξη και την υποκουλτοϑρα. 

Όλη η προπεριγραφεύςα εξελικτικό διαδικαςύα διαβοϑλευςησ και δραςτηριοπούηςησ ςτη 
βϊςη των κοινωνιών, επηρϋαζε(ζει) εν ςυνϐλω τουσ ςυμμετϋχοντεσ πολύτεσ που εύναι και 
επαγγελματύεσ (λειτουργού κατϊ περύπτωςη), ϐχι μϐνον αναφορικϊ με τη διαχεύριςη του 
ελεϑθερου χρϐνου του 24ωρου τουσ, αλλϊ αναφορικϊ και με αντύςτοιχο επαγγελματικϐ 
τουσ χρϐνο, ϐπωσ ακριβώσ ςυνϋβη και μ’ εκπαιδευτικοϑσ. Δϋκα (10) χρϐνια μετϊ το 2001 
που εορτϊςθηκε ωσ Διεθνϋσ Ϊτοσ Εθελοντών, το 2011 εορτϊςτηκε ωσ Ευρωπαώκϐ Ϊτοσ 
Εθελοντιςμοϑ. Ψσ ςυνεπακϐλουθο την Ωνοιξη του 2011 και ωσ γνωριμύα με την καινοτομύα, 
η Περιφερειακό Διεϑθυνςη Εκπαύδευςησ Ιονύων Νόςων διοργϊνωςε και διεκπεραύωςε ςτην 
Κϋρκυρα την εκπαιδευτικό διαδικαςύα των 11 θεματικών εβδομϊδων, που εύχαν ωσ 
αντικεύμενο θϋματα τησ Κϋρκυρασ, τα οπούα ϐμωσ πϊντα ϋχουν γενικϐτερο και ευρϑτερο 
εκπαιδευτικϐ ενδιαφϋρον. Η Κερκυραώκό εκπαιδευτικό κοινϐτητα και ϐχι μϐνον ςυμμετεύχε 
διαβιώνοντασ μια διαφορετικό Ωνοιξη ενϐσ ςχολικοϑ ϋτουσ (το πρϐγραμμα εδώ : 
http://10dim-kerkyr.ker.sch.gr/arxikh/ekp_ebd.pdf ). Περαιτϋρω και ςυναφώσ αναφορικϊ 

https://www.facebook.com/groups/128793592481/
http://10dim-kerkyr.ker.sch.gr/arxikh/ekp_ebd.pdf
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με τη διούκηςη εκπαιδευτικών μονϊδων, διευθϑντρια δημοτικοϑ ςχολεύου Κϋρκυρασ, 
παρουςύαςε ςτη Πϊτρα και ςτο 16ο διεθνϋσ ςυνϋδριο (τϋλη Ιουνύου 2013, το πρϐγραμμα εδώ 
: http://www.inpatra.gr/kedek/June_2013.pdf?sr=2 ) για την οργϊνωςη και διούκηςη τησ 
εκπαύδευςησ, το τρϐπο που αντιλαμβϊνεται πια ϐτι οφεύλει να λειτουργεύ η ςχολικό μονϊδα 
και η ύδια να διευθϑνει την ςχολικό κοινϐτητα (εκπαιδευτικού, γονεύσ, μαθητϋσ, κ.λπ.) για την 
οπούα εύναι υπϐλογη. 

Η Ε.Ε. ϋκανε την πρώτη προςπϊθεια και απεικϐνιςε το «δύδυμο» ϊνθρωποι-τϐποσ 
(people-place) κατϊ το 2013 που εορτϊςτηκε ωσ Ευρωπαώκϐ Ϊτοσ Πολιτών, 
αναπαριςτώντασ δηλαδό ς’ εικϐνα το απϐ το 2009 ειςηγμϋνο πανευρωπαώκϊ Εντευκτόριϐ 
μασ, αναδεικνϑοντασ την διϊταξη-γραμμό παραγωγόσ τησ απϐ τη παροϑςα ειςαγϐμενησ ΕΚΕ 
ς’ ϋνα τϐπο. 

 
Η εξϋλιξη τησ καινοτϐμασ διαδικαςύασ και η ςυναφόσ διαβοϑλευςη εντϐσ τησ κοινωνύασ 

και των διακριτών κοινωνικών ςυνϐλων που τη ςυγκροτοϑν, εύναι πλϋον ςτο ςημεύο κατϊ 
το οπούο πλόρωσ επιχειρηματολογημϋνα πρεςβεϑεται, ϐτι οι τϐποι μποροϑν κατϊ τα 
προαναφερθϋντα να αποκτόςουν ςυγκεκριμϋνη ταυτϐτητα και προςωπικϐτητα και κατ’ 
αυτϐ τον τρϐπο να υπϊρξει η κοινωνικό δικτϑωςό τουσ, κατ’ αναλογύα τησ γνωςτόσ και 
διαδεδομϋνησ-εκτεταμϋνησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ των φυςικών προςώπων. Σϐποι 
διαμορφωμϋνοι απϐ πολύτεσ και ϐχι απϐ πωλητϋσ και πελϊτεσ, μϋςα απϐ τα Εντευκτόρια 
των κοινωνιών των πολιτών τουσ, αποκτοϑν τη ταυτϐτητα-ιδιοπροςωπεύα τουσ διϊ τησ 
οπούασ κοινωνικϊ δικτυώνονται. Η Ε.Ε. ϊρχιςε δειλϊ να διακρύνει-ξεχωρύζει το ιδιωτικϐ-
αγοραύο και να το οριοθετεύ ωσ ακριβώσ αυτϐ που εύναι : κερδοςκοπικϐ, απϊνθρωπο και εν 
τϋλει διεπϐμενο απϐ τουσ κανϐνεσ τησ θνηςιμϐτητασ.  

πκπεξάζκαηα 

Μια 15ετόσ πορεύα και εξϋλιξη διϊ πλόθουσ ντοκουμϋντων εξιςτορόθηκε, 
αναδεικνϑοντασ ςϑνολο δεδομϋνων εκπαιδευτικόσ καινοτομύασ που με πηγό την κοινωνύα 
παρόχθηκαν. Διαπιςτώνεται ϐτι ακριβώσ λϐγω τησ κοινωνικόσ προϋλευςησ και υπϐςταςόσ 
τουσ δεν προωθόθηκαν και δεν εφαρμϐςτηκαν, την ύδια ώρα που με μεγϊλη βεβαιϐτητα 
μπορεύ κϊποιοσ να ιςχυριςτεύ ϐτι θα προωθοϑνταν και θα εφαρμϐζονταν, αν εύχαν 
προϋλευςη πολιτικό-κομματικό και αγοραύεσ προεκτϊςεισ ϊμεςου οφϋλουσ κατϊ τα γνωςτϊ 
και βιωμϋνα. Αυτϐ βϋβαια δεν ςημαύνει ϐτι οι εκ τησ κοινωνύασ καινοτομύεσ, εκπαιδευτικϋσ 

http://www.inpatra.gr/kedek/June_2013.pdf?sr=2


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              413 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

και ϐχι μϐνον, δεν ευεργετοϑν την ϊςκηςη πολιτικόσ ό και την αγορϊ εργαςύασ, απλϊ ςτα 
πρώτα 15 χρϐνια του 21ου αιώνα ϋχει επιλεγεύ πολιτικϊ ν’ ακολουθηθεύ η πορεύα τησ 
παρακμόσ, διϊ τησ εκ παραλλόλου περιθωριοπούηςησ των ςυςτατικών που ςυγκροτοϑν τη 
πορεύα προσ την ακμό. 

Επύ 15 χρϐνια ορύζαμε κοινωνικϊ και ϐςο πιο αναλυτικϊ γύνεται και εν τϋλει οριςτικϊ 
ορύςαμε, τι εύναι «ϋξυπνη εξειδύκευςη» και περύ τύνοσ ακριβώσ πρϐκειται, με την Ε.Ε. να 
υιοθετεύ και ν’ ϋρχεται τώρα και να μιλϊει διϊ του Ε (ϑμφωνο Εταιρικόσ χϋςησ-
υνεργαςύασ) περύ «ϋξυπνησ εξειδύκευςησ». Προφανώσ εννοεύ ϐ,τι ϋχουμε κοινωνικϊ πλόρωσ 
ορύςει και εδώ προπεριγρϊψει, εκτϐσ και αν αναφϋρεται ς’ αποκλειςτικϊ αγοραύα εταιρικό 
ςχϋςη και ϋξυπνη εξειδύκευςη ςτην υπηρεςύα τησ, οπϐτε και πλόρωσ ανηςυχητικϊ 
εξακολουθεύ να πορεϑεται ςτο ύδιο-γνωςτϐ μονοπϊτι τησ παρακμόσ.  

Εν τϋλει, ςε πλόρη ανϊπτυξη και ϊνθηςη εύναι το δϋντρο τησ εξϋλιξησ των καινοτομιών, 
απαιτώντασ την αντύςτοιχη ϑπαρξη δϋνδρου εξϋλιξησ περύ την αξιολϐγηςη, προώθηςη και 
εφαρμογό των καινοτομιών. 
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Πεξίιεςε 

ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (εμΑΔ) θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Ζ ζπλδπαζηηθή κέζνδνο κάζεζεο (blended learning) ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε  

πεξηιακβάλεη θαη ηελ χπαξμε Οκαδηθψλ πκβνπιεπηηθψλ πλαληήζεσλ (Ο) κεηαμχ ηνπ Καζεγεηή-

πκβνχινπ (Κ) θαη ησλ θνηηεηψλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο χπαξμεο ησλ Ο, καο 

νδεγεί ζηελ έξεπλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ππνζηεξίδεηαη ν εθπαηδεπφκελνο ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, ψζηε λα αληεπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο ζπνπδέο ηνπ. ην πιαίζην απηφ ε επηθνηλσλία ηνπ Κ κε 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε παίδεη επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηεξγαζία κάζεζεο θαη ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ. ηελ παξνχζα εηζήγεζε κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θάλνπκε αλαθνξά ζηελ αλάγθε χπαξμεο ησλ Ο θαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπ Κ κε ηνπο θνηηεηέο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Ο, επηθνηλσλία 

Δηζαγσγή 

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε επηιέγεηαη απφ πνιινχο ελήιηθεο, επεηδή εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη απνδεηθλχεηαη σο ε πην θαηάιιειε επηινγή γηα ζπνπδέο εμαηηίαο ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ησλ ελειίθσλ (Noye & Piveteau, 1999; Race, 1999). 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηηο Ο είλαη έλα απφ ηα κνληέια 

εθαξκνγήο ηεο εμΑΔο, πνπ ζθνπφ έρεη ηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξαθηηθή 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Carnwell, 2000;
 
Tait, 2000). Δλδηαθέξνλ αληηθείκελν 

κειέηεο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο κε χπαξμεο ησλ Ο ζηελ εμΑΔ, 

ψζηε λα κπνξέζεη θάπνηνο κε ζηγνπξηά λα ζπλεγνξήζεη ππέξ ησλ Ο.  

Αθφκε εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο ηνπ Κ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν, ν ξφινο ηεο κεηαμχ 

ηνπο επηθνηλσλίαο αιιά θαη κε ηνπο άιινπο ζπλεθπαηδεπφκελνπο θαζίζηαηαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ.   

ηφρνη ηεο παξνχζαο κειέηεο ινηπφλ είλαη ε κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο 

αλαδήηεζε: α) ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ησλ Ο ζηελ εμΑΔ θαη β) ηνπ ξφινπ ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ Κ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Οη Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο ζηελ εμΑΔ 

Σα κνληέια εθαξκνγήο ηεο εμΑΔο είλαη πνιιά (δηαδηθηπαθή, κηθηή κάζεζε θ.ά). 

Κάπνηα ζπζηήκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο Ο (Ληνλαξάθεο, 2009). Ο Keegan, έλαο απφ 

ηνπο ζεκειησηέο ηεο εμΑΔο, (φπ. αλαθ. ζην Holmberg,1995,ζ.5) δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

νξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ γηα ιφγνπο δηδαθηηθνχο ή θνηλσληθνπνίεζεο. Χζηφζν νη Ο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ηεο εμ απνζηάζεσο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Race, 

1999). Ο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ην εξψηεκα: ηη ιείπεη απφ ηελ εμΑΔ, αλ δελ 

ππάξρνπλ Ο, ζα νδεγνχζε ζε ζθέςεηο, φπσο νη παξαθάησ. 

 Αξρηθά θάζε πξφγξακκα εμΑΔο ζηεξίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο  ππνζηήξημεο πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Σδνπηδά, 2010), αθνχ ζε έλα 

ηέηνην πξφγξακκα, ζε αληίζεζε κε ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε, ε κάζεζε ζπληειείηαη 
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αλεμάξηεηα απφ ηε δηδαζθαιία (Keegan, 2001) θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα 

θαη επζχλε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Ληνλαξάθεο, 2009; Race, 2001). ηφρνο ηεο εμΑΔο είλαη 

λα θάλεη ηνλ εθπαηδεπφκελν φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεην θαη επηηπρεκέλν ζηηο 

ζπνπδέο ηνπ (Βαζηινχ-Παπαγεσξγίνπ & Βαζάια, 2005; McLoughlin, 2002). 

Δηδηθφηεξα νη Ο κπνξνχλ λα  ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: α) γλσζηηθά, 

παξέρνληαο βνήζεηα ζηελ θαηάθηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ β) ζπλαηζζεκαηηθά, 

εληζρχνληαο ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο κέζα απφ θαηάιιειν καζεζηαθφ θιίκα (Carnweell, 

2000;
 
Tait, 2000) θαη γ) πξαθηηθά, παξέρνληαο θάζε είδνπο πξαθηηθή βνήζεηα (Carnweell, 

2000) ή παξέρνληαο ηε ζπζηεκηθή ππνζηήξημε, ηελ απνηειεζκαηηθή δειαδή πιεξνθφξεζε 

απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (Tait, 2000). 

Έξεπλεο απνηππψλνπλ ην πςειφ πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο ησλ Ο απφ ηνπο 

θνηηεηέο, αλ θαη είλαη πξναηξεηηθέο, θαζψο επηδεηνχλ ηελ ππνζηήξημε κέζα απ‘ απηέο 

(Fung & Carr, 2000; Ληνλαξάθεο, 2009). Αιιά θαη απφ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο κε παξαθνινχζεζεο ησλ Ο θαίλεηαη φηη απηή νθείιεηαη ζε 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη φρη ζηελ αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ φηη νη Ο δελ πξνζθέξνπλ 

ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζπνπδψλ ηνπο (Αγηνκπξγηαλλάθεο θ.α., 2005; Σδνπηδά, 2010). 

Γεχηεξνλ, βαζηθφο ζηφρνο ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε  είλαη ε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έξεπλεο ζηελ Διιάδα (Βαζάια, 2003; 

Κνπζηνπξάθεο θ.α., 2003; Κσλζηαληνπνχινπ θ.α., 2013; Λντδίδνπ- Υαηδεζενδνχινπ 

θ.α., 2001), αιιά θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία (Morgan & Morris, 

1994;
 
Naylor et al., 1990), δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο εθηηκνχλ ζεηηθά ηηο Ο 

θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη νη Ο βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

αληηιεθζνχλ θξηηηθά ηηο αηηίεο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ νη αλάγθεο ηνπο. Ζ 

ζηνηρεηνζέηεζε επνκέλσο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ κηαο Ο πξέπεη πξψηα απ‘ φια λα 

επηδηψθεη ηελ «ηεξκαηηθή ζπκπεξηθνξά» ησλ ζπνπδαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο (ηαθνβέιε, 2011, ζ.106).    

Δθηφο βέβαηα απφ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ππάξρνπλ θαη νη αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ σο νκάδαο, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αλάγθεο ηνπ θαζέλα 

μερσξηζηά (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). Θεσξίεο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ, φπσο ηνπ 

θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άηνκν καζαίλεη, φηαλ βξίζθεηαη 

ζε αιιειεπίδξαζε κε ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ (φπ.π.,ζ.21; Παπαδεκεηξίνπ & 

Ληνλαξάθεο, 2010), κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο δπλακηθήο ζπλερνχο 

αιιειεπίδξαζεο  ηεο νκάδαο (Κ, ζπκθνηηεηέο) ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ (Jaques, 2004; 

Σζηκπνπθιή, 2009). Θα ιέγακε πσο νη Ο «απνηεινχλ δηαδξαζηηθά πνιπεξγαιεία 

κάζεζεο» πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ θνηλσληθή ηεο θχζε θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηεο απην-ξπζκηδφκελεο κάζεζεο (Νηθνιάθε θ.α., 2013, ζ.176). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο Ο έρνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο: πνιιά 

καζεζηαθά εξεζίζκαηα, αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ θάζε κέινπο, ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θιίκα  ζπλεξγαζίαο ζηηο Ο (Βατθνχζε θ.α., 1999;  

Κνπζηνπξάθεο θ.α., 2003), αιιά θαη ζηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα κεηαμχ 2 Ο (Βαζάια, 

2003), πεξηζζφηεξεο πνηνηηθφηεξεο ιχζεηο θαη απφςεηο (Κφθθνο θ.α., 1998).  

Αξθεηνί εθπαηδεπφκελνη ληψζνπλ απνκνλσκέλνη (Race, 1999) απφ ηνλ Κ θαη ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ζηελ απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε. Οη Ο θαιχπηνπλ ηα θελά πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο απφζηαζεο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2006;
 
Rowntree, 1992). Δίλαη 

ζαθέο φηη ε παξνπζία ησλ άιισλ έρεη ζεηηθέο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο 

(Κφθθνο  &  Ληνλαξάθεο, 1998). 
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Σξίηνλ, ν ηξφπνο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνηθίιιεη θαη επεξεάδεη ην 

απνηέιεζκα ηεο εμΑΔο, ζηελ νπνία ε κάζεζε είλαη εμαηνκηθεπκέλε (Rogers, 1999).  Γηα 

λα θαιπθζεί ην κεγάιν θάζκα ηξφπσλ κάζεζεο, νθείινπκε λα παξέρνπκε ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ (Βαζηινχ-Παπαγεσξγίνπ & Βαζάια, 2005;
  
Rowntree, 1992), αθνχ νη 

πεξηζζφηεξνη δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κφλνη ηνπο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2006;
 
Mills & Tait, 1996).

  
Άιισζηε ζθνπφο κηαο Ο ζε 

πξφγξακκα γηα ελήιηθεο ζηελ εμΑΔ, ζηνπο νπνίνπο  θαηά θχξην ιφγν απεπζχλεηαη, είλαη 

λα απνθηήζεη ν θνηηεηήο απηνλνκία ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία ζε ζέκαηα αθαδεκατθνχ 

πεξηερνκέλνπ (Βεξγίδεο θ.α., 1998,1999;
 
Mishra, 2005) ή ε ππνζηήξημε ηνπ πξνο κηα 

επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο (Ληνλαξάθεο, 2001). 

Σέηαξηνλ,
 
ν εθπαηδεπφκελνο έρεη αλάγθε απφ ηελ «πξφζσπν κε πξφζσπν» επηθνηλσλία 

θαζψο ζηηο Ο ιχλνληαη θπξίσο ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη ηελ απεπζείαο δηδαζθαιία, ηηο 

αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο (Race, 1999), ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Αληηθείκελν ησλ Ο 

κπνξεί λα είλαη εξσηήκαηα πάλσ ζε πξαθηηθά δεηήκαηα (νξγάλσζεο ζπνπδψλ), απνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηε κειέηε, πξνεηνηκαζία γηα ηηο ΓΔ, επεμεξγαζία φζσλ κειέηεζαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη αλάκεζα ζηηο Ο (φπ.π), παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, πξαθηηθέο 

αζθήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Ληνλαξάθεο, 

2009). 

ηηο Ο ν θαζεγεηήο ζχκβνπινο θξνληίδνληαο πεξηζζφηεξν ηε δηεξγαζία θαη κε 

επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπφκελν (Απνζηνιίδνπ, 2003) ρξεζηκνπνηεί ελεξγεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ  εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε κάζεζή ηνπο (Courau, 

2000;
 
Jarvis, 2004;

 
Πνιέκε-Σνδνχινπ, 2005). Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπο νδεγεί ζε 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε (Κφθθνο θ.α., 1998). Απηφ εμεγεί θαη ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ 

πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη θνηηεηέο ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ 

ηερληθψλ (Fung & Carr, 2000;
 
Σδνπηδά, 2010). 

Πέκπηνλ νη Ο απνηεινχλ ην κέζν ηεο απζεληηθήο θαη νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηνπ Κ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). Ζ δηεξγαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή ιεθηηθψλ θαη κε κελπκάησλ. Ο ηφλνο ηεο 

θσλήο, ν απζνξκεηηζκφο ηεο έθθξαζεο, ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο, ην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο (ρψξνο, ρξφλνο, ζπλζήθεο θ.ά.) θαζηζηνχλ ηελ 

επηθνηλσλία  ζηηο Ο άκεζε θαη πιήξε (Κφθθνο, θ.α., 1998) απνθεχγνληαο ηνλ θίλδπλν 

ησλ παξαλνήζεσλ, θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο γηα ηε κάζεζε κνλαδηθά (Καξηπίδεο, 2008;
 

Keegan, 2001). 

  Οη εθπαηδεπφκελνη ζηηο Ο κέζσ ηεο ακεζφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξνπλ 

(Κσλζηαληνπνχινπ θ.α., 2013), αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο θαη απφςεηο, κνηξάδνληαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο, ζπγθξίλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο κε απηήλ ησλ άιισλ εθπαηδεπφκελσλ 

(Race, 1999) θαη απειεπζεξψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Rogers, 1999). Οη ζπλαληήζεηο 

είλαη πάλσ απ‘ φια επηθνηλσλία θαη σο επηθνηλσλία είλαη κηα δηεξγαζία ζχλζεηε, 

δπλακηθή θαη εκπεξηέρεη πιήζνο αιιειεπηδξψλησλ ζηνηρείσλ (ηαθνβέιε, 2011, ζ.133-

134). Απφ έξεπλεο (Σδνπηδά, 2010) έρεη θαλεί φηη ε επηζπκία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο Ο είλαη έληνλε θαη ζηνπο θνηηεηέο. 

Οη Ο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ Κ λα εκπλεχζεη ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ην 

πξφζσπφ ηνπ (Κφθθνο, 1998). Αθφκε αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο αιιειεγγχε, αιιεινζεβαζκφο, απηνεθηίκεζε (Δ.Α.Π., 2013). Ο Κ 

πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ελζάξξπλζε, εκςχρσζε, ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

ησλ θηλήηξσλ ηνπ απμάλνληαο ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπ, γηα λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα 

(Holmberg, 2002;
  
Mishra, 2005), παξά ηηο δπζθνιίεο, κε παξάιιειε ελίζρπζε φζσλ 

έρνπλ κεησκέλε απφδνζε (Κφθθνο θ.α., 1998). 
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Δηδηθά ε πξψηε Ο είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ Κ κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη γηα ηε κειινληηθή επηηπρεκέλε πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο 

(Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). ηφρνο ηεο είλαη ε αιιεινγλσξηκία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ νκάδα (Παπαεπζπκίνπ-Λχηξα, 2001). ηε 

ζπλάληεζε απηή ζθφπηκν είλαη γηα ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, λα 

δηακνξθσζεί ην «εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην» (Σδνπηδά, 2010) γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ 

ζπνπδψλ ζηα πιαίζηα ηεο Θ.Δ. Έηζη ν εθπαηδεπφκελνο ζπλεηζθέξεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

καζεζηαθήο ηνπ πνξείαο (Νηθνιάθε θ.α., 2013). 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Κ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

«Απηφ ην νπνίν έρεη θπξίσο αλάγθε ν εθπαηδεπφκελνο είλαη λα κπνξεί λα έρεη 

γξήγνξε, απνηειεζκαηηθή θαη αηνκηθή βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή, 

φπνηε ηε ρξεηαζηεί» (Βεξγίδεο θ.α.,1998,1999,ζ.42). Ζ εμΑΔ ζηεξίδεηαη ζε εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν πιηθφ θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ κε ηνλ Κ (Rowntree, 

1998), πνπ θαιχπηεη ηελ παξαπάλσ αλάγθε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ο Κ είλαη απηφο πνπ 

παξεκβαίλεη κεηαμχ ηνπ δηδαζθφκελνπ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ ηδξχκαηνο ηεο 

εμΑΔο (Σδνπηδά, 2010). 

Γηα ηελ αθξίβεηα ν Κ αλαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππνζηήξημεο ηνπ 

δηδαζθφκελνπ  ζηελ εμΑΔ (Mishra, 2005). θνπφο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο είλαη (Βεξγίδεο 

θ.α., 1998,1999,ζ.57-58): α) ε ππνζηήξημε ηνπ δηδαζθφκελνπ γλσζηηθά, ε θαζνδήγεζή 

ηνπ, ε επίιπζε απνξηψλ, γηαηί  φζν θαιά θαη αλ είλαη ζρεδηαζκέλν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

ν δηδαζθφκελνο ζα ρξεηαζηεί ηε βνήζεηα ηνπ Κ (Holmberg, 1995;
 
Rowntree, 1998) β) ε 

αμηνιφγεζε ηνπ δηδαζθφκελνπ κέζσ ησλ γξαπηψλ ηνπ εξγαζηψλ, πξνζθέξνληαο 

απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζην δηδαζθφκελν κε ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε (Race, 

2001) γ)(απηή είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κ) ε ελζάξξπλζε, ε 

εκςχρσζε θαη ε εμαηνκηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή - κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο- ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Κφθθνο, 2001), εληζρχνληαο ηα 

θίλεηξα γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπ δπλαηφηεηεο 

(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2006;
 
 Βαζηινχ –Παπαγεσξγίνπ, 2001). 

Έηζη εμεγείηαη θαη ε έλλνηα ηνπ «θαζεγεηή πκβνχινπ». Καζεγεηήο (tutor), ν 

δηδάζθσλ θαη χκβνπινο (mentor), απηφο πνπ θαζνδεγεί, εκςπρψλεη ή αιιηψο είλαη απηφο 

πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε αθαδεκατθφ θαη ζε κε αθαδεκατθφ επίπεδν 

(Simpson, 2002).   

Δηδηθφηεξα ζηελ ΑεμΑΔ πεγαίλνπλ άηνκα θαηά θαλφλα ελήιηθα, πνπ έρνπλ πνιιέο 

παξάιιειεο ππνρξεψζεηο, έιιεηςε ρξφλνπ, θνβίεο, αλαζηνιέο, εξσηεκαηηθά (Race, 

1999), πνπ ηα απνζαξξχλνπλ δεκηνπξγψληαο ζπλαηζζήκαηα άκπλαο ή παξαίηεζεο 

(Κφθθνο, 2001). Ο ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο έρεη ζπρλά «κηα εχζξαπζηε ζρέζε κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ» (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998, ζ.250) θαη  ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ηελ 

εκςχρσζε ηνπ Κ (Holmberg, 2002). Θέιεη λα αηζζάλεηαη φηη ν Κ είλαη εθεί, γηα λα ηνλ 

ππνζηεξίμεη (Race, 1999), λα αηζζαλζεί αζθαιήο.  

Ζ επηθνηλσλία ησλ δχν κεξψλ επεξεάδεη ηε κάζεζε ζεηηθά ή αξλεηηθά. ηαλ ν 

ελήιηθαο δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ή αηζζάλεηαη φηη ηνλ αγλννχλ εμαζζελεί ε 

δηάζεζε ηνπ γηα κάζεζε θαη εκθαλίδεη αξλεηηθή ζηάζε έλαληη ησλ ππεπζχλσλ θηάλνληαο 

κέρξη θαη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ (Κσλζηαληνπνχινπ θ.α., 2013). Τπάξρνπλ 

παξαδείγκαηα πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε πνπ απέηπραλ, επεηδή δε 

ζπλνδεχηεθαλ απφ αλζξψπηλε ππνζηήξημε (Rowntree, 1992,ζ.17-18). 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ν Κ έρεη επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ελζπλαίζζεζε, 

εθαξκφδεη ηελ ηερληθή ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη είλαη πξνζηηφο, ζέηεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο δφκεζεο ηνπ θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα δεκηνπξγηθέο 
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δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο  ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία «νινθιεξσκέλσλ 

θχθισλ κάζεζεο» (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998, ζ.54).  

Ζ ζπλερήο, θηιηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε άηνκα πνπ 

ηα ππνζηεξίδνπλ είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΑεμΑΔο 

(Βαζηινχ-Παπαγεσξγίνπ & Βαζάια, 2005;
 
 Fung & Carr, 2000; 

 
Stevenson & Sander, 

1998). Γη‘ απηφ πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν (Βατθνχζε θ.α., 1999; 

Βεξγίδεο θ.α.,1989,1999). 

 Αθφκε θαη ζε πξνβιεκαηηθέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί ν Κ κέζσ ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο εκςχρσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθφ 

επηθνηλσληαθφ θιίκα (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2001;
 
Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2006;

   
Βατθνχζε 

θ.α.,1999;  Courau, 2000). 

Ο Κ ζηα πιαίζηα ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ελζαξξχλεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα δεκηνπξγνχλ ηελ αξρή ηνπ δηαιφγνπ (Keegan, 1990), ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα θξίλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπο (Holmberg, 

2002).  

 Ζ ακθίδξνκε επηθνηλσλία ηνπ Κ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζσ γξαπηψλ 

κελπκάησλ ή εξγαζηψλ, ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ (έκκεζεο κνξθέο) ή ζπλαληήζεσλ κε 

θπζηθή παξνπζία (άκεζε κνξθή) ή κέζσ ρξήζεο ζχγρξνλσλ κνξθψλ ηεο ηερλνινγίαο 

(Garrison & Shale, 1987) κε ηειεζπλαληήζεηο/ηειεδηαζθέςεηο έρεη ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ εμΑΔ, θαζψο φζν πην ζπρλή είλαη ε αληαιιαγή εθπαηδεπηηθψλ 

κελπκάησλ, ηφζν απμάλνληαη νη δπλαηφηεηεο «θνηλήο επεμεξγαζίαο ησλ κειεηψκελσλ 

δεηεκάησλ» (Κφθθνο  θ.α., 1998,ζ.390). Ζ ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απφ 

ηνλ Κ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ, απμάλεη ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ (Holmberg, 2002). 

Ζ ηαθηηθή πνηνηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα ππάξμεη ζηελ εμΑΔ. ηαλ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ απφ απφζηαζε είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλν, ν εθπαηδεπφκελνο αλ θαη απφ 

απφζηαζε, κπνξεί λα αηζζάλεηαη θνληά ζηνλ Κ (Βεξγίδεο θ.α., 1989,1999). 

Σειεηψλνληαο αο ζπκεζνχκε ηηο εκπεηξίεο καο απφ ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Ο 

θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην έθαλε κάζεκα ζε αθξναηήξην δεθάδσλ θνηηεηψλ. Πφζνη 

σζηφζν απφ εκάο είρακε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή;  

πκπεξάζκαηα 

 Δίλαη μεθάζαξν φηη έλα  επηηπρεκέλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε ζπλδέεηαη 

ζηελ εθαξκνγή κε ηηο Ο θαη ηελ εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλία (Race, 1999).                                                                         

 Αλ θαη ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ή αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, φπσο 

ε ηειεζπλάληεζε, νη Ο είλαη ε πην ζεκαληηθή επαθή ηνπ Κ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

(Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998; Κσλζηαληνπνχινπ θ.α., 2013). Δίλαη θαλεξφ φηη κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο ε επηθνηλσλία δελ είλαη πιήξεο, αθνχ δε γίλεηαη ζπλδπαζκφο ησλ αηζζήζεσλ 

θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο. 

Σν ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη νη Ο είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Ο 

Κ, αιιά θπξίσο νη εθπαηδεπφκελνη, βξίζθνληαη ζε άιιε θάζε ζε επαγγεικαηηθφ, 

εθπαηδεπηηθφ θαη πξνζσπηθφ ηνκέα. Γηαθνξεηηθφ είλαη φκσο θαη ην αληηθείκελν, ε 

κεζνδνινγία, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε Ο (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). 

πλνςίδνληαο ε αλνηθηή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία ηνπ Κ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

κέζσ θαη ησλ Ο, δηεπθνιχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Garrison & Shale, 1987) 

θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ησλ ζπνπδψλ. 

Αλαθνξέο 
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Έλα κνληέιν ζπλεξγαζίαο ζρνιεηνχ – νηθνγέλεηαο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
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Καζηαλίδνπ νθία, PhD, MEd 

Γηεχζπλζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Λάξηζαο, Τπεχζπλε πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Νέσλ 
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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ζεσξεηηθά κνληέια ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο θαη 

αλαπηχζζεηαη κία πξφηαζε ζπλεξγαζίαο ησλ δχν απηψλ θνξέσλ κε ηε δηακεζνιάβεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ 

πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Νέσλ ηεο Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηφρνο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε 

αλάπηπμε κίαο νπζηαζηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο δχν θνξείο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε θαη ζα επηθέξεη άξζε ησλ φπνησλ πξνθαηαιήςεσλ δπζρεξαίλνπλ ζήκεξα ηελ επηθνηλσλία 

γνλέσλ - εθπαηδεπηηθψλ. πγρξφλσο, ε ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 

Λέμεηο – θιεηδηά: πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο Νέσλ, ζπλεξγαζία, ζρνιείν – νηθνγέλεηα 

Δηζαγσγή 

Ο θνηλφο ξφινο ηεο παξνρήο θξνληίδαο, εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ ακνηβαία πξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζία ησλ δχν βαζηθψλ ζεζκψλ αγσγήο, 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Ζ αλάπηπμε κηαο ακνηβαίαο ζρέζεο ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ζηνπο δχν θνξείο λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ζηφρνπο, 

ηηο επηζπκίεο, ηηο ειπίδεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηνπο θφβνπο πνπ θάζε έλαο έρεη (Lindsey, 

2001; Bieler, 1981). πλππνινγηδφκελνπ ηνπ αλαρξνληζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηεο δπζθνιίαο γεθχξσζεο ηνπ ππάξρνληνο ράζκαηνο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηε 

δσή, ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο ζα ακβιχλεη ηελ απνζηαζηνπνίεζε γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αληεπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο (Κατια & Σζακπαξιή-Κηηζάξα, 1995).  

Δίλαη εξεπλεηηθά απνδεδεηγκέλν, πσο επαθή θαη ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην 

ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα επηδξά ζεηηθά ζηνπο καζεηέο ζηνπο εμήο ηνκείο: πςειφηεξε 

αθαδεκατθή επίδνζε, θαιχηεξνη βαζκνί, κείσζε ησλ απνπζηψλ, αχμεζε ησλ θηλήηξσλ γηα 

κάζεζε, αιιαγή ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ γνληψλ ηνπο γηα ζρνιηθά 

ζέκαηα, ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν (Epstein 

2001, ζην Tveit, 2009). Ζ ζπλεξγαζία ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ θαιή 

ζέιεζε θαη ησλ δχν· επεηδή φκσο ην κεγαιχηεξν ζχζηεκα ηείλεη λα πξνζεγγίδεη ην 

κηθξφηεξν, ε πξνζπάζεηα απηή νθείιεη λα μεθηλήζεη  απφ ην ζρνιείν (Καζηαλίδνπ, 2004). 

Πνιιά επξσπατθά θξάηε έρνπλ λνκνζεηήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαη σο ππνρξέσζε θαη σο δηθαίσκα (Παληίδεο, 1995). Δπίζεο, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζεζκνζεηήζεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην ζρνιείν, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα σο έλα απφ ηα 16 θξηηήξηα πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ζηνρεχνληαο αθελφο κελ ζηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, αθεηέξνπ δε ζηελ αχμεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηα βίνπ κάζεζε.  

Μνληέια ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο 
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία άιινηε αλαθέξεηαη σο γνλετθή 

εκπινθή θαη άιινηε σο γνλετθή ζπκκεηνρή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη δχν έλλνηεο 

ηαπηίδνληαη. «Γνλετθή εκπινθή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ζπγθεθξηκέλνο γνληφο 

ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ ηνπ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν» 

(Γεσξγίνπ, 2000:56). ηελ πεξίπησζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ θαη ηε κνξθή ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ, ε 

νπνία θαηά θχξην ιφγν αθνξά ηελ εζεινληηθή εξγαζία, ηελ νξγάλσζε θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ηε βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ θαζαξηφηεηα, 

ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο παξνδηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ καζεηψλ θ.α. (Hoover-

Dempsey & Sandler, 1997; Kohler, 1998). ηελ πεξίπησζε ηεο γνλετθήο ζπκκεηνρήο, νη 

ζρέζεηο ησλ δχν κεξψλ δηεπξχλνληαη θαη ε εμνπζία δηακνηξάδεηαη· γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ επζχλεο θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηνίθεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σα αλσηέξσ απαηηνχλ ζαθή θαζνξηζκφ 

ξφισλ ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ, νξηζκφ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαη ζπιινγηθή πνιηηηθή (πκενχ, 2002).  ηε ρψξα καο κπνξνχκε λα 

κηιάκε, θπξίσο, γηα γνλετθή εκπινθή. Οη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνληψλ ζε πεδία πνπ δε ζίγνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, παξαβιέπνληαο 

πνιιέο θνξέο ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ησλ γνλέσλ (Λαινχκε-Βηδάιε, 1996). Γεληθφηεξα, 

έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο δχν 

θνξείο (Λακπξίδνπ, 1995; Γνδνληζάθεο 2000; Μαηζαγγνχξαο, 2008)
1
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ζνλ αθνξά ζηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ηα ζεκαληηθφηεξα εμ απηψλ είλαη: α) ην νηθνζπζηεκηθφ 

κνληέιν, ζην νπνίν νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν ζεσξνχληαη νξγαληθά κέξε ηνπ ίδηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν κνληέιν δηαηππψζεθε απφ ηνλ  Bronfenbrenner (1986), βαζίδεηαη ζηε 

ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηνλνκάζηεθε βην-νηθνζπζηεκηθφ.  β) Tν ζθαηξηθφ κνληέιν ή 

κνληέιν ησλ επηθαιππηφκελσλ ζθαηξψλ επηξξνήο, ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ηελ Epstein 

(1987) θαη αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο κε ηε ζπκκεηνρή 

θαη ησλ θνηλνηήησλ. Ζ Epstein ζεσξεί πσο ζρνιείν θαη νηθνγέλεηα δηακνξθψλνπλ κία 

θνηλφηεηα θξνληίδαο γχξσ απφ ηνπο καζεηέο θαη κε ηηο θνηλέο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ 

ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ θαη ζην ζρνιείν θαη ζηε δσή 

αξγφηεξα. γ) Tν κνληέιν ζρέζεσλ νηθνγέλεηαο - ζρνιείνπ ησλ Ryan & Adams (1995) κε 

ζπζηεκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ην νπνίν εζηηάδεη ζην παηδί-καζεηή θαη ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζά ηνπο θαη ζηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ζρέζεηο απηέο ζηελ πξνζσπηθή θαη ζρνιηθή επηηπρία ηνπ παηδηνχ. 

δ) Tν κνληέιν ηεο γνλετθήο εκπινθήο ησλ Hoover-Dempsey & Sandler (1995), νη νπνίνη 

εξεπλνχλ θαη εξκελεχνπλ ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο γνλείο λα εκπιαθνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηεο εκπινθήο απηήο ζηηο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Δθηφο απφ ηα ζεσξεηηθά κνληέια, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη κνληέια ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

θνξέσλ αγσγήο κε ζεκαληηθφηεξα α) ην κνληέιν ησλ Martin, Parson & Tall (1997), νη 

νπνίνη πξνηείλνπλ ηέζζεξα ζηάδηα αλάπηπμεο δεζκψλ (εμάξηεζεο, ζπλδξνκήο, 

αιιειεπίδξαζεο, ζπλεξγαζίαο - ζπλεηαηξηζκνχ) αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν 

θαηαδεηθλχνληαο πσο ε εκπινθή ησλ γνληψλ είλαη δπλαηφλ λα κεηαηξαπεί ζε ακνηβαία 

ζπλεξγαζία θαη β) ην κνληέιν ηεο Epstein (1996), ε νπνία φξηζε έμη ηνκείο ζπλεξγαζίαο 

γνληψλ - εθπαηδεπηηθψλ: ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε κάζεζε 

ησλ παηδηψλ, απνηειεζκαηηθή θαη ηζφξξνπε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

                                                        
1
 ζνλ αθνξά ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο βι. Καζηαλίδνπ, 

2004. 
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πξφνδν ησλ παηδηψλ, εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ γνληψλ πξνο ην ζρνιείν, κάζεζε ζην 

ζπίηη, ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηέινο ζπλεξγαζία 

κε ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Δπίζεο, ν Μαηζαγγνχξαο (2008) αλαθέξεη 

ηέζζεξα κνληέια ζπλεξγαζίαο: α) ην ζρνιείν – θεληξηθφ κνληέιν, β) ην κνληέιν 

επηθνπξηθήο εκπινθήο γνλέσλ, γ) ην δηαπξαγκαηεπηηθφ κνληέιν θαη δ) ην νηθνγελεην-

θεληξηθφ κνληέιν. 

ε δηεζλέο επίπεδν παλεπηζηήκηα έρνπλ αλαπηχμεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κε 

αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηεο γνλετθήο ζπκκεηνρήο. Σα πξνγξάκκαηα απηά αθελφο κελ 

είλαη ιίγα ζηνλ αξηζκφ, αθεηέξνπ δε είλαη πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, θαζψο επηκνξθψλνπλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη Hoover-Dempsey et al (2002) 

πξνηάζζνπλ ηελ ελδν-ππεξεζηαθή πξνζέγγηζε σο ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν 

ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο. 

ην πιαίζην ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο πξνζέγγηζεο ππνβάιισ ηελ αθφινπζε πξφηαζε 

ζπλεξγαζίαο ζρνιηθήο κνλάδαο β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, νηθνγέλεηαο θαη πκβνπιεπηηθνχ 

ηαζκνχ Νέσλ.  

Πξφηαζε ζπλεξγαζίαο 

πλεξγαζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ κε ην 

Σπκβνπιεπηηθό Σηαζκό Νέσλ
2
 - ζεζκνζεηεκέλε Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ
3
- θαη δηνξγάλσζε α) ελόο 

απνγεπκαηηλνύ εξγαζηεξίνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ θαη β) ελόο 

εξγαζηεξίνπ γηα ηνπο γνλείο, ζην νπνίν νθείινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη κέιε ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, κε θνηλφ ζέκα ηε «Βειηηζηνπνίεζε Δπηθνηλσλίαο Σρνιείνπ – 

Οηθνγέλεηαο». Σα εξγαζηήξηα απηά ζα δηνξγαλψλνληαη θαη ζα πινπνηνχληαη είηε απφ ην 

Ν είηε απφ ζπλεξγαδφκελνπο κε ην Ν θνξείο.  Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

εξγαζηεξίσλ, ζπλίζηαηαη έλαο λένο θχθινο ζπλαληήζεσλ, ζηηο νπνίεο νη νκάδεο ζα είλαη 

κεηθηέο, ζα απνηεινχληαη δειαδή θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ γνλείο. Ζ δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί ζα ζπδεηνχλ θνηλά ζέκαηα, πξνβιεκαηηζκνχο, ηξφπνπο ζηήξημεο ηεο κάζεζεο 

ησλ παηδηψλ, αλαπηπμηαθά δεηήκαηα ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ηε βαζκίδα θαη ηελ ειηθία 

θαη πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θνηλψλ ζπλαληήζεσλ νθείιεη λα 

δηεμαρζεί νκηιία-ζπδήηεζε πξνο φινπο ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ νπνία νη 

εθπξφζσπνη ηνπ Ν ζα αλαπηχμνπλ ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

ζπλαληήζεηο ζα αλαπηχμνπλ πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο. Μία ελδηαθέξνπζα πξφηαζε είλαη λα 

                                                        
2
 Ο πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο Νέσλ (Ν) έρεη σο έξγν ηελ ςπρνθνηλσληθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ θάζε Ννκνχ, κε ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ, δηάγλσζεο, βξαρείαο ςπρνινγηθήο 

παξέκβαζεο θαη παξαπνκπήο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο ςπρνινγηθήο αληηκεηψπηζεο. Παξέρεη 

πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ θαη παξάιιεια αζθεί πξνιεπηηθή παξέκβαζε ζηα πιαίζηα ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ ινηπψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ κέζσ ηνπ ζρνιείνπ. Παξέρεη ελεκέξσζε- ζηήξημε ησλ 

δηδαζθφλησλ ζε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη ή νη καζεηέο/ηξηεο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ζπκκεηέρεη ζε παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ. Σέινο 

νξγαλψλεη ζπλαληήζεηο νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε παηδαγσγηθψλ, 

νξγαλσηηθψλ θαη άιισλ δεηεκάησλ θαη λα ππνζηεξίμεη ην έξγν ηνπο (Τ. Α. 93008/Γ7/10-08-2012). 
 
3
 Χο ην 2011 ν Ν ήηαλ ζηειερσκέλνο απφ ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, δειαδή 

απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο κε εηδηθφηεηα θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ή θιάδνπ ΠΔ02, ηκήκαηνο ΦΠΦ, 

θαηεχζπλζε Φπρνινγίαο. Γπζηπρψο, απφ ην 2012 ν Ν ιεηηνπξγεί κφλν κε έλα άηνκν, ηνλ/ηελ 

Τπεχζπλν/ε, ην νπνίν θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη. 
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δηνξγαλψζνπλ πεξαηηέξσ νκηιίεο, ζεκηλάξηα ή εξγαζηήξηα κε εηζεγεηέο γνλείο καζεηώλ
4
 

ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζέκαηα πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνληψλ.  

Παξφκνηα ζπληνληζκέλε θαη ζπιινγηθή παξέκβαζε δελ έρεη πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία
5∙
 

ζα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα εθαξκφζνπκε έλα ηέηνην θαηλνηφκν πξφγξακκα θαη λα 

επηθέξνπκε αιιαγή ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ππνζηεξίδνληαο ηε 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ – γνληψλ αιιά θαη ηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε 

ζρνιηθή δσή. 

ηφρνο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο είλαη λα αληηζηξαθεί ε 

ζεκεξηλή «εζσζηξέθεηα» ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη ε επηθπιαθηηθή ή θαη αξλεηηθή 

αθφκα ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Γνδνληζάθεο, 2000), ε νπνία εζσζηξέθεηα νδεγεί ζηελ απνκφλσζε θαη ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα ζρνιεία λα μεθηλήζνπλ κία 

νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα απεπζπλζνχλ θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Με ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα βειηησζεί ε πνηφηεηά ηνπ 

(Λακπξίδνπ, 1995). 

Οθέιε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ζα πξνζιάβνπλ θαηά θχξην ιφγν νη καζεηέο αιιά 

θαη νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. ζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο, έξεπλεο απνδεηθλχνπλ 

πσο ε ζπλεξγαζία ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμή ηνπο, 

δεκηνπξγεί κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη βειηηψλεη ηελ επίδνζή ηνπο 

(Coleman, 1998). Οθείινπκε, επίζεο, λα ζεκεηψζνπκε πσο κηα βαζηθή δηαθνξά γνλέσλ - 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη γηα ηνπο κελ γνλείο ην παηδί ηνπο είλαη κνλαδηθφ, γηα ηνπο δε 

εθπαηδεπηηθνχο έλα απφ ηα κέιε ηεο ηάμεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο αλάκεζά ηνπο. Ζ ακνηβαία εκπηζηνζχλε απνηειεί 

ιέμε θιεηδί γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (Gudjons, 1992). Τπάξρεη αθφκε ε 

πεξίπησζε ζρνιείν θαη νηθνγέλεηα λα εθιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά ηα αλαθπφκελα 

εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα: ε κελ νηθνγέλεηα λα ζεσξεί πσο ην πξφβιεκα μεθηλά απφ ην 

ζρνιείν, άξα απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ ζρνιείνπ ε επίιπζή ηνπ ην δε ζρνιείν 

λα ηνπνζεηεί ηελ αηηία ηνπ ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο, θαη ζπλεπψο λα απνπνηείηαη ηηο επζχλεο. Απνηέιεζκα ηνχηνπ ε δπζρέξεηα ή ε 

δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζά ηνπο. Ζ Dowling (2001, ζ. 86) πεξηγξάθεη πψο 

δηαηεξείηαη απηή ε πφισζε: «νη γνλείο κπνξεί λα αγρψλνληαη θαζψο θνβνχληαη πσο ζα 

ππνζηνχλ θξηηηθή γηα πηζαλέο αλεπάξθεηέο ηνπο ζην κεγάισκα ησλ παηδηψλ ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί, επίζεο, πηζαλφλ λα θνβνχληαη πσο ζα θαηεγνξεζνχλ γηα 

                                                        
4
 Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηνλ νπνίν ζπκκεηείρα, πινπνίεζε ζεηξά 

νκηιηψλ – εξγαζηεξίσλ κε εηζεγεηέο γνλείο καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζέκαηα φπσο δηαδίθηπν, δηαηξνθή, 

ζηνκαηηθή πγηεηλή, θσηνγξαθία, πξψηεο βνήζεηεο. Ζ δξάζε απηή ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, θαζψο νη εηζεγεηέο 

ήηαλ κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
5
 Ζ φπνηα πξνζπάζεηα γίλεηαη κεκνλσκέλα, αθελφο κελ κε ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ κφλν γηα 

εθπαηδεπηηθνχο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ηνλ ΟΔΠΔΚ, ηελ Αγσγή Τγείαο, ην Γξαθείν ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, ην Ν θαη άιινπο θνξείο, αθεηέξνπ δε κε ηε δηνξγάλσζε νκάδσλ γνλέσλ απφ ην 

ΗΓΔΚΔ, Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηα Κέληξα Πξφιεςεο ηνπ ΟΚΑΝΑ, ην Ν θ.α. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηηο 

νκηιίεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηα ζρνιεία κε πξσηνβνπιία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη ζηηο νπνίεο είκαη πξνζθεθιεκέλε σο εηζεγήηξηα, δηάδξαζε ππάξρεη, θπξίσο, 

αλάκεζα ζηνλ νκηιεηή θαη ζηνπο γνλείο, δειαδή ε θνξά απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ είλαη κίαο θαηεχζπλζεο 

(ζρνιείν  νηθνγέλεηα) θαη δε ζπλνδεχεηαη απφ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν θνξέσλ π.ρ. πσο βηψλνπλ ηελ 

εθεβεία νη γνλείο ζην ζπίηη θαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν, πνηεο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ή 

πνηεο ηερληθέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, πιεξνθνξίεο πνιχ ρξήζηκεο θαη γηα ηνπο δχν θνξείο (ίζσο, βέβαηα, 

απηή ε αιιειεπίδξαζε λα ιακβάλεη ρψξα ζηηο θαη΄ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο). 
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απνηπρίεο σο πξνο ηε ζρνιηθή πεηζαξρία θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε». Ζ ζπλεξγαζία ζα 

άξεη ηελ απνζηαζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ θαη ζα πξνιάβεη ηπρφλ παξεμεγήζεηο. 

Πξνϋπνζέζεηο ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ από ηε ζπλεξγαζία απνηεινύλ ε αιιαγή 

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνληώλ.   

Σν λα γλσξίδεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο δηάθνξα κνληέια επηθνηλσλίαο δελ ηνπ 

εμαζθαιίδεη απηνκάησο ηε δηεμαγσγή κηαο επράξηζηεο θαη επνηθνδνκεηηθήο ζπδήηεζεο 

κε ηνπο γνλείο. Πνιχ κεγαιχηεξν θέξδνο ζα έρεη, αλ πξνζπαζήζεη λα θαηαλνήζεη ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπ γνληνχ-ζπλνκηιεηή ψζηε λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λέα πεδία 

ζπδήηεζεο (Susteck, 1992). Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

φπσο ελζπλαίζζεζε θαη αλεθηηθφηεηα, ζεσξνχληαη ρξήζηκα γηα κηα θαιή επηθνηλσλία θαη 

ζ‘ απηφ ην ζεκείν βξίζθεηαη ε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ 

πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ: πσο ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αλαπηχμνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηνπο γνλείο λα αλαπηχμνπλ κία ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν 

νθείινπλ λα εζηηάζνπλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ Ν, είλαη νη φξνη νξγάλσζεο ησλ 

ζπλαληήζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο γνλείο σο 

ζπλνδνηπφξνπο, λα δέρνληαη ηηο απφςεηο ηνπο, λα ζηέιλνπλ ζαθή κελχκαηα θαη λα 

κπνξνχλ λα «κεηαθξάδνπλ» ηα δηθά ηνπο· ηέινο, λα είλαη ζε ζέζε λα αλαζθεπάδνπλ ηηο 

πξνθαηαιήςεηο θαη λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα (Miller, 1992). Οη 

γνλείο, επίζεο, νθείινπλ λα κελ αλαγάγνπλ θάζε δπζιεηηνπξγία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

ηδησηηθή ή δεκφζηα δσή ζηελ ‗ειιεηκκαηηθή‘ δνκή ηνπ ζρνιείνπ, παξακέλνληαο νη ίδηνη 

ακέηνρνη θαη αζθψληαο θξηηηθή εθ ηνπ αζθαινχο, θαη λα άξνπλ ηα δηθά ηνπο ζηεξεφηππα 

θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν γεληθφηεξα. 

Πηζαλά πξνβιήκαηα ζα πξνθύςνπλ αλ δελ νξηζηεί κε αθξίβεηα ην επίπεδν ζπκκεηνρήο 

ησλ γνληώλ.  

‘ απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ηεο ζχγρπζεο ξφισλ, ηεο ζχγθξνπζεο 

ησλ κειψλ, αθφκα θαη ηεο απνηπρίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο (θαη φρη κφλν) πξνζπάζεηαο 

ζπλεξγαζίαο. Απηφ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γηα ηνπο έιιελεο γνλείο, νη νπνίνη πνιιέο 

θνξέο παξεκβαίλνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο, βαζηδφκελνη, βέβαηα, ζην δηθαίσκα πνπ ηνπο δίλεη ε πνιχσξε 

ελαζρφιεζε κε ηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο (Καηάθε, 1984). 

Δκπινθή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζα ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ όιε πξνζπάζεηα.  

ε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ιεηηνπξγεί ην ρνιηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν. 1566/85). ε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ εθπξφζσπν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζα κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα 

δηνξγαλσζνχλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηφζν γηα εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα γνλείο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο, ψζηε θαη νη δχν θνξείο λα κπνξνχλ λα ζπκβαδίδνπλ θαη λα 

αληεπεμέξρνληαη ζηηο ηερληθέο εμειίμεηο (απαξαίηεην θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην 

ίδην ην παηδί/καζεηή) θαη ζηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ή ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα (αλαθχθισζε, εζεινληηζκφο θ.α.). 

Ζ αλσηέξσ πξφηαζε βαζίδεηαη ζηελ σο ηψξα απνθηεζείζα εκπεηξία κέζσ ησλ 

δξάζεσλ ηνπ πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Λάξηζαο. Γηα παξάδεηγκα ηε ζρνιηθή ρξνληά 

2014-2015 ν Ν Λάξηζαο πξαγκαηνπνίεζε 15 νκηιίεο – ζπδεηήζεηο ζε πιιφγνπο 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζέκαηα φπσο «Έθεβνη ζηελ νηθνγέλεηα θαη 
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ην ζρνιείν», «Οηθνγέλεηα – ρνιείν: δχν βαζηθνί ζεζκνί θνηλσληθνπνίεζεο», 

«Οηθνγέλεηα θαη ζρνιηθέο εμεηάζεηο», «ρνιηθφο εθθνβηζκφο», «Γηαρείξηζε άγρνπο 

παλειιελίσλ εμεηάζεσλ» θ.α. θαη 10 ζεκηλάξηα ζε πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ κε ζέκαηα 

φπσο «Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο», «Δπηθνηλσληαθέο ηερληθέο», 

«πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ – γνλέσλ», «ρνιηθφο εθθνβηζκφο», «Γηαρείξηζε 

δηαθνξεηηθφηεηαο», δξάζεηο πνπ θαζεκία απφ ηε δηθή ηεο κεξηά ππνζηήξηδε ηε 

ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο (φκσο φρη πάληα ζπληνληζκέλα ζηνπο ζπιιφγνπο 

ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ε φπνηα δξάζε ηνπ Ν γίλεηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη φρη επηινγήο ησλ ππεπζχλσλ Ν).  

Δπηπιένλ, ε αλαγθαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ αγσγήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο 

γίλεηαη θαλεξή απφ ηελ σο ηψξα εκπεηξία ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ 

ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ πξαθηηθή ηνπ Ν Λάξηζαο ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πεξηιακβάλεη ηξεηο παξεκβάζεηο (ζεσξψληαο ηα 

αθφινπζα κέιε σο κέξε ελφο εληαίνπ θαη αιιεινεπεξεαδφκελνπ ζπζηήκαηνο): α) αηνκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή καζεηψλ ή ζπδήηεζε κε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο, β) ζπκβνπιεπηηθή 

γνλέσλ θαη γ) ζπκβνπιεπηηθή εθπαηδεπηηθψλ. ηαλ θαη ηα ηξία απηά κέξε είλαη ζεηηθά ζε 

κία ζπδήηεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο (νθείιεη λα είλαη νινθιεξσκέλε), είλαη 

επίζεο ζεηηθά θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ζπλεξγαζία είλαη επηηπρήο. ηαλ έλα απφ ηα 

ηξία κέξε απνπζηάδεη ή είλαη αξλεηηθφ ζηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, ηφηε ελδέρεηαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο λα κελ είλαη ηα αλακελφκελα νχηε λα έρνπλ δηάξθεηα. 

Ζ ζπλεξγαηηθή δηάζεζε θαη ησλ ηξηψλ κεξψλ θαη ε αλάπηπμε κηαο εηιηθξηλνχο 

επηθνηλσλίαο είλαη άθξσο απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

φπνησλ πξνβιεκάησλ. 

πκπεξάζκαηα 

Απφ ην ζεκεξηλφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο σο ην «ηδεαηφ» επίπεδν 

ηεο γνλετθήο ζπκκεηνρήο, ζηελ νπνία νη δχν πιεπξέο δηακνηξάδνληαη επζχλεο θαη εμνπζία, 

ν δξφκνο είλαη καθξχο. Αξρηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα ρηηζηεί ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε πνπ 

ζήκεξα απνπζηάδεη θαη λα εηδσζεί ε ζπλεξγαζία απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή, λα ηνληζηεί ην 

πνιπδηάζηαην ηεο ζπλεξγαζίαο. πσο ήδε αλαθέξζεθε, γηα λα κπνξέζεη λα ζπληειεζηεί 

κηα αιιαγή ξφισλ εθπαηδεπηηθψλ – γνληψλ, απαηηείηαη πξνζέγγηζε ησλ δχν θαη αλάπηπμε 

ακνηβαίαο ζρέζεο, ε νπνία ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο δχν θνξείο λα 

επηθνηλσλήζνπλ. Άιισζηε, γηα λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή κηαο αιιαγήο νθείιεη λα 

αλαπηπρζεί έλα θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ (Fullan, 1991) κε ραξαθηεξηζηηθά 

ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ εκπηζηνζχλε, ηε ζπλαίλεζε, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, θαη ηελ αλάιεςε 

επζχλεο θαη ξίζθσλ. Ζ παξνχζα πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ 

αιιαγή θαη λα ζπληειέζεη ζε κηα νπζηαζηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, φπσο θαη ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 
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Πεξίιεςε 

την παροϑςα μελϋτη, διερευνώνται τα εμπϐδια, τα πιθανϊ κύνητρα και οι 
προκλόςεισ αναφορικϊ με την υλοπούηςη ενδοςχολικών προγραμμϊτων 
επιμϐρφωςησ εκπαιδευτικών ειδικοτότων ςτη Δευτεροβϊθμια Επαγγελματικό 
Εκπαύδευςη (Ε.Ε) με τη ςυμβολό Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών 
(ΣΠΕ). υγκεκριμϋνα, αναλϑονται μϋςω βιβλιογραφικόσ αναςκϐπηςησ οι ϋννοιεσ τησ 
επιμϐρφωςησ εκπαιδευτικών, τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων, τησ εξ αποςτϊςεωσ 
εκπαύδευςησ και των αντύςτοιχων εργαλεύων υλοπούηςησ. Εκτϐσ απϐ το θεωρητικϐ 
πλαύςιο, πραγματοποιόθηκε βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη εμπειρικών ερευνών που 
διαπραγματεϑονται τισ παραπϊνω ϋννοιεσ. Σϋλοσ, παρουςιϊζεται μια πλόρησ 
εκπαιδευτικό ϋρευνα που ϋγινε για τισ ανϊγκεσ διερεϑνηςησ των πεποιθόςεων των 
εκπαιδευτικών ειδικοτότων ςτην περιφερειακό ενϐτητα Αργολύδασ. Σα 
ςημαντικϐτερα ευρόματϊ τησ αναδεικνϑουν τϐςο τη ςημαςύα ϐςο και την 
αναγκαιϐτητα τησ επιμϐρφωςησ ςτισ τϊξεισ των εκπαιδευτικών ειδικοτότων τησ 
Ε.Ε. Διαπιςτώνεται επύςησ ϐτι ςημαντικϐτατο εμπϐδιο επιμϐρφωςησ αποτελεύ ο 
περιοριςμϋνοσ διαθϋςιμοσ χρϐνοσ που ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ οι εκπαιδευτικού, 
γεγονϐσ το οπούο θα αντιμετωπιςτεύ με τη διαδικαςύα τησ αυτομϐρφωςησ και τη 
χρόςη νϋων τεχνολογιών. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Επιμϐρφωςη, Επαγγελματικό Εκπαύδευςη, Σεχνολογύεσ 
Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών, εκπαύδευςη ενηλύκων, εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη 

Δηζαγσγή 

Ϊνα απϐ τα ςημαντικϐτερα χαρακτηριςτικϊ τησ εποχόσ μασ εύναι η μεγϊλη ταχϑτητα με 
την οπούα μεταβϊλλονται τα ςτοιχεύα του περιβϊλλοντοσ (οικονομικϐ, κοινωνικϐ, 
τεχνολογικϐ, νομικϐ, πολιτιςμικϐ, κλπ). Η τεχνολογύα, οι επιςτόμεσ, η διϊδοςη τησ 
πληροφορύασ, οι ύδιεσ οι κοινωνύεσ δε θα μποροϑςαν να αποτελϋςουν εξαύρεςη ςτην 
παραπϊνω πραγματικϐτητα. Αδιαμφιςβότητα  η εκπαύδευςη και ο εκπαιδευτικϐσ εύναι 
υποχρεωμϋνοι να παρακολουθόςουν την εξϋλιξη με ςυνεχό επιμϐρφωςη ςε μια διαδικαςύα 
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δια βύου μϊθηςησ (Eurydice, 1995 οπ. αναφ. ςτο ΟΕΠΕΚ, 2007). Μϐνο με αυτϐν τον τρϐπο η 
εκπαύδευςη και ο εκπαιδευτικϐσ μποροϑν να ςταθοϑν ςτο ϑψοσ των περιςτϊςεων που 
επιτϊςςει η νϋα παγκοςμιοποιημϋνη κοινωνύα και να προςφϋρουν το αγαθϐ τησ γνώςησ το 
οπούο ϋχουν κληθεύ να υπηρετόςουν. Η ςημαςύα τησ ενδοϒπηρεςιακόσ επιμϐρφωςησ των 
εκπαιδευτικών και ιδιαύτερα των εκπαιδευτικών τησ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ 
αποτελεύ ϊξονα ςημαντικών δρϊςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΟΕΠΕΚ, 2007). 

ϑμφωνα με το Μαυρογιώργο (1999, οπ. αναφ. ςτο Ντοϑρου, 2014) ωσ επιμϐρφωςη 
μποροϑμε να ορύςουμε «το ςϑνολο των δραςτηριοτότων και διαδικαςιών που ςυνδϋονται με 
τη ςϑλληψη, το ςχεδιαςμϐ και την εφαρμογό ειδικών προγραμμϊτων, που ϋχουν ωσ 
πρωταρχικϐ ςκοπϐ τον εμπλουτιςμϐ, την αναβϊθμιςη και την περαιτϋρω ανϊπτυξη των 
ακαδημαώκών – θεωρητικών ό πρακτικών επαγγελματικών και προςωπικών ενδιαφερϐντων, 
ικανοτότων, γνώςεων και δεξιοτότων των εκπαιδευτικών κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ 
τουσ». 

τον ελλαδικϐ χώρο τα επιμορφωτικϊ μοντϋλα, και λεπτομερϋςτερα αυτϊ που ϋχουν ωσ 
ςτϐχο την επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών, εύναι κατακερματιςμϋνα ςε ςχϋςη με την 
οργϊνωςη, τη διούκηςη και το αντικεύμενο επιμϐρφωςησ. Σα μοντϋλα αυτϊ ποικύλλουν 
ανϊλογα με το εύδοσ, την ποιϐτητα και το περιεχϐμενϐ τουσ. Αναφορικϊ με τον τρϐπο 
ςϑμφωνα με τον οπούο διοργανώνονται θα μποροϑςαν να ςυνοψιςτοϑν ςτα ακϐλουθα 
(Μπρϊτιτςησ κ.α., 2004): 

• Επιμορφώςεισ ςε Κϋντρα (εμινϊρια): Οι εκπαιδευτικού μετατρϋπονται ςε μαθητϋσ που 
επιμορφώνονται με την παραδοςιακό διδαςκαλύα (ϋδρα-θρανύο) για να διευρϑνουν και να 
εμπλουτύςουν τισ όδη υπϊρχουςεσ γνώςεισ τουσ. Σα περιθώρια αυτονομύασ και 
πρωτοβουλύασ απϐ μϋρουσ τουσ εύναι προκαθοριςμϋνα και περιοριςμϋνα.  

• Ενδοςχολικό Επιμϐρφωςη: Η ενδοςχολικό επιμϐρφωςη αποτελεύ τα τελευταύα χρϐνια 
επαγγελματικϐ δικαύωμα για τουσ εκπαιδευτικοϑσ, αλλϊ και μια μεγϊλη ευκαιρύα για 
επαγγελματικό εξϋλιξη. Πραγματοποιεύται ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ και λαμβϊνει υπϐψη 
τησ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ κϊθε ςχολικόσ κοινϐτητασ. 

• Πανεπιςτημιακό Επιμϐρφωςη: Ινςτιτοϑτα και Ανώτατα Ιδρϑματα ϋχουν αρχύςει να 
προςφϋρουν εξειδικευμϋνεσ επιμορφώςεισ ςε μορφό ςεμιναρύων μϋςω ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων, αλλϊ και θεςμοθετημϋνεσ ςπουδϋσ ςε προπτυχιακϐ ό μεταπτυχιακϐ 
επύπεδο, με ευρεύα θεματολογύα ϐπωσ ΣΠΕ, παιδαγωγικό, διδακτικό μεθοδολογύα κλπ. 

• Αυτοεπιμϐρφωςη: Ο κϊθε εκπαιδευτικϐσ αναλαμβϊνει απϐ μϐνοσ του να διευρϑνει τισ 
γνώςεισ και τισ διδακτικϋσ του μεθϐδουσ αναζητώντασ νϋεσ πληροφορύεσ ό αξιοποιώντασ 
πηγϋσ πληροφϐρηςησ που του παρϋχονται απϐ τρύτουσ (Τπουργεύο Παιδεύασ, Παιδαγωγικϐ 
Ινςτιτοϑτο, Πανεπιςτόμια, Ερευνητικϊ Προγρϊμματα). Όςο αφορϊ τη χρόςη και αξιοπούηςη 
των ΣΠΕ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, απευθϑνεται κυρύωσ ςε εκπαιδευτικοϑσ με 
προϒπϊρχουςεσ ςχετικϋσ  γνώςεισ.  

• Εξ Αποςτϊςεωσ: Η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη (εξΑΕ) ϋχει χρηςιμοποιηθεύ ευρϑτατα 
ςτο εξωτερικϐ για να προςφϋρει ύςεσ ευκαιρύεσ μϐρφωςησ ςε ϐλουσ και  ϋχει ςυμβϊλει 
επύςησ ςτη βελτύωςη τησ παρεχϐμενησ με ϊλλεσ μεθϐδουσ εκπαύδευςη. Ειδικϐτερα ϋχει 
χρηςιμοποιηθεύ για να βελτιωθεύ η διδακτικό κατϊρτιςη των εν ενεργεύα εκπαιδευτικών. Σα 
προγρϊμματα αυτοϑ του εύδουσ εύναι ευϋλικτα, ευρεύασ κλύμακασ, με εϑκολη και γρόγορη 
πρϐςβαςη ςτο διδακτικϐ υλικϐ. Δύνουν τη δυνατϐτητα να αρθοϑν τα εμπϐδια τησ 
απϐςταςησ, πρϊγμα κρύςιμο για την ελληνικό πραγματικϐτητα, καθώσ και εμπϐδια 
ςχετιζϐμενα με την ετερογενό ςϑνθεςη μιασ ομϊδασ επιμορφοϑμενων. 

Δθπαίδεπζε ελειίθσλ 

Η επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών, η οπούα νοεύται μετϊ τισ βαςικϋσ τουσ ςπουδϋσ, λϐγω 
ηλικύασ εντϊςςεται ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων. Ψσ ενόλικοσ νοεύται κϊθε ϊτομο που ϋχει 
ςυμπληρώςει το 18ο ϋτοσ τησ ηλικύασ του και η επιμϐρφωςη εκπαιδευτικών μπορεύ να 
προςδιοριςτεύ ωσ εκπαύδευςη που χαρακτηρύζεται απϐ την επιθυμύα του ενδιαφερομϋνου 
για αυτϐ-βελτύωςη.  
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Ο οριςμϐσ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων ϐπωσ αναφϋρει ο Rogers (1999) διατυπώνεται ωσ 
ακολοϑθωσ: «Εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι κϊθε εκπαιδευτικό διεργαςύα, κϊθε περιεχομϋνου, 
επιπϋδου ό μεθϐδου, εύτε πρϐκειται για τυπικό εκπαύδευςη εύτε ϐχι, εύτε για διεργαςύα που 
επεκτεύνει χρονικϊ ό αντικαθιςτϊ την αρχικό εκπαύδευςη ςτα ςχολεύα, κολϋγια και 
πανεπιςτόμια, καθώσ και για μαθητεύα, μϋςω των οπούων ϊτομα που θεωροϑνται ενόλικα απϐ 
την κοινωνύα ςτην οπούα ανόκουν αναπτϑςςουν τισ ικανϐτητϋσ τουσ, εμπλουτύζουν τισ 
γνώςεισ τουσ, βελτιώνουν τα τεχνικϊ και επαγγελματικϊ τουσ προςϐντα ό τα 
προςανατολύζουν προσ ϊλλη κατεϑθυνςη. Με τον τρϐπο αυτϐ επιφϋρουν αλλαγϋσ ςτισ ςτϊςεισ 
ό τη ςυμπεριφορϊ τουσ με τη διπλό προοπτικό τησ πλόρουσ προςωπικόσ ανϊπτυξησ και τησ 
ςυμμετοχόσ ςε μια εναρμονιςμϋνη και αυτοδϑναμη κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιςτικό 
ανϊπτυξη».  

O Κϐκκοσ (2005) προςδιορύζει τισ παραμϋτρουσ μϊθηςησ και διαφοροπούηςησ μεταξϑ τησ 
εκπαύδευςησ ενηλύκων και τησ εκπαύδευςησ ανηλύκων ωσ εξόσ: 

 Οι ενόλικοι προςϋρχονται ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων με ςυγκεκριμϋνουσ ςτϐχουσ. 

 Ϊχουν επαγγελματικϐ και κοινωνικϐ υπϐβαθρο λϐγο εμπειριών (πρϐτερη γνώςη). 

 Ϊχουν αναπτϑξει τρϐπουσ μϊθηςησ και γνωρύζουν ςε μεγϊλο βαθμϐ πώσ να 
μαθαύνουν. 

 Ψσ επύ το πλεύςτον επιδιώκουν ενεργητικοϑσ τρϐπουσ μϊθηςησ και βιωματικοϑσ, 
που ϋχουν μεγαλϑτερο μαθηςιακϐ αποτϋλεςμα 

 Διαθϋτουν υπϐβαθρο ςε επύπεδο γνώςεων, ςτϊςεων και δεξιοτότων. 

 Ϊχουν δυςκολύα ςτην απομνημϐνευςη και επιδιώκουν την κατανϐηςη. 

 τισ περιπτώςεισ ϐπου δεν ϋχουν προςϋλθει εθελοντικϊ αλλϊ τουσ ϋχει επιβληθεύ, 
μπορεύ να υπϊρχουν παθητικϋσ ό επιθετικϋσ ςυμπεριφορϋσ απϋναντι ςτη νϋα γνώςη 
και τισ νϋεσ εμπειρύεσ 

Εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη 

Ο κύκοσ κ.α. (2010) ςημειώνει ϐτι η εξΑΕ εύναι η εκπαύδευςη που υποςτηρύζεται –
υποβοηθεύται απϐ τα μϋςα επικοινωνύασ και δικτϑωςησ ϐπωσ ταχυδρομεύο, ραδιϐφωνο, 
τηλεϐραςη, video, ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ, ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο, τηλεδιαςκϋψεισ, 
πλατφϐρμεσ κοινωνικόσ δικτϑωςησ κλπ. Ϊνα βαςικϐ χαρακτηριςτικϐ τησ εξΑΕ εύναι «η 
μικρό ό καθϐλου διαπροςωπικό ό ςε τϊξη επαφό εκπαιδευτό και εκπαιδευϐμενου» (κύκοσ 
κ.α., 2010). Ο Λιοναρϊκησ (2001) ςημειώνει ϐτι η εξΑΕ  βαςύζεται ςε τρεύσ ϊξονεσ, τον 
εκπαιδευτό, τον εκπαιδευϐμενο και το εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε αντύθεςη με τη δυαδικό ςχϋςη 
εκπαιδευτό –εκπαιδευϐμενου που υφύςταται ςτη ςυμβατικό εκπαύδευςη.  

Η εξΑΕ εύναι μια μορφό εκπαύδευςησ ςχετικϊ νϋα, ευϋλικτη με αρκετοϑσ υποςτηρικτϋσ 
που βρύςκει ϐλο και περιςςϐτερεσ εφαρμογϋσ τα τελευταύα χρϐνια με την μεγϊλη διϊδοςη 
τησ χρόςησ υπολογιςτών. Ο ϐροσ «εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη» χρηςιμοποιόθηκε για πρώτη 
φορϊ ςτη δεκαετύα του 1970 και επιςημοποιόθηκε το 1982 (Λιοναρϊκησ, 2006).  

Εύναι πλϋον αποδεκτϐ ςόμερα ϐτι η εξΑΕ μπορεύ να ςυνειςφϋρει ςημαντικϊ, εύτε 
χρηςιμοποιοϑμενη ωσ κϑρια μορφό εκπαύδευςησ, εύτε ςυμπληρωματικϊ, γιατύ αποτελεύ μια 
ευϋλικτη μορφό μϊθηςησ που περιλαμβϊνει ςτοιχεύα τα οπούα καθιςτοϑν ευκολϐτερη την 
πρϐςβαςη ςε αυτόν, ςε ςϑγκριςη με τη ςυμβατικό. Οι εκπαιδευτικού, ανεξϊρτητα απϐ τα 
χρϐνια υπηρεςύασ και την ειδικϐτητα τουσ, αναγνωρύζουν τισ αδυναμύεσ των ςυμβατικών 
δια ζώςησ επιμορφωτικών προγραμμϊτων και επιθυμοϑν την αξιοπούηςη των μεθϐδων τησ 
εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ για την επιμϐρφωςό τουσ (Παπαδϊκησ & Υραγκοϑλησ, 2005, 
οπ. αναφ. ςτο Παπαδοποϑλου & Βαςϊλα, 2010). 
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το επύπεδο τησ μεθοδολογύασ υλοπούηςησ η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη 
πραγματοποιεύται ςϑμφωνα με το κύκο κ.α. (2010) με τουσ εξόσ τρεύσ βαςικοϑσ τρϐπουσ:  

1. Αυτοδιδαςκαλύα ςτην  οπούα ο εκπαιδευϐμενοσ επιλϋγει τον τρϐπο, το χρϐνο και τον 
ρυθμϐ μϊθηςησ του αλλϊ και τον τρϐπο διδαςκαλύασ.  

2. Αςϑγχρονη ςυνεργαςύα κατϊ την οπούα υπϊρχουν μεμονωμϋνοι εκπαιδευϐμενοι ό 
ομϊδεσ εργαςύασ. την αςϑγχρονη ςυνεργαςύα δύδονται εργαςύεσ, 
πραγματοποιοϑνται ςυζητόςεισ, παρουςιϊςεισ, προβλόματα προσ επύλυςη με την 
δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςτο εκπαιδευτικϐ υλικϐ, εξετϊςεισ, αξιολογόςεισ, δύνεται 
ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην λϑςη προβλημϊτων ενώ ο χρϐνοσ διδαςκαλύασ και 
υλοπούηςησ εργαςιών δεν εύναι απαραύτητα πραγματικϐσ και ςϑγχρονοσ. 

3. Εικονικό τϊξη ϐπου ο χρϐνοσ εύναι πραγματικϐσ και προςομοιώνονται ϐλεσ οι 
λειτουργύεσ και οι αλληλεπιδρϊςεισ μιασ κλαςικόσ τϊξησ. 

Δξεπλεηηθή Αλαζθφπεζε 

Ο Μπρϊτιτςησ κ.α. (2004) ειςϊγει ωσ αποδοτικϐτερο τρϐπο επιμϐρφωςησ την 
ενδοςχολικό επιμϐρφωςησ ςε διαρκό βϊςη. την περύπτωςη που οι εκπαιδευτικού 
γνωρύζουν τισ βαςικϋσ δεξιϐτητεσ ΣΠΕ (χρόςη Η/Τ και διαδικτϑου) θεωροϑν αποδοτικϋσ 
μορφϋσ επιμϐρφωςη την αυτομϐρφωςη και την επιμϐρφωςη μϋςω εξΑΕ. Προτεύνεται 
παρϊλληλα ϋνα μοντϋλο επιμϐρφωςησ το οπούο αξιοποιεύ την εξΑΕ, τισ αρχϋσ μϊθηςησ 
ενηλύκων, το διαδύκτυο και το Πανελλόνιο χολικϐ Δύκτυο αξιοποιώντασ ςϑγχρονεσ και 
αςϑγχρονεσ υπηρεςύεσ.  

Σην ανϊγκη για επιμϐρφωςη ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ και τη χρόςη τουσ ςτη διδακτικό 
πρϊξη αναδεικνϑει και ο ΟΕΠΕΚ (2007) ςε αντύςτοιχη μελϋτη ςε εκπαιδευτικοϑσ 
ειδικοτότων τησ Ε.Ε. Ψσ κυριϐτερα εμπϐδια για τη διοργϊνωςη επιμορφωτικών 
ςυναντόςεων αναφϋρονται η ϋλλειψη οικονομικόσ ςτόριξησ και ο ελϊχιςτοσ διατιθϋμενοσ 
χρϐνοσ για τη διοργϊνωςη επιμορφωτικών ςυναντόςεων.  

ε ςχετικό ϋρευνα που εκπονόθηκε πανελλαδικϊ απϐ το Τπουργεύο Παιδεύασ (2011) ςε 
εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ και μαθητϋσ τησ Ε.Ε παρατηρόθηκε η ανϊγκη για υλοπούηςη 
προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών τησ Ε.Ε, ιδύωσ ςε θϋματα ςχετικϊ με τισ 
τεχνολογικϋσ εξελύξεισ τησ κϊθε ειδικϐτητασ και των εργαςτηριακών αςκόςεων, ώςτε να 
ενιςχυθεύ το κϑροσ τησ Ε.Ε ςτην κοινωνύα αλλϊ και η εμπιςτοςϑνη των εργοδοτών ςτουσ 
αποφούτουσ τησ. Παρϊλληλα, οι μαθητϋσ επιθυμοϑν επικαιροπούηςη των προγραμμϊτων 
ςπουδών και αναμϐρφωςη των εργαςτηρύων με ςϑγχρονεσ υποδομϋσ.  

τον Ηλεκτρολογικϐ Σομϋα, ςε αντύςτοιχη ϋρευνα ςτην Ε.Ε (Πϊγκαλοσ, 2010), υπϊρχει 
ανϊγκη για επιμϐρφωςη ςε νϋα επιςτημονικϊ – τεχνικϊ αντικεύμενα που χρειϊζονται 
εξειδικευμϋνα προγρϊμματα λογιςμικοϑ (μαθόματα ϐπωσ ςχϋδιο με Η/Τ, PLC, δομημϋνη 
καλωδύωςη, ΑΠΕ κλπ.). Ακολουθοϑν ωσ επϐμενεσ προτεραιϐτητεσ η επιμϐρφωςη για τη 
διδαςκαλύα εργαςτηριακών μαθημϊτων και για θϋματα ςχετικϊ με την αξιοπούηςη των ΣΠΕ 
ςτη διδακτικό πρϊξη. 

Οι Λαγουδϊκοσ και Καραγεώργοσ (2014) επιςημαύνουν ςε ϋρευνϊ τουσ ϐτι υπϊρχει 
ανϊγκη για επιμϐρφωςη διϐτι ςτο νϋο Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα πουδών (ΑΠ) των ΕΠΑΛ 
ειςϊγονται νϋα μαθόματα ςϑμφωνα με την 77204/Γ2 απϐφαςη του Τπουργεύου Παιδεύασ. 
Σα νϋα αυτϊ αντικεύμενα τα οπούα ειςόχθηςαν απαιτοϑν εκτενό γνώςη ΣΠΕ (π.χ. Δομικϐσ 
Σομϋασ ςτα Γεωγραφικϊ υςτόματα Πληροφοριών). Η εύςοδοσ των νϋων τεχνολογιών ςτη 
διδακτικό πρϊξη αποτελεύ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ την 1η προτεραιϐτητα για διαρκό 
επιμϐρφωςη. Σο παρϊδοξο που παρατηρεύται εύναι ϐτι οι εκπαιδευτικού ειδικοτότων 
καλοϑνται να διδϊξουν εντελώσ νϋα γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ ειδικϐτητϊσ τουσ χωρύσ 
προηγοϑμενη επιμϐρφωςη απϐ το επτϋμβριο του 2014 με τα νϋα ΑΠ.   

Όλεσ οι παραπϊνω μελϋτεσ ςυγκλύνουν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι η εκπαύδευςη του 
εκπαιδευτικοϑ δεν εύναι δυνατϐν να εξαντλεύται με τισ γνώςεισ των βαςικών ςπουδών και 
την ειςαγωγικό επιμϐρφωςη κατϊ τον διοριςμϐ του. Ο εκπαιδευτικϐσ επιβϊλλεται να 
ενημερώνεται ςυνεχώσ ςε ςχϋςη με την ειδικϐτητϊ του, ώςτε οι γνώςεισ του να εύναι 
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ςυνυφαςμϋνεσ με το ςϑγχρονο τεχνολογικϐ γύγνεςθαι, αλλϊ και με τισ ςϑγχρονεσ 
παιδαγωγικϋσ μεθϐδουσ και την εκπαιδευτικό τεχνολογύα, ώςτε η διδαςκαλύα του να εύναι 
ουςιαςτικό και αποτελεςματικό (Λαγουδϊκοσ & Καραγεώργοσ, 2014). Ο ρϐλοσ του 
εκπαιδευτικοϑ τησ Ε.Ε εύναι ςϑνθετοσ, αφοϑ καλεύται να βοηθόςει το μαθητό ςτισ 
επαγγελματικϋσ επιλογϋσ τουσ, ςε κϊθε ειδικϐτητα, ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ 
εργαςύασ και να τουσ ςτηρύξει ςτην προςπϊθειϊ τουσ για μια πορεύα δια βύου μϊθηςησ για 
την ανϊπτυξη ϐχι μϐνο γνώςεων, αλλϊ ςτϊςεων και δεξιοτότων (ΟΕΠΕΚ, 2007). 

Σο κλύμα γύνεται ακϐμη πιο περύπλοκο δεδομϋνησ τησ αυξανϐμενησ αβεβαιϐτητασ ςτην 
κοινωνύα, την οικονομύα και των μεταβαλλϐμενων δομών τησ εργαςύασ και τησ βιομηχανύασ. 
Για να αποκριθοϑν ςε αυτοϑσ τουσ μεταβαλλϐμενουσ ρϐλουσ και τισ ευθϑνεσ, οι 
εκπαιδευτικού χρειϊζονται μια αποτελεςματικό επαγγελματικό ανϊπτυξη που θα μπορεύ να 
τουσ βοηθόςει να διατηρόςουν την υπϊρχουςα γνώςη και εμπειρύα τουσ αλλϊ και να 
υιοθετόςουν τουσ νϋουσ τρϐπουσ βελτύωςησ τησ πρακτικόσ τουσ. 

Για να καταςτεύ εφικτό η προςαρμογό ςτισ νϋεσ τϊςεισ, απαιτεύται επιμϐρφωςη των 
εκπαιδευτικών ειδικοτότων τησ Ε.Ε με γρόγορουσ ρυθμοϑσ, οργϊνωςη και ςυνϋπεια αλλϊ 
και χαμηλϐ κϐςτοσ. Ψσ ςυνϋπεια, η μϋθοδοσ επιμϐρφωςησ με ΣΠΕ ςε ςυνδυαςμϐ με την εξΑΕ 
αποτελεύ μια βιώςιμη λϑςη. Αναμφύβολα, απαιτεύται να ξεπεραςτοϑν κϊποιεσ δυςκολύεσ και 
εμπϐδια τα οπούα χρειϊζονται διερεϑνηςη ςε βϊθοσ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ ϐμωσ, η 
πραγματοπούηςη ενϐσ τϋτοιου ςχεδύου αποτελεύ πρϐκληςη και προςδύδει κύνητρα ςε ϐποιον 
ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτη διαδικαςύα αυτό.  

ηφρνη θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη την παραπϊνω ερευνητικό αναςκϐπηςη, διεξόχθη ϋρευνα η οπούα 
ςυνδυϊζει την ενδοςχολικό επιμϐρφωςη με τισ ΣΠΕ. Η ϋρευνα αυτό ϋχει τουσ εξόσ ςτϐχουσ:  
 Να δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα πνπ ζπλάληεζαλ ή πξφθεηηαη λα ζπλαληήζνπλ ζηελ 

επηκφξθσζή ηνπο κε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο 

 Να δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ 

επηκφξθσζή ηνπο κε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

ε ςυνϊρτηςη με τουσ ςτϐχουσ διαμορφώνονται και τα ερευνητικϊ ερωτόματα τησ 
ϋρευνασ ωσ εξόσ: 
 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα πνπ ζπλάληεζαλ ή πξφθεηηαη λα ζπλαληήζνπλ ζηελ επηκφξθσζή 

ηνπο κε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη πψο ζα ηα δηαρεηξηζηνχλ; 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηκφξθσζή ηνπο κε 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ; 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Η ϋρευνα διεξόχθη το χρονικϐ διϊςτημα 25 Απριλύου – 5 ΜαϏου 2015. Αποτϋλεςε ϋρευνα 
επιςκϐπηςησ μικρόσ κλύμακασ με μη τυχαύο δεύγμα ακολουθώντασ το ποςοτικϐ ερευνητικϐ 
παρϊδειγμα (Creswell, 2011). Ο πληθυςμϐσ τησ ϋρευνασ εύναι οι υπηρετοϑντεσ 
εκπαιδευτικού ειδικοτότων το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2014-15 ςτην Ε.Ε ςε ϐλη την Ελλϊδα και 
εύναι περύπου 11000 (Τπουργεύο Παιδεύασ, 2011). Ο πληθυςμϐσ ςτϐχοσ τησ όταν οι 
εκπαιδευτικού ειδικοτότων που υπηρετοϑν ςτη δευτεροβϊθμια Ε.Ε ςτην Περιφερειακό 
Ενϐτητα Αργολύδασ και αποτελεύ 72 ϊτομα. Η μϋθοδοσ δειγματοληψύασ όταν η βολικό 
(Creswell, 2011) με τον κϑριο ϐγκο του δεύγματοσ να προϋρχεται απϐ τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ 
των εκπαιδευτικών που εκπονοϑν την παροϑςα ϋρευνα, δηλαδό εκπαιδευτικών ειδικοτότων 
που υπηρετοϑν το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2014-15 ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ του 1ου  
Επαγγελματικοϑ Λυκεύου Ωργουσ και 1ου Επαγγελματικοϑ Λυκεύου Ναυπλύου. Σο εργαλεύο 
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ςυλλογόσ δεδομϋνων όταν το ερωτηματολϐγιο με ερωτόςεισ κλειςτοϑ τϑπου το οπούο 
αντλόθηκε κατϊ κϑριο λϐγο απϐ την ϋρευνα του ΟΕΠΕΚ (2007) ςτην Ε.Ε. Πριν την κϑρια 
ϋρευνα, πραγματοποιόθηκε πιλοτικό διανομό του αρχικοϑ ερωτηματολογύου ςε τϋςςερα 
ϊτομα τα οπούα δεν ςυμπεριελόφθηςαν ςτο τελικϐ δεύγμα τησ ϋρευνασ. Με βϊςη την 
πιλοτικό ϋρευνα, διαμορφώθηκε το τελικϐ ερωτηματολϐγιο. 

υνολικϊ εςτϊληςαν ερωτηματολϐγια μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ςε 60 ϊτομα 
και ελόφθηςαν 50 απαντόςεισ που αποτϋλεςαν και το τελικϐ δεύγμα. Η ανϊλυςη των 
δεδομϋνων υλοποιόθηκε με το ςτατιςτικϐ πακϋτο λογιςμικοϑ MS Excel 2010. Η παρουςύαςη 
των αποτελεςμϊτων πραγματοποιόθηκε με ραβδογρϊμματα. 

ε ςχϋςη με το προφύλ των ςυμμετεχϐντων ςτην ερευνητικό μελϋτη παρατηροϑμε τα 
εξόσ: Απϐ τουσ 50 εκπαιδευτικοϑσ που αποτϋλεςαν το τελικϐ δεύγμα, 37 (74%) όταν ϊνδρεσ 
και 13 (26%) γυναύκεσ. Η ειδικϐτητα ΠΕ17 (τεχνολϐγοι) αποτελεύ την πλειονϐτητα του 
δεύγματοσ με 20 ςυμμετϋχοντεσ (40%). Οι περιςςϐτεροι ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν διδακτικό 
υπηρεςύα 11-20 ϋτη (42%) ενώ οι 25 (50%) ϋχουν επιμορφωθεύ παιδαγωγικϊ ςτην 
ΑΠΑΙΣΕ ό εύναι απϐφοιτοι του τετραετοϑσ κϑκλου ςπουδών (πρώην ΑΕΣΕΜ/ΕΛΕΣΕ). Σο 
62% του δεύγματοσ (31 ςυμμετϋχοντεσ) ϋχει πιςτοπούηςη Α’ επιπϋδου ςτισ ΣΠΕ ενώ το 56% 
(28 ςυμμετϋχοντεσ) κατϋχει κϊποιο τύτλο ςπουδών ςε ξϋνη γλώςςα (επύπεδο πολϑ καλϐ και 
ϊριςτο). 

Η ανϊλυςη των δεδομϋνων πραγματοποιόθηκε με περιγραφικό ςτατιςτικό. ε κϊθε 
ερώτηςη διαιρϋθηκε ο αριθμϐσ των ςυμμετεχϐντων που επϋλεξαν κϊθε εναλλακτικό 
απϊντηςη προσ το ςυνολικϐ αριθμϐ απαντόςεων. τη ςυνϋχεια, ϋγινε αναγωγό ςε ποςοςτϐ 
επύ τοισ εκατϐ (%). Ψσ ςημαντικϐτερα ευρόματα επιςημϊνθηκαν ςε κϊθε περύπτωςη οι δϑο 
απαντόςεισ οι οπούεσ ςυγκϋντρωςαν το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ (περιςςϐτερεσ απαντόςεισ). 
ε περύπτωςη που οριςμϋνεσ απαντόςεισ εύχαν αρκετϊ μικρό ποςοςτιαύα διαφορϊ 
αναφϋρονται ϐλεσ. 

Απνηειέζκαηα 

την ερώτηςη ‘Ποια εμπϐδια ςυναντόςατε ό περιμϋνετε να ςυναντόςετε ςτην 
επιμϐρφωςό ςασ με ΣΠΕ;’ το 61,2% απϊντηςε ϐτι εμπϐδιο εύναι ο χρϐνοσ διεξαγωγόσ λϐγω 
υποχρεώςεων. Σα αποτελϋςματα λϐγω του πλόθουσ των ερωτόςεων απεικονύζονται  ςτα 
Γραφόματα 1 και 2. 

 

 

Γξάθεκα 1. Δκπφδηα ζηελ επηκφξθσζε κε ΣΠΔ 
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Γξάθεκα 2. Δκπφδηα ζηελ επηκφξθσζε κε ΣΠΔ 

την ερώτηςη ‘Πωσ θα διαχειριςτεύτε τα εμπϐδια ςτην επιμϐρφωςό ςασ με ΣΠΕ;’ το 54%  
επιλϋγει την αυτομϐρφωςη, ενώ το 46% επιλϋγει τη βοόθεια των διδαςκϐντων ό 
επιμορφωτών. Σϋλοσ, το 42% επιλϋγει να επιμορφωθεύ με επιμϐρφωςη απϐ απϐςταςη 
(Γρϊφημα 3). 

 

 

Γξάθεκα 3. Γηαρείξηζε εκπνδίσλ ζηελ επηκφξθσζε κε ΣΠΔ 

 
Για την πλειονϐτητα των απαντόςεων των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋρευνα, η αλλαγό ςτο 

περιεχϐμενο των γνώςεων, των επαγγελμϊτων και τησ οικονομικόσ κατϊςταςησ, ο 
ςϑνθετοσ ρϐλοσ του εργαζϐμενου ςτη ςϑγχρονη κοινωνύα και η εύςοδοσ των νϋων 
τεχνολογιών ςτη διδακτικό πρϊξη αποτελοϑν τισ ςημαντικϐτερεσ προκλόςεισ (Γρϊφημα 4). 
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Γξάθεκα 4. Πξνθιήζεηο γηα δηαξθή επηκφξθσζε 

την ομϊδα ερωτόςεων ςχετικϊ με τα πιθανϊ τουσ κύνητρα μϋςω τησ επιμϐρφωςησ με 
ΣΠΕ, η πλειονϐτητα των απαντόςεων των εκπαιδευτικών ειδικοτότων, εςτιϊζεται ςτη 
βελτύωςη των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτότων τουσ καθώσ και ςτην 
παρακολοϑθηςη των τεχνολογικών εξελύξεων ςτην ειδικϐτητα τουσ (Γρϊφημα 5). 

 

Γξάθεκα 5. Κίλεηξα γηα δηαξθή επηκφξθσζε 

πκπεξάζκαηα 

Με βϊςη τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ, οι ςυμμετϋχοντεσ διαθϋτουν τισ απαραύτητεσ 
ικανϐτητεσ και δεξιϐτητεσ για παρακολοϑθηςη επιμορφωτικών προγραμμϊτων 
ενδοςχολικόσ επιμϐρφωςησ με ΣΠΕ καθώσ ϋχουν: 

 επαξθή δηδαθηηθή εκπεηξία 

 παηδαγσγηθή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε 

 εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ΣΠΔ  

 γλψζε μέλεο γιψζζαο ζε πςειφ επίπεδν 
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Κϑριο εμπϐδιο ςτη διεξαγωγό τϋτοιασ μορφόσ επιμορφώςεων αποτελεύ ο χρϐνοσ 
διεξαγωγόσ εξαιτύασ υποχρεώςεων (ΟΕΠΕΚ, 2007). Σα εμπϐδια αυτϊ εύναι δυνατϐ να 
ξεπεραςτοϑν: 

 κε ηελ απηνκφξθσζε (Μπξάηηηζεο θ.α., 2004) 

 κε ηε βνήζεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη επηκνξθσηψλ  

 κε επηκφξθσζε απφ απφζηαζε δείρλνληαο φηη δηαζέηνπλ ηφζν ηηο δεμηφηεηεο αιιά θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη επηζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

είδνπο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο.  

 

ημαντικϋσ προκλόςεισ ςτην πορεύα αυτό αποτελοϑν: 
 ε είζνδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε (ΟΔΠΔΚ, 2007; Πάγθαινο, 2010; 

Τπνπξγείν Παηδείαο, 2011; Λαγνπδάθνο & Καξαγεψξγνο, 2014) 

 ε αιιαγή ζην πεξηερφκελν ησλ γλψζεσλ, ησλ επαγγεικάησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο (Τπνπξγείν Παηδείαο, 2011; Λαγνπδάθνο & Καξαγεψξγνο, 2014) 

  ν ζχλζεηνο ξφινο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καδί κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 

ηνλ ηνκέα ησλ θηλήηξσλ, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα καο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθνηήησλ ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα: 

 ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ 

 ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο 

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ επηζπκνχλ ηελ 

επηκφξθσζε ζε λέεο ηερλνινγίεο, είλαη ιηγφηεξν δεθηηθνί ζην θίλεηξν ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο ΣΠΔ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε θαζψο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ 

ρψξνπ, γεγνλφο πνπ καο δείρλεη κηα έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη θνπιηνχξαο 

ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ηεο εθπαίδεπζεο αληίζηνηρα (Αλαζηαζηάδεο, 

2014).   

Μεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Η παροϑςα ϋρευνα αποτελεύ επιςκϐπηςη μικρόσ κλύμακασ με μη τυχαύο δεύγμα και 
χαμηλϐ αριθμϐ ςυμμετεχϐντων ςε επύπεδο περιφερειακόσ ενϐτητασ. Ψσ ςυνϋπεια τα 
αποτελϋςματϊ τησ δεν εύναι αςφαλϋσ να προβληθοϑν ςτο πληθυςμϐ ςε πανελλαδικϐ 
επύπεδο. Επύςησ, ύςωσ χρειϊζεται να ςυμπεριληφθοϑν ςτο ερωτηματολϐγιο και ερωτόςεισ 
ανοικτοϑ τϑπου για μια ςφαιρικϐτερη κϊλυψη των εναλλακτικών επιλογών που πιθανϊ να 
μην υπϊρχουν ςτισ κλειςτϋσ ερωτόςεισ. το ςημεύο αυτϐ δεν πρϋπει να ληςμονοϑμε ϐτι ςτο 
δεύγμα δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι ειδικϐτητεσ Τγεύασ και Πρϐνοιασ, καθώσ και 
Αιςθητικόσ/Κομμωτικόσ οι οπούεσ αποτελοϑςαν ϋνα 11% του εκπαιδευτικοϑ δυναμικοϑ τησ 
Ε.Ε (Τπουργεύο Παιδεύασ, 2011), απορροφώντασ παρϊλληλα ϋνα 20% του μαθητικοϑ 
δυναμικοϑ τησ Ε.Ε, οι εκπαιδευτικού των οπούων τϋθηκαν ςε διαθεςιμϐτητα το 2013. Η 
ςυμμετοχό τουσ ςτην ϋρευνα πιθανώσ να ϊλλαζε τϐςο τα δημογραφικϊ ϐςο και τα ποςοτικϊ 
και ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ. Η επιςτροφό τουσ αναμϋνεται τον Ιοϑνιο του 2015 μετϊ 
απϐ ψόφιςη ςχετικοϑ νομοςχεδύου. 

Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Μια πιθανό επϋκταςη τησ μελϋτησ θα μποροϑςε να αποτελϋςει η διερεϑνηςη του φορϋα 
υλοπούηςησ τησ επιμϐρφωςησ, τησ μορφόσ τησ (π.χ. υποχρεωτικό ό προαιρετικό, 
περιοδικϐτητα κλπ.) και του θεματικοϑ τησ περιεχομϋνου (π.χ. γνωςτικϐ αντικεύμενο, νϋεσ 
τεχνολογύεσ, διδακτικό μεθοδολογύα κλπ.). Για να παρατηρόςουμε την εξϋλιξη τησ 
επιμορφωτικόσ διαδικαςύασ μποροϑμε εμπλουτύζοντασ την υπϊρχουςα ϋρευνα να την 
επαναλϊβουμε με το ύδιο δεύγμα ςε αρκετϐ αλλϊ εϑλογο μελλοντικϐ χρονικϐ διϊςτημα (π.χ. 
κϊθε 2 χρϐνια) ωσ μελϋτη Panel (Κατςύλλησ, 2001). 
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Δπίινγνο 

Η ερευνητικό αυτό προςπϊθεια, ενιςχϑει τισ προηγοϑμενεσ μελϋτεσ αναδεικνϑοντασ ϐχι 
μϐνο την πτυχό τησ επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών ειδικοτότων αλλϊ και την πτυχό τησ 
υλοπούηςησ τησ με τεχνολογύεσ ΣΠΕ (ΟΕΠΕΚ, 2007; Μπρατύτςησ κ.α., 2004; Πϊγκαλοσ, 2010; 
Τπουργεύο Παιδεύασ, 2011; Λαγουδϊκοσ & Καραγεώργοσ, 2014). Για να εύναι εφικτϐ για ϋνα 
εκπαιδευτικϐ ειδικϐτητασ να διαχειριςτεύ αποτελεςματικϊ και με επϊρκεια τισ εργαςιακϋσ 
απαιτόςεισ χρειϊζεται επιμϐρφωςη η οπούα ςυνδϋεται τϐςο με τη βαςικό του εκπαύδευςη 
ϐςο και με τον επαγγελματικϐ του ρϐλο περιλαμβϊνοντασ τισ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ, την 
προοπτικό τησ ςταδιοδρομύασ και τησ επαγγελματικόσ του ανϊπτυξησ και καταξύωςησ 
(ΟΕΠΕΚ, 2007) .  

Η Ε.Ε ϋχει τη δυνατϐτητα να αποτελϋςει ϊξονα ςταθερϐτητασ και οικονομικόσ ϊνθηςησ 
ςτην δϑςκολη οικονομικό ςυγκυρύα που διανϑουμε ςτον ελλαδικϐ χώρο. Θα πρϋπει ϐμωσ και 
η πολιτεύα να φανεύ αρωγϐσ τησ Ε.Ε αναγνωρύζοντασ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ. 
Σϋτοια χαρακτηριςτικϊ αποτελοϑν: η γρόγορη μεταβολό των μαθημϊτων ειδικϐτητασ ςε 
ςχϋςη με αυτϊ τησ γενικόσ παιδεύασ, η ειςαγωγό νϋων τεχνολογιών ςτην παραγωγό και τισ 
υπηρεςύεσ και οι αλλαγϋσ ςτισ εξειδικεϑςεισ και τισ απαιτοϑμενεσ γνώςεισ, δεξιϐτητεσ και 
ικανϐτητεσ που πρϋπει να αποκτόςουν οι μαθητϋσ. υμπεραςματικϊ, η επιμορφωτικό 
διαδικαςύα καθύςταται απαραύτητη (Λαγουδϊκοσ & Καραγεώργοσ, 2014). 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, καμύα επιμορφωτικό διαδικαςύα δεν θα διαρκϋςει χρονικϊ αν δεν 
ςτηρύζεται ςτη ςυνεχό αλληλεπύδραςη των εκπαιδευτικών μϋςα απϐ την ανϊπτυξη 
καναλιών επικοινωνύασ. Η επικοινωνύα αυτό θα επιτευχθεύ μϋςα απϐ την αξιοπούηςη των 
τεχνολογιών τησ εξΑΕ καταργώντασ χωρικοϑσ και χρονικοϑσ περιοριςμοϑσ ςτην 
επικοινωνύα. Παρϋχεται λοιπϐν η δυνατϐτητα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ να επιμορφωθοϑν 
ακολουθώντασ το δικϐ τουσ ρυθμϐ εκμϊθηςησ, μϋςω μιασ διαδικαςύασ ςυνδυαςμϋνησ 
αυτομϐρφωςησ, ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και ενδοςχολικόσ επιμϐρφωςησ (Μπρϊτιτςησ κ.α., 
2004). 
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Πεξίιεςε 

Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη δηπιφο: λα παξνπζηάζεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ζρνιηθήο ενξηήο κηαο εζληθήο επεηείνπ θαη ηαπηφρξνλα λα επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ην δηάινγν γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη «ζρνιηθέο ενξηέο», εηδηθφηεξα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ην 

Δλαιιαθηηθφ ρνιείν Δλειίθσλ ηνπ ΚΔΘΔΑ ΔΞΟΓΟ, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θάζε 

ρξφλν «ζπκάηαη θαη γηνξηάδεη» καδί κε ηα κέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο ηηο εζληθέο επεηείνπο, ηηο 

εκέξεο κλήκεο, ηηο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο θαη ηηο παγθφζκηεο εκέξεο επηρεηξψληαο κηα επαλαπξνζέγγηζε ηνπ 

λνήκαηφο ηνπο κέζα απφ ηελ αλίρλεπζε πξφηεξσλ αληηιήςεσλ, ηελ δηαρείξηζε ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ θαη 

ηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε ζην πιαίζην  ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζρνιηθή γηνξηή, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, επάισηεο νκάδεο 

Δηζαγσγή 

Ζ ζρνιηθή γηνξηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία απηή αθνξά ζηελ Δζληθή Δπέηεην 

ηεο 25εο Μαξηίνπ πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Δλαιιαθηηθφ ρνιείν Δλειίθσλ (Δ..Δ.) ηελ 

αθαδεκατθή ρξνληά 2014-2015. Σν Δ..Δ. ιεηηνπξγεί ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο θαη 

απεπζχλεηαη ζε κέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΚΔΘΔΑ ΔΞΟΓΟ ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο απφ ςπρνηξφπεο νπζίεο. ην Δ..Δ. ε 

πξνεηνηκαζία γηα ηε ζρνιηθή γηνξηή μεθηλά πεξίπνπ ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξηλ ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία. ε έλα ‗μεθίλεκα‘ (θαζεκεξηλή ζπλάληεζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ) εηζάγεηαη ε 

ηδέα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο γηνξηήο, γίλεηαη κηα πξψηε ζπδήηεζε θαη θαζνξίδεηαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ 

νξγάλσζε, θαηαγξάθεηαη ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη επηιέγεηαη ε ―νκάδα ηεο 

γηνξηήο‖. Ζ νκάδα απηή καδεχεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, εληνπίδεη, αμηνινγεί 

θαη επηιέγεη ην πεξηερφκελν ηεο γηνξηήο, θαζνξίδεη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ θαζψο θαη ην βαζκφ θαη ηε κνξθή ηεο εκπινθήο φισλ ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ ηελ εκέξα ηεο εθδήισζεο. Σέινο, θαηαζέηεη ην αθξηβέο 

ρξνλνδηάγξακκα, ην πξφγξακκα θαη απνθαζίδεη γηα ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, πνπ 

ζπλήζσο είλαη ν ζπλνιηθφο εθπαηδεπηηθφο ρξφλνο κηαο εκέξαο. Με ην ηέινο ηεο 

εθδήισζεο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ‗μεθηλήκαηνο‘ ηεο επφκελεο εκέξαο 

ζπδεηηέηαη θαη αμηνινγείηαη ε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πνπ έγηλε. ην Δ..Δ. ε ζρνιηθή 

γηνξηή αληηκεησπίδεηαη σο κία εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε εληαγκέλε ζε έλα επέιηθην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε νπνία ζηνρεχεη θπξίσο ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ 
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επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα 

πιαίζην ην νπνίν ζπλδηακνξθψλνπλ ε ζεξαπεπηηθή θαη ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία. ε έλα 

ηέηνην πιαίζην, ν ιφγνο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο γηνξηήο δελ είλαη λα αλαπαξάγεη θπξίαξρεο 

εζληθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο, νχηε λα απαξηζκήζεη εκεξνκελίεο, ζπκίδνληαο 

ηζηνξηθά γεγνλφηα. Οπφηε, φηαλ ην ζρνιείν «ζπκάηαη θαη γηνξηάδεη», απηφ πνπ θάλεη 

είλαη, κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ηεο γηνξηήο, λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε χπαξμεο 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηε δεκηνπξγία γλσζηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθψλ δηιιεκάησλ, ζηελ πξαγκάηεπζε ησλ 

παξαδνρψλ ηνπο, ζπκβάιινληαο έηζη ελεξγά ζηελ επηδησθφκελε αιιαγή ησλ κειψλ ηεο 

ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 

Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Δ. ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή (Mezirow, 2007; Κφθθνο, 2011) νη 

εθπαηδεπφκελνη δελ ζπκκεηέρνπλ απιά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζπλεηζθέξνπλ νη ίδηνη ζηελ  παξαγσγή γλψζεο, κηαο γλψζεο πνπ δελ είλαη 

νπδέηεξε, αιιά αλαθέξεηαη άκεζα ζην άηνκν πνπ ηελ παξήγαγε θαη ζην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν δεκηνπξγήζεθε. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηε 

ζπγθξνηεκέλε παξνπζίαζε απφςεσλ, εθφζνλ απηέο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

αληηπαξαδείγκαηνο, ζεσξνχκελν σο δηαηχπσζε κηαο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε αλήθεη θαη ε ζεσξία ηεο "κεηαζρεκαηίδνπζαο 

κάζεζεο" (Mezirow, 2007). Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε πεξηγξάθεηαη σο κηα 

νξζνινγηθή δηεξγαζία γηα ελήιηθνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη αλαδηάπιαζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεσλ, κε ηξφπν ψζηε απηέο 

λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθέο, ζαθείο, αλνηρηέο, ζηνραζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

δεθηηθέο ζηελ αιιαγή (Mezirow, 1991). Με ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο αλαπηχρζεθε έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ελήιηθνη αιιάδνπλ ηηο αμίεο, ηα πηζηεχσ θαη ηνλ ηξφπν δσήο (Κνπιανπδίδεο, 

2007). Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη ν γφληκνο δηάινγνο κε ηνπο 

άιινπο θαη ε πξνζθπγή ζηε δηθή ηνπο εκπεηξία γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, 

ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νθείιεη λα εζηηάδεη φρη ζην άηνκν σο κνλάδα, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζην άηνκν σο θνηλσληθφ νλ. Ζ επηδησθφκελε αηνκηθή αιιαγή ζα επηρεηξεζεί 

αληηκεησπηδφκελν ην άηνκν σο κέινο κηαο νκάδαο πνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη 

δπλακηθή, δειαδή αιιάδεη δηαξθψο ε ζχλζεζή ηεο, εμειίζζεηαη θαη ε αηνκηθή αιιαγή ζα 

ζπκβεί ζην εζσηεξηθφ ελφο κεηαβαιιφκελνπ ζπλφινπ ζην νπνίν ε λνεκαηνδφηεζε 

γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ δελ γίλεηαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν. ε κηα ηέηνηα δηεξγαζία ν 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη θαζνξηζηηθφο εθφζνλ είλαη απηφο πνπ ελεξγεί σο πνιηηηζκηθφο 

αθηηβηζηήο θαη δεκηνπξγεί ηηο επθαηξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην δηάινγν θαη ζηε δεκνθξαηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή δσή 

(Mezirow, 1991). Δπίζεο, είλαη θαζνξηζηηθφο γηαηί απηφο ζα ζπκβάιεη ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ελφο δεδνκέλνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο, ζηελ εξκελεία ηνπ θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ (Mezirow, 2007). Ζ κάζεζε, ινηπφλ, είλαη κηα δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία 

αξθεηέο βαζηθέο αμίεο θαη παξαδνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε αιιάδνπλ 

(Κφθθνο, 2005). Δπίζεο, ε αιιαγή ηεο νπηηθήο θάπνηνπ αηφκνπ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία 

ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο δελ είλαη απιψο κηα νξζνινγηθή δηαδηθαζία, αιιά κηα 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε εκπεηξία. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία 

ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα ελζαξξχλεη ηε δηαλνεηηθή επξχηεηα (Taylor, 

1998) θαη ζα ηνπνζεηεί ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο ζε έλα αζθαιέο 
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πεξηβάιινλ. Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ κεγάιν εχξνο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ. Οη 

εκπεηξίεο απηέο είλαη πνιχηηκεο θαη απαξαίηεην λα θαηαηεζνχλ ζηελ νκάδα (Κφθθνο & 

Ληνλαξάθεο 1998). Ο ιφγνο είλαη φηη, φρη κφλν επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε πξφηεξσλ 

αηνκηθψλ αληηιήςεσλ, αιιά θαη γηαηί απνηεινχλ ζεκαληηθφ γλσζηηθφ θεθάιαην απφ ην 

νπνίν κπνξεί λα επσθειεζεί ζπλνιηθά ε νκάδα. Γηα λα ζπκβεί, φκσο, απηφ ζα πξέπεη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ λα είλαη επέιηθην, επηηξέπνληαο ηελ πινπνίεζε 

δηαζεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα 

(Rogers, 1999). Δπίζεο, είλαη δηαπηζησκέλν φηη νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ήδε 

δηακνξθσκέλεο πξνηηκήζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

έρνπλ ζρεκαηνπνηήζεη έλα αηνκηθφ καζεζηαθφ πξφηππν θαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή πξφηαζε πνηθίιεη 

(Κφθθνο & Ληνλαξάθεο 1998; Rogers 1999; Κφθθνο, 2005). Δπηπιένλ, νη ζηφρνη πνπ 

ηίζεληαη απφ ηελ νκάδα ζα πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηνη, πξνζηηνί θαη θιηκαθνχκελεο 

δπζθνιίαο (Κφθθνο, 2005) θαη ν θαζνξηζκφο ηνπο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998; 

Courau, 2000). Σαπηφρξνλα, νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ επηιέγνληαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηεο ψζηε λα επλννχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ, λα ζέηνπλ ηα φξηα γηα ην κνληέιν 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κέζα απφ ηελ δηαηήξεζε ή/θαη ηελ ειεγρφκελε ελαιιαγή 

ξφισλ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλνπ θαη λα αλαηξνχλ ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ 

ηα ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο 1998; Κφθθνο, 2005). ην ζεκείν απηφ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα μεθαζαξηζηεί ε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε νξζή αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο 

ελειηθηφηεηαο. Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ελειηθηφηεηαο δελ είλαη ε ειηθία 

ελειηθίσζεο, εθφζνλ απηή θαζνξίδεηαη κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ζε δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη θνηλσληθά ζχλνια (Κφθθνο, 2005). Σν θξηηήξην πξέπεη λα είλαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζε ζεκαληηθνχο 

θνηλσληθνχο ξφινπο, ε χπαξμε ζηνηρείσλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ 

επηηξέπνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ θαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ απφ ην πιαίζην αλαθνξάο (Knowles, 1970; 

Rogers, 1999; Κφθθνο 2005). ε έλα ηέηνην επίπεδν, ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

νθείιεη λα είλαη ε θαηάθηεζε ηεο ελειηθηφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Κφθθνο, 2005). 

ια ηα παξαπάλσ απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελήιηθνη 

εθπαηδεπφκελνη αλήθνπλ ζε κηα επάισηε θνηλσληθή νκάδα. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε νη εθπαηδεπηέο νθείινπλ λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηελ 

αλαδήηεζε, ζηελ επίθιεζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πξφηεξεο εκπεηξίαο, λα πεξηνξίδνληαη 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ αλαιακβάλνπλ ζεξαπεπηηθφ 

ξφιν.  

Πεξηγξαθή ηνπ Δλαιιαθηηθνχ ρνιείνπ Δλειίθσλ 

Σν Δλαιιαθηηθφ ρνιείν Δλειίθσλ ηνπ ΚΔΘΔΑ ΔΞΟΓΟ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θάπνηεο παξακέηξνπο νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, φζν θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ελήιηθεο πνπ ήδε απέρνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

θάζε καζεζηαθή δηαδηθαζία, έξρνληαη κε ηζρπξά εδξαησκέλεο ηδέεο θαη ζηεξεφηππα, κε 

αξλεηηθέο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο, ε πξνεγνχκελε εθπαηδεπηηθή δνκή ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκφ, δελ έρνπλ ηηο γλψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

ηάμε πνπ έρνπλ «νινθιεξψζεη». Δπίζεο, ε παξνπζία ηνπο ζην ζρνιείν δελ είλαη πάληα 

ζπλεπήο θαη ραξαθηεξίδεηαη είηε απφ ζπρλέο παχζεηο, είηε απφ απνρή κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο, είηε απφ θαζπζηεξεκέλε έληαμε ζηελ ηάμε ηνπο. Σν ζρνιείν δελ ην 
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παξαθνινπζνχλ φια ηα κέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο, είηε γηαηί θάπνηα κέιε έρνπλ 

ήδε νινθιεξψζεη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, είηε γηαηί βξίζθνληαη ζε θξίζηκν ζεξαπεπηηθφ 

ζηάδην. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα απνηειέζεη ην ίδην κηα λέα αθεηεξία, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη έλαλ ζηαζεξφ νδεγφ γηα ηε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο γηνξηήο 

Ζ "νκάδα ηεο γηνξηήο‖ ζπγθξνηήζεθε 5 εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

εκεξνκελία ηεο εθδήισζεο θαη απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο καζεηέο θαη ηηο δχν 

εθπαηδεχηξηεο θηινιφγνπο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ νκάδα ζπγθεληξσλφηαλ 3-5 ψξεο θάζε 

εβδνκάδα ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Σηο 

εκέξεο θαη ψξεο ησλ ζπλαληήζεσλ αλαπξνζαξκφδνληαλ ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηξφπν ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ. Ζ εθδήισζε πινπνηήζεθε 

ζηηο 23 Μαξηίνπ, γηαηί ηελ εκέξα απηή ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ 

θαηάιιειν ψζηε λα επηηξέπεη ηελ παξνπζία κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ κειψλ. Ζ πινπνίεζή 

ηεο γηνξηήο δηήξθεζε 3,5 ψξεο θαη ζπκκεηείραλ 10 καζεηέο (ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ), 4 εθπαηδεπηέο θαη 4 κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Οη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: θαηαηγηζκφο ηδεψλ, εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε, εξγαζία ζε νκάδεο 

θαη ζχληαμε εκεξνινγίνπ. Σα επνπηηθά κέζα πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ απζεληηθέο ηζηνξηθέο 

πεγέο, ράξηεο, παξνπζηάζεηο power point θαη θχιια εξγαζίαο.  

Ο θνπφο 

Δπζχλε θαη απνθιεηζηηθή επηινγή ηεο "νκάδαο ηεο γηνξηήο" είλαη λα νξηνζεηήζεη ην 

ζθνπφ ηεο γηνξηήο θαζψο θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη λα πξνηείλεη έλαλ ηξφπν 

πξαγκάηεπζεο ηνπ ζέκαηνο ν νπνίνο λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο 

θαη ηαπηφρξνλα λα αξκφδεη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη  

ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γηνξηήο 

ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηελ επαλάζηαζε σο πξάμε αιιαγήο ε νπνία ζπληειείηαη ζε δχν 

επίπεδα: ζε έλα πξψην επίπεδν σο αηνκηθή αιιαγή ηεο ζεψξεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

σο θηλεηνπνίεζε θαη "μεβφιεκα" απφ κηα παξνχζα θαηάζηαζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε θηλήηξσλ θαη επηδηψμεσλ ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπγθξνηεζνχλ 

θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν σο έλα γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεηαη, θαζνδεγείηαη, 

ελζαξξχλεηαη ή/θαη ππνλνκεχεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

Οη ηφρνη 

ε επίπεδν γλψζεσλ  

λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο επαλάζηαζεο 

λα πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ επαλάζηαζε 

λα απαξηζκνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επέηξεςαλ ηελ εθδήισζε ηεο Διιεληθήο 

επαλάζηαζεο 

λα πξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ην θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ 

λα ζθηαγξαθνχλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν 

λα δηαθξίλνπλ ηηο θπξίαξρεο επξσπατθέο δπλάκεηο  

ε επίπεδν βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

λα δηεξεπλνχλ δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο 

λα θαηαηάζζνπλ έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο ζηελ πεξίνδν πνπ αλήθεη 

λα εμεηάδνπλ ηελ πιεξφηεηα κηαο νπηηθήο γσλίαο 

λα ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ην ίδην ζέκα 
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λα νξγαλψλνπλ ην απαξαίηεην πιηθφ 

λα ηαμηλνκνχλ ηα δεδνκέλα 

ε επίπεδν κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

λα απνδειηηψλνπλ έλα επηζηεκνληθφ θείκελν 

λα θαηαγξάθνπλ ηηο αηνκηθέο ηνπο αληηιήςεηο 

λα αλαγλσξίδνπλ ζηεξενηππηθέο απφςεηο 

λα ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο 

λα αληηδηαζηέιινπλ ηελ ηζηνξηθή κειέηε ελφο γεγνλφηνο απφ ηελ εκπεηξία ηνπο 

ε επίπεδν ζηάζεσλ 

λα ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην κηαο νκάδαο 

λα πξνζαξκφδνπλ ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο 

λα επηθνηλσλνχλ αλάινγα κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε νκάδα 

λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο ηδέεο ηνπο 

λα απνδέρνληαη ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

λα ειέγρνπλ ηε ζπιινγηθή παξαγσγή κηαο ηδέαο θαη λα πξνσζνχλ ηελ παξνπζίαζή ηεο 

λα αηζζάλνληαη φηη ιεηηνπξγνχλ σο δηα βίνπ καζεηέο θαη καζήηξηεο 

 Ζ Τινπνίεζε ηεο γηνξηήο 

Σν πξψην ζηάδην ηεο γηνξηήο ήηαλ αθηεξσκέλν ζηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821. Ζ νκάδα ησλ 4 καζεηψλ πνπ είρε αλαιάβεη ηελ 

πινπνίεζε ηεο γηνξηήο έζεζε ζηελ νινκέιεηα δχν εξσηήκαηα, πνπ ζα απνηεινχζαλ ηελ 

αθνξκή γηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ζέζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη ε αηηηψδεο 

ζρέζε ηνπο κε ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο:  

1.Πνηνη ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ έλαξμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο;  

2.Γηαηί ε επαλάζηαζε μεθίλεζε ην 1821 θαη φρη ιίγν πξηλ ή ιίγν κεηά;  

Οη απαληήζεηο θαη νη απφςεηο ηεο νινκέιεηαο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηνλ θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ, θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα. ηε ζπλέρεηα, "ε νκάδα ηεο γηνξηήο" ηξνθνδφηεζε 

ηελ νινκέιεηα κε ζηνηρεία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Γηαθσηηζκφ, ηνπο Γηαθσηηζηέο θαη ηηο 

ηδέεο ηνπο, θάλνληαο ηε ζχλδεζε κε ηηο απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ θαη απνδεηθλχνληαο ηελ 

επίδξαζε πνπ είρε ην πλεπκαηηθφ απηφ θίλεκα ζηνπο Έιιελεο δηαθσηηζηέο πνπ 

πξνεηνίκαζαλ θαη νξγάλσζαλ ηελ επαλάζηαζε. Ζ παξνπζίαζε εκπινπηίζηεθε κε 

αμηνπνίεζε ελφο ζπλαθνχο power point.   

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο γηνξηήο επηθεληξψζεθε ζηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο 

επαλάζηαζεο πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο. Ζ "νκάδα ηεο γηνξηήο" παξνπζίαζε ηα γεγνλφηα απηά, ελψ επηθνπξηθά 

αμηνπνηήζεθε power point κε ζρεηηθέο εηθφλεο, πίλαθεο, γθξαβνχξεο, ράξηεο πνπ 

αλαδείθλπαλ ηα αληίζηνηρα θάζε θνξά γεγνλφηα. Δπίζεο, ε νινκέιεηα κε ηε βνήζεηα ησλ 

4 καζεηψλ θιήζεθε λα θαηαδείμεη ζην ράξηε ηηο Διιάδαο ηα ζηάδηα απειεπζέξσζεο ησλ 

ειιεληθψλ εδαθψλ, κε ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο πνιέκνπο, ζηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο θαη 

ηηο ζπκθσλίεο-ζπλζήθεο πνπ επηθχξσλαλ ηηο εδαθηθέο πξνζαξηήζεηο. Αθνινχζσο, ε 

νινκέιεηα ησλ καζεηψλ, δηαζέηνληαο ηα βαζηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία, θιήζεθε λα ρσξηζηεί 

ζε 3 νκάδεο θαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ηνπο γλψζεηο, 

φπσο απηέο πξνέθπςαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην θαη κειεηψληαο ηζηνξηθέο πεγέο πνπ 

ηνπο δφζεθαλ. Κάζε νκάδα επεμεξγάζηεθε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ψζηε λα πιαηζησζεί ε 

πεξίνδνο ηεο επαλάζηαζεο κε ζθαηξηθφ ηξφπν. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε νκάδα κειέηεζε 

ην θείκελν «Οη απαξρέο ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο» πνπ αθνξνχζε ζηηο ειιείςεηο 

πνιεκνθνδίσλ θαζψο θαη ζηελ εηθφλα ηνπ αλνξγάλσηνπ αγψλα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

αξρή ηεο επαλάζηαζεο. Ζ δεχηεξε νκάδα αζρνιήζεθε κε ηνλ εκθχιην πφιεκν πνπ 

μέζπαζε ζηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα κειεηψληαο ζηνηρεία απφ ηα θείκελα «Ο 
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Κνινθνηξψλεο κηιά ζε αγσληζηέο πνπ απεηινχζαλ πξνθξίηνπο» θαη «Ζ έλνπιε εκθχιηα 

ζχγθξνπζε». Ζ ηξίηε επεμεξγάζηεθε ζηνηρεία γηα ηελ έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ κέζα απφ 

ηα θείκελα «Ζ πείλα βαζαλίδεη ηνπο Αγσληζηέο ηνπ Μεζνινγγίνπ» θαη «Ζ έμνδνο ηνπ 

Μεζνινγγίνπ».  ηε ζπλέρεηα, ηα θείκελα θαη νη απαληήζεηο ησλ νκάδσλ, φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ησλ κειψλ, δηαβάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα θαη 

αθνινχζεζε ζπδήηεζε.  

ην ηξίην ζηάδην, φινη νη παξεπξηζθφκελνη (εθπαηδεπφκελνη, κέιε θαη εθπαηδεπηέο) 

ρσξίζηεθαλ πάιη ζε νκάδεο θαη ε θαζεκηά αλέιαβε κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξνχζε 

ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη αμηνπνηψληαο ηερληθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο 

έγξαςε ζην εκεξνιφγηφ ηεο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ην αληίζηνηρν ππνζεηηθφ 

γεγνλφο. Ζ πξψηε κειέηε πεξίπησζεο αθνξνχζε ζε έλαλ αγσληζηή, ν νπνίνο 

πξνβιεκαηίδεηαη κε αθνξκή ηελ άθημε ηνπ βαζηιηά ζσλα, σο μελφθεξηνπ εγεκφλα ζε 

κηα ρψξα πνπ κφιηο θέξδηζε ηελ εζληθή ηεο αλεμαξηεζία. Ζ δεχηεξε ζηελ πεξίπησζε ελφο 

Άγγινπ Φηιέιιελα πνπ έξρεηαη ζηελ επαλαζηαηεκέλε ρψξα λα πνιεκήζεη γηα ηα δίθαηα 

ησλ Διιήλσλ θαη βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ εκθχιηα δηακάρε ησλ Διιήλσλ. Ζ ηξίηε 

κειέηε αθνξνχζε ζε έλα λέν ζηε ζχγρξνλε Διιάδα ηεο θξίζεο, ζηελ Διιάδα πνπ ζίγεηαη 

ε αλεμαξηεζία θαη ε αμηνπξέπεηά ηεο. Οη ζειίδεο εκεξνινγίνπ δηαβάζηεθαλ ζηελ 

νινκέιεηα θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε, θαηαηέζεθαλ ζρφιηα θαη πξνβιεκαηηζκνί. ην 

θιείζηκν ηεο γηνξηήο, δεηήζεθε απφ φινπο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο λα εθθξάζνπλ ηηο 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία ελεπιάθεζαλ. Οη καζεηέο εμέθξαζαλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη παξάιιεια, κνηξάζηεθαλ ζηελ 

νινκέιεηα ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχζαλ ζηα ίδηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, 

ζηελ πνξεία ηεο Διιάδαο θαη ζηε ζπζρέηηζε ηνπ παξειζφληνο κε ην δπζρεξέο παξφλ αιιά 

θαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο.      

Αμηνιφγεζε 

Με βάζε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ε νκάδα ηεο γηνξηήο αληαπνθξίζεθε πιήξσο ζηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο. Οη καζεηέο κειέηεζαλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχζαλ α) ζηελ 

πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, κε έκθαζε ζηνλ Γηαθσηηζκφ, β) ζηελ πεξίνδν ηεο 

επαλάζηαζεο θαη γ) ζηα γεγνλφηα κέρξη θαη κεηά ηελ άθημε ηνπ ζσλα. Απέθηεζαλ κηα 

πην ζθαηξηθή εηθφλα ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη επέιεμαλ θξηηηθά ηα γεγνλφηα πνπ 

ηειηθά αμηνπνηήζεθαλ ζηε γηνξηή παξέρνληαο  ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ εμέηαζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ είραλ ηελ 

επθαηξία λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα επαλεμεηάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πξφηεξεο παγησκέλεο 

αληηιήςεηο θαη δπζιεηηνπξγηθέο παξαδνρέο, ιεηηνπξγψληαο ηφζν αηνκηθά φζν θαη 

αιιειεπηδξψληαο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. 

 Οη δχν εθπαηδεχηξηεο  παξείραλ ην αλαγθαίν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αμηνπνηψληαο 

δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ιεηηνχξγεζαλ επηθνπξηθά ζηελ νκάδα ζπληνλίδνληαο, 

θαζνδεγψληαο, εκςπρψλνληαο θαη ιεηηνπξγψληαο σο θαηαιχηεο, ππνθηλψληαο, δειαδή, 

ζπζηεκαηηθά ηηο αλαγθαίεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, απνθεχγνληαο ηνλ παξαδνζηαθφ 

θίλδπλν ησλ παζεηηθψλ δηδαζθνκέλσλ θαη δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ θιίκα βαζηζκέλν 

ζην ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ησλ αλαγθψλ θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο 

ηνπ θαζελφο μερσξηζηά. 

Δπίζεο, ε πινπνίεζε ηεο γηνξηήο αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. 

Αμηνινγψληαο ηελ "νκάδα ηεο γηνξηήο" ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε πσο πέηπρε λα 

ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. Καηάθεξε λα αλαιάβεη 

εγεηηθφ ξφιν παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, αμηνπνηψληαο πιήξσο ην 

επνπηηθφ πιηθφ, ελεξγνπνηψληαο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  Δπηπιένλ, πέηπραλ λα 
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ζπλζέζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ είραλ απνθηήζεη ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα εξσηήκαηα θαη ηηο απνξίεο πνπ δηαηππψλνληαλ.  πληφληζαλ, 

θαζνδήγεζαλ θαη εκςχρσζαλ ηηο νκάδεο βνεζψληαο ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

ηνπο είραλ αλαηεζεί. εκαληηθή, επίζεο, ήηαλ ε ηήξεζε ησλ ρξφλσλ, φπσο είραλ 

πξνβιεθζεί, κε κηθξέο απνθιίζεηο.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε φζσλ παξαθνινχζεζαλ ηε γηνξηή, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 

θηλεηνπνηήζεθαλ ζπκκεηέρνληαο ελεξγά, ηφζν ζηελ νινκέιεηα φζν θαη ζηηο νκάδεο πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ, εθθξάδνληαο κε πξνζπκία θαη απζνξκεηηζκφ απφςεηο, δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο θαη απνξίεο, ηξνθνδνηψληαο ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν. 

Δπηπιένλ, απέθηεζαλ θάπνηεο ηζηνξηθέο γλψζεηο πνπ αγλννχζαλ, ζπκπιήξσζαλ θαη 

δηεχξπλαλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο, ελψ παξάιιεια είραλ ηελ επθαηξία λα επαλεμεηάζνπλ θαη 

λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ δεκηνπξγηθά νξηζκέλεο ιαλζαζκέλεο παξαδνρέο. Καηά ην 

ζρεκαηηζκφ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, νη ζπκκεηέρνληεο (εθπαηδεπφκελνη θαη εθπαηδεπηέο) 

κπφξεζαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα ππφινηπα κέιε ιεηηνπξγψληαο ζπλεξγαηηθά, λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ αληαιιάζζνληαο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη λα εθθξάζνπλ κε 

αμηνζεκείσηε επθνιία αληηξξήζεηο θαη απνξίεο.  

Οη ίδηνη νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ζην ηέινο ηεο γηνξηήο ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. ινη εμέθξαζαλ  ραξά θαη 

ηθαλνπνίεζε επεηδή είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο γηνξηήο.  Μίιεζαλ κε ελζνπζηαζκφ γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηεο 

αλαθέξνληαο πσο ήηαλ κηα «πξσηφγλσξε εκπεηξία», θαζψο «μέθεπγε απφ ηα ζηελά φξηα 

κηαο παξαδνζηαθήο ζρνιηθήο γηνξηήο», φπσο ηελ είραλ βηψζεη ζην παξειζφλ. Δπηπιένλ, 

ππνζηήξημαλ πσο ηνπο άξεζε γηαηί είραλ ελεξγφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν ζπλδηακνξθψλνληαο 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  Δμέθξαζαλ, φκσο , θαη ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα  ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζηα ζρνιεία,  γηα ην γεγνλφο φηη πνηέ δελ παξαθηλήζεθαλ 

λα θξίλνπλ θαη λα ζθεθηνχλ ζε βάζνο ηηο γλψζεηο ηνπο θαζψο θαη γηα ηνλ παξσρεκέλν 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηκψληαη νη εζληθέο επέηεηνη. Ο ελζνπζηαζκφο ηνπο ήηαλ ηφζν κεγάινο 

πνπ δεηνχζαλ λα επαλαιάβνπκε κε ηελ πξψηε επθαηξία θάηη αληίζηνηρν εκπιέθνληαο 

ζηελ νξγαλσηηθή νκάδα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο.  ζνλ αθνξά ηελ 

"νκάδα ηεο γηνξηήο" εζηίαζε  ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ επηζεκαίλνληαο  ην κεγάιν 

φθεινο πνπ απνθφκηζε απφ  ηε δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε ζηηο γλψζεηο, 

ζην δέζηκν ηεο νκάδαο, ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

επηρεηξήζεθε, αιιά θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ ζπληνληζκνχ  θαη ηεο θαζνδήγεζεο κηαο 

κεγαιχηεξεο νκάδαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: "δελ θνπξάζηεθα θαζφινπ", "δελ βαξέζεθα", "ήηαλ 

ε πξψηε θνξά πνπ δελ κε έπηαζε χπλνο ζε κηα ηέηνηα γηνξηή", "κνπ άξεζε πνπ 

θαζφκαζηαλ ζε θχθιν θαη ζπδεηνχζακε", "μέραζα ην δηάιεηκκα", "ζπλήζσο θαζφκνπλ 

ζηελ άθξε γηα λα κελ παξαθνινπζψ, ελψ ηψξα ζπκκεηείρα", "πξψηε θνξά πνπ δεηήζεθε 

λα πσ ηηο απφςεηο κνπ, θαη δελ δίζηαζα λα ην θάλσ", "εγψ αιιηψο ήμεξα ηα πξάγκαηα", 

"έγηλε εκθχιηνο ζηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο;", "δελ είρα ζθεθηεί πνηέ ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ", "δελ είρα θαληαζηεί ηη έγηλε πξηλ ηελ επαλάζηαζε 

θαη έθηαζαλ νη Έιιελεο λα μεζεθσζνχλ".  

πκπεξάζκαηα 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν έλα ζρνιείν, ην νπνίν 

απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο πνπ αλήθνπλ ζε κηα επάισηε θνηλσληθή 

νκάδα, επηιέγεη λα νξγαλψζεη κηα ζρνιηθή γηνξηή, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ 

επηηπγράλεηαη. Απηφ πνπ ηνλίδεηαη είλαη φηη ε νξγάλσζε κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο πξνζθέξεη 

κηα εμαηξεηηθή επθαηξία λα επηηειέζεη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ην ξφιν ηεο. Μηα 
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ζπγθξνηεκέλε επθαηξία λα εκπιαθεί ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, λα δηαηππσζνχλ απφςεηο θαη λα αλαγλσξηζηνχλ ζηεξεφηππα, λα 

δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο θαη λα αλαιεθζνχλ ξφινη θαη ην ζεκαληηθφηεξν λα πξνζεγγίζνπλ 

νη εθπαηδεπφκελνη ηε δσή ηνπο κε θξηηηθή ζηάζε. 
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Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο 

κάζεζεο ζην γισζζηθφ γξακκαηηζκφ: ε πεξίπησζε ειιεληθά γηα μέλνπο 
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Τποψ. Διδϊκτωρ Εφαρμοςμϋνησ Γλωςςολογύασ ΑΠΘ 
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Εκπαιδεϑτρια Ενηλύκων 
koutsimpeli@sch.gr 

 
Περύληψη 

ε αυτϐ το ϊρθρο επιχειρεύται προςπϊθεια ανύχνευςησ του ρϐλου του εκπαιδευτό ενηλύκων (Rogers 
2002,  Λευθεριώτου 2012), με φϐντο το πλαύςιο τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ (Mezirow 2006) 
και ειδικϐτερο πεδύο αναφορϊσ το γλωςςικϐ γραμματιςμϐ ξενϐγλωςςων ςτην ελληνικό γλώςςα. 
Εξετϊζονται μελϋτεσ περύπτωςησ εκπαιδευτών απϐ ανϊλυςη μικροδιδαςκαλιών -ςτα πλαύςια τησ 
πρώτησ πιςτοπούηςόσ μου ωσ εκπαιδεϑτρια ενηλύκων απϐ το Ινςτιτοϑτο Διαρκοϑσ Εκπαύδευςησ 
Ενηλύκων- και επιχειρεύται ςϑγκριςη των μεθϐδων και τεχνικών διδαςκαλύασ τουσ, με ςκοπϐ να 
αναδειχτεύ το καταλληλϐτερο πλαύςιο για το γλωςςικϐ γραμματιςμϐ τησ ελληνικόσ ςε ξενϐγλωςςουσ 
(ΕΟΠΠΕΠ 2014, Παπαβαςιλεύου-Αλεξύου 2005). 
 
Λϋξεισ-κλειδιϊ: εκπαύδευςη ενηλύκων, μεταςχηματύζουςα μϊθηςη, ελληνικϊ για ξϋνουσ, ανϊλυςη 
μικροδιδαςκαλιών 

 
Ειςαγωγό 

  
Ϊχοντασ υπϐψη τη θεωρύα τησ Μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ ςαφώσ το πλαύςιο ςτο οπούο 
ϐλοι μασ ζοϑμε, εύτε ωσ εκπαιδευτϋσ εύτε ωσ εκπαιδευϐμενοι διαμορφώνει τισ παραδοχϋσ 
μασ, ϊρα και την ιδεολογύα μασ για τισ ιςτορικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ ςυνθόκεσ τησ 
ζωόσ μασ.  Η θεωρύα τησ Μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ υποςτηρύζει ϐτι οφεύλουμε να 
διερευνόςουμε αυτϋσ τισ παραδοχϋσ μασ, δηλαδό τισ αξύεσ, τισ ςτϊςεισ, τη ςυμπεριφορϊ μασ 
με τϋτοιο κριτικϐ τρϐπο ώςτε να κατανοόςουμε τον κοινωνικϐ και ιςτορικϐ τρϐπο 
παραγωγόσ τουσ και ϊρα να πιςτϋψουμε ϐτι και εμεύσ ωσ μϋλη του κοινωνικοϑ ςυνϐλου που 
διαχειριζϐμαςτε ϐςα ϊμεςα ό ϋμμεςα μασ αφοροϑν, μποροϑμε να αλλϊξουμε αυτϋσ τισ 
ςυνθόκεσ, τροποποιώντασ τεσ ϋτςι, ώςτε να ϋχουμε το ανϊλογο επιθυμητϐ αποτϋλεςμα.   
 

Η μεταςχηματύζουςα μϊθηςη ςτο γλωςςικό γραμματιςμό 
 
Η ςυγκεκριμϋνη θεωρύα (Mezirow 2006) υποςτηρύζει ακϐμη ϐτι οι ενόλικεσ εκπαιδευϐμενοι 
ερμηνεϑουν την πραγματικϐτητα βϊςει αυτών ακριβώσ των παραδοχών τουσ. Η μϊθηςη δεν 
εύναι απλϊ η ςυςςώρευςη γνώςεων, αλλϊ η τροποπούηςη τησ όδη υπϊρχουςασ. Όταν λοιπϐν 
τροποποιοϑμε τισ παραδοχϋσ μασ για τον κϐςμο και τη ζωό μασ ςτην ουςύα τροποποιοϑμε 
τισ επιςτημολογικϋσ, ηθικϋσ, πολιτικϋσ, κοινωνικο-ιδεολογικϋσ και φιλοςοφικϋσ μασ απϐψεισ.  

Επομϋνωσ, τϐςο ο εκπαιδευτόσ ϐςο και ο εκπαιδευϐμενοσ ςχετύζονται με τη 
μεταςχηματύζουςα μϊθηςη, εφϐςον κανεύσ μασ δεν ζει εκτϐσ πλαιςύου: βιογραφικοϑ, 
κοινωνικοϑ, πολιτιςμικοϑ. Ο ρϐλοσ του εκπαιδευτό ςυνύςταται ςτην ανϊδειξη των 
παραδοχών των εκπαιδευομϋνων, δηλαδό ςτη διευκϐλυνςη και καθοδόγηςη τουσ μϋςω των 
κατϊλληλων προςφερϐμενων ευκαιριών και εμπειριών. τϐχοσ εύναι να ακολουθηθοϑν τα 
10 βόματα τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ ςτα οπούα οφεύλουμε να εμπλϋξουμε τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ μασ -εφϐςον υιοθετοϑμε τη θεωρύα τησ Μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ- 
αλλϊ και τουσ εαυτοϑσ μασ.  υγκεκριμϋνα περιλαμβϊνονται: 

 
1. Ϊνα αποπροςανατολιςτικϐ δύλημμα. 

mailto:koutsimpeli@sch.gr
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2. Αυτοεξϋταςη (ςυνοδευϐμενη απϐ ανϊλογα ςυναιςθόματα, πχ  ντροπό). 
3. Κριτικό αυτοαξιολϐγηςη των παραδοχών. 
4. Αναγνώριςη απϐ το ϊτομο τησ πηγόσ τησ δυςαρϋςκειασ του & μούραςμα με 

ϊλλουσ τησ διαδικαςύασ του μεταςχηματιςμοϑ. 
5. Αναζότηςη νϋων ρϐλων, ςχϋςεων, τρϐπων δρϊςησ. 
6. χεδιαςμϐσ ενϐσ πλϊνου δρϊςησ. 
7. Απϐκτηςη γνώςεων, ςτϊςεων & ικανοτότων για την υλοπούηςη του πλϊνου 

δρϊςησ. 
8. Δοκιμό των νϋων ρϐλων. 
9. Οικοδϐμηςη αυτοπεπούθηςησ & ικανοτότων για ανταπϐκριςη ςτουσ νϋουσ 

ρϐλουσ & ςτισ νϋεσ ςχϋςεισ. 
10. Επανϋνταξη ςτη ζωό ςϑμφωνα με τισ νϋεσ προοπτικϋσ (Κϐκκοσ 2007β). 

 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτό ενηλύκων ςε γλωςςικϊ τμόματα για ξϋνουσ 
 
ϑμφωνα με τα παραπϊνω, και ο εκπαιδευτόσ ενηλύκων επηρεϊζεται απϐ το πλαύςιο ςτο 
οπούο ο ύδιοσ ζει και με τη ςειρϊ του επηρεϊζει και τουσ εκπαιδευϐμενουσ (Corey 1990). Οι 
ιςτορικϋσ, κοινωνικϋσ, ιδεολογικϋσ και φιλοςοφικϋσ παραδοχϋσ του επηρεϊζουν τον τρϐπο 
με τον οπούο ςκϋφτεται και δρα ωσ ϊτομο ςτην καθημερινϐτητϊ του, αλλϊ και ςτην εργαςύα 
του, ωσ εκπαιδευτόσ ενηλύκων.  Επομϋνωσ, οφεύλει να υποβϊλει τον εαυτϐ του ςε ςυνεχό 
διερεϑνηςη και κριτικό αυτοαξιολϐγηςη, προκειμϋνου να εύναι αποτελεςματικϐτεροσ και 
ςτην εργαςύα του. 

Σα παραδεύγματα μπορεύ να εύναι πολλϊ, θα ϋλεγα ϐτι μποροϑμε να τα ςυςχετύςουμε 
εύτε με τον εκπαιδευτό και τον εαυτϐ του, εύτε με τον εκπαιδευτό και τουσ εκπαιδευϐμενουσ. 
Αναλυτικϐτερα, ϋνα πρϐβλημα θα μποροϑςε να εύναι η ύδια η αυτοπεπούθηςη του 
εκπαιδευτό ωσ προσ την επιςτημονικό του επϊρκεια και τη διδακτικό αποτελεςματικϐτητϊ 
του, ειδικϊ μϋςα ςτισ νϋεσ παιδαγωγικϋσ ςυνθόκεσ εκπαύδευςησ των ενηλύκων και με ποιεσ 
διεργαςύεσ και εςωτερικϋσ παραδοχϋσ μπορεύ να το επεξεργαςτεύ και να το τροποποιόςει ο 
ύδιοσ.  
 Ϊνα δεϑτερο πρϐβλημα θα μποροϑςε να εύναι το πώσ ο ύδιοσ βλϋπει τισ περιπτώςεισ 
των εκπαιδευϐμενων του. Γνωρύζω ϐτι αρκετού εκπαιδευτϋσ ενηλύκων δεν ϋχουν 
μεταςχηματύςει οι ύδιοι το δύλημμα-πρϐβλημα: τυπικό εκπαύδευςη ό εκπαύδευςη ενηλύκων, 
με αποτϋλεςμα να τρϋφουν  χαμηλό εκτύμηςη για τουσ μαθητϋσ τουσ, ωσ ϊτομα που δεν 
κατϊφεραν να αποφοιτόςουν απϐ την α΄ βαθμύδα τησ υποχρεωτικόσ δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ -και ςτο ςημεύο αυτϐ ελλοχεϑουν απαξιωτικού χαρακτηριςμού για το δεύκτη 
ευφυϏασ ό και κοινωνικοϑ ςτϊτουσ των ςυγκεκριμϋνων μαθητών- γεγονϐσ που ϋχει 
αντύκτυπο και ςτην ποιϐτητα τησ εκπαύδευςησ, μϋςω τησ αυτοεκπληροϑμενησ προφητεύασ.  
 Θα μποροϑςε λοιπϐν ο ςυγκεκριμϋνοσ εκπαιδευτόσ -και ύςωσ ϐλοι να βρεθόκαμε ςε 
αυτό τη θϋςη, αλλϊ ςε αρχικό και ϋγκαιρη φϊςη να το αντιμετωπύςαμε αποτελεςματικϊ- να 
ακολουθόςει τα 10 βόματα τησ Μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ, ώςτε να αποκτόςει και 
μεταςχηματιςμϋνη οπτικό για το θϋμα.  υγκεκριμϋνα:  
 

1. Ποιο εύναι το δύλημμα που τον αποπροςανατολύζει π.χ. τυπικό ό ϊτυπη 
εκπαύδευςη & ςυνεπαγϐμενεσ αξιολογόςεισ. 

2. Κϊνει την αυτοεξϋταςό του, ωσ προσ ποια ςυναιςθόματα του προκαλεύ το 
δύλημμα αυτϐ, π.χ. απϋχθεια, αύςθηςη ϐτι αςχολεύται με χαμηλοϑ κϑρουσ 
εκπαύδευςη. 

3. Κϊνει κριτικό αυτοαξιολϐγηςη. 
4. Αναγνωρύζει την πηγό τησ δυςαρϋςκειϊσ του, π.χ. οι κρύςεισ τησ κοινωνύασ περύ   

εκπαύδευςησ κανονικόσ ό πρωτεϑουςασ ςημαςύασ και μη κανονικόσ ό 
δευτερεϑουςασ ςημαςύασ. Επύςησ, αναγνωρύζει ϐτι αυτϐ δεν εύναι ατομικϐ του 
πρϐβλημα, αλλϊ γενικϐτερο και το αντιμετωπύζουν και ϊλλοι ςυνϊδελφού του.  
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5. Αναζητϊ νϋουσ ρϐλουσ ωσ εκπαιδευτόσ ενηλύκων, π.χ. γύνεται εμψυχωτόσ και 
διευκολυντόσ ςτη διαδικαςύα τησ εκπαύδευςησ, αναζητϊ επύςησ φιλικϐτερεσ 
ςχϋςεισ και περιςςϐτερο ςτοχευμϋνεσ με τουσ εκπαιδευϐμενουσ του. 

6. χεδιϊζει το νϋο του πλϊνο δρϊςησ π.χ. πωσ προςεγγύζει και κατανοεύ την 
ιςτορύα των εκπαιδευϐμενων του, απϐ μεταςχηματιςμϋνη κοινωνικό οπτικό 
γωνύα πια. 

7. Πώσ αποκτϊ τισ αναγκαύεσ γνώςεισ, ςτϊςεισ & δεξιϐτητεσ για την εφαρμογό του 
νϋου του πλϊνου π.χ. με περαιτϋρω μελϋτη, με ενςυναύςθηςη κλπ. 

8. Δοκιμϊζει το νϋο του ρϐλο, δηλαδό ςυμπεριφϋρεται διαφορετικϊ πια, με 
κατανϐηςη των κοινωνικών ςυνθηκών που παρόγαγαν το ςυγκεκριμϋνο 
πρϐβλημα-δύλημμϊ του, αλλϊ και με εκτύμηςη & ςεβαςμϐ για τουσ μαθητϋσ του, 
ωσ φορεύσ του προβλόματοσ που αλλϊζει. 

9. Φτύζει την αυτοπεπούθηςό του, πλϋον ϋχει επύγνωςη τησ κατϊςταςησ και την 
διαχειρύζεται ικανοποιητικϊ προσ τον επαρκό μεταςχηματιςμϐ τησ. 

10. Ανταποκρύνεται ςτο νϋο του ρϐλο, επειδό ϋχει πια και ο ύδιοσ ενςωματωθεύ ςτισ 
νϋεσ ςυνθόκεσ κοινωνύασ και εκπαύδευςησ (Κϐκκοσ 2007α). 

 

Μελϋτεσ περύπτωςησ 
 
Ο ςυγκεκριμϋνοσ εκπαιδευτόσ παρϊ τισ ‘καλϋσ’ του προθϋςεισ υπόρξε χωρύσ αμφιβολύα πολϑ 
γενικϐσ ςτισ οδηγύεσ του προσ τουσ εκπαιδευϐμενουσ, για την ακρύβεια δεν τουσ παρεύχε 
καμύα ουςιαςτικό οδηγύα, με ςυνϋπεια το θϋμα να εκτραπεύ προσ ζητόματα εντελώσ 
προςωπικϊ και το ϐλο εγχεύρημα αποδεύχτηκε τελικϊ προςβλητικϐ για μύα απϐ τισ 
εκπαιδευϐμενεσ.  Εύναι ςαφϋσ ϐτι δε χειρύςτηκε ‘ςωςτϊ’ το ϐλο ζότημα. Καταρχϊσ, καλϐ θα 
όταν να εύναι ςαφόσ και ςυγκεκριμϋνοσ ςτισ οδηγύεσ του προσ τισ εκπαιδευϐμενεσ απϐ την 
αρχό, αποφεϑγοντασ εκφρϊςεισ του τϑπου «αναδεύξτε ϋνα θϋμα», αλλϊ προωθώντασ 
προτϊςεισ του τϑπου «αναδεύξτε ϋνα θϋμα που ςχετύζεται με αυτϐ ό εκεύνο το γλωςςικϐ 
φαινϐμενο τησ ελληνικόσ γλώςςασ ό ποιεσ δυςκολύεσ αντιμετωπύζετε καθημερινϊ ςε αυτϐ το 
ςυγκεκριμϋνο γλωςςικϐ φαινϐμενο ό τι κϊνετε για να βρεύτε χρϐνο να το μελετόςετε ςτο 
ςπύτι κλπ». 
 Επιπλϋον, η λανθαςμϋνη ςυμπεριφορϊ του εξακολουθεύ να υφύςταται, επειδό και δεν 
αντιλαμβϊνεται το λϊθοσ του και ςυνεχύζει να το προωθεύ, νομύζοντασ ϐτι πρϊττει καλώσ 
και επιπλϋον ςτο τϋλοσ αιςθϊνεται πολϑ ικανοποιημϋνοσ επειδό πιςτεϑει ϐτι βοόθηςε ςτην 
ανϊδειξη ενϐσ ςυγκεκριμϋνου και ςημαντικοϑ προβλόματοσ μιασ εκπαιδευϐμενησ και ϐτι με 
αυτϐ τον τρϐπο την βοόθηςε. 
 Κατϊ την ϊποψό μου, ο παραπϊνω εκπαιδευτόσ δεν εύχε την θεωρητικό βϊςη αλλϊ 
οϑτε και την πρακτικό εμπειρύα ενϐσ τϋτοιου μαθηςιακοϑ επειςοδύου. Δεν γνώριζε λοιπϐν 
οϑτε τισ θεωρύεσ εκπαύδευςησ ενηλύκων που προωθοϑν το ςεβαςμϐ ςτην προςωπικϐτητα 
και ςτισ εμπειρύεσ των εκπαιδευομϋνων και παρϊλληλα αγνοοϑςε τα ϐρια τησ ςχϋςησ του με 
τουσ εκπαιδευϐμενουσ, ςυγχϋοντασ επιπλϋον την εκπαιδευτικό με τη θεραπευτικό ςχϋςη. 
 Επειδό λοιπϐν ο δρϐμοσ προσ την κϐλαςη εύναι ςτρωμϋνοσ με καλϋσ προθϋςεισ, θα 
όταν ιδιαιτϋρωσ χρόςιμο ο παραπϊνω εκπαιδευτόσ να αρκεςτεύ ςτο ςυγκεκριμϋνο ρϐλο και 
ςτα ϐρια τησ αςφϊλειασ και του ςεβαςμοϑ ϐλων. Εξϊλλου, κατϊ την θεωρύα τησ 
Ανδραγωγικόσ ο εκπαιδευτόσ εύναι διευκολυντόσ ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ και επιλϋγει 
ενεργητικϋσ εκπαιδευτικϋσ μεθϐδουσ που προϊγουν την αλληλεπύδραςη εκπαιδευτό και 
εκπαιδευϐμενου. Επύςησ, κατϊ την θεωρύα τησ κοινωνικόσ αλλαγόσ του μεγϊλου 
παιδαγωγοϑ Freire (2009, 1974), ο εκπαιδευτόσ εύναι επύςησ διευκολυντόσ αυτό τη φορϊ ςε 
πολιτιςμικοϑσ κϑκλουσ που ςταδιακϊ οδηγοϑν ςτη χειραφϋτηςη των εκπαιδευϐμενων, μϋςα 
απϐ ςυλλογικϊ διαλογικϋσ διαδικαςύεσ.  Σϋλοσ, κατϊ τη θεωρύα τησ Μεταςχηματύζουςασ 
μϊθηςησ ο εκπαιδευτόσ ϋχει ωσ ρϐλο του να προβαύνει αφενϐσ ςτην αναγνώριςη των 
διαφορών του με τουσ εκπαιδευϐμενουσ, αναφορικϊ με τουσ ςκοποϑσ και τισ προςδοκύεσ 
τουσ και αφετϋρου να προβαύνει ςε κριτικό ςκϋψη πρωτύςτωσ των δικών του παραδοχών. 
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Επομϋνωσ, ρϐλοσ του εκπαιδευτό εύναι να προωθεύ το διϊλογο και τη δημοκρατύα ςτα 
μαθόματϊ του, αλλϊ πϊντοτε μϋςα ςε προςτατευμϋνο περιβϊλλον (Douglas 1997, Jacques 
2001). Και αυτϐ το τελευταύο περύ προςτατευμϋνου περιβϊλλοντοσ ϋχει μεγϊλη ςημαςύα, 
εύναι θα ϋλεγα το κλειδύ για τισ πϐρτεσ που ανούγουν το ςεβαςμϐ ςτη μϊθηςη. 
 Ο ρϐλοσ του εκπαιδευτό ςϑμφωνα με τισ παραπϊνω θεωρύεσ ςτοχεϑει επύςησ ςτην 
εμψϑχωςη, την ενςυναύςθηςη και την ιςϐτιμη ϋνταξη ϐλων των εκπαιδευομϋνων ςτο 
μαθηςιακϐ κλύμα μιασ ‘τϊξησ’ ενηλύκων. Ο εκπαιδευτόσ εύναι πρωτύςτωσ ςϑμβουλοσ που 
γνωρύζει τα ϐριϊ του. Εύναι ςϑμβουλοσ-εμψυχωτόσ και ϐχι ςϑμβουλοσ-θεραπευτόσ. Ωλλο 
λοιπϐν εύναι οι εκπαιδευτικϋσ ομϊδεσ που ϋχουν πολϑ ςυγκεκριμϋνο μαθηςιακϐ ςτϐχο -ςτο 
παρϊδειγμϊ μασ την εκμϊθηςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ- και οι εκπαιδευτϋσ και οι 
εκπαιδευϐμενοι ϋχουν πολϑ ςυγκεκριμϋνα και ςαφό ϐρια ςχϋςεων και απϐ την ϊλλη πλευρϊ 
ϊλλο εύναι οι θεραπευτικϋσ ομϊδεσ -ϊλλοι ςτϐχοι και προςδοκύεσ, ϊλλο επύπεδο ςχϋςησ 
μεταξϑ εκπαιδευτό και εκπαιδευϐμενου, ενδεχομϋνωσ ευρϑτερο. 
 ϑμφωνα λοιπϐν με τισ παραπϊνω θεωρύεσ, ο εκπαιδευτόσ μποροϑςε να εύναι πολϑ 
ςυγκεκριμϋνοσ και ςαφόσ ςτισ οδηγύεσ του ςεβϐμενοσ τϐςο τον ύδιο του το ρϐλο, ϐςο και τα 
ϐρια τησ ςχϋςησ του με την εκπαιδευϐμενη, ϐπωσ αυτϊ αναλϑθηκαν παραπϊνω.  Η 
προςωπικό μου ϊποψη εύναι ϐτι θα μποροϑςε ϐντωσ απϐ την αρχό να εύναι ςαφόσ και 
ςυγκεκριμϋνοσ και ςεβϐμενοσ ϐλα τα παραπϊνω, αλλϊ αν υποθϋςουμε ϐτι ϋπεφτε ςε αυτϐ 
το λϊθοσ, θα μποροϑςε επύςησ να το διορθώςει αργϐτερα, να μη το ςυνεχύςει, να αλλϊξει με 
κϊποιο τρϐπο τη ςυζότηςη, να ςτρϋψει ςε καθαρϊ γλωςςικϊ ζητόματα το ενδιαφϋρον τησ 
τϊξησ, επιςημαύνοντασ ϐτι δεν υπειςϋρχεται ςε τϐςο προςωπικϊ ζητόματα και ϐτι καλϐ θα 
όταν αυτϐ να το ςεβαςτοϑν ϐλοι, επειδό δεχϐμαςτε ϐτι ϐλοι ςεβϐμαςτε την προςωπικό 
ζωό των υπολούπων ανθρώπων και ϐτι αυτϐ πρϊγματι ϋχει μια αδιαμφιςβότητη 
αξύα. Επιπλϋον, χρόςιμο θα όταν να καλοϑςε ςτο τϋλοσ του μαθόματοσ κατ’ ιδύαν τη 
ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευϐμενη, ϐχι για να τησ κϊνει ‘κόρυγμα’ φυςικϊ, αλλϊ για να την 
ςτρϋψει και να την κατευθϑνει ςτα ανϊλογα υποςτηρικτικϊ κοινωνικϊ δύκτυα και 
ενδεχομϋνωσ ςτισ ανϊλογεσ κρατικϋσ υπηρεςύεσ.  
 
 

ύγκριςη εκπαιδευτικών τεχνικών - υμπερϊςματα 
 
Απϐ την παρακολοϑθηςη και εξϋταςη του οπτικοακουςτικοϑ υλικοϑ των δϑο 
μικροδιδαςκαλιών και τη ςυνακϐλουθη ςϑγκριςό τουσ, προκϑπτουν τα παρακϊτω: 
 
Α) ςε ςχϋςη με τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που χρηςιμοποιοϑνται, οι διαφορϋσ εύναι ςαφεύσ. 
Και οι δϑο μικροδιδαςκαλύεσ (1&3) χρηςιμοποιοϑν το παιχνύδι ρϐλων ωσ βαςικό 
εκπαιδευτικό τεχνικό, ωςτϐςο μϐνο η τρύτη διατηρεύ μιαν εξαιρετικό ποιϐτητα ςτη 
διεξαγωγό του. Επύςησ και οι δϑο χρηςιμοποιοϑν και τισ δϑο επιμϋρουσ μορφϋσ τησ 
εκπαιδευτικόσ τεχνικόσ του παιχνιδιοϑ ρϐλων, δηλαδό την εργαςύα ςε ομϊδεσ και την 
μελϋτη περύπτωςησ. Ψςτϐςο, μϐνον η τρύτη διδαςκαλύα αποδεικνϑεται επιτυχόσ και ωσ προσ 
τισ δϑο παραπϊνω μορφϋσ παιχνιδιοϑ ρϐλων, επειδό ςϋβεται τϐςο τισ γενικϋσ προϒποθϋςεισ 
επιτυχύασ (τρϐποι ςϑνθεςησ και δυναμικόσ τησ ομϊδασ, τρϐποι διεξαγωγόσ των 
δραςτηριοτότων κτλ) ϐςο και τισ ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ που δημιουργοϑν τουσ ϐρουσ 
επιτυχύασ (δηλαδό την ακριβό ςϑνθεςη και τισ ακριβεύσ ανϊγκεσ, προςδοκύεσ κτλ του 
ςυγκεκριμϋνου μαθηςιακοϑ δυναμικοϑ).  Επύςησ, μϐνο η τρύτη εκπαιδεϑτρια καθοδηγεύ ςτο 
ςχηματιςμϐ ομϊδων με αρχηγοϑσ, ενώ η πρώτη καθοδηγεύ ομϊδεσ χωρύσ αρχηγοϑσ και 
εκπροςώπουσ. 

Αντύθετα, η πρώτη μικροδιδαςκαλύα αποδεικνϑεται ανεπαρκόσ, πρϐχειρη ςτην 
προετοιμαςύα τησ και ςε μεγϊλο βαθμϐ ανεπιτυχόσ επειδό και τα ϐρια εργαςύασ ςτην 
τεχνικό εργαςύα ςε ομϊδεσ εύναι αςαφό και ςυγκεχυμϋνα και ςυμμετϋχει ϋνα παιδύ! ςε 
ομϊδα ενηλύκων και για ϊλλα ζητόματα διϊταξησ του χώρου και των εκπαιδευϐμενων, που 
θα θιχτοϑν παρακϊτω. Σο ύδιο ιςχϑει και για τη μελϋτη περύπτωςησ. Η πρώτη 
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μικροδιδαςκαλύα αποτυγχϊνει κατϊ την ϊποψό μου ςτην επύτευξη των ςτϐχων τησ μελϋτησ 
περύπτωςησ (αςϊφεια ςτϐχων, ϋλλειψη ικανοποιητικόσ επικοινωνύασ μεταξϑ των μελών τησ 
κϊθε ομϊδασ, ϐςο και των ομϊδων μεταξϑ τουσ κτλ), αντύθετα η τρύτη εύναι απολϑτωσ 
επιτυχόσ επειδό ςτηρύζεται ςτην παροχό ςαφών και ςυγκεκριμϋνων οδηγιών εκ των 
προτϋρων ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ, η εκπαιδεϑτριϊ τουσ τουσ κατευθϑνει και τουσ 
τροφοδοτεύ αναλϐγωσ κϊθε φορϊ κτλ. 

Επύςησ, πολϑ θετικϐ ςτοιχεύο εύναι το γεγονϐσ ϐτι η τρύτη εκπαιδεϑτρια ςτην 
ενϐτητα για τα κλϊςματα που διδϊςκει χρηςιμοποιεύ την εκπαιδευτικό τεχνικό τησ 
επύδειξησ και τησ διϊλεξησ, δηλαδό δεύχνει η ύδια ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ εκ των προτϋρων 
τουσ ενδεδειγμϋνουσ τρϐπουσ αντιμετώπιςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ μαθηςιακόσ ενϐτητασ και 
των προβλημϊτων τησ.  Αντύθετα, η πρώτη εκπαιδεϑτρια δε χρηςιμοποιεύ καθϐλου την 
τεχνικό τησ επύδειξησ, θεωρεύ βαςικϊ ζητοϑμενα ωσ δεδομϋνα και γενικϊ αποτυγχϊνει και 
εδώ. Ακϐμη, η τρύτη εκπαιδεϑτρια χρηςιμοποιεύ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ προςομούωςησ 
καταςτϊςεων και αντικειμϋνων, ϐπωσ αυτό με τισ τοϑρτεσ (προκειμϋνου να διδϊξει τα 
κλϊςματα).  Κϊτι ανϊλογο δεν παρατηρεύται ςτην τρύτη εκπαιδεϑτρια. 

Β) Αναφορικϊ με τα εποπτικϊ μϋςα που χρηςιμοποιοϑνται ϋχω να παρατηρόςω ϐτι 
η πρώτη εκπαιδεϑτρια χρηςιμοποιεύ αρχικϊ τον πύνακα, τα φυλλϊδια και αργϐτερα 
οπτικοακουςτικϐ υλικϐ (βύντεο), ενώ η δεϑτερη χρηςιμοποιεύ τον πύνακα, τισ χαρτοκοπτικϋσ 
τεχνικϋσ, ςτο τϋλοσ τα φυλλϊδια και καθϐλου βύντεο. Ψςτϐςο, η δεϑτερη χρηςιμοποιεύ 
περιςςϐτερο αποτελεςματικϊ τα εποπτικϊ μϋςα (ςωςτό ςειρϊ, ςωςτϐ timing και ςε ςωςτϊ 
ϊτομα κϊθε φορϊ).  Επύςησ, η δεϑτερη εκπαιδεϑτρια γειώνει τα εποπτικϊ τησ μϋςα ςτον 
κϐςμο των εκπαιδευϐμενων τησ, π.χ. χρηςιμοποιεύ παραδεύγματα απϐ την καθημερινό τουσ 
ζωό, ϋτςι ϐταν απευθϑνεται ςε νοικοκυρϊ προκειμϋνου να διδϊξει τα κλϊςματα 
χρηςιμοποιεύ την αναφορϊ ςτο baking powder ό την αναφορϊ ςτη δοςολογύα ενϐσ 
φαρμακεύου ϐταν απευθϑνεται ςτο ςϑνολο των εκπαιδευομϋνων.  Η πρώτη εκπαιδεϑτρια 
κϊθεται μπροςτϊ ςτην οθϐνη τησ τηλεϐραςησ, επιλϋγει παλιϊ και αςπρϐμαυρη ταινύα χωρύσ 
υπϐτιτλουσ και γενικϊ δε φαύνεται να κεντρύζει το ενδιαφϋρον των εκπαιδευϐμενων τησ.  Η 
δεϑτερη εκπαιδεϑτρια απϐ την ϊλλη πλευρϊ ςυμπληρωματικϊ παραδύδει ςτουσ 
εκπαιδευϐμενουσ τησ απτϊ και καθημερινϊ υλικϊ δημιουργικών και ευχϊριςτων 
δραςτηριοτότων ϐπωσ ψαλύδι, κϐλλεσ κτλ, γεγονϐσ που καθιςτϊ περιςςϐτερο βιωματικό και 
επικοινωνιακό τη διδαςκαλύα τησ, ϐπωσ θα φανεύ και ςτα επϐμενα.  

Γ)  Αναφορικϊ με τη διϊταξη τησ αύθουςασ η πρώτη εύναι αναποτελεςματικό κατϊ 
την ϊποψό μου εφϐςον δεν ϋχει ϋνα ςαφϋσ ςχόμα, οι εκπαιδευϐμενοι ϋχουν ςε γενικϋσ 
γραμμϋσ ο ϋνασ ςτραμμϋνη την πλϊτη του ςτουσ υπϐλοιπουσ και κυρύωσ εμποδύζεται η 
επαφό και η επικοινωνύα τϐςο μεταξϑ των μελών μιασ ομϊδασ μεταξϑ τουσ, ϐςο και των 
ομϊδων μεταξϑ τουσ, που δεν επικοινωνοϑν καθϐλου.  Αλόθεια, το παιδϊκι τι ρϐλο μπορεύ να 
ϋχει; Επύςησ, η αύθουςα εύναι ϊςχημη, χωρύσ καθϐλου διακϐςμηςη και γενικϊ δεν εμπνϋει ωσ 
μαθηςιακϐ περιβϊλλον.  Αντύθετα, η αύθουςα ςτην τρύτη μικροδιδαςκαλύα εύναι πολϑ φιλικό 
και ωραύα (μϋχρι και βϊζο με λουλοϑδια ϋχει!), η διϊταξη εύναι η ενδεδειγμϋνη, ςε Π με ςειρϊ 
και τϊξη τϋτοια ώςτε να διαςφαλύζεται η επικοινωνύα των μελών και των ομϊδων μεταξϑ 
τουσ. Επύςησ, η πρώτη εκπαιδεϑτρια χρηςιμοποιεύ λανθαςμϋνα το ςώμα τησ ςε πολλϋσ 
περιπτώςεισ, ενώ η τρύτη ϋχει ςταθερϐτητα και αποφαςιςτικϐτητα ςτισ κινόςεισ τησ, 
γεγονϐσ που εμπνϋει αποφαςιςτικϐτητα και ςιγουριϊ ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ. 

Δ) χετικϊ με τισ ςτρατηγικϋσ που χρηςιμοποιεύ η κϊθε εκπαιδεϑτρια υπϊρχουν 
μεγϊλεσ αποκλύςεισ. Η δεϑτερη εκπαιδεϑτρια χρηςιμοποιεύ την επικοινωνιακό και ϊμεςη 
ςτρατηγικό διδαςκαλύασ, ϋχει χιοϑμορ, απευθϑνεται ξεχωριςτϊ ςτον κϊθε εκπαιδευϐμενϐ 
τησ και με το μικρϐ του ϐνομα και γενικϊ εύναι φιλικό και ευχϊριςτη. Επύςησ χρηςιμοποιεύ 
ςτρατηγικϋσ ςϑνδεςησ με τα προηγοϑμενα και ανακεφαλαύωςησ ϐςων ειπώθηκαν, ενώ 
ταυτϐχρονα προετοιμϊζει ομαλϊ για ϐςα θα ακολουθόςουν. 

Όλα τα παραπϊνω αποτελοϑν χρόςιμεσ μελϋτεσ περύπτωςησ, με ιδιαύτερο 
ενδιαφϋρον και εφαρμογϋσ ςτην περύπτωςη του γλωςςικοϑ γραμματιςμοϑ ενηλύκων ςτο 
πεδύο τησ ελληνικόσ γλώςςασ. Μϊλιςτα, θα μποροϑςαν να αποτελϋςουν μελϋτεσ ςϑζευξησ 
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τησ Μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ με το πεδύο τησ διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ. ε κϊθε 
περύπτωςη, προκειμϋνου να διδαχθεύ η ελληνικό γλώςςα που ϊπτεται -ϐπωσ η διδαςκαλύα 
κϊθε γλώςςασ- με ζητόματα ταυτοτότων, απαιτεύται ςεβαςμϐσ των προγενϋςτερων -
κοινωνικών, γνωςτικών, γλωςςικών και πολιτιςμικών- εμπειριών των εκπαιδευομϋνων. Η 
Μεταςχηματύζουςα μϊθηςη ενδεύκνυται για εφαρμογϋσ του γλωςςικοϑ γραμματιςμοϑ τησ 
ελληνικόσ γλώςςασ ςε ενόλικεσ, ακριβώσ λϐγω του ςεβαςμοϑ ϐλων των προγενϋςτερων 
εμπειριών των εκπαιδευομϋνων και επομϋνωσ τησ αιςιοδοξύασ για το μϋλλον που εμπεριϋχει. 
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Περύληψη 

Η αειφϐροσ ανϊπτυξη αςχολεύται με θϋματα που ςυνδϋονται ϊμεςα με την οικονομύα, την 
κοινωνύα και το περιβϊλλον και ςυνιςτϊ πεδύο ςυζητόςεων και αντιπαραθϋςεων ςε επιςτημονικϐ και 
πολιτικϐ επύπεδο. κοπϐ τησ παροϑςασ ϋρευνασ αποτελεύ η διερεϑνηςη των γνώςεων και των 
αντιλόψεων των εκπαιδευτικών του γυμναςύου αναφορικϊ με την αειφϐρο ανϊπτυξη. Η ϋρευνα 
πραγματοποιόθηκε με τη μϋθοδο του ανώνυμου αυτοςυμπληροϑμενου ερωτηματολογύου και 
περιεύχε 23 ερωτόςεισ ανοικτοϑ και κλειςτοϑ τϑπου. Απϐ τη ςτατιςτικό ανϊλυςη προϋκυψε ϐτι οι 
εκπαιδευτικού ϋχουν περιοριςμϋνη γνώςη και αντύληψη τησ ϋννοιασ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ, αλλϊ 
και ϐταν αυτό διευρϑνεται, αφορϊ κυρύωσ την περιβαλλοντικό τησ διϊςταςη. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Αειφϐροσ ανϊπτυξη, γνώςεισ, αντιλόψεισ, εκπαιδευτικού 

Δηζαγσγή 

Οι τελευταύεσ δεκαετύεσ χαρακτηρύζονται απϐ ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςε οικονομικϐ, 
κοινωνικϐ και περιβαλλοντικϐ επύπεδο που ϋχουν τοπικϐ, εθνικϐ και παγκϐςμιο χαρακτόρα. 
Η αειφϐροσ ανϊπτυξη δϑναται να προςφϋρει καθοριςτικϊ ςτην επύλυςη ςημαντικών 
προβλημϊτων που απαςχολοϑν το κοινωνικϐ ςϑνολο ϐπωσ: τα οικονομικϊ, κοινωνικϊ και 
περιβαλλοντικϊ. 

Αναφορικϊ με την ϋννοια τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ ϋχει δοθεύ πληθώρα οριςμών 
(Dobson,  1996). Ο οριςμϐσ, ϐμωσ, που θεωρεύται περιςςϐτερο αποδεκτϐσ ςε παγκϐςμιο 
επύπεδο εύναι αυτϐσ τησ Επιτροπόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για το Περιβϊλλον και την 
Ανϊπτυξη, η οπούα ϐριςε ωσ αειφϐρο ανϊπτυξη εκεύνη την ανϊπτυξη που ικανοποιεύ τισ 
ανϊγκεσ του παρϐντοσ, χωρύσ να ςτερεύ το δικαύωμα των μελλοντικών γενιών να 
ικανοποιόςουν τισ δικϋσ τουσ ανϊγκεσ (WCED, 1987). Σρεισ ϋννοιεσ ϋχουν κυρύαρχο ρϐλο 
ςτο ςυγκεκριμϋνο οριςμϐ: η ανϊπτυξη, οι ανϊγκεσ και οι μελλοντικϋσ γενιϋσ (Blowers, 
1993:5). Αντύςτοιχα τρεισ εύναι οι πυλώνεσ – διαςτϊςεισ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ: η 
κοινωνύα, το περιβϊλλον και η οικονομύα (Λιαρϊκου & ΥλογαϏτη, 2007; ΥλογαϏτη, 2011), οι 
οπούεσ βρύςκονται ςε διαρκό αλληλεξϊρτηςη μεταξϑ τουσ. Η κοινωνικό διϊςταςη τησ 
αειφϐρου ανϊπτυξησ αναφϋρεται ςτην κατανϐηςη των κοινωνικών θεςμών και του ρϐλου 
που αυτού επιτελοϑν, αλλϊ και ςτην προςϋγγιςη των δημοκρατικών και ςυμμετοχικών 
ςυςτημϊτων που βοηθοϑν την επιλογό των κυβερνόςεων, την ελεϑθερη ϋκφραςη γνώμησ, 
τη διαμϐρφωςη ςυναινϋςεων και την επύλυςη διαφορών. Η περιβαλλοντικό διϊςταςη τησ 
αειφϐρου ανϊπτυξησ προςεγγύζει ζητόματα ϐπωσ: οι φυςικού πϐροι, το εϑθραυςτο του 
φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ, αλλϊ και η επύδραςη των ανθρωπύνων αποφϊςεων και πρϊξεων ςε 
αυτϐ. Ψσ προσ την οικονομικό διϊςταςη γύνεται λϐγοσ για την ευαιςθητοπούηςη αναφορικϊ 
με τα ϐρια τησ οικονομικόσ μεγϋθυνςησ και τισ επιπτώςεισ ςτην κοινωνύα και ςτο 
περιβϊλλον, καθώσ και για την ανϊγκη επαναπροςδιοριςμοϑ των προςωπικών και 
κοινωνικών επιπϋδων κατανϊλωςησ (Unesco, 2005:14). 

Σθνπόο ηεο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Η ϋρευνα αποςκοπεύ να καταγρϊψει τισ γνώςεισ και τισ αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών, 
οι οπούοι διδϊςκουν ςε γυμνϊςια αναφορικϊ με την αειφϐρο ανϊπτυξη. Ειδικϐτερα, 
ερευνητικϊ ερωτόματα αποτελοϑν αν οι εκπαιδευτικού που διδϊςκουν ςε γυμνϊςια τησ 
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περιφϋρειασ Αττικόσ γνωρύζουν και κατϊ πϐςο την ϋννοια, το ςημαςιολογικϐ περιεχϐμενο, 
τισ διαςτϊςεισ και τουσ τομεύσ δρϊςησ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ, καθώσ και αν ϋχουν 
επιμορφωθεύ ςχετικϊ. Παρϊλληλα, η ϋρευνα επιδιώκει να ερευνόςει αν οι εκπαιδευτικού 
ϋχουν εντοπύςει την ϑπαρξη ζητημϊτων και θεματικών που ενδιαφϋρουν την αειφϐρο 
ανϊπτυξη ςτα ςχολικϊ εγχειρύδια του γυμναςύου και ςε ποια απϐ αυτϊ.  

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ 
Για την εκπλόρωςη του ςκοποϑ τησ ϋρευνασ χρηςιμοποιόθηκε η μϋθοδοσ του ανώνυμου 

αυτοςυμπληροϑμενου ερωτηματολογύου, το οπούο περιεύχε εικοςιτρεύσ ερωτόςεισ, ανοικτοϑ 
και κλειςτοϑ τϑπου. Η διανομό των ερωτηματολογύων πραγματοποιόθηκε απϐ το Νοϋμβριο 
του 2012 ϋωσ τον Ιανουϊριο του 2013 και εύχε την ϋγκριςη του Τ.ΠΑΙ.Θ. τη ςτατιςτικό 
επεξεργαςύα των απαντόςεων χρηςιμοποιόθηκε το ςτατιςτικϐ πακϋτο SPSS 19. 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 
Η παροϑςα ϋρευνα καταγρϊφει τισ γνώςεισ και τισ αντιλόψεισ εκπαιδευτικών που 

διδϊςκουν ςε γυμνϊςια τησ περιφϋρειασ Αττικόσ αναφορικϊ με την αειφϐρο ανϊπτυξη. Σα 
αποτελϋςματα εκτιμϊται ϐτι δεν εύναι ορθϐ να επεκταθοϑν για τουσ εκπαιδευτικοϑσ που 
διδϊςκουν ςε λϑκεια, καθώσ ο εξεταςιοκεντρικϐσ χαρακτόρασ αυτόσ τησ βαθμύδασ 
εκπαύδευςησ και οι απαιτόςεισ που αυτϐσ δημιουργεύ, περιορύζουν την επιθυμύα και τισ 
ευκαιρύεσ των εκπαιδευτικών για επιμϐρφωςη ςε ζητόματα ϐπωσ η αειφϐροσ ανϊπτυξη, 
που δε βρύςκουν ϊμεςη εφαρμογό ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. Επιπλϋον, υφύςταται 
γεωγραφικϐσ περιοριςμϐσ ωσ προσ την επϋκταςη των αποτελεςμϊτων, καθώσ ςτην Αττικό, 
ςε ςχϋςη με ϊλλεσ περιοχϋσ τησ χώρασ, υπϊρχει πληθώρα ςημαντικών και ιδιαύτερα 
οξυμμϋνων προβλημϊτων ςε οικονομικϐ, κοινωνικϐ και περιβαλλοντικϐ επύπεδο, ςτα οπούα 
επιδιώκει να προςφϋρει λϑςεισ η αειφϐροσ ανϊπτυξη. Σο γεγονϐσ αυτϐ αυξϊνει ςτην Αττικό 
τισ ανϊγκεσ για απϐκτηςη γνώςεων ςε αντύςτοιχα θϋματα ςε ςχϋςη με ϊλλεσ περιοχϋσ τησ 
χώρασ που ϋχουν μικρϐτερο αριθμϐ προβλημϊτων και λιγϐτερο οξυμμϋνων.  

Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο - Γείγκα 
Για την επιλογό του μεγϋθουσ του δεύγματοσ χρηςιμοποιόθηκαν ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα απϐ 

τη διεϑθυνςη προςωπικοϑ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ του Τ.ΠΑΙ.Θ για το ςχολικϐ ϋτοσ 
2012 - 2013. ϑμφωνα με αυτϊ, οι μϐνιμοι εκπαιδευτικού, ϐλων των ειδικοτότων, που 
υπηρετοϑςαν ςτα γυμνϊςια ϐλησ τησ χώρασ όταν 36770. Απϐ αυτοϑσ ςτην περιφϋρεια 
Αττικόσ υπηρετοϑςαν 10687, δηλαδό το 29,1% του ςυνϐλου των εκπαιδευτικών γυμναςύου 
τησ χώρασ. ε επϐμενο ςτϊδιο ϋγινε επιλογό των γυμναςύων ανϊ περιοχό τησ περιφϋρειασ 
Αττικόσ με τη μϋθοδο τησ τυχαύασ δειγματοληψύασ και λαμβϊνοντασ υπϐψη τον αριθμϐ των 
εκπαιδευτικών που αυτϋσ εκπροςωποϑςαν. 

Πύνακασ:1 Ερωτηματολόγια ανϊ περιφϋρεια δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτην 
Αττικό 

Περιοχό Τπηρετούντεσ ςε 
γυμνϊςια εκπαιδευτικού 

Διανεμόθηκαν Επιςτρϊφηκαν Ποςοςτό (%) 

Αθηνών 6949 260 191 73,46 
Πειραιώσ 1604 60 39 65 

Ανατολικόσ Αττικόσ 1579 59 38 64,4 
Δυτικόσ Αττικόσ 555 21 12 57,14 

ύνολο 10687 400 280 70 

 
Σα 280 ερωτηματολϐγια που ςυλλϋγηςαν πλόρωσ ςυμπληρωμϋνα, απϐ τα 400 που 

διανεμόθηκαν, αποτελοϑν ποςοςτϐ 2,62% των εκπαιδευτικών γυμναςύου ςτην περιφϋρεια 
Αττικόσ και αφοροϑν μϐνο ςε μϐνιμουσ εκπαιδευτικοϑσ (Πύνακασ: 1). Σα ερωτηματολϐγια 
ςτην περιοχό των Αθηνών μοιρϊςτηκαν αναλογικϊ με τον αριθμϐ των εκπαιδευτικών που 
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υπηρετοϑςαν ςε κϊθε περιοχό Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. υγκεκριμϋνα, ςτην Α΄ 
Διεϑθυνςη Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Αθόνασ υπηρετοϑςαν 2251 εκπαιδευτικού κατϊ το 
ςχολικϐ ϋτοσ 2012-13, ςτη Β΄ Αθόνασ την ύδια χρονικό περύοδο 1563, ςτη Γ΄ Αθόνασ 1655 
και ςτη Δ΄ Αθόνασ 1480. 

Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Απϐ τη ςτατιςτικό ανϊλυςη προϋκυψε ϐτι το 35,7% ϐςων ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα όταν 

ϊνδρεσ και το 64,3% όταν γυναύκεσ. Ψσ προσ την ηλικύα, το 10% όταν ϋωσ 35 ετών, απϐ 36 
ϋωσ 45 ετών όταν το 39,6%, το 42,1% όταν μεταξϑ 46 και 55 ετών, ενώ πϊνω απϐ 56 ετών 
όταν το 8,2%. Οι ερωτώμενοι εύχαν κατϊ μϋςο ϐρο 15,1 ϋτη υπηρεςύασ ςτην εκπαύδευςη. Η 
ςυντριπτικό πλειονϐτητϊ τουσ (96,8%) όταν κϊτοχοι πτυχύου απϐ ΑΕΙ, το 23,6% κατεύχε 
μεταπτυχιακϐ τύτλο, ενώ το 0,7% διδακτορικϐ δύπλωμα. την ϋρευνα ςυμμετεύχε το ςϑνολο 
των ειδικοτότων που διδϊςκουν ςτο γυμνϊςιο. Σο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ (27,5%) εμφϊνιςε 
η ειδικϐτητα των φιλολϐγων και ακολοϑθηςαν αυτϋσ των μαθηματικών (12,5%) και των 
φυςικών επιςτημών (φυςικού, χημικού, βιολϐγοι, γεωλϐγοι) (11,8%). Αθροιςτικϊ ςημαντικό 
όταν η ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ξϋνων γλωςςών (18,2%), ενώ οι υπϐλοιποι κλϊδοι 
δεν εμφϊνιςαν, ϐπωσ όταν αναμενϐμενο, υψηλϊ ποςοςτϊ. 

Γλώζεηο θαη αληηιήςεηο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε 
Η ϋννοια τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ αποτελεύ αντικεύμενο ςυζότηςησ ςε κοινωνικϐ και 

εκπαιδευτικϐ επύπεδο τισ τελευταύεσ δϑο δεκαετύεσ. υνεπώσ, προκαλεύ αρνητικό εντϑπωςη 
το γεγονϐσ ϐτι περύπου οι μιςού εκπαιδευτικού (52,9%) υποςτόριξαν ϐτι δεν ϋχουν ακοϑςει 
τύποτα ό ελϊχιςτα για την αειφϐρο ανϊπτυξη (Πύνακασ: 2). 

Πύνακασ: 2 Ϊχετε ακούςει για την Αειφόρο Ανϊπτυξη; 

Ωποψη υχνότητα Ποςοςτό (%) 

Καθϐλου 38 13,6 
Λύγο 110 39,3 

Αρκετϊ 86 30,7 
Πολϑ 32 11,4 

Πϊρα πολϑ 14 5 
ύνολο 280 100 

 
Σα αποτελϋςματα τησ παροϑςασ ϋρευνασ ομοιϊζουν με αυτϊ αντύςτοιχησ που 
πραγματοποιόθηκε ςε εκπαιδευτικοϑσ λυκεύου ςτο Ρϋθυμνο (Αντωνύου, 2010), η οπούα 
κατϋγραψε επύςησ ςημαντικό ϋλλειψη ενημϋρωςησ για την ϋννοια τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ. 

Περύπου ϋνασ ςτουσ πϋντε εκπαιδευτικοϑσ (17,9%) απϊντηςε ςε ςχετικϐ ερώτημα ϐτι 
ϋχει επιμορφωθεύ γϑρω απϐ την αειφϐρο ανϊπτυξη, ενώ η πλειονϐτητα τουσ (82,1%) δεν 
ϋχει λϊβει αντύςτοιχη επιμϐρφωςη. Σο ςυγκεκριμϋνο ερευνητικϐ εϑρημα πιθανϐν να 
φανερώνει την ϋλλειψη αντύςτοιχων επιμορφωτικών δρϊςεων, αλλϊ και ενδιαφϋροντοσ 
των εκπαιδευτικών για αυτϊ τα ζητόματα. 

Αποτελεύ χρόςιμο ςτοιχεύο ϐτι το 35% των εκπαιδευτικών υποςτόριξε ϐτι ϋχει 
παρακολουθόςει ςεμινϊρια, ημερύδεσ και ςυνϋδρια για την περιβαλλοντικό εκπαύδευςη, 
καθώσ η θεματολογύα τησ προςεγγύζει αρκετϊ ζητόματα τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ και 
ειδικϐτερα, την περιβαλλοντικό τησ διϊςταςη. ε ϋρευνα που αναφϋρεται ςε καθηγητϋσ 
λυκεύου ςτο νηςύ τησ Ρϐδου (Σζαμπερόσ & Παπαβαςιλεύου, 2010) καταγρϊφηκε ποςοςτϐ 
25,5% των ςυμμετεχϐντων να ϋχει παρακολουθόςει ςεμινϊρια, ημερύδεσ και ςυνϋδρια για 
την περιβαλλοντικό εκπαύδευςη. Η διαφορϊ ςτα ποςοςτϊ πιθανϐν να οφεύλεται ςτισ 
περιοριςμϋνεσ ευκαιρύεσ που ϋχουν οι εκπαιδευτικού ςε απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ, ϐπωσ η 
Ρϐδοσ, για την παρακολοϑθηςη αντύςτοιχων δραςτηριοτότων. 

Περύπου τρεισ ςτουσ δϋκα ερωτώμενουσ (28,9%) απϊντηςαν ϐτι εύχαν πραγματοποιόςει 
ό ςυμμετϊςχει ςε προγρϊμματα / projects περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ. Η θεματολογύα 
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των προγραμμϊτων περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ καταπιϊνεται με αρκετϊ ζητόματα 
αειφϐρου ανϊπτυξησ. Σο Τπουργεύο Παιδεύασ ςτισ αντύςτοιχεσ εγκυκλύουσ του, μετϊ τη 
διϊςκεψη τησ Θεςςαλονύκησ για την εκπαύδευςη και την κατϊρτιςη για την αειφορύα το 
1997, κϊνει λϐγο για επικϋντρωςη ςτην αειφορύα και για τη δεκαετύα για την αειφϐρο 
ανϊπτυξη ςτην εκπαύδευςη (Λιαρϊκου & ΥλογαϏτη, 2007). Ωρα, οι εμπλεκϐμενοι ςτα 
αντύςτοιχα προγρϊμματα ϋχουν ϋρθει, ϋςτω ϋμμεςα, ςε επαφό με την ϋννοια τησ αειφϐρου 
ανϊπτυξησ. Ωλλωςτε η περιβαλλοντικό εκπαύδευςη ϋχει μετεξελιχθεύ ςε παγκϐςμιο επύπεδο, 
και τεύνει και ςε ελληνικϐ, ςε εκπαύδευςη για την αειφϐρο ανϊπτυξη (Καδιγιαννϐπουλοσ, 
2015). 

Σο 71,7% των ερωτώμενων υποςτόριξε ϐτι ςε ατομικϐ επύπεδο εύτε δεν ενημερώνεται 
καθϐλου, εύτε ενημερώνεται λύγο για θϋματα αειφϐρου ανϊπτυξησ. Με δεδομϋνη τη ςημαςύα 
που αποδύδεται ςτη ςυγκεκριμϋνη ϋννοια, αποδεδειγμϋνα πλϋον και ςε εκπαιδευτικϐ 
επύπεδο, αυτϐ το εϑρημα δεν προςφϋρει ενθαρρυντικϊ μηνϑματα (Πύνακασ: 3). 

Πύνακασ: 3 Ατομικό ενημϋρωςη για θϋματα Αειφόρου Ανϊπτυξησ 

Ατομικό ενημϋρωςη υχνότητα Ποςοςτό (%) 

Καθϐλου 111 39,6 
Λύγο 90 32,1 

Αρκετϊ 59 21,1 
Πολϑ 15 5,4 

Πϊρα πολϑ 5 1,8 
ύνολο 280 100 

 
Δημοφιλϋςτεροσ τρϐποσ ενημϋρωςησ ςε ατομικϐ επύπεδο για ζητόματα αειφϐρου 

ανϊπτυξησ εύναι το διαδύκτυο (44,6%), ακολουθοϑν τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ (29,3%) 
και οι πιο κλαςικού τρϐποι, ϐπωσ τα βιβλύα (22,9%) και οι ημερύδεσ, τα ςεμινϊρια και τα 
ςυνϋδρια (18,2%) (Πύνακασ: 4). Σο γεγονϐσ ϐτι οι εκπαιδευτικού επιλϋγουν να ενημερωθοϑν 
κυρύωσ απϐ το διαδύκτυο ελλοχεϑει ςυγκεκριμϋνουσ κινδϑνουσ αναφορικϊ με την 
εγκυρϐτητα και την ορθϐτητα των αντλοϑμενων πληροφοριών, μολονϐτι αυτϐσ ο κύνδυνοσ 
μπορεύ να εύναι περιοριςμϋνοσ λϐγω τησ κριτικόσ ικανϐτητϊσ τουσ. 

Πύνακασ: 4  Σρόποσ ενημϋρωςησ για θϋματα Αειφόρου Ανϊπτυξησ 

Σρόποσ ενημϋρωςησ υχνότητα Ποςοςτό (%) 

Απϐ το διαδύκτυο 125 44,6 
Καθϐλου 111 39,6 

Απϐ τα ΜΜΕ 82 29,3 
Απϐ βιβλύα 64 22,9 

Ημερύδεσ, ςεμινϊρια, ςυνϋδρια 51 18,2 
Με ϊλλο τρϐπο 5 1,8 

 
Η Αντωνύου (2010) ςτην ϋρευνϊ τησ, που αφοροϑςε καθηγητϋσ λυκεύου ςτο νομϐ Ρεθϑμνου, 
διαπύςτωςε επύςησ ωσ δημοφιλϋςτερουσ τρϐπουσ ενημϋρωςησ τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ 
και το διαδύκτυο. 

Η ϋκφραςη «Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» εύναι ςυνδεδεμϋνη ςτο νου των περιςςοτϋρων 
εκπαιδευτικών κυρύωσ με ϋννοιεσ και ϐρουσ ςχετικοϑσ με το περιβϊλλον ϐπωσ: η προςταςύα 
του (23,2%), η ανϊπτυξη με ςεβαςμϐ ςτο περιβϊλλον (18,9%) και η πρϊςινη ανϊπτυξη 
(11,8%) (Πύνακασ: 5). 

Πύνακασ: 5 Όταν ακούτε την ϋκφραςη «Αειφόροσ Ανϊπτυξη» τι ςασ ϋρχεται ςτο 
μυαλό; 

Ϊκφραςη «Αειφόροσ Ανϊπτυξη» υχνότητα Ποςοςτό (%) 

Δεν ξϋρω / Δεν απαντώ 68 24,3 
Προςταςύα Περιβϊλλοντοσ 65 23,2 

Ανϊπτυξη με ςεβαςμϐ ςτο περιβϊλλον 53 18,9 
Πρϊςινη ανϊπτυξη 33 11,8 
Διαρκόσ ανϊπτυξη 31 11,1 
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ΑΠΕ – Φρόςη ενϋργειασ 27 9,6 
Ιςορροπύα περιβϊλλοντοσ 14 5 

 
Αυτϐ το εϑρημα μπορεύ να ερμηνευθεύ, αν ληφθεύ υπϐψη ϐτι ο ϐροσ προϋκυψε κυρύωσ 

μϋςα απϐ κεύμενα περιβαλλοντικών διαςκϋψεων και οργανώςεων. Επιπλϋον, η 
περιβαλλοντικό διϊςταςη τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ τυγχϊνει περιςςϐτερησ προβολόσ ϋναντι 
των υπολούπων απϐ τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ ςτον ελλαδικϐ χώρο. 

τον ϐρο «Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» αποδύδεται διαφορετικϐ ςημαςιολογικϐ περιεχϐμενο 
απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςε ςχϋςη με την ϋκφραςη «Αειφϐροσ Ανϊπτυξη». υγκεκριμϋνα, οι 
εκπαιδευτικού του προςδύδουν τη ςημαςύα τησ ανϊπτυξησ που προςτατεϑει το περιβϊλλον 
(22,5%), τησ ςωςτόσ διαχεύριςησ των πϐρων (16,4%) και τησ προςταςύασ του 
περιβϊλλοντοσ (11,4%) (Πύνακασ: 6). 

Πύνακασ: 6  Σι ςημαύνει για ςασ Αειφόροσ Ανϊπτυξη; 

ημαςύα «Αειφόροσ Ανϊπτυξη» υχνότητα Ποςοςτό (%) 

Δεν ξϋρω / Δεν απαντώ 84 30 
Ανϊπτυξη που προςτατεϑει το περιβϊλλον 63 22,5 

ωςτό διαχεύριςη των πϐρων 46 16,4 
Προςταςύα Περιβϊλλοντοσ 32 11,4 

Επϐμενεσ γενιϋσ 23 8,2 
Κοινωνικό ευημερύα / ςυνοχό / ποιϐτητα ζωόσ 9 3,2 

 
Επομϋνωσ, φαύνεται να ταυτύζεται η ςημαςύα του ϐρου αειφϐροσ ανϊπτυξη ςε 

μεγαλϑτερο βαθμϐ με την περιβαλλοντικό του διϊςταςη. Αυτϊ τα αποτελϋςματα 
προςεγγύζουν τα αντύςτοιχα τησ ϋρευνασ των Καραμϋρη κ.ϊ (2006), η οπούα κατϋγραψε 
περύπου τα ύδια ποςοςτϊ ςτισ απαντόςεισ «Δεν ξϋρω / Δεν απαντώ», «Προςταςύα 
Περιβϊλλοντοσ» και «Επϐμενεσ γενιϋσ». 

Η πλειονϐτητα των ερωτηθϋντων εκπαιδευτικών εκτιμοϑν ϐτι η αειφϐροσ ανϊπτυξη ϋχει 
πολϑ ϋωσ πϊρα πολϑ περιβαλλοντικό διϊςταςη (80,7%), ενώ ακολουθοϑν η οικονομικό 
διϊςταςη (74%) και η κοινωνικό (67,9%) (Πύνακασ: 7). 

Πύνακασ: 7  Ωποψη για τισ διαςτϊςεισ τησ Αειφόρου Ανϊπτυξησ 

 Διϊςταςη Καθόλου Λύγο Αρκετϊ Πολύ Πϊρα πολύ Δεν ξϋρω 

Περιβαλλοντικό 1 
(0,4%) 

8 
(2,9%) 

19 
(6,8%) 

41 
(14,6%) 

185 
(66,1%) 

26 
(9,3%) 

Κοινωνικό 1 
(0,4%) 

10 
(3,6%) 

40 
(14,3%) 

 85 
(30,4%) 

105 
(37,5%) 

39 
(13,9%) 

Οικονομικό 4 
(1,4%) 

11 
(3,9%) 

28 
(10%) 

73 
(26,1%) 

134 
(47,9%) 

30 
(10,7%) 

Ωλλη διϊςταςη 0 
(0%) 

3 
(1,1%) 

4 
(1,4%) 

3 
(1,1%) 

12 
(4,3%) 

258 
(92,1%) 

 
Αυτό η διαπύςτωςη μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ωσ αναμενϐμενη, καθώσ αρχικϊ η ϋννοια 

ςτον ελλαδικϐ χώρο ςυνδϋθηκε κυρύωσ με το περιβϊλλον και την προςταςύα του. Σο 
τελευταύο διϊςτημα παρατηρεύται μια ςτροφό τησ ρητορικόσ ςε πολιτικϐ επύπεδο προσ την 
οικονομικό και κοινωνικό διϊςταςό τησ, εξαιτύασ τησ οικονομικόσ κρύςησ που διαπερνϊ την 
Ελλϊδα, αλλϊ και ϊλλεσ χώρεσ τησ Ευρώπησ. 

Απϐ την ϊλλη το 27,5% των ερωτώμενων διϋκρινε θϋματα αειφϐρου ανϊπτυξησ ςτα 
ςχολικϊ εγχειρύδια του γυμναςύου, ενώ το 72,5% δεν εντϐπιςε αντύςτοιχα ζητόματα. Σα 
μαθόματα, ςτων οπούων τα ςχολικϊ εγχειρύδια οι εκπαιδευτικού διαπύςτωςαν την ϑπαρξη 
θεμϊτων αειφϐρου ανϊπτυξησ εύναι η Γεωγραφύα (10,7%), η Οικιακό Οικονομύα (6,1%), η 
Νεοελληνικό Γλώςςα (5%) και η Νεοελληνικό Λογοτεχνύα (5%). 

ημαντικϐ ερώτημα, ώςτε να αντιληφθεύ κανεύσ τη γνώςη των εκπαιδευτικών 
αναφορικϊ με την αειφϐρο ανϊπτυξη, εύναι αυτϐ που αφορϊ τουσ τομεύσ εναςχϐληςόσ τησ. 
Απϐ τισ απαντόςεισ των εκπαιδευτικών για τουσ τομεύσ εναςχϐληςησ τησ αειφϐρου 
ανϊπτυξησ φαύνεται ευδιϊκριτα ϐτι αυτό εύναι περιςςϐτερο ςυνδεδεμϋνη με το περιβϊλλον 
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και ςυγκεκριμϋνα, με το κλύμα (66,4%), την ατμϐςφαιρα (63,9%), τουσ φυςικοϑσ πϐρουσ 
(74,2%) και τα καταναλωτικϊ και παραγωγικϊ πρϐτυπα (67,5%) (Πύνακασ: 8). Οι 
κοινωνικού τομεύσ εναςχϐληςησ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ (δημϐςια υγεύα, φτώχεια, 
κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ, δημογραφικϐ), οι οικονομικού (ειςϐδημα, κατανϊλωςη) και οι 
πολιτιςμικού (διατόρηςη και αποκατϊςταςη τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ) δεν ϋχουν 
εντυπωθεύ ςε ςημαντικϐ βαθμϐ ςτη ςυνεύδηςη των περιςςοτϋρων ωσ θεματικϋσ που 
ενδιαφϋρουν την αειφϐρο ανϊπτυξη. Γι’ αυτϐ το λϐγο οι ςυγκεκριμϋνοι τομεύσ καταγρϊφουν 
ςημαντικϊ μικρϐτερα ποςοςτϊ. 

Πύνακασ: 8 Σομεύσ εναςχόληςησ τησ αειφόρου ανϊπτυξησ 

Σομεύσ Εναςχόληςησ Καθόλου Λύγο Αρκετϊ Πολύ Πϊρα πολύ Δεν ξϋρω 

Αλλαγό κλύματοσ και καθαρό ενϋργεια 1 
(0,4%) 

13 
(4,6%) 

39 
(13,9%) 

70 
(25%) 

116 
(41,4%) 

41 
(14,6%) 

Ατμϐςφαιρα (ποιϐτητα του αϋρα, 
μεύωςη ςτοιβϊδασ ϐζοντοσ) 

4 
(1,4%) 

14 
(5%) 

43 
(15,4%) 

77 
(27,5%) 

102 
(36,4%) 

40 
(14,3%) 

Διαχεύριςη φυςικών πϐρων 
(βιοποικιλϐτητα, γεωργύα, δϊςη, 
ερημοπούηςη, αςτικοπούηςη) 

1 
(0,4%) 

4 
(1,4%) 

31 
(11,1%) 

62 
(22,1%) 

146 
(52,1%) 

36 
(12,9%) 

Καταναλωτικϊ και παραγωγικϊ 
πρϐτυπα (παραγωγό και διαχεύριςη 
αποβλότων, κατανϊλωςη υλικών 
αγαθών) 

1 
(0,4%) 

8 
(2,9%) 

40 
(14,3%) 

74 
(26,4%) 

115 
(41,1%) 

42 
(15%) 

Δημϐςια υγεύα (διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, 
θνηςιμϐτητα, αποχϋτευςη, ποιϐτητα 
νεροϑ, υπηρεςύεσ υγεύασ) 

4 
(1,4%) 

25 
(8,9%) 

58 
(20,7%) 

70 
(25%) 

64 
(22,9%) 

59 
(21,1%) 

Υτώχεια και κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ 
(ιςϐτητα των φϑλων, κοινωνικό 
πρϐνοια, ανϊπτυξη ικανοτότων - 
θεςμών, εκπαύδευςη, αςφϊλεια, 
ενημϋρωςη – πληροφϐρηςη)  

12 
(4,3%) 

48 
(17,1%) 

56 
(20%) 

52 
(18,6%) 

43 
(15,4%) 

69 
(24,6%) 

Γόρανςη πληθυςμοϑ, δημογραφικϐ 
πρϐβλημα, πληθυςμιακό μεταβολό 

24 
(8,6%) 

52 
(18,6%) 

45 
(16,1%) 

49 
(17,5%) 

37 
(13,2%) 

73 
(26,1%) 

Μεταφορϋσ, χρόςεισ γησ, χωροταξικό 
ανϊπτυξη, κατοικύα, ςυνθόκεσ ζωόσ 

5 
(1,8%) 

21 
(7,5%) 

59 
(21,1%) 

76 
(27,5%) 

67 
(23,9%) 

52 
(18,6%) 

Οικονομικό διϊρθρωςη (ειςϐδημα,  
κατανϊλωςη ειςοδόματοσ) 

19 
(6,8%) 

35 
(12,5%) 

57 
(20,4%) 

58 
(20,7%) 

47 
(16,8%) 

64 
(22,9%) 

Διατόρηςη και αποκατϊςταςη τησ 
ιςτορικόσ και πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ 

19 
(6,8%) 

43 
(15,4%) 

51 
(18,2%) 

52 
(18,6%) 

53 
(18,9%) 

62 
(22,1%) 

 
Αντύςτοιχα αποτελϋςματα ςχετικϊ με τουσ τομεύσ εναςχϐληςησ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ 

κατϋγραψε ςτην ϋρευνϊ του ο Κώτςιοσ (2010). Ουςιαςτικϊ, απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
αποδύδεται ςτην αειφϐρο ανϊπτυξη μονοθεματικϐ ενδιαφϋρον και προςανατολιςμϐσ, 
υποβαθμύζοντασ το ρϐλο και το ϋργο που προςπαθεύ να επιτελϋςει ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο ςε 
επύπεδα δραςτηριϐτητασ ϐπωσ το κοινωνικϐ και οικονομικϐ. Αυτό η μονοθεματικό 
προςϋγγιςη μπορεύ να αποδοθεύ ςτη μεγαλϑτερη βαρϑτητα που δϐθηκε μϋχρι τώρα ςτον 
ελλαδικϐ χώρο ςτον τομϋα τησ αειφϐρου  ανϊπτυξησ που αναφϋρεται ςτο περιβϊλλον. 

υνοψύζοντασ αποκομύζει κανεύσ την εικϐνα ενϐσ εκπαιδευτικοϑ που ουςιαςτικϊ δεν ϋχει 
ακοϑςει αρκετϊ γϑρω απϐ θϋματα τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ, αλλϊ και ϐταν ϋχει μύα 
καλϑτερη γνώςη αυτό ςυνδϋεται περιςςϐτερο με την περιβαλλοντικό τησ διϊςταςη. 

Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

κοπϐσ τησ παροϑςασ ϋρευνασ όταν η καταγραφό των γνώςεων και των αντιλόψεων 
των εκπαιδευτικών του γυμναςύου αναφορικϊ με την αειφϐρο ανϊπτυξη. Απϐ την ϋρευνα 
που πραγματοποιόθηκε προϋκυψαν χρόςιμα ςυμπερϊςματα. υγκεκριμϋνα, η πλειονϐτητα 
των εκπαιδευτικών δεν ϋχει ακοϑςει τύποτα ό ελϊχιςτα για την αειφϐρο ανϊπτυξη και δεν 
ϋχει παρακολουθόςει ςεμινϊρια, ημερύδεσ ό ςυνϋδρια για αντύςτοιχα θϋματα. 

το ϊκουςμα τησ ϋκφραςησ «Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» οι περιςςϐτεροι εκπαιδευτικού 
ανακαλοϑν ϋννοιεσ και ϐρουσ γϑρω απϐ το περιβϊλλον ϐπωσ: η προςταςύα του, η ανϊπτυξη 
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με ςεβαςμϐ ςτο περιβϊλλον κ.ϊ. τον ϐρο «Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» αποδύδουν τη ςημαςύα τησ 
ανϊπτυξησ που προςτατεϑει το περιβϊλλον, τησ ςωςτόσ διαχεύριςησ των πϐρων και τησ 
προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. Παρϊλληλα, θεωροϑν ϐτι ϋχει κυρύωσ περιβαλλοντικό 
διϊςταςη και δευτερευϐντωσ οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό. Επιπλϋον, οι 
εκπαιδευτικού δε διαπιςτώνουν ςτην πλειονϐτητϊ τουσ ζητόματα αειφϐρου ανϊπτυξησ ςτα 
ςχολικϊ εγχειρύδια του γυμναςύου και την ϋχουν ςυνδϋςει κυρύωσ με τομεύσ που ςυνδϋονται 
με το περιβϊλλον και λιγϐτερο με την οικονομύα, την κοινωνύα και τον πολιτιςμϐ. 

Για να βελτιωθεύ η εικϐνα που αποτυπώθηκε μϋςα απϐ την πραγματοποιηθεύςα ϋρευνα 
εύναι απαραύτητο να ληφθοϑν ϊμεςα οριςμϋνα μϋτρα, εφϐςον υπϊρχει πραγματικό βοϑληςη 
να ειςϋλθει η αειφϐροσ ανϊπτυξη ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και ςτην καθημερινό πρακτικό 
των νϋων ανθρώπων που θα αποτελϋςουν τουσ αυριανοϑσ πολύτεσ τησ χώρασ. Αρχικϊ 
κρύνεται απαραύτητη η ουςιαςτικό επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών ςτα αντύςτοιχα 
ζητόματα. Η επιμϐρφωςη πρϋπει να εύναι ςτοχευμϋνη και μεθοδικϊ προετοιμαςμϋνη, ώςτε 
να αποφϋρει τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα. 

Ιδιαύτερα χρόςιμεσ δϑνανται να αποδειχθοϑν ςτην προςϋγγιςη ζητημϊτων αειφϐρου 
ανϊπτυξησ οι ςχολικϋσ δραςτηριϐτητεσ και κυρύωσ η περιβαλλοντικό εκπαύδευςη και η 
αγωγό υγεύασ. Για να ςυμβεύ αυτϐ απαιτεύται οι ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριϐτητεσ να ϋχουν 
ςτϐχευςη θεματικϋσ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ και οι εκπαιδευτικού που τισ υλοποιοϑν να 
ϋχουν την απαιτοϑμενη υποςτόριξη απϐ τουσ αντύςτοιχουσ υπεϑθυνουσ ςτισ διευθϑνςεισ 
πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 

ε κϊθε περύπτωςη αναγκαύα πρϋπει να θεωρεύται η αναμϐρφωςη των αναλυτικών 
προγραμμϊτων ςτην κατεϑθυνςη τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ. Αυτό η αναμϐρφωςη εύναι 
χρόςιμο να προςεγγύζει ζητόματα αιχμόσ που δϑνανται να αναλυθοϑν εϑκολα απϐ τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ και αντύςτοιχα οι μαθητϋσ εϑκολα να γύνουν κοινωνού τουσ. Μια αρχικό 
θετικό κύνηςη προσ αυτό την κατεϑθυνςη διαφαύνεται με την επιλογό τησ πραγματοπούηςησ 
βιωματικόσ δρϊςησ ςε τριμηνιαύα βϊςη ςτο γυμνϊςιο με τύτλο: «Περιβϊλλον και Εκπαύδευςη 
για την Αειφϐρο ανϊπτυξη». 

υνοψύζοντασ μπορεύ να υποςτηρύξει κανεύσ ϐτι η εικϐνα των εκπαιδευτικών γυμναςύου 
δεν εύναι η επιθυμητό αναφορικϊ με τα ζητόματα αειφϐρου ανϊπτυξησ, αλλϊ αυτό μπορεύ 
να βελτιωθεύ ϊμεςα, εφϐςον ληφθοϑν τα απαραύτητα μϋτρα και υπϊρξουν οι κατϊλληλεσ 
διορθωτικϋσ κινόςεισ και παρεμβϊςεισ προσ αυτό την κατεϑθυνςη. 
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Πεξίιεςε 

Ζ κειέηε εζηηάδεη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ  εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ κεληνξηθφ ξφιν, θαη ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ησλ 

«θαζεγεηηθψλ» ζρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Παξνπζηάδεηαη ην είδνο ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο θαη 

νη ζηφρνη ηεο  θαη αλαδεηείηαη  ν βαζκφο πινπνίεζήο ηνπο, θαζψο θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ δχν 

κεξψλ. Γηεξεπλάηαη επίζεο ην κεληνξηθφ κνληέιν πνπ, ζπλεηδεηά ή φρη, αθνινπζείηαη θαηά ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην αλ ε κεληνξηθή ζρέζε εκπίπηεη ζηα  κνληέια κεηάδνζεο 

γλψζεο ή κεηαηξνπήο γλψζεο, ηα νπνία φκσο δελ αιιειναπνθιείνληαη. Ζ έξεπλα θαηέδεημε  απφθιηζε ζηηο 

απφςεηο κεληφξσλ θαη θνηηεηψλ/ηξηψλ σο πξνο ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ θαη ηεο επάξθεηαο ηεο 

ελεκέξσζεο γηα δηδαθηηθά-κεζνδνινγηθά θαη παηδαγσγηθά δεηήκαηα. Παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ππεξηεξνχλ έλαληη άιισλ, δελ δηαθαίλεηαη ε πξφθξηζε ζπγθεθξηκέλνπ κεληνξηθνχ κνληέινπ, ελψ ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ παξνπζηάδεηαη πςειφο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: κνληέια mentoring, κεηάδνζε γλψζεο, κεηαηξνπή γλψζεο, παξέκβαζε, βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο. 

Δηζαγσγή 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεί πεδίν έξεπλαο ησλ αθαδεκατθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ηφζν ησλ ελ ελεξγεία φζν θαη ησλ κειινληηθψλ), αιιά 

θαη ζεκείν ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφηνθν ησλ παξαπάλσ είλαη, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνληέισλ ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο. ηελ 

παξνχζα εξγαζία αθνινπζείηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε απηά ηεο κεηάδνζεο γλψζεο θαη 

ηεο κεηαηξνπήο γλψζεο (Gold, 1996).  ηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλίρλεπζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε άζθεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δθαιηήξην γηα ηε δηεμαγσγή ηεο απνηέιεζε ε αληίθαζε φηη, 

απφ ηε κηα  ε ζεκαζία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ  ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ επηζπκνχλ λα αζθεζνχλ 

πξαθηηθά, φκσο, απφ ηελ άιιε, πνιιέο απφ ηηο ιεγφκελεο «θαζεγεηηθέο ζρνιέο» ηεο 

ρψξαο καο δελ παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αζθεζνχλ πξαθηηθά ζε ζρνιεία, αιιά θαη δελ έρεη ιεθζεί πξνο ην παξφλ εηδηθή κέξηκλα 

γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ κεληνξηθφ έξγν.  

Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ 

Σα ηειεπηαία ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα δηεπξχλεηαη παγθνζκίσο ε ζπδήηεζε γηα ηε 

δηάξθεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ ππνςήθησλ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              465 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

εθπαηδεπηηθψλ. Παξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα λα νξηνζεηεζεί ε έλλνηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο θαη λα ηεζνχλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ηνπο. 

ηελ Δπξψπε, εθθάλζεηο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζπληζηνχλ, κεηαμχ άιισλ, νη εθζέζεηο 

ηνπ Γηθηχνπ Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δπξψπε ΔΤΡΤΓΗΚΖ (Eurycide 

2006 ; 2009) θαη ε εθδνζείζα απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θνηλνηηθή νδεγία 2005/36, 

πνπ θαζνξίδεη ηα παηδαγσγηθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ 

ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη δηεπξχλεη ηνπο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ηα παξάζρνπλ. ε 

ζχκπλνηα κε ηελ παξαπάλσ νδεγία βξίζθνληαη δχν λνκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ  

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: ν Νφκνο 2525/1997 (Φ.Δ.Κ. 

188/23.9.1997) θαη o Νφκνο 3848/2010 (Φ.Δ.Κ. 71/19.5.2010). Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο 

δηαηάμεηο ηνπο δελ έρνπλ πξαθηηθά εθαξκνζηεί. ζνλ αθνξά ζηελ παξνρή παηδαγσγηθήο 

θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 2525/1997, 

ηα ΑΔΗ ππνρξενχληαη λα εθπνλήζνπλ πξνγξάκκαηα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

πξαθηηθήο άζθεζεο δηάξθεηαο δχν αθαδεκατθψλ εμακήλσλ πνπ ηα παξαθνινπζνχλ είηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ είηε κεηά ηε ιήμε απηψλ φζνη 

θνηηεηέο/ηξηεο πξνηίζεληαη λα εξγαζηνχλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Αλσηάησλ ρνιψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πεξηιακβάλνπλ - πέξα απφ ηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην επηκέξνπο γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπο - 

επάξηζκα καζήκαηα πνπ θαιχπηνπλ: α) ηηο αξρέο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο (ηζηνξηθέο, 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο, θηινζνθηθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θ.α.), β) ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (εηδηθή δηδαθηηθή, ςπρνινγία, 

δηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο θ.α.). Χζηφζν, ηα καζήκαηα απηά είλαη ζπλεζέζηαηα επηινγήο 

(π.ρ. ζηα Σκήκαηα Μαζεκαηηθψλ). Μάζεκα επηινγήο είλαη επίζεο ε πξαθηηθή άζθεζε 

ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζρεδφλ ζε φια ηα  Σκήκαηα πνπ ηελ έρνπλ εληάμεη ζην αλαιπηηθφ 

ηνπο πξφγξακκα. Δπηπιένλ, ε άζθεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ δε γίλεηαη πάληνηε ζε ζρνιεία, 

θαζψο ζε θάπνηα Σκήκαηα  εμαληιείηαη ζε κηθξνδηδαζθαιίεο θαη κειέηεο πεξίπησζεο 

(ι.ρ. ζην Υεκηθφ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο). Τπάξρνπλ, αθφκε, Σκήκαηα, φπσο απηφ 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελψλ, ηα νπνία πξνβιέπνπλ κελ 

πξαθηηθή  άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζρνιεία, αιιά πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε «δεκφζηα  θιήξσζε». εκεησηένλ φηη θαλέλα απφ ηα Σκήκαηα 

Φπζηθήο δελ πεξηιακβάλεη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ πξαθηηθή 

άζθεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ. Γεληθά, ζηε ρψξα καο εμαθνινπζεί λα επηβηψλεη ην 

αθαδεκατθφ κνληέιν, ζην νπνίν θπξίαξρε ζέζε έρεη ε παξαηήξεζε δηδαζθαιηψλ απφ 

νκάδεο θνηηεηψλ/ηξηψλ,  ζπλήζσο ζε πεηξακαηηθά ζρνιεία.  

Δμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα απνηεινχλ ηα πεξηζζφηεξα, φρη φια, Σκήκαηα ησλ 

Φηινζνθηθψλ ρνιψλ, ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε πξαθηηθή 

άζθεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο. Σν παξερφκελν απφ απηά ηα 

Σκήκαηα κάζεκα ηεο επνπηεπφκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηνρεχεη - κεηαμχ άιισλ- ζηα 

εμήο: α) ζηελ αθνκνίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε  ηθαλνηήησλ 

ζρεδηαζκνχ, δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, β) ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ην δηνηθεηηθφ θαη παηδαγσγηθφ έξγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

γ) ζηε δηεξεπλεηηθή εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ζηελ θξηηηθή 

ελζσκάησζή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, δ) ζηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε  ησλ 

αζθνχκελσλ. 

Ο ξόινο ησλ κεληόξσλ 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη αλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην έξγν ησλ κεληφξσλ, ην νπνίν, ζχκθσλα κε 

ηε Richter, εθπηχζζεηαη ζην εμήο ηξίπηπρν : i) παξαηήξεζε εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ησλ 
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δηδαζθαιηψλ ησλ κεληφξσλ θαη ηελ θξηηηθή ηνπο αλάιπζε (role modeling), ii) παξνρή 

θαζνδεγεηηθήο ππνζηήξημεο ζην δηδαθηηθφ έξγν ησλ αζθνχκελσλ (instructional support), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη:  α) βνήζεηα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο (ζηφρνη, κέζνδνη θαη κέζα δηδαζθαιίαο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ), β) ζπκβνπιέο σο πξνο ην παηδαγσγηθφ κέξνο ζρεηηθά κε 

ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, γ) αλαηξνθνδφηεζε κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαζθαιηψλ ησλ 

θνηηεηψλ,  δ) βνήζεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ,  iii) παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 

(psychological support), ψζηε λα ηνλσζεί ε απηνπεπνίζεζή ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, λα 

κεησζεί ην ζηξεο θαη λα εληζρπζεί ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο (Richter 

et al., 2013). 

ηε ρψξα καο, παξφιν πνπ ην 2010 ηέζεθαλ πξνο δεκφζηα δηαβνχιεπζε θείκελα 

ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-κέληνξα (ΤΠΓΒΘ 2010 – ΔΜΠ 2010), εληνχηνηο 

παξνπζηάδνληαη αδπλακίεο θαη ειιείςεηο: α) δελ είλαη φινη νη ζρνιηθνί νξγαληζκνί 

πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ ην θαζνδεγεηηθφ ξφιν ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, β) νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ αλαιακβάλνπλ ξφιν κέληνξα δελ έρνπλ ηχρεη ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο, γ) ε 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ κε ηα παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα δελ έρεη 

πάληνηε ηε ζπρλφηεηα θαη ην πεξηερφκελν εθείλν πνπ ζα ζπληεινχζε ελδερνκέλσο ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή παξνρή θαζνδήγεζεο ζηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καη ηνχην, 

κνινλφηη ε έξεπλα έρεη θαηαδείμεη φηη: α) ε ζρέζε κέληνξα θαη κειινληηθνχ ή λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη αξθεηέο θνξέο δπζιεηηνπξγηθή εμαηηίαο ι.ρ. ησλ δηαθνξεηηθψλ αμηψλ 

θαη ζηάζεψλ ηνπο (Eby et al., 2000), β) ην έξγν ησλ κεληφξσλ είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην θαη 

απαηηεί πνιιέο δεμηφηεηεο,  ψζηε λα ππάξρεη αμηφινγε ζπλεηζθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ θαζνδεγνχκελσλ (Fletcher, 2012). Οη παξαπάλσ ιφγνη θαζηζηνχλ αλαγθαία 

ηελ εηδηθή πξνεηνηκαζία φζσλ αζθνχλ κεληνξηθφ έξγν θαη ηελ παξνρή επαξθνχο ρξφλνπ 

γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Forlin, 2010). Ζ επηκφξθσζε ησλ κεληφξσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα παλεπηζηήκηα θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη 

ππάξρνπλ πνιιά κνληέια αξρηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ νπνίσλ δηεξεπλάηαη ζπζηεκαηηθά (Παπαθψζηα, 2010 ; Cochran-Smith & Paris,  

1995).  

Πξνο αλαδήηεζε κεληνξηθνύ κνληέινπ 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ – πνπ ζπληζηά κέξνο ηεο αξρηθήο 

ηνπο θαηάξηηζεο -  έρεη  ζπληειεζηεί κηα πξαθηηθή ζηξνθή απφ ην κνληέιν ηεο καζεηείαο 

(apprenticeship) θαη ηεο θαηάξηηζεο (teacher training) ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο (teacher 

education). Ζ πξαθηηθή ζηξνθή ζεκαηνδνηείηαη απφ ην φηη θχξηνο ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζηα ζρνιεία είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο επίγλσζε ησλ κεζφδσλ θαη 

ησλ κέζσλ πνπ επηιέγνπλ, λα αλαξσηηνχληαη γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηινγέο ηνπο ζε 

ζπλζήθεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο (Φξπδάθε, 2013). Οη κέληνξεο-

εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη ζπλάκα λα είλαη αλνηρηνί ζην 

θαηλνχξγην, αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο αζθνχκελνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνσζείηαη ε 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη φινη (κέληνξαο θαη θνηηεηήο) λα καζαίλνπλ απφ ηε δηδαθηηθή 

ηνπο πξαθηηθή, λα αλαπηχζζνπλ ή λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, λα απνθηνχλ απηνγλσζία θαη επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε. Ζ 

δηαδηθαζία απηή, πνπ απερεί ηηο αξρέο ηνπ θηλήκαηνο «ν εθπαηδεπηηθφο σο εξεπλεηήο», 

ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ κειψλ ηεο δπάδαο (Φξπδάθε 2013 ; 

Μειίγθνπ 2013). 
Ζ πξαθηηθή ζηξνθή πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηελ παξνρή mentoring αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεληνξηθψλ κνληέισλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο θαηά ηνλ Gold (1996)  

ηα κνληέια mentoring δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ θπξηαξρεί είηε ε  κεηάδνζε γλψζεο (knowledge 

transmission) είηε ε  κεηαηξνπή γλψζεο (knowledge transformation). Σα πξψηα ζηεξίδνληαη ζηηο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζεσξνχλ ηνλ κέληνξα σο εηδήκνλα πνπ έρεη ηελ 
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δπλαηφηεηα θαη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηνλ καζεηεπφκελν εθπαηδεπηηθφ. 

Σα κνληέια κεηαηξνπήο γλψζεο αμηνπνηνχλ ζεσξίεο κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ θαη ζπληζηνχλ ηε ιεγφκελε θνλζηξνπθηηβηζηηθή κεληνξηθή (constructivist  

mentoring)   (Shuell, 2001). Σα κνληέια απηά ζηεξίδνληαη  ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ, ηέηνηαο πνπ λα επηηξέπεη ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο νδεγψληαο ηνπο ζε θαηλνηνκίεο θαηά ηε δηδαζθαιία. Άιινη εξεπλεηέο (ι.ρ. ε 

Feiman-Nemser, 1998 ; 2001) νλνκάδνπλ ην κνληέιν απηφ σο «εθπαηδεπηηθφ mentoring» 

(educative mentoring) θαη ην αληηδηαζηέιινπλ πξνο ην «ζπκβαηηθφ»  (conventional mentoring)  .  

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη αξράξηνη εθπαηδεπηηθνί  ζπγθξηλφκελνη κε φζνπο δελ έρνπλ εκπεηξίεο 

θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κεληνξηθήο, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ελζνπζηαζκνχ, ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία  θαη ρακειφηεξα επίπεδα εμάληιεζεο κεηά απφ έλα 

ρξφλν εθπαίδεπζεο (Richter et al., 2013).  Πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ 

κνληέια κπνξεί  λα βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κάζεζεο, φκσο δελ αιιειναπνθιείνληαη θαη‘ αλάγθελ θαηά ηε κεληνξηθή 

δηαδηθαζία (Sfard, 1998). 

θνπφο θαη ζηφρνη ηεο έξεπλαο  

Κχξην κέιεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ  κε ηνλ νπνίν 

παξέρεηαη  θαζνδεγεηηθή (instructional support) θαη  ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

(psychological support ) θαηά ηηο θάζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ κεληφξσλ θαη 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο – Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο 

ρνιήο Αζελψλ. Ζ πξψηε θάζε αθνξά ζηελ παξαηήξεζε απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ κέληνξα (role modeling). Ζ δεχηεξε θάζε εζηηάδεη ζηε  δηδαζθαιία ηνπ 

θνηηεηή. Γηεξεπλψληαη: 1. ην θαηά πφζν νη θνηηεηέο/ηξηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο αξρέο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε, 2. ην αλ θαη θαηά πφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ αλαιακβάλνπλ ξφιν κέληνξα παξέρνπλ:  α) επαξθή ππνζηήξημε ζην δηδαθηηθφ θαη 

παηδαγσγηθφ έξγν ησλ αζθνχκελσλ (instructional support), β) επθαηξίεο γηα αλαζηνραζκφ 

ζηηο δηδαζθαιίεο ηφζν ησλ κεληφξσλ φζν θαη ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ, γ) ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε (psychological support). Σα παξαπάλσ εμεηάδνληαη ζε  ζρέζε κε ην 

δηαηηζέκελν ρξφλν, θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ απφ ηε δηδαζθαιία 

ηνπο θαη απφ ηε κεληνξηθή ζρέζε. 

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε  κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ηελ έξεπλα  έιαβαλ κέξνο 40 εθπαηδεπηηθνί-κέληνξεο Γεκνζίσλ ζρνιείσλ  ηεο Αηηηθήο, 

ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ην ηκήκα  Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 30 θνηηεηέο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Σν πιηθφ ζπιιέρζεθε κε επηηφπηα επίζθεςε ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο θαηά ηελ 

πεξίνδν  Οθησβξίνπ 2014 – Ηαλνπαξίνπ   2015. Γεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξεί λα γεληθεπηνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεληφξσλ θαη ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηε ρψξα καο. Ζ παξνχζα έξεπλα 

αλαδεηθλχεη ηάζεηο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο «πηιφηνο» γηα κειινληηθή ελδειερή 

δηεξεχλεζε. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ηελ θιίκαθα Likert 

πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειε κέζνδνο γηα ζέκαηα επηζηεκψλ ηεο αγσγήο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

Καηά ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλήζεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πξνζεγγίζηεθαλ  δηδαθηηθά 

δεηήκαηα, φπσο   ζηνρνζεζία,  αθφξκεζε, κέζνδνο, ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ, ρξήζε  ΣΠΔ,  

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη  παηδαγσγηθά δεηήκαηα, φπσο  δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, 
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δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ ζπκπεξηθνξψλ 

καζεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη  νη γεληθνί  απηνί φξνη παξνπζηάδνπλ δπζθνιία σο πξνο ην λα 

γίλνληαη θαηαλνεηνί κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ θάζε εκπιεθφκελν, ε  έξεπλα δελ εζηηάδεη ζηελ 

αλάιπζε ησλ φξσλ απηψλ ή ζηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο αιιά ζηε ζπδήηεζε πνπ 

αθηεξψλεηαη κεηαμχ κέληνξα θαη θνηηεηή πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζνχλ  ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα. Δπίζεο κε δηαβαζκηζκέλεο εξσηήζεηο δηεξεπλήζεθε ε χπαξμε ελφο θπξίαξρνπ  

κεληνξηθνχ κνληέινπ, δειαδή, ελφο κνληέινπ «κεηαηξνπήο γλψζεο», ή «κεηάδνζεο 

γλψζεο», αληίζηνηρα. Γηεξεπλήζεθε, ηέινο,  ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπλεξγαζία 

κεληφξσλ-θνηηεηψλ κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν  ην ρξνληθφ πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 
Α.  Η  θάζε ηεο ζπλεξγαζίαο  κέληνξα – θνηηεηή πξηλ  ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 

δηδαζθαιηώλ ηνπ κέληνξα (role mentoring) 

Πίλαθαο 1.  Πξηλ ηε δηδαζθαιία ηνπ κέληνξα ζπδεηήζεθαλ: 

 

ηνλ πίλαθα 1 δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη απφθιηζε αλάκεζα ζηηο εθηηκήζεηο  ησλ 

κεληφξσλ θαη ησλ θνηηεηψλ  ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε γηα δηδαθηηθά-κεζνδνινγηθά  πνπ 

ππνδειψλεη δηαθνξά ζην βαζκφ κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί πξνζεγγίδνπλ παξακέηξνπο 

ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Δπίζεο θαηά ηηο ζπδεηήζεηο κεληφξσλ -θνηηεηψλ έκθαζε δίλεηαη 

ζηε κεζνδνινγία-πνξεία δηδαζθαιίαο, ελψ ε  ρξήζε  επνπηηθψλ κέζσλ θαη ΣΠΔ, θαζψο 

θαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ,  ζίγνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Χο πξνο ηα 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο παξαηεξείηαη 

απφθιηζε, θαζψο θαίλεηαη λα ζίγνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο κέληνξεο 

θαη ζε κηθξφηεξν ζχκθσλα κε ηνπο θνηηεηέο. Οη απνθιίζεηο ζηηο εθηηκήζεηο κεληφξσλ θαη 

θνηηεηψλ πνπ θαηεγξάθεζαλ ελδερνκέλσο δειψλνπλ φηη  φςεηο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο 

πνπ ζεσξνχληαη απηνλφεηεο γηα ην κέληνξα,  δελ είλαη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο.  

Απαληήζεηο ζε επηπιένλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε δηδαθηηθά  

δεηήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη θνηηεηέο δελ παξαθνινχζεζαλ δηδαζθαιίεο κε  κνλφινγν, 

αιιά  πεξηζζφηεξν βαζηζκέλεο ζηελ αθήγεζε θαη ην δηάινγν, δελ είδαλ ζε κεγάιε 

έθηαζε ηελ εθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο νχηε ηελ εθαξκνγή 

δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ. Δίδαλ ζε κηθξφ βαζκφ  ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε  θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ, ηειηθά, κεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ κέληνξα, ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο.  

Β. Η θάζε ηεο ζπλεξγαζίαο κέληνξα – θνηηεηή πξηλ  ηε δηδαζθαιία ηνπ θνηηεηή 

(instructional support) 

Πίλαθαο 2.  Πξηλ ηε δηδαζθαιία ηνπ θνηηεηή ζπδεηήζεθαλ : 
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 2 πξνθχπηεη  φηη πεξίπνπ ηέζζεξηο  ζηνπο δέθα θνηηεηέο,   

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, εθηηκνχλ φηη  δε ζπδεηήζεθε επαξθψο νχηε  

ε ζηνρνζεζία ηνπ καζήκαηνο ηνπο νχηε ε αθφξκεζε. Δπίζεο  πέληε ζηνπο δέθα θνηηεηέο 

δειψλνπλ φηη αλεπαξθψο ζπδεηήζεθαλ  δεηήκαηα επνπηηθψλ κέζσλ. Οη εθηηκήζεηο ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ απνθιίλνπλ θαη πάιη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηφζν σο πξνο ηα δηδαθηηθά φζν θαη σο πξνο ηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα.  Δπνκέλσο, 

θαη θαηά ην ζηάδην απηφ,  ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θνηηεηή,  ε 

θαζνδήγεζε ηνπ κέληνξα (instructional support) πξνζιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Ζ δηαθνξά   κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζην βαζκφ ηεο   καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ θνηηεηή, 

δειαδή ζηελ επάξθεηα ή αλεπάξθεηά ηνπ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή ζεσξία θαη πξάμε αιιά θαη ζηελ 

εκπεηξία  ηνπ κέληνξα πξνθεηκέλνπ λα δηαγλψζεη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. κσο θαη ν 

ρξφλνο ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε απηφο λα κελ 

εκβαζχλεη θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ κε ηνλ θνηηεηή θαη λα κελ παξσζεί ζηνλ 

αλαζηνραζκφ.  

Γ.    Η  θάζε ηεο αλαηξνθνδόηεζεο 

Πίλαθαο 3.   Γηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά δεηήκαηα 
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Μεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ θνηηεηή (πίλαθαο 3), παξαηεξείηαη ζρεηηθά κηθξή απφθιηζε 

σο πξνο ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ε νπνία θαίλεηαη λα απαζρνιεί θαη ηηο δχν πιεπξέο ηεο 

κεληνξηθήο ζρέζεο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. Αληίζεηα, κεγάιε είλαη ε απφθιηζε σο πξνο 

ηε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ (ν/α) θαη ΣΠΔ, θαζψο επίζεο θαη παηδαγσγηθψλ δεηεκάησλ.  

Γηεξεχλεζεο ρξήδεη  ην αλ θαη θαηά πφζν νη θνηηεηέο βνεζήζεθαλ  - πξηλ θαη κεηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπο -λα αληρλεχζνπλ θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο 

θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πίλαθαο 4.  Ζ  εκπινθή ηνπ κέληνξα 

 
Με ηα ηξία πξψηα  εξσηήκαηα ηνπ πίλαθα 4 επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί αλ 

πξνσζείηαη ην κνληέιν κεηαηξνπήο γλψζεο θαη κε ηα επφκελα ηξία αθνξνχλ ζην κνληέιν 

κεηάδνζεο γλψζεο. Ζ άκεζε εκπινθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ- κέληνξα θαηά ηελ νξγάλσζε 

θαη ην ζρεδηαζκφ  ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θνηηεηή θπκαίλεηαη ζε εμαηξεηηθά πςειά 

πνζνζηά. (εξψηεκα 4 ηνπ πίλαθα 4) Χζηφζν, ε ηάζε απηή θαίλεηαη λα ππνρσξεί ζε  άιιεο 

παξακέηξνπο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κεξψλ. Δηζη  αξθεηνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

θνηηεηέο ελζαξξχλζεθαλ λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη δελ είλαη 

ακειεηέν ην πνζνζηφ φζσλ κεληφξσλ αθνινχζεζαλ ηηο αξρέο ηεο  ηεο θνλζηξνπβηζηηθήο 

κεληνξηθήο. Σα παξαπάλσ  δεδνκέλα  ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο δεδνκέλνπ φηη  ε 

θνπιηνχξα δηαινγηθήο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ε θαηίζρπζε ηνπ κνληέινπ «ν 

εθπαηδεπηηθφο σο εξεπλεηήο»  εμαθνινπζνχλ λα είλαη δεηνχκελα ηεο ειιεληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Πίλαθαο 5α.  Ζ  απνηίκεζε ηεο ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο κέληνξεο 
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Πίλαθαο 5β.  Ζ  απνηίκεζε ηεο ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο θνηηεηέο 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5α νη εθπαηδεπηηθνί-κέληνξεο  απνηηκνχλ φηη νη  θνηηεηέο εμέιαβαλ 

ηελ εκπεηξία ηνπο σο ζεηηθή, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Αιιά θαη  νη θνηηεηέο ζε κεγάιν πνζνζηφ 

δειψλνπλ φηη ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ζπλέηεηλε ζηελ απάιπλζε  ηνπ  άγρνπο, ησλ θφβσλ θαη 

αλεζπρηψλ ηνπο  (πίλαθαο 5β). ινη δεηνχλ θη άιιεο επθαηξίεο γηα δηδαζθαιία ζε ζρνιηθή ηάμε, 

θαζψο θαη –ζε κηθξφηεξα πνζνζηά- επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε κέληνξεο. ε φιεο ηηο απαληήζεηο 

δηαθαίλεηαη φηη αλαπηχρζεθε ζρέζε εκπηζηνζχλεο  κεηαμχ θνηηεηή θαη κέληνξα, γεγνλφο πνπ  

νπζηαζηηθνπνηεί ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ θνηηεηή θαη λνεκαηνδνηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κέληνξα. 

Ζ ηθαλνπνίεζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηδίσο φηαλ αθνινπζείηαη ην 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ κνληέιν. Ο ρξφλνο, ηέινο, θαίλεηαη λα  επαξθεί γηα ηελ αλάπηπμε 

επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο  θνηηεηέο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο κέληνξεο. Πηζαλψο, ην «άλσζελ» δηακνξθσκέλν πιαίζην ηεο  δηδαθηηθήο άζθεζεο θαη ην  

ρξνλνδηάγξακκά ηνπ  νδεγεί κέληνξεο θαη θνηηεηέο ζην λα πξνζαξκφδνληαη ζηα επηβαιιφκελα 

ρξνληθά πιαίζηα. 

 

πκπεξάζκαηα 

Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζεο πηινηηθήο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη κέληνξεο 

παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο θαζνδεγεηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο. Αμηνζεκείσηε είλαη, σζηφζν, ε απφθιηζε πνπ παξαηεξείηαη 

αλάκεζα ζηηο απφςεηο κεληφξσλ θαη θνηηεηψλ σο πξνο ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ θαη ηεο 

επάξθεηαο ηεο ελεκέξσζεο γηα δηδαθηηθά-κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ζε φιεο ηεο θάζεηο ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη έρνπλ εμαληιήζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ απηά ηα δεηήκαηα ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο αλαθιά ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

θαη πξνζδνθίεο ησλ δχν κεξψλ απφ ην κεληνξηθφ έξγν. Ζ δηάζηαζε απηή είλαη δεισηηθή  

αθελφο κελ ηεο εγγελνχο δπζθνιίαο θαζνξηζκνχ ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ  ελλνηψλ, αθεηέξνπ 

δε ηεο δπζθνιίαο εθαξκνγήο ησλ ελλνηψλ απηψλ ζηε δηδαζθαιία. Έηζη νη θνηηεηέο 

ζεσξνχλ φηη δελ ζπδεηήζεθαλ επαξθψο πεξηζζφηεξν –ζε ζρέζε κε ηα δηδαθηηθά- ηα 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη θαη άιισλ θνηλσληθψλ/πνιηηηζκηθψλ ζπληζησζψλ. 

κσο, παξφια απηά, εξγάζηεθαλ ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζην πιαίζην ελφο 

θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ κνληέινπ, φπνπ ε ζπλεξγαζία κε ην κέληνξα ηνπο ψζεζε ζηε ιήςε 
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απνθάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ιάβνπλ   

κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δηαδηθαζία απηή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ελδηαθέξνλ ζα 

παξνπζίαδε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κέληνξα – θνηηεηή σο πξνο ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη  ν κέληνξαο θαη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο  λα 

γίλεη ν ίδηνο «εξεπλεηήο»  ηξνπνπνηψληαο θαη αλαζεσξψληαο  ηηο απφςεηο ηνπ. Δλ 

θαηαθιείδη ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ αλαδεηρζείζα «ζρέζε εκπηζηνζχλεο» πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηα δχν κέξε, ε νπνία, ππφ πξνυπνζέζεηο, απνηειεί ερέγγπν ψζηε λα 

πινπνηείηαη κηα επί ηεο νπζίαο «επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία».
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Πεξίιεςε 

Ζ εξγαζία έρεη σο ζέκα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ πξφθιεζε ηεο θαηλνηνκίαο, κε έκθαζε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο.θνπφο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζην 

ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν.Μέζα απφ ηελ έξεπλα, κειεηήζακε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 

ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν θαη επηρεηξήζακε λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηεο. 

Δμεηάζακε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Ζιείαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα 

ηεο θαηλνηνκίαο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη σο άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Παξάιιεια,δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν κέζσ 

ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, θαζψο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 
Λϋξεισ κλειδιϊ: εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη, καινοτομύα, διαθεματικϐτητα 

Δηζαγσγή 

Ζ κέρξη ηψξα κάιινλ αηπρήο έθβαζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ηελ 

επίηεπμε ηεο πνιππφζεηεο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εγείξεη ηελ απαίηεζε γηα 

ζηαδηαθή αιιαγή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δνκήο, νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Σφζν ε επειημία, φζν θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

ζρνιείνπ ηελ θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο βειηίσζήο ηνπ. Χζηφζν, κέζα 

απφ ηελ εκπεηξία καο, δηαπηζηψζακε φηη ε παξνπζία ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

επηηπρή έθβαζε θαη πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο κε απνηέιεζκα ηελ 

απνκάθξπλζή ηεο απφ ηνλ ζηφρν. Σελ παξαπάλσ άπνςε επηβεβαηψλεη έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ην ίδξπκα Κφθθαιε  κε ζέκα «Ζ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα» ε νπνία ζπγθξίλεη  ηελ θαηλνηνκία ζηε 

ρψξα καο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο απνδίδνπλ ζ‘ έλα βαζκφ ηε 

ρακειή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ πίλαθα θαηλνηνκίαο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο (εηδηθφηεξα ηηο 

θαλδηλαβηθέο) ζηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Αθεηεξία γηα ηελ ελαζρφιεζή καο κε ην ζέκα ζηάζεθε ε πξνζσπηθή καο επαθή κε θαηλνηφκεο 

δξάζεηο σο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί. Σν έλαπζκα δφζεθε κε ηελ εκπινθή καο ζε δηάθνξα 

επηκέξνπο κηθξά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζην ζρνιείν. 

Αθφκε, έληνλν ελδηαθέξνλ ζηελ ελαζρφιεζή καο κε ηελ θαηλνηνκία, πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη 

ε θαηλνηνκία ζηηο κέξεο καο ζεσξείηαη κνριφο ηεο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεοπξνζαλαηνιίδνληαη πξνο κία «νηθνλνκία ηεο γλψζεο» πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία ε 

νπνία  είλαη απφιπηα  ζπλδεδεκέλε κε ηελ «νηθνλνκία ηεο αγνξάο».  
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Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε εμεηάζακε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο Ζιείαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη απηνί σο 

άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, θαζψο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηδαζθαιία ελφο δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Μειεηψληαο ηηο απφςεηο ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 

επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

πσο είδακε, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ απαηηνχλ  έλα  ζρνιείν ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο. πσο 

ππνζηεξίδεη ν Κππξηαλφο (2011)«ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα ππεξεηήζεη πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκία 

θαη λα κεηαηξαπεί ζε φπιν ζην δηεζλή αληαγσληζκφ». Ζ αλάγθε, ινηπφλ, γηα αιιαγή ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη επηηαθηηθή. 

Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 ζηελ εθπαίδεπζε δελ έρνπλ λα 

επηδείμνπλ απνηειέζκαηα σο πξνο ηε δεκηνπξγία επέιηθηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Οη 

πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ κέζα απφ κεγαιεπήβνιεο θαη δαπαλεξέο κεηαξξπζκίζεηο δελ είραλ ηελ 

επηζπκεηή έθβαζε. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζρεδηάζηεθαλ θαηά ηεθκήξην απφ κηα θεληξηθή δηνίθεζε 

θαη επηβιήζεθαλ ππνρξεσηηθά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο θαη 

νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. 

Έηζη, δηαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο,φπσο ε δπζπηζηία 

αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο(πνιηηεία,εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο,γνλείο),ε 

αλεπαξθήο ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη νη άγνλεο, ζπρλά, πξνζηξηβέο (Κππξηαλφο 2011). 

πλεπψο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έκθαζε δφζεθε ζηελ θαηλνηνκία, θαζψο θάλεθε φηη απηή 

εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε 

επειημία θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ζρνιείν λα ηελ πξνζαξκφδεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο. Έηζη, επλνείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, 

κηαο θαη φινη απηνί ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ φιε δηαδηθαζία σο εκπιεθφκελνη θνξείο.  

Ζ έλλνηα «θαηλνηνκία» 

Αρχικϊ, θα επιχειρόςουμε να προςδιορύςουμε την ϋννοια τησ «καινοτομύασ» 
χρηςιμοποιώντασ οριςμοϑσ που ϋχουν καταγραφεύ. ϑμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2002) ο 
ϐροσ «καινοτομύα» εναλλϊςςεται με τον ϐρο «αλλαγό». Ο ϐροσ αλλαγό ϋχει πιο ευρϑ 
περιεχϐμενο απϐ τον ϐρο καινοτομύα διϐτι η αλλαγό εύναι η μετϊβαςη απϐ μια κατϊςταςη 
ςε μια ϊλλη, εύναι η αντικατϊςταςη, η μεταβολό. Η καινοτομύα αποτελεύ το ϊνοιγμα νϋου 
δρϐμου, την καθιϋρωςη νϋων μεθϐδων, την ουςιώδη τροποπούηςη,τη ριζικό αλλαγό. 

Βϋβαια, ϐπωσ επιςημαύνει ο Μαυροςκοϑφησ (2002), η διαφορϊ τησ καινοτομύασ απϐ την 
αλλαγό εύναι ϐτι ϐλεσ οι καινοτομύεσ ςυνεπϊγονται αλλαγϋσ, ενώ κϊθε αλλαγό δεν αποτελεύ 
και απαραύτητα μύα καινοτομύα.  

Κατϊ τον ΟΟΑ (1999), η καινοτομύα αποτελεύ τη μετατροπό μιασ ιδϋασ ςε εμπορεϑςιμο 
προώϐν, ςε λειτουργικό μϋθοδο παραγωγόσ ό διανομόσ ό ακϐμα ςε νϋα μϋθοδο παροχόσ 
κοινωνικόσ υπηρεςύασ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ϐταν με τη λϋξη "καινοτομύα" υποδηλώνεται 
ϋνα νϋο προώϐν, εξοπλιςμϐσ ό υπηρεςύα που διαχϋεται επιτυχώσ ςτην αγορϊ, η ϋμφαςη 
δύνεται ςτο αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ. Με την πρώτη ϋννοια του ϐρου, η καινοτομύα 
παραπϋμπει ς’ ϋνα ςϑςτημα αλληλεπιδρϊςεων μεταξϑ λειτουργιών και παραγϐντων, των 
οπούων η πεύρα, οι γνώςεισ και η τεχνογνωςύα ενιςχϑονται και εμπλουτύζονται. Όςον αφορϊ 
τη δεύτερη ϋννοια του ϐρου (η καινοτομύα ωσ αποτϋλεςμα), διακρύνουμε τη ριζικό 
καινοτομύα και τη βελτιωτικό καινοτομύα, η οπούα μεταβϊλλει, με προοδευτικϋσ βελτιώςεισ, 
τα προώϐντα ό τισ υπηρεςύεσ. Η εμφϊνιςη των νϋων προώϐντων ό υπηρεςιών μπορεύ να γύνει 
ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ. 

ϑμφωνα με τουσ Ρεκλεύτη & Σριβϋλλα (2000), η καινοτομύα αποτελεύ πολυδιϊςτατη 
ϋννοια. Περιγρϊφεται ωσ διαδικαςύα που περιλαμβϊνει τη διαμϐρφωςη, την ανϊπτυξη και 
την εφαρμογό νϋων ιδεών και ςυμπεριφορών. Ο ϐροσ περιλαμβϊνει την ειςαγωγό, την 
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υιοθϋτηςη και την εφαρμογό. Μπορεύ να αφορϊ την εκπαύδευςη και τη μεθοδολογύα 
διδαςκαλύασ, τα υποςτηρικτικϊ ςυςτόματα πληροφορικόσ και τη διαχεύριςη των διαθϋςι-
μων πϐρων. 

Όπωσ αναφϋρουν οι House (1979) &Vandenberghe (1988), καινοτομύα εύναι η ςκϐπιμη 
ςυςτηματικό προςπϊθεια αλλαγόσ των ςχολεύων μϋςω νϋων ιδεών και τεχνικών που 
αφοροϑν αλλαγϋσ με ςτϐχο τη βελτύωςη ςυγκεκριμϋνων πλευρών τησ ςχολικόσ 
πραγματικϐτητασ.  

Όπωσ προκϑπτει απϐ τουσ παραπϊνω ςυγγραφεύσ και οργανιςμοϑσ, για να 
προςδιοριςτεύ  το περιεχϐμενο τησ καινοτομύασ, πρϋπει να τεθοϑν τα κριτόρια που τη 
διϋπουν.  

 Σν πξψην θξηηήξην είλαη ε ζχιιεςε ηδεψλ απφ ηα ίδηα ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ. Μηα 

πξσηνβνπιία γηα λα ραξαθηεξηζηεί θαηλνηφκνο, πξέπεη λα απνηειεί ζπλέπεηα ησλ 

ζηειερψλ ηνπ. Έηζη, ν δαλεηζκφο ηδεψλ δελ ζπληζηά θαηλνηνκία. 

 Γεχηεξν θξηηήξην είλαη ε πξσηνπνξία ζηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ. Καηλνηφκνο  είλαη 

έλαο  νξγαληζκφο, φηαλ είλαη πξσηνπφξνο ζηελ εθαξκνγή κηαο ηδέαο. 

 Σξίην θξηηήξην ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ θαηλνηνκία είλαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ ηδεψλ. 

υμπεραςματικϊ, λοιπϐν, θα λϋγαμε ϐτι η καινοτομύα εύναι μια διαδικαςύα αλλαγόσ ενϐσ ό 
περιςςοτϋρων ςτοιχεύων ενϐσ οργανιςμοϑ που επιτυγχϊνεται με την πρωτοβουλύα των 
μελών του ϋχοντασ ωσ ςτϐχο την αντιμετώπιςη προβληματικών καταςτϊςεων που 
ςυνδϋονται με τον  οργανιςμϐ και το περιβϊλλον ςτο οπούο δραςτηριοποιεύται. 
Διαπιςτώνουμε ϐτι η καινοτομύα ςχετύζεται με την πρωτοτυπύα, τισ νϋεσ ιδϋεσ αλλϊ και την 
αλλαγό. Εύναι κϊτι το καινοϑριο με ποιϐτητα και τϐλμη, ειςϊγει ϋνα νϋο «προώϐν» και 
ςυνιςτϊ αλλαγό ςυνειδητό, εκοϑςια, ςκϐπιμη και αποφαςιςτικό. 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε σο θαηλνηνκία ζην ζρνιείν 

Η Διαθεματικό Προςϋγγιςη αποτελεύ, ςϑμφωνα με το Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο (2003), 
ϋναν ευρϑτερο ϐρο απϐ τον ϐρο διεπιςτημονικϐτητα και παρϋχει ςτο μαθητό την ευκαιρύα 
ςυγκρϐτηςησ ενϐσ ενιαύου ςυνϐλου γνώςεων και δεξιοτότων, προςεγγύζοντασ «ολιςτικϊ» τη 
γνώςη. Ϊτςι ο μαθητόσ διαμορφώνει την προςωπικό του κοςμοθεωρύα και διατυπώνει τη 
δικό του ϊποψη ςχετικϊ με τον κϐςμο που τον περιβϊλλει. Η διαθεματικϐτητα 
υποςτηρύζεται απϐ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ που θϋτουν τισ βϊςεισ για την ενεργό απϐκτηςη 
τησ γνώςησ απϐ τον μαθητό και εφαρμϐζονται ςε κϊθε γνωςτικϐ αντικεύμενο.  

Η διαθεματικϐτητα, ωσ τρϐποσ οργϊνωςησ των Αναλυτικών Προγραμμϊτων, καταργεύ τα 
διακριτϊ μαθόματα και αντιμετωπύζει τη γνώςη ωσ ενιαύα ολϐτητα, η οπούα προςεγγύζεται 
μϋςα απϐ μύα ςυλλογικό διερεϑνηςη των θεμϊτων, ζητημϊτων και προβληματικών 
καταςτϊςεων που τύθενται προσ επεξεργαςύα και που προκϑπτουν απϐ το ενδιαφϋρον των 
μαθητών (Ματςαγγοϑρασ, 2002). Όπωσ ο ύδιοσ ορύζει, η κατϊργηςη των διακριτών 
μαθημϊτων δε ςημαύνει και κατϊργηςη των γνώςεων που αυτϊ αντιπροςωπεϑουν, αλλϊ 
παραμϋνουν χώροσ ϊντληςησ τησ ςχολικόσ γνώςησ που οργανώνεται με διαθεματικϐ τρϐπο 
(Ματςαγγοϑρασ, 2002). 

Οι διαθεματικϋσ δραςτηριϐτητεσ λειτουργοϑν ςυμπληρωματικϊ ςτην κατανϐηςη των 
θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών και οδηγοϑν ςτη δημιουργύα ενϐσ ενιαύου πλαιςύου 
γνώςεων και δεξιοτότων. Η ολιςτικό αυτό προςϋγγιςη τησ γνώςησ αναπτϑςςει την 
ικανϐτητα του μαθητό να εξετϊζει με τρϐπο αποτελεςματικϐ τα διϊφορα θϋματα και 
προβλόματα τησ καθημερινόσ ζωόσ (Π.Ι., 2003). 

Για τη διαθεματικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ χρηςιμοποιοϑνται μαθητοκεντρικϋσ μορφϋσ 
διδαςκαλύασ, ϐπωσ εύναι τα ςχϋδια εργαςύασ (project) και η ομαδοςυνεργατικό μϊθηςη, 
καθώσ προςφϋρονται για ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Οι 
μαθητϋσ εύναι ελεϑθεροι να ερευνόςουν τα θϋματα ςτα οπούα τουσ οδηγοϑν τα 
ενδιαφϋροντϊ τουσ, ενώ ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ εύναι βοηθητικϐσ, αλλϊ ςυνϊμα 
καθοριςτικϐσ, εφϐςον εύναι αυτϐσ που εξαςφαλύζει την ποιϐτητα και τη μεθοδολογύα τησ 
ϋρευνασ. Κατϊ την εξϋλιξη ενϐσ διαθεματικοϑ προγρϊμματοσ, οι μαθητϋσ εργϊζονται ςε 
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ομϊδεσ με ςυνεργατικϐ πνεϑμα, αναπτϑςςουν ϐλεσ τισ δυνατϐτητϋσ τουσ (φυςικϋσ, 
κοινωνικϋσ, γνωςτικϋσ και ςυναιςθηματικϋσ), αξιοποιώντασ τισ εμπειρύεσ και τα 
ενδιαφϋροντϊ τουσ ςτα πλαύςια μύασ διδαςκαλύασ εργαςτηριακόσ και διερευνητικόσ μορφόσ 
(Θεοφιλύδησ,1997, 2002).  

'Όπωσ γύνεται αντιληπτϐ, το παραδοςιακϐ δαςκαλοκεντρικϐ μοντϋλο διδαςκαλύασ, ϐπου 
ο δϊςκαλοσ όταν το επύκεντρο κϊθε μαθηςιακόσ διαδικαςύασ, δεν ϋχει θϋςη ςτη νϋα αυτό 
προςϋγγιςη. Οι μαθητϋσ, ϋχουν τον πρώτο λϐγο ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ και ο δϊςκαλοσ 
καθοδηγεύ διακριτικϊ, εμψυχώνει και βοηθϊει ςτον επαναπροςδιοριςμϐ των κριτηρύων και 
των θεμϊτων, αν οι μαθητϋσ κατϊ την εργαςύα τουσ αντιμετωπύςουν δυςκολύεσ.Η 
διαθεματικϐτητα, μϋςα απϐ ϐςα ςϑντομα εκτϋθηκαν, εύναι φανερϐ ϐτι μασ οδηγεύ ςε μια νϋα 
ολιςτικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ και ταυτϐχρονα οδηγεύ τον μαθητό να την ςυνδϋςει με την 
ύδια την ζωό. 'Ϊτςι, η κατακερματιςμϋνη γνώςη που αποκτόθηκε με την ανϊλυςη και την 
εξειδύκευςη, μϋςα απϐ μια ςυνθετικό και βιωματικό διαδικαςύα ενοποιεύται ςτην ψυχό και 
το μυαλϐ των μαθητών.  

Έλα ηέηνην εληαηνπνηεκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ δνκείηαη πάλσ ζε κία ζεηξά απφ ζπλδέζεηο 

θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Υξεζηκνπνηεί δηδαζθαιίεο ζεκάησλ 

θαη ζρέδηα εξγαζίαο (projects) κε ζθνπφ ηελ θάιπςε κηαο πνηθηιίαο γλσζηηθψλ ελλνηψλ. 

Πξαθηηθά, ε δηαζεκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ καζεκάησλ ππφ ην πξίζκα 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο πνπ πξνζεγγίδεηαη απφ δηάθνξεο πιεπξέο (νπιηψηε & Παγγέ, 

2004).  

Επιπλϋον, η ανϊπτυξη διαθεματικών δραςτηριοτότων ςτη ςχολικό πρακτικό 
υποςτηρύζει τη ςυνεργαςύα των μαθητών προςφϋροντασ πολλαπλϊ οφϋλη ςτη διδαςκαλύα. 
Η ομαςυνεργατικϐτητα αποτελεύ ϊριςτο πλαύςιο ανϊπτυξησ τησ δημιουργικϐτητασ, τησ 
κριτικόσ ςκϋψησ και τησ ςυναιςθηματικόσ ανϊπτυξησ των μαθητών (Ματςαγγοϑρασ, 2006, 
2007).  Σαυτϐχρονα, αναπτϑςςει τισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ και την αμοιβαύα εμπιςτοςϑνη των 
μαθητών μϋςα απϐ την κοινό αντιμετώπιςη προβλημϊτων που τύθενται αναβαθμύζοντασ 
την ποιϐτητα των γνώςεων που αποκτοϑνται (Φρυςαφύδησ, 2006). 

Οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να αναγνωρύζουν τισ ιδιαιτερϐτητεσ του πλαιςύου μϋςα ςτο 
οπούο καλοϑνται να δρϊςουν. Ο ρϐλοσ τουσ, λοιπϐν, ξεφεϑγει απϐ τα παραδοςιακϊ πρϐτυπα 
που τον καθιςτοϑςαν αποκλειςτικϐ κϊτοχο και μεταλαμπαδευτό τησ γνώςησ (Παππϊσ, 
1995).Ϊτςι, τα ςϑγχρονα μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα θα πρϋπει να υποςτηρύζουν τη 
διαθεματικϐτητα και να την εφαρμϐζουν με καινοτϐμεσ δρϊςεισ και δραςτηριϐτητεσ. Με τον 
τρϐπο αυτϐ η διαμϐρφωςη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μεταφϋρεται περιςςϐτερο ςτον 
εκπαιδευτικϐ παρϊ ςτο ςχολικϐ εγχειρύδιο. Ο εκπαιδευτικϐσ οφεύλει ςε αυτϐ το νϋο 
περιβϊλλον να εντοπύςει ςυνϊφειεσ και να εκτιμόςει διϊφορεσ καταςτϊςεισ ώςτε να 
προςφϑγει ςε διϊφορουσ επιςτημονικοϑσ κλϊδουσ για να ϋχει μεγαλϑτερα οφϋλη ςτη 
διδαςκαλύα του (Φρυςαφύδησ, 2011).   

Ο ρϐλοσ του δαςκϊλου αποκτϊ καθοδηγητικϐ, διαμεςολαβητικϐ, ςυμβουλευτικϐ και 
υποςτηρικτικϐ χαρακτόρα που ενθαρρϑνει την ενεργητικό ςτϊςη των μαθητών και 
ςυντονύζει τισ ςυμμετοχικϋσ ενϋργειεσ και δραςτηριϐτητεσ των μαθητών (Ματςαγγοϑρασ, 
2003; Πυργιωτϊκησ, 2009; Μϊνεςησ, 2010). Σο πλαύςιο αυτϐ δύνει τη δυνατϐτητα ςτον 
εκπαιδευτικϐ να εφαρμϐςει ϋνα μεικτϐ κατευθυνϐμενο ερευνητικϐ/ανακαλυπτικϐ μοντϋλο 
διδαςκαλύασ, ϐπου ο εκπαιδευτικϐσ ωθεύ ουςιαςτικϊ τουσ μαθητϋσ να ερευνόςουν και να 
ανακαλϑψουν τα νϋα δεδομϋνα (Καραντζόσ & Μϊνεςησ, 2013). 

υνοψύζοντασ,η διαθεματικό προςϋγγιςη ςυνιςτϊ καινοτομύα, τϐςο ωσ προσ το 
περιεχϐμενο τησ διδαςκαλύασ ϐςο και ωσ προσ τη μϋθοδο εργαςύασ, αφοϑ ανατρϋπεται η 
αντύληψη τησ μοναχικόσ δρϊςησ των επιµϋρουσ επιςτημονικών κλϊδων και επιδιώκεται η 
ανεϑρεςη μεταξϑ τουσ ςυςχετιςµών και αλληλεπύδραςησ (Φρυςαφύδησ, 2011),ενώ 
παρϊλληλα με το νϋο αυτϐ τϑπο διδαςκαλύασ οι μαθητϋσ ανακαταςκευϊζουν,ανακαλϑπτουν 
ξανϊ και διερευνοϑν τη γνώςη με αποτϋλεςμα να παρακινοϑνται για περιςςϐτερη 
μϊθηςη.Μϋςα ςε αυτϊ τα πλαύςια, θεωρητικϊ, το ςϑγχρονο ςχολεύο μπορεύ να επανακτόςει 
το χαμϋνο κϑροσ του. 
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κοπόσ τησ ϋρευνασ 

Ο ςκοπϐσ τησ ϋρευνασ εύναι η διερεϑνηςη των απϐψεων των εκπαιδευτικών τησ 
πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ του νομοϑ Ηλεύασ ςχετικϊ με την ϋννοια καινοτομύα μϋςω του 
παραδεύγματοσ τησ διαθεματικόσ προςϋγγιςησ τησ γνώςησ. 

Ερευνητικϊ ερωτόματα 

Ειδικϐτερα ςτη μελϋτη διερευνώνται τα εξόσ ερευνητικϊ ερωτόματα: 
 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο «θαηλνηνκία» 

θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά απνδίδνπλ ζηελ έλλνηα απηή; 

 Πνηνη παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν;  

 Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα σο θαηλνηνκία θαη 

πνηεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο ελφο δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο;  

Μϋςο ςυλλογόσ δεδομϋνων 

Χο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηειάκβαλε (6) 

εξσηήκαηα θαηαγξαθήο ηνπ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη (24) ζπλνιηθά εξσηήκαηα θαη 

ππνεξσηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

πξνέθπςε απφ αξρηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήρζεζαλ κε νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαζψο θαη απφ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε (19) εθπαηδεπηηθνχο κε ζηφρν λα ειέγμνπκε ηφζν ηελ 

εγθπξφηεηα ζην πεξηερφκελφ ηνπ φζν θαη ηελ δνκή ησλ εξσηεκάησλ ηνπ.  

Η  διεξαγωγό τησ ϋρευνασ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά απφ ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ 

Μαξηίνπ ηνπ 2011 θαη νινθιεξψζεθε ζηαδηαθά ζηηο αξρέο Απξηιίνπ 2011. 

Δεύγμα τησ ϋρευνασ 

Χο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο νξίζηεθε ην ζχλνιν ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Ζιείαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010 – 2011.  

ην ηειηθφ δείγκα ζπκπεξηειήθζεζαλ 129 εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο (νη 64,  

πνζνζηφ 49,6%, ήηαλ άλδξεο θαη νη 65, πνζνζηφ 50,4%, γπλαίθεο. Σν 41% ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε 

ειηθία 20-30 έηε, ην 16,3% 31-40 έηε, ην 38% 41-50 θαη 4,7% 51 έηε θαη άλσ.Σν 67,4% ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θαη ην 32,6% αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί.   

Σν 17,8% είρε πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, ην 21,7% Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη 

πηπρίν Δμνκνίσζεο, ην 54,3% πηπρίν ΠΣΓΔ θαη ην 6,2% ηνπ δείγκαηνο είρε πηπρίν άιινπ ΑΔΗ, 

θαζψο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί άιισλ εηδηθνηήησλ. Σν 75,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρνπλ επηπιένλ 

ηίηινπο ζπνπδψλ πέξα ηνπ βαζηθνχ ηνπο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθφ ηίηιν δηαζέηνπλ ην7%, ην 6,2% 

έρνπλ κεηεθπαηδεπηεί ζε Γηδαζθαιείν θαη ην 2,3% έρνπλ πηπρίν ΚΑΣΔΔ/ΣΔΗ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (46,5%) έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 1-6 ρξφληα, ην 11,6% απφ 7-

11 ρξφληα, ην 19,4% απφ 12-19 ρξφληαθαη ην 22,5% απφ 20-30 ρξφληα.  

Ζ επηινγή ηνπο, γηα θάζε ππνπεξηνρή κειέηεο (αζηηθή, εκηαζηηθή, αγξνηηθή), έγηλε κε ηε 

κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο (simple random sampling), κε βάζε ηελ νπνία θάζε 

κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ έρεη αθξηβψο ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δείγκα (Deming, 

1960). Ζ επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε έγηλε ηπραία. 

Δηδηθφηεξα ζην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκπεξηειήθζεζαλ ππνθείκελα θαη απφ ηηο ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο (αγξνηηθέο, αζηηθέο, εκηαζηηθέο) ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

Σν ηειηθφ, ινηπφλ, δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 129 ζπλνιηθά ππνθείκελα, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ην ζε  13,78%  ησλ  935  δηνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (κφληκνη θαη εηδηθφηεηεο). 
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Αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ ωσ προσ τα ερευνητικϊ ερωτόματα 

ζνλ αθνξά ζην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο πνπ δηεμήγακε,γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λνκνχ Ζιείαο ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη 

κία  πνιπδηάζηαηε έλλνηα. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί, άλδξεο θαη γπλαίθεο,  ζε πνζνζηφ 17%,  

ηαπηίδνπλ ηελ έλλνηα θαηλνηνκία κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε. ε 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 38,7% θαη 44,3% νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηνλ φξν 

θαηλνηνκία ζαλ θάηη θαηλνχξγην – πξσηνπνξία – αιιαγή, θαζψο θαη λέεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο,αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο (19,4%), ραξαθηεξίδνπλ ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

σο ηε ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκία ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ζε ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά αλαγλσξίδνπλ 

σο θαηλνηνκία ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (14,7%), ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

αγσγήο πγείαο θαη ζηαδηνδξνκίαο (13,2% θαη 12,4% αληίζηνηρα), ηεο επέιηθηεο δψλεο (12,4%), 

ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζηα λέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα (9,3%), ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο (8,5%), ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο (7%) θαη ζηα 

πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο (3,1%).  

ζνλ αθνξά ζην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ζηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν είλαη ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε ζέιεζε γηα 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (46,5%) θαη ε πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε (30,2%). 

Αλαγλσξίδνπλ, επίζεο, ην ρξεκαηηθφ θίλεηξν ζε πνζνζηφ 10,9% θαη ηελ πηζαλφηεηα 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ζε πνζνζηφ 5,4%. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ θαη ε απαίηεζε ηνπ 

δηεπζπληή απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν ζε 

πνζνζηφ κφιηο 4,7% θαη 2,3% αληίζηνηρα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν θαη ζα απέηξεπαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ κία ηέηνηα εθαξκνγή είλαη ε 

έιιεηςε ρξφλνπ (39,5%) θαη ε πίεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο (23,8%). Αθνινχζσο, εκθαλίδνληαη ε 

απνπζία δπλαηφηεηαο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο (16,9%) θαη ε ειιηπήο ππνζηήξημε απφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ (12%). Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ εκθαλίδνληαη κε ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά είλαη ε απνπζία ρξεκαηηθψλ θηλήηξσλ (4,7%) θαη ν θφβνο γηα θάηη θαηλνχξην πνπ απέρεη 

απφ ηηο θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο (3,1%).   

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πινπνίεζεο  

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζρνιείνπ 

αλεμάξηεηα, φζν θαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ θαηλνηνκία ή ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Μειεηψληαο ηελ απαξίζκεζε ησλ δπζρεξεηψλ απηψλ, θάλεθε φηη 

νθείινληαη ζε νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ηνπ ζρνιείνπ (31,5%), ζηελαθαηάιιειε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή (25,2%),ζηελειιηπή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο (15%), ζηελ 

απνπζία ζπλεξγαζίαο κε γνλείο θαη δηάθνξνπο ηνπηθνχο θνξείο (13,4%), ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

θαηλνηνκίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε (9,4%) θαη ζηελ ειιηπή ππνζηήξημε ηνπ 

δηεπζπληή θαη ησλ ζπλαδέιθσλ (5,5%).  

Αληίζεηα, νη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχλ πσο ζα δηεπθφιπλαλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

απνηεινχλ ε νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο (36,6%), 

ε βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (24,8%), ε αιιαγή σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (21,8%) θαζψο, επίζεο, θαη ε θαζηέξσζε ακηγψλ σξψλ «δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ» 

ζην πξφγξακκα καζεκάησλ (16,8%).  

ζνλ αθνξά ζην ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε δηαζεκαηηθφηεηα 

πξνάγεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο πάξα πνιχ ζε πνζνζηφ 43,9%, πνιχ ζε πνζνζηφ 31,8% θαη αξθεηά 

ζε πνζνζηφ 24,3% (δελ παξαηεξήζεθαλ απαληήζεηο ζηελ επηινγή ιίγν θαη θαζφινπ).  

Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ζεηηθή άπνςε γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη 

ηελ αλαγλσξίδεη σο θαηλνηνκία ζε πνζνζηφ 82,5%.Οπδέηεξε άπνςε εθθξάδεη ην 15%, ελψ 

αξλεηηθή άπνςε εθθξάδεη κφιηο ην 2,5%. 

ζνλ αθνξά ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν projectζε πνζνζηφ 55,7%, ηε κέζνδν 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε πνζνζηφ 36,1%, ηε βησκαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ζε πνζνζηφ 61,7% 

θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζε πνζνζηφ 76,7%.  
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πσο δειψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηέινο, ληψζνπλ ειεπζεξία θαη απηνλνκία θαηά ηελ εθηέιεζε 

δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ ζε πνζνζηφ 74,2%. Αληίζεηα, ην 11,3% δελ απνδέρεηαη ηελ παξαπαλσ 

άπνςε, ελψ ην 14,5% δειψλεη πσο ππάξρνπλ πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο. 

Γενικϊ ςυμπερϊςματα 

Ζ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιηθφ ρψξν είλαη αλαγθαία, αιιά φρη 

εχθνια επηηεχμηκε. Ζ νκαιή έληαμε θαη πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη απφ ην ζπλδπαζκφ 

πνιιψλ παξαγφλησλ. 

Οη θαηλνηνκίεο ζπληζηνχλ αιιαγή ζπλεηδεηή, εθνχζηα,ζθφπηκε θαη απνθαζηζηηθή γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Ζ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ 

είλαη απφ κφλε ηεο ζεηηθή. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη θαηλνηνκίεο δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά 

εξγαιεία, ε αμία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ, ζε κεγάιν βαζκφ, εμαξηψληαη απφ ην 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη.  

Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή, επνκέλσο, κηαο θαηλνηνκίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα, αθνχ ην πεξηβάιινλ ππνδνρήο ηεο θαηλνηνκίαο ζεσξείηαη ν πιένλ βαζηθφο 

ζπληειεζηήο γηα ηελ επηηπρία ηεο. Ζ επηζηεκνληθή κειέηε ησλ θαηλνηνκηψλ πξέπεη λα εζηηάδεηαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζηνπο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο (θπξίσο εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, δηεχζπλζε, γνλείο, 

ηνπηθή θνηλσλία), θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθή εξκελεία ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηνπο άκεζνπο θνξείο 

πινπνίεζεο. 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζάγνπλ κηα 

θαηλνηνκία κέρξη θαη ηε ζεζκνζέηεζή ηεο μεπεξλνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη νθείινληαη ζηε 

δηαδηθαζία αιιαγήο. πσο θάλεθε απφ ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα, νη θπξηφηεξνη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηεο Ζιείαο, φπνπ έγηλε ε έξεπλα, είλαη ην 

αλειαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,ε αθαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη νηθνλνκηθέο 

δπζρέξεηεο, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε πίεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, θαζψο θαη ε ειιηπήο θαηάξηηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο.  

Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη πσο ε δηαζεκαηηθφηεηα απνηειεί έλαλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο 

πνπ δηαηεξεί ηα ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αλαγλσξίδνπλ ηελ πςειή αμία θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο θαη πξνζπαζνχλ λα εληάζζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχλ. Παξφηη αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο, επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ νπζηαζηηθή επηκφξθσζή ηνπο ζε πην 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. Έηζη, ηίζεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα κηα νξγαλσκέλε 

επηκφξθσζε κε ζαθείο ζηφρνπο πνπ ζα θαιιηεξγεί αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ήδε ππάξρνπζα ζεηηθή 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ζα παξέρεη ζε απηνχο ζπλερψο 

κεγαιχηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζή ηεο κέζα απφ ηα επφκελα 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα πινπνηήζνπλ.   

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, κπνξεί θαλείο λα πεη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, νπζηαζηηθά, αλ 

θαη ζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο, εθαξκνγήο θαη ζεζκνζέηεζεο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη 

δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο γλψζεο πνπ παξέρνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο, ζπλαληνχλπνιιά πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα ιέγακε φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα θαηλνηνκήζεη αιιά δελ 

κπνξεί  κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ήζειε. Ζ εθπφλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην ηνπηθφ ή 

ην ζρνιηθφ επίπεδν απαηηεί πνιιέο ζπζίεο ζε ρξφλν θαη πξνζπάζεηα, ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ 

πξνβιεκάησλ θαη κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα απνγνεηεχζεηο ζηηο νπνίεο πνιινί εθπαηδεπηηθνί, 

πνιιέο θνξέο, δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ππνβιεζνχλ. 

Προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα 

Γηα λα γεληθεπζνχλ νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα απαηηνχληαη πην ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο κε 

δείγκα απφ πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.  
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πλεπψο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κηθξήο απηήο έξεπλαο αθνξνχλ κφλν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεοπεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Ζιείαο θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην δείγκα 

καο θαη ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Έηζη, ηα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα 

απφ κία κφλν πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα, έρνληαο έλα θαζνξηζκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθνξάο, λα 

δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, δελ ήηαλ δπλαηφ λα αληαπνθξηζεί ζε φια 

εθείλα ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη εξκελείαο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο θαη δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ αδπλακία απηή δε κεηψλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο, αιιά αληίζεηα αλαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη 

δίλεη εξεζίζκαηα γηα λέεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο:  

 Καηά πφζν νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ζπλάδνπλ κε 

ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο θαη ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ; 

 Δπεξεάδεη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ε πεξηνρή θαη ην κέγεζφο ηεο,ηφζν ηνλ αξηζκφ φζν θαη 

ην είδνο ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ πινπνηνχληαη; 

 Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζνλ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο – θνηλφηεηαο ή δήκνπ -  ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο ζα 

ελδηαθέξνπλ ηελ ίδηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 Δπηπιένλ, γηαηί δελ εληάζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο 

θαη ηνπηθήο ηζηνξίαο ζηελ ηάμε ηνπο θαη θαηά πφζν απηά ζα ήηαλ ρξήζηκα ζην ζρνιείν; 

  Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ πνηνη παξάγνληεο δελ επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

επηκνξθσζεί θαηάιιεια ζε ζέκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

 Σέινο, πνηνη είλαη νη πεξηνξηζηηθνί  παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

δξάζεη  ειεχζεξα θαη απηφλνκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ; 
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Πεξίιεςε 
Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ κνληέισλ πνηφηεηαο γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή ζην ρψξν ηεο 

Δθπαίδεπζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπλδπαζκνχ ελφο βαζηθνχ εξγαιείνπ 

πνηφηεηαο, ηνπ Γηαγξάκκαηνο Αηηίνπ – Απνηειέζκαηνο θαη ελφο κνληέινπ επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο αιιά 

θαη βαζηθνχ εξγαιείνπ απηφ-αμηνιφγεζεο, ηνπ Μνληέινπ EFQM ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο 

πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα ησλ «ζρέζεσλ καζεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο». 

Λέμεηο – Κιεηδηά: Μνληέιν  επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο EFQM,  εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο, Γηάγξακκα  

Αηηίνπ  –  Απνηειέζκαηνο,  ζρέζεηο καζεηψλ –εθπαηδεπηηθψλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

Δηζαγσγή  

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ζρνιεία ηνπ 21
νπ

 αηψλα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα γίλνπλ 

ζρνιεία πνηφηεηαο κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ρσξίο λα θνβνχληαη ηελ αιιαγή θαη ηελ 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζνδνινγηψλ. ρνιεία πνπ παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα ζηνπο 

καζεηέο ψζηε λα αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα 

απηελεξγνχλ. Να έρνπλ δαζθάινπο πνπ ζα δηαδξακαηίδνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν θαη 

δηεπζπληέο πνπ ζα ηνπο δηεπθνιχλνπλ. ρεκα γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε εθαξκνγή ηεο 

θηινζνθίαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality Management –TQM  ή  

εθεμήο  ΓΟΠ),  δειαδή  ε  πξνψζεζε  ηεο  καζεην-θεληξηθήο  εθπαίδεπζεο  θαη  ν 

γεληθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ζην καζεηή – πειάηε (ζπκκέηνρν) (Mahmood et al., 2014; 

Ghani&Pourrajab, 2014).  Ζ θηινζνθία ηεο ΓΟΠ ζηελ Δθπαίδεπζε αλαπηχρζεθε απφ 

ηνπο Walter Shewhart θαηW. Edwards Deming (1982). Καη νη δχν έδσζαλ έκθαζε ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα,  ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ζηελ  νκαδηθή  πξνζπάζεηα,  ζηνλ  

πξνγξακκαηηζκφ  θαη  ηελ  ζπλερή  βειηίσζε  κέζσ  ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ κνληέισλ 

πνηφηεηαο (Μπιάλαο, 2003). Με αθεηεξία ηα παξαπάλσ, μεθίλεζε κία έξεπλα ζην 21ν 

Δληαίν Λχθεην Αζήλαο, κε ζέκα ηηο «ζρέζεηο καζεηψλ – θαζεγεηψλ εληφο θαη εθηφο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο», φπνπ θαηφπηλ ζπδήηεζεο ηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη ην 

δηεπζπληή,   πξαγκαηνπνηήζεθε ε  εθαξκνγή  ηνπ  ζπλδπαζκνχ  ελφο  βαζηθνχ  εξγαιείνπ  

πνηφηεηαο,  ηνπ Γηαγξάκκαηνο  Αηηίνπ  –  Απνηειέζκαηνο  (Cause  and  Effect)  θαη  ελφο  

κνληέινπ  απηφ-αμηνιφγεζεο,  ηνπ  Μνληέινπ  ηνπ EFQM  (European  Foundation  for  

Quality  Management)  ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο. 

ηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαηαγξάθνληαη 

πνιινί ηξφπνη  αμηνιφγεζήο  ηνπο  πνπ  πεξηιακβάλνπλ  κεηξήζεηο  θαη  δηαδηθαζίεο,  νη  

νπνίεο ππνζηεξίδνπλ  ηε  βειηίσζε  ηεο  πνηφηεηαο  ζηνπο  καζεηέο,  ζηνπο  

mailto:galanakis.gian@gmail.com
mailto:maria92mal@gmail.com
mailto:cleoqual@aueb.gr
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εθπαηδεπηηθνχο,  ζην αλαιπηηθφ  πξφγξακκα  θαζψο  θαη  ζην  ίδην  ην  ζχζηεκα  

αμηνιφγεζεο (Sallis, 2014). Έλαο  ηξφπνο αμηνιφγεζεο  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  κνλάδσλ  

είλαη  κε  ηελ  απηφ-αμηνιφγεζε  ηεο  εζσηεξηθήο απφδνζεο  ρξεζηκνπνηψληαο  ηα  

θξηηήξηα  ηνπ  ακεξηθαληθνχ  βξαβείνπ  πνηφηεηαο  Malcolm Baldrige ή ηα θξηηήξηα ηνπ 

επξσπατθνχ βξαβείνπ πνηφηεηαο Μνληέινπ EFQM (European Foundation for Quality 

Management) (Εαβιαλφο, 2003). Με ηε κέζνδν απηή, αμηνινγνχληαη νη  δξαζηεξηφηεηεο  

ηνπ  νξγαληζκνχ  θαη  ηα  απνηειέζκαηά  ηνπ  ζε  ζρέζε  κε  θάπνηα ζεκειηψδε θξηηήξηα 

πνηφηεηαο. 

Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθώλ Οξγαληζκώλ 

Μνληέιν EFQM  

πγθεθξηκέλα,  ην  Μνληέιν  EFQM  (ζρήκα  1)απνηειείηαη  απφ  ελλέα  

θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ.  Οη  θαηεγνξίεο  απηέο  ρσξίδνληαη  ζε  δπν  νκάδεο:  ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα. ηηο πξνυπνζέζεηο πεξηιακβάλνληαη: ε Ζγεζία, ε 

ηξαηεγηθή, ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, νη ζπλεξγαζίεο θαη νη πφξνη, , νη Γηαδηθαζίεο, ηα 

Πξντφληα θαη νη Τπεξεζίεο. ηα θξηηήξηα απνηειεζκάησλ  πεξηιακβάλνληαη:  ηα 

Απνηειέζκαηα γηα ηνπο πειάηεο, ηνπο αλζξψπνπο, ηελ θνηλσλία θαη ηα επηρεηξεκαηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ νπζηαζηηθά αθνξνχλ ηα θχξηα απνηειέζκαηα επίδνζεο ελφο 

νξγαληζκνχ. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ηα απνηειέζκαηα δειαδή γηα λα επηηχρεη έλαο νξγαληζκφο ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο, λα 

έρεη επραξηζηεκέλν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θνηλσλία 

θαη λα έρεη αμηφινγα επηρεηξεκαηηθά απνηειέζκαηα ρξεηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Απηέο είλαη κία Ζγεζία πνπ εκπλέεη, κία μεθάζαξε ζηξαηεγηθή, έλα 

θαηάιιειν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έλα θαηάιιειν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίεο ζα νδεγήζνπλ ζηα απνηειέζκαηα απηά. Ζ  ζεηηθή 

ινηπφλ έθβαζε  ησλ  απνηειεζκάησλ  εμαξηάηαη  απφ  ηελ  απνηειεζκαηηθή  εθαξκνγή  

ησλ πξνυπνζέζεσλ (EFQM, 2003; Anastasiadou & Zirinoglou, 2014). 

 

ρήκα 5.EFQM Μνληέιν 

Πεγή: http://goo.gl/0TwHpz 

 
Μεηνπζηψλνληαο απηφ ην κνληέιν ζηα πιαίζηα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο: 

 

ρήκα 6. Ζ εθαξκνγή ηνπ EFQM ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα 

Πεγή: ζπγγξαθείο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

http://goo.gl/0TwHpz
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Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Εαβιαλφ (2003) θαη ηνπο Αnastasiadou & Zirinoglou 

(2014) γηα θάζε θαηεγνξία: 

 

(α) Ζγεζία: Ζ πξψηε πξνυπφζεζε εξεπλά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δηεπζπληψλ ζε κία ζρνιηθή κνλάδα. Οπζηαζηηθά, κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

εγέηεο–δηεπζπληέο αλαπηχζζνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ-νξάκαηνο 

ηνπ ηδξχκαηνο. Αθφκε, δηεξεπλά ηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχλ αμίεο αλαγθαίεο γηα ηελ 

καθξνρξφληα επηηπρία ηνπ, ηε κέζνδν πνπ ηηο εθαξκφδνπλ θαη ηηο μεθάζαξεο ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα πινπνηήζνπλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ζπλερψο ζα 

βειηηψλεηαη.  

 

(β) ηξαηεγηθή: Δμεηάδεηαη ην πψο ν νξγαληζκφο – ην ζρνιείν - ελζσκαηψλεη ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο αμίεο πνηφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Πξνζδηνξίδεηαη ην θαηάπφζν 

ε πνιηηηθή θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ βαζίδνληαη ζε αμηφπηζηα γεγνλφηα θαη δεδνκέλα, αιιά θη 

αλ ν ηειηθφο ζηφρνο αληηζηνηρεί ζε ξεαιηζηηθά ζρέδηα.  

 

(γ) Αλζξψπηλν Γπλακηθφ: Μειεηάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείν αλαπηχζζεη θαη 

αμηνπνηεί φιν ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ. ηφρνο είλαη λα αλαγλσξίζεη, λα 

δηαηεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηέο ηνπ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο: ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 

 

(δ) πλεξγαζία & Πφξνη: Δξεπλάηαη ην θαηά πφζνλ νη βαζηθέο πεγέο – εμσηεξηθνί θαη 

εζσηεξηθνί πφξνη - ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, φπσο ηα νηθνλνκηθά, ηα πιηθά, νη 

πιεξνθνξίεο, νη λέεο ηερλνινγίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο. ην 

θξηηήξην απηφ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείνδηαρεηξίδεηαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο ηνπ θαζψο θαη ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί γηα ηελ 

επηθνηλσλία καδί ηνπο. 

 

(ε) Γηαδηθαζίεο, Πξντφληα, Τπεξεζίεο: Μειεηάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζρεδηάδεη, δηνηθεί θαη βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο, λα ηθαλνπνηήζεη πιήξσο ηνπο καζεηέο ηεο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη απμαλφκελε αμία γη‘ απηνχο. 

 

(ζη) Απνηειέζκαηα Πειαηψλ (καζεηψλ): Ζ εθπαηδεπηηθή κνλάδα πξαγκαηνπνηεί 

δηάθνξεο κεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ ηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεοησλ καζεηψλ. Αλαδεηά ηελ άπνςε ηνπ καζεηή θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
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κπνξεί λα αιιάμεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, δηεξεπλά ηα παξάπνλα, ηα ιάζε ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, θηι.  

 

(δ) Απνηειέζκαηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ: Παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ. Πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ζε κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο (π.ρ. απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ). Δξεπλά ηα θίλεηξα, 

ηελ απνδνηηθφηεηα, ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα.  

 

(ε) Κνηλσληθά Απνηειέζκαηα:Αλαιχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο, πνπ ζρεηίδνληαη ή έρνπλ επίδξαζε ζηελ θνηλφηεηα θαη ελ γέλεη ζηελ θνηλσλία. 

Δίλαη ε αληίιεςε ηεο θνηλφηεηαο γηα ηνλ νξγαληζκφ.  

 

(ζ) Κχξηα Απνηειέζκαηα Απφδνζεο:Παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθνί δείθηεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, εμεηάδνληαη νη κεηξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ θαη λα επεξεάζνπλ 

ηνπο ζπλνιηθνχο δείθηεο.  

 

πλνςίδνληαο, ην κνληέιν EFQM, σο εξγαιείν γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, ζέηεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ηε κάζεζε, δηεξγαζία ηεο 

νπνίαο βιέπεη ην καζεηή σο πειάηε, ην δάζθαιν σο manager ηεο ηάμεο θαη ην δηεπζπληή 

σο εγέηε-manager ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζπλνιηθά. ηε ζπλέρεηα ηα ζεκαληηθά 

θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ ηνπ EFQM ζα ζπλδπαζηνχλ κε ην εξγαιείν πνηφηεηαο «δηάγξακκα 

αηηίνπ απνηειέζκαηνο» σο βαζηθνί άμνλεο ηεο ξαρνθνθαιηάο ηνπ. 

Γηάγξακκα Αηηίνπ - Απνηειέζκαηνο 

Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε κία δηαδηθαζία κπνξνχλ 

λαεπηιπζνχλ κε ηε ρξήζε κεξηθψλ βαζηθψλ εξγαιείσλ. Έλα εμ απηψλ είλαη ην Γηάγξακκα 

Αηηίαο – Απνηειέζκαηνο (cause and effect diagram ή Ishikawa diagram, ζρήκα 3), ην 

νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Kaoru Ishikawa (1968). Απεηθνλίδεη γξαθηθά κηα ζρέζε 

αηηίνπ – απνηειέζκαηνο θαη ν ζθνπφο ηνπ είλαη λα εληνπηζηνχλ νη δηάθνξνη ιφγνη, πνπ 

δεκηνπξγνχλ ην πξφβιεκα θαη φρη ηα ζπκπηψκαηά ηνπ (Arcaro, 1995). Σν δηάγξακκα 

απηφ έρεη δχν πιεπξέο: ηα απνηειέζκαηα πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

πνηφηεηαο ή πξνβιήκαηα, π.ρ. εκπφδηα ζηε κάζεζε θαη ηηο αηηίεο πνπ είλαη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα (Arcaro, 1995). Κάζε αηηία είλαη κία πεγή κεηαβνιψλ. 

Πνιιέο θνξέο, νη αηηίεο ηαμηλνκνχληαη ζε θχξηεο θαηεγνξίεο θαη ζε ππν-αηηίεο. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα:  

1. Δληνπίδνπκε ην πξφβιεκα – ζέκα πξνο δηεξεχλεζε. 

2. Απνζαθελίδνπκε ην απνηέιεζκα – «θιεηδί» ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ραξάζζνπκε κία 

νξηδφληηα γξακκή ζηελ νπνία γξάθεηαη ην πξφβιεκα ζην δεμηφ άθξν ηεο. 

3. Με ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ πξνζδηνξίδνπκε φιεο ηηο πηζαλέο αηηίεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

4. Υαξάζζνπκε ηηο θχξηεο αηηίεο θαηά θαλφλα θάησ απφ ηνπο ηίηινπο. 

5. Πξνζζέηνπκε ηηο δηάθνξεο ππν-αηηίεο ζηηο θχξηεο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

Σν δηάγξακκα αηηίαο – απνηειέζκαηνο έρεη ηε κνξθή ηεο «ξαρνθνθαιηάο» ηνπ 

ςαξηνχ. Γηα λα δηαπηζησζνχλ φιεο νη αηηίεο, ζπλερψο ππνβάιινπκε εξσηήζεηο κε ηε ιέμε 

«Γηαηί;». ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα είλαη νη «ζρέζεηο 

καζεηψλ – θαζεγεηψλ εληφο θαη εθηφο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο». Χο θχξηεο 

ζπληζηψζεο ηνπ ζέκαηνο παξνπζηάδνπκε ηνπο θαζεγεηέο σο αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνλ 
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δηεπζπληή σο εγεζία θαη ζπλ δεκηνπξγφ ηεο ζηξαηεγηθήο,  ηνπο καζεηέο σο πειάηεο, ην 

θξάηνο σο βαζηθφ παξάγνληα ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

αιιά θαη σο βαζηθφ ζπλεξγάηε θαη ρνξεγφ πφξσλ.  

Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

Δίλαη γεγνλφο φηη έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ. ηα πιαίζηα ινηπφλ 

ηεο εξγαζίαο, δηεξεπλήζεθε απηφ ην δήηεκα ζε έλα δεκφζην ιχθεην ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο Γθξάβαο, πνπ βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ηνπ 

Ννκνχ Αηηηθήο. Αθνχ πινπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο κε ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, εμεηάζηεθε ζε κία ηάμε κε 33 καζεηέο ηεο Β‘ ιπθείνπ, 19 θνξίηζηα θαη 14 

αγφξηα. 

Γηα ζχλζεζε νιφθιεξεο ηεο εξεπλεηηθήο εηθφλαο, αμίδεη λα ιερζεί πσο ε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2
ν
 ηεηξάκελν θαη κάιηζηα ιίγν πξηλ ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ 

2015 θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηεο ελδνζρνιηθέο πξναγσγηθέο γξαπηέο 

εμεηάζεηο ηεο πεξηφδνπ Μαΐνπ – Ηνπλίνπ. Μεηά απφ ζπκθσλία κε ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζπκθσλήζεθε λα αμηνπνηεζνχλ 2 δηδαθηηθέο ψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηαιεηκκάησλ, ήηνη ζρεδφλ 2 ψξεο, γηα ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 2 ηκεκάησλ ηεο Β‘ 

Λπθείνπ. Ζ Β‘ ηάμε επηιέρζεθε δεδνκέλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ καζεηψλ, ηεο 

επρέξεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζην ζρνιηθφ βίν. Δπηπξφζζεηα, 

θξίζεθε αλαγθαίν λα απαληήζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ – αλ θαη κηθξφ νκνινγνπκέλσο – 

δείγκα καζεηψλ, εθφζνλ ην ζέκα πνπ εμεηάζηεθε αθνξά ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία, ηε 

βέιηηζηε επηθνηλσλία θαη ηε δηακφξθσζε αξκνληθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θαζέλαο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ δίζηαζε λα ζπλδξάκεη.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηεο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο έλαληη θάπνηαο 

άιιεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ νη ιφγνη είλαη πνιινί θαη μεθάζαξνη. Σν εξσηεκαηνιφγην δελ 

θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ θαζψο έρεη πεξηνξηζκέλν εχξνο 

εξσηήζεσλ θαη δελ ππνζηεξίδεη ηελ άληιεζε εμαηνκηθεπκέλσλ δεδνκέλσλ θαη απφςεσλ. 

Σαπηφρξνλα, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ κέζνπ αλ ε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα. ηελ 

πεξίπησζε καο πνπ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ απαξηηδφηαλ απφ καζεηέο έλα ηέηνην 

ελδερφκελν ήηαλ πηζαλφ. Δπηπιένλ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ε ζπλέληεπμε έγηλε ζην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νπφηε νη καζεηέο θέξνπλ κηα θπζηνινγηθή θφπσζε, ν 

θίλδπλνο γηα πξφρεηξεο απαληήζεηο θαη έιιεηςε βαξχηεηαο ζηελ φιε δηαδηθαζία ήηαλ 

ππαξθηφο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγεζεί ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηελ 

δηαδηθαζίαο θαη λα δνζεί ε επθαηξία ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο καζεηέο λα εθθξαζηεί ρσξίο 

θάπνην ηππνπνηεκέλν πιαίζην. Διεχζεξα ν θαζέλαο εμέθξαδε ηηο απφςεηο ηνπ ζε έλαλ 

θαηεπζπλφκελν δηάινγν, εληζρχνληαο ηηο απφςεηο ηνπο κε επηρεηξήκαηα. Πξνθαλψο ε 

ρξήζε θάπνηνπ άιινπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζα ήηαλ ζεκηηή ζε άιιεο εξεπλεηηθέο 

ζπλζήθεο φπσο ζε κεγαιχηεξν δείγκα καζεηψλ ή ζε πην πεξίπινθή εξεπλεηηθή ππφζεζε.  

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο    

Ζ πιεπξά ησλ καζεηψλ 
Έπεηηα απφ ηηο δένπζεο ζπζηάζεηο ησλ εμεηαζηψλ, έγηλε αλαγξαθή ηνπ ππφ 

δηεξεχλεζε ζέκαηνο ζηνλ πίλαθα θαη πξνβιήζεθε έλα βίληεν δηάξθεηαο 1 ιεπηνχ 

αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη έλαο θαιφο θαζεγεηήο ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη ην πψο 

κπνξεί λα επεξεάζεη θάπνηνλ απφ απηνχο, κε ζθνπφ λα αιιάμεη ν δεχηεξνο νιφθιεξε ηε 
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θνηλσλία. εκεηψλεηαη πσο ην βίληεν παξνπζηάζηεθε γηα σο αθφξκεζε ηνπ 

θαηεπζπλφκελνπ δηαιφγνπ κε ηνπο καζεηέο. 

Έηζη, νη αξρηθέο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο αθνξνχζαλ ζηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ «γελλήζεθαλ» απφ ην βίληεν, ζην πψο πέξαζε ε πξνεγνχκελε κέξα 

ζην ζρνιείν θαη γεληθά ζηελ δηάζεζε πνπ ππάξρεη γηα κάζεζε εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ δχν καζεηέο αλαθνξηθά κε ην βίληεν ήηαλ νη 

αλακελφκελεο: «απινί θαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη γίλαλε ζπνπδαίνη κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ, έθηαζαλ σο ηε NASA, έρνληαο ηε ζηήξημε δηθψλ ηνπο αλζξψπσλ θαη θπζηθά, 

ησλ δαζθάισλ ηνπο». Δλ ζπλερεία, φηαλ ξσηήζεθαλ εάλ έρνπλ ζπλαληήζεη ηέηνηνπο 

δαζθάινπο ή θαζεγεηέο φζα ρξφληα βξίζθνληαη ζηα ζξαλία, καδηθά αξλήζεθαλ. Ήηαλ 

εληππσζηαθφ ην φηη νη δχν καζεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαη 

παξνπζίαζαλ ην πξφγξακκά ηνπο δελ είραλ φξεμε γηα κάζεκα. 

Οδεχνληαο πξνο ην θπξίσο ζέκα ινηπφλ, νη εξσηήζεηο ζηξάθεθαλ ζην εάλ νη 

καζεηέο επεξεάδνληαη απφ ην θχιν ηνπ δηδάζθνληνο θαη ην πψο επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπο 

ην δήηεκα ηεο βαζκνινγίαο. Ζ πξψηε απάληεζε πνπ ιάβακε ήηαλ μεθάζαξε, ηππηθή θαη 

βξήθε αληίθξηζκα απφ κεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ: «καο αξέζεη έλαο θαζεγεηήο 

πνπ είλαη δηαιιαθηηθφο, πνπ θάλεη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα, πνπ 

θάλεη πιάθεο, κηιάεη γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη πξνζπαζεί λα καο θάλεη νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο. Βαξηφκαζηε ηνπο απζηεξνχο θαζεγεηέο θαη ληψζνπκε φηη εξρφκαζηε 

ζην ζρνιείν αλαγθαζηηθά, φηαλ θάλνπκε κάζεκα κε απηνχο. Αθφκε, καο ραιάλε ηε 

δηάζεζε νη επαξκέλνη θαζεγεηέο γηαηί πξνβάιινληαη νη ίδηνη θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηε 

κφξθσζή καο». ε απηφ ην ζεκείν αλαθέξζεθε ε δηαθνξά ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ζρνιείνπ· έλαο καζεηήο επέκεηλε θαη αλέθεξε φηη «ην ζρνιείν είλαη δεκφζην θαη ε 

δνπιεηά πνπ γίλεηαη δελ είλαη θαιή γεληθψο». Αληίζεηα έκθαζε δφζεθε ζηα καζήκαηα 

θαηεχζπλζεο, φπνπ παηδηά δήισζαλ φηη ζηηο Βαζηθέο Αξρέο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

θάλνπλ ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο. ηε Φηινζνθία, δελ βαζίδνληαη ζηελ 

χιε, αιιά θαιιηεξγνχλ ζθέςε, απφ νπνηνδήπνηε θχθιν ζπνπδψλ θη αλ πξνέξρνληαη. 

Αθφκε, αλαθέξζεθε φηη ζα ήζειαλ λα θάλνπλ Καιιηηερληθά ή/θαη Μνπζηθή γηα λα 

θαιιηεξγήζνπλ ην πλεχκα ηνπο θαη λα έξζνπλ πην θνληά ζηελ ηέρλε ή/θαη λα 

πξνζεγγίδνπλ άιια καζήκαηα κέζσ απηήο. Δπηπξνζζέησο, ζην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο 

Παηδείαο, γίλνληαη ζπδεηήζεηο γηα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα, ελψ δελ 

γίλεηαη ρξήζε άιισλ επνπηηθψλ κέζσλ (ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία ησλ πεξηζζφηεξσλ 

καζεκάησλ, πέξα απφ ηνπ καπξνπίλαθα. 

ζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο βαζκνινγίαο, νη καζεηέο θαηέζεζαλ θάζε παξάπνλν, 

θάζε ελδνηαζκφ, θάζε «πηζηεχσ» ηνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη αθνχζηεθαλ θαη θαηεγξάθεζαλ 

πνιιά βηψκαηα – παξαδείγκαηα ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Κνηλή ζπληζηψζα φισλ είλαη ην 

φηη ζπκπαζνχλ ηνλ θαζεγεηή πνπ ζα βάιεη πςεινχο βαζκνχο θαη ζα αληηπαζήζνπλ 

εθείλνλ πνπ ζα είλαη αλειαζηηθφο, αθφκε θαη αλ δελ αμίδνπλ ηελ πςειή 

βαζκνινγία.Σέινο, έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε ε παξαηήξεζε κίαο καζήηξηαο, πνπ 

επεζήκαλε φηη «ππάξρνπλ θαζεγεηέο, πνπ κπνξεί λα καο «απεηινχλ» κε απνπζίεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ, νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ θαλ ηα νλφκαηά καο, αθνχ ζπλήζσο δελ 

καο ζέινπλ ζην κάζεκά ηνπο, άξα πψο κπνξνχλ λα καο βαζκνινγήζνπλ;». Κη εδψ, δφζεθε 

ην έλαπζκα γηα νιηγφιεπηε ζπδήηεζε πεξί ησλ απνπζηψλ, πνπ πνιινί καζεηέο είπαλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «καο βάδνπλ απνπζίεο γηαηί βαξηφκαζηε φηαλ θάλνπλ κάζεκα, παίδνπκε 

κε ην θηλεηφ ή δελ καο ζέινπλ ζηελ αίζνπζα. Αθφκε, πνιιέο θνξέο, καο βάδνπλ απνπζίεο 

επεηδή θνηκφκαζηε ζηα ηειεπηαία ζξαλία. Βέβαηα, άκα είκαζηε ζηα πξφζπξα λα κείλνπκε 

ζηελ ίδηα ηάμε, καο ραξίδνληαη, αιιά πνιιέο θνξέο θηάλνπλ ζε ζεκείν λα αλαθεξζνχλ ζην 

ήζνο καο ή λα καο ραξαθηεξίζνπλ ρσξίο λα ηνπο έρνπκε δψζεη απηφ ην δηθαίσκα, νπφηε θη 

ε ζρέζε καο αξρίδεη λα δηαηαξάζζεηαη».  
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πκπεξάλακε ινηπφλ, φηη ηα ζέκαηα ησλ βαζκνινγηψλ θαη ησλ απνπζηψλ 

απαζρνινχλ ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη επηξξίπηνπλ δηαξθψο επζχλεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη ζεσξνχλ ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εμαηξεηηθά άδηθν. Αθφκε, είλαη θαλεξφ απφ ηα ιεγφκελά ηνπο, 

φηη δελ ζέινπλ λα ζίγεηαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη λα ππνηηκάηαη ε λνεκνζχλε ηνπο, εηδηθά 

εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο κπξνζηά ζε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σν άγρνο, ε 

αλαζθάιεηα, ε ακεραλία ππάξρνπλ θαζεκεξηλά ζηηο δσέο ηνπο, αιιά ζα ήζειαλ λα 

εηζπξάηηνπλ πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ, θαηαλφεζε θαη αγάπε απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

Δλ ζπλερεία, θαηεπζπλφκελνη πξνο ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο καζεηψλ – θαζεγεηψλ, αλαθεξζήθακε ζην πην επράξηζην δήηεκα ησλ 

εθδξνκψλ. Ο δηνξγαλσηήο ηεο θεηηλήο πνιπήκεξεο εθδξνκήο πήξε ην ιφγν θαη καο είπε 

ραξαθηεξηζηηθά: «πξφηεηλα εγψ θάπνηνπο θαζεγεηέο ζηα ππφινηπα παηδηά, ζπκθσλήζακε 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ξσηήζακε εάλ ζέινπλ λα έξζνπλ καδί καο. Γηάιεμα θάπνηνπο 

θαζεγεηέο πνπ μέξσ φηη δελ είλαη πνιχ απζηεξνί, αιιά δελ είλαη θαη «φ,ηη λα λαη». ηελ 

εθδξνκή είρακε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε ζπδεηήζεηο δηαθφξσλ εηδψλ. Μέζα ζην ζρνιείν 

δελ κπνξνχκε γηαηί ζα θαλεί ζα «γιείςηκν». Οη θαιέο ζρέζεηο δεκηνπξγνχληαη εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ». ε απηφ ην ζεκείν αθνχζηεθαλ, ζπκπιεξσκαηηθά, θξάζεηο φπσο: «Ζ 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηψλ αιιάδεη φηαλ είκαζηε έμσ απφ ην ζρνιείν», «ηελ επαξρία, νη 

θαζεγεηέο είλαη ίδηνη εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ελψ εδψ φρη», «Δκείο ζέινπκε λα 

βιέπνπκε ηνλ θαζεγεηή σο θίιν θαη λα παίδνπκε κπάια θαη ζηα δηαιείκκαηα· θάπνηνη ην 

θάλνπλ, αιιά νη πην πνιινί είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνη». Έλαο καζεηήο νινθιήξσζε ηε 

ζπδήηεζε θάλνληάο έλα παξαιιειηζκφ ηνπ ζρνιείνπ κε κία επηρείξεζε: «ηαλ δχν 

άλζξσπνη δνπιεχνπλ ζε κία ηξάπεδα, κπνξεί λα είλαη θίινη εθηφο απηήο, αιιά εληφο ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο λα κε κηιάλε θαλ. Έηζη γίλεηαη θαη ζην ζρνιείν· ε εθδξνκή είλαη εθηφο ηεο 

δνπιεηάο ησλ θαζεγεηψλ, γη‘ απηφ θαη καο κηιάλε ηφζν πνιχ εθεί». 

ζνλ αθνξά ζην θιίκα εκπηζηνζχλεο πνπ πξνζθέξεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα κπνξνχλ νη δεχηεξνη λα εθθξάζνπλ θάπνην πξνζσπηθφ 

(νηθνγελεηαθφ) πξφβιεκα ρσξίο ελδνηαζκνχο, θαηαιάβακε φηη απηφ γίλεηαη ζε ζπάληεο 

πεξηπηψζεηο θαη ζε «ιίγνπο, ζπδεηήζηκνπο, πξνζηηνχο θαη ινγηθνχο» θαζεγεηέο, φπσο ηνπο 

ραξαθηήξηζαλ ηα παηδηά, πνπ ζεσξνχληαη αμηφπηζηνη θαη δελ θάλνπλ κεηαθνξά ηεο 

ζπδήηεζεο ζην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζηηιηζηηθέο επηινγέο ησλ θαζεγεηψλ, κία καζήηξηα επεζήκαλε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «δελ πξέπεη λα θξίλνπκε ηνλ θάζε άλζξσπν απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπ 

εκθάληζε, αιιά απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Πνιιέο θνξέο, θάπνηνο κπνξεί λα κελ έρεη θαιφ 

ληχζηκν, αιιά λα θάλεη πνιχ σξαίν κάζεκα. Ζ ζεκλφηεηα ζηελ ελδπκαζία παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη θαηαιαβαίλνπκε εάλ έλαο άληξαο θαζεγεηήο είλαη απζηεξφο θαη ηππηθφο απφ ην 

πνπθάκηζν πνπ θνξάεη». Δλψ έλαο καζεηήο απάληεζε ιέγνληαο φηη «φινη θξηλφκαζηε απφ 

ηελ εμσηεξηθή καο εκθάληζε γηαηί είλαη ην πξψην πξάγκαηα πνπ βιέπνπκε φηαλ ζπλαληάκε 

θάπνηνλ· είλαη ε πξψηε εληχπσζε πνπ απνθνκίδνπκε». 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ θαζεγεηψλ, ηα παηδηά είπαλ νκφθσλα 

φηη δελ δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ζρέζε ηνπο θαη κε ηελ ειηθία ηνπ δηδάζθνληνο, 

φηη δελ είλαη ζέκα θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε θαιήο ή θαθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπο. Σέινο, κηα θαίξηα εξψηεζε, ε νπνία ζπδεηήζεθε γηα 8-10 ιεπηά θαη 

πξνζέθεξε ζηα παηδηά ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ ηδηαίηεξα επί ηνπ δεηήκαηνο, 

αθνξνχζε ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηνλ ηδαληθφ θαζεγεηή, ηη ραξαθηεξηζηηθά έρεη απηφο. 

Γηα λα απαληήζνπλ θαηάιιεια παξνηξχλζεθαλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ.  

Ζ πιεπξά ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 
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Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, ζεηξά είραλ κεξηθνί απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ηεο ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Αξρηθά, κηιήζακε κε ηε ρεκηθφ, ε νπνία 

ζεσξεί φηη έρεη θαιή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο, αθνχ επηδηψθεη λα πξνζέρνπλ φινη ζην 

κάζεκα θαη είλαη «ππέξ ηεο άζθεζεο ηνπ κπαινχ», φπσο καο είπε. Πηζηεχεη φηη νη γλψζεηο 

πνπ αληινχλ νη καζεηέο απφ ην ζρνιείν, κπνξεί λα κελ ρξεηαζηνχλ ζηελ πνξεία ηεο δσήο 

ηνπο, αιιά είλαη ρξήζηκν λα επηκνξθψλνληαη ζηηο δηάθνξεο επηζηήκεο. Δίλαη 

αλαπιεξψηξηα ζην ζρνιείν, νπφηε δε ζπλνδεχεη ζηηο εθδξνκέο. Σέινο, αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «νη εθδξνκέο είλαη κία αθνξκή λα έξζνπλ νη καζεηέο πην θνληά κε 

εκάο. Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη, νθείισ λα νκνινγήζσ φηη παίδεη ξφιν 

ν ηξφπνο πνπ ζα πξνζεγγίζεηο ην θάζε παηδί. Δκείο, σο Έιιελεο, έρνπκε κία ηδηφκνξθε 

λννηξνπία ζε πνιιά δεηήκαηα, γη‘ απηφ ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο λα θάλνπκε θαη 

απηνθξηηηθή ζηε δνπιεηά καο». 

ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε έλαο εθηελήο δηάινγνο κε ηελ θνηλσληνιφγν ηνπ 

ζρνιείνπ, ε νπνία έρεη έξζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ζπγθξφηεκα ηεο Γθξάβαο θαη 

εθπιήζζεηαη ζεηηθά κε φζα βηψλεη. ε αληίζεζε κε έλα ζρνιείν ζηα εχπνξα πξνάζηηα πνπ 

δνχιεπε, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα παηδηά ζην θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη πην θηιφηηκα θαη 

πξνζηηά. «Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηηο ηξείο ηάμεηο ηνπ 

ιπθείνπ δηφηη ηα παηδηά βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία θαη θάζε γεληά έρεη ηηο δηθέο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε πίεζε πνπ δερφκαζηε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

αλαθνξηθά κε ηελ δηδαθηέα χιε, ην λέν ζχζηεκα ησλ εμεηάζεσλ, ηα λέα βηβιία ηνπ ιπθείνπ· 

εκείο, νη θαζεγεηέο, είκαζηε αθξηβψο ζην θέληξν φισλ  ζαλ καμηιαξάθη ηνπ κπνμ.», είπε 

ραξαθηεξηζηηθά ε εθπαηδεπηηθφο. Κη ελψ ζπλφδεπε παιηά ζηηο εθδξνκέο, πιένλ δελ ην 

θάλεη δηφηη δελ παξέρεηαη ε δένπζα αζθάιηζε απφ ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο ζε πεξίπησζε 

θηλδχλνπ. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη, πξνζθέξνληαη γηα πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

καζεηέο, νπφηε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο γλσξίδεη κέζσ απηψλ.  ζνλ αθνξά ζηε 

βαζκνινγία, ζεσξεί φηη νη βαζκνί δελ αληαπνθξίλεηαη ελ γέλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

θαιχηεξν ζα ήηαλ λα ππάξρεη κία πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. 

Σέινο, αλαθέξζεθε ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθή κνλάδα 

έλεθα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «ππάξρνπλ παηδηά πνπ 

έξρνληαη ζην ζρνιείν γηα λα ζεξκαλζνχλ. Αξθεηνί καζεηέο πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη παξαηεξνχληαη πνιιά θξνχζκαηα ππνζηηηζκνχ παηδηψλ. Αθφκε, 

πνιινί γνλείο δνπιεχνπλ εθηφο ηνπ λνκνχ θαη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηε δένπζα επαθή. Γη‘ 

απηφ δελ έρνπκε αληηκεησπίζεη ξαηζηζηηθά πξνβιήκαηα θαη επηθξαηεί θιίκα αιιειεγγχεο, 

αγάπεο, ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα.»  

Ζ θαζεγήηξηα ησλ Αγγιηθψλ ηφληζε ηελ αμία ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία. Κη ελψ ην κάζεκα 

δελ είλαη πξσηεχνλ θαη ηα παηδηά ζπλήζσο ην απαμηψλνπλ, βξήθε ηξφπν λα πξνζεγγίζεη 

16 καζεηέο ηεο Β‘ Λπθείνπ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα επξσπατθφ πξφγξακκα. 

«Γνχιεςαλ πνιχ ζην ζπίηη, επηθνηλσλνχζακε κέζσ ηειεθψλνπ ή email θη έηζη είκαη ζε 

ζέζε λα γλσξίδσ ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο, ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαζελφο απφ ηα 

παηδηά πνπ ζπλεξγάζηεθα φιν ην ηεηξάκελν. Πήγακε καδί πνιπήκεξε εθδξνκή γηαηί 

αγαπάσ ηνπο καζεηέο θαη ζέισ λα είκαη δίπια ηνπο· είλαη παηδηά απφ δεκφζην ζρνιείν 

ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη θαίλεηαη φηη αγσλίδνληαη θαζεκεξηλά γηα θάηη θαιχηεξν.», 

καο αλέθεξε επαθξηβψο ε θαζεγήηξηα. εηξά είραλ δχν θηιφινγνη πνπ καο αλέιπζαλ ν 

θαζέλαο μερσξηζηά ην πψο βηψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ελ 

ιφγσ ζρνιηθή κνλάδα –θαη νη δχν είλαη κφληκνη θαζεγεηέο θαη εξγάδνληαη πνιιά ρξφληα 

εθεί. «Πξνζπαζψ λα είκαη θαιή, θηιηθή, αιιά λα κελ ράλσ ην ξφιν κνπ. Θα ήζεια λα 

απνθηήζσ ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο κνπ, αιιά βιέπσ φηη φζν πεξλάλε ηα ρξφληα, νη ίδηνη 

δελ ελδηαθέξνληαη. Δηδηθά ζηελ Γ‘ ηάμε καο αληηκεησπίδνπλ εληειψο απαμησηηθά θαη 
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δηεθπαηξεσηηθά. Θεσξψ φηη ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ε δήιεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπο , ε ειηθία – ε εθεβεία , ν αληαγσληζκφο πνπ εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην 

εξσηηθφ ζηνηρείν.», ζπλερίδεη ιέγνληαο «Γελ κε λνηάδεη λα ηνπο κάζσ ηα ξήκαηα ζηε 

γξακκαηηθή - κε ελδηαθέξεη λα κπνξνχλ λα ζπδεηάλε· κνπ αξέζεη έλα θηηάρλσ 

αλζξψπνπο! Κη φζνλ αθνξά ζην ζέκα ησλ βαζκψλ, δελ ζέισ λα έρσ ελνρέο – βάδσ 

βαζκνχο!» Ζ ζπγθεθξηκέλε θαζεγήηξηα νινθιεξψλεη ηα ιεγφκελά ηεο κε ην ζέκα ησλ 

εθδξνκψλ, κηα θαη είλαη ζπλνδφο ζε απηέο πάληα, αλαθέξνληαο φηη «ε ζπκπεξηθνξά κνπ 

είλαη ίδηα εληφο θαη εθηφο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, νπφηε δελ παξαηεξψ αιιαγέο θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζε εκέλα. 

Ο δεχηεξνο θηιφινγνο, πνπ είρε ζην γξαθείν ηνπ θσηνγξαθίεο απφ πξνζσπηθέο- 

νηθνγελεηαθέο ηνπ ζηηγκέο, εηθφλεο ηεο ζξεζθείαο, θσηνγξαθίεο απφ ηελ αζιεηηθή νκάδα 

ηνπ, εηθφλεο απφ ηα πνιηηηθά «πηζηεχσ» ηνπ, παξαιιήιηζε ηε ζρέζε καζεηή – θαζεγεηή 

κε ηε γνληθή. Μαο είπε φηη έρεη σο ζηφρν λα θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ καζεηψλ ηνπ 

θαη πξνζπαζεί θαζεκεξηλά λα ζπλδέεη ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Θεσξεί φηη «ε έγρξσκε θηκσιία είλαη ην πην θαιφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν» 

θαη καο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζηηγκέο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ: «ηελ Ηζηνξία ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ ην ράξηε γηα λα δείμσ ην ηφπν δηεμαγσγήο θάπνηνπ γεγνλφηνο, ελ ζπλερεία 

ζα γξάςσ ζην καπξνπίλαθα ην εξψηεκα κε ηελ θίηξηλε θηκσιία θαη ζα απαληήζσ γξαπηψο 

ζε απηφ κε ηελ πξάζηλε. Θα ζθνππηζηψ πάλσ κνπ θαη ζα πάσ παξαθάησ· έηζη απνιακβάλσ 

ηε δηδαζθαιία κνπ!» ζνλ αθνξά ζε πεξηζηαηηθά ελδνζρνιηθήο βίαο ή/θαη ξαηζηζκνχ, 

ζεκεηψλεη φηη δε έρεη βηψζεη θάηη αμηνζεκείσην σο εθπαηδεπηηθφο ζηελ ελ ιφγσ κνλάδα. 

Σέινο, νινθιεξψλεη ην ιφγν ηνπ κε ην ζέκα ησλ εθδξνκψλ, φπνπ είλαη ζπλνδφο θαη 

ζεσξεί φηη εθεί ζπλερίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ. Πηζηεχεη φηη ην ζρνιείν πνπ δηδάζθεη 

επί ζεηξά εηψλ είλαη ηδηαίηεξα παηδνθεληξηθφ θαη «αγθαιηάδεη» ηνλ θάζε καζεηή κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ.    

Ζ ππνδηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ε θαζεγήηξηα ηεο πιεξνθνξηθήο, καο δέρζεθε 

ζην γξαθείν ηεο γηα ιίγα ιεπηά, αλαθέξνληαο ελ ηάρεη: «ρξεζηκνπνηψ ην εξγαζηήξην κε 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθσ. Γεληθφηεξα, 

ζε φια ηα ζέκαηα – απνπζίεο θαη βαζκνινγία- , είκαζηε πην απζηεξνί, κε ηνπο καζεηέο ηεο 

Α‘ θαη Β‘ ηάμεο, ελψ κε ηα παηδηά ηεο Γ‘ ιπθείνπ είκαζηε πην ειαζηηθνί θαη πξνζπαζνχκε λα 

ηα ζηεξίμνπκε γηα ηηο εμεηάζεηο. Αλ παξαηεξήζνπκε θάπνην αλεζπρεηηθφ πεξηζηαηηθφ, 

θάλνπκε ζπδήηεζε θαη‘ ηδίαλ κε ην καζεηή. Πξνζπαζνχκε λα πξνιακβάλνπκε άζρεκεο 

θαηαζηάζεηο, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Δγψ, σο ππνδηεπζχληξηα, δελ 

ζπλνδεχσ ζηηο εθδξνκέο θαη ιφγσ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθσ, δελ δεκηνπξγψ ηδηαίηεξεο 

ζρέζεηο κε ηα παηδηά.»  

Ζ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή 

Γηα ην ηέινο αθήζακε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο είλαη καζεκαηηθφο θαη 

αλέθεξε εμαξρήο φηη δελ ρξεζηκνπνηεί επνπηηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία ηνπ, κηα θαη δελ 

δηδάζθεη πνιιέο ψξεο. Γη‘ απηφ, δελ γλσξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ καζεηψλ εληφο 

ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη δελ έρεη ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ νη θαζεγεηέο κε απηνχο. 

Παξ‘ φια ηαχηα, πξνζπαζεί λα είλαη δίπια ζηα παηδηά θαη ζηα πξνβιήκαηά ηνπο, λα 

παξέρεη ζίηηζε ζε νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε ηδξχκαηα, λα 

είλαη ζαλ εμσγελέο κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, λα παξέρεη ζπκβνπιέο γηα θάζε δήηεκα. 

Σέινο, δηνξγαλψλεη ζπρλά εκεξίδεο γηα θιέγνληα δεηήκαηα, φπσο ηα λαξθσηηθά, ην 

θάπληζκα, ε βία, ν ξαηζηζκφο, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα θαη έγθπξα νη έθεβνη.  

πκπεξάζκαηα 
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε απνηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απηήο ηεο έξεπλαο 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο αηηίνπ – απνηειέζκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα βαζηθά 

θξηηήξηα ηνπ EFQM. Σα θξηηήξηα δειαδή πνπ αθνξνχλ ηελ Ζγεζία, ηε ηξαηεγηθή ην 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, ηνπο καζεηέο (πειάηεο) θαη ην Κξάηνο πνπ ραξάζζεη πνιηηηθή – 

ζηξαηεγηθή θαη απνηειεί θαη βαζηθφ ζπλεξγάηε θαη ρνξεγφ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. 

Έηζη ην δηάγξακκα αηηίνπ απνηειέζκαηνο ζην ζρήκα 3 πεξηθιείεη ηε ζπλνπηηθή εηθφλα 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

 

ρήκα 7. Γηάγξακκα Αηηίνπ – Απνηειέζκαηνο κεηά ηελ έξεπλα 

 
 Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ καζεηψλ ηνπ κε ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηελ πλεπκαηηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπ παλνπιία. Υξεηάδεηαη λα αγαπά ηε 

δνπιεηά ηνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά. Ζ αγάπε φκσο απηή πξέπεη λα είλαη 

παηδαγσγηθή, κεηξεκέλε, εηιηθξηλήο θαη πεγαία. Οη καζεηέο πνπ δέρνληαη ηελ επεξγεηηθή 

επίδξαζε ηεο αγάπεο ηνπ θαζεγεηή ηνπο, κπνξνχλ λα πεηχρνπλ πνιιά: λα βειηηψζνπλ 

ηελ απφδνζε ηνπο, λα είλαη πεηζαξρηθνί θαη ππάθνπνη, λα έρνπλ ζεβαζκφ, λα 

θνηλσληθνπνηεζνχλ επθνιφηεξα, λα είλαη ζπλεξγάζηκνη.Δπίζεο, είλαη ρξήζηκν λα 

εμαζθαιίδεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ζσζηήο επηθνηλσλίαοκε ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ζην ζρνιείν γεληθφηεξα. Με ην πλεχκα απηφ νεθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα γλσξίζεη 

ηελ ςπρηθή ηδηνκνξθία ησλ καζεηψλ, λα εθξηδψζεηθάζε θαθή θαη αξλεηηθή θαηαβνιή 

ηνπο, λα ηνπο εμνπιίζεη κε ηηο αξεηέο ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηεο απηνβειηίσζεο, λα 

θαιιηεξγήζεη δηάθνξεο ςπρηθέο θαη εζηθέοδπλάκεηο , φπσο ηελ ππνκνλή, ηελ επηκνλή, ηνλ 

ελζνπζηαζκφ, ην ζάξξνο, ηελ αηζηνδνμία (Μπξίληα, 2008α;Ghani&Pourrajab, 2014). 

Σέινο, «ςπρή» θαη αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο είλαη ν 

δηεπζπληήο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε επηηπρία ηεο εμαξηάηαη απ‘ απηφλ θαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ. Δίλαη ν άλζξσπνο πνπ έρεη θιεζεί λα δηαηεξεί ηελ 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζε φια ηα άηνκα, πνπ απαξηίδνπλ ην ζρνιηθφ νξγαληζκφ ελψ 

ηαπηφρξνλα δέρεηαη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο. Οθείιεη λα ελψζεη ηνλ θφζκν ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία, αληηκεησπίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο, πνπ απαηηνχλ 

επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ θαηλνχξηα γλψζε, 

εληαγκέλε ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη 

ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή, ηνπ νπνίνπ ε επηηπρία ή εαπνηπρία θξίλεηαη απφ ηελ επίηεπμε ησλ 
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παξαπάλσ ζηφρσλ, θαζίζηαηαη, ηδηαίηεξα,ζχλζεηνο θαη θαζνξίδεηαη απφ πξαθηηθέο θαη 

κεζφδνπο, πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ηνπmanagement ελψ ε δξάζε ηνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία (Μπξίληα,2008β). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν θαιφο δηεπζπληήο είλαη απηφο πνπ κε ηα απαξαίηεηα 

ηππηθά πξνζφληα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ θαηαθέξλεη λα εκπλέεη, λα 

κεηαδίδεη φξακα θαη ζηφρνπο θαη λα θάλεη ηνπο άιινπο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, λα 

ηνλ αθνινπζνχλ εζεινληηθά θαη πξφζπκα. Δίλαη ν δάζθαινο, πνπ αγαπάεη ηα παηδηά θαη 

πνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγάλσζε θαη ην ηεξαξρηθφ επίπεδν, πνπ βξίζθεηαη, θαηαθέξλεη 

εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ θαζελφο. Ο ζσζηφο δηεπζπληήο, είλαη ν «manager» ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

αλαιακβάλεη δξάζε κε θχξηνπο ζηφρνπο ηε θαιιηέξγεηα κηαο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο θαη 

ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ. Δπίζεο, γηα ην ππφ εμέηαζε ζρνιείν παξαηεξήζεθε πσο έρεη έλα 

πνιχ «παηδνθεληξηθφ» άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν βαζίδεη θάζε ηνπ δξάζε· 

δηακνξθψλεηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη δηαρέεηαη πξνο ηα θάησ. Γειαδή, 

αθφκε θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαξκφδνληαη ζην θιίκα απηφ θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ απηφ ην 

πξίζκα. Χζηφζν, ην παηδνθεληξηθφ θιίκα δελ θηάλεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηεο 

κνλάδαο. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έλησζαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνη θαη 

ηα πιαίζηα ειεπζεξίαο ηνπο ζην ζρνιεία ήηαλ κηθξά ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζα ήζειαλ νη 

ίδηνη. 

Γελ είλαη ηπραία ε αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα «θξάηνο» πνπ αθέζεθε γηα ην ηέινο 

ηεο  αλάιπζεο.  Ο ξφινο  ηνπ  είλαη θαίξηνο γηαηί δελ ρξεκαηνδνηεί απιά ηε ιεηηνπξγία, 

ηεο ζρνιηθήο  κνλάδαο αιιά θαζνξίδεη ηηο πνιηηηθέο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε πνιιά επίπεδα. 

πλεπψο ην θξάηνο απνηειεί κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε ζρνιηθή κνλάδα 

ηαπηφρξνλα παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιιά θαη ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

εθφζνλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεη ηε δνκή ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Κξαηηθνί 

κεραληζκνί, άιισζηε, δηακνξθψλνπλ θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηα αλαιπηηθά 

πξφγξακκα, ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηε λνκηθνθαλή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. Σέινο, ζπλδξάκνπλ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή κε ηε δηακφξθσζε ησλ 

ζρνιηθψλ αηζνπζψλ θαη ηελ παξνρή Ζ/Τ θαη βηληενπξνβνιέσλ. πλεπψο, επεξεάδεη 

εμσγελψο ην δίπνιν καζεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν ζρνιείν, επνκέλσο, είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο εθφζνλ αιιειεπηδξά κε 

ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηελ θνηλσλία, ηνπο γνλείο· έλα ζχζηεκα ζπλερψλξνψλ 

πνπ δηακνξθψλεη κεηαμχ άιισλ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο θφιπνποηνπ θαη 

κεξηκλά γηα ηελ νιφπιεπξε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ηνπ πξντφληνο. Απηφ δελ είλαη άιιν 

απφ ην καζεηή πνπ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ βειηηψλεη κφλν ην γλσζηηθφ ηνπ 

νπινζηάζην, αιιά νινθιεξψλεηαη θαη σο πξνζσπηθφηεηα. 

Ζ ζπκβνιή, επνκέλσο, απηήο ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο άπνςεο 

ησλ καζεηψλ σο ζπκκεηερφλησλ (stakeholders) ζηελ ηάμε δηδαζθαιίαο. Ζ άπνςή ηνπο 

ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά, εθφζνλ θαηά ην ήκηζπ νη ίδηνη ζπλδξάκνπλ ζηελ ηζνξξνπεκέλε 

αλάπηπμε ηεο δηπνιηθήο ζρέζεο εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ, θαη ζα πξέπεη λα ηε 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

Άιισζηε, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνεηνηκάδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

έρεη φκσο απνδέθηε ην καζεηή, ηνπ νπνίνπ ε γλψκε κεηξά εμίζνπ. Δθεί, αθξηβψο, δίλεη ε 

εξγαζία απηή κηα πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηβιηνγξαθία· ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ 

φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κειψλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν, πξννδεπηηθά ε 

έξεπλα ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί κε ηε ρξήζε ελφο κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο καζεηψλ, κε 

ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ εμεηάζηεθαλ.  
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Πεξίιεςε 

Ζ ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο παηδείαο ζηνπο 

λένπο απνηέιεζε ηελ αθεηεξία κειέηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηελ Α‘ Γπκλαζίνπ. Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο κειέηεο εληνπίζηεθαλ ζεκεία αλαληηζηνηρίαο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη θξίζεθε απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ηεο 

ζηάζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ζην κάζεκα ζπλνιηθά, 

ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα θαη λα δηακνξθψζνπκε κηα πξφηαζε κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη 

κέξνο ησλ αξρηθψλ ελδεηθηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηα νπνία 

επηβεβαηψλνπλ ζε θάπνην βαζκφηα επξήκαηα απφ ηε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ αληηζηνηρία αλάκεζα ζην ΑΠ 

θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε 

γηα ηε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθφ Δγρεηξίδην, Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, Αξραία Διιεληθή Γιψζζα, 

Μαζεηήο, Δθπαηδεπηηθφο. 

Δηζαγσγή 

Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ έρεη ζπλδεζεί ζηε ρψξα καο κε έλα πξφβιεκα, 

ην νπνίν θαηά θαηξνχο ππήξμε ηδενινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν. Οπζηαζηηθά 

ην πξφβιεκα επηθεληξσλφηαλ αλέθαζελ ζην αλ ζα γίλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ απφ πξσηφηππν θείκελν ή απφ κεηάθξαζε απηνχ. ην παξειζφλ ην πξφβιεκα 

απηφ δηαηππψζεθε έληνλα θαη απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κνρινχο ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ (Βξεηηφο, 1988: 54-55). χκθσλα κε ηα αξρεία ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1992 «εηζήρζε, χζηεξα απφ 

πεηξακαηηθή εθαξκνγή ζε 180 ζρνιεία, ε δηδαζθαιία ησλ παιαηφηεξσλ κνξθψλ ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο (Ζ ειιεληθή γιψζζα κέζα απφ αξραία, βπδαληηλά θαη ιφγηα θείκελα) 

ζην Γπκλάζην  (Π. Γ/γκα 451/93)» (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010: 56). Έθηνηε ν 

καζεηήο κε ηελ είζνδφ ηνπ ζην Γπκλάζην έξρεηαη ζε πξψηε επαθή κε παιαηφηεξεο κνξθέο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ελψ παξάιιεια δηδάζθεηαη θαη ην κάζεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε. ήκεξα, ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο βαζίδεηαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) θαη ζην 

Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) ηνπ 2003 θαη κέζσ απηψλ 

εθθξάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα καο καδί κε 

ηε ζπγγξαθή λέσλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 9ρξνλεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Φνπληνπνχινπ, 2010: 18-19). πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά 

ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο απφ ην πξσηφηππν, ε λέα πξαγκαηηθφηεηα 
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δηακνξθψζεθε κε ηε ζχληαμε λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ νπνίσλ ε δνκή είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηα πξνεγνχκελα θαη ηε ζχληαμε λέσλ βηβιίσλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

φπνπ δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ Παλειιαδηθή Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηα παιαηά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Γπκλάζην πξηλ ηελ θπθινθνξία ησλ λέσλ εγρεηξηδίσλ 

(http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/glavas.pdf) νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηέζεθαλ ππέξ ηεο αληηθαηάζηαζεο 

ησλ ηφηε εγρεηξηδίσλ. Ζ επηζήκαλζε απηή απνηέιεζε γηα εκάο ην θίλεηξν ηεο 

ελαζρφιεζήο καο κε ηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ 

πξσηφηππν ζηελ Α‘ Γπκλαζίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηα βηβιηνγξαθηθά θελά πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζε επίπεδν έξεπλαο ζηελ πεξηνρή απηή αλαθνξηθά κε ηα παξφληα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα.  

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ελ ιφγσ 

καζήκαηνο εγείξνληαη εξσηήκαηα, φπσο: 

Α. Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα» ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ 

επηηπγράλνληαη νη γεληθνί ζθνπνί θαη νη εηδηθνί ζηφρνη, φπσο απηνί δηαηππψλνληαη θαη 

θαζνξίδνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα; Αληαπνθξίλεηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζε 

απηά πνπ πξνβιέπεη ην ΑΠ, φζνλ αθνξά ζηηο αξρέο νξγάλσζεο θαη κεζνδνινγίαο 

δηδαζθαιίαο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην ΑΠ; 

Β. Πψο επηδξά ην κάζεκα θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα» ηεο Α‘ 

Γπκλαζίνπ ζηνλ καζεηή θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ; 

Ζ πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο αλαδήηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαληήζεσλ 

ζηα πην πάλσ εξσηήκαηα απεηέιεζε ηε βάζε δηεμαγσγήο ηεο ππφ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο κε ζέκα «Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ηεο πξψηεο πξνζέγγηζεο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γιψζζαο. Μία πξφηαζε γηα ην κάζεκα «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα» ηεο Α‘ 

Γπκλαζίνπ» ζην ηκήκα Φ.Π.Φ. ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

κε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηελ θπξία Φνπληνπνχινπ Μαξίδα. Σα πξψηα ελδεηθηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε. Ζ 

δηδαθηνξηθή απηή δηαηξηβή θηινδνμεί λα δψζεη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα. 

Δηδηθφηεξα: 

1. Αξρηθά, ζηφρνο είλαη λα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ππάξρνληνο ζρνιηθνχ βηβιίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα» ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ. 

2. ηε ζπλέρεηα λα εξεπλεζνχλ θαη λα επηζεκαλζνχλ νη ηπρφλ αδπλακίεο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ. 

3. Να δηαηππσζεί κηα νινθιεξσκέλε θαη ηεθκεξησκέλε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζρεηηθά 

κε ηα πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο θαη ηε δνκή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπ καζήκαηνο, ε 

νπνία ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο.  

4. Σέινο, κεηά ηελ δηαηχπσζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξφηαζεο θαη ηελ δηεξεχλεζε 

θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο, ζηφρνο είλαη ε έληαμε ησλ πξνηάζεσλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή.  

5. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο κειέηεο, κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαπηζηψζεηο, ζα είλαη 

ηειηθά ε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε –αλ θαη 

φπνπαπηή θξίλεηαη αλαγθαία- ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ γηα ην κάζεκα «Αξραία Διιεληθή 

Γιψζζα» ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ, ψζηε απηφ λα απνηειέζεη έλα  ειθπζηηθφ θαη  ιεηηνπξγηθφ 

εξγαιείν ηφζν γηα ην καζεηή φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ Α‘ Γπκλαζίνπ 

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/glavas.pdf
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θαη ζηελ δεκηνπξγία κηαο γφληκεο θαη νπζηαζηηθήο ζρέζεο ηνπ καζεηή κε ηα αξραία 

ειιεληθά. 

Μεζνδνινγία θαη νξγάλσζε ηεο έξεπλαο 

χκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο (κεηάθξαζε/πξσηφηππν) ν θχξηνο ζθνπφο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο είλαη αλζξσπνγλσζηηθφο θαη αξραηνγλσζηηθφο θαη 

ζπληειείηαη κε ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, κέζα απφ ηελ 

παξάιιειε κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δηδαζθαιία 

ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο (πξσηφηππν) επηδηψθεηαη νη καζεηέο(ΦΔΚ303, 2003: 

3811-3812):   

1.Να αληηιεθζνχλ ηε δηαρξνληθή ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

2.Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δνκή θαη ηελ εθθξαζηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αξραίνπ ιφγνπ. 

3.Να γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζην γισζζηθφ, 

ζεκαζηνινγηθφ-ιεμηινγηθφ επίπεδν. 

4.Να θαηαλνήζνπλ ηα θαηλφκελα ηεο γιψζζαο κέζα απφ ηελ παξάιιειε θαη 

ζπλδπαζηηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

θαη ηεο λέαο ειιεληθήο (πνξεία απφ ηε ζπγρξνλία ζηε δηαρξνλία) φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

5.Να κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ έλα απιφ, εχιεπην θαη ελδηαθέξνλ αξραίν θείκελν θαη 

λα ην απνδψζνπλ ζε λενειιεληθφ ιφγν. 

6.Να θαιιηεξγήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνλ αξραηνειιεληθφ πνιηηηζκφ κε ηε 

κειέηε πνηθίισλ ζε ζεκαηνινγία θεηκέλσλ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ (π.ρ. εζληθά, 

πνιηηηθά, θνηλσληθά, ζξεζθεπηηθά θ.ά.). 

Δπηπιένλ, νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη γηα ην βηβιίν απφ ηα ζεζκηθά θείκελα εθηφο 

ησλ άιισλ είλαη νη εμήο (ΦΔΚ303, 2003:3824-3825): 
1.Κάζε ελφηεηα δηαξζξψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα δηαθξίλνληαη ν ζηφρνο ηεο, ην βαζηθφ ηεο 

ζέκα θαη ε δηδαθηηθή πνξεία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο.  

2.πζηεκαηηθή δηδαζθαιία βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ πληαθηηθνχ, κε βάζε 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα αιιά θπξίσο παξαζηαηηθά δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο, κεξηθνχο ή 

γεληθνχο. Πνιχ ρξήζηκνο θξίλεηαη ν ζπζρεηηζκφο κε ηα αληίζηνηρα θαηλφκελα ηεο λέαο ειιεληθήο, 

φπνπ απηφ είλαη δπλαην.  

3.Σν βηβιίν πεξηέρεη πινχζην εηθαζηηθφ πιηθφ απφ ηνλ αξραηνειιεληθφ θφζκν, θαζψο θαη 

ραξαθηεξηζηηθέο επηγξακκαηηθέο θξάζεηο, ξεηά ή γλσκηθά, πνπ αηζζεηνπνηνχλ ην πλεχκα θαη ην 

ήζνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ.  

ε πξψηε θάζε θξίζεθε απαξαίηεηε ε κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ «Αξραία 

Διιεληθή Γιψζζα» ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ κε θξηηήξην ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπ ζηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Όζηεξα απφ ηε δηεμνδηθή κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα» 

ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ κε παξάιιειε δηεξεχλεζε ηνπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, θαηαιήμακε ζην φηη ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην αληαπνθξίλεηαη σο έλα βαζκφ ζε φζα πξνβιέπνπλ ηα ΑΠ θαη 

ΓΔΠΠ, ρσξίο φκσο λα επηηπγράλεη ηελ απφιπηε αληηζηνηρία, θαζψο ζε πνιιά ζεκεία δελ 

θαιχπηεη ηα φζα νξίδνληαη απφ ηα ζεζκηθά θείκελα. πγθεθξηκέλααλαθέξνληαη παξαθάησ 

θάπνηα απφ ηα ζεκεία πνπ εληνπίζηεθε φηη απνθιίλνπλ(ή ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ αλ 

απνθιίλνπλ) απφ ηα φζα νξίδεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη γηα ηα νπνία ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα απφ ηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα πνπ 

αθνινχζεζε: 

1. εκείν αλαληηζηνηρίαο είλαη ην φηη ζην βηβιίν ε γλψζε ησλ γξακκαηηθψλ-

ζπληαθηηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο λέαο ειιεληθήο αμηνπνηείηαη κφλν ζε θάπνηεο ελφηεηεο θαη 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              497 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο φρη κε εθηελή αλαθνξά θαη παξαδείγκαηα, αιιά κε κηα απιή 

αλαθνξά πνπ παξαπέκπεη ζηα λέα ειιεληθά. Μειεηήζεθε αλ θαη θαηά πφζνλ αμηνπνηείηαη 

ε γλψζε απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο λέαο ειιεληθήο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αληίζηνηρσλ 

ηεο αξραίαο θαη παξαηεξήζεθε φηη απφ ηα 35 ζπλνιηθά θεθάιαηα γξακκαηηθήο θαη 

ζπληαθηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζηα 20 απφ απηά δελ 

αμηνπνηείηαη ε γλψζε ηεο λέαο ειιεληθήο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θαηλνκέλσλ ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο. ε απηά πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα 8 θεθάιαηα γξακκαηηθήο θαη 

ζπληαθηηθνχ ζηα νπνία γίλεηαη κηα απιή αλαθνξά πνπ παξαπέκπεη ζηα λέα ειιεληθά 

(«φπσο ζηα λέα ειιεληθά»). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απιή αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηα 

λέα ειιεληθά δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επί ηεο νπζίαο αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ησλ βαζηθψλ 

γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο λέαο ειιεληθήο. Παξαηεξνχκε, δειαδή, 

φηη ν πξψηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο (θαηαλφεζε ηεο δηαρξνληθήο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο) δελ εμππεξεηείηαη θαη δελ δηαρέεηαη ζε φιν ην βηβιίν, παξά κφλνλ 

πεξηζηαζηαθά θαη πνιιέο θνξέο κε κηα απιή αλαθνξά: «φπσο θαη ζηα λέα ειιεληθά».   

2. ην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, ελψ ζην Β1 Μέξνο ηεο θάζε ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ  γίλεηαη ζαθήο ζχλδεζε κεηαμχ αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο θαη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ νηθνγελεηψλ εηπκνινγηθά ζπγγελψλ ιέμεσλ, ζην Β2 

Μέξνο πνπ αθνινπζεί, ζην νπνίν γίλνληαη εηπκνινγηθέο παξαηεξήζεηο, παξαηεξείηαη φηη 

δελ γίλεηαη άκεζε εηπκνινγηθή ζχλδεζε ηεο αξραίαο κε ηε λέα ειιεληθή ζε θακηά 

ελφηεηα απφ ηηο 18 ζπλνιηθά ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. ην βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε θάπνηεο ελφηεηεο πξνηείλεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Β2 Μέξνπο ε 

αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα θαη ν ζπζρεηηζκφο κε ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο. Απηφ 

παξαηεξείηαη ζηηο 8 απφ ηηο ζπλνιηθά 18 ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

πλεπψο, κπνξεί λα θαιχπηεηαη ν ζηφρνο ηεο γλσξηκίαο ησλ καζεηψλ κε ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζην ζεκαζηνινγηθφ- εηπκνινγηθφ επίπεδν, φρη φκσο θαη ν 

πξψηνο ζηφρνο ηεο θαηαλφεζεο ηεο δηαρξνληθήο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

ηνπιάρηζηνλ φρη πιήξσο.  

3. Άιιν έλα ζεκείν πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ζε αληίζεζε κε ηα φζα πξνβιέπεη 

ην ΑΠ ζρεηηθά κε ηελ εηθαζηηθή θαη πνιηηηζηηθή ζηήξημε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ην 

βηβιίν πεξηιακβάλεη έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εηθφλσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη κφλν ζην 

Α‘ Μέξνο ηεο θάζε ελφηεηαο, ζηνηρείν πνπ δελ βνεζάεη θαζφινπ ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή, αιιά κάιινλ νδεγεί πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Δθηφο 

ησλ ελνηήησλ 1 θαη 2, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αξθεηφ εηθαζηηθφ πιηθφ,ζε φιεο ηηο άιιεο 

ελφηεηεο (3-18) ην εηθαζηηθφ πιηθφ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην Α‘ Μέξνο ηεο θάζε ελφηεηαο κε 

1-2 εηθφλεο, ή αθφκε θαη 3 ή 4, νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ην θάζε θείκελν. πγθεθξηκέλα, νη 

εηθφλεο βξίζθνληαη ζην Α‘ Μέξνο ηεο θάζε ελφηεηαο, ελψ ηφζν ζην Β‘ θαη Γ΄ Μέξνο 

φισλ ησλ ελνηήησλ φζν θαη ζην Δπίκεηξν δελ πεξηιακβάλεηαη θαζφινπ εηθαζηηθφ πιηθφ. 

πλεπψο, απφ ηηο 182 ζειίδεο πνπ απνηειείηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, κφλνλ νη 35 ζειίδεο 

πεξηέρνπλ εηθαζηηθφ πιηθφ –δειαδή ην 19,23% ηνπ ζπλφινπ-, ελψ νη ππφινηπεο 147 

ζειίδεο –δειαδή ην 80,77%- δελ πεξηιακβάλνπλ θακία εηθφλα. 

4. ζνλ αθνξά ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε δνκή θαη ηελ εθθξαζηηθή 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αξραίνπ ιφγνπ θαη κε ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο απιψλ, εχιεπησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ αξραίσλ θεηκέλσλ, φπσο νξίδεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ηα 17 

θείκελα ηνπ Α‘ Μέξνπο,πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, απνηεινχλ έλα 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί σο πξνο ηε δπζθνιία ηνπο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο 

γηα ηνπο καζεηέο πνπ έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηα αξραία ειιεληθά. 

Αλακθίβνια ηα γισζζηθά ζρφιηα πνπ δίλνληαη κεηά απφ θάζε θείκελν βνεζνχλ ζηε 

λνεκαηηθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ. Παξ‘ φια απηά κέζα απφ ηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

ζα δηαθαλεί ε ζηάζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα θείκελα, θαζψο ε 
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δπζθνιία θάπνησλ θεηκέλσλ κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα ζηε δεκηνπξγία 

αξλεηηθήο ζρέζεο κε ηα αξραία ειιεληθά θαη λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα αληηκεηψπηζήο 

ηεο απφ ην καζεηή σο μέλεο γιψζζαο.Σα απνηειέζκαηα απφ ηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

είλαη απηά πνπ ζα καο δψζνπλ ζαθέζηεξε απάληεζε γηα ην βαζκφ δπζθνιίαο θαη ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα θείκελα. 

Με βάζε ηα ζεκεία αλαληηζηνηρίαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ, ηέζεθε σο ζηφρνο ε κειέηε  ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην ελ ιφγσ ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ζην κάζεκα ζπλνιηθά. Γηα ην 

ιφγν απηφ δηακνξθψζεθαλ δπν εξσηεκαηνιφγηα, ην έλα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Α‘ 

Γπκλαζίνπ θαη ην άιιν ζε εθπαηδεπηηθνχο-θηινιφγνπο πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ζηελ Α‘ 

Γπκλαζίνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζε 25 ζρνιεία ηεο 

Διιάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθαλ: α. ε ζπλνιηθή ζηάζε καζεηψλ θαη 

δηδαζθφλησλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο απφ ην πξσηφηππν 

ζηελ Α‘  Γπκλαζίνπ θαη β. ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηεο 

εθαξκνδφκελεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αμηνπηζηίαο θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, ε 

έξεπλα έγηλε ζε παλειιαδηθή θιίκαθα θαη δηεμήρζε κε ηε ρξήζε αλψλπκσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ,  ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ καζεηέο ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ θαη 

θηινιφγνπο πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ζηελ ηάμε απηή.Ζ επηινγή ησλ Γπκλαζίσλ έγηλε 

θαη απφ ηηο 13 εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ αλαινγηθή 

αληηπξνζψπεπζε αζηηθψλ, εκηαζηηθψλ, αγξνηηθψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη απφ ηα 39 ζρνιεία γηα ηα νπνία καο δφζεθε έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, δέρζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηα 25 

ζρνιεία. Σα ππφινηπα 14 εθ ησλ 39 ζρνιείσλ δήισζαλ αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηελ 

έξεπλα, γεγνλφο πνπ επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο. πλνιηθά ζπκκεηείραλ 820 καζεηέο θαη 

50 εθπαηδεπηηθνί. 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

1.ζνλ αθνξά ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ: 

. Οη εθπαηδεπηηθνί:  

Θεσξνχλ φηη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζηελ Α‘ Γπκλαζίνπ 

βνεζάεη ην καζεηή: 

- λα εκπινπηίζεη ην ιεμηιφγηφ ηνπ ζε πνζνζηφ 63,34% (Πνιχ: 56,67% θαη Απφιπηα: 

6,67%) 

- λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηαρξνληθφηεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε πνζνζηφ 73,33% 

(Πνιχ: 43,33% θαη Απφιπηα: 30,00%) (ρήκα 1). 

.Οη καζεηέο: 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξνχλ φηη είλαη ρξήζηκε ε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηελ Α‘ Γπκλαζίνπ απάληεζαλ ζεηηθά («Ναη») ζε πνζνζηφ 68,0%.  (ρήκα 2). 
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ρήκα 1 ρήκα 2 

2. ζνλ αθνξά ζηε ζηάζε ηνπο  απέλαληη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην «Αξραία Διιεληθή 

Γιψζζα» ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ:  

. Οη εθπαηδεπηηθνί:  

α) ζε πνζνζηφ 77,4% ζεσξνχλ φηη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ρξεηάδεηαη βειηίσζε ζε 

θάπνηα ζεκεία ηνπ (ρήκα 3). 

β) ζηελ εξψηεζε πψο ραξαθηεξίδνπλ ηα θείκελα-απνζπάζκαηα ζην Α‘ Μέξνο ηεο 

θάζε ελφηεηαο σο πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ 

ηνπ καζεηή ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα ην 58,5% ζεσξεί φηη είλαη κέηξηαο δπζθνιίαο, 

ην 39,6% δχζθνια, ελψ ην 1,9% ηα ραξαθηεξίδεη σο εχθνια (ρήκα 4). 

γ) ζε πνζνζηφ 64,2% ζεσξνχλ  φηη ε εκθάληζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ δελ είλαη 

ειθπζηηθή γηα ην καζεηή, ελψ ην 71,7% ζεσξεί φηη ην εηθαζηηθφ πιηθφ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηνπ καζήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλν (ρήκα 5). 

δ) ζηελ εξψηεζε αλ ην ζρνιηθφ βηβιίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηδαρζνχλ ηα 

γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα θαηλφκελα ηεο 

λέαο ειιεληθήο, ην 22,6% απαληά «Ληγφηεξν ζπρλά», ην 39,6% «πάληα» θαη ην 7,5% 

«Πνηέ» (ρήκα 6). 

 

  
ρήκα 3 ρήκα 4 

  
ρήκα 5 ρήκα 6 

Οη καζεηέο: 
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α) ζηελ εξψηεζε «Πψο ραξαθηεξίδεηο ηα θείκελα-απνζπάζκαηα ηνπ Α‘ Μέξνπο;» ζε 

πνζνζηφ 45,2% επέιεμαλ ηελ απάληεζε «Κάπνηα είλαη εχθνια θαη θάπνηα είλαη 

δχζθνια», ελψ ην 29,9% απάληεζε φηη «Δίλαη δχζθνια, αιιά ηα γισζζηθά ζρφιηα πνπ 

αθνινπζνχλ κε βνεζνχλ λα ηα θαηαιάβσ θαιχηεξα». (ρήκα 7) 

β) ζηελ εξψηεζε «Ση ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ ζηα θείκελα-απνζπάζκαηα ηνπ Α‘ 

κέξνπο ησλ ελνηήησλ» ην 40% απάληεζε φηη ζα ήζειε λα είλαη  πην απιά θαη ην 35,8% φηη 

ζα ήζειε λα είλαη πην ελδηαθέξνληα. (ρήκα 8) 

γ) ζηελ εξψηεζε «ηη ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ ζην εηθαζηηθφ πιηθφ (εηθφλεο, πίλαθεο, 

δηαγξάκκαηα)» ην 56,6% απάληεζε φηη ζα ήζειε λα είλαη πην πινχζην θαη ην 21,0% φηη ζα 

ήζειε λα είλαη πην ειθπζηηθφ. (ρήκα 9) 

δ) ζηελ εξψηεζε ηη ζα άιιαδαλ ζηα Λεμηινγηθά-Δηπκνινγηθά ηνπ Β‘ Μέξνπο ζε 

πνζνζηφ 56,55% απάληεζαλ φηη ζα ήζειαλ λα είλαη πην απιά θαη ζε αληίζηνηρε εξψηεζε 

γηα ηα Γξακκαηηθά-πληαθηηθά ηνπ Γ‘ Μέξνπο απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 58,29% πάιη φηη 

ζα ήζειαλ λα είλαη πην απιά. (ρήκα 10). 

  
ρήκα 7 ρήκα 8 

  
ρήκα 9 ρήκα 10 

 

πκπεξάζκαηα 

Απφ ηα πξψηα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 

πξνθχπηεη ε αλαγλψξηζε ηεο πνιιαπιήο σθειηκφηεηαο ηεο ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ Α‘ Γπκλαζίνπ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ σθειηκφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ Α‘ 

Γπκλαζίνπ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ην πςειφ πνζνζηφ ζεηηθήο απάληεζεο ζηελ 

αληίζηνηρε εξψηεζε.  

Αμίδεη  φκσο λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο: κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη 

φηη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ρξεηάδεηαη βειηίσζε,φηη δελ είλαη ειθπζηηθή ε εκθάληζε ηνπ 

εγρεηξηδίνπ θαη φηη ην εηθαζηηθφ πιηθφ είλαη πεξηνξηζκέλν, ελψ δελ είλαη κηθξφ ην 

πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζεσξεί φηη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δελ δίλεη ζε κεγάιν 
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βαζκφ ηε δπλαηφηεηα λα δηδαρζνχλ ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο αξραίαο 

ζε ζπζρεηηζκφ κε απηά ηεο λέαο ειιεληθήο. Καη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, φκσο, 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππνβνεζείηαη ε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ, θαζψο εθθξάδεηαη απφ αξθεηνχο καζεηέο 

ε επηζπκία αιιαγήο θαη επηινγήο πην απιψλ θαη ελδηαθεξφλησλ θεηκέλσλ ζην Α‘ κέξνο 

ησλ ελνηήησλ,  ν εκπινπηηζκφο ηνπ εγρεηξηδίνπ κε επηπιένλ εηθαζηηθφ πιηθφ αιιά θαη ε 

επηινγή πην απιψλ αζθήζεσλ ζην Β‘ Μέξνο (Λεμηινγηθά-Δηπκνινγηθά) θαη ην Γ‘ Μέξνο 

(Γξακκαηηθά-πληαθηηθά). εκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ κέζνδν θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο σο πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο δελ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ιφγσ ηεο κε νξηζηηθήο νινθιήξσζεο ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Σα πξψηα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ 

ζε θάπνην βαζκφ ηα ζεκεία αλαληηζηνηρίαο πνπ εληνπίζακε ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηεο 

αληηζηνηρίαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα δηαθάλεθε θαη απφ ηελ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα φηη ην εηθαζηηθφ πιηθφ ηνπ 

βηβιίνπ ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλν, ηα θείκελα-απνζπάζκαηα ηνπ Α‘ Μέξνπο ηεο θάζε 

ελφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη σο κέηξηαο δπζθνιίαο ή δχζθνια, δηαηππψλεηαη επίζεο ε 

άπνςε φηη δελ αμηνπνηνχληαη νη γλψζεηο ηεο λέαο ειιεληθήο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ηέινο, πξνηείλεηαη 

ε επηινγή πην απιψλ ιεμηινγηθψλ-εηπκνινγηθψλ θαη γξακκαηηθψλ-ζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ ζην Β‘ θαη Γ‘ Μέξνο ηεο θάζε ελφηεηαο ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή. ια ηα 

παξαπάλσ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε επηθχιαμε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επεμεξγαζίαο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο. ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη ην βηβιίν «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα» ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ αθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ελφο εγρεηξηδίνπ. Βαζίδεηαη αξρηθά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

θεηκέλνπ καδί κε ηα γισζζηθά ζρφιηα θαη ηηο εξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο θαη ηηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, νη νπνίεο ζε θάπνηεο ελφηεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

θάπνηεο δηαζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλερίδεη κε ηελ παξνπζίαζε 

ησλ ιεμηινγηθψλ-ζεκαζηνινγηθψλ θαη γξακκαηηθψλ-ζπληαθηηθψλ κεξψλ, θάζε έλα απφ ηα 

νπνία ζπλνδεχεηαη απφ αζθήζεηο εκπέδσζεο (θαη φια ηα παξαπάλσ ζπλνδεπφκελα απφ 

πεξηνξηζκέλν εηθαζηηθφ πιηθφ). Γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ πξνζέγγηζή καο, ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, παξφιν πνπ αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ, παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ζε θάπνηα ζεκεία, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε θαη πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηα 

ζεζκηθά θείκελα. 

Δλδεηθηηθέο πξνηάζεηο 

Αξρηθά, ζεσξνχκε πσο ν καζεηήο ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ ζα πξέπεη λα δηδαρζεί ηα 

γισζζηθά θαηλφκελα ηεο αξραίαο ζηαδηαθά, μεθηλψληαο απφ απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κηα επθνιία πξνζέγγηζεο θαη γεηηληάδνπλ πξνο ηα λέα ειιεληθά, θαζψο θαη ζηνηρεία 

ζεκειηψδε, φπσο ην ξήκα εἰκί θαη θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά θαη ζα ηνπ είλαη 

ρξήζηκα γηα ηελ νπζηαζηηθή εθκάζεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο (Βνζθφο, 1992: 272-280). 

Πηζηεχνπκε πσο ζα ήηαλ θαιφ ην κάζεκα λα έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε κε ηελ 

γιψζζα θαη φρη ηελ θαηάθηεζε ησλ θαηλνκέλσλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεία πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ απφ ηε κειέηε γηα ηελ αληηζηνηρία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ 

απφηεδεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ Α‘ 
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Γπκλαζίνπ, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηηο εμήο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ –πάληα κε ηελ επηθχιαμε, εθφζνλ ε επεμεξγαζία φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί- : 

Πξσηίζησο, ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ πνιχ βνεζεηηθφ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α‘ 

Γπκλαζίνπ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ζχληνκα θείκελα, απιά θαη θαηαλνεηά, φπσο: 

δηάθνξνη κχζνη, αζηείεο ηζηνξίεο, παξάδνμα, κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθαίλεηαη ν θαζεκεξηλφο 

βίνο ησλ αξραίσλ ζηα επαγγέικαηα, ζηελ αγνξά, ζην ζπίηη, ζηνλ πφιεκν θ.ι.π. ή αθφκε 

ζα ήηαλ βνεζεηηθή ε παξνπζίαζε φξσλ θαη αμησκάησλ είηε κεκνλσκέλα είηε εληαγκέλα 

ζε θείκελα ζπγγξαθέσλ απφ δηάθνξεο επηζηήκεο, φπσο ηαηξηθή, καζεκαηηθά, θπζηθή θ.ά. 

Σα θείκελα απηά κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ (Παπαθσλζηαληίλνπ-

Βνζθφο-Θενδσξνπνχινπ, 1992: 263-268).  

Δπηπιένλ, πηζηεχνπκε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη επνπηηθά κέζα, ηα νπνία παίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ 

πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ. Πξσηίζησο, σο επνπηηθφ 

κέζν ζεσξείηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ κνξθή ηνπ, ε δηάηαμε ηεο χιεο, ε παξνπζία 

βνεζεηηθψλ πηλάθσλ, δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ, θσηνγξαθηψλ θαη παξαζηάζεσλ, θαζψο 

θαη παξαπνκπψλ γηα θαηλφκελα ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ζε αληίζηνηρα 

θεθάιαηα ησλ βηβιίσλ ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη γεληθά ε φιε εκθάληζε 

ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επαθή ηνπ 

καζεηή κε ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα. Δθηφο φκσο απφ ηε κνξθή ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, ζπκπιεξσκαηηθά θαιφ ζα ήηαλ λα αλαδεηνχληαη θαη άιια κέζα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε αμηνπνίεζε ησλ Ζ/Τ, ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ, ε επίζθεςε ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ε αλάιπζε έξγσλ αξραίαο ηέρλεο, ε θαηαζθεπή 

ραξαθηεξηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αξραίνπ θφζκνπ θ.ά. (Γηαθνπκήο, 1992: 83-84· 

Γειιαζνχδαο, 1992: 233).  

Δπίζεο, εμίζνπ ζεκαληηθφ θαηά ηελ πξψηε επαθή ηνπ καζεηή κε ηελ αξραία ειιεληθή 

είλαη ε ζπλερήο αλαθνξά θαη ν ζπλερήο ζπζρεηηζκφο –φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ- κε ηα 

θαηλφκελα ηεο λέαο ειιεληθήο θαηά ηε δηδαζθαιία ηφζν ηνπ ιεμηινγηθνχ-εηπκνινγηθνχ, 

φζν θαη ησλ γξακκαηηθψλ-ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ.Δίλαη θαιφ ζε θάζε ζηνηρείν πνπ 

δηδάζθεηαη λα γίλεηαη παξάιιειε αλαθνξά ζηηο ήδε θεθηεκέλεο γλψζεηο ηεο Νέαο 

Διιεληθήο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ εηπκνινγία απνηειεί έλαλ πνιχ θαιφ ηξφπν 

πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ ζαπκαζκνχ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηεο 

απνδνηηθφηεξεο εθκάζεζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ λένπ πξνο δηδαζθαιία αληηθεηκέλνπ 

(Βνζθφο, 1992: 279 · Debut, 1979: 58-61). Τπάξρνπλ πνιιέο ιέμεηο πνπ δνπλ απφ ηελ 

επνρή ηνπ Οκήξνπ κέρξη θαη ζήκεξα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε γιψζζα εμειίζζεηαη, 

αιιά ζε απηή ηεο ηελ εμέιημε ράλεη ιίγα ζηνηρεία, ελψ ηα πεξηζζφηεξα ηα δηαηεξεί. 

Δπίζεο, θαιφλ είλαη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα εηπκνιφγεζεο επηζηεκνληθψλ φξσλ πνπ νη 

καζεηέο ζπλαληνχλ ζε άιια καζήκαηα θαη νη νπνίνη έρνπλ αξραία ειιεληθή πξνέιεπζε. 

πλνςίδνληαο, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ελψ αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί απφ ηα ζεζκηθά θείκελα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζήο 

ηνπ, ψζηε απηφ λα απνηειέζεη γηα ην καζεηή έλα πνιπηξνπηθφ εξγαιείν, ην νπνίν εθηφο 

απφ ηε κεηαθνξά ησλ κελπκάησλ θαη ηελ πξνζθνξά ηεο λέαο γλψζεο, εθηφο απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε  ηεο γλψζεο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ δηαιφγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζα επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κνξθή 

δηδαζθαιίαο θαη παξάιιεια ζα επηδηψθεη ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ 

αμηνπνηψληαο αλάινγα ην εηθαζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιηθφ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

επειπηζηνχκε φηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              503 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

ηεο έξεπλαο ζα είκαζηε ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπκε κηα νινθιεξσκέλε ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε ζηνρεχνληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  δηδαζθαιία ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ Α‘ Γπκλαζίνπ. 
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Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία Φηινινγηθψλ καζεκάησλζηε  

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί. 
 

Παπαθσλζηαληίλνπ Παξαζθεπή 

Υιλϐλογοσ, 1ο Γυμνϊςιο Αρτϋμιδοσ Ανατ. Αττικόσ  
parkpap@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Η παροϑςα ερευνητικό εργαςύα εκπονόθηκε ςτα πλαύςια του μεταπτυχιακοϑ 
προγρϊμματοσ «πουδϋσ ςτην Εκπαύδευςη» του ΕΑΠ και αφορϊ ςτην αξιοπούηςη 
των Σεχνολογιών Πληροφορύασ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) ςτη διδαςκαλύα των 
φιλολογικών μαθημϊτων ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη. κοπϐσ τησ ϋρευνασ όταν 
να διαπιςτωθεύ αν οι επιμορφωμϋνοι ςτη χρόςη των ΣΠΕ φιλϐλογοι χρηςιμοποιοϑν 
τισ αποκτηθεύςεσ γνώςεισ ςτη διδακτικό πρακτικό ό εμποδύζονται απϐ τυχϐν 
αναςταλτικοϑσ παρϊγοντεσ και αν η χρόςη των ΣΠΕ ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη και 
αποτελεςματικϐτητα τησ διδακτικόσ και μαθηςιακόσ διαδικαςύασ.Η ερευνητικό 
μϋθοδοσ όταν ποςοτικό με χρόςη προκαθοριςμϋνων εργαλεύων (ερωτηματολϐγια). 
Σο δεύγμα αποτϋλεςε ομϊδα φιλολϐγων καθηγητών τησ ευρϑτερησ περιοχόσ 
Ανατολικόσ Αττικόσ, επιμορφωμϋνων ςτισ ΣΠΕ. Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 
κατϋδειξαν ϐτι οι επιμορφωμϋνοι εκπαιδευτικού αναγνωρύζουν ςε μεγϊλο βαθμϐ την 
αξύα χρόςησ των ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα, πιςτεϑοντασ ϐτι αποτελοϑν εργαλεύο για τον 
εμπλουτιςμϐ του μαθόματοσ με ςημαντικϊ οφϋλη για τουσ μαθητϋσ. Πρακτικϋσ 
δυςκολύεσ ϐμωσ τουσ αποθαρρϑνουν, ώςτε ϋνα μικρϐ ποςοςτϐ να τα χρηςιμοποιεύ 
ςτην πρϊξη. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: ΣΠΕ, φιλολογικϊ μαθόματα, μϋθοδοι διδαςκαλύασ 

Δηζαγσγή 

Θεωρητικό πλαύςιο 

Η ϋρευνα αυτό αφορϊ ςτην αξιοπούηςη των Σεχνολογιών Πληροφορύασ και Επικοινωνιών 
(ΣΠΕ) - και ςυγκεκριμϋνα των εκπαιδευτικών λογιςμικών και του Διαδικτϑου - ςτη 
διδαςκαλύα των φιλολογικών μαθημϊτων ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη (Γυμνϊςιο –
Λϑκειο) ςτην Ελλϊδα ςόμερα. Οι Νϋεσ Σεχνολογύεσ ειςόχθηςαν ςτη Δευτεροβϊθμια 
Εκπαύδευςη αρχικϊ ςτα πλαύςια του μαθόματοσ τησ Πληροφορικόσ, εξελύχθηκαν ϐμωσ ςε 
ευρϑτερο μϋςο διδαςκαλύασ και μϊθηςησ, καθώσ ςταδιακϊ αξιοποιόθηκαν απϐ τουσ 
διδϊςκοντεσ ποικύλων γνωςτικών αντικειμϋνων και μαθημϊτων. Οι Η/Τ, καθώσ ςυνδυϊζουν 
πολυμϋςα και διαδύκτυο, χρηςιμοποιοϑνται ωσ μϋςο εργαςύασ (αξιοπούηςη των 
προγραμμϊτων επεξεργαςύασ κειμϋνου, τοπικών δικτϑων επικοινωνύασ, υπερκειμϋνου), ωσ 
πηγό ϊντληςησ πληροφοριών, αλλϊ και επικοινωνύασ, ςυγχρονικόσ και αςϑγχρονησ. 
Ειδικϐτερα, ςτα μαθόματα τησ γλωςςικόσ αγωγόσ, ςτη λογοτεχνύα και ςτην ιςτορύα απϐ τα 
μϋςα του 1980 ϊρχιςε ςταδιακϊ η παιδαγωγικό αξιοπούηςη των υπολογιςτών.Απϐ τη 
δεκαετύα του 1990 νϋεσ δυνατϐτητασ εμφανύςτηκαν με την ευρϑτερη χρόςη κυρύωσ του 
διαδικτϑου, τη δημιουργύα ποικύλων λογιςμικών για εκπαιδευτικό χρόςη ςτα φιλολογικϊ 
μαθόματα, αλλϊ και πιλοτικών προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ (π.χ. το πιλοτικϐ πρϐγραμμα 
«Οδϑςςεια») (Γιακουμϊτου, 2004).  

Παρϐμοια προγρϊμματα εφαρμϐςτηκαν ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ με ςτϐχο την 
αλλαγό των διαδικαςιών μϊθηςησ, ώςτε απϐ ατομικό και απομνημονευτικό να γύνει 
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διερευνητικό-ομαδοςυνεργατικό, να προςεγγύζει ολιςτικϊ τη γνώςη, να αναπτϑςςει τισ 
δεξιϐτητεσ και να καλλιεργεύ θετικϋσ ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ των μαθητών 
(πυροποϑλου, 2007).Η εμπλοκό και ο καθοριςτικϐσ ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ ςτην 
υλοπούηςη των καινοτομιών αυτών εύναι εμφανόσ. Η χρόςη των υπολογιςτών ενθαρρϑνει 
νϋουσ τρϐπουσ δουλειϊσ, νϋουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτϐχουσ και μεθοδολογύα (Γιακουμϊτου, 
2004). Ιδιαύτερα ςτα φιλολογικϊ μαθόματα η ςυςτηματικό επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών 
ςτη χρόςη των ΣΠΕ–Α΄ και Β΄ Επιπϋδου του ΕΠ «Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη», ΕΠΑ 
(2007-2013) - τα τελευταύα χρϐνια ϋχει προςφϋρει πολϑτιμα εργαλεύα ςε επύπεδο θεωρύασ 
αλλϊ και πρακτικόσ εφαρμογόσ διδακτικών ςεναρύων.  
Οι προςδοκύεσ ϐμωσ για την αξιοπούηςη των γνώςεων αυτών ςτη διδακτικό πρακτικό ςτα 
ςχολεύα - και μϊλιςτα ςτα δημϐςια - δεν επαληθεϑτηκαν πϊντα, ςϑμφωνα με ςχετικϋσ 
ϋρευνεσ (Γιακουμϊτου, 2004;Κουτςογιϊννησ, 2007).Οι ςϑγχρονεσ τϊςεισ τησ παιδαγωγικόσ - 
γνωςτικϐσ και κοινωνικϐσεποικοδομητιςμϐσ (Bruner, 1961;Kolb, 1975), 
κοινωνικοπολιτιςμικϋσ θεωρύεσ μϊθηςησ (Vygotsky, 1978) - προβϊλλουν τη 
διερευνητικό‐ανακαλυπτικό διαδικαςύα, την ενεργητικό εμπλοκό των μαθητών μϋςα απϐ 
την ομαδοςυνεργατικό μϋθοδο, την ενθϊρρυνςη τησ δημιουργικϐτητασ, τησ κριτικόσ 
ςκϋψησ, τησ δυνατϐτητασ επύλυςησ προβλημϊτων και λόψησ αποφϊςεων, τη βελτύωςη τησ 
επικοινωνιακόσ ικανϐτητασ και γενικϐτερα την καλλιϋργεια μεταγνωςτικών δεξιοτότων 
ςτουσ μαθητϋσ. Οι ςτϐχοι αυτού επιτυγχϊνονται ιδιαύτερα με την αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε., 
ϐταν οι εκπαιδευτικού δύνουν ϋμφαςη ςτη  διαδικαςύα τησ γνώςησ και ςτο παιχνύδι. Οι νϋεσ 
τεχνολογύεσ ωσ περιβϊλλοντα εργαςύασ γύνονται τϐτε μϋςα και φορεύσ ενϐσ νϋου 
πολιτιςμικοϑ, κριτικοϑ και ψηφιακοϑ γραμματιςμοϑ (Μουλϊ, 2013). Σαυτϐχρονα ϐμωσ ο 
παραδοςιακϐσ τρϐποσ τησ δαςκαλοκεντρικόσ διδαςκαλύασ κλονύζεται με τη χρόςη των νϋων 
καινοτϐμων εκπαιδευτικών εργαλεύων και ςυγκροϑεται με τη λογικό και ςτοχοθεςύα των  
νϋων τρϐπων διδαςκαλύασ (Μϊτοσ&Φρονϊκη, 2011). Ο επιςτημονικϐσ διϊλογοσγνώριςε 
λοιπϐν και αντιπαραθϋςεισ ςχετικϊ με το θϋμα τησ χρόςησ των τεχνολογιών ςτα διϊφορα 
μαθόματα (Livingstone, 2012).Ειδικϐτερα,ανακϑπτουν πολλϊ προβλόματα και δυςκολύεσ 
που ςυνδϋονται κυρύωσ με την πρακτικό αξιοπούηςη τησ θεωρύασ.  

Βιβλιογραφικό αναςκόπηςη 

Οι εργαςύεσ που επιλϋξαμε και χρηςιμοποιόςαμε ςτη βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη εςτιϊζουν 
ςτα θϋματα αυτϊ (Flanagan, 2013;Srafron, 2005; Γιαννακοϑ, 2009; Μουλϊ, 2013; Σςιβϊ, 
2011). Ο κοινϐσ ϊξονασ ςτον θεωρητικϐ προβληματιςμϐ των ερευνών αυτών ςχετύζεται με 
την αξύα και τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει η χρόςη των ποικύλων μορφών των ΣΠΕ ςτην 
διδακτικό των φιλολογικών μαθημϊτων. τϐχοσ τησ χρόςησ αυτόσ εύναι τα νϋα 
περιβϊλλοντα μϊθηςησ να ενιςχϑουν την κριτικό ςκϋψη και να προκαλοϑν το ενδιαφϋρον 
των μαθητών, ώςτε να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και να 
αποκομύζουν τα μϋγιςτα οφϋλη απϐ τη διδαςκαλύα. Η προςθόκη τησ τεχνολογύασ ςτη 
διδακτικό δεν ειςϊγει απϐ μϐνη τησ την ϋννοια τησ καινοτομύασ. Η νοηματοδϐτηςη και η 
αποτελεςματικό καθοδόγηςη εκ μϋρουσ του εκπαιδευτικοϑ μπορεύ να φϋρει την υπϋρβαςη 
ςτην παιδαγωγικό και να ενιςχϑςει τη μϊθηςη. Ο εκπαιδευτικϐσ, ωσ βαςικϐσ μοχλϐσ τησ 
εφαρμογόσ τησ καινοτομύασ, πρϋπει να εύναι ευϋλικτοσ ςτη χρόςη και να λαμβϊνει υπϐψη τα 
πλεονεκτόματα και τα ενδεχϐμενα μειονεκτόματα τησ χρόςησ των τεχνολογικών εργαλεύων 
(Κουτςογιϊννησ,2007).Κοινϐ ςτοιχεύο των ερευνών αυτών αποτελεύϐχι μϐνο ο 
προβληματιςμϐσ που αφορϊ την προςφορϐτερη και αποτελεςματικϐτερη χρόςη των ΣΠΕ, 
αλλϊ και τα ποικύλα προβλόματα που παρουςιϊζονται κατϊ την πρακτικό εφαρμογό τησ 
θεωρύασ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ. Οι ερευνητϋσ ςυγκλύνουν ςτο ϐτι με τον ϋνα ό τον ϊλλο 
τρϐπο η ενςωμϊτωςη των ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα αποτελεύ μονϐδρομο. Οι ανϊγκεσ των 
μαθητών/τριών και οι ςυνθόκεσ τησ εποχόσ απαιτοϑν την προςαρμογό και αξιοπούηςη με 
τρϐπο κριτικϐ και διακριτϐ των εργαλεύων που η ςϑγχρονη τεχνολογύα μασ προςφϋρει και 
τα οπούα ςυνεχώσ εξελύςςονται. Παρϊλληλα, εςτιϊζουν και ςτισ δυςκολύεσ που οι 
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εκπαιδευτικού καλοϑνται να υπερπηδόςουν, ώςτε να υλοποιόςουν τα ορϊματα και τισ 
καινοτϐμεσ δρϊςεισ που διδϊχθηκαν ςε ςχετικϊ επιμορφωτικϊ προγρϊμματα. 
Για παρϊδειγμα, ςτισ ϋρευνεσ των Κουτςογιϊννη (2007) και Γιακουμϊτου (2004) τα 
αποτελϋςματα κατϋδειξαν ϐτι οι περιςςϐτεροι ςυμφωνοϑν ϐτι η χρόςη των υπολογιςτών 
ςυνιςτϊ καινοτομύα, τϐνιςαν τη θετικό εμπειρύα που αποκϐμιςαν οι επιμορφωμϋνοι, τη 
θετικό ςτϊςη και το ενδιαφϋρον τουσ για ςυνϋχιςη τησ επιμϐρφωςησ, αλλϊ ταυτϐχρονα 
κατϋγραψαν και μια ςειρϊ απϐ προβλόματα που εμποδύζουν την απρϐςκοπτη εφαρμογό 
ςτα ςχολεύα. Οι δυςκολύεσ που ςυνϊντηςαν ςτη ςχολικό πραγματικϐτητα αποθϊρρυναν 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ και τουσ εμπϐδιςαν ςε μεγϊλο βαθμϐ να μετατρϋψουν τη θεωρύα ςε 
πρϊξη. Ο αρχικϐσ ενθουςιαςμϐσ προςκροϑει ςυνόθωσ ςε τεχνικοϑσ, οργανωτικοϑσ, 
πολιτιςτικοϑσ και κοινωνικο-οικονομικοϑσ παρϊγοντεσ, οι οπούοι ευθϑνονται και για την 
καθυςτϋρηςη τησ ειςαγωγόσ και διϊδοςησ των ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα των φιλολογικών 
μαθημϊτων. Ορμώμενοι απϐ τα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ερευνών θελόςαμε να 
διερευνόςουμε το θϋμα ςτα πλαύςια τησ ςημερινόσ ελληνικόσ εκπαιδευτικόσ 
πραγματικϐτητασ. 

κοπόσ - Ερευνητικού τόχοι 

 κοπϐσ τησ ϋρευνϊσ μασ όταν να διαπιςτώςουμε: α) αν οι επιμορφωμϋνοι ςτη χρόςη των 
ΣΠΕ φιλϐλογοι χρηςιμοποιοϑν τισ αποκτηθεύςεσ γνώςεισ ςτην διδακτικό πρακτικό ό 
εμποδύζονται απϐ τυχϐν αναςταλτικοϑσ παρϊγοντεσ και β) αν η χρόςη των ΣΠΕ ςτα 
φιλολογικϊ μαθόματα ςυμβϊλλει ςτην βελτύωςη και ςτην αποτελεςματικϐτητα τησ 
διδακτικόσ και τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. 
τϐχοι τησ ϋρευνασ μασ όταν να καταγρϊψουμε: 
1.  Ση ςυχνϐτητα χρόςησ διαφϐρων μορφών ΣΠΕ (Διαδικτϑου, εκπαιδευτικών λογιςμικών) 
ςτη διδακτικό πρϊξη απϐ επιμορφωμϋνουσ φιλολϐγουσ καθηγητϋσ ςτη δημϐςια 
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη.2. Σα ενδεχϐμενα παιδαγωγικϊ και μαθηςιακϊ οφϋλη των 
μαθητών τησ ςχολικόσ αυτόσ βαθμύδασ απϐ τη χρόςη των ΣΠΕ ςτα φιλολογικϊ μαθόματα.3. 
Σισ ςτϊςεισ και τισ απϐψεισ των καθηγητών ςχετικϊ με τη χρόςη των ΣΠΕ ωσ 
εκπαιδευτικών εργαλεύων.4. Προβλόματα, δυςκολύεσ και εμπϐδια που αντιμετωπύζουν οι 
εκπαιδευτικού ςτην προςπϊθειϊ τουσ να ενςωματώςουν τισ ΣΠΕ ςτη διδακτικό των 
φιλολογικών μαθημϊτων. 

Μεθοδολογύα 

Εύδοσ μεθόδου 

   Η μϋθοδοσ που ακολουθόςαμε ςτην ϋρευνϊ μασ όταν ποςοτικό. Προςανατολύςτηκε ςτην 
περιγραφό και ςτην εξόγηςη τϊςεων και ςυμπεριφορών με χρόςη προκαθοριςμϋνων 
εργαλεύων (ερωτηματολϐγια), ςτοχεϑοντασ αφενϐσ ςτη ςυςχϋτιςη μεταβλητών (π.χ. χρόςη 
ΣΠΕ και βελτύωςη διδαςκαλύασ) και αφετϋρου ςτην περιγραφό των τϊςεων για ϋναν 
πληθυςμϐ ανθρώπων (Νικολοποϑλου, 2010).Με ςυγκεκριμϋνα ερωτόματα προςπαθόςαμε 
να εξαςφαλύςουμε μετρόςιμα δεδομϋνα πϊνω ςτισ μεταβλητϋσ. υγκεντρώςαμε τα 
δεδομϋνα με τη μορφό αριθμών καιμετϊ την ανϊλυςητων αποτελεςμϊτων, επιχειρόςαμε να 
οδηγηθοϑμε ςε ςυμπερϊςματα. Η δειγματοληψύα τησ πιλοτικόσ μασ ϋρευνασ όταν βολικό, 
χωρύσ πιθανϐτητα και βαςύςτηκε ςτην ανταπϐκριςη, την προθυμύα και τη διαθεςιμϐτητα 
των ςυμμετεχϐντων. Ψσ εκ τοϑτου τα αποτελϋςματα δεν μποροϑν να θεωρηθοϑν 
γενικεϑςιμα. Για την ϊντληςη δεδομϋνων απευθυνθόκαμε ςε ομϊδα φιλολϐγων καθηγητών 
και καθηγητριώντησ ευρϑτερησ περιοχόσ Ανατολικόσ Αττικόσπου ϋχουν ολοκληρώςει 
επιμϐρφωςη Α΄ και Β΄ Επιπϋδου ςτισ ΣΠΕ. Διερευνόςαμε τισ ςτϊςεισ, τισ προθϋςεισ, τισ 
πρακτικϋσ και τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν οι ςυγκεκριμϋνοι εκπαιδευτικού ςτην 
ελληνικό πραγματικϐτητα ςόμερα. 

Περιοριςμού τησ ϋρευνασ 
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Σο δεύγμα μασ αποτελεύται απϐ 33 φιλολϐγουσ καθηγητϋσ.Αςφαλώσ, το δεύγμα αυτϐ για 
ποςοτικό ϋρευνα εύναι πολϑ μικρϐ και για αυτϐ τα αποτελϋςματα εύναι πολϑ 
ενδεικτικϊ.Όςον αφορϊ τα δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ των εκπαιδευτικών, αναμενϐμενο 
όταν η ςυντριπτικό πλειοψηφύα να εύναι γυναύκεσ, καθώσ η αναλογύα των δϑο φϑλων ςτον 
κλϊδο των φιλολϐγων εύναι εμφανώσ δυςανϊλογη. Επιπλϋον, η ϋρευνα θα μποροϑςε να 
ςυμπληρωθεύ με τη χρόςη και ευρϑτερησ ποιοτικόσ προςϋγγιςησ ό και ϊλλωνερευνητικών 
εργαλεύων, π.χ.ςυνεντεϑξεισ.Υροντύςαμε να μην προκϑψουνηθικϊ ζητόματα, με τη 
διαβεβαύωςη για εξαςφϊλιςη τησ εμπιςτευτικϐτητασ και τησ ανωνυμύασ. Πρακτικϋσ 
δυςκολύεσ ϐςον αφορϊ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα (π.χ. καθυςτϋρηςη, 
επιφυλακτικϐτητα, δυςπιςτύα, απροθυμύα ςυμμετοχόσ) δεν δημιοϑργηςαν 
ιδιαύτεραπροβλόματα. 

Ερευνητικό εργαλεύο 

Σο ερευνητικϐ εργαλεύο που χρηςιμοποιόςαμε όταν ερωτηματολϐγιο που χορηγόθηκε δια 
ζώςησ ατομικϊ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ, οι οπούοι κλόθηκαν να το ςυμπληρώςουν και να το 
επιςτρϋψουν ϊμεςα ό ςε εϑλογο χρονικϐ διϊςτημα ςτην ερευνότρια. Σο ερωτηματολϐγιο 
αποτελεύ τροποπούηςη, παραλλαγό και ςϑνθεςη προςαρμοςμϋνη ςτισ ανϊγκεσ τησ 
παροϑςασ ϋρευνασ δϑο ϋγκυρων ερωτηματολογύων, τησ KimberlyVanHorn-Grassmeyer, 
(Creswell, 2011, ς. 445) και τησ Ατςϐγλου (2011). Οι ςυμμετϋχοντεσϋδωςαν βαςικϋσ 
προςωπικϋσ, δημογραφικϋσ πληροφορύεσ και επϋλεξαν απαντόςεισ ςτισ ερωτόςεισ. Οι 
ερωτόςεισ όταν κυρύωσ κλειςτϋσ και παρεύχαν τη δυνατϐτητα πϋντε επιλογών απαντόςεων 
για τη διευκϐλυνςη τησ κωδικοπούηςησ και τη ςϑγκριςη των αποτελεςμϊτων. 
Φρηςιμοποιόθηκαν και ελϊχιςτεσ ανοιχτϋσ ερωτόςεισ, για να δοθεύ η δυνατϐτητα ςτουσ 
ςυμμετϋχοντεσ να δώςουν απαντόςεισ που δεν περιλαμβϊνονται ςτισ επιλογϋσ και για να 
υπϊρξει δυνατϐτητα ςυλλογόσ και οριςμϋνων ποιοτικών δεδομϋνωνκαθώσ και εμβϊθυνςη 
ςτο θϋμα.. Καταβλόθηκε προςπϊθεια να αποφευχθοϑν ευαύςθητα ερωτόματα ό να δοθοϑν 
με τρϐπο προςεγμϋνο και διακριτικϐ. Επύςησ δϐθηκε προςοχό ςτην ποιϐτητα των 
ερωτόςεων, ώςτε να εύναι ςαφεύσ και ξεκϊθαρεσ και να ενθαρρϑνουν τον ςυμμετϋχοντα να 
απαντόςει. Ϊγινε πιλοτικϐσ ϋλεγχοσ με δϑο πρϐθυμουσ καθηγητϋσ.  
Η δομό του ερωτηματολογύου επιχειρόθηκε να αντιςτοιχεύ ςτα ερευνητικϊ ερωτόματα και 
περιγρϊφεται ςτη ςυνϋχεια. Σο ερωτηματολϐγιο χωρύζεται ςε τρύα μϋρη. Σο πρώτο μϋροσ 
ξεκινϊει με απλϋσ, εϑκολεσ, μη απειλητικϋσ δημογραφικϋσ ερωτόςεισ που αφοροϑν τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ, δηλαδό το ςχολεύο ϐπου υπηρετοϑν, το φϑλο, την ηλικύα, τα χρϐνια 
υπηρεςύασ και το αν ϋχουν λϊβει επιμϐρφωςη Α΄ και Β΄ Επιπϋδου. Σο δεϑτερο μϋροσ εύχε 
ςκοπϐ να ςυλλϋξει πληροφορύεσ απϐ τη μελϋτη των απαντόςεων των ςυμμετεχϐντων 
ςχετικϊ με την πραγματικό ςυμπεριφορϊ των ατϐμων ςτο δεύγμα. Η χρόςη ΣΠΕ ςτην 
εκπαιδευτικό πρακτικό αξιολογεύται ςτισ ερωτόςεισ του μϋρουσ αυτοϑ. Ανϊμεςϊ τουσ 
υπϊρχουν και δϑο ερωτόςεισ ανοιχτοϑ τϑπου.  Η πρώτη ερώτηςη ζητϊ απϐ τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ να αναφϋρουν λογιςμικϊ που χρηςιμοποιοϑν ςτο μϊθημϊ τουσ και η 
δεϑτερη να αναφϋρουν εφαρμογϋσ του διαδικτϑου που χρηςιμοποιοϑν για τισ ανϊγκεσ του 
μαθόματοσ. το τρύτο μϋροσ οι ερωτόςεισ αφοροϑν ςτη διερεϑνηςη ατομικών ςτϊςεων ό 
απϐψεων. Η αντιλαμβανϐμενη χρηςιμϐτητα, η ευκολύα χρόςησ, η αποτελεςματικϐτητα, η 
τεχνικό υποδομό και υποςτόριξη, ο χρϐνοσ, αξιολογόθηκαν με τισ ερωτόςεισ του μϋρουσ 
αυτοϑ, το οπούο κλεύνει με μύα ερώτηςη ανοιχτοϑ τϑπου, που ζητϊ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
να αναφϋρουν τισ ςημαντικϐτερεσ δυςκολύεσ και τα εμπϐδια που αντιμετωπύζουν 
προςωπικϊ, ϐςον αφορϊ ςτην ϋνταξη των ΣΠΕ ςτη διδακτικό πρακτικό. τισ ερωτόςεισ του 
δεϑτερου μϋρουσ οι εκπαιδευτικού κλόθηκαν να επιλϋξουν απϐ πεντϊβαθμη κλύμακα 
ςυχνϐτητασ (ποτϋ, ςπϊνια, μερικϋσ φορϋσ, τακτικϊ, ςυχνϊ), ενώ ςτο τρύτο μϋροσ απϐ 
πεντϊβαθμη κλύμακα βαθμοϑ ςυμφωνύασ τϑπου Likert (π.χ. διαφωνώ απϐλυτα, διαφωνώ, 
ουδϋτεροσ/η, ςυμφωνώ, ςυμφωνώ απϐλυτα) (Ατςϐγλου, 2011, ς.71).  
 Όςον αφορϊ ςτην εγκυρϐτητα και ςτην αξιοπιςτύα του ερευνητικοϑ εργαλεύου, τα κριτόρια 
επιλογόσ μασ όταν τα ακϐλουθα: Σο εργαλεύο ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ του αναπτϑχθηκε 
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ςχετικϊ πρϐςφατα (τα τελευταύα πϋντε χρϐνια). Ϊχει χρηςιμοποιηθεύ και απϐ ϊλλουσ 
ςυγγραφεύσ. Η διαδικαςύα καταγραφόσ δεδομϋνων ταύριαζε με τα ερευνητικϊ ερωτόματα 
τησ μελϋτησ μασ. Η αξιοπιςτύα εξαςφαλύςτηκε με τη ςαφό διατϑπωςη των μεταβλητών και 
τη ςαφόνεια τησ βαθμολϐγηςησ, με την κατϊλληλη διαδικαςύα χορόγηςησ των 

ερωτηματολογύων και με την εφαρμογό χορόγηςησ και επαναχορόγηςησ. Η εγκυρϐτητα 
ςτηρύχτηκε κυρύωσ ςτην εγκυρϐτητα περιεχομϋνου. Επύςησ χρηςιμοποιόθηκαν ποικύλεσ 
κλύμακεσ μϋτρηςησ (ονομαςτικό, διατακτικό, κλύμακα διαςτημϊτων). 

Ανϊλυςη δεδομϋνων 

Δημογραφικϊ ςτοιχεύα  

Απϐ τα 33ςυνολικϊ ϊτομα που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα, 21 διδϊςκουν ςε Γυμνϊςιο και 12 
ςε Λϑκειο (ποςοςτϊ: 63,6% και 36,4% αντύςτοιχα). Όςον αφορϊ ςτο φϑλο, η ςυντριπτικό 
πλειοψηφύα, το 87,9 %, όταν γυναύκεσ και 12,1% ϊνδρεσ. Οι ηλικύεσ των ςυμμετεχϐντων 
αποτυπώνονται ςτον Πύνακα 1. 

 

 

Πύνακασ 1. Ηλικύα 

Ηλικύα υχνότητα Ποςοςτό % 
Μϋχρι 30 1 3,0 
31-40 
41-50                     

8 
13 

24,2 
39,4 

      51-60 11 33,3 

ύνολο 33 100.0 

Σα χρϐνια υπηρεςύασ τουσ καταγρϊφονται ςτο χόμα 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

χόμα1. Ϊτη υπηρεςύασ 

Επιμϐρφωςη Α΄ Επιπϋδου ςτισ ΣΠΕ εύχε ολοκληρώςει το 97%, ενώ Επιμϐρφωςη Β΄ 
Επιπϋδου το 30,3%. 

Επαγγελματικό πρακτικό 
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Η χρόςη Τπολογιςτό και Διαδικτϑου απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ κατϊ τη διαδικαςύα τησ 
προετοιμαςύασ τησ διδαςκαλύασ αποτυπώνεται ςτον Πύνακα 2.  

Πύνακασ 2. Προετοιμαςύα διδαςκαλύασ με χρόςη υπολογιςτό-διαδικτύου 

 υχνότητα Ποςοςτό % 

πϊνια 
Μερικϋσ φορϋσ  
Σακτικϊ  

1 
15 
9 

3,0 
45,5 
27,3 

υχνϊ 8 24,2 
ύνολο 33  100.0 

 
Αποτυπώνει την εκτεταμϋνη αποδοχό τησ χρηςιμϐτητασ του μϋςου κατϊ το ςτϊδιο αυτϐ. 
Αντύθετα, η χρόςη λογιςμικών ςτην τϊξη παρουςιϊζει ϊλλη εικϐνα. Μϐνο το 9,1% τα 
χρηςιμοποιεύ τακτικϊ και το 3% ςυχνϊ. Σο υπϐλοιπο ποςοςτϐ κυμαύνεται απϐ «ποτϋ» ϋωσ 
«Μερικϋσ φορϋσ». Σα αποτελϋςματα για τη χρόςη διαδικτϑου ςτην τϊξη επύςησ κατϋδειξαν 
πωσ ϋνα μικρϐ ποςοςτϐ, 9,1%, κϊνει τακτικό χρόςη και 6,1% ςυχνό χρόςη. Όςον αφορϊ 
ςτην ανϊθεςη εργαςιών με ΣΠΕ ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ το 48,5% απϊντηςε «Μερικϋσ φορϋσ» 
με ξεκϊθαρη τϊςη για ςυχνϐτερη εφαρμογό. 

Διερεύνηςη Σϊςεων, Αντιλόψεων, Προβλημϊτων 

Αναφορικϊ με τουσ/τισ μαθητϋσ/τριεσ 

τη διατϑπωςη ϐτι η χρόςη ΣΠΕ καθιςτϊ το μϊθημα πιο ενδιαφϋρον για τουσ/τισ 
μαθητϋσ/τριεσ δεν διαφώνηςε κανεύσ, ενώ ςυμφώνηςε η ςυντριπτικό πλειοψηφύα (Πύνακασ 
3). 

Πύνακασ 3:ΣΠΕ και ενδιαφϋρον μαθητών/τριών 

 υχνότητα Ποςοςτό % 

Οσδέτερος/η 
Σσμφωνώ 
Σσμφωνώ απόλστα 

4 
21 
8 

12,1 
63,6 
24,2 

ύνολο 33  100.0 
 
Αναφορικϊ με τηθετικό επύδραςη των ΣΠΕ ςτην επύδοςη, το 42,4% δόλωςε ϐτι ςυμφωνεύ, 
το 21,2 ϐτι διαφωνεύ και το 36,4 τηρεύ ουδϋτερη ςτϊςη. Αντύθετα, το 84,9% ςυμφωνεύ ϐτι η 
χρόςη ΣΠΕ ςυμβϊλλει ςτη θετικό ανταπϐκριςη και ςυμμετοχό των μαθητών ςτη μαθητικό 
διαδικαςύα. Επύςησ, οι περιςςϐτεροι καθηγητϋσ (ποςοςτϐ 84,9%) πιςτεϑουν ϐτι με τη χρόςη 
ΣΠΕ ςτην τϊξηαναπτϑςςεται η δημιουργικϐτητα των μαθητών. Με την εφαρμογό 
ομαδοςυνεργατικόσ μεθϐδου εκτιμοϑνϐτι καλλιεργοϑνται οι επικοινωνιακϋσ ικανϐτητεσ των 
μαθητών(ςε ποςοςτϐ 75,8%). Σϋλοσ, ςε μικρϐτερο ποςοςτϐ (51,6%) πιςτεϑουν ϐτι 
ενιςχϑεται και η κριτικό ικανϐτητα των μαθητών/τριών. 

Αναφορικϊ με τουσ/τισ εκπαιδευτικούσ 
τη διατϑπωςη ϐτι με την ενςωμϊτωςη των ΣΠΕ ωθοϑνται οι εκπαιδευτικού ςε 
εγκατϊλειψη παλαιών, παραδοςιακών τρϐπων και μεθϐδων διδαςκαλύασ, το 54,5% 
διαφώνηςε, ενώ 21,2% παρϋμεινε ουδϋτερο. Όςον αφορϊ το αν υπϊρχει κατϊλληλη 
υλικοτεχνικό υποδομό και εξοπλιςμϐσ ςτα ςχολεύα, το 78,8% απϊντηςε αρνητικϊ και μϐλισ 
12,1 θετικϊ. Η επϊρκεια ςε φιλολογικϊ λογιςμικϊ ςτα ςχολεύα  και ςε τεχνικϐ προςωπικϐ 
αξιολογόθηκε αρνητικϊ, για μεν το πρώτο ςε ποςοςτϐ 69,7%, ενώ για το δεϑτερο ςε 
ποςοςτϐ 48,5 και ουδϋτερα 24,2%. Σα προβλόματα χρϐνου και εφαρμογόσ του ωρολογύου 
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προγρϊμματοσ θεωρόθηκαν ςημαντικϐ εμπϐδιο για τη χρόςη ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα απϐ το 
84,9% των ςυμμετεχϐντων, καθώσ και οι πρακτικϋσ δυςκολύεσ και τα οργανωτικϊ 
προβλόματα των ςχολεύων ςε ποςοςτϐ 87,9% (Πύνακεσ 4,5,6 και 7).  

Πίλαθαο 4.Ύπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο - εμνπιηζκφο ζρνιείνπ 

 υχνότητα Ποςοςτό % 
Διαφωνώ απόλστα  
Διαφωνώ  
Οσδέτερος/η 
Σσμφωνώ 
 

9 
       17 

3 
4 

27,3 
51,5 
9,1 

12,1 

ύνολο 33  100.0 
 

Πύνακασ 5.Επαρκό φιλολογικϊ λογιςμικϊ ςτο ςχολεύο 

 υχνότητα Ποςοςτό % 

Διαφωνώ απόλστα  
Διαφωνώ  
Οσδέτερος/η 
Σσμφωνώ 

8 
       15 

8 
2 

24,2 
45,5 
24,2 
6,1 

ύνολο 33  100.0 
 

Πίλαθαο 6.Πξνβιήκαηα ρξφλνπ ή σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

 υχνότητα Ποςοςτό % 

Διαφωνώ  
Οσδέτερος/η 
Σσμφωνώ 
Σσμφωνώ απόλστα 

2 
         3 

16 
12 

6,1 
9,1 

48,5 
36,4 

ύνολο 33  100.0 
 

Πίλαθαο 7.Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ 

 υχνότητα Ποςοςτό % 

Διαφωνώ απόλστα  
Διαφωνώ  
Οσδέτερος/η 
Σσμφωνώ 
Σσμφωνώ απόλστα 

1 
         1 

2 
16 
13 

3,0 
3,0 
6,1 

48,5 
39.4 

ύνολο 33  100.0 
 

 

Η αναςφϊλεια λϐγω ελλιποϑσ κατϊρτιςησ δεν φϊνηκε να τουσ απαςχολεύ ιδιαύτερα, καθώσ 
μϐνο το 12,1 δόλωςε ϐτι αντιμετωπύζει τϋτοια πρϐβλημα. Σο ύδιο και η ιδιαύτερη 
προςπϊθεια που απαιτεύται για την προετοιμαςύα, η οπούα δυςκολεϑει μϐνο το 18,2%. Σο 
51,5% των ςυμμετεχϐντων πιςτεϑει ϐτι ϋχει επαρκεύσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ, ϐςον αφορϊ 
ςτη χρόςη ΣΠΕ ςτην τϊξη, ενώ το 57,6 πιςτεϑει ϐτι ϋχει και επαρκεύσ παιδαγωγικϋσ γνώςεισ, 
ϐςον αφορϊ ςτην εφαρμογό των ΣΠΕ ςε διδακτικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Σϋλοσ, ςτο ερώτημα 
αν νοιώθουν κατϊλληλα προετοιμαςμϋνοι και ϋτοιμοι να διαχειριςτοϑν τισ εκπαιδευτικϋσ 
αλλαγϋσ που προκαλεύ η ϋνταξη των ΣΠΕ ςτην εκπαιδευτικό πρακτικό ϋδωςαν απαντόςεισ 
που παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 8:  

Πύνακασ 8: Κατϊλληλη προετοιμαςύα για τισ εκπαιδευτικϋσ αλλαγϋσ 
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 υχνότητα Ποςοςτό % 

      Διαφωνώ  
Οσδέτερος/η 
Σσμφωνώ 
Σσμφωνώ απόλστα 

      9 
    11 
    11 
      2 

27,3 
33,3 
33,3 
6,1 

ύνολο 33  100.0 
 

το τελευταύο ερώτημα ανοιχτοϑ τϑπου, ϐπου κλόθηκαν να αναφϋρουν τισ ςημαντικϐτερεσ 
δυςκολύεσ και τα μεγαλϑτερα εμπϐδια που αντιμετωπύζουν προςωπικϊ ςτην ϋνταξη των 
ΣΠΕ ωσ μϋςο διδαςκαλύασ ςτο μϊθημϊ τουσ, δϐθηκαν αρκετϋσ και ενδιαφϋρουςεσ 
απαντόςεισ. ταχυολογώντασ, αναφϋρουμε: την ϋλλειψη υλικοτεχνικόσ υποδομόσ, την 
ϋλλειψη χρϐνου, το φϐρτο τησ διδακτϋασ ϑλησ, την πύεςη του ωρολογύου προγρϊμματοσ, 
τεχνικϊ προβλόματα, την ελλιπό επιμϐρφωςη του διδακτικοϑ προςωπικοϑ, την κακό 
οργϊνωςη των ςχολεύων και τη γραφειοκρατύα, την απειθαρχύα και ανωριμϐτητα ό την 
ελλιπό γνώςη των μαθητών/τριών.  
   υμπληρώνοντασ την περιγραφικό ςτατιςτικό ανϊλυςό μασ, καταγρϊψαμε τισ απαντόςεισ 
ανοικτοϑ τϑπου που ϋδωςαν αρκετού απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτα ερωτόματα του 
ερωτηματολογύου, ϐπου κλόθηκαν να αναφϋρουν και ςυγκεκριμϋνεσ μορφϋσ των ΣΠΕ που 
χρηςιμοποιοϑν ςτη διδακτικό πρακτικό τουσ. Αναφϋρουμε ενδεικτικϊ τισ κυριϐτερεσ, ϐπωσ 
αναδεύχθηκαν με βϊςη τα μεγαλϑτερα ποςοςτϊ ςυχνϐτητασ: επιλεγμϋνεσ ιςτοςελύδεσ, 
μηχανϋσ αναζότηςησ, εφαρμογϋσ Office, Youtube, προβολό video, ανοιχτϊ λογιςμικϊ 
περιβϊλλοντα, Web2 κ.ϊ. 

πκπεξάζκαηα 

Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ κατϋδειξαν ϐτι οι επιμορφωμϋνοι εκπαιδευτικού 
αναγνωρύζουν ςε μεγϊλο βαθμϐ την αξύα και χρόςη των ΣΠΕ ςτη διδακτικό πρακτικό, 
πιςτεϑοντασ ϐτι αποτελοϑν εργαλεύο για τον εμπλουτιςμϐ του μαθόματοσ με ποικύλα και 
ςημαντικϊ οφϋλη για τουσ μαθητϋσ. Πρακτικϋσ ϐμωσ δυςκολύεσ και αγκυλώςεισ του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ τουσ αποθαρρϑνουν με αποτϋλεςμα ςτην πρϊξη ϋνα μικρϐ 
ποςοςτϐ να κϊνει ευρεύα χρόςη. Σα ςημαντικϐτερα ευρόματα ϋχουν καταγραφεύ ςτην 
ανϊλυςη που προηγόθηκε. 
Διαπιςτώςαμε λοιπϐν ϐτι η χρόςη των ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα των φιλολογικών μαθημϊτων 
ϋχει πολλϋσ διαςτϊςεισ και παραμϋτρουσ. όμερα, μετϊ απϐ αρκετϊ χρϐνια χρόςησ, ϋχουν 
γύνει αποδεκτϊ τα θετικϊ αποτελϋςματα ϐςον αφορϊ ςτη γνωςτικό διαδικαςύα, την 
καλλιϋργεια δεξιοτότων και την αναβϊθμιςη τησ ςχολικόσ ζωόσ. Οι επιφυλϊξεισ και 
αντιρρόςεισ που διατυπώνονται ςχετύζονται κυρύωσ με την ϋλλειψη υποδομόσ και ςωςτόσ 
οργϊνωςησ των ελληνικών ςχολεύων, προβλόματα χρϐνου και ωρολογύου προγρϊμματοσ. 
Αποτελεύ πϊντωσ ϋνα επιςτημονικϐ πεδύο ανοιχτϐ, γιατύ απουςιϊζουν επαρκεύσ διαχρονικϋσ 
και ςυςτηματικϋσ μελϋτεσ και ϋρευνεσ ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ, οι οπούεσ να 
μελετοϑν την επύδραςη τησ τεχνολογύασ ςτην αποτελεςματικϐτητα τησ διδακτικόσ και τησ 
μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. Επιπλϋον, η ςτϊςη των εκπαιδευτικών, η εμπλοκό τουσ ςτη χρόςη 

και αξιοπούηςη των ψηφιακών τεχνολογιών,η επιμϐρφωςη, τα προβλόματα που 
αντιμετωπύζουν κατϊ την υλοπούηςη τϋτοιων δρϊςεων και η ιδιαύτερη ανϊ μϊθημα χρόςη 
των ΣΠΕ εύναι ζητόματα προσ περεταύρω διερεϑνηςη. Η πιλοτικό ϋρευνα που προτεύναμε 
ευελπιςτοϑμε να κεντρύςει το ενδιαφϋρον νϋων ερευνητών για περαιτϋρω αξιοπούηςη των 
ευρημϊτων. 
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Πεξίιεςε 

Η αξιοπούηςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτην εκπαύδευςη εύναι ϋνα 
ζότημα ςε μεγϊλο βαθμϐ ανεξερεϑνητο. Αρκετού εκπαιδευτικού ςτην Ελλϊδα εύναι 
εξοικειωμϋνοι με αυτϊ τα μϋςα και τα εντϊςςουν ςτη διδαςκαλύα τουσ, ςε μια 
προςπϊθεια εκςυγχρονιςμοϑ του εκπαιδευτικοϑ τουσ ϋργου. Ωλλοι εκπαιδευτικού 
διςτϊζουν και κρατοϑν μια ςτϊςη επιφυλακτικό. την παροϑςα εργαςύα, 
παρουςιϊζονται τα ςυμπερϊςματα απϐ διεθνεύσ ϋρευνεσ, ϐπωσ και οριςμϋνεσ 
αντιλόψεσ που καταγρϊφονται ςτην ελληνικό βιβλιογραφύα. Σο κυρύωσ θϋμα τησ 
εργαςύασ εύναι η παρουςύαςη των απϐψεων και των πρακτικών πϋντε 
εκπαιδευτικών οι οπούοι παραχώρηςαν ςυνϋντευξη ςτο πλαύςιο ϋρευνασ για τα 
κοινωνικϊ δύκτυα ςτην εκπαύδευςη. Η ϋρευνα ϋγινε για τουσ ςκοποϑσ πτυχιακόσ 
εργαςύασ ςτο ετόςιο πρϐγραμμα παιδαγωγικόσ κατϊρτιςησ τησ ΑΠΑΙΣΕ .  

Λϋξεισ κλειδιϊ: κοινωνικϊ δύκτυα, Facebook,Wikipedia, Εd Modo, εκπαιδευτικϐ 
ςϑςτημα 

Δηζαγσγή 

Η αξιοπούηςη και ϋνταξη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτην εκπαύδευςη εύναι ϋνα 
ζότημα που τα τελευταύα χρϐνια ςυζητιϋται με ολοϋνα και αυξανϐμενο ενδιαφϋρον ςτην 
Ελλϊδα. Γεγονϐσ, φυςικϊ, αναμενϐμενο, απϐ τη ςτιγμό που οι υπηρεςύεσ των τεχνολογιών 
Web 2.0 ϋχουν ειςχωρόςει ςτην καθημερινϐτητα μιασ ςημαντικόσ μερύδασ εκπαιδευτικών, 
ϐπωσ επύςησ και ςτη ζωό των ςημερινών μαθητριών και μαθητών. Παρϐλ’ αυτϊ, ςϑμφωνα 
με ϐςα θα διαφανοϑν παρακϊτω, η χρόςη τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτην εκπαύδευςη 
παραμϋνει ϋνα πεδύο ςε μεγϊλο βαθμϐ αχαρτογρϊφητο. την εργαςύα αυτό θα 
παρουςιαςτοϑν τα ςυμπερϊςματα οριςμϋνων ερευνών, καθώσ και οι προβληματιςμού και 
τα ερωτόματα που εγεύρονται με την ειςαγωγό των κοινωνικών δικτϑων ςτην εκπαύδευςη, 
ςϑμφωνα με τη διεθνό εμπειρύα. τη ςυνϋχεια, θα γύνει αναφορϊ ςτην ελληνικό εμπειρύα. Θα 
παρατεθοϑν οι αντιλόψεισ πϋντε εκπαιδευτικών οι οπούοι παραχώρηςαν ςυνϋντευξη. 
ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα που ςυλλϋχτηκαν, παρατηρεύται ϐτι υπϊρχουν εκπαιδευτικού οι 
οπούοι με δικό τουσ πρωτοβουλύα εντϊςςουν αυτϊ τα μϋςα ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 
και ϊλλοι, οι οπούοι δεν εύναι πρϐθυμοι, πειςμϋνοι ό δεν ϋχουν το χρϐνο για κϊτι τϋτοιο. 
Επιπλϋον, θα παρατεθοϑν οριςμϋνεσ δημιουργικϋσ αλλϊ και κϊποιεσ προβληματικϋσ πτυχϋσ 
ςτη χρόςη αυτών των μϋςων ςτην εκπαύδευςη. Σϋλοσ, απϐ τισ ςυνεντεϑξεισ φαύνεται ϐτι τα 
μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ δεν ειςϋρχονται ςε ϋνα περιβϊλλον ομαλϐ, αφοϑ το ςημερινϐ 
ςχολεύο διατρϋχεται απϐ προβλόματα που ςχετύζονται με τισ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ 
ςυνθόκεσ τησ εποχόσ μασ.  

Θεσξεηηθφ πιαίζην 

ϑμφωνα με τη διεθνό βιβλιογραφύα, αρκετϋσ ϋρευνεσ εςτιϊζουν ςτη χρόςη του 
Facebook, κυρύωσ ςτην ανώτατη εκπαύδευςη. Η ϋρευνα των Davis κ.α. (2012) ςε 224 
κολϋγια των ΗΠΑ, η οπούα χρηματοδοτόθηκε απϐ το αμερικανικϐ άδρυμα Bill & Μelinda 
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Gates, κατϋληγε ϐτι ϋνα μεγϊλο ποςοςτϐ των φοιτητών θεωρεύ ϐτι τα μϋςα κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ εύναι εξαιρετικϊ αποτελεςματικϊ ωσ προσ το μϊρκετινγκ, τη διαφόμιςη του 
κολεγύου, την ενημϋρωςη των φοιτητών απϐ τη Διούκηςη, την ενδυνϊμωςη τησ κοινωνικόσ 
αλληλεπύδραςησ των φοιτητών· και λιγϐτερα αποτελεςματικϊ ςε ϐ,τι αφορϊ τη βελτύωςη 
των ακαδημαώκών επιδϐςεων και τη μϊθηςη. ϑμφωνα με τουσ ςυγκεκριμϋνουσ ερευνητϋσ, 
η χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ δεν αποτελεύ κομμϊτι τησ ςτρατηγικόσ των 
πανεπιςτημύων, δεν επενδϑονται πϐροι για την ανϊπτυξό τουσ, οπϐτε και τα ςυμπερϊςματα 
ωσ προσ τη ςυμβολό αυτών των μϋςων ςτη μϊθηςη παραμϋνουν ςχετικϊ. Με μεγαλϑτερη 
βεβαιϐτητα, οι Rachtan & Firpo (2011) αξιολϐγηςαν θετικϊ τη χρόςη του Facebook ςε μια 
μελϋτη περύπτωςησ ςε αμερικϊνικο πανεπιςτόμιο. Σα οφϋλη τησ χρόςησ όταν η ενύςχυςη 
ενϐσ μαθητοκεντρικοϑ μοντϋλου διδαςκαλύασ, η κινητοπούηςη του ενδιαφϋροντοσ των 
εκπαιδευϐμενων, η προώθηςη τησ ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτουσ φοιτητϋσ, η διαρκόσ 
επικοινωνύα με τουσ καθηγητϋσ και η ϊμεςη ανταπϐκριςη των τελευταύων ςτισ απορύεσ 
τουσ. Μύα διαφοροποιημϋνη και πιο κριτικό ςυνηγορύα υπϋρ του μϋςου κατϋθεςαν ϊλλοι 
ερευνητϋσ, ϋπειτα απϐ ϋρευνα ςε 133 φοιτητϋσ. ε αυτό την ϋρευνα υποςτηρύζεται ϐτι το 
Facebook ενδυναμώνει τη ςχϋςη του εκπαιδευτικοϑ με τον εκπαιδευϐμενο, επιςημαύνεται 
ωςτϐςο ϐτι το ςυγκεκριμϋνο μϋςο αποτελεύ ϋνα πεδύο «φοιτητο-κρατοϑμενο» ϐπου οι 
καθηγητϋσ αδυνατοϑν τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ να ελϋγξουν το περιεχϐμενο που αναρτϊται, 
με αποτϋλεςμα να γύνονται ευϊλωτοι ςτη δυςφόμηςη (Μazer κ.α., 2007). 

Ωλλεσ ϋρευνεσ καταλόγουν ςε διαφορετικϊ ςυμπερϊςματα. Ϊρευνα, για παρϊδειγμα, ςε 
φοιτητϋσ ςτη Μεγϊλη Βρετανύα κατϋληγε ςτη διαπύςτωςη ϐτι το Facebook εύναι πρωτύςτωσ 
μϋςο κοινωνικοπούηςησ και διαςκϋδαςησ και ϐχι εκπαιδευτικϐ εργαλεύο (Μadge κ.ϊ., 2009). 
Οι Veletsianos κ.α. (2013) επιςημαύνουν, με τη ςειρϊ τουσ, ϐτι τα μϋςα κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ ςυνεπϊγονται τερϊςτιο φϐρτο εργαςιών για τουσ εκπαιδευτικοϑσ, δύχωσ 
ανταμοιβό, γι’ αυτϐ και πολλού εκπαιδευτικού διςτϊζουν να τα ενςωματώςουν ςτο μϊθημϊ 
τουσ. Σονύζουν, επύςησ, πωσ οι ϋρευνεσ που ϋχουν γύνει τα τελευταύα χρϐνια πϊνω ςτην 
κοινωνικό δικτϑωςη ςτην εκπαύδευςη εύναι ακϐμα ςε ςτϊδιο εμβρυικϐ. Οι Aragon κ.α. 
(2014) καταγρϊφουν ϐτι ϋνα μεγϊλο ποςοςτϐ φοιτητών εξϋφραςε ανηςυχύεσ ςχετικϊ με τη 
διαχεύριςη των προςωπικών του δεδομϋνων, ϐπωσ επύςησ και τον φϐβο ϐτι το προφύλ του 
εκπαιδευϐμενου θα μποροϑςε να επηρεϊςει την αντικειμενικό κρύςη του καθηγητό. το ύδιο 
περύπου μόκοσ κϑματοσ, οι Isaacs & Kaminski (2014) τονύζουν ϐτι χρειϊζεται ςαφόσ 
πολιτικό για τη χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτην εκπαύδευςη και ϐτι εύναι 
αναγκαύα η θϋςπιςη ενϐσ κώδικα δεοντολογύασ για τη ςχϋςη μεταξϑ εκπαιδευτικοϑ–
εκπαιδευϐμενου. Οι ύδιοι, επύςησ, δύνουν ϋμφαςη και ςτην κοινωνικό ςυνθόκη, ςτο γεγονϐσ 
δηλαδό ϐτι πρϋπει να λαμβϊνεται υπϐψη αν ϋχουν ϐλοι οι μαθητϋσ υπολογιςτό και 
πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο απϐ το ςπύτι, διαφορετικϊ υπϊρχει ο κύνδυνοσ τησ επιβολόσ 
διακρύςεων μϋςα ςτην τϊξη.  

την Ελλϊδα, δεν ϋχουν γύνει, προσ το παρϐν, εκτεταμϋνεσ ϋρευνεσ πϊνω ςτο ζότημα. Οι 
Βαγγελϊτοσ κ.α. (2010) διαπιςτώνουν μια επύμονη δυςπιςτύα των ανώτερων ςτελεχών του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ ωσ προσ τα νϋα τεχνολογικϊ μϋςα, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ϋνα 
μεγϊλο ποςοςτϐ των εκπαιδευτικών αξιοποιεύ αυτϊ τα μϋςα ωσ εργαλεύα επικοινωνύασ και 
ςυνεργαςύασ με τουσ μαθητϋσ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ςτην ελληνικό βιβλιογραφύα 
προκϑπτουν ϊξια προβληματιςμοϑ ζητόματα. Για παρϊδειγμα, η αναγϐρευςη του Facebook 
ςε ϋνα ικανοποιητικϐ απϐ παιδαγωγικόσ ϊποψησ εργαλεύο, με επιχειρόματα ϐπωσ, ϐτι οι 
ενδεύξεισ «Like» ςτισ αναρτόςεισ των μαθητών λειτουργοϑν ωσ ενύςχυςη και επιβρϊβευςη 
(Δραγογιϊννησ κ.α., 2013) ό ϐτι το μϋςο προςφϋρει ϋνα κατϊλληλο οργανωτικϐ και 
εννοιολογικϐ πλαύςιο μϊθηςησ (ωτηριϊδου & Παπαδϊκη, 2013), δεύχνει μια υπερεκτύμηςη 
του μϋςου. Κι εδώ προκϑπτει το ερώτημα αν αυτό η υπερεκτύμηςη ςχετύζεται περιςςϐτερο 
με την εξοικεύωςη των ύδιων των εκπαιδευτικών με το Facebook και λιγϐτερο με τισ 
πραγματικϋσ δυνατϐτητεσ που προςφϋρει το μϋςο. Ϊνα ϊλλο ζότημα προκϑπτει απϐ τισ 
αντιλόψεισ που υποςτηρύζουν πωσ παρϊ την εν γϋνει θετικό ςτϊςη τησ εκπαιδευτικόσ 
κοινϐτητασ ςτην ειςαγωγό των Σεχνολογιών Πληροφορύασ και Επικοινωνιών ςτην 
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Εκπαύδευςη (ΣΠΕ), εξακολουθοϑν να υπϊρχουν εκπαιδευτικού που νιώθουν ανεπαρκεύσ και 
αδϑναμοι ςτη χρόςη των νϋων τεχνολογιών, που φοβοϑνται ϐτι θα χϊςουν την εξουςύα τουσ 
ςτην τϊξη και θεωροϑν ϐτι η εναςχϐληςη με τισ ΣΠΕ απαιτεύ μεγϊλη προετοιμαςύα ςε χρϐνο 
και κϐπο (Σϊςςη, 2014). Όμωσ, ο μεταςχηματιςμϐσ τησ εργαςύασ του εκπαιδευτικοϑ 
παραμϋνει μια απλό διαπύςτωςη παρϊ ϋνασ ςημαντικϐσ παρϊγοντασ για το μϋλλον τησ 
εδραύωςησ ό ϐχι των κοινωνικών δικτϑων ςτην εκπαύδευςη. 

Μϋςα απϐ την παραπϊνω ενδεικτικό καταγραφό, φαύνεται ϐτι η χρόςη τησ κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ ςτην εκπαύδευςη παραμϋνει ϋνα ζότημα ανοικτϐ: εκπαιδευτικού που διςτϊζουν 
να πειραματιςτοϑν με την κοινωνικό δικτϑωςη, πιθανϐν λϐγω αναςφϊλειασ ό ϋλλειψησ 
εξοικεύωςησ με τισ ΣΠΕ. Και εκεύνοι, που εύναι μεν περιςςϐτερο εξοικειωμϋνοι, αλλϊ τεύνουν 
να αναγορεϑουν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςε πανϊκεια. το βϊθοσ, υπϊρχει το 
ευρϑτερο κοινωνικο-οικονομικϐ περιβϊλλον που διαμορφώνει το τοπύο τησ εκπαύδευςησ 
ςόμερα. Όπωσ θα φανεύ παρακϊτω, το περιβϊλλον αυτϐ εύναι ςημαντικϐ να λαμβϊνεται 
υπϐψη ςτη ςυζότηςη για τα κοινωνικϊ δύκτυα ςτην εκπαύδευςη.  

Η έξεπλα: ζθνπόο, κεζνδνινγία 

Για το ςκοπϐ τησ ϋρευνασ πραγματοποιόθηκαν πϋντε ςυνεντεϑξεισ με εκπαιδευτικοϑσ. 
τϐχοσ όταν η διερεϑνηςη των αντιλόψεών τουσ για τη χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ ςτην εκπαύδευςη και ςτο ςημεύο αυτϐ εύναι απαραύτητο να ευχαριςτόςουμε και 
τουσ πϋντε εκπαιδευτικοϑσ που δϋχτηκαν να αφιερώςουν χρϐνο για τισ ςυνεντεϑξεισ και 
ςτϊθηκαν εξαιρετικϊ πρϐθυμοι να μοιραςτοϑν τισ εμπειρύεσ τουσ μαζύ μασ.  

Σο δεύγμα τησ ϋρευνασ όταν δεύγμα ευκολύασ, με κριτόριο κϊποιοι να χρηςιμοποιοϑν τα 
μϋςα αυτϊ ςτα μαθόματϊ τουσ και κϊποιοι ϐχι. Οι πϋντε εκπαιδευτικού εργϊζονται ςε 
ςυγκεκριμϋνεσ βαθμύδεσ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ: ςε ΕΠΑΛ, ςε ςχολεύα δεϑτερησ 
ευκαιρύασ και ςε δημοτικϐ ςχολεύο. Οι ηλικύεσ τουσ εύναι μεταξϑ 35 και 45 ετών και ϋχουν 
προϒπηρεςύα ϊνω των 10 ετών ςτη δημϐςια εκπαύδευςη, με την εξαύρεςη ενϐσ που ξεκύνηςε 
να εργϊζεται ςτο χώρο αυτϐ πριν απϐ τρύα χρϐνια. 

Σα επιμϋρουσ ερωτόματα που τϋθηκαν εύχαν ςκοπϐ να διερευνόςουν α) τη ςχϋςη των 
εκπαιδευτικών με τον υπολογιςτό και τον τρϐπο εξοικεύωςόσ τουσ με αυτϐν, β) τη ςχϋςη 
τουσ με τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, γ) το πώσ βοηθοϑν ό ϐχι το εκπαιδευτικϐ τουσ ϋργο 
και το πώσ επηρεϊζουν την εργαςύα τουσ εντϐσ και εκτϐσ ςχολεύου, δ) το αν ϋχει 
απαςχολόςει η πολιτικό τησ χρόςησ τουσ και ε) τη γνώμη τουσ για την πραγματικϐτητα του 
ςχολεύου και την επύδραςό τησ ςτην ενςωμϊτωςη αυτών των μϋςων ςτο ελληνικϐ 
εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα.  

Για την ποιοτικό αυτό ϋρευνα επιλϋχτηκε ωσ εργαλεύο η ημιδομημϋνη ςυνϋντευξη, τα 
ερωτόματα τησ οπούασ προϋκυψαν κατϐπιν μελϋτησ τησ βιβλιογραφύασ. Ο τϐποσ διεξαγωγόσ 
των ςυνεντεϑξεων όταν ςε μϋρη που επιλϋχτηκαν απϐ τουσ ύδιουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ και 
μύα απϐ τισ πϋντε ςυνεντεϑξεισ ϋγινε μϋςω τηλεφώνου, λϐγω του ϐτι ο ςυνεντευξιαζϐμενοσ 
βριςκϐταν ςε ϊλλη πϐλη. Οι ςυνεντεϑξεισ ϋγιναν με την χρόςη ψηφιακοϑ μαγνητϐφωνου –
ϋχοντασ βϋβαια υπϐψη ϐτι η παρουςύα τησ ςυγκεκριμϋνησ ςυςκευόσ παρϐτι μπορεύ να μην 
εύναι ενοχλητικό μπορεύ να περιορύζει τον απαντώντα (Cohen, 2008). Πρϊγματι, ο 
περιοριςμϐσ αυτϐσ επιβεβαιώθηκε ρητϊ απϐ δϑο εκπαιδευτικοϑσ ϐταν ϋκλειςε το ψηφιακϐ 
μαγνητϐφωνο.  

τη ςυνϋχεια, οι ςυνεντεϑξεισ απομαγνητοφωνόθηκαν. Ασ ςημειωθεύ, εδώ, πωσ η 
απομαγνητοφώνηςη ςτερεύ ςε ϋνα βαθμϐ τη δυναμικϐτητα και την αυθεντικϐτητα του 
προφορικοϑ λϐγου και απϐ μϐνη τησ εύναι μια πρώτη διαδικαςύα ερμηνεύασ (Cohen, 2008). 
Καταβλόθηκε, ςυνεπώσ, η μϋγιςτη προςπϊθεια ώςτε να παραμεύνουν αναλλούωτα τα λϐγια 
των εκπαιδευτικών. Οι ςυνεντεϑξεισ ϋγιναν με την προϒπϐθεςη ϐτι θα εύναι ανώνυμεσ, γι’ 
αυτϐ και ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ δϐθηκαν ψευδώνυμα. τη ςυνϋχεια θα αναδειχτοϑν οι 
απϐψεισ τουσ ςτα ζητόματα που προαναφϋρθηκαν. 

Δύκτυα ςτην τϊξη: «το ’χω πετύχει», «δεν το ξανακϊνω!» 
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Απϐ χϐμπι ό για λϐγουσ επαγγελματικοϑσ, και οι πϋντε εκπαιδευτικού εξοικειώθηκαν, ςε 
διαφορετικϐ βαθμϐ ο καθϋνασ, με τον υπολογιςτό. Οι δϑο απϐ τουσ πϋντε (Μιχϊλησ, 
Γιϊννησ) που εμφανύζουν τη μεγαλϑτερη εξοικεύωςη, η οπούα φτϊνει ςε επύπεδο 
προγραμματιςμοϑ, πειραματύζονταν με τουσ υπολογιςτϋσ όδη απϐ την εφηβικό τουσ ηλικύα, 
ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1990. Οι υπϐλοιποι εξοικειώθηκαν κατϊ την επαγγελματικό 
τουσ ςταδιοδρομύα ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ και ςτισ αρχϋσ του 2000. Η ςυςχϋτιςη, ωςτϐςο, 
ανϊμεςα ςτην εξοικεύωςη των εκπαιδευτικών με τουσ υπολογιςτϋσ και τισ αντιλόψεισ ό τισ 
πρακτικϋσ τουσ ωσ προσ τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ δεν εύναι τϐςο προφανόσ, ϐςο την 
παρουςιϊζει η βιβλιογραφύα. Υαύνεται ϐτι ενώ κϊποιοι εκπαιδευτικού ϋχουν μεγϊλη 
εξοικεύωςη με τισ ΣΠΕ δεν ςημαύνει ϐτι αυτϐματα και ανεπιφϑλακτα εύναι και θετικού ωσ 
προσ τη χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Οϑτε και οι εκπαιδευτικού που εύναι 
λιγϐτερο εξοικειωμϋνοι με αυτϊ τα μϋςα θεωροϑνται λιγϐτερο καινοτϐμοι ςτον τρϐπο με 
τον οπούο κϊνουν το μϊθημϊ τουσ.  
Απϐ τη βιβλιογραφύα φϊνηκε πωσ ο ϐροσ «κοινωνικϊ δύκτυα» ςτην εκπαύδευςη παραπϋμπει 
ςυνόθωσ ςτο Facebook. Όμωσ το Facebook, παρϐτι εύναι το δημοφιλϋςτερο μϋςο, δεν εύναι 
και το μοναδικϐ, ϐταν γύνεται αναφορϊ ςτην εκπαύδευςη. Ϊνα καλϐ παρϊδειγμα μασ ϋδωςε 
ο Μιχϊλησ, που εύναι Μαθηματικϐσ, ο οπούοσ ςε ςυνεργαςύα με ϊλλεσ δϑο εκπαιδευτικοϑσ, 
μύα Υιλϐλογο και μύα καθηγότρια Αγγλικών, αξιοπούηςε τη Wikipedia (ωσ διαδικαςύα 
ςυγγραφόσ και ανϊρτηςησ λημμϊτων) ςτο πλαύςιο ενϐσ πρϐτζεκτ ςτην εκπαύδευςη 
ενηλύκων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο Μιχϊλησ ανϋφερε: 

Σο τελευταύο λοιπϐν πρϐτζεκτ που κϊναμε ςτο ςχολεύο, όταν να πϊμε ςτα χωριϊ τησ 
περιοχόσ και να καταγρϊψουμε με φωτογραφύεσ και με κεύμενο αυτϊ τα χωριϊ. 
Πληροφορύα η οπούα δεν υπόρχε ςτο διαδύκτυο. [Oι εκπαιδευϐμενοι] χωρύςτηκαν ςε 
ομϊδεσ, ανϊλογα με το απϐ ποϑ καταγϐταν ο καθϋνασ ό τα προςωπικϊ του βιώματα. Μετϊ 
ανϋλαβαν να βρουν βιβλύα. Και μετϊ τραβόξαμε φωτογραφύεσ. Έπειτα, ανϋλαβαν να 
γρϊψουν τα ϊρθρα κλπ. (…) αυτό εύναι μια δραςτηριϐτητα που και βοηθϊει τον 
εκπαιδευϐμενο να αναπτϑξει το ταλϋντο του και τον βγϊζει ϋξω απϐ την τϊξη. Δηλαδό τον 
βγϊζει απ’ το παραδοςιακϐ καθηγητοκεντρικϐ μοντϋλο. Εύναι μια διαδικαςύα που 
αναπτϑςςει τον μαθητό ολϐπλευρα, γιατύ αναγκϊζεται να χρηςιμοποιόςει διαφορετικϋσ 
ικανϐτητεσ που ϋχει. Για παρϊδειγμα, οι εκπαιδευϐμενοι δεν ϋπρεπε μϐνο να ςυγγρϊψουν 
το κεύμενο. Έπρεπε να αξιολογόςουν πηγϋσ εκπαιδευτικϋσ. Ένα πολϑ βαςικϐ πρϐβλημα που 
ϋχουμε ςτην εκπαύδευςη εύναι ϐχι απλϊ να ανατρϋχουμε ςτισ πηγϋσ, αλλϊ να τισ 
χρηςιμοποιοϑμε ςωςτϊ. Δηλαδό ϋγινε αξιολϐγηςη των πηγών, ποιεσ πηγϋσ εύναι χρόςιμεσ 
και ποια sites περιϋχουν πληροφορύεσ απϐ αςϐβαρεσ ϋωσ και λϊθοσ. Αυτϐ εύναι ϋνα ϊλλο 
κομμϊτι που αναπτϑςςει την κριτικό ςκϋψη του εκπαιδευϐμενου.  

Υαύνεται ϐτι τo ςυγκεκριμϋνο πρϐτζεκτ με τη Wikipedia όταν ϋνα εγχεύρημα απαιτητικϐ και 
επύπονο. Η εργαςύα που απαιτοϑνταν απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ όταν τερϊςτια. Ο ςυντονιςμϐσ 
και η ςυνεργαςύα με ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ, απαραύτητη ςυνθόκη. Και ο ςωςτϐσ 
ςχεδιαςμϐσ, βαςικό προϒπϐθεςη. Ο Μιχϊλησ αναφϋρει ςχετικϊ ϐτι: 

Εύχε πϊρα πολλό δουλειϊ. Για εμϊσ τουσ εκπαιδευτϋσ. Πρϋπει να ϋχεισ ϋνα ξεκϊθαρο πλϊνο. 
Να ξϋρεισ πολϑ καλϊ τα εργαλεύα που χρηςιμοποιεύσ. Εγώ, μιασ κι ϋχει εξελιχτεύ το 
software, μποροϑςα να παρακολουθώ απ’ το ςπύτι τη ςυνειςφορϊ του καθενϐσ, τι ϋχει 
γρϊψει ςτα ϊρθρα αυτϊ. Kαι μϊλιςτα θα ϋχω feedback και για το επϐμενο διϊςτημα, 
δηλαδό αν κϊποιοσ απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ κϊνει κϊποια παρϋμβαςη ςτο λόμμα, θα 
μπορώ να ξϋρω ϐτι το ϋκανε, πρϊγμα που εύναι ςημαντικϐ, γιατύ θα ϋχουμε κερδύςει το ϐτι 
αυτϐσ ο ϊνθρωποσ αυτϐ που ϋμαθε το αξιοποιεύ ςτη ζωό του κανονικϊ. 

Θα μποροϑςε να επεκταθεύ η χρόςη τησ Wikipedia ςτην υποχρεωτικό ό δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη; Επιφυλϊξεισ ςυγκεκριμϋνεσ ωσ προσ αυτϐ, διατϑπωςε ο Γιϊννησ, καθηγητόσ 
Πληροφορικόσ, ο οπούοσ παρϐτι δεν χρηςιμοποιεύ το μϋςο για τα μαθόματϊ του, ϋχει ςχετικό 
εμπειρύα, μιασ και ςυμμετϋχει ςτο εν λϐγω δύκτυο ωσ ςυγγραφϋασ λημμϊτων. Σα λεγϐμενϊ 
του, παρακϊτω, δεύχνουν πωσ η ειςαγωγό μιασ τεχνολογύασ κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτην 
εκπαύδευςη εύναι ζότημα πολυκριτηριακϐ και ϐτι χρειϊζεται να ληφθοϑν υπϐψη διϊφοροι 
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ϊλλοι παρϊγοντεσ, πϋρα απϐ τισ δυνατϐτητεσ του ύδιου του μϋςου. Φαρακτηριςτικϊ 
ανϋφερε: 

Εύναι δϑςκολο να βϊλεισ ϋνα παιδύ να γρϊψει ςε ϋνα δύκτυο που γρϊφουν ενόλικοι. Μπορεύ 
να παύξει παρενϐχληςη. Τπϊρχει ςυνϊδελφοσ που ϋχει πϊει ςε ϋνα γυμνϊςιο και ϋχει κϊνει 
μαθόματα πώσ να γρϊφεισ ςτη βικιπαύδεια. Τπϊρχουν ςυνϊδελφοι που το υποςτηρύζουν. 
Εγώ εύμαι κατϊ αυτοϑ του πρϊγματοσ. Π.χ. εμϋνα ςτη βικιπαύδεια με ϋχουν βρύςει πολλϋσ 
φορϋσ.(...) Υαντϊςου, τώρα, να βϊλεισ ϋναν μαθητό μϋςα ςε ϋναν χώρο και να υπϊρχουν 
εντϊςεισ. Δηλαδό αν εύναι να χρηςιμοποιόςεισ τεχνολογύα wiki, καλϑτερα ςε ϋνα ιδιωτικϐ 
wiki κατϊ τη γνώμη μου.  

Απϐ τα παραπϊνω φαύνεται πωσ ο ϋλεγχοσ τησ online ςυζότηςησ και η προςταςύα τησ απϐ 
κακϐβουλεσ προθϋςεισ εύναι ζητόματα που ςυνοδεϑουν κϊθε κοινωνικϐ δύκτυο. Ακϐμη και 
ϋνα δύκτυο, προςανατολιςμϋνο ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ ϐπωσ η Wikipedia, δεν μπορεύ 
πϊντα να αποςοβόςει τισ εντϊςεισ ςτο εςωτερικϐ του. Πρϊγμα φυςικϊ αναμενϐμενο, μιασ 
και η ςυγγραφό ενϐσ λόμματοσ και οι πηγϋσ που θα αξιοποιηθοϑν εύναι διαδικαςύεσ που 
ςχετύζονται με πολιτικϋσ ςτϊςεισ και αντιλόψεισ και εύναι μια διαδικαςύα που αφορϊ 
ανθρώπινεσ ςχϋςεισ.  
Ασ περϊςουμε ςε ϋνα ϊλλο παρϊδειγμα χρόςησ τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Ο Αχιλλϋασ, 
καθηγητόσ Ηλεκτρολογύασ, αξιοποιεύ την πλατφϐρμα EdModo ςε μϊθημα που διδϊςκει ςτην 
Α’ ΕΠΑΛ. Η πλατφϐρμα εύναι ανοικτό μϐνο ςτουσ μαθητϋσ και τισ μαθότριεσ τησ 
ςυγκεκριμϋνησ τϊξησ, μϋςω κωδικοϑ πρϐςβαςησ που τουσ παρϋχει ο ύδιοσ. Η πλατφϐρμα 
EdModo εύναι ϋνα δύκτυο ςτο οπούο ο υπεϑθυνοσ διαχειριςτόσ ϋχει αυξημϋνο ϋλεγχο κι εκεύ 
αναρτώνται θϋματα για εργαςύεσ, τεςτ και επιτρϋπεται το chat. ϑμφωνα με τα λεγϐμενα 
του Αχιλλϋα, η εμπειρύα του ϋχει ωσ εξόσ: 

Έψαχνα να βρω μια πλατφϐρμα για να επικοινωνώ με τα πιτςιρύκια, χωρύσ να τουσ δώςω 
κινητϐ τηλϋφωνο, οϑτε να τουσ ϋχω ςτο Facebook γιατύ εκεύ μϋςα θα γινϐταν χαμϐσ, θα το 
κϊναμε καφενεύο το μαγαζύ. Οπϐτε μου ’κατςε καλϊ το EdModo ςε αυτϐ. Να ςτϋλνω και να 
μου ςτϋλνουν μηνϑματα. ιγϊ ςιγϊ ϊρχιςα να ανακαλϑπτω ϐτι ϋχει και ϊλλα πραγματϊκια 
πιο πύςω, πολϑ βολικϊ. Κι ϋτςι φϋτοσ ϊρχιςα να το βϊζω ςτη διδαςκαλύα. (...) Αντύ για 
ϊςκηςη ςτο ςπύτι, τουσ ανεβϊζω ϋνα τεςτ ςτο Edmodo, τουσ δύνω ϋνα χρονικϐ περιθώριο 
και τουσ λϋω μϋχρι την τϊδε μϋρα θα ϋχετε μπει να λϑςετε το τεςτ. Για το τεςτ αυτϐ, 
μπορεύ να μπει [ο μαθητόσ] μια φορϊ –δεν τον αφόνει δεϑτερη. Θα μπει μύα φορϊ και θα 
ϋχει χρϐνο που του ϋχω ορύςει εγώ. Εύκοςι, δϋκα, δεκαπϋντε λεπτϊ, οτιδόποτε. Σώρα, τι 
feedback ϋχω. την αρχό τα πιτςιρύκια, η πρώτη τουσ αντύδραςη εύναι θετικό. Η δεϑτερη 
[αντύδραςη] εύναι «ώπα! Αυτϐσ τώρα βρόκε τρϐπο να μασ χώνει». Η τρύτη εύναι: αν 
καταλϊβουν ϐτι ϋχει τυρϊκι η δουλειϊ –και θα ςου πω ποιο εύναι το τυρϊκι- θα ςυνεχύςουν. 
Σώρα το τυρϊκι, ποιο εύναι: ϐποιοι μπουν μϋςα και κϊνουν το τεςτ, το τεςτ το ύδιο θα 
ξαναγραφτεύ εδώ ςτο ςχολεύο, αλλϊ αυτού που ϋχουν μπει μϋςα [ενν. ςτο edmodo και 
ϋχουν λϑςει το τεςτ] θα βγουν ϋξω να κϊνουν διϊλειμμα. 

Όπωσ φαύνεται ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, το μϋςο αυτϐ χρηςιμοποιεύται κυρύωσ ωσ 
δϋλεαρ για να γρϊφουν οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ καλϊ ςτο τεςτ, αφοϑ ςτο ςπύτι μποροϑν 
να ϋχουν ανοικτϐ το βιβλύο, και να αποφεϑγουν το ύδιο τεςτ με κλειςτϊ βιβλύα μϋςα ςτην 
τϊξη. Ο Αχιλλϋασ ρωτόθηκε επύςησ για το πϐςοι μαθητϋσ μπαύνουν ςε αυτό τη διαδικαςύα 
και ϋδωςε την ακϐλουθη απϊντηςη: «οι 4 ςτουσ 10. Πρϐςεξε ϐμωσ, επειδό τώρα τα ’χω παύξει 
κι εγώ εντελώσ, το ’χω χαλαρώςει το πρϊγμα. Εγώ πιςτεϑω ϐτι του χρϐνου, αν το κϊνω με 
ςυνϋπεια θα δουλϋψει». Απϐ την ϊλλη μεριϊ, ο Γιϊννησ εξϋφραςε την εξόσ γνώμη για τα 
δύκτυα τϑπου EdModo: «αν το ΕdModo εύναι φϊςη να βϊλεισ τον μαθητό με το ζϐρι εκεύ μϋςα, 
δεν ξϋρω αν μπορεύ να πιϊςει. Σο κοινωνικϐ δύκτυο για να εύναι πετυχημϋνο πρϋπει να ϋχει 
πολϑ κϐςμο μϋςα». ε ερώτηςη που ϋγινε ςτον Αχιλλϋα αν ϋχουν ϐλοι οι μαθητϋσ και οι 
μαθότριεσ υπολογιςτό και πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο απϐ το ςπύτι, η απϊντηςό του όταν η 
ακϐλουθη: «ε ϐλοι ςτην αρχό μου εύπαν ϐτι ϋχουν». Αιωρεύται, ςυνεπώσ, ϋνα υπονοοϑμενο 
μόπωσ τελικϊ δεν εύχαν ϐλοι, κι εϑλογα υποθϋτει κανεύσ πωσ ϐταν ςε μια τϊξη ρωτιοϑνται 
ευθϋωσ οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ για το αν ϋχουν ςτο ςπύτι αυτϋσ τισ υποδομϋσ, τϐτε 
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ενδϋχεται για διϊφορουσ λϐγουσ (ντροπό, ϊρνηςη κλπ.) να μην υπϊρξουν ευθεύσ απαντόςεισ. 
Πϊντωσ, οι απαντόςεισ που ϋδωςαν οι εκπαιδευτικού ςε ςχετικό ερώτηςη όταν περύπου 
πανομοιϐτυπη: «οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ ϋχουν». 
Με μια παρϐμοια λογικό, με ςκοπϐ δηλαδό την κινητοπούηςη του ενδιαφϋροντοσ, 
χρηςιμοποιεύ ο Μιχϊλησ το Facebook ςτην μη τυπικό εκπαύδευςη (ςχολεύο δεϑτερησ 
ευκαιρύασ ςτον ΟΑΕΔ). Ο Μιχϊλησ περιγρϊφει αυτό τη χρόςη ωσ εξόσ: 

Βαςικϊ ϋχω κϊνει ϋνα γκρουπ με τισ κοπϋλεσ ςτο Facebook. Και μϋχρι να με κϊνουνε φύλο 
ςτο Facebook δεν με παρακολουθοϑςε καμύα. Όταν ϐμωσ με κϊνανε φύλο, τϐτε εγώ 
ανϋβαζα τον πύνακα τησ τϊξησ ςτο Facebook (δύχωσ να φαύνονται πρϐςωπα) κι ϋκαναν 
επιτϐπου like ςτη φωτογραφύα. Κι αυτϐ εύναι το μϋγιςτο τησ ςυμμετοχόσ... Βαςικϊ ϐλο το 
μϊθημα το ανεβϊζω ςτο Facebook. Και το παρακολουθοϑν οι κοπϋλεσ απϐ κει. Βϊζω και 
καμιϊ ϊςκηςη απϐ κϊτω. Και μιλϊω με ϐλεσ ςτο chat. Άμα ϋχει διαγώνιςμα για παρϊδειγμα, 
ϐλα τα hints μπαύνουνε μϋςω Facebook. Και η πλϊκα εύναι ϐτι προςπαθοϑν να τη λϑςουν 
και μου ςτϋλνουν τη λϑςη μϋςω Facebook. Μου λϋνε, κϑριε ϋγραψα αυτϐ για λϑςη, εύναι 
ςωςτό; Οπϐτε κϊθομαι κι εξηγώ ςτην καθεμύα ξεχωριςτϊ. (...) Προςπαθώ να προςαρμϐςω 
το μϊθημα ςτα ενδιαφϋροντϊ τουσ. Κι αυτϐ το κϊνω, το ’χω πετϑχει, τουλϊχιςτον αυτό 
εύναι η δικό μου εκτύμηςη.  

Ο Γιϊννησ, απϐ την ϊλλη, ϋχει κακό εμπειρύα απϐ τη χρόςη Facebook ϐταν προςπϊθηςε να 
οργανώςει την τϊξη του ςε ομϊδα για το μϊθημα Πληροφορικόσ. Ανϋφερε χαρακτηριςτικϊ:  

το Facebook, εύχα κϊνει μια ςελύδα. Αλλϊ γενικϊ, δεν ϋχεισ τον ϋλεγχο ςτο Facebook. 
Δηλαδό, οι μαθητϋσ μϋςα ςτο Facebook δεν μπαύνουν για να διαβϊςουν.(...) Και μου ’τυχε 
κιϐλασ μϋςα ςτο Facebook, να μπει κι ϋνασ ςυνϊδελφοσ κι ϋκανε χαβαλϋ με τα παιδιϊ, ϋκανε 
ςχϐλια, το οπούο με ϋφερε ςε πολϑ ϊβολη θϋςη. Σο μεγϊλο πρϐβλημα δημιουργόθηκε κατϊ 
τον Απρύλη ό Μϊη μόνα που ϋβαλα ϋναν μαθητό μου διαχειριςτό, γιατύ όθελα να εύναι 
δημοκρατικϐ, να μην εύμαι μϐνο εγώ ο διαχειριςτόσ. Αλλϊ μετϊ, αυτϐσ πϋταξε ϋξω ϋναν 
ςυμμαθητό του. Σου εύπα μην το κϊνεισ αυτϐ και μου απϊντηςε «ϐχι δεν τον γουςτϊρω». 
Kι εγώ τι να κϊνω; Να κϊτςω ν’ αςχοληθώ με τουσ μαθητϋσ; Δημιουργόθηκε μια ϋνταςη, ε 
κι εγώ τουσ ϋβγαλα ϐλουσ ϋξω απ’ την ομϊδα, ϋβγαλα και τον εαυτϐ μου... Και δεν το 
ξανακϊνω αυτϐ το πρϊγμα. 

Η Μυρτώ, οικονομολϐγοσ, ϋχει πλόρη επύγνωςη ϐτι το Facebook εύναι κομμϊτι τησ 
κοινωνικόσ ζωόσ των εφόβων, αλλϊ προτιμϊ για την επικοινωνύα με τουσ μαθητϋσ τησ, να 
χρηςιμοποιεύ το email. Τποςτηρύζει πωσ θα προτιμοϑςε οι μαθητϋσ τησ να διαβϊζουν 
πρϊγματα ςε ϋντυπη μορφό, «ύςωσ εύμαι old fashioned ςε αυτϊ. Έχει να κϊνει με τον τρϐπο 
που εγώ ϋχω μϊθει». Μϊλιςτα, ϐταν διατηροϑςε προςωπικϐ εκπαιδευτικϐ μπλογκ ϐπου 
ανϋβαζε υλικϐ του μαθόματοσ, εξϋφραςε απορύα για το κατϊ πϐςο το παρακολουθοϑςαν οι 
μαθητϋσ. Η Μυρτώ ανϋφερε:  

Σουσ ρωτοϑςα αν ϋβλεπαν αυτϐ το υλικϐ [που ανϋβαζα ςτο μπλογκ]...Σώρα του ρύχνανε 
μια ματιϊ ςαν να βλϋπανε φωτογραφύεσ; Σουσ ενδιϋφερε; (...) Επικοινωνώ με μϋιλ και 
πϊντα τουσ ζητϊω το μϋιλ τουσ για να μπορώ να τουσ ςτϋλνω πρϊγματα.(...) Υϋρνω το 
λϊπτοπ και το χρηςιμοποιώ γιατύ π.χ. ςτο μϊθημα του μϊρκετινγκ προκϑπτουν πολλϋσ 
ερωτόςεισ (του εύδουσ πϐςο κοςτύζει το λεπτϐ τησ διαφόμιςησ ςτην τηλεϐραςη;). Ε, εγώ 
εκεύνη την ώρα το ψϊχνω ςτο ύντερνετ και το βρύςκουμε. 

Αναφϋρθηκε ςτο θεωρητικϐ μϋροσ ϐτι το μεγαλϑτερο κομμϊτι τησ βιβλιογραφύασ 
υπερθεματύζει πϊνω ςτη θετικό ςυμβολό των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτη ςϑγχρονη 
μαθητοκεντρικό διδαςκαλύα. Ψςτϐςο φαύνεται ϐτι η ςυμβολό τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ 
ςτην εκπαύδευςη παραμϋνει ϋνα ανοικτϐ ζότημα. το πλαύςιο αυτϐ ο Γιϊννησ ανϋφερε:  

το ςχολεύο, ϐχι ςτο ςυγκεκριμϋνο που εύμαι τώρα, δεν όμουν και πολϑ ςυμπαθόσ 
καθηγητόσ, κι αυτϐ γιατύ ϋκανα μϊθημα. Συχαύνει πολλϋσ φορϋσ να εύςαι ςε ϋνα ςχολεύο 
μϋςα και να παλεϑεισ να κϊνεισ μϊθημα και να ςε πολεμϊνε να μην κϊνεισ μϊθημα. Εύναι 
πολϑ ϊςχημο ςυναύςθημα αυτϐ το πρϊγμα. Και υπόρχε το κοινϐ μυςτικϐ ϐλων, ϐτι 
μπαύνανε μϋςα ςτο εργαςτόριο, βϊζανε τα παιδιϊ ςτο Facebook –ςτο Facebook τα παιδιϊ 
εύναι γενικϊ όρεμα, βλϋπουν και κανα βύντεο ςτο YouTube, κϊνουν chat, παύζουν κανϊ 
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παιχνύδι– και πϋρναγε η ώρα ϋτςι. Κι ϐταν εςϑ πασ ςτην αύθουςα, με προτζϋκτορα, να 
κϊνεισ μϊθημα, προφανώσ υπϊρχει μεγϊλη αντύδραςη. Tϋλοσ πϊντων, ο ςυνϊδελφοσ που 
ςου ϋλεγα πριν, μου εύπε ϐτι εγώ τώρα όρθα ςτο Δημϐςιο, να χαλαρώςω, να κϊνω τισ 
διακοπϋσ μου. Σώρα μου κϐψαν και τον μιςθϐ, δεν κϊνω τύποτα. Κι ϋμπαινε μϋςα ςτην τϊξη 
και τουσ εύχε βϊλει να παύζουν φυλετικϋσ μϊχεσ [ϋνα διαδικτυακϐ παιχνύδι], το οπούο για 
μϋνα εύναι απαρϊδεκτο παιχνύδι. Εύναι ϋνα παιχνύδι, η απϐλυτη πρϋζα για ϐςουσ 
αςχολοϑνται, ϐπου κϊνεισ μια ομϊδα, κι αυτϐσ που ςου λϋω όταν ο φϑλαρχοσ τησ ομϊδασ κι 
ϋβαλε τουσ μαθητϋσ μϋςα ςτο εργαςτόριο, τουσ ϊνοιξε λογαριαςμϐ και τουσ ϋβαλε να 
παύζουν. 

Παρατηρεύται εδώ μια χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ με ςκοπϐ το παιχνύδι και τη 
διαςκϋδαςη μϋςα ςτην τϊξη, η οπούα δεν εύναι η αναμενϐμενη.  
Κλεύνοντασ αυτϐ το κεφϊλαιο ςχετικϊ με τισ πρακτικϋσ κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτην 
εκπαύδευςη ςόμερα, ϋχει ςημαςύα να φανοϑν και οριςμϋνοι βαθϑτεροι προβληματιςμού. Για 
παρϊδειγμα, η Ελϋνη που διδϊςκει καλλιτεχνικϊ, δεν χρηςιμοποιεύ αυτϊ τα μϋςα οϑτε τώρα, 
αλλϊ οϑτε και ςτο παρελθϐν τα ϋχει αξιοποιόςει. Κϊνει, ωςτϐςο, μϊθημα με πολλοϑσ ϊλλουσ 
δημιουργικοϑσ και ςυνεργατικοϑσ τρϐπουσ μϊθηςησ, πρϊγμα ςτο οπούο ςυμβϊλλει βϋβαια 
και η φϑςη του μαθόματοσ. Τποςτηρύζει ςυγκεκριμϋνα πωσ: 

Σα παιδιϊ, πρϋπει να ϋχεισ ςτο μυαλϐ, ϐτι δεν εύναι φύλοι ςου κι οϑτε πρϐκειται να γύνουν 
ποτϋ. Οϑτε εςϋνα, ςαν δϊςκαλο, ςε ςυμφϋρει να γύνουν φύλοι ςου, οϑτε αυτϊ τα ςυμφϋρει, 
γιατύ θϋλουν δϊςκαλο τα παιδιϊ. Καταρχόν, αν θϋλεισ να γύνεισ προςιτϐσ γύνεςαι προςιτϐσ 
μϋςα ςτο μϊθημα. Γιατύ το μϊθημα, θϋλουν δεν θϋλουν, θϋλει τϊξη. Σο δικϐ μου το μϊθημα 
θϋλει εργαςτόριο ϐπου θα γύνεται η διαδικαςύα. Η διαδικαςύα δεν γύνεται μϋςω κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ. Η διαδικαςύα τησ διδαςκαλύασ εύναι κϊτι πολϑ ςυγκεκριμϋνο, πρϊγμα, το οπούο 
απαιτεύ Άνθρωπο.  Δεν γύνεται να ποϑμε, να γρϊψουμε και να μϊθουμε... γι’ αυτϐ κιϐλασ 
δεν μαθαύνουν τύποτα. Έπεα πτερϐεντα, ϐλα αυτϊ που μαθαύνουμε κι εμεύσ οι ύδιοι, η δικό 
μασ η γενιϊ. Μπαύνεισ μϋςα [ςτο δύκτυο] και διαβϊζεισ ϋνα κεύμενο, αλλϊ δεν το μελετϊσ. Σο 
ϐλο κεύμενο περνϊει διαγωνύωσ απ’ τα μϊτια ςου. Οϑτε το μελετϊσ, γιατύ πώσ θα γύνει να το 
μελετόςεισ; Έτςι;  

Η ϊποψη που παρατύθεται παραπϊνω υποςτηρύζει ϐτι το εκπαιδευτικϐ ϋργο περιλαμβϊνει 
ανθρώπινη εργαςύα, και απϐ τον εκπαιδευτικϐ και απϐ τον εκπαιδευϐμενο, εργαςύα ορατό, 
που εξελύςςεται ςε ϋναν ςυγκεκριμϋνο χώρο και χρϐνο. Αν το εκπαιδευτικϐ ϋργο γύνει π.χ. 
εικϐνα και βύντεο ςτο διαδύκτυο, τϐτε η ςημαςύα του μπορεύ κϊλλιςτα να καταλόξει να 
εξαντληθεύ ςτο κλικ του ποντικιοϑ ό και να αγνοηθεύ παντελώσ, ακϐμα κι αν αυτϊ τα μϋςα ό 
το περιεχϐμενϐ τουσ εύναι προώϐντα ανθρώπινησ εργαςύασ.  

Δύκτυα και πραγματικότητα: «με το υπϊρχον ςύςτημα... δύςκολο» 

Για να επιχειρηθεύ εκτενόσ ςυζότηςη για την χρόςη των κοινωνικών δικτϑων ςτην 
εκπαύδευςη χρειϊζεται να ληφθοϑν υπϐψη οι ςημερινϋσ ςυνθόκεσ που επικρατοϑν ςτον 
εκπαιδευτικϐ χώρο. Σο θϋμα αυτϐ εύναι τερϊςτιο και υπερβαύνει τουσ ςκοποϑσ τησ 
παροϑςασ εργαςύασ. Ψςτϐςο, θα επιχειρηθεύ να αναδειχθοϑν οριςμϋνεσ πτυχϋσ του 
ζητόματοσ και πιο ςυγκεκριμϋνα αυτϋσ που ανϋδειξαν οι πϋντε εκπαιδευτικού τησ ϋρευνασ. 

 Ϊνα ζότημα ϋχει να κϊνει με το γεγονϐσ ϐτι δεν υπϊρχει ακϐμα επύςημη ςτρατηγικό για 
την κοινωνικό δικτϑωςη ςτο ςχολεύο. Για παρϊδειγμα, ο Αχιλλϋασ εκφρϊζει την εξόσ 
αγωνύα: 

Θα ’πρεπε ςε κεντρικϐ επύπεδο, να μαζϋψει π.χ. το Τπουργεύο, αυτοϑσ που ϋχουν 
πειραματιςτεύ με αυτϊ και να τουσ ρωτόςει τι εμπειρύεσ εύχαν απϐ την χρόςη, ποϑ κϊνανε 
λϊθη, ποϑ ςωςτϊ, γιατύ λύγο-πολϑ εύμαςτε κϊτι ςαν μαθητευϐμενοι μϊγοι. Πρϋπει κϊποιοσ που 
ανεβϊζει κϊτι να παύρνει ϋνα feedback πύςω. Να ξϋρεισ αν ϐλα αυτϊ τα πρϊγματα που 
ανεβαύνουν ςτο δύκτυο, ϋχουν αποτϋλεςμα ό ϐχι. Σώρα εύναι εντελώσ ανοργϊνωτα τα 
πρϊγματα.  
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ε ϐ,τι αφορϊ την ανατροφοδϐτηςη και την απουςύα μιασ επύςημησ αποτύμηςησ αυτών 
των πειραματιςμών, μια παραπλόςια γνώμη εξϋφραςε και ο Γιϊννησ. Ο ύδιοσ ειςϋπραξε 
αδιαφορύα ακϐμη και ϐταν φτιϊχτηκε το ψηφιακϐ αποθετόριο Υωτϐδεντρο: 

Τπϊρχει π.χ. το Υωτϐδεντρο. Κϊποια ςτιγμό (το 2008, 2010; δεν θυμϊμαι), εύχε βγει μια 
ανακούνωςη που ϋλεγε ϐτι ϐςοι εκπαιδευτικού ϋχουν χρηςιμοποιόςει πολυμεςικϊ εργαλεύα για 
το μϊθημα, ςτεύλτε μασ ςε ϋνα cd αυτϊ που ϋχετε κϊνει. Ε, ϐ,τι εύχα κϊνει τα ϋςτειλα ςτο 
υπουργεύο Παιδεύασ (παρουςιϊςεισ, βιντεϊκια κλπ). Οϑτε μου απαντόςανε αν το λϊβανε, οϑτε 
μου εύπαν τι το κϊνανε αυτϐ, τύποτα. Οϑτε ϋνα γρϊμμα ϐτι τα λϊβαμε, ςασ ευχαριςτοϑμε... 
Σύποτα. Απλϊ το παιχνύδι που ϋχω καταλϊβει ϐτι παύζεται, εύναι ϐτι κϊποιοι κϊνουν διϊφορα 
πρϊγματα με ςκοπϐ να πϊρουν πϐντουσ, να δημοςιεϑςουν κϊτι ςε ϋνα ςυνϋδριο. Και πολλϋσ 
φορϋσ αυτϊ που δημοςιεϑουν και κϊνουν δεν ανταποκρύνονται ςτην πραγματικϐτητα. Δηλαδό 
κϊνει κϊποιοσ ϋνα ςχϋδιο μαθόματοσ, το δημοςιεϑει αλλϊ δεν το ϋχει δεύξει ςτην τϊξη αυτϐ το 
πρϊγμα.  

Ο Μιχϊλησ εκφρϊζει μια ακϐμα πιο κατηγορηματικό γνώμη ςχετικϊ με το ςημερινϐ τοπύο 
ςτην εκπαύδευςη, το πρϐγραμμα του ςχολεύου και το κατϊ πϐςο πρϐςφορο εύναι για την 
ειςαγωγό τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ (π.χ. ςε επύπεδο πρϐτζεκτ): 

Με το υπϊρχον ςϑςτημα εύναι δϑςκολο. Εγώ πιςτεϑω ϐτι καταρχϊσ πρϋπει να χαλαρώςει 
το πρϐγραμμα ςπουδών. Σο θεωρώ απαρϊδεκτο αυτϐ που γύνεται.υμπιϋζουν [ςτην ϑλη] 
πρϊγματα που δεν καταλαβαύνω γιατύ υπϊρχουν. Μεταφϋρανε π.χ. τισ πιθανϐτητεσ απϐ τη Γ’ 
Λυκεύου ςτη Β’ Γυμναςύου. Όλο αυτϐ το πρϊγμα εύναι παρανοώκϐ.(...) Η δουλεια μου ςτο 
θεωρητικϐ κομμϊτι, το ερευνητικϐ, εύναι ν’ αποδεύξω ϐτι η Wikipedia αποτελεύ καλό πρακτικό, 
ςτη χρόςη, ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ και ϐτι μπορεύ να ενταχθεύ ςτο ςχολικϐ πρϐγραμμα, αλλϊ ςε 
ϋνα διαφορετικϐ ςχολικϐ πρϐγραμμα. Δηλαδό ϐχι με την υπϊρχουςα δομό. Θεωρώ ϐτι το 
ςχολικϐ πρϐγραμμα πρϋπει να αλλϊξει οϑτωσ ό ϊλλωσ, χωρύσ φοβύεσ.  

 «Απαρϊδεκτο», «παρανοώκϐ», «ποϑ να χωρϋςεισ κϊτι ϊλλο;»: να μερικϋσ λϋξεισ που 
ςκιαγραφοϑν τη ςημερινό εικϐνα. Κι επιπλϋον πινελιϋσ, ϐπωσ: «μαθητευϐμενοι μϊγοι», 
«ανοργϊνωτα πρϊγματα», ςχϋδια μαθόματοσ που «δεν ανταποκρύνονται ςτην 
πραγματικϐτητα».  

Σαυτϐχρονα, αναδεικνϑονται απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ζητόματα που ςκιαγραφοϑν τισ 
κοινωνικϋσ-ταξικϋσ αντιθϋςεισ του ςημερινοϑ ςχολεύου, οι οπούεσ δεν περιγρϊφουν 
ςυνδϋςεισ και δικτϑωςη, αλλϊ αποκλειςμοϑσ και απομϐνωςη. Φαρακτηριςτικϊ ο Γιϊννησ 
ανϋφερε: 

το ςχολεύο που εύμαι τώρα ϋχουμε μαθητϋσ με πολλϊ προβλόματα ςτο ςπύτι. Οπϐτε, 
λειτουργοϑμε πολϑ και ςαν κοινωνικό υπηρεςύα. Και αυτϐ εύναι πολϑ ςημαντικϐ που γύνεται 
εδώ πϋρα. Απϐ πλευρϊσ μϊθηςησ, ϐ,τι μποροϑμε κϊνουμε. Μϋςα ςτο ςχολεύο ςόμερα ϋχεισ ϋναν 
ρϐλο κοινωνικοϑ λειτουργοϑ. Πολλϋσ φορϋσ ϊμα ο μαθητόσ ϋχει ϋνα πρϐβλημα, λεσ ασ εύμαι 
κοντϊ του, να μου πει εμϋνα αυτϐ το πρϐβλημα, να προςπαθόςεισ να βοηθόςεισ. Κι αυτϐ ο 
περιςςϐτεροσ κϐςμοσ δεν το καταλαβαύνει. Οϑτε οι φύλοι μου. Μου λϋνε, και τι κϊνεισ ςτο 
ςχολεύο; Σύποτα δεν κϊνεισ. Δουλεϑεισ χαλαρϊ και καλϊ λεφτϊ παύρνεισ. Ενώ ο ρϐλοσ ςου εύναι 
πιο κοινωνικϐσ.  

Σισ ύδιεσ ανηςυχύεσ εκφρϊζει και ο Μιχϊλησ, για τον οπούο η χρόςη του Facebook εύναι 
ϋνασ τρϐποσ να διατηρεύ μια κοινωνικό επαφό με τισ μαθότριϋσ του, με ςτϐχο να μην 
εγκαταλεύψουν το ςχολεύο. Λϋει χαρακτηριςτικϊ ϐτι: 

(...) πρϋπει να περιορύςουμε και τη ςχολικό διαρροό. Οι πιο πολλϋσ θϋλουν να φϑγουν. Σην 
πρώτη εβδομϊδα που πόγα ςτο ςχολεύο εγκατϋλειψαν δϑο κοπϋλεσ. Αλλϊ πρϋπει να μϊθεισ και 
τισ αιτύεσ, για ποιο λϐγο εγκαταλεύπει το ςχολεύο. Kαι δεν πιςτεϑω ϐτι εύναι κανϋνασ χαζϐσ 
ϐταν εγκαταλεύπει το ςχολεύο, υπϊρχει θϋμα κινότρων. Mε ϊλλα λϐγια, εμϋνα δεν με ενδιαφϋρει 
το κομμϊτι των μαθηματικών μϐνο, αλλϊ και το παιδαγωγικϐ. (...) Όμωσ, το Τπουργεύο 
Παιδεύασ βϊζει αυτϋσ τισ κοπϋλεσ [που εύχαν παλιϊ εγκαταλεύψει το ςχολεύο] να λϑνουν 
δευτεροβϊθμιεσ ανιςώςεισ. Σο να βρεισ κύνητρο να μϊθουν αυτϊ τα πρϊγματα, γιατύ εγώ θϋλω 
παρϐλ’ αυτϊ να εφαρμϐςω τον οδηγϐ ςπουδών, θϋλει αγώνα.  



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              522 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Η Μυρτώ, που διδϊςκει ςε ΕΠΑΛ, δύνει, απϐ την πλευρϊ τησ, μια γενικϐτερη εικϐνα 
υποβϊθμιςησ του ςυγκεκριμϋνου τϑπου Λϑκειου.  

Σα παιδιϊ ςτα ΕΠΑΛ αντιμετωπύζονται ωσ τελευταύα ςτην εκπαύδευςη και απϐ την δομό 
και απϐ το Τπουργεύο και απ’ τα ύδια. Μου κϊναν μια ερώτηςη μια φορϊ: «εςεύσ κυρύα 
μποροϑςατε να πϊτε ςτο Γενικϐ Λϑκειο;». Μποροϑςα, λϋω. Και γιατύ δεν πόγατε, κυρύα; Εκεύ 
εγώ κατϊλαβα ϐτι τα παιδιϊ νϐμιζαν πωσ ϊλλοι καθηγητϋσ πϊνε ςτο Γενικϐ Λϑκειο, ϊλλοι 
καθηγητϋσ ςτα ΕΠΑΛ. (...) Δηλαδό τα παιδιϊ αιςθϊνονται ϐτι εύναι υποδεϋςτερα, γιατύ ϋτςι 
αντιλαμβϊνεται και η κοινωνύα αυτϊ τα ςχολεύα.  

Και ο Αχιλλϋασ ϋχει ςχεδϐν ςυμβιβαςτεύ με την κατϊςταςη, εκφρϊζοντασ μια μορφό 
παραύτηςησ, αφοϑ δεν βλϋπει ϊλλη προοπτικό. 

Σην Γ’ Λυκεύου την ϋχω γειώςει εντελώσ, επειδό δεν ενδιαφϋρονται. Πασ ςτην τϊξη και 
κοιτϊνε το ταβϊνι, πανελλόνιεσ δεν θϋλουν να δώςουν, τουσ ϋχω κϊνει μια ξόγα ϐτι παιδιϊ θα 
πϊρετε τα θϋματα για να γρϊψετε δϋκα ςτο τϋλοσ, ϋτςι ώςτε αν αϑριο μεθαϑριο κϊποιοσ ςε 
προςλϊβει και δει το χαρτύ ςου ϐτι ϋχεισ 10 απϐ ϋνα ΕΠΑΛ, να ξϋρει τι παύρνει. Να μην ςε 
βγϊλω επιςτόμονα εγώ ϋξω. Και αρϊζουμε ϐλοι μαζύ μϋςα και δεν κϊνουμε τύποτα. Έχω 
εργαςτόριο που με παύρνει να το κϊνω, γιατύ [ςτην τϊξη] τα πιτςιρύκια δεν κϊθονται ακύνητα, 
τα φϋρνω λοιπϐν ςτο εργαςτόριο και τουσ λϋω «λοιπϐν μϊγκεσ καθαρύςτε τον κινητόρα». 
Γουςτϊρουν, παύρνουν τα πινελϊκια κι ϊλλα και τον κϊνουν τζιτζύ.  

Αυτό εύναι, ςε αδρϋσ γραμμϋσ, η εικϐνα των ςχολεύων ςτα οπούα διδϊςκουν οι 
εκπαιδευτικού που παραχώρηςαν ςυνϋντευξη. Με δεδομϋνο ϐτι η εικϐνα αυτό δεν εύναι 
γενικεϑςιμη, το ςύγουρο εύναι ϐτι υπϊρχουν ςχολεύα ςόμερα ϐπου οι μαθητϋσ 
αντιμετωπύζουν αδιϋξοδα, αποκλειςμοϑσ και πολλϊ ϊλλα ςοβαρϊ προβλόματα. Ακϐμα και οι 
ύδιοι οι εκπαιδευτικού εκφρϊζουν υπϐρρητα αυτϐ το αδιϋξοδο: πώσ να δώςεισ κύνητρα και να 
κινητοποιόςεισ το ενδιαφϋρον, ϐταν ςτον ορύζοντα δεν υπϊρχει προοπτικό; Όπωσ μασ εύπε 
χαρακτηριςτικϊ και ο Γιϊννησ: «γενικϊ εύναι μεγϊλη απογοότευςη. Γιατύ ςε κϊνει [το ςχολεύο, 
ϋτςι ϐπωσ εύναι] να νιώθεισ ϊχρηςτοσ».  

υμπερϊςματα 

Η παροϑςα εργαςύα δεν ςτοχεϑει να καλϑψει πλόρωσ το ζότημα τησ χρόςησ των 
κοινωνικών δικτϑων ςτην εκπαύδευςη παρϊ μϐνο ςε ϐ,τι αφορϊ τα ερωτόματα που τϋθηκαν 
και τουσ ςυγκεκριμϋνουσ εκπαιδευτικοϑσ που ςυμμετεύχαν. 

Πϊνω ςτη ςχϋςη εκπαιδευτικών και υπολογιςτό, παρατηρόθηκε ϐτι οι εκπαιδευτικού 
εκεύνοι που εύναι ςε μεγϊλο βαθμϐ εξοικειωμϋνοι με τισ ΣΠΕ δεν υιοθετοϑν ϊκριτα και 
αβαςϊνιςτα αυτϊ τα εργαλεύα. Γνωρύζουν τα ϐρια και τισ δυνατϐτητϋσ τουσ και ϋχουν μια 
ρεαλιςτικό γνώμη για τα προβλόματα ςτην εφαρμογό τουσ ςτο ςϑγχρονο ςχολεύο. Επύςησ, 
οι εκπαιδευτικού που εμφανύζονται λιγϐτερο εξοικειωμϋνοι με τισ ΣΠΕ δεν ϋδωςαν την 
εντϑπωςη ϐτι διακατϋχονται απϐ κϊποιο εύδοσ «τεχνοφοβύασ ό κυβερνοφοβύασ», ό ϋλλειψη 
διϊθεςησ να μετακινηθοϑν απϐ τουσ παραδοςιακοϑσ τρϐπουσ διδαςκαλύασ. Και εφευρετικού 
εύναι, και προςπαθοϑν να κινητοποιόςουν το ενδιαφϋρον των μαθητών, και αξιοποιοϑν 
διϊφορα μϋςα και τρϐπουσ ςτο μϊθημϊ τουσ.  

Απϐ τισ απϐψεισ και τισ πρακτικϋσ των πϋντε εκπαιδευτικών φϊνηκε πωσ τα κοινωνικϊ 
δύκτυα ςτην εκπαύδευςη χρηςιμοποιοϑνται με τρϐπο, τον οπούο ςυνϐψιςε ϋνασ 
εκπαιδευτικϐσ υπϐ τον εϑγλωττο ϐρο: «μαθητευϐμενοι μϊγοι». Δεν υπϊρχει κανενϐσ εύδουσ 
επύςημη ςτρατηγικό, αλλϊ ατομικού ό ςυνεργατικού πειραματιςμού, οι οπούοι ϊλλοτε εύναι 
επιτυχημϋνοι, ϊλλοτε αποτυχημϋνοι, ενύοτε υπερεκτιμημϋνοι ωσ προσ την εκπαιδευτικό τουσ 
αξύα. Η απουςύα ςυςτηματικών ερευνών ςυμβϊλλει και αυτό ςτην ελλιπό αποτύμηςη του 
ζητόματοσ.  

Υαύνεται επύςησ πωσ η αξιοπούηςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτην εκπαύδευςη 
εμφανύζει ςυχνϊ το εξόσ χαρακτηριςτικϐ: εύναι τα ύδια τα τεχνολογικϊ μϋςα αυτϊ που 
υποδεικνϑουν ςε μεγϊλο βαθμϐ τισ μεθϐδουσ για το εκπαιδευτικϐ ϋργο (ανϊλογα με τισ 
δυνατϐτητεσ και τισ εφαρμογϋσ που προςφϋρουν) και ϐχι οι εκπαιδευτικού αυτού που τισ 
καταςτρώνουν. Με ϊλλα λϐγια, τα νϋα αυτϊ τεχνολογικϊ εργαλεύα φϋρεται να παύρνουν 
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ϋναν ρϐλο πρωταγωνιςτικϐ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα με ςυγκεκριμϋνεσ επιπτώςεισ 
ςτην εργαςύα και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευϐμενων. Επιπλϋον, προκϑπτει εδώ 
και ϋνα ακϐμα ερώτημα για το αν τα κοινωνικϊ δύκτυα ρυμουλκοϑν ό τροποποιοϑν το 
περιεχϐμενο που καλεύται ο εκπαιδευτικϐσ να δουλϋψει ό και το αντύςτροφο, δηλαδό πώσ η 
ϑλη ρυμουλκεύ ό αλλϊζει τη χρόςη των κοινωνικών δικτϑων. 

Εύναι, τϋλοσ, φανερϐ πωσ η online κοινωνικό δικτϑωςη ςτην εκπαύδευςη εύναι μια μορφό 
διαμεςολϊβηςησ των ανθρώπινων ςχϋςεων που αναπτϑςςονται ςτο ςχολεύο. Γι’ αυτϐ και 
δεν εύναι καθϐλου απαλλαγμϋνη απϐ τισ αντιθϋςεισ, τισ εντϊςεισ, τα προβλόματα των 
κοινωνικών αυτών ςχϋςεων. Σο αν τα κοινωνικϊ δύκτυα μποροϑν να ςταθοϑν χρόςιμα ςτην 
εκπαύδευςη δεν εύναι, ςυνεπώσ, ζότημα τεχνικών δυνατοτότων ό «καλών ιδεών». Εύναι 
ζότημα ϊμεςα ςυνδεδεμϋνο με την αξύα και το ρϐλο τησ εκπαύδευςησ ςόμερα, τη φϑςη του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, τα κύνητρα και τισ προςδοκύεσ που γεννϊ και, φυςικϊ, την 
κρατικό ςτρατηγικό.  
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Πεξίιεςε 

την παροϑςα εργαςύα αποτυπώνονται τα αποτελϋςματα μύασ εμπειρικόσ 
ϋρευνασ η οπούα επιχειρεύ να αξιολογόςει το ϑςτημα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (ΔΜ) 
«Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ» του Ελληνικοϑ Ανοικτοϑ 
Πανεπιςτημύου (ΕΑΠ). Αρχικϊ γύνεται μια ςϑντομη περιγραφό των κεντρικών 
εννοιών που εμπεριϋχονται ςτον ςτϐχο αλλϊ και ςτα ερευνητικϊ ερωτόματα τησ 
μελϋτησ. τη ςυνϋχεια, αποτυπώνεται το μεθοδολογικϐ πλαύςιο αλλϊ και τα 
αποτελϋςματα μιασ δειγματοληπτικόσ ϋρευνασ, η οπούα διενεργόθηκε το πρώτο 
δεκαπενθόμερο του Απριλύου του 2015 με δεύγμα 74 μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ του 
ΕΑΠ. Η ςτατιςτικό ανϊλυςη των δεδομϋνων ϋδειξε ϐτι οι φοιτητϋσ εύναι 
ικανοποιημϋνοι απϐ το ΔΜ κυρύωσ γιατύ τουσ δύνει την δυνατϐτητα να 
αλληλεπιδρϊςουν. Παρϊλληλα ϐμωσ, ϋνα μεγϊλο μϋροσ των φοιτητών νιώθει την 
ανϊγκη να αλληλεπιδρϊςει μϋςω του ΔΜ, αλλϊ διςτϊζει να το πρϊξει. το τϋλοσ τησ 
μελϋτησ αναφϋρονται ιδϋεσ για πιθανό μελλοντικό ϋρευνα. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη, υςτόματα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ, 
ικανοπούηςη, αλληλεπύδραςη 

Δηζαγσγή 

Σα τελευταύα χρϐνια, οι φορεύσ παροχόσ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ (εξΑΕ) 
εκμεταλλεϑονται τισ δυνατϐτητεσ που εξαςφαλύζει το Διαδύκτυο και προςφϋρουν ςτουσ 
εκπαιδευϐμενουσ ολοκληρωμϋνα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα μϋςα απϐ υςτόματα 
Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (ΔΜ), τα οπούα ενςωματώνουν και ςτοιχεύα απϐ τα Μϋςα 
Κοινωνικόσ Δικτϑωςησ (Social Networking Sites - SNS).  

Σα ΔΜ παρϋχουν εργαλεύα, τα οπούα δύνουν τη δυνατϐτητα ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ 
ενϐσ εξΑΕ προγρϊμματοσ να αλληλεπιδρϊςουν με τον καθηγητό τουσ, αλλϊ και με τουσ 
ϊλλουσ εκπαιδευϐμενουσ, δημιουργώντασ με τον τρϐπο αυτϐ μύα αύςθηςη ϐτι εύναι μϋλη τησ 
ύδιασ κοινϐτητασ. Παρϐλα αυτϊ, αρκετού ερευνητϋσ (Madge et al., 2009; Selwyn, 2009) 
αντιμετωπύζουν με ςκεπτικιςμϐ τη διδακτικό ςυνειςφορϊ των SNS.  

Σο Ελληνικϐ Ανοικτϐ Πανεπιςτόμιο (ΕΑΠ), ο μεγαλϑτεροσ φορϋασ εξΑΕ ςτην Ελλϊδα, ϋχει 
εντϊξει καθολικϊ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2013-2014 ςτισ υπηρεςύεσ που προςφϋρει ςτουσ 
φοιτητϋσ του, το ΔΜ με την ονομαςύα «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ». Η 
υπηρεςύα αυτό διατύθεται ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη http://study.eap.gr  και λειτουργεύ 
ωσ χώροσ ανϊρτηςησ του εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ και υποβολόσ των γραπτών εργαςιών ϐλων 
των Θεματικών Ενοτότων του ΕΑΠ.   

http://www.study.eap.gr/
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τϐχοσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι η αξιολϐγηςη του ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι 
Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ» του ΕΑΠ. 

Αναςκόπηςη τησ βιβλιογραφύασ 

Απϐ την εμπειρικό ϋρευνα που διεξόγαγαν οι Hermans et al. (2009), προκϑπτει ϐτι η 
ικανοπούηςη των εκπαιδευϐμενων ςυναρτϊται με την αποδοχό τησ τεχνολογύασ απϐ τουσ 
ύδιουσ, ειδικϊ ϐςον αφορϊ τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ του υλικοϑ. Η ϋρευνα του Hong (2002) 
ςχετύζει την ικανοπούηςη με τισ πρϐτερεσ αναπτυγμϋνεσ δεξιϐτητεσ των εκπαιδευϐμενων 
ςτη χρόςη Η/Τ. την ύδια ϋρευνα παρουςιϊζονται ευρόματα ςϑμφωνα με τα οπούα η 
ικανοπούηςη ςε ϋνα διαδικτυακϊ εμπλουτιςμϋνο μϊθημα δε ςυνδϋεται με το φϑλο, την 
ηλικύα ό το ςτυλ μϊθηςησ, αλλϊ ςχετύζεται με την αλληλεπύδραςη εκπαιδευτό – 
εκπαιδευϐμενου, αλλϊ και με τη δυναμικό τησ ομϊδασ. Η αλληλεπύδραςη μεταξϑ των 
εκπαιδευϐμενων ϐμωσ, φαύνεται να εύναι ςημαντικϐσ παρϊγοντασ που επηρεϊζει την 
ικανοπούηςη των εκπαιδευϐμενων, ϐπωσ προκϑπτει απϐ την εμπειρικό ϋρευνα των Κϊςςη & 
Αυγερινοϑ (2013), η οπούα αφορϊ την αξιολϐγηςη μιασ πλατφϐρμασ εξ αποςτϊςεωσ 
εκπαύδευςησ. Αυτϐ που ενοχλεύ ιδιαύτερα τουσ εκπαιδευϐμενουσ εύναι η ϋλλειψη 
επικοινωνύασ και αλληλεπύδραςησ με την εκπαιδευτικό ομϊδα. Η ύδια ενϐχληςη 
αποτυπώνεται και ςτην ϋρευνα των Hermans et al. (2009), ςτην οπούα αξιολογεύται το ΔΜ 
Blackboard·  ςϑμφωνα με αυτόν την ϋρευνα, αρκετού φοιτητϋσ αιςθϊνονται ϐτι ϋχουν 
αποκλειςτεύ και δεν αλληλεπιδροϑν με τον εκπαιδευτό.  

Για να ικανοποιηθεύ η ανϊγκη τησ αλληλεπύδραςησ, αρκετού ερευνητϋσ προτεύνουν την 
χρόςη εργαλεύων, ϐπωσ αυτϊ που παρϋχουν τα Μϋςα Κοινωνικόσ Δικτϑωςησ (SNS). Οι Lee & 
McLoughlin (2010) θεωροϑν ϐτι τα εργαλεύα αυτϊ, εφϐςον χρηςιμοποιηθοϑν ςωςτϊ, δύνουν 
την δυνατϐτητα να ξεπεραςτοϑν προβλόματα που ςχετύζονται παραδοςιακϊ με την εξΑΕ, 
καθώσ δημιουργοϑν ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ την αύςθηςη τησ παρουςύασ και τησ 
ςυμμετοχόσ ςε αλληλεπιδραςτικϋσ ςυζητόςεισ.  

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, οι Schroeder et al. (ϐπ. αναφ. ςτουσ Veletsianos & Navarrete, 
2012) παρουςιϊζουν μια λύςτα με δυνητικϊ προβλόματα που αναδϑονται ϐταν ςτην 
ανώτατη εκπαύδευςη γύνεται επύςημα χρόςη των SNS. Μερικϊ απϐ τα προβλόματα αυτϊ 
εύναι: 
 ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην είδνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο  

ζπκθνηηεηέο 

 δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

 δπζθνιία ζηελ πξνζηαζία ηεο αλσλπκίαο ησλ θνηηεηψλ 

Επιπλϋον, ςε ϋρευνα των Madge et al. (2009) το 43% του δεύγματοσ των προπτυχιακών 
φοιτητών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα, πιςτεϑουν ϐτι τα SNS δεν προςφϋρουν δυναμικό 
για ακαδημαώκό εργαςύα. την ύδια ϋρευνα, οι ςυγγραφεύσ θεωροϑν ϐτι τα SNS εύναι πιο 
χρόςιμα ςτην ϊτυπη εκπαύδευςη και ϐχι ςτην τυπικό, επύςημη εκπαύδευςη. Παρϐμοιοι 
προβληματιςμού αναδϑονται και απϐ τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ του Selwyn (2009), 
ϐπου οι προςδοκύεσ των φοιτητών απϐ τα SNS φαύνεται να τουσ οδηγοϑν να βιώνουν 
ζητόματα ςϑγκρουςησ ρϐλων ϐςον αφορϊ τισ μεταξϑ τουσ ςχϋςεισ αλλϊ και τισ ςχϋςεισ τουσ 
με το διδακτικϐ προςωπικϐ. Αυτϐ ϐμωσ, δεν εύναι ο κανϐνασ. Οι Veletsianos & Navarrete 
(2012) διεξόγαγαν μύα ϋρευνα, με ςκοπϐ να διερευνηθοϑν οι απϐψεισ των εκπαιδευϐμενων 
ςε ϋνα εξΑΕ πρϐγραμμα, ςτο οπούο ϋγινε χρόςη μιασ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ, που 
ενςωμϊτωνε δυνατϐτητα επικοινωνύασ ϐπωσ ςτα SNS. Σα αποτελϋςματα ϋδειξαν ϐτι οι 
εκπαιδευϐμενοι εκτύμηςαν και απϐλαυςαν τη δυνατϐτητα αυτό, ενώ ςυγχρϐνωσ περιϐριςαν 
την δημϐςια δραςτηριϐτητϊ τουσ ςε θϋματα που ςχετύζονταν αυςτηρϊ με τη μαθηςιακό 
διαδικαςύα.   

κοπόσ και ερευνητικϊ ερωτόματα 

Απϐ την αναςκϐπηςη τησ ςχετικόσ βιβλιογραφύασ αναδϑεται η ϊποψη ϐτι ο βαθμϐσ 
ικανοπούηςησ των εκπαιδευϐμενων ςε ϋνα ςϑςτημα εξΑΕ διαφοροποιεύται ανϊλογα με το 
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εύδοσ του ΔΜ που αξιολογεύται, αλλϊ και ανϊλογα με τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ και τη 
δυνατϐτητα αλληλεπύδραςησ που προςφϋρει το υλικϐ αυτϐ. Σα ςυςτόματα αυτϊ ϋχουν μεν 
τη δυναμικό να προςφϋρουν αλληλεπύδραςη τϐςο με το εκπαιδευτικϐ υλικϐ ϐςο και μεταξϑ 
των εκπαιδευϐμενων, αλλϊ δεν ϋχει τεκμηριωθεύ ακϐμη η αποτελεςματικϐτητϊ τουσ ωσ 
εργαλεύα, τα οπούα υποβοηθοϑν την αυτορϑθμιςη των εκπαιδευϐμενων, κατϊ τη διϊρκεια 
τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. 

Σα παραπϊνω αναδεικνϑουν την αξύα του προτεινϐμενου ερευνητικοϑ ςχεδύου και 
τεκμηριώνουν το ςκοπϐ του, ο οπούοσ εύναι η αξιολϐγηςη του ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι 
Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ» του ΕΑΠ, εςτιϊζοντασ ςτην αποτύμηςη του βαθμοϑ 
ικανοπούηςησ των φοιτητών του ΕΑΠ απϐ την εμπειρύα και τη χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ 
αυτόσ πλατφϐρμασ. Ψσ εκπαιδευτικϐσ ϊξονασ αξιολϐγηςησ, υιοθετεύται ο πολυμορφικϐσ 
χαρακτόρασ τησ εξΑΕ. Ειδικϐτερα, η ϋρευνα φιλοδοξεύ να δώςει απϊντηςη ςτο παρακϊτω 
διττϐ ερευνητικϐ ερώτημα: 

ε ποιο βαθμϐ εύναι ικανοποιημϋνοι οι φοιτητϋσ του ΕΑΠ απϐ το ΔΜ «Ηλεκτρονικού 
Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ» ϐςον αφορϊ: 

(α) τη δυνατϐτητα αλληλεπύδραςησ που το ςϑςτημα αυτϐ τουσ παρϋχει; 
(β) την ενεργοπούηςη των φοιτητών προσ μια πορεύα αυτορυθμιζϐμενησ μϊθηςησ; 

Λειτουργικού οριςμού 

Η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη 

Ζ ρσξνρξνληθή απφζηαζε αλάκεζα ζε εθπαηδεπφκελν θαη εθπαηδεπηή έρεη νδεγήζεη ζε πνιιά 

θαη δηαθνξεηηθά κνληέια εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (εμΑΔ). Ζ κεγάιε 

απηή πνηθηιία ζπληειεί ζην λα κελ κπνξεί λα δνζεί έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ 

εμΑΔ (Ληνλαξάθεο, 2006). ηελ παξνχζα εξγαζία ε έλλνηα ηεο εμΑΔ πξνζεγγίδεηαη ππφ ην 

πξίζκα ηεο πνιπκνξθηθφηεηαο φπσο απηή έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Ληνλαξάθε (2006) θαη 

πεξηγξάθεηαη σο ε εθπαίδεπζε πνπ ελεξγνπνηεί ην καζεηή ψζηε λα ιεηηνπξγεί κφλνο ηνπ πξνο κηα 

επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο. 

υςτόματα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (ΔΜ) 

Ο ϐροσ ΔΜ χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει το λογιςμικϐ που ςχεδιϊςτηκε για τη 
διαχεύριςη των εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων. Σα ΔΜ επιτελοϑν ϋνα ευρϑ φϊςμα 
λειτουργιών και για το λϐγο αυτϐ εύναι δϑςκολο να οριςτοϑν με ςυγκεκριμϋνο τρϐπο. 
υνόθωσ περιγρϊφονται μϋςα απϐ παραδεύγματα, εξαιτύασ του γεγονϐτοσ ϐτι βρύςκονται ςε 
ϋνα διαρκϋσ καθεςτώσ τεχνολογικών αλλαγών (Tess, 2013). 

Με την ϋναρξη του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2010-2011, ξεκύνηςε η πιλοτικό χρόςη τησ 
υπηρεςύασ «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ» (http://study.eap.gr) για τουσ 
φοιτητϋσ του ΕΑΠ. Πρϐκειται για ϋνα περιβϊλλον αςϑγχρονησ τηλεκπαύδευςησ, που 
προςφϋρει ηλεκτρονικό υποςτόριξη ςε ϐλεσ τισ Θεματικϋσ Ενϐτητεσ του ΕΑΠ και το οπούο 
βαςύζεται ςτο ΔΜ ανοικτοϑ κώδικα Moodle. Η υπηρεςύα αυτό διατϋθηκε καθολικϊ ςτουσ 
φοιτητϋσ του ΕΑΠ κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2013-2014, και λειτουργεύ ωσ χώροσ 
ςυνεργαςύασ, ανακοινώςεων, ανϊρτηςησ εναλλακτικοϑ διδακτικοϑ υλικοϑ και υποβολόσ 
των γραπτών εργαςιών των φοιτητών του ΕΑΠ.  

Εντϐσ αυτοϑ του ςυςτόματοσ λειτουργεύ ψηφιακϐσ αναγνώςτησ και ϋνα forum, μύα 
υπηρεςύα που παρϋχει τη δυνατϐτητα ςτουσ φοιτητϋσ και τουσ καθηγητϋσ του ΕΑΠ να 
αλληλεπιδροϑν με μηνϑματα και να ανταλλϊςςουν απϐψεισ και εκπαιδευτικϐ υλικϐ.  

Ωξονασ αξιολόγηςησ  

Οι Παναγιωτακϐπουλοσ, Πιερρακϋασ & Πιντϋλασ (2002) αναφϋρουν ϐτι κατϊ τη διεξαγωγό 
μιασ αξιολϐγηςησ δεν εύναι δυνατϐν να αξιολογοϑνται τα πϊντα· καθύςταται, λοιπϐν, αναγκαύο, 

http://www.study.eap.gr/
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κατϊ τον ςχεδιαςμϐ τησ αξιολϐγηςησ,  να τύθενται προκαθοριςμϋνοι ϊξονεσ, ώςτε η αξιολϐγηςη 
να προςφϋρει ουςιαςτικό ανατροφοδϐτηςη. Η παροϑςα ϋρευνα υιοθετεύ τον εκπαιδευτικϐ 
ϊξονα ωσ βαςικό κατευθυντόρια γραμμό και εςτιϊζει ςτον πολυμορφικϐ εκπαιδευτικϐ 
χαρακτόρα τησ εξΑΕ. 

Η ικανοπούηςη του εκπαιδευόμενου ωσ παρϊμετροσ αξιολόγηςησ 

Οι Kotler & Clarke (ϐπ.αναφ. ςτουσ Hasan & Rahman, 2008) ορύζουν την ικανοπούηςη  ωσ 
την κατϊςταςη που νιώθει ϋνα ϊτομο, το οπούο ϋχει βιώςει επύδοςη ό αποτϋλεςμα που ϋχει 
εκπληρώςει τισ προςδοκύεσ του. ϑμφωνα με τουσ Xenos & Christodoulakis (1997) ϋχουν 
δοθεύ αρκετού οριςμού για την ποιϐτητα του λογιςμικοϑ, οι οπούοι μποροϑν να ςυνοψιςθοϑν 
ςτη φρϊςη «ικανοπούηςη των απαιτόςεων του χρόςτη». Επιπλϋον, ςϑμφωνα με το πρϐτυπο 
ποιϐτητασ ISO9241-11 του 1997, ϋνα υπολογιςτικϐ ςϑςτημα πρϋπει να δύνει τη δυνατϐτητα 
ςτουσ χρόςτεσ να επιτυγχϊνουν το ςκοπϐ τουσ αποτελεςματικϊ και, ταυτϐχρονα, να 
προϊγουν αιςθόματα ικανοπούηςησ (Kostaras et al., 2010), ενώ οι Hasan & Rahman (2008) 
χαρακτηρύζουν την ποιϐτητα ωσ πρϐγονο τησ ικανοπούηςησ. Απϐ τα παραπϊνω γύνεται 
φανερϐ ϐτι η ϋννοια τησ ποιϐτητασ του λογιςμικοϑ ςχετύζεται ςτενϊ με την ικανοπούηςη του 
χρόςτη.  

Μεθοδολογικό πλαύςιο 

Μϋθοδοσ ςυλλογόσ δεδομϋνων 

Ο Creswell (2011) προτεύνει τισ δειγματοληπτικϋσ ϋρευνεσ ϐταν μύα μελϋτη 
επικεντρώνεται ςτην περιγραφό απϐψεων αλλϊ και ςτον προςδιοριςμϐ των πεποιθόςεων 
ενϐσ ανθρώπινου πληθυςμοϑ. Ο ύδιοσ ςυγγραφϋασ αναφϋρει ϐτι εύναι ςϑνηθεσ να 
πραγματοποιεύται μύα δειγματοληπτικό ϋρευνα που ςτοχεϑει ςτην αξιολϐγηςη ενϐσ 
προγρϊμματοσ καθώσ παρϋχει χρόςιμεσ πληροφορύεσ ςτα ϊτομα που λαμβϊνουν 
αποφϊςεισ. Εϑλογα, επομϋνωσ, υιοθετεύται η ποςοτικό προςϋγγιςη για την υλοπούηςη τησ 
ϋρευνασ και πιο ςυγκεκριμϋνα, η διεξαγωγό μιασ δειγματοληπτικόσ ϋρευνασ με χρόςη 
ερωτηματολογύου ωσ εργαλεύου ςυλλογόσ των δεδομϋνων.   

Ερευνητικό διαδικαςύα - Δεύγμα 

Οι ερευνητϋσ απηϑθυναν ηλεκτρονικό πρϐςκληςη μϋςω e-mail ςε 85 μεταπτυχιακοϑσ 
φοιτητϋσ του ΕΑΠ, οι οπούοι κατϊ τη διϊρκεια του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2014-2015 
παρακολοϑθηςαν τη Θεματικό Ενϐτητα ΕΚΠ51. Σα e-mail επιλϋχθηκαν τυχαύα μϋςα απϐ το 
forum του ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ» ςτην ηλεκτρονικό 
διεϑθυνςη http://study.eap.gr. Ζητόθηκε απϐ τουσ φοιτητϋσ να ςυμπληρώςουν ϋνα 
ηλεκτρονικϐ ερωτηματολϐγιο ενώ η ςυμμετοχό τουσ εύχε εθελοντικϐ χαρακτόρα. Σο 
ερωτηματολϐγιο αναρτόθηκε ςτο Διαδύκτυο ςτισ 31-03-2015 και παρϋμεινε αναρτημϋνο 
ϋωσ τισ 15-04-2015. την πρϐςκληςη των ερευνητών ανταποκρύθηκαν 74 φοιτητϋσ. Σο 
ποςοςτϐ απϐκριςησ ανόλθε ςτο 87%.   

Εργαλεύο ςυλλογόσ δεδομϋνων 

Για τισ ανϊγκεσ τησ παροϑςησ δειγματοληπτικόσ ϋρευνασ αναπτϑχθηκε ϋνα πρωτϐτυπο 
ηλεκτρονικϐ ερωτηματολϐγιο ωσ εργαλεύο ςυλλογόσ δεδομϋνων. Η αυξανϐμενη χρόςη του 
Διαδικτϑου ϋχει καταςτόςει τα ηλεκτρονικϊ ερωτηματολϐγια πολϑ δημοφιλό καθώσ 
«εξαςφαλύζουν μια εϑκολη, γρόγορη μορφό ςυγκϋντρωςησ δεδομϋνων» (Creswell, 2011, 
ςελ. 433). Σο ερωτηματολϐγιο αναπτϑχθηκε μϋςω τησ δημοφιλοϑσ ςουύτασ διαδικτυακών 
προγραμμϊτων Google Docs, το οπούο εύναι δωρεϊν και εϑκολο ςτη χρόςη.          Σο 
ερωτηματολϐγιο περιελϊμβανε ςυνολικϊ 19 ερωτόςεισ κλειςτοϑ τϑπου ομαδοποιημϋνεσ ςε 
πϋντε ενϐτητεσ. Οι τϋςςερισ απϐ τισ ερωτόςεισ αυτϋσ όταν διχοτομικϋσ, πϋντε ερωτόςεισ 

http://study.eap.gr/
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όταν πολλαπλόσ επιλογόσ, ενώ οι υπϐλοιπεσ δϋκα ερωτόςεισ όταν κλύμακασ ιερϊρχηςησ 5 
βαθμών, τϑπου Likert.  

Η πρώτη ενϐτητα περιελϊμβανε 3 ερωτόςεισ, απϐ τισ οπούεσ αντλόθηκαν δημογραφικϊ 
δεδομϋνα.  

Η δεϑτερη ενϐτητα περιελϊμβανε 4 ερωτόςεισ, οι οπούεσ ςτοχεϑουν ςτη διερεϑνηςη του 
βαθμοϑ εξοικεύωςησ των ςυμμετεχϐντων α) με προγρϊμματα εξΑΕ εκπαύδευςησ και β) με τη 
χρόςη του Διαδικτϑου και των ηλεκτρονικών υπολογιςτών. 

Η τρύτη ενϐτητα αποτελεύτο απϐ 4 ερωτόςεισ, οι οπούεσ ςτοχεϑουν ςτην αξιολϐγηςη του 
ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ» ωσ προσ: 
 ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο  θαηά ηε ρξήζε ηνπ  

ΓΜ 

 ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ΓΜ θηλεηνπνηεί/βνεζά ηνπο θνηηεηέο λα απηνξπζκίζνπλ ηνλ  

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κειεηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Η τϋταρτη ενϐτητα περιελϊμβανε 6 ερωτόςεισ, οι οπούεσ ςτοχεϑουν ςτην αξιολϐγηςη του 
forum ςυζητόςεων το οπούο ενςωματώνεται ςτο ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ 
Διαδικαςύασ». Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι ερωτόςεισ αποςκοποϑν ςτην αποτϑπωςη των απϐψεων 
των φοιτητών ϐςον αφορϊ: 
 ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ forum 

 ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνπλ νη θνηηεηέο ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ  

αλαπηχζζνληαη ζην forum 

 ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ παξέρεη ην forum 

 ηε δπλαηφηεηα ηνπ forum λα πξνάγεη νπζηαζηηθά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Η πϋμπτη και τελευταύα ενϐτητα αποτελεύτο απϐ 2 ερωτόςεισ που αποςκοποϑν ςε 
ςυνολικό αξιολϐγηςη του ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ». 

Αξιοπιςτύα –Εγκυρότητα 

Οι καλϋσ προθϋςεισ ενϐσ ερευνητό δεν εγγυώνται αξιϐλογα ευρόματα (Robson, 2010). Για 
να εύναι τα ευρόματα μιασ ϋρευνασ χρόςιμα, θα πρϋπει το εργαλεύο ςυλλογόσ των 
δεδομϋνων να εύναι αξιϐπιςτο και ϋγκυρο.  

Αξιοπιςτύα (reliability) εύναι η ςταθερϐτητα ό η ςυνϋπεια (concictency) με την οπούα 
μετρϊμε κϊτι (Robson, 2010). ϑμφωνα με τον Creswell: «Αρκετού παρϊγοντεσ μποροϑν να 
ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα μη αξιϐπιςτα δεδομϋνα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των περιπτώςεων 
ϐπου: 
 ηα εξσηήκαηα ζηα εξγαιεία είλαη δηθνξνχκελα θαη αζαθή. 

 νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ησλ ηεζη δηαθέξνπλ θαη δελ είλαη ηππνπνηεκέλεο. 

 νη ζπκκεηέρνληεο είλαη θνπξαζκέλνη, λεπξηθνί, παξεξκελεχνπλ ηα εξσηήκαηα ή  

¨καληεχνπλ¨ ζηα ηεζη» (2011, ζει. 197). 

Κατϊ το ςχεδιαςμϐ και την ανϊπτυξη του ερωτηματολογύου που χρηςιμοποιόθηκε ςτην 
παροϑςα ϋρευνα, ελόφθηςαν υπϐψη οι παραπϊνω παρϊμετροι και υπόρξε μϋριμνα ώςτε οι 
ερωτόςεισ να εύναι ςαφεύσ, ϐχι φλϑαρεσ, να μην περιϋχουν εξειδικευμϋνη γλώςςα και 
υπερβολικοϑσ τεχνικοϑσ ϐρουσ, αποβλϋποντασ ςτο να αυξηθεύ η αξιοπιςτύα των ευρημϊτων. 
Σο ερωτηματολϐγιο όταν αυςτηρϊ δομημϋνο καθώσ ϐλεσ οι ερωτόςεισ όταν κλειςτοϑ τϑπου. 
Επιπλϋον, οι διαδικαςύεσ χορόγηςησ του ερωτηματολογύου όταν ύδιεσ και τυποποιημϋνεσ για 
ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα. Η ςυνειδητό ςυναύνεςη των ςυμμετεχϐντων ςτην 
ϋρευνα αυξϊνει την αξιοπιςτύα, ενώ κατεβλόθη ιδιαύτερη προςπϊθεια απϐ τουσ ερευνητϋσ 
τησ παροϑςασ μελϋτησ ώςτε η εμφϊνιςη του ηλεκτρονικοϑ ερωτηματολογύου να εύναι 
ελκυςτικό, με ςκοπϐ να προκαλϋςει το ενδιαφϋρον των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋρευνα. 
Επιπλϋον, το ερωτηματολϐγιο περιεύχε ςαφεύσ οδηγύεσ για την ορθό ςυμπλόρωςη των 
ερωτόςεων αλλϊ και εγγυόςεισ τϐςο για τη διαςφϊλιςη τησ ανωνυμύασ των ςυμμετεχϐντων 
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ςτην ϋρευνα, ϐςο και για τον εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα που προςδύδουν οι ερευνητϋσ ςτισ  
απαντόςεισ τουσ.  

Επιπρϐςθετα, υπόρξε πρϐβλεψη ώςτε να ελεγχθεύ η εςωτερικό ςυνϋπεια (internal 
consistency) των 12 κατηγορικών μεταβλητών διατακτικόσ κλύμακασ του 
ερωτηματολογύου, με χρόςη του ςυντελεςτό ϊλφα (coefficient alpha) του Cronbach. 

Ενώ ϐμωσ η αξιοπιςτύα εύναι μύα αναγκαύα ςυνθόκη, εντοϑτοισ δεν εύναι ικανό για την 
εξαςφϊλιςη τησ εγκυρϐτητασ των μετρόςεων ενϐσ εργαλεύου ςυλλογόσ δεδομϋνων. 
Εγκυρϐτητα (validity) ςημαύνει ϐτι οι τιμϋσ απϐ τη χρόςη ενϐσ εργαλεύου ϋχουν νϐημα και 
δύνουν τη δυνατϐτητα να καταλόξουμε ςε ςωςτϊ ςυμπερϊςματα (Creswell, 2011). Ενώ η 
παραδοςιακό ϊποψη περύ εγκυρϐτητασ περιλαμβϊνει την εγκυρϐτητα περιεχομϋνου, την 
εγκυρϐτητα που ςχετύζεται με κριτόρια και την εγκυρϐτητα εννοιολογικόσ καταςκευόσ, τα 
τελευταύα χρϐνια οι ειδικού επύ των μετρόςεων αντιμετωπύζουν την εγκυρϐτητα ωσ μια 
ενωτικό ϋννοια, υποςτηρύζοντασ ϐτι οι τιμϋσ εύναι ϋγκυρεσ αν εύναι χρόςιμεσ και ϋχουν ωσ 
αποτϋλεςμα θετικϋσ κοινωνικϋσ ςυνϋπειεσ (Creswell, 2011). Τιοθετώντασ την ϊποψη αυτό 
και με δεδομϋνο ϐτι οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα εύναι και οι ϊμεςα ωφελοϑμενοι απϐ τα 
αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ, εύναι λογικϐ να θεωρόςουμε ϐτι η εγκυρϐτητα τησ ϋρευνασ 
ενιςχϑεται ςε ςημαντικϐ βαθμϐ. Επιπρϐςθετα, η εγκυρϐτητα περιεχομϋνου εξαςφαλύςτηκε 
ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ απϐ την εισ βϊθοσ αναςκϐπηςη τησ βιβλιογραφύασ.    

Μϋθοδοσ ανϊλυςησ δεδομϋνων 

Η ανϊλυςη των δεδομϋνων που ςυλλϋχτηκαν ϋγινε με τη βοόθεια του προγρϊμματοσ 
λογιςτικών φϑλλων Microsoft Excel 2007 και του προγρϊμματοσ ςτατιςτικόσ επεξεργαςύασ 
και ανϊλυςησ δεδομϋνων IBM SPSS Statistics 22. Σο Excel χρηςιμοποιόθηκε για τη μεταφορϊ 
των δεδομϋνων απϐ τη διαδικτυακό βϊςη δεδομϋνων του ηλεκτρονικοϑ ερωτηματολογύου  
προσ την αντύςτοιχη βϊςη δεδομϋνων του SPSS. Σο SPSS χρηςιμοποιόθηκε για τη ςτατιςτικό 
ανϊλυςη των δεδομϋνων αλλϊ και για τη δημιουργύα γραφημϊτων.  

Για την ανϊλυςη των ερευνητικών δεδομϋνων, χρηςιμοποιόθηκε τϐςο περιγραφικό ϐςο 
και επαγωγικό ςτατιςτικό. Περιγραφικό ςτατιςτικό χρηςιμοποιόθηκε για την παρουςύαςη 
των ευρημϊτων τησ ϋρευνασ και επαγωγικό ςτατιςτικό για τον ϋλεγχο εξαρτόςεων μεταξϑ 
των μεταβλητών. Σϐςο οι ανεξϊρτητεσ ϐςο και οι εξαρτημϋνεσ μεταβλητϋσ τησ ϋρευνασ όταν 
τακτικϋσ ό κατηγορικϋσ, οπϐτε ο ϋλεγχοσ ϋγινε με το μη παραμετρικϐ ςτατιςτικϐ τεςτ 𝑋2 . Οι 
υποθϋςεισ που τϋθηκαν προσ ϋλεγχο ςε αυτό την περύπτωςη όταν: 

𝐻0: υπϊρχει ανεξαρτηςύα μεταξϑ των δϑο μεταβλητών 
𝐻1: δεν υπϊρχει ανεξαρτηςύα μεταξϑ των δϑο μεταβλητών  
Σο ςτατιςτικϐ τεςτ 𝑋2 εύναι αξιϐπιςτο, μϐνο εφϐςον ςτον πύνακα ςυχνοτότων οι 

παρατηροϑμενεσ ςυχνϐτητεσ των κελιών εύναι τουλϊχιςτον ύςεσ με 5. Επειδό ςτην παροϑςα 
ϋρευνα το ποςοςτϐ των κελιών που εύχαν ςυχνϐτητεσ μικρϐτερεσ του 5 όταν μεγαλϑτερο 
του  25%  ο υπολογιςμϐσ τησ p-value ϋγινε με βϊςη το ακριβϋσ τεςτ του Monte Carlo 
(Εμβαλωτόσ, Κατςόσ & ιδερύδησ, 2006). Όλοι οι ϋλεγχοι πραγματοποιόθηκαν ςε διϊςτημα 
εμπιςτοςϑνησ 95% ό αλλιώσ θεωρώντασ ωσ πιθανϐτητα ςτατιςτικοϑ λϊθουσ το 0,05%.  

Αποτελϋςματα ανϊλυςησ δεδομϋνων 

Απϐ τισ 19 μεταβλητϋσ του ερωτηματολογύου, οι 6 όταν κατηγορικϋσ ονομαςτικόσ 
κλύμακασ (nominal) ενώ οι 12 όταν κατηγορικϋσ διατακτικόσ κλύμακασ (ordinal). την 
παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων που ακολουθεύ, δεν υπϊρχουν υπολειπϐμενεσ απαντόςεισ 
διϐτι η απϊντηςη ςε ϐλεσ τισ ερωτόςεισ του ερωτηματολογύου όταν υποχρεωτικό. 

Σο ηλεκτρονικϐ ερωτηματολϐγιο εμφανύζει αποδεκτϐ επύπεδο εςωτερικόσ αξιοπιςτύασ, 
καθώσ η τιμό του δεύκτη alpha του Crombach εύναι α=0,7. Η πλειοψηφύα του δεύγματοσ 
(51.35%) διανϑει την τϋταρτη δεκαετύα τησ ζωόσ του καθώσ ανόκει ςτην ηλικιακό ομϊδα 
των 30-39 ετών ενώ πϊνω απϐ τα τρύα τϋταρτα του δεύγματοσ εύναι γυναύκεσ. Μϐλισ το 
2.7% του δεύγματοσ εύναι κϊτοχοι μεταπτυχιακοϑ τύτλου, ενώ η ςυντριπτικό πλειοψηφύα 
κατϋχει τύτλο ΑΕΙ. Σο 63.51% του δεύγματοσ εύναι πρωτοετεύσ μεταπτυχιακού φοιτητϋσ του 
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ΕΑΠ ενώ μϐνο το 27.03%  ϋχει παρακολουθόςει κϊποιο εξΑΕ πρϐγραμμα ςτο παρελθϐν. 
Περιςςϐτερο απϐ το 95% του δεύγματοσ δηλώνει μεγϊλη εξοικεύωςη με τη χρόςη 
ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό. Σο 86.49% του δεύγματοσ επιςκϋπτεται το Διαδύκτυο ςε 
καθημερινό βϊςη ενώ οι μιςού ερωτώμενοι δηλώνουν ϐτι επιςκϋπτονται το Διαδύκτυο 
περιςςϐτερεσ απϐ μύα φορϋσ την ημϋρα. το ραβδϐγραμμα τησ εικϐνασ 1, αποτυπώνονται τα 
ποςοςτϊ επιςκεψιμϐτητασ τησ ηλεκτρονικόσ διεϑθυνςησ www.study.eap.gr απϐ τουσ 
ερωτώμενουσ.  

 

Εικόνα 1. υχνότητα επύςκεψησ του study.eap.gr 

 
Η μεγϊλη πλειοψηφύα των ερωτώμενων δεν αντιμετωπύζει ιδιαύτερεσ τεχνικϋσ δυςκολύεσ 

ϐςον αφορϊ τη χρόςη του ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ».   
το ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ» εμπεριϋχεται ϋνασ οδηγϐσ 

μελϋτησ του εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ τησ θεματικόσ ενϐτητασ ΕΚΠ51. Ο οδηγϐσ ςυνοδεϑεται 
απϐ ϋνα χρονοδιϊγραμμα, το οπούο ςτοχεϑει ςτο να ςυντονύςει την προςπϊθεια των 
φοιτητών. Απϐ την ανϊλυςη των δεδομϋνων προκϑπτει ϐτι οι περιςςϐτεροι φοιτητϋσ δεν 
εφαρμϐζουν πιςτϊ το προτεινϐμενο χρονοδιϊγραμμα μελϋτησ.  

την ερώτηςη «ε ποιο βαθμϐ το www.study.eap.gr ςασ βοηθϊ να αυτορυθμύςετε τον 
τρϐπο μελϋτησ του εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ τησ Θεματικόσ Ενϐτητασ που παρακολουθεύτε;» οι 
απϐψεισ των φοιτητών διύςτανται ϐπωσ φαύνεται ςτην εικϐνα 2.  

 

Εικόνα 2. Αυτορύθμιςη μελϋτησ λόγω του study.eap.gr 

http://www.study.eap.gr/
http://www.study.eap.gr/
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χεδϐν το 80% του δεύγματοσ ϋχει κϊνει χρόςη του forum το οπούο ενςωματώνεται ςτο 
ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ». Όμωσ το 51.35% του δεύγματοσ 
δηλώνει ϐτι ενώ νιώθει την ανϊγκη επικοινωνύασ μϋςω του forum, εντοϑτοισ διςτϊζει να το 
πρϊξει.  

Η πλειονϐτητα των φοιτητών θεωροϑν ϐτι οι απαντόςεισ των ςυμφοιτητών τουσ, ςε 
ερωτόματα που ϋχουν τεθεύ ςτο forum και αφοροϑν ζητόματα κατανϐηςησ/αποςαφόνηςησ 
εννοιών του εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, εύναι αξιϐπιςτεσ. Παρϊλληλα, το 80% του δεύγματοσ 
θεωρεύ ϐτι οι ςυζητόςεισ που αναπτϑςςονται ςτο forum προϊγουν αρκετϊ, ϋωσ πϊρα πολϑ, 
τη μαθηςιακό διαδικαςύα.  

Σο 77% του δεύγματοσ δηλώνει αρκετϊ, ϋωσ πϊρα πολϑ, ικανοποιημϋνο απϐ τη 
δυνατϐτητα αλληλεπύδραςησ που παρϋχει το forum. Παρϐλα αυτϊ, το 54% του δεύγματοσ 
δηλώνει ϐτι θα προτιμοϑςε να ανταλλϊςει απϐψεισ με τουσ ςυμφοιτητϋσ του, με τρϐπο πιο 
«ανεπύςημο», ςε κϊποιο ϊλλο μϋςο κοινωνικόσ δικτϑωςησ ϐπωσ το facebook, το twitter ό το 
google+. Η προτύμηςη αυτό των φοιτητών δεν απαξιώνει το ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι 
Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ», καθώσ η ςυντριπτικό πλειοψηφύα του δεύγματοσ θεωρεύ ϐτι 
μια ενδεχϐμενη παϑςη λειτουργύασ του www.study.eap.gr θα επηρϋαζε αρκετϊ, ϋωσ πϊρα 
πολϑ, την ποιϐτητα τησ εκπαύδευςησ που τουσ παρϋχει το ΕΑΠ.  

Η ςυνολικό ικανοπούηςη των φοιτητών απϐ το www.study.eap.gr, αποτυπώνεται ςτην 
εικϐνα 3. Εύναι φανερϐ ϐτι η μεγϊλη πλειοψηφύα του δεύγματοσ δηλώνει αρκετϊ, ϋωσ πϊρα 
πολϑ, ικανοποιημϋνο απϐ την εμπειρύα χρόςησ του ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι 
Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ». 

 

Εικόνα 3. υνολικό ικανοπούηςη από το study.eap.gr 

Μετϊ την πραγματοπούηςη του ελϋγχου ςυνϊφειασ (κριτόριο 𝑋2) απϐ τη διαςταϑρωςη 
των ςυχνοτότων (crosstabulation) ανϊμεςα ςτη μεταβλητό (α) «υνολικό ικανοπούηςη απϐ 
το study.eap.gr» και των μεταβλητών: 

(β) «Αυτορϑθμιςη μελϋτησ» και  
(γ) «Ικανοπούηςη απϐ αλληλεπύδραςη» 
προϋκυψε ϐτι υπϊρχει εξϊρτηςη ανϊμεςα ςτισ μεταβλητϋσ (α)-(β) και (α)-(γ) καθώσ η 

τιμό τησ p-value με βϊςη το ακριβϋσ τεςτ του Monte Carlo ςε καθεμύα απϐ τισ δϑο 
περιπτώςεισ αντύςτοιχα όταν p=0.000 και  p=0.013, δηλαδό αμφϐτερεσ όταν μικρϐτερεσ του 
0.05.        

υμπερϊςματα – υζότηςη 

Απϐ τη δειγματοληπτικό ϋρευνα που διενεργόθηκε αναδϑεται η γενικό αύςθηςη τησ 
ικανοπούηςησ των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ απϐ το ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι 
Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ». Σα ποςοςτϊ ικανοπούηςησ που αποτυπώθηκαν, ϐςον αφορϊ 

http://www.study.eap.gr/
http://www.study.eap.gr/
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τη ςυνολικό ικανοπούηςη και τη δυνατϐτητα αλληλεπύδραςησ, μποροϑν να χαρακτηριςτοϑν 
ωσ υψηλϊ. Δε ςυμβαύνει ϐμωσ το ύδιο με τη δυνατϐτητα αυτορϑθμιςησ τησ μελϋτησ ϐπου οι 
απϐψεισ των φοιτητών διύςτανται. Ϊνα ϊλλο εϑρημα που αξύζει προςοχόσ εύναι η 
διςτακτικϐτητα των φοιτητών να επικοινωνόςουν μϋςω του forum  παρϐλο που νιώθουν 
την ανϊγκη να αλληλεπιδρϊςουν.      

Η αλληλεπύδραςη φαύνεται να εύναι ςημαντικϐσ παρϊγοντασ, ο οπούοσ επηρεϊζει την 
ικανοπούηςη των φοιτητών, εϑρημα που ϋρχεται ςε ςυμφωνύα με τα ςυμπερϊςματα που 
αντλόθηκαν απϐ τη ςχετικό βιβλιογραφύα. Η αυτορϑθμιςη τησ μελϋτησ φαύνεται να 
επηρεϊζει επύςησ την ικανοπούηςη των φοιτητών αλλϊ ςτην παροϑςα ϋρευνα τα δεδομϋνα 
δεν προςφϋρουν ξεκϊθαρεσ ενδεύξεισ που να τη ςυνδϋουν με τη χρόςη των ΔΜ, εϑρημα που 
ομούωσ ϋρχεται ςε ςυμφωνύα με τη ςχετικό βιβλιογραφύα.  

Απϐ τα παραπϊνω προκϑπτει ϐτι οι φοιτητϋσ χρειϊζονται περιςςϐτερη ενθϊρρυνςη 
ώςτε να εμπλακοϑν πιο ενεργϊ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. Η ενεργϐσ εμπλοκό εύναι 
ϊλλωςτε και η κυριϐτερη ςυνειςφορϊ του ΔΜ «Ηλεκτρονικού Φώροι Εκπαιδευτικόσ 
Διαδικαςύασ», αλλιώσ θα λειτουργοϑςε απλϊ ωσ πύνακασ ανακοινώςεων. Για το λϐγο αυτϐ οι 
διαχειριςτϋσ του ΔΜ θα πρϋπει να ενςωματώςουν εντϐσ τησ πλατφϐρμασ 
λειτουργικϐτητεσ και λογιςμικϐ το οπούο να κινητοποιεύ τουσ φοιτητϋσ ώςτε να 
ςυμμετϋχουν περιςςϐτερο και να αλληλεπιδροϑν, χωρύσ να αιςθϊνονται το ϊγχοσ τησ 
αρνητικόσ κριτικόσ ό τησ απϐρριψησ.       

Σα ευρόματα τησ παροϑςασ εμπειρικόσ ϋρευνασ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ϐχι μϐνο απϐ 
τουσ ερευνητϋσ τησ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ αλλϊ και απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐλων των 
βαθμύδων, λϐγω του εκρηκτικοϑ ρυθμοϑ δημιουργύασ ιςτολογύων (blogs) τα τελευταύα ϋτη. 
Η ανϊγκη εμπλοκόσ των μαθητών ςε αλληλεπιδραςτικϋσ καταςτϊςεισ αποτελεύ ςυνεχϋσ 
ζητοϑμενο τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ, το οπούο μπορεύ να πυροδοτηθεύ και με τη χρόςη 
ΔΜ ςε ϐλο το φϊςμα τησ εκπαύδευςησ. 

Η παροϑςα ϋρευνα υπϐκειται ςε κϊποιουσ περιοριςμοϑσ κυρύωσ λϐγω τησ αδυναμύασ 
πρϐςβαςησ ςε καταλϐγουσ με τα ςτοιχεύα ϐλων των φοιτητών του ΕΑΠ. Η αδυναμύα 
γενύκευςησ των ευρημϊτων δεν μειώνει πϊντωσ την αξύα τησ ϋρευνασ καθώσ δύνεται η 
δυνατϐτητα να αποκτόςουμε μύα αύςθηςη για το ζότημα που μασ αφορϊ. Εϊν ϐμωσ 
μελλοντικϊ ο ςτϐχοσ εύναι να απαντηθεύ το ερώτημα «γιατύ ςυμβαύνει;» και ϐχι το «τι 
ςυμβαύνει;» τϐτε μια ποιοτικό προςϋγγιςη ό ϋνα μικτϐ ςχϋδιο για την αξιολϐγηςη του ΔΜ 
θα όταν πιο κατϊλληλη (Cohen & Manion, 1994). ε κϊθε περύπτωςη πϊντωσ, ο απώτεροσ 
ςτϐχοσ εύναι η ςυνεχόσ βελτύωςη τησ παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ. 
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Πεξίιεςε 

Εύναι γνωςτϐ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ ϐτι πραγματοποιοϑνται εκπαιδευτικϋσ 
επιςκϋψεισ, για να παρακολουθόςουν οι μαθητϋσ κϊποια κινηματογραφικό ταινύα με 
ςτϐχο τη γενικϐτερη καλλιϋργειϊ τουσ. Μετϊ την παρακολοϑθηςη απϐ τουσ μαθητϋσ 
μασ τησ ταινύασ «Μνημεύων Ωνδρεσ» αποφαςύςαμε οι φιλϐλογοι καθηγητϋσ του 
ςχολεύου να ερευνόςουμε αν και ςε ποιο βαθμϐ επιτεϑχθηκε αυτϐσ ο ςτϐχοσ. Για τον 
ςκοπϐ αυτϐ ςυντϊξαμε ερωτηματολϐγιο με τισ κατϊλληλεσ ερωτόςεισ, ςτο οπούο 
απϊντηςαν οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ, και τισ επεξεργαςτόκαμε με τη χρόςη του 
προγρϊμματοσ του Excel, ώςτε να εύναι τεκμηριωμϋνα τα αποτελϋςματα τησ 
ϋρευνασ. Η μελϋτη και η ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων μασ οδόγηςε ςε χρόςιμα 
ςυμπερϊςματα για την κατανϐηςη τησ αφόγηςησ απϐ τουσ μαθητϋσ, για τη ςτϊςη 
τουσ απϋναντι ςε ιδϋεσ, αξύεσ, ςυμπεριφορϋσ και χαρακτόρεσ, για τον τρϐπο που 
χειρύζονται το επιχεύρημα. Σα ςυμπερϊςματα αυτϊ μασ καθοδόγηςαν να ςκεφτοϑμε 
τρϐπουσ βελτύωςησ του εκπαιδευτικοϑ μασ ϋργου και τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ 
γενικϐτερα.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ϋρευνα, ερωτηματολϐγιο, επεξεργαςύα δεδομϋνων, κινηματογρϊφοσ 

Δηζαγσγή 

το πλαύςιο διδακτικόσ επύςκεψησ, την οπούα αποφϊςιςε ο ςϑλλογοσ διδαςκϐντων του 
ςχολεύου με την υπ’ αρ. 27/29-10-2014 πρϊξη τουκαι εγκρύθηκε με το υπ’ αρ. ΔΑ/Υ.4/7587 
ϋγγραφο τησ Περιφϋρειασ Θεςςαλύασ, οι μαθητϋσ του ςχολεύου μασ παρακολοϑθηςαν την 
κινηματογραφικό ταινύα «Μνημεύων Ωνδρεσ». Η ταινύα επιλϋχτηκε, γιατύ το περιεχϐμενϐ τησ 
ϋχει ςχϋςη με τη νεϐτερη ιςτορύα, την τϋχνη και τον πολιτιςμϐ, που εύναι θεματικϋσ ενϐτητεσ 
του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών.Η υπϐθεςη τησ ταινύασ βαςύζεται ςε πραγματικϊ 
γεγονϐτα. Αφηγεύται την προςπϊθεια μιασ ειδικόσ ομϊδασ ανδρών, που ςυγκροτόθηκε απϐ 
υπαλλόλουσ μουςεύων, ιςτορικοϑσ τϋχνησ, επιμελητϋσ εκθϋςεων , αρχιτϋκτονεσ  λύγο πριν 
απϐ το τϋλοσ του Β΄ Παγκοςμύου πολϋμου, με ςκοπϐ να διαςώςει κλεμμϋνα καλλιτεχνικϊ 
αριςτουργόματα απϐ τα χϋρια των Ναζύ και να τα επιςτρϋψει ςτουσ νϐμιμουσ ιδιοκτότεσ 
τουσ. Ύςτερα απϐ μια ςϑντομη εκπαύδευςη ςτην Αγγλύα η ομϊδα θα αποβιβαςτεύ ςτη 
Νορμανδύα και θα διαςκορπιςτεύ ςτο δυτικϐ μϋτωπο ξεθϊβοντασ αριςτουργόματα απϐ τισ 
πλϋον απύθανεσ κρυψώνεσ.Η προςπϊθειϊ τουσ εύχε αύςιο τϋλοσ. 
Μετϊ την πραγματοπούηςη αυτόσ τησ δραςτηριϐτητασ, οι φιλϐλογοι καθηγητϋσ του 
ςχολεύου λαμβϊνοντασ υπ’ ϐψιν μαστο με αρ.πρωτ.157789/Γ7/02-10-2014 ϋγγραφο του 
ΤΠΑΙΘ που ορύζει ϐτι «…μετϊ την παρακολοϑθηςη του θεϊματοσ …θα ακολουθεύ ςυζότηςη 
πϊνω ςτα θϋματα που ϋθιγε η παρϊςταςη, τη γνώμη των μαθητών για τουσ χαρακτόρεσ του 
ϋργου…»,αποφαςύςαμε να πραγματοποιόςουμε μια ςυςτηματικό ϋρευνα, με ςκοπϐ να 
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διερευνόςουμε τι αποκϐμιςαν οι μαθητϋσ που παρακολοϑθηςαν την ταινύα. Ειδικϐτερα: τι 
κατανϐηςαν απϐ την υπϐθεςη του ϋργου, ποια εύναι η γνώμη τουσ για την ταινύα ςυνολικϊ 
και ποια εύναι τα ςυναιςθόματϊ τουσ, καθώσ και η γνώμη και η ςτϊςη τουσ απϋναντι ςε 
ανθρώπινουσ χαρακτόρεσ και ςυμπεριφορϋσ, αξύεσ και ιδϋεσ που προβϊλλονταν ςτο ϋργο. 

Μεζνδνινγία 

Σην απϐφαςη για την ϋρευνα αυτό ϋλαβαν αυθϐρμητα και οι επτϊ φιλϐλογοι του 
ςχολεύου μετϊ την παρακολοϑθηςη τησ ταινύασ. Για τισ ανϊγκεσ τησ ϋρευνασ ςχεδιϊςτηκαν 
και πραγματοποιόθηκαν τα ακϐλουθα ςτϊδια εργαςύασ: 1. ϑνταξη ερωτηματολογύου, 2. 
υμπλόρωςη ερωτηματολογύου, 3. Καταχώριςη και επεξεργαςύα δεδομϋνων, 4. Μελϋτη και 
ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων, 5. Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων, 6. Εξαγωγό 
ςυμπεραςμϊτων. 

Σύληαμε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σο ερωτηματολϐγιο περιλαμβϊνει 10 ερωτόςεισ ανοιχτοϑ τϑπου, ώςτε να μην 
περιορύζονται οι μαθητϋσ ςτισ απαντόςεισ τουσ («Ερωτηματολϐγιο», Παρϊρτημα 1). Οι 
ερωτόςεισ 1-7 και 8.Α εύναι ερωτόςεισ κατανϐηςησ, ενώ οι ερωτόςεισ 8.Β-10 επιχειροϑν να 
παρακινόςουν τουσ μαθητϋσ να εκφρϊςουν τη γνώμη τουσ αλλϊ και να διατυπώςουν 
επιχειρόματα για να τη ςτηρύξουν. υμπεριλϊβαμε και το πεδύο Υϑλο, ώςτε να μπορεύ να 
γύνει επεξεργαςύα των αποτελεςμϊτων και ωσ προσ αυτϐ το πεδύο. 

Σο ερωτηματολϐγιο ςυμπληρώθηκε απϐ τουσπεριςςϐτερουσ μαθητϋσ και των τριών 
τϊξεων, ώςτε να εξαςφαλύςουμε ϐςο το δυνατϐν πιο αντιπροςωπευτικϐ δεύγμα του 
ςχολεύου. υγκεκριμϋνα απϐ ςϑνολο 270 μαθητών απϊντηςαν οι 163(89 αγϐρια και 74 
κορύτςια), οι οπούοι παρακολοϑθηςαν την ταινύα και φοιτοϑν ςε 7 τμόματα απϐ τα 11 του 
ςχολεύου. («Πύνακασ», Παρϊρτημα 2). 

Καταχώριςη και επεξεργαςύα δεδομϋνων 

Καταχώριςη και επεξεργαςύα των απαντόςεων. Αρχικϊ ϋγινε η επεξεργαςύα, η 
ταξινϐμηςη, η κατϊταξη, η ομαδοπούηςη και η καταχώριςη των ερωτόςεων-απαντόςεων ςε 
φϑλλα Διαλογόσ (παρατύθεταιϋνα μικρϐ μϋροσ «Υϑλλου Διαλογόσ», Παρϊρτημα 3), που 
δημιουργόθηκαν ςτο Excelγια κϊθε τμόμα τϊξησ χωριςτϊ και μετρόθηκαν οι απαντόςεισ για 
κϊθε ερώτηςη.Κατϊ την επεξεργαςύα των απαντόςεων ςτα φϑλλα Διαλογόσ 
δημιουργόθηκαν επύςησ και τα πεδύα «ωςτό απϊντηςη», «Λανθαςμϋνη απϊντηςη», 
«Ελλιπόσ ό αϐριςτη απϊντηςη», «Δεν απϊντηςαν», «Απϊντηςαν», «Δικαιολϐγηςαν τη γνώμη 
τουσ», «Δε δικαιολϐγηςαν τη γνώμη τουσ», ώςτε να γύνει επεξεργαςύα των αποτελεςμϊτων 
και ωσ προσ αυτϋσ τισ παραμϋτρουσ. 

τη ςυνϋχεια ςε φϑλλα εργαςύασ του Excel καταχωρύςτηκαν ανϊ τμόμα τϊξησ 
ομαδοποιημϋνεσ οι απαντόςεισ και τα αριθμητικϊ δεδομϋνα.Με τη βοόθεια των 
ςυναρτόςεων του Excel εμφανύζονται ςυγκεντρωτικϊ και ομαδοποιημϋνα ϐλα τα 
αριθμητικϊ αποτελϋςματα ςε ϋνα νϋο φϑλλο εργαςύασ του Excel. Με βϊςη το 
ςυγκεντρωτικϐ φϑλλο του Excel(«υγκεντρωτικϐ Υϑλλο του Excel», Παρϊρτημα 4)και τον 
οδηγϐ γραφημϊτων δημιουργόςαμε γραφόματα, τα οπούα ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα μιασ 
ςαφοϑσ και εϑκολα κατανοητόσ εικϐνασ για τη μελϋτη και ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων τησ 
ϋρευνϊσ μασ. 

Μελϋτη και ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων 

  Η μελϋτη και ανϊλυςη των ςτοιχεύων ϋγινε ςε ποςοςτϊ εύτε ανϊ ςϑνολο μαθητών εύτε 
ανϊ φϑλο, ανϊλογα με την ερώτηςη. 
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Σα απνηειέζκαηα 

 Ερωτόςεισ κατανόηςησ  

Απϐ τη μελϋτη και ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων ςχετικϊ με τισ ερωτόςεισ κατανϐηςησ (1. 
Ποιοσ εύναι ο τύτλοσ τησ ταινύασ που παρακολουθόςατε;2. Η υπϐθεςη τησ ταινύασ εύναι 
φανταςτικό ό βαςύζεται ςε πραγματικϊ γεγονϐτα;  3. ε ποια ιςτορικό περύοδο ςυμβαύνουν 
τα γεγονϐτα που αφηγεύται η ταινύα;  4. Ποιοσ όταν ο χώροσ δρϊςησ;  5. Ποια όταν η 

ιδιϐτητα ό το επϊγγελμα των ηρώων που αποτελοϑςαν την ομϊδα δρϊςησ;  6. Σι επιδύωκε 

να επιτϑχει αυτό η ομϊδα;  7. Πϋτυχε η ομϊδα δρϊςησ το ςκοπϐ τησ;  8. την ταινύα 
διατυπώθηκε ο προβληματιςμϐσ αν αξύζει να χαθεύ μια ανθρώπινη ζωό για να ςωθεύ ϋνα 
ϋργο τϋχνησ. Α) Ποια απϊντηςη δϐθηκε ςτην ταινύα;)προκϑπτουν τα ακϐλουθα 
αποτελϋςματα: 
Σο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ του ςυνϐλου των μαθητών (απϐ 75% και πϊνω), αγοριών και 
κοριτςιών, ϋδωςε ςωςτό απϊντηςη ςτισ ερωτόςεισ κατανϐηςησ που αναφϋρονται ςτον 
τύτλο τησ ταινύασ, ςτην υπϐθεςη, ςτο ιςτορικϐ τησ πλαύςιο και ςτο χώρο δρϊςησ, ςτην 
επιτυχύα τουςκοποϑ τησ ομϊδασ δρϊςησ, καθώσ και ςτο μόνυμα τησ ταινύασ. χόματα 
1,2,3,4,5,6. 
 

 
 

χόμα 1. Οι απαντόςεισ των μαθητών για τον     χόμα 2. Οι απαντόςεισ των 
μαθητών για                                                  τύτλο τησ ταινύασ την υπόθεςη τησ ταινύασ 

 

 

 
 

χόμα 3. Οι απαντόςεισ των μαθητών γιαχόμα 4.Οι απαντόςεισ των μαθητών για    
    τον χρόνο δρϊςησ                                                  τον χώρο δρϊςησ 
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χόμα 5. Οι απαντόςεισ των μαθητών   χόμα 6. Οι απαντόςεισ των μαθητών για 
για την επιτυχύα του ςκοπού τησ ομϊδασ       το μόνυμα τησ ταινύασ 
 
Παρατηροϑμε επύςησ ϐτι,ενώ ϐλοι ςχεδϐν οι μαθητϋσ, αγϐρια και κορύτςια,  απαντοϑν ϐτι η 
ομϊδα δρϊςησ πϋτυχε το ςτϐχο τησ (98%), ωςτϐςο μϐνο  ςε ποςοςτϐ 69% κατϊλαβαν τουσ 
ςτϐχουσ και τισ επιδιώξεισ  τησ ομϊδασ και  περύπου οι μιςού μϐνο μαθητϋσ, αγϐρια και 
κορύτςια, κατϊλαβαν την ιδιϐτητα ό το επϊγγελμα των ηρώων τησ ομϊδασ δρϊςησ(53%). 
χόματα 7,8 

 
 
χόμα 7. Οι απαντόςεισ των μαθητών για        χόμα 8. Οι απαντόςεισ των μαθητών 
για           
τουσ ςτόχουσ τησ ομϊδασ                                    την ιδιότητα των μελών τησ ομϊδασ  
 
     Ψσ προσ την κατανϐηςη τησ βαςικόσ δομόσ τησ αφόγηςησ τα κορύτςια παρουςιϊζουν μια 
υπεροχό ϋναντι των αγοριών κατϊ μϋςο ϐρο τησ τϊξησ περύπου του 7%.Εξαύρεςη αποτελεύ η 
ερώτηςη που αναφϋρεται ςτισ επιδιώξεισ τησ ομϊδασ δρϊςησ, ϐπου φαύνεται ϐτι τα αγϐρια 
ςε ποςοςτϐ περύπου 10% κατανοοϑν καλϑτερα απϐ τα κορύτςια θϋματα ςτϐχων και 
ςτρατηγικόσ, αλλϊ και η ερώτηςη που ζητϊ το χρονικϐ πλαύςιο δρϊςησ, ϐπου τα αγϐρια πϊλι 
ςε ποςοςτϐ ςχεδϐν 5% αντιλόφθηκαν ευκολϐτερα απϐ τα κορύτςια την ιςτορικό περύοδο, 
ςτην οπούα τοποθετοϑνται τα γεγονϐτα τησ ταινύασ. 
Ελλιπεύσ ό αϐριςτεσ απαντόςεισ και για τα δϑο φϑλα παρατηροϑνται ςτισ ερωτόςεισ που 
αναφϋρονται ςτον χώρο δρϊςησ ςε ποςοςτϐ περύπου 6%(π.χ. ενδεικτικϋσ απαντόςεισ «ςτη 
Γερμανύα, ςτην Ευρώπη») και ςτην ιδιϐτητα ό το επϊγγελμα των ηρώων τησ ομϊδασ 
δρϊςησςε ποςοςτϐ περύπου 2% (π.χ. ενδεικτικό απϊντηςη «αρχιτϋκτονεσ»), ςτισ οπούεσ η 
διαφορϊ μεταξϑ των φϑλων  εύναι τησ τϊξησ περύπου του 1% και ϐπου τα αγϐρια ϋδωςαν τισ 
περιςςϐτερεσ ελλιπεύσ ό αϐριςτεσ απαντόςεισ. Ελλιπεύσ ό αϐριςτεσ απαντόςεισ ςε ποςοςτϐ 
ςχεδϐν20% ϋδωςαν οι μαθητϋσ και ςτην ερώτηςη που αναφϋρεται ςτισ επιδιώξεισ τησ 
ομϊδασ δρϊςησ (π.χ. ενδεικτικϋσ απαντόςεισ «να βρουν κλεμμϋνα ϋργα τϋχνησ», «να βρουν 
ϋνα πύνακα»), ςτην οπούα ςε ποςοςτϐ 16% περιςςϐτερα κορύτςια ϋδωςαν ελλιπό ό αϐριςτη 
απϊντηςη.  
 
Ερώτηςηςτην οπούαοι μαθητϋσ καλούνται να εκφρϊςουν τη γνώμη τουσ για 
το μόνυμα τησ ταινύασ  
Ερϊτθςθ 8. Β1.«Στθν ταινία διατυπϊκθκε ο προβλθματιςμόσ αν αξίηει να χακεί μια ανκρϊπινθ 

ηωι για να ςωκεί ζνα ζργο τζχνθσ. Ροια είναι θ δικι ςασ γνϊμθ; Β2. «Ρϊσ δικαιολογείτε τθ 

γνϊμθ ςασ; »Το 50% του ςυνόλου των μακθτϊν διατφπωςε τθ γνϊμθ ότι αξίηει να χακεί μια 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              540 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

ανκρϊπινθ ηωι για να ςωκεί ζνα ζργο τζχνθσ (50% του ςυνόλου των αγοριϊν – 51% του 

ςυνόλου των κοριτςιϊν).  

Απϐ τουσ μαθητϋσ που εκφρϊζουν θετικό γνώμη ςχετικϊ με τον προβληματιςμϐ τησ ταινύασ:  
1) ε ποςοςτϐ93% (85% του ςυνϐλου των αγοριών – 100%  των κοριτςιών)προβϊλλουν το 
επιχεύρημα ϐτι  «τα ϋργα τϋχνησ εύναι ςημαντικϐ μϋροσ του πολιτιςμοϑ και τησ ιςτορύασ ενϐσ 
λαοϑ, αλλϊ και ολϐκληρου του κϐςμου και δύνουν απαντόςεισ για την εποχό που 
δημιουργόθηκαν», «αντιπροςωπεϑουν τον πολιτιςμϐ μιασ χώρασ και αξύζει να μεύνουν ςτον 
χρϐνο»,«ςυμβϊλλουν ςτη γνώςη τησ ιςτορύασ ενϐσ λαοϑ».  
2) Ϊνα ποςοςτϐ μαθητών 3% (8% των αγοριών – κανϋνα κορύτςι) υποςτηρύζει ϐτι«εύναι 
καλϑτερα να πεθϊνει κϊποιοσ για ϋνα ιδανικϐ και να τον θυμοϑνται, παρϊ να ϋχει μια κοινό 
ζωό και να μην τον θυμϊται κανεύσ», «…θα μεύνει ςτην ιςτορύα ωσ ϋνασ ςημαντικϐσ 
ϊνθρωποσ».  
3) Ϊνα ποςοςτϐ μαθητών  3% (8% των αγοριών – κανϋνα κορύτςι) διατυπώνουν τη γνώμη 
ϐτι   αξύζει να χαθεύ μια ανθρώπινη ζωό για να ςωθεύ ϋνα ϋργο τϋχνησ,  «αν τα ϋργα εύναι 
μεγϊλησ αξύασ και αν αυτϐ βελτύωνε τον κϐςμο». χόματα 9,10.  

 
χόμα 9.Οι απαντόςεισ των μαθητών  χόμα 10. Γιατύ  αξύζει να χαθεύ μια ανθρώπινη  
για το μόνυμα τησ ταινύασ                        ζωό για να ςωθεύ ϋνα ϋργο τϋχνησ 
 
Αντύθετα το 100% των μαθητών, αγοριών και κοριτςιών, που υποςτηρύζουν ϐτι δεν αξύζει 
να χαθεύ μια ανθρώπινη ζωό για να ςωθεύ ϋνα ϋργο τϋχνησ, προβϊλλει ωσ μοναδικϐ 
επιχεύρημα ϐτι «τα ϋργα τϋχνησ εύναι βϋβαια ςημαντικϊ, αλλϊ εύναι κϊτι ϊψυχο και ϋργα 
τϋχνησ μποροϑν να δημιουργηθοϑν και πϊλι. Η ανθρώπινη ζωό ϐμωσ εύναι πολϑ πιο 
ςημαντικό, γιατύ εύναι αναντικατϊςτατη και η απώλειϊ τησ προκαλεύ πϐνο και δυςτυχύα 
ςτουσ οικεύουσ».χόμα 11. 

 
 
χόμα 11.  Γιατύ δεν αξύζει να χαθεύ μια ανθρώπινη ζωό για να ςωθεύ ϋνα ϋργο τϋχνησ 
 
Επιςθμαίνουμε ότι ςτθν ερϊτθςθ 8.Β1,Β2, ςτθν οποία καλοφνται οι μακθτζσ να πάρουν κζςθ 

ςχετικά με το μινυμα τθσ ταινίασ δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεςα ςτα δφο φφλα.  Οι μιςοί 

μακθτζσ αποδζχονται τθ κυςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ για ζνα ιδανικό, ενϊ θ άλλθ πλευρά 

υψϊνει τθν ανκρϊπινθ ηωι ςε αξία που υπερτερεί ζναντι όλων των άλλων αξιϊν.  
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Ερώτηςη ςτην οπούα οι μαθητϋσ καλούνται να εκφρϊςουν τη γνώμη τουσ για 
το περιεχόμενο τησ ταινύασ  
την ερώτηςη 9.Α.«Σι ςασ εντυπωςύαςε περιςςϐτερο ςτην ταινύα; Β. Γιατύ;» παρατηροϑμε 
ϐτι περύπου μϐνο ϋνα 20%  (16% των αγοριών-25% των κοριτςιών) εντυπωςιϊςτηκε απϐ 
αξύεσ, ιδϋεσ, ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ των ηρώων που ςχετύζονται με το μόνυμα τησ 
ταινύασ, ϐπωσ εύναι η θϋληςη, η αποφαςιςτικϐτητα, οι πολλαπλϋσ προςπϊθειεσ, η αφοςύωςη 
και το θϊρροσ των ηρώων να βρουν τα ϋργα τϋχνησ, χωρύσ να λογαριϊζουν τη ζωό τουσ, η 
επύμονη προςπϊθεια για την επιτυχύα του ςκοποϑ(απϊντηςη 9.Α.2.).Ϊνα περύπου 6% μϐλισ 
των μαθητών (2% των αγοριών – 10% των κοριτςιών) αντιλόφθηκε βαθϑτερα μηνϑματα 
που απορρϋουν απϐ την ταινύα, ϐπωσ εύναι η διϊβρωςη τησ γερμανικόσ κοινωνύασ απϐ το 
ναζιςμϐ , οι οδυνηρϋσ ςυνϋπειεσ του πολϋμου ό η  ενϐτητα  και η ςυνεργαςύα τησ ομϊδασ 
καθώσ και η ηθικό ςυμπεριφορϊ («η ςυμπαρϊςταςη ωσ το τϋλοσ προσ τον ετοιμοθϊνατο 
φύλο») ωσ παρϊγοντεσ επιτυχύασ του ςτϐχου τησ ομϊδασ (απαντόςεισ 9.Α.3,5,11,12), ενώ το 
υπϐλοιπο 74%(82% των αγοριών – 65% των κοριτςιών) εντυπωςιϊςτηκε απϐ τα 
εξωτερικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ταινύασ που ϋχουν ςχϋςη με την υπϐθεςη (ςκηνϋσ  
δρϊςησ,μαχών), τα ϋργα τϋχνησ,τισ εικϐνεσ (φωτογραφύα), τη μουςικό, τουσ ηθοποιοϑσ και 
την ενδυματολογύα(απαντόςεισ 9.Α.1,4,9,10,13).το ςημεύο αυτϐ παρατηρόθηκαν επύςησ 
και λιγϐτερο εξειδικευμϋνεσ απαντόςεισ, ϐπωσ ϐτι τουσ εντυπωςύαςε «ολϐκληρη η ταινύα», 
«η ϋντονη δρϊςη», «η υπϐθεςη - το θϋμα τησ ταινύασ», (απαντόςεισ 9.Α.6,7,8). 
Παρατηροϑμε επύςησ ϐτι τα αγϐρια ςε μεγαλϑτερο ποςοςτϐ εντυπωςιϊζονται απϐ ςκηνϋσ 
δρϊςησ , μαχών και εκρόξεων  (απαντόςεισ 9.Α.1,4  49% των αγοριών) ςε αντύθεςη με τα 
κορύτςια που εντυπωςιϊζονται απϐ ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ των ηρώων που ϋχουν ςχϋςη 
με ιδϋεσ και αξύεσ που προβϊλλει η ταινύα.( απαντόςεισ 9.Α. 2,3,5  35% των κοριτςιών). 
     τη δικαιολϐγηςη τησ απϊντηςόσ τουσ ςε ποςοςτϐ 46% (53% των αγοριών – 43% των 
κοριτςιών) απϊντηςαν  ϐτι τουσ ϊρεςε η ταινύα, γιατύ πρϐςφερε ςυγκύνηςη και διϋγειρε 
ςυναιςθόματα(απϊντηςη 9.Β.2) , ςε ποςοςτϐ 17%(26% των αγοριών – 11% των 
κοριτςιών) αναφϋρεται ςτη δρϊςη και την εικϐνα, γιατύ «πρώτη φορϊ ϋβλεπαν ςκηνϋσ 
μαχών και εκρόξεων» και «οι διϊφορεσ ςκηνϋσ, οι εικϐνεσ, τα ενδϑματα ϋδιναν με 
παραςτατικϐτητα ην αύςθηςη εκεύνησ τησ εποχόσ» (απαντόςεισ 9.Β.1,6) και μϐνο ϋνα 
37%(21% των αγοριών – 46% των κοριτςιών) αναφϋρεται ςτα μηνϑματα τησ ταινύασ  
(απαντόςεισ 9.Β.3, 4, 5). χόματα 12, 13. 
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χόμα 12. Σι εντυπωςύαςε περιςςότερο        χόμα 13. Γιατύ τουσ εντυπωςύαςε 

τουσ μαθητϋσ ςτην ταινύα 

Διαπιςτώνουμε απϐ τη ςϑγκριςη των απαντόςεων των δϑο φϑλων ςτην ερώτηςη 9.Β  ϐτι 
για να δικαιολογόςουν γιατύ τουσ ϊρεςε η ταινύα και τα αγϐρια ςε ποςοςτϐ 53% και τα 
κορύτςια ςε ποςοςτϐ 43% χρηςιμοποιοϑν ωσ επιχεύρημα το γεγονϐσ ϐτι η ταινύα «εύχε 
αγωνύα και ςυγκύνηςη». τη ςυνϋχεια ϐμωσ διαφοροποιοϑνται: τα κορύτςια ςε ποςοςτϐ 
31% εξηγοϑν ϐτι τουσ ϊρεςε η ταινύα, γιατύ «ανϋδειξε τη φιλύα και τη ςυμπαρϊςταςη ςε 
δϑςκολεσ ςτιγμϋσ», ενώ τα αγϐρια ςε ποςοςτϐ 21% ςτϋκονται ςτισ ςκηνϋσ μαχών και 
εκρόξεων.  

Ερώτηςη ςτην οπούα οι μαθητϋσ καλούνται να αξιολογόςουν την ταινύα  

     την ερώτηςη 10.Α.«Θεωρεύτε ϐτι ϊξιζε να παρακολουθόςετε την ταινύα ό ϐχι;  Β. Γιατύ;» 
Ηπλειοψηφύα των μαθητών ςε ποςοςτϐ 89% (90% των αγοριών – 88% των 
κοριτςιών)αξιολογεύ θετικϊ την ταινύα και πολϑ λιγϐτεροι ςυγκριτικϊ ςε ποςοςτϐ 11% 
(10% των αγοριών – 12% των κοριτςιών) απϊντηςαν αρνητικϊ. Επομϋνωσ η ταινύα πϋτυχε 
το ςτϐχο τησ.   
 την ερώτηςη 10.Β. (επιχειρηματολογύα) μϐνο ϋνα 22% (26% των αγοριών – 18% των 
κοριτςιών) υποςτηρύζει ϐτι η ταινύα ϊξιζε, γιατύ κατϋδειξε πϐςο ςημαντικϊ εύναι τα ϋργα 
τϋχνησ για τουσ ανθρώπουσ(απϊντηςη 10.Β.2.), δηλαδό κατανϐηςε το πρώτο επύπεδο 
νοηματικόσ εμβϊθυνςησ , ϋνα μϐλισ 15% (18% των αγοριών – 12% των 
κοριτςιών)αποκωδικοπούηςε και ϊλλεσ νοηματικϋσ παραμϋτρουσ (φιλύα, ομαδικϐτητα, 
ςυνεργαςύα, αφοςύωςη, προςόλωςη ςτον ςτϐχο, αυτοθυςύα κ.α., απαντόςεισ 10.Β. 3,4,7) και 
ϋνα 5% (2% των αγοριών – 9% των κοριτςιών) πρϐβαλε τα ϋντονα ςυναιςθόματα που 
ϋνιωςε (απϊντηςη 10.Β.5.), ενώ το 48% (43% των αγοριών – 54% των κοριτςιών) απαντϊ 
ϐτι  τουσ πρϐςφερε ιςτορικϋσ γνώςεισ (απϊντηςη 10.Β. 1.), το 10% (11% των αγοριών – 7% 
των κοριτςιών)αναφϋρεται ςτη δρϊςη και  ςτην υπϐθεςη (απϊντηςη 10.Β. 6,8.), δηλαδό οι 
μαθητϋσ ςε ποςοςτϐ 58%  ςτϋκονται ςτην υπϐθεςη και ςτην πλοκό.   χόματα 14, 15. 
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χόμα 14. Η απϊντηςη των μαθητών             χόμα 15.Γιατύ πιςτεύουν οι μαθητϋσότι 
«Ωξιζε να παρακολουθόςετε την ταινύα;» ϊξιζε να παρακολουθόςουν την ταινύα 

 
     Αντύθετα οι μαθητϋσ που εξϋφραςαν την ϊποψη ϐτι δεν ϊξιζε να παρακολουθόςουν την 
ταινύα προβϊλλουν τουσ εξόσ λϐγουσ: 1) τη θεώρηςαν βαρετό, επειδό ϋχουν δει πϊρα πολλϋσ 
ταινύεσ βαςιςμϋνεσ ςτο Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο, ϋδειχνε ϐλο τα ύδια, δεν εύχε δρϊςη και όταν 
δυςνϐητη, 86%επύ του ςυνϐλου των μαθητών(100% των αγοριών -72% των κοριτςιών), 2) 
όταν διδακτικό7% (14% των κοριτςιών μϐνο,3) όταν πολεμικό7% (14% των κοριτςιών 
μϐνο)..  χόμα 16 

 
χόμα 16. Γιατύ πιςτεύουν οι μαθητϋσ ότι 

δεν ϊξιζε να παρακολουθόςουν την ταινύα 
 

     τισ ερωτόςεισ ςτισ οπούεσ οι μαθητϋσ καλοϑνται να ςτηρύξουν με επιχειρόματα την 
ϊποψη που εκφρϊζουν παρατηροϑμετα ακϐλουθα:  
την ερώτηςη 8. Β1.«την ταινύα διατυπώθηκε ο προβληματιςμϐσ αν αξύζει να χαθεύ μια 
ανθρώπινη ζωό για να ςωθεύ ϋνα ϋργο τϋχνησ. Ποια εύναι η δικό ςασ γνώμη; Β2. «Πώσ 
δικαιολογεύτε τη γνώμη ςασ; » το 85% των μαθητών (78% των αγοριών – 91% των 
κοριτςιών) δικαιολϐγηςε την γνώμη του. Αντύθετα ςτην ερώτηςη 9.Α.«Σι ςασ εντυπωςύαςε 
περιςςϐτερο ςτην ταινύα; Β. Γιατύ;» μϐνο το 36% των μαθητών (23% των αγοριών – 51% 
των κοριτςιών) δικαιολϐγηςε την γνώμη του.  Σϋλοσ ϐτι οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ 
δικαιολϐγηςαν την ϊποψη που εξϋφραςαν ςτην ερώτηςη 10.Α.«Θεωρεύτε ϐτι ϊξιζε να 
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παρακολουθόςετε την ταινύα ό ϐχι;  Β. Γιατύ;» 84% του ςυνϐλου των μαθητών (81% των 
αγοριών – 86% των κοριτςιών). ημειώνουμε 
ϐτι τα κορύτςια ϋχουν γενικϊ μεγαλϑτερη ευχϋρεια ςτο να δικαιολογοϑν την ϊποψό τουσ. 
χόματα 17, 18, 19 

 
χόμα 17.Μαθητϋσ που δικαιολόγηςαν     χόμα 18. Μαθητϋσ που δικαιολόγηςαν την 

την γνώμη τουσ ςτην ερώτηςη 8.Β1,Β2       γνώμη τουσ ςτην ερώτηςη 9.Α.Β. 
 

 

 

χόμα 19. Μαθητϋσ που δικαιολόγηςαν την γνώμη τουσ ςτην ερώτηςη 10.Α.Β. 

υμπερϊςματα 

Παρουςιϊζοντασ ςυνοπτικϊ τα ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν απϐ τη μελϋτη και την 
ανϊλυςη των ςτοιχεύων που ανϋδειξε η παροϑςα ϋρευνα, επιςημαύνουμε: 
 Σε ςχζςθ με τθν κατανόθςθ τθσ ταινίασ οι μακθτζσ ςε μεγαλφτερο ποςοςτό ςτζκονται μόνο ςε 

μια πρϊτθ ανάγνωςθ τθσ ταινίασ , ςε ζνα επίπεδο αντίλθψθσ  δεδομζνων που ζχουν ςχζςθ με 

τισ βαςικζσ γραμμζσ τθσ υπόκεςθσ  και κυρίωσ ςε ό,τι ζχει να κάνει με τθν εικόνα, τθ δράςθ και 

τθν πλοκι  και πολφ λίγοι καταφζρνουν να αποκωδικοποιιςουν ςε ζνα δεφτερο επίπεδο 

εμβάκυνςθσ μθνφματα και νοιματα  που αναφζρονται ςε αξίεσ, να αναλφςουν ςτάςεισ και 

ςυμπεριφορζσ θρϊων. Επίςθσ παρατθροφμε ότι, ενϊ απολαμβάνουν, ςυγκινοφνται και 

εντυπωςιάηονται από τθν ταινία, λίγοι μακθτζσ μποροφν να ςτακοφν κριτικά απζναντι ςτο 

οπτικοακουςτικό κείμενο και να το αποκωδικοποιιςουν ωσ φορζα νοθματοδότθςθσ και 

ςυμβολιςμϊν.Φαίνεται ακόμθ ότι τα κορίτςια κατανοοφν καλφτερα τθν αφιγθςθ ςε ςχζςθ με 

τα αγόρια που κατανοοφν καλφτερα από τα κορίτςια τουσ ςτόχουσ και τθν ςτρατθγικι για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων. 

Στο πεδίο των επιχειρθμάτων ςυγκριτικά φαίνεται ότι τα κορίτςια διαχειρίηονται λεκτικά 

καλφτερα τθν δικαιολόγθςθ απόψεων, ςυναιςκθμάτων και αξιολογικϊν κρίςεων.  
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Ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ τθσ ταινίασ από τουσ μακθτζσ ςυνάγουμε το ςυμπζραςμα ότι θ ταινία 

πζτυχε το ςτόχο τθσ, αφοφ ζγινε αποδεκτι με ικανοποίθςθ από τουσ μακθτζσ, κακϊσ μόνο ζνα 

11% απάντθςε ότι δεν άξιηε. 

Ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ του μθνφματοσ τθσ ταινίασ αξίηει να  ςθμειϊςουμε τθν πολλαπλότθτα 

των απόψεων. Γι ακόμθ μια φορά αναδεικνφεται πωσ δεν υπάρχει μόνο μια άποψθ ςε ζνα 

προβλθματιςμό αλλά πολλζσ και κάποιεσ φορζσ αντίκετεσ.Στθν αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτασ του 

μθνφματοσ δεν μποροφμε να καταλιξουμε ςε αςφαλζσ ςυμπζραςμα για το 50% που 

διαφοροποιείται. Μπορεί θ αντίκετθ άποψθ να οφείλεται ςτθν υποκειμενικι ςτάςθ του κεατι 

απζναντι ςτο μινυμα, μπορεί να οφείλεται ςτθν ταφτιςθ του κεατι με το πάκοσ του ιρωα και 

ςτθν αναμονι ενόσ  happy-end που κα αφοροφςε όχι μόνο τθν επίτευξθ του ςτόχου αλλά και 

τθν επιβίωςθ του ιρωα, μπορεί να ζχει ςχζςθ με το επίπεδο νοθτικισ, ψυχολογικισ και 

ςυναιςκθματικισ ωρίμανςθσ των παιδιϊν, τα οποία δεν αντιλαμβάνονται τθν ζννοια του 

κανάτου, πόςο μάλλον τον εκοφςιο κάνατο για μια ιδζα, μπορεί ακόμθ να φανερϊνει αδυναμία 

να εμβακφνουν ςτα νοιματα τθσ ταινίασ  ι ότι ο εκιςμόσ ςτθν εικόνα (τθλεόραςθ, Θ/Υ) ζτςι 

όπωσ τουσ προςφζρεται κακθμερινά δεν τουσ μακαίνει ςτθν ανάλυςθ και τθν αποκωδικοποίθςθ 

των ςυμβόλων και των νοθμάτων που απορρζουν από τθν εικόνα (μιπωσ είναι δθλαδι θ γενιά 

τθσ εικόνασ που δεν ζχει όμωσ μάκει να διαβάηει τθν εικόνα) ι ακόμθ ότι κακϊσ μεγαλϊνουν ςε 

μια εποχι ατομιςμοφ είναι δφςκολο να κατανοιςουν τθν αξία τθσ κυςίασ για μια ιδζα με 

αποτζλεςμα να αμφιςβθτοφν το αξιακό ςφςτθμα τθσ κοινωνίασ μασ… ι απλά είναι μια ακϊα 

ζκφραςθ ανκρωπιςμοφ που ςυνάδει με τθν παιδικότθτα τθσ θλικίασ τουσ. 

 

Η ςυμβολή ςτο χώρο τησ εκπαίδευςησ 

Η εργαςύα μασ κατϋδειξε ϐτι εύναι αναγκαύο να αςχοληθοϑμε πιο ςυςτηματικϊ με τη 
διδαςκαλύα του πολυτροπικοϑ κειμϋνου. Εύναι ανϊγκη επύςησ η επύτευξη ενϐσ 
εγγραμματιςμοϑ ςτισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ κινηματογραφικόσ αφόγηςησ, ώςτε να μποροϑν να 
την αποκωδικοποιοϑν, να μϊθουν να αναλϑουν το οπτικοακουςτικϐ κεύμενο και να εύναι ςε 
θϋςη να το αντιλαμβϊνονται ωσ φορϋα φανερών ό κρυφών νοημϊτων και μηνυμϊτων και να 
αξιολογοϑν την εγκυρϐτητα τουσ. όμερα δε που η εικϐνα αναδεικνϑεταιςε κυρύαρχο μϋςο 
μετϊδοςησ πληροφοριών, γνώςεων, επικοινωνύασ, που διαμορφώνει  αντιλόψεισ και 
προςωπικϐτητεσ,  εύναι αναγκαύο να μϊθουμε ςτουσ μαθητϋσ μασ  τη γλώςςα τησ εικϐνασ, 
ώςτε να μποροϑν να τη διαβϊζουν  ωσ ςυνειδητού και κριτικού  θεατϋσ και ϐχι να την 
καταναλώνουν ωσ παθητικού, χειραγωγοϑμενοι δϋκτεσ . 
     Οι μακθτζσ δικαιολόγθςαν ςε ςθμαντικό ποςοςτό ικανοποιθτικά τισ απόψεισ τουσ, ωςτόςο 

υπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ. Μποροφμε για παράδειγμα να εξαςκιςουμε τουσ μακθτζσ μασ 

ςτθν επιχειρθματολογία ηθτϊντασ τουσ να αναπτφξουν κριτικι άποψθ απζναντι ςε ζνα κείμενο 

ςε ςυνδυαςμό με τθν κριτικι άποψθ ςε ζνα οπτικοακουςτικό κείμενο ζτςι ϊςτε να 

καλλιεργιςουν τον κριτικό λόγο, να εξοικειωκοφν με τθν πολλαπλότθτα των απόψεων, τθν 

φπαρξθ διαφορετικϊν οπτικϊν για το ίδιο κζμα, τθν αποδοχι και τθν κατανόθςθ για τθν 

υποκειμενικότθτα ςτθν ανάγνωςθ των μθνυμάτων, ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ. 

Σϋλοσ θα ϋπρεπε να ςταθοϑμε περιςςϐτερο ςτουσ αξιακοϑσ κώδικεσ που απορρϋουν απϐ το 
κεύμενο, γραπτϐ ό πολυτροπικϐ,  ώςτε να εύναι ςε θϋςη οι μαθητϋσ μασ να αναγνωρύζουν τα 
κεύμενα ωσ φορεύσ αξιών και προβληματιςμών. 
 

Εφαρμογζσ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία 
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    Πιςτεϑουμε ϐτι με την εργαςύα μασ αναδεικνϑεται η χρόςη και επεξεργαςύα του 
ερωτηματολογύου ωσ απαραύτητου εργαλεύου για τον εκπαιδευτικϐ, αφοϑ τεκμηριωμϋνα 
ελϋγχεται η αποτελεςματικϐτητα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, αναδεικνϑονται 
προβλόματα, φωτύζονται πτυχϋσ που δεν εύχαμε φανταςτεύ, βγαύνουν ςυμπερϊςματα που 
δύνουν την αφϐρμηςη για διορθωτικϋσ παρεμβϊςεισ. Γι’ αυτϐ ςκϐπιμο θα όταν να 
αναρτώνται ςε μια ιςτοςελύδα τα ςυμπερϊςματα των ερευνητικών εργαςιών.  
Κακίςταται επομζνωσ αναγκαία θ εφαρμογι του ερωτθματολογίου ςε όλα τα μακιματα του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για το ςκοπό αυτό είναι θ επιμόρφωςθ 

των εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ και επεξεργαςία ερωτθματολογίου. 

 

Πξνηάζεηο θαη ηδέεο γηα κειινληηθή έξεπλα 

     Θεωροϑμε απαραύτητη μια ϋρευνα που να εξετϊζει κατϊ πϐςο τα εναλλακτικϊ ςημεύα 
τουοπτικοακουςτικοϑ κώδικα ( φωτογραφύα, μουςικό, ενδυματολογύα, όχοι κ.τ.λ.) 
λειτουργοϑν ωσ φορεύσ νοηματοδϐτηςησ αξιών και προβληματιςμών. 
Ζρευνα για τθν αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτασ των μθνυμάτων που απορρζουν από ζνα 

οπτικοακουςτικό κείμενο. 

Ζρευνα που να ελζγχει κατά πόςο το αξιακό μασ ςφςτθμα είναι αναγνωρίςιμο και αποδεκτό από 

τουσ ςθμερινοφσ μακθτζσ και ποια είναι τα κριτιρια τθσ θκικισ ορκότθτασ. 

Συγκριτικι ζρευνα ενόσ γραπτοφ κειμζνου με το αντίςτοιχό του οπτικοακουςτικό (ζνα 

λογοτεχνικό κείμενο με το αντίςτοιχό του κινθματογραφικό) για να ελεγχκεί κατά πόςο θ 

κινθματογραφικι αφιγθςθ βοθκά ςτθν κατανόθςθ τθσ αφιγθςθσ του γραπτοφ κειμζνου.  

     Συνεργαςία ςχολείων, που κα παρακολουκιςουν το ίδιο κεατρικό ζργο ι ταινία, για τθν 

κατάρτιςθ κοινοφ ερωτθματολογίου με ςκοπό να μελετιςουν τθ ςυμβολι του κινθματογράφου 

ι/και του κεάτρου ςε διάφορεσ πλευρζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ϊςτε το δείγμα 

ζρευνασ να είναι ακόμθ μεγαλφτερο και τα ςυμπεράςματα να αντιπροςωπεφουν περιςςότερουσ 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. 

Αλαθνξέο 

Ωρθρο 4 τησ ΤΑ 129287/Γ2/10-11-2011 (ΥΕΚ  2796/2011) «για την 
παρακολοϑθηςη θεαμϊτων απϐ τουσ μαθητϋσ των ςχολεύων Π/θμιασ και Δ/θμιασ 
Εκπαύδευςησ» 
Ϊγγραφο του ΤΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 157789/Γ7/2-10-2014 «για την παρακολοϑθηςη 
ταινιών, θεαμϊτων και παραςτϊςεων απϐ μαθητϋσ εντϐσ ςχολικοϑ ωραρύου 2014-
2015» 
Δικτυακό Εκπαιδευτικό Πϑλη του ΤΠΑΙΘ, http://www.e-yliko.gr 
Βιβλύο Μαθηματικών Β΄ Γυμναςύου, κεφ. 4, Περιγραφικό τατιςτικό, εκδ. ΟΕΔΒ, 
Αθόνα  
Βοόθεια του Excel 

Δπραξηζηίεο 

Ευχαριςτοϑμε τουσ φιλολϐγουσ του ςχολεύου μασ Αφεντοϑλη Κων/νο, Λιϐλιου Ευαγγελύα, 
Μόλιου τυλιανό,  Παλιοϑρα Βαςύλειο και Χϑρρα Κων/νο για τη ςυμβολό τουσ ςτην 
παροϑςα ερευνητικό εργαςύα.  
Ευχαριςτοϑμε επύςησ θερμϊ την Διευθϑντρια κ. Περϊκη Αλεξϊνδρα και τον Τποδιευθυντό κ. 
Παπαγεωργοϑλη Περικλό για την ηθικό ςυμπαρϊςταςη  και την πρακτικό ςυμβολό τουσ 
ςτην ϋρευνϊ μασ. 

http://www.e-yliko.gr/
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Παραρτόματα 

Παρϊρτημα 1. Ερωτηματολόγιο 

 
Παρϊρτημα 2. Πύνακασ μαθητών που ϋλαβαν μϋροσ ςτην ϋρευνα 

 

 
 

Παρϊρτημα 3. Υύλλο Διαλογόσ (ϋνα μϋροσ του) 
Σμόμα Α1 

 

 

 
 
Παρϊρτημα 4. υγκεντρωτικό Υύλλο (ϋνα μϋροσ του) 

Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 Γ1 Γ4 χλνιν

9 9 14 21 14 9 13 89

15 10 10 4 9 14 12 74

24 19 24 25 23 23 25

163

Μαζεηέο αλά ηκήκα

χλνιν 

Πίλαθαο Μαζεηψλ αλά ηκήκα 

Σκήκαηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα

Φχιν Μαζεηψλ

Αγφξηα

Κνξίηζηα
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Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

83 74 157

4 0 4

0 0 0

2 0 2

89 74 163χλνιν

Δξψηεζε 1ε : Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηαηλίαο πνπ παξαθνινπζήζαηε;

Φχιν Μαζεηψλ

σζηή απάληεζε:

Λαλζαζκέλε απάληεζε:

Διιηπήο ή αφξηζηε απάληεζε:

Γελ απάληεζαλ:

Δξψηεζε 1. Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηαηλίαο πνπ 

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

85 73 158

1 1 2

0 0 0

3 0 3

89 74 163χλνιν

Γελ απάληεζαλ:

Δξψηεζε 2ε : Ζ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο ήηαλ θαληαζηηθή ή βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα;

Φχιν Μαζεηψλ

σζηή απάληεζε:

Λαλζαζκέλε απάληεζε:

Διιηπήο ή αφξηζηε απάληεζε:

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

74 58 132

10 12 22

0 0 0

5 4 9

89 74 163

Φχιν Μαζεηψλ

Δξψηεζε 3ε : ε πνηα ηζηνξηθή πεξίνδν ζπκβαίλνπλ ηα γεγνλφηα πνπ αθεγείηαη ε ηαηλία;

σζηή απάληεζε:

Λαλζαζκέλε απάληεζε:

Διιηπήο ή αφξηζηε απάληεζε:

Γελ απάληεζαλ:

χλνιν

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

71 60 131

10 7 17

6 4 10

2 3 5

89 74 163

Δξψηεζε 4ε : Πνηνο ήηαλ ν ρψξνο δξάζεο;

Φχιν Μαζεηψλ

σζηή απάληεζε:

Λαλζαζκέλε απάληεζε:

Διιηπήο ή αφξηζηε απάληεζε:

Γελ απάληεζαλ:

χλνιν

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

44 43 87

33 23 56

2 1 3

10 7 17

89 74 163

Γελ απάληεζαλ:

χλνιν

Δξψηεζε 5ε : Πνηα ήηαλ ε ηδηφηεηα ή ην επάγγεικα ησλ εξψσλ πνπ απνηεινχζαλ ηελ νκάδα  δξάζεο;

Φχιν Μαζεηψλ

σζηή απάληεζε:

Λαλζαζκέλε απάληεζε:

Διιηπήο ή αφξηζηε απάληεζε:

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

65 47 112

10 4 14

11 21 32

3 2 5

89 74 163χλνιν

Διιηπήο ή αφξηζηε απάληεζε:

Γελ απάληεζαλ:

Δξψηεζε 6ε : Ση επηδίσθε λα επηηχρεη απηή ε νκάδα;

Φχιν Μαζεηψλ

σζηή απάληεζε:

Λαλζαζκέλε απάληεζε:

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

86 74 160

0 0 0

0 0 0

3 0 3

89 74 163

Λαλζαζκέλε απάληεζε:

Διιηπήο ή αφξηζηε απάληεζε:

Γελ απάληεζαλ:

χλνιν

Δξψηεζε 7ε : Πέηπρε ην ζθνπφ ηεο;

Φχιν Μαζεηψλ

σζηή απάληεζε:

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

59 63 122

15 5 20

0 0 0

15 6 21

89 74 163

Δξψηεζε 8ε : ηελ ηαηλία δηαηππψζεθε ν πξνβιεκαηηζκφο αλ αμίδεη λα ραζεί κηα αλζξψπηλε δσή

                        γηα λα ζσζεί έλα έξγν ηέρλεο.

8. Α. Πνηα απάληεζε δφζεθε ζηελ ηαηλία;

Φχιν Μαζεηψλ

σζηή απάληεζε:

Λαλζαζκέλε απάληεζε:

Διιηπήο ή αφξηζηε απάληεζε:

Γελ απάληεζαλ:

χλνιν
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Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

74 69 143

15 5 20

89 74 163

8. Β1. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο γλψκε;  Β2. Να ηε δηθαηνινγήζεηε.

Φχιν Μαζεηψλ

Απάληεζαλ:

Γελ απάληεζαλ:

χλνιν

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

37 35 72

37 34 71

74 69 143

πκθψλεζαλ:

Γηαθψλεζαλ:

χλνιν

Φχιν Μαζεηψλ

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

58 63 121

16 6 22

74 69 143

Φχιν Μαζεηψλ

Γηθαηνιφγεζαλ ηε γλψκε ηνπο:

Γε δηθαηνιφγεζαλ ηε γλψκε ηνπο:

χλνιν

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

22 34 56

2 0 2

2 0 2

26 34 60

3. «αλ ηα έξγα είλαη .... βειηίσλε ηνλ θφζκν»

χλνιν

Αηηηνιφγεζε Απάληεζεο

8. Β2.  πκθψλεζαλ :

Φχιν Μαζεηψλ

1. «ηα έξγα ηέρλεο ....  ηεο ηζηνξίαο ελφο ιανχ»   

2. «είλαη θαιχηεξα .... ζεκαληηθφο άλζξσπνο»  

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

32 29 61

32 29 61

8. Β2.  Γηαθψλεζαλ :

Φχιν Μαζεηψλ

1. «ε αλζξψπηλε δσή .... θαη  είλαη αλαληηθαηάζηαηε»    

χλνιν

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

83 69 152

6 5 11

89 74 163

Δξψηεζε 9ε : 

Φχιν Μαζεηψλ

9.Α. Ση ζαο εληππσζίαζε πεξηζζφηεξν ζηελ ηαηλία;  Β. Γηαηί;

Απάληεζαλ:

Γελ απάληεζαλ:

χλνιν

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

19 35 54

64 34 98

83 69 152

Φχιν Μαζεηψλ

Γηθαηνιφγεζαλ ηε γλψκε ηνπο:

Γε δηθαηνιφγεζαλ ηε γλψκε ηνπο

χλνιν

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

17 3 20

13 17 30

0 6 6

24 12 36

0 1 1

1 2 3

4 4 8

13 15 28

5 5 10

4 2 6

1 0 1

1 0 1

0 2 2

83 69 152

9.Α. Δληππσζίαζαλ:

Φχιν Μαζεηψλ

6.   Οιφθιεξε ε ηαηλία

13.  Ζ ελδπκαηνινγία θαη ηα παιηά απηνθίλεηα

χλνιν

7.   Ζ έληνλε δξάζε   

3.   Ζ ζπκπαξάζηαζε ....  ηνλ εηνηκνζάλαην θίιν              

4.   Γηάθνξεο ζθελέο  δξάζεο      

5.   Ζ ελφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο       

8.  Σν ζέκα - ε ππφζεζε ηεο ηαηλίαο

9.  Σα έξγα ηέρλεο θαη ν κεγάινο αξηζκφο ηνπο

10. Οη εηθφλεο, ε κνπζηθή,  νη εζνπνηνί

11.  Σν γεγνλφο φηη πνιινί .... δσή ηνπο ζηνλ πφιεκν

12.  Ο λαδηζκφο πνπ είρε .... γεξκαληθή θνηλσλία

1.   θελέο καρψλ θαη εθξήμεσλ         

2.   Ζ ζέιεζε, ... γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ 
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Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

4 3 7

10 15 25

3 11 14

0 2 2

1 3 4

1 1 2

19 35 54

9.Β. Γηαηί;

Φχιν Μαζεηψλ

3. Αλαδεηθλχεη ηε θηιία ... ζε δχζθνιεο ζηηγκέο

4. Σνπο βνήζεζε λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο 

5. Βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα .... γηα ζθέςεηο

6. Ήηαλ παξαζηαηηθέο θαη έδηλαλ .... επνρήο 

χλνιν

1. Πξψηε θνξά έβιεπαλ(ζθελέο καρψλ θαη εθξήμεσλ)  

2. Δίρε αγσλία θαη ζπγθίλεζε .... 

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

84 74 158

5 0 5

89 74 163

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

68 64 132

16 10 26

84 74 158

Δξψηεζε 10ε : Θεσξείηε φηη άμηδε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ ηαηλία ή φρη;  Β. Γηαηί;  

Φχιν Μαζεηψλ

Φχιν Μαζεηψλ

Γε δηθαηνιφγεζαλ ηε γλψκε ηνπο

χλνιν

Απάληεζαλ:

Γελ απάληεζαλ:

χλνιν

Γηθαηνιφγεζαλ ηε γλψκε ηνπο:

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

76 65 141

8 9 17

84 74 158

10.Α. Άμηδε ή δελ άμηδε ε παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο:

Φχιν Μαζεηψλ

χλνιν

Άμηδε

Γελ άμηδε

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

26 31 57

16 10 26

6 2 8

5 1 6

1 5 6

7 3 10

0 4 4

0 1 1

61 57 118

4. Έδεημε φηη κε απηνζπζία .... θεξδίδεηαη ην αθαηφξζσην  

5. Πξφζθεξε έληνλα ζπλαηζζήκαηα .... θφβν, ζπγθίλεζε        

6. Δίρε πεξηπέηεηα ζπλαξπαζηηθή ... ελδηαθέξνπζα πινθή

7. Δίρε αλαθνξέο ζηελ αλζξψπηλε .... κηαο επνρήο

8. Ήηαλ δηδαθηηθή

χλνιν

10.Β1. Γηαηί άμηδε:

Φχιν Μαζεηψλ

1. Έκαζαλ γηα ηζηνξηθά  .... Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν

2. Έδεημε πφζν ζεκαληηθά .... είλαη ε θιεξνλνκηά ηνπο»

3. Γηδάρηεθαλ ηη ζεκαίλεη θηιία, .... ζηνλ θίλδπλν 

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν

7 5 12

0 1 1

0 1 1

7 7 14

3. Ήηαλ πνιεκηθή

χλνιν

10.Β2. Γηαηί δελ άμηδε:

Φχιν Μαζεηψλ

1. Σε ζεψξεζε βαξεηή ... δξάζε θαη ήηαλ δπζλφεηε

2. Ήηαλ δηδαθηηθή
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Γηεξεπλψληαο πξαθηηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζε πνηεηηθά 

θείκελα ζηελ Ά γπκλαζίνπ. 

 
Θενδσξνπνχινπ Μαξία  

Φηιφινγνο, ΜΑ Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο θαη Γηδαζθαιία, ΔΚΠΑ 

mariatheo@ppp.uoa.gr 

 

Καζθαβέιε Γέζπνηλα 

Φηιφινγνο, ΜΑ Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο θαη Γηδαζθαιία, ΔΚΠΑ    

dekask89@gmail.com 

 

Φξαγθνχιε Κσλζηαληίλα  

Φηιφινγνο, ΜΑ Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο θαη Γηδαζθαιία, ΔΚΠΑ ,Ίδξπκα Κφθθνξε 

nanfrag@hotmail.com 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζε κηα ηάμε κηθηήο ηθαλφηεηαο ηξηψλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ (πνιχ θαινί 

καζεηέο, κέηξηνη θαη κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο) ηεο Ά γπκλαζίνπ πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ ησλ Αζελψλ σο 

πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία πνηεηηθψλ θεηκέλσλ. Γηεξεπλά δειαδή θαηά πφζν βνεζήζεθαλ νη 

καζεηέο ηνπ θάζε επηπέδνπ μερσξηζηά αιιά θαη ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αθνχ 

ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ κε ηε κνξθή έξεπλαο δξάζεο δχν δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίεο, 

αμηνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ θιείδεο παξαηήξεζεο ησλ καζεκάησλ θαη  εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ 

κεηά ην ηέινο ησλ δχν δηαθνξνπνηεκέλσλ δηδαζθαιηψλ ζε 22 καζεηέο ηνπ Α1 ηνλ Απξίιην/ Μάην ηνπ 2014. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλέδεημε ηε ζεηηθή επελέξγεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο σο πξνο ηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο δηδαζθαιίαο  ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ θαη ζηα ηξία καζεζηαθά 

επίπεδα αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο ρσξίο θάπνηα νκάδα καζεηψλ λα πζηέξεζε έλαληη ηνπ αξρηθνχ ηεο 

επηπέδνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: δηαθνξνπνίεζε, πνηήκαηα, Ά γπκλαζίνπ. 

Δηζαγσγή 

ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο πξνβάιιεηαη φιν 

θαη πην έληνλα ην αίηεκα ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο ζηηο έληνλα θαη πνιπδηάζηαηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο. Σν αίηεκα απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

απνηειεζκαηηθά κφλν κέζα απφ κηα επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ 

επνηθνδνκηζκφ θαζψο θαη ζηε Θεσξία-Παξάδεηγκα Μάζεζεο (paradigm) 

(Κνπηζειίλε,2008), ε νπνία ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

φισλ ησλ καζεηψλ, κεγηζηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο κάζεζεο γηα φινπο. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

κε βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηε δηδαζθαιία δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ, κε πνηθίινπο θαη 

ηεξαξρεκέλνπο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηήξησλ ηξφπνπο, κέζα θαη δηαδηθαζίεο κε ζηφρν 

ηελ αληαπφθξηζε ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπο (Κνπηζειίλε, 2006), κπνξεί λα 

θαζνδεγήζεη ηελ πξάμε θάζε επηκνξθσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα νδεγήζεη ζηελ 

επηζπκεηή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο απφ άιινπο 

πξνζιακβάλεηαη σο θηινζνθία, σο  ηξφπνο ζθέςεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

(Tomlinson,2010; Gregory &Chapman, 2002), απφ άιινπο σο δηαδηθαζία, σο δηδαθηηθή 

mailto:nanfrag@hotmail.com
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πξνζέγγηζε (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, 2006; Bearne, 1996), ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο ε 

αιήζεηα βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε (Benjamin, 2006; Heacox, 2002). 

Σα ζεκεξηλά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζ‘ έλα αδηαθνξνπνίεην θαη αληηθεηκεληθνπνηεκέλν ζχλνιν καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρεη 

ηππηθά ζε δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο θαη επεηδή βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ηάμε, ζεσξείηαη φηη 

γλσξίδεη θαη ηα ίδηα πξάγκαηα (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, 2001). ην ζεκείν απηφ 

επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ θαιείηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ην πθηζηάκελν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

 Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί  ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε θαηά ηελ φπνηα νη εθπαηδεπηηθνί πξνβαίλνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ησλ πεγψλ, ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη 

καζεζηαθέο επθαηξίεο γηα θάζε καζεηή κέζα ζηελ ηάμε (Bearne, 1996). Απηφ ζπλεπάγεηαη 

ηελ πνηθηιία ηφζν ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο φζν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Αμηφινγα είλαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ πξνθξίλνπληε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο σο κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ δπζθνιίεο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζε ηάμεηο κε καζεηέο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλφηεηαο ή απφ 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν McAdamis (2001) ζε 

κηα έξεπλα ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Rockwood (Missouri) αλέθεξε φηη 

αδχλακνη καζεηέο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αθαδεκατθή πξφνδν θαη πςειά απνηειέζκαηα 

ζε tests κεηά απφ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.Δπίζεο,ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

Βαιηαληή, Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, Κπξηαθίδεο (2010) θαλεξψλεη φηη ε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο απμαλφκελεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο ζεκεξηλέο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη θαη‘ επέθηαζε ζην θαηλφκελν ηεο 

ζρνιηθήο απνηπρίαο.Χζηφζν, νη εκπιεθφκελνη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, εθπαηδεπηηθνί 

θαη καζεηέο, αλέθεξαλ θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν πξνεηνηκαζίαο θαη ηε ζπλεξγαηηθή εξγαζία, 

ηα νπνία φκσο κεηξηάδνληαη αξθεηά εμαηηίαο ησλ αηζζεκάησλ ηθαλνπνίεζεο θαη 

ελζνπζηαζκνχ πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

ην πιαίζην ινηπφλ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο δηελεξγήζεθε θαη ε παξνχζα έξεπλα. Οη ιφγνη επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ήηαλ φηη 

α) ελψ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

δηαδεδνκέλε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ζην εμσηεξηθφ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε κε εμαίξεζε 

ηελ Κχπξν, παξνπζηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ θελφ ηφζν εξεπλεηηθά φζν θαη ζε επίπεδν 

θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο αλεμαηξέησο θαη β) δηφηη ελψ 

βξηζθφκαζηαλ ζε κία ηάμε ελφο Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ φπνπ νη καζεηέο δε 

δηαθνξνπνηνχληαλ ζεκαληηθά νχηε σο πξνο ηελ  θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο πξνέιεπζε (νη 

πεξηζζφηεξνη αλήθαλ ζηε κεζαία θαη αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε) νχηε σο πξνο καζεζηαθφ 

ηνπο επίπεδν θαζψο, είραλ επηιεγεί  λα θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν απηφ κε γξαπηή δνθηκαζία 

δηαπηζηψζακε αξθεηά κεγάιεο απνθιίζεηο ηφζν ζην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν θαη φζν θαη ην 

καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή εθθξαδφηαλ κέζα απφ ηε δπζθνιία 

θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ παξφιν πνπ ε θαζεγήηξηα ηεο ηάμεο 

ρξεζηκνπνηνχζε θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο φπσο π.ρ. ΣΠΔ, επνπηηθφ 

πιηθφ.Καζψο θαη  γ) ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήοηεο κεζφδνπ απηήο. 

Μεζνδνινγία 
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θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ ηα εμήο: 1.Καηα 

πφζν βνεζά ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο καζεηέο 

κηαο ηάμεο κηθηήο ηθαλφηεηαο (παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ραξηζκαηηθά παηδηά, 

κεζαίνπ επηπέδνπ θηι) ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία πνηεηηθψλ θεηκέλσλ; 2.Πψο θξίλνπλ 

νη καζεηέο σο ζχλνιν ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο;  

Σπκκεηέρνληεο  

Σν εξεπλεηηθφ δείγκα απνηέιεζαλ είθνζη δχν καζεηέο/ηξηεο (n=22) ηνπ Α1 

πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ ησλ Αζελψλ, ελλέα (9) αγφξηα θαη δέθα ηξία (13) θνξίηζηα. ινη 

νη καζεηέο/ηξηεο ήηαλ παξφληεο θαη ζηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Κάπνηνη απφ απηνχο 

είραλ δηαγλσζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο καζεηήο είρε 

δηαγλσζηεί κε ζχλδξνκν Asperger. Έλαο άιινο είρε δηαγλσζηεί απφ δεκφζην λνζνθνκείν 

κε πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο αιιά ε δηδάζθνπζα καο ην ζχζηεζε σο ιεηηνπξγηθά 

αλαιθάβεην θάηη πνπ θη εκείο δηαπηζηψζακε έπεηηα απφ ζπλερή παξαηήξεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ηάμε θαη κειέηε ησλ γξαπηψλ ηνπ εξγαζηψλ. Έλαο άιινο καζεηήο 

είρε ράζεη πξφζθαηα ηε κεηέξα ηνπ θαη επνκέλσο, ε επηινγή ηνπ πιηθνχ καο 

πξνζαλαηνιίζηεθε θαηάιιεια. Μία καζήηξηα είρε Γηάζπαζε Πξνζνρήο (ΓΔΠ-Τ). 

Αξθεηνί απφ ηνπο καζεηέο (2 αγφξηα θαη 5 θνξίηζηα) είραλ πνιχ πςειφ γλσζηηθφ επίπεδν 

θαη αληαπνθξίλνληαλ άξηζηα ζηηο καζεζηαθέο απαηηήζεηο. Οη ππφινηπνη (12 καζεηέο) ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κέηξηαο επίδνζεο καζεηέο. 

Δξγαιεία  

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ δεδνκέλσλ ήηαλ δχν απηνζρέδηα 

εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δηδαζθαιηψλ ηα νπνία 

δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο κεηά ην ηέινο ηνπο. Καη ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 

δνκεκέλα σο εμήο: πεξηιάκβαλαλ επηά εξσηήζεηο ζην ζχλνιν εθ ησλ νπνίσλ ηξεηο 

εξσηήζεηο ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert , δχν εξσηήζεηο ηξίηνπ βαζκνχ θαη δχν 

αλνηθηνχ ηχπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε ην θαηά πφζν νη 

καζεηέο/ηξηεο θαηαλφεζαλ ην πνίεκα κε ηε ρξήζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Ζ δεχηεξε 

αθνξνχζε ην πψο ηνπο θάλεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο κέζσ θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο. Ζ ηξίηε είρε δχν ζθέιε. Σν πξψην ζθέινο αθνξνχζε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σν δεχηεξν ζθέινο αθνξνχζε ηελ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν πνπ 

ηνπο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν. Ζ ηέηαξηε αθνξνχζε ηε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ην κάζεκα. Ζ πέκπηε αθνξνχζε ην θαηά πφζν ε εθπαηδεπηηθφο παξείρε 

ζηήξημε/βνήζεηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο. Καη ε έθηε αθνξνχζε ην ζρνιηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο σο πξνο ην αλ είρε θάηη δηαθνξεηηθφ θαη ηη ήηαλ απηφ.  

Ζ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε σο εμήο: σο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα θαη ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα αλαιχζεθαλ βάζεη ησλ ηξηψλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ 

πνπ δηαγλψζηεθαλ πξηλ ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δηδαζθαιηψλ. Χο πξνο ην 

δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα έγηλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ κε 

ην SPSS18 Statistics ηεο IBM. Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ζπκπιεξψζεθε απφ θιείδα παξαηήξεζεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ 

αμηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, απφ ηα αλαζηνραζηηθά 

ζρφιηα ηεο εξεπλήηξηαο-εθπαηδεπηηθνχ θαη απφ ηα πξνθνξηθά ζρφιηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

ηεο ηάμεο.  

Σρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο δξάζεο 

Ζ ζηξαηεγηθή παξέκβαζεο πνπ αθνινπζήζακε πεξηιάκβαλε δηδαθηηθέο ελέξγεηεο νη 

νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ην θεηκελνθεληξηθφ-εξκελεπηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο κε 
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κηθξέο παξαιιαγέο ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 30/4/2014 (4
ε
 ψξα) θαη ζηηο 14/5/2014 (4

ε
 ψξα).  

Σα πνηήκαηα πνπ δηδάρηεθαλ ήηαλ ζηελ πξψηε παξέκβαζε ην : «Σδηηδίθηα ζηήζαλε 

ρνξφ», ηνπ Γ. Ρίηζνπ θαη  «Κάησ ζηεο καξγαξίηαο η‘ αισλάθη» ηνπ Ο. Διχηε απφ ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Ά γπκλαζίνπ θαη ζηε δεχηεξε ην: «Ξππλάκε θαη μππλά θη ε 

ζάιαζζα καδί καο» ηνπ Γ. αξαληάξε απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο ΄Β γπκλαζίνπ ιφγσ 

ηεο ζεκαηνινγηθήο θαη ρξνληθήο εγγχηεηαο κε ην θαινθαίξη. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθνξνπνίεζεο αμηνπνηήζεθαλ ηα εμήο: α) Γηαβάζκηζε ζηφρσλ: 

ππξεληθέο γλψζεηο, λέεο γλψζεηο θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. β) Γηαβάζκηζε 

δξαζηεξηνηήησλ: ζρεδηαζκέλεο βάζεη ησλ παξαπάλσ δηαβαζκηζκέλσλ ζηφρσλ ψζηε φινη 

νη καζεηέο/ηξηεο λα θηάζνπλ ζηελ επίηεπμή ηνπο. γ) Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο: 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κέζσ εξσηαπνθξίζεσλ, αμηνπνίεζε θχιινπ εξγαζίαο, παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλεο βνήζεηαο.   

Πξνεγήζεθε ησλ παξεκβάζεσλ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο κε ηε κνξθή ειεχζεξνπ αηνκηθνχ εκεξνινγίνπ θαζψο, θαη 

ζπδήηεζε κε ηε δηδάζθνπζα ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπ ηκήκαηνο, φπνπ δηαπηζηψζεθε ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο ζε ηξία καζεζηαθά επίπεδα (πνιχ θαινί, κέηξηαο επίδνζεο 

θαη ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ) θαη ε ρακειή ζπκκεηνρή καζεηψλ/ηξηψλ πνπ αλήθαλ ζηνπο 

κέηξηαο επίδνζεο θαη κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο. Απφ ηνπο είθνζη δχν (22) νη δεθαπέληε (15) 

παξνπζίαδαλ ρακειή ζπκκεηνρή θαη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. 

ηε ζπλέρεηα αμηνπνηήζεθε απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο 

ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε ησλ ηχπσλ λνεκνζχλεο θαηά ηνλ Gardner (ηξνπνπνηεκέλν ζε 

ηέζζεξηο ηχπνπο αληί ησλ νθηψ), ησλ ελδηαθεξφλησλ-αλαγθψλ ηνπο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ 

πνπ επηζπκνχλ λα εξγάδνληαη ζηελ ηάμε (αηνκηθά, αλά δχν, αλά νκάδεο) . Δπίζεο, δφζεθε 

ζηε δηδάζθνπζα ηεο ηάμεο έληππν γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ηχπνπο βάζεη 

ησλ δηθψλ ηεο εθηηκήζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ απφ ηε κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία ηεο κε ην 

ηκήκα. Καη ζηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ είραλ δηαβαζκηζκέλνπο ζηφρνπο 

αμηνπνηήζεθε θιείδα παξαηήξεζεο πνπ αθνξνχζε ην ζχλνιν ηεο δηδαζθαιίαο αιιά 

θπξίσο ηελ  επίηεπμε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί σο πξνο 

ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ πνηεκάησλ. Οη θιείδεο παξαηήξεζεο ζπκπιεξψζεθαλ 

απφ ηηο δχν εθ ησλ ηξηψλ εξεπλεηξηψλ - εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ ην ξφιν ηνπ θξηηηθνχ 

θίινπ. Μεηά ηελ πξψηε δηδαζθαιία δφζεθε εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο θαη έγηλε ζχληνκε ζπδήηεζε κε ηελ θαζεγήηξηα ηεο ηάμεο.  

Ζ δεχηεξε δηδαζθαιία ζρεδηάζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ 

ηφζν απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ-εξεπλεηξηψλ.Οη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ήηαλ νη εμήο: 

δηδάρηεθε α) έλα πνίεκα αληί γηα δχν θαη β)δφζεθε πεξηζζφηεξε απηελέξγεηα ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο σο εμήο: ην θχιιν εξγαζίαο πεξηιάκβαλε αλνηρηέο εξσηήζεηο έλαληη ησλ 

θιεηζηψλ ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, έγηλε ρξήζε ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο 

ζε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη πεξηνξίζηεθε ε 

εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα. Μεηά θαη ηε δεχηεξε παξέκβαζε δφζεθε ην ίδην 

εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο πνπ είρε δνζεί θαη ζηελ πξψηε παξέκβαζε.  

Απνηειέζκαηα 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηεξίρζεθε ζηε δηαβάζκηζε ηξηψλ ζηφρσλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα ηξία καζεζηαθά επίπεδα (Πίλαθαο 1) πνπ είραλ 

δηαπηζησζεί. 
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Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ζπρλφηεηαο ησλ 22 παηδηψλ ηεο έξεπλαο σο πξνο ηα 

καζεζηαθά επίπεδα θαη ην θχιν 

ΦΤΛΟ  ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ χλνιν 

  Πνιχ Καινί Μέηξηαο επίδνζεο Ηδηαίηεξσλ 

αλαγθψλ 

 

Κνξίηζηα n 5 7 1 13 

Αγφξηα n 2 5 2 9 

χλνιν n 7 12 3 22 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο σο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα ήηαλ ηα εμήο: νη καζεηέο/ηξηεο ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ(n=3) σο πξνο ηελ πξψηε 

εξψηεζε απάληεζαλ φηη θαηαλφεζαλ  ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δηδάρηεθαλ θαζψο νη απαληήζεηο ηνπο θπκαίλνληαλ απφ αξθεηά –πνιχ. Χο πξνο ηελ 

δεχηεξε εξψηεζε νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θάλεθαλ ζηε καζήηξηα 

θαλνληθέο εθηθηέο θαη ζηνπο δχν καζεηέο πνιχ εχθνιεο–αληαξέο. Χο πξνο ηελ ηξίηε 

εξψηεζε (δχν ζθέιε εξσηήζεσλ) θαη  ηε δπζθνιία ηεο δηδαζθαιίαο νη δχν απφ ηνπο 

ηέζζεξηο είπαλ φηη δε δπζθνιεχηεθαλ θαζφινπ θαη κφλν ε καζήηξηα είπε φηη 

δπζθνιεχηεθε ιίγν. Ζ καζήηξηα πνπ δπζθνιεχηεθε ιίγν αλέθεξε ζηε ζπλέρεηα φηη 

δπζθνιεχηεθε ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνηεκάησλ. Χο πξνο ηελ ηέηαξηε εξψηεζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ν έλαο καζεηήο (Αsperger) θαη ε καζήηξηα απάληεζαλ φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ πςειή ελψ ν άιινο καζεηήο δήισζε ρακειή ζπκκεηνρή. Χο πξνο 

ηελ πέκπηε εξψηεζε θαη ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο ε 

καζήηξηα απάληεζε πνιχ, ν καζεηήο κε ην ζχλδξνκν Αsperger απάληεζε πάξα πνιχ θαη ν 

άιινο καζεηήο είπε θαζφινπ. Χο πξνο ηελ έθηε εξψηεζε θαη ην αλ ππήξρε θάηη 

δηαθνξεηηθφ ζηε δηδαζθαιία θαη ηη ήηαλ απηφ πεξηζζφηεξνη δήισζαλ φηη δελ ππήξμε θάηη 

δηαθνξεηηθφ θη ν έλαο εμ απηψλ είπε φηη ήηαλ «ηέιεην».  

Οη καζεηέο/ηξηεο κέηξηαο επίδνζεο(n= 12)ζηελπξψηε εξψηεζε σο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο νη απαληήζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ (10 ζηνπο 12)  θηλήζεθαλ απφ 

ην πνιχ σο πάξα πνιχ. Μφλν δχν απάληεζαλ αξθεηά. ηε δεχηεξε εξψηεζε σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο δέθα ζηνπο δψδεθα καζεηέο απάληεζαλ φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θάλεθαλ θαλνληθέο –εθηθηέο. Μηα καζήηξηα απάληεζε φηη ήηαλ 

δχζθνιεο κελ αληαξέο δε ελψ κηα άιιε καζήηξηα απάληεζε φηη ήηαλ αληαξέο. ηελ ηξίηε 

εξψηεζε (δπζθνιία δηδαζθαιίαο) φινη (12 ζηνπο 12) απάληεζαλ απφ ιίγν έσο θαζφινπ. 

Χο πξνο ην ηη ήηαλ απηφ πνπ ηνπο δπζθφιεςε ηξεηο ζηνπο δψδεθα απάληεζαλ φηη ηνπο 

δπζθφιεςε ε ζχλζεζε ηνπ δίζηηρνπ, έμη ζηνπο δψδεθα δήισζαλ φηη δελ ηνπο δπζθφιεςε 

θάηη ηδηαίηεξα, αληίζεηα ηξεηο απφ απηνχο επηζήκαλαλ φηη επραξηζηήζεθαλ ηε δηδαζθαιία 

ηνπ πνηήκαηνο. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε  ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ, ε 

ζπκκεηνρή-ελδηαθέξνλ φισλ ησλ καζεηψλ θηλήζεθε απφ κέηξηα έσο πςειή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηξεηο ζηνπο δψδεθα δήισζαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα ήηαλ 

πςειή, ηξεηο ζηνπο δψδεθα κέηξηα πξνο πςειή θαη έμη ζηνπο δψδεθα κέηξηα. ηελ πέκπηε 

εξψηεζε (ζηήξημε εθπαηδεπηηθνχ) νθηψ καζεηέο είπαλ φηη ε δηδάζθνπζα-εξεπλήηξηα ηνπο 

βνήζεζε πνιχ, δχν είπαλ πάξα πνιχ θαη δχν αξθεηά. ηελ έθηε εξψηεζε νη επηά ζηνπο 

δψδεθα είπαλ φηη βξήθαλ θάηη δηαθνξεηηθφ θαη νη πέληε ηίπνηα.  πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 

επηά άιινη δήισζαλ σο δηαθνξεηηθφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζχλζεζε ηνπ 

πνηήκαηνο θη άιινη ην ζέκα, ηηο εηθφλεο πνπ θιήζεθαλ λα ηαηξηάμνπλ κε ην θείκελν, ην 

θχιιν εξγαζίαο θαη δχν καζεηέο είπαλ απιψο φηη ήηαλ σξαία δηδαζθαιία θαη δήηεζαλ λα 

επαλαιεθζεί.  
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Οη καζεηέο/ηξηεο πνιχ θαιήο επίδνζεο(n=7) ζηελπξψηεεξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο,απφ ηηο καζήηξηεο νη ηέζζεξηο ζηηο πέληε θαηαλφεζαλ πνιχ ην 

θείκελν εθηφο απφ κία πνπ δήισζε αξθεηά θαη νη καζεηέο απάληεζαλ επίζεο, πνιχ θαη 

πάξα πνιχ. ηε δεχηεξε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη πέληε καζήηξηεο 

απάληεζαλ εθηθηέο-θαλνληθέο θαη ν έλαο απφ ηνπο δχν καζεηέο είπε φηη ηνπ θάλεθαλ 

θαλνληθέο –εθηθηέο ελψ ν άιινο ηηο έθξηλε πνιχ εχθνιεο-αληαξέο. ηελ ηξίηε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία ηεο δηδαζθαιίαο νη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε καζήηξηεο είπαλ φηη 

δπζθνιεχηεθαλ  ιίγν ζηα εμήο ζεκεία: ζην φηη δηδάρηεθαλ ηαπηφρξνλα ηα δχν πνηήκαηα 

ελψ ε κία απάληεζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξψηνπ πνηήκαηνο θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα 

ζχλζεζεο ηνπ πνηήκαηνο. Απφ ηνπο καζεηέο ν έλαο δήισζε φηη ηίπνηα δελ ην δπζθφιεςε 

θαη ν άιινο φηη δπζθνιεχηεθε ιίγν ζηε ζχλζεζε ηνπ πνηήκαηνο. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ νη δχν απφ ηηο πέληε καζήηξηεο είραλ πςειή 

ζπκκεηνρή, νη άιιεο δχν κέηξηα ζπκκεηνρή θαη ε κία ρακειή. Οη καζεηέο ζεκείσζαλ 

πςειή ζπκκεηνρή θαη ελδηαθέξνλ. ηελ πέκπηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ νη ηξεηο καζήηξηεο δήισζαλ φηη ε εθπαηδεπηηθφο ηηο ζηήξημε πάξα πνιχ, 

κία δήισζε πνιχ θαη κία αξθεηά. Οη καζεηέο δήισζαλ θαη νη δχν φηη ε  εθπαηδεπηηθφο 

ηνπο ζηήξημε πνιχ. ηελ έθηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ππήξρε θάηη δηαθνξεηηθφ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηη ήηαλ απηφ νη δχν καζήηξηεο είπαλ φηη δε βξήθαλ ηίπνηα δηαθνξεηηθφ 

ζηε δηδαζθαιία πνπ λα ηνπο άξεζε. Οη άιιεο δπν δήισζαλ φηη ηνπο άξεζε ε ζχλζεζε ηνπ 

πνηήκαηνο, ην θχιιν εξγαζίαο θαη νη δηδάζθνπζεο πνπ παξείραλ εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα 

θαη ε ηξίηε φηη ην πνίεκα ήηαλ θνληά ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαζψο, θαη ε 

ζπλεμέηαζε ησλ πνηεκάησλ. Οη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ηνπο άξεζε πνιχ θαη έλαο εμ απηψλ 

δήισζαλ φηη ηνπ άξεζε ε ζχλζεζε πνηήκαηνο θαη ε ζχλδεζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ κε 

ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο αλαζρεδηαζκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ην 

πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκαήηαλ ηα εμήο: νη καζεηέο/ηξηεο ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ(n=3)(απφ 

ηνπο ηξεηο κφλν νη δχν ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην):ηελ πξψηε εξψηεζε ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο απφ ηνπο δχν ζην ζχλνιν καζεηέο/ηξηεο, ε κελ καζήηξηα 

απάληεζε πνιχ, ν δε καζεηήο αξθεηά. ηε δεχηεξε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεοε καζήηξηα ηεο ζεψξεζε θαλνληθέο-εθηθηέο θαη ν καζεηήο πνιχ εχθνιεο-

αληαξέο. ηελ ηξίηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία ηεο δηδαζθαιίαο ηφζν ν καζεηήο 

φζν θαη ε καζήηξηα απάληεζαλ φηη θαζφινπ δε δπζθνιεχηεθαλ. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ  ε καζήηξηα είπε φηη ε ζπκκεηνρή ηεο ήηαλ 

πςειή θαη ν καζεηήο ρακειή. ηελ πέκπηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ε καζήηξηα απάληεζε φηη ππήξμε πνιχ ζηήξημε θαη βνήζεηα θαη ν καζεηήο 

θαζφινπ. ηελ έθηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ππήξρε θάηη δηαθνξεηηθφ ζηε δηδαζθαιία 

θαη  νη δχν απάληεζαλ ηίπνηα δηαθνξεηηθφ. 

Οη καζεηέο/ηξηεο κέηξηαο επίδνζεο(n= 12) ζηελπξψηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (11 ζηνπο 12) δήισζε φηη ε 

θαηαλφεζε θηλήζεθε ζηα επίπεδα ηνπ αξθεηά-πάξα πνιχ, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα 

δειψλνπλ φηη ε θαηαλφεζε ήηαλ ζηα επίπεδα πάξα πνιχ (10 ζηνπο 12).Μηα κφιηο 

καζήηξηα δήισζε φηη ην θαηαλφεζε ιίγν. ηε δεχηεξε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ε πιεηνςεθία (9 ζηνπο 12) αλέθεξε φηη ήηαλ 

θαλνληθέο-εθηθηέο, κε κία καζήηξηα λα πξνζζέηεη ζηελ επηινγή άιιν φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ θαη ελδηαθέξνπζεο δχν καζήηξηεο δήισζαλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ήηαλ πνιχ εχθνιεο αιιά φρη αληαξέο ελψ κηα καζήηξηα δήισζε φηη ήηαλ δχζθνιεο θαη 

αληαξέο. ηελ ηξίηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία ηεο δηδαζθαιίαο φινη νη 

καζεηέο/ηξηεο δήισζαλ φηη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θπκάλζεθαλ ζηα επίπεδα 

θαζφινπ-ιίγν. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε απηφ πνπ ηνπο δπζθφιεςε νη πεξηζζφηεξνη 
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απάληεζαλ ηίπνηα (8 ζηνπο 12) ελψ νη ππφινηπνη αληηκεηψπηζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο θαη κηα καζήηξηα δπζθνιεχηεθε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θχιινπ εξγαζίαο. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ 

φινη νη καζεηέο/ηξηεο αλέθεξαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ απφ κέηξηα έσο πςειή. ηελ 

πέκπηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε-βνήζεηα πνπ παξείρε ε εθπαηδεπηηθφο νη 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ ζπγθερπκέλεο θαζψο θπκαίλνληαλ ζε κεγάιν εχξνο ηεο 

θιίκαθαο απφ ην ιίγν έσο πάξα πνιχ. ηελ έθηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ππήξρε θάηη 

δηαθνξεηηθφ ζηε δηδαζθαιία θαη ηη ήηαλ απηφ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο/ηξηεο δήισζαλ φηη 

δελ ππήξμε θάηη δηαθνξεηηθφ ζηε δηδαζθαιία. Σξεηο καζήηξηεο αλέθεξαλ φηη ηνπο έθαλε 

ζεηηθή εληχπσζε ην βίληεν ζην ηέινο, άιιε κηα πξνζέζεζε φηη ππήξρε πεξηζζφηεξε 

ζπδήηεζε πνπ ηε βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ελψ δπν καζεηέο δήισζαλ φηη ε δηδαζθαιία 

ηνπο έθαλε πνιχ ζεηηθή εληχπσζε θαη ηνπο δεκηνχξγεζε επράξηζηεο θαινθαηξηλέο 

εηθφλεο. 

Οη καζεηέο/ηξηεο πνιχ θαιήο επίδνζεο(n=7) ζηελ πξψηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ νη πέληε απφ ηνπο επηά καζεηέο/ηξηεο δήισζαλ φηη 

θαηαλφεζαλ πάξα πνιχ ην πνίεκα, έλαο ζηνπο επηά δήισζε ιίγν ελψ έλαο αθφκε είπε 

πνιχ. ηε δεχηεξε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο έμη 

ζηνπο επηά καζεηέο/ηξηεο δήισζαλ φηη ηνπο θάλεθαλ θαλνληθέο-εθηθηέο θη έλαο είπε φηη 

ήηαλ πνιχ εχθνιεο-αληαξέο. ηελ ηξίηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία ηεο δηδαζθαιίαο 

ζρεδφλ θαλέλαο καζεηήο/ηξηα δελ έδεημε λα δπζθνιεχεηαη εθηφο απφ έλαλ πνπ αλέθεξεφηη 

δπζθνιεχηεθε ιίγν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε αλαθνξηθά κε 

ηε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δήισζε φηη είρε 

κέηξηα ζπκκεηνρή, έλαο απφ ηνπο επηά είπε ρακειή θη άιινη δχν πςειή. ηελ πέκπηε 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε-βνήζεηα πνπ παξείρε ε εθπαηδεπηηθφο νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο/ηξηεο δήισζαλ φηη ε εθπαηδεπηηθφο παξείρε αξθεηή ζηήξημε, δχν ζηνπο επηά 

πνιχ θαη έλαο δήισζε φηη ε εθπαηδεπηηθφο παξείρε ιίγε ζηήξημε. ηελ έθηε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ην αλ ππήξρε θάηη δηαθνξεηηθφ ζηε δηδαζθαιία θαη ηη ήηαλ απηφ νη ηέζζεξηο 

απφ ηνπο επηά καζεηέο/ηξηεο είπαλ φηη δελ ππήξμε ηίπνηα δηαθνξεηηθφ, έλαο δήισζε σο 

δηαθνξεηηθά ηελ πξνβνιή βίληεν θαη ην θχιιν εξγαζίαο θη έλαο άιινο ην ζέκα πνπ 

αθνξνχζε ην θαινθαίξη.  

Δλψ ηα απνηειέζκαηα γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ήηαλ ηα εμήο: φζνλ αθνξά 

ηηο εξσηήζεηο πνπ ήηαλ δνκεκέλεο ζηελ θιίκαθα Likert δελ ππήξρε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο θνξάο (Πίλαθαο 2). 

 ζνλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ δηαπηζηψζεθε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο 

πξψηεο θαη ηεο δεχηεξε ρνξήγεζεο.ηελ εξψηεζε δειαδή πνπ αθνξνχζε ζην ηη ήηαλ 

απηφ πνπ ηνπο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ζηε ζεκεξηλή δηδαζθαιία θάλεθε λα ππάξρεη κηα 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο 

(p=0,020) (πίλαθαο 3β) δειψλνληαο φηη ηε δεχηεξε θνξά δπζθνιεχηεθαλ ιηγφηεξν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο/ηξηεο πνπ δπζθνιεχηεθαλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο 

(27,3%) ζηελ πξψηε δηδαζθαιία  δπζθνιεχηεθαλ ιηγφηεξν (23,8%) ζηε δεχηεξε (Πίλαθαο 

2).  

Γειαδή απφ ην 66,7% ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξφβιεκα κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

λνήκαηνο ζηελ πξψηε αμηνιφγεζε κεηψζεθε ζην 33,3% ζηε δεχηεξε (Πίλαθαο 3β). 

Δπίζεο, ην 80% απάληεζε φηη ηίπνηα δελ ηνπο δπζθφιεςε ζηε δεχηεξε δηδαζθαιία έλαληη 

ηνπ κφιηο 20% πνπ είραλ απαληήζεη φηη δελ είραλ δπζθνιεπηεί ζηελ πξψηε δηδαζθαιία 

(Πίλαθαο 3β). ζνλ αθνξά ηε δπζθνιία ζηε ζχλζεζε ηνπ πνηήκαηνο πνπ ππήξμε ζηελ 

πξψηε παξέκβαζε ζηε δεχηεξε δελ πθίζηαηαη δηφηη θαηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο δεχηεξεο 

δηδαζθαιίαο δε δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. 
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ηε δεχηεξε αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ππήξμε θάηη δηαθνξεηηθφ ζηε 

ζεκεξηλή δηδαζθαιία θαη ηη ήηαλ απηφ, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο ρνξήγεζεο (p= 0,141) θαζψο, 

δηαθνξεηηθφ ζεψξεζε ηε δεκηνπξγία ζηίρνπ θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηελ πξψηε θνξά ην 

25% ησλ καζεηψλ ελψ ηε δεχηεξε θνξά ην 75% (Πίλαθαο 2γ). Δλψ ην 71,4% ηε δεχηεξε 

θνξά έλαληη ηνπ 14,3% ηελ πξψηε θνξά δε βξήθαλ θάηη δηαθνξεηηθφ (Πίλαθαο 3γ). Κη 

απηνί πνπ ζεψξεζαλ σξαίεο ηηο δηδαζθαιίεο ηελ πξψηε θνξά (50%) εμαθνινχζεζαλ λα 

έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε θαη ηε δεχηεξε θνξά (50%) (Πίλαθαο 3γ).  

πκπεξαζκαηηθά ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ππέδεημε φηη νη καζεηέο/ηξηεο δπζθνιεχηεθαλ 

ιίγν πεξηζζφηεξν ζηελ πξψηε δηδαζθαιία (p=0,096) (Πίλαθαο 3α) απ‘ φηη ζηε δεχηεξε 

θαζψο πεξηνξίζηεθε ην πξφβιεκα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο. 

Πίλαθαο  2. Καηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 καζεηψλ ζηελ 1
ε
 θαη 2

ε
 

αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

  1
ε
 αμηνιφγεζε 2

ε
 αμηνιφγεζε 

  n % n % 

Με ηνλ ηξφπν πνπ δηδάρηεθαλ ηα 

πνηήκαηα (κέζσ ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο)  θαηάιαβα ην πεξηερφκελν 

ηνπο 

Καζφινπ 1 4,5 0 0,0 

Λίγν 0 0,0 2 9,5 

Αξθεηά 5 22,7 2 9,5 

Πνιχ 6 27,3 6 28,6 

Πάξα πνιχ 10 45,5 11 52,4 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο ζαο θάλεθαλ 

Πνιχ εχθνιεο 

/Αληαξέο 
4 21,1 4 20,0 

Καλνληθέο 

/Δθηθηέο 
15 78,9 16 80,0 

Γχζθνιεο 

/Απαηηεηηθέο 
0 0,0 0 0,0 

αο δπζθφιεςε ε ζεκεξηλή 

δηδαζθαιία; 

Καζφινπ 12 54,5 15 71,4 

Λίγν 9 40,9 6 28,6 

Αξθεηά 0 0,0 0 0,0 

Πνιχ 0 0,0 0 0,0 

Πάξα πνιχ 1 4,5 0 0,0 

Ση ζαο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ζηε 

ζεκεξηλή δηδαζθαιία; 

χλζεζε πνηήκαηνο 7 31,8 0 0,0 

Καηαλφεζε λνήκαηνο 6 27,3 5 23,8 

Σίπνηα 7 31,8 14 66,7 

Υσξίο απάληεζε 1 4,5 2 9,5 

ια δχζθνια 1 4,5 0 0,0 

Ζ ζπκκεηνρή κνπ θαη ην ελδηαθέξνλ 

κνπ ζην κάζεκα γηα ην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο ήηαλ 

Υακειή 3 13,6 3 14,3 

Μέηξηα 8 36,4 11 52,4 

Τςειή 11 50,0 7 33,3 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξείρε ζηήξημε- 

βνήζεηα  ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πνηεκάησλ 

Καζφινπ 2 9,1 1 4,8 

Λίγν 0 0,0 3 14,3 

Αξθεηά 5 22,7 3 14,3 

Πνιχ 8 36,4 9 42,9 

Πάξα πνιχ 7 31,8 5 23,8 

Τπήξμε θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ 

ζεκεξηλή δηδαζθαιία πνπ λα ζαο 

άξεζε; Κη αλ λαη, πνην ήηαλ απηφ; 

Χξαίν 4 18,2 4 19,0 

Γεκηνπξγία ζηίρνπ 4 18,2 0 0,0 

Σίπνηα δηαθνξεηηθφ 8 36,4 10 47,6 

Γηδαθηηθφ πιηθφ 4 18,2 5 23,8 

Υξήζε αηζζήζεσλ 

/Πνιιέο δηδάζθνπζεο 
1 4,5 0 0,0 

Γ/Α 1 4,5 2 9,5 
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Πίλαθαο 3α. Γηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηεο 1
εο

 θαη 2
εο

 αμηνιφγεζεο ησλ 22 παηδηψλ γηα 

ηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. 

 Αμηνιφγεζε Μ.Ο. Σ.Α. p 

Με ηνλ ηξφπν πνπ δηδάρηεθαλ ηα πνηήκαηα (κέζσ ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο)  θαηάιαβα ην πεξηερφκελν ηνπο (1 – 5) 

1
ε
 4,1 1,1 0,558 

2
ε
 4,2 1,0  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ζαο θάλεθαλ 

δχζθνιεο/απαηηεηηθέο (1 – 3) 

1
ε
 1,8 0,4 0,564 

2
ε
 1,8 0,4  

αο δπζθφιεςε ε ζεκεξηλή δηδαζθαιία; (1 – 5) 
1

ε
 1,6 0,9 0,096 

2
ε
 1,3 0,5  

Ζ ζπκκεηνρή κνπ θαη ην ελδηαθέξνλ κνπ ζην κάζεκα γηα 

ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πςειή (1 – 3) 

1
ε
 2,4 0,7 0,317 

2
ε
 2,2 0,7  

Ο εθπαηδεπηηθφο παξείρε ζηήξημε- βνήζεηα  ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνηεκάησλ (1 – 3) 

1
ε
 3,8 1,2 0,799 

2
ε
 3,7 1,2  

Υξεζηκνπνηήζεθε ην Wilcoxontest γηα ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ δχν 

ζπζρεηηζκέλσλ δεηγκάησλ (Πίλαθαο 3α). 

Πίλαθαο 3β. Γηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηεο 1
εο

 θαη 2
εο

 αμηνιφγεζεο ησλ 22 παηδηψλ γηα 

ηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο.(p=0,020) 

Ση ζαο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ζηε 

ζεκεξηλή δηδαζθαιία; 

2
ε
 Αμηνιφγεζε 

Καηαλφεζε 

λνήκαηνο Σίπνηα χλνιν 

1
ε
 

Α  

μ   

η 

ν 

ι 

φ 

γ 

 ε 

ζ 

ε 

χλζεζε πνηήκαηνο 
n 0 7 7 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Καηαλφεζε λνήκαηνο 
n 4 2 6 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Σίπνηα 
n 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

χλνιν 

n 5 13 18 

% 27,8% 72,2% 100,0% 

Πίλαθαο 3γ. Γηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηεο 1
εο

 θαη 2
εο

 αμηνιφγεζεο ησλ 22 παηδηψλ γηα 

ηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο.(p=0,141) 

Τπήξμε θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ 

ζεκεξηλή δηδαζθαιία πνπ λα ζαο 

άξεζε; Κη αλ λαη, πνην ήηαλ απηφ; 

2
ε
 Αμηνιφγεζε 

Χξαίν 

Σίπνηα 

δηαθνξεηηθφ 

Γηδαθηηθφ 

πιηθφ χλνιν 

1
ε
 

Α  

μ   

η 

ν 

ι 

 φ 

γ 

 ε 

ζ 

ε 

Χξαίν 
n 1 1 0 2 

% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Γεκηνπξγία ζηίρνπ 
n 1 3 0 4 

% 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

Σίπνηα δηαθνξεηηθφ 
n 1 5 1 7 

% 14,3% 71,4% 14,3% 100,0% 

Γηδαθηηθφ πιηθφ 
n 0 1 3 4 

% 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 
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χλνιν 
n 3 10 4 17 

% 17,6% 58,8% 23,5% 100,0% 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην x
2
test γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν θαηεγνξηθψλ 

κεηαβιεηψλ (Πίλαθεο 3β θαη3γ). 

πδήηεζε 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ (πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ), αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ θαη ζηνρεπκέλνπ δείγκαηνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαζψο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

ρξνληθήο εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο δξάζεο νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλεο σο πξνο ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

δηδαζθαιία επέδξαζε ζεηηθά ζηνπο καζεηέο/ηξηεοθαη ησλ ηξηψλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ. 

Καζψο, νη πνιχ θαινί καζεηέο/ηξηεο αληαπνθξίζεθαλ εμίζνπ πνιχ θαιά φπσο θαη ζε κία 

αδηαθνξνπνίεηε δηδαζθαιία ρσξίο λα ηε ζεσξήζνπλ πνιχ εχθνιε ή αληαξή, νη κέηξηνη 

βειηηψζεθαλ θαη έγηλαλ πνιχ θαινί ελψ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έδεημαλ αηζζεηή βειηίσζε. Δπηβεβαηψλνληαη ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ησλ McAdamis (2001) θαηΒαιηαληή, Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, Κπξηαθίδε 

(2010)πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δηζαγσγή ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ ζεηηθψλζεκείσλ ηεο 

κεζφδνπ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ αδπλακηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο θαη ηε ζπλεξγαηηθή εξγαζία, ηα νπνία φκσο κεηξηάδνληαη αξθεηά εμαηηίαο 

ηεο βειηίσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπκέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

Πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζε κεγαιχηεξν καζεηηθφ δείγκα γεληθψλ, 

επαγγεικαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ θαη γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πξνζέγγηζε φρη κφλν πνηεηηθψλ αιιά θαη πεδψλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα απηά 

θαη ζηνλ ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ.  

πκπεξάζκαηα 

πσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ έξεπλα καο ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη κία 

κέζνδνο πνπ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν  θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κίαο ηάμεο κηθηήο ηθαλφηεηαο ρσξίο λα ‗‘παξαγθσλίδεηαη‘‘ ή λα 

εληζρχεηαη κηα θαηεγνξία έλαληη κίαο άιιεο θαζψο αληηκεησπίδεη ην καζεηή σο βηνγξαθία 

,σο μερσξηζηή δειαδή αηνκηθή πεξίπησζε θαη εμεηάδεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε κάζεζε, ζρνιηθνχο θαη κε (Κνπηζειίλε- Ησαλλίδνπ,2001), 

ψζηε ν καζεηήο λα αλαπηπρζεί ζην κέγηζην δπλαηφ θαη λα απνηξαπεί ε ζρνιηθή απνηπρία. 

Ο ζρεδηαζκφο ηέινο, ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαηαδεηθλχνπλ πέξα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά θαη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

σο κεζφδνπ. 
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κηθηήο ηθαλφηεηαο. 11ν ζπλέδξην παηδαγσγηθήο εηαηξίαο Κχπξνπ. Λεπθσζία. Γηαζέζηκν: 

http://www.pek.org.cy/Proceedings_2010/pdfs/6_2.pdf    Αλαζχξζεθε : 10/6/2015. 

Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, Μ. (2001). Ζ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζε κηθξνεπίπεδν σο δηαδηθαζία. 
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Περύληψη 

Η εργαςύα παρουςιϊζει μύα πρϐτυπη προςϋγγιςη για τη διδαςκαλύα βαςικών 
δομών προγραμματιςμοϑ, χρηςιμοποιώντασ την μϋθοδο τησ παιγνιώδησ μϊθηςησ. 
Για αυτϐ το ςκοπϐ γύνετε χρόςη τησ Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικόσ. Η Εκπαιδευτικό 
Ρομποτικό κρύνεται, λϐγω των χαρακτηριςτικών που διαθϋτει, ωσ ιδανικό για την 
διδαςκαλύα μαθημϊτων με παιγνιώδη τρϐπο. Η εργαςύα εκθϋτει μια μελϋτη 
περύπτωςησ, ςυγκεκριμϋνα την επύλυςη του προβλόματοσ των Πϑργων του Ανϐώ. 
Παρουςιϊζει ςτρατηγικϋσ και μεθϐδουσ διδαςκαλύασ, ςυμπερϊςματα και 
αποτελϋςματα μιασ μελϋτησ περύπτωςησ, η οπούα πραγματοποιόθηκε ςε μαθητϋσ Α΄ 
και Β΄ Λυκεύου.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Δομϋσ προγραμματιςμοϑ, Εκπαιδευτικό ρομποτικό, παιγνιώδησ 
μϊθηςη, μελϋτη περύπτωςησ. 

Ειςαγωγό 

Η διδαςκαλύα του μαθόματοσ τησ Πληροφορικόσ και ο τρϐποσ με τον οπούο πρϋπει να 
γύνεται ςτην βαθμύδα του Λυκεύου, εύναι κϊτι το οπούο απαςχολεύ την εκπαιδευτικό 
κοινϐτητα τα τελευταύα χρϐνια. Η εκπαιδευτικό ρομποτικό, για λϐγουσ οι οπούοι θα 
αναπτυχθοϑν, αποτελεύ ενδιαφϋρουςα επιλογό για την ειςαγωγό του μαθητό ςτο 
περιβϊλλον προγραμματιςμοϑ, την αλγοριθμικό ςκϋψη, και για την διδαςκαλύα βαςικών 
δομών προγραμματιςμοϑ. . Παρακολουθοϑμε τα τελευταύα χρϐνια τη μεγϊλη διεύςδυςη τησ 
Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικόσ ςτη διδαςκαλύα μαθημϊτων που ανόκουν ςτο πεδύο STEM 
(science, technology, engineering, mathematics). Η Εκπαιδευτικό Ρομποτικό διαθϋτει το 
παιγνιώδη χαρακτόρα, τον οπούο μποροϑμε να χρηςιμοποιόςουμε για την επύτευξη 
μαθηςιακών ςτϐχων. Η παιγνιώδησ μϊθηςη εύναι μύα μϋθοδοσ διδαςκαλύασ, που ιςτορικϊ 
ϋχει απαςχολόςει ειδικοϑσ απϐ το χώρο τησ Παιδαγωγικόσ και Χυχολογύασ.  

H παροϑςα εργαςύα παρουςιϊζει τα αποτελϋςματα μιασ μελϋτησ περύπτωςησ, η οπούα 
χρηςιμοπούηςε τον παιγνιώδη χαρακτόρα τησ Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικόσ για την 
διδαςκαλύα βαςικών δομών προγραμματιςμοϑ μϋςα ς’ ϋνα ευχϊριςτο και διαςκεδαςτικϐ 
περιβϊλλον, εϑκολα κατανοητϐ ακϐμα και για ϋναν μαθητό που δεν εύχε καμύα πρϐτερη 
επαφό και γνώςη απϐ προγραμματιςτικϊ περιβϊλλοντα. την παροϑςα εργαςύα θα 

mailto:kareri@sch.gr
mailto:john_baras@yahoo.com
mailto:vspahos@sch.gr
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αναπτυχθοϑν οι ςτρατηγικϋσ και η μεθοδολογύα μϊθηςησ, και θα παρουςιαςτοϑν τα 
αποτελϋςματα και η αποτύμηςη τησ μελϋτησ περύπτωςησ. 

 
 
 

Η Εκπαιδευτικό Ρομποτικό 

Η Εκπαιδευτικό Ρομποτικό μπορεύ να βοηθόςει ςτην αϑξηςη τησ ποιϐτητασ τησ 
επιςτημονικόσ και τεχνολογικόσ εκπαύδευςησ ςε ϐλουσ τουσ τϑπουσ των ςχολεύων, απϐ την 
προςχολικό ηλικύα μϋχρι την Σριτοβϊθμια εκπαύδευςη. 

Η ρομποτικό τεχνολογύα ϋχει γύνει ϋνα δημοφιλϋσ εκπαιδευτικϐ εργαλεύο, αυξϊνοντασ 
μεταξϑ των μαθητών το ενδιαφϋρον για προγραμματιςμϐ, τεχνητό νοημοςϑνη και 
ρομποτικό. Εύναι, πρωτύςτωσ, κατϊλληλη για την διδαςκαλύα φυςικών επιςτημών, 
μαθηματικών, τεχνολογύασ και πληροφορικόσ, αλλϊ μπορεύ να ϋχει ςυνδϋςεισ και με ϊλλα 
πεδύα, ϐπωσ λογοτεχνύα, θϋατρο, τϋχνεσ (Νικολϐσ & Κϐμησ, 2010). Η εκπαιδευτικό 
ρομποτικό με τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει για την ανϊπτυξη ό προςομούωςη πραγματικών 
καταςτϊςεων, την εμπλοκό πολλών πεδύων επιςτημών και την ςυνεργατικό μϊθηςη εύναι 
ςϑμφωνη με τισ αρχϋσ τησ Διερευνητικόσ μϊθηςησ και τησ Διαθεματικόσ προςϋγγιςησ τησ 
γνώςησ (Alimisis, 2009; Sotiriou et al., 2012). Επιπλϋον, ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να 
ενταχθοϑν ςτη διαδικαςύα μϊθηςησ, ενώ πρϐκειται για μύα καθαρϊ μαθητοκεντρικό 
προςϋγγιςη. Κατϊ την διαδικαςύα ςχεδιαςμοϑ και προγραμματιςμοϑ των ρομπϐτ, οι 
μαθητϋσ προςλαμβϊνουν βαςικϋσ γνώςεισ πϊνω ςτη μηχανικό, τα μαθηματικϊ, και τισ 
τεχνολογύεσ υπολογιςτών (Druin & Hendler, 2000; Arlegui et al, 2008). 

Η Εκπαιδευτικό Ρομποτικό μπορεύ να αναπτϑξει τισ ερευνητικϋσ ικανϐτητεσ των 
μαθητών, επιτρϋπει τουσ μαθητϋσ να κϊνουν υποθϋςεισ, να διεξϊγουν πειρϊματα και να 
καλλιεργοϑν αφηρημϋνεσ δεξιϐτητεσ (Papert, 1993). Τπϐ αυτϐ το πρύςμα μπορεύ να 
εξυπηρετόςει ιδανικϊ τισ αρχϋσ τησ Διερευνητικόσ μϊθηςησ. 

ε ϐλη την Ευρώπη υπϊρχουν προγρϊμματα τα οπούα ενθαρρϑνουν την ϋνταξη τησ 
Εκπαιδευτικόσ ρομποτικόσ ςτα ςχολεύα, ϐπωσ το πρϐγραμμα TERECoP (www.terecop.eu), 
τo Robot@scuola ςτην Ιταλύα 
(http://www.scuoladirobotica.it/en/RobotAtScuola/index.html), το CENTROBOT ςτην 
Αυςτρύα και λοβακύα (http://www.centrobot.eu/) και ϊλλα. τo Media Lab του MIT 
δημιουργόθηκε το «The Lifelong Kindergarten group», το οπούο ανϊπτυξε αρκετϊ ςενϊρια 
εκπαιδευτικόσ ρομποτικόσ με ςτϐχουσ απϐ την εξερεϑνηςη των αρχών τησ μηχανικόσ 
κύνηςησ (Learning About Motion) μϋχρι τη δημιουργύα ενϐσ πακϋτου εργαλεύων και 
δραςτηριοτότων κατϊλληλου να χρηςιμοποιηθεύ ακϐμα και απϐ καλλιτϋχνεσ για τη 
δημιουργύα τϋχνησ (Robotic Art Studio).Για πλόρη λύςτα των δραςτηριοτότων του ΜΙΣ: 
http://llk.media.mit.edu/projects.php 

Η παιγνιώδησ μϊθηςη 

Η ςημαςύα του παιχνιδιοϑ κατϊ την προςχολικό και ςχολικό ηλικύα, καθώσ και οι 
επιδρϊςεισ αυτοϑ ςτην ανϊπτυξη των παιδιών εύναι ϋνα θϋμα που ιςτορικϊ ϋχει 
απαςχολόςει ειδικοϑσ απϐ το χώρο τησ Παιδαγωγικόσ και τησ Χυχολογύασ. ϑμφωνα με τον 
Πλϊτωνα «Μετϊ παιδεύασ και ηδονόσ μανθϊνειν» (Κωνςταντινύδου, 1988). Ο Piaget (1962) 
θεωρεύ το παιχνύδι ωσ μια προςαρμοςμϋνη ςυμπεριφορϊ που βοηθϊ ςτην εξϋλιξη τησ 
ςκϋψησ των παιδιών, ενώ ο Vygotsky (1978) αναφϋρει πωσ το παιχνύδι εύναι μια ευκαιρύα 
για τα παιδιϊ να μϊθουν περιςςϐτερα για τον κϐςμο τουσ, να ανακαλϑψουν νϋεσ ιδϋεσ και να 
ενιςχϑςουν τη φανταςύα τουσ. Τπϊρχουν γονεύσ που θεωροϑν το χρϐνο που επενδϑει το 
παιδύ ςτο παιχνύδι χαμϋνο χρϐνο, καθώσ τη δεδομϋνη ςτιγμό θα μποροϑςε να επενδϑει ςτα 
ςχολικϊ του καθόκοντα (Golinkoff et al., υπϐ ϋκδοςη). Απϐ την ϊλλη επικρατεύ η ϊποψη ϐτι ο 
χρϐνοσ που περνϊει το παιδύ παύζοντασ, εύναι χρϐνοσ μϊθηςησ (LEGO Learning Institute, 
2002). Σο παιχνύδι εύναι ϋνα μϋςο το οπούο επιδρϊ θετικϊ ςτην ολϐπλευρη εξϋλιξη των 

http://www.terecop.eu/
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παιδιών. Ιδιαύτερα για τα παιδιϊ τησ ςχολικόσ ηλικύασ το παιχνύδι εύναι ϋνα μϋςο χαλϊρωςησ 
και αποφϐρτιςησ απϐ την καθημερινό πύεςη. Μϊλιςτα, λαμβϊνοντασ αυτϐ υπϐψη, το 
φιλανδικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ενϋταξε το παιχνύδι μϋςα ςτο αναλυτικϐ εκπαιδευτικϐ 
πρϐγραμμα, δύνοντασ ϋτςι τη δυνατϐτητα ςτα παιδιϊ να εκφρϊζονται ελεϑθερα και να 
μειώνουν το ϊγχοσ που προκαλεύται απϐ τη διδαςκαλύα των μαθημϊτων. 

Η μεθοδολογύα 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο εθαξκφζηεθε ζε Γεληθφ Λχθεην. Οη δηδαζθαιίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

ην ηέινο ζρνιηθνχ σξαξίνπ ησλ καζεκάησλ ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, ζε καζεηέο νη νπνίνη 

ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζην πξφγξακκα. θνπφο ηεο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθήο ήηαλ ε δηδαζθαιία 

ησλ βαζηθψλ δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ (δνκή αθνινπζίαο- επαλάιεςεο- επηινγήο). Σν πξφγξακκα 

παξαθνινχζεζαλ 9 καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Λπθείνπ νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

θνλζηξνπθηηνληζκνχ (θνλζηξαθηηνληζκνχ ή θνλζηξνπθηηβηζκνχ), ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο ησλ 3 

καζεηψλ. Οη καζεηέο γλψξηδαλ ήδε ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ 

Scratch. ηελ παξνχζα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ην πνιχ δεκνθηιέο ξνκπνηηθφ 

θηη ηεο Lego, ην EV3 Mindstorm. Ζ δπλαηφηεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο λα πξνζνκνηψλεη 

θαηαζηάζεηο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ηελ θάλεη ηδαληθή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

Γηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ θπζηθνχ ή 

θαηαζθεπαζκέλνπ (πξνζνκνησκέλνπ) / θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε 

εξσηήζεηο θαη αλαθαιχςεηο ζηελ δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο λέαο γλψζεο. Με απηήλ ηελ 

παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή, ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηηο επηζηήκεο ελψ ηηο εθαξκφδνπλ (Aubé & 

David,2003). ηε δηδαζθαιία εθαξκφζηεθε ε Γηεξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο κάζεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ―learning by doing‖ (Dewey, 1997). Πξφθεηηαη γηα κία θνηλσληθή-θνλζηξνπθηηβηζηηθή 

κέζνδν κάζεζεο, επεηδή επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

εχξεζε πεγψλ, ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ θαη έθδνζε απνηειεζκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη 

καζεηέο ζεκεηψλνπλ πξφνδν κε ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αιιεινβνήζεηα. Οη καζεηέο 

ιακβάλνπλ ηελ γλψζε κέζσ εξσηήζεσλ, ππνζέζεσλ, πεηξακάησλ, παξαηεξήζεσλ, αλαιχζεσλ 

παξά κέζσ ηεο έθζεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηεο απνκλεκφλεπζεο απφ ηνπο 

καζεηέο (The Pathway project, 2013). ηελ παξνχζα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή έγηλε πξνζπάζεηα λα 

εκπιαθεί ν καζεηήο ζηελ δεκηνπξγία εξσηήζεσλ, έξεπλαο, εχξεζεο θαηάιιεισλ απαληήζεσλ, 

ζπδήηεζεο θαη αλάδξαζεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα απνηειέζκαηα (Bishop et al., 2004). θνπφο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζε ελεξγή κάζεζε, βαζηζκέλε ηδαληθά ζε δηθέο 

ηνπ εξσηήζεηο. Σν πξφβιεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ κειέηε πεξίπησζεο, είλαη ην πνιχ 

γλσζηφ πξφβιεκα ησλ Πχξγσλ ηνπ Αλφτ. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα κε παηγληψδε ραξαθηήξα, 

θαη ε Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή ηδαληθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ. 

To περιβϊλλον προγραμματιςμού του EV3 Mindstorm 

Η γλώςςα του ΕV3 εύναι η γλώςςα την οπούα δημιοϑργηςε η Lego, για τον 
προγραμματιςμϐ των ρομποτικών κιτ Mindstorm (Εικϐνα 1). Αποτελεύ εξϋλιξη τησ 
παλαιϐτερησ γλώςςασ NXT-G. Πρϐκειται για μύα γλώςςα με προγραμματιςμϐ ςτην 
«γραμμό», ςε ϋνα ιδιαύτερα φιλικϐ και γραφικϐ περιβϊλλον. Ϊχει, ϐμωσ, δυνατϐτητεσ 
δημιουργύασ πολϑπλοκων προγραμμϊτων, παρϊλληλου προγραμματιςμοϑ και καταγραφόσ 
δεδομϋνων-Data Logging (http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT). τη μελϋτη 
περύπτωςησ πραγματοποιόθηκε ϋλεγχοσ τριών κινητόρων μϋςω των δεδομϋνων των 
αιςθητηρύων απϐςταςησ, επαφόσ και γυροςκοπύου.  
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Εικόνα 1:Σο περιβϊλλον εργαςύασ τησ γλώςςασ ΕV3 

Η μελϋτη περύπτωςησ 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 4 δίσξα καζήκαηα. Πξηλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα γηλφηαλ 

ζχλδεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο κε ην ζέκα πξνο εμέηαζε. Καηφπηλ, δηεγείξνληαλ εξσηήζεηο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ππνζέζεηο απφ ηνπο καζεηέο πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Μεηά απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ ιχζεσλ ησλ καζεηψλ αλαιχνληαλ απφ ηνπο καζεηέο νη ιφγνη επηηπρίαο ή απνηπρίαο 

κηαο ιχζεο. Τπήξρε επηθνηλσλία φισλ ησλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ιχζεο ή ηελ εχξεζε ηνπ 

ιάζνπο κηαο νκάδαο. ην ηέινο θαη κεηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, νη νκάδεο θαινχληαλ 

αξρηθά λα ζπλζέζνπλ ην δηθφ ηνπο πξφβιεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμνπλ είηε λα ην δψζνπλ 

πξνο επίιπζε ζηηο άιιεο νκάδεο είηε λα ην επηιχζνπλ νη ίδηεο (ζηάδην αλάδξαζεο).  

Αναλυτικϊ πραγματοποιόθηκαν τα μαθόματα: 
 Μϊθημα 1: Ειςαγωγό ςτην Εκπαιδευτικό Ρομποτικό (Ειςαγωγό-εκμϊθηςη 

περιβϊλλοντοσ-εντολών). Πραγματοποιόθηκε μύα μικρό ειςαγωγό ςτην γλώςςα 
και ςτο περιβϊλλον τησ. Παρουςιϊςτηκαν οι βαςικϋσ εντολϋσ που αφοροϑν τον 
ϋλεγχο του ρομπϐτ. 

 Μϊθημα 2: Παρουςύαςη και ανϊλυςη του προβλόματοσ. Παρουςιϊςτηκε το 
πρϐβλημα των Πϑργων του Ανϐώ και αναλϑθηκε. Οι μαθητϋσ επύλυςαν το 
πρϐβλημα ςε πραγματικό κατϊςταςη, αναπαριςτώντασ οι ύδιοι την κύνηςη του 
ρομποτικοϑ βραχύονα, ο οπούοσ θα χρηςιμοποιηθεύ για την επύλυςη του 
προβλόματοσ.  

 Μϊθημα 3: Καταςκευό. Με την βοόθεια των εκπαιδευτικών, οι μαθητϋσ 
καταςκεϑαςαν ϋνα ρομποτικϐ βραχύονα, με τρεισ βαθμοϑσ ελευθερύασ (Εικϐνα 2). 
Ο βραχύονασ ϋχει την δυνατϐτητα να πιϊνει, να ςηκώνει και να μεταθϋτει ρϐδεσ οι 
οπούεσ αναπαριςτοϑν τουσ δύςκουσ των πϑργων. Πρϐκειται για μια πολϑπλοκη 
καταςκευό, για την δημιουργύα τησ οπούασ οι μαθητϋσ βαςύςτηκαν ςε όδη 
υπϊρχοντα ςχϋδια απϐ βραχύονεσ, τα οπούα τα προςϊρμοςαν ςτην περύπτωςό 
μασ.  

 Μϊθημα 4: Προγραμματιςμϐσ. Σο μϊθημα του προγραμματιςμοϑ χωρύςτηκε ςε 
δϑο ςτϊδια.  

Καταρχόν, πραγματοποιόθηκε επύλυςη του προβλόματοσ με την χρόςη ενϐσ tablet με 
λειτουργικϐ android και τησ εφαρμογόσ Lego Mindstorm Commander. Με την ςυγκεκριμϋνη 
εφαρμογό οι μαθητϋσ μποροϑςαν να δύνουν εντολϋσ και να οδηγοϑν, τηλεμεταχειρύζονται, 
τον βραχύονα. Ϊτςι, διαπύςτωςαν την λειτουργικϐτητα τησ καταςκευόσ και τα ποια βόματα 
πρϋπει να ακολουθόςουν, ϋτςι ώςτε ο βραχύονασ να καταςτεύ πραγματικϊ ϋνα 
αυτοματοποιημϋνο ςϑςτημα. Κατϐπιν, ακολοϑθηςε ο προγραμματιςμϐσ ςτην γλώςςα του 
EV3 και η πλόρησ αυτοματοποιημϋνη επύλυςη του προβλόματοσ (Εικϐνα 3). 
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 Εικόνα 2:Ο ρομποτικόσ βραχύονασ              Εικόνα 3:Η φϊςη του προγραμματιςμού 

Παρατηρόςεισ από την διεξαγωγό των μαθημϊτων: 

-Οι μαθητϋσ δεν εύχαν πρϐτερη γνώςη προγραμματιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ του EV3, για 
αυτϐ το λϐγο το πρώτο μϊθημα όταν ειςαγωγό ςτην γλώςςα προγραμματιςμοϑ. 

-Σο επύπεδο γνώςεων των μαθητών απϐ γλώςςεσ προγραμματιςμοϑ, περιορύζονταν ςτην 
γνώςη του προγραμματιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ τησ γλώςςασ Scratch ςτα πλαύςια του 
ςχολικοϑ μαθόματοσ τησ Πληροφορικόσ. 

-Επιλϋχθηκε η καθοδηγοϑμενη μϋθοδοσ κατϊ την καταςκευό, λϐγω του περιοριςμϋνου 
χρϐνου και τησ ϋλλειψησ εμπειρύασ απϐ πλευρϊσ των μαθητών ςε ανϊλογεσ καταςκευϋσ. 
Πραγματοποιόθηκε, ϐμωσ, η κατϊλληλη προςαρμογό ςτο πρϐβλημϊ μασ. 

-Πραγματοποιόθηκε καταρχόν επύλυςη του προβλόματοσ με την χρόςη εντολών ςε 
εφαρμογό τηλεχειριςμοϑ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να αποκτόςουν μια πρώτη επαφό με την 
επύλυςη του προβλόματοσ μϋςα απϐ διαδικαςύα με παιγνιώδη χαρακτόρα. Μϋςα απϐ την 
ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα πραγματοποιόθηκαν μετρόςεισ και τελικϋσ ρυθμύςεισ ςτην 
καταςκευό του ρομποτικοϑ βραχύονα. 

-Δεν επιλϋχθηκε η επύλυςη με αναδρομό, διϐτι κρύθηκε ϐτι ςημαςύα εύχε η διδαςκαλύα 
των βαςικών δομών προγραμματιςμοϑ, ϐπωσ τησ ακολουθύασ, τησ επιλογόσ και τησ 
επανϊληψησ. το τϋλοσ, ϐμωσ, πραγματοποιόθηκε αναφορϊ ςτην ϋννοια τησ αναδρομόσ, 
ενώ παρατηρόθηκε υψηλϐ επύπεδο κατανϐηςησ τησ απϐ τουσ μαθητϋσ. 

Αξιολόγηςη 

Με το τϋλοσ των μαθημϊτων δϐθηκε ερωτηματολϐγιο ςτουσ μαθητϋσ με ςκοπϐ την 
αξιολϐγηςη του προγρϊμματοσ απϐ τισ απαντόςεισ διεξόχθηςαν χρόςιμα ςυμπερϊςματα. 

την ερώτηςη «Πωσ ςασ φϊνηκε η εκμϊθηςη προγραμματιςμοϑ με την χρόςη 
Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικό», η πλειοψηφύα των μαθητών απϊντηςε ενδιαφϋρουςα, χρόςιμη 
και ςυναρπαςτικό (χόμα 1). 
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χόμα 1: Πωσ ςασ φϊνηκε η εκμϊθηςη προγραμματιςμού με την χρόςη 
Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικό; 

την ερώτηςη «ασ ϊρεςαν τα μαθόματα τησ Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικόσ, γιατύ:», οι 
μαθητϋσ απϊντηςαν θετικϊ, ςημειώνοντασ ϐτι ϋμαθαν να προγραμματύζουν, 
πειραματύςτηκαν, ενώ το μϊθημα απϋκτηςε παιγνιώδη χαρακτόρα. (χόμα 2). 

Επύςησ φαύνετε ϐτι ςτουσ μαθητϋσ ϊρεςε η διδαςκαλύα του προγραμματιςμοϑ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σο μϊθημα 
απϋκτηςε 
παιγνιώδη 
χαρακτόρ

α 

Περνοϑς
ε ποιο 

ωραύα η 
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Αυτϐ που 
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-ζαμε το 
βλϋπαμε 

μπροςτϊ μασ 

Μϊθαμε να 
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-ζουμε ποιο 

εϑκολα 
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-ςταν ϐλοι 

μαζύ 

Κϊναμε 
πειρϊματ

α 

χόμα 2: ασ ϊρεςαν τα μαθόματα τησ Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικόσ γιατύ: Πόςο ςε 
βοόθηςε ςτην επύλυςη του προβλόματοσ των Πύργων του Ανόώ, η Εκπαιδευτικό 

Ρομποτικό; 

Κατϐπιν τϋθηκε η ερώτηςη «Πϐςο ςε βοόθηςε ςτην επύλυςη του προβλόματοσ των 
Πϑργων του Ανϐώ, η Εκπαιδευτικό Ρομποτικό;». Απϐ τισ απαντόςεισ, που όταν ςτο ςϑνολϐ 
τουσ θετικϋσ, διαφαύνεται ϐτι η Εκπαιδευτικό Ρομποτικό βοόθηςε ςτην αντύληψη του 
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προβλόματοσ, ςτον ςχεδιαςμϐ και προγραμματιςμϐ τησ λϑςησ, ϋδωςε κύνητρο για την 
επύλυςη, ενώ με τισ δυνατϐτητεσ προςομούωςησ πραγματικών καταςτϊςεων βοόθηςε ςτην 
επύλυςη του προβλόματοσ. 

 

  

χόμα 3: Πόςο ςε βοόθηςε ςτην επύλυςη του προβλόματοσ των Πύργων του Ανόώ, 
η Εκπαιδευτικό Ρομποτικό; 

Σϋλοσ, ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ να ςημειώςουν τισ προτϊςεισ με τισ οπούεσ όταν 
ςϑμφωνοι: 

1.Η ρομποτικό ϋκανε το μϊθημα ποιο εϑκολο. 
2.Προτιμώ να μϊθω προγραμματιςμϐ με τα ρομπϐτ, παρϊ με ϊλλο περιβϊλλον 

προγραμματιςμοϑ ςτην οθϐνη του υπολογιςτό. 
3.Σισ περιςςϐτερεσ φορϋσ ανυπομονοϑςα να ξεκινόςει το μϊθημα. 
4.Η καταςκευό και προγραμματιςμϐσ των ρομπϐτ όταν ενδιαφϋρον/ςυναρπαςτικϐσ. 
5.Η Εκπαιδευτικό ρομποτικό με βοόθηςε να βελτιώςω την ποιϐτητα των ςχολικών μου 

εργαςιών. 
6.Η εργαςύα με τα ρομπϐτ με βοόθηςε να καταλϊβω προγραμματιςμϐ. 
7.Θϋλω να μϊθω περιςςϐτερα για το μϊθημα τησ Πληροφορικόσ και τον 

προγραμματιςμϐ. 
8.Προςπαθώ απϐ μϐνοσ μου να μϊθω περιςςϐτερο για την Πληροφορικό. 
Απϐ τισ απαντόςεισ των μαθητών προκϑπτει το ςυμπϋραςμα ϐτι τα μαθόματα εύχαν 

παιγνιώδη χαρακτόρα, όταν ευχϊριςτα και ενδιαφϋροντα για τουσ μαθητϋσ (χόμα 4). Οι 
μαθητϋσ ανυπομονοϑςαν να αρχύςει το μϊθημα, ενώ, παρϊλληλα το μϊθημα όταν 
ενδιαφϋρον / ςυναρπαςτικϐ. την ερώτηςη εϊν η εργαςύα με ρομπϐτ τουσ βοόθηςε να 
καταλϊβουν προγραμματιςμϐ οι απαντόςεισ όταν ςτο ςϑνολο θετικϋσ, ενώ ϐλοι οι μαθητϋσ 
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εξϋφραςαν την επιθυμύα να μϊθουν περιςςϐτερα για τον προγραμματιςμϐ με το πϋρασ των 
διδαςκαλιών.  

 

 

χόμα 4:Γενικϋσ ερωτόςεισ. 

υμπερϊςματα 

Απϐ την αξιολϐγηςη των απαντόςεων, βλϋπουμε ϐτι η Εκπαιδευτικό Ρομποτικό 
δημιοϑργηςε ενδιαφϋρον ςτουσ μαθητϋσ για τον προγραμματιςμϐ, με τουσ περιςςϐτερουσ 
μαθητϋσ να θϋλουν να αςχοληθοϑν ςε μεγαλϑτερο βϊθοσ με τον προγραμματιςμϐ. 
Παρϊλληλα οι μαθητϋσ απϊντηςαν ϐτι ϋμαθαν να εργϊζονται ςε ομϊδεσ με τρϐπο 
εποικοδομητικϐ. Επύςησ, αποδεικνϑεται ϐτι η πρϐςληψη επιςτημονικόσ γνώςησ, ςτη 
ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη η εκμϊθηςη προγραμματιςμοϑ, η κατανϐηςη αρχών που διϋπουν 
το φυςικϐ κϐςμο και η ανϊπτυξη δεξιοτότων, εύναι δυνατϐν να επιτευχθεύ με τη χρόςη τησ 
Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικόσ μϋςα απϐ κατϊλληλεσ αςκόςεισ-δραςτηριϐτητεσ, 
χρηςιμοποιώντασ κατϊλληλεσ μεθϐδουσ προςϋγγιςησ τησ γνώςησ, ϐπωσ η παιγνιώδησ 
μϊθηςη. Προτεύνεται η δημιουργύα κατϊλληλων ςεναρύων, τα οπούα να μποροϑν να 
χρηςιμοποιόςουν οι εκπαιδευτικού οι οπούοι θϋλουν να ειςϊγουν την Εκπαιδευτικό 
Ρομποτικό ςτην διδαςκαλύα μαθημϊτων Πληροφορικόσ. 
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παηδαγσγηθή πξαθηηθή. Παξάιιεια, θαηλνηνκία απνηειεί ν ζπλδπαζκφο ςεθηαθψλ θαη ρεηξαπηηθψλ 

αλαπαξαζηαηηθψλ κέζσλ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε λφεκα γηα ηα παηδηά. Ζ παξνχζα εξγαζία 

ζπληζηά δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ πινπνηήζεθε πηινηηθά ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

δηακφξθσζαλ ςεθηαθά θαη κε πεξηβάιινληα φπνπ ηα παηδηά θιήζεθαλ λα δηαδξάζνπλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

ην πξνγξακκαηηδφκελν επηδαπέδην ξνκπφη Bee-Bot, ςεθηαθά πεξηβάιινληα/κηθξφθνζκνη πνπ βαζίδνληαη ζε 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (Javascript, Scratch), εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (Κidspiration, Geogebra) θαη ην 

Microsoft Power Point. ια απηά ζπλδπάζηεθαλ κε ρεηξαπηηθά κέζα, θπξίσο πιηθά θαηαζθεπψλ. ηφρνο 

ήηαλ ηα παηδηά λα πξνγξακκαηίζνπλ ηε Bee-Bot λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο πάλσ ζε κηα 

ηξηζδηάζηαηε καθέηα παηδηθήο ραξάο, λα δηαδξάζνπλ παηγλησδψο κε ςεθηαθφ πιηθφ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ 

παηρλίδηα γηα ηε καθέηα κε ρεηξαπηηθά κέζα. Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο απνηειεί 

έλδεημε φηη ε ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ πξνζρνιηθή/πξψηε παηδηθή ειηθία θαζψο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ 

καζεζηαθά νθέιε κε παηγληψδε ηξφπν. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: τεχνολογύα, εκπαιδευτικό ρομποτικό, προςχολικό/πρώτη παιδικό 
ηλικύα 

Δηζαγσγή 

Η εκπαιδευτικό ρομποτικό αποτελεύ ςτην πραγματικϐτητα τησ ελληνικόσ πρωτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ ϋνα πλαύςιο διαφορετικϐ απϐ τα ςυνηθιςμϋνα, ϐπου η νϋα γνώςη μπορεύ να 
αποκτηθεύ πιο εϑκολα (Κϐμησ & Παπανδρϋου, 2005). Εύναι μια διδακτικό προςϋγγιςη που 
αξιοποιεύ την προςϋγγιςη τησ μϊθηςησ με ςυνθετικϋσ εργαςύεσ (project-based learning) και 
επιτρϋπει ςτον εκπαιδευϐμενο να εξοικειωθεύ με τισ τεχνολογύεσ τησ πληροφορικόσ και να 
τισ χρηςιμοποιόςει κατϊλληλα. Μια ειδικό κατηγορύα εκπαιδευτικόσ ρομποτικόσ ςυνιςτοϑν 
τα προγραμματιζϐμενα παιχνύδια - ρομπϐτ που ακολουθοϑν τισ αρχϋσ τησ γλώςςασ 
προγραμματιςμοϑ Logo και ελϋγχονται απϐ τον χρόςτη για τον καθοριςμϐ των εντολών 
εκτϋλεςησ κύνηςησ. Ϊνα απϐ τα πιο διαδεδομϋνα προγραμματιζϐμενα παιχνύδια εύναι το Bee-
Bot, το οπούο μπορεύ να βρει ιδιαύτερη εφαρμογό ςτην προςχολικό και την πρώτη ςχολικό 
ηλικύα (Μιςιρλό & Κϐμησ, 2012). Σα παιδιϊ μποροϑν να προγραμματύςουν διαδρομϋσ του 
ρομπϐτ πϊνω ςε ϋνα δϊπεδο, διαδικαςύα που βελτιώνει την ικανϐτητα επύλυςησ 
προβλημϊτων, προϊγει την ικανϐτητα χωρικοϑ προςανατολιςμοϑ και ευνοεύ την ανϊπτυξη 
μεταγνωςτικόσ ικανϐτητασ, κατϊ την οπούα αναςτοχϊζονται ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ 
ςκϋψησ που ϋχουν ακολουθόςει (Clements, Douglas & Sarama, 2002). Σο ρομπϐτ δαπϋδου 
Bee-Bot ϋχει το ςχόμα και τα χρώματα τησ μϋλιςςασ και εύναι εϑκολο ςτη χρόςη απϐ παιδιϊ 
προςχολικόσ και πρώτησ ςχολικόσ ηλικύασ. τϐχοσ τησ εναςχϐληςησ των παιδιών με το 
ρομπϐτ δεν εύναι ο απολϑτωσ ορθϐσ προγραμματιςμϐσ του (Demo, 2008) αλλϊ ο 
πειραματιςμϐσ τουσ με δραςτηριϐτητεσ προγραμματιςμοϑ (Σςοβϐλασ & Κϐμησ, 2011). 

mailto:kitsouka@uth.gr
mailto:geochalkia@gmail.com
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Επιπρϐςθετα, πολλϊ ερευνητικϊ δεδομϋνα υποςτηρύζουν ϐτι η χρόςη ψηφιακών 
παιχνιδιών ςτην εκπαύδευςη αποτελεύ πηγό κινότρου για τουσ χρόςτεσ ώςτε να δοκιμϊςουν 
τισ γνώςεισ τουσ, να τισ εφαρμϐςουν και να τισ αναπτϑξουν, καθώσ και να μϊθουν πρϊγματα 
που δεν γνωρύζουν, ενώ ταυτϐχρονα διαςκεδϊζουν (Μαραγκϐσ & Γρηγοριϊδου, 2006). Οι 
ψηφιακού μικρϐκοςμοι ενθαρρϑνουν την ανϊπτυξη τησ λογικόσ και την απϐκτηςη 
δεξιοτότων και γνώςησ με ϋναν ευχϊριςτο τρϐπο (Klawe & Phillips, 1995). υγκεκριμϋνα, η 
χρόςη πολυμϋςων, οι ελκυςτικϋσ ιςτορύεσ που παρουςιϊζουν πραγματικοϑσ ό φανταςτικοϑσ 
ςτϐχουσ, προςφϋρουν ςτα παιδιϊ κύνητρο να ςυνεχύςουν το παιχνύδι και η δυνατϐτητα 
δοκιμόσ διαφϐρων δεξιοτότων και ςτρατηγικών αυξϊνουν την μαθηςιακό επύτευξη. Κατϊ 
την επαφό των παιδιών με ψηφιακοϑσ μικρϐκοςμουσ ςτϐχοσ εύναι οι διαδρϊςεισ ςτα 
πολυμεςικϊ προγραμματιςτικϊ περιβϊλλοντα (Κϐμησ, 2004). 

Παρϊλληλα, τα παιδιϊ οικοδομοϑν τη γνώςη μϋςα απϐ τη φυςικό και διανοητικό δρϊςη 
ςτα αντικεύμενα ό τα φαινϐμενα του περιβϊλλοντοσ (Piaget, 1970) και την κοινωνικό 
αλληλεπύδραςη που αναπτϑςςουν (Vygotsky, 1978). Αξιοποιώντασ τισ ϊμεςεσ χειραπτικϋσ 
(hands-on) εμπειρύεσ τουσ με τα αντικεύμενα, τα παιδιϊ ανακαλϑπτουν ϋννοιεσ και μοντϋλα 
του κϐςμου που τα περιβϊλλει (Esler & Esler, 2001). Μϋςω των χειριςμών και του 
πειραματιςμοϑ τουσ πϊνω ςτα αντικεύμενα, αφομοιώνουν τισ ιδιϐτητεσ και τισ λειτουργύεσ 
τουσ, ώςτε να τροποποιοϑν τισ προϒπϊρχουςεσ νοητικϋσ δομϋσ τουσ (Ραβϊνησ, 1999).  

Ειδικϐτερα, τα μικρϊ παιδιϊ ϐταν παύζουν αποκτοϑν και επεκτεύνουν τισ γνώςεισ και τισ 
κοινωνικϋσ δεξιϐτητϋσ τουσ, ενώ παρϊλληλα οικοδομοϑν αυτοεκτύμηςη και προςωπικό 
ενςυναύςθηςη. Σο παιχνύδι και η μϊθηςη μποροϑν να ςυνδϋονται (Resnik, 2007) και ςε αυτό 
τη ςϑνδεςη τα παιδιϊ να εύναι ενεργού και δρώντεσ ςυμμετϋχοντεσ. Σα παιδιϊ παύζουν και 
μαθαύνουν μϋςα απϐ οργανωμϋνεσ δρϊςεισ, με ςυγκεκριμϋνη ςτοχοθεςύα και κατϊλληλο 
παιδαγωγικϐ υλικϐ χρηςιμοποιώντασ ϐλεσ τισ αιςθόςεισ τουσ (Blaustein, 2005) αλλϊ και τη 
ςκϋψη τουσ.  

Η χρόςη τησ τεχνολογύασ ςε ςυνδυαςμϐ με παραδοςιακϋσ βιωματικϋσ δρϊςεισ 
ενδεχϐμενα ϋχει κοινωνιογνωςτικϐ ϐφελοσ ςτην ανϊπτυξη και τη μϊθηςη παιδιών πρώτησ 
παιδικόσ ηλικύασ (Φρονϊκη, 2006). Θεωροϑμε ϐτι ο ςυνδυαςμϐσ τεχνολογύασ, ςυγκεκριμϋνα 
εκπαιδευτικόσ ρομποτικόσ και χειραπτικών δρϊςεων προϊγει ϋνα τϑπο παιδιοϑ, 
εξοικειωμϋνο με τισ δυνατϐτητεσ τησ τεχνολογύασ, το οπούο ωςτϐςο εξακολουθεύ να 
απολαμβϊνει την παιδικϐτητα τησ ηλικύασ του.  

Σώκα 

ϑμφωνα με το παραπϊνω ςκεπτικϐ, ςχεδιϊςαμε και εφαρμϐςαμε πιλοτικϊ μύα ςϑνθετη 
διδακτικό πρϐταςη που αφοροϑςε ςτο ςυνδυαςμϐ εκπαιδευτικόσ ρομποτικόσ, ψηφιακών 
μϋςων και παραδοςιακών βιωματικών δρϊςεων. Κεντρικϐσ ϊξονασ όταν μια οργανωμϋνη 
παιγνιώδησ διαδικαςύα ςτην οπούα ενεπλϊκηςαν παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ 
αλληλεπιδρώντασ με ψηφιακϊ και χειραπτικϊ αναπαραςτατικϊ μϋςα και αντικεύμενα. 
υγκεκριμϋνα τα παιδιϊ ενεπλϊκηςαν ςτο «Παιχνύδι τησ Μϋλιςςασ ςτην παιδικό χαρϊ», με 
αλληλοςυμπληροϑμενεσ δρϊςεισ ςε τρύα επύπεδα: προγραμματιςμϐσ Bee-Bot και εκτϋλεςη 
διαδρομόσ ςτην επιδαπϋδια μακϋτα, διϊδραςη ςε ψηφιακϊ περιβϊλλοντα και μικρϐκοςμουσ 
ςτον ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό, αναπαραςτατικϋσ 3Δ καταςκευϋσ ςτην μακϋτα.  

Μϋθοδοσ 

την πιλοτικό ϋρευνα ςυμμετεύχαν 8 παιδιϊ πρώτησ παιδικόσ/προςχολικόσ ηλικύασ (4 
αγϐρια και 4 κορύτςια) και οι 2 ερευνότριεσ. Σα παιδιϊ, ϐπωσ διαπιςτώθηκε μετϊ απϐ 
ςυζότηςη κατϊ την πρώτη ςυνϊντηςη, όταν αρκετϊ εξοικειωμϋνα με την χρόςη τεχνολογύασ 
(Η/Τ επιτραπϋζιο ό φορητϐ και με ϊλλεσ ψηφιακϋσ ςυςκευϋσ, π.χ. PSP, κινητϊ τηλϋφωνα, 
κ.ϊ.). Κατϊ τη διϊρκεια τησ ϋρευνασ πραγματοποιόθηκαν ςυνολικϊ 5 ςυναντόςεισ που 
διαρκοϑςαν 90’ – 120’ κϊθε φορϊ.  

Σα αναπαραςτατικϊ μϋςα που χρηςιμοποιόθηκαν εκτϐσ απϐ το προγραμματιζϐμενο 
επιδαπϋδιο ρομπϐτ Bee-Bot όταν τα ακϐλουθα: 

http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/EduSoft_Categories.htm#LogismikoPolymeson
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- Χηφιακϊ: εκπαιδευτικϐ λογιςμικϐ εννοιολογικόσ χαρτογρϊφηςησ Kidspiration, 
ψηφιακϐ περιβϊλλον που δημιουργόθηκε με τη γλώςςα προγραμματιςμοϑ 
Javascript, ψηφιακϐσ μικρϐκοςμοσ που δημιουργόθηκε ςτη γλώςςα 
προγραμματιςμοϑ Scratch, εκπαιδευτικϐ λογιςμικϐ Δυναμικόσ Γεωμετρύασ 
Geogebra, λογιςμικϐ παρουςιϊςεων Power Point. 

- Φειραπτικϊ: χϊρτινα βϋλη κύνηςησ, υλικϊ καταςκευών (π.χ. οικοδομικϐ υλικϐ, 
πλαςτελύνη, πηλϐσ, κ.ϊ), ποιόματα και γρύφοι τυπωμϋνα ςε χαρτύ, φϑλλα εργαςύασ, 
ανθρωπϊκια Playmobil® , ϋντυπο παραμϑθι, τριςδιϊςτατη επιδαπϋδια μακϋτα. 

υγκεκριμϋνα το «Παιχνύδι τησ Μϋλιςςασ ςτην παιδικό χαρϊ» ξεκινοϑςε απϐ την 
τριςδιϊςτατη επιδαπϋδια μακϋτα 1,5Φ1,00m, που όταν καταςκευαςμϋνη απϐ φελιζϐλ 
πϊχουσ 5 εκ.. Πϊνω τησ εύχε κολληθεύ πρϊςινο και εκροϑ βελουτϋ χαρτϐνι ςε ςχόμα Π, ϐπου 
πρϊςινο το χορτϊρι και εκροϑ το δρομϊκι που θα κινοϑνταν η Bee-Bot. ε 4 ςημεύα τησ 
μακϋτασ υπόρχαν ταθμού και πϊνω τουσ όταν κολλημϋνοσ ϋνασ φϊκελοσ. Σα παιδιϊ ϋπρεπε 
να προγραμματύςουν την Bee-Bot να φτϊςει ςτο ταθμϐ για να ανούξουν τον φϊκελο (βλ. 
Παρϊρτημα, φ.2), ώςτε να τουσ δώςει οδηγύεσ για παιχνύδι ςτον υπολογιςτό. Δηλαδό, ςτο 
τϋλοσ κϊθε διαδρομόσ που εκτελοϑςε η Bee-Bot, τα παιδιϊ λϊμβαναν μια πρϐκληςη-
πρϐςκληςη για παιχνύδι ςε ψηφιακϊ λογιςμικϊ που αποςκοποϑςαν παρϊλληλα ςτην 
ανϊπτυξη γνωςτικών δεξιοτότων, καλλιϋργεια τησ γλώςςασ  (εμπλουτιςμϐσ λεξιλογύου, 
ανϊπτυξη αναγνωςτικών δεξιοτότων, κ. α.), πειραματιςμϐ με ϋννοιεσ γεωμετρύασ (γνωριμύα 
με το εξϊγωνο και με τισ ιδιϐτητϋσ του), εναςχϐληςη με τισ τϋχνεσ (παρατόρηςη ϋργων 
τϋχνησ, αναπαρϊςταςη τησ απεικονιζϐμενησ εικϐνασ κ.α.). Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη 
κϊθε δρϊςησ ςτα ψηφιακϊ περιβϊλλοντα, ςτα παιδιϊ δύνονταν, ωσ επιβρϊβευςη, απτϊ 
υλικϊ καταςκευών τα οπούα αξιοποιοϑςαν με το δικϐ τουσ τρϐπο για να φτιϊξουν 3Δ 
παιχνύδια που τοποθετοϑςαν επϊνω ςτην επιδαπϋδια μακϋτα (βλ. Παρϊρτημα, φ.9). 

Η οργϊνωςη των δρϊςεων που αφορϊ την κύνηςη τησ Bee-Bot δεν όταν γραμμικό και 
αυτϐσ ϋχει θεωρηθεύ ωσ ο καταλληλϐτεροσ τρϐποσ για να αςχοληθοϑν τα παιδιϊ με ϋνα 
προγραμματιζϐμενο ρομπϐτ. Σα παιδιϊ μποροϑςαν να διϋρχονται απϐ το ϋνα ςτϊδιο ςτο 
ϊλλο αλλϊ και να επιςτρϋφουν ςε προηγοϑμενο (Chronaki & Alimisi, 2010. De Michele, 
Demo & Siega, 2008. Αλιμόςησ, 2008. Σςοβϐλασ & Κϐμησ, 2011. Φρονϊκη & Φατζηγεωργύου, 
2011): 

τϊδιο εξοικεύωςησ, ϐπου τα παιδιϊ ϋρχονται ςε επαφό με το ρομπϐτ και το γνωρύζουν.  
τϊδιο πειραματιςμοϑ, ϐπου τα παιδιϊ πειραματύζονται με το ρομπϐτ και το εξερευνοϑν 

ώςτε να κατανοόςουν πώσ λειτουργεύ και τι δυνατϐτητεσ ϋχει. 
τϊδιο διερεϑνηςησ, ϐπου τα παιδιϊ προςδιορύζουν ποια διαδρομό θϋλουν να κϊνει το 

ρομπϐτ, ορύζουν ενδεχϐμενουσ ρϐλουσ που θα αναλϊβει το καθϋνα, ςκϋφτονται πιθανοϑσ 
τρϐπουσ με τουσ οπούουσ το ρομπϐτ θα εκτελϋςει την κύνηςη που ϋχουν ορύςει και τουσ 
δηλώνουν λεκτικϊ. 

τϊδιο ςϑνθεςησ και δημιουργύασ, ϐπου τα παιδιϊ επιδύδονται ςε δοκιμϋσ των προτϊςεών 
τουσ, επαληθεϑουν τισ προβλϋψεισ τουσ ό κϊνουν νϋεσ ςε περύπτωςη που το ρομπϐτ δεν 
ϋκανε την επιθυμητό διαδρομό, διορθώνουν, ξαναδοκιμϊζουν και καταγρϊφουν τα βόματα 
που ακολουθοϑν κϊθε φορϊ με ποικύλουσ τρϐπουσ (ςε φϑλλα εργαςύασ, ςε βϋλη, με το ςώμα 
τουσ) 

τϊδιο αξιολϐγηςησ, ϐπου τα παιδιϊ καλοϑνται να αναςτοχαςτοϑν επϊνω ςε αυτϊ που 
ϋκαναν, δηλαδό τι ϋγινε ςωςτϊ/τι ϐχι, με ποιο τρϐπο και πώσ το κατϊφεραν. 

την αρχό, τα παιδιϊ εξοικειώθηκαν με τη Bee-Bot, παρατόρηςαν την εμφϊνιςόσ τησ (βλ. 
Παρϊρτημα, φ.1), εξερεϑνηςαν τα κουμπιϊ τησ, πειραματύςτηκαν με την κύνηςη και τον 
προγραμματιςμϐ τησ για εκτϋλεςη πολϑ εϑκολων διαδρομών. τη ςυνϋχεια, ςε κϊθε 
ςυνϊντηςη τα παιδιϊ προγραμμϊτιζαν τη Bee-Bot ώςτε να εκτελεύ επϊνω ςτη μακϋτα 
ςυγκεκριμϋνεσ διαδρομϋσ. Κϑριοσ ςτϐχοσ όταν να ϋρθουν τα παιδιϊ ςε επαφό με βαςικϋσ 
ϋννοιεσ του προγραμματιςμοϑ (ειςαγωγό εντολών, δοκιμό, εντοπιςμϐσ λϊθουσ, 
αποςφαλμϊτωςη κ.α.), να αςκηθοϑν ςτην επύλυςη προβλημϊτων (λϐγου χϊρη, τι πρϋπει να 
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κϊνει το ρομπϐτ για να φτϊςει ςτο χ ςημεύο), να αναπτϑξουν μαθηματικϋσ δεξιϐτητεσ 
(πρϐβλεψη και ςυμβολοπούηςη τησ κύνηςησ του ρομπϐτ, εκτύμηςη τησ απϐςταςησ που 
διανϑει, μϋτρηςη με ϊτυπεσ μονϊδεσ μϋτρηςησ, υπολογιςμού με αριθμοϑσ κ. α.) καθώσ και να 
καλλιεργόςουν τισ μεταγνωςτικϋσ τουσ ικανϐτητεσ (ςκϋψη επϊνω ςτισ κινόςεισ που ϋκαναν 
ςε προηγοϑμενο ςτϊδιο). 

Οι ψηφιακού μικρϐκοςμοι που ςχεδιϊςαμε τηροϑςαν βαςικϋσ αρχϋσ (Μικρϐπουλοσ, 2000) 
και εύχαν τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: ϋθεταν τα «ϐρια» μϋςα ςτα οπούα θα δουλϋψουν οι μικρού 
μαθητϋσ, διϋθεταν χρώματα χαροϑμενα και φωτεινϊ, χωρύσ ϋντονεσ αντιθϋςεισ μεταξϑ τουσ, 
ώςτε να εύναι ελκυςτικού, εύχαν πολλϋσ εικϐνεσ, μικρό ποςϐτητα κειμϋνου και αρκετϋσ 
ηχογραφημϋνεσ οδηγύεσ καθώσ τα παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ δεν μποροϑν να διαβϊςουν και 
ϋδιναν ςτουσ χρόςτεσ επιβρϊβευςη για την προςπϊθειϊ τουσ. 

Παξάιιεια, ιάβακε ππφςε καο ην δπλακηθφ πιαίζην κάζεζεο ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε θάζε 

παηρλίδη. Σα παηδηά δνχιεςαλ ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ θαηάιιειεο νδεγίεο ζηε Bee-

Bot, λα παίμνπλ ζσζηά ηα ςεθηαθά παηρλίδηα θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηα παηρλίδηα ηεο παηδηθήο 

ραξάο ζηελ επηδαπέδηα καθέηα. Πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ θαη απνδεηθλχνπλ φηη 

νη Σ.Π.Δ. επλννχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη φηη ε νκαδηθή εξγαζία είλαη 

απνδνηηθφηεξε εηδηθά φηαλ ε ελαζρφιεζε κε απηέο ζπλδπάδεηαη θαη κε άιιεο βησκαηηθέο δξάζεηο, 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε θνηλνχ ζηφρνπ (Νηνιηνπνχινπ, 2002. Ράπηεο & Ράπηε, 2004). 

Δπηπξφζζεηα, ε αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο απφ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο επλνεί 

ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο ηφζν ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ  φζν θαη ζε 

εμσζρνιηθφ πιαίζην, θαηά ην ειεχζεξν παηρλίδη ηνπο (Υξνλάθε & Υαηδεγεσξγίνπ, 2011. 

Υξνλάθε & Κνχξηαο, 2011).  

Αποτελϋςματα 

Προκειμϋνου να διακρύνουμε τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα που προϋκυψαν, εξετϊζουμε 
την παρϋμβαςη ςτο ςϑνολϐ τησ. ε κϊθε ςυνϊντηςη τηρόθηκαν ημερολϐγια καταγραφόσ 
απϐ τισ ερευνότριεσ, τα οπούα μελετόθηκαν και αναλϑθηκαν. Εδώ γύνεται μια ςυνολικό και 
πολϑ ςυνοπτικό παρουςύαςό τουσ. 
1η υνϊντηςη 

• υζότηςη ερευνητριών – παιδιών για περιεχϐμενο παιχνιδιοϑ και πλαύςιο 
ςυνεργαςύασ. υνδιαμϐρφωςη «ςυμβολαύου ςυνεργαςύασ».  

• Διερεϑνηςη ςχϋςησ των παιδιών με ψηφιακϊ και μη μϋςα με ημιδομημϋνεσ 
ςυνεντεϑξεισ. Προϋκυψαν: Εξοικεύωςη με ψηφιακϊ μϋςα (ΗΤ, ρομπϐτ) και 
ευχαρύςτηςη ςτην εναςχϐληςη με καταςκευϋσ. 

• Εμφϊνιςη τησ Bee-Bot - Εξοικεύωςη με επιδαπϋδιο ρομπϐτ – Πειραματιςμού ςτην 
κύνηςη 

• Δυςκολύα ςτην εκτϋλεςη ςτροφόσ: Προςεγγύζουν τη λϑςη – δοκιμϊζουν - βρύςκουν 
τη λϑςη - αμφιβϊλλουν - κουρϊζονται 

• Παραμϑθι – ζωγραφικό/ςχεδιαςτικό απεικϐνιςη Bee-Bot 
2η υνϊντηςη 

 Εμφϊνιςη μακϋτασ – κατανϐηςη λογικόσ παιχνιδιοϑ 
 Προγραμματιςμϐσ Bee-Bot για τον ταθμϐ 1: υζότηςη ομϊδασ – διατϑπωςη 

υπϐθεςησ - βϋλη κύνηςησ/ςυμβολοπούηςη – πειραματιςμϐσ/δοκιμό – εκτϋλεςη – 
διϊψευςη υπϐθεςησ – επαναδιατϑπωςη-  εκτϋλεςη - επαλόθευςη – καταγραφό ςε 
φϑλλο εργαςύασ 1. 

 1οσ γρύφοσ – 1ο παιχνύδι ςτον ΗΤ ςχεδιαςμϋνο με λογιςμικϐ Kidspiration ‘Μελϋνιεσ 
λϋξεισ’ (βλ. Παρϊρτημα, φ.4) 

 Επιβρϊβευςη ςε Power point με «Κουτύ Θηςαυροϑ» που περιϋχει υλικϊ καταςκευόσ 
πρώτου παιχνιδιοϑ Παιδικόσ Φαρϊσ. 

 Καταςκευό τςουλόθρασ. 
3η υνϊντηςη 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              576 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

 Προγραμματιςμϐσ Bee-Bot για τον ταθμϐ 2: υζότηςη ομϊδασ – διατϑπωςη 
υπϐθεςησ - βϋλη κύνηςησ/ςυμβολοπούηςη – πειραματιςμϐσ/δοκιμό – εκτϋλεςη – 
αξιοπούηςη λϊθουσ ςτη ςτροφό – επαναπρογραμματιςμϐσ – επανεκτϋλεςη 
διαδρομόσ – επαλόθευςη - καταγραφό ςε φϑλλο εργαςύασ 2.  

 2οσ γρύφοσ – 2ο παιχνύδι ςτον ΗΤ – περιβϊλλον Javascript ‘Πύνακεσ Ζωγραφικόσ’(βλ. 
Παρϊρτημα, φ.5)  

 Επιβρϊβευςη ςε Power point με «Κουτύ Θηςαυροϑ» που περιϋχει υλικϊ καταςκευόσ 
δεϑτερου παιχνιδιοϑ Παιδικόσ Φαρϊσ. 

 Καταςκευό κοϑνιασ. 
4η υνϊντηςη 

 Προγραμματιςμϐσ Bee-Bot για τον ταθμϐ 3: υζότηςη ομϊδασ – διατϑπωςη 
υπϐθεςησ - βϋλη κύνηςησ/ςυμβολοπούηςη – πειραματιςμϐσ/δοκιμό – επιτυχόσ 
εκτϋλεςη - καταγραφό ςε φϑλλο εργαςύασ 3.  

 3οσ γρύφοσ – 3ο & 4ο  παιχνύδι ςτον ΗΤ: περιβϊλλον Scratch ‘Bees’ & λογιςμικϐ 
Geogebra ‘Εξϊγωνα’(βλ. Παρϊρτημα, φ.6 και φ.7) .  

 Επιβρϊβευςη ςε Power point με «Κουτύ Θηςαυροϑ» που περιϋχει υλικϊ καταςκευόσ 
τρύτου παιχνιδιοϑ Παιδικόσ Φαρϊσ. 

 Καταςκευό «γϑρω γϑρω ϐλοι». 
5η υνϊντηςη 

 Προγραμματιςμϐσ Bee-Bot για τον ταθμϐ 4: υζότηςη ομϊδασ – διατϑπωςη 
υπϐθεςησ - βϋλη κύνηςησ/ςυμβολοπούηςη – πειραματιςμϐσ/δοκιμό – εκτϋλεςη – 
αξιοπούηςη λϊθουσ ςτη ςτροφό – επαναπρογραμματιςμϐσ – επανεκτϋλεςη 
διαδρομόσ – επαλόθευςη - καταγραφό ςε φϑλλο εργαςύασ 4.  

 4οσ φϊκελοσ – Πρϐκληςη για προγραμματιςμϐ ολοκληρωμϋνησ διαδρομόσ  
 Προγραμματιςμϐσ ολοκληρωμϋνησ διαδρομόσ: υζότηςη ομϊδασ – διατϑπωςη 

υπϐθεςησ - βϋλη κύνηςησ/ςυμβολοπούηςη – πειραματιςμϐσ/δοκιμό – εκτϋλεςη – 
αξιοπούηςη λϊθουσ – επαναπρογραμματιςμϐσ – επανεκτϋλεςη διαδρομόσ – 
επαλόθευςη.  

 Επιβρϊβευςη ςε Power point με «Κουτύ Θηςαυροϑ» που περιϋχει υλικϊ καταςκευόσ 
τϋταρτου παιχνιδιοϑ Παιδικόσ Φαρϊσ 

 Καταςκευό τραμπϊλασ.  
 Ολοκλόρωςη τησ επιδαπϋδιασ Παιδικόσ Φαρϊσ – υζότηςη - Αναςτοχαςμϐσ 
 Ακρϐαςη παιδικοϑ τραγουδιοϑ «9 μελιςςοϑλεσ» και χορϐσ. 
 Καταςκευϋσ αναμνηςτικών μελιςςών απϐ ξϑλο και πηλϐ. 
 Βϐλτα ςτην κοντινό Παιδικό Φαρϊ! (βλ. Παρϊρτημα, φ.9) 

υζότηςη 

Ο αναςτοχαςμϐσ τησ πιλοτικόσ ϋρευνασ που υλοποιόθηκε, η πολϑ προςεκτικό μελϋτη 
των ημερολογύων καταγραφόσ, οι δρϊςεισ και διαδρϊςεισ των παιδιών ςε ϐλη τη διϊρκεια 
τησ ϋρευνασ καταδεικνϑουν ϐτι η διδακτικό πρϐταςη που εφαρμϐςτηκε κϋντριςε το 
ενδιαφϋρον και την προςοχό των παιδιών που ςυμμετεύχαν ενεργϊ, με αποτϋλεςμα οι 
αρχικού ςτϐχοι να επιτευχθοϑν ςε πολϑ ικανοποιητικϐ βαθμϐ. Η παιγνιώδησ μορφό ςτην 
οπούα ςτηρύχθηκε η διαδικαςύα και η εναλλαγό ψηφιακών και χειραπτικών μϋςων 
λειτοϑργηςε υποςτηρικτικϊ.  

Ο κϑριοσ ςτϐχοσ αναφορικϊ με την επαφό των παιδιών με την εκπαιδευτικό ρομποτικό 
και τον προγραμματιςμϐ του επιδαπϋδιου ρομπϐτ θεωρεύται ϐτι επιτεϑχθηκε ςε μϋγιςτο 
βαθμϐ αφοϑ τα παιδιϊ πειραματύςτηκαν προγραμματύζοντασ την Bee-Bot και μϊλιςτα 
πολλϋσ φορϋσ ςωςτϊ. 

Σα παιδιϊ ςτην πρώτη γνωριμύα (1η ςυνϊντηςη) με το ρομπϐτ αντϋδραςαν αμφιθυμικϊ. 
Ο ενθουςιαςμϐσ και η περιϋργειϊ τουσ εναλλϊςςονταν με το φϐβο. Πολϑ γρόγορα ϐμωσ, 
ξεπϋραςαν το φϐβο και το διςταγμϐ τουσ και ϊρχιςαν να «παύζουν» με τα κουμπιϊ τησ Bee-
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Bot. Οι αντιδρϊςεισ των παιδιών ταυτύζονται με το ερευνητικϐ αποτϋλεςμα των Chronaki 
and Alimisi (2010) ςϑμφωνα με το οπούο τα ςυναιςθόματα των παιδιών κατϊ την εμπλοκό 
τουσ με ρομποτικϋσ ςυςκευϋσ μεταβϊλλονται∙ τα αρχικϊ ςυναιςθόματα φϐβου ό 
ενθουςιαςμοϑ που τουσ προξενεύ η «μαγικό» υπϐςταςη των ρομπϐτ μετατρϋπονται ςε 
αιςθόματα ςιγουριϊσ ϐτι τα παιδιϊ μποροϑν να ελϋγξουν και να καθορύςουν την κύνηςό 
τουσ. Σα παιδιϊ εντϐπιςαν ϐτι η Bee-Bot περπατϊ ευθεύα με το «↑» και εξοικειώθηκαν με το 
κουμπύ «go» και με το κουμπύ «clear», το ςφουγγϊρι που καθϊριζε το μυαλϐ τησ μϋλιςςασ 
για να ξεκινόςει μια καινοϑργια διαδρομό. Ϊτςι, ϊρχιςαν να επιλϋγουν διαδρομϋσ που 
όθελαν να κϊνει η μϋλιςςα, ϋλεγαν δυνατϊ πϐςα βόματα υπολϐγιζαν ϐτι ϋπρεπε να κϊνει και 
ποια κουμπιϊ ϋπρεπε να πατόςουν, την προγραμμϊτιζαν και παρακολουθοϑςαν με αμεύωτο 
ενδιαφϋρον την κύνηςό τησ.  

τισ επϐμενεσ ςυναντόςεισ η διαδικαςύα «λεκτικό πρϐβλεψη, ςυμβολοπούηςη, 
προγραμματιςμϐσ, δοκιμό, αποτϋλεςμα» οδόγηςε τα παιδιϊ να ϋρθουν ςε ϊμεςη επαφό με 
βαςικϋσ ϋννοιεσ προγραμματιςμοϑ. ϑμφωνα με τουσ Σςοβϐλα και Κϐμη (2008), ο τρϐποσ 
που υιοθετόςαμε για να «διαχειριςτοϑν» τα παιδιϊ την κύνηςη τησ Bee-Bot πρϐςκειται ςτην 
ςυμπεριφοριςτικό ςκοπιϊ. Ψςτϐςο, η ϋρευνϊ τουσ κατϋδειξε ϐτι για τα παιδιϊ προςχολικόσ 
ηλικύασ η οργϊνωςη με τον ϊνωθεν τρϐπο εύναι η ενδεδειγμϋνη καθώσ δεν διαθϋτουν τισ 
απαιτοϑμενεσ νοητικϋσ δομϋσ για να εμπλακοϑν ςε δραςτηριϐτητεσ προγραμματιςμοϑ. Για 
το λϐγο αυτϐ, η εξαςφϊλιςη ενϐσ μαθηςιακϊ πλοϑςιου περιβϊλλοντοσ (λεκτικό περιγραφό, 
ςυμβολοπούηςη, απεικϐνιςη ςτο φϑλλο εργαςύασ, δοκιμό-επαλόθευςη) κρύθηκε αναγκαύα 
και διαπιςτώθηκε ϐτι λειτοϑργηςε υποςτηρικτικϊ ςτισ προςπϊθειεσ των παιδιών, τουσ 
ϋδωςε μια αύςθηςη αςφϊλειασ για να ςχεδιϊζουν, να δοκιμϊζουν, να ελϋγχουν και να 
επαναςχεδιϊζουν τισ ενϋργειϋσ τουσ χωρύσ να φοβοϑνται το «λϊθοσ» και χωρύσ να διςτϊζουν 
να εκφρϊςουν τισ ιδϋεσ τουσ.  

Ϊνα ςημεύο που δυςκϐλεψε τα παιδιϊ μϋχρι το τϋλοσ όταν η εκτϋλεςη τησ ςτροφόσ απϐ 
το προγραμματιζϐμενο ρομπϐτ. Η δυςκολύα ςτον προςδιοριςμϐ τησ κατεϑθυνςησ του 
ρομπϐτ ςε ςϑςτημα αναφορϊσ διαφορετικϐ απϐ το ςώμα των παιδιών επιςημαύνεται και 
ςτουσ Germanos, Oikonomou, and Tzekaki (1997). Εκεύνο ϐμωσ που αναγνωρύζεται ωσ 
ςημαντικϐ εύναι ϐτι τα παιδιϊ κϊθε φορϊ αξιοπούηςαν ϐλα τα ςτοιχεύα που εύχαν διαθϋςιμα 
ςτο περιβϊλλον και προςπϊθηςαν να βρουν λϑςη ςτο πρϐβλημϊ τουσ. Εξϊλλου, το ϐτι τα 
παιδιϊ ςτην τελευταύα ςυνϊντηςη βρόκαν τη λϑςη πιο γρόγορα ςε ςχϋςη με την πρώτη 
φορϊ που κλόθηκαν να διαχειριςτοϑν τη ςτροφό τησ Bee-Bot αποτελεύ ϋνδειξη κατϊκτηςησ 
γνώςησ.  

Επιπρϐςθετα, οι ψηφιακού μικρϐκοςμοι που δημιουργόθηκαν και τα υπϐλοιπα λογιςμικϊ 
που χρηςιμοποιόθηκαν θεωροϑνται επιτυχημϋνοι καθώσ ςυνϋβαλαν ςτο να επιτευχθοϑν οι 
ςτϐχοι που εύχαν αρχικϊ τεθεύ. Σα παιδιϊ φϊνηκαν να κατανοοϑν πώσ ϋπρεπε να 
αλληλεπιδρϊςουν με την οθϐνη που εύχαν μπροςτϊ τουσ και τελικϊ, να εργαςτοϑν πϊνω ςε 
αυτό κϊθε φορϊ. Απϐ ϊποψη αιςθητικόσ, οι εικϐνεσ, τα κεύμενα και τα χρώματα φϊνηκε να 
ϊρεςαν ςτα παιδιϊ. υνεπώσ, το περιβϊλλον όταν ευχϊριςτο και φιλικϐ για τα παιδιϊ, τα 
παρακύνηςε να αλληλεπιδρϊςουν, ϋδωςε αφορμϋσ για νϋα γνώςη και περαιτϋρω αναζότηςη 
και εξυπηρϋτηςε την αρχικό μασ ςτοχοθεςύα.  

Ακϐμη, η χρόςη οικεύων χειραπτικών μϋςων ϐπωσ το οικοδομικϐ υλικϐ και η πλαςτελύνη 
θεωρεύται ϐτι διευκϐλυνε τα παιδιϊ να καταςκευϊςουν τα παιχνύδια τησ παιδικόσ χαρϊσ και 
να ιςορροπόςουν ανϊμεςα ςτο υλικϐ και το ψηφιακϐ περιβϊλλον γϑρω τουσ. Ειδικϊ, η 
τριςδιϊςτατη μακϋτα τησ παιδικόσ χαρϊσ εντυπωςύαςε τα παιδιϊ λϐγω διαςτϊςεων και 
κϋρδιςε το ενδιαφϋρον τουσ.  

Σϋλοσ, καύριασ ςημαςύασ για την εξϋλιξη τησ ϋρευνασ όταν και η ςυνεργαςύα που 
αναπτϑχθηκε μεταξϑ των παιδιών. Σα παιδιϊ ςυνεργϊςτηκαν αποτελεςματικϊ μεταξϑ τουσ, 
τόρηςαν τουσ κανϐνεσ του ςυμβολαύου και ανϋπτυξαν επικοινωνιακϋσ τακτικϋσ που τουσ 
οδόγηςαν ςτο επιθυμητϐ αποτϋλεςμα. 
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Σπκπεξάζκαηα 

Η παροϑςα εργαςύα ςτϐχευε ςτο να καταδεύξει ϐτι η αξιοπούηςη τησ εκπαιδευτικόσ 
ρομποτικόσ ςτο χώρο τησ προςχολικόσ/πρώτησ παιδικόσ ηλικύασ εύναι εφικτό και μπορεύ να 
εξαςφαλύζει εκπαιδευτικϊ οφϋλη, ϐταν γύνεται με παιγνιώδη τρϐπο, χωρύσ να παραγνωρύζει 
την παιδικϐτητα τησ ηλικύασ.  

Σα παιδιϊ, κυρύωσ ϐςα ϋχουν όδη κϊποιο βαθμϐ εξοικεύωςησ με τα τεχνολογικϊ μϋςα, 
μποροϑν να πειραματιςτοϑν με βαςικϋσ αρχϋσ προγραμματιςμοϑ επιδαπϋδιων ρομπϐτ. Αν 
και αρχικϊ ενδϋχεται να αντιδρϊςουν αμφιθυμικϊ, ςτη ςυνϋχεια εξοικειώνονται με τα 
προγραμματιζϐμενα παιχνύδια και αλληλεπιδροϑν μαζύ τουσ. Η εξαςφϊλιςη ενϐσ μαθηςιακϊ 
πλοϑςιου περιβϊλλοντοσ (λεκτικό περιγραφό, ςυμβολοπούηςη, απεικϐνιςη ςτο φϑλλο 
εργαςύασ, δοκιμό-επαλόθευςη) κρύνεται αναγκαύα για την κατανϐηςη των αρχών 
προγραμματιςμοϑ ςε αυτόν την ηλικύα καθώσ δρα υποςτηρικτικϊ. Προβληματύζονται ό 
δυςκολεϑονται ςτην εκτϋλεςη τησ ςτροφόσ κατϊ την κύνηςη τησ Bee-Bot, εντοϑτοισ  ϐταν 
δρουν ςε  ϋνα αςφαλϋσ και υποςτηρικτικϐ περιβϊλλον το οπούο τουσ δύνει την ευκαιρύα να 
εκφραςτοϑν ελεϑθερα, τϐτε παύρνουν ρύςκα, δοκιμϊζουν, εντοπύζουν τα λϊθη τουσ, 
ςκϋφτονται τι δεν ϋγινε ςωςτϊ και τι θα μποροϑςε να αλλϊξει (μεταγνωςτικϋσ δεξιϐτητεσ), 
ξαναδοκιμϊζουν και καταλόγουν ςε αποδεκτϋσ απαντόςεισ και λϑςεισ.  

Η εναςχϐληςη των παιδιών με ψηφιακοϑσ μικρϐκοςμουσ φαύνεται να οδηγεύ ςε 
μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, ϐταν τα περιβϊλλοντα εύναι διαμορφωμϋνα κατϊλληλα 
λαμβϊνοντασ υπϐψη βαςικϋσ αρχϋσ ςχεδιαςμοϑ και ταυτϐχρονα παρακινοϑν τα παιδιϊ να 
εξερευνόςουν και να ανακαλϑψουν τη νϋα γνώςη. 

Ο ςυνδυαςμϐσ ψηφιακών και χειραπτικών μϋςων φαύνεται να προϊγει ϋνα τϑπο παιδιοϑ, 
εξοικειωμϋνο με τισ δυνατϐτητεσ τησ τεχνολογύασ, το οπούο ωςτϐςο εξακολουθεύ να 
απολαμβϊνει την παιδικϐτητα τησ ηλικύασ του.  

Με δεδομϋνα τα παραπϊνω, κρύνουμε ϐτι η διδακτικό πρϐταςη που ερευνόθηκε πιλοτικϊ 
όταν επιτυχόσ.  Επύςησ, αποτελεύ ϋνδειξη ϐτι η τεχνολογύα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε 
δρϊςεισ που απευθϑνονται ςτην προςχολικό/πρώτη παιδικό ηλικύα καθώσ μποροϑν να 
εξαςφαλύςουν μαθηςιακϊ οφϋλη και μϊλιςτα, μϋςα απϐ ϋναν παιγνιώδη τρϐπο, χωρύσ 
παρϊλληλα να παραμελοϑν βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των παιδιών αυτόσ τησ ηλικύασ.  

Η ςϑγχρονη ελληνικό εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα δεν αφόνει πολλϊ περιθώρια για 
τϋτοιου εύδουσ δρϊςεισ, κρύνουμε ωςτϐςο ϐτι η πρϐταςη θα μποροϑςε να εφαρμοςτεύ ςε 
κατϊλληλα ςχολικϊ πλαύςια. 

Βϋβαια, για να μπορϋςει να ςυμβεύ αυτϐ, οι εκπαιδευτικού θα όταν ςκϐπιμο κϊθε φορϊ να 
ςυνυπολογύζουν τισ ακϐλουθεσ παραμϋτρουσ: 

-γνώςη των θεωριών αναφορικϊ με το πώσ αναπτϑςςονται και πώσ μαθαύνουν τα παιδιϊ 
αυτόσ τησ ηλικύασ και των ςχετικών ερευνητικών δεδομϋνων,  

-ξεκϊθαρη ςτοχοθεςύα που αποβλϋπει ςτην ολϐπλευρη ανϊπτυξη του παιδιοϑ, 
-προςδιοριςμϐ του περιεχομϋνου τησ μϊθηςησ που επιδιώκεται και του τρϐπου/μεθϐδου 

που θα οδηγόςει την ομϊδα ςτη γνώςη, 
- αξιολϐγηςη τησ διαδικαςύασ απϐ ϐλουσ ϐςοι εμπλϋκονται ςε αυτόν. 
Πρϐκειται αςφαλώσ για μια αρκετϊ κοπιώδη και απαιτητικό διαδικαςύα. Μϐνο ϋτςι ϐμωσ, 

μποροϑμε να ιςχυριζϐμαςτε ϐτι ωσ εκπαιδευτικού προϊγουμε την ανϊπτυξη ευτυχιςμϋνων 
και ολοκληρωμϋνων παιδιών, ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ και τισ επιθυμύεσ τουσ. 
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Παξάξηεκα 

I. Υωτογραφικϊ ςτιγμιότυπα κατϊ τη διϊρκεια τησ πιλοτικόσ ϋρευνασ 

                     
φωτο1: η Bee-Bot                                            φωτο2: η μακϋτα ςε αρχικϐ ςτϊδιο                       φωτο3: η μακϋτα κατϊ τη διϊρκεια  

 

                 
φωτο4: λογιςμικϐ Kidspiration                   φωτο5: περιβϊλλον με JavaScript                  φωτο6: περιβϊλλον Scratch            
 

                      
φωτο7: λογιςμικϐ Geogebra                    φωτο8: powerpoint επιβρϊβευςησ                      φωτο9: ςτην παιδικό χαρϊ με την Bee-Bot 
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φωτο10: ολοκληρωμϋνη η μακϋτα τησ Παιδικόσ Φαρϊσ. Διακρύνονται τα βϋλη κύνηςησ/ςυμβολοπούηςη και τα παιχνύδια 

(τςουλόθρεσ, κοϑνιεσ, γϑρω-γϑρω, τραμπϊλεσ), τα οπούα καταςκεϑαςαν τα παιδιϊ με τα χειραπτικϊ υλικϊ. 
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ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή κνληέινπ ππνβξπρίνπ κε απηφλνκε ιεηηνπξγία 

(ξνκπφη) ειεγρφκελν απφ κηθξνειεγθηή arduino 
 

εβδπλίδεο Μηραήι  

Φπζηθφο Ρ/Ζ, Δθπαηδεπηήξηα «Ο Απφζηνινο Παχινο»,  

anaxim17@yahoo.gr 

Πεξίιεςε 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο projectΑ΄Λπθείνπ (ΓΔΛ) νη καζεηέο αλέιαβαλ ηε 

ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή κνληέινπ ππνβξπρίνπ απφ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

άζρεηεο κε ην ζέκα, ρξήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο ζηφρνο ηεο πξψηεο θάζεο ήηαλ ε 

ειεγρφκελε απφ κηθξνειεγθηήarduino βχζηζε ηνπ ππνβξπρίνπ, ε ππνβξχρηα πιεχζε ηνπ 

κε δπλαηφηεηα απνθπγήο εκπνδίσλ θαη ηέινο ε αλάδπζε ηνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

παξαπάλσ ζελαξίνπ ζα έπξεπε ν κηθξνειεγθηήο λα ξπζκίδεη ηελ άλσζε ζην ππνβξχρην, 

λα δέρεηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη εηζφδνπο απφ αηζζεηήξεο θαη λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία 

θηλεηήξσλ. Χο πξνο ηε δηδαθηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ PBL 

(problembasedlearning) θαη νη καζεηέο εξγάζηεθαλ νκαδηθά κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Ζ δπζηνθία ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ απνδείρζεθε αλάινγε κε ηελ 

αλνκνηνγέλεηά ηνπο θπξίσο σο πξνο ην επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

Σαιαληνχρνη καζεηέο πνιιαπιαζίαζαλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο, ελψ απηνί πνπ 

είραλ ηδαίηεξεο δπζθνιίεο εγθαηέιεηςαλ ηελ πξνζπάζεηα. 

Λέμεηο θιεηδηά: ππνβξχρην, ξνκπφη, project, arduino 

Δηζαγσγή 

Σν κάζεκα ηνπ project ή νκαδηθή εξεπλεηηθή εξγαζία δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο, 

αθελφο λα κάζνπλ βησκαηηθά ηε δηαδηθαζία κηαο έξεπλαο κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη ζηφρνπο 

θαη αθεηέξνπ λα εμαζθήζνπλ ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθή ηε ζπλεξγαζία ζε 

κηα νκάδα. Ζ επξχηεηα ελφο ζέκαηνο, πνπ εχθνια κπνξεί λα πεξηιάβεη δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο 

ρψξνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ελφο ζέκαηνο κε κεγάια πεξηζψξηα 

επειημίαο πνπ νξηνζεηείηαη απφ ην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο ειηθίαο, ηα νηθνλνκηθά πεξηζψξηα θαη ηε 

θαληαζία ησλ καζεηψλ.  

Έηζη ζην παξφλ project ηα φξηα, πνπ θπζηνινγηθά ππάξρνπλ, ζηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζε 

ηνκείο φπσο θπζηθήο, λαππεγηθήο, ειεθηξνληθψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ 

επηινγή ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο PBL (Mergendoller, 2009), κε ζηφρν ηελ επηθέληξσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο ζε επηκέξνπο ζηφρνπο, ψζηε λα απαηηνχληαη νη ιηγφηεξεο δπλαηέο γλψζεηο. Μφλν 

έηζη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κπνξεί λα κεησζεί, φπσο θαη ε 

πηζαλφηεηα νη καζεηέο λα βαξεζνχλ ή λα απνγνεηεπηνχλ. 

ηα πιαίζηα απηά ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο (5 ζπλνιηθά) έγηλε κε βαζηθφ θξηηήξην 

ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηφρνπ. Παξά ην φηη ην 

project ηνπ ππνβξπρίνπ ζεσξήζεθε πνιχ ελδηαθέξνλ εμαξρήο απφ φινπο αιιά «δχζθνιν», ήηαλ 

απαξαίηεην λα κεγηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα λα ππάξρνπλ απφ λσξίο έζησ θαη κηθξέο επηηπρίεο. Ζ 

θάζε επηηπρία ζα εληαηηθνπνηνχζε ηελ πξνζπάζεηα θαη ε απνηπρία ην αληίζεην. Οη δχν απφ ηνπο 

είθνζη καζεηέο έρνληαο εμηδεηθεπκέλεο γλψζεηο ζηνλ κηθξνειεγθηήarduino 

(http://ingr2015.wix.com/intechgr) αλέιαβαλ εγεηηθφ ξφιν ζε δχν νκάδεο κε ζηφρνπο ηε ζρεδίαζε 

θαη θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο πιεχζεο ε κηά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο βχζηζεο-αλάδπζεο ε άιιε. Οη 

δχν απηέο ιεηηνπξγίεο ειέγρνληαη απφ ηνλ κηθξνειεγθηή κε ηξφπν φρη απιφ. Άιιε κηα νκάδα 

αλέιαβε ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή πηεξπγίσλ (ρσξίο απαηηήζεηο γλψζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ ή 

ειεθηξνληθψλ). ην ίδην επίπεδν απαηηήζεσλ θηλήζεθε θαη ε νκάδα πνπ αλέιαβε ην ζχζηεκα 

http://ingr2015.wix.com/intechgr
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θσηηζκoχ κε LED. Σέινο δχν καζεηέο αλέιαβαλ ηε ζρεδίαζε φινπ ηνπ ππνβξπρίνπ κε ζηφρν θαη 

ηε κειέηε ηεο θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ.  

Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ζηε δξάζε ησλ νκάδσλ ήηαλ πνιχπιεπξνο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν δελ είλαη απιή γηα καζεηέο ρσξίο αξθεηέο γλψζεηο. 

Δπίζεο ε άκεζε παξνρή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πξνθπιάμεη δηαδηθαζίεο απφ ρξνλνβφξεο 

αλαδεηήζεηο. Ζ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ ήηαλ ζηελ θαηεχζπλζε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο 

ζσζηέο εξσηήζεηο θη φρη λα δίλνπλ ηηο θαιχηεξεο απαληήζεηο. Αθφκε ρξεηάζηεθε λα κάζνπλ λα 

ππνκέλνπλ ηηο ζπλερείο κηθξέο «ήηηεο» ζεσξψληαο ηεο θπζηνινγηθέο, θάηη θξίζηκν γηα ηελ πξφνδν 

ηνπ project.  

ε φηη αθνξά ηψξα ην ηερληθφ κέξνο, ν κηθξνειεγθηήο ρξεηαδφηαλ κηα ζεηξά ινγηθψλ εληνιψλ 

(ζέκα πξνγξακκαηηζηηθφ), νη νπνίεο ζα έπξεπε λα επηιεγνχλ κε βάζε ηε ζρεδηαδφκελε απνζηνιή - 

ζελάξην πνπ ζα αθνινπζνχζε ην ππνβξχρην (Warrenetal. 2011).  
Γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ην ζελάξην κε ηηο εληνιέο έπξεπε λα ζπλδέζνπλ ηε 

θπζηθή θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνβξπρίνπ κε ηνλ έιεγρν ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ 

απφ ην arduino (Craig, 2005). Σν δεηνχκελν ήηαλ λα βξεζεί πνηφ ζχζηεκα (π.ρ. θηλεηήξαο, 

πηεξχγην θηι) ζα έπξεπε λα πξνηηκεζεί θαη κε πνηφλ ηξφπν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο. 

Πέξα απφ ηε γλψζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ θάζε ζπζηήκαηνο (δει. ηηο πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ), πξέπεη νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο θπζηθέο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ 

πιαηζίσλ ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζην πσο πξέπεη ν κηθξνειεγθηήο λα ειέγμεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ γηα λα έρνπκε ην δεηνχκελν απνηέιεζκα.  

Βαζηθέο γλψζεηο θπζηθήο ζε ζέκαηα φπσο άλσζε, θίλεζε ξεπζηψλ, θιεηζηφ ειεθηξηθφ 

θχθισκα, ιεηηνπξγία δηαθφπηε, ερεηηθά θχκαηα, δεκηνπξγία ήρνπ, ιεηηνπξγία κνριψλ, ξνπή 

δχλακεο, πδξνδπλακηθή, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δηαλπζκάησλ, ηζνξξνπία ζηεξενχ, λφκνη ησλ 

αεξίσλ θ.α. είλαη απαξαίηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα δηαηζζαλζνχλ ιχζεηο ζηα ηερληθά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε έλα ηέηνην ζχλζεην project. 

Δπεηδή αθξηβψο ην πξφβιεκα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο ήηαλ ζχλζεην έπξεπε 

λα εμεηαζζνχλ μερσξηζηά ηα ζπζηήκαηα ψζηε λα κπνξεί λα είλαη επθνιφηεξα εληνπίζηκε ε αηηία 

θάζε πξνβιήκαηνο. 

Μέζνδνο 

Ζ πξψηε θάζε ηνπ project πξνέβιεπε ηελ έξεπλα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ πξνζπαζεηψλ 

(MSOEUnderwaterRobotics, 2013). Σέηνηα ήηαλ ην Hydrobot πνπ έρνπλ αλαπηχμεη πνιιά 

ζρνιεία. Ζ νκάδα είρε σο ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ππνβξχρηνπ ξνκπφη. κσο ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ 

Merriam-Webster ηεο EncyclopaediaBritannica σο robot νξίδεηαη έλα ζχζηεκα - κεραληζκφο ην 

νπνίν νδεγείηαη απφ απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ. Με άιια ιφγηα δε λνείηαη ξνκπφη κε 

ρεηξηζηή. Πνιιά απφ ηα ππάξρνληα ζρεηηθά project (ROV - robotvehicle) αθνξνχλ ζε 

ηειερεηξηδφκελα ππνβξχρηα. 

Σν θηιφδνμν ζρέδην ηεο νκάδαο έπξεπε λα πινπνηεζεί ρσξίο ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνηψζεσλ 

ιεηηνπξγίαο, ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ (παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ,) ψζηε λα 

πξνζεγγίδεηαη έλα ζχζηεκα πνιιψλ κεηαβιεηψλ, φπσο είλαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη κε 

πεξηνξηζκέλα ηερληθά κέζα (Gibson, 2011)(Popovichetal 2006).  

Πξνδηαγξαθέο - Σηόρνη 

Μεηά απφ κήλεο πεηξακαηηζκνχ θαη αλαδήηεζεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν 

θαηαιήμακε ζηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο (παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο), νη νπνίεο 

θάλνπλ εθηθηφ ην ζηφρν καο, πάληα ζε ζρέζε κε ηα δηθά καο νηθνλνκηθά, ηερληθά θαη γλσζηηθά 

φξηα. Απνθαζίζηεθε ινηπφλ ε θαηαζθεπή ζθάθνπο ππνβξπρίνπ απφ ζσιήλα απνρέηεπζεο, ψζηε 

ζε πξψηε θάζε: 

a. λα εμαζθαιίδεηαη ε πιεπζηφηεηα ηνπ ππνβξπρίνπ πάλσ θαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνχ - θαηαξρήλ ζε πηζίλα, ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη κεηαβιεηέο πιεπζηφηεηαο, 

b. ην ππνβξχρην λα κπνξεί λα επηηχρεη ηελ νπδέηεξε, ζεηηθή θαη αξλεηηθή άλσζε ψζηε ζηε 
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ζπλέρεηα λα κπνξεί λα θηλεζεί αληίζηνηρα νξηδφληηα, πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ, 

c. ην ππνβξχρην λα δηαζέηεη δχν εηδψλ πηεξχγηα πνπ λα ζηξέθνληαη κε αθξίβεηα, ψζηε κε ην 

έλα είδνο λα κπνξεί κε νπδέηεξε άλσζε λα θηλείηαη αλνδηθά ή θαζνδηθά θαη κε ην δεχηεξν 

είδνο λα ζηξίβεη δεμηά ή αξηζηεξά, 

d. ην παξαπάλσ δεηνχκελν εμαζθαιίδεη ζθάθνο κε κηθξφηεξν πιάηνο άξα 

πδξνδπλακηθφηεξν θαη ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαλ κφλν θηλεηήξα ψζεο (π.ρ. ην 

hydrobot θαη πνιιά απφ ηα ROV, ζηξίβνπλ απμάλνληαο ηελ ψζε ζηνλ έλα απφ δχν θηλεηήξεο 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε αξθεηή νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο), 

e. λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ζην πεξηερφκελν γηα βχζηζε ζε βάζνο αξρηθά ελφο 

κέηξνπ, 

f. ην ζθάθνο λα δηαζέηεη εμσηεξηθά πξνζβάζηκν δηαθφπηε κε ηνλ νπνίν λα ηίζεηαη ζε 

ιεηηνπξγία ην ππνβξχρην θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν κηθξνειεγθηήο εθηειεί ην ηειεπηαίν 

ινγηζκηθφ πνπ «θνξηψζεθε», 

g. ην ζθάθνο λα κπνξεί λα αλνηρηεί εχθνια θαη λα είλαη πξνζβάζηκν εζσηεξηθά, ψζηε λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αθαηξνχληαη φια ηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία θαη βεβαίσο ν 

κηθξνειεγθηήο πνπ ζα πξνγξακκαηίδεηαη κε βάζε ηελ απνζηνιή ηνπ ππνβξπρίνπ, 

h. ην ζθάθνο λα δηαζέηεη ζχζηεκα έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηαρεία αλάδπζε ζε πεξίπησζε 

εηζξνήο λεξνχ, 

i. φια ηα θηλνχκελα κέξε λα ηνπνζεηεζνχλ εμσηεξηθά (ε κφλε θίλεζε εζσηεξηθά είλαη ηεο 

ειεθηξνβάλαο), ψζηε ην ζθάθνο λα έρεη αλνίγκαηα κφλν γηα  ηα θαιψδηα κε ζηφρν λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε ζηεγαλφηεηα κε κηθξφ θφζηνο, 

j. ε ηνπνζέηεζε ησλ θηλεηήξσλ εμσηεξηθά πξνυπνζέηεη ηελ έξεπλα γηα ηελ εχξεζε ηξφπνπ 

πξνζηαζίαο ηνπο απφ ην λεξφ, 

k. λα ππάξρεη αηζζεηήξαο ειεγρφκελνο απφ ηνλ κηθξνειεγθηή, πνπ λα «αληηιακβάλεηαη» ηελ 

χπαξμε εκπνδίσλ, ψζηε ην ππνβξχρην λα ηα απνθεχγεη, 

l. λα ππάξρεη ζχζηεκα επαξθνχο θσηηζκνχ ειεγρφκελνπ απφ ηνλ κηθξνειεγθηή κπξνζηά απφ ην 

ππνβξχρην, 

m. λα ππάξρεη ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ππνβξπρίνπ, ψζηε λα κπνξεί λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε κηα 

δηαδηθαζία γηα ηε δηάζσζή ηνπ. 

Απνηειέζκαηα 

Παξάιιεια κε ηε επεμεξγαζία ησλ πξνδηαγξαθψλ νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο πνπ 

επεμεξγάδνληαλ ηνπο ππφ δηακφξθσζε ζηφρνπο (Hutchings, 2006). Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

ήηαλ κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί αλ βξεζνχλ νη ηέιεηεο ιχζεηο. Γη‘ 

απηφ βεβαίσο ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη! ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα επηκέξνπο επίθαηξα 

απνηειέζκαηα. 

Σύζηεκα βύζηζεο – αλάδπζεο 

Τπνινγηζκφο ζηνηρείσλ άλσζεο ηνπ δηθνχ καο ππνβξπρίνπ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηνηρείσλ άλσζεο ηνπ ππνβξπρίνπ αξθεί ε κέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

βάξνπο ηνπ ζθάθνπο, πνπ ήηαλ πεξίπνπ 3 kg θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ βάξνπο ηνπ εθηνπηδφκελνπ 

λεξνχ απφ ηνλ θαηά πξνζέγγηζε ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ θαη ζεσξψληαο ην εηδηθφ βάξνο ηνπ λεξνχ 

1 gr/cm
3
. Ο θαηά πξνζέγγηζε ππνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ απαηηεί κηα επειημία ζην 

κεραληζκφ γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπδέηεξεο άλσζεο. Γη‘ απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηήζακε 

«δεμακελή» 1 lt (έλα κπνπθάιη απφ γάια!) γηα λα ηε γεκίζνπκε φζν απαηηεζεί.  

χζηεκα εζσηεξηθήο δεμακελήο λεξνχ κε αληιίεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο λεξνχ 

Γηα ηελ εθηφλσζε ηνπ ππάξρνληνο αέξα ζηε δεμακελή θαηά ηελ είζνδν ηνπ λεξνχ 

ηνπνζεηήζεθε βειφλα ζχξηγγαο ψζηε ν αέξαο λα βγαίλεη απφ ην ππνβξχρην αιιά λα κε κπνξεί λα 

κπεη λεξφ κε ζεκαληηθή ηαρχηεηα φηαλ είλαη βπζηζκέλν. Βεβαίσο απηφο ν ηξφπνο απνηειεί κηα 

αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ ζε κεγάιν βάζνο ε πίεζε ηνπ λεξνχ ζα ηνπ επέηξεπε λα 
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εηζρσξήζεη θαη απφ ηφζν κηθξφ άλνηγκα. Ο ζσιήλαο γηα ηελ έμνδν ηνπ λεξνχ έρεη πνιιαπιάζηα 

δηαηνκή απφ ηεο ζχξηγγαο νπφηε ε ξνή εμφδνπ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο εηζφδνπ. ην 

ζρήκα 1 θαίλεηαη ε εμσηεξηθή αληιία κε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο λεξνχ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ππνβξπρίνπ. 

Δπίζεο θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ λεξνχ απφ ηε δεμακελή ζα πξέπεη λα κπεη αέξαο γηα λα 

ζπκπιεξψζεη ην θελφ θαη γηα απηφ ηνπνζεηήζεθε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο κε έμνδν ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ππνβξπρίνπ ε νπνία επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή αέξα κέζα ζηε δεμακελή αιιά φρη ηελ έμνδν 

ξεπζηψλ απφ απηήλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα εμηζνξξνπεζεί ε πίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δεμακελήο 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζθάθνπο. Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ λεξνχ ζηε δεμακελή 

ρξεζηκνπνηείηαη αληιία, ελψ γηα ηελ εμαγσγή κηα δεχηεξε αληιία ηνπνζεηεκέλε εμσηεξηθά. ην 

ζρήκα 2 βιέπεηε ηελ αληιία πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε εμσηεξηθά θαη ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ηεο 

κε ηελ εζσηεξηθή δεμακελή. 

ρήκα 1. ηε θσηνγξαθία θαίλεηαη φηη έρεη ηνπνζεηεζεί ε αληιία εμαγσγήο ηνπ λεξνχ 

εμσηεξηθά θαη ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ηεο κε ηε εζσηεξηθή δεμακελή ηνπ ππνβξπρίνπ 

ρήκα 2. Φσηνγξαθία απφ ην ζχζηεκα βχζηζεο - αλάδπζεο παξάιιεια κε ην ζσιήλα ζηνλ 

νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί θαη κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα ηνπνζεηεζεί 

Σύζηεκα πιεύζεο 

Ζ πεξηζηξνθή ησλ πηεξπγίσλ επηηπγράλεηαη απφ θηλεηήξεο ηχπνπ servo, νη νπνίνη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζηξέθνπλ ηνλ άμνλά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε γσλία κε αθξίβεηα κνίξαο. ιν ην 

ζχζηεκα θαηεχζπλζεο, πνπ θαίλεηαη θαη ζηε θσηνγξαθία, ηνπνζεηείηαη εμσηεξηθά ηνπ ζθάθνπο  

ηνπ ππνβξπρίνπ. Έηζη νη θηλεηήξεο (πνπ δηαζέηνπλ θαη ειεθηξνληθφ θχθισκα εζσηεξηθά) έπξεπε 

λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηνλ λεξφ θαη απηφ έγηλε κε ρξήζε γξάζνπ ζαιάζζεο πνπ είλαη θαη 
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κνλσηήο. ην ζρήκα 3 έρεηε κηα άπνςε ησλ πηεξπγίσλ θαη ησλ θηλεηήξσλ servo. 

χζηεκα νξηδφληηαο πινήγεζεο (θίλεζε δεμηά -αξηζηεξά) 

Σν νπξαίν θαηαθφξπθν πηεξχγην, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αθξηβψο κπξνζηά ζην λεξφ πνπ 

εθηνμεχεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα, ζηξεθφκελν αξηζηεξά νδεγεί ην λεξφ αξηζηεξά, άξα ην πίζσ κέξνο 

ηνπ ζθάθνπο δεμηά θαη επνκέλσο ην ξχγρνο ηνπ ππνβξπρίνπ αξηζηεξά. ην ζρήκα 3 ππάξρεη ην 

ζχζηεκα ησλ πηεξπγίσλ πνπ ειέγρνληαη απφ servo θηλεηήξεο γηα αθξηβή πεξηζηξνθή κε ζηφρν ην 

ζθάθνο λα θαηεπζχλεηαη ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε πνξεία. 

ρήκα 3. Φσηνγξαθία απφ ηα πηεξχγηα θαη ηνπο θηλεηήξεο servo πνπ ηα πεξηζηξέθνπλ 

χζηεκα θαηαθφξπθεο πινήγεζεο (θίλεζε πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ) 

Σα πηεξχγηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε νξηδφληην άμνλα πεξηζηξνθήο ζα νδεγήζνπλ ην 

πίζσ κέξνο ηνπ ππνβξπρίνπ πάλσ ή θάησ θαη αληίζηξνθα ην ξχγρνο ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ε ιεηηνπξγία είλαη ηφζν εληνλφηεξε φζν ηαρχηεξα θηλείηαη ην ππνβξχρην. Απηφ ζπκβαίλεη, ψζηε ηα 

πηεξχγηα λα θαηεπζχλνπλ απιά ην δηεξρφκελν λεξφ (απφ ηελ θίλεζε ηνπ ππνβξπρίνπ) πξνο ηα 

πάλσ ή θάησ. 

Σύζηεκα πξνώζεζεο (θίλεζε πξνο ηα εκπξόο ή πίζσ) 

ηελ επηινγή ηνπ θηλεηήξα πξνψζεζεο ηνπ ππνβξπρίνπ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαζέηεη πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηελ ηαρχηεηα ξνήο ηνπ λεξνχ πνπ ζα πξνθαιέζεη, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ζηξνθή πνπ πξέπεη λα θάλνπλ πηεξχγηα, ψζηε ην ππνβξχρην λα θηλεζεί πξνο ηα πάλσ ή θάησ 

ή δεμηά ή αξηζηεξά θαη πφζν γξήγνξα ζα ην θάλεη απηφ. Δπεηδή δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξνζνκνίσζεο νπνηαζδήπνηε απφ κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ φπσο ε παξαπάλσ, ε κφλε ιχζε είλαη ε 

κέζνδνο ηνπ πεηξακαηηζκνχ. Γη‘απηφ απαηηείηαη λα «επηθνηλσλνχκε» κε ην arduino ψζηε λα 

γλσξίδνπκε πνην κέξνο ηνπ θψδηθα εθηειείηαη θάζε θνξά πνπ παξαηεξνχκε κηα «ζπκπεξηθνξά» 

ηνπ ππνβξπρίνπ. Απηφ έγηλε δπλαηφ κε ηε ρξήζε LED πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ ειεγθηή θαη 

εθηεινχλ κηα αθνινπζία αλαβνζβεζκάησλ δηαθνξεηηθή γηα θάζε κέξνο ηνπ θψδηθα. ια ηα 

παξαπάλσ βέβαηα πξνυπνζέηνπλ λα έρεη γίλεη ε πξνκήζεηα ηνπ θηλεηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 

πξνζαξκνγή ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ. 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ππνβξπρίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο θηλεηήξαο brushless 900kV ν 

νπνίνο ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζην θαπάθη ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ ζθάθνπο (δειαδή ηνπ ζσιήλα). Οη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θηλεηήξα δίλνπλ πην αξγή πεξηζηξνθή αιιά κεγαιχηεξε ξνπή πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ιεηηνπξγία ζε λεξφ. Με βάζε ηηο εκπεηξίεο άιισλ πνπ αιηεχζεθαλ ζην δηαδίθηπν 

νη θηλεηήξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζην λεξφ ρσξίο λα θαηαζηξαθνχλ. 

Πηζαλφηαηα ρξεηάδνληαη πιχζηκν απφ ην αικπξφ λεξφ θαη ζηέγλσκα! Ζ πξνπέια πνπ επηιέρζεθε 

πάιη βαζηδφκελνη ζηελ εκπεηξία άιισλ είλαη θαηάιιειε γηα πεξηζζφηεξε ψζεζε ρσξίο 

«απφλεξα». Δπηπιένλ είλαη ρακεινχ θφζηνπο. Ζ δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ θηλεηήξα κέζα ζην 

λεξφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηαηί ε ιχζε ηεο ηνπνζέηεζήο ζνπ ζε πεξίβιεκα ζηεγαλνπνηεκέλν ζα 

αλέβαδε ζεκαληηθά ην θφζηνο. ην ζρήκα 4 βιέπεηε ηα ηκήκαηα ηνπ θηλεηήξα ρσξηζηά θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην θαπάθη. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ειέγρεηαη απφ ειεθηξνληθφ θχθισκα (ESCelectronicsignalcontrol) 

θαη ηειηθά απφ ηνλ κηθξνειεγθηή ν νπνίνο κπνξεί λα ξπζκίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. Απηφ 

είλαη ζεκαληηθφ γηαηί απαηηείηαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ζηξνθψλ κέζα ζην λεξφ ψζηε λα απνδίδεη 
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θαιχηεξα ν θηλεηήξαο. ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα είλαη απαξαίηεην λα ξπζκίδεηαη 

αξρηθά ειεθηξνληθά ην ESC θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ν θηλεηήξαο. 

Ζ κφλε αδπλακία πνπ ζα παξακείλεη ζε απηή ηε θάζε είλαη ε αλππαξμία δπλαηφηεηαο αιιαγήο 

θνξάο πεξηζηξνθήο (δει. ην ππνβξχρην λα θηλείηαη πξνο ηα πίζσ). Τπάξρνπλ πάλησο ζρέδηα γηα 

κειινληηθή αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αδπλακίαο. ηνπο θηλεηήξεο απηνχ ηνπ είδνπο ν ζηάηνξαοέρεη 

λα πελία θαη ν ξφηνξαο ηνπο κφληκνπο καγλήηεο.  
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ρήκα 4. ηελ πάλσ εηθφλα ππάξρεη ν brushless θηλεηήξαο πξνψζεζεο ηνπ ππνβξπρίνπ 

απνζπλαξκνινγεκέλνο θαη θάησ, ζπλαξκνινγεκέλνο θαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζηε ζηαζεξή 

βάζε ηνπ 

Σύζηεκα πξνζαλαηνιηζκνύ (επηηαρπλζηόκεηξν) 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεχζεο ηνπ ππνβξπρίνπ λα είλαη γλσζηφο 

(ηνπιάρηζηνλ ζηνλ κηθξνειεγθηή πνπ ην ειέγρεη) ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ. Απηφ είλαη δπλαηφ ράξε 

ζε έλαλ αηζζεηήξα πνπ νλνκάδεηαη επηηαρπλζηφκεηξν (Margolis, 2012). Ο αηζζεηήξαο απηφο 

ηνπνζεηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππνβξπρίνπ παξάιιεια κε ην κήθνο ηνπ θαη κεηξάεη ηηο 

ζπληζηψζεο ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο ζε ηξεηο θάζεηνπο κεηαμχ ηνπο άμνλεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην ηξηζνξζνγψλην ζχζηεκα «ηνπνζεηείηαη θαξθσκέλν» πάλσ ζην ζθάθνο (δει. 

ζηνλ αηζζεηήξα). Καηά κήθνο ηνπ (αο πνχκε x), θάζεηα ζην κήθνο ηνπ (δει. νξηδφληηα, έζησ y) 

θαη θαηαθφξπθα (πάιη θάζεηα ζην κήθνο ηνπ, έζησ z). Γηα παξάδεηγκα αλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ αληηζηνίρηζε ησλ αμφλσλ έρνπκε gx=0,  gy=-(g 3
1/2

)/2 θαη gz=g/2 απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

κήθνο ηνπ ππνβξπρίνπ είλαη νξηδφληην, γέξλεη πξνο ηα αξηζηεξά ή δεμηά θαηά 60
0
 .  

Αλ θάηη δελ εμειίζζεηαη ζσζηά ζηελ πιεχζε ν κηθξνειεγθηή δερφκελνο ηα δεδνκέλα ηνπ 

αηζζεηήξα απνθαζίδεη ηελ άκεζε αλάδπζε. 

ρήκα 5. ΔπηηαρπλζηφκεηξνADXL345 

Σύζηεκα θσηηζκνύ 

Ο θσηηζκφο κπξνζηά απφ ην ππνβξχρην δελ παξέρεη ιεηηνπξγηθά θάηη ζην ππνβξχρην αιιά 

έγηλε γηα κειινληηθή αμηνπνίεζε θαη δηδαθηηθνχο ιφγνπο. Γηα ην θσηηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

LED 3W πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ κπαηαξία ησλ 9V κέζσ ελφο θπθιψκαηνο πνπ ξπζκίδεη ην 

παξερφκελν ξεχκα. Σν  θχθισκα θαη ην LED ππάξρεη ζην ζρήκα 6. Ζ παξνρή ελέξγεηαο ζην 

LEDειέγρεηαη απφ ηνλ κηθξνειεγθηή κέζσ ελφο relay (ξειέ) (Odendahl, 2009). 
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ρήκα 6. Αξηζηεξά βιέπεηε ην θχθισκα νδήγεζεο ηνπ LED ησλ 3W πνπ θαίλεηαη δεμηά. 

Σύζηεκα εληνπηζκνύ εκπνδίσλ (αηζζεηήξαο ππεξήρσλ) 

Βαζηθφ ζχζηεκα γηα έλα ξνκπφη είλαη νη αηζζεηήξεο, πνπ ηνπ επηηξέπνπλ κηα ειάρηζηε 

«αληίιεςε» ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θάλνπλ εθηθηή ηελ απηνλνκία. ην εκπφξην ππάξρεη sonar κε 

αξθεηφ θφζηνο πνπ δίλεη θαιή ιχζε ζε ηέηνην πξφβιεκα (McArthur, 2013). ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ππνβξπρίνπ ε νκάδα θαηέιεμε ζηελ ηξνπνπνίεζε ελφο αηζζεηήξα ππεξήρσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνπο πξνθπιαθηήξεο απηνθηλήησλ, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ππνβξπρίσο. Ζ παξαγσγή 

ππεξήρσλ βαζίδεηαη ζηελ ηαρχηαηε ηαιάλησζε κηαο επηθάλεηαο πνπ ηνπο παξάγεη. ην λεξφ 

κπνξνχλ λα δηαδνζνχλ σο κεραληθά θχκαηα. Αξθνχζε λα βξεζεί έλαο ηξφπνο ψζηε αλάκεζα ζηνλ 

αηζζεηήξα θαη ην λεξφ λα παξεκβάιιεηαη έλα πιηθφ πνπ ζα επέηξεπε ηελ ηαιάλησζε ηεο πεγήο 

αιιά θαη ηε δηάδνζε κέζα απφ απηφ. Απφ ηελ άιιε δελ ζα έπξεπε λα επηηξέςεη ηε δηείζδπζε ηνπ 

λεξνχ ζηνλ αηζζεηήξα. Απφ ηηο δνθηκέο πνπ έγηλαλ κε απφιπην θξηηήξην ηε κε δηείζδπζε ηνπ 

λεξνχ (πνπ ζα ζήκαηλε θαηαζηξνθή ηνπ αηζζεηήξα) ε νκάδα θαηέιεμε ζην επθάληαζην πιηθφ: 

ζαθνχια ζνχπεξ κάξθεη! ηνλ θψδηθα ρξήζεο ηνπ αηζζεηήξα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε φηη ζην 

λεξφ ν ήρνο δηαδίδεηαη κε δηπιάζηα ηαρχηεηα απφ φηη ζηνλ αέξα. ην ζρήκα 7 βιέπεηε ηνλ 

αηζζεηήξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

ρήκα 7. Αηζζεηήξαο ππεξήρσλ 

Λνγηζκηθό ειέγρνπ όισλ ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ  

ηε ζπλέρεηα ζα δείηε θαη ινγηζκηθφ γηα ην arduino πνπ έγξαςαλ καζεηέο ηνπ project. Ο 

ζηφρνο ήηαλ λα ππάξρεη κηα δνκή, φπνπ εχθνια λα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ δηαδηθαζίεο θαζψο 

ην ππνβξχρην γηλφηαλ «εμππλφηεξν» (Evans, 2011). Δπίζεο ν θψδηθαο γξάθηεθε ηκεκαηηθά ψζηε 

λα ειέγρεηαη κηα δηαδηθαζία θάζε θνξά. Αθνχ ειεγρφηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ήηαλ έηνηκν 

λα εληαρζεί ζην ζχλνιν. ην παξάξηεκα παξαηίζεηαη έλα κέξνο ηνπ θψδηθα πνπ έθαλε έλαο 

καζεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο απφζηαζεο απφ εκπφδηα, ηνλ έιεγρν ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ππνβξπρίνπ  θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλεηήξσλ servo. Απνπζηάδεη ν 

ειεθηξνληθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο βχζηζεο-αλάδπζεο θαη ηνπ θηλεηήξα πξνψζεζεο γηα 

ιφγνπο ρψξνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ν θψδηθαο είλαη αληηζπκβαηηθά ζπλεπηπγκέλνο ρσξίο εμεγήζεηο. 

πδήηεζε 

ε έλα πξφβιεκα ηφζσλ παξακέηξσλ θακία ιχζε δελ κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθά ηειηθή, γηαηί 

πάληα ππάξρεη κηα θαιχηεξε, εηδηθά αλ ην επηηξέπεη ν πξνυπνινγηζκφο. Απηή είλαη κηα 

δηαπίζησζε πνπ βηψζαλε νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θη έηζη θαηάιαβαλ ηε ζαθή δηαθνξνπνίεζε 

ελφο, ζηελ νπζία, εξεπλεηηθνχ project απφ ηα ζπλεζηζκέλα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ κνξθή απηή ηνπ εξεπλεηηθνχ project δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα έλα δηαξθέο 

project, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν. Οη λένη καζεηέο «καζαίλνπλ» 

απφ ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο απνηπρίεο ησλ πξνεγνχκελσλ θαη βειηηψλνπλ ην απνηέιεζκα. Κάζε 

ρξφλν κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη κηα σξηκφηεξε νκάδα, αθνχ θαη ε «δηδαζθαιία» ζα είλαη 

σξηκφηεξε. Δμάιινπ έλα ηέηνην project απαηηεί κηα ηθαλή επέλδπζε ρξεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ θαη επφκελεο θνπξληέο καζεηψλ. Έηζη ε επφκελε νκάδα καζεηψλ ζα αλαιχζεη 

ηελ ππάξρνπζα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα επηδηψμεη ιεηηνπξγηθέο βειηηψζεηο. Σν θφζηνο 

εμππεξέηεζεο ηνπ project ζίγνπξα ζα είλαη κηθξφηεξν ζην κέιινλ κε ην βάξνο λα πέθηεη ζηελ 
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έμππλε ιχζε πξνβιεκάησλ ρσξίο κεγάιεο εξγαζίεο κεραληθήο θχζεο. Απηφ βέβαηα κέρξη ε 

ηερλνγλσζία πνπ ζα ζπζζσξεπηεί απαηηήζεη κηα απφ ηελ αξρή δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

Δπεηδή επίζεο θάζε επηκέξνπο ζέκα κπνξεί λα είλαη κφλν ηνπ έλα project φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε ρξήζε αηζζεηήξσλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζρνιείσλ φπνπ ην θάζε έλα ζα 

αλαιακβάλεη κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, ελψ έλα ζα έρεη ην ζπληνληζηηθφ ξφιν. Ζ ζπλεξγαζία 

νκάδσλ απνηειεί απφ κφλε ηεο κάζεκα θαιιηέξγεηαο ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ. 

Σπκπεξάζκαηα 

Ζ δπζθνιία ελφο ζέκαηνο δε ζα έπξεπε λα απνζαξξχλεη θάπνηνλ απφ ην λα ην αλαιάβεη γηαηί 

ζπλήζσο είλαη ηφζν ζπλαξπαζηηθφ ψζηε θαη θάπνηνη ζπλήζσο απξφζπκνη καζεηέο λα δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ζηελ θαηαλνκή εξγαζηψλ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δεμηφηεηεο θαη 

ηα ελδηαθέξνληα θάζε καζεηή, ψζηε ε δπζθνιία πνπ ζ΄ αληηκεησπίδεη λα μεπεξληέηαη. Ζ ζχλζεζε 

ησλ νκάδσλ είλαη ζεκαληηθή γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη ζπλεξγαζία. ην εξγαζηήξην πξέπεη λα 

ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαιείσλ πέξα απφ ηα θαζαξά ειεθηξνληθνχ εξγαζηεξίνπ, γηαηί 

απμάλνπλ ηε δπλαηφηεηα επειημίαο ζε κηα DIY («θάλην κφλνο ζνπ») θαηαζθεπή (Instructables, 

2015). Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απεπζείαο θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ 

ζηελ αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνπλ. 

Έλα ηφζν ζχλζεην project φπσο απηφ ηνπ ππνβξπρίνπ δίλεη αθνξκέο γηα ζπδήηεζε ζε ζέκαηα 

επηζηεκνληθά ηα νπνία εμεηάδνληαη απφ ηνπο καζεηέο θπξίσο πνηνηηθά θαη κε θαζνδήγεζε 

κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη πνζνηηθά. Γηα παξάδεηγκα ζην κέιινλ κεηαηέζεθε ε ρξήζε ελφο laser 

γηα ηε κέηξεζε ηεο απφζηαζεο ππνβξπρίσο. Απηφ απαηηεί απιά πεηξάκαηα γηα ην πνην είλαη ην 

θαηάιιειν ρξψκα ή πσο ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα θιίκαθα επηζηξεθφκελνπ θσηφο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο (calibration). Οη καζεηέο ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απιέο 

γλψζεηο νπηηθήο πνπ πεξηέρνληαη ζε ζρνιηθά βηβιία ηνπιάρηζηνλ γηα ην πνηνηηθφ κέξνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Έηζη ζα δνζεί ε επθαηξία γηα πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθφ πεηξακαηηζκφ απφ απηφλ 

πνπ έγηλε κέρξη ζηηγκήο. 
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Παξαξηήκαηα 

#include <Servo.h> 

#include <Wire.h> 

#define echoPin 7                 

#define trigPin 8              

#define ACCEL (0x53)              

#define TO_READ (6)                

Servo brushless; Servo servo1; Servo servo2;                          

intsafeDistance = 400; intdangerDistance = 200;long duration;               

long distance; byte buff[TO_READ]; charstr[512];  int x, y, z; int LED = 13;   

 

voidsetup() {                   

  Serial.begin (9600);             

  pinMode(trigPin, OUTPUT);pinMode(echoPin, INPUT);       

  servo1.attach(9); servo2.attach(10);             

  pinMode(LED, OUTPUT); brushless.attach(11);      

  Wire.begin();writeTo(ACCEL, 0x2D, 0);        

  writeTo(ACCEL, 0x2D, 16); writeTo(ACCEL, 0x2D, 8);        

} 

voidloop() {                    

  ultrasonic_distance ();                                 

  distance_if (); 

  accelerometer_orientation (); 

  orientation_if (); 

} 

voidultrasonic_distance () {    

  digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); 

delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); 

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); distance = duration / 58.2;     

  Serial.print ("Distance from obstacle is ―); 

  Serial.print (distance); Serial.print ("cm... ―); 

} 

voiddistance_if () {            

  if (distance <= dangerDistance) { 

    servo1.write(0); servo2.write(0);digitalWrite(LED, HIGH); 

Serial.println ("Obstacle Detected-Reversing");  } 

  elseif (distance <safeDistance&& distance >= dangerDistance) { 

    servo1.write(0); servo2.write(0); 

digitalWrite(LED, HIGH);Serial.println ("Obstacle Detected-Turning");  } 

  elseif (distance >= safeDistance) { 

    servo1.write(0);  servo2.write(0); 

    Serial.println ("No Obstacle Detected... Moving Forward...");  } 

} 

voidaccelerometer_orientation () { intregAddress = 0x32;         

  readFrom(ACCEL, regAddress, TO_READ, buff);  

  x = (((int)buff[1]) << 8) | buff[0];  

  y = (((int)buff[3]) << 8) | buff[2]; 

  z = (((int)buff[5]) << 8) | buff[4]; 

  sprintf(str, "%d %d %d", x, y, z); 

  Serial.print(str);             

  Serial.write(10); 

  delay(15); 

} 

voidwriteTo(int device, byte address, byteval) { 

  Wire.beginTransmission(device); Wire.write(address);           

  Wire.write(val); Wire.endTransmission();        

} 

voidreadFrom(int device, byte address, intnum, byte buff[]) { 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              593 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

  Wire.beginTransmission(device); Wire.write(address);           

  Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(device); 

  Wire.requestFrom(device, num);  inti = 0;                     

  while (Wire.available()) {     

    buff[i] = Wire.read();       

    i++;                          

  } Wire.endTransmission();        

} 

voidorientation_if () {         

  if (y >= 85) {   

 servo1.write(0); servo2.write(0);             

     Serial.println ("Incorrect Orientation... Rising to the Surface..."); 
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Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα σο παξάγνληαο ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ.  
 

Γψηε Δπζπκία 
 

χ. ϑμβουλοσ ΠΕ60 
     efigoti@gmail.com 

 

 

εξίιεςε 

Ζ εξγαζία απηή δηαπξαγκαηεχεηαη ηε ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ε 

νπνία επεξεάδεη ηα παηδηά, ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Δηδηθφηεξα, κειεηάηαη ε έλλνηα 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο θαη ηα πιαίζηα - νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θνηλφηεηα -

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζή ηεο. Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

αλαδεηθλχεηαη φηη ε αλζεθηηθφηεηα είλαη κηα δπλακηθή, αλαπηπμηαθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία, 

φπνπ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πξνζσπηθά απνζέκαηα ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά, αιιειεπηδξνχλ 

κε ζπγθεθξηκέλνπο εμσηεξηθνχο ζεηηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. θαιή γνλετθή θξνληίδα) θαη πξνσζνχλ ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή πξαθηηθή. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θνηλφηεηα 

Δηζαγσγή   

Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (resilience) -λέα ζρεηηθά έλλνηα ζηελ επηζηήκε ηεο 

Φπρνινγίαο- αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαηεξεί ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία 

θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ επάξθεηα ζε δχζθνιεο θαη αληίμνεο ζπλζήθεο (Masten, 2007; 

Masten & Coatsworth, 1998; Wright & Masten, 2005). Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο δηαθπγήο ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο νχηε ηαπηίδεηαη κε θάπνηα 

ηθαλφηεηα ζπκκφξθσζεο/πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ. Άιισζηε, ε 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο κπνξεί λα είλαη επηθαλεηαθή θαη λα ππνθξχπηεη ζνβαξφηεξεο 

ειιείςεηο ή αδπλακίεο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα αλαδεηρηνχλ αξγφηεξα, φηαλ νη 

αλαπηπμηαθέο ή θνηλσληθέο απαηηήζεηο αιιάμνπλ ή γίλνπλ πην έληνλεο (Rutter, 2000; 

Yates, Egeland & Sroufe, 2003). 

Απφ ηελ παξαπάλσ νξηνζέηεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο δελ θαίλεηαη λα 

αλαγλσξίδεηαη ε ―θαηαγσγή‖ ηεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

δελ πξνζδηνξίδεηαη σο εγγελήο θαη κφληκε ηθαλφηεηα θάπνησλ ηδηαίηεξσλ αλζξψπσλ, 

αιιά ππάξρεη σο δπλαηφηεηα γηα ηνλ θάζε άλζξσπν. Απηφ δελ απνθιείεη ην γεγνλφο, φηη 

ην εγγελέο δπλακηθφ ζπκβάιιεη ζηελ εθδήισζε ςπρηθψλ κεραληζκψλ/αληηδξάζεσλ, νη 

νπνίνη πξνζηαηεχνπλ ην άηνκν (Luthar & Zelazo, 2000; Yateset al., 2003). πλεπψο, 

ζεσξείηαη φηη είλαη κηα ελεξγεηηθή/δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλσληθν-ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ αηφκνπ, θαη ιηγφηεξν κηα 

εγγελήο θαηνρή ή απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ (Luthar, 2006; Howard, Dryen & 

Johnson, 1999). Σν εξψηεκα επιφγσο πνπ ηίζεηαη είλαη: Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη 

παξάγνληεο, νη νπνίνη πξνσζνχλ ηελ έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο; 

Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη/ζπλδένληαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλαδεηθλχεηαη φηη νη αληίμνεο ή ζηξεζνγφλεο 

ζπλζήθεο θαη νη θνηλσληθέο δπζιεηηνπξγίεο, νη επνλνκαδφκελνη παξάγνληεο 

mailto:efigoti@gmail.com
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επηθηλδπλφηεηαο (risk factors), ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη άλζξσπνη, 

δηακνξθψλνπλ κηα δπλακηθή, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθδήισζε 

ςπρνθνηλσληθψλ παξεθθιίζεσλ (Fraser, 2004; Garbarino & Ganzel, 2000; Werner, 2000). 

Γηα παξάδεηγκα, ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, νη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζεκαληηθή έιιεηςε βαζηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, εμαηηίαο εζσηεξηθψλ 

(π.ρ. ςπρηθά πξνβιήκαηα, ρακειή λνεκνζχλε θ.η.ι.) ή εμσηεξηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ (π.ρ. 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, απψιεηα γνλέα, ππεξβνιηθέο θνηλσληθέο αληημνφηεηεο θ.η.ι.), κε 

απνηέιεζκα ηε δπζρεξή ελζσκάησζή ηνπο ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. ηελ 

ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ εθήβσλ, εθηφο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ, 

θαίλεηαη φηη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ε κεηαλάζηεπζε θαη ε παιηλλφζηεζε, αθνχ νη 

έθεβνη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηφζν ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαθίλεζε 

ηνπο φζν θαη άιινπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, φπσο νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, ν 

ξαηζηζκφο, ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, ε εξγαζία ρσξίο αζθάιηζε θαη γεληθά ε 

νηθνλνκηθή αλέρεηα (Luthar, 2006).  

Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη θάπνηα παηδηά ή έθεβνη θαηαθέξλνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ζεηηθά ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο ηνπο, απνδεηθλχεη φηη θάπνηνη άιινη παξάγνληεο, θαζψο θαη 

νξηζκέλεο δηεξγαζίεο, ηνπο πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ παξαγφλησλ 

επηθηλδπλφηεηαο. Οη παξάγνληεο απηνί -αηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί- αλαθέξνληαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο (protective factors) (Masten & 

Powell, 2003). Οη ίδηνη παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ σο ζεκαληηθνί πφξνη/πφινη αλάπηπμεο 

αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Garbarino & Ganzel, 2000) θαη ζπλεπψο, σο 

κεραληζκνί ελδπλάκσζεο, πξναγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο.  

Παξάγνληεο θαιιηέξγεηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

Βαζηθνί πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πξνψζεζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη: α) 

ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ (ζπκπεξηιακβάλνληαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

ζεηηθή απηναληίιεςε, αηζηνδνμία, απηνέιεγρνο θ.ιπ.) β) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη γ) νη εμσγελείο παξάγνληεο (Werner, 1989; Masten, 2000; Newman, 2002; 
Schoon & Bynner, 2003). 

Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνύ 

Ζ πξψηε θαηεγνξία πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ αλαθέξεηαη ζε δεμηφηεηεο θαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ.  Πνιιά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη δεμηφηεηεο 

ηνπ παηδηνχ πνπ δεη θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, φπσο ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο θαη 

θνηλσληθφηεηαο, ε λνεκνζχλε, νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο (γιψζζα, αλάγλσζε), θαζψο 

θαη ν απηνέιεγρνο (Werner, 1989) ζεσξνχληαη φηη ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά γηα ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπ επάξθεηα θαη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία (Garmezy, 1993; Μφηηε-ηεθαλίδε, 

2006). 

χκθσλα κε έξεπλεο (Benard, 2004; Sameroff, Morisson, Gutmann & Peck, 2003; 
Werner, 2000; Masten & Powel, 2003) πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ δπλαηψλ 

αηνκηθψλ ζεκείσλ, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ λέσλ πνπ έρνπλ επηδήζεη θαη πξννδεχζεη παξά 

ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο θαθνπρίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζεηέο κε 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα:  

 Γηαζέηνπλ ςπρηθά θαη θνηλσληθά απνζέκαηα/πφξνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αδχλακνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (ςπρνθνηλσληθέο/ δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο).  

 Πεξηβάιινληαη απφ ππνζηεξηθηηθνχο γνλείο θαη απνηειεζκαηηθνχο ελήιηθνπο ζηε 

δσή ηνπο.  

 Γηαζέηνπλ θαιή γλσζηηθή αλάπηπμε.  
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 Έρνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε.  

 Έρνπλ επαξθή απηναληίιεςε θαη εκπηζηνζχλε ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο 

(απηναπνηειεζκαηηθφηεηα)  

 Γηαζέηνπλ δεμηφηεηεο απηνξξχζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο (έιεγρνο παξνξκήζεσλ).  

 Υαξαθηεξίδνληαη απφ ζεηηθή αληίιεςε ηεο δσήο.  

 Παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο αλάπηπμεο 

δεζκψλ/ζπλαηζζεκαηηθήο «πξνζθφιιεζεο»  

 Γεκηνπξγνχλ ζρέζεηο κε ζπκκαζεηέο. 

Αληηζέησο, γηα ηα άηνκα πνπ είλαη επάισηα ζην ζηξεο, αλαθέξεηαη φηη:  

 Έρνπλ πεξηνξηζκέλα εζσηεξηθά, νηθνγελεηαθά ή άιια απνζέκαηα/ πφξνπο. 

 Βηψλνπλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

 Έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε.  

Σα άηνκα απηά απφ ηε κηα εγθισβίδνληαη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, πνπ ηα ίδηα 

δεκηνπξγνχλ, θαη απφ ηελ άιιε αληηδξνχλ ζην ζηξεο θαη ζηηο πξνθιήζεηο κε 

πεξηνξηζκέλνπο θαη κνλνδηάζηαηνπο ηξφπνπο.  

Φαξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο νηθνγέλεηαο ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο. Ζ επηξξνή ηεο 

νηθνγέλεηαο, νη ζηνξγηθνί δεζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο απφ γνλέα, ή αδειθφ (Werner, 1989) 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δπλαηέο παξάκεηξνη, νη νπνίεο δχζθνια ππεξληθνχληαη απφ 

άιιεο πξνζσπηθέο ή πεξηβαιινληηθέο δπλάκεηο (Luthar & Zelazo, 2003).  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο θαη ηα αθξαία ζηεξεηηθά 

θνηλσληθά πεξηβάιινληα ζπληζηνχλ ηνπο πιένλ ζνβαξνχο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο 

γηα ηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο εθεβείαο (Fiese & Sameroff, 2000). Παηδηά πνπ 

δνπλ ζε ζηεξεκέλν, δηαηαξαγκέλν, ή δπζιεηηνπξγηθφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη βηψλνπλ 

δπζρεξείο θαη αληίμνεο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, θαζψο θαη αξλεηηθέο γνληθέο 

πξαθηηθέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή κε έλα ζπζηεκαηηθφ θαη επαλαιακβαλφκελν ηξφπν, 

θαίλεηαη λα αδπλαηνχλ λα δηακνξθψζνπλ επαξθή εζσηεξηθά απνζέκαηα, ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο κε έλαλ επαξθή ή ζεηηθφ ηξφπν (Garbarino, 

1995; Zipper & Simeonsson, 2004). Δπίζεο, ηα παηδηά απηά ππνθέξνπλ απφ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη αλεμέιεγθην άγρνο θαη ζπρλά ππνιείπνληαη ζε 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ή θαηάιιεινπο κεραληζκνχο άκπλαο εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ εληάζεσλ/δπζθνιηψλ (Zeanah, Boris, &  Larrieu, 1997). Παξ‘ φια απηά έλα 

κεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ πνπ βηψλνπλ ζε παξφκνηα πεξηβάιινληα δελ αλαπηχζζνπλ 

απαξαίηεηα ςπρνπαζνινγηθέο αληηδξάζεηο ή παξεθθιίζεηο (Dodge, 2000). Ζ απάληεζε 

πξνθαλψο ππνθξχπηεηαη ζηηο πεξίπινθεο δηαδξνκέο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

πιεζψξα ησλ παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ, ελψ θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο 

(δπλακηθφ ηνπ παηδηνχ θαη παξνπζία κίαο ηνπιάρηζηνλ πξψηκεο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλαθνξάο) ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά θαη ζεξαπεπηηθά ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

(Werner, 2000). πλεπψο, είλαη αλάγθε ε νηθνγέλεηα λα έρεη ζηαζεξά φξηα, λα δεη 

θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζην παηδί. 

 

Θεηηθνί εμσγελείο παξάγνληεο  



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              599 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

χκθσλα κε φζα ήδε αλαθέξζεθαλ, δηαθαίλεηαη πσο ε παξνπζία ζεηηθψλ εμσγελψλ 

παξαγφλησλ/εληζρχζεσλ ή εμσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο (π.ρ. ζρνιείν, εθθιεζία) 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Werner, 1989). Δίλαη γεγνλφο φηη ε 

ηζρπξή θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

πξνψζεζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Newman, 2002). Ζ χπαξμε, γηα παξάδεηγκα 

κηαο ζηαζεξήο ζρέζεο κε έλα πεξηπνηεηηθφ/πξνζηαηεπηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξφ 

ελήιηθα θαίλεηαη λα αληηζηαζκίδεη ηηο δπζρεξείο επηδξάζεηο αγρνγφλσλ θαη αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ. Ζ ζηήξημε ησλ ζπκκαζεηψλ θαη νη θηιίεο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία 

θαίλεηαη, επίζεο, λα αληηζηαζκίδνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο δπζρεξνχο γνλετθήο θξνληίδαο. 

Απηφ, βέβαηα, παξαπέκπεη θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ λα αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί 

επαξθείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ.  

ζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εγγελνχο 

δπλακηθνχ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα ςπρνθνηλσληθήο εμέιημεο είλαη ζεκαληηθά ηα 

παξαθάησ:  

 Σν επαξθέο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα/ζρνιηθφ πιαίζην πνπ πξνάγεη ηηο εγγελείο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζε φια ηα επίπεδα (ζρνιεία πνπ δηαζέηνπλ πνιηηηθέο 

ελζσκάησζεο γηα παηδηά κε ήπηα πξνβιήκαηα).  

 Ζ πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο δνκήο /νξγάλσζεο.  

 Ζ πνηφηεηα ηεο γεηηνληάο θαη ηνπ εγγχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (ρσξίο 

εγθιεκαηηθφηεηα, παξνπζία ελειίθσλ θαη ζπλνκειίθσλ).  

  Ζ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, είλαη ελδερφκελν ηα παηδηά πνπ δνπλ 

ζε πνιχ ππνβαζκηζκέλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα λα θηλδπλεχνπλ απφ έλα αξλεηηθφ 

θνηλσληθφ ζχζηεκα αμηψλ θαη ζπλήζσο λα θνηηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δελ δξνπλ 

εληζρπηηθά ή πξνζηαηεπηηθά γηα ηα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο (Coll & 

Garrido, 2000; Zipper & Simeonsson, 2004; Wyman, 2003). Χζηφζν, ην ζρνιείν πξέπεη 

λα ζηνρεχεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ, λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε, λα 

πξνάγεη ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ κειψλ ηεο θαη λα αλαδεηθλχεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή αλζεθηηθφηεηα σο ηελ πςειφηεξε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ζην ζρνιείν θαη ζηελ 

ππφινηπε δσή (Wang, Haertel & Walberg, 1994: 46). Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή, φηη φινη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε 

θαη φηη φια ηα ζρνιεία, αλεμαξηήησο θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, κπνξνχλ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθά πξνζαξκφδνληαο ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ (Rutter & Maughan, 2002). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε πξνψζεζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ 

έρεη θαηαγξαθεί σο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, θαζψο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη αθφκε θαη ζε ζρνιεία αλαπηπγκέλσλ θαη 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ (Achenbach, Rescorla & Ivanova, 2005; Υαηδερξήζηνπ 2004). Ζ 

θαηάζηαζε απηή παξαπέκπεη φρη απιψο ζηελ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην 

αιιά ζε «ςπρηθά αλζεθηηθέο θνηλφηεηεο» φπνπ ηα κέιε ηεο λνηάδνληαη θαη ζηεξίδνπλ ην 

έλα ην άιιν, έρνπλ νπζηαζηηθή θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα, ηαπηίδνληαη κε ηελ 

νκάδα, αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ ζε απηή (Battistich, Solomon, Watson, & Schaps,1997) 

θαη ελ ηέιεη αλαπηχζζνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Henderson & 

Milstein, 2008; Doll, Zucker & Brehm, 2009). Με βάζε απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ ζηνρεχνπλ απιψο ζηε κφξθσζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 

κηαο πνηνηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο ηνπο.  

Σέινο, κηα δηάζηαζε πνπ αθνξά ζηε εθπαηδεπηηθή ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη αμίδεη λα 

αλαθεξζεί είλαη ε αλζεθηηθφηεηα ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο 

πξνζηαηεπηηθνί ελήιηθεο ζηηο δσέο ησλ παηδηψλ (Masten, 2008). Οη ζεηηθέο ζρέζεηο 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              600 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

κεηαμχ παηδηψλ θαη δαζθάισλ θαη ε ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, εληφο 

θαη εθηφο ηάμεο, είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ ςπρηθή πγεία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην 

ζρνιηθφ ζχζηεκα (Befring, 1999; Elksnin & Elksnin, 2003). Δίλαη ζαθέο φηη απαηηείηαη 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, αιιαγή ηεο θηινζνθίαο ησλ ζρνιείσλ απφ θέληξα απιήο 

κάζεζεο ζε ρψξνπο ππνδνρήο θαη ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο επεμίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο φισλ ησλ παηδηψλ, ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ εγγελψλ θαη επίθηεησλ ραξηζκάησλ 

ηνπο, θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο ςπρνθνηλσληθήο εθπαίδεπζεο  

πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο είλαη νη ζεηηθνί εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ζηε δσή ελφο 

αηφκνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ην ζσξαθίζνπλ θαη λα ην πξνζηαηεχζνπλ απφ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ.  

Γηα λα πξνζεγγίζνπκε αλαιπηηθφηεξα ηελ πξνψζεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ζεσξνχκε 

ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε ζηξαηεγηθέο θαιιηέξγεηάο ηεο, φπσο πξνηείλνληαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία.  

ηξαηεγηθέο πξνψζεζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

O Tony Newman (2004) πξνηείλεη ηηο παξαθάησ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πξνψζεζεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηηο δηαρσξίδεη αλάινγα κε ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ. Έηζη γηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ (πξνγελλεηηθή έσο 4 εηψλ) αλαθέξεη φηη 

είλαη ζεκαληηθή ε επαξθήο δηαηξνθή ηεο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, 

θαζψο θαη ε απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο. πζηήλεη ηε κέηξηα θαηαλάισζε ηνπ αιθνφι απφ 

ηε κεηέξα, θαη εθηφο απφ ηελ θαιή πξφζβαζε ζηελ πξνγελλεηηθή θξνληίδα, δίλεη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ηεο κεηέξαο (πρ. σο παξάγνληαο πξνζηαζίαο θαη 

απφ ηελ επηιφρεηα θαηάζιηςε). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βξεθηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

είλαη ζεκαληηθφ ην επαξθέο εηζφδεκα ησλ γνλέσλ, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε ηεο κεηέξαο, 

ε θαιήο πνηφηεηαο ζηέγαζε θαη εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, νη αζθαιείο ρψξνη παηρληδηνχ 

θαη ε παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

ηηο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κέζε παηδηθή ειηθία (5 έσο 13 εηψλ) 

πξνηείλνληαη νη ζεηηθέο εκπεηξίεο ζην ζρνιείν, νη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη 

ηνπο δαζθάινπο, ε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ πξνζθνιιήζεηο κε ην 

γνλέα ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε δηαηήξεζε νηθνγελεηαθψλ ζπλεζεηψλ θαη 

ηειεηνπξγηψλ. 

Σέινο, σο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθεβεία θαη ηελ πξψηκε ελήιηθε δσή 

(13 έσο 19 εηψλ) πξνηείλνληαη νη ζεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ εθήβνπ ζε 

κηα ζεηξά απφ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ηζρπξά θνηλσληθά δίθηπα ππνζηήξημεο θαη 

ε ππνζηήξημή ηνπ απφ ην γνλέα ή απφ θάπνην άιιν πξφζσπν, έζησ θαη εθηφο ηεο 

νηθνγέλεηαο.   

Θα ήηαλ ειιηπήο ε παξνπζίαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο εάλ δελ 

αλαθεξζνχκε ηδηαηηέξσο ζηηο ζρνιηθέο δνκέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ην 

παηδί.  

 

Γνκέο ελδπλάκσζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο  

χκθσλα κε έξεπλεο, έλαο αμηνζεκείσηνο αξηζκφο παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο κε 

δηάθνξεο ςπρνθνηλσληθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δπζιεηηνπξγίεο, ρξεηάδεηαη εληαηηθή 

ππνζηήξημε θαη ηίζεηαη ζνβαξά γηα απηά ην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ζρνιηθήο 

ελζσκάησζεο (McCevoy & Welker, 2000). Οη ηάμεηο θαη ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ «ςπρηθά αλζεθηηθέο θνηλφηεηεο» θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 
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ζρνιηθήο ηνπο πξνζαξκνγήο (Doll, Zucker, & Brehm, 2009; Hatzichristou, Lykitsakou, 

Lampropoulou, & Dimitropoulou, 2010; Henderson & Milstein, 2008; Υαηδερξήζηνπ, 

Γεκεηξνπνχινπ, Λπθηηζάθνπ, & Λακπξνπνχινπ, 2009).  
Οη Doll, Zucker θαη Brehm (2009) έρνπλ αλαπηχμεη έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν 
κνληέιν, νη ηάμεηο κε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α. αθαδεκατθή 
απνηειεζκαηηθφηεηα,      β. αθαδεκατθφ απηνπξνζδηνξηζκφ, γ. απηνέιεγρν ζπκπεξηθνξάο, 
δ. ζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, ε. ζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 
ζπκκαζεηψλ θαη ζη. απνηειεζκαηηθή, ζηελή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο. ηελ 
εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ νη Doll et al. (2009) πξνηείλνπλ αξρηθά ηε δεκηνπξγία ησλ 
«ραξηψλ ηεο ηάμεο», κε ζηνηρεία θαη πεξηγξαθέο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηάμε ηνπο. ηε 
ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, 
αθνινπζεί ζπδήηεζε αθελφο γηα ηηο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη, αθεηέξνπ γηα ηνπο 
ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε βειηίσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο 
ηάμεο γίλεηαη ππφζεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο.  

ζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή κνλάδα, νη Henderson & Milstein (2008) έρνπλ πεξηγξάςεη 
ηνπο παξαθάησ έμη βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηξνρφ ηεο ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο:            α. αλάπηπμε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, β. δεκηνπξγία ζαθψλ 
θαη μεθάζαξσλ νξίσλ, γ. εθκάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, παξνρή ζηήξημεο θαη 
θξνληίδαο, ε. χπαξμε πςειψλ πξνζδνθηψλ θαη ζαθήο έθθξαζή ηνπο θαη ζη. παξνρή 
επθαηξηψλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Οη ηξεηο 
πξψηνη ηνκείο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο, ελψ νη ηξεηο 
ηειεπηαίνη ζηελ ελίζρπζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα 

ζρνιηθήο έληαμεο θαη πξφιεςεο ησλ δηαηαξαρψλ (καζεζηαθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ) κε 

ζηφρν ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ππάξρνληνο ςπρηθνχ δπλακηθνχ ηνπο (ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, δεμηφηεηεο επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ, απηνγλσζία, απηνέθθξαζε, έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ θαη ηεο 

επηζεηηθφηεηαο θ.ιπ.).  

Οη εζηηαζκέλεο ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα παξεκβάζεηο πηνζεηνχλ, ζπλήζσο, κία 

νιηζηηθή ελδπλακσηηθή (resilient) νπηηθή (Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg, & 

Haynes, 1997; Webster-Stratton, 1999) θαη ελδηαθέξνληαη λα κεηψζνπλ ηνπο παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ, θαζψο επίζεο, θαη απηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην 

παηδί. Δπηπιένλ, καζεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο δπζθνιίεο λα μαλαβξνχλ 

έλα ξφιν θαη κία ζέζε κέζα ζηελ ηάμε, λα μαλαβξνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη, θπξίσο, λα επελδχζνπλ ζην ζρνιείν θαη ζηηο ζρέζεηο κέζα ζε απηφ, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ (Κνπξθνχηαο, 2007). Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκφδνληαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηα ειιεληθά ζρνιεία, αθνξνχλ 

φια ηα παηδηά θαη έρνπλ έλα γεληθφ πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα. 

ην ειιεληθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηα 

Σκήκαηα Έληαμεο (Σ.Δ.), θαη ζην πξφγξακκα εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο γηα καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (παξάιιειε ζηήξημε) θ.ιπ. εθφζνλ ηα Κέληξα 

Γηαθoξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΚΔΓΓΤ) 

ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο δηαγλσζηηθά θέληξα. Γηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο 

δπζθνιίεο δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπκβνπιεπηηθέο/εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκέο, νη 

νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δνπιεηά ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηεο 

ηάμεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ζην παηδί θαη ζηελ νηθνγέλεηα νπζηαζηηθή 
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ππνζηήξημε. Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ  αλαθεξζνχλ θάπνηεο άιιεο 

ππνζηεξηθηηθέο δνκέο φπσο νη πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ, ηα Κέληξα Πξφιεςεο, 

ΔΓΔΑΤ), θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία ζε 

ζπλεξγαζία κε δηάθνξα παλεπηζηήκηα. Σέηνηαο κνξθήο πξνγξάκκαηα είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα κνπζνπικαλνπαίδσλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ, ηα νπνία  εθηφο απφ 

καζήκαηα γιψζζαο πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο. Απηφ φκσο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ 

δξάζεσλ είλαη ε απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ε έιιεηςε δηαζχλδεζή ηνπο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ζρνιηθέο πξαθηηθέο δελ επλννχλ θαη θάπνηεο θνξέο αδπλαηνχλ 

απφ κφλεο ηνπο λα εληζρχζνπλ ηα παηδηά πνπ είλαη επάισηα, ζε καζεζηαθφ θαη 

ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν. Ζ νηθνγέλεηα ίζσο είλαη ε πην θαηάιιειε γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηα πξνβιήκαηα (ςπρνθνηλσληθέο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο) ησλ παηδηψλ (Kazdin, 2000). 

Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ην παηδί, 

κε ηε ζπλεξγαζία φισλ απηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμή ηνπ (γνλείο-παηδί-

δάζθαινη) κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα «ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκαρία εξγαζίαο», ε νπνία ζα 

ζπκβάιιεη (Rhodes & Lowe, 2008) ζηε ζηήξημε ηνπ παηδηνχ, ζηελ απηνλνκία ηνπ, ζηελ 

πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο γνλέα-παηδηνχ θαη παηδηνχ-ζρνιείνπ, ζηελ έληαμή 

ηνπ ζηελ ηάμε θαη ζηηο νκάδεο ζπλνκειίθσλ, ζηελ πξναγσγή ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο 

κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αιιά θαη ηελ απνδνρή ησλ 

ειιεηκκάησλ/δπζθνιηψλ ηνπ. 

 

πκπεξάζκαηα 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαδίθεζε αλαδείρζεθε φηη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ζεηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, αλαδείρζεθε φηη 

είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία φπνπ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πξνζσπηθά 

απνζέκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά, λα αιιειεπηδξνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο εμσηεξηθνχο ζεηηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. θαιή γνλετθή θξνληίδα) θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ. πλεπψο, αλαθεξφκαζηε ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, φισλ εθείλσλ ησλ 

δπζρεξεηψλ, ησλ εκπνδίσλ, ησλ καηαηψζεσλ θαη γεληθά ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ εληείλνληαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

 Ο Βξεηαλφο παηδνςπρίαηξνο Michael Rutter (2000) καο ππελζπκίδεη φηη αλ ζέινπκε λα 

βνεζήζνπκε ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, φηαλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηελ πνξεία ηεο δσήο 

ηνπο, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε ζηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ ζεκαίλεη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θηλδχλσλ θαη πξναγσγή ηεο απηνεθηίκεζεο θαη 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. Σα ςπρηθά αλζεθηηθά παηδηά δελ έρνπλ θάπνηεο 

κνλαδηθέο, καγηθέο ηθαλφηεηεο ή ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ (Masten, 2001) θαη δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

φηη νη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο δελ ηνπο δεκηνπξγνχλ άγρνο ή φηη δελ ληψζνπλ θφβν, 

απνγνήηεπζε, ζπκφ θ.ιπ.. Αληηζέησο, παξά ηνλ πφλν θαη ηε δπζθνιία ηα παηδηά απηά 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη ην 

πεξηβάιινλ, ψζηε λα απνθξνχζνπλ, λα αληέμνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηελ απεηιή πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο. πλεπψο, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηηο αηνκηθέο δπλάκεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηνπο δεζκνχο 

θαη ηε ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  
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Δλ θαηαθιείδη, ζηηο δχζθνιεο εκέξεο ζηηο νπνίεο δηάγνπκε, ε πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο -θαηά ηελ άπνςή κνπ- είλαη επηηαθηηθή θαη δσηηθήο ζεκαζίαο. αθψο 

πξέπεη λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο δπζθνιίεο, αιιά είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην λα 

πεξλάκε ηνλ ρξφλν καο αλεζπρψληαο κήπσο πξνθχςνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξνχκε 

κηα αηζηφδνμε ζηάζε απέλαληη ζηε δσή θαη λα κελ αλεζπρνχκε γηα απηά πνπ ελδερνκέλσο 

καο ζπκβνχλ, αιιά θαη λα δξνχκε, λα πξνεηνηκαδφκαζηε θαη λα πξνθπιαζζφκαζηε 

ςπρηθά κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. 
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Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ γηα  ελίζρπζε ηεο γλσζηηθήο 

επάξθεηαο θαη ελδπλάκσζεοηεο παηδηθήο ςπρνινγίαο. Μηα παξέκβαζε 

κε παηδηά πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. 
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«Σν λενειιεληθφ ιατθφ παξακχζη είλαη  κηα πάξα 

πνιχ ζνβαξή ππφζεζε, ηε ζνβαξφηεηα ηεο νπνίαο 

εληνχηνηο πνιχ ιίγνη, αθφκε θαη ηψξα, έρνπλ 

αληηιεθζεί. νβαξή ππφζεζε απφ ηελ άπνςε ηεο 

παξάδνζεο, ηεο επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο, ηεο δσήο.»  

     Μ. Γ. Μεξαθιήο.  

 

      

Πεξίιεςε 

 
ηελ παξνχζα εξγαζία,  πξφθεηηαη λα αλαπηχμσ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αμηνπνίεζε ηνπ ιατθνχ 

παξακπζηνχ κπνξεί λα εληζρχζεη ηε γλσζηηθή επάξθεηα ησλ παηδηψλ ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ςπρνινγίαο ηνπο. Δπέιεμα ην παξακχζη «Οη δψδεθα κήλεο» (παξακχζη ηεο ηεξεάο 

Διιάδνο) γηαηί ην πεξηερφκελν ηνπ κπνξεί  λα βνεζήζεη ηα παηδηά ζην λα δηαθξίλνπλ δεχγε εζηθψλ αμηψλ ( 

εζηθφ – αλήζηθν, ηηκσξία – επηβξάβεπζε) θαη αθεηέξνπ λα θαη λα πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ελίζρπζε ηεο γλσζηηθήο επάξθεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ην εζηθφ δίδαγκα πνπ 

πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν παξακχζη αθνχ ζθηαγξαθείηαη ην ζρήκα«θαινχ – θαθνχ» κέζα απφ ην 

αγαπεκέλν πξφζσπν ηεο γηαγηάο. Ζ παξέκβαζε δηεμήρζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 ζην 7
Ο
 Γεκνηηθφ ρνιείν 

Υατδαξίνπ θαη ζπκκεηείραλ 36 παηδηά. Σα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα απέδεημαλ πσο ην παξακχζη αζθεί 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη κπνξεί λα εληζρχζεη κεζνδηθά, ηε γλσζηηθή 

ηνπο επάξθεηα θαη ηελ ςπρνινγία ηνπο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: παξακχζη, αθήγεζε, παξέκβαζε.  

Δηζαγσγή  

πσο έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνλ Μ. Γ. Μεξαθιή (1993) ην παξακχζη είλαη ην αξραηφηεξν 

είδνο αθήγεζεο πνπ αζθεί ηε κεγαιχηεξε έιμε ζηα παηδηά. Απνηειεί έλα ζπνπδαίν κέζν 

απηνγλσζίαο, έλα καγηθφ θαζξέθηε γηα ην παηδί – αθξναηή ή θαη αλαγλψζηε γηαηί κπνξεί 

λα αλαγλσξίζεη βαζηέο θαη νπζηαζηηθέο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπ (Rudman&Pearce ζην 

Johnston, Breuning, Garrity&Baris, 1997∙Hohr, 2000∙ Αλαγλσζηνπνχινπ, 

2002a∙Σζηιηκέλε, 2011) θαη απνηειεί ην κέζν ην νπνίν αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ παηδηνχ θαζψο αζθεί βαζηά επίδξαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο  ελψ 

παξάιιεια πξνζθέξεη πνηθίια ςπραγσγηθά νθέιε (Νηνχιηα, 2010∙Σζηιηκέλε, 2011). 

Καηά ηνλ Piaget,  απνηειεί ην γξαπηφ θείκελν ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

παξαγσγηθά γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ν ηξφπνο εμέιημεο ησλ γεγνλφησλ ηνπ, ηαηξηάδεη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θαη βηψλεη ηνλ θφζκν έλα παηδί (Zipes, 1983 ζην Walker, 

2010). Παξφιν πνπ ηα παξακχζηα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνηείλνπλ ιχζεηο κέζα απφ ηα 

εζηθά ηνπο δηδάγκαηα ελ ηνχηνηο πνηέ δελ ηηο θαηνλνκάδνπλ θαη δελ ηηο επηβάινπλ. 

Αθήλνπλ ειεχζεξν ην παηδί λα επηιέμεη αλ ζα εθαξκφζεη ή φρη ηελ πξνηεηλφκελε εζηθή 

ιχζε ηελ νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα ζθεθηεί γηαηί δελ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία 

(Hill, 1992∙Κηηζαηάο, 1993∙Zipes, 1994∙Μπεηειράηκ. 1995∙Dieckmann, 1997). 

‘ απηήλ αθξηβψο ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο έγθεηηαη θαη ε ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ 

παξακπζηνχ φπνπ ην παηδί-αζζελήο βξίζθεη ηε δηθή ηνπ ιχζε, γηαηί κπνξεί λα ζθεθηεί ηί 
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ππαηλίζζεηαη ε ηζηνξία ηελ νπνία αθνχεη ή δηαβάδεη εθαξκφδνληάο ηελ ζηηο δηθέο ηνπ 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο (Μπεηειράηκ, 1995). Ζ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία γηα παξάδεηγκα 

θαη ε αηζζεηηθή αγσγή πνπ πξνζθέξεη είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο 

εθαξκνγήο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα παηδηά επεμεξγάδνληαη ηα παξακχζηα κε βάζε ηε 

δηθή ηνπο θαληαζία, ζθέςεηο θαη εηθφλεο (Sartre, 1984 ζην Αλαγλσζηνπνχινπ, 2002). 

 

Σα νθέιε απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ παξακπζηνχ πεξηέρνληαη ζηελ νκπξέια ηνπ 

θνηλσληθνπνηεηηθνχ, επηθνηλσληαθνχ θαη ςπρνθηλεηηθνχ ηνπ ζθνπνχ θαη εάλ ε αθήγεζε 

θαη δηδαζθαιία ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ηε γξαπηή έθθξαζε, ηελ θαιιηέξγεηα 

θξηηηθήο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ζηελ εμάζθεζε ινγηθνκαζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

(Νηνχιηα, 2010∙Σάθα, 2001). 

 

Σα εζηθά παξαδείγκαηα ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο κε πνηθίινπο  ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα ηα 

παξακχζηα, κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ δπλαηά ζε φιε ηελ ηάμε θαη θαηφπηλ λα ζπλνδεχνληαη 

απφ κηα κεγάιε νκαδηθή ζπδήηεζε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη έλα εζηθφ κνληέιν ιήςεο 

απνθάζεσλ (Henderson&Malone, 2012). 

 

Φπζηθά πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ππάξρεη θαη ε αξλεηηθή άπνςε γηα ηα παξακχζηα θαη 

αξθεηνί ηα ραξαθηεξίδνπλ αληηπαηδαγσγηθά γηαηί ε πινθή ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ 

παλνπξγία, ηελ εθδίθεζε, ην δφιν θαη ηνλ θφλν. Δπηπξνζζέησο, νη επηθξηηέο ηνπ 

αλαξσηηνχληαη πψο είλαη δπλαηφ ην παηδί λα κάζεη λα αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηε δσή θαη λα 

δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπ κέζα απφ ηα παξακχζηα πνπ πξνηείλνπλιχζεηο κε 

καγηθά μφξθηα θαη δηάθνξσλ εηδψλ παλνπξγίεο(Μαιαθάληεο, 2006). Γηα απηφ ην ιφγν θαη 

ε επηινγή ηνπ παξακπζηνχ δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία γηαηί θάπνηα παξακχζηα φπσο 

ζεκεηψλεη ν Mπεηειραίκ (1995) θξίλνληαη αθαηάιιεια. Ο ίδηνο θξίλεη αθαηάιιειν γηα 

παξάδεηγκα ην παξακχζη ηνπ Andersen «Σν αζρεκφπαπν», αλαπηχζζνληαο ηελ άπνςε φηη 

ην παηδί αθνχγνληαο ηελ ηζηνξία ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πηζηέςεη θαη λα ληψζεη φηη είλαη 

δηαθνξεηηθφ (Mπεηειραίκ,1995). 

 

 

Μέζνδνο  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 7
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Υατδαξίνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2015. 

Κχξην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ήηαλ ε παξέκβαζε κε κηα νκάδα παηδηψλ ειηθίαο 8 - 9  εηψλ. 

Μέζσ ηεο δηαινγηθήο κεζφδνπ θαη δηδαζθαιίαο ηνπ παξακπζηνχ «Οη δψδεθα κήλεο», 

ιατθφ παξακχζη ηεο ηεξεάο Διιάδνο,  πάξζεθαλ απνηειέζκαηα ηα νπνία παξνπζίαζαλ 

ηελ άπνςε ησλ παηδηψλ  πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη κεηά απφ ηελ παξέκβαζε. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ πξνγξακκάηηζα ην ζρέδην καζήκαηνο (Παξάξηεκα) ην νπνίν ζα αληαπνθξηλφηαλ 

ζηνλ ζθνπφ θαη ζην ζηφρν κνπ θαη ζα ιεηηνπξγνχζε κέζα ζην θαζνξηζκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα (45 ιεπηά).Γηα ζθνπνχο αμηνπηζηίαο ηεξήζεθε ε αλσλπκία ηφζσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ θαζψο θαη ν θψδηθαο εζηθήο δενληνινγίαο. Δμαζθάιηζα άδεηα 

απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο πιεξνθνξήζεθε φηη ηα απνηειέζκαηαζα ηα 

ρξεζηκνπνηνχζα γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Μεηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κνπ πήξα ηα πην θάησ απνηειέζκαηα (ρξεζηκνπνηψληαο νλφκαηα – 

ςεπδψλπκα) ηα νπνία παξαζέησ εδψ ζπγθεληξσηηθά:  
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Απνηειέζκαηα – πδήηεζε 

ην εξψηεκα εάλ ηνπο αξέζεη λα ηνπο ιέλε παξακχζηα πάξζεθαλ νη εμήο απαληήζεηο: 

Μαξία: Δκέλα κνπ αξέζεη λα κνπ δηαβάδνπλ παξακχζηα επεηδή πην πνιχ κπνξνχκε λα 

εξεκήζνπκε θαη λα ραιαξψζνπκε.  

Γεκήηξεο: Δκέλα κνπ αξέζνπλ ηα παξακχζηα, εηδηθά φηαλ είλαη ψξα θνηλήο εζπρίαο γηα λα 

πεξάζεη ε ψξα κνπ.  

Βαιέξηα:  Δκέλα κνπ αξέζεη λα κνπ δηαβάδνπλ παξακχζηα γηαηί βιέπσ σξαία φλεηξα.  

Κσλζηαληίλα: Έρνπλ κέζα ηνπο ρξψκα είλαη ελδηαθέξνληα γηα απηφ κνπ αξέζνπλ.  

Γηψξγνο: Γηαηί θάπνηε κπνξεί λα δσ έλα φλεηξν πνπ λα είλαη ζρεηηθφ κε έλα βηβιίν πνπ έρσ 

δηαβάζεη.  

Γηαπηζηψλνπκε κέζα απφ ηηο πεξηγξαθηθέο αλαθνξέο ησλ παηδηψλ πσο έρνπλ ζπλδέζεη ηα 

παξακχζηα κε ηελ έλλνηα ηεο ζπληξνθηθφηεηαο αιιά θαη ηνπ νλείξνπ. Ζ ηαχηηζε ηνπ  

παξακπζηνχ – νλείξνπ εκπίπηεη ζε έλα επξχηεξν θχθιν ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο κηαο 

θαη φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ δηεξεχλεζε ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ:  

«νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο φπνπ κπνξεί λα βξεζνχκε 

ζηνλ χπλν καο, ζπρλά πξνθαινχλ πνιχ πεξίεξγα φλεηξα. 

Υξσκαηίδνπλ κε ηε κηα ή ηελ άιιε απφρξσζε ηα ζπλεζηζκέλα 

κηζνρανηηθά, κηζν – επηλνεκέλα φλεηξα, ηα θάλνπλ 

αμηνζαχκαζηα, δσληαλά θαη πξαγκαηηθά θαη καο πξνθαινχλ 

λ‘ αλαδεηήζνπκε ζ‘ απηά θάπνην βαζχ λφεκα θαη ζεκαζία». 

Ouspensky, P. D. (1995:186). 
OPiaget, ζεσξεί φηη ηα παηδηά βιέπνπλ φλεηξα αθφκε θαη απφ ηελ ειηθία ηνπ ελφο έηνπο (Κνχξνο 

1992:121). ηεξηδφκελε ζην ζπκβνιηζκφ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ ίδην γηα  φλεηξν - παηρλίδη, 

εθπίπηεη θαη ε αλάινγε νκαδνπνίεζε νλείξνπ - παξακπζηνχ (Κνχξνο 1992:121). ηελ πεξίπησζε 

καο ηζρχνπλ νη πην θάησ θαηεγνξίεο. (Απνζπψ ηηο νκάδεο ζπκβνιηζκνχ απφ ηνλ β‘ ηφκν 

«Φπρνινγηθά ζέκαηα παηδηψλ θαη εθήβσλ», Πξαθηηθά Γηεζλνχο Ηαηξνςπρνινγηθνχ πλεδξίνπ, 21 

– 24 Μαΐνπ 1992 βι. επηκέιεηα , Ησάλλεο Κνχξνο, ζ.121).  

 

- λεηξα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επηζπκίεο θαη απηφ κε απιή 

επίθιεζε ηνπ επθηαίνπ απνηειέζκαηνο ρσξίο εκθάληζε 

δεπηεξνγελνχο (πνιχπινθνπ) ζπκβνιηζκνχ.  

- λεηξα πνπ αθεγνχληαη έλα επψδπλν γεγνλφο αιιά δίλνληάο ηνπ 

κηα επράξηζηε θαηάιεμε.  

- λεηξα ηηκσξίαο.  

 

Πνιιά πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζηα φλεηξα κφλν επεηδή πνηέ δελ ζπκβαίλνπλ θαη πνηέ δελ 

κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηε δσή (Ouspensky, φ.π.) φκσο ε ζεκαζία ηνπ παξακπζηνχ ζηε 

δσή ηνπ παηδηνχ φπσο θάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ  δηαθξίλεηαη απφ ηελ 

αγάπε γηα ην θαληαζηηθφ, ην καγηθφ θαη ην νλεηξηθφ ηα νπνία ζπληεινχλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ πξφθιεζε 

ζπλζεθψλ  εξεκίαο θαη γαιήλεο ηνπ ςπρηθνχ ηνπο θφζκνπ (Σνκαζίδεο, 1982).  

 

Δλδηαθέξνλ ππήξμε ην γεγνλφο φηη ζην ζχλνιν ησλ 36 παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξέκβαζε ηα 6 εμ απηψλ απάληεζαλ φηη δελ ηνπο αξέζεη λα ηνπο ιέλε παξακχζηα. 

Παξαζέησ ηηο απαληήζεηο ηνπο ελδεηθηηθά:  

Μαξηάλλα: Λέλε γεληθά ραδνκάξεο. Τπάξρεη δειαδή θνπέια πνπ λα κεηακνξθψλεηαη θαη λα 

ηεο βάδνπλε γνβάθη;  
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Κψζηαο: Γηαηί είλαη βαξεηά, πξνηηκψ λα παίδσ  εθείλε ηελ ψξα κε ηνπο θίινπο κνπ 

πνδφζθαηξν.  

Αιεμάλδξα: Λέλε απίζαλα, πξάγκαηα, απηά δελ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ.  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ δελ ηνπο αξέζνπλ ηα παξακχζηα, δηαπηζηψλνπκε φηη 

πξνηηκνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ ειεχζεξε ηνπο ψξα κε ην παηρλίδη θαη φηη βιέπνπλ ηε 

δξάζε ησλ παξακπζηψλ ξεαιηζηηθά. Ζ απφξξηςε απηή έγθεηηαη πεξηζζφηεξν ζηε 

γεληθφηεξε ζέζε φηη ην παξακχζη είλαη ππαίηην γηα ηε «κεηάιιαμε» ηνπ παηδηνχ απφ 

δξαζηήξην θαη ξεαιηζηηθφ ζε παζεηηθφ θαη νλεηξνπφιν (Σνκαζίδεο, 1982). Ζ άξλεζε ηεο 

Μαξηάλλαο γηα ηελ αλάγλσζε – αθξφαζε παξακπζηνχ, εκπίπηεη ζην ξφιν ησλ 

κεηακνξθψζεσλ φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηε ηαρηνπνχηα, ην θνξπθαίν 

παξάδεηγκα παξακπζηνχ – κεηακφξθσζεο. Ζ αξλεηηθή δηάζεζε ηεο νθηάρξνλεο 

καζήηξηαο θαη ην πεηζηηθφ ηεο επηρείξεκααλήθεη ζην γεληθφηεξν αξλεηηθφ θιίκα ηεο 

έξεπλαο, ζρεηηθά κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηνπ παξακπζηνχ,ιφγσ ηνπ φηη ην παξακχζη 

ηειεηψλεη ζπλήζσο κε έλα γάκν ή κηα ζηέςε (πξίγθηπα – πξηγθίπηζζα) ρσξίοφκσο λα 

πξνζθέξεη εζηθά δηδάγκαηα ηα νπνία λα δίλνπλ ηξνθή γηα ζθέςε ζην παηδί (Koninova, 

2001). Φπζηθά ζηε ηαρηνπνχηα, ζηελ ηζηνξία ηεο νπνίαο αλαθέξζεθε ε Μαξηάλλα, ην 

εζηθφ δίδαγκα θηλείηαη ζε δχν επίπεδα. Πξσηίζησο πσο ην παηδί καζαίλεη λα δηαθξίλεη ην 

θαιφ απφ ην θαθφ θαη πσο γηα λα θεξδίζεη ην βαζίιεην ηνπ πξέπεη λα είλαη έηνηκν λα 

ππνζηεί γηα έλα δηάζηεκα κηα δσή «ηαρηνπνχηαο», φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο δνθηκαζίεο 

πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, αιιά επίζεο ζε ζρέζε κε ηα δχζθνια θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα 

εθπιεξψζεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ζηε δσή ηνπ (Μπέηειρατκ,1995). πλεπψο, ε 

ζπδήηεζε θαη ν δηάινγνο πνπ αθνινπζεί ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνχ απφ ηνλ ελήιηθα 

αθεγεηή ( π.ρ. γνλέα – εθπαηδεπηηθφ – παππνχ, γηαγηά) ζεσξψ φηη δηαδξακαηίδεη ην 

ζπνπδαηφηεξν ξφιν έηζη ψζηε ην παηδί λα δηαθξίλεη ην θαληαζηηθφ απφ ην πξαγκαηηθφ θαη 

λα αθνκνηψζεη ηα εζηθά δηδάγκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηφ.  

 

Σν δεχηεξν εξψηεκα αθνξνχζε ην πξφζσπν ηεο γηαγηάο ζηα παξακχζηα γηα ην νπνίν 

δήισζαλ:  

Μάξθνο: Κάπσο πεξίεξγα επεηδή ην λα πξσηαγσληζηεί κηα γηαγηά ζε έλα παξακχζη δελ κνπ 

θαίλεηαη ηφζν ινγηθφ ε γηαγηά ζπλήζσο ιέεη παξακχζηα.  

ηεθαλία: Νηψζσ ραξνχκελε γηαηί κπνξεί λα είλαη ε δηθή κνπ γηαγηά.  

Μαξία: Νηψζσ βαξεκάξα.  

Καη ζ‘ απηφ ην εξψηεκα δηαπηζηψλνπκε φηη νη απφςεηο ησλ παηδηψλ δηίζηαληαη. 

Γηαθαίλεηαη πσο έρνπλ ζπλδέζεη ην πξφζσπν ηεο γηαγηάο ζηνλ ξφιν ηνπ αθεγεηή, ζηελ 

ηαχηηζε κε ηε δηθή ηνπο γηαγηά αιιά θαη ζηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, 

ραξνχκελε – βαξεκάξα.  

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ, ξψηεζα ηα παηδηά ηα νπνία εθδήισζαλ αξλεηηθή 

άπνςε γηα ηελ αθξφαζε – αλάγλσζε παξακπζηψλ εάλ άιιαμαλ γλψκε. Σα ηέζζεξα απφ ηα 

έμη άιιαμαλ γλψκε γηαηί: 

Κψζηαο: Γηαηί είρε θίδηα.  

Μαξηάλλα: Δίρε σξαία ηζηνξία. Γελ ηελ γλψξηδα. 

Γεκήηξεο: Γηαηί κνπ άξεζε λα ζαο αθνχσ ε κακά κνπ δελ ηα ιέεη έηζη.  

Αιεμάλδξα: Μνπ άξεζε ην είπαηε πνιχ σξαία.  

Σα άιια δχν δήισζαλ φηη δελ ηνπο άξεζε θαζφινπ θαη πσο ε άπνςε ηνπο δελ άιιαμε, 

σζηφζν θαη ηα έμη παηδηά, δελ ήζειαλ λα θχγνπλ απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Αμίδεη 

εδψ λα αλαθέξσ φηη παξαηήξεζα, πσο θαη ηα έμη παηδηά πνπ δηαθξίλνληαλ απφ αξλεηηθή 

δηάζεζε, θάζνληαλ ζε ζεηξά, ην έλα θνληά ζην άιιν θαη αλήθαλ νπζηαζηηθά ζε κηα 

«παξέα ηεο ηάμεο δείρλνληαο θάπνηα κνξθή «αιιειεμάξηεζεο» (Καθαβνχιεο, 1997). 

Αδηακθηζβήηεηα, ε έλδεημε αληίζεησλ ζπλαηζζεκάησλ/ άπνςεο πηζαλφηαηα λα ιάκβαλε 
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ηε κνξθή ηεο απφξξηςεο, αληίδξαζεο, δηαθσλίαο ή θαη ηεο ζχγθξνπζεο (Καθαβνχιεο, 

φ.π).  

 

 

Σα ππφινηπα παηδηά απάληεζαλ: 

Σφληα: Μνπ άξεζε πάξα πνιχ έλησζα σξαία γηαηί νη κήλεο απνθάζηζαλ ην ζσζηφ.  

ηέθαλνο: Μνπ άξεζε γηαηί είδακε φηη πάληνηε ζα ηηκσξείηαη ην θαθφ θαη έλησζα πεξηέξγεηα 

γηα ηε ζπλέρεηα θαη επηπρψο είρε ραξνχκελν ηέινο.  

Κπξηαθή: Μαο έδεημε παξαδείγκαηα φηη απηή ε πξψηε γηαγηά βνήζεζε γηα λα ληψζνπλ νη 

κήλεο ραξνχκελνη ελψ γηα ηε δεχηεξε έλησζα θαθία γηαηί έιεγε άζρεκα πξάγκαηα.  

νθία: Νηψζσ σξαία αιιά θαη πεξηέξγεηα. Πψο γίλεηαη κηα γηαγηά λα θφβεη μχια;  

ηελ εξψηεζε εάλ νη δψδεθα κήλεο έπξαμαλ ζσζηά θαη έδσζαλ ζηελ δεχηεξε γηαγηά ην 

ζαθνχιη κε ηα θίδηα πάξζεθαλ νη εμήο απαληήζεηο:  

Διέλε: Έθαλαλ θαιά θαη έδσζαλ ηα θίδηα γηαηί ήηαλ πάξα πνιχ θαθηά θαη δελ ήηαλ ζσζηά 

ηα ιφγηα ηεο. 

Υξηζηίλα: Καη ‘γσ ζεσξψ ζσζηφ πνπ ηεο έδσζαλ ηα θίδηα επεηδή έιεγε θαθά ιφγηα γηα 

φινπο ηνπο κήλεο θαη κε ην δίθην ηνπο θη απηνί ζχκσζαλ.  

Αιίθε: Δγψ ζεσξψ φηη θαλνληθά δελ έπξεπε λα ηεο είραλ δψζεη ηίπνηα επεηδή έιεγε πάξα 

πνιχ θαθά πξάγκαηα θαη έπξεπε λα ηελ αγλνήζνπλ. 

Αιέμαλδξνο: Καιά ηεο έθαλαλ θαη ηεο έδσζαλ ηα θίδηα γηαηί έκαζε ην κάζεκά ηεο, φηαλ 

αλνίγεη ην ζηφκα ηεο λα μέξεη πψο λα κηιά.  

ηάζεο: Ήηαλ ιάζνο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απηνγλσζία θαη κελ πιεγσζνχλ απφ ηα ιφγηα 

ηεο γξηάο.  

νθία: Γελ έπξεπε λα αζρνιεζνχλ, αθνχ ε άιιε δελ ηνπο ήζειε ηη λα θάλνπκε; 

Άξα βαζηδφκελα ζηελ ππφζεζε ηνπ παξακπζηνχ, ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηα αηζζήκαηα ηνπο 

θαη γλψξηδαλ πψο εθθξάδεηαη ζηελ πξάμε ε δήιηα, ν θζφλνο θαη ν «θαθφο ιφγνο». Χο 

αληίδξαζε έθθξαζεο, ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά θπξηάξρεζαλ ε εθδίθεζε, ν ζπκφο, 

ε άγλνηα, επγέλεηα – αγέλεηα θαη ε αδηαθνξία.  

Αθνινχζσο έζεζα ζηα παηδηά ην εξψηεκα εάλ κπνξνχζαλ λα κνπ πνπλ ηη καο δηδάζθεη ην 

παξακχζη πνπ δηαβάζακε:  

Έθε: Μαο δηδάζθεη φηη δελ πξέπεη λα δειεχνπκε γηαηί έρεη θαθέο επηπηψζεηο. 

Δπγελία: Μαο δίδαμε λα κε κηιάκε άζρεκα θαη λα κε ιέκε θαθά ιφγηα γηα θάπνηνλ γηαηί 

κεηά ίζσο ζα αιιάμνπκε γλψκε θαη γεληθά λα κε κηιάκε έηζη ζε θίινπο ή ζε ζπγγελείο. 

Βαζίιεο: Γελ πξέπεη λα δειεχνπκε θαη δελ πξέπεη λα θάλνπκε ηνπο άιινπο λα ληψζνπλ ηφζν 

άζρεκα αιιά λα ην ιέκε κε πην σξαίν ηξφπν.  

Γηάλλεο: Ήηαλ άζρεκν πεξηζηαηηθφ γηαηί φηαλ ιέκε ζηνλ άιιν ηφζν απφηνκα ιφγηα ηνλ 

ζηελαρσξνχκε.  

Θεσξψληαο ην εξψηεκα απηφ, σο θξηζηκφηεξν ηεο παξέκβαζεο,γηαηί αθνινπζψληαο 

νπζηαζηηθά ηε καηεπηηθή κέζνδν ζηφρεπα ζηελ απάληεζή ηνπ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά έγηλε 

θαηνξζσηφ ψζηε νη καζεηέο λα δψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο φζνλ αθνξά ην εζηθφ 

δίδαγκα ηνπ παξακπζηνχ ρσξίο νπζηαζηηθά λα παξέκβσ θαη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν παηδηά 

πνπ δελ είραλ ππνςηαζηεί ην δίδαγκα παξαζπξφκελα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο κπφξεζαλ επρεξέζηαηα λα εθθξάζνπλ θαη απηά ηελ δηθή ηνπο άπνςε. 

 

πκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά ζηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε ε παξνπζίαζε κηαο παξέκβαζεο κε 

θχξην εξγαιείν έλα θείκελν ηεο γξαπηήο ιατθήο παξάδνζεο ηεο ηεξεάο Διιάδνο θαη ηελ 

αθήγεζή ηνπ ζε κηα νκάδα παηδηψλ πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. πλνπηηθά φπσο απέδεημαλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο, ηα παξακχζηα αξέζνπλ ζηα παηδηά θαη είλαη γη‘ απηά 
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έλα αγαπεκέλν αληηθείκελν γηα ηε δσή ηνπο. Φπζηθά φπσο ππνζηεξίρζεθε ππάξρνπλ θαη 

παηδηά κε αληίζεηε άπνςε, ησλ νπνίσλ φκσο ε ζπκπεξηθνξά δελ επεξέαζε ηε ξνή ηεο 

δηδαζθαιίαο,αληηζέησο ζπκκεηείραλ ζεηηθά ζηε δηεμαγσγή ηεο. Πξνζζεηηθφ ζεηηθφ 

ππήξμε θαη ην γεγνλφο φηη θαλέλα απ‘ απηά δελ ήζεια λα θχγεη απφ ηελ ηάμε, ελφζσ 

δηήξθεζε ε δξάζε. Σέινο, ηα παηδηά θαηφξζσζαλ λα αληρλεχζνπλ ηε ζεηηθή θαη αξλεηηθή 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κέζα απφ ηνλ ελεξγφ ξφιν πνπ είραλ ζηελ ηζηνξία νη κήλεο θαη 

λα δηαθξίλνπλ ην εζηθφ απφ ην αλήζηθν, ην θαιφ απφ ην θαθφ κέζα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ δξάζε ησλ δχν γηαγηάδσλ.  
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Παξάξηεκα 

Σν παξακχζη ζα δηδαρζεί ζην 17
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Υατδαξίνπ, ζην πιαίζην δξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ δήκν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο.  

Σν ιατθφ παξακχζη «Οη δψδεθα κήλεο», ζα δηδαρζεί έηζη ψζηε λα γλσξίζνπλ ηνπο 12 

κήλεο θαη ηηο 4 επνρέο κέζα απφ θαληαζηηθέο εηθφλεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

κέζα απφ ηελ αθήγεζε. Να δηαθξίλνπλ ην εζηθφ δίδαγκα ηνπ «θαινχ – θαθνχ» κέζα απφ 

ην πξφζσπν ηεο γηαγηάο, λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο, λα δψζνπλ κνξθή ζηνπ 

κήλεο θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηέινο λα κάζνπλ ηηο παξνηκίεο ηεο 

ειιεληθήο παξάδνζεο.  

πγθεθξηκέλα πξηλ απφ ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ έζεζα ηέζζεξηο εξεπλεηηθνχο 

ζηφρνπο νη νπνίνη θαη βνήζεζαλ ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο κνπ:  
1. Να γλσξίζνπλ θαη λα κάζνπλ ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηνπ 12 κήλεο θαη ηηο 4 

επνρέο κέζα απφ ηελ αθξφαζε – εηθφλα. 

2. Να δηαθξίλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θαινχ – θαθνχ.  

3. Να εθθξάζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ. 

4. Να κάζνπλ θάπνηεο παξνηκίεο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο.  

Πξηλ απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ έθαλα κία ζπδήηεζε κε ηα παηδηά ηα έηζη ψζηε 

λα γλσξίδσ εάλ ην αθξναηήξην κνπ γλψξηδε ηα εμήο:  
1. αο αξέζεη λα ζαο ιέλε παξακχζηα; Αλ λαη γηαηί; Αλ φρη γηαηί;  

2. Γλσξίδεηε ηνπο δψδεθα κήλεο;  

3. Γλσξίδεηε ηηο ηέζζεξηο επνρέο;  

4. Πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζαο κήλαο;  

5. Ση ληψζεηε γηα ην πξφζσπν ηεο γηαγηάο ζηα παξακχζηα;  

6. Αλ γλσξίδνπλ θάπνηεο παξνηκίεο γηα ηνπο κήλεο.  

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ ξψηεζα ηα παηδηά ηα εμήο:  
1. Αλ ζπκνχληαη ηνπο 12 κήλεο πνπ άθνπζαλ ζηελ ηζηνξία.  

2. Αλ άιιαμαλ γλψκε γηα ην πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ηνπο κήλαο. Αλ λαη γηαηί;  

3. Θεσξνχλ φηη είραλ δίθαην νη δψδεθα κήλεο θαη έδσζαλ ζηε δεχηεξε γηαγηά θίδηα αληί 

θινπξηά;  

4. Ση καο δηδάζθεη ην παξακχζη;  

5. Πνηα απφ φιεο ηηο παξνηκίεο πνπ άθνπζαλ ηνπο άξεζε θαη γηαηί; 

6. Πψο έλησζαλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ 
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Σν ηίκην παηρλίδη (fair  play) ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα θχιν θαη ειηθία 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

 
Σζηφπαο Ησάλλεο 

MSc, χολικόσ ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ, Π.Δ.Ε.Β. Αιγαύου 
tsiopjohn@hotmail.gr 

Περύληψη 

κοπϐσ τησ παροϑςασ ϋρευνασ όταν να εξετϊςει τισ ςυμπεριφορϋσ του τύμιου παιχνιδιοϑ ςτο 
μϊθημα τησ Υυςικόσ Αγωγόσ, ςε ςχϋςη με τον παρϊγοντα φϑλο και την ηλικύα των μαθητών. την 
ϋρευνα πόραν μϋροσ 554 μαθητϋσ (278 αγϐρια και 276 κορύτςια) ηλικύασ 13 ϋωσ 15 χρϐνων. Οι 
μαθητϋσ ςυμπληρώςαν ερωτηματολϐγια που αξιολϐγηςαν το κλύμα παρακύνηςησ του καθηγητό και 
τισ ςυμπεριφορϋσ του τύμιου παιχνιδιοϑ.  

Πολυμεταβλητό ανϊλυςη διακϑμανςησ (three-way MANOVA) εφαρμϐςτηκε για να εξεταςτοϑν 
πιθανϋσ διαφορϋσ ςτισ ςυμπεριφορϋσ του τύμιου παιχνιδιοϑ μεταξϑ του φϑλου και τησ ηλικύασ-τϊξησ. 
Σα αποτελϋςματα φανϋρωςαν ςημαντικό κϑρια επύδραςη του φϑλου ςτισ αρνητικϋσ διαςτϊςεισ του 
τύμιου παιχνιδιοϑ και ςυγκεκριμϋνα ςτουσ παρϊγοντεσ, «τϋχνη νύκησ» (F1,553= 9.44, p<.05) και ςτο 
«κλϋψιμο» (F1,553= 10.29, p<.01), με τα αγϐρια να παρουςιϊζουν υψηλϐτερα ςκορ ςε ςχϋςη με τα 
κορύτςια. Η ηλικύα-τϊξη επύςησ παρουςύαςε ςημαντικό κϑρια επύδραςη ςτουσ παρϊγοντεσ, «τϋχνη 
νύκησ» (F2,553= 5.57, p<.01) με τουσ μαθητϋσ τησ Γ΄ τϊξησ να ϋχουν υψηλϐτερα ςκορ ςε ςχϋςη με τουσ 
μαθητϋσ τησ Α΄ τϊξησ και ςτο «κλϋψιμο» (F2,553=5.93, p<.01), ϐπου οι μαθητϋσ τησ Γ΄ τϊξησ και τησ Β΄ 
τϊξησ εμφανύςανε υψηλϐτερα ςκορ ςε ςχϋςη με τουσ μαθητϋσ τησ Α΄ τϊξησ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: τύμιο παιχνύδι, φϑλο, ηλικύα, ηθικό ανϊπτυξη, φυςικό αγωγό. 

 Ειςαγωγό 

Η Υυςικό Αγωγό ςτην Εκπαύδευςη ϋχει να επιτελϋςει ϋνα ςημαντικϐ και πολϑπλευρο 
ϋργο. τα Νϋα Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα του ΤΠ.Ε.Π.Θ (2003) ςυγκεκριμενοποιεύ το ϋργο αυτϐ 
θϋτοντασ τουσ επιμϋρουσ ςκοποϑσ του μαθόματοσ τησ Υυςικόσ Αγωγόσ που η εκπλόρωςό 
τουσ θα ςυμβϊλλει ςτο γενικϐ επιτελοϑμενο ϋργο τησ παιδεύασ-αγωγόσ. Οι ςτϐχοι τησ Υ.Α. 
για το Γυμνϊςιο εύναι: α) ςωματικϐσ τομϋασ (ψυχοκινητικϐσ) β) ςυναιςθηματικϐσ τομϋασ 
(κοινωνικόσ-ηθικόσ), γ) γνωςτικϐσ τομϋασ (απϐκτηςη γνώςεων ςχετικών με τον 
αθλητιςμϐ και ςυνειδητοπούηςη τησ ανϊγκησ για βύου ϊςκηςη). υγκεκριμϋνα ςτον 
κοινωνικϐ-ηθικϐ ςτϐχο αναφϋρετε ϐτι: «αυτϐσ καλλιεργεύται κυρύωσ με τισ ομαδικϋσ 
αθλητικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ εύναι οι αθλοπαιδιϋσ. Αλλϊ και ςτα ϊλλα αθλόματα 
αντικεύμενα (φυςικό κατϊςταςη, χορϐσ, γυμναςτικό) μπορεύ το μϊθημα να οργανωθεύ με 
τϋτοιο τρϐπο, ώςτε να καλλιεργηθεύ αναπτυχθεύ το κοινωνικϐ και ηθικϐ ςτοιχεύο. Πρϋπει 
πϊντωσ να τονιςτεύ ϐτι η καλλιϋργεια των παραπϊνω δϑο ςτοιχεύων δεν γύνεται αυτϐματα 
και οι καθηγητϋσ Υ.Α.  οφεύλουν να το θϋτουν ςαν κϑριο ό επιμϋρουσ ςτϐχο του ημερόςιου 
προγρϊμματοσ και να προςπαθοϑν προγραμματιςμϋνα να δημιουργοϑν ςυνθόκεσ και 
ευκαιρύεσ, μϋςα απϐ τισ οπούεσ να μπορεύ να τονιςτεύ το κοινωνικϐ και ηθικϐ ςτοιχεύο. 

Η ηθικό εύναι ριζωμϋνη ςτην κοινωνύα και την ανθρώπινη ψυχό. Εμφανύςτηκε απϐ τϐτε 
που ο ϊνθρωποσ ϊρχιςε να ζει ςε ομϊδεσ και το ϋνα ϊτομο μποροϑςε να επηρεϊζει το ϊλλο. 
Η ηθικό, με βϊςη την κλαςικό Ελληνικό ςημαςύα, εμφανύζεται ςαν δεξιϐτητα να αποφαςύζει 
κϊποιοσ ποιο εύναι το ςωςτϐ και ποιο εύναι το λϊθοσ. Ο Πλϊτων (427-347 π.χ.) ςϑμφωνα με 
τον Παπανοϑτςο (1995) πύςτευε ϐτι ϐποιοσ γνωρύζει το καλϐ, εύναι καλϐσ και πρϊττει το 
καλϐ και επομϋνωσ κανϋνασ δεν εύναι κακϐσ με την θϋληςό του αλλϊ μϐνο απϐ ϊγνοια. Για 
τον Αριςτοτϋλη (384-322 π.χ.) η ηθικό δεν περιορύζεται ςτο ατομικϐ επύπεδο αλλϊ και ςε 
κοινωνικϐ. Ϊτςι αναζότηςε την ηθικό τελεύωςη του ανθρώπου ςτον οργανωμϋνο ομαδικϐ 
βύο και μελϋτηςε ϐλεσ τισ μορφϋσ επικοινωνύασ, αποδύδοντασ κορυφαύα ςημαςύα ςτη φιλύα 
που με ιδιαύτερο ζόλο και προςωπικό θϋρμη την ερμόνευςε ωσ ηθικϐ φαινϐμενο ςε κϊθε 
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πτυχό τησ ατομικόσ και τησ κοινωνικόσ ζωόσ. Η ηθικό ουςιαςτικϊ εύναι εκεύνο το μϋροσ τησ 
προςωπικϐτητασ που εκφρϊζει το δεςμϐ του ατϐμου με την κοινωνύα (Hoffman, 1992), και 
αποτελεύται απϐ κανϐνεσ, ϋθιμα ό αρχϋσ που ρυθμύζουν την ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ προσ 
τουσ ϊλλουσ ανθρώπουσ, ςυμπεριφορϊ που επηρεϊζει την ανθρώπινη ευημερύα. 

Σο μϊθημα τησ Υυςικόσ Αγωγόσ εύναι πιθανώσ το ςημαντικϐτερο πλαύςιο ςωματικόσ 
δραςτηριϐτητασ και  αποτελεύ το ιδανικϐτερο περιβϊλλον για την ανϊπτυξη του ηθικοϑ 
χαρακτόρα. Κατ’ αρχόν η Υυςικό Αγωγό εύναι λιγϐτερο εμπορευματοποιημϋνη απϐ τον 
οργανωμϋνο αθλητιςμϐ και δύνει μικρϐτερη ϋμφαςη ςτη νύκη. Επύςησ, παρϋχετε ϋνα ϊριςτο 
πλαύςιο για την ηθικό ανϊπτυξη, επειδό οργανώνεται και χτύζεται απϐ ϋναν εκπαιδευμϋνο 
καθηγητό Υυςικόσ Αγωγόσ. Ειδικϐτερα, η ηθικό εκπαύδευςη των παιδιών μϋςω του 
μαθόματοσ τησ φυςικόσ αγωγόσ δύνει τη δυνατϐτητα ςτα παιδιϊ για απϐκτηςη ικανϐτητασ 
για ηθικϋσ κρύςεισ, ανϊληψη ρϐλων, αύςθηςη ευθϑνησ και ανϊπτυξη ςτοργόσ 
(ενδιαφϋροντοσ) για τουσ ϊλλουσ ανθρώπουσ (Telama, 1999). Πρϐςφατα, μελϋτη φανϋρωςε 
ϐτι οι θετικϋσ αθλητικϋσ ςυμπεριφορϋσ μαθητών γυμναςύου ςχετύζονται με το κλύμα 
παρακύνηςησ με ϋμφαςη ςτην προςπϊθεια και τον προςανατολιςμϐ ςτο ϋργο (Διγγελύδησ & 
Κρομμϑδασ, 2008).  

Η ϊποψη που φαύνεται να επικρατεύ εύναι ϐτι ο χαρακτόρασ δε χτύζεται αυτϐματα, αλλϊ 
με την επύδραςη ενϐσ ςυνϐλου παραγϐντων που υπϊρχουν ςτον χώρο του παιχνιδιοϑ καθώσ 
και τισ κοινωνικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ ςτο ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον.                            

τα πλαύςια τησ εκπαύδευςησ του χαρακτόρα και τησ ηθικόσ ςϑμφωνα με  τον Πρώώο 
(2007), ςτη διϊρκεια του μαθόματοσ τησ φυςικόσ αγωγόσ και του ανταγωνιςτικοϑ ςχολικοϑ 
αθλητιςμοϑ, οι ηθικϋσ αξύεσ που πρϋπει να ενιςχϑονται εύναι: η φροντύδα (ενδιαφϋρον), η 
τιμιϐτητα , η δικαιοςϑνη, η ευθϑνη, η ςυνεργαςύα και ο ςεβαςμϐσ του εαυτοϑ και των 
ϊλλων. υγκεκριμϋνα η αξύα τησ τιμιϐτητασ ςτον  αθλητιςμϐ εξετϊζεται μϋςα απϐ την ςτϊςη 
«τύμιο φϋρςιμο», η οπούα εκφρϊζεται απϐ μύα δϋςμη τεςςϊρων διαςτϊςεων: ςεβαςμϐ ςτουσ 
κανϐνεσ και τουσ επύςημουσ (π.χ. διαιτητϋσ),  ενδιαφϋρον για τισ κοινωνικϋσ ςυμβϊςεισ 
(ϐπωσ η ϑπαρξη καλοϑ ηττημϋνου),  ςεβαςμϐσ ςτουσ αντιπϊλουσ,  αποφυγό τησ αντύληψησ  
για την απϐκτηςη τησ νύκησ  με κϊθε μϋςο. 
      Ο ευρϑτερα διαδεδομϋνοσ ϐροσ που χρηςιμοποιεύται ςόμερα για να εκφρϊςει την ηθικό 
ςυμπεριφορϊ και το «ευ αγωνύζεςθαι» ςτον αθλητιςμϐ εύναι το τύμιο παιχνύδι (fair play). 
Με αυτϐν τον ϐρο αναδεικνϑεται η ϊποψη ϐτι τα ςπορ πρϋπει να χρηςιμοποιοϑνται για να 
διδϊξουν θετικϋσ ηθικϋσ και κοινωνικϋσ αξύεσ. Όταν ο ςτϐχοσ ςτον αθλητιςμϐ εύναι η 
επύτευξη τησ νύκησ με κϊθε μϋςο, τϐτε η παραβύαςη των κανϐνων του παιχνιδιοϑ, η 
εξαπϊτηςη του διαιτητό, το ςκληρϐ αντιαθλητικϐ παιχνύδι και η ϊςκηςη βύασ εύναι ςτοιχεύα 
που δεςπϐζουν ςτο ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον (Shields et al., 2007). ϑμφωνα με την 
αναφορϊ  ςτην πλατφϐρμα του ψηφιακοϑ ςχολεύου-Διαδραςτικϊ χολικϊ Βιβλύα του 
Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (2007), ςωςτό αθλητικό ςυμπεριφορϊ ςημαύνει: 

 Να παύζεισ ςϑμφωνα με τουσ κανονιςμοϑσ. 
 Να ςϋβεςαι τουσ ςυμπαύκτεσ ςου, τουσ αντιπϊλουσ ςου, τουσ διαιτητϋσ. 
 Να νικϊσ χωρύσ να εξοργύζεςαι ό να γύνεςαι χαιρϋκακοσ. 
 Να χϊνεισ χωρύσ να παραπονιϋςαι ό να δικαιολογεύςαι. 

Οι Shields και Bredemeier (1995) υποςτόριξαν, ϐτι η Υυςικό Αγωγό εύναι “παραδοςιακϊ 
δομημϋνη με λιγϐτερη ϋμφαςη ςτον ανταγωνιςμϐ και ελϊχιςτεσ εξωτερικϋσ πιϋςεισ με 
ϋμφαςη ςτο αποτϋλεςμα”, ςε αντύθεςη με τον αθλητιςμϐ, ςτον οπούο εμπεριϋχεται ςκληρό 
προπϐνηςη, με ϋντονο χαρακτηριςτικϐ ςτϐχο ςτην επύδοςη και ςτην επύτευξη τησ επιτυχύασ 
με οποιοδόποτε τρϐπο.  

 Βϊςει τησ γνωςτικο-εξελικτικόσ θεωρύασ, η ηθικό ωριμϐτητα ςχετύζεται θετικϊ με την 
ηλικύα και υπϊρχει ςαφόσ ςχϋςη μεταξϑ τησ ηλικύασ και των ςταδύων ανϊπτυξησ τησ ηθικόσ 
ςκϋψησ (Kohlberg, 1976). 
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 Γενικϊ η μϋχρι τώρα ϋρευνα ςτο ευρϑτερο κοινωνικϐ περιβϊλλον υποςτηρύζει, ϐτι καθώσ 
οι μαθητϋσ αναπτϑςςονται η θετικό κοινωνικοηθικό ςυμπεριφορϊ βελτιώνεται ( Fabes, 
Carlo, Kupanoff & Lable, 1999). Η ηθικό ωριμϐτητα ςχετύζεται θετικϊ με την ηλικύα 
ςϑμφωνα με τουσ θεωρητικοϑσ του χώρου (Kohlberg, 1976; Rest, 1986), οι οπούοι 
υποςτηρύζουν ϐτι υπϊρχει ςαφόσ ςχϋςη μεταξϑ τησ ηλικύασ και των ςταδύων ανϊπτυξησ τησ 
ηθικόσ ςκϋψησ.  

 Ο γεληθφο απηφο ηζρπξηζκφο δηαθνξνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηηο Bredemeier θαη Shields 

(1986a, 1993), νη νπνίεο ππνζηήξημαλ φηη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ αιιάδνπλ φηαλ βξίζθνληαη 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ αζιεηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε αζιεηηθφ πεξηβάιινλ νη ζπκπεξηθνξέο 

ησλ αηφκσλ είλαη πην εγσθεληξηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδεηθλχνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ε παξφκνηεο κειέηεο (Bredemeier & Shields, 1984a; Πξψηνο, & Γνγάλεο, 

2003)) έρνπλ εληνπίζεη δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζε 

επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 Ο Deluty (1984) εληφπηζε δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ζηηο ηάζεηο επηζεηηθφηεηαο, 

αλαθέξνληαο φηη νη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απμήζεθαλ θαη νη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηψζεθαλ 

απφ ηελ ηξίηε ζηελ πέκπηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. Ζ Bredemeier (1994) επίζεο εληφπηζε δηαθνξέο 

αλά ειηθία ζε επηζεηηθέο θαη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεηάξηεο 

δεκνηηθνχ θαη πξψηεο γπκλαζίνπ, ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ ηαπηφρξνλεο δηαθνξέο ζηελ εζηθή 

ινγηθή ηνπο.  

  τον Ελληνικϐ χώρο και ςτο περιβϊλλον τησ φυςικόσ αγωγόσ εςτιϊςτηκε η μελϋτη των 
Hassandra, Gouda και Theodorakis (2007), ςε 740 μαθητϋσ ( 10 ϋωσ 18 χρονών), των 
οπούων τα ευρόματα φανερώνουν ϐτι οι θετικϋσ κοινωνικοηθικϋσ ςυμπεριφορϋσ του τύμιου 
παιχνιδιοϑ μειώνονται με την ηλικύα, ενώ οι αντικοινωνικϋσ ςυμπεριφορϋσ ςτο τύμιο 
παιχνύδι και ςτην ηθικϐτητα τησ καθημερινόσ ζωόσ αυξϊνονται.  

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα ησλ Beyth-Marom, Austin, Fischhoff, 

Palmgren θαη Jacobs-Quadrel (1993), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη λένη άλζξσπνη ειηθίαο 12-13 

εηψλ έρνπλ ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο κε ηνπο ελήιηθεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πηζαλψλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξνπλ νη πξαγκαηνπνηνχκελεο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. Απηφ 

φκσο δε θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη γηα ηνπο λένπο άλσ ησλ 14 εηψλ, φπνπ κε ην πέξαζκα ζηελ 

εθεβεία θαη ηπρφλ εκπινθή ζε αληηθνηλσληθέο-επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο άηξσην θαη νη θαθέο ζπλέπεηεο δελ ζα ζπκβνχλ πνηέ ζε απηνχο.  

πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ηψξα εξεπλψλ, απφ ηελ κηα κεξηά επηβεβαηψλνπλ ηνλ 

εμειηθηηθφ ραξαθηήξα ηεο εζηθήο θξίζεο θαη εληζρχνπλ ηελ ηζρχ  ηνπ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα 

ηεο ηνπιάρηζηνλ ζηελ θνηλσληθή θαζεκεξηλή δσή. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

αζιεηηζκνχ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε καθξφρξνλε αληαγσληζηηθή ελαζρφιεζε ηνπ λένπ θαηά ηελ 

πξνεθεβηθή θαη εθεβηθή πνξεία ηεο αλάπηπμήο ηνπ, επηθέξεη ηελ παξνπζία αληηθνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ 

  Όςον αφορϊ το φϑλο, η Gilligan (1982) υποςτόριξε ϐτι ο ηθικϐσ διαλογιςμϐσ των 
γυναικών τεύνει να αντανακλϊ ϋναν προςανατολιςμϐ ςτη φροντύδα, ενώ οι ϊνδρεσ ςυνόθωσ 
υιοθετοϑν τη δικαιοςϑνη για να προςεγγύςουν τα ηθικϊ διλόμματα. Η παραπϊνω διϊκριςη 
ςτον ηθικϐ προςανατολιςμϐ ςε ςχϋςη με το φϑλο, αντανακλϊ διαφορετικό προςϋγγιςη 
ςτουσ τρϐπουσ κρύςησ, των οπούων τα κύνητρα εύναι διαφορετικϊ. 

  Πλειϊδα ερευνητών υποςτηρύζουν ϐτι τα κορύτςια εμφανύζουν θετικϐτερεσ 
κοινωνικοηθικϋσ ςυμπεριφορϋσ απϐ ϐτι τα αγϐρια, τϐςο ςτον κοινωνικϐ ϐςο και ςτον 
αθλητικϐ χώρο (Walker, 1984; Duda, Olson, & Templin, 1991; Eisenberg & Fabes, 1998; ),αν 
και υπϊρχουν ευρόματα για αςόμαντεσ διαφορϋσ ςτον ηθικϐ διαλογιςμϐ των δϑο φϑλων 
ςτα αθλητικϊ πλαύςια (Carlo et.al., 1996; Bredemeier & Shields, 1984a; Miller, Roberts, & 
Ommundsen, 2004).  

   H Βredemeier (1995) ςτην ϋρευνϊ τησ δεν βρόκε κϊποια διαφορϊ ςτο φϑλο και 
ςυγκεκριμϋνα ςτον ηθικϐ διαλογιςμϐ ςε παιδιϊ ηλικύασ 9-12 ετών ςτο χώρο του 
αθλητιςμοϑ. Φωρύσ διαφορϋσ επύςησ κατϋληξαν και τα ευρόματα των Tucker και Parks 
(2001), μεταξϑ παικτών ςε αθλόματα επαφόσ, ςε εκδηλώςεισ επιθετικών ςυμπεριφορών, 
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τονύζοντασ ϐτι οι διαφορϋσ ςτο φϑλο ενδϋχεται να μην εύναι η πλϋον επικρατοϑςα ϊποψη 
που κυριαρχοϑςε ςτισ προηγοϑμενεσ μελϋτεσ.  

   Αξύζει εδώ να ςημειωθεύ ϐςον αφορϊ ςτην εμφϊνιςη ό ϐχι των διαφορών μεταξϑ των 
δϑο φϑλων, ϐτι ϋχουμε τη μεςολϊβηςη πλειϊδασ κοινωνικο-περιβαλλοντικών παραγϐντων, 
ϐπωσ πολιτιςμϐσ, προκαταλόψεισ και κοινωνικϋσ προςδοκύεσ απϐ οικογϋνεια και καθηγητϋσ. 
τη ςημερινό εποχό, ο αριθμϐσ των αγοριών και κοριτςιών που ςυμμετϋχουν μακροχρϐνια 
με τον αθλητιςμϐ δϑναται να εξιςορροπηθεύ, ώςτε η παραδοςιακό ςτερεϐτυπη αντύληψη 
ϐπου ςτα αγϐρια δινϐταν η δυνατϐτητα για περιςςϐτερεσ ευκαιρύεσ ςυμμετοχόσ ςτα ςπορ 
ϋχει ξεπεραςτεύ πλόρωσ (τουλϊχιςτον ςτισ Δυτικϋσ κοινωνύεσ).  

 υνεπώσ, ϐςο υπϊρχουν ςτερεϐτυπα που ενθαρρϑνουν την υιοθϋτηςη διαφορετικών 
αρχών μεταξϑ ανδρών (ατομικϐτητα και ανταγωνιςτικϐτητα) και γυναικών (κοινωνικϐτητα 
και ςυνεργαςύα) ςτα ςπορ, το θϋμα των διαφορών ςε ηθικο-κοινωνικϋσ διαςτϊςεισ θα εύναι 
περύπλοκο (Bredemeier, 1984). 

Μεθοδολογύα 

 Δεύγμα 

την ϋρευνα πόραν μϋροσ 554 μαθητϋσ και μαθότριεσ (278 αγϐρια και 276 κορύτςια) 
Γυμναςύου με την ςυμμετοχό παιδιών και των τριών τϊξεων (Α΄Β΄Γ΄). Οι μαθητϋσ 
προϋρχονταν απϐ 5 ςχολεύα του Ν. Λϊριςασ και 24 διαφορετικών ςχολικών τμημϊτων. Η 
ςυλλογό των δεδομϋνων πραγματοποιόθηκε απϐ τισ απαντόςεισ των μαθητών ςε 
ερωτηματολϐγιο, ςε ώρα μαθόματοσ τησ Υυςικόσ Αγωγόσ και με την παρουςύα μϐνο του 
καθηγητό-ερευνητό. 

 

 χεδιαςμόσ τησ ϋρευνασ - Όργανα Μϋτρηςησ 

Σα παιδιϊ απαντόςανε οικιοθελώσ ςτο παρακϊτω ερωτηματολϐγιο:  
Α) Σο ερωτηματολϐγιο για “το Σύμιο Παιχνύδι ςτη φυςικό αγωγό” (F.P.P.E.Q: Fair play 

in Physical Education Questionnaire- Φαςϊνδρα, Γοϑδασ, Φατζηγεωργιϊδησ και Θεοδωρϊκησ, 
2002) για να αξιολογόςει τισ αυτϐ-αναφερϐμενεσ ςυμπεριφορϋσ τύμιου παιχνιδιοϑ των 
μαθητών, -τριών ςτο μϊθημα τησ φυςικόσ αγωγόσ. Η κλύμακα περιλαμβϊνει 4 διαςτϊςεισ 
που αξιολογοϑν, δϑο θετικϋσ (ςεβαςμϐσ ςτουσ  κανϐνεσ των αθλημϊτων και ςεβαςμϐσ ςτουσ 
ςυμπαύκτεσ) και 2 αρνητικϋσ (τϋχνη νύκησ και κλϋψιμο) αθλητικϋσ ςυμπεριφορϋσ. . Η 
διϊςταςη «ςεβαςμϐσ ςτουσ ςυμπαύκτεσ» περιλαμβϊνει θετικϋσ ςυμπεριφορϋσ ϐπωσ, 
προφορικό υποςτόριξη και αναγνώριςη τησ καλόσ προςπϊθειασ (π.χ. «βοηθϊω τουσ 
ςυμπαύκτεσ μου»). Η διϊςταςη «ςεβαςμϐσ ςτισ τυπικϐτητεσ των ςπορ» περιλαμβϊνει 
θετικϋσ κοινωνικϋσ ςυμπεριφορϋσ που εκδηλώνονται μϋςα ςτα ςπορ (π.χ. «ςτο τϋλοσ δύνω 
το χϋρι ςτουσ αντιπϊλουσ»). αν «κλϋψιμο» ορύζονται αρνητικϋσ ςυμπεριφορϋσ ϐπωσ, η 
παραβύαςη των κανϐνων του παιχνιδιοϑ προςπαθώντασ ταυτϐχρονα να αποφευχθεύ την 
τιμωρύα (π.χ. «κλϋβω αν εύμαι ςύγουροσ ϐτι δεν θα με πιϊςουν»). Η «τϋχνη νύκησ», αντύθετα 
προσ το κλϋψιμο, περιλαμβϊνει αρνητικϋσ ςυμπεριφορϋσ οι οπούεσ δεν αποτελοϑν 
παραβύαςη των κανϐνων του παιχνιδιοϑ, αλλϊ ςυμπεριφορϋσ που εύναι ηθικϊ 
αμφιςβητόςιμεσ και προςχεδιαςμϋνεσ τακτικϋσ με ςκοπϐ να κλονύςουν τουσ αντιπϊλουσ 
(π.χ. «προςπαθώ να εκνευρύςω τουσ αντιπϊλουσ»). Σο ερωτηματολϐγιο ϋχει την 
προθεματικό φρϊςη, «Όταν παύζουμε παιχνύδια…», και αποτελεύται απϐ 16 ερωτόςεισ (4 ςε 
κϊθε παρϊγοντα). Οι απαντόςεισ δύνονται ςε πενταβϊθμια κλύμακα Likert (1=Ποτϋ, 5=Πολϑ 
ςυχνϊ). 

 

Αποτελϋςματα 
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Προκειμϋνου να εξεταςτοϑν πιθανϋσ διαφορϋσ εντϐσ και μεταξϑ των μεταβλητών ανϊ 
φϑλο και τϊξη ϋγινε πολυμεταβλητό ανϊλυςη διακϑμανςησ (three way-ΜANOVA) 2 (αγϐρι – 

κορύτςι) Φ 3 (13-14-15 χρονών).  
Σα αποτελϋςματα ϋδειξαν ςημαντικό κϑρια επύδραςη  για το φϑλο (F4,539= 3.44, p<.01, 

n²=.025), ςημαντικό κϑρια επύδραςη για την τϊξη (F8,1080= 2.37, p<.05, n²= .016) και 
ςημαντικό κϑρια επύδραςη για την αθλητικό ιδιϐτητα (F4,539= 6.89, p<.001, n²= .049).  

 
Πύν. 1 Μϋςοι ϐροι των διαςτϊςεων του τύμιου παιχνιδιοϑ ςε ςχϋςη με το φϑλο και ηλικύα 

 
 
Αναλυτικϐτερα ςϑμφωνα με τον παραπϊνω πύνακα 1, το φϑλο εύχε ςημαντικό κϑρια 

επύδραςη ςτον παρϊγοντα «τϋχνη νύκησ» (F1,553= 9.44, p<.05, n²=.017), με τα αγϐρια να 
παρουςιϊζουν υψηλϐτερα ςκορ (Μ = 2.19 ±1.12) ςε ςχϋςη με τα κορύτςια (Μ =1.90 ±0.96). 
Επύςησ, το φϑλο εύχε ςημαντικό κϑρια επύδραςη και ςτον παρϊγοντα «κλϋψιμο» (F1,553= 
10.29, p<.01, n²=.019), με τα αγϐρια να παρουςιϊζουν υψηλϐτερεσ τιμϋσ (M =1.74 ±1.49) ςε 
ςχϋςη με τα κορύτςια (Μ =1.49 ±0.80).  
     Η ηλικύα παρουςύαςε ςημαντικό κϑρια επύδραςη ςτισ αντικοινωνικϋσ διαςτϊςεισ του 
τύμιου παιχνιδιοϑ. υγκεκριμϋνα ςτον παρϊγοντα «τϋχνη νύκησ» (F2,553= 5.57, p<.01, 
n²=.020), ϐπου οι μαθητϋσ τησ Γ΄τϊξησ-15χρ. παρουςύαςαν υψηλϐτερα ςκορ (Μ=2.22±1.07) 
ςε ςχϋςη με τουσ μαθητϋσ τησ Α΄τϊξησ-13χρ. (Μ=1.83±1.00). Eπιπλϋον η ηλικύα εύχε 
ςημαντικό επύδραςη ςτον παρϊγοντα «κλϋψιμο» (F2,553=5.93, p<.01, n²=.021), ϐπου οι 
μαθητϋσ τησ Γ΄τϊξησ-15χρ. (Μ=1.76±1.01) και τησ Β΄τϊξησ-14χρ. (Μ=1.66±0.66) εμφανύςανε 
υψηλϐτερα ςκορ ςε ςχϋςη με τουσ μαθητϋσ τησ Α΄τϊξησ-13χρ. (Μ=1.42±0.80).  

υμπερϊςματα  - υζότηςη 

 Απϐ την ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων ςτο ερωτηματολϐγιο του τύμιου παιχνιδιοϑ, 
φανερώθηκε μια ςημαντικό διαφοροπούηςη μεταξϑ των αγοριών και κοριτςιών ςτισ 
αντικοινωνικϋσ ςυμπεριφορϋσ τύμιου παιχνιδιοϑ, ενώ ςε παρϐμοια επύπεδα κυμϊνθηκαν οι 
θετικϋσ ςυμπεριφορϋσ. Επιβεβαιώθηκε ϋτςι εν μϋρει η αρχικό μασ υπϐθεςη, που θϋλει τα 
αγϐρια να εμφανύζουν ςυχνϐτερα αρνητικϋσ κοινωνικοηθικϋσ ςυμπεριφορϋσ ςε ςχϋςη με τα 
κορύτςια και να επαληθεϑεται με αυτϐν τον τρϐπο ϋνα μεγϊλο κομμϊτι τησ βιβλιογραφύασ 
(Bredemeier & Shields, 1986b; Kavussanu & Roberts, 2001; Lemyre, Roberts, Ommundsen & 
Miller, 2001). 

Ψςτϐςο αξιοςημεύωτο εϑρημα θα πρϋπει να θεωρηθεύ, τα παρϐμοια υψηλϊ ςκορ που 
επϋδειξαν τϐςο τα αγϐρια ϐςο και τα κορύτςια ςτισ θετικϋσ κοινωνικοηθικϋσ ςυμπεριφορϋσ 
του τύμιου παιχνιδιοϑ («ςεβαςμϐσ ςτουσ ςυμπαύκτεσ» και «τυπικϐτητεσ των ςπορ»). 
Περιοριςμϋνοσ εύναι ο αριθμϐσ των ερευνών ϐπου η εμφϊνιςη ςυχνϐτερων  αντικοινωνικών 
ςυμπεριφορών των αγοριών να μην ςυμβαδύζει και με χαμηλϐτερα επύπεδα θετικών 
ςυμπεριφορών. Για παρϊδειγμα, ςε μελϋτη του Hing Keung Ma (2005), ςε 505 μαθητϋσ 

                ΥΤΛΟ                       ΗΛΙΚΙΑ-ΣΑΞΗ 

 Αγϐρια Κορύτςια Α΄ Σϊξη Β΄ Σϊξη Γ΄ Σϊξη 

εβαςμϐσ  ςτουσ  
ςυμπαύκτεσ 

4.43 (0.67) 4.51 (0.65) 4.53 (0.63) 4.38 (0.70) 4.50 (0.63) 

Σϋχνη  νύκησ 2.19 (1.12) 1.90 (0.96) 1.83 (1.00) 2.08 (1.06) 2.22 (1.07) 

Κοινωνικϋσ  
ςυμβϊςεισ 

3.62 (1.18) 3.70 (1.09) 3.77 (1.16) 3.60 (1.07) 3.62 (1.20) 

Κλϋψιμο 1.74 (1.00) 1.49 (0.80) 1.42 (0.80) 1.66 (0.88) 1.76 (1.01) 
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γυμναςύου και λυκεύου, εντοπύςτηκαν οι ύδιεσ διαφορϋσ, δηλαδό ενώ τα αγϐρια 
υπερτεροϑςαν ςτισ αρνητικϋσ κοινωνικϋσ ςυμπεριφορϋσ, δεν εντοπύςτηκαν ςημαντικϋσ 
διαφορϋσ μεταξϑ των δϑο φϑλων ςτισ θετικϋσ κοινωνικϋσ ςυμπεριφορϋσ.  

Η ϋλλειψη διαφορών ωσ προσ το φϑλο ςτον ηθικϐ διαλογιςμϐ, υποςτηρύχθηκε ωςτϐςο 
ςτα ευρόματα απϐ κϊποιεσ προηγοϑμενεσ μελϋτεσ (Bredemeier, 1994; Gielen & Markoulis, 
1994; Karamavrou, Mouratidou, Vlachopoulos & Christofidi, 2004). Γενικϐτερα, η ϋρευνα 
γϑρω απϐ τισ διαφορϋσ φϑλου ςτισ θετικϋσ ςυμπεριφορϋσ ϋχει ςυχνϊ δώςει αντικρουϐμενα 
αποτελϋςματα. την παιδικό και εφηβικό ηλικύα, ςϑμφωνα με τουσ Eisenberg και Fabes, 
(1998) τα κορύτςια φαύνονται να εμφανύζουν μεγαλϑτερα ςκορ απϐ τα αγϐρια ςε θετικϋσ 
κοινωνικοηθικϋσ ςυμπεριφορϋσ. 

Αξιοςημεύωτεσ εύναι οι διαφορϋσ που βρϋθηκαν ανϊ εκπαιδευτικό τϊξη-ηλικύα των 
μαθητών ςτισ αντικοινωνικϋσ ςυμπεριφορϋσ του τύμιου παιχνιδιοϑ. Σα αποτελϋςματα 
ταυτύζονται με προηγοϑμενεσ ϋρευνεσ (Bredemeier, 1995; Παπαγεωργύου, Φαςϊνδρα και 
Φατζηγεωργιϊδησ, 2008) και ϋδειξαν ϐτι ϐςο τα παιδιϊ μετακινοϑνται απϐ μικρϐτερεσ ςε 
μεγαλϑτερεσ τϊξεισ οι ςυμπεριφορϋσ τουσ μϋςα ςτο παιχνύδι τησ φυςικόσ αγωγόσ γύνονται  
ϐλο και περιςςϐτερο αντικοινωνικϋσ. υγκεκριμϋνα ςτισ αντικοινωνικϋσ κοινωνικοηθικϋσ 
ςυμπεριφορϋσ του τύμιου παιχνιδιοϑ («τεχνικό νύκησ» και «κλϋψιμο») οι μαθητϋσ τησ Α΄ 
τϊξησ εμφϊνιςαν χαμηλϐτερα ςκορ τϐςο απϐ τουσ μαθητϋσ τησ Γ΄ τϊξησ, ϐςο και απϐ τουσ 
μαθητϋσ τησ Β΄ τϊξησ, καταδεικνϑοντασ μια βαθμιαύα ςταθερό ϊνοδο ςτα εμφανιζϐμενα 
ςκορ. Απϐ την ϊλλη μεριϊ ϋνα ςημαντικϐ εϑρημα ςτην παροϑςα ϋρευνα εύναι που δεν 
παρατηρόθηκε διαφοροπούηςη ςτισ θετικϋσ ςυμπεριφορϋσ του τύμιου παιχνιδιοϑ και για τισ 
τρεισ ηλικύεσ-τϊξεισ, ενώ οι μϋχρι τώρα ϋρευνεσ, τϐςο ςτο περιβϊλλον του αθλητιςμοϑ ϐςο 
και ςτο μϊθημα τησ φυςικόσ αγωγόσ δεύχνανε ϐτι ϐςο τα παιδιϊ μεγαλώνουν μειώνονται 
και οι θετικϋσ ςυμπεριφορϋσ (Hassandra, Gouda και Theodorakis, 2007; Παπαγεωργύου, 
Φαςϊνδρα και Φατζηγεωργιϊδησ, 2008),.  
     Αυτό η κατεϑθυνςη και τα ευρόματα ςχετικϊ με τισ θετικϋσ ςυμπεριφορϋσ των μαθητών 
ςτο μϊθημα τησ φυςικόσ αγωγόσ εύναι ενθαρρυντικό ϐςον αφορϊ την ηθικό τουσ ανϊπτυξη 
και τη ςυμβολό τησ φυςικόσ αγωγόσ ςε αυτό. Αξιοςημεύωτο να αναφερθεύ εύναι η 
παρακαταθόκη και η ςυμβολό τησ μακρϐχρονησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ τησ 
Ολυμπιακόσ παιδεύασ και προγρϊμματοσ τησ Καλλιπϊτειρασ ςτην πρωτοβϊθμια και ςτισ 
τρεισ τϊξεισ τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Επιπλϋον δϑναται να εξηγηθεύ και με την 
εμφϊνιςη και εφαρμογό θετικών ςυμπεριφορών του τύμιου παιχνιδιοϑ κυρύωσ ςε 
οργανώςεισ υψηλοϑ επαγγελματικοϑ-ανταγωνιςτικοϑ επιπϋδου και προβολό απϐ τα μϋςα 
μαζικόσ ενημϋρωςησ, ϋτςι ώςτε οι νεαρού αθλητϋσ-μαθητϋσ να υιοθετοϑν ςυμπεριφορϋσ 
δημοφιλών αθλητών-προτϑπων. Σϋτοιεσ θετικϋσ ςυμπεριφορϋσ ϐπωσ, «δεν εκμεταλλεϑομαι 
τον τραυματιςμϐ του αντιπϊλου και ςταματώ το παιχνύδι», «ςυγχαύρω τον διαιτητό για μια 
ςωςτό απϐφαςη», «ςυγχαύρω τον αντύπαλο μετϊ τον αγώνα ανεξαρτότου αποτελϋςματοσ», 
ϋχουν καθιερωθεύ ςε ϐλο το φϊςμα των παιδικών πρωταθλημϊτων. Η θεςμικό καθιϋρωςη 
βραβεύων “fair play” ςε ςχολικϊ, εραςιτεχνικϊ και επαγγελματικϊ πρωταθλόματα για το 
ποια ομϊδα ό αθλητόσ θα επιδεύξει διακεκριμϋνεσ ςυμπεριφορϋσ των διαςτϊςεων του τύμιου 
παιχνιδιοϑ, ϋχει βοηθόςει ςτην απρϐςκοπτη μεταφορϊ τουσ ςτο λιγϐτερο ανταγωνιςτικϐ 
περιβϊλλον του μαθόματοσ τησ φυςικόσ αγωγόσ απϐ το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ μαθητικόσ 
κοινϐτητασ.  

Ο αθλητιςμϐσ εύναι ϋνα περιβϊλλον που δεν φαύνεται να διαμορφώνει αυτϐματα 
χαρακτόρεσ. υνεπώσ, η Υυςικό Αγωγό ςϑμφωνα με τουσ Shields και Bredemeier (1995) 
«αποτελεύ το ιδανικϐτερο περιβϊλλον για την ηθικό ανϊπτυξη που δύνει τη δυνατϐτητα 
καλλιϋργειασ ενϐσ ςυνϐλου ηθικών αξιών και αρχών». Οι «ςημαντικού ϊλλοι» (καθηγητϋσ, 
γονεύσ) εύναι αυτού που επωμύζονται την ευθϑνη για την δημιουργύα τησ κατϊλληλησ ηθικόσ 
ατμϐςφαιρασ, η οπούα επιτρϋπει τη διενϋργεια ηθικών αλληλεπιδρϊςεων ςτουσ  νεαροϑσ 
μαθητϋσ. Ϊρευνα που ϋγινε ςε μαθητϋσ που διδϊςκονταν το μϊθημα τησ Υυςικόσ Αγωγόσ με 
τον παραδοςιακϐ τρϐπο ςυγκριτικϊ με τη διδαςκαλύα τησ Υυςικόσ Αγωγόσ με ειδικϋσ 
ςτρατηγικϋσ που ςτϐχευαν ςτην ηθικό ανϊπτυξη, αναφϋρουν ϐτι τα παιδιϊ που 
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διδϊςκονταν το μϊθημα παραδοςιακϊ δεν ϋδειξαν ςτοιχεύα ηθικόσ ανϊπτυξησ, ςε αντύθεςη 
με τα παιδιϊ που διδϊςκονταν το μϊθημα με τισ ειδικϋσ ςτρατηγικϋσ για ηθικό ανϊπτυξη 
(Hassandra, Goudas, Hatzigeorgiadis, & Theodorakis, 2007). Ωρα η διδαςκαλύα των 
αθλημϊτων απϐ μϐνη τησ, δύχωσ να περιλαμβϊνει ειδικϋσ ςτρατηγικϋσ που ςτοχεϑουν ςτην 
ηθικό ανϊπτυξη, δεν εύναι δυνατϐν να επιφϋρει ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. Για την καλϑτερη 
κατανϐηςη τησ ηθικόσ ςυμπεριφορϊσ, τον ςχεδιαςμϐ και την ανϊπτυξη αποτελεςματικών 
προγραμμϊτων παρϋμβαςησ, εύναι αναγκαύα η εξερεϑνηςη των λϐγων που οδηγοϑν τα 
παιδιϊ ςτην εκδόλωςη παραβατικών- αντικοινωνικών ςυμπεριφορών.  
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Πεξίιεςε 

ηνλ αηψλα πνπ δνχκε ε έλλνηα θιεηδί ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε «δηά βίνπ εθπαίδεπζε» ή ζσζηφηεξα ε 

«δηά βίνπ κάζεζε». Ζ λέα ηάμε πξαγκάησλ απαηηεί εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ξεμηθέιεπζεο, θαηλνηφκεο 

φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αληηιεθζεί ην αληηζηάζκηζκα ηνπ ζπλ-δηακνξθσηηθνχ ηνπ ξφινπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ. Δπξχηεξν 

πιαίζην επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπληζηά ε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα θαη ε 

ελζσκάησζή ηνπ ζε θνηλφηεηεο, πνπ δελ απνηεινχλ κφλν ηε βάζε γηα ηε κάζεζε, αιιά είλαη ν 

νπζηαζηηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ παξαγσγή λνήκαηνο: ε λνεκαηνδφηεζε ηεο γλψζεο, ε αμία ηεο θαη 

ε ρξεζηηθφηεηά ηεο επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζπλερψο γηα ην θάζε κέινο ηεο θνηλφηεηαο κέζα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο. Ζ θαηαλεκεκέλε γλψζε, ε δηάζπαξηε επηζπκία γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα απάληεζε ζηα ηηζέκελα εξσηήκαηα εκπινπηίδνπλ ηφζν ην αηνκηθφ γλσζηηθφ 

απφζεκα ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο φζν θαη ην θνηλφ ηεο απνζεκαηηθφ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαλζάλσλ νξγαληζκφο, απηνβειηίσζε, ζπλδηακφξθσζε αμηψλ- 

νξάκαηνο, παξαγσγηθή κάζεζε, δηαρείξηζε γλψζεο. 

Δηζαγσγή 

Ζ ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα θαη ξαγδαίεο εμειίμεηο, ελψ ε 

κφλε ζηαζεξά γχξσ καο θαίλεηαη λα είλαη ε ζπλερήο αιιαγή (Παζηαξδήο, 2004). ‘ έλαλ 

θφζκν πξνθιήζεσλ θαη απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, σο αλνηθηά 

ζπζηήκαηα, θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηαζθαιίδνληαο ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Σα επηηπρεκέλα ζρνιεία δηαθξίλνληαη απφ κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ. Αξρηθά, αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε εγεζίαο θαη ηελ χπαξμε θνηλνχ νξάκαηνο, πνπ 

θαζηζηνχλ ηε καζεζηαθή δηεξγαζία χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ελφο 

ζρνιείνπ επηδηψθεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε,  βαζηθφ ζηνηρείν γηα επηηπρείο αιιαγέο 

ζε ζρνιηθφ επίπεδν, αιιά θαη γηα πεξαηηέξσ πξνζσπηθή βειηίσζε (Hargreaves, 1994). 

Δπηπξφζζεηα, νη Sammons, Hillman θαη Mortimore (1995), ζε κηα αλαθνξά ηνπο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ, εζηηάδνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ καλζάλνληνο νξγαληζκνχ, ελφο 

ζρνιείνπ δειαδή πνπ έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ επηθέληξσζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Ζ ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

απνηειεί ην θχξην ζπζηαηηθφ γηα ηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη αιιαγή. Δίλαη κηα δηαδηθαζία 

δηαξθνχο απηνβειηίσζεο ή αθφκα θαη δηα βίνπ κάζεζεο, πνπ ζπληειείηαη ζηα ζρνιεία κε ηε 

δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε ηνλ Little (1997) 

ππάξρεη έλα ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα ζρνιεία πνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο 

καζεζηαθέο θνηλφηεηεο, γηα λα πξνσζνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνληαη σο επαγγεικαηίεο πνπ ρξεηάδνληαη 

επθαηξίεο κάζεζεο, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

πξαθηηθήο ηνπο. Δπηζηήκνλεο απφ φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

ηξφπνπο ππνζηήξημεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο είηε κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ δηδαζθφλησλ είηε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ επαγγεικαηηθήο ηνπο 
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αλάπηπμεο ή αθφκε θαη κε θάπνηεο αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. Δπηθξαηεί, 

άιισζηε, ε γεληθή αληίιεςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα είλαη απινί απνδέθηεο ηεο 

αιιαγήο, αιιά ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ ελεξγνί ζπκκέηνρνη ζηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Ζ έλλνηα ηεο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληνπίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο δσή, θαζψο θαη ζηελ πνιηηηθή θαη ην πεξηβάιινλ ησλ ζρνιείσλ φπνπ 

εξγάδνληαη. Ζ θχζε, επίζεο, ηεο δηδαζθαιίαο απαηηεί νη εθπαηδεπηηθνί λα δεζκεχνληαη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. 

Οη Βαξζακίδνπ θαη Ρεο (2006) αλαθέξνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί  

δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ θξηηηθά γλψζε, 

δεμηφηεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ην ζσζηφ ηξφπν ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζθέςεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζε θάζε ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο. Ζ αλάπηπμε απηή κπνξεί λα ηνπο 

παξαζρεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο κε ηε ζπλδξνκή εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, κέζα 

απφ θχθινπο καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ ή πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζρνιείσλ ή θαζεγεηψλ. 

ε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα επαλεμεηάζνπλ, λα 

αλαλεψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη λα επεθηείλνπλ ηελ δέζκεπζή ηνπο γηα ηε 

ζπλνιηθφηεξε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. Καινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, επνκέλσο, σο θνξείο ηεο 

αιιαγήο, πνπ κε θξηηηθή ζθέςε, ελζπλαίζζεζε θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζα εληζρχνπλ ηε 

δηάδξαζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε φια ηα βήκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο ζηαδηνδξνκίαο (Day, 2003). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ πξνηαζεί πνιπάξηζκα κνληέια βειηίσζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θπξίσο κέζσ θεληξηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, φκσο, νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο επέθεξαλ επηθαλεηαθέο κφλν αιιαγέο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο/δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε ακθίβνιε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα 

(Hargreaves, 2003)- θπξίσο ιφγσ ηεο αληηθαηηθφηεηαο ησλ λνκνζρεδίσλ, πνπ δελ κπφξεζαλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαπηπρζνχλ πξνζσπηθά, λα δηαηππψζνπλ 

ην φξακά ηνπο, λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία θαη γεληθά, λα θαιιηεξγήζνπλ ην πλεχκα ηνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηε δηεζλή εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζε λένπο επηζηεκνληθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο -θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο απηφλνκνπ νξγαληζκνχ 

κάζεζεο, πνπ επζχλεηαη γηα ηελ παξαγσγή, ηελ αλαδφκεζε θαη ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο 

γλψζεο (θνηλφηεηα κάζεζεο). 

Κνηλφηεηεο κάζεζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

Οη Pedler θαη Aspinwall (1998) νξίδνπλ σο καλζάλνληα νξγαληζκφ εθείλνλ πνπ 

δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ζπλεηδεηά κεηαζρεκαηίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Ο Senge (1990) αλαθεξφκελνο ζηνπο καλζάλνληεο 

νξγαληζκνχο, ηνλίδεη φηη «…είλαη νη νξγαληζκνί εθείλνη, ζηνπο νπνίνπο ηα άηνκα απμάλνπλ 

ζπλερψο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηηπγράλνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξαγκαηηθά επηζπκνχλ, ελψ 

θαηλνχξγηνη ηξφπνη ζθέςεο πηνζεηνχληαη θαζψο απειεπζεξψλεηαη ε ζπιινγηθή επηδίσμε θαη νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ δηαξθψο λα βιέπνπλ καδί ην ζχλνιν» (ζ.3). πσο ν ίδηνο ζπλερίδεη, δελ 

αξθεί απιά ν νξγαληζκφο λα πθίζηαηαη, αιιά απαηηείηαη επηπιένλ «παξαγσγηθή κάζεζε», 

δειαδή ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ απνθηάηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθέο 

κε απνηέιεζκα λα πεξηθιείεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία θαη φρη απιψο ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο. 

Δπηπξφζζεηα, κε έλαπζκα ηελ θιαζηθή ζεσξία ηνπ Peter Senge (1990) The Fifth 

Discipline (Ζ Πέκπηε Δπηζηήκε) ηθαλφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ηα 

ζρνιεία πξέπεη λα γίλνπλ καλζάλνπζεο θνηλφηεηεο (π.ρ. Leithwood & Louis, 1998;  Stoll et al, 

2003; Wald & Castleberry, 2000) θαη φηη γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              625 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηα ππνβνεζνχλ λα καζαίλνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα 

θαη επέιηθηα ζε απξφβιεπηα ή κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα (Calabrese, 2002; Johnson, 

2005). Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο γλήζηεο θνηλφηεηεο πνπ αληινχλ απφ ηηο ζπιινγηθέο 

δπλάκεηο ελφο θνηλνχ νξάκαηνο θαη εθηηκνχλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπλερή θξνληίδα θαη 

αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπο κε ζηφρν πάληα ηε δηαξθή ηνπο βειηίσζε (Demming, 

1986). Μέζα απφ «ζπζηεκηθή ζθέςε» ηα κέιε ηνπο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηε 

«κεγάιε εηθφλα» θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνχλ πνχ 

νδεγνχλ επηκέξνπο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο θαη πψο δξάζεηο ζε έλα ηνκέα επεξεάδνπλ άιινπο 

ηνκείο. Σαπηφρξνλα, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο ζπλδέεηαη ε δηθή ηνπο κάζεζε θαη βειηίσζε 

κε εθείλε ηνπ νξγαληζκνχ σο ζπλφινπ θαη πψο απηφ ην ζπγθείκελν απνβαίλεη ηειηθά ν 

απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα αιιαγή θαη επηηπρία. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάδεημε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κπνξεί ελ κέξεη λα νθείιεηαη ζηνλ ππεξθεξαζκφ ησλ παιαηφηεξσλ 

κνληέισλ δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο «ήμεξε» ηη έπξεπε λα θάλεη. 

ήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί, αλ θαη δηαζέηνπλ πνηθηιία δπλαηνηήησλ επηινγήο κνληέισλ 

δηδαθηηθήο, αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα θαη έρνπλ έληνλε ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία θαη 

αιιεινβνήζεηα. «Πξνζηξέρνπλ, φηαλ ρξεηαζηεί, ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, πνπ είλαη κηα πην 

πνιχηηκε πεγή επαγγεικαηηθήο εμέιημεο» (Thiessen, 1995: 153). 

Ζ ηδέα ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο έρεη ζπδεηεζεί σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο (Wilson & Ryder, 1996). Οη θνηλφηεηεο κάζεζεο απνηεινχληαη 

απφ άηνκα πνπ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πνπ επεξεάδνπλ ην έλα ην άιιν θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε 

ηνλ Θενθηιίδε (2012) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

● Γηάδξαζε θαη αιιεινζηήξημε θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη γφληκνο 

δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ εθδειψλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα 

ζπκπεθσλεκέλσλ ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ θαη επνδψλεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ απηνξξχζκηζε. 

● Έληνλε θαη ζπλερήο εζηίαζε ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζην πιαίζην ζπλεξγαηηθήο 

πξνζπάζεηαο. 

● Απνδνρή θαη εθαξκνγή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο 

(αλαζηνραζκφο ελ δξάζεη). 

● πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελεξγεηψλ (αλαζηνραζκφο γηα ηε 

δξάζε). 

Ζ καλζάλνπζα θνηλφηεηα δελ αζρνιείηαη κε πξφζθαηξεο ξπζκίζεηο θαη επηθαλεηαθέο 

αιιαγέο. Αληίζεηα, δξνκνινγεί δηαδηθαζίεο γηα ζπζηεκαηηθή βειηίσζε, γηαηί αθξηβψο 

νηθνδνκεί ζηαδηαθά ηελ επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα θαη ηθαλφηεηα, έηζη ψζηε ε ζρνιηθή κνλάδα 

λα βξίζθεηαη δηαξθψο ζε ηξνρηά βειηίσζεο. Ο Sarason (1990) ην δηαηχπσζε εχζηνρα: «Δίλαη 

αδχλαην λα δεκηνπξγήζεηο επλντθέο ζπλζήθεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο, φηαλ ηέηνηεο ζπλζήθεο 

δελ ππάξρνπλ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» (ζ. 145).  

Κνηλφηεηεο κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

Γηάθνξεο έξεπλεο απνθαιχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο κέζα ζηα ζρνιεία. χκθσλα κε ηνλ 

Lieberman (1994) ηα ζηνηρεία απηά είλαη ε ζπλαδειθηθφηεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη ην αλνηρηφ 

πλεχκα, ηα νπνία, φπσο αλαθέξνπλ νη DuFour & Eaker (1998), επηδξνχλ θαηαιπηηθά, εθφζνλ 

νη εθπαηδεπηηθνί: 

● Δξγάδνληαη γηα ηελ πξαγκάησζε θνηλψλ επηδηψμεσλ θαη ελεξγνχλ κε γλψκνλα 

θνηλέο αμίεο.  Ζ πξαγκάησζε θνηλψλ επηδηψμεσλ νδεγεί ζε ζπλνιηθή δέζκεπζε ησλ κειψλ πνπ 

επεξεάδεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη, θαη‘ επέθηαζε, ηε ζέιεζε 

γηα δξάζε. Ζ δέζκεπζε θαη ε ππεπζπλφηεηα πξνζιακβάλνπλ εζηθφ ραξαθηήξα θαη ελδεκνχλ 

ζηελ θαξδηά θαη ην λνπ ησλ κειψλ πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ νκάδα. 

● πλεξγάδνληαη θαη αιιεινυπνζηεξίδνληαη θαηά ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλψλ ηνπο 

επηδηψμεσλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Fullan (1993), «ρσξίο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο 
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θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ δελ είλαη δπλαηφ ην άηνκν λα κάζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο θνξέαο 

αλάπηπμεο» (ζ.17-18). Κάζε κέινο ινηπφλ, θαηαζέηεη ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπ ζηελ ππεξεζία 

ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ, ελψ ηαπηφρξνλα απνθηά εηνηκφηεηα γηα ζπλεξγαζία θαη ζπιινγηθή δξάζε. 

Απνηέιεζκα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηεο αιιεινυπνζηήξημεο είλαη ε δεκηνπξγία 

ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, έλα πλεπκαηηθφ θεθάιαην πνπ 

δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ην ίδην ην άηνκν. 

● Γηελεξγνχλ ζπιινγηθή έξεπλα γηα κεζφδνπο θαη κέζα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

πξνρσξήζνπλ νκαιά θαη απνδνηηθά ζηελ εξγαζία ηνπο. Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηέξγεηα θαη αλνηρηή δηάζεζε γηα λένπο πεηξακαηηζκνχο. Αλαδεηνχλ 

λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο, εθαξκφδνπλ απηά πνπ δηακφξθσζαλ σο ζηξαηεγηθή εξγαζίαο θαη 

αμηνινγνχλ ην απνηέιεζκα κε ζηφρν ηε βειηίσζε. Δλδηαθέξνληαη λα καζαίλνπλ νη ίδηνη, αιιά 

θαη νη ζπλάδειθνί ηνπο. Μέζα απφ ηελ αλαδήηεζε απνθηνχλ λέα γλψζε θαη ηαπηφρξνλα- κέζσ 

ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο- επεθηείλνπλ ηε γλψζε απηή θαη ηελ αμηνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά. Οη θηινδνμίεο κεηαηξέπνληαη ζε δξάζε θαη ζε θνηλέο επηδηψμεηο, ην φξακα 

γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα. Δξγάδνληαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζην 

απνηέιεζκα θαη φρη ζηηο πξνζέζεηο. 

Σέηνηνη νξγαληζκνί κάζεζεο ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ κηα ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη: α) ζηνπο κεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(ζπγθξφηεζε ηαπηνηήησλ, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, θ.ιπ.) 

θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε (ην ΓΗΑΣΗ ηεο εθπαίδεπζεο) β) ζην πεξηερφκελν, 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ (ην ΣΗ ηεο εθπαίδεπζεο) γ) ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία (ην ΠΧ ηεο εθπαίδεπζεο) 

θαη ηελ παηδαγσγηθή (Kalantzis & Cope, 2012). Παξάιιεια, ε έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ κεηαηξέπεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε εξεπλεηή δξάζεο, πνπ ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, αλαβαζκίδεη ζπλερψο θαη αλαζρεδηάδεη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαπξνζαξκφδεη ηε δνκή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ -πάληα ζην πιαίζην κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

(Tomlinson & McTighe, 2006). ‘ απηφ ηνπ ην ξφιν ν εθπαηδεπηήο αμηνπνηεί κε δεκηνπξγηθφ 

θαη παηδαγσγηθά ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηηο λέεο ηερλνινγίεο,  πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Scardamalia & Bereiter, 1994), πξαθηηθέο, θαη εξγαιεία 

ζρεδηαζκνχ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ ηξφπν απηφ αμηνπνηεί εκπινπηηζκέλα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα εξγαζίαο (Barad et al, 2004), απνθηά γλσζηηθά εξγαιεία γηα καζεηνθεληξηθέο 

απζεληηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Jonassen, 2000), καζαίλεη λα πινπνηεί 

δηαθνξνπνηεκέλα θαη εμαηνκηθεπκέλα ζρέδηα καζεζηαθψλ ελνηήησλ θαη ζελάξηα καζεκάησλ.  

πλαθφινπζα, ην λέν νξγαλσηηθφ κνληέιν ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο έρεη ηελ αλάγθε 

ελφο εγέηε κεηαζρεκαηηζηή- κεηαξξπζκηζηή κε αξκνδηφηεηα λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ, λα 

δηαηππψλεη ην φξακα καδί κε ηνπο άιινπο, λα ελδπλακψλεη ην πξνζσπηθφ, λα εκπλέεη ηελ 

αθνζίσζε, λα ελζαξξχλεη ηελ νκαδηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ, λα βειηηψλεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα παξαθηλεί, λα δίλεη αμία ζηα άηνκα θαη λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζ‘ απηά λα καζαίλνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη.. 

Ζ δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη ε χπαξμε κηαο δηνίθεζεο πνπ 

κνηξάδεηαη ηηο εμνπζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

έρεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο επηηπρίαο θαη πξνφδνπ (Clement & Vandenberghe, 2001). Μηα 

ηέηνηα θνηλφηεηα παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθαιχςνπλ πψο λα γίλνπλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί  ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 

α) Μέζνδνο κηθξναλάιπζεο- αλαζηνραζκνχ θαηά ηελ νπνία ην άηνκν κειεηά θαη 

ζηνράδεηαη πάλσ ζηε δνπιεηά ηνπ. Ζ κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη, επίζεο, αλαηξνθνδφηεζε 

απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη πξνζσπηθή κειέηε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. 

β) Μάζεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αμηνπνίεζε 

ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θάζε κέξα γηα ζπδήηεζε κε ζπλαδέιθνπο, πνπ δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε πείξα. Οη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ζηηο επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 
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πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη ζηελ αλάιπζή 

ηνπο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο μεθεχγεη απφ ηελ 

απνκφλσζε ηεο ηάμεο έρνληαο ηελ επθαηξία ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, 

ζπδεηψληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαηά ηε δηδαζθαιία ή θάλνληαο παξαηεξήζεηο 

κε ζηφρν ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ- γλψζεσλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

γ) Μάζεζε κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ. Έλαο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηχρεη θαζνδήγεζεο κέληνξα ή λα δερηεί παξαθνινχζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη εμσηεξηθή αλαηξνθνδφηεζε. Μπνξεί αθφκα λα 

αλαιάβεη γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ ζα ηνπ παξέρεη επθαηξίεο 

αλάπηπμεο. Έκθαζε κπνξεί λα δνζεί, επίζεο, θαη ζηελ επηκφξθσζε εληφο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. εκαληηθέο έξεπλεο (Clarke, 1994; Hawley & Valli, 1999;
 
Hyde et al, 1994; Sykes, 

1999) έρνπλ δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ πην απνηειεζκαηηθά ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νπνίσλ έρνπλ εκπιαθεί 

ελεξγά νη ίδηνη. Ο εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη ν ζρεδηαζηήο θαη ζπλ-δεκηνπξγφο ησλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο θαη φρη απιά ν δηακεζνιαβεηήο ηεο γλψζεο. Μέζα απφ ηελ νπζηαζηηθή εκπινθή ηνπ 

επηηπγράλεη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ επηκφξθσζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο 

αλάπηπμήο ηνπ ηφζν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο φζν θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο 

αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ζθεπηφκελνπο επαγγεικαηίεο πνπ πξνθξίλνπλ ηελ 

απηνθαζνδεγνχκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο κε ην λα επηιέγνπλ, λα ζρεδηάδνπλ, λα 

αλαζεσξνχλ θαη λα αλαδηνξγαλψλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο δηδαζθφκελνη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

Δπηπιένλ, πεγέο γλψζεο ζεσξνχληαη θαη ηα δηάθνξα ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, ζπλέδξηα, αιιά 

θαη νη νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη λα ζρεδηαζηνχλ κέζα απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

δ) Ζ κάζεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθνχο θνξείο θαλεξψλεη, επίζεο, ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαλαζηξνθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ελφο ζρνιείνπ κε ην πξνζσπηθφ άιισλ 

νξγαληζκψλ. Μέζα απφ ζπκπξάμεηο ζπλεξγαζίαο κε παλεπηζηεκηαθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο θνξείο δεκηνπξγνχληαη δίθηπα «θνηλνηήησλ κάζεζεο», πνπ 

παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα αληαιιάμνπλ 

εκπεηξίεο, λα κνηξαζηνχλ ηηο αγσλίεο ηνπο θαη λα αλαιχζνπλ ζε βάζνο ςπρνπαηδαγσγηθά 

ζέκαηα, θαζψο θαη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθνκαζεζηαθήο πξάμεο. Απηά ηα 

δίθηπα- ζηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε παξνπζία ελφο θξηηηθνχ θίινπ, δειαδή ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, ηνπ εξεπλεηή ή ηνπ αθαδεκατθνχ- πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε ζχλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη δηακνξθψλνπλ πξαθηηθέο ζπκκεηνρηθήο- ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο 

πξνζθέξνληαο πξφζζεηεο επθαηξίεο βειηίσζεο ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Day, 1998; Himel et al, 2000; Sugrue, 2004).  

ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο θνηλφηεηαο δελ επηδηψθεηαη απιά ε επίηεπμε αηνκηθψλ 

ζηφρσλ, αιιά ε παξαγσγή, ε δηαρείξηζε θαη ην κνίξαζκα ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ε 

ζπλδηακφξθσζε ησλ αμηψλ θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, ζπδεηηνχληαη θαη 

εθαξκφδνληαη πνηθίιεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο γηα κηα δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, 

αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα σο πεγή εκπινπηηζκνχ θαη θαιιηεξγείηαη ν 

επαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη επηινγψλ επαγγεικαηηθήο 

κάζεζεο . 

πκπεξάζκαηα 

Ζ ζπγθξφηεζε θνηλνηήησλ κάζεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζηφρν ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή ηεο 

ζπζζψξεπζεο ζπιινγηθήο γλψζεο, νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο, αιιειεγγχεο, θνηλήο 

εκπηζηνζχλεο θαη δεκηνπξγηθήο ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο 

γηα ηελ αλάπηπμε, ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαιά θαηαξηηζκέλσλ θαη 

κνξθσκέλσλ πνιηηψλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελα 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, εθφζνλ είλαη εμνηθεησκέλνη κε λένπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο, 
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κάζεζεο, έξεπλαο θαη νξγάλσζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα ζεσξνχληαη νη εξγαδφκελνη ηεο γλψζεο, πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο κε κφλν ηνπο φπιν 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηε ζπλερή επηκφξθσζή ηνπο (Kalantzis & Cope, 2012). Δπνκέλσο, ηα 

ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απηφλνκνη νξγαληζκνί παξαγσγήο γλψζεο, έρνπλ θαηαλνήζεη φηη 

απαηηείηαη αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη ην ξφιν ηνπ.  

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Cochram- Smith & Lytle, 1993; Darling- 

Hammond, 1993; Fishman & McCarthy, 2000; Hargreaves, 1994) είλαη πξνθαλέο φηη ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα απφ απνζπαζκαηηθνχο, 

βξαρχρξνλεο δηάξθεηαο θχθινπο δηαιέμεσλ, νθείιεη/ επηβάιιεηαη λα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε κηα 

δηαξθή δηαδηθαζία ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο /πξαθηηθήο. ηηο 

θνηλφηεηεο απηέο αμηνπνηείηαη ε εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ζε δηαθφξνπο ηνκείο θαη γλσζηηθά 

αληηθείκελα κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο δηαδξαζηηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ θαη αλαζηνραζηηθψλ 

πξαθηηθψλ ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνχληαη θαη ζρεδηάδνπλ, παξάγνπλ γλψζε. Με ην 

ζθεπηηθφ απηφ ε επηκφξθσζε κέζα ζε ζπλεξγαηηθά πιαίζηα κάζεζεο ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ζρνιεία έρνπλ κεηαηξαπεί ζε νξγαληζκνχο κάζεζεο, δηεπθνιχλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πλνπηηθά, ε δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο ζην 

ζρνιείν ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχλ θφκβνπο γηα αληαιιαγή θαη εξκελεία πιεξνθνξηψλ (Adler, 1998; Matos et al, 

2009; Wenger, 1998) νη νπνίνη: 

● πγθξνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο πνπ κνηξάδνληαη ηε γλψζε ηνπο, ζπδεηνχλ ην 

λφεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηερλνγλσζίαο ηνπο θαη παξάγνπλ λέεο ηδέεο γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο ηνπο ζε δηαξθή βάζε. 

● Μπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε γλψζε κε δσληαλφ ηξφπν θαη φρη κέζα απφ κηα βάζε 

δεδνκέλσλ ή έλα εγρεηξίδην. Αθφκα θαη φηαλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ξνπηίλα, κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο. 

● πληεξνχλ ηηο άηππεο πηπρέο ηεο γλψζεο, θάηη πνπ ηα ηππηθά ζπζηήκαηα δελ 

κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θνηλφηεηεο κάζεζεο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε γλψζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξία. 

● Παξέρνπλ έλα λέν θνηλσληθφ ρψξν γηα ηηο δηάθνξεο ηαπηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο βηνγξαθίεο ησλ κειψλ ηνπο. Ζ δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο είλαη 

θξίζηκνο παξάγνληαο, επεηδή καο βνεζά λα ηαμηλνκήζνπκε απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο 

θαη εμειηθηηθά λα κάζνπκε. 

● Γηαζθαιίδνπλ ηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγψληαο έλα αλζξψπηλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθνξνπνηείηαη ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πνπ, θάησ απφ ζπλερή ππνζηήξημε θαη αιιειεπίδξαζε, απνθηνχλ ηελ απαηηνχκελε 

απηνπεπνίζεζε, γηα λα δνθηκάζνπλ λέα πξάγκαηα. 

Σα ζρνιεία, ινηπφλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε, πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε «πξαγκαηηθνχο» νξγαληζκνχο 

κάζεζεο. Υξεηάδνληαη αλαδηνξγάλσζε, ζπλερείο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο- φρη ππφ κνξθή 

λφκσλ- ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη γεληθά ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, έηζη 

ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 

γεληθφηεξα. Σαπηφρξνλα,  πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα δεκηνπξγνχλ θαη λα 

ελζαξξχλνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα αιιαγή θαη βειηίσζε. Γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απαηηείηαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη ε εμέηαζε ηνπ νξγαληζκνχ σο ζχλνιν. 

Απαξαίηεην, επίζεο, ζηνηρείν είλαη ε κεηάβαζε απφ ην επαγγεικαηηθφ παξαδνζηαθφ κνληέιν 

νξγάλσζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αηνκηθή ππεπζπλφηεηα, επαγγεικαηηθή απηνλνκία θαη 

ηθαλφηεηα αλάιεςεο ησλ επζπλψλ απφ ην άηνκν, ζην κεηαζρεκαηηζκέλν ζχγρξνλν κνληέιν 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηαλεκεκέλε ππεπζπλφηεηα, νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ. Αθφκε, ε 

απνδνρή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα ηεο καζεηνθεληξηθήο θαη εθπαηδεπηηθνθεληξηθήο 
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ηδενινγίαο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο βηψκαηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ αξγφηεξα ζηελ θνηλσλία, 

ελψ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππνβαζκίδεη ην κνληέιν απηνδχλακεο δξάζεο θαη αλαδεηθλχεη ην 

αληίζηνηρν ζπλεξγαηηθφ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ παξψζεζε γηα ζπλερή 

βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 
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Περύληψη 

 
Δηζαγσγή: Κχξηνο ξφινο ησλ ζρνιείσλ είλαη ε εθπαίδεπζε, ε κάζεζε αιιά θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ 

ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ. εκαληηθφο ζε ζέκαηα αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο είλαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ 

λνζειεπηή. θνπφο: Ζ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο ζηε ζρνιηθή 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα, πνπ εθαξκφζηεθε απφ ζρνιηθή λνζειεχηξηα ζε εθπαηδεπηηθνχο. Μεζνδνινγία: 

Οηνλεί πεηξακαηηθή κειέηε κε πξν- θαη κεηά- κέηξεζε θαη κε δπν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, ειέγρνπ-

παξέκβαζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηπραίν δείγκα 42 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ην 2011-2012. Ζ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε έγηλε κε ην SPSS 22.0. Απνηειέζκαηα: ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ παξέκβαζεο 

παξαηεξήζεθε κεηά ηελ παξέκβαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο κέζεο ηηκέο ζπλνπηηθψλ δεηθηψλ 

γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηε ζρνιηθή  αζθάιεηα θαη πγηεηλή. πκπεξάζκαηα: Γείρηεθε ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο θαη θαη΄ επέθηαζε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ξφινπ ηνπ ζρνιηθνχ λνζειεπηή ζηελ αγσγή πγείαο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

Λϋξεισ κλειδιϊ: ςχολικϐσ νοςηλευτόσ, πρϐγραμμα αγωγόσ υγεύασ, ςχολικό αςφϊλεια, ςχολικό 
υγιεινό, εκπαιδευτικού 

Ειςαγωγό 

Κϊθε παιδύ ϋχει δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη, ςτην υγεύα και ςτην αςφϊλεια. Κϑριοσ ρϐλοσ 
των ςχολεύων εύναι η εκπαύδευςη και η μϊθηςη αλλϊ και η προαγωγό τησ υγεύασ για 
εκπαιδευτικοϑσ, μαθητϋσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ (Tang et al 2009). Ο ϐροσ προαγωγό 
υγεύασ, αναφϋρεται ςτισ «διαδικαςύεσ με τισ οπούεσ τα ϊτομα, καθύςτανται ικανϊ να αυξϊνουν 
τον ϋλεγχο ςτην υγεύα τουσ και να τη βελτιώνουν» (WHO 1986). Ϊνασ απϐ τουσ ςτϐχουσ του 
Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Τγεύασ για τα ςχολεύα, που επιθυμοϑν να προϊγουν την υγεύα, 
αποτελεύ και η διαμϐρφωςη ενϐσ φυςικοϑ ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ, ςτο οπούο η αςφϊλεια 
και η υγιεινό θα αποτελοϑν ςημαντικϋσ προτεραιϐτητεσ (WHO 2000, WHO 1996). 

Ο ςχολικϐσ νοςηλευτόσ, ωσ ενεργϐ μϋλοσ τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ και ωσ αρμϐδιοσ ςε 
θϋματα αγωγόσ και προαγωγόσ υγεύασ, καλεύται να διαδραματύζει τον κϑριο ρϐλο τησ 
ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ του ςχολικοϑ πληθυςμοϑ μϋςα απϐ προγρϊμματα 
αγωγόσ υγεύασ, που -εκτϐσ των ϊλλων- ϋχουν ςτϐχο τουσ την παροχό γνώςεων και την 
ανϊπτυξη ςτϊςεων και ςυμπεριφορών, που ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα αςφαλών και 
υγιεινών ςυνθηκών διδαςκαλύασ. 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Σα περιςςϐτερα παιδιϊ ςε ϐλο τον κϐςμο παρακολουθοϑν δημοτικϐ ςχολεύο. Ιδιαύτερα 
ςημαντικό για την υγεύα των μαθητών εύναι η παροχό αςφαλών και υγιεινών ςυνθηκών 
διδαςκαλύασ. Η Αμερικανικό Ακαδημύα Παιδιατρικόσ ορύζει ϋνα "υγιεινϐ ςχολικϐ περιβϊλλον» 
ωσ «αυτϐ που προςτατεϑει τουσ μαθητϋσ και το προςωπικϐ απϐ τραυματιςμϐ ό αςθϋνεια, και 
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προωθεύ δρϊςεισ πρϐληψησ και ςυμπεριφορϋσ εναντύα ςε  γνωςτοϑσ παρϊγοντεσ κινδϑνου, 
που μπορεύ να οδηγόςουν ςε μελλοντικό νϐςο ό αναπηρύα" (American Academy of Pediatrics 
1993).  

Ψςτϐςο τα ατυχόματα αποτελοϑν τον μεγαλϑτερο κύνδυνο ςτα ςχολεύα, τη δεϑτερη αιτύα 
παιδικόσ νοςηρϐτητασ και ςτην εποχό μασ πρϐβλημα ϊμεςησ προτεραιϐτητασ για τη 
δημϐςια υγεύα (Πετρύδου 2011). χετικϊ με τα ςχολικϊ ατυχόματα, ςϑμφωνα με ςτοιχεύα 
του Κϋντρου Ϊρευνασ και Πρϐληψησ Παιδικών Ατυχημϊτων (ΚΕΠΠΑ), την εξαετύα 1996-
2001 ςημειώθηκαν 23.000 ςχολικϊ ατυχόματα εντϐσ του ςχολεύου ςε μαθητϋσ 5-14 ετών, 
απϐ τα οπούα το 60% αφοροϑςε ςτην ηλικιακό ομϊδα των 10-14 ετών και το 66% ςτα 
αγϐρια. Σο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ των τραυματιςμών (92%) ςυνϋβη κατϊ τη διϊρκεια 
λειτουργύασ του ςχολεύου. Σο 70% των τραυματιςμών ςυνϋβη ςτην αυλό του ςχολεύου, το 
10% ςτην αύθουςα και το 7% ςτισ ςκϊλεσ. Η βαςικϐτερη αιτύα ατυχόματοσ όταν οι πτώςεισ 
ςε ποςοςτϐ 56%. Σο 20% των ατυχημϊτων οδόγηςε ςε κϊταγμα, ενώ ςε ϐ, τι αφορϊ ςτην 
ϋκβαςη, το 46% χρειϊςτηκε θεραπεύα και επανεξϋταςη και το 4% νοςηλεϑτηκε (Σςαγκϊρη 
2007).  

 Εκτϐσ απϐ τα ατυχόματα, οι αςθϋνειεσ και ιδιαύτερα τα μεταδοτικϊ νοςόματα ςτο χώρο 
του ςχολεύου, που προκαλοϑνται απϐ βακτόρια, ιοϑσ και παρϊςιτα, φαύνεται να εύναι 
ςυνόθη ςτουσ μαθητϋσ (Colorado Department of Public Health and Environment 2004). Η 
ϋξοδοσ του παιδιοϑ απϐ το κλειςτϐ οικογενειακϐ περιβϊλλον και η πολϑωρη ςυναναςτροφό 
του με ςυνομόλικοϑσ του ςε παιδικοϑσ ςταθμοϑσ, παιδϐτοπουσ και ςχολεύα, ςε ςυνδυαςμϐ 
με την ανωριμϐτητα του ανοςοποιητικοϑ του και την ϊγνοια των κανϐνων υγιεινόσ, ϋχει ωσ 
ςυνϋπεια την αυξημϋνη ϋκθεςό του ςε παθογϐνουσ μικροοργανιςμοϑσ, που οδηγοϑν ςυχνϊ 
ςε πλόθοσ λοιμώξεων, κυρύωσ αναπνευςτικϋσ, γαςτρεντερικϋσ και δϋρματοσ/βλεννογϐνων, οι 
οπούεσ κϊποιεσ φορϋσ λαμβϊνουν και επιδημικό ϋξαρςη (Γαλανϊκησ 2009, υριοποϑλου 
2013, Selekman 2006). ϑμφωνα επύςησ με πληροφορύεσ του Centres for Disease Control 
and Prevention (CDC), τα λοιμώδη νοςόματα ευθϑνονται για τα εκατομμϑρια των ςχολικών 
ημερών, που χϊνονται κϊθε χρϐνο απϐ το νηπιαγωγεύο μϋχρι και το Λϑκειο, ςε δημϐςια 
ςχολεύα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ (CDC 2013). 

κοπόσ τησ εργαςύασ  

Ανϊπτυξη, εφαρμογό και αξιολϐγηςη προγρϊμματοσ αγωγόσ υγεύασ ςτη ςχολικό υγιεινό 
και αςφϊλεια, που πραγματοποιόθηκε ςε εκπαιδευτικοϑσ δημοτικών ςχολεύων απϐ ςχολικό 
νοςηλεϑτρια. 

ώμα κειμϋνου 

Μεθοδολογύα 

Πρϐκειται για οιονεύ πειραματικό μελϋτη με προ- και μετϊ- μϋτρηςη και με δυο ομϊδεσ 
εκπαιδευτικών, παρϋμβαςησ (n1=224) και ελϋγχου (n2=181), που πραγματοποιόθηκε ςε 
τυχαύο δεύγμα ςχολεύων (n=42) απϐ το ςϑνολο των ςχολεύων τησ Πρωτοβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ του νομοϑ Σρικϊλων. Για την επιλογό του δεύγματοσ εφαρμϐςτηκε αναλογικό 
ςτρωματοποιημϋνη δειγματοληψύα ωσ προσ τον τϑπο των ςχολεύων (αςτικοϑ και 
ημιαςτικοϑ/αγροτικοϑ τϑπου), με απλό τυχαύα δειγματοληψύα, μϋςω τησ χρόςησ πύνακα 
τυχαύων αριθμών. Οι εκπαιδευτικού των ςχολεύων παρϋμβαςησ ςυμμετεύχαν ςε πρϐγραμμα 
αγωγόσ υγεύασ, που εφαρμϐςτηκε απϐ ςχολικό νοςηλεϑτρια. Η αποτελεςματικϐτητα του 
προγρϊμματοσ αξιολογόθηκε μετρώντασ το αν επόλθε αλλαγό ςτισ γνώςεισ, ςτισ ςτϊςεισ 
και ςτη ςυμπεριφορϊ των εκπαιδευτικών τησ ομϊδασ παρϋμβαςησ ςε ςϑγκριςη με εκεύνουσ 
τησ ομϊδασ ελϋγχου. 

Χο εξγαιείν κέηξεζεο ησλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ζρνιηθή πγηεηλή θαη αζθάιεηα ρξεζηκνπνηήζεθε αλψλπκν θαη θσδηθνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην, 

πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ παξνχζα κειέηε (Cronbach α=0,77-0,94), θαηφπηλ θξηηηθήο 

αλαζθφπεζεο αληίζηνηρσλ κειεηψλ, βηβιίσλ θαη άξζξσλ ηεο ειιεληθήο θπξίσο (ΤΠΔΠΘ 2010, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Centers%20for%20Disease%20Control%20and%20Prevention%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Centers%20for%20Disease%20Control%20and%20Prevention%22%5BCorporate%20Author%5D
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Κξεκαζηηλνχ-Κνπξέα 2007, Βεινλάθεο θαη νπξηδή 2009, ΔΦΔΣ 2003, Τ.Α. 1003/2008, ΟΚ 

2008, ΟΑΠ 2009, ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. 1988, ΔΓΤ 2009, Π.Γ. 485/1988, Γαιαλάθεο 2009, Παπάλεο 

2010)
 
θαη δηεζλνχο (Barrett 2001, Lightfoot  & Bines 2000, Liberal et al 2005)  βηβιηνγξαθίαο 

 
θαη 

χζηεξα απφ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ (Cronbach α΄=0,69-0,92), θαζψο δελ βξέζεθε αληίζηνηρν 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν, πνπ λα εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο.  

Με βϊςη τη βιβλιογραφύα, ςτην οπούα βαςύςτηκε η ανϊπτυξη του ερωτηματολογύου, 
αναπτϑχθηκε το πρϐγραμμα αγωγόσ υγεύασ, το οπούο περιλϊμβανε τισ ϋννοιεσ τησ ςχολικόσ 
αςφϊλειασ και υγιεινόσ, τη ςυχνϐτητα και ςτην πρϐληψη των παιδικών και ςχολικών 
ατυχημϊτων (προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ ςτα ςχολεύα), την επιδημιολογύα και ςτην πρϐληψη 
των μεταδοτικών νοςημϊτων ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον, την υγιεινό των ςχολικών κυλικεύων 
αλλϊ και τισ αρμοδιϐτητεσ των εμπλεκϐμενων ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό. Οι 
τεχνικϋσ Αγωγόσ Τγεύασ, που εφαρμϐςτηκαν αφοροϑςαν ςε «παθητικϋσ μεθϐδουσ» (διϊλεξη, 
διαφϊνειεσ, φυλλϊδια), ςε μεθϐδουσ «ενεργητικόσ ςυμμετοχόσ (ςυζότηςη) και ςε 
«βιωματικϋσ μεθϐδουσ» (παρατόρηςη και εντοπιςμϐσ των παραγϐντων κινδϑνου  εντϐσ του 
ςχολικοϑ χώρου). 

Γηαδηθαζία 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ιήθζεθε «άδεηα έγθξηζεο έξεπλαο» ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Φ15/691/80458/Γ1-15/07/2011), ψζηε λα ηεξνχληαη νη αξρέο 

δενληνινγίαο ζηελ έξεπλα. 

Ειδικϐτερα ςτην αρχό τησ μελϋτησ (1η χρονικό περύοδοσ - αρχϋσ επτεμβρύου 2011) 
προγραμματύςτηκε, ϑςτερα απϐ τηλεφωνικό επικοινωνύα, ςυνϊντηςη με τουσ αρμϐδιουσ για 
τα ςχολικϊ ζητόματα (Διευθυντϋσ-Προώςτϊμενουσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 
εκπροςώπουσ του Δόμου), για να ληφθοϑν πληροφορύεσ για θϋματα ςχετικϊ με την ςχολικό 
αςφϊλεια και υγιεινό. Οι πληροφορύεσ αυτϋσ χρηςύμευςαν ςε πρώτη φϊςη (πιλοτικό) ςτην 
ανϊπτυξη των ερωτηματολϐγιων και ςε δεϑτερη φϊςη (παρϋμβαςη) ςτη διαμϐρφωςη του 
προγρϊμματοσ αγωγόσ υγεύασ. τη ςυνϋχεια, αφοϑ καταςκευϊςτηκαν τα ερωτηματολϐγια, 
κατϐπιν τηλεφωνικόσ επικοινωνύασ, προγραμματύςτηκε και πραγματοποιόθηκε ςυνϊντηςη 
με τουσ Διευθυντϋσ των ςχολεύων για ενημϋρωςό τουσ ςχετικϊ  με τουσ ςκοποϑσ και τα 
οφϋλη τησ μελϋτησ. Ακολοϑθηςε η απϐδοςη κωδικών ςε κϊθε ςχολεύο και η πιλοτικό 
εφαρμογό των ερωτηματολογύων (2η χρονικό περύοδοσ- τϋλη επτεμβρύου 2011) ςε ϋνα 
μικρϐ δεύγμα εκπαιδευτικών ςχολεύου διαφορετικοϑ νομοϑ, για τον ϋλεγχο τησ εγκυρϐτητασ 
και αξιοπιςτύασ τουσ.  

Κατϐπιν (3η χρονικό περύοδοσ- Οκτώβριοσ και Νοϋμβριοσ του 2011) δϐθηκαν τα 
ερωτηματολϐγια ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ των ςχολεύων του δεύγματοσ (ομϊδα παρϋμβαςησ 
και ελϋγχου) πριν την παρϋμβαςη, για να αξιολογηθοϑν οι γνώςεισ, οι ςτϊςεισ και η 
ςυμπεριφορϊ τουσ. τη ςυνϋχεια, την ύδια χρονικό περύοδο και αφοϑ παραλόφθηκαν τα 
ςυμπληρωμϋνα ερωτηματολϐγια, πραγματοποιόθηκε η εφαρμογό του προγρϊμματοσ 
αγωγόσ υγεύασ ςτην ομϊδα παρϋμβαςησ των ςχολεύων του δεύγματοσ. ε τϋταρτο χρϐνο (4η 
χρονικό περύοδοσ- Μϊρτιοσ και Απρύλιοσ 2012) ϋγινε επύςκεψη ςτα επιλεγμϋνα ςχολεύα και 
δϐθηκαν εκ νϋου ερωτηματολϐγια ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ και των δυο ομϊδων (παρϋμβαςησ 
και ελϋγχου), για να αξιολογηθοϑν οι γνώςεισ, οι ςτϊςεισ και η ςυμπεριφορϊ τουσ, μετϊ την 
εφαρμογό του προγρϊμματοσ αγωγόσ υγεύασ ςτην ομϊδα παρϋμβαςησ.  

Απνηειέζκαηα 

Με ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 22.0 έγηλε ε πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Γηα φιεο ηηο ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ππφζεζεο νξίζηεθε κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 0,05 (α≤0,05) γηα ακθίπιεπξν έιεγρν. ηελ 

παξνχζα κειέηε ηα δεδνκέλα ήηαλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

πνηνηηθψλ/θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απφιπηεο (λ) θαη νη ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο λ (%), ελψ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζεο 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lightfoot%20J%22%5BAuthor%5D
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ηηκέο Mean ( ) θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο (SD). Γηα ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ ε ζηαηηζηηθή 

δνθηκαζία θαζνξίζηεθε, κε ην αλ νη κεηαβιεηέο αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη απφ 

ηνλ ηχπν ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ 

πξψηε θάζε ηεο κειέηεο, πξηλ ηελ παξέκβαζε ήηαλ 75,14% - δεδνκέλνπ πσο δηαλεκήζεθαλ 539 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπιιέρζεθαλ 405, ελψ ζηε δεχηεξε θάζε ηεο κειέηεο, κεηά ηελ παξέκβαζε 

ήηαλ 93,8%- δεδνκέλνπ πσο δηαλεκήζεθαλ 405 εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπιιέρζεθαλ 380. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην 59,5% ήηαλ γπλαίθεο θαη ζε πνζνζηφ 69,1% είραλ ειηθία 40-49 

εηψλ. Σν 85,7% ήηαλ έγγακνη θαη ην 85,9% είρε απνθηήζεη παηδηά. Σν 48,4% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ήηαλ απφθνηηνη Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο κε πηπρίν εμνκνίσζεο, ην 38,3% απφθνηηνη 

Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην 13,3% απφθνηηνη κφλν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο. Άιιν 

πηπρίν είρε ην 17%, κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ην 5,4% θαη  δηδαθηνξηθφ δίπισκα ην 0,5%.  

Αποτελϋςματα γνώςεων-ςτϊςεων-ςυμπεριφορϊσ  ςτισ δυο ομϊδεσ εκπαιδευτικών 
πριν και μετϊ την παρϋμβαςη 

Παρατηρώντασ τον Πύνακα 1 φαύνεται πωσ μεταξϑ των δυο ανεξϊρτητων ομϊδων 
εκπαιδευτικών, παρϋμβαςησ και ελϋγχου, δεδομϋνησ τησ κανονικόσ κατανομόσ των 
μεταβλητών και για διϊςτημα εμπιςτοςϑνησ 95%, παρουςιϊςτηκαν ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ 
διαφορϋσ (αϑξηςη) ςτισ μϋςεσ τιμϋσ: 

i) τησ γνώςησ τουσ ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό μετϊ την παρϋμβαςη, υπϋρ τησ 
ομϊδασ παρϋμβαςησ  και 

ii) τησ ςτϊςησ τουσ ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό μετϊ την παρϋμβαςη, υπϋρ τησ 
ομϊδασ παρϋμβαςησ. 

ε ϐ, τι αφορϊ ςτη ςυμπεριφορϊ τουσ ςτα θϋματα ςχολικόσ αςφϊλειασ και υγιεινόσ, δεν 
παρατηρόθηκαν ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ διαφορϋσ μεταξϑ των δυο ομϊδων μετϊ την 
παρϋμβαςη, καθώσ η ομϊδα παρϋμβαςησ παρουςύαζε πριν την παρϋμβαςη λιγϐτερο ευνοώκϐ 
ςκορ ςτουσ ςυνοπτικοϑσ δεύκτεσ ςυμπεριφορϊσ, ςε ςχϋςη με την ομϊδα ελϋγχου.  

Πύνακασ  1. Μϋςεσ τιμϋσ, τυπικϋσ αποκλύςεισ και ςτατιςτικό ςημαντικότητα [Sig. (2-
tailed)] ςυνοπτικών δεικτών γνώςησ, ςτϊςησ και ςυμπεριφορϊσ ςτη ςχολικό 

αςφϊλεια και υγιεινό  για τισ ομϊδεσ παρϋμβαςησ και ελϋγχου πριν και μετϊ την 
παρϋμβαςη 

Μεταβλητϋσ 
Ομϊδα N Mean Std. 

Deviation 
Sig.  
(2-

tailed) 

Γνώςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια πριν 
παρϋμβαςη 224 16,75 4,25 

,348 
ϋλεγχοσ 181 16,35 4,19 

Γνώςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια 
μετϊ 

παρϋμβαςη 207 23,45 2,71 
,000 

ϋλεγχοσ 173 17,14 3,81 
Γνώςη ςτη ςχολικό υγιεινό 
πριν 

παρϋμβαςη 224 16,97 3,56 
,966 

ϋλεγχοσ 181 16,98 3,33 

Γνώςη ςτη ςχολικό υγιεινό μετϊ 
παρϋμβαςη 207 21,10 2,50 

,000 
ϋλεγχοσ 173 17,09 3,86 

τϊςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια και 
υγιεινό πριν 

παρϋμβαςη 224 80,79 6,49 
,554 

ϋλεγχοσ 181 80,39 6,84 
τϊςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια και 
υγιεινό μετϊ 

παρϋμβαςη 207 82,31 7,03 
,002 

ϋλεγχοσ 173 80,16 6,64 
υμπεριφορϊ  ςτη ςχολικό αςφϊλεια 
πριν 

παρϋμβαςη 224 29,69 10,58 
,057 

ϋλεγχοσ 181 31,72 10,73 
υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό αςφϊλεια παρϋμβαςη 207 32,54 9,77 ,912 
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μετϊ ϋλεγχοσ 173 32,65 9,73 
υμπεριφορϊ  ςτη ςχολικό υγιεινό 
πριν 

παρϋμβαςη 224 30,89 8,85 
,397 

ϋλεγχοσ 181 31,66 9,33 
υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό υγιεινό 
μετϊ 

παρϋμβαςη 207 32,33 8,88 
,473 

ϋλεγχοσ 173 31,66 9,38 
 

Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 2 δηαπηζηψλεηαη πσο ζηελ νκάδα έιεγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (αχμεζε) κφλν ζηηο  

κέζεο ηηκέο ηεο γλψζεο ηνπο γηα ηε ζρνιηθή αζθάιεηα - κεηά ηελ παξέκβαζε ζε ζχγθξηζε κε πξηλ. 

Αληηζέησο νη φπνηεο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2, σο πξνο ηε γλψζε ζηε ζρνιηθή πγηεηλή, ηηο ζηάζεηο ζηε ζρνιηθή αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

θαη σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά γηα ηα ζέκαηα ζρνιηθήο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, δε θαίλεηαη λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Πύνακασ 2.  Μϋςεσ τιμϋσ τυπικϋσ αποκλύςεισ και ςτατιςτικό ςημαντικότητα [Sig. (2-
tailed)] ςυνοπτικών δεικτών γνώςησ, ςτϊςησ και ςυμπεριφορϊσ για τη ςχολικό 

αςφϊλεια και υγιεινό  ςτην oμϊδα ελϋγχου (Ν=173) πριν και μετϊ την παρϋμβαςη 

Μεταβλητϋσ Mean Std. 
Deviation 

Sig. (2-tailed) 
(df=172) 

Ζεϑγοσ 1 
Γνώςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια πριν 16,51 4,14 

,031 
Γνώςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια μετϊ 17,14 3,81 

Ζεϑγοσ 2 
Γνώςη ςτη ςχολικό υγιεινό πριν 17,05 3,33 

,878 
Γνώςη ςτη ςχολικό υγιεινό μετϊ 17,09 3,86 

Ζεϑγοσ 3 

τϊςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό 
πριν 

80,39 6,81 
,657 

τϊςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό 
μετϊ 

80,16 6,64 

Ζεϑγοσ 4 
υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό αςφϊλεια πριν 32,01 10,74 

,384 
υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό αςφϊλεια μετϊ 32,65 9,73 

Ζεϑγοσ 5 
υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό υγιεινό πριν 31,88 9,32 

,713 
υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό υγιεινό μετϊ 31,66 9,38 

  
τον Πύνακα 3 και για διϊςτημα εμπιςτοςϑνησ 95%, παρατηρεύται ϐτι ςτην ομϊδα 

παρϋμβαςησ των εκπαιδευτικών-μετϊ την παρϋμβαςη ςε ςχϋςη με πριν- υπϊρχουν 
ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ διαφορϋσ (αϑξηςη) ςτισ μϋςεσ τιμϋσ τησ γνώςησ τουσ ςτη ςχολικό 
αςφϊλεια (μεγαλϑτερη αϑξηςη απϐ εκεύνη ςτην ομϊδα ελϋγχου) και υγιεινό αλλϊ και ςτισ 
μϋςεσ τιμϋσ τησ ςτϊςησ και ςυμπεριφορϊσ τουσ ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό.  

Πύνακασ 3.  Μϋςεσ τιμϋσ τυπικϋσ αποκλύςεισ και ςτατιςτικό ςημαντικότητα [Sig. (2-
tailed)] ςυνοπτικών δεικτών γνώςησ, ςτϊςησ και ςυμπεριφορϊσ για τη ςχολικό 

αςφϊλεια και υγιεινό  ςτην oμϊδα παρϋμβαςησ (Ν=207) πριν και μετϊ την 
παρϋμβαςη 

Μεταβλητϋσ Mean Std. 
Deviatio

n 

Sig. (2-tailed) 
(df=206) 

Ζεϑγοσ 
1 

Γνώςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια πριν 16,85 4,300 
,000 

Γνώςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια μετϊ 23,45 2,709 
Ζεϑγοσ 
2 

Γνώςη ςτη ςχολικό υγιεινό πριν 17,07 3,567 
,000 

Γνώςη ςτη ςχολικό υγιεινό μετϊ 21,10 2,503 
Ζεϑγοσ τϊςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό πριν 81,00 6,510 ,008 
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3 τϊςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό 
μετϊ 

82,31 7,029 

Ζεϑγοσ 
4 

υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό αςφϊλεια πριν 29,75 10,668 
,001 

υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό αςφϊλεια μετϊ 32,54 9,772 
Ζεϑγοσ 
5 

υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό υγιεινό πριν 31,06 8,844 
,047 

υμπεριφορϊ ςτη ςχολικό υγιεινό μετϊ 32,33 8,878 

Αποτελϋςματα βαθμού δυςκολύασ και ικανοπούηςησ από το πρόγραμμα Αγωγόσ 
Τγεύασ μετϊ την εφαρμογό του ςτην ομϊδα παρϋμβαςησ 

ε ϐ, τι αφορϊ ςτο βαθμϐ δυςκολύασ των εκπαιδευτικών τησ ομϊδασ παρϋμβαςησ ςτην 
κατανϐηςη του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ και των ςημειώςεων, η πλειοψηφύα τουσ 
απϊντηςε αντύςτοιχα ϐτι ςυνϊντηςε μικρϐ βαθμϐ δυςκολύασ (39,6% και 38,6%), το 28,5% 
και 29% μϋτριο, το 27,1% και 23,2% κανϋνα και μϐνο το 4,8% και 9,2% ανϋφερε μεγϊλο 
βαθμϐ δυςκολύασ.  

ε ϐ, τι αφορϊ ςτο βαθμϐ, που το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα και οι ςημειώςεισ κϊλυψαν 
την ανϊγκη των εκπαιδευτικών τησ ομϊδασ παρϋμβαςησ για γνώςη ςτη ςχολικό αςφϊλεια 
και υγεύα, η πλειοψηφύα τουσ απϊντηςε ϐτι όταν πολϑ ικανοποιημϋνοι (49,8%), το 32,4% 
μϋτρια ικανοποιημϋνοι και το 17,9% πϊρα πολϑ ικανοποιημϋνοι. Σϋλοσ, οι εκπαιδευτικού τησ 
ομϊδασ παρϋμβαςησ ςτην πλειοψηφύα τουσ (46,4%) δόλωςαν ϐτι οι ςτϊςεισ και η 
ςυμπεριφορϊ τουσ ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό επηρεϊςτηκαν πολϑ μετϊ την 
εφαρμογό του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ, το 38,2%  ϐτι επηρεϊςτηκαν μϋτρια, το 11,1% 
πϊρα πολϑ και το 4,3% λύγο. 

υζότηςη 

Απϐ το ςτατιςτικϐ ϋλεγχο των μϋςων τιμών των ςυνοπτικών δεικτών γνώςεων ςτη 
ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό ανϊμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ των ομϊδων παρϋμβαςησ και 
ελϋγχου μετϊ την παρϋμβαςη διαπιςτώθηκε ςτατιςτικϊ ςημαντικό αϑξηςη ςτουσ δεύκτεσ 
αυτοϑσ μϐνο για την ομϊδα παρϋμβαςησ. Σο εϑρημα αυτϐ αποτελεύ θετικό ϋνδειξη για την 
αποτελεςματικϐτητα του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ και βρύςκεται ςε ςυμφωνύα με τα 
ευρόματα ϊλλων οιονεύ-πειραματικών μελετών με ομϊδα ελϋγχου, αντύςτοιχησ 
θεματολογύασ. Ειδικϐτερα ςε μελϋτεσ διερεϑνηςησ ποςοςτών γνώςεων ςτισ Πρώτεσ 
Βοόθειεσ μετϊ απϐ εκπαιδευτικϋσ παρεμβϊςεισ ςε ςχολικϐ πληθυςμϐ οι Bildik et al (2011), 
Βεςκοϑκη (1999, 2002), Αλεξανδροποϑλου (2010), Engeland et al (2002) και οι Bhatia et al 
(2010) παρατόρηςαν αϑξηςη ςτισ γνώςεισ ςε ομϊδεσ, ςτισ οπούεσ εφαρμϐςτηκε η 
παρϋμβαςη ςε ςϑγκριςη  με τισ ομϊδεσ ελϋγχου.  

Απϐ το ςτατιςτικϐ ϋλεγχο των μϋςων τιμών των ςυνοπτικών δεικτών ςτϊςεων ςτη 
ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό ανϊμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ των ομϊδων παρϋμβαςησ και 
ελϋγχου, μετϊ την παρϋμβαςη, διαπιςτώθηκε ςτατιςτικϊ ςημαντικό αϑξηςη ςτο δεύκτη 
ςτϊςεων μϐνο για την ομϊδα παρϋμβαςησ. Σα ευρόματα αυτϊ αποτελοϑν επιπρϐςθετεσ 
ενδεύξεισ τησ αποτελεςματικϐτητασ του προγρϊμματοσ αγωγόσ υγεύασ τησ ςχολικόσ 
νοςηλεϑτριασ ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ ομϊδασ παρϋμβαςησ, οι οπούοι φαύνεται πωσ μετϊ 
την εφαρμογό του προγρϊμματοσ βελτύωςαν τισ ςτϊςεισ τουσ, δηλαδό ανϋπτυξαν 
θετικϐτερεσ αντιλόψεισ ωσ προσ τη ςημαςύα τησ διαμϐρφωςησ  αςφαλών και υγιεινών 
ςυνθηκών εκπαύδευςησ. Αξύζει να αναφερθεύ ϐτι οι εκπαιδευτικού τησ ομϊδασ παρϋμβαςησ 
μετϊ την παρϋμβαςη αποδϋχτηκαν και ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ το ρϐλο και τισ ικανϐτητεσ των 
ςχολικών νοςηλευτών ςτη διεκπεραύωςη με αποτελεςματικϐ τρϐπο δραςτηριοτότων 
αγωγόσ και προαγωγόσ υγεύασ ςτη ςχολικό κοινϐτητα. Οι τελευταύεσ αυτϋσ απϐψεισ 
επιβεβαιώνονται και απϐ ϊλλεσ μελϋτεσ, για την αποτελεςματικϐτητα του ϋργου των 
νοςηλευτών ςτη ςχολικό κοινϐτητα (Αλεξανδροποϑλου 2010, Σϐλη 2010, Wolfe 2006, 
Lightfoot & Bines 2000, Ryan 2008, Jourdan et al 2010, Tabancali & Bectas 2009) αλλϊ και 
απϐ μελϋτεσ τησ Barrett (2001) και των Lightfoot & Bines (2000), που αναφϋρουν ϐτι 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lightfoot%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bines%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lightfoot%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bines%20W%22%5BAuthor%5D
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εκπαιδευτικού και ςχολικού νοςηλευτϋσ μποροϑν να εργαςτοϑν απϐ κοινοϑ για την 
προςταςύα τησ υγεύασ των μαθητών. 

 χετικϊ με τη ςυμπεριφορϊ ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό, ανϊμεςα ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ των ομϊδων παρϋμβαςησ και ελϋγχου μετϊ την παρϋμβαςη, απϐ το 
ςτατιςτικϐ ϋλεγχο των μϋςων τιμών των ςυνοπτικών δεικτών δεν διαπιςτώθηκαν 
ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτισ δυο ομϊδεσ εκπαιδευτικών. Σο εϑρημα αυτϐ 
εξηγεύται απϐ το ϐτι η ομϊδα παρϋμβαςησ ςε ςχϋςη με την ομϊδα ελϋγχου παρουςύαζε 
λιγϐτερο ευνοώκϐ ςκορ ςτουσ δεύκτεσ ςυμπεριφορϊσ πριν την παρϋμβαςη. Ψςτϐςο, ςε ϐ, τι 
αφορϊ ςτην κϊθε ομϊδα εκπαιδευτικών χωριςτϊ, πριν και μετϊ την παρϋμβαςη, 
παρατηρόθηκε ςτατιςτικϊ ςημαντικό αϑξηςη ςτουσ ςυνοπτικοϑσ δεύκτεσ ςυμπεριφορϊσ 
ςτη ςχολικό αςφϊλεια και υγιεινό ςτην ομϊδα παρϋμβαςησ μετϊ την παρϋμβαςη, ςε ςχϋςη 
με πριν, αλλϊ ϐχι ςτην ομϊδα ελϋγχου. Σα ευρόματα αυτϊ αποτελοϑν ακϐμα μια ϋνδειξη τησ 
θετικόσ ϋκβαςησ του προγρϊμματοσ αγωγόσ υγεύασ απϐ τη ςχολικό νοςηλεϑτρια ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ τησ ομϊδασ παρϋμβαςησ, ςε ςχϋςη με εκεύνουσ τησ ομϊδασ ελϋγχου και 
ςυμφωνοϑν με τα αποτελϋςματα ϊλλων ςυναφών μελετών ςτη ςχολικό αςφϊλεια και 
υγιεινό, που  διαπύςτωςαν βελτύωςη των δεξιοτότων ςτισ Πρώτεσ Βοόθειεσ (Βεςκοϑκη 
1999, Bildik et al 2011, Frederik et al 2000) και αϑξηςη τησ ικανϐτητασ παραπομπόσ ςε 
υπηρεςύεσ υγεύασ ςε περύπτωςη αςθϋνειασ (Bhatia et al 2010), μετϊ την εφαρμογό 
προγρϊμματοσ αγωγόσ υγεύασ ςε ςχολικϐ πληθυςμϐ.  

υμπερϊςματα 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε δηαπηζηψζεθαλ ειιείςεηο ζηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, αλαδχζεθαλ ηα πηζηεχσ ηνπο γηα ην ξφιν απμεκέλεο 

επζχλεο ησλ ζρνιείσλ ζηελ πξναγσγή πγείαο θαη ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ θαη 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ λνζειεπηή αιιά θαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ζηα ζρνιεία επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή. πλάκα, 

δηαπηζηψζεθε ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηακφξθσζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία φκσο ρξεηαδφηαλ θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε.  

Μεηά ηελ παξέκβαζε ζε ζρέζε κε πξηλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ζε φινπο ηνπο ζπλνπηηθνχο 

δείθηεο γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο ζηελ ζρνιηθή αζθάιεηα θαη πγηεηλή κφλν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, πνπ δελ 

εθαξκφζηεθε ην πξφγξακκα αγσγή πγείαο. Ηδηαίηεξα ζε φ, ηη αθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξαηεξήζεθε πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο νκάδαο παξέκβαζεο απνδέρηεθαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ξφιν θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ ζηε δηεθπεξαίσζε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

δξαζηεξηνηήησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Δπίζεο εληζρχζεθε ε 

άπνςε ηνπο γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ζρνιείσλ σο πξνο ηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ θαη 

αζζελεηψλ.  

υμβολό τησ ςτον χώρο τησ εκπαύδευςησ και εφαρμογϋσ τησ ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα  

Κχξην έξγν ηνπ ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη θαη ε αγσγή πγείαο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ 

αγσγή πγείαο απνηειεί ηηο ζπλεηδεηά θαηαζθεπαζκέλεο επθαηξίεο κάζεζεο, κε ηηο νπνίεο 

επηηειείηαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, ψζηε ην άηνκν λα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο θαη θξηηηθή 

ζθέςε, γηα λα πηνζεηεί πγηεηλέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ζ παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ην 

πξφγξακκα αγσγήο πγείαο ήηαλ απνδνηηθφ, αθνχ ζηα ζρνιεία παξέκβαζεο παξαηεξήζεθε φηη 

κεηά ηελ παξέκβαζε απμήζεθαλ νη γλψζεηο θαη βειηηψζεθαλ νη ζηάζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζηε ζρνιηθή αζθάιεηα θαη πγηεηλή-γεγνλφο πνπ παξέρεη θαη ελδείμεηο 

ηεθκεξίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ. 

Προτϊςεισ  
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Σα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο απαιιαγκέλνπ απφ θηλδχλνπο, πνπ 

ππνλνκεχνπλ ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

  

1.  Κξίλεηαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ 

αγσγήο πγείαο απφ επηζηήκνλεο πγείαο θαη ζε άιινπο ζρνιηθνχο πιεζπζκνχο, κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ 

ζπλζεθψλ εθπαίδεπζεο. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο παξνχζαο κειέηεο (εξσηεκαηνιφγην) είλαη 

λέν εξγαιείν θαη, παξφιν πνπ ε αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηά ηνπ βξέζεθαλ ηθαλνπνηεηηθέο, 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο αληίζηνηρεο κειέηεο, ψζηε λα ειεγρζεί  πεξαηηέξσ ε 

αμηνπηζηία θαη ε επαλαιεςηκφηεηά ηνπ. 

2.  Απαξαίηεηε ζεσξείηαη επίζεο ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

γνλέσλ, ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο αιιά θαη ησλ εθάζηνηε δηνηθνχλησλ αλαθνξηθά κε ην ξφιν 

θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ ζηελ αγσγή θαη πξναγσγή πγείαο ηνπ 

ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη κε ηελ αλάγθε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζε φια ηα ζρνιεία. 
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Γηδαζθαιία, κάζεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ 

Φεθηαθή Αθήγεζε: έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
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Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ06, Γεληθφ Λχθεην Κξεζηέλσλ 

vasilikip@sch.gr  

Πεξίιεςε 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αιιά θαη ηελ παγθφζκηα παηδαγσγηθή έξεπλα θαη 

πξαθηηθή, ε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία απαξηίδνληαη απφ έλα ζχλνιν ζεσξεηηθά ηεθκεξησκέλσλ 

ελεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνιήγνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απηνχ πιαηζίνπ πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ γξακκαηηζκψλ θαη δεμηνηήησλ, ζπκβαηψλ 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Σαπηφρξνλα, πξνυπνζέηεη 

ηελ ηζφξξνπε ελδπλάκσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θχξησλ 

εθθξαζηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ,  κέζα απφ ζηνρεπκέλεο επηκνξθσηηθέο ελέξγεηεο. Ζ παξνχζα 

εξγαζία πεξηγξάθεη έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ζιείαο κε ζεκαηηθφ πεδίν ηηο αξρέο θαη ηελ παηδαγσγηθή αμία 

ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο. Με βαζηθφ ππξήλα ηελ ψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ην πξφγξακκα ζθφπεπε ηδηαίηεξα ζηελ ζεσξεηηθή αλαβάζκηζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο 

δεμηνηήησλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα πνιπγξακκαηηζκψλ κέζα απφ ηελ έκπξαθηε καζεηεία ηνπο ζηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη δεκηνπξγηθέο πξνθιήζεηο ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ςεθηαθή αθήγεζε, επηκφξθσζε, ηερλνινγία, δεμηφηεηεο 

Δηζαγσγή 

Χο ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε δηδαζθαιία ζηνηρεηνζεηείηαη απφ έλα πιέγκα γλψζεσλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηεο κάζεζεο (Shulman, 1986). Με ηελ 

έκθαζε λα δηακνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο γλψζεο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο παηδαγσγηθήο 

έθθξαζήο ηνπ, ε δηδαθηηθή πξάμε πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ λνεηηθή επθξίλεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα ηεο λέαο γλψζεο ζηνπο καζεηέο (Webb 

& Cox, 2004). πσο αλαθέξνπλ νη Calderhead θαη Shorrock (1997), επηπξφζζεηα κε ην ‗γλσξίδσ 

mailto:kotadaki@gmail.com
mailto:asimako@sch.gr
mailto:patras007@gmail.com
mailto:vickyd@sch.gr
mailto:vasilikip@sch.gr


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              641 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

θάηη‘ θαη ‗γλσξίδσ πψο‘, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη επαξθείο ζην ‗γλσξίδσ γηαηί‘ θαη 

‗γλσξίδσ πφηε‘». Δπνκέλσο, ε δηδαζθαιία ραξαθηεξίδεηαη σο κηα δπλακηθή, ζθφπηκε, 

επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά ηεθκεξησκέλε ζχλζεζε ελεξγεηψλ, πνπ απαηηεί αιιεπάιιειεο 

επηδξάζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ, καζεηψλ, δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζε κηα δσληαλή δηαιεθηηθή ζρέζε (Cohen & Ball, 1999; 2000). 

Ζ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο 

ππνδειψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα λα «πξνζαξκφδνληαη [νη εθπαηδεπηηθνί] ζηηο δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα αλαιάβνπλ ην 

ξφιν ηνπο ζηηο θνηλσλίεο πνπ θαίλνληαη λα εμειίζζνληαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απφ πνηέ ζηελ 

αλζξψπηλε ηζηνξία» OECD (2011: 17). Οη δηαθνξνπνηνχκελεο ζπλζήθεο ζην θνηλσληθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπλερή 

 επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηελ νπνία ν Fullan ζθηαγξαθεί σο ην «ζχλνιν ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ 

καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή δηαδξνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απφ ηελ πξν-

ππεξεζηαθή ηνπ εθπαίδεπζε κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ» (Fullan,1991:326). 

Ζ δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

επεξεάδεη θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν επηθέξνληαο αιιαγέο ζηηο δνκέο, ζηηο αληηιήςεηο, ζηηο 

πξαθηηθέο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Darling-

Hammond & McLaughlin, 1995). Πνηθίινη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ επηδίσμε ηεο 

ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο θαζηζηνχλ πνιχηηκα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε κνξθή ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, κε ηζρπξφ επηρείξεκα φηη ζπκβάιινπλ ζηελ επέιηθηε θαη 

απηνξξπζκηδφκελε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Lionarakis, 

2003). 

Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηθηήο 

κάζεζεο (blended learning) γηα εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δεμηνηήησλ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα απφ ηελ 

εκπεηξηθή εμνηθείσζή ηνπο κε ηε θηινζνθία, ηε ζηξαηεγηθή δνκή θαη ηελ παηδαγσγηθή αμία ηεο 

Φεθηαθήο Αθήγεζεο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη αξρηθά ζχληνκε αλαθνξά ζηε 

κνξθή ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξνζδνθψληαη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ζηελ 

έλλνηα θαη ηε ζπκβνιή ησλ επηκνξθσηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα 

γίλεη πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε έκθαζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ (ζθνπνχο, δνκή, πιηθφ, 

αλζξψπηλν δπλακηθφ) θαη ζα παξαηεζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ην ζθξάγηζε. 

Σέινο ζα ζπδεηεζεί ε επίδξαζε ηεο επηκνξθσηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο ζηελ δηεχξπλζε ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζα επηρεηξεζεί ζχληνκνο αλαζηνραζκφο γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αμία ηεο επηκνξθσηηθήο κεζνδνινγίαο σο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ησλ δεμηνηήησλ 

ζηελ ζρνιηθή πξάμε. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζην ζχγρξνλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

Βαζηθή απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο θαη 

επαγγεικαηίεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο θαη λα ζπκβάιινπλ κε ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο θαη ηηο αμίεο ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή εμέιημε (Trilling & Fadel, 

2009). Μέξνο ησλ γεληθφηεξσλ δπκψζεσλ ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, επηζηεκνληθφ θαη 

ηερλνινγηθφ πεδίν, ε ζχγρξνλε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα εγείξεη πνιχ πην ζχλζεηεο πξνθιήζεηο 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο Kress (2010:133) παξαηεξεί φηη «ε πξνεγνχκελε επνρή απαηηνχζε 

εθπαίδεπζε γηα ζηαζεξφηεηα, ελψ ε εξρφκελε επνρή απαηηεί εθπαίδεπζε γηα αζηάζεηα». Κχξηνο 

παξάγνληαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο, ν εθπαηδεπηηθφο ελζαξθψλεη έκπξαθηα ηηο ζχγρξνλεο 

αληηιήςεηο, αμίεο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, επηδξψληαο έηζη νπζηαζηηθά ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο (McLaughlin & Zarrow, 2001). 
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Δλζσκαηψλνληαο ηηο αξρέο αξθεηψλ δηεζλψλ παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ, ηα ηζρχνληα εζληθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζθαησλ 

πηινηηθψλ (Πξάμε «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21νπ αηψλα) – Νέν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηνπο 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 1,2,3, -Οξηδφληηα Πξάμε»), ζθηαγξαθνχλ ην πξνθίι θαη ην ξφιν ηνπ 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ. Με θχξηα απνζηνιή ηε δηάπιαζε πλεπκαηηθά, ςπρηθά θαη πνιηηηζκηθά 

νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ, ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο δσήο, ν 

εθπαηδεπηηθφο αλακέλεηαη λα θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ πιέγκα γλψζεσλ, φπσο γλψζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, γλψζε ηεο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, γεληθφηεξεο γλψζεηο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο, θ.ά. 

(Shulman, 1987). Μεηά ηελ θαιπάδνπζα είζνδν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε 

ηερλνινγηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε ηερλνινγηθή παηδαγσγηθή γλψζε, πνπ πξνβιέπνπλ 

ηελ παηδαγσγηθά ζθφπηκε θαη ζεσξεηηθά ηεθκεξησκέλε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ (Mishra & Koheler, 2006), απνηεινχλ νπζηψδεηο κνξθέο 

θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Σν ζχλζεην πιέγκα ησλ πξνθιήζεσλ πνπ εγείξεη  ε ζχγρξνλε επνρή, ζηηο νπνίεο 

ελαξκνλίδεηαη ε εθπαίδεπζε, πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε κηαο επξείαο θιίκαθαο δεμηνηήησλ απφ 

ηνπο καζεηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε αλάινγα ελήκεξσλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα φπσο απνθαινχληαη ζην Framework for 21st Century Learning θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 

νκάδεο ηθαλνηήησλ,  κε αληίζηνηρεο ππνδηαηξέζεηο, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη λέεο 

ζπλζήθεο ζηνλ θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ ρψξν. χκθσλα κε ην πιαίζην απηφ, ν ζχγρξνλνο 

εθπαηδεπηηθφο αλακέλεηαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάξηηζε εθείλε γηα λα κεηαδψζεη ζηα παηδηά βαζηθέο 

(δη)επηζηεκνληθέο γλψζεηο (Core Subjects and 21st Century Themes), δεμηφηεηεο θαηλνηνκίαο θαη 

δηα βίνπ κάζεζεο (Learning and Innovation Skills), δεμηφηεηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη 

επηθνηλσλίαο (Information, Media and Technology Skills) θαη δεμηφηεηεο θνηλσληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο (Life and Career Skills). Ζ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη νη καζεηέο θξηηηθά, 

ζπλεξγαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηε γλψζε, λα επηιχνπλ κέζσ απηήο πξνβιήκαηα, λα αμηνπνηνχλ 

θαηάιιεια, ζηνρεπκέλα θαη επέιηθηα ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη λα πξνζαξκφδνληαη κε 

δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ζηνπο λένπο ξφινπο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ, 

εθπαηδεπηηθνχ ή επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο ζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο κε άκεζε αλαθνξά ζηηο κνξθέο θαηάξηηζεο πνπ αλακέλεηαη λα δηαζέηεη ν ζχγρξνλνο 

εθπαηδεπηηθφο. 

Δπηδηψθνληαο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε: ε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο 

χκθσλα κε ηελ αληίιεςε ηνπ Day (1994:4), ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε «απνηειείηαη απφ 

φιεο εθείλεο ηηο ζπλεηδεηέο θαη ζρεδηαζκέλεο ελέξγεηεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζην άκεζν ή 

έκκεζν φθεινο ηνπ αηφκνπ, ηεο νκάδαο ή ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ εθείλνη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηάμε. Οη Padwad & Dixit αλαθέξνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

«ζρεδηαζκέλε, ζπλερή θαη δηα βίνπ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο γηα λα νδεγεζνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ελδπλάκσζε, ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο θνξέα θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη 

ησλ καζεηψλ ηνπο» (Padwad and Dixit, 2011: 10). Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πεξηγξάθεηαη 

εξεπλεηηθά σο κηα πξνζσπηθή νηθεηνζειήο δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη ψζηε εθείλνη λα 

αληαπνθξίλνληαη κε επειημία θαη δηαρξνληθφηεηα ζην δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν. 

Ζ παγθφζκηα έξεπλα απνδίδεη κεγάιε βαξχηεηα ζην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ράξε ζηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα δηακνξθψλνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη δηεξεπλεηηθή πξαθηηθή, 

θαη λα θαιιηεξγνχλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ, ζπλδένληαο έηζη ηε 

κάζεζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (Underwood & Underwood 1990). Ζ 

ηερλνινγηθή άλνδνο ζηαδηαθά εηζδχεη θαη ζηε κνξθή ησλ επηκνξθσηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ ζπλερηδφκελεο απηφ-κφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Αιιαγέο 

http://www.p21.org/storage/documents/1.__p21_framework_2-pager.pdf
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ζηηο δνκέο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πξνυπνζέηνπλ θαη ηηο αλάινγεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995). Ζ 

παηδαγσγηθά ηεθκεξησκέλε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζπλαξηάηαη κε ηελ ελζπλείδεηε 

δηδαθηηθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο θαιείηαη λα ππεξβεί ην ζηελφ ηερλνθεληξηθφ 

πιαίζην, λα δηεξκελεχεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο ησλ ηερλνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηηο 

αμηνπνηεί αλάινγα θαη επηιεθηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ (Watson, 2001).  

Ο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθαξκνγή ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη λα 

 ζέζεη θξηηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην «ηη, γηαηί θαη πψο» ζα δηδαρζεί ε λέα γλψζε θαη 

ζπλαθφινπζα γηα ην «ηη είδνπο ηερλνινγηθά κέζα/εξγαιεία, γηαηί θαη πψο» ζα εηζαρζνχλ γηα λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθψλ θαη άιισλ ζηφρσλ (Webb & Cox, 2004). Δπεμεγψληαο 

αξγφηεξα ηε ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο γλψζεο, ν Webb (2005) αλαθέξεη φηη δηαζπλδέεη ηε γλψζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ (πεξηερφκελν, κεζνδνινγία) κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ζα ην κεηαθέξνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα. Ζ εθινγηθεπκέλε ελζσκάησζή 

ηνπο ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία νδεγεί ζην ζρεδηαζκφ καζεζηαθά απνδνηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ 

απνθέξνπλ αληίζηνηρα θαηάιιειεο θαη καζεζηαθά σθέιηκεο δηδαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Webb, 

2005:727). Δηδηθά ζηελ μελφγισζζε δηδαζθαιία, ε ηερλνινγία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, απαξαίηεησλ γηα ηε γισζζηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη αμηαθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο σο πνιηηψλ 

ηνπ κέιινληνο (Kalantzis & Cope, 2008), θαη επνκέλσο πξνυπνζέηεη ηνλ ςεθηαθφ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. 

χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Βξεηαλία, 

επηβαξπληηθνί παξάγνληεο, φπσο «ν φγθνο ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

έιιεηςε ρξφλνπ θαη νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ζηελ επηδίσμε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο» (Day et al. (2006: 123). Αλάινγεο 

δηαπηζηψζεηο θαηαγξάθνληαη θαη ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ απνιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη 

 «επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε κνξθή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επέιηθηε θαη απηνξξπζκηδφκελε αλαβάζκηζε/επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Lionarakis, 2003). 

Φεθηαθή Αθήγεζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ: έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζεο 

Δμειηθηηθή κνξθή ηεο παξαδνζηαθήο αθήγεζεο, ε Φεθηαθή Αθήγεζε ζπληζηά ηελ ςεθηαθή 

επέλδπζε πξνζσπηθψλ αθεγεκαηηθψλ δεκηνπξγηθψλ κε ζθνπφ λα δηαθηλεζνχλ λνήκαηα θαη 

ζπλαηζζήκαηα ζε έλα θνηλφ κε ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

ζχγρξνλα πνιπκέζα (Robin, 2008). Πξντφλ θαηλνηνκίαο ηνπ Center for Digital Storytelling (CDS) 

ζην Berkeley ηεο πνιηηείαο  California απφ ην 1993, κε ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ ηδξπηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, Joe Lambert θαη Dana Atchley, ε Φεθηαθή Αθήγεζε εμειίρζεθε ζε έλα νπζηαζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κε θαηαιπηηθή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε γξακκαηηζκψλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ 

δνκή θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ελζαξξχλεη αθελφο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ελζσκαηψζνπλ θξηηηθά, 

δεκηνπξγηθά θαη ππεχζπλα ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαθηηθή, θα αθεηέξνπ ηνπο καζεηέο λα 

 αλαπηχμνπλ έκπξαθηα δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Jakes & Brennan, 2005). 

Με ζηφρν ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παηδαγσγηθή ζθνπηκφηεηα ηεο Φεθηαθήο 

Αθήγεζεο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

(productive language skills), ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ (digital and transmedia literacy) θαη 

ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ (collaborative skills), ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε έλα ζεκαηηθά 

ζπλαθέο επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε ηε κέζνδν ηεο κεηθηήο κάζεζεο (blended learning) 

δηάξθεηαο νθηψ (8) εβδνκάδσλ ζε δχν εθδνρέο: α) ζε Αγγιφθσλε έθδνζε κε ηίηιν «Digital 

Storytelling for the Development of Productive and Collaborative Skills» γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Αγγιηθήο Γιψζζαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ζιείαο θαη β) ζε Διιελφθσλε έθδνζε κε ηίηιν «Φεθηαθή Αθήγεζε γηα ηελ Αλάπηπμε 

http://storycenter.org/
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Γεμηνηήησλ Παξαγσγήο Λφγνπ θαη πλεξγαηηθψλ Γεμηνηήησλ» θαη εθπαηδεπηηθνχο πνηθίισλ 

εηδηθνηήησλ, ηδηαίηεξα φζσλ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

παξαγσγήο ιφγνπ, Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Ζιείαο αληίζηνηρα. Σν πξφγξακκα δηνξγαλψζεθε κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ. 

Αραΐαο, δνκήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο moodle ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία δηθηχνπ 

εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ-επηκνξθσηψλ κε πςειή πηζηνπνηεκέλε ςεθηαθή θαηάξηηζε. Παξά ηνλ 

αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία δπν ηκεκάησλ (αγγιφθσλνπ θαη ειιελφθσλνπ 

αληίζηνηρα), ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία θαη ηξίηνπ αγγιφθσλνπ 

ηκήκαηνο, ην νπνίν απεπζπλφηαλ εθπαηδεπηηθνχο πνηθίισλ εηδηθνηήησλ κε πηζηνπνηεκέλε γλψζε 

ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Β2. 

Tν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απνζθνπνχζε: 

 ζηελ έκπξαθηε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο παξαγσγήο γξαπηνχ 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, 

 ζηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο 

(αθήγεζε ηζηνξίαο), 

 ζηε γλσξηκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ έλλνηα, ηε κνξθή, ηα εξγαιεία θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο, 

 ζηελ γλσξηκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ παηδαγσγηθή αμία ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

 ζηελ εκπεηξηθή εμεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ αλάπηπμε 

απζεληηθνχ δνκεκέλνπ ιφγνπ, 

 ζηελ εκπεηξηθή εμεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία, 

 ζηελ εκπεηξηθή αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή αληαιιαγή 

ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ θαη ηε ζπιινγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

 ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ζχγρξνλα θαη 

δηδαθηηθά ζπλαθή ηερλνινγηθά κέζα - εξγαιεία θαη 

 ζηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο επηκφξθσζεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Σν πιηθφ δηαξζξψζεθε ζε νθηψ ελφηεηεο θαηαλεκεκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο νθηψ εβδνκάδεο, κε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγηθά ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αλά εβδνκάδα, νη νπνίεο νδεγνχζαλ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηξαηεγηθά ζηελ εκπεηξηθή, ζπλεξγαηηθή θαη δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία θαη 

αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηιάκβαλαλ θαηά ζεηξά: 

 ηε ζεσξεηηθή εηζαγσγή ζηελ έλλνηα θαη ηε δνκή ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο, 

 ηελ παξνπζίαζε θαηεγνξηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο Φεθηαθψλ Αθεγήζεσλ 

 ηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο 

 ηε ζχλζεζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ πξνζσπηθψλ Φεθηαθψλ Αθεγήζεσλ θαη 

 ηε ζχλδεζε ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε 

Κάζε εβδνκάδα πεξηείρε ηε ζηνρνζεζία, ην πιηθφ πξνο κειέηε θαη κία ή δχν εξγαζίεο, νη 

νπνίεο εθπνλνχληαλ θαη ππνβάιινληαλ ειεθηξνληθά κέζα ζε νξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην, θαζψο ε 

δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέβιεπε ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή, δηαζχλδεζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ. Οη ππνβιεζείζεο εξγαζίεο αμηνινγνχληαλ απφ δίθηπν εζεινληψλ 

εθπαηδεπηηθψλ-βαζκνινγεηψλ κε εκπεηξία ζε κνξθέο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Σν πιηθφ γηα 

κειέηε εκπεξηείρε α) παξνπζηάζεηο δηαθαλεηψλ PowerPoint γηα ηε κεηάδνζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, β) ππεξζπλδέζκνπο, ζπλδέζκνπο 

παξαπνκπήο ζε portals θαη ζε άιιν ελεκεξσηηθφ-επηκνξθσηηθφ βηληενζθνπεκέλν πιηθφ, γ) άξζξα 

γηα κειέηε θαη επεμεξγαζία, δ) εηζαγσγηθά θείκελα γηα ην πεξηερφκελν θάζε εβδνκάδαο αιιά θαη 

ε) αξρεία ζε κνξθή .doc(x), .pdf, θ.ά. σο ππνδείγκαηα γηα ηελ κειέηε θαη ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ 
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θαη ηηο εθθσλήζεηο ησλ εξγαζηψλ πξνο ππνβνιή. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηψλ, ηνλ δηακνηξαζκφ 

απφςεσλ θαη ηελ επίιπζε απνξηψλ δεκηνπξγήζεθε εηδηθφο ρψξνο ζπδεηήζεσλ (forum). 

Παξάιιεια πξνβιέθζεθαλ θαη δπν δηα δψζεο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο πέληε (5) 

δηδαθηηθψλ σξψλ αλά ηκήκα, κε ζθνπφ α) ηελ εηζαγσγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο θαη β) ηελ πξαθηηθή εμάζθεζή ηνπο ζε ζεκαληηθά 

θαηεγνξηνπνηεκέλα εξγαιεία ςεθηαθήο αθήγεζεο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηε ζεσξεηηθή κειέηε, 

ηελ ελαζρφιεζε κε ην ςεθηαθφ πιηθφ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππνινγίζηεθε ζε 42 

ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ σξψλ ησλ δηα δψζεο ζπλαληήζεσλ, ελψ γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηε ρνξήγεζε αληίζηνηρεο βεβαίσζεο απαηηήζεθε α) ε ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζηηο δχν δηα δψζεο ζπλαληήζεηο θαη β) ε επηηπρήο θαη ρξνληθά ζπλεπήο 

νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ αλά εβδνκάδα εξγαζηψλ. 

Αλαηξνθνδφηεζε 

Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αιιά θαη γηα ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκαηηζκψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε κειινληηθή βειηίσζε - 

αλακφξθσζή ηνπ, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην 

αλαηξνθνδφηεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Σα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ δηεξεπλνχζαλ κεηαμχ 

άιισλ 

 ηε ζρέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

 ηα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα, 

 ηε ζθαηξηθή απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, 

 ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηηο ρεηξίζηεθαλ, 

 ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ην πεξηερφκελν αιιά θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ηνπ θαη 

 ηε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

ην εξσηεκαηνιφγην αληαπνθξίζεθαλ 50 απφ ηνπο 80 ζπκκεηέρνληεο, ζπγθεθξηκέλα, 39 

γπλαίθεο θαη 11 άλδξεο, αξηζκνί ελδεηθηηθνί ηεο ζχλζεζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θνηλνχ. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα αλήθε ζηελ εηδηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο γιψζζαο (44%), ησλ δαζθάισλ (22%) θαη ησλ θηινιφγσλ (14%), ελψ νη 

εθπαηδεπφκελνη πξνέξρνληαλ ηφζν απφ ηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλήθαλ ζην ειηθηαθφ εχξνο ησλ 31-40 εηψλ (38%) θαη ησλ 41-50 εηψλ (50%). Χο 

πξνο ηελ ςεθηαθή θαηάξηηζε, ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ δηέζεηε πηζηνπνίεζε ζηηο Σ.Π.Δ. 

(θαηά 88% Α΄ επηπέδνπ), ελψ θαηά ην ήκηζπ είραλ παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο moodle ζην παξειζφλ. 

Σν ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ε ζπλάθεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ε εμ απνζηάζεσο θχζε ηνπ, 

ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε αλάγθε εκπινπηηζκνχ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αλαδείρζεθαλ 

ζηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. Αλ θαη θαηά 70% 

ραξαθηεξίζηεθε σο «αξθεηά απαηηεηηθφ αιιά φρη δχζθνιν», ην πξφγξακκα θάλεθε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (88%) ζηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Χο 

θπξηφηεξεο δπζθνιίεο επηζεκάλζεθαλ ε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

ηελ ππνβνιή θάζε εξγαζίαο, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, ε εγγελήο ιεηηνπξγηθή δπζθνιία νξηζκέλσλ απφ απηά θαη ν αλεπαξθήο 

δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηα πξνηεηλφκελα εξγαιεία. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ απηψλ νη ηξφπνη πνπ δηαθξίζεθαλ ήηαλ ε θαιή θαη ζπρλή κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, ν πεηξακαηηζκφο, ε αμηνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

θαη ε ρξήζε ηνπ forum ζπδεηήζεσλ. πσο ήηαλ αλακελφκελν, νη ζνβαξφηεξεο δπζθνιίεο 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ 6ε εβδνκάδα (ζε πνζνζηφ 50%), θαηά ηελ νπνία έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί ην 

ηειηθφ πξντφλ, δειαδή ε ςεθηαθή ηζηνξία, κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, ελψ ζε 
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κηθξφηεξν βαζκφ δπζθνιεχηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηελ 1ε εβδνκάδα 

(16%), ζηε δεκηνπξγία ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ζελαξίνπ (storyboard) ηελ 4ε εβδνκάδα (18%) θαη 

ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηελ 8ε εβδνκάδα (18%).  Χζηφζν, παξά ηηο γλσζηηθέο ή 

ηερληθέο πξνθιήζεηο ησλ εξγαζηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ηνπο ραξνπνίεζαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεξηζζφηεξσλ εβδνκάδσλ, ηδηαίηεξα, δε, ηεο 6
εο

, νπφηε θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ 

ςεθηαθή ηνπο ηζηνξία, ιηγφηεξν φκσο εθείλεο ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο. 

ζνλ αθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλψξηζαλ φηη σο 

πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, ην πξφγξακκα εκπινπηίδεη ην επηζηεκνληθφ θαη παηδαγσγηθφ ππφβαζξν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (94%) θαη φηη έρεη πξννπηηθέο εθαξκνγήο ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (92%). Απνηίκεζαλ ζεηηθά ην πιηθφ ηνπ σο δίαπιν δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο  (92%), 

θαη ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί (88%). Αλάινγα ζρνιηάζηεθαλ επίζεο ε ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηα βίνπ θαη απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο (86%),  ζηελ αλάπηπμε 

πνιιαπιψλ γξακκαηηζκψλ (86%), αιιά θαη ε άξηηα επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θαζνδήγεζε 

απφ ηνπο επηκνξθσηέο (86%). Αλ θαη ηνλίζηεθε ην πιενλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα πξνάγεη 

ηελ επέιηθηε θαη εμαηνκηθεπκέλε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (84%), ε αλάπηπμε 

 επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο δελ απνηηκήζεθε ην ίδην εληζρπηηθά (64%). 

Χο θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα επηζεκάλζεθαλ ε άληζε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ αλά ηχπν 

εξγαζίαο (42%), ε νπνία δπζρεξαίλεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, 

ην γεγνλφο φηη θάπνηα απφ ηα πξνηεηλφκελα ηερλνινγηθά εξγαιεία κε απξνζδφθεηε ηξνπή ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο μεθίλεζαλ λα απαηηνχλ ζπλδξνκή (26%), ε αδπλακία δηαπξνζσπηθήο δηάδξαζεο 

θαη θαζνδήγεζεο ιφγσ ηεο εμ απνζηάζεσο κνξθήο (24%) θαη ε απνπζία επηινγήο κεηαμχ ησλ 

εξγαζηψλ ζε θάπνηεο εβδνκάδεο (24%) αλαθέξζεθαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ κεηαμχ ησλ αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σφζν ε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε φζν θαη ε επηθνηλσλία-θαζνδήγεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο-

βαζκνινγεηέο αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά (94%), ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο 

αηζζάλζεθαλ βέβαηνη φηη ην ζεκηλάξην ζα επεξεάζεη βειηησηηθά ηε κειινληηθή ηνπο δηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά (94%). Γη‘ απηφ ζηα ζρφιηά ηνπο εμέθξαζαλ πεγαία ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηηο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθφκηζαλ, δήισζαλ δηαηεζεηκέλνη λα αμηνπνηήζνπλ άκεζα ην 

πεξηερφκελν ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο, ελψ δηαηχπσζαλ ηελ επηζπκία λα 

επαλαιεθζνχλ ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο ζην κέιινλ. 

Χο επίινγνο: καζεηεία, ηερλνινγία θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

Οη πξνεθηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζηελ 

έλλνηα θαη ηε κνξθή ηεο επηκφξθσζεο σο πξνο ηε δηαρξνληθφηεηά ηεο. Φηινζνθηθφο άμνλαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα ππνβιεζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε κηα δηαδηθαζία πξνζνκνησκέλεο 

καζεηείαο κέζα απφ ηελ νπνία λα αλαπηχμνπλ, ελεξγά θαη αλαθαιππηηθά, δεμηφηεηεο 

πνιπγξακκαηηζκψλ, αιιειεπηδξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλαζηνραζκνχ, κε απψηεξν ζηφρν 

λα κεηαθέξνπλ ηελ απνθηεζείζα παηδαγσγηθή γλψζε ζην ηδηαίηεξν εθπαηδεπηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή απνηειεί δσληαλή εκπεηξία πνπ απνιήγεη ζε λέεο δξάζεηο θαη ηδέεο αθνχ ν 

εκπιεθφκελνο ζ‘ απηήλ εθπαηδεπηηθφο νηθνδνκεί έκπξαθηα λέεο γλψζεηο (Koutselini, 2008). 

Δπηπξφζζεηα, ζπλάδεη θαη κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ πξνβιέπνπλ φηη 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο πξνζσπηθήο, ππεχζπλεο, απηφλνκεο θαη ζπλεξγαηηθήο δξάζεο ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί θνξείο αιιαγψλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Schibeci et al., 2008). Ζ θξηηηθή, δεκηνπξγηθή θαη πξνπάλησλ παηδαγσγηθά ελζπλείδεηε 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία θαηά ηνλ Shulman (1987) ζπληζηά αλαγθαία κνξθή 

επαγγεικαηηθήο γλψζεο, δηακνξθψλεη ακνηβαία καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

ακθίδξνκα σθέιηκεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, επέιηθηεο κνξθέο επηκφξθσζεο πνπ 

αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα γεσγξαθηθψλ, 

ρξνληθψλ θαη άιισλ πεξηνξηζκψλ, επζπγξακκίδνληαη κε ζχγρξνλεο πξαθηηθέο δηα βίνπ 
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εθπαίδεπζεο, ελψ, θαηά ηνπο Warschauer & Shetzer (2003: 176), «ε επέιηθηε, απηφλνκε θαη δηα 

βίνπ κάζεζε είλαη νπζηψδεο γηα ηελ επηηπρία ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο».  

εκαληηθφ, επνκέλσο, ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη κεηά ην φιν εγρείξεκα είλαη φηη ε κνξθή ηεο 

επηκφξθσζεο δηαζθαιίδεη ηε δηαρξνληθφηεηά ηεο φηαλ ζπληνλίδεηαη κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αηφκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζ‘ απηφ. Ζ ζπλάξηεζε απηή 

θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη ηε ζθφπηκε ελίζρπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε πινπνηεζείζα επηκφξθσζε επέδξαζε 

ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη ζηάζεο ζε βάζνο ρξφλνπ απνκέλεη λα 

εμεηαζηεί ζε κειινληηθή έξεπλα. Αλαγθαία, επίζεο, θξίλεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

ηερλνινγίαο ηφζν ζηελ θξηηηθή ελίζρπζε ή/θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο απφδνζεο, φζν θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ζηξαηεγηθψλ απηνξξπζκηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 
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Πεξίιεςε 
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεσξείηαη πξψηηζηεο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα 

ηελ επίηεπμε ζπλαηζζεκάησλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη γηα  ηελ ίδηα ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ην πιαίζην ππνδνρήο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Αξρηθά,  αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λενεηζεξρφκελνη  

εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αξρηθήο ζηήξημεο θαη ππνδνρήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

πξνβάιινληαη νη παξάγνληεο πνπ δχλαληαη λα ζπκβάινπλ θαηαιπηηθά ζηελ ππνδνρή θαη ελίζρπζε ησλ 

λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο είλαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ν κέληνξαο θαη ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζε ηξφπνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηκφξθσζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο,  

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, κέληνξαο, δηεπζπληήο. 

Δηζαγσγή 

ηηο κέξεο καο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ν ξφινο θαη ε έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαζίζηαηαη έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ δήηεκα πξνβιεκαηηζκνχ. 

Αλακθίβνια, ε εηζαγσγή πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο, επηκφξθσζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη φρη κφλν 

αλαγθαηφηεηα αιιά θαη κηα απηή πξαγκαηηθφηεηα ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Δληνχηνηο, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ε θαηάιιειε παλεπηζηεκηαθή 

πξνεηνηκαζία δε ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα απνηειέζεη ηθαλή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νιφπιεπξε πξνεηνηκαζία ελφο λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα 

αλαθεξφκαζηε ζε κηα επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο. 

Καηά γεληθή νκνινγία, ιφγσ ησλ ζπλερφκελσλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηα θειεχζκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο κε επηηπρία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε 

πηνζέηεζε θαη θαη‘ επέθηαζε ε εθαξκνγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο δηδαθηηθήο θαη 

παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο κε ζθνπφ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ 

λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη επηβεβιεκέλε. Κάζε λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη κε ζπλέπεηα ηηο εμειίμεηο  ζε εθπαηδεπηηθφ, επαγγεικαηηθφ 

θαη επξχηεξα θνηλσληθφ επίπεδν. Έλαο κάιηζηα απφ ηνπο πην θνκβηθνχο ζηαζκνχο θαηά 

ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε θάζε εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε ππνδνρή θαη ην 

αίζζεκα ππνζηήξημεο πνπ βηψλεη σο «λένο» ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία 

δηνξίδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα. χκθσλα κε πνιινχο 

κειεηεηέο (Huberman, 1989· Wong, 2004· Μαηζαγγνχξαο, 2005· Luft, Bang & Roehring, 

2007), νη εθπαηδεπηηθνί ζε θάζε ζηάδην ηεο δσήο θαη ηεο θαξηέξαο ηνπο βξίζθνληαη ζε 

θάπνηα θάζε πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα πεξλνχλ 

απφ ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο αθνινπζψληαο κηα εμειηθηηθή πνξεία πνπ αξρίδεη κε ηε θάζε 

ηνπ λενδηφξηζηνπ θαη θαηαιήγεη ζηε θάζε ηνπ έκπεηξνπ «εηδηθνχ» ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

Καηά ηελ βηβιηνγξαθία, ε πην ζεκαληηθή απφ απηέο ηηο θάζεηο είλαη ε πξψηε, ε νπνία 

απνθαιείηαη «θάζε πξνζαξκνγήο». Γη‘ απηφ ην ιφγν, είλαη πνιχ εχινγν ην γεγνλφο φηη  
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ην ηειεπηαίν δηάζηεκα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαλχνπλ ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο  

(Day, 2003). Δπνκέλσο, ε δηεξεχλεζε θαη ζπλεμέηαζε ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ππφ 

ηηο νπνίεο ν λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο εηζέξρεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ άξδελ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη εμέιημε.  

Αμίδεη, βέβαηα, ζε απηφ ην ζεκείν λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλφο φηη ηδηαίηεξα θξίζηκε 

πεξίνδνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο ηνπ 

λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε πξψηε θάζε θαηά ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ θαη έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ εληφο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σα δχν-ηξία πξψηα ρξφληα ηεο ζεηείαο ηνπ δελ είλαη κφλν ηα πην 

απαηηεηηθά, αιιά θαη ηα πην θαζνξηζηηθά γηα ηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή 

ηνπ δσή. χκθσλα κε ηε Μαηδνχθα (2005): «νη λενδηφξηζηνη θαη φζνη έρνπλ ιίγα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο παξαδέρνληαη ηελ άγλνηά ηνπο πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία γηα ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζρνιείνπ. Γη‘ απηφ δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζνπλ κε 

ζαθήλεηα ηηο ζέζεηο ηνπο γηα αλάινγα δεηήκαηα θαη λα πξνηείλνπλ ηη πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ 

αλαβάζκηζή ηνπο σο κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Αξθεηνί απφ απηνχο εμέθξαζαλ ηελ 

απνγνήηεπζή ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη ηελ θαηάζηαζή πνπ 

επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ είραλ άιιεο πξνζδνθίεο θαη 

θηινδνμίεο πξηλ εηζέιζνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν. Έρνπλ φκσο φξακα θαη εθθξάδνπλ 

ηελ επηζπκία ηνπο λα δηακνξθσζεί κηα λέα θαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ζεζκνζεηεκέλεο αιιαγέο πνπ ζα αλαβαζκίδνπλ ην ξφιν ηνπο, φρη κφλν ζε 

παηδαγσγηθά ζέκαηα αιιά θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ».  

Γη‘ απηφ ην ιφγν, φιεο νη πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχληαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

πξσηνδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν, ε αλάζεζε σξαξίνπ θαη καζεκάησλ, νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ελ γέλεη ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα  είλαη πηπρέο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπ. 

Απφ ηελ άιιε, αο κε ιεζκνλνχκε ην δεδνκέλν φηη ν λένο εθπαηδεπηηθφο δελ έξρεηαη 

απιψο γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ζέζεηο απηψλ πνπ απνρσξνχλ . Δίλαη κε ηε ζεηξά ηνπ 

θνξέαο θαηλνηφκσλ αληηιήςεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

κε αλαλεσηηθέο θαη κεηαζρεκαηηζηηθέο πξαθηηθέο. Τπφ ηνλ φξν φηη ν λενδηφξηζηνο 

εθπαηδεπηηθφο εξγάδεηαη ζε ζρνιείν πνπ  ζέβεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηελ θξίζε θαη εκπεηξία 

θάζε δηδάζθνληα, ηφηε δχλαηαη λα ππάξμνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο  θαη γηα απηφλ 

λα αδξάμεη επθαηξίεο γηα αλάδεημε θαη θαηαμίσζε σο επαγγεικαηία. Γηα ηε δηακφξθσζε, 

αζθαιψο, ηνπ παξαπάλσ θιίκαηνο κεγάιν κεξίδην επζχλεο θέξεη ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ, ν νπνίνο αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο γεληθφηεξεο παηδαγσγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ λενδηφξηζηνπ. Σαπηφρξνλα, δε ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί θαη 

ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο κε ηε ζηάζε θαη ην κνληέιν 

δηνίθεζεο πνπ αθνινπζεί  δηακνξθψλεη φιεο εθείλεο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη δε ηνπ 

λενεηζεξρφκελνπ. 

 

Πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

Σα πξνβιήκαηα γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο μεθηλνχλ κε ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ δηνξηζκνχ. ληαο καθξηά απφ ην κφληκν ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο θαη κε φζεο παξεπφκελεο δπζθνιίεο απηή ε θαηάζηαζε  ζπλεπάγεηαη, ε 

ζηαδηνδξνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρίδεη κε ηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ θαζεθφλησλ. ια 

απηά πξνθαινχλ αλαπφθεπθηα δπζρέξεηεο ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε θαη έρνπλ σο έλα 

βαζκφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απφδνζε αιιά θαη ζηελ νκαιή 

έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ θιίκα. 
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Ο λενεηζεξρφκελνο εθπαηδεπηηθφο απφ ηηο πξψηεο θηφιαο εκέξεο ηεο παξνπζίαο 

ηνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

θχζεο. χκθσλα κε ηνπο Αλζνπνχινπ (1999) θαη Hoy & Rees (1977), ν λένο 

εθπαηδεπηηθφο έθπιεθηνο δηαπηζηψλεη φηη ην ζρνιείν είλαη έλαο δπζθίλεηνο 

γξαθεηνθξαηηθφο νξγαληζκφο, νη απαηηήζεηο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε 

ηελ ηδεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρεη πιάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο ηνπ εθπαίδεπζεο.  

Οη πεγέο ησλ δπζρεξεηψλ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ( Γθφηνβνο & 

Μαπξνγηψξγνο, 1992 ·  Ππξγησηάθεο, 1992 · Γεκεηξφπνπινο, 1998), επηθεληξψλνληαη 

ζηα εμήο ζεκεία: 1) ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε πάλσ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

καζήκαηα, 2) ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 3) ζηε δηαηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο εληφο ηεο ηάμεο, 4) ζην 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ θάιπςε πηζαλψλ αλεπαξθεηψλ ζε 

γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, 5) ζηελ πίεζε ιφγσ έιιεηςεο 

ρξφλνπ, ππεξθνξησκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ππεξάξηζκσλ ηάμεσλ, 6) ζηηο ζρέζεηο κε ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, 7) ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ην δηεπζπληή θαη ηηο ζπγθξνχζεηο κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. 

Δπηπξνζζέησο, ν λένο εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη ζηαδηαθά λα αληηιακβάλεηαη φηη γηα ηελ 

επίιπζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ παιεχεη κφλνο ηνπ  (Lortie, 1975), εθφζνλ –εηδηθά ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην- πξνσζείηαη ε θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο απνκφλσζεο, 

ηδηψηεπζεο θαη εζσζηξέθεηαο, πνπ θαηαπλίγεη νπνηαδήπνηε επθαηξία γηα αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη δηαιφγνπ γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ. Γηαθαηέρεηαη 

πξνθαλψο απφ ην ζχλδξνκν ηνπ «Ρνβηλζψλα Κξνχζνπ», έηζη φπσο κφλνο θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλνο ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ πξνζπαζεί λα ζέζεη ζεκέιηα γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. 

ιεο νη πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο  εγθπκνλνχλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζηάζε 

θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο Ππξγησηάθεο (1992) 

ππνζηεξίδεη φηη ν λένο εθπαηδεπηηθφο βηψλεη ζπλαηζζήκαηα δέζκεπζεο θαη φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, δπζρεξαίλνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε. Κάηη ηέηνην ηνλ νδεγεί θαη‘ 

νπζίαλ ζε αλαζθάιεηα, άγρνο, αλεζπρία θαη ζηελ θαηάξξεπζε φισλ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ, 

κε ηξαγηθή ζπλέπεηα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αηζζήκαηα κεηνλεμίαο, απνγνήηεπζεο θαη ελ 

ηέιεη αδηαθνξίαο. Απέλαληη ζε απηή ηελ αληίμνε πξαγκαηηθφηεηα, δίρσο ππνζηήξημε, 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη επηκφξθσζε, ν λένο εθπαηδεπηηθφο εγθισβίδεηαη ζε έλαλ 

«άγνλν εκπεηξηζκφ» (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1992, ζει. 80), θαη πνιχ ζπρλά θαηαιήγεη λα 

πηνζεηεί κεραληζκνχο επηβίσζεο, πξνζαξκνγήο θαη αλαζεψξεζεο (Γθφηνβνο & 

Μαπξνγηψξγνο, 1992). Καηά ζπλέπεηα, παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηνλ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ηδηνζπγθξαζία θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε, αθνινπζεί πην ζπληεξεηηθέο 

κεζφδνπο, αληηκεησπίδεη κεραληθά ηνπο καζεηέο θαη θιείλεηαη ζην «απηφλνκν 

ζεξκνθήπην» ηεο ηάμεο ηνπ (Καηζνπιάθεο,  1999). 

Απφ ηε άιιε πιεπξά, νη αλάγθεο θάζε λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πνηθίιινπλ 

θαηά πεξίπησζε θαη ζαθψο είλαη πεξηζζφηεξεο ζπγθξηηηθά πάληα κε εθείλεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ απνθνκίζεη θάπνηα ζρεηηθή δηδαθηηθή εκπεηξία.  

Ο λένο εθπαηδεπηηθφο ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ ρξεηάδεηαη πξσηίζησο θαζνδήγεζε θαη 

ελεκέξσζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη, επηζηεκνληθή αξσγή θαη έλα ελαξγέο 

ηνπίν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεπζπληή.  πκβνπιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο, 

θιίκα ζπλαδειθηθφηεηαο, επηκφξθσζε, θαηαλφεζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη 

ζχκπιεπζε κε απηή (Αλζνπνχινπ, 1999) απνηεινχλ θνκβηθά ζεκεία αλαθνξάο σο πξνο 

ηηο αλάγθεο πνπ εθδειψλεη ν πξσηνδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο.  
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Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο αξρηθήο ζηήξημεο θαη ππνδνρήο 

Καηά γεληθή νκνινγία, ε ππνδνρή θαη ε ππνζηήξημε ελφο λενδηφξηζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηνρεχνπλ ζηελ νκαιή έληαμή ηνπ ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν. ινη νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο (θεληξηθέο ππεξεζίεο, πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο, ζπλδηθαιηζηηθά 

φξγαλα, παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα) ζπκβάιινπλ σο έλα θαζνξηζηηθφ βαζκφ ζηελ 

θαιιηέξγεηα πνιηηηθψλ πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Αζθαιψο, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη 

ην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιαπιέο ηδηαηηεξφηεηεο. Γη‘ απηφ ην 

ιφγν, ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ν λένο εθπαηδεπηηθφο θαζηζηνχλ αδήξηηε ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε ελφο 

κεραληζκνχ ππνδνρήο, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα θαηά ην δπλαηφλ πην ζηέξεν έδαθνο γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. 

Ζ αξρηθή ππνδνρή, σο δηαδηθαζία, απνηειεί έλαλ ελδηάκεζν ζηαζκφ ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θάζε λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ζηελ 

επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ πξνεγήζεθαλ θαη θάπνηνη άιινη ζηαζκνί (π.ρ. πξνυπεξεζία ζε 

θξνληηζηήξηα, ηδησηηθά ζρνιεία, δηαγσληζκφο Α..Δ.Π.), ηφηε ζα κπνξνχζακε λα 

ππνζηεξίμνπκε πσο απηνί επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ ζπλείδεζεο, ρσξίο φκσο λα ζπκβάινπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ ηφζν γηα ην δηδαθηηθφ έξγν φζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλέιημε. 

Δπνκέλσο, απηή ηελ αδπλακία έξρεηαη λα θαιχςεη ε αξρηθή ζηήξημε θαη ππνδνρή ηνπ 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Αλακθίβνια,  ν κεραληζκφο ηεο ππνδνρήο ιεηηνπξγεί πξνο επίξξσζε ησλ 

πξνζφλησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην λέν εθπαηδεπηηθφ, δίλνληάο ηνπ 

ηαπηφρξνλα θαη φια εθείλα ηα ερέγγπα γηα κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

Απφ ηελ άιιε, φκσο, ε δηαδηθαζία ηεο ππνδνρήο δχλαηαη λα απνβεί εμαηξεηηθά ιπζηηειήο  

θαη γηα ηνλ ίδην ην ζρνιηθφ νξγαληζκφ, θαζφζνλ ελδπλακψλεη ηηο δηδαθηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζπζθίγγεη ηηο ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο θαη πξνζθέξεη 

ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο δηδάζθνληεο λα επεθηείλνπλ φρη κφλν 

ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλψζεηο αιιά θαη ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Μάιηζηα, θαη 

νη ίδηνη νη λενεηζεξρφκελνη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ –ζχκθσλα κε έξεπλεο- ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θπξίσο ζηήξημήο ηνπο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη: « ζην 

ζρνιείν πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα αίζζεζε θνηλφηεηαο πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αιιειεμάξηεζε, θνηλέο αλεζπρίεο θαη επηδηψμεηο, κηα αίζζεζε θνηλήο κνίξαο θαη ηνπ φηη 

βξίζθεη θαλείο ζπκπαξάζηαζε φηαλ δηαθαηέρεηαη απφ άγρνο ή αβεβαηφηεηα γηα ην ηη 

πξέπεη λα θάλεη» (Gray & Gray, 1985, ζην Αλζνπνχινπ, 1999, ζει. 50). 

 

Παξάγνληεο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ ππνδνρή θαη νκαιή έληαμε ηνπ λενδηφξηζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

 Ο ξόινο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ 

Ζ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ επζχλε ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ. Δίλαη εμαηξεηηθά θαζνξηζηηθφ ην γεγνλφο ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί κε 

καθξά εκπεηξία ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο λα ππνζηεξίδνπλ 

ην λενεηζεξρφκελν, ψζηε λα ληψζεη νηθεία κέζα ζην θαηλνχξγην επαγγεικαηηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. 
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χκθσλα κε ηνπο Guthrie θαη Reed (1991), ε ελίζρπζε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ 

απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ μεθηλά κε ηελ ππνδνρή ηνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο 

παξνπζίαο ηνπ ζην ζρνιείν θαη είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο 

ππνδνρήο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ, ην ρψξν, ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ απνηεινχλ, κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο 

θαλφλεο βάζεη ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί. Βέβαηα, ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί ε ζπνπδαηφηεηα θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελδπλάκσζεο ηνπ λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. ηαλ ν λένο εθπαηδεπηηθφο βηψλεη ηε θηιηθή 

ζηάζε ησλ πην έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ε θνπιηνχξα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζρνιηθή 

κνλάδα είλαη απηή ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηφηε κεηέρεη ζηηο εκπεηξίεο ηνπο, ληψζεη 

αλαπφζπαζην κέινο ηεο νκάδαο θαη θαηνξζψλεη λα ππεξληθήζεη ηελ αλαζθάιεηα θαη ην 

εξγαζηαθφ άγρνο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ είλαη ζε ζέζε λα παίμεη 

θαζνδεγεηηθφ ξφιν  ζην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηε 

κεηάβαζή ηνπ «απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε». Οη Fuller & Brown (1975), επεζήκαλαλ πσο 

ε ζηήξημε ηνπ λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα αξρηθά ηνπ βήκαηα είλαη κνλαδηθήο 

αμίαο, γηαηί ηνλ βνεζά λα αλαπηχμεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δεκηνπξγηθά ηηο ήδε 

απνθηεζείζεο γλψζεηο ηφζν επηζηεκνληθέο φζν θαη παηδαγσγηθέο  απφ ην παλεπηζηήκην.  

Ο ξόινο ηνπ κέληνξα 

Αξρηθά, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν λα απνζαθεληζηεί ελ ζπληνκία ε έλλνηα ηνπ 

φξνπ «κέληνξαο». Ζ ιέμε «κέληνξαο» ζρεηίδεηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζπλδξάκεη 

ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ μεθίλεκα. Δίλαη 

θάπνηνο έκπεηξνο δηδάζθσλ (φρη νπσζδήπνηε κεγάινο ειηθηαθά), ν νπνίνο ζηεξίδεη, 

θαζνδεγεί, ζπκβνπιεχεη εληαηηθά ηνλ αξράξην δηακνξθψλνληαο καδί ηνπ κηα δεζηή ζρέζε 

(Αζαλαζνχια-Ρέππα, Αλζνπνχινπ, Καηζνπιάθεο, Μαπξνγηψξγνο, 1999, ζει. 50). Ο 

ζεζκφο ηνπ «κέληνξα» ζα κπνξνχζε ζηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

απνηειέζεη θαη έλα είδνο «κηθξνχ κάλαηδεξ», κε ηελ έλλνηα φηη ν κέληνξαο εμεηάδεη ηηο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ηνπο ηξφπνπο βέιηηζηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ζηε δνπιεηά 

(Everard & Morris, 1999). 

ε πνιχ κεγάιν βαζκφ ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα δχλαηαη λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφηαηε πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζπκβνπιψλ γηα 

ζέκαηα δηδαζθαιίαο .  Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαπηχζζνληαη ηδηαίηεξεο ζπλεξγαηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ κέληνξα θαη λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα ν ηειεπηαίνο 

λα ληψζεη αηζζήκαηα αζθάιεηαο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζην λα θαιιηεξγήζεη κεηέπεηηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ απηνπεπνίζεζε θαη έηζη λα νδεγεζεί βαζκηαία ζε πξσηνβνπιίεο 

απηελέξγεηαο θαη ελ ηέιεη ζηελ πνιππφζεηε απηνπξαγκάησζή ηνπ. 

Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή 

 

Ο Γηεπζπληήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίδνπκε φηη 

απνηειεί ηε ιπδία ιίζν πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη φιε ε πξνζπάζεηα ηεο ππνδνρήο θαη 

νκαιήο έληαμεο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ. Με δεδνκέλν φηη ν Γηεπζπληήο είλαη ν 

θαηεμνρήλ αξκφδηνο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Brooks, 1987) θαη 

ηζρπξή πεγή πξνζαλαηνιηζκνχ (αΐηεο, 1992), νθείιεη λα ζηεξίμεη νπζηαζηηθά θαη φρη 

ηππηθά ηελ φιε δηαδηθαζία.  

Ο Γηεπζπληήο επσκίδεηαη, πξσηίζησο, ηε κεηάδνζε ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο 

κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Κχξην κέιεκα θάζε Γηεπζπληή ζα 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              654 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

πξέπεη λα είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ αηκφζθαηξα ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ν εγθιηκαηηζκφο ηνπ ζηηο απφςεηο θαη ζηηο αμίεο ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ην 

ζρνιηθφ νξγαληζκφ (Rutter et al., 1979). Αθνινχζσο, ν Γηεπζπληήο απαηηείηαη λα κεξηκλά 

γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Απνθεχγνληαο πξαθηηθέο γξαθεηνθξαηηθνχ-δηεθπεξαησηηθνχ ραξαθηήξα, είλαη ζε ζέζε λα 

εληζρχζεη ηελ επηκφξθσζε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα πξνθαιέζεη γφληκν  δηάινγν ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, ζπκβάιινληαο έηζη θαη ζηελ ελδνζρνιηθή κάζεζε ηνπ 

λενεηζεξρφκελνπ. ε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί πσο 

επζχλε ηνπ Γηεπζπληή είλαη θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ηαπηφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνπο θαλφλεο ηεο, ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα καζεκάησλ, ηηο ζρέζεηο κε καζεηέο-γνλείο θαη, ηέινο, κε ηα δηδαθηηθά θαη 

εμσδηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα. Καηά ζπλέπεηα, ν λένο εθπαηδεπηηθφο ζα αηζζαλζεί ηζφηηκν 

κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζα δηακνξθψζεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηε 

βάζε θαιψλ πξαθηηθψλ. 

Γε ζα κπνξνχζε ζε απηφ ην ζεκείν λα παξαιεηθζεί θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γηεπζπληή.  χκθσλα κε ηε Υαηδεπαληειή 

(1999), ν Γηεπζπληήο ρσξίο λα δηνηθεί αζθπθηηθά, αιιά κε ην λα  είλαη πξνζηηφο θαη 

ζπλεξγάζηκνο θαη κε ην λα αθήλεη ρψξν γηα πξσηνβνπιίεο ζηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, λα 

εθρσξεί αξκνδηφηεηεο, λα ππνζηεξίδεη ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ηνπο ελεξγνπνηεί 

ψζηε λα θαηαβάινπλ ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα. Έηζη, ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα λα 

αλαπηπρζεί έλα κνληέιν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηαπηφρξνλα λα εληζρπζνχλ νη 

πξνζσπηθνί επαγγεικαηηθνί ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Ζ επηκφξθσζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ιφγσ ηεο αιιαγήο λννηξνπίαο πνπ έρεη ζεκεησζεί ζε 

δεηήκαηα επαγγεικαηηζκνχ ζην επξχηεξν εξγαζηαθφ ζπγθείκελν, έρεη παξαηεξεζεί κία 

ζηξνθή ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ αληίιεςε 

ηνπ ξφινπ ηνπ σο επαγγεικαηία (Μαηζαγγνχξαο, 2005:68). Δπνκέλσο,  φπσο θάζε 

επαγγεικαηίαο, έηζη θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο είλαη αλαγθαίν λα ζπλδπάδεη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερληθέο κε αξρέο θαη πλεχκα επαγγεικαηηζκνχ. 

 ε πξψην πιάλν, ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο βαζίδεηαη ζε ζεσξίεο 

κάζεζεο ελειίθσλ θαη επηζεκαίλεηαη φηη ε «σξίκαλζε» ελφο εθπαηδεπηηθνχ επηηπγράλεηαη 

κέζσ κηαο δηαξθνχο εμειηθηηθήο πνξείαο, ε νπνία ζέηεη ην άηνκν ζε ηξνρηά αιιαγψλ κε 

ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ζην επάγγεικα. ε δεχηεξν πιάλν, ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχηηκε θαη γηα ηελ αδηάιεηπηε 

δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα ην επάγγεικά ηνπ. Πάληα, βέβαηα, ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο – ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο- λα ζεκεησζνχλ θαηλφκελα απνζάξξπλζεο, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε θαηαζηάζεηο «επαγγεικαηηθήο 

αδξάλεηαο». Καηά ζπλέπεηα, γίλεηαη ζαθέο φηη ε πνιππφζεηε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε γηα 

θάζε εθπαηδεπηηθφ θαη δε γηα θάζε λενεηζεξρφκελν, κπνξεί λα θαηαθηεζεί κέζα απφ έλα 

πιαίζην επηκφξθσζεο, αλνίγνληαο θπξίσο ζηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο ην δξφκν ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο. 

χκθσλα κε ην Μαπξνγηψξγν (1992:95), ε επηκφξθσζε ησλ λενδηφξηζησλ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη σο δηαδηθαζία παξνρήο ησλ δηδαθηηθψλ θαη ησλ άιισλ ηνπο θαζεθφλησλ, 

φρη σο απιψλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά σο επξχηεξσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ ζεκάησλ. Ζ επηκνξθσηηθή πξνζπάζεηα απνθηά κνλαδηθή αμία θαηά ηα 

πξψηα έηε ηεο ζεηείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ πξψηε θάζε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε 
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πξνεγνχκελν θεθάιαην, ιεηηνπξγεί ζα κηα γέθπξα αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε. 

Έηζη, ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε θξίλεηαη θαζνξηζηηθή ζε απηή ηελ πεξίνδν γηα ηνλ 

επαλαθαζνξηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ αληηιήςεσλ πνπ θέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

Ο ραξαθηήξαο ηεο επηκφξθσζεο δχλαηαη λα έρεη ηε θηινζνθία ηεο κεζνδηθήο 

ελζσκάησζεο ησλ λενδηφξηζησλ ζην λέν εξγαζηαθφ πιαίζην θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

πξαθηηθέο, φπσο: α) εμνηθείσζε κε ηε ζρνιηθή θαη ηνπηθή θνηλφηεηα, ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ήζε ηνπο, β) ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ε 

απνκφλσζε, γ) ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ πάλσ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη πξνψζεζε 

ζχλζεησλ παηδαγσγηθψλ κνληέισλ θαη δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ, δ) αλάπηπμε 

ζπλεξγαηηθψλ κνληέισλ εξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ ( Καηζνπιάθεο, 

1999). πλαθφινπζα, κε ζηξακκέλν ην βιέκκα πξνο ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ 

λενδηνξηδφκελνπ, ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα εληζρπζεί κε παξαθνινχζεζε δηδαζθαιίαο ζε 

άιιεο ηάμεηο, ζεκηλάξηα, κεζνδηθή παξαηήξεζε ζηελ ηάμε, ζπλεξγαζία κε πην έκπεηξνπο 

ζπλαδέιθνπο, ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θ.ι.π. Υσξίο ακθηβνιία, έλα ηέηνην πξφγξακκα 

δηαζέηεη φιεο ηηο βάζεηο γηα λα βνεζήζεη ην λέν εθπαηδεπηηθφ λα πξνζεγγίζεη ηα ζρνιηθά 

πξνβιήκαηα θαη ηελ έληαμή ηνπ ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ ππφ έλα πην «επαγγεικαηηθφ» 

πξίζκα. 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 ζα παξνπζηάζηεθαλ  παξαπάλσ είλαη δπλαηφλ λα καο νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή 

πνιχ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Πξσηίζησο, ε ππνδνρή θαη νκαιή έληαμε ηνπ 

λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε φρη κφλν γηα ηνλ ίδην 

αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εληάζζεηαη, θαζφζνλ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Μνινλφηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θάπνηνο 

ζεζκνζεηεκέλνο κεραληζκφο ππνδνρήο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ, εληνχηνηο απηή ε 

δπζιεηηνπξγία δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απαιιάζζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο απφ ηελ επζχλε λα νξγαλψζνπλ έλα πξφηππν ζρέδην ππνδνρήο πνπ ζα 

ζηνρεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ θαη νπσζδήπνηε ππνρξέσζε 

ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε θαηάζηξσζε ελφο 

ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο.  

Αλακθίβνια, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

ρξνλνβφξα θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηνπ αλαζηνραζκνχ. Γη‘ απηφ ην ιφγν, 

απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο γηα ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο  

θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο-δξάζεο, σο κεζνδνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

επηκφξθσζεο, πνπ είλαη ζεηηθά ζπλπθαζκέλε κε ηελ απηνθξηηηθή. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο κπνξεί λα εθθνιάςεη εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, 

ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ηηο επθαηξίεο λα εκβαζχλεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα 

καζαίλεη πψο λα γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθφο κε ηνπο καζεηέο.  Πξνο επίξξσζε ηεο φιεο 

πξνζπάζεηαο πξνηείλεηαη θαη ε έλλνηα-πξαθηηθή ηεο απηναμηνιφγεζεο πνπ ζα ζηεξίδεηαη 

ζηε κέζνδν ηεο απηνπαξαηήξεζεο θαη ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλαζηνραζκφ 

δχλαηαη λα πξνζιάβεη θαη νκαδηθφ ραξαθηήξα θαη λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά φρη κφλν 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο 

«ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο» εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Θενθηιίδεο, 2012). Γηα ηελ 

πινπνίεζε, βέβαηα, ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίζεη ν 

Γηεπζπληήο, ν νπνίνο πηνζεηψληαο ηελ θαλνληζηηθή-αλακνξθσηηθή κέζνδν ηεο αιιαγήο κε 

έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε εξγαιείν 
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ην ηξίπηπρν «μεπάγσκα» - κεηαθίλεζε ζηε λέα ηδέα - ζηαζεξνπνίεζε, ζα θαηαζηήζεη ζαθή 

ζε φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή θαη κεζνδηθή επηκφξθσζε ηνπ 

λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ησλ παξαπάλσ θαηλνηφκσλ γηα ηα παξφληα ειιεληθά 

δεδνκέλα πξαθηηθψλ. 

Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη πιένλ ν λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο δε πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζην «κηθξφθνζκν» ηεο ηάμεο  ηνπ, αιιά επηδηψθεη λα «έρεη θσλή» γηα ζέκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη πξηλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία. Δπηζπκεί λα έρεη κηα ζθαηξηθή άπνςε 

γηα ην επάγγεικά ηνπ θαη ην ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηεί. Δπνκέλσο, ε επηκφξθσζε 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. Καη ζα 

πξέπεη λα γίλεη, ηέινο, επξχηεξα απνδεθηφ φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

λενδηφξηζηνπ αιιά θαη θάζε εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγεί πάληα πξνο φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλδξάκνληαο ζηε βειηίσζή ηνπ. 
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Περύληψη 

Η παροϑςα ειςόγηςη ϋχει ςκοπϐ να παρουςιϊςει την επιμορφωτικό πολιτικό 
ςτην Ελλϊδα για τουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ και να εςτιϊςει ειδικϐτερα ςτον επιμορφωτικϐ ρϐλο του χολικοϑ 
υμβοϑλου. Μετϊ απϐ μια ςϑντομη αναφορϊ ςτην ϋννοια και την αναγκαιϐτητα τησ 
επιμϐρφωςησ, γύνεται μια ςυνοπτικό νομοθετικό περιοδολϐγηςη (νϐμοι, προεδρικϊ 
διατϊγματα, εγκϑκλιοι) τησ επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών (φορεύσ και μορφϋσ). 
τη ςυνϋχεια, η μελϋτη επικεντρώνεται ςτο επιμορφωτικϐ ϋργο του χολικοϑ 
υμβοϑλου, το οπούο εξετϊζει ωσ προσ το θεςμικϐ πλαύςιο και τισ επιμορφωτικϋσ 
μεθϐδουσ και τεχνικϋσ. Σϋλοσ, καταγρϊφεται η αποτύμηςη των επιμορφωτικών 
πρακτικών των χολικών υμβοϑλων και διατυπώνονται προτϊςεισ 
αποτελεςματικϐτερησ ϊςκηςησ του επιμορφωτικοϑ τουσ ϋργου για τη διαμϐρφωςη 
του «καλοϑ», «αποτελεςματικοϑ» και «ικανοϑ» εκπαιδευτικοϑ».  

Λϋξεισ κλειδιϊ:  ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ, επιμϐρφωςη, εκπαιδευτικού. 

Δηζαγσγή 

Οι διαρκώσ μεταβαλλϐμενεσ και αυξανϐμενεσ απαιτόςεισ ςτον χώρο τησ εκπαύδευςησ και 
οι εξελύξεισ ςτην παιδαγωγικό επιςτόμη, ϐπωσ η εύςοδοσ των Νϋων Σεχνολογιών, η 
ειςαγωγό των νϋων αναλυτικών προγραμμϊτων ςπουδών, η ανϊγκη υιοθϋτηςησ 
εκςυγχρονιςμϋνων μεθϐδων ςτη διδακτικό πρϊξη, η διαφοροπούηςη των αναγκών του 
ςϑγχρονου μαθητό, παρϊλληλα με τισ ραγδαύεσ κοινωνικϋσ αλλαγϋσ ςτην εποχό τησ 
παγκοςμιοπούηςησ και τησ πολυπολιτιςμικϐτητασ, διαμορφώνουν ϋνα καινοϑργιο ςκηνικϐ 
και ϋνα διαφορετικϐ πλαύςιο λειτουργύασ για την εκπαύδευςη. τη νϋα, λοιπϐν, αυτό 
εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα, η ακαδημαώκό προετοιμαςύα και κατϊρτιςη των 
εκπαιδευτικών δεν επαρκεύ. υνεπώσ, ο λϐγοσ για την επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών 
αναζωπυρώνεται τα τελευταύα χρϐνια και αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ μιασ ςυνεχοϑσ και 
διαρκοϑσ επαγγελματικόσ και προςωπικόσ ανϊπτυξησ και εξϋλιξόσ τουσ, ενώ ςυνδϋεται 
ϊρρηκτα και με τον εκςυγχρονιςμϐ και  την αποτελεςματικϐτητα του ύδιου του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ.  

Η επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών ωσ θεςμϐσ ςτρατηγικόσ ςημαςύασ, αρχικϊ, όταν 
ςυνδεδεμϋνη με την ϋννοια τησ «επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ», ςτη ςυνϋχεια με τον ϐρο 
«επαγγελματικό ανϊπτυξη του προςωπικοϑ», ώςπου να αντικαταςταθεύ με τουσ ϐρουσ «δια 
βύου μϐρφωςη» και «ςυνεχόσ μϐρφωςη» ςτο πλαύςιο μιασ μακρϐχρονησ μαθητεύασ 
(Γραύκοσ, χ.χ.; Δοϑκασ, κ.ϊ., 2008; Σςύγκα & Νϊςαινασ, χ.χ.). 

Παρακϊμπτοντασ  τουσ ϐποιουσ οριςμοϑσ των ϐρων και εννοιών, οι οπούοι, ϐπωσ 
επιςημαύνει ο Rogers (1999: 54), μεταβϊλλονται με την πϊροδο του χρϐνου, ακολουθώντασ 
τα αξιολογικϊ ςυςτόματα, τισ ιςτορικϋσ ςυγκυρύεσ και τισ κοινωνικοοικονομικϋσ προκλόςεισ 
των καιρών, ο ϐροσ «επιμϐρφωςη» των εκπαιδευτικών Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ περιλαμβϊνει ϋνα ςϑνολο οργανωμϋνων διαδικαςιών, ςυνόθωσ 
θεςμοθετημϋνων, με ςυγκεκριμϋνη χρονικό διϊρκεια, οι οπούεσ ακολουθοϑν τισ αλλαγϋσ και 
τισ εξελύξεισ των παιδαγωγικών επιςτημών, τησ τεχνολογύασ και τησ κοινωνύασ, λειτουργοϑν  
ςυμπληρωματικϊ τησ αρχικόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και ςτοχεϑουν ςτην απϐκτηςη 

mailto:manikarou.m@gmail.com
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και τον ςυνεχό εμπλουτιςμϐ γνώςεων, την ανϊπτυξη και καλλιϋργεια δεξιοτότων, καθώσ 
και την υιοθϋτηςη ςτϊςεων εκ μϋρουσ των εκπαιδευτικών (Νικολακϊκη, 2003; 
Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο, 2009; Φατζηπαναγιώτου, 2001). 

το πλαύςιο αυτϐ κινεύται και η παροϑςα εργαςύα, η οπούα εντϊςςεται ςτον χώρο τησ 
ιςτορικόσ εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ και, με βϊςη την ποιοτικό ανϊλυςη του περιεχομϋνου  η 
οπούα ενδεύκνυται για ερευνητικϐ αρχειακϐ υλικϐ που αποτελεύται απϐ κεύμενα (νϐμοι, 
προεδρικϊ διατϊγματα, εγκϑκλιοι), μελετϊ γενικϊ την επιμορφωτικό πολιτικό ςτην Ελλϊδα 
για τουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, εςτιϊζοντασ 
ειδικϐτερα ςτο επιμορφωτικϐ ϋργο του ςχολικοϑ ςϑμβουλου.  

Ζ επηκνξθσηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα: Θεζκηθφ πιαίζην  

Σο θεςμικϐ πλαύςιο τησ επιμϐρφωςησ γνώριςε διϊφορεσ διακυμϊνςεισ και οργανώθηκε με 
διαφορετικοϑσ τρϐπουσ μϋςα απϐ ϋνα ευρϑ φϊςμα φορϋων, ενώ απαςχϐληςε το ελληνικϐ 
κρϊτοσ απϐ τα πρώτα χρϐνια τησ ςυγκρϐτηςόσ του. υγκεκριμϋνα, ιδρϑθηκε το Διδαςκαλεύο 
(Διϊταγμα 6/18 Υεβρουαρύου 1834), για την επιμϐρφωςη των δημοδιδαςκϊλων, ςε 
αντύθεςη με την επιμϐρφωςη των καθηγητών Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ για την οπούα 
δεν υπόρξε ςχεδϐν καμύα πρϐβλεψη (Δημαρϊσ, 1990). 

Σισ τελευταύεσ, μϊλιςτα, δεκαετύεσ, το ζότημα αυτϐ φαύνεται να απαςχολεύ ςοβαρϊ τϐςο 
την Πολιτεύα ϐςο και τουσ εμπλεκϐμενουσ επιμορφωτικοϑσ φορεύσ, γεγονϐσ το οπούο 
καταδεικνϑεται απϐ τον μεγϊλο αριθμϐ νομοθετικών ρυθμύςεων και επιμορφωτικών 
φορϋων, αλλϊ και απϐ το ενδιαφϋρον των ύδιων των εκπαιδευτικών. Οι ςτϐχοι, βϋβαια, τησ 
επιμϐρφωςησ ςυναρτώνται τϐςο με τισ προτεραιϐτητεσ που ορύζονται ςε εθνικϐ επύπεδο, 
ϐςο και με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των ςχολικών μονϊδων, αλλϊ και των ύδιων των 
εκπαιδευτικών.  

Σηαζκνί ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα  

Οι βαςικότεροι ςτακμοί τθσ επιμορφωτικισ πολιτικισ ςτθν Ελλάδα, από τθ μεταπολίτευςθ 

και φςτερα, είναι οι εξισ (Δοφκα, κ.ά., 2008 Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, 2009):  

 Με το Ρ.Δ. 127/1977 ιδρφκθκαν οι Σχολζσ Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) και 
ςτθ ςυνζχεια, με το Ρ.Δ. 255/1979, οι Σχολζσ Λειτουργϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 
(Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.).  

 Με τον Ν. 1566/1985, επανιδρφκθκε το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο (Ρ.Ι.), το οποίο είχε  
κεςμοκετθκεί το 1964 και καταργθκεί το 1967 με αναγκαςτικό νόμο τθσ Χοφντασ, ενϊ με 
τον ίδιο νόμο καταργικθκε το Κζντρο Εκπαιδευτικϊν Μελετϊν και Επιμορφϊςεωσ 
(Κ.Ε.Μ.Ε.), το οποίο είχε ιδρυκεί κατά τθ Μεταπολίτευςθ (Ν. 186/1975) και είχε παρόμοια 
αποςτολι και αρμοδιότθτεσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ του  Ρ.Ι. Στον παραπάνω νόμο 
περιλαμβάνονται οι ςκοποί και οι μορφζσ τθσ επιμόρφωςθσ (άρκρο 28), κακϊσ και θ 
οργάνωςθ, θ λειτουργία και οι φορείσ τθσ επιμόρφωςθσ (άρκρο 29). Επίςθσ, με τον ίδιο 
νόμο ιδρφονται τα Ρεριφερειακά Επιμορφωτικά Κζντρα (Ρ.Ε.Κ.), τα οποία λειτοφργθςαν για 
πρϊτθ φορά το 1992, με βάςθ το Ν. 2009/1992, αντικακιςτϊντασ τισ Σ.Ε.Λ.Δ.Ε και Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.  

 Ο Ν. 1824/1988, διευρφνει τουσ παρόχουσ επιμόρφωςθσ, οι οποίοι μπορεί να είναι τα Ρ.Ε.Κ. 
(είχαν οριςτεί από τον Ν. 1566/1985), τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Ε.Ι.), τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Τ.Ε.Ι.), θ Σχολι Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν 
Επαγγελματικισ και Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) για ειδικότθτεσ που αφοροφν 
κυρίωσ τθν Τεχνικι –Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, ςιμερα Ανϊτατθ Σχολι Ραιδαγωγικισ και 
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.). Αναγνωρίηει, επίςθσ, τθ ςχολικι μονάδα ωσ φορζα 
επιμόρφωςθσ, ανοίγοντασ ζτςι το δρόμο για τθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ.  

 Με τον Ν. 2009/1992 ιςχυροποιείται ο ρόλοσ του Ρ.Ι.  ωσ εκνικοφ φορζα ςτθν άςκθςθ 
επιμορφωτικισ πολιτικισ και ιδρφεται το Τμιμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν 
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Αυτό διευκολφνει τθν απορρόφθςθ και 
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τθν απευκείασ χρθματοδότθςθ τθσ επιμόρφωςθσ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ (Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ.). Το 1996 και ζωσ το 1999, 
ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. Ι, πραγματοποιοφνται πολλά επιμορφωτικά προγράμματα 
(ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ, ενδοςχολικισ, ταχφρρυκμθσ, μζςθσ διάρκειασ) και γίνεται μια 
προςπάκεια χαρτογράφθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και 
μελζτθ των κεςμικϊν πλαιςίων τθσ επιμόρφωςθσ (Γκόλιαρθσ, 1998). 

 Με το Ν. 2986/2002 ορίςτθκε ωσ φορζασ επιμόρφωςθσ ο Οργανιςμόσ Επιμόρφωςθσ των 
Εκπαιδευτικϊν (Ο.ΕΡ.ΕΚ.). 

 Τζλοσ, με τον Ν. 3966/2011 ιδρφκθκε το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Ι.Ε.Ρ.) και 
καταργικθκε το Ρ.Ι. και ο Ο.ΕΡ.ΕΚ. 

ε αναλογύα με τουσ οριςμοϑσ τησ εκπαύδευςησ, η επιμϐρφωςη μπορεύ να πϊρει διϊφορεσ 
μορφϋσ, ϐπωσ ϊτυπη (ο εκπαιδευτικϐσ μαθαύνει καθημερινϊ, μϋςα απϐ επιδρϊςεισ που 
δϋχεται ςτο επαγγελματικϐ του περιβϊλλον), μη τυπικό (παρϋχεται ϋξω απϐ το κατεςτημϋνο 
τυπικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα) και τυπικό (προςφϋρεται ςτο πλόρωσ θεςμοθετημϋνο και 
ιεραρχικϊ δομημϋνο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα) (αλτερόσ, 2011). Επύςησ, η επιμϐρφωςη 
διακρύνεται ςε: α) υποχρεωτικό (ειςαγωγικό: ςε νεοδιϐριςτουσ και αναπληρωτϋσ 
εκπαιδευτικοϑσ πριν απϐ την ανϊληψη των διδακτικών τουσ καθηκϐντων και περιοδικό: 
μϋςα απϐ ειδικϊ επιμορφωτικϊ προγρϊμματα βραχεύασ διϊρκειασ) (Π.Δ. 250/1992, ϊρθρο 
1) και β) προαιρετικό (ςεμινϊρια καινοτϐμων δρϊςεων για Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη, 
Αγωγό Τγεύασ, Ειδικό Αγωγό, χολικϐσ Επαγγελματικϐσ Προςανατολιςμϐσ).    

Ο επηκνξθσηηθφο ξφινο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ: Θεζκηθφ πιαίζην  

Η καθιϋρωςη του θεςμοϑ του χολικοϑ υμβοϑλου, ςτην Πρωτοβϊθμια και 
Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη με την ψόφιςη του ιδρυτικοϑ Ν. 1304/1982 όταν ςημαντικϐσ 
ςταθμϐσ ςτην εξϋλιξη των εκπαιδευτικών πραγμϊτων ςτην Ελλϊδα και αποτϋλεςε 
ουςιαςτικϐ μϋροσ τησ γενικϐτερησ εκπαιδευτικόσ μεταρρϑθμιςησ ςτη δομό και λειτουργύα 
τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Ν. 1566/1985). Ο νϋοσ και πολλϊ 
υποςχϐμενο θεςμϐσ, ωσ μακροχρϐνιο αύτημα και προςδοκύα των εκπαιδευτικών και των 
ςυνδικαλιςτικών φορϋων τουσ, όρθε να αντικαταςτόςει ϋναν μακρϐβιο, πολϑπαθο και 
απαξιωμϋνο ςτη ςυνεύδηςη τησ πλειοψηφύασ του εκπαιδευτικοϑ κλϊδου θεςμϐ, αυτϐν του 
Επιθεωρητό. ϑμφωνα με τον παραπϊνω νϐμο, το διπλϐ ϋργο του επιθεωρητό, διοικητικϐ-
εποπτικϐ και ςυμβουλευτικϐ-παιδαγωγικϐ, ανατϋθηκε ςε δϑο πρϐςωπα, τον Προώςτϊμενο 
Εκπαύδευςησ, ωσ προσ την πρώτη αρμοδιϐτητα και τον χολικϐ ϑμβουλο, ωσ προσ τη 
δεϑτερη αρμοδιϐτητα.  Ο Ν. 1304/1982 ορύζει ϐτι η φϑςη του ϋργου του ςχολικοϑ 
ςυμβοϑλου εύναι: α) Η επιςτημονικό και παιδαγωγικό καθοδόγηςη. β) Η ςυμμετοχό ςτην 
αξιολϐγηςη και ςτην επιμϐρφωςη εκπαιδευτικών. γ) Η ενθϊρρυνςη κϊθε προςπϊθειασ για 
επιςτημονικό ϋρευνα ςτον χώρο τησ εκπαύδευςησ  (ϊρθρο 1, παρ. 1). 

Σο Π.Δ. 214/1984 που ακολουθεύ περιγρϊφει αναλυτικϐτερα και λεπτομερϋςτερα τισ 
αρμοδιϐτητεσ και τα καθόκοντα των ςχολικών ςυμβοϑλων, ϐπωσ εύχαν, αρχικϊ, καθοριςτεύ 
με τον Ν. 1304/1982. Ψσ προσ τον επιμορφωτικϐ ρϐλο, ορύζει ϐτι ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ 
οργανώνει, ςτισ αρχϋσ του ςχολικοϑ ϋτουσ και πριν απϐ την ϋναρξη των μαθημϊτων, 
ςυςκϋψεισ των εκπαιδευτικών τησ περιοχόσ τουσ για τον προγραμματιςμϐ του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου, ενώ παρακολουθεύ την υλοπούηςό του, κατϊ χρονικϊ διαςτόματα. 
Επιςκϋπτεται τα ςχολεύα τησ δικαιοδοςύασ του, παρϋχει τισ απαραύτητεσ οδηγύεσ και 
υποδεύξεισ και ενιςχϑει νϋεσ πρωτοβουλύεσ των εκπαιδευτικών, αποδεκτϋσ επιςτημονικϊ και 
παιδαγωγικϊ. Παρακολουθεύ δοκιμαςτικϋσ διδαςκαλύεσ των εκπαιδευτικών και προβαύνει 
ςε πρακτικϋσ υποδεύξεισ για την καλϑτερη απϐδοςη τησ διδαςκαλύασ. Ενημερώνει τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ ςτα ςϑγχρονα επιςτημονικϊ, παιδαγωγικϊ και διδακτικϊ θϋματα και 
φροντύζει γενικϐτερα για την επιμϐρφωςό τουσ. Μετϋχει ςτη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των 
εκπαιδευτικών (ϊρθρο μϐνο).  

Ο επιμορφωτικϐσ ρϐλοσ του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου ενιςχϑεται με τον Ν. 1566/1985, με 
βϊςη τον οπούο ορύςτηκε η ςυμμετοχό του ςτο διδακτικϐ, παιδαγωγικϐ και διοικητικϐ 
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προςωπικϐ των νεοώδρυθϋντων Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κϋντρων (Π.Ε.Κ.). Με ϊλλα 
λϐγια, ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ μποροϑςε να ςυμμετϋχει ωσ διδϊςκων-επιμορφωτόσ ςτα 
επιμορφωτικϊ προγρϊμματα, να παύρνει μϋροσ ςτην επιτροπό διούκηςησ και να κατϋχει 
ακϐμη και διευθυντικό θϋςη, αλλϊ και να ϋχει λϐγο ςτον οριςμϐ των ϊλλων διδαςκϐντων 
(ϊρθρο 29, παρ. 2 και 4). 

Ειδικϐτερα, για την Πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη ο επιμορφωτικϐσ ρϐλοσ του ςχολικοϑ 
ςυμβοϑλου κατοχυρώνεται  θεςμικϊ με τον Π.Δ. 201/1998. ϑμφωνα με αυτϐ, ο ςχολικϐσ 
ςϑμβουλοσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει μϋχρι δϑο εργϊςιμεσ μϋρεσ ϐλο τον χρϐνο για την 
πραγματοπούηςη ενημερωτικών και επιμορφωτικών ςυναντόςεων. Κατϊ την κρύςη του 
ςχολικοϑ ςυμβοϑλου, ςτισ ςυναντόςεισ αυτϋσ μποροϑν να ςυμμετϋχουν ϐλοι οι 
εκπαιδευτικού τησ περιφϋρειασ ό ομϊδεσ εκπαιδευτικών κατϊ ςχολεύα ό τϊξεισ. Επύςησ, με 
πρωτοβουλύα του ιδύου πραγματοποιοϑνται δύωρεσ επιμορφωτικϋσ ςυναντόςεισ απϐ 12.00-
14.00 ό εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ απϐ 2 μϋχρι 9 επτεμβρύου και 16 μϋχρι 20 Ιουνύου. 
Σϋλοσ, ορύζεται ϐτι η ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ςτισ επιμορφωτικϋσ ςυναντόςεισ που 
διοργανώνει ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ εύναι υποχρεωτικό (ϊρθρο 14, παρ. 1, 2, 3 και 4).  

Ο Ν. 2525/1997 ςυνδϋει το επιμορφωτικϐ ϋργο του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου με την 
αξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ. υγκεκριμϋνα, ορύζει ϐτι ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ υποςτηρύζει 
το επιςτημονικϐ και εκπαιδευτικϐ ϋργο των εκπαιδευτικών και ςυντϊςςει αξιολογικό 
ϋκθεςη για θϋματα που αφοροϑν την επιςτημονικό και διδακτικό επϊρκεια του 
εκπαιδευτικοϑ (ϊρθρο 8, παρ. 4, ςημ. γ). Η Τ.Α. Δ2/1938/1998 ενιςχϑει περαιτϋρω τη 
ςϑνδεςη του επιμορφωτικοϑ με τον αξιολογικϐ ρϐλο, καθϐςον ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ 
ςυντϊςςει αξιολογικό ϋκθεςη για τον εκπαιδευτικϐ. Ειδικϐτερα, ςτην παραπϊνω Τ.Α. 
ςημειώνεται ϐτι η αξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ απϐ τον ςχολικϐ ςϑμβουλο 
διαμορφώνεται ςταδιακϊ και ανϊλογα με το επύπεδο ςυνεργαςύασ και ενεργητικόσ 
ςυμμετοχόσ του εκπαιδευτικοϑ ςτα ενημερωτικϊ ςεμινϊρια και τισ επιμορφωτικϋσ 
ςυναντόςεισ που διοργανώνονται απϐ τον ςχολικϐ ςϑμβουλο (ϊρθρο 2). Ση ςϑνδεςη του 
επιμορφωτικοϑ με το αξιολογικϐ ϋργο του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου κϊνει και ο Ν. 2986/2002, ο 
οπούοσ ορύζει ϐτι ςκοπϐσ τησ αξιολϐγηςησ των εκπαιδευτικών, μεταξϑ ϊλλων, εύναι «η 
διαπύςτωςη των αναγκών επιμϐρφωςησ και ο προςδιοριςμϐσ του περιεχομϋνου τησ 
επιμϐρφωςησ» (ϊρθρο 5, παρ. 1, ςημ. ςτ). 

Σϋλοσ, τα τρύα βαςικϊ ςτοιχεύα του ιδρυτικοϑ νϐμου (Ν. 1304/1982), αναφορικϊ με το 
ϋργο των ςχολικών ςυμβοϑλων, περιϋχει και η Τπουργικό Απϐφαςη 
Υ.353.1/105657/Δ1/2002 (Υ.Ε.Κ. 1340/2002), το γνωςτϐ «Καθηκοντολϐγιο», τα οπούα και 
εξειδικεϑει και οριςτικοποιεύ ςε πϋντε κϑριεσ λειτουργύεσ ωσ εξόσ: α) Διαχεύριςη 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ. β) Προγραμματιςμϐσ εκπαιδευτικοϑ ϋργου. γ) Επιμϐρφωςη των 
εκπαιδευτικών. δ) Αξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου και των εκπαιδευτικών. ε) 
Τποςτόριξη των εκπαιδευτικών που παρουςιϊζουν αδυναμύα ϊςκηςησ του εκπαιδευτικοϑ 
ϋργου (ϊρθρο 8, παρ. 1).  

Ειδικϐτερα, ωσ προσ τον επιμορφωτικϐ ρϐλο, ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ ωσ επιμορφωτόσ 
των εκπαιδευτικών αναλαμβϊνει ο ύδιοσ πρωτοβουλύεσ επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών 
του κλϊδου του ςτην περιοχό ευθϑνησ του. υμμετϋχει ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα 
των ςχολών επιμϐρφωςησ, καθώσ και του Οργανιςμοϑ Επιμϐρφωςησ Εκπαιδευτικών 
(Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Ενθαρρϑνει, υποςτηρύζει και καθοδηγεύ τισ ενδοςχολικϋσ προςπϊθειεσ 
επιμϐρφωςησ ςτα ςχολεύα τησ αρμοδιϐτητϊσ του (ϊρθρο 8, παρ. 1, ςημ. γ).  

Η ύδια  Τ.Α. ορύζει ϐτι ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ, ςτην αρχό του διδακτικοϑ ϋτουσ, οργανώνει 
ςυςκϋψεισ με τουσ εκπαιδευτικοϑσ για τον προγραμματικϐ και την καθοδόγηςη του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου, την υλοπούηςη του οπούου παρακολουθεύ κατϊ τη διϊρκεια του 
διδακτικοϑ ϋτουσ. υγκαλεύ τουσ εκπαιδευτικοϑσ  τησ περιοχόσ του ςε ενημερωτικϊ 
ςεμινϊρια, εκτϐσ του ωραρύου διδαςκαλύασ, ςτα οπούα μπορεύ να αξιοποιεύ και ειδικοϑσ 
επιςτόμονεσ και παιδαγωγοϑσ, ωσ επιμορφωτϋσ. Ακϐμη, ενημερώνει ςε θϋματα ςϑγχρονησ 
εκπαιδευτικόσ τεχνολογύασ και ενθαρρϑνει την εφαρμογό τησ ςτην εκπαιδευτικό πρϊξη. Ο 
ύδιοσ οργανώνει και πραγματοποιεύ ό αναθϋτει ςε εκπαιδευτικοϑσ δειγματικϋσ διδαςκαλύεσ, 
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τισ οπούεσ παρακολουθοϑν υποχρεωτικϊ οι εκπαιδευτικού, με ςκοπϐ την ανταλλαγό 
εμπειριών και την ενημϋρωςό τουσ ςτισ ςϑγχρονεσ απϐψεισ τησ ψυχοπαιδαγωγικόσ θεωρύασ 
και διδακτικόσ πρακτικόσ. Προωθεύ και ενιςχϑει ερευνητικϋσ προςπϊθειεσ των 
εκπαιδευτικών και ςυνεργϊζεται με εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα για ζητόματα επιμϐρφωςησ 
των εκπαιδευτικών. Σϋλοσ, ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ φροντύζει ώςτε, κατϊ τη ςϑνταξη του 
ωρολογύου προγρϊμματοσ του ςχολεύου, μύα ημϋρα την εβδομϊδα οι εκπαιδευτικού τησ ύδιασ 
ειδικϐτητασ να ϋχουν ϐλοι δϑο τουλϊχιςτον διδακτικϋσ ώρεσ κενϋσ που να ςυμπύπτουν. Οι 
κενϋσ αυτϋσ ώρεσ χρηςιμοποιοϑνται για ςυνεργαςύα με τον αντύςτοιχο ςχολικϐ ςϑμβουλο 
(ϊρθρο 9, παρ. 2 και 3). 

ϑμφωνα με την παραπϊνω Τ.Α, η επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών αποτελεύ ϋναν απϐ 
τουσ πϋντε βαςικοϑσ ϊξονεσ του πολυςχιδοϑσ και πολυεπύπεδου ρϐλου του ςχολικοϑ 
ςυμβοϑλου. Για να μπορϋςει, ϐμωσ, ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ να ανταποκριθεύ με επϊρκεια και 
να αναπτϑξει καθεμύα απϐ τισ διαςτϊςεισ του ςημαντικοϑ του ϋργου, ςτην ουςύα πρϋπει να 
επιτελεύ ϋναν επιμορφωτικϐ ρϐλο. Με ϊλλα λϐγια, ο  επιμορφωτικϐσ ρϐλοσ του ςχολικοϑ 
ςυμβοϑλου δεν ςυνδϋεται μϐνο με αυτϐ που ονομϊζουμε «επιμϐρφωςη των 
εκπαιδευτικών», αλλϊ με το ςϑνολο των καθηκϐντων και αρμοδιοτότων του (Πόλιουρασ, 
2011).  

υνοψύζοντασ, ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ λειτουργεύ ωσ επιμορφωτόσ των εκπαιδευτικών ωσ 
εξόσ: α) αναλαμβϊνει πρωτοβουλύεσ και ςχεδιϊζει επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ ςτο πλαύςιο τησ 
ενδοςχολικόσ επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών τησ περιφϋρειϊσ του, β) ςυμμετϋχει ςε 
προγρϊμματα επιμϐρφωςησ που διοργανώνει το Τπουργεύο Παιδεύασ μϋςω διαφϐρων 
φορϋων (Π.Ε.Κ., Π.Ι., Ο.Ε.ΠΕ.Κ., Ι.Ε.Π.)  και γ) επιμορφώνει ςε ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ 
περιφϋρειεσ, κατϐπιν προςκλόςεωσ των ςυναδϋλφων του ςχολικών ςυμβοϑλων 
(Καραμηνϊσ, 2013). 

υνεπώσ, ςϑμφωνα με το θεςμικϐ πλαύςιο, ϐπωσ αυτϐ τροποποιόθηκε, ςυμπληρώθηκε 
και τελικϊ διαμορφώθηκε μϋςα απϐ αλλεπϊλληλεσ νομοθετικϋσ πρωτοβουλύεσ και 
ρυθμύςεισ, υπουργικϋσ αποφϊςεισ και προεδρικϊ διατϊγματα, απϐ τον ιδρυτικϐ Ν. 
1304/1982 μϋχρι και Τ.Α. Υ.353.1/324/105657/Δ1/2002, το επιμορφωτικϐ ϋργο του 
ςχολικοϑ ςυμβοϑλου αποτελεύ βαςικό και θα υποςτηρύζαμε, μϊλιςτα, κυρύαρχη 
αρμοδιϐτητα, εξαιρετικό κομβικό ςτην επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών. Δεν θα μποροϑςε, 
εξϊλλου, να γύνει διαφορετικϊ, γιατύ αφενϐσ μεν ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ εύναι απϐ τα 
προςοντοϑχα ςτελϋχη τησ εκπαύδευςησ και ο ύδιοσ πρϐτυπο και παρϊδειγμα τησ 
επικαιροπούηςησ των γνώςεων και των πρακτικών του ςτο πλαύςιο τησ δια βύου μϊθηςησ 
για την επιςτημονικό και επαγγελματικό του ανϋλιξη, αφετϋρου διαθϋτει μεγϊλη διδακτικό 
εμπειρύα, λϐγω των επιςκϋψεών του ςε πολλϊ ςχολεύα τησ αρμοδιϐτητϊσ του και τησ 
εμπλοκόσ του ςε ςχολικϊ προγρϊμματα και δρϊςεισ (Μητϊκοσ, 2008). Με ϊλλα λϐγια, ο 
ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ, με τη διπλό κατεϑθυνςό του, ωσ ενεργοϑ εκπαιδευϐμενου και ωσ 
ώριμου ςχολιαςτό και κριτικϊ ςκεπτϐμενου εκπαιδευτό, εύναι ο πλϋον κατϊλληλοσ να 
αναλϊβει τον επιμορφωτικϐ ρϐλο του εκπαιδευτικοϑ. 

Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Καθοριςτικό ςημαςύα για την ϊςκηςη του επιμορφωτικοϑ ϋργου του ςχολικοϑ 
ςυμβοϑλου ϋχουν δϑο παρϊγοντεσ: α) η ανύχνευςη των επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών τησ περιφϋρειϊσ του και β) η επιλογό και η αξιοπούηςη των κατϊλληλων 
τεχνικών και μεθϐδων, προκειμϋνου να αςκόςει το επιμορφωτικϐ του ϋργο. Ψσ προσ τον 
πρώτο παρϊγοντα, η ανύχνευςη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 
προςλαμβϊνει ιδιαύτερη ςημαςύα για το ςχεδιαςμϐ και την εφαρμογό των επιμορφωτικών 
δρϊςεων, ϐπωσ ϋχει καταδειχθεύ ςε πολλϋσ ϋρευνεσ, που ϋχουν αναλϊβει θεςμοθετημϋνοι 
επιμορφωτικού φορεύσ ό ατομικϋσ ερευνητικϋσ προςπϊθειεσ  (Ζϊβου, 2007; Κατςαφοϑροσ, 
2009; Κυριϊκη, & Παρδϊλη, 2012; Μαλϋτςκοσ & Μαςτρογιϊννησ, 2013; Οργανιςμϐσ 
Επιμϐρφωςησ Εκπαιδευτικών, 2007; 2008; 2011; Π.Ι., 2008; 2010).  
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Ψσ προσ τον δεϑτερο παρϊγοντα, δηλαδό τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ, αρχικϊ  
οφεύλουμε να διευκρινύςουμε τη ςημαςιολογικό διαφοροπούηςη των ϐρων ωσ εξόσ: Η 
μϋθοδοσ αναφϋρεται ςε ϋνα ςϑνολο αρχών που προςδιορύζουν την αντύληψη για την 
πρϐςβαςη ςτη γνώςη, καθώσ και τισ γενικϋσ προδιαγραφϋσ του τρϐπου με τον οπούο 
πραγματοποιεύται η εκπαύδευςη. Οι εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ εύναι τα μϋςα με τα οπούα 
εφαρμϐζεται η μϋθοδοσ (Κατςαροϑ & Δεδοϑλη, 2008). Οι μϋθοδοι που ακολουθοϑνται ςτον 
τομϋα τησ επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών προϋρχονται απϐ το επιςτημονικϐ πεδύο τησ 
εκπαύδευςησ ενηλύκων και κατατϊςςονται ςτισ ακϐλουθεσ κατηγορύεσ (Κατςαροϑ & 
Δεδοϑλη, 2008):  

1) Μϋθοδοι Παρουςύαςησ (ό Εκθετικϋσ): Εδώ, εντϊςςονται η ειςόγηςη (η εκπαιδευτικό 
αυτό τεχνικό δεν απορρύπτεται, ϐταν μϊλιςτα εύναι εμπλουτιςμϋνη με ερωτόςεισ-
απαντόςεισ και ςυζότηςη), η επύδειξη και η παρακολοϑθηςη διδαςκαλιών.  

2) Ενεργητικϋσ-υμμετοχικϋσ Μϋθοδοι. Οι μϋθοδοι αυτού χαρακτηρύζονται αφενϐσ μεν ωσ 
ςυμμετοχικϋσ, γιατύ ενθαρρϑνουν την αλληλεπύδραςη του επιμορφωτό και των 
εκπαιδευομϋνων, καθώσ και των εκπαιδευομϋνων μεταξϑ τουσ, αξιοποιώντασ τη διεργαςύα 
τησ ομϊδασ και αφετϋρου ωσ ενεργητικϋσ, γιατύ βαςύζονται ςτην αρχό του «learning by 
doing» και ςτη διερευνητικό μϊθηςη (Κατςαροϑ & Δεδοϑλη, 2008). Παρϊ τισ 
διαφοροποιόςεισ των μελετητών, οι οπούοι προτεύνουν και τουσ ςχετικοϑσ ϐρουσ, ευρετικϋσ 
μϋθοδοι, ερωτηματικϋσ μϋθοδοι, μϋθοδοι εξερεϑνηςησ και εφαρμογόσ (Καραμηνϊσ, 2013), 
ςτην παραπϊνω περιγραφό εντϊςςονται οι εξόσ μϋθοδοι: α) Μικροδιδαςκαλύα, β) 
Προςομοιωτικϋσ διδαςκαλύεσ, γ) Εργαςτόρια (workshops), δ) Ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ 
(μϋθοδοσ των μικρών ομϊδων), ε) χϋδια εργαςύασ (μϋθοδοσ project, ςτ) Διερευνητικό 
μϋθοδοσ: ςτ.1) Μελϋτη περύπτωςησ / Ανϊλυςη εκπαιδευτικοϑ περιςτατικοϑ, ςτ.2) Λϑςη 
προβλόματοσ, ςτ.3) Λόψη απϐφαςησ ςτ.4) Σεχνικό κρύςιμων περιςτατικών, ζ) Παιχνύδι 
ρϐλων, η) Προςομούωςη, θ) Βιωματικϋσ αςκόςεισ - Αξιοπούηςη κειμϋνων αυτοαναφορϊσ, ι) 
Καταιγιςμϐσ ιδεών (brain storming), ια) Εκπαιδευτικϋσ/επιμορφωτικϋσ επιςκϋψεισ - 
υνεντεϑξεισ με ειδικοϑσ επιςτόμονεσ, ερευνητϋσ, ανθρώπουσ του λϐγου, τησ τϋχνησ, του 
πολιτιςμοϑ, ιβ) Αξιοπούηςη του φακϋλου υλικοϑ του εκπαιδευτικοϑ, ιγ) Αναπτυξιακό 
εποπτεύα, ιδ) Ϊρευνα-Δρϊςη και ιε) Εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ υποςτηριζϐμενη με Η/Τ 
(Κατςαροϑ & Δεδοϑλη, 2008). 

Ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ, ωσ εκπαιδευτόσ των εκπαιδευτικών, πρϋπει να λϊβει υπϐψη του 
κϊποια ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ που φαύνεται ϐτι ϋχουν οι ενόλικεσ εκπαιδευϐμενοι, 
ϐπωσ ϐτι: α) Οι ενόλικεσ εύναι φορεύσ γνώςεων, εμπειριών και αξιών, τον πλοϑτο των 
οπούων πρϋπει ο επιμορφωτόσ-ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ να αξιοποιεύ εποικοδομητικϊ και 
ςυνδυαςτικϊ με τη νϋα γνώςη. β) Οι ενόλικεσ επιζητοϑν ενεργϐ ςυμμετοχό ςτη μαθηςιακό 
διαδικαςύα, πρϊγμα το οπούο ςημαύνει ϐτι δεν θϋλουν να παρακολουθοϑν μονολϐγουσ και να 
εγκλωβύζονται ςε ρϐλο παθητικών ακροατών. γ) Οι ενόλικεσ ϋχουν μια προςωπικό 
επαγγελματικό θεωρύα (ςυχνϊ ϊρρητη), υπϐ το πρύςμα τησ οπούασ προςλαμβϊνουν και 
ενςωματώνουν  κϊθε προτεινϐμενη νϋα γνώςη. δ) Οι ενόλικεσ αντιμετωπύζουν ςυχνϊ 
ςοβαρϊ προςωπικϊ, οικογενειακϊ ό ψυχολογικϊ εμπϐδια και προβλόματα ςτη μαθηςιακό 
και αναπτυξιακό τουσ πορεύα. ε) Οι ενόλικεσ ϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ προςδοκύεσ απϐ τη 
ςυμμετοχό τουσ ςε επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ, οι οπούεσ εκπορεϑονται απϐ την καθημερινό 
αναμϋτρηςό τουσ με την παιδαγωγικό και διδακτικό πρϊξη. (Κϐκκοσ, 2005∙ Rogers, 1999).  

Σϋςςερισ εύναι οι βαςικού ρϐλοι τουσ οπούουσ καλεύται να παύξει ο ςχολικϐσ 
ςϑμβουλοσ ωσ εκπαιδευτόσ ενηλύκων: α) Ψσ αρχηγϐσ τησ ομϊδασ, οφεύλει να διευκρινύςει 
τουσ ςτϐχουσ, αλλϊ και να αναδεύξει την αξύα του ϐλου εγχειρόματοσ που πρϐκειται να 
αναλϊβει, να παρακολουθόςει τισ αλληλεπιδρϊςεισ τησ ομϊδασ του και να αποφαςύςει 
για τουσ απαραύτητουσ πϐρουσ και το υλικϐ τησ επιμϐρφωςησ (τεχνικϐσ εξοπλιςμϐσ, 
βιβλύα, αςκόςεισ, ομιλητϋσ).  β) Ψσ εκπαιδευτόσ, εύναι ο ςχεδιαςτόσ, ο διοργανωτόσ, ο 
επϐπτησ  των επιμορφωτικών ςυναντόςεων, ο οπούοσ, μϋςα ςε κατϊλληλο και 
ευχϊριςτο μαθηςιακϐ περιβϊλλον, λειτουργεύ ωσ «φορϋασ αλλαγόσ». γ) Ψσ μϋλοσ τησ 
ομϊδασ των εκπαιδευϐμενων εκπαιδευτικών, γύνεται μαθηςιακϐ πρϐτυπο για τουσ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              664 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

εκπαιδευομϋνουσ, με την ϋννοια ϐτι πρϋπει και ο ύδιοσ να εύναι διδαςκϐμενοσ. δ) Ψσ 
κοινϐ, αναλαμβϊνει ρϐλο αξιολογητό (Rogers, 1999).   

Απνηίκεζε επηκνξθσηηθψλ πξαθηηθψλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ  

χετικϋσ ϋρευνεσ και μελϋτεσ που ϋχουν γύνει, προκειμϋνου να αποτιμόςουν τισ 
επιμορφωτικϋσ πρακτικϋσ και παρεμβϊςεισ των ςχολικών ςυμβοϑλων, αν και αναγνωρύζουν 
την επιμϐρφωςη ωσ θεςμϐ ςτρατηγικόσ ςημαςύασ, εντοϑτοισ καταγρϊφουν ελλεύψεισ, 
αδυναμύεσ και προβλόματα. Για παρϊδειγμα, η παρεχϐμενη εκπαύδευςη εςτιϊζει ςτον 
ςχολειοκεντρικϐ χαρακτόρα, με την ϋννοια ϐτι αναπαρϊγονται ςχολικϋσ πρακτικϋσ, οι 
οπούεσ εύναι παγιωμϋνεσ ςτο τυπικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα (π.χ. ειςόγηςη, εμπλουτιςμϋνη 
ειςόγηςη και εργαςύα ςε ομϊδεσ), αν και οι επιμορφωτϋσ-ςχολικού ςϑμβουλοι εύναι 
πιςτοποιημϋνοι εκπαιδευτϋσ ενηλύκων απϐ το Εθνικϐ Κϋντρο Πιςτοπούηςησ υνεχιζϐμενησ 
Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (Ε.ΚΕ.ΠΙ,). υνεπώσ, με βϊςη τισ ϋρευνεσ, αυτϐ ςυμβαύνει εύτε 
επειδό οι ςχολικού ςϑμβουλοι εύναι εξοικειωμϋνοι ςε αυτϋσ τισ τεχνικϋσ εύτε δεν υπϊρχουν οι 
αναγκαύεσ υλικϋσ προϒποθϋςεισ για την εφαρμογό των ςυμμετοχικών επιμορφωτικών 
μεθϐδων. Επύςησ, διατυπώνεται η ϊποψη ϐτι υπϊρχει ιςχυρϐ επιςτημολογικϐ εμπϐδιο, που 
δεν επϋτρεψε την αφομούωςη ςε βϊθοσ του περιεχομϋνου τησ εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 
απϐ τουσ επιμορφωτϋσ εύτε η διεργαςύα τησ απομϊθηςησ (Rogers, 1999) δεν όταν επαρκόσ 
για τουσ ςυγκεκριμϋνουσ ςυμμετϋχοντεσ επιμορφοϑμενουσ, ώςτε να μεταςχηματιςτοϑν οι 
πρακτικϋσ τουσ. Επύςησ, επιςημαύνονται η διϊςταςη ανϊμεςα ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των 
εκπαιδευτικών και ςτα εφαρμοζϐμενα προγρϊμματα, προβλόματα ςχετικϊ με το 
επιμορφωτικϐ υλικϐ, η μη ςϑνδεςη θεωρύασ, πρϊξησ και ϋρευνασ, η μη δυνατϐτητα 
ςυμμετοχόσ των εκπαιδευτικών ςτη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων ωσ προσ την 
επιμϐρφωςό τουσ, η ϋλλειψη εμβϊθυνςησ ςτα θϋματα λϐγω του περιοριςμϋνου 
επιμορφωτικοϑ χρϐνου (Βεργύδησ, κ.ϊ, 2011; Δημητρακϊκησ, 2011; Δοϑκασ κ.ϊ, 2008; 
Κατςαροϑ-Δεδοϑλη, 2008; Π.Ι., 2009).   

πκπεξάζκαηα 

την παροϑςα εργαςύα εξετϊςτηκε η επιμορφωτικό πολιτικό ςτην Ελλϊδα για τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ενώ ϋγινε ειδικό και 
εκτεταμϋνη αναφορϊ ςτον επιμορφωτικϐ ρϐλο του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου.   

Ψσ ςϑνοψη των παραπϊνω και αναςτοχαζϐμενοι τη ςυνολικό επιμορφωτικό διαδικαςύα 
του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου, καταγρϊφουμε τισ εξόσ προτϊςεισ (Αυγητύδου, 2005; Δοϑκασ, κ.ϊ, 
2008; Κατςαροϑ & Δεδοϑλη, 2008; Μαυρογιώργοσ, 2009; Νικολακϊκη, 2003; αλτερόσ, 
2011; ιδϋρησ, 2006):  
 Διαμόρφωςθ του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου τθσ επιμόρφωςθσ και ζνταξθ ηϊνθσ 

επιμόρφωςθσ και ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν και του ςχολικοφ ςυμβοφλου εντόσ του 
εργαςιακοφ ωραρίου, ϊςτε οι ςυναντιςεισ να είναι κεςμικά κατοχυρωμζνεσ, να γίνονται με 
άνεςθ χρόνου και να αποβαίνουν δθμιουργικζσ και αποτελεςματικζσ.  

 Διαδικαςίεσ και εργαλεία ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των αναγκϊν και των εμποδίων ςτθν 
επιμόρφωςθ. 

 Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ των καλϊν επιμορφωτικϊν πρακτικϊν με τθ διαμόρφωςθ ςχετικισ 
«τράπεηασ», ςυμβατικισ ι ψθφιακισ, ςε περιφερειακό επίπεδο και ςε επίπεδο επικράτειασ.  

 Θζςπιςθ επιςτθμονικισ ομάδασ θ οποία κα επικουρεί τον ςχολικό ςφμβουλο ςτθν άςκθςθ 
του ζργου του.  

 Συμμετοχι του ςχολικοφ ςυμβοφλου, ωσ του κακοριςτικότερου  διαμεςολαβθτικοφ  κρίκου 
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και των κεςμικϊν οργάνων τθσ πολιτείασ, ςτον κεντρικό 
ςχεδιαςμό των επιμορφωτικϊν δράςεων με κζςεισ, απόψεισ και προτάςεισ.  

 Αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και των εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ για τθ 
δθμιουργία δικτφου επικοινωνίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων για τθ διατφπωςθ 
αποριϊν, για προβλθματιςμό, ανταλλαγι απόψεων και γενικότερα για τθ μεταξφ τουσ 
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επικοινωνία. Σε αυτζσ τισ «κοινότθτεσ μάκθςθσ» ι «ψθφιακζσ κοινότθτεσ πρακτικισ», 
ςθμαντικι κρίνεται θ παρουςία του ςχολικοφ ςυμβοφλου ωσ κριτικοφ φίλου για ενκάρρυνςθ 
και υποςτιριξθ ςυμμετοχικϊν αποφάςεων, για εμπλουτιςμό του προβλθματιςμοφ με νζα 
ερευνθτικά δεδομζνα, για ανατροφοδότθςθ.  

 Συνεργαςία επιμορφωτι-ςχολικοφ ςυμβοφλου και επιμορφοφμενου –εκπαιδευτικοφ 
μζςα από βιωματικζσ εμπειρίεσ τθσ τάξθσ και όχι ωσ αποπλαιςιωμζνθ άςκθςθ ςε «καλζσ 
πρακτικζσ», ϊςτε επιμορφωτισ και επιμορφοφμενοσ να γίνουν «κριτικοί ςυνεργάτεσ».  

 Αξιολόγθςθ τθσ επιμορφωτικισ δραςτθριότθτασ των ςχολικϊν ςυμβοφλων από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ για τθ βελτίωςθ του ζργου τουσ, μζςα από ζνα αποτελεςματικό μοντζλο 
αξιολόγθςθσ, το οποίο κα βαςίηεται ςε ποιοτικζσ μεκόδουσ και όχι ςε ποςοτικζσ 
(δομθμζνα ερωτθματολόγια).  

 Αυτορρφκμιςθ του Σχολικοφ Συμβοφλου, ϊςτε να είναι ο διαμεςολαβθτισ και φορζασ των 
ποριςμάτων των επιςτθμϊν τθσ αγωγισ και των καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Ρραγματοποίθςθ «ερευνϊν δράςθσ» από τον ςχολικό ςφμβουλο και τουσ εκπαιδευτικοφσ, 
ϊςτε οι προτεινόμενεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ, να ικανοποιοφν ςτο μζγιςτο βακμό τισ γνιςιεσ 
και πραγματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

 Τζλοσ, ζνα πρόγραμμα επιμόρφωςθσ, προκειμζνου να είναι λειτουργικό,  πρζπει να 
προςφζρει λιγότερο «ςυνταγζσ» και περιςςότερο να δίνει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθν 
ευκαιρία να «ενεργοφν» και να «ςκζφτοντα». 

Καταλόγοντασ, υποςτηρύζουμε ϐτι ο επιμορφωτικϐσ ρϐλοσ του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου εύναι 
κομβικόσ ςημαςύασ για τη διαμϐρφωςη του «καλοϑ», «αποτελεςματικοϑ» και «ικανοϑ» 
εκπαιδευτικοϑ. Σου «καλοϑ» εκπαιδευτικοϑ, ο οπούοσ υλοποιεύ τισ εκπαιδευτικϋσ 
διαδικαςύεσ με γνώμονα το παιδαγωγικϐ και μαθηςιακϐ ςυμφϋρον του μαθητό, του 
«αποτελεςματικοϑ» εκπαιδευτικοϑ, ο οπούοσ επιτυγχϊνει τον ςτϐχο που επιδιώκει και του 
«ικανοϑ» εκπαιδευτικοϑ», ο οπούοσ διαθϋτει ϐλεσ τισ επαγγελματικϋσ ικανϐτητεσ  και 
δεξιϐτητεσ, προκειμϋνου να ανταποκριθεύ με επϊρκεια ςτην αποςτολό του (Κωνςταντύνου, 
2015).  

Αλαθνξέο 

 Πρωτογενείσ πηγζσ (Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικζσ αποφάςεισ) 

Ν. 186/1975: «Περύ του Κϋντρου Εκπαιδεϑςεωσ Μελετών και Επιμορφώςεωσ και 
διατϊξεων τινων του προςωπικοϑ τησ Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του Τπουργεύου 
Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων» (Υ.Ε.Κ. 214/τ.Α΄, 04-10-1975).  
Π.Δ. 127/1977: «Περύ οργανώςεωσ και λειτουργύασ παρϊ τω Κ.Ε.Μ.Ε. χολόσ 
Επιμορφώςεωσ Λειτουργών Μϋςησ Εκπαιδεϑςεωσ (ΕΛΜΕ)» (Υ.Ε.Κ. 40/τ. Α΄, 10-02-
1977). 
Π.Δ. 255/1979: «Περύ οργανώςεωσ και λειτουργύασ χολών Επιμορφώςεωσ 
Λειτουργών Δημοτικόσ Εκπαιδεϑςεωσ (ΕΛΔΕ) και ςυμπληρώςεωσ των περύ ΕΛΜΕ 
διατϊξεων του 459/1978 Π.Δ/τοσ» (Υ.Ε.Κ. 71/τ.Α΄, 13-04-1979).  
Ν. 1304/1982: «Για την επιςτημονικό και παιδαγωγικό καθοδόγηςη και τη διούκηςη 
ςτη Γενικό και τη Μϋςη Σεχνικό-Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και ϊλλεσ διατϊξεισ» 
(Υ.Ε.Κ. 144/τ. Α΄,07-12-1982). 
Π.Δ. 214/1984: «Καθόκοντα και αρμοδιϐτητεσ των ςχολικών ςυμβοϑλων» (Υ.Ε.Κ. 
77/τ. Α΄, 29-5-1984). 
Ν. 1566/1985: «Δομό και Λειτουργύα τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 167/τ. Α΄, 30-09-1985). 
Ν.1824/1988: «Ρϑθμιςη θεμϊτων εκπαιδευτικών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 296/τ. 
Α΄, 30-12-1988).   



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              666 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Ν. 2009/1992: «Εθνικϐ ϑςτημα Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ και 
ϊλλεσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 18/τ. Α΄, 14-02-1992).  
Π.Δ. 250/1992: «Ρϑθμιςη θεμϊτων Τποχρεωτικόσ Επιμϐρφωςησ εκπαιδευτικών και 
θεμϊτων λειτουργύασ των Περιφερειακών Εκπαιδευτικών Κϋντρων» (Υ.Ε.Κ. 
138/τ.Α΄, 10-08-1992).  
Ν. 2525/1997: «Ενιαύο Λϑκειο, πρϐςβαςη των αποφούτων του ςτην Σριτοβϊθμια 
Εκπαύδευςη, αξιολϐγηςη εκπαιδευτικοϑ ϋργου και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 118/τ. 
Α΄, 23-09-1997). 
Π.Δ. 201/1998: «Οργϊνωςη και λειτουργύα Δημοτικών χολεύων» (Υ.Ε.Κ. 161/τ. Α΄, 
13-07-1998). 
Τ.Α. Δ2/1938/1998: «Αξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου και των 
εκπαιδευτικών».   
Ν. 2986/2002: «Οργϊνωςη των περιφερειακών υπηρεςιών τησ Πρωτοβϊθμιασ και 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, αξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου και των 
εκπαιδευτικών, επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 24/τ. 
Α, 13-02-2002). 
Τ.Α. Υ.353.1/324/105657/Δ1/2002: «Καθοριςμϐσ των ειδικϐτερων καθηκϐντων 
και αρμοδιοτότων των προώςταμϋνων των περιφερειακών υπηρεςιών 
πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιεσ εκπαύδευςησ, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των ςχολικών μονϊδων και ΕΚ και των ςυλλϐγων των 
διδαςκϐντων» (Υ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄, 16-10-2002). 
Ν. 3966: «Θεςμικϐ πλαύςιο των Πρϐτυπων Πειραματικών χολεύων, άδρυςη 
Ινςτιτοϑτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη του Ινςτιτοϑτου Σεχνολογύασ 
Τπολογιςτών και εκδϐςεων «ΔΙΟΥΑΝΣΟ» και λοιπϋσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 118/τ. Α΄, 
24-05-2011). 
 
 Δευτερογενείσ πηγζσ 

Rogers, A. (1999). Η Εκπαύδευςη Ενηλύκων (μτφρ. Μ. Παπαδοποϑλου & Μ. Σϐμπρου),  
(2η ϋκδ). Αθόνα: Μεταύχμιο. 
Αυγητύδου, . (2005). Η ϋρευνα δρϊςησ ωσ μϋθοδοσ επιμϐρφωςησ των 
εκπαιδευτικών ςτην ϋρευνα: ϋνα παρϊδειγμα. Παιδαγωγικό Επιθεώρηςη, 39, 39-56. 
Βεργύδησ, Δ. Τφαντό, Α., Ανϊγνου, Β., Βϊθη, Π., Βαλμϊσ, Θ., ΒοζαϏτησ, Γ., 
Μαρκοποϑλου, Μ., Σζιντζύδησ, Αν. & Σουρκϊκη, Δ.  (2011). Οι Επιμορφωτικϋσ 
Πρακτικϋσ ςτην Ειςαγωγικό Επιμϐρφωςη των Εκπαιδευτικών το Οργανιςμϐσ 
Επιμϐρφωςησ Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ): Ειςαγωγικό επιμϐρφωςη: Ανϊδειξη καλών 
πρακτικών, διερεϑνηςη προβλημϊτων και ανύχνευςη προοπτικόσ.  Μπαγϊκησ, Γ 
(επιμ.), 11-27. Αθόνα. 
Γκϐλιαρησ, Φ. (1998). Οι επιμορφωτικϋσ ανϊγκεσ των εκπαιδευτικών τησ Α΄/θμιασ 
Εκπαύδευςησ. ϑγχρονη Εκπαύδευςη, 101, 83-89. 
Γραύκοσ, Ν. (χ.χ.). Επιμϐρφωςη και επαγγελματικό ανϊπτυξη των εκπαιδευτικών και 
ο ρϐλοσ του χολικοϑ υμβοϑλου: ενδοςχολικϋσ κοινϐτητεσ πρακτικόσ και 
διαδικαςύεσ εκπαιδευτικοϑ αναςτοχαςμοϑ [Ανακτόθηκε απϐ:  http://goo.gl/2lk66H 
(10/06/2015)]. 
Δημαρϊσ, Αλϋξησ (1990). Η Μεταρρϑθμιςη που δεν ϋγινε (Σεκμόρια Ιςτορύασ), τ. Α΄. 
Αθόνα: Ερμόσ. 
Δημητρακϊκησ, Κ. (2011). Τλοπούηςη Α΄ Υϊςησ τησ Ειςαγωγικόσ Επιμϐρφωςησ των 
Νεοδιοριζϐμενων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβϊθμιασ και 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 2010-2011. Η Περύπτωςη του Π.Ε.Κ. Λαμύασ: 

http://goo.gl/2lk66H


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              667 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Δεδομϋνα και Αποτελϋςματα Αξιολϐγηςησ. το Οργανιςμϐσ Επιμϐρφωςησ 
Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ),: Ειςαγωγικό επιμϐρφωςη: Ανϊδειξη καλών πρακτικών, 
διερεϑνηςη προβλημϊτων και ανύχνευςη προοπτικόσ.  Μπαγϊκησ, Γ. (επιμ.), 81-90. 
Αθόνα. 
Δοϑκασ, Φ., Βαβουρϊκη, Α., Θωμοποϑλου Μ., Kalantzis, M., Κοϑτρα, Φ., 
μυρνιωτοποϑλου, Ω. (2008). Επιμϐρφωςη των Εκπαιδευτικών. το Δ. Βλϊχοσ, Ι. 
Δαγκλόσ, Αικ. Ζουγανϋλη (επιμ.) Η ποιϐτητα ςτην Εκπαύδευςη, ς. 357-390. Αθόνα: 
Τπουργεύο Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων-Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο. 
Ζϊβου, Β. (2007). Διερεϑνηςη αναγκών επιμϐρφωςησ εκπαιδευτικών Δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ. Αδημοςύευτη μεταπτυχιακό εργαςύα. Πϊτρα: ΕΑΠ.  
Καραμηνϊσ, Ι. Γ. (2013). Ο χολικϐσ ϑμβουλοσ ωσ Εκπαιδευτόσ Ενηλύκων. Αθόνα: 
Γρηγϐρη. 
Κατςαροϑ, Ε., & Δεδοϑλη, Μ. (2008). Επιμϐρφωςη και Αξιολϐγηςη ςτο χώρο τησ 
Εκπαύδευςησ. Αθόνα: Τπουργεύο Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων-Παιδαγωγικϐ 
Ινςτιτοϑτο. 
Κατςαφοϑροσ, Π. Κ. (2009). Οι επιμορφωτικϋσ ανϊγκεσ των εκπαιδευτικών τησ 
Πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ: Μια εμπειρικό ϋρευνα ςτα ςχολεύα του νομοϑ Πιερύασ, 
βαςιςμϋνη ςτισ αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών. Αδημοςύευτη μεταπτυχιακό εργαςύα. 
Θεςςαλονύκη: Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ.  
Κϐκκοσ, Α. (2005). Εκπαύδευςη ενηλύκων. Ανιχνεϑοντασ το πεδύο. Αθόνα: Μεταύχμιο.  
Κπξηάθε, π. & Παξδάιε, Μ. (2012). Αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

Ζ πεξίπησζε ησλ Αραξλψλ. ην  Πξαθηηθά ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.), 6ν Παλειιήλην πλέδξην, 1-13. Αζήλα (5-7 Οθησβξίνπ 2012).  

Κωνςταντύνου, Φ. (2015). Σο καλϐ ςχολεύο, ο ικανϐσ εκπαιδευτικϐσ και η κατϊλληλη 
αγωγό ωσ παιδαγωγικό θεωρύα και πρϊξη. Μια προςϋγγιςη βαςιςμϋνη ςε θεωρητικϊ 
και ερευνητικϊ δεδομϋνα. Αθόνα: Gutenberg. 
Μαυρογιώργοσ, Γ. (2009). Επιμϐρφωςη εκπαιδευτικών: η «ϊλλη» -αντύ (-πϊλη) - 
πρϐταςη. το Α. Γαγϊτςησ, Α. Μιχαηλύδου, Α. & Φαραλϊμπουσ, Α. (επιμ.), Πρακτικϊ 
υνεδρύου Εκπαιδευτικό ϋρευνα και επιμϐρφωςη εκπαιδευτικών ςτην Κϑπρο, 27-41. 
Λευκωςύα: Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο Κϑπρου, Κϋντρο Εκπαιδευτικόσ Ϊρευνασ και 
Αξιολϐγηςησ. 
Μαλϋτςκοσ, Αθ. & Μαςτρογιϊννησ, Αλ. (2013). Η επιμϐρφωςη ωσ μϋςο εξϋλιξησ και 
επαγγελματικόσ αναβϊθμιςησ εκπαιδευτικών πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ: 
Αντιλόψεισ, απϐψεισ και προτιμόςεισ τουσ. eκπ@ιδευτικϐσ κϑκλοσ, 1 (2), 111-121. 
Μητϊκοσ, Δ. (2008). Ο χολικϐσ ϑμβουλοσ ωσ Υορϋασ Επιμϐρφωςησ και Δια Βύου 
Μϊθηςησ για Εκπαιδευτικοϑσ και Γονεύσ: Πραγματικϐτητα και Προτϊςεισ. το 
Κορϐμηλου, Ζ., Μουζϊκησ, Δ., ωτηροποϑλου, Β., Σςϋργασ, Ν. & Φανόσ, τ. (επιμ) 
Πρακτικϊ του Πανελλόνιου υνεδρύου με Διεθνό ςυμμετοχό, Δια βύου Μϊθηςη για την 
Ανϊπτυξη, την Απαςχϐληςη και την Κοινωνικό υνοχό, 47-50. Βϐλοσ (31 Μαρτύου - 2 
Απριλύου 2006).  
Νικολακϊκη, Μ. (2003). Διερεϑνηςη των προϒποθϋςεων για μια αποτελεςματικό 
επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών. Επιθεώρηςη Εκπαιδευτικών Θεμϊτων, 8, 5-19. 
Αθόνα: Π. Ι 
Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ), (2007). Αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αζήλα.   

Οργανιςμϐσ Επιμϐρφωςησ Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), (2008). Ανύχνευςη 
επιμορφωτικών αναγκών ςτη Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Αθόνα: Κϋδροσ Α.Ε.-Εθνικϐ 
Κϋντρο Ερευνών.  
Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ), (2011). Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε: Αλάδεημε θαιψλ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              668 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

πξαθηηθψλ, δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ θαη αλίρλεπζε πξννπηηθήο.  Μπαγάθεο, Γ. (επηκ.). Αζήλα.  

Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο (2008). Η Ποιϐτητα ςτην Εκπαύδευςη. Αθόνα.  
Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο (2009). Διατμηματικό Επιτροπό για τη μορφωτικό 
αυτοτϋλεια του Λυκεύου και το Διϊλογο για την Παιδεύα-Πρϐταςη για την Επιμϐρφωςη 
των Εκπαιδευτικών. Αθόνα.  
Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο (2010). Η υμβολό τησ διερεϑνηςησ επιμορφωτικών 
αναγκών ςτην επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών. Μεύζον Πρϐγραμμα Επιμϐρφωςησ, 
Μϋροσ 8. Aθόνα: Π.Ι 
Πόλιουρασ, Π. (2011). Σο επιμορφωτικϐ ϋργο των χολικών υμβοϑλων και οι 
ιδιαιτερϐτητϋσ του. το Μπαγϊκησ, Γ. (επιμ.) Θεςμοθετημϋνεσ και νϋεσ μορφϋσ 
επιμϐρφωςησ. Προσ αναζότηςη ςυνϋργειασ και καλών πρακτικών, 14-21. Αθόνα: 
Τπουργεύο Παιδεύασ και ΟΕΠΕΚ. 
αλτερόσ, Ν. (2011). Επιμορφωτικϊ μορφώματα και ςϑςτημα επιμϐρφωςησ 
εκπαιδευτικών: Εννοιολογικϋσ διευκρινόςεισ, ςχϋςεισ και ςτϐχοι. το Μπαγϊκησ, Γ. 
(επιμ.) Θεςμοθετημϋνεσ και νϋεσ μορφϋσ επιμϐρφωςησ. Προσ αναζότηςη ςυνϋργειασ 
και καλών πρακτικών, 7-13. Αθόνα: Τπουργεύο Παιδεύασ και ΟΕΠΕΚ.  
ιδϋρησ, Δ. Ι. (2006). Η παιδαγωγικό ςυνϊντηςη Εκπαιδευτικοϑ – χολικοϑ 
υμβοϑλου, για την οικοδϐμηςη ενϐσ δημιουργικοϑ ςχολεύου». το Πρακτικϊ  του 
Ελληνικοϑ  Ινςτιτοϑτου Εφαρμοςμϋνησ Παιδαγωγικόσ και Εκπαύδευςησ (ΕΛΛ.Ι. Ε. Π. 
ΕΚ.), 3ο Πανελλόνιο υνϋδριο. Κριτικό, Δημιουργικό, Διαλεκτικό κϋψη ςτην 
Εκπαύδευςη: Θεωρύα και Πρϊξη, 153-157. Αθόνα (13-14 ΜαϏου 2006). 
Σςύγκα, Ελ., Νϊςαινασ, Γ. (χ.χ.). Η δια βύου επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών ςτο 
πλαύςιο τησ παγκοςμιοπούηςησ. Προςδοκύεσ, προβλόματα, προτϊςεισ [Ανακτόθηκε 
απϐ: http://srv-ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/13_.pdf (10/06/2015)]. 
Φατζηπαναγιώτου, Π. (2001). Η Επιμϐρφωςη των Εκπαιδευτικών: Ζητόματα 
Οργϊνωςησ, χεδιαςμοϑ και Αξιολϐγηςησ. Αθόνα: Συπωθότω-Γ. Δαρδανϐσ. 
  

  

http://srv-ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/13_.pdf


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              669 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή θαηλνηφκνπ 

ελδνζρνιηθήο επηκνξθσηηθήο δξάζεο 
 

Γαληειίδνπ Δπγελία  

χολικό ϑμβουλοσ ΠΕ02, Περιφερειακό Διεϑθυνςη Εκπαύδευςησ  
Κεντρικόσ Μακεδονύασ,   

daniieugenia@gmail.com 
  

Βνξβή Ησάλλα  

χολικό ϑμβουλοσ ΠΕ02, Περιφερειακό Διεϑθυνςη Εκπαύδευςησ  
Κεντρικόσ Μακεδονύασ,   

ioaborb@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Ο πολυεπύπεδοσ ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ απαιτεύ παιδαγωγικο-διδακτικό 
κατϊρτιςη, καθώσ και επικαιροπούηςη των γνώςεών του μϋςω τησ επιμϐρφωςησ. 
Σα προβλόματα ςυμπεριφορϊσ των μαθητών επηρεϊζουν αρνητικϊ  την 
καθημερινϐτητα  του ςχολεύου και καθιςτοϑν αναγκαύα την επιμϐρφωςη των 
εκπαιδευτικών ςτη διαχεύριςη τϊξησ. την εργαςύα προτεύνεται ςχεδιαςμϐσ και 
υλοπούηςη ενδοςχολικόσ επιμορφωτικόσ δρϊςησ για τη διαχεύριςη τϊξησ, με ςτϐχο 
την ενύςχυςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ εκπαιδευτικών Δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ και την καλλιϋργεια δεξιοτότων ςχετικών με  την πρϐληψη και 
αντιμετώπιςη προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ. Η ενδοςχολικό επιμϐρφωςη 
ςυμπεριλαμβϊνεται ςτισ καινοτϐμεσ μεθϐδουσ επιμϐρφωςησ και ςυνδϋεται με τα 
πραγματικϊ προβλόματα κϊθε ςχολεύου. Προηγόθηκε ςχεδιαςμϐσ τησ 
επιμορφωτικόσ δρϊςησ για τη διϊρκεια, την ομϊδα ςτϐχο, τουσ θεματικοϑσ ϊξονεσ, 
τουσ ςτϐχουσ, τη μεθοδολογύα και την αξιολϐγηςό τησ επιμϐρφωςησ. Ακολοϑθηςε η 
υλοπούηςη τησ επιμϐρφωςησ, ςε τϋςςερα δύωρα, με ςυνδυαςμϐ θεωρητικόσ και 
βιωματικόσ - πρακτικόσ προςϋγγιςησ των θεμϊτων και αξιοπούηςη ςϑγχρονων 
επιμορφωτικών μεθϐδων και τεχνικών. Μεταξϑ των θεματικών αξϐνων, ϋμφαςη 
δϐθηκε ςτη διαμεςολϊβηςη, καινοτϐμο τεχνικό ειρηνικόσ επύλυςησ ςυγκροϑςεων.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ενδοςχολικό επιμϐρφωςη, διαχεύριςη τϊξησ, διαμεςολϊβηςη 

Δηζαγσγή 

Σο ςϑγχρονο ςχολεύο προβϊλλει την ανϊγκη μεταςχηματιςμοϑ των παραδοςιακών 
ςυμπεριφορών και αντιλόψεων ςχετικϊ με το ρϐλο του και προϒποθϋτει νϋεσ δεξιϐτητεσ και 
ικανϐτητεσ για τον εκπαιδευτικϐ, ο οπούοσ αναγνωρύζεται ωσ βαςικϐσ ςυντελεςτόσ τησ 
εκπαύδευςησ. Ο ρϐλοσ του ςϑγχρονου εκπαιδευτικοϑ εύναι πολυεπύπεδοσ και πολϑμορφοσ. 
Εύναι ρϐλοσ επιςτημονικϐσ, παιδαγωγικϐσ, προτϑπου μύμηςησ, μεςολαβητικϐσ, 
ςυμβουλευτικϐσ, βοηθητικϐσ, ςυνεργατικϐσ, δημιουργικϐσ, κοινωνικϐσ. Σο λειτοϑργημα του 
εκπαιδευτικοϑ ςυνδϋεται με τη διδαςκαλύα, την αγωγό, την ϊςκηςη παιδαγωγικοϑ ελϋγχου, 
την αξιολϐγηςη των μαθητών, την κοινωνικοπούηςό τουσ. Η ςυμπεριφορϊ του επηρεϊζει 
την αυτοαντύληψη και αυτοεκτύμηςη του μαθητό, επιδρϊ ςτη διαμϐρφωςη τησ αυτοεικϐνασ 
του και ϋχει επιπτώςεισ τϐςο ςτη μαθηςιακό ϐςο και ςτην κοινωνικό ςυμπεριφορϊ του 
μαθητό. 
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Για να αςκόςουν οι εκπαιδευτικού το επϊγγελμϊ τουσ και να το επιτελϋςουν με επιτυχύα, 
απαιτεύται επιςτημονικό, παιδαγωγικό, ψυχολογικό και διδακτικό κατϊρτιςη, καθώσ και 
επικαιροπούηςη και αναβϊθμιςη των γνώςεών τουσ. Η επιμϐρφωςη αποτελεύ αναπϐςπαςτο 
μϋροσ τησ διαρκοϑσ επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ του εκπαιδευτικοϑ (Day, 2003). Σο προφύλ 
του ςϑγχρονου εκπαιδευτικοϑ εύναι εκεύνο του καλϊ ενημερωμϋνου, του κριτικϊ 
ςκεπτϐμενου, του ςυνεχώσ επιμορφωνϐμενου και ανοιχτοϑ ςε καινοτομύεσ (Ξωχϋλλησ, 
2006). το πλαύςιο αυτϐ, ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ οφεύλει να αναλαμβϊνει πρωτοβουλύεσ 
επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών του κλϊδου του, καθώσ και των εκπαιδευτικών των 
ςχολεύων Γενικόσ Παιδαγωγικόσ Ευθϑνησ ςτην περιοχό ευθϑνησ του, διαςχολικϊ και 
ενδοςχολικϊ, αξιοποιώντασ ποικύλεσ μορφϋσ και μεθϐδουσ, ανϊλογεσ με τισ ανακϑπτουςεσ 
επιμορφωτικϋσ ανϊγκεσ. 

Σο ςχολεύο με τη δυναμικό των ςχϋςεων που αναπτϑςςονται ςε αυτϐ ϋχει καθοριςτικϐ 
ρϐλο ςτο χειριςμϐ και την αντιμετώπιςη προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ, καθώσ καλεύται να 
ανταποκριθεύ ολοϋνα και περιςςϐτερο ςτισ ποικύλεσ ανϊγκεσ τησ οικογϋνειασ και τησ 
κοινωνύασ γενικϐτερα (Mayer, 1995). Βαςικϐ ϋργο του εκπαιδευτικοϑ θεωρεύται η 
διαχεύριςη τϊξησ, που προϒποθϋτει επιδεξιϐτητα χειριςμοϑ προβλημϊτων τησ μαθητικόσ 
ςυμπεριφορϊσ και επύλυςησ ςυγκροϑςεων. Οι εντϊςεισ και τα φαινϐμενα παρεκκλύνουςασ 
ςυμπεριφορϊσ των μαθητών λειτουργοϑν αρνητικϊ  ςτην καθημερινϐτητα του ςχολεύου και 
απαιτοϑν καλλιϋργεια δεξιοτότων επικοινωνύασ που ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα ευνοώκοϑ 
ςχολικοϑ κλύματοσ, το οπούο αποτελεύ ςημαντικό προϒπϐθεςη για την ανϊπτυξη ϐλου του 
ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Ο εκπαιδευτικϐσ με αναπτυγμϋνεσ 
ικανϐτητεσ επικοινωνύασ και διαπραγμϊτευςησ μπορεύ να διαχειριςτεύ προςωπικϋσ 
αντιλόψεισ, ςτερεϐτυπα, ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ που οφεύλονται ςτο διαφορετικϐ 
κοινωνικοπολιτιςμικϐ κεφϊλαιο που φϋρει κϊθε μαθητόσ και με διαδικαςύεσ ςωςτόσ 
ακρϐαςησ, ουςιαςτικοϑ διαλϐγου, χωρύσ προκαταλόψεισ και διακρύςεισ, να προχωρόςει 
ςτην εξεϑρεςη κοινϊ αποδεκτών λϑςεων ςε περιςτατικϊ διενϋξεων και ςυγκροϑςεων. 
Επομϋνωσ, καθύςταται αναγκαύα η επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών ςτη διαχεύριςη τϊξησ 
που αποτελεύ προϒπϐθεςη τησ αποτελεςματικόσ μϊθηςησ και ςυντελεύ ςτη διαμϐρφωςη 
του θετικοϑ κλύματοσ και των καλών διαπροςωπικών ςχϋςεων, ςτην ενύςχυςη τησ 
ςυλλογικϐτητασ και τησ ςυνεργαςύασ ϐλων των παραγϐντων τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ και, 
ςυνακϐλουθα, ςτην ομαλό και εϑρυθμη λειτουργύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

την παροϑςα εργαςύα προτεύνεται ο ςχεδιαςμϐσ και η υλοπούηςη καινοτϐμου 
ενδοςχολικόσ επιμορφωτικόσ δρϊςησ για τη διαχεύριςη τϊξησ, με ϋμφαςη ςτη 
διαμεςολϊβηςη, ωσ μη τιμωρητικόσ διαδικαςύασ επύλυςησ διαφορών και διαχεύριςησ 
ςυγκροϑςεων ςτη ςχολικό κοινϐτητα. Η ςυγκεκριμϋνη επιμορφωτικό δρϊςη λειτουργεύ 
ςτοχευμϋνα ςτισ επιμορφωτικϋσ ανϊγκεσ, τα προβλόματα και τα ενδιαφϋροντα των 
εκπαιδευτικών ςυγκεκριμϋνων ςχολεύων Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και αποςκοπεύ ςτην 
ευαιςθητοπούηςη των εκπαιδευτικών και ςτην ενύςχυςη τησ θεωρητικόσ τουσ γνώςησ ςε 
θϋματα διαχεύριςησ τϊξησ και πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ 
των μαθητών, ςτην καλλιϋργεια ςχετικών δεξιοτότων και, γενικϐτερα, ςτη βελτύωςη του 
παραγϐμενου εκπαιδευτικοϑ ϋργου. 

Η επιλογό του ςυγκεκριμϋνου αντικειμϋνου επιμϐρφωςησ ϋγινε λϐγω τησ μεγϊλησ 
ςημαςύασ του για την αποτελεςματικϐτητα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Επύςησ, 
λόφθηκαν υπϐψη τα αιτόματα των εκπαιδευτικών, ϐπωσ προϋκυψαν μετϊ απϐ διερεϑνηςη 
των επιμορφωτικών τουσ αναγκών και ϋρευνεσ που δεύχνουν ϐτι οι εκπαιδευτικού 
πιςτεϑουν ϐτι δεν διαθϋτουν την ετοιμϐτητα να ανταποκριθοϑν με επιτυχύα ςτο 
παιδαγωγικϐ και ςυμβουλευτικϐ τουσ ϋργο ςτην τϊξη (Γουδόρασ, 2008). 

Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε 

Η ςυνεχιζϐμενη εκπαύδευςη του εκπαιδευτικοϑ εύναι ςυνδεδεμϋνη με την ανϊπτυξη τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ ςτην οπούα δραςτηριοποιεύται. Εύναι ςημαντικϐ το ςχολεύο να αποτελεύ 
αναπτυξιακϐ περιβϊλλον ϐχι μϐνο για το μαθητό, αλλϊ και για τον εκπαιδευτικϐ (Eisner, 
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1979; Bolam, 1994). Εύναι ςημαντικϐ, επύςησ, οι οργανωτικϋσ δομϋσ και οι επιλογϋσ του 
ςχολεύου να υποςτηρύζουν την πορεύα ανϊπτυξησ των εκπαιδευτικών υλοποιώντασ 
επιμορφωτικϊ προγρϊμματα μϋςα ςτο ςχολεύο. Οι εκπαιδευτικού αποκτοϑν, ϋτςι, κεντρικϐ 
ρϐλο, εφϐςον εύναι ςυνυπεϑθυνοι για το ςχεδιαςμϐ, την οργϊνωςη και την υλοπούηςη των 
επιμορφωτικών προγραμμϊτων που τουσ αφοροϑν, ςε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ φορεύσ και 
υπηρεςύεσ και, βϋβαια, με το ςχολικϐ ςϑμβουλο, ο οπούοσ ϋχει βαςικϐ ϋργο την επιμϐρφωςη 
και ενθαρρϑνει, υποςτηρύζει και καθοδηγεύ τισ ενδοςχολικϋσ επιμορφωτικϋσ προςπϊθειεσ 
ςτα ςχολεύα αρμοδιϐτητϊσ του (Τπουργικό Απϐφαςη, Αρ. Υ.353.1/324/105657/Δ1/02 
(ΥΕΚ 1340/16-10-02) Ωρθρο 8, γ,ε και 9δ και 10γ (ενδοςχολικό)). 

Η ενδοςχολικό επιμϐρφωςη ςυγκαταλϋγεται ςτισ καινοτϐμεσ και αποτελεςματικϋσ 
μεθϐδουσ επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών, που προςιδιϊζουν καλϑτερα ςτισ 
ιδιαιτερϐτητεσ μικρών ομϊδων ό και μεμονωμϋνων  ςχολικών μονϊδων και ςτη φϑςη των 
θεςμοθετημϋνων εκπαιδευτικών καινοτομιών (Μπαγϊκησ, χ.χ.). Η επιμϐρφωςη αυτόσ τησ 
μορφόσ επιλϋγεται με ςτϐχο την καλϑτερη αντιςτοιχύα επιμϐρφωςησ και ςυγκεκριμϋνων 
αυθεντικών αναγκών μικρόσ ομϊδασ εκπαιδευτικών, καθώσ οι ανϊγκεσ διαφοροποιοϑνται 
ανϊλογα με την αρχικό εκπαύδευςη, με το αν διδϊςκουν ςε Γυμνϊςιο ό Λϑκειο, με τα χρϐνια 
υπηρεςύασ κ.ϊ. (Guskey, 2002; Υώκιαλη & ΚαϏλα, 2005). Η επιμϐρφωςη ςυνδϋεται, ακϐμη, 
με τα πραγματικϊ προβλόματα τησ ςχολικόσ μονϊδασ και τησ τϊξησ, ευαιςθητοποιώντασ 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςε διαδικαςύεσ αποτύμηςησ του εκπαιδευτικοϑ τουσ ϋργου, ςυμβϊλλει 
ςτη βελτύωςη του ςχολικοϑ κλύματοσ και καλλιεργεύ τη ςυνεργαςύα και το ςυλλογικϐ 
πνεϑμα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου. 

Με την ενδοςχολικό επιμϐρφωςη τα προβλόματα παρακολοϑθηςησ μειώνονται 
δραςτικϊ, καθώσ δεν απαιτεύται μετακύνηςη εκπαιδευτικών, ενώ αυξϊνεται το 
επιμορφωτικϐ ενδιαφϋρον και ςυνακϐλουθα η αποδοτικϐτητα τησ επιμϐρφωςησ, αφοϑ οι 
επιμορφωτικϋσ δραςτηριϐτητεσ προςαρμϐζονται ςτην ιδιαιτερϐτητα κϊθε ςχολικόσ 
μονϊδασ, ώςτε να αποτελοϑν μαθηςιακό εμπειρύα που ϋχει νϐημα (Κατςαροϑ & Δεδοϑλη, 
2008) και λαμβϊνονται υπϐψη οι απϐψεισ των ςυγκεκριμϋνων εκπαιδευτικών για την 
αναγκαιϐτητα και χρηςιμϐτητα τησ επιμϐρφωςησ, ϐπωσ και τα θϋματα, τισ μεθϐδουσ, το 
χρϐνο και τη διϊρκειϊ τησ. Επιπλϋον, η επιμϐρφωςη αυτόσ τησ μορφόσ υλοποιεύται ςε 
µικροκλύµακα απϐ την ϊποψη του χώρου και ο ςχολικϐσ χώροσ προςφϋρεται για 
επιμϐρφωςη με ομϊδεσ εργαςύασ και για ενεργϐ πειραματιςμϐ, καθώσ οι εκπαιδευτικού 
μποροϑν να εφαρμϐςουν ςτο ςχολεύο τουσ τισ διδακτικϋσ/παιδαγωγικϋσ πρακτικϋσ ςτισ 
οπούεσ επιμορφώνονται. 

ρεδηαζκφο επηκφξθσζεο 

Ο ςχεδιαςμϐσ και η δϐμηςη τησ επιμορφωτικόσ δρϊςησ κρύνεται αναγκαύα προϒπϐθεςη 
για τη ςωςτό και αποτελεςματικό εφαρμογό τησ. Η βαςικό δομό και το ςχϋδιο (πλϊνο) τησ 
επιμορφωτικόσ διαδικαςύασ ϋχουν ωσ εξόσ: 
Επιμορφώτρια: ςχολικό ςϑμβουλοσ. 
Πνχ απεπζχλεηαη: εθαηφλ πελήληα (150) πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, νθηψ (8)  ζρνιείσλ Γεληθήο Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο ηεο ζρνιηθήο 

ζπκβνχινπ. 

Γηάξθεηα: νθηψ (8) ψξεο, θαηαλεκεκέλεο ζε ηέζζεξα (4) δίσξα σο εμήο: 

1
ν
 δίσξν. θνπνί θαη ζηφρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ. Παξνπζίαζε εηζαγσγηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Αηηίεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 

2
ν
 δίσξν. Πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 

3
ν
 δίσξν. Πξνηάζεηο παηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο - Μνξθέο αληηκεηψπηζεο αλεπηζχκεηεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

4
ν
 δίσξν. Πξαθηηθέο εηξεληθήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κε έκθαζε ζηε δηακεζνιάβεζε. 

Αθηεξψλεηαη μερσξηζηφ δίσξν γηα ηελ επηκφξθσζε ζηε δηακεζνιάβεζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

θαηλνηφκνο πξαθηηθή εηξεληθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Υψξνο: αίζνπζεο ησλ ζρνιείσλ Γεληθήο Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ. 
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Θϋμα: διαχεύριςη τϊξησ – πρϐληψη και αντιμετώπιςη προβλημϊτων τησ μαθητικόσ 
ςυμπεριφορϊσ.  
Θεκαηηθνί άμνλεο: 

 Δθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, δηδαθηηθφ - παηδαγσγηθφ θιίκα: ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη δηεπθνιχλνπλ (ή εκπνδίδνπλ) ηε 

κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ, θνηλσληθφ, επηθνηλσληαθφ, 

αμηαθφ, πνιηηηζκηθφ, πνιηηηθφ θαη, βέβαηα, γλσζηηθφ ηνκέα. 

 Γηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο: α) αηηίεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη β) πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο - δηακεζνιάβεζε. 

Σο θϋμα και οι θεματικού ϊξονεσ διαμορφώθηκαν μετϊ απϐ ανύχνευςη των επιμορφωτικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών, με ερωτηματολϐγια που καταρτύςθηκαν απϐ την 
επιμορφώτρια για το ςκοπϐ αυτϐ και απαντόθηκαν απϐ εκατϐν πενόντα (150) περύπου 
εκπαιδευτικοϑσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ϐλων των ειδικοτότων, οκτώ (8)  ςχολεύων 
Γενικόσ Παιδαγωγικόσ Ευθϑνησ τησ ςχολικόσ ςυμβοϑλου, οι οπούοι ςυμμετεύχαν και ςτισ 
ενδοςχολικϋσ επιμορφώςεισ. 
θνπνί ηεο επηκφξθσζεο: ε ελίζρπζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία αθνξά  

ηε δηαρείξηζε ηάμεο θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ε θαιιηέξγεηα ζρεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε κέζσ δηαξθνχο θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ. 

τϐχοι: 
Με την επιμϐρφωςη επιδιώκεται οι εκπαιδευτικού: 
 Να ενημερωθοϑν και να ευαιςθητοποιηθοϑν ςε θϋματα διαχεύριςησ τϊξησ. 
 Να εντοπίζουν τα προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τησ τϊξησ.  
 Να αναγνωρίζουν τισ αιτίεσ των προβλημάτων ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο. 
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζεηηθνχ δηδαθηηθνχ - παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ηνπ 

δηδαθηηθνχ - παηδαγσγηθνχ ζπκβνιαίνπ θαη ηεο πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ πξφιεςε 

αξλεηηθψλ καζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.  

 Να εφαρμϐζουν ςτρατηγικϋσ πρϐληψησ τησ προβληματικόσ ςυμπεριφορϊσ. Να 
αναπτϑςςουν πρωτοβουλύεσ και δρϊςεισ για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων τησ 
ςχολικήσ τϊξησ. 

 Να αςκηθοϑν ςε τεχνικϋσ αποτελεςματικόσ διαχεύριςησ πειθαρχικών προβλημϊτων. 
 Να ενημερωθοϑν για τη διαμεςολϊβηςη ωσ διαδικαςύα μη τιμωρητικόσ διαχεύριςησ 

ςυγκροϑςεων ςτη ςχολικό κοινϐτητα και για την αναποτελεςματικϐτητα αυταρχικών 
ςυμπεριφορών και να αςκηθοϑν ςε τεχνικϋσ ειρηνικόσ επύλυςησ διαφορών. 

 Να εμαζθαιίδνπλ ηε καζεηηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία εθδειώλνληαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

 Να βελτιώςουν τισ δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ  τουσ με τουσ μαθητϋσ, 
τουσ γονεύσ και τουσ ςυναδϋλφουσ τουσ. 

Μεζνδνινγία - Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο: 

ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε 

πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ζε ζπλεξγαηηθφ πιαίζην, θαζψο ε εκπεηξηθή θαη ε 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε (Mezirow, 1997) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηκνξθνχκελνπο λα 

εξκελεχνπλ θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα ηελ πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά θαη δπλακηθά θαη λα 

αληηδξνχλ ζε απηήλ (Freire, 1970). Γηα ηε κεζνδνινγία ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο ιήθζεθαλ 

ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα απην-θαηεπζπλφκελε 

κάζεζε θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο ε δπλακηθή, δηαδξαζηηθή αιιά θαη 

δηακνξθσηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, ε αμηνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Κφθθνο 2005), ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία.  

ηηο ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο ζπλδπάζηεθε ε ζεσξεηηθή θαη ε βησκαηηθή - πξαθηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ. Αμηνπνηήζεθαλ ζχγρξνλεο επηκνξθσηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο. 

Τηνζεηήζεθαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο θαη εθαξκφζηεθαλ ηερληθέο φπσο 
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ε εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε κε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(Σ.Π.Δ.), ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, νη κειέηεο πεξίπησζεο, ε πξνζνκνίσζε, ην παηρλίδη ξφισλ, ν 

δηάινγνο θαη ν θξηηηθφο δεκηνπξγηθφο αλαζηνραζκφο, πνπ ζπλέβαιαλ ψζηε ε επηκφξθσζε λα έρεη 

βησκαηηθφ δηαδξαζηηθφ – αλαηξνθνδνηηθφ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο, δίλνληαη δηαθνξεηηθά θχιια εξγαζίαο ζε θάζε νκάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί ηα κειεηνχλ, 

ηα επεμεξγάδνληαη, ζπλζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αλά νκάδα θαη ηηο παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα. 

Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ θαηάζεζε ησλ απφςεσλ αλαδεηθλχνληαη νη ζεκαηηθνί άμνλεο ηεο 

επηκφξθσζεο, δηαθαίλνληαη νη ηδηαίηεξεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δίλεηαη 

έκθαζε ζε απηέο, αλαδεηθλχεηαη κε επαγσγηθφ ηξφπν ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη πξνηείλνληαη νη 

θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. 

Ζ επηκνξθψηξηα έρεη σο ξφιν λα ζπληνλίδεη, λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη λα αλαδεηθλχεη ηηο ζεσξεηηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο κέζα 

απφ ηε ζπδήηεζε θαη ην δηάινγν. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή επηκφξθσζε είλαη ε επηκνξθψηξηα 

λα θαιιηεξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίαο απνδνρήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηε δηακφξθσζε αληηιήςεσλ κε ηε θαιιηέξγεηα ηεο ειεχζεξεο θξηηηθήο ζθέςεο 

(Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ: 

Γίλεηαη επηκνξθσηηθφ πιηθφ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ πεξηιακβάλεη παξνπζηάζεηο 

power point, θχιια εξγαζηψλ κε κειέηεο πεξίπησζεο, θσηνηππίεο κε επηγξακκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Αξιολϐγηςη τησ επιμϐρφωςησ: 
Αμηνινγείηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. Χο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο. 

Δθαξκνγή 

Προηγεύται ενημϋρωςη των επιμορφοϑμενων για την υλοπούηςη του ςεμιναρύου και την 
πορεύα διεξαγωγόσ του και ακολουθεύ η πραγματοπούηςη τησ επιμϐρφωςησ ςτουσ χώρουσ 
των ςχολεύων. 
1

ν
 δίσξν 

θνπνί θαη ζηφρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

Παξνπζίαζε εηζαγσγηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ: 

 Δθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, παηδαγσγηθφ θιίκα.  

 Αλνκνηνγέλεηα καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

 Οξηζκφο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Δξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε νκάδεο. Μειέηεο πεξίπησζεο, δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία. 

Βησκαηηθέο αζθήζεηο. Δπαγσγηθή δηακφξθσζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη πξνηάζεσλ. Οη κειέηεο 

πεξίπησζεο απνηεινχλ έλαπζκα γηα ζπδήηεζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε επηκνξθψηξηα ζπλνςίδεη ηα 

βαζηθά ζεκεία, ηα εληάζζεη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη δηακνξθψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηα εμήο 

ζέκαηα: 

 Αηηίεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.  

 Θεσξίεο ηεο ειιεηκκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ.  

 Αηνκηθνί (παζνινγηθνί, ςπρνινγηθνί, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εηδηθέο αλάγθεο), νηθνγελεηαθνί, 

ζρνιηθνί, θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη νδεγνχλ ζε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά 

(Μαηζαγγνχξαο, 2004).  

 Δπίκνλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε δηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο κε αλνκνηνγελή 

καζεηηθφ πιεζπζκφ. 

2ν δίσξν 

Πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (Μαηζαγγνχξαο, 2004; Κνπξθνύηαο, 2007;  Πνχινπ, 

2008; πθάθε, 2008; Θενδνζάθεο, 2008; Fontana, 1996).  
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Δξγαζία ζε νκάδεο. Μειέηεο πεξίπησζεο, δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία. Βησκαηηθέο αζθήζεηο. 

Δπαγσγηθή δηακφξθσζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη πξνηάζεσλ. 

Μεραληζκνί πξφιεςεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο: 

 Μέζα ζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο: ακνηβέο, έπαηλνο, ζεηηθή 

πξνηππνπνίεζε (Μαηζαγγνχξαο, 2004; πθάθε, 2008). 

 εκαζία ηνπ ζεηηθνχ δηδαθηηθνχ - παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο. εκαληηθέο παξάκεηξνη γηα δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο: Ο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ, άκεζα κε ηνλ ιφγν θαη έκκεζα κε ηε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Ο ηξφπνο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο δηακνξθψλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη ζπλεξγαζίεο κέζα ζηελ ηάμε, νξγαλψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη 

δηαρεηξίδεηαη κε ηνπο καζεηέο ηνπ ηηο δηαθσλίεο, αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο (Εεξγηώηεο, 

2007; Μαηζαγγνχξαο, 2004;  Αλαγλσζηνπνύινπ, 2008; ακπάλε, 2008). 

 Δθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ (αγάπε, πξνζνρή, ραξά θ.ά.). 

 Καιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

 πκκεηνρηθφ ζηπι ζπκπεξηθνξάο.  

 Σήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ, ζπλέπεηα ιφγσλ θαη πξάμεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηήξεζε απφ ηνλ 

ίδην ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη φπσο θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο φινπο ηνπο καζεηέο, ακεξνιεςία, ζεβαζκφο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (απνθπγή ζηεξενηχπσλ, πξνθαηαιήςεσλ). 

 Άκεζε θαη έκκεζε έθθξαζεο πςειψλ πξνζδνθηψλ γηα φινπο (Mπαζέηαο, 1999). 

 Καιή νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία καζεηνθεληξηθήο, πνηνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. 

 Γηδαθηηθφ παηδαγσγηθφ ζπκβφιαην σο ζχγρξνλε παηδαγσγηθή πξαθηηθή θαη απνηέιεζκα 

ζπδήηεζεο θαη ζπλαπφθαζεο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, κε δέζκεπζε λα ηεξνχληαη νη 

ζπκθσλεκέλεο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο, πνπ εθηείλνληαη ηφζν ζε επίπεδν γλψζεσλ φζν θαη 

ζπκπεξηθνξψλ (αθθάο & Μπαξδάλεο, 2011). 

 πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ-δηεπζπληή-γνλέσλ γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 

3ν δίσξν 

Πξνηάζεηο παηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο - Μνξθέο αληηκεηψπηζεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Μειέηεο πεξίπησζεο, δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία. Δπαγσγηθή δηακφξθσζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ 

θαη πξνηάζεσλ. Βησκαηηθέο αζθήζεηο. 

Οη πξνηάζεηο θαη κνξθέο παηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζπλδηακνξθψλνληαη θαηά ηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην: 

 Παξέκβαζε εθπαηδεπηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ειάρηζηεο θαη ηεο πξννδεπηηθήο 

παξέκβαζεο (αλαιπηηθή παξνπζίαζε κε ιεθηηθψλ θαη ιεθηηθψλ ηερληθψλ απνθαηάζηαζεο ηεο 

ηάμεο, κε παξαδείγκαηα).  

 Σερληθέο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επηξξνήο (i-messages), σο 

γλσζηηθέο πξαθηηθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ (Παξαζθεπά, & Παπαγηάλλε, 2008). 

 Παξνπζίαζε ηερληθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ηνπ καζεηή φζν θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο είλαη νη ηερληθέο ηεο θεξθφπνξηαο, ηεο αλαπιαηζίσζεο, ηνπ 

παξάδνμνπ θ.ά. (Κφδπβα, 2007; ηεθάλνπ, 2007; Φαξξά, 2007). 

 Αληηκεηψπηζε επίκνλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Αμηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο 

θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηάμεο γηα δηεπζέηεζε επίκνλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Σν 

Πξνιεπηηθφ Μνληέιν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (Glasser) (Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

 Αληηκεηψπηζε επίκνλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο κε εηδηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, 

πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε αξκφδησλ θνξέσλ (π.ρ. πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο 

Νέσλ). 
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 Παρουςύαςη μοντϋλων πειθαρχύασ τησ Ερευνητικόσ ςχολόσ, τησ Χυχοδυναμικόσ ςχολόσ 
και τησ Ανθρωπιςτικόσ ςχολόσ (Ματςαγγοϑρασ, 2004; υφϊκη, 2008). Παρουςύαςη του  
Οικοςυςτημικοϑ Μοντϋλου παρϋμβαςησ ςε προβλόματα ςυμπεριφορϊσ μαθητών ςτο 
ςχολεύο (Χαρρϊ, 2007). 

 Αλαθνξά ζηηο ηζρχνπζεο πνηλέο θαη θπξψζεηο σο κέζσλ απνζάξξπλζεο αλεπηζχκεησλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Κπξψζεηο παηδαγσγηθά απνδεθηέο. 

4ν δίσξν  

Πξαθηηθέο εηξεληθήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο (∆ελδάθε, 

2007; Νηθνιάνπ, 2007; πλήγνξνο ηνπ παηδηνχ; Ηζηνιφγην εκεξίδαο γηα ηε ζρνιηθή 

δηακεζνιάβεζε). 

Μειέηεο πεξίπησζεο, δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία. Παηρλίδη ξφισλ, βησκαηηθέο αζθήζεηο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Πξνζνκνίσζε. Δπαγσγηθή δηακφξθσζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη 

πξνηάζεσλ. 

Ζ δηακεζνιάβεζε απνηειεί θαηλνηφκν ηερληθή γηα δεηήκαηα ζρνιηθήο δσήο φπσο ε πξφιεςε θαη 

ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη είλαη κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία εηξεληθήο επίιπζεο δπζθνιηψλ, 

δηαθνξψλ, ζπγθξνχζεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ζρνιείν κε ηελ παξνπζία 

εθπαηδεπκέλνπ δηακεζνιαβεηή, εθπαηδεπηηθνχ ή καζεηή. Ζ δηακεζνιάβεζε πξνσζεί ην 

ζπλαηλεηηθφ δηάινγν, ηελ αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ, ηελ θαηαλφεζε ηνπ άιινπ, ηε κέζε νδφ θαη 

ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ αηφκσλ. Γίλεη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ηε 

βειηίσζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, εληζρχεη ηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ λα ιχλνπλ ζπλεξγαηηθά ηα θνηλά 

πξνβιήκαηα κε ακνηβαία ζπκθσλία θαη ηθαλνπνίεζε πνπ νδεγεί ζηελ επνηθνδνκεηηθή δηεπζέηεζε 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο 

Η αξιολϐγηςη γύνεται με φϑλλο αξιολϐγηςησ με μορφό ερωτηματολογύου που 
δημιουργεύται απϐ την επιμορφώτρια και ςυμπληρώνεται απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο 
τϋλοσ τησ επιμϐρφωςησ. Οι εκπαιδευτικού καλοϑνται να αξιολογόςουν την ικανοπούηςό τουσ 
για την πληρϐτητα των ειςηγόςεων και του γενικϐτερου περιεχομϋνου τησ επιμϐρφωςησ, τη 
θεματολογύα, τη ςϑνδεςη τησ θεωρύασ με τη διδακτικό πρϊξη, το επιμορφωτικϐ κλύμα, το 
βαθμϐ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην επιμϐρφωςη καθώσ και το βαθμϐ ικανοπούηςησ των 
προςδοκιών τουσ. 

Απϐ τισ απαντόςεισ ςτο ερωτηματολϐγιο που ςυμπλόρωςαν οι επιμορφοϑμενοι 
διαπιςτώθηκε ϐτι η θεματολογύα εκτιμόθηκε ωσ ενδιαφϋρουςα, υπόρξε ςϑνδεςη θεωρύασ 
και πρϊξησ και το επιμορφωτικϐ κλύμα όταν θετικϐ και εποικοδομητικϐ. Λϐγω του 
βιωματικοϑ διαδραςτικοϑ χαρακτόρα τησ επιμορφωτικόσ δρϊςησ, ο βαθμϐσ ςυμμετοχόσ 
τουσ κρύθηκε ιδιαύτερα ικανοποιητικϐσ. Ακϐμη, δόλωςαν ϐτι οι προςδοκύεσ τουσ 
εκπληρώθηκαν και, επιπλϋον, ϐτι η επιμϐρφωςη ςυνετϋλεςε ςτον επαναπροςδιοριςμϐ των 
εκπαιδευτικών πρακτικών τουσ μϋςω του κριτικοϑ αναςτοχαςμοϑ και τησ απϐκτηςησ νϋων 
γνώςεων και εμπειριών. Επύςησ, οι εκπαιδευτικού εξϋφραςαν προφορικϊ θετικϋσ 
εντυπώςεισ και ςχϐλια και δεςμεϑτηκαν να εφαρμϐςουν ςτο ςχολεύο τουσ τισ πρακτικϋσ 
ςτισ οπούεσ επιμορφώθηκαν.  

πκπεξάζκαηα 

Οι εκπαιδευτικού των ςχολεύων, ςτα οπούα υλοποιόθηκε η επιμϐρφωςη, εργϊςτηκαν 
πρϐθυμα και ςυςτηματικϊ ςε κλύμα ςυνεργαςύασ και ςυλλογικϐτητασ. Αναπτϑχθηκαν 
προβληματιςμού ςχετικού με τη θεματολογύα τησ επιμϐρφωςησ και ενιςχϑθηκαν 
πρωτοβουλύεσ και δρϊςεισ. Μϋςα απϐ την ενεργητικό ςυμμετοχό τουσ ςτην επιμορφωτικό 
διαδικαςύα, οι εκπαιδευτικού ενθαρρϑνθηκαν να αξιοποιοϑν δημιουργικϊ τη νϋα γνώςη, 
διαρκώσ ανατροφοδοτοϑμενοι και επαναπροςδιορύζοντασ τισ εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ 
προςαρμϐζοντϊσ τεσ ςτισ ανϊγκεσ τησ τϊξησ τουσ. 
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Γενικϐτερα, για να ανταποκρύνονται οι εκπαιδευτικού ςτισ ιδιαύτερεσ ςυναιςθηματικέσ 
και ψυχολογικέσ ανϊγκεσ των μαθητών, απαιτεύται η ενεργοποίηςό τουσ για τη 
διαμϐρφωςη ευνοώκοϑ ςυνεργατικοϑ κλίματοσ ςτην τϊξη και τη διευκϐλυνςη τησ 
μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. Η διαχεύριςη ςυμπεριφορικών δυςκολιών και προβλημϊτων 
ςυμπεριφορϊσ επιτϊςςει την ανϊπτυξη και ενύςχυςη κοινωνικών και ςυναιςθηματικών 
δεξιοτότων ςτουσ μαθητϋσ. Επομϋνωσ, εύναι ςημαντικϐ να υπϊρχει ςυςτηματικό 
επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών ςε ζητόματα επικοινωνύασ, διαπραγμϊτευςησ, πρϐληψησ 
και αντιμετώπιςησ προβληματικών καταςτϊςεων μέςα ςτην τϊξη. 

Οι παιδαγωγικοδιδακτικέσ γνώςεισ, δεξιϐτητεσ και πρακτικέσ του εκπαιδευτικοϑ 
μποροϑν να τον βοηθόςουν να λειτουργεύ αποτελεςματικϐτερα. την κατεϑθυνςη αυτό 
ςυμβϊλλουν επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ ϐπωσ η ενδοςχολικό επιμϐρφωςη, οι οπούεσ ϋχουν 
βιωματικϐ και διαδραςτικϐ χαρακτόρα και εύναι ςτοχευμϋνεσ ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ κϊθε 
ςχολικόσ κοινϐτητασ. Οι τεχνικϋσ τησ ειρηνικόσ επύλυςησ των ςυγκροϑςεων και η 
προςϋγγιςη με τη ςχολικό διαμεςολϊβηςη εύναι αναγκαύο να ενταχθοϑν ςε επιμορφωτικϊ 
προγρϊμματα και, ςυνακϐλουθα, ςτην καθημερινό πρακτικό των εκπαιδευτικών τησ 
Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, ςτο πλαύςιο τησ αναβϊθμιςησ τησ 
ποιϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. 
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Παρϊρτημα 
ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ 
 
 

   Αγαπεηέ/-ή ζπλάδειθε/ζζα 

Για τον καλϑτερο ςχεδιαςμϐ επιμορφωτικών προγραμμϊτων που οργανώνονται και 
υλοποιοϑνται ςτο πλαύςιο των καθηκϐντων μου ωσ χ. υμβοϑλου Γενικόσ Παιδαγωγικόσ 
Ευθϑνησ και αποβλϋπουν ςτη βελτύωςη του διδακτικοϑ και παιδαγωγικοϑ ϋργου των 
εκπαιδευτικών, παρακαλώ να ςυμπληρώςετε  το παρακϊτω ερωτηματολϐγιο.  
Η ςυμπλόρωςη του ερωτηματολογύου εύναι ανώνυμη και προαιρετικό. 
 
 

 
Ημερομηνύα:              Ωντρασ    Γυναύκα                        Γυμνϊςιο     Λϑκειο  
 
1. Λαμβϊνοντασ υπϐψη το προφύλ του μαθητικοϑ δυναμικοϑ του ςχολεύου ςασ επιλϋξτε 
κατϊ προτεραιϐτητα τα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα που θα θϋλατε να παρακολουθόςετε,  
ϐςον αφορϊ το διδακτικϐ και παιδαγωγικϐ ςασ ϋργο. ημειώςτε τισ απαντόςεισ που θϋλετε, 
χρηςιμοποιώντασ τουσ αριθμοϑσ 1-9, ϐπου 1 για την πρώτη προτύμηςη  και 9 για την 
τελευταύα προτύμηςό ςασ. 

ϑγχρονεσ μϋθοδοι διδαςκαλύασ                                                                 
Ερευνητικϋσ εργαςύεσ-βιωματικϋσ δρϊςεισ                                                
Νϋεσ τεχνολογύεσ                                                                                             
Αξιολϐγηςη μαθητό                                                                                        
Παιδαγωγικϐ κλύμα του ςχολεύου                                                                
Προβλόματα ςυμπεριφορϊσ ςτο ςχολεύο - διαχεύριςη τϊξησ                
Διαχεύριςη τησ ετερϐτητασ του μαθητικοϑ πληθυςμοϑ                          
υμβουλευτικό ψυχολογύα εφόβων                                                             
υνεργαςύα ςχολεύου-γονϋων και κηδεμϐνων και ϊλλων φορϋων     

 

 

2. Καηαγξάςηε άιιεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Επιλϋξτε τη μορφό που θα θϋλατε να ϋχουν οι επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ 
ςημειώνοντασ  ςτο αντύςτοιχο πλαύςιο. 
Βησκαηηθή   

Γηάιεμε-επίδεημε             

Μεηθηή                 

 

 

 

4. Δπηιέμηε ηνλ ηξφπν επηκφξθσζεο πνπ πξνηηκάηε ζεκεηψλνληαο  ζην αληίζηνηρν πιαίζην. 

Δλδνζρνιηθή                            

Καηά νκάδεο ζρνιείσλ         

Κεληξηθή δηαζρνιηθή             

Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε       

 
 
 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              679 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

 
ασ ευχαριςτώ για τη ςυνεργαςύα 
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«Γηαρείξηζε πέλζνπο ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα. Μία κειέηε πεξίπησζεο» 
 

σηεξίνπ Εσή 

Χυχολϐγοσ με ειδύκευςη ςτην οικογενειακό θεραπεύα, Ειδικϐ Εκπαιδευτικϐ 
Προςωπικϐ, 

3η ΔΕΤ Λϊριςασ   
zoisotiriou@gmail.com 

 
Εέξβα Γεσξγία 

Κοινωνικό Λειτουργϐσ, Ειδικϐ Εκπαιδευτικϐ Προςωπικϐ, 
3η ΔΕΤ Λϊριςασ   

gzerva7@hotmail.com 

Πεξίιεςε 

Η παροϑςα ειςόγηςη ϋχει ςτϐχο την παρουςύαςη μύασ  παρϋμβαςησ διαχεύριςησ 
πϋνθουσ, αιφνύδιασ απώλειασ γονϋα μαθητό δημοτικοϑ ςχολεύου που υλοπούηςε η 
κοινωνικό λειτουργϐσ, ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ κα Ζϋρβα ςε ςυνεργαςύα με 
την ψυχολϐγο, ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ κα ωτηρύου ςε δημοτικϐ ςχολεύο. Η 
παρϋμβαςη μασ ςτηρύχθηκε ςτο υλικϐ και την βιβλιογραφύα τησ Μϋριμνασ 
(www.merimna.org.gr) που δραςτηριοποιεύται 20 χρϐνια ςτην Ελλϊδα παρϋχοντασ 
δωρεϊν υποςτόριξη. καθώσ και ενημερωτικϐ υλικϐ προσ γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ κ.α. 

 

Λϋξεισ κλειδιϊ: διαχεύριςη πϋνθουσ, μϋριμνα, θρόνοσ, ςυμβουλευτικό 

 

Ειςαγωγό 
Η παροϑςα ειςόγηςη ϋχει ςτϐχο την παρουςύαςη μύασ  παρϋμβαςησ που υλοπούηςε η 

κοινωνικό λειτουργϐσ, ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ κα Ζϋρβα ςε ςυνεργαςύα με την 
ψυχολϐγο, ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ και ωτηρύου (2015) ςε δημοτικϐ ςχολεύο. Μετϊ 
απϐ αύτημα  διευθυντό δημοτικοϑ ςχολεύου προσ τον Διευθυντό του 1ου Ειδικοϑ  Δημοτικοϑ 
χολεύου ΔΑΔ Λϊριςασ (Διϊχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών), ϋγινε ο ςχεδιαςμϐσ μιασ 
μονοόμερησ παρϋμβαςησ με  ςτϐχο την διαχεύριςη αιφνύδιου θανϊτου γονϋα ενϐσ μαθητό 
του δημοτικοϑ ςχολεύου. Καθώσ υπόρχε αυξημϋνη δυςκολύα των εκπαιδευτικών να 
διαχειριςτοϑν την αιφνύδια απώλεια και  να μπορϋςουν να υποςτηρύξουν τον μαθητό και 
την οικογϋνεια του, καλϋςτηκαν οι ειδικϐτητεσ μασ για να ενιςχϑςουμε την λειτουργύα τησ 
ςχολικόσ κοινϐτητασ. 

 
1. Ο  θρόνοσ των παιδιών και η κατανόηςη τησ ϋννοιασ του θανϊτου 
Τπϊρχουν πολλϋσ μορφϋσ τησ απώλειασ. Μπορεύ να εύναι η απώλεια ανθρώπων, 

αντικειμϋνων, ό μια πιο ϊυλη μορφό απώλειασ ϐπωσ η ςτϋρηςη τησ νιϐτησ, των ονεύρων ό 
των ιδανικών μασ. Κϊθε αλλαγό εμπεριϋχει την απώλεια και κϊθε απώλεια απαιτεύ την 
αλλαγό. Όπωσ ϋνα παζλ, η οικογϋνεια με την απώλεια διαλϑεται και η οικογϋνεια και το 
ευρϑτερο ςϑςτημα ξαναφτιϊχνει την ιςτορύα τησ ζωόσ του με ϋνα τρϐπο που ποτϋ δεν θα 
εύναι ο ύδιοσ. Φρειϊζεται χρϐνοσ για να διατηρηθεύ το ύδιο επύπεδο λειτουργικϐτητασ.  Καθώσ 
περνϊ ο χρϐνοσ επιβεβαιώνεται η απώλεια (πχ. Μϋςα απϐ τισ τελετουργύεσ τησ κηδεύασ, τισ 
πρώτεσ γιορτϋσ χωρύσ τον εκλιπϐντα κ.α.). 

Ο τρϐποσ με τον οπούο ϋνασ ανόλικοσ διαχειρύζεται την ϋννοια του θανϊτου ςχετύζεται με 
παρϊγοντεσ ϐπωσ: η ηλικύα, η γνωςτικό και η ςυναιςθηματικό ωριμϐτητα, οι προηγοϑμενεσ 

http://www.merimna.org.gr/
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προςωπικϋσ εμπειρύεσ, η προςωπικϐτητα του και τα ψυχικϊ του αποθϋματα, τα μηνϑματα 
που προςλαμβϊνει απϐ το οικογενειακϐ του περιβϊλλον και οι πολιτιςμικϋσ και 
θρηςκευτικϋσ του επιρροϋσ.  

 
Τπϊρχουν κϊποιεσ βαςικϋσ ϋννοιεσ που ςχετύζονται με την αποδοχό του θανϊτου. Αυτϋσ 

εύναι: 
 Η καθολικϐτητα (universality) 

Ό,τι ϋχει ζωό πϊνω ςτη γη (ζώα, φυτϊ, ϊνθρωποι) κϊποια ςτιγμό πεθαύνει και αυτϐ εύναι 
αναπϐφευκτο, εύναι καθολικϐ και απρϐβλεπτο. Με βϊςη τισ ερωτόςεισ του παιδιοϑ 
μποροϑμε να προςπαθόςουμε να αποκωδικοποιόςουμε τισ ανϊγκεσ του. 

 Μη αναςτρϋψιμο (irreversibility) 
το ςημεύο αυτϐ εντοπύζουμε την διαφορϊ ανϊμεςα ςε πολϑ γνωςτϊ παραμϑθια, ϐπωσ η 

ωραύα κοιμωμϋνη που εύναι ενϊντια ςτο μη αναςτρϋψιμο. τον θϊνατο δεν υπϊρχει η 
δυνατϐτητα κϊποιοσ που πεθαύνει να ξαναζωντανϋψει. Μποροϑμε να βοηθόςουμε ϋνα παιδύ 
να καταλϊβει την ϋννοια του θανϊτου μϋςα απϐ την περιγραφό τησ παϑςησ των 
λειτουργιών (nonfunctionality) ϐπωσ π.χ. η καρδιϊ ςταματϊ να χτυπϊ, κϊποιοσ που πεθαύνει 
δεν κρυώνει και δεν πονϊ. 

τισ περιπτώςεισ που ϋνα παιδύ χϊςει τον ϋνα γονιϐ, η αςφϊλεια και η ςιγουριϊ του 
παιδιοϑ κλονύζεται με τον θϊνατο. Ο κϐςμοσ παϑει να εύναι πια ο ύδιοσ. Φρειϊζεται να 
υπϊρχει μύα ςταθερϐτητα ςτην ρουτύνα και την καθημερινϐτητα του παιδιοϑ για να το 
βοηθόςουμε δύνοντασ του χρϐνο να διαχειριςτεύ την απώλεια. Οι κανϐνεσ και τα ϐρια που 
υπϊρχουν χρειϊζεται να παραμεύνουν ςταθερϊ. ταδιακϊ θα μπορϋςει να ξανανιώςει 
αςφϊλεια ανϊλογα πϊντα με το πϐςο λειτουργικϐσ εύναι ο γονιϐσ που παραμϋνει εν ζωό. 

Σα παιδιϊ χρειϊζεται να καταλϊβουν τι ακριβώσ ϋχει ςυμβεύ. Σα παιδιϊ προςχολικόσ 
ηλικύασ δεν ςκϋφτονται ϐτι μπορεύ να πεθϊνουν. Αντιθϋτωσ οι ϋφηβοι ϋχουν αναπτυγμϋνη 
αφηρημϋνη ςκϋψη, κατανοοϑν πωσ εύναι θνητού. 

Φρειϊζεται ϐςοι εμπλεκϐμαςτε με την υποςτόριξη παιδιών που διαχειρύζονται το πϋνθοσ 
αγαπημϋνου κοντινοϑ προςώπου ό γονϋα, να μποροϑμε να ακοϑςουμε ενεργϊ τι 
καταλαβαύνει το παιδύ, τι γνωρύζει ςε ςχϋςη με το τι ςυνϋβη. Σα παιδιϊ κϊθε φορϊ μασ 
ρωτοϑν ανϊλογα με το πϐςο αντϋχουν να διαχειριςτοϑν. Σουσ δύνουμε χρϐνο για να 
επεξεργαςτοϑν. Σο παιδύ δικαιοϑται απαντόςεισ ςτισ ερωτόςεισ του. Ενιςχϑεται ο γονιϐσ να 
μπορεύ να εύναι επαρκόσ ςτον ρϐλο του να διαχειριςτεύ την απώλεια. Εύναι πολϑ ςημαντικϐ 
οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ που υποςτηρύζουν την οικογϋνεια μετϊ απϐ κϊποια 
απώλεια να διερευνοϑν το αύτημα τησ κϊθε οικογϋνειασ γιατύ μπορεύ να εύναι διαφορετικϐ 
ανϊ περύπτωςη. Για παρϊδειγμα, το αύτημα μπορεύ να αφορϊ την ανϊγκη του γονϋα ςτο πώσ 
να το ανακοινώςει ςτα παιδιϊ ό αν χρειϊζεται να ενημερώςει το ςχολεύο κ.α. 

 
Τπϊρχουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ανϊμεςα ςτο θρόνο των παιδιών απϐ τον θρόνο 

των ενηλύκων. 
 Σα παιδιϊ θρηνοϑν με «δϐςεισ». Επειδό δεν ϋχουν τα ψυχικϊ αποθϋματα να το 

διαχειριςτοϑν, «μπαύνουν και βγαύνουν» ςτον θρόνο. Για παρϊδειγμα μπορεύ να 
κλαύνε και ξαφνικϊ να γυρνοϑν ςτο παιχνύδι τουσ ό να αλλϊζουν ςυζότηςη και 
αυτϐ εύναι απολϑτωσ φυςιολογικϐ και αναμενϐμενο. αν  να υπϊρχει ϋνασ 
«θερμοςτϊτησ» που ϐταν νοιώςουν πωσ δεν μποροϑν ϊλλο να το διαχειριςτοϑν 
επιςτρϋφουν ςτην αςφϊλεια του παιχνιδιοϑ ό τησ καθημερινϐτητασ τουσ. 

 Σα  παιδιϊ εκφρϊζονται ϋμμεςα και ςυμβολικϊ μϋςα απϐ το παιχνύδι, απϐ 
ζωγραφιϋσ κ.α.  Βοηθϊ πολϑ τα παιδιϊ ϐταν εμεύσ οι ενόλικεσ λεκτικοποιοϑμε τισ 
αντιδρϊςεισ τουσ, για παρϊδειγμα ϐταν η ςυμπεριφορϊ ενϐσ παιδιοϑ μπορεύ να 
γύνει απρϐβλεπτη και καταςτροφικό μποροϑμε να ποϑμε: «Και εμϋνα μου λεύπει η 
γιαγιϊ, ό ο μπαμπϊσ, καταλαβαύνω πωσ εύςαι ςτενοχωρημϋνοσ». 
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 Σα παιδιϊ δυςκολεϑονται να ζητόςουν ςτόριξη. υνόθωσ ϋχουν ελλιπό 
πληροφϐρηςη  για την αρρώςτια και τον θϊνατο. Μποροϑμε να τουσ προτεύνουμε 
να μασ ρωτόςουν ϐ,τι θϋλουν να μϊθουν απϐ εμϊσ. 

Οι μορφϋσ ϋκφραςησ του θρόνου ποικύλουν και εξαρτώνται κϊθε φορϊ απϐ το 
ςυναιςθηματικϐ, το γνωςτικϐ, το ςωματικϐ και τησ ςυμπεριφορϊσ επύπεδο του ατϐμου. 
Αναλυτικϐτερα μπορεύ να εκδηλωθεύ με : 

 Θλύψη, θυμϐ, φϐβο, αναςφϊλεια, ζόλεια, ενοχϋσ. 
 Ωρνηςη, δυςπιςτύα, ςϑγχυςη, διαρκόσ αναζότηςη του προςώπου που 

πϋθανε. 
 Πονοκεφϊλουσ, ςτομαχικϋσ διαταραχϋσ, ϋξαρςη αλλεργιών, 

αναπνευςτικϊ προβλόματα. 
 Ξεςπϊςματα κλϊματοσ, αλλαγϋσ ςτισ ςυνόθειεσ ϑπνου και διατροφόσ, 

εςωςτρϋφεια, επικύνδυνεσ ςυμπεριφορϋσ, μεύωςη ςχολικόσ επύδοςησ και 
ϊγχοσ αποχωριςμοϑ. 

Όλα τα παραπϊνω εύναι απϐλυτα φυςιολογικϋσ αντιδρϊςεισ. Αυτϐ που μπορεύ να μασ 
ανηςυχόςει ςχετύζεται με την ϋνταςη και την διϊρκεια ςτον χρϐνο. Επύςησ μασ 
προβληματύζει αν το παιδύ εύναι μϐνο προςανατολιςμϋνο ςτην απώλεια ό ϐταν λειτουργεύ 
ςαν να μην ϋχει ςυμβεύ τύποτε (απώθηςη). 

Τπϊρχουν αρκετϋσ προςεγγύςεισ αναφορικϊ με τα ςτϊδια του πϋνθουσ. Η Kubler-Ross 
(2005) υποςτηρύζει πωσ υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνα ςτϊδια. Όμωσ υπϊρχει και η ϊποψη πωσ 
εύναι μια περιςςϐτερο ενεργητικό διαδικαςύα κατϊ την οπούα η κατανϐηςη εύναι πιο 
περύπλοκη. Η κατανϐηςη του θανϊτου δεν αφορϊ μϐνο μύα γνωςτικό διαδικαςύα ϑμφωνα 

με τουσ ερευνητϋσ  Neimeyer  και Wonrdeu (1996)  ο θρόνοσ εύναι μια ενεργητικό 
διαδικαςύα χωρύσ να προϒποθϋτει μύα ςταθερϊ δομημϋνη ςειρϊ.  

Μποροϑν να ενταχθοϑν ςε 4 κατηγορύεσ διεργαςύασ θρόνου ϐπου το κϊθε παιδύ θα 
διαπραγματευτεύ τισ διεργαςύεσ θρόνου με τον δικϐ του προςωπικϐ τρϐπο. 

 
1η Διεργαςύα: Αποδοχό τησ πραγματικϐτητασ τησ απώλειασ.  
Σο παιδύ δυςκολεϑεται με βϊςη τα εξελικτικϊ του ςτϊδια να κατανοόςει την αφηρημϋνη 

ϋννοια τησ οριςτικϐτητασ και του αμετϊκλητου. 
 
2η Διεργαςύα: Οι ςυναιςθηματικϋσ πτυχϋσ τησ απώλειασ. 
Σα παιδιϊ χρειϊζεται να προςεγγύζουν αυτό την διαδικαςύα βαθμιαύα και με τρϐπουσ 

αντύςτοιχουσ με τη δυνατϐτητα αντιμετώπιςησ  που διαθϋτουν και που το περιβϊλλον τουσ 
τα ενθαρρϑνει. Σα ςυναιςθόματα που βιώνουν τα παιδιϊ εύναι παρϐμοια με τα 
ςυναιςθόματα που βιώνουν και οι ενόλικεσ. Η ικανϐτητα ενϐσ παιδιοϑ να επεξεργϊζεται τα 
ςυναιςθόματα του επηρεϊζεται απϐ την ςτϊςη των γονιών του.  

 
3η Διεργαςύα: Προςαρμογό ςτην απώλεια. 
Η διεργαςύα αυτό αφορϊ ϐλη την διϊρκεια τησ ζωόσ. Ο θρόνοσ μπορεύ να παρομοιαςτεύ 

με ϋνα «λεωφορεύο» ϐπου γύνονται διϊφορεσ «ςτϊςεισ» για να διαχειριςτοϑμε την απώλεια. 
την αρχό μπορεύ να μην κινεύται και οι ςτϊςεισ να εύναι ςυχνϋσ, ϐμωσ ςτην πορεύα του 
χρϐνου γύνονται πιο αραιϋσ. Η ϋνταςη του πϐνου εύναι η ύδια αλλϊ καθώσ μεγαλώνουμε εμεύσ 
ςυναιςθηματικϊ και ψυχικϊ καταλαμβϊνουν μικρϐτερο χώρο. 

 
4η Διεργαςύα:  Αναδϐμηςη τησ ςχϋςησ με το ϊτομο που πϋθανε και επανεπϋνδυςη ςτη 

ζωό. 
ε αυτό τη φϊςη μεταςχηματύζεται η ςχϋςη με τον ϊνθρωπο που πϋθανε και προχωρϊμε. 

Φρειϊζεται ςτόριξη του παιδιοϑ ςε ςταθερό βϊςη. Σα ϊτομα του οικογενειακοϑ 
περιβϊλλοντοσ χρειϊζεται να εύναι διαθϋςιμα ςτον θρόνο και να ενθαρρϑνουν το παιδύ ςτισ 
καθημερινϋσ δραςτηριϐτητεσ. Μια μορφό εκδόλωςησ θρόνου εύναι και η απϐκτηςη 
ωριμϐτητασ. Σα παιδιϊ θα αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ και αγωνύεσ ςχετικϊ με τον θϊνατο ςε 
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ϐλη την διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ και χρειϊζονται να ϋχουν διαθϋςιμο χώρο για ερωτόςεισ που 
ςυμβϊλλουν ςτην προςωπικό τουσ ανϊπτυξη για να ϋχουν μύα πλοϑςια ζωό. 

Για την διαχεύριςη τησ απώλειασ χρειϊζεται να γύνει ψυχοεκπαύδευςη των γονϋων. Εύναι 
πολϑ ςυχνϐ να τρομϊζουν και ϋχουν ανϊγκη να μϊθουν πώσ να διαχειριςτοϑν το αύςθημα 
του φϐβου ωσ απϐλυτα φυςιολογικόσ κατϊςταςησ. Η ϋνταςη του θρόνου δεν μειώνεται 
αλλϊ αυτϐ που αλλϊζει εύναι πωσ μεγαλώνουν τα μεςοδιαςτόματα που εύναι 
προςανατολιςμϋνα ςτη ζωό Φρειϊζεται να εύναι ενόμεροι οι γονεύσ πωσ η ϋνταςη θα 
παραμϋνει ύδια για να μποροϑν να ηρεμοϑν και να προετοιμϊζονται ςτο πωσ θα 
διαχειριςτοϑν ςτιγμϋσ (ϐπωσ τισ ςτιγμϋσ τησ τελετουργύασ τησ κηδεύασ, των μνημϐςυνων, 
των γιορτών κα.) 

Σα παιδιϊ και οι ϋφηβοι χρειϊζεται να ςυνειδητοποιόςουν την απώλεια, να ενημερωθοϑν 
ϋγκαιρα με τρϐπουσ ςαφεύσ και ςε γλώςςα κατϊλληλη για την ηλικύα τουσ για να μπορϋςουν 
να κατανοόςουν τι ακριβώσ ςυνϋβη. Φρειϊζεται να μποροϑμε να απαντϊμε με ειλικρύνεια και 
ςε αυτϊ που μασ ρωτοϑν χωρύσ να τα βομβαρδύζουμε με λεπτομϋρειεσ που δεν μποροϑν να 
διαχειριςτοϑν. Αν δεν ϋχουν την κατϊλληλη ενημϋρωςη ςτεροϑνται την δυνατϐτητα να 
ϋχουν χώρο και υποςτηρικτικϐ πλαύςιο για να αντιμετωπύςουν την απώλεια. Επύςησ βοηθϊ 
αρκετϊ να μποροϑν οι γονεύσ πϋρα απϐ τισ δυςκολύεσ των παιδιών τουσ να εντοπύζουν και τα 
δυνατϊ χαρακτηριςτικϊ τησ προςωπικϐτητασ τουσ και τισ δυνατϐτητεσ που ϋχουν. 

Σα παιδιϊ προςπαθώντασ να ςυνειδητοποιόςουν και να αποδεχθοϑν το γεγονϐσ 
ϋρχονται ςε επαφό με τον πϐνο που προκαλεύ η απώλεια. ε αυτϐ το ςημεύο χρειϊζεται 
επιβεβαύωςη πωσ εύναι απϐλυτα φυςιολογικό αντύδραςη. Προςπαθοϑμε να μην τα κρύνουμε 
για ϐςα νοιώθουν, οϑτε τα ωθοϑμε να νοιώςουν με ϋνα ςυγκεκριμϋνο τρϐπο. Προςφϋρουμε 
ευκαιρύεσ για δραςτηριϐτητεσ που διευκολϑνουν την ϋκφραςη και την αναγνώριςη των 
ςυναιςθημϊτων τουσ και τουσ δύνουμε τον χρϐνο που χρειϊζονται για να θρηνόςουν. 

Η προςαρμογό ςτην νϋα πραγματικϐτητα εύναι μια δϑςκολη διαδικαςύα. Η απουςύα ενϐσ 
ςημαντικοϑ ανθρώπου ανατρϋπει τη ζωό και η καθημερινϐτητα του. Οι ϋφηβοι καλοϑνται  
να θρηνόςουν και τισ επιμϋρουσ απώλειεσ ωσ προσ τουσ ρϐλουσ που διαδραμϊτιζε ο 
εκλιπϐντασ ςτο παρϐν αλλϊ και ςτο μϋλλον. Φρειϊζεται να τουσ ενθαρρϑνουμε ςτην 
ανϊπτυξη δεξιοτότων προςαρμογόσ ςτην νϋα πραγματικϐτητα. 

Σϋλοσ χρειϊζεται να γύνει αναδϐμηςη τησ ςχϋςησ με το ϊτομο που πϋθανε και 
επανεπϋνδυςη ςτη ζωό. Όςοι θρηνοϑν δεν καλοϑνται να εγκαταλεύψουν τη ςχϋςη με τον 
νεκρϐ αλλϊ να ανακαλϑψουν μύα νϋα θϋςη γι’ αυτϐν  ςτην ςυναιςθηματικό τουσ ζωό. Επύςησ 
χρειϊζεται να τα υποςτηρύξουμε ςτο να δουν αυτό τη ςχϋςη μϋςα απϐ μια νϋα προοπτικό 
ενώ ςυνεχύζει να ζουν και να επενδϑουν ςτο μϋλλον και ϐχι να αποςυνδεθοϑν τελεύωσ απϐ 
αυτϐν που πϋθανε. Βοηθϊ επύςησ η προςπϊθεια να δοθεύ ϋνα νϐημα ςτο πωσ εξηγοϑν το 
γεγονϐσ που ϋχει ςυμβεύ ςτην ζωό τουσ και ϐχι να απαντόςουν ςτα αύτια για τα οπούα αυτϐ 
μπορεύ να ςυνϋβη. Καθώσ οι ϊνθρωποι δεν ϋχουν ϋτοιμεσ και κοινϊ αποδεκτϋσ απαντόςεισ, 
υπϊρχει μια δικό τουσ καταςκευό και περιγραφό για τον κϐςμο και την ζωό και να 
ποικύλουν ςε μεγϊλο βαθμϐ οι απϐψεισ αυτϋσ. Με βϊςη αυτϋσ τισ απϐψεισ, καταςκευϋσ, 
δύνεται το προςωπικϐ νϐημα ςτο τι ςυνϋβη και εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ τισ 
θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ και τισ πολιτιςμικϋσ καταβολϋσ και εύναι απϐλυτα ςεβαςτϋσ. 

 
Παρουςύαςη παρϋμβαςησ 
 Εργαζϐμαςτε ωσ αναπληρωτϋσ, ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ ςε μύα καινοτϐμο δρϊςη 

του Τπουργεύο παιδεύασ, την ΕΔΕΑΤ (Επιτροπό διερεϑνηςησ εκπαιδευτικών αναγκών και 
υποςτόριξησ). Η ςυγκεκριμϋνη επιτροπό απαρτύζεται απϐ τον Διευθυντό τησ ςχολικόσ 
Μονϊδασ, τον δϊςκαλο ό εκπαιδευτικϐ του τμόματοσ ϋνταξησ, τον κοινωνικϐ λειτουργϐ και 
τον ψυχολϐγο. ε ςυντομύα ο ςτϐχοσ τησ επιτροπόσ εύναι η ϊρςη των ςϑνθετων 
εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών  με την ϋγκαιρη παρϋμβαςη των ειδικοτότων ςτον χώρο 
του ςχολεύου και την ςυνεργαςύα με την οικογϋνεια και το ςϑνολο τησ ςχολικόσ Μονϊδασ. 

τα πλαύςια των αρμοδιοτότων μασ, εφϐςον αυτϐ ζητηθεύ και ςυναινϋςει η προώςτϊμενη 
αρχό μποροϑμε να παρϋχουμε υπηρεςύεσ ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ και ςε ϊλλα ςχολεύα.  



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              684 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Καλεςτόκαμε λοιπϐν η ψυχολϐγοσ και η κοινωνικό λειτουργϐσ να υποςτηρύξουμε 
εκτϊκτωσ ϋνα δημοτικϐ ςχολεύο διϐτι υπόρξε αιφνύδια απώλεια γονϋα ϋνασ μαθητό του 
ςχολεύου. Μετϊ την απαραύτητη ϋγκριςη επικοινωνόςαμε με τον Διευθυντό του ςχολεύου 
που  μασ ενημϋρωςε για το γεγονϐσ και ϋγινε διερεϑνηςη των αναγκών. Καθώσ μποροϑςαμε 
να διαθϋςουμε μϐνο μύα μϋρα επύςκεψησ ςτο ςχολεύο ζητόςαμε να ενημερωθοϑμε ςε ποιουσ 
χρειϊζεται να επικοινωνόςουμε. Ορύςτηκε ςυγκεκριμϋνη μϋρα και ώρα ϐπου καλϋςτηκε η 
μητϋρα του μαθητό. Να ςημειώςω πωσ η ςυνϊδελφοσ κοινωνικό λειτουργϐσ εύχε όδη 
ολοκληρώςει ςτο παρελθϐν την εκπαύδευςη τησ ςτην διαχεύριςη του πϋνθουσ για 
επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ απϐ την Μϋριμνα ςτη Θεςςαλονύκη και εύχε εμπλακεύ  ενεργϊ 
και ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ διαχεύριςησ πϋνθουσ. 

την ςυνϊντηςη με τον διευθυντό του ςχολεύου ενημερωθόκαμε για το γεγονϐσ, και 
πληροφορηθόκαμε για τον μαθητό. Επύςησ μασ ενημϋρωςε πωσ απευθϑνθηκε ςτην 
επιτροπό τησ ΕΔΕΑΤ καθώσ το αύτημα του ςχολεύου δεν μποροϑςε να ικανοποιηθεύ απϐ 
επύςημουσ φορεύσ τησ πϐλησ (ΚΕΔΔΤ και Κϋντρο Χυχικόσ Τγεύασ) λϐγω φϐρτου εργαςύασ 
και εξαιτύασ του αιφνύδιου γεγονϐτοσ και τησ ανϊγκησ ϋγκαιρησ παρϋμβαςησ.  

 
Ενώ ο αρχικϐσ ςχεδιαςμϐσ μασ όταν να μιλόςουμε με την μητϋρα και τον δϊςκαλο 

αιφνιδιαςτόκαμε ςτην πορεύα απϐ την παρουςύα και των ϊλλων παιδιών τησ οικογϋνειασ 
ςτην ςυνϊντηςη μασ και επιλϋξαμε να ςυζητόςουμε με το ςϑνολο τησ οικογϋνειασ. Η 
πρϐθεςη μασ δεν όταν να γνωρύςουμε τον μαθητό, καθώσ δεν αποτελοϑμε ςταθερϊ ςημεύα 
αναφορϊσ του και δεν μποροϑμε να ϋχουμε ςυχνϐτερη και ςταθερό ςυνεργαςύα αλλϊ ςτην 
ςυνϋχεια προςόλθε μϐνοσ του ϐταν ενημερώθηκε πωσ και η υπϐλοιπη οικογϋνεια του 
βριςκϐταν εκεύ. 

Ϊγινε μύα αρχικό γνωριμύα και εξηγόςαμε το πλαύςιο με το οπούο βριςκϐμαςτε εκεύ. την 
ςυνϊντηςη που ϋγινε με την οικογϋνεια προςπαθόςαμε να εντοπύςουμε τισ δυςκολύεσ, να 
δώςουμε χώρο για την ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων και να ϋχει χώρο το κϊθε μϋλοσ να 
εκφρϊςει το πώσ βιώνει την απώλεια του εκεύνη την δεδομϋνη ςτιγμό. Μασ διατϋθηκε 
ςυγκεκριμϋνοσ χώροσ ςτο ςχολεύο και τελικϊ η  παρϋμβαςη μασ  απευθϑνθηκε: 

 ε μϋροσ τησ οικογϋνειασ του εκλιπϐντοσ δηλαδό την μητϋρα και τα  ϊλλα δϑο 
ενόλικα παιδιϊ. 

 το ςϑνολο τησ οικογϋνειασ και με την παρουςύα του μαθητό. 
 τον δϊςκαλο του μαθητό και ϋναν δϊςκαλο ϊλλησ ειδικϐτητασ. 
 το ςϑνολο του ςχολεύου δύνοντασ το υλικϐ που η Μϋριμνα ϋχει δημιουργόςει για 

εκπαιδευτικοϑσ και τα ςτοιχεύα του φορϋα για μελλοντικό ςυνεργαςύα αν κριθεύ 
αναγκαύο απϐ την διεϑθυνςη του ςχολεύου. 

Προςπαθόςαμε να δώςουμε βοηθητικϋσ κατευθϑνςεισ για να μπορϋςει η οικογϋνεια να 
διαχειριςτεύ την απώλεια τησ, δώςαμε ϋμφαςη ςτον τρϐπο που τα παιδιϊ διαχειρύζονται την 
απώλεια (με βϊςη το θεωρητικϐ πλαύςιο που προαναφϋραμε) για να μπορϋςει η οικογϋνεια 
να υποςτηρύξει τον μαθητό και ενιςχϑςαμε την ςυνοχό τησ οικογϋνειασ και μϋςα απϐ την 
διερεϑνηςη του υποςτηρικτικοϑ δικτϑου που διαθϋτει. την γνωριμύα με τον μαθητό 
εντοπύςαμε τισ δυνατϐτητεσ του και ενιςχϑςαμε την ςχϋςη με την μητϋρα ωσ δυνατϐ ϊτομο 
για να τον υποςτηρύξει. 

την ατομικό ςυνϊντηςη με τον δϊςκαλο και τον ςυνϊδελφο του, εντοπύςαμε την 
δυςκολύα να  διαχειριςτοϑν την απώλεια λϐγω και προςωπικών βιωμϊτων και πϋρα απϐ τισ 
βοηθητικϋσ κατευθϑνςεισ δϐθηκαν τα ςτοιχεύα τησ Μϋριμνασ και το υλικϐ που απευθϑνεται 
ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ. 

Η παρϋμβαςη μασ ολοκληρώθηκε εκεύ, τουσ ενημερώςαμε πωσ αν χρειαςτοϑν κϊτι ςτο 
μϋλλον μποροϑν να επικοινωνόςουν με τον φορϋα μασ και να επαναλϊβουμε μύα ςυνϊντηςη 
μασ αν το κρύνουν απαραύτητο. την ςυνϋχεια παραθϋτω αναλυτικϐτερα    ςυγκεκριμϋνουσ 
παρϊγοντεσ που βοηθοϑν ςτη διαχεύριςη τησ κρύςησ μϋςα ςτην οικογϋνεια. Αναλυτικϐτερα: 

 αφόσ οριοθϋτηςη των ρϐλων μϋςα ςτην οικογϋνεια. 
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 Επαφό και επικοινωνύα τησ οικογϋνειασ με το εξωτερικϐ περιβϊλλον και η 
ενεργοπούηςη του υποςτηρικτικοϑ δικτϑου τησ. 

 Η αντύληψη των δυςκολιών ωσ «προκλόςεισ» και η ενεργϐσ ςυμμετοχό των 
μελών ςτην αντιμετώπιςη τησ. 

 Η αξιοπούηςη των αποθεμϊτων που όδη διαθϋτει η οικογϋνεια καθώσ και η 
γνώςη και αξιοπούηςη θετικών πρακτικών (αναγνώριςη διαφορετικοϑ ρυθμοϑ 
και διαφορετικών αναγκών ανϊ περύπτωςη). 

υχνϊ τα ςυςτόματα (ϊτομα, οικογϋνειεσ) που ϋχουν επεξεργαςτεύ την απώλεια 
εμφανύζουν θετικϋσ αλλαγϋσ ςτην  αντύληψη του εαυτοϑ, των ςχϋςεων με τουσ ϊλλουσ και 
ςτην φιλοςοφύα ζωόσ τουσ. Ουςιαςτικϊ υποςτηρύζουμε το ϊτομο ςε μύα μετακύνηςη του ςε 
ϋνα ϊλλο ςημεύο προςωπικόσ και κοινωνικόσ επανϋνταξησ, δύνοντασ χώρο ςτην απώλεια, 
αναγνωρύζοντασ τη χωρύσ να την υποτιμοϑμε, εκφρϊζοντασ το πϐςο μασ ϋχει επηρεϊςει. 
Μιλϊμε γι’ αυτόν, μοιραζϐμαςτε ςκϋψεισ, επικοινωνοϑμε τα ςυναιςθόματα που μασ 
προκαλεύ και δύνουμε το δικαύωμα ςτον εαυτϐ μασ να εύμαςτε περιςςϐτερο θλιμμϋνοι και 
πιο αργού ςτουσ ρυθμοϑσ μασ.  υχνϊ εμφανύζεται η ανϊγκη για αναθεώρηςη των 
πεποιθόςεων μασ που μετϊ την απώλεια δεν ϋχουν πλϋον νϐημα για μασ και πιθανϊ μασ 
εγκλωβύζουν. Επύςησ αποδύδεται νϐημα ςτην απώλεια και τϋλοσ βοηθϊ ο 
επαναπροςδιοριςμϐσ ςε ςχϋςη με τον εαυτϐ μασ. Ποιεσ εύναι οι δικϋσ μασ ανϊγκεσ, πωσ με 
φροντύζω για να μπορώ να φροντύζω και τουσ ϊλλουσ (τα παιδιϊ μου), ποιεσ εύναι οι 
προτεραιϐτητεσ μου, οι αξύεσ μου και τϋλοσ πωσ ςχετύζομαι με τουσ ανθρώπουσ γϑρω μου; 

Κλεύνοντασ θα θϋλαμε να προςθϋςουμε πωσ κϊθε ϊνθρωποσ που ϋχει βιώςει μια απώλεια 
ό ακϐμα και κϊποια τραυματικό εμπειρύα, δε ςημαύνει απαραύτητα πωσ θα δυςκολεϑεται ςε 
ϐλη του τη ζωό. Αν κϊποιοσ καταφϋρει να ευτυχόςει παρϐλο τισ ςημαντικϋσ δυςκολύεσ, ςε 
κϊθε περύπτωςη αυτϐ εύναι μια ιδιαύτερη επύδοςη χωρύσ να μειώνει την οδϑνη που ϋχει 
βιώςει.   
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Περύληψη 

κοπϐσ τησ παροϑςασ ειςόγηςησ εύναι αναδεύξουμε οριςμϋνεσ πτυχϋσ του εκπαιδευτικοϑ 
ςυςτόματοσ τησ Ουρουγουϊησ. Αφετηρύα τησ ςκϋψησ αποτελεύ η διαπύςτωςη ϐτι, παρϊ τα διαρκό 
οικονομικϊ και πολιτικϊ προβλόματα, αλλϊ και τον πολυεθνικϐ τησ χαρακτόρα, το ποςοςτϐ του 
αλφαβητιςμοϑ ςτην Ουρουγουϊη εύναι ϋνα απϐ τα υψηλϐτερα παγκοςμύωσ και φθϊνει το 99% για 
τουσ νϋουσ απϐ 15 ϋωσ 24 ετών. Δεδομϋνου τησ απουςύασ μελετών για το εν λϐγω θϋμα, θεωροϑμε 
ςημαντικϐ, το ςτϐχο τησ εργαςύασ, να γνωρύςουμε το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα και την ειδικό αγωγό 
μιασ χώρασ που εύναι ϊγνωςτη ςε ϋνα μεγϊλο μϋροσ του Ελληνικοϑ πληθυςμοϑ. Η εργαςύασ μασ 
αφορϊ τη βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη απϐ επιλεγμϋνεσ δημοςιευμϋνεσ πηγϋσ ςχετικϋσ με το θϋμα, 
καθώσ και ςχετικών νομοθετημϊτων. υγκεκριμϋνα, εξετϊζουμε ςυνοπτικϊ την ιςτορικό εξϋλιξη τησ 
εκπαύδευςησ, τουσ φορεύσ, τα επύπεδα εκπαύδευςησ και το πλαύςιο τησ ειδικό αγωγόσ ςτην 
Ουρουγουϊη.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, Ειδικό Αγωγό, Ουρουγουϊη 

Ειςαγωγό 

 
ε κϊθε χώρα το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα παύζει ϋνα πολϑ ςημαντικϐ ρϐλο ςτη ζωό των 

παιδιών, των νϋων και των ενηλύκων εν γϋνει. Ο ςχεδιαςμϐσ ενϐσ εκπαιδευτικοϑ 
ςυςτόματοσ εύναι καθοριςτικϐσ παρϊγοντασ ςτην διϊρθρωςη των ςϑγχρονων κοινωνιών 
που ενςωματώνουν πληθυςμοϑσ με διαφορετικϐ  πολιτιςμικϐ και κοινωνικϐ-οικονομικϐ 
υπϐβαθρο. Η Ουρουγουϊη εύναι ϋνα πολυπολιτιςμικϐ κρϊτοσ με μακρϊ παρϊδοςη ςτην 
κοινωνικόσ ϋνταξη. Ο δημϐςιοσ χαρακτόρασ τησ παιδεύασ ςτην Ουρουγουϊη ενιςχϑει την 
ιςϐτιμη πρϐςβαςη ςτην εκπαύδευςη ϐλων των παιδιών. Η διευρυμϋνη πρϐςβαςη του 
πληθυςμοϑ ςτη πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη, η υποχρεωτικό εκπαύδευςη για παιδιϊ ϋωσ 14 
ετών και οι ςημαντικϋσ μεταρρυθμιςτικϋσ προςπϊθειεσ των τελευταύων ετών ςυνϋβαλαν 
ςτο μεγϊλο ποςοςτϐ αλφαβητιςμοϑ των ενηλύκων, το οπούο εύναι απϐ τα υψηλϐτερα ςτη 
Λατινικό Αμερικό. ϑμφωνα με την UNESCO (2011) το ποςοςτϐ αλφαβητιςμοϑ ςτην 
Ουρουγουϊη εύναι 98,3% για πληθυςμϐ απϐ 15 ετών και ϊνω, ενώ φθϊνει το 99% για τουσ 
νϋουσ απϐ 15 ϋωσ 24 ετών. την παροϑςα ειςόγηςη θα προςπαθόςουμε να αποδώςουμε 
ςυνοπτικϊ τα κυριϐτερα ςημεύα τησ δομόσ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ τησ 
Ουρουγουϊησ. υγκεκριμϋνα, ςτη πρώτη ενϐτητα περιγρϊφεται το κοινωνικϐ-οικονομικϐ-
πολιτικϐ πλαύςιο ςτην Ουρουγουϊη και τα βαςικϐτερα δημογραφικϊ ςτοιχεύα τη δεϑτερη 
ενϐτητα γύνεται μια ςυνοπτικό παρουςύαςη των ςημαντικϐτερων ςτιγμών τησ εξϋλιξησ τησ 
εκπαύδευςησ και των μεταρρυθμιςτικών προςπαθειών. την τρύτη ενϐτητα παρατύθενται οι 
φορεύσ και παρουςιϊζονται αναλυτικϊ τα επύπεδα εκπαύδευςησ.. Σϋλοσ, ςτην πϋμπτη 
ενϐτητα γύνεται ειδικό μνεύα για τον χώρο τησ ειδικόσ αγωγόσ. 

 
Κοινωνικό-πολιτιςμικό-πολιτικό πλαύςιο  

mailto:giakoumakisgi@gmail.com
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Η Ουρουγουϊη εύναι η μικρϐτερη χώρα τησ Λατινικόσ Αμερικόσ, με ϋκταςη μϐλισ 176.000 

km2 και πληθυςμϐ 3.368.595 κατούκουσ (Instituto Nacional de Estadistica, 2011). Βρύςκεται  
ανϊμεςα ςε δϑο μεγϊλεσ χώρεσ, την Αργεντινό και τη Βραζιλύα, ενώ εύναι χωριςμϋνη ςε 19 
διαμερύςματα. Εύναι μια πολυεθνικό κοινωνύα, που απαρτύζεται απϐ πολύτεσ απϐ πολλϋσ 
διαφορετικϋσ εθνϐτητεσ. Η γλώςςα ςτην Ουρουγουϊη εύναι τα ιςπανικϊ, με μερικϊ 
πρϐςθετα χαρακτηριςτικϊ ςτη γραμματικό. Η πρωτεϑουςα εύναι το Μοντεβύδεο, η οπούα 
εύναι η μϐνη μεγϊλη πϐλη με 1.5 εκατομμϑριο κατούκουσ, ςυγκεντρώνοντασ ςχεδϐν το μιςϐ 
απϐ τον πληθυςμϐ τησ χώρασ. Αποτελεύ βιομηχανικϐ και εμπορικϐ κϋντρο και διαθϋτει το 
ςημαντικϐτερο λιμϊνι τησ Ουρουγουϊησ. Σο πολύτευμα εύναι η Προεδρικό Δημοκρατύα, ϐπου 
ο Πρϐεδροσ εύναι τϐςο αρχηγϐσ του κρϊτουσ, ϐςο και τησ κυβϋρνηςησ (Stüwe & Rinke, 
2008). Απϐ το χωριςμϐ μεταξϑ τησ εκκληςύασ και κρϊτουσ, το 1916, επικρατεύ ανεξιθρηςκύα. 
Ψςτϐςο, οι περιςςϐτεροι κϊτοικοι αςπϊζονται τον Καθολικιςμϐ,  ενώ υφύςτανται  
μικρϐτερεσ κοινϐτητεσ Προτεςταντών, Εβραύων και Αρμενύων καθώσ και μια μεγϊλη ομϊδα 
που δεν αςπϊζεται καμύα θρηςκεύα (Instituto Nacional de Estadistica, 2011).  

Ιςτορικό εξϋλιξη τησ εκπαύδευςησ 

Η Ουρουγουϊη ϋχει μια μακρϊ εκπαιδευτικό ιςτορύα, αρχύζοντασ με την μεταρρϑθμιςη 
του José Pedro Varela, το 1875, η οπούα και βαςύςτηκε ςε δημοκρατικϋσ αρχϋσ. Σϐτε ϊρχιςε 
να αναπτϑςςεται και η επαγγελματικό κατϊρτιςη των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ. Σο 1895 ιδρϑθηκε η Παιδαγωγικό Ακαδημύα, επιτρϋποντασ ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ να αποκτόςουν πτυχύο (Masena & 
Salaverría, 2003). 

 Η Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη αρχικϊ όταν ςυνδεδεμϋνη με το πανεπιςτόμιο, πρϊγμα 
που ςόμαινε ϐτι  αντιςτοιχοϑςε ςε προετοιμαςύα για τισ ανώτερεσ ςπουδϋσ. Μετϊ την 
αποκατϊςταςη τησ δημοκρατύασ το 1985, για πρώτη φορϊ,  μαθητϋσ απϐ χαμηλϋσ 
κοινωνικϋσ τϊξεισ ειςϋρχονται μαζικϊ ςτην εκπαύδευςη (Masena & Salaverría, 2003).  Ριζικϋσ 
αλλαγϋσ πραγματοποιόθηκαν ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα τησ Ουρουγουϊησ με τη 
μεταρρϑθμιςη του 1995. Κϑρια και πιο επιτυχημϋνη αλλαγό ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη 
αποτϋλεςε η δημιουργύα και λειτουργύα του ολοόμερου ςχολεύου (Bogliaccini, 2006).  Η 
μεταρρϑθμιςη ανϋπτυξε ϋνα ςϑςτημα κειμϋνων για ϐλουσ τουσ μαθητϋσ, μαθόματα 
κατϊρτιςησ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ των ςχολεύων, τουσ υλικοϑσ πϐρουσ και την τεχνικό 
υποςτόριξη για τα ςχολεύα. Ονομϊςτηκε  «Todos los Niños pueden aprender»  που ςημαύνει 
«ϐλα τα παιδιϊ μποροϑν να μϊθουν» (Bogliaccini, 2006). 

 Με το Πρώτο Εθνικϐ χϋδιο για την ιςϐτητα των ευκαιριών και των δικαιωμϊτων 
(2007-2011) (Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos) προωθεύται η 
ενςωμϊτωςη τησ διϊςταςησ του φϑλου ςτην εκπαύδευςη, με ςτϐχο την αντιμετώπιςη των 
ανιςοτότων και των ϋμφυλων διακρύςεων (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007). τισ 13 
Οκτωβρύου του 2009, το ςχϋδιο “Ceibal” τησ Ουρουγουϊησ (Conectividad Educativa de 
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) ολοκλόρωςε με επιτυχύα τον ςτϐχο του, ο 
οπούοσ όταν η παροχό προςωπικοϑ φορητοϑ υπολογιςτό, ςε κϊθε μαθητό και εκπαιδευτικϐ 
τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (Martino, 2009). Η Ουρουγουϊη πλϋον καθύςταται η πρώτη 
χώρα ςτον κϐςμο, ςτη οπούα εφαρμϐζεται το ςχϋδιο «One Laptop Per Child», του ομώνυμου 
οργανιςμοϑ του Nicholas Negroponte.  

Σο Εκπαιδευτικό ςύςτημα τησ Ουρουγουϊησ  

Υορεύσ τησ εκπαύδευςησ  

 Σρεισ ανεξϊρτητοι φορεύσ με ςαφώσ διαφοροποιημϋνεσ αρμοδιϐτητεσ ελϋγχουν την 
εκπαύδευςη ςτην Ουρουγουϊη: το Τπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμοϑ, το Πανεπιςτόμιο τησ 
Δημοκρατύασ τησ Ουρουγουϊησ και η Εθνικό Διούκηςη τησ Δημϐςιασ Εκπαύδευςησ. Οι 
δραςτηριϐτητεσ των τριών αυτών οργϊνων αλληλοςυμπληρώνονται μϋςω του 

http://www.multilingualarchive.com/ma/dewiki/el/Montevideo
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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υντονιςτικοϑ Οργϊνου τησ Εκπαύδευςησ που απαρτύζεται με νϐμο απϐ  τουσ τρεισ 
προαναφερθϋντεσ φορεύσ και τουσ εκπροςώπουσ τησ Ιδιωτικόσ εκπαύδευςησ. Η Εθνικό 
Διούκηςη τησ Δημϐςιασ Εκπαύδευςησ (Administración Nacional de Educación Pública—
ANEP) ιδρϑθηκε ςτισ αρχϋσ του 1985. Ανώτερο ςώμα του εύναι το Κεντρικϐ Διοικητικϐ 
υμβοϑλιο (Consejo Directivo Central - CODICEN), τα μϋλη του οπούου εύναι ο Διευθυντόσ 
τησ Δημϐςιασ Εκπαύδευςησ, που προεδρεϑει του υμβουλύου, ο  Αντιπρϐεδροσ και τρεισ 
ϑμβουλοι. Οι βαςικού ςτϐχοι τησ ANEP εύναι 1) να καταρτύςει την εκπαιδευτικό πολιτικό 
τησ χώρασ, 2) να παρϋχει εντελώσ δωρεϊν και υποχρεωτικό πρωτοβϊθμια και 
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, τεχνικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη των εκπαιδευτικών και 3) 
να εποπτεϑει ϐλα τα ιδιωτικϊ ςχολεύα (Masena & Salaverría, 2003). 

Η ANEP ϋχει την υποςτόριξη τριών αυτϐνομων αποκεντρωμϋνων ςυμβουλύων. Σο 
υμβοϑλιο Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Consejo de Educación primaria-CEP) εύναι 
υπεϑθυνο για την προςχολικό και την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. Σο υμβοϑλιο 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Consejo de educación secundaria-CES) εύναι υπεϑθυνο για 
την υποχρεωτικό και βαςικό  δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Σο ςυμβοϑλιο για την Σεχνικό 
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη (Consejo de Educación Técnico Profesional-CETP) επιβλϋπει  
την  δευτεροβϊθμια τεχνολογικό εκπαύδευςη, την  βαςικό επαγγελματικό εκπαύδευςη και 
την ανώτερη επαγγελματικό εκπαύδευςη, η οπούα προετοιμϊζει τουσ νϋουσ ϐχι μϐνο να 
ςυνεχύςουν ςε ανώτερεσ ςπουδϋσ, αλλϊ και να ειςϋλθουν ςτο εργατικϐ δυναμικϐ (Masena & 
Salaverría, 2003). 

 Σο Σμόμα Κατϊρτιςησ των Δαςκϊλων εύναι υπεϑθυνο για τα ιδρϑματα κατϊρτιςησ των 
εκπαιδευτικών που προετοιμϊζουν τουσ εκπαιδευτικοϑσ για την προςχολικό και την 
πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. Επύςησ, εύναι υπεϑθυνο για το Ινςτιτοϑτο τησ πϐλησ του 
Μοντεβύδεο, που ςυςτϊθηκε το 1949. Οι Σεχνικϋσ υνελεϑςεισ Εκπαιδευτικών (Asambleas 
Técnico Docentes- ATD) που ϋχουν ςυςταθεύ με νϐμο το 1985, μύα για κϊθε κλϊδο τησ 
εκπαύδευςησ, ϋχουν ςυμβουλευτικϐ ρϐλο ςε ςχϋςη με την πρωτοβϊθμια, δευτεροβϊθμια και 
επαγγελματικό τεχνικό εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη των Δαςκϊλων (Masena & Salaverría, 
2003). 

Οι Εκπαιδευτικού εκπαιδεϑονται ςε ινςτιτοϑτα με ϋνα ςϑςτημα που ανϋπτυξε η  ANEP, 
ςτα πλαύςια του «Área de Formación y Perfeccionamiento Docente» (Φώρου Εκπαύδευςησ 
και Ανϊπτυξησ των Εκπαιδευτικών) του CODICEN. Σα Ινςτιτοϑτα αυτϊ εύναι τα εξόσ:  
Institutos Normales, Instituto Magisterial Superior, Instituto de Profesores  "Artigas», 
Nacional de Enseñanza Técnica, Centros de Formación Docente del Interior. Επύςησ, το 1996  
δημιουργόθηκε το Κϋντρο Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (Centro de Capacitación 
Perfeccionamiento Docente) για την υποςτόριξη του βαςικοϑ κϑκλου «Pilot» τησ 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και το νεοςϑςτατο Περιφερειακϐ Κϋντρο Εκπαύδευςησ 
Καθηγητών (CERPs), με ςκοπϐ την εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών για αυτϐ το νϋο 
πρϐγραμμα ςπουδών (Marrero, 2004).  

Προςχολικό και Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη 

Η δημϐςια εκπαύδευςη ςτην Ουρουγουϊη εύναι δωρεϊν και εύναι υποχρεωτικό για τα 
παιδιϊ ηλικύασ 4 ϋωσ 14 ετών. Όλα τα παιδιϊ τησ Ουρουγουϊησ απαιτεύται απϐ το νϐμο να 
πηγαύνουν ςχολεύο ςτην ηλικύα των ϋξι. Σα εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα τησ Ουρουγουϊησ εύναι 
οργανωμϋνο ςε επύπεδα (Fanny del Rio, 2008): α.) Προςχολικό Αγωγόσ και Εκπαύδευςη, β.) 
Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη, γ.) Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη: βαςικοϑ κϑκλου και δεϑτερου 
Κϑκλου και δ.) Σριτοβϊθμια εκπαύδευςη. 

Η προςχολικό εκπαύδευςη εύναι για παιδιϊ ηλικύασ τριών ϋωσ πϋντε ετών και απϐ τον 
Ιανουϊριο του 2009 εύναι υποχρεωτικό για τα παιδιϊ ηλικύασ 4 ετών. Η εκπαύδευςη 
περιλαμβϊνει τουσ ακϐλουθουσ θεματικοϑσ τομεύσ: γλώςςα, μαθηματικϊ, καλλιτεχνικϊ, 
κοινωνικϊ, η φϑςη και το ςώμα (UNESCO, 2010). Η επϐμενη βαθμύδα εύναι η Πρωτοβϊθμια 
Εκπαύδευςη ςτην οπούα μεταβαύνουν οι μαθητϋσ ηλικύασ 6 ετών για ϋξι χρϐνια, ϋωσ την 
ηλικύα των 12. τουσ μαθητϋσ αφοϑ ολοκληρώςουν τη υποχρεωτικό εκπαύδευςη τουσ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              691 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

απονϋμεται το πιςτοποιητικϐ  « Certificado de Suficiencia Escolar Para Continuar Estudios»  
το οπούο πιςτοποιεύ την προετοιμαςύα τουσ για τη εύςοδο τουσ ςτην δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη.  

Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη 

την δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη μεταβαύνουν τα παιδιϊ ηλικύασ 12 ετών που ϋχουν 
τελειώςει την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. Όλοι οι μαθητϋσ απϐ ηλικύασ 12 ϋωσ 15 τελειώνουν 
τον βαςικϐ κϑκλο, ςτον οπούο διδϊςκονται μαθόματα γενικόσ παιδεύασ (UNESCO, 2010). 
την ηλικύα των 15 ετών, οι μαθητϋσ ϋχουν τρεισ επιλογϋσ. Η  πρώτη εύναι να επιλϋξουν  το  
“Circlo Diversificado”, ϋνα πρϐγραμμα που οδηγεύ ςε “Bachillerato Diversificado de 
Secundaria” (ιςϐτιμα με πτυχύο γυμναςύου) και περιλαμβϊνει μεταξϑ και ϊλλων, μαθόματα 
ανθρωπιςτικών ςπουδών, τησ επιςτόμησ, τησ νομικόσ, των επιχειρόςεων, τησ ιατρικόσ. Μια 
δεϑτερη εναλλακτικό λϑςη εύναι το “Bachillerato Tecnico/Diversificado” το οπούο 
προετοιμϊζει τουσ μαθητϋσ για την επαγγελματικό ςταδιοδρομύα τουσ ςε τεχνικοϑσ τομεύσ, 
ενώ ςτο πρϐγραμμα περιλαμβϊνονται και μαθόματα για τισ  ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ. Σο  
“Bachillerato” και ςτουσ δϑο τομεύσ του κϑκλου “Ciclo Diversificado” και  “Technico 
Diversificado” απαιτεύ επιπλϋον τρύα χρϐνια ςπουδών (Fanny del Rio, 2008). Η τρύτη 
επιλογό για τουσ μαθητϋσ τησ δευτεροβϊθμιασ εύναι το Σεχνικϐ Λϑκειο (Bachillerato 
Tecnico) το οπούο δύνει βϊροσ ςτισ τεχνικϋσ δεξιϐτητεσ  και απαιτεύ επιπλϋον τϋςςερα  ϋτη  
ςπουδών. 

Σο πρϐγραμμα ςπουδών εύναι χωριςμϋνο ςε τϋςςερισ  τομεύσ (Masena & Salaverría, 
2003). Οι τομεύσ αυτού εύναι:  

1. Οργανικό περιοχό, που καλϑπτει τα μαθόματα: Μαθηματικϊ, Ιςπανικϊ, Γλώςςα / 
Λογοτεχνύα, Αγγλικϊ και Πληροφορικό. 

2. Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ, με  θϋματα: Κατανοώντασ τον ςϑγχρονου κϐςμο κατϊ το 
πρώτο ϋτοσ, κατανοώντασ την Αμερικόσ και η Ιςτορύα τησ ϑγχρονησ Ουρουγουϊησ 
κατϊ το δεϑτερο ϋτοσ, η Γεωγραφύα των χωρών τησ «Mercosur» (Αργεντινό, 
Βραζιλύα, Παραγουϊη, Ουρουγουϊη και Βενεζουϋλα) και θϋματα Κατϊρτιςησ 
Δικαιωμϊτων του Πολύτη κατϊ το τρύτο ϋτοσ.  

3. Υυςικϋσ Επιςτόμεσ, με θϋματα: Κατανοώντασ την φϑςη κατϊ το πρώτο ϋτοσ, 
κατανοώντασ τον ϊνθρωπο κατϊ το δεϑτερο ϋτοσ και Βιολογύα, Υυςικό και Φημεύα 
κατϊ το τρύτο ϋτοσ. 

4. Ϊκφραςη, με  θϋματα: Ϋχοσ και Μουςικό Εκπαύδευςη, Υυςικό Αγωγό. 

Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη 

Η διδαςκαλύα ςτα πανεπιςτόμια τησ Ουρουγουϊησ γύνεται ςτα ιςπανικϊ. Σο ακαδημαώκϐ 
ϋτοσ ξεκινϊει το Μϊρτιο και διαρκεύ ϋωσ το Δεκϋμβριο, με θερινϋσ διακοπϋσ τον Ιανουϊριο 
και τον Υεβρουϊριο. Τπϊρχουν ϋξι  πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα ςτην Ουρουγουϊη: α.) Σο 
Πανεπιςτόμιο τησ Δημοκρατύασ (Universidad de la Republica)  το οπούο εύναι το μοναδικϐ 
κρατικϐ ύδρυμα τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςτο οπούο η φούτηςη εύναι ελεϑθερη για 
τουσ πολύτεσ τησ Ουρουγουϊησ, β.) το Πανεπιςτόμιο του Μοντεβιδϋο (Universidad De 
Montevideo), γ.) το  Καθολικϐ Πανεπιςτόμιο τησ Ουρουγουϊησ (Universidad Catolica del 

Uruguay Damaso A. Larangaga), δ.) το  Πανεπιςτόμιο ORT (Universidad ORT Uruguay), ε.) το 
Πανεπιςτόμιο  “Autónomo del Sur” και ζ.)  το ‘’Universidad de la Empresa’’. Τπϊρχουν, 
επύςησ, τεχνικϊ ιδρϑματα που απονϋμουν μεταδευτεροβϊθμιουσ τύτλουσ ςε επιλεγμϋνουσ 
τομεύσ. Σα προγρϊμματα ςπουδών οργανώνεται ςε διϊφορα επύπεδα τα οπούα ϋχουν και τα 
αντύςτοιχα πτυχύα (Fanny del Rio, 2008): 

1. Σο "Intermediate Diploma" παρϐμοιο με το πτυχύο πανεπιςτημύου ςτισ ΗΠΑ, το οπούο 
απονϋμεται μετϊ απϐ δϑο ϋωσ τϋςςερα χρϐνια ςπουδών, ςε τομεύσ ϐπωσ οι επιχειρόςεισ, 
τα επαγγϋλματα υγεύασ και την δημϐςια διούκηςη. 

2.  Σο "Licenciatura"  θεωρεύται ανώτερο πτυχύο και απονϋμεται μετϊ απϐ ςπουδϋσ 
τουλϊχιςτον τεςςϊρων ετών. Ϊνασ φοιτητόσ μπορεύ με αυτϐ το πτυχύο να  ςυνεχύςει τισ 
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ςπουδϋσ του ςτον τομϋα τησ ιατρικόσ, του δικαύου, τησ οδοντιατρικόσ, τησ ψυχολογύασ, 
τησ κοινωνιολογύασ και τησ αρχιτεκτονικόσ. 

3. Ϊνασ φοιτητόσ ςτην Ουρουγουϊη μπορεύ να ςυνεχύςει τισ ςπουδϋσ του ςε 
μεταπτυχιακϐ επύπεδο, η λόψη του οπούου απαιτεύ δϑο χρϐνια ςπουδών, πϋρα απϐ το 
πτυχύο. Μια ϊλλη επιλογό εύναι το "especialzacione" ό ενϐσ ϋτουσ ειδύκευςησ, το επύπεδο 
του οπούου εύναι μεταξϑ του Μεταπτυχιακοϑ  και του πτυχύου "Licenciatura". 

4.  Σο υψηλϐτερο επύπεδο ςπουδών εύναι το διδακτορικϐ (doctorado).  Μια ϋρευνα που 
απαιτεύ τουλϊχιςτον τρύα ϋτη ςπουδών πϋρα απϐ το Μεταπτυχιακϐ.  

Η Ειδικό αγωγό ςτην Ουρουγουϊη 

Ιςτορικό εξϋλιξη τησ Ειδικόσ Αγωγόσ 

Η ειδικό αγωγό ϋχει μακρϊ ιςτορύα ςτην Ουρουγουϊη. Εύναι μια απϐ τισ πρώτεσ χώρεσ 
τησ λατινικόσ Αμερικόσ που οργϊνωςε ειδικϊ ςχολεύα και ςυςτηματικό εκπαύδευςη των 
εκπαιδευτικών ειδικόσ αγωγόσ. Μετϊ την δημιουργύα του ‘Εθνικοϑ υμβουλύου για τισ 
Αναπηρύεσ’ που υπϊγεται ςτο ‘Τπουργεύο Τγεύασ’, το 1967, αναπτϑχθηκαν μηχανιςμού 
καταγραφόσ και αναγνώριςησ των ατϐμων με νοητικό υςτϋρηςη. Η εκτελεςτικό εξουςύα 
εύχε μεταβιβϊςει ςτο ςυμβοϑλιο την αρμοδιϐτητα για την οργϊνωςη τησ εκπαύδευςησ, τησ 
αποκατϊςταςησ και την πλόρη υποςτόριξη των ατϐμων με αναπηρύα. Επύςησ τα ϊτομα με 
αναπηρύα μποροϑςαν να λϊβουν ειδικϊ επιδϐματα (Mazurek & Winzer, 1994). 

Η ειδικό αγωγό ςτην Ουρουγουϊη ϊρχιςε το 1910 με το πρώτο ειδικϐ ινςτιτοϑτο για 
κουφοϑσ και με δυςκολύα ςτην ομιλύα. Αργϐτερα ϊλλα ινςτιτοϑτα δημιουργόθηκαν 
προςφϋροντασ βοόθεια ςε τυφλοϑσ και ςε μαθητϋσ με ςωματικϋσ αναπηρύεσ. Σο 1927, 
ειδικϋσ τϊξεισ ςε ςχολεύα πρϐςφεραν εκπαύδευςη ςε παιδιϊ με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ. Σο 
1930, ιδρϑθηκε το πρώτο ςχολεύο ειδικόσ αγωγόσ για παιδιϊ με νοητικό υςτϋρηςη. Σο 1934, 
ϋνα νϋο ςχολεύο προςϋφερε υπηρεςύεσ ςε ςυναιςθηματικϊ διαταραγμϋνα παιδιϊ. Η 
φιλοςοφύα και η διδακτϋα ϑλη εύχαν επηρεαςτεύ απϐ το Γαλλικϐ, Γερμανικϐ και Ιταλικϐ 
ςϑςτημα (Mazurek & Winzer, 1994). 

Η εξειδικευμϋνη επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών ϋχει μακρϊ ιςτορύα. Ϋδη απϐ το 1932 
δημιουργόθηκε ϋνα κολϋγιο για να προετοιμϊςει εξειδικευμϋνουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτην 
εκπαύδευςη των τυφλών, των ατϐμων με προβλόματα ομιλύασ και νοητικόσ υςτϋρηςησ. Σο 
1960 ϋγιναν μεγϊλεσ αλλαγϋσ κϊτω απϐ την επιρροό των Ηνωμϋνων Πολιτειών.  Σο1961 
ιδρϑθηκε ςτο πλαύςιο του «Δημοτικοϑ υμβουλύου τησ Εκπαύδευςησ» το «Παιδαγωγικϐ 
Σμόμα Ειδικόσ Αγωγόσ» και ταυτϐχρονα ϋνασ κλϊδοσ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ ξεκύνηςε ςτο 
«Ιnstituto Magisterial» (Παιδαγωγικό Ακαδημύα). Οι εκπαιδευτικού λϊμβαναν την θεωρητικό 
τουσ εκπαύδευςη ςτην ακαδημύα και πραγματοποιοϑςαν την πρακτικό τουσ ϊςκηςη ςτο 
ςχολεύο (Mazurek & Winzer, 1994). Λϐγω τησ ϊριςτησ εκπαύδευςησ, η Παιδαγωγικό 
Ακαδημύα τησ Ουρουγουϊησ επιλϋχθηκε απϐ τον “OAS” (Organization of American States) ωσ 
το κϋντρο εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών ειδικόσ αγωγόσ τησ Λατινικόσ Αμερικόσ, απϐ το 
1981 ϋωσ το 1987. Σο 2009, ςτα πλαύςια του ςχεδύου “Ceibal”, τα ειδικϊ εκπαιδευτικϊ 
ιδρϑματα αναμορφώθηκαν και ςχεδιϊςτηκαν για να καλϑψουν τισ ανϊγκεσ των ατϐμων με 
ςωματικϋσ αναπηρύεσ  και ψυχικϋσ διαταραχϋσ (Martino, 2009). 

Τν πιαίζην ηεο Δηδηθήο Αγσγήο  

Ζ Δηδηθή αγσγή ζηελ Οπξνπγνπάε είλαη επέιηθηε απφ ηελ άπνςε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

κε έκθαζε ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο. Δίλαη ζρεηηθά ειεχζεξε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε,  θπξίσο κε 

βάζε ηε βηνινγηθή ειηθία θαη  απνζθνπεί  λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ 

καζεηψλ. ην άξζξν 40 ηνπ λφκνπ Protección integral de personas con discapacidad (2010), 

αλαθέξεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ε εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ γηα 

ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, απφ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα φινπο, επηηξέπνληαο ηελ πιήξε έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο  ζηελ 

θνηλφηεηα. Δπίζεο, ζην άξζξν 42 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηα κεηαδεπηεξνβάζκηα 
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εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θηινμελήζνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο επίζεο λα πξνζθέξνπλ ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία 

πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε άηνκν κε αλαπεξία γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο  

Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ζε εηδηθέο ηάμεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηα ζρνιεία. Τπάξρνπλ ζρνιεία γηα παηδηά κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ζρνιεία γηα παηδηά κε 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Σα εηδηθά ζρνιεία είλαη νξγαλσκέλα ζε ηξία επίπεδα: Πξνζρνιηθήο, 

Πξσηνβάζκηαο  θαη Πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνπο καζεηέο κε ήπηεο αλαπεξίεο ε 

εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθέο ηάμεηο κέζα ζηα ζρνιεία. Ζ παξαπνκπή ελφο παηδηνχ ζε 

εηδηθά ζρνιεία γίλεηαη αθνχ κεηαθεξζνχλ αξρηθά γηα ηαηξηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εμεηάζεηο απφ 

ηελ «Τπεξεζία Γηάγλσζεο». Δθεί πεξλάλε κηα ζεηξά δνθηκαζηψλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

θαζνξηζηεί πνηα ζηνηρεία ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο έρνπλ επεξεαζηεί. Οη δνθηκαζίεο 

δίλνπλ κηα εθηίκεζε γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Ζ 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα, επίζεο, παίξλεη ζπλεληεχμεηο απφ ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο γηα λα 

δηεξεπλήζεη ην ηζηνξηθφ ηνπο. Σέινο, ππάξρνπλ ππεξεζίεο γηα ηνλ  έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

δηαηξέρνπλ νη καζεηέο γηα λα εκθαλίζνπλ αλαπηπμηαθέο θαζπζηεξήζεηο θαη γηα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γνλέσλ, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά έρνπλ  παξαπεκθζεί  απφ ηηο ππεξεζίεο. 

υμπερϊςματα 

την παροϑςα εργαςύα προςπαθόςαμε να αποτυπώςουμε ςυνοπτικϊ, τισ κυριϐτερεσ 
διαςτϊςεισ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, καθώσ και οριςμϋνεσ πτυχϋσ τησ ειδικόσ αγωγόσ 
ςτην Ουρουγουϊη. Μιασ μικρόσ λατινικόσ χώρασ, που ϐμωσ ϋχει ςφυρηλατόςει μια ιςχυρό 
εθνικό ταυτϐτητα, μια κοινό γλώςςα, δημοκρατικϋσ αξύεσ και μύα ιςχυρό κοινωνικό ςυνοχό. 
Κατϋχει ϋναν απϐ τουσ πιο μορφωμϋνουσ και με κοινωνικό ςυνεύδηςη πολιτιςμοϑσ τησ 
Λατινικόσ Αμερικόσ, εςτιϊζοντασ ςτην Ανθρώπινη Ανϊπτυξη, ςτην ιςϐτητα των 
δικαιωμϊτων και ςτο ςεβαςμϐ τησ διαφορετικϐτητασ. Παρϊ τισ ϐποιεσ οικονομικϋσ και 
πολιτικϋσ αντιξοϐτητεσ των περαςμϋνων ετών, κατϊφερε να γύνει ϋνα αναγνωριςμϋνο 
κϋντρο μϊθηςησ και πολιτιςμοϑ. Η Ουρουγουϊη, με μακρϊ ιςτορύα ςτην ειδικό αγωγό, δύνει 
μεγϊλη ςημαςύα, προςτατεϑοντασ και ενιςχϑοντασ την εκπαύδευςη των ατϐμων με ειδικϋσ 
ανϊγκεσ. Απϐ την επανϊςταςη ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, με τη μεταρρϑθμιςη που 
πραγματοποιόθηκε το 1995 (Bogliaccini, 2006),  μϋχρι  το ςχϋδιο “Ceibal”, το εκπαιδευτικϐ 
ςϑςτημα ςτην Ουρουγουϊη υφύςταται μια ςυνεχό αναβϊθμιςη, δύνοντασ ολοϋνα και 
αυξανϐμενη βαρϑτητα ςτην ιςϐτητα των ευκαιριών και των δικαιωμϊτων. Κλεύνοντασ την 
ειςόγηςη, το ερώτημα που θϋτουμε εύναι «πωσ ϋνα μικρϐ κρϊτοσ με διαρκό οικονομικϊ 
προβλόματα κατϊφερε να ϋχει ϋνα απϐ τα υψηλοτϋρα ποςοςτϊ αλφαβητιςμοϑ 
παγκοςμύωσ»; Θεωροϑμε ϐτι η παροϑςα εργαςύα μπορεύ να αποτελϋςει ϋναυςμα για 
περαιτϋρω και ςε βϊθοσ μελϋτη λιγϐτερο προβεβλημϋνων εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων. 
Πιςτεϑουμε ϐτι η ανϊδειξη τουσ θα ςυμβϊλει θετικϊ ςε κϊθε μορφό εκπαιδευτικόσ 
μεταρρϑθμιςησ, παρακινώντασ τουσ ιθϑνοντεσ να λαμβϊνουν υπϐψη κϊθε φορϊ, πϋρα απϐ 
τα εκϊςτοτε εθνικϊ εκπαιδευτικϊ δεδομϋνα και των διεθνώσ αναγνωριςμϋνων 
εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων, παραδεύγματα λιγϐτερο γνωςτών εκπαιδευτικών 
ςυςτημϊτων, ϐπωσ την περύπτωςη τησ Ουρουγουϊησ.  
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε. Ζ θαηλνηνκία ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πνπ ζέηεη ηηο 

βάζεηο ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη αλαβαζκίδνπλ ηνλ ξφιν θαη ην έξγν 

ηνπο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ 

ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο άμνλεο πνπ απηή εμειίζζεηαη θαη 

πινπνηείηαη. θηαγξαθείηαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αλάιεςε θαηλνηνκηψλ θαη ζηελ 

απνδνρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα αμηνινγείηαη θαη ε δνκή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

σο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιεςε θαηλνηνκηψλ. Σέινο, πξνζεγγίδεηαη ε ζρέζε 

ησλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο σο αιιεινζπλδεφκελα κέξε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζην πιαίζην κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Λέμεηο θιεηδηά: θαηλνηνκία, θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαιέο πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

θνπφο ησλ θαηλνηνκηψλ είλαη λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα παξσρεκέλα πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο κε λέα, πην 

απνηειεζκαηηθά, αιιάδνληαο πξσηαξρηθά ηηο κεζφδνπο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Leach, 1994).  

Έηζη, ε αιιαγή αθνξά δηαξζξσηηθέο ηνκέο ζηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα, ζηνλ ηξφπν 

κάζεζεο θαη ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην Curriculum, ζην δηδαθηηθφ πιηθφ, ζηηο 

ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηηο δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ζηηο αμίεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ (Morrison, 1998).  

Δπηπιένλ, ε θαηλνηνκία ζθνπεχεη ζηε βειηίσζε φςεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηφζν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα φζν θαη ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Άιινηε επηβάιιεηαη απφ ην αληίζηνηρν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη άιινηε ζπζηήλεηαη 

πξναηξεηηθά απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

δηεπζπληέο. Έηζη, απφ ηε κηα πιεπξά, ππάξρνπλ νη ππνρξεσηηθέο θαηλνηνκίεο νη νπνίεο 

επηβάιινληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη επηδηψθνπλ ην 

ίδην απνηέιεζκα. Οη θαηλνηνκίεο απηέο ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο, πξαθηηθέο εθαξκνγέο, 

ζεκηλάξηα, βηβιία θαη έληππν ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπο, κε 

ζθνπφ λα πηνζεηεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ πηζηά, κέζα ζην πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, απφ φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (Καβνχξε, 1999). 

mailto:nicktheo29@gmail.com
mailto:kos-kakavas@hotmail.com
mailto:panosteacher@yahoo.com
mailto:msavvop@sch.gr
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πξναηξεηηθέο θαηλνηνκίεο πηνζεηνχληαη κφλν απφ κηα κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ πνπ ηνικνχλ λα ελεκεξσζνχλ, λα ζπκβνπιεπηνχλ, λα 

πεηξακαηηζηνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ θάπνηεο αιιαγέο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Ζ 

δεχηεξε πεξίπησζε απαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο «θαηλνηνκία κε επίθεληξν ην 

ζρνιείν» θαη ζεσξήζεθε σο ε απνηειεζκαηηθφηεξε κνξθή θαηλνηνκίαο, δεδνκέλνπ φηη 

είλαη επέιηθηε, ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, επλνεί ηε ζπκκεηνρηθή ιήςε 

απνθάζεσλ θαη εκπιέθεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ ζρνιείνπ (Hargreaves, 1982). 

Βέβαηα, νη θαηλνηνκίεο (ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο) είλαη αλάγθε λα ζπλδένληαη 

κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ελαξκφληζε ησλ απνθάζεσλ ζε 

ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εμαζθαιίδνπλ 

ζε απηή ηνλ πνηνηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Δπνκέλσο, νη θαηλνηφκεο ιχζεηο έρνπλ σο βαζηθφ 

ζηφρν ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 
Απϐ τα παραπϊνω προκϑπτει το ςυμπϋραςμα ϐτι οι καινοτϐμεσ δρϊςεισ θα πρϋπει να 

αποςκοποϑν ςτη διεϑρυνςη του επιςτημονικοϑ, κοινωνικοϑ και πολιτιςτικοϑ ρϐλου τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, ςτη δημιουργύα ενϐσ ςχολεύου που μαθαύνει και ςτη μεγιςτοπούηςη 
του εκπαιδευτικοϑ αποτελϋςματοσ μϋςα απϐ τη ςϑνδεςη τησ εκπαύδευςησ με τισ ςϑγχρονεσ 
απαιτόςεισ τησ προετοιμαςύασ των μαθητών για την «κοινωνύα τησ γνώςησ» και τησ «διϊ 
βύου εκπαύδευςησ». 

Ζ ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο ζήκεξα 

ηηο κέξεο καο, νη αιιαγέο είλαη αλαγθαίεο γηα έλα ζχγρξνλν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο ν θφζκνο αιιάδεη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί 

λα παξαθνινπζεί ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο. Δπνκέλσο, νθείιεη λα επαλαηνπνζεηήζεη ηα 

δεδνκέλα θαη λα αλαπηχμεη θαηλνηνκίεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζεσξείηαη πιένλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ζηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζχγρξνλν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. πσο ππνζηεξίδεη ν Castells (Hargreaves, 2003), «ην ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία είλαη ε δξάζε ηεο 

γλψζεο πάλσ ζηελ ίδηα ηε γλψζε σο θχξηα πεγή παξαγσγηθφηεηαο...». 

πσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηνλ ΟΟΑ (OECD, 2001), «πξνρσξνχκε πξνο κηα 

‗νηθνλνκία ηεο κάζεζεο‘ ζηελ νπνία ε επηηπρία ησλ αηφκσλ, ησλ νξγαληζκψλ, ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ρσξψλ αληαλαθιά πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο λα καζαίλνπλ». 

ηελ εηζήγεζε ηεο ζπλάληεζεο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ ΟΟΑ (2000) κε ζέκα ηε θχζε 

ησλ λέσλ εξγαιείσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή επηζεκαίλεηαη φηη«ηα ζρνιεία είλαη 

δεκηνπξγήκαηα ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη ζα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλ. Οη επηηπρεκέλεο 

νηθνλνκίεο ζα βαζίδνληαη ζε ηξεηο ζεκέιηνπο ιίζνπο, ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη δεκηνπξγηθέο, 

λα κεηαζρεκαηίδνπλ κηα δεκηνπξγηθή ηδέα ζε θαηλνηνκία θαη λα ηελ πξνσζνχλ ζηελ αγνξά 

απνηειεζκαηηθά… ζηηο νηθνλνκίεο ηεο γλψζεο, νη άλζξσπνη εκπιέθνληαη ζηε δηά βίνπ 

εθπαίδεπζε, θαζψο ε γλψζε θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο ζα πξέπεη ζπλερψο λα αλαλεψλνληαη. Οη 

άλζξσπνη ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αμηνπνηνχλ ηηο δεκηνπξγηθέο ή θαηλνηνκηθέο 

ηθαλφηεηέο ηνπο κέζα ζε αζηαζή πεξηβάιινληα, φπνπ ε γλψζε αιιάδεη θαη αλαλεψλεηαη κε 

γνξγνχο ξπζκνχο. Πξέπεη λα κάζνπλ λα καζαίλνπλ κε πην απηφλνκνπο ηξφπνπο...». 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, φηη ε νηθνλνκία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ βαζίδεηαη 

ζηε γλψζε, αιιά θπξίσο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα επεθηείλεη, λα πινπηίδεη θαη λα 

βειηηψλεη δηαξθψο ηε γλψζε απηή. Μφλν κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απηήο ζα 

είκαζηε ζε ζέζε λα αληηδξνχκε κε ηαρχηεηα θαη επειημία ζηηο επθαηξίεο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο.  
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πλεπψο, ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ λέα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηελ γλψζε είλαη 

αδηακθηζβήηεηε. Ζ θαηλνηνκία ζήκεξα ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη γηα θάζε επηρείξεζε θαη εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα κηαο ρψξαο θαη ηείλεη λα γίλεη θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο εζληθέο 

πνιηηηθέο. 

ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν παξνηξχλνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπληειέζνπλ κε ην έξγν ηνπο, ψζηε νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε 

λα παξάγνπλ λέα γλψζε, λα ηελ εθαξκφδνπλ δεκηνπξγηθά ζε λέα, πξσηφηππα πξνβιήκαηα 

θαη λα ηε κεηαδίδνπλ απνηειεζκαηηθά ζηνπο άιινπο. πσο ππνζηεξίδεη ν Hargreaves 

(2003), «κηα πξνσζεκέλε νηθνλνκία ηεο γλψζεο ρξεηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

δεκηνπξγεκέλν απφ ηελ πνιηηεία, πνπ δε ζα απειεπζεξψζεη απιψο, αιιά ζα δψζεη 

ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ νηθνλνκία». 

Δπηπξφζζεηα, ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα παξνπζηάδεη έληνλα θαηλφκελα 

ηππνπνίεζεο θαη ξνπηίλαο, αθνχ ε δηαδηθαζία παξνρήο γλψζεσλ αιιά θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ έρνπλ ππνηαρζεί ζηε κεηάδνζε ηεο «χιεο» θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ. 

Δπνκέλσο, ε αλάγθε λα δνθηκαζηνχλ λέεο θαη πηζαλφλ απνηειεζκαηηθφηεξεο κνξθέο 

ζρνιηθήο εξγαζίαο, ε αλάγθε γηα δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο ηνπ δαζθάινπ 

κε ηνπο καζεηέο αιιά θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, ν ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο πνιιψλ 

κνξθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο κεηαβάιινπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα ζε δξψζα 

θνηλσληθή κνλάδα είλαη κεξηθνί ιφγνη γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. 

Θέινληαο λα ζπλνςίζνπκε, ζα ιέγακε φηη ε εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ ζε έλα 

ζχγρξνλν θνηλσληθφ ζχζηεκα έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 
1. αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο,  

2. βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, 

3. ανανεώνει τη ςχολικό ρουτύνα. 

Ζ «θαηλνηνκία» ζηελ εθπαίδεπζε 

Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, ην ζρνιείν, απνηειεί αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε 

απνηέιεζκα λα δέρεηαη  επηδξάζεηο θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (αΐηεο, 1992). 

χκθσλα κε ηνλ Κππξηαλφ (2009), ε ηππηθή εθπαίδεπζε ζε θάζε ρψξα ζπληζηά έλα 

ζχλζεην νηθνδφκεκα, ε κειέηε ηεο νπνίαο είλαη εθηθηή εθφζνλ ην νηθνδφκεκα είλαη θαιά 

νξγαλσκέλν. 

ηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχζζνληαη αληηιήςεηο πνπ λα 

βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο θαη λα δηακνξθψλνπλ ηάζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ 

ζε βειηηψζεηο θαη αιιαγέο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε είλαη ε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο (Fulan, Miles & Taylor, 

1980). 

Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε έλα πνιχπινθν πεξηβάιινλ, κε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

ζπζηαηηθά. Έηζη, κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί σο δίθηπν ζρέζεσλ απφ έμη αιιειεμαξηψκελα 

ζηνηρεία, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 1: 

 Σνπο θνξείο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηηθνχο, 

 Σν ρψξν ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

 Σν θνξέα πνπ αζθεί ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

 Σηο αθνινπζνχκελεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο,   

 Σελ νηθνγέλεηα, σο ζεκειηψδε θνξέα δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ θαη σο νκάδα 

πίεζεο φζνλ αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Κππξηαλφο, 

2009). 
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ρήκα 1.  Ζ εθπαίδεπζε σο δίθηπν ζρέζεσλ 

 Ο αμηνινγηθφο ηνπ ραξαθηήξαο ην δηαθνξνπνηεί απφ άιινπο νξγαληζκνχο, δηφηη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ έρεη αηνκηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε. Σν ζρνιείν δξα 

κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη εθθξάδεη ζπιινγηθή 

δξάζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαπηχζζνληαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Δπηπξφζζεηα, 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε θαλφλεο θαη αξρέο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ, ινηπφλ, πεξηπηψζεηο φπνπ επηθξαηεί ε νκνηνκνξθία, ε 

ζηαζεξφηεηα πνπ παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη ε εκκνλή ζηελ παξάδνζε, ηα 

ζρνιεία σο εθπαηδεπηηθνί θνξείο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ ζέζεσλ 

γηα λα βειηησζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δίλαη αλαγθαία ε αλαδήηεζε 

θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο απηή απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα 

δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

θαηλνηνκία απνηειεί πξνυπφζεζε, ψζηε λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αληαπφθξηζε ζηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ.  

Ζ έκθαζε γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε δίλεηαη ζην ίδην ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, κέζα απφ ηελ νπνία νη κεηαξξπζκηζηηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ζ θαηλνηνκία ζπλδέεηαη κε θάζε λέν εγρείξεκα πνπ αθνξά ηε 

ζρνιηθή νξγάλσζε, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηηο εθαξκνγέο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, ηηο δνκέο θαη ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Αλαθέξεηαη ζε 

ηδέεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε αλαλεσηηθψλ ζηφρσλ ζην πξφγξακκα (Κσηηνχια, 

2000).  

Οη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο έρνπλ νξηνζεηεκέλν πεξηερφκελν θαη ζεσξνχληαη 

κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ή ηελ αιιαγή κηαο φςεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Μπνξεί λα εηζάγνληαη απφ ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα πέξα απφ 

ην θέληξν (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θ.α.) αθφκε θαη απφ ην ίδην ην ζρνιείν ή 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Vandenberghe, 1988). 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλαληάκε δχν θαηεγνξίεο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή-παηδαγσγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ αληίζηνηρε  

δηνηθεηηθή-νξγαλσηηθή. χκθσλα κε ηελ πξψηε, εθαξκφδνληαη λέεο ηδέεο πνπ αθνξνχλ 

αιιαγέο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα, ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο, 

θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, γίλνληαη θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

παηδαγσγηθή ζρέζε δαζθάινπ- καζεηή, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηε δπλακηθή 

ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ θαη ηηο αιιαγέο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Γηαλλαθάθε, 
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2002).Ζ δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Αθνξά αιιαγέο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο, ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο. 

Βέβαηα, ηα δχν απηά είδε θαηλνηνκηψλ αιιεινζπλδένληαη. Τπάξρνπλ αιιαγέο πνπ 

απνηεινχλ θαη εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ 

ζηελ θνηλσλία. Οη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο αθνξνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ε κεηάδνζε γλψζεσλ, ε δηακφξθσζε αμηψλ θαη ε πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξψλ. Αληίζηνηρα, νη νξγαλσηηθέο αθνξνχλ βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Μηα αιιαγή ζεσξείηαη εθπαηδεπηηθή ή δηνηθεηηθή θαηλνηνκία φηαλ απνηειεί 

απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο επηινγήο ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ δελ επηβάιιεηαη, φηαλ 

πηνζεηείηαη σο λέα πξαθηηθή γηα ην ζρνιείν θαη επηδξά ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο.  

Κιείλνληαο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη θαηλνηνκίεο δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά 

εξγαιεία, ε αμία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ εμαξηψληαη απφ ην θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. Σν πην 

ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ παξακέλεη αλαπάληεην ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

είλαη ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλακεηρζνχλ ζνβαξά. Ζ 

εθπφλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απαηηεί πνιιέο ζπζίεο ζε ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηεο θαη κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα ππνζηνχλ 

απνγνεηεχζεηο.  

Δηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε  

Οη θαηλνηφκεο δξάζεηο ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ 

επξχηεξε εθαξκνγή είλαη: Καηλνηφκα δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ,Δπέιηθηε Εψλε, 

Γηαπνιηηηζκηθή Παηδεία,Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία, Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν θαη 

Δηζαγσγή Νέσλ Σερλνινγηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηα Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, φπσο ην Erasmus
+
 κε ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ην απνηεινχλ 

θ.ά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ κειέηεο ζηελ Διιάδα ζην δήηεκα ηεο θαηλνηνκίαο. Καηά 

ηελ πεξίνδν 2003-2006, επηρεηξήζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην έλαο εθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηαζκφο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ, Γπκλάζην) πνπ αθνξνχζε ηε 

ζχληαμε ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..). Ζ 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο εηζήρζεθε ζην ζρνιείν θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2006-

2007 κε ηελ παξάδνζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κηαο ζεηξάο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

θαη δηδαθηηθψλ παθέησλ. Οη πξνθιήζεηο ζήκεξα επηβάιινπλ έλαλ ηχπν δηδαζθαιίαο ν 

νπνίνο δε ζα απνβιέπεη ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, αιιά ζην πψο νη καζεηέο ζα 

καζαίλνπλ θαη ζα δηεπξχλνπλ ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο κε ηελ εκπινθή ηνπο ζε 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο (Σδίθαο, 

2006).  

Σν ζρνιείν απφ παξαδνζηαθά γλσζηνθεληξηθφ ζα πξέπεη λα κεηεμειηρζεί ζε 

καζεηνθεληξηθφ, βησκαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ κε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

ζπκκέηνρνπο. 

Πξηλ ηελ ηζρχ θαη εθαξκνγή ηνπ Γ.Δ.Π.Π.., ήδε ζηα ζρνιεία εθαξκφδνληαλ 

θαηλνηφκεο δξάζεηο πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ρεηξίδνληαλ ζέκαηα κέζα απφ ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ projects. 

Οη θαηλνηφκεο απηέο δξάζεηο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθιακβάλνληαλ απφ 

ηελ θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ θεληξηθά ζεκεία ηεο 
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εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο ηεο πνιηηηθήο κέζα ζην πιαίζην ηεο αζθπθηηθήο θεληξηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, δηακνξθψλνληαο ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

Ζ αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ νπζία παξακέλεη κηα επρνινγία, 

θαζψο ε φπνηα δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο εμαθνινπζεί λα ηαπηίδεηαη κε 

απνζπαζκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ. Ζ πνιηηηθή ησλ θαηλνηνκηψλ 

παξαγθσλίδεηαη θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε πηπρψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

παξαγλσξίδεηαη (Μαπξνζθνχθεο, 2002).  

Χο απνηέιεζκα, νη πξνζέζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ βξίζθνπλ ην έδαθνο λα 

απνθέξνπλ θαξπνχο θαη δελ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή δσή, δεδνκέλνπ φηη γεληθεχνληαο ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηε δπλακηθή πνπ πεγάδεη απφ ηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξνχλ 

θαζεκεξηλά (Παπαλανχκ, 1994). 

Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα εηζαρζνχλ θαηλνηνκίεο 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ν ραξαθηήξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νπζηαζηηθά ηηο 

αλαηξεί, θαζψο δελ αθήλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε θαη αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ. Δπηπιένλ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε πξνζθφιιεζε ηνπο ζε 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο δελ επηηξέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εμνηθεησζεί κε 

ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ απαηηνχλ νη θαηλνηφκεο δξάζεηο. Σέινο, ε αζάθεηα 

ζηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ε απνπζία ελφο 

ζπληνληζηηθνχ θέληξνπ ζρεηηθά κε ηηο θαηλνηνκίεο απνζαξξχλνπλ εθπαηδεπηηθνχο λα 

εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ (Μαπξνζθνχθεο, 2002). 

Ζ θαηάζηαζε επηηείλεηαη θαη απφ ηελ κηθξήο κνξθήο ή θαη έθηαζεο επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

(Καβνχξε, 1999). 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ είραλ απνθηήζεη απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή ηνπο εθπαίδεπζε 

πιήξε επηζηεκνληθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηάμεο. Ζ επηκνξθσηηθή ππνζηήξημε πνπ 

ιακβάλνπλ κέζα απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (ΠΔΚ) κε ηα Σαρχξξπζκα 

Τπνρξεσηηθά θαη Πξναηξεηηθά Πξνγξάκκαηα έρεη απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ 

αθνξά πάληα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή θαη 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ (Υαηδεδήκνπ & ηξαβάθνπ, 2005).  

Καηά ζπλέπεηα, ε φπνηα θαηλνηνκία παξακέλεη κεηέσξε θαη νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηε 

ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Μαπξνζθνχθεο, 2002). 

πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο 

θαίλεηαη φηη ηείλνπλ λα επηιέγνπλ θαηλνηνκίεο πνπ άπηνληαη πεξηζζφηεξν ζεκάησλ 

δηδαζθαιίαο, φπσο ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ε πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε ή αθνξνχλ 

εμσδηδαθηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ε Αγσγή Τγείαο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε 

Οιπκπηαθή Παηδεία, ε Αγσγή ηαδηνδξνκίαο ή ν ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο. πρλέο είλαη θαη νη θαηλνηνκίεο κε ηε κνξθή πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ (φπσο ζέαηξν, ρνξσδία, εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, δαλεηζηηθή 

βηβιηνζήθε, έθζεζε θσηνγξαθίαο θαη αζιεηηθνί αγψλεο), γηα ηηο νπνίεο ηα ζρνιεία 

δείρλνπλ έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Πην ζπάληεο είλαη νη θαηλνηνκίεο φπσο ε Δπέιηθηε 

Εψλε Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ ή ην Πξφγξακκα ΔΠΠΔ (ρνιεία Δθαξκνγήο 

Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο), ηα νπνία απαηηνχλ αιιαγή νιφθιεξνπ ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ελ γέλεη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (Αλαγλσζηνπνχινπ, 

2001).  
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Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνληαη πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο κέζσ ησλ 

νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε νξηδφληηα επηθνηλσλία ησλ ζρνιείσλ δηαθξαηηθά κε ζηφρν ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηε βειηίσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πξνψζεζε εθκάζεζεο μέλσλ 

γισζζψλ θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε (Erasmus
+
). Σα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα απφ απηά είλαη πξναηξεηηθά θαη πινπνηνχληαη εθηφο ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 'Έλσζε. Μέζσ 

απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφζνπλ ην 

δηθφ ηνπο αλαιπηηθφ πξφγξακκα, λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

 Οη ππνρξεσηηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο ε αιιαγή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ή ην Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαζνξίδνληαη απφ ηελ εγεζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ελαπφθεηηαη ε εθαξκνγή θαη 

εθηέιεζε ηνπο. Δλ ηέιεη, ην Τπνπξγείν είλαη εθείλν πνπ ζα απνθαζίζεη ηε ζπλέρηζε ή ηελ 

δηαθνπή ηνπο ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο πξναηξεηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ε απφθαζε απηή 

αλήθεη ζην δηεπζπληή θαη ζην ζχιινγν Γηδαζθφλησλ (Μαπξνζθνχθεο, 2002). 

Ζ παξνπζία θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηακφξθσζε ηνπ 

ζρνιείνπ ζε ππξήλα θαηλνηνκηψλ θαη αλαλέσζεο. Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

απφ ηε κηα αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη απφ ηελ άιιε 

δηαηππψλνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, εγθαηαιείπνληαο ηελ 

πξνζπάζεηα ζηηο πξψηεο δπζθνιίεο (Μαπξνζθνχθεο, 2002). Έηζη, ην Ηλζηηηνχην 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο σο θχξηνο εκπλεπζηήο ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ νθείιεη απφ ηε 

κηα λα εζηηάζεη ζην πσο δηελεξγνχληαη νη θαηλνηνκίεο (ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο) 

θαη απφ ηελ άιιε λα παξέρεη ηα θαηάιιεια κέζα, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πινπνίεζε ηνπο. 

Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζην ζρνιείν έρνπλ αμίεο θαη αληηιήςεηο θαη δελ ζεσξνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο απινχο εθηειεζηέο ή εζνπνηνχο πνπ παίδνπλ ξφινπο αλεμάξηεηα απφ ηηο 

αλάγθεο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δηθή ηνπ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ελεξγεί αλάινγα κε απηήλ, πξνζπαζψληαο λα ελαξκνλίζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σαπηφρξνλα, πξνζπαζεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, νη νπνίεο σο εζσηεξηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο 

θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ηφζν αηνκηθψλ αιιά θαη ζπιινγηθψλ 

ζηφρσλ (Παζηαξδήο, 2004).  

Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπιινγηθψλ ζηφρσλ, φπσο είλαη νη θαηλνηνκίεο, ε 

παξάβιεςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζηζηά αξθεηά δχζθνιε ηε κεηάβαζε ηεο θαηλνηνκίαο απφ ην ζηάδην ηεο 

πηνζέηεζεο ζε απηφ ηεο πινπνίεζεο. Έηζη, θαηλνηνκίεο πνπ μεθίλεζαλ κε φιεο ηηο 

επλντθέο πξνυπνζέζεηο απέηπραλ, δηφηη ζεψξεζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έηνηκνπο λα ηηο 

δερηνχλ ή ππνηίκεζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ (Κσηηνχια, 2000). 

Ζ ίδηα ε αιιαγή ηαξάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ζπλερείο πηέζεηο 

πνπ δέρνληαη γηα αιιαγέο γίλνληαη αηηία λα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. Ηδηαίηεξα, φηαλ 

νη θαηλνηνκίεο επηβάιινληαη «εθ ησλ άλσ» θαη δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηνπο δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε θαηαπίεζεο θαη ηνπο σζνχλ 

ζηελ αδηαθνξία θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε (Καβνχξε, 1999). Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη αλάγθε γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη ε θαηλνηνκία απνηειεί αίηεκα ησλ 

ηδίσλ, ε επηηπρία δελ είλαη δεδνκέλε. Ζ ειιηπήο θαηάξηηζε θαη ε ππνηππψδεο επηκφξθσζή 

ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη νδεγνχλ 
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ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε αβεβαηφηεηα γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

λέα πξφθιεζε θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, θαηαθεχγνπλ ζε 

παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ή απνθεχγνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ θαηλνηνκία, 

θαιιηεξγψληαο ηαπηφρξνλα αξλεηηθφ θιίκα. Ζ άξλεζή ηνπο επηηείλεηαη απφ ην θφβν 

επηπιένλ θφξηνπ εξγαζίαο θαη θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο 

(Ryan & Joong, 2005).  

Έηζη, φζν πην πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ηφζν κεηψλεηαη ε 

δεθηηθφηεηά ηνπ σο πξνο ηελ αλάιεςε θαηλνηνκηψλ. Φαίλεηαη φηη δελ δείρλεη δηάζεζε λα 

αιιάμεη ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ αλέπηπμε κε ηα ρξφληα ή κέζα απφ ηηο 

ζπνπδέο ηνπ θαη δελ πξνηίζεηαη λα επσκηζηεί πεξηζζφηεξν φγθν εξγαζίαο (Hinde, 2004). 

πλεπψο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αξθνχληαη ζηηο εγθπθιίνπο θαη ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ απνζηέιιεη ην Τπνπξγείν θαζψο θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη δελ αλαδεηνχλ λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Ο 

ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ σζεί ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πξνο ηελ θαηλνηνκία. Γηα λα θαηαλνεζεί απηφ θαιχηεξα ζα πεξηγξάςνπκε 

ζπλνπηηθά ηε δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο: 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα δεκφζηαο δηνίθεζεο έρεη επεξεαζηεί απφ ηε θηινζνθία ηεο 

θεληξνεπξσπατθήο παξάδνζεο κε ηελ χπαξμε ελφο ηζρπξνχ θξάηνπο πνπ θαζνξίδεη ηελ 

πνιηηηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Πξφθεηηαη γηα ην ζπγθεληξσηηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα 

(Ζιηνχ, 1982), ην νπνίν θαίλεηαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε, κηαο θαη νξηνζεηεί κηα γξακκηθή 

θαη γξαθεηνθξαηηθά νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε. Ζ δνκή ηεο εθπαίδεπζεο ζηεξίδεηαη ζηελ 

αξρή ηεο ππαγσγήο θάζε εξγαδνκέλνπ ζε έλαλ πξντζηάκελν δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ 

ζπλδέεηαη κε ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα. Ζ ζέζε ηνπ/ηεο Τπνπξγνχ Παηδείαο είλαη 

θπξίαξρε θαη έλα πιέγκα θαλφλσλ (λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο) 

ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθξνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία 

(Λαΐλαο, 2000).  

πλεπψο, νη πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζην θέληξν θαη ηα πεξηθεξεηαθά 

φξγαλα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Απηφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ζαθψο 

δηαζθαιίδεη ηελ νκνηνκνξθία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ 

έιεγρν ζηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο. Χζηφζν, ηα γξαθεηνθξαηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

εκπνδίδνπλ ηελ απνθεληξσκέλε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ησλ 

ζηειερψλ, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη ζηελ αλεχξεζε, εξκελεία θαη εθαξκνγή θαλφλσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003). 

ηε ζρνιηθή κνλάδα, ε δηνίθεζε πινπνηείηαη απφ ηα κνλνκειή φξγαλα «δηεπζπληήο» 

θαη «ππνδηεπζπληήο», θαζψο θαη απφ ην πνιπκειέο «ζχιινγνο δηδαζθφλησλ». Σα φξγαλα 

δηνίθεζεο ζην ζρνιείν απνθαζίδνπλ γηα ζέκαηα ηεο εζσηεξηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, γηα ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε θαη ην θιίκα, 

γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θ.ιπ. Οπζηαζηηθά, φκσο, απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη απνθαζηζηεί άλσζελ, ρσξίο πεξηζψξηα 

αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, κηαο θαη έρνπλ ξπζκηζηεί αθφκε θαη νη πην αζήκαληεο 

ιεπηνκέξεηέο ηνπο. Σα ζρνιεία βέβαηα παξνπζηάδνπλ κία ζρεηηθή απηνλνκία θαη κπνξνχλ 

λα αλαιάβνπλ δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βαζηδφκελνη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζα 

απφ ηε δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. Απαηηείηαη, 

ζπλεπψο, ε επαλεμέηαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο έηζη ψζηε λα παξέρεηαη έλαο πςειφηεξνο βαζκφο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Παπαλανχκ, 2000). Μέζα ζην 

πιαίζην απηφ ν δηεπζπληήο βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε ξφισλ, θαζψο απφ ηε κηα ζεσξείηαη 

θνξέαο δηακφξθσζεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη απφ ηελ άιιε αζθπθηηά ζε 

έλα πιήξσο ζπγθεληξσηηθφ θαη ειεγρφκελν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 

2003). 

Βέβαηα, επηρεηξείηαη ζηαδηαθά κηα πξνζπάζεηα κεηάβαζεο απφ ηνλ έληνλν 

ζπγθεληξσηηζκφ ζε έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα, θαζψο ε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ 

γίλεηαη κε ηελ επζχλε ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ πεξηθέξεηα θαη ην ζρνιείν σζνχληαη λα 

αλαιάβνπλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επζχλεο ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα (Παπαλανχκ & 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003). 

Μηα ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ζην 

ζχζηεκα ραξαθηεξηζηηθά «αλνηθηνχ» ζρνιείνπ. Σν «αλνηθηφ ζρνιείν» κέζσ ηεο 

νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην φξακα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Πξφθεηηαη γηα 

έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπνπ ζα επηθξαηεί ε θηινζνθία ηεο ειεπζεξίαο θαη ζα 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζπλεξγαζηψλ θαη πνιιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, ην ζρνιείν ζα απνηειέζεη ππξήλα θαηλνηνκηψλ θαη αλαλέσζεο 

(Παπαλανχκ & Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003). 

πδήηεζε 

Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο. Απνηειεί έλαλ εθπαηδεπηηθφ φξν πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνζπαζψληαο λα 

δεκηνπξγήζεη φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 

θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο δσήο. πλδέεηαη κε ην φξακα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζρνιείνπ πνπ 

ζα δίλεη ηηο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα ζα αμηνπνηεί ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαβαζκίδνληαο νπζηαζηηθά ηνλ ξφιν ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζην 

εγρείξεκα απηφ είλαη ε αχμεζε ηεο δεθηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ 

αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ 

ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Ζ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί φηαλ ε ππνζηήξημε θαη ε πξνζθεξφκελε βνήζεηα 

είλαη ζαθήο θαη νξαηή θαη κεηαθξάδεηαη κε φξνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. πγθεθξηκέλα, 

ζα πξέπεη λα ππάξμεη εχθνιε πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλάιεςε ηέηνησλ 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη 

αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, ελψ 

παξάιιεια απηέο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν ηφζν 

γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 

ζρνιηθή εγεζία δηαδξακαηίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ αλάιεςε θαη εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο νθείιεη λα αλαιακβάλεη 

απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη εθνδηαζκφο ηνπ κε κία πιεζψξα γλσξηζκάησλ πνπ απμάλνπλ 

ηηο πηζαλφηεηεο γηα κία πεηπρεκέλε θαηλνηνκία πνπ επηρεηξεί λα εθαξκφζεη (Παζηαξδήο, 

2004; Ράπηεο, 2006).Ο ζεζκφο ηεο αξηζηείαο απνηειεί έλαλ ζχκκαρν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εγέηε θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο, αθελφο κελ παξέρεη έλα πινχζην 

απνζεηήξην θαηλνηφκσλ δξάζεσλ αθεηέξνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπινπηίζνπλ νη ίδηνη 

ην απνζεηήξην θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ πξσηνβνπιίεο πνπ νη ίδηνη ζα 

αλαιάβνπλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηβξάβεπζεο ελδπλακψλεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη 
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αλνίγεη ην δξφκν γηα ηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, ε θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα απνηειεί έλαλ πξαθηηθφ 

θαη φρη ζεσξεηηθφ φξν πνπ ζα απνηειεί ηε βάζε κίαο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πξνο φθεινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. 
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Περύληψη 

 

Σο ςυγκεκριμϋνο ϊρθρο ϋχει ωσ ςτϐχο να διερευνόςει το νϋο ρϐλο που θα ϋχει 
πλϋον ο ςϑγχρονοσ εξελιςςϐμενοσ εκπαιδευτικϐσ με τη ραγδαύα ανϊπτυξη αλλϊ και 
ϋνταξη τησ εκπαιδευτικόσ ψηφιακόσ τεχνολογύασ μϋςα ςτο ςχολεύο. Παρουςιϊζει 
εκπαιδευτικϊ μοντϋλα μεταρρυθμύςεων, αφοϑ πρώτα αποςαφηνύζει για ποιοϑσ 
λϐγουσ η λϋξη «μεταρρϑθμιςη» δεν εύναι η πλϋον κατϊλληλη ϐταν μιλϊμε για 
εκπαιδευτικό αλλαγό. Επιπρϐςθετα αναφϋρονται πρϐτυπα ϋνταξησ των νϋων 
τεχνολογιών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και προτεινϐμενεσ οι αλλαγϋσ, ϐλα με 
γνώμονα την αναβϊθμιςη και ςτόριξη του ρϐλου που καλεύται να λϊβει ο 
εκπαιδευτικϐσ. Κλεύνοντασ εμφαύνει ςτην ανϊγκη να ανακτόςει ο εκπαιδευτικϐσ τη 
χαμϋνη αξύα του και να γύνει βαςικϐ ςτϋλεχοσ τησ κϊθε αλλαγόσ που τον αφορϊ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη, πρϐτυπο ϋνταξησ ψηφιακών 
τεχνολογιών, εκπαιδευτικϐσ 

Δηζαγσγή 

Η ϋνταξη των Νϋων Σεχνολογιών ςτην εκπαύδευςη εύναι επιτακτικό ανϊγκη προκειμϋνου 
να βοηθόςουμε τουσ μαθητϋσ να αυτονομηθοϑν και να οικοδομόςουν μϐνοι τουσ τη νϋα 
γνώςη αλληλεπιδρώντασ με περιβϊλλοντα οικεύα ςε αυτοϑσ και ςχεδιαςμϋνα ςε τϋτοιο 
πλαύςιο και με τϋτοιο τρϐπο ώςτε  να αναδεικνϑεται η πρϐςθετη παιδαγωγικό αξύα τουσ και 
ϐχι η παθητικό πλοόγηςη και η καλαύςθητη γραμμικό παρϊθεςη πληροφοριών.  

Ψςτϐςο η εκπαιδευτικό διαδικαςύα δεν εύναι μονοδιϊςτατη. Υαύνεται να δύνεται 
ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο ρϐλο των μαθητών παραγκωνύζοντασ το ρϐλο του εκπαιδευτικοϑ. Για 
να φτϊςουμε ςτα επιδιωκϐμενα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα θα πρϋπει πρωτύςτωσ να 
ςχεδιϊςουμε ολοκληρωμϋνα το ρϐλο και τισ αρμοδιϐτητεσ του εκπαιδευτικοϑ. Ποιοσ ϐμωσ 
εύναι ο ρϐλοσ του και ποιεσ οι μεταβλητϋσ που τον επηρεϊζουν; Ποιεσ εκπαιδευτικϋσ 
μεταρρυθμύςεισ πρϋπει να γύνουν ώςτε ο ύδιοσ να μην αιςθϊνεται διαρκώσ απαξιωνϐμενοσ; 
το ςυγκεκριμϋνο ϊρθρο προςδοκώ να προβληματύςω ϐλουσ εμϊσ ςχετικϊ με το πώσ θα 
καταφϋρουμε να ενδυναμώςουμε το επϊγγελμϊ μασ και να αποδεύξουμε πωσ μποροϑμε να 
ςταθοϑμε επϊξια ςτο νϋο ψηφιακϐ εκπαιδευτικϐ περιβϊλλον ϐντεσ περόφανοι για τη 
μϐρφωςη που παρϋχουμε ςτουσ πολύτεσ του αϑριο. Γιατύ ϐπωσ ςοφϊ εύπε ο Prensky (2008) 
τεύνουμε να διδϊςκουμε τα παιδιϊ του αϑριο χρηςιμοποιώντασ γνώςεισ, εργαλεύα και 
μεθϐδουσ του χθεσ. 

Μαζεζηαθή Αηκφζθαηξα (Learning Atmosphere) 

Μεταρρϑθμιςη. Λϋξη οικεύα ςτα αφτιϊ του καθενϐσ – ειδικϊ τα τελευταύα χρϐνια με αυτϊ 
που περνϊ η χώρα μασ. Ψςτϐςο ϐταν μιλϊμε για εκπαιδευτικϋσ αλλαγϋσ η λϋξη 
«μεταρρϑθμιςη» δεν φαύνεται να εύναι η πλϋον κατϊλληλη. τη θϋςη του ϐρου 
μεταρρϑθμιςη αντιπροτεύνεται ο ϐροσ «μαθηςιακό ατμϐςφαιρα» (Blikstein & Cavallo, 2002) 

mailto:euriklia_panagiotou@hotmail.com
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θεωρώντασ πωσ η ςυγκεκριμϋνη ϋννοια ταιριϊζει περιςςϐτερο ςτην πολυπλοκϐτητα τησ 
κατϊςταςησ που παρουςιϊζεται ευθϑσ αμϋςωσ. 

Ξεκινώντασ, ο παραλληλιςμϐσ του ςχεδιαςμοϑ ενϐσ πλαιςύου ϋνταξησ των ψηφιακών 
τεχνολογιών ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα κατϊ αναλογύα με την οικεύα ςε ϐλουσ μασ ϋννοια 
τησ ατμϐςφαιρασ αναδεικνϑει τουσ προβληματιςμοϑσ και τα κωλϑματα που πρϋπει να 
αντιμετωπύςει ο εκϊςτοτε μεταρρυθμιςτόσ. 

Όπωσ η ατμϐςφαιρα αποτελεύται τϐςο απϐ μικρϐ ϐςα και απϐ μϊκρο-περιβϊλλοντα, η 
ςϑςταςη των οπούων μπορεύ να εύναι ριζικϊ διαφορετικό ϋχοντασ τη δυνατϐτητα το ϋνα να 
επηρεϊςει το ϊλλο, ϋτςι και το εκπαιδευτικϐ περιβϊλλον ςυνύςταται απϐ πολλοϑσ και 
διαφορετικοϑσ παρϊγοντεσ ϐπωσ το Τπουργεύο Παιδεύασ, τα ςυλλογικϊ ϐργανα των 
εκπαιδευτικών, οι μαθητικού ςϑλλογοι, οι ςϑλλογοι γονϋων και κηδεμϐνων. Εϑκολα γύνεται 
αντιληπτϐ πωσ οι κινόςεισ τησ μιασ ομϊδασ ϋχουν ϊμεςο αντύκτυπο ςτισ υπϐλοιπεσ. Για 
παρϊδειγμα αποφαςύζοντασ το Τπουργεύο Παιδεύασ να εντϊξει τισ νϋεσ τεχνολογύεσ ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα, ο εκπαιδευτικϐσ που αποτελεύ τον «αγωγϐ τησ εκπαιδευτικόσ 
εξϋλιξησ» (Κυνηγϐσ, 1995:2) οφεύλει να επαναςχεδιϊςει τη διδαςκαλύα του με τϋτοιο τρϐπο 
ώςτε να αναδεύξει την πρϐςθετη παιδαγωγικό αξύα που προκϑπτει απϐ τη χρόςη των Νϋων 
Σεχνολογιών. Παρϊλληλα βελτιώνεται ο τρϐποσ με τον οπούο διδϊςκονται οι 
εκπαιδευϐμενοι, ενώ υπϊρχει πιθανϐτητα οριςμϋνοι γονεύσ να δυςαναςχετόςουν 
θεωρώντασ πωσ δεν γύνεται μϊθημα. 

Αν και οι ατμϐςφαιρεσ μασ περιβϊλλουν, εντοϑτοισ εύναι ϊυλεσ και δεν μποροϑν να 
«ψηλαφηθοϑν» απϐ τον ϊνθρωπο. Πρϐκειται για ϋνα ενιαύο οργανικϐ ςϑνολο απϐ πολϑ 
μικρϊ ςτοιχεύα, των οπούων μϐνο ϋνα μϋροσ γύνεται γνωςτϐ ό αντιληπτϐ απϐ το ευρϑ κοινϐ. 
Αντύςτοιχα ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα οι οργανικϋσ δομϋσ που επηρεϊζουν και 
κατευθϑνουν την ταυτϐτητα τησ εκπαύδευςησ εύναι ποικύλεσ και περύπλοκεσ με αποτϋλεςμα 
ϐταν αναφερϐμαςτε ςε αυτϋσ να χρηςιμοποιοϑμε γενικοϑσ ϐρουσ λϐγου χϊρη «Τπουργεύο 
Παιδεύασ», «Ευρωπαώκό Κοινϐτητα». 

Σϋλοσ οι ατμϐςφαιρεσ εύναι ςυςτόματα πολλαπλών μεταβλητών (multi-variable), μετϊ- 
ςταθερών (meta-stable), τα οπούα πολϑ δϑςκολα μποροϑν να προβλεφθοϑν. Η ϑπαρξη 
πολλών μεταβλητών ςημαύνει ϐτι πολλϊ ςτοιχεύα αλλϊζουν ταυτϐχρονα ό 
αλληλοςυνδϋονται. Η μετϊ-ςταθερϐτητα υποδηλώνει την εϑθραυςτη ιςορροπύα των 
πραγμϊτων αφοϑ μια μικρό αλλαγό ςε μια μεταβλητό υποκινεύ αλλαγϋσ και ςτισ υπϐλοιπεσ. 
Η δυςκολύα τησ πρϐβλεψησ ςυνύςταται ςτο ϐτι δεν κυριαρχεύ η νοοτροπύα τησ ενιαύασ 
μεταβλητόσ αιτύου – αποτελϋςματοσ. Σα παραπϊνω ςτοιχεύα ςυνδϋονται με τισ διαχρονικϋσ 
αλλαγϋσ που ςυμβαύνουν ςτο ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα κϊθε φορϊ που εκλϋγεται νϋα 
κυβϋρνηςη. Φαρακτηριςτικϐ επύκαιρο παρϊδειγμα αποτελεύ η κατϊργηςη τησ τρϊπεζασ 
θεμϊτων μϐλισ εννϋα μόνεσ απϐ την ενεργοπούηςό τησ, η απϐςυρςη του νϋου τρϐπου 
ειςαγωγόσ ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, ϐπωσ αυτϐσ οριζϐταν ςτο «Νϋο Λϑκειο». ε αυτϐ 
το ςημεύο να υπογραμμύςω και τη ψόφιςη του Νϋου Αναλυτικοϑ Προγρϊμματοσ πουδών 
για τα Αρχαύα Κατεϑθυνςησ (ΥΕΚ B 156/2015) μϐλισ τϋςςερισ μϋρεσ πριν τισ εκλογϋσ και 
την ευθεύα ανακούνωςη κατϊργηςησ του την επομϋνη των εκλογών(!). Ανϊλογα λοιπϐν με 
την κϊθε πολιτικό ατζϋντα γύνονται διαφορετικϋσ αλλαγϋσ.  

Η παραπϊνω αναλογύα κϊνει με απλϐ και περιεκτικϐ τρϐπο ευδιϊκριτη τη δυςκολύα τησ 
δημιουργύασ μιασ εκπαιδευτικόσ μεταρρυθμιςτικόσ πρϐταςησ, η οπούα να καλϑπτει ϐλεσ 
αυτϋσ τισ παραμϋτρουσ. Ασ μην ξεχνϊμε ϐτι ϐλεσ αυτϋσ οι ςυςτημικϋσ δυναμικϋσ επηρεϊζουν 
τη μεταβολό (Cavallo, 2000) ερμηνεϑοντασ και χρηςιμοποιώντασ τα ερευνητικϊ 
αποτελϋςματα με τον πλϋον ςυμφϋροντα για αυτϋσ τρϐπο. 

Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Δπηκφξθσζεο  

Τν κνληέιν ηεο θνηλόηεηαο κάζεζεο : Πξνζσπηθή δέζκεπζε 

   Η ςυγκεκριμϋνη πρϐταςη ακολουθεύ το μοντϋλο τησ κοινϐτητασ μϊθηςησ (Κυνηγϐσ, 2008), 
το οπούο ςτοχεϑει ςτην προςωπικό δϋςμευςη του εκπαιδευτικοϑ με την εκπαιδευτικό 
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αλλαγό. Ο εκπαιδευτικϐσ παϑει να εύναι «τεχνικϐσ διεκπεραιωτόσ μιασ προδιαγεγραμμϋνησ 
οδηγύασ του Αναλυτικοϑ Προγρϊμματοσ» (Κυνηγϐσ, 2011:155-156) και αποκτϊ 
αναβαθμιςμϋνο ρϐλο, αυτϐν του ςυνδιαμορφωτό.  
  Πώσ ϐμωσ μπορεύ ο εκπαιδευτικϐσ να ςυνδιαμορφώςει την εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη;  

 Καηαλφεζε ελλνηψλ θαη βαζκψλ ειεπζεξίαο. Γηα παξάδεηγκα ζε πξψην επίπεδν 

επεμεγείηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηη εζηί πξφζζεηε παηδαγσγηθή 

αμία. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο αθήλεηαη ν ίδηνο ειεχζεξνο λα δεκηνπξγήζεη 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηέηνηα αμία, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. 

 Διεπζεξία θαη πξφθιεζε. Έλαο εθπαηδεπηηθφο ζπλεζηζκέλνο λα εξγάδεηαη ζε tqm (total 

quality management) πεξηβάιινληα, ηα νπνία δελ ηνπ επέηξεπαλ απνιχησο θακία 

εκπινθή κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, αηζζάλεηαη πξφθιεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπ 

δίλεηαη έλα κεγάιν πεξηζψξην ειεπζεξίαο θαη απηελέξγεηαο ζε απηή ηε κεηαξξχζκηζε. 

 Αίζζεζε ζχλδεζεο κε θνηλφηεηα θαη πεξηθείκελν. Ζ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

θνηλνηήησλ κάζεζεο απνηειεί ζε απηή ηελ πξφηαζε βαζηθή πηπρή. Ο εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Οπηηθνπνηψληαο 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ παηδαγσγηθή ζπκπαξαζχξεη καδί ηνπ θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο, νη 

νπνίνη βιέπνληαο ηηο δεκνζηεχζεηο θαιψλ πξαθηηθψλ ππνζπλείδεηα θάλνπλ ηελ εμήο 

ζθέςε: «θάπνηνο ζαλ εκέλα ην δεκηνχξγεζε, άξα κπνξψ θαη εγψ».  

Οινθιεξσκέλν Πξόηππν έληαμεο ησλ Χεθηαθώλ Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε 

  Η ςυγκεκριμϋνη πρϐταςη βαςύζεται ςτο ολοκληρωμϋνο πρϐτυπο ϋνταξησ των ψηφιακών 
τεχνολογιών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα (Κυνηγϐσ, 2008b) το οπούο επύςημα ξεκύνηςε να 
εφαρμϐζεται ςτην Ελλϊδα το 1996. το ςυγκεκριμϋνο πρϐτυπο υπϊγεται το μοντϋλο τησ 
ενεργητικόσ βιωματικόσ μϊθηςησ (Κυνηγϐσ, 1995), η οπούα αποκτϊ προςωπικϐ νϐημα για 
το μαθητό, ο οπούοσ ςυνεργϊζεται μϋςα ςε ομϊδεσ με την παιδαγωγικό και ςυμβουλευτικό 
καθοδόγηςη του εκπαιδευτικοϑ του. «Αναπτϑςςεται λοιπϐν μια διαλογικό ςχϋςη δαςκϊλου – 
μαθητό με ανϊλογο βαθμϐ προςωπικόσ ευθϑνησ και αυτονομύασ μϋςα ςε ϋνα εξελιςςϐμενο 
εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα» (ςτο ύδιο, 1995: 4).  

Πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο Φ.Σ ζην Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

Δλίζρπζε απνθεληξσηηθώλ δηαδηθαζηώλ: Σηαδηαθή εγθαηάζηαζε ππνδνκώλ 

  Δυςτυχώσ το φαινϐμενο που παρατηρεύται τα τελευταύα χρϐνια εύναι η πρϐωρη αγορϊ 
υπερβολικϊ μεγϊλησ ποςϐτητασ τεχνολογικοϑ εξοπλιςμοϑ χωρύσ κϊποια μελϋτη ό 
ςτρατηγικό με αποτϋλεςμα την ϊςκοπη ςπατϊλη τερϊςτιων χρηματικών ποςών τα οπούα 
θα μποροϑςαν με καλϑτερη διαχεύριςη να αξιοποιηθοϑν για την αναβϊθμιςη τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ.  
  υνεκτιμώντασ το γεγονϐσ πωσ δεν υπϊρχει ακϐμη η κατϊλληλη ανθρώπινη υποδομό για 
την αξιοπούηςη αυτών των εργαλεύων μϋςα απϐ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα απαιτεύται «η 
ενύςχυςη αποκεντρωτικών διαδικαςιών» (Κυνηγϐσ, 1995: 9) προκειμϋνου να υλοποιηθοϑν 
προςεκτικϋσ εφαρμογϋσ ςε μικρό κλύμακα με ςτϐχο την εμπειρικό ϋρευνα και τη 
βιβλιογραφικό τεκμηρύωςη οριςμϋνων δοκιμαςμϋνων προγραμμϊτων χρόςησ ςτα ςχολεύα. 

Αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ γηα δηεξεπλεηηθή κάζεζε 

 Σα υπολογιςτικϊ εργαλεύα εύναι εκεύνα που θα βοηθόςουν τον εξελιςςϐμενο εκπαιδευτικϐ 
κατϊ την μετεξϋλιξη του απϐ απαξιωνϐμενο εκπαιδευτικϐ ςε «επιμορφωνϐμενο παιδαγωγϐ» 
(ςτο ύδιο, 1995: 10) ενθαρρϑνοντασ μαθηςιακϋσ διαδικαςύεσ δημιουργικόσ δϐμηςησ τησ 
γνώςησ και οργϊνωςησ τησ πληροφορύασ μϋςα ςε ςυνεργατικϊ περιβϊλλοντα μϊθηςησ. 
Κατϊ ςυνϋπεια για να επιτευχθοϑν ϐλα αυτϊ θεωρώ βαςικό ανϊγκη την δημιουργύα 
κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνων διερευνητικών λογιςμικών απϐ αρμϐδιουσ πανεπιςτημιακοϑσ 
φορεύσ.  
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Οινθιεξσκέλε, δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο Χ.Τ 

  Η πιςτοπούηςη τησ ποιϐτητασ των εκπαιδευτικών δομημϊτων απϐ καταρτιςμϋνουσ φορεύσ 
εύναι για μϋνα αναγκαύα προκειμϋνου να εύμαςτε βϋβαιοι πωσ τα εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ 
ςχεδιϊςτηκαν με τρϐπο που να υπηρετοϑν τισ αρχϋσ τησ διερευνητικόσ μϊθηςησ.  
 Για να επιτευχθεύ μια ολοκληρωμϋνη και πλόρησ αξιολϐγηςη των εκπαιδευτικών εργαλεύων 
προτεύνεται η διπλό πιςτοπούηςη (ςτο ύδιο, 1995): 

 Γηεπηζηεκνληθή : ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην παηδαγσγηθφ, ηερλνινγηθφ θαη γλσζηηθφ έιεγρν 

ηνπ εξγαιείνπ. 

 Οινθιεξσκέλε: ε νπνία αθνξά ηελ αιιειεπηδξαζηηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ 

ζρεδηαζηψλ θαη νξηζκέλσλ ππνςήθησλ ρξεζηψλ ηνπ εξγαιείνπ. 

Απνθεληξσηηθή αληίιεςε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

  Για πολλοϑσ μελετητϋσ τησ ςχολικόσ μαθηςιακόσ ατμϐςφαιρασ το κϋλευςμα τησ ϋνταξησ 
των νϋων τεχνολογιών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα θα εύναι ςε ϋνα μεγϊλο βαθμϐ 
δϑςκολα επιτεϑξιμο λϐγω των πολλών διαχρονικών παραγϐντων που ενυπϊρχουν βαθειϊ 
ριζωμϋνοι ςε αυτό, ϐπωσ εύναι το αναλυτικϐ πρϐγραμμα ςπουδών, η παιδαγωγικό που 
χαρακτηρύζει το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα αλλϊ και ο τρϐποσ που αυτϐ αξιολογεύ τουσ 
εκπαιδευϐμενοϑσ του. την προςπϊθειϊ τουσ να αποδώςουν τη ςυμπαγό αυτό δομό του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ οι Tyack & Tobin του απϋδωςαν το χαρακτηριςμϐ «γραμματικό 
τησ εκπαύδευςησ» (ϐπωσ αναφϋρεται ςτο Ruthven, 2007: 4) θεωρώντασ ϐτι ενώ κϊθε 
ςτοιχεύο εύναι ανοικτϐ ςε ϋνα βαθμϐ μετϊλλαξησ και εξϋλιξησ η αλλαγό περιορύζεται απϐ το 
ςϑςτημα ωσ ςϑνολο. Κριτικό ςε αυτϐ το επιχεύρημα ϊςκηςε ο Papert (1997) ο οπούοσ 
θεώρηςε πωσ οι παραπϊνω μηχανιςμού εύναι «επακϐλουθα και ϐχι αιτύεσ τησ ςταθερϐτητασ» 
(ςτο ύδιο, 1997 :418). Μϊλιςτα ο ύδιοσ αναβαθμύζει τουσ εκπαιδευτικοϑσ χαρακτηρύζοντϊσ 
τουσ οξυδερκεύσ και ενςυνεύδητουσ χρόςτεσ των νϋων τεχνολογιών ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα διϐτι αντιλαμβϊνονται τα πρϐςθετα παιδαγωγικϊ οφϋλη που ανακϑπτουν.  
   υμπορευϐμενη με την ϊποψη του ύδιου ϐτι «καθώσ οι ιδϋεσ πολλαπλαςιϊζονται, η 
πανταχοϑ παρουςύα του ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό εγκαθιδρϑεται και οι προοπτικϋσ τησ 
βαθειϊσ εκπαιδευτικόσ αλλαγόσ γύνονται πλϋον πραγματικϐτητα»  (ςτο ύδιο, 1997 : 423) 
θεωρώ αναγκαύο κομμϊτι την αποκϋντρωςη τησ ανϊπτυξησ των αναλυτικών 
προγραμμϊτων μϐνο απϐ τουσ εντολοδϐχουσ του Τπουργεύου Παιδεύασ. 

Απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία αλάπηπμεο Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ  

   Προκειμϋνου να εμπλακοϑν περιςςϐτερο οι εκπαιδευτικού ςτη διαδικαςύα αυτόσ τησ 
εκπαιδευτικόσ αλλαγόσ ειςηγοϑμαι τη ςυμμετοχό τουσ ςτη διαδικαςύα ςυζότηςησ, 
διαμϐρφωςησ και υλοπούηςησ του Αναλυτικοϑ Προγρϊμματοσ πουδών, ώςτε ϋμπρακτα να 
αιςθανθοϑν ςυνδιαμορφωτϋσ. Οι ςημερινού εξελιςςϐμενοι εκπαιδευτικού αναςτοχϊζονται 
πϊνω ςτη διδαςκαλύα τουσ, την αξιολογοϑν και την επαναςχεδιϊζουν με αποτϋλεςμα να 
δημιουργοϑν τη δικό τουσ προςωπικό παιδαγωγικό αξιοποιώντασ τισ γνώςεισ τουσ ςε 
ςυνδυαςμϐ με την εμπειρύα που προκϑπτει απϐ την αλληλεπύδραςη με την τϊξη.  
    Θεωρώ λοιπϐν εξαιρετικό ιδϋα τη δημιουργύα υποςτηρικτικόσ πλατφϐρμασ ςτην οπούα θα 
δημοςιεϑονται τα προςωπικϊ προγρϊμματα ςπουδών του εκϊςτοτε εκπαιδευτικοϑ 
αποτελώντασ ςπουδαύο υλικϐ για γϐνιμο διϊλογο, ανταλλαγό ιδεών με αποτϋλεςμα την 
αναβϊθμιςη τησ διαδικαςύασ. Ωλλωςτε ϐταν οι ύδιοι οι εκπαιδευτικού αποτελοϑν κομμϊτι 
του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ χωρύσ να τουσ επιβϊλλεται ϋξωθεν νιώθουν δεςμευμϋνοι και 
φροντύζουν για τη διαρκό αναβϊθμιςη και υλοπούηςό του.  
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Πξνηεηλφκελα κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα θαη επαθφινπζα 

Αλαβάζκηζε  ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

  Απϐ ϐςα περιγρϊφηκαν ςτισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ ςυνϊγεται ϐτι ο εκπαιδευτικϐσ 
αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑσ πυλώνεσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και κατϊ 
ςυνϋπεια τησ «μαθηςιακόσ ατμοςφαιρικόσ αλλαγόσ». Εκεύνοσ βρύςκεται καθημερινϊ μϋςα 
ςτην τϊξη, εκεύνοσ αλληλεπιδρϊ με τουσ μαθητϋσ, εκεύνοσ διαπιςτώνει εϊν ϐςα ϋχουν 
θεςπιςτεύ ςτη θεωρύα επιτυγχϊνονται και υλοποιοϑνται με επιτυχύα ςτην πρϊξη. Επομϋνωσ 
η γνώμη του πρϋπει να ϋχει βαρϑνουςα ςημαςύα ςε κϊθε ςυζότηςη για εκπαιδευτικϋσ 
αλλαγϋσ. Ο εκπαιδευτικϐσ για να καταφϋρει να παραμεύνει αλώβητοσ και να υπογραμμύςει 
την καύρια ςημαςύα του εκπαιδευτικοϑ του ρϐλου, μϋςα ςε ϋνα διαρκώσ εξελιςςϐμενο 
ψηφιοποιημϋνο περιβϊλλον ςτο οπούο οι δυνατϐτητεσ εξ` αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, video-
διαλϋξεων ό παρακολουθόςεων μαθημϊτων τϑπου ΜOOCs - το ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο 
ενςωματώνει δομό του μαθόματοσ με διαδραςτικϐ και ελκυςτικϐ τρϐπο ςε ανοικτϊ 
περιβϊλλοντα αςϑγχρονησ μϊθηςησ (De Freitas, 2013) - εύναι ςυνεχώσ αναπτυςςϐμενεσ, 
οφεύλει να αποτελϋςει τον εξελιςςϐμενο, αναςτοχαζϐμενο (reflexive practitioner)  
επαγγελματύα του μϋλλοντοσ, του οπούου ωςτϐςο ςυχνϊ οι δηλωμϋνεσ πεποιθόςεισ 
(επιςτημολογύα, μϊθηςη, διδακτικό των γνωςτικών αντικειμϋνων) διαφϋρουν απϐ τισ εν 
δρϊςει.  

Δπξεία θαη ζπζηεκαηηθή δηα βίνπ Δπηκόξθσζε 

   Η χρόςη των ηλεκτρονικών υπολογιςτών ςτην κοινωνικοπολιτικό τησ διϊςταςη 
αναπαρϊγει το φαινϐμενο του τεχνολογικοϑ ντετερμινιςμοϑ, την αντύληψη δηλαδό ϐτι η 
τεχνολογύα εύναι αυτϐνομη και ανεξϊρτητη αιτύα για την εξϋλιξη κϊθε κοινωνικόσ 
δραςτηριϐτητασ (Κυνηγϐσ, 1995). Μϋςα ςε αυτϐ το πλαύςιο αρκετού εκπαιδευτικού - και ϐχι 
μϐνο - εξϋφραςαν τισ ενςτϊςεισ τουσ θεωρώντασ πωσ η τεχνολογύα δεν μπορεύ να ςυμβϊλλει 
ςτην αναβϊθμιςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Η παραπϊνω αντύληψη ςυνδϋεται και με 
την προςωπικό παιδαγωγικό του κϊθε εκπαιδευτικοϑ για το τι ςημαύνει μϊθηςη και 
διδαςκαλύα, η οπούα επηρεϊζει τον τρϐπο χρόςησ του υπολογιςτό, οδηγώντασ ςτην εμφανό 
απροθυμύα αρκετών εκπαιδευτικών να εντϊξουν αυτϋσ τισ τεχνολογύεσ ςτη διδαςκαλύα τουσ 
(ςτο ύδιο, 1995; Watson, 2001). Απϐ την ϊλλη μεριϊ οι θιαςώτεσ τησ υπολογιςτικόσ 
τεχνολογύασ υπερθεματύζουν την ευχρηςτύα των νϋων τεχνολογιών προςπαθώντασ να 
μεταπεύςουν τουσ δϑςπιςτουσ ςυναδϋλφουσ τουσ. Αυτϐ ωςτϐςο ϐπωσ παρατηροϑν οι 
Blikstein & Cavallo (2002) μπορεύ να αποτελϋςει το «δοϑρειο ύππο» τησ εκπαιδευτικόσ 
διαδικαςύασ. Σα ύδια ακριβώσ πλεονεκτόματα απϐ τισ νϋεσ ψηφιακϋσ τεχνολογύεσ, τα οπούα 
θα μασ παρακινόςουν να τισ ειςϊγουμε  ςτην εκπαύδευςη, ενϋχουν ταυτϐχρονα τον κύνδυνο 
μιασ πολϑ επιφανειακόσ επαφόσ μαζύ τουσ με αποτϋλεςμα να μην αναδειχθεύ η πρϐςθετη 
παιδαγωγικό αξύα τησ ϋνταξησ τουσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα αφόνοντασ να χαθεύ μια 
ςημαντικό ευκαιρύα για καινοτομύα και αλλαγό. 

  Προκειμϋνου να αποφϑγουμε την ϋκταςη και αναπαραγωγό τϋτοιων φαινομϋνων ϋρχεται 
η  ευρεύα υποχρεωτικό επιμϐρφωςη ωσ αντύδοτο ςτον τεχνολογικϐ ντετερμινιςμϐ. Μϋςα 
απϐ τη διαρκό αυτό επιμϐρφωςη υπϋρμαχοι και κατόγοροι θα ϋρθουν ςε επαφό με την 
πραγματικό παιδαγωγικό αξύα τησ ςωςτόσ χρόςησ των νϋων τεχνολογιών, 
αλληλεπιδρώντασ με εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ, μελετώντασ βαςικϋσ θεωρύεσ μϊθηςησ και 
υλοποιώντασ ϐςα ϋμαθαν ςτην πρϊξη δημιουργώντασ εκπαιδευτικϊ ςενϊρια και δομόματα. 
Η επιμϐρφωςη αυτό πρϋπει να εύναι ςυςτηματικό και δια βύου υποςτηρύζοντασ τον 
εκπαιδευτικϐ ϐλα τα χρϐνια τησ επαγγελματικόσ του πορεύασ. Επύςησ τουλϊχιςτον ςτα 
πρώτα ςτϊδια εξοικεύωςησ με τη νϋα τεχνολογύα θεωρώ απαραύτητη τη δια ζώςησ 
διδαςκαλύα και προτεύνω η εξ αποςτϊςεωσ, αςϑγχρονη εκπαύδευςη να λαμβϊνει χώρα μϐνο 
εφϐςον ϋχει ο εκπαιδευϐμενοσ αποκτόςει την απαιτοϑμενη εμπειρύα και εξοικεύωςη με ϐςα 
εςωκλεύονται ςτην ϋννοια «πρϐςθετη παιδαγωγικό αξιοπούηςη των νϋων τεχνολογιών».  
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   Για την υλοπούηςη των ανωτϋρων εύναι απαραύτητη η δημιουργύα ενϐσ οργανιςμοϑ 
κατϊρτιςησ επιμορφωτών με αυξημϋνα προςϐντα και δεξιϐτητεσ, οι οπούεσ πρϋπει να 
εμπλουτύζονται διαρκώσ μϋςα απϐ τη ςυμμετοχό του επιμορφωτό τϐςο ςε ερευνητικϊ 
projects ϐςο και ςε ςυνϋδρια.  
  Σϐςο η κατϊρτιςη των επιμορφωμϋνων ϐςο και των επιμορφωτών οφεύλει να εύναι καύρια, 
ουςιαςτικό και να μην μοιϊζει με μικρόσ διϊρκειασ ςεμινϊριο, το οπούο προςφϋρει γενικϋσ 
θεωρητικϋσ γνώςεισ ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ (Kynigos, 2003). Η δομό μιασ πλόρουσ 
επιμορφωτικόσ διαδικαςύασ δύνει (ςτο ύδιο, 2003: 9) :  

 Οικειοπούηςη τησ τεχνολογύασ ωσ πρωταρχικϐ ςτϐχο τησ επιμϐρφωςόσ του.  
 Έμφαςη ςτην εκπαιδευτικό πρϊξη, με ϊλλα λϐγια ςτισ εναλλακτικϋσ μεθϐδουσ 

διδαςκαλύασ με τη χρόςη των νϋων τεχνολογιών. 
 Έμφαςη ςτην εφαρμογό ςτην τϊξη, βαςιςμϋνη ςτη ςυνδιδαςκαλύα, ςτην παρατόρηςη 

τϊξησ και ςτισ αναφορϋσ των καθηγητών απϐ τισ εμπειρύεσ τουσ με τουσ μαθητϋσ. 
Παρϊλληλα για να εύναι πετυχημϋνη η επιμορφωτικό διαδικαςύα θα πρϋπει αυτό να 
υλοποιεύται μϋςα απϐ το πλαύςιο:  

 Αυθεντικών ςυζητόςεων τησ ολομϋλειασ, καταθϋτοντασ ο καθϋνασ τουσ 
προβληματιςμοϑσ του επύ τησ διαδικαςύασ και ςυζητώντασ τισ ιδϋεσ του με τουσ 
υπϐλοιπουσ ςυναδϋλφουσ.  

 υζότηςη και προετοιμαςύα υλικών ςε μικρϋσ ομϊδεσ προκειμϋνου να 
καλλιεργηθοϑν οι ομαδοςυνεργατικϋσ δεξιϐτητεσ πρωτύςτωσ ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ 
ώςτε να καταφϋρουν να τισ διδϊξουν επιτυχώσ ςτουσ μαθητϋσ.  

 Σεχνικϋσ αϑξηςησ αναςτοχαςμοϑ, καθϐτι η τροποπούηςη και η ςυνεχόσ βελτύωςη 
των εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων εύναι μια διαδικαςύα ϊμεςα ςυνυφαςμϋνη με το 
εκπαιδευτικϐ ςενϊριο.  

 Εφαρμογό ςτην τϊξη ώςτε ϐλοι οι επιμορφωμϋνοι να αποκτόςουν εμπειρύα και 
προςωπικϊ βιώματα για τη διδαςκαλύα με χρόςη νϋων τεχνολογιών. 

 υμμετοχό ςε κοινϐτητεσ εφαρμογόσ με τη χρόςη των νϋων τεχνολογιών. Η 
επιμϐρφωςη πρϋπει να καλλιεργόςει ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ την κουλτοϑρα τησ 
ςυνεργαςύασ μϋςα απϐ εκπαιδευτικϋσ κοινϐτητεσ δρϊςεισ ώςτε οι ύδιοι μετϊ την 
ολοκλόρωςη τησ επιμϐρφωςησ να ςυνεχύζουν να δραςτηριοποιοϑνται ενεργϊ με 
αυτϋσ.  

    Σϋλοσ ϐπωσ υπογραμμύζει ο Κυνηγϐσ (2003) ϊλλη μια αναγκαύα ςυνθόκη για να εύναι 
πετυχημϋνη η επιμϐρφωςη εύναι η πλόρησ και ςε βϊθοσ κατϊρτιςη του επιμορφωτό. 
τοιχεύα βαςικϊ για ϋναν επιμορφωτό εύναι:  

 Η ϋγκυρη και ουςιαςτικό επϋμβαςη ςτη ςχολικό πραγματικϐτητα προκειμϋνου να 
παρουςιϊςει και να εγκαταςτόςει ςϑγχρονεσ διδακτικϋσ μεθϐδουσ. 

 Η γνώςη τησ διδακτικόσ των/του γνωςτικών/ου αντικειμϋνου/ων.  
 Η παιδαγωγικό του κατϊρτιςη για τισ θεωρύεσ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ. 
 Η υποςτηρικτικό και εμψυχωτικό του δρϊςη απϋναντι ςτουσ επιμορφοϑμενοϑσ του. 

   Προκειμϋνου να υλοποιηθοϑν επιτυχώσ ϐλα αυτϊ ςυςτόνεται η οργϊνωςη επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων ςτα πλαύςια τησ «Οδϑςςειασ» -ϋργου που υλοποιόθηκε το διϊςτημα 1996 – 
2001 και αποτελεύ την πρώτη ςυςτημικό πρωτοβουλύα και δρϊςη με ολοκληρωμϋνο 
χαρακτόρα που εφαρμϐςτηκε ςε εκτενϋσ επύπεδο- με ευρεύα υποχρεωτικό επιμϐρφωςη 
εκπαιδευτικών ανϊλογη με το 20 τοισ εκατϐ του ετόςιου διδακτικοϑ χρϐνου για ϋνα ϋτοσ.  

Δλίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

   Ο ϐροσ υποςτόριξη λαμβϊνεται με την ευρϑτερη δυνατό ϋννοια, δηλαδό αναφϋρεται ςε 
ϐλεσ εκεύνεσ τισ υπηρεςύεσ που θα μποροϑςαν να αποτελϋςουν ςτόριγμα του εκπαιδευτικοϑ 
ςε αυτό τη διαρκό πορεύα εξϋλιξησ και προςωπικόσ προϐδου. Με τον ϐρο υποςτόριξη δεν 
αναφϋρομαι επομϋνωσ μϐνο ςε  τεχνολογικϋσ υποδομϋσ αλλϊ και ςτη διαθεςιμϐτητα πηγών, 
τη δημιουργύα κοινοτότων μϊθηςησ, τη δεςμευτικό εμπλοκό των εκπαιδευτικών τϐςο ςτη 
ςυγγραφό των Αναλυτικών Προγραμμϊτων ϐςο και ςτη δημιουργύα εκπαιδευτικών 
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λογιςμικών (Kynigos, 2003). Εύναι επιτακτικό ανϊγκη οι εκπαιδευτικού να πϊψουν να 
νιώθουν μϐνοι και απομονωμϋνοι κατϊ τη διϊρκεια των προςπαθειών τουσ να εξερευνόςουν 
και να πειραματιςτοϑν με αυτϋσ τισ νϋεσ δυνατϐτητεσ (Watson, 2001).  

Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ Γξάζεο 

   ύγουρα ο ϐροσ κοινϐτητα δεν μπορεύ να προςεγγιςτεύ με ςαφόνεια καθϐτι ενώ ϋχουν 
εντοπιςτεύ βιβλιογραφικϊ κϊποια βαςικϊ κοινϊ θεωρητικϊ ςημεύα για την ϋννοια αυτό, 
εντοϑτοισ δεν υπϊρχουν οριςμϋνα αποδεκτϊ κριτόρια τα οπούα να αποδεικνϑουν κατϊ πϐςο 
μπορεύ να θεωρηθεύ επιτυχημϋνη μια κοινϐτητα για παρϊδειγμα εκπαιδευτικών (Grossman, 
Wineburg, & Woolworth, 2000). Βαςικού ϊξονεσ για την επιτυχύα των κοινοτότων εν γϋνει 
εύναι η αλληλεξϊρτηςη, η αλληλεπύδραςη / ςυμμετοχό, τα κοινϊ ςυμφϋροντα, το ενδιαφϋρον 
για την ϊποψη του κϊθε μϋλουσ καθώσ  και η ϑπαρξη ουςιαςτικών ςχϋςεων.  
   Ψςτϐςο ςϑμφωνα με τουσ Grossman et. al. δεν μποροϑμε να εντϊξουμε την κοινϐτητα των 
εκπαιδευτικών ςτην ευρϑτερη κατηγορύα των κλαςικών επαγγελματικών κοινοτότων. Η 
κοινϐτητα των εκπαιδευτικών διαφϋρει κατϊ πολϑ καθϐτι αποτελεύται απϐ μια ομϊδα 
ατϐμων, οι οπούοι «δεν μιλοϑν την ύδια γλώςςα, ανϊλογα με την ηλικύα την οπούα διδϊςκουν, 
ϋχουν διαφορετικϋσ απϐψεισ κατϊ μόκοσ ϐλησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και επιπλϋον δεν 
ελϋγχουν οι ύδιοι ποιοσ μπαύνει και ποιοσ βγαύνει απϐ την ευρϑτερη ομϊδα» (ςτο ύδιο, 2000:2). 
Επιπρϐςθετα το πολϑωρο και κουραςτικϐ πρϐγραμμϊ τουσ δεν τουσ αφόνει περιθώρια 
αναςτοχαςμοϑ και ανταλλαγόσ απϐψεων μϋςα ςτα πλαύςια των ωρών του (Watson, 2001) – 
και ϐταν ξεκλϋβεται λύγοσ χρϐνοσ – μεταξϑ των διαλλειμϊτων για την ϋναρξη τησ επϐμενησ 
διδακτικόσ ώρασ- αυτϐσ αφιερώνεται ςε ςυζητόςεισ για την επύλυςη πρακτικών 
προβλημϊτων ςτα πλαύςια του μαθόματοσ. 
  ε αυτϐ το ςημεύο να υπογραμμύςω ϊλλο ϋνα βαςικϐ πρϐβλημα που μπορεύ να 
δημιουργηθεύ ςε εκπαιδευτικϋσ κοινϐτητεσ εκτϐσ των πλαιςύων και ωρών του ςχολεύου. 
Ϊχει παρατηρηθεύ ϐτι ςε τϋτοιεσ εξωςχολικϋσ δρϊςεισ τεύνουν να προςϋρχονται ςυνόθωσ 
μϐνο ϊτομα  με δραςτόριο χαρακτόρα που φροντύζουν για την αυτοβελτύωςό τουσ, με 
αποτϋλεςμα αυτού που πραγματικϊ το ϋχουν ανϊγκη, να μϋνουν πϊλι απ΄ϋξω. Παρϊλληλα 
ϐταν οι δρϊςεισ υλοποιοϑνται εκτϐσ ςχολικοϑ πλαιςύου εύθιςται να αλλϊζουν οι 
εκπαιδευτικού αλλϊ ϐχι το περιβϊλλον τουσ, με αποτϋλεςμα ϐταν επιςτρϋφουν να 
εφαρμϐςουν ςτο ςχολεύο ϐςα ϋμαθαν να ςυναντοϑν απογοητευμϋνοι το ύδιο status quo. 
  Επομϋνωσ η δημιουργύα εκπαιδευτικών κοινοτότων ςτισ οπούεσ οι εκπαιδευτικού μποροϑν 
μϋςα ςτα πλαύςια του ςχολικοϑ τουσ ωραρύου, να αναρτοϑν τισ καλϋσ πρακτικϋσ τουσ, να 
ςυζητοϑν και να αλληλεπιδροϑν μεταξϑ τουσ εμβαθϑνοντασ ςτα γνωςτικϊ τουσ αντικεύμενα 
και παροτρϑνοντασ ϊλλουσ πιο διςτακτικοϑσ ςυναδϋλφουσ να εμπλακοϑν ενεργϊ με τη 
δημιουργύα εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων που αξιοποιοϑν τισ νϋεσ τεχνολογύεσ εύναι μια 
εξαιρετικό πρϐταςη. Για το ςκοπϐ αυτϐ προτεύνεται η κατϊ μύα ώρα μεύωςη των ωρών που 
πρϋπει να καλϑψει εβδομαδιαύα ο εκπαιδευτικϐσ με ϊλλεσ υποχρεώςεισ - πϋραν των 
διδακτικών, προκειμϋνου η ώρα αυτό να αφιερώνεται ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα τησ 
ςχολικόσ περιφϋρειασ αλλϊ και τησ ευρϑτερησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ. υςτόνω επύςησ 
οι καλϑτερεσ εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ να αναρτώνται ςε ςυγκεκριμϋνο δϐμημα, το οπούο θα 
περιϋχει τισ καλϋσ πρακτικϋσ του ςυνϐλου των ςχολεύων ανϊ εκπαιδευτικό βαθμύδα και 
γνωςτικϐ αντικεύμενο. Με αυτϐ τον τρϐπο επιτυγχϊνεται κατϊ τον Κυνηγϐ (2008a) η 
«δημιουργύα μηχανιςμών αναγνώριςησ τησ ϑπαρξησ, τησ ταυτϐτητασ και των προώϐντων 
αυτών των κοινοτότων με το να τα κϊνουν ευρϋωσ διαθϋςιμα και με το να δημιουργοϑν 
μηχανιςμοϑσ που θα ελϋγχουν την ποιϐτητϊ τουσ». Βϋβαια θα πρϋπει να δοθοϑν τα 
απαραύτητα κονδϑλια απϐ την ευρωπαώκϊ πακϋτα προγραμμϊτων προκειμϋνου να 
χρηματοδοτηθοϑν ακαδημαώκϊ αναγνωριςμϋνοι οργανιςμού για την υποςτόριξη και 
δημιουργύα τϋτοιων κοινοτότων. 
  Μϋςα απϐ τισ κοινϐτητεσ ο εκπαιδευτικϐσ αιςθϊνεται ϐτι ςυμμετϋχει ςτη ςυλλογικό 
ανϊπτυξη του επαγγϋλματϐσ του και διαδραματύζει κεντρικϐ ρϐλο ςε αυτό την εκπαιδευτικό 
αλλαγό που ςηματοδοτεύ η ϋνταξη των νϋων τεχνολογιών ςτην εκπαύδευςη. 
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Πιαηθόξκεο ζπλ-θαηαζθεπήο δηεξεπλεηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη εξγαιείσλ 

  Όταν μιλϊμε για νϋεσ τεχνολογύεσ αντιλαμβανϐμαςτε πωσ ο εξελιςςϐμενοσ  εκπαιδευτικϐσ 
οφεύλει να ϋχει μια αρκετϊ μεγϊλη εξοικεύωςη με λογιςμικϊ αλλϊ εργαλεύα προκειμϋνου να 
αξιοποιόςει τισ νϋεσ αυτϋσ λειτουργικϐτητεσ ωσ μϋςα για ϋκφραςη, αντανϊκλαςη, 
εκπροςώπηςη, πραγματοπούηςη και καταςκευό. (Kynigos, 2003) 
  Για να επιτευχθεύ αυτϐ η δημιουργύα ειδικών πλατφϐρμων μϊθηςησ, οι οπούεσ θα 
αποτελοϑν προςαρμοςτικϊ εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα ςυναςπιςμϋνα με τισ αρχϋσ τησ 
εκπαύδευςησ ενηλύκων (Μουζϊκησ, 2006) – εφϐςων απευθϑνονται ςε εκπαιδευτικοϑσ θα 
όταν μια λϑςη. Με αυτϐ τον τρϐπο θα λαμβϊνεται υπϐψη το προςωπικϐ ςτυλ μϊθηςησ του 
κϊθε εκπαιδευϐμενου χωρύσ να επιβϊλλεται ϋνασ μϐνοσ τϑπο μϊθηςησ (Kynigos, 2003). 
Παρϊλληλα οι ενόλικοι μαθαύνουν ενεργητικϊ, επιζητώντασ η ςυμμετοχό τουσ ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα να προωθεύ τη διερεϑνηςη του προσ διδαςκαλύα θϋματοσ, ενώ 
δύνουν ιδιαύτερη ϋμφαςη και ςτην αλληλεπιδραςτικϐτητα, ςτο γεγονϐσ δηλαδό ϐτι θϋλουν 
να ςυμμετϋχουν ςε αυτϐ που μαθαύνουν. Ο διδϊςκων εύναι για τον ενόλικο ϋνασ ιςϐτιμοσ 
ϊλλοσ με περιςςϐτερεσ γνώςεισ, τον οπούο δε θα διςτϊςει να ςυμβουλευτεύ, να 
αλληλεπιδρϊςει μαζύ του, να ψϊξει το πληροφοριακϐ υλικϐ που του ςυςτόνει για να 
εμβαθϑνει περιςςϐτερο ςτο περιεχϐμενο.  
  Επομϋνωσ η πλατφϐρμα που θα δημιουργηθεύ πρϋπει να υποςτηρύζει «την εισ βϊθοσ 
πρϐςβαςη» (ςτο ύδιο, 2003: 16) των εκπαιδευτικών, ϋτςι ώςτε να ϋχουν τη δυνατϐτητα να 
δημιουργοϑν οι ύδιοι τα δικϊ τουσ εργαλεύα και τουσ δικοϑσ τουσ πϐρουσ για τουσ μαθητϋσ. 
Μϊλιςτα ο Κυνηγϐσ (2003) χαρακτηρύζει αυτό τη λογικό ωσ το παρϊδειγμα του λευκοϑ 
κουτιοϑ (white box paradigm) τονύζοντασ την ανϊγκη οι εκπαιδευτικού αλλϊ και οι μαθητϋσ 
να αποκτοϑν τϐςο βαθιϊ πρϐςβαςη ςτην τεχνολογύα ώςτε να καταςκευϊζουν και να 
αναςκευϊζουν τεχνουργόματα χωρύσ να εύναι απαραύτητη η ϊριςτη γνώςη 
προγραμματιςτικών γλωςςών ό ϊλλων τεχνικών πληροφοριών. Μϐνο μϋςα απϐ αυτό τη 
διαδικαςύα οι εκπαιδευτικού θα ϋρθουν κοντϊ με την τεχνολογύα, θα την οικειοποιηθοϑν και 
θα τη χρηςιμοποιόςουν μϋςα ςτη διδαςκαλύα τουσ. Για το ςκοπϐ αυτϐ πρϋπει να δοθοϑν 
φυςικϊ τα απαραύτητα ευρωπαώκϊ κονδϑλια ώςτε να χρηματοδοτηθοϑν οι αρμϐδιοι 
πανεπιςτημιακού φορεύσ που εύναι ςε θϋςη να υποςτηρύξουν μια τϋτοια διαδικαςύα. 

πκπεξάζκαηα 

  υγκεφαλαιώνοντασ ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ ςόμερα κλυδωνύζεται απϐ ποικύλεσ 
μεταβλητϋσ. αφώσ τα ϐςα προαναφϋρθηκαν μπορεύ να φαντϊζουν ιδεατϊ και 
ανεφϊρμοςτα ςτη δϑςκολη αυτό εποχό που ζοϑμε. Ψςτϐςο αποτελοϑν το ϋναυςμα για 
ςκϋψη και περαιτϋρω ενδοςκϐπηςη προκειμϋνου ϐλοι μαζύ ςυλλογικϊ να 
δραςτηριοποιηθοϑμε και να διεκδικόςουμε το ρϐλο που μασ αξύζει. Ασ ςταματόςουμε πια να 
μοιϊζουμε με μυγμηγκοειδό που τρϋχουν να υλοποιόςουν τισ πολλαπλϋσ υποχρεώςεισ τουσ, 
διαρκώσ απαξιωνϐμενοι και υπϐ-αμειβϐμενοι. Ϊχει φτϊςει πλϋον η ώρα να 
επαναπροςδιορύςουμε το ρϐλο μασ ενδυναμώνοντασ το επϊγγελμϊ μασ και τισ αρμοδιϐτητεσ 
μασ. Οι νϋεσ τεχνολογύεσ ςυμπορεϑονται με αυτό την αλλαγό. Ασ μην αφόςουμε την ευκαιρύα 
να χαθεύ. 
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Πεξίιεςε 

 

Η ιςτορύα τησ Μεγϊλησ του Γϋνουσ χολόσ εύναι μοναδικό ανϊμεςα ςε ϐλα τα εκπαιδευτικϊ 
ιδρϑματα του ευρϑτερου ελλαδικοϑ χώρου. Η αδιϊκοπη πορεύα τησ ςτο χρϐνο απϐ το 1454 ωσ 
ςόμερα την καθιςτοϑν ςημεύο αναφορϊσ. Η φόμη τησ, βϋβαια, ςχετύζεται κυρύωσ με το χώρο τησ 
κλαςικόσ εκπαύδευςησ και ϐχι με εκεύνον των θετικών επιςτημών. Ψςτϐςο, παρατηρεύται ςτο δεϑτερο 
μιςϐ του 19ου αιώνα μια διςτακτικό αλλϊ ςαφόσ ςτροφό προσ τη διδαςκαλύα των θετικών 
επιςτημών. Αναμφύβολα, η ςημαντικϐτερη ϋνδειξη  αυτόσ τησ τϊςησ εύναι ο ςταδιακϐσ εξοπλιςμϐσ τησ 
οργανοθόκησ τησ χολόσ με ϐργανα φυςικόσ και χημεύασ. Πρϊγματι, ςτα τϋλη του αιώνα η χολό 
διαθϋτει μια αξιοζόλευτη ςυλλογό 250 και πλϋον οργϊνων. την παροϑςα εργαςύα αναφϋρονται τα 
23 επιςτημονικϊ ϐργανα που αποτϋλεςαν την πρώτη ςειρϊ οργϊνων τησ χολόσ και παρουςιϊζονται 
αναλυτικϊ τα περιςςϐτερα απϐ αυτϊ. τϐχοσ τησ εργαςύασ εύναι η ςυνειςφορϊ ςτη μελϋτη του 
εξοπλιςμοϑ για τη διδαςκαλύα τησ πειραματικόσ φυςικόσ ςτα ελληνικϊ ςχολεύα τησ Πϐλησ ςτο 
δεϑτερο μιςϐ του 19ου αιώνα καθώσ και η ανϊδειξη του ρϐλου των δωρεών ςτη ςχετικό διαδικαςύα. 

  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Μεγϊλη του Γϋνουσ χολό, Επιςτημονικϊ ϐργανα, Υυςικό, Φατζη-τεφανόσ 
Γαώτανϊκησ. 

 

Η Μεγϊλη του Γϋνουσ χολό ιδρϑθηκε λύγο μετϊ την ϊλωςη τησ Πϐλησ, το 1454, απϐ τον 
Πατριϊρχη Γεννϊδιο χολϊριο και λειτουργεύ ανελλιπώσ μϋχρι ςόμερα με ϋνα μικρϐ 
διϊλειμμα το 1821. Απϐ το 1882 ςτεγϊζεται ςτο εντυπωςιακϐ ιδιϐκτητο κτόριο που 
δεςπϐζει ςτο Υανϊρι. Σο πρϐγραμμα ςπουδών τησ χολόσ μϋχρι τα μϋςα του 19ου αιώνα 
όταν ςαφϋςτατα ςτραμμϋνο προσ την κλαςικό παιδεύα με ελϊχιςτεσ και μικρόσ διϊρκειασ 
εξαιρϋςεισ (Κοϑγκασ, 2004). Σα μαθόματα των θετικών επιςτημών εύτε απουςύαζαν εντελώσ 
εύτε διδαςκϐντουςαν ελϊχιςτεσ ώρεσ εβδομαδιαύωσ. Ψςτϐςο, φαύνεται πωσ υπόρχε κϊποια 
ςυλλογό οργϊνων πειραματικόσ φυςικόσ  ςτο πρώτο μιςϐ του αιώνα, αν και το 1865 ϋχουν 
απολεςτεύ ςχεδϐν ϐλα.  χετικό αναφορϊ απαντϊται ςτη λογοδοςύα του 1865-66: «Η μεν 
ουν Μεγϊλη χολό, κεκτημϋνη ϊλλοτε ςυλλογϊσ τύνασ παντούων οργϊνων, τασ πϊςασ 
απώλεςε δια τασ επ’εςχϊτων των χρϐνων περιπετεύασ, πλην μϐλισ παλαιών τινών 
γεωγραφικών ςφαιρών και πινϊκων, ενϐσ βαρομϋτρου, ενϐσ θερμομϋτρου, ενϐσ 
μικροςκοπύου και ενύων ϊλλων αχρόςτων λειψϊνων και ςυντριμμϊτων». 

Η κατϊςταςη αλλϊζει ςταδιακϊ απϐ τα μϋςα του 19ου αιώνα. Η αλλαγό τησ ςτϊςησ 
απϋναντι ςτη διδαςκαλύα τησ πειραματικόσ φυςικόσ διαφαύνεται ςτη λογοδοςύα του 1864-
1865 (Κλεϐβουλοσ, 1865) ϐπου επαινεύται ο καθηγητόσ Ανδρϋασ παθϊρησ διϐτι 
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κατϐρθωςε να διδϊξει ςτοιχεύα τησ πειραματικόσ φυςικόσ παρϐλο που δεν ϋχει ςτη διϊθεςό 
του τα απαραύτητα ϐργανα. 

Την επόμενη χρονιά ο αυτοκρατορικός αρχιτέκτονας Χατζη-Στεφανής 
Γαϊτανάκης δωρίζει στη Σχολή μια σειρά από 23 επιστημονικά όργανα υπό τον όρο 
να γίνεται δεκτός κάθε χρόνο στη Σχολή ένας υπότροφος μαθητής από την Μάδυτο, 
τον τόπο καταγωγής του δωρητή(Κλεόβουλος, 1866). Η Μάδυτος βρίσκεται στην 
απέναντι ακτή από τα Δαρδανέλια και το σημερινό όνομά της είναι Εσκί Ετζέ 
Αμπάτ. Οι υποτροφίες δίνονται από το αμέσως επόμενο σχολικό έτος (Κλεόβουλος, 
1867). Ο Χατζη-Στεφανής Γαϊτανάκης (εικόνα 1) έχει κτίσει ανάμεσα σε άλλα τον 
Άγιο Νικόλαο Χάλκης το 1857 και το Λίθινο Στρατώνα το 1847 σε συνεργασία με 
τον Άγγλο αρχιτέκτονα M.Smith. 

   

Δηθφλα 1. Υαηδε-ηεθαλήο Γατηαλάθεο (1821-1880). 

Πρϋπει να ςημειωθεύ πωσ η ςυγκεκριμϋνη ςυλλογό οργϊνων ϋχει αρχικϊ δωριθεύ απϐ τον 
Γαώτανϊκη ςτα Γαώτανϊκεια εκπαιδευτόρια τα οπούα εύχε χτύςει ο ύδιοσ το 1857 ςτην 
Μϊδυτο. Εύναι αξιοπερύεργο το γεγονϐσ πωσ 8 μϐλισ χρϐνια αργϐτερα τα δωρύζει ςτη 
Μεγϊλη του Γϋνουσ χολό, αφαιρώντασ τα απϐ τα εκπαιδευτόρια τησ πατρύδασ του. Σα 
εκπαιδευτόρια περιλϊμβαναν πλόρη επτατϊξια αςτικό ςχολό αρρϋνων, πλόρεσ εξατϊξιο 
παρθεναγωγεύο και πλόρεσ νηπιαγωγεύο, με 800 περύπου μαθητϋσ και μαθότριεσ και 12 
διδαςκϊλουσ και διδαςκϊλιςςεσ. Επύςησ υπόρχε βιβλιοθόκη και οικοτροφεύο. Σα 
Γαώτϊνακεια εκπαιδευτόρια καταςτρϊφηκαν το 1915 κατϊ τη διϊρκεια βομβαρδιςμοϑ τησ 
Αντϊντ ςτον πρώτο παγκϐςμιο πϐλεμο.  

Ο Φρυςϐςτομοσ Παπαδϐπουλοσ αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ (Παπαδϐπουλοσ, 1890): «Εν 
τη ελληνικό δε ςχολό μϋχρι του 1861 εδιδϊςκοντο και τρύτησ Γυμναςιακόσ τϊξεωσ 
μαθόματα, αλλϊ δεν γνωρύζω διατύ η χολό εκεύνη παρόκμαςεν η δε πλουςύα τησ ςυλλογόν 
οργϊνων τησ Υυςικόσ και χημεύασ εδωρόθη τη εν Κων/πϐλει Μεγϊλη του Γϋνουσ χολό». Ο 
Γαώτανϊκησ γρϊφει ςτο υνοδικϐ Γρϊμμα με αριθμϐ πρωτοκϐλλου 27 και διεκπεραύωςησ 24 
τησ 28ησ Δεκεμβρύου 1865: «…δωρόςαςθαι προσ την Μ. του Γ. χολόσ τα ϐργανα τησ 
Πειραματικόσ Υυςικόσ, ϊτινα εύχε προμηθεϑςει δια την χολόν τησ πατρύδασ του Μαδϑτων, 
ϋμενον δε τϋωσ ϊχρηςτα, ωσ μη αναγκαιοϑντα  αυτό». (Παλαμϊσ, 1890). Υαύνεται πωσ η 
θϋληςη του Γαώτανϊκη όταν να προαχθοϑν τα εκπαιδευτόρια ςτο καθεςτώσ του Γυμναςύου 
και επειδό αυτϐ δεν επετεϑχθη δώριςε τα ϐργανα ςτη χολό ώςτε να εξαςφαλύςει 
τουλϊχιςτον την υποτροφύα για ϋναν μαθητό απϐ την Μϊδυτο κϊθε χρϐνο (ιταρϊσ, 1971). 

ε κϊθε περύπτωςη, το ςύγουρο εύναι πωσ η ςυγκεκριμϋνη δωρεϊ βελτύωςε ςημαντικϊ 
την πειραματικό υποδομό τησ χολόσ. Δεν εύναι τυχαύο το γεγονϐσ πωσ ςτο επϐμενο ςχολικϐ 
ϋτοσ τα μαθόματα τησ πειραματικόσ φυςικόσ αυξόθηκαν απϐ 1 ςε 3 εβδομαδιαύωσ 
(Κλεϐβουλοσ, 1867). Αναφϋρεται, επύςησ, πωσ ο Γαώτανϊκησ ϋχει δεςμευθεύ πωσ θα δωρύςει 
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ςτο ϊμεςο μϋλλον μια «αεραντλύαν των τελειοτϋρων» (Κλεϐβουλοσ, 1866). Πρϊγματι το 
επϐμενο ςχολικϐ ϋτοσ ο Γαώτανϊκησ διαθϋτει 2925 γρϐςια (650 φρϊγκα) (Κλεϐβουλοσ, 
1867) για την αγορϊ αεραντλύασ η οπούα ϐπωσ αναφϋρεται ςτον κατϊλογο οργϊνων τησ 
ετόςιασ ϋκθεςησ του ςχολικοϑ ϋτουσ 1866-1867 (Κλεϐβουλοσ, 1867)  εύναι μύα «αεραντλύα 
μετϊ δϑο πλακών του εκρετϊν». Ο Secretan υπόρξε ϋνασ απϐ τουσ κορυφαύουσ 
καταςκευαςτϋσ οργϊνων ςτη Γαλλύα κατϊ το δεϑτερο μιςϐ του 19ου αιώνα (Brenni, 1994).  

Σα ϐργανα τησ δωρεϊσ εύναι τα εξόσ (Κλεϐβουλοσ, 1866): Μεγϊλο πλανητικϐ ςϑςτημα 
κατϊ Κοπϋρνικον, χωρομετρικϐσ γωνιογρϊφοσ (equerre d’arpeuteur), υδροςτϊθμη (niveau 
d’eau avec son pied), αςτρολϊβιον (alidade en cuivre), χωρομετρικϐν εργαλεύον (cercle 
repetiteur), ηλεκτρικό μηχανό (machine electrique), δϑο παραβολικϊ κϊτοπτρα (deux 
miroirs paraboliques), ηλεκτροφϐρον (electrophore), λουγδουνικό φιϊλη (bouteille de 
Leyde), ηλεκτρικό ςυςτοιχύα και εκκενωτόσ (batterie electrique e exitateur), ηλεκτρϐμετρον 
(electrometer), ηλεκτροςκϐπιον (electroscope). ηλεκτρικϐν εκκρεμϋσ   (pendule electrique), 
κϑλινδροι προσ απϐδειξη τησ αρχιμηδεύου αρχόσ (cylinders servant a demonrer Le principe 
d’Archimede), υϋλινον πρύςμα (prisme) λουγδουνικϐν τετρϊγωνον (tablean magiqe on 
carrean de Leyde), ηλεκτρϐμετρον διςκοφϐρον (electrometre a cadran), βολταώκϐν 
ςφαιροβϐλον (pistolet de Volta), ηλεκτρικϐσ κυνηγϐσ (chasseur tirant), ηλεκτρικϐσ ϐλμοσ 
(motieur (sic) electrique), ςυςκευαςύα τησ χαλϊζησ (appareil de la grele), ηλεκτρικό 
κωδωνοκρουςύα (carillou a trios-tinbres) και μαγικϐσ ςωλόν (tube etincelant).  

Δυςτυχώσ, δεν αναφϋρεται πουθενϊ ςτον κατϊλογο το ϐνομα κϊποιου καταςκευαςτό. ε 
ϐλα τα ϐργανα, πλην του πλανητϊριου, παρατύθενται οι αντύςτοιχοι γαλλικού ϐροι, ςτοιχεύο 
που οδηγεύ ςτο αςφαλϋσ ςυμπϋραςμα πωσ πρϐκειται για ϐργανα γαλλικόσ καταςκευόσ. 
Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ οι γαλλικού ϐροι περιϋχουν πολλϊ λϊθη, πιθανώσ τυπογραφικϊ.  

Σα ϐργανα μποροϑν να ομαδοποιηθοϑν ωσ εξόσ:  

Για τη διδαςκαλύα του ηλεκτριςμοϑ: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.  

Για τη διδαςκαλύα τησ αςτρονομύασ: 1. 

Για τη διδαςκαλύα τησ τοπογραφύασ: 2, 3, 4, 5. 

Για τη διδαςκαλύα τησ οπτικόσ: 7, 15. 

Για τη διδαςκαλύα τησ υδροςτατικόσ: 14. 

Η ποςοτικό υπεροχό των οργϊνων των ςχετικών με τον ηλεκτριςμϐ εύναι εμφανόσ. 
Αντύςτοιχη υπεροχό παρατηρεύται ςτα περιςςϐτερα ςχολεύα τησ εποχόσ και εύναι 
αναμενϐμενη καθώσ τα ςχετικϊ πειρϊματα εύναι απϐ τα πιο εντυπωςιακϊ και ο ηλεκτριςμϐσ 
αποτελοϑςε την ϋρευνα αιχμόσ ςτη φυςικό του δεϑτερου μιςοϑ του 19ου αιώνα. 

Σα ςχολικϊ ϋτη 1866-1867 (Κλεϐβουλοσ, 1867), 1878-1879 (Παλαμϊσ, 1879) και 1880-
1881 (Παλαμϊσ, 1881) η χολό πραγματοπούηςε με τη βοόθεια δωρεών μεγϊλεσ προμόθειεσ 
επιςτημονικών οργϊνων ενώ τακτικϊ δωρύζονται μεμονωμϋνα ϐργανα ςτη χολό. Ο 
εξοπλιςμϐσ αυτϐσ εύναι ϋξω απϐ τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ εργαςύασ. 

τα πλαύςια του εμπλουτιςμοϑ του Ελληνικοϑ Αρχεύου Επιςτημονικών Οργϊνων του 
Εθνικοϑ Ιδρϑματοσ Ερευνών (www.hasi.gr), ο ςυγγραφϋασ τησ εργαςύασ πραγματοπούηςε 
δϑο επιςκϋψεισ ςτη Μεγϊλη του Γϋνουσ χολό το 2010 και το 2014. Σα περύπου 180 
επιςτημονικϊ ϐργανα που βρϋθηκαν ςτουσ χώρουσ που μασ υπϋδειξε η διεϑθυνςη τησ 
χολόσ καταγρϊφηκαν και φωτογραφόθηκαν. Η ϋρευνα που ακολοϑθηςε εςτιϊςτηκε ςτην 

http://www.hasi.gr/
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ταυτοπούηςη των οργϊνων και ϐπου εύναι δυνατϐν τον προςδιοριςμϐ του καταςκευαςτό 
και του χρϐνου καταςκευόσ. ημαντικό βοόθεια ςτην ϋρευνα αποτελοϑν οι ςχετικϋσ 
αναφορϋσ και οι κατϊλογοι οργϊνων που υπϊρχουν ςτισ ετόςιεσ εκθϋςεισ λειτουργύασ που 
εκδύδουν οι ςχολϊρχεσ. Δυςτυχώσ, πολλϊ απϐ τα ϐργανα που αναφϋρονται ςτουσ 
καταλϐγουσ δεν εύναι ανϊμεςα ςε αυτϊ που καταγρϊφηκαν κατϊ τισ επιςκϋψεισ μασ ενώ για 
ϊλλα δεν υπϊρχει βεβαιϐτητα ωσ προσ την ταυτοπούηςό τουσ. Όπου υπϊρχει ςχετικϐ θϋμα 
αναφϋρεται ςτην παρουςύαςη των οργϊνων που ακολουθεύ. Λϐγω χώρου δεν θα 
παρουςιϊςουμε αναλυτικϊ κϊποια επιςτημονικϊ ϐργανα που εύναι ευρϋωσ γνωςτϊ ϐπωσ το 
απλϐ ηλεκτροςκϐπιο. 

  

Μεγϊλο πλανητικό ςύςτημα κατϊ Κοπϋρνικον 

Σο εντυπωςιακϐ πλανητϊριο τησ εικϐνασ 2 ϋχει διαςωθεύ αλλϊ με πολλϋσ ελλεύψεισ. 
Περιλαμβϊνει τον Ϋλιο, τουσ 8 γνωςτοϑσ πλανότεσ τησ εποχόσ και τουσ δορυφϐρουσ τουσ. 
υγκεκριμϋνα, υπϊρχει ο Ερμόσ, η Αφροδύτη, ο Ωρησ χωρύσ δορυφϐρουσ (ανακαλϑφθηκαν το 
1877), ο Δύασ με τουσ 4 Γαλιλαώκοϑσ δορυφϐρουσ, ο Κρϐνοσ με τουσ 8 τϐτε γνωςτοϑσ 
δορυφϐρουσ, ο Ουρανϐσ με 6 δορυφϐρουσ και ο Ποςειδώνασ με 1 δορυφϐρο. 

Για την κύνηςη τησ Γησ και τησ ελόνησ υπϊρχει ειδικό διϊταξη απϐ ομϊδα γραναζιών. Η 
κύνηςη του πλανηταρύου γινϐταν με μανιβϋλα που λεύπει. Γενικϊ το πλανητϊριο παρουςιϊζει 
πολϑ μεγϊλεσ ελλεύψεισ, με κυριϐτερεσ εκεύνη του Ϋλιου, του πλανότη Κρϐνου και τησ 
επιφϊνειασ τησ Γησ (ϋχει διαςωθεύ μϐνο ο ςκελετϐσ τησ). Ο πλανότησ Ποςειδώνασ 
ανακαλϑφθηκε το 1846. Η παρουςύα του ςτο πλανητϊριο τοποθετεύ τον χρϐνο καταςκευόσ 
τησ διϊταξησ ςτο διϊςτημα 1846-1857. Πρϊγματι, ο γαλλικϐσ ούκοσ καταςκευόσ 

επιςτημονικών οργϊνων Breton frères παρουςιϊζει ϋνα πλανητϊριο εξαιρετικόσ ομοιϐτητασ 

ςτον εμπορικϐ κατϊλογο του 1852 (Breton frères, 1852). Η ομοιϐτητα, οι διαςτϊςεισ 
(διϊμετροσ 1,33 m)  και η χρονολογικό ταϑτιςη μασ επιτρϋπουν να θεωρόςουμε με 
αςφϊλεια πωσ το πλανητϊριο τησ χολόσ προϋρχεται απϐ τον ςυγκεκριμϋνο καταςκευαςτό. 

     

 

Εικόνεσ 2-3. Μεγϊλο πλανητικό ςύςτημα κατϊ Κοπϋρνικον και χρόςη 
χωρομετρικού γωνιογρϊφου (Le copendium,. 10/5/2015). 
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Φωρομετρικόσ γωνιογρϊφοσ (equerre d’arpeuteur (sic)) ωςτό: equerre d'arpenteur 

Δεν ϋχει βρεθεύ. Πρϐκειται για τοπογραφικϐ ϐργανο, ςυνόθωσ καταςκευαςμϋνο απϐ 
ορεύχαλκο. Η διατομό του ϋχει ςυνόθωσ ςχόμα κανονικοϑ οκταγώνου αλλϊ μπορεύ επύςησ να 
εύναι τετρϊγωνη ό κυκλικό, ϋχουν δε καταςκευαςτεύ ακϐμα και ςφαιρικού γωνιογρϊφοι. Σο 
ϐργανο διαθϋτει 8 ςχιςμϋσ, ανϊ 2 απϋναντι (Le copendium, 10/5/2015). Με τη βοόθεια των 
ςχιςμών ο χειριςτόσ του οργϊνου μποροϑςε να μετρόςει και να ορύςει ορθϋσ γωνύεσ ςτο 
πεδύο εργαςύασ (εικϐνα 3). Επύςησ, διαθϋτει υποδοχό για να τοποθετεύται ςε τρύποδο ό 
μονϐποδο ενώ ςε αρκετϊ μοντϋλα υπόρχε μια μαγνητικό πυξύδα ςτην κορυφό του οργϊνου. 
Δεν υπϊρχουν ςτοιχεύα για την ακριβό μορφό του ςυγκεκριμϋνου οργϊνου οϑτε ϋχει βρεθεύ.  

Τδροςτϊθμη (niveau d’eau avec son pied) 

Η υδροςτϊθμη (εικϐνα 5) εύναι ϋνα απϐ πιο απαραύτητα ϐργανα για τον τοπογρϊφο τησ 
ςυγκεκριμϋνησ εποχόσ. Φρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμϐ τησ κατακϐρυφησ απϐςταςησ 
δϑο ςημεύων Α και Β του εδϊφουσ (Δαμαςκηνϐσ, 1875). Αποτελεύται απϐ ϋναν ορειχϊλκινο 
οριζϐντιο ςωλόνα, ο οπούοσ ςυναρμολογεύται απϐ 3 κομμϊτια και ςτηρύζεται με ειδικό 
υποδοχό ςε τρύποδο, το οπούο πρϋπει να ςυμπεριλαμβανϐταν ςτο ςυγκεκριμϋνο ϐργανο 
ςϑμφωνα με το γαλλικϐ κεύμενο. τα ϊκρα του ςωλόνα τοποθετοϑνται δϑο διϊφανα 
κατακϐρυφα δοχεύα και η διϊταξη γεμύζει με νερϐ.  Η διϊταξη αποςυναρμολογεύται και 
αποθηκεϑεται ςε ξϑλινη θόκη μεταφορϊσ. Η υδροςτϊθμη και η θόκη ϋχουν βρεθεύ (εικϐνα 4) 
ενώ το τρύποδο ϐχι.  

Φωρομετρικόν εργαλεύον (cercle repetiteur) 

Πρϐκειται για ϐργανο τοπογραφύασ και γεωδαιςύασ, αντύςτοιχο του θεοδϐλιχου (εικϐνα 
6). Αποτελεύται απϐ γωνιομετρικϐ κϑκλο πϊνω ςε μεταλλικό βϊςη με τρύα πϐδια και 
ιςοπεδωτικοϑσ κοχλύεσ. Δϑο διϐπτρεσ (μικρϊ τηλεςκϐπια) μποροϑν να ςτρϋφονται γϑρω 
απϐ ϊξονα κϊθετο ςτο επύπεδο του γωνιομετρικοϑ κϑκλου. Σο ϐργανο εύναι ϋτςι 
ςχεδιαςμϋνο ώςτε ο χρόςτησ αφοϑ πϊρει μια ςειρϊ απϐ μετρόςεισ με ςυγκεκριμϋνα βόματα 
να μπορεύ να περιορύςει ςημαντικϊ  τα τυχαύα ςφϊλματα μϋτρηςησ (Arago, 1856). Σο 
ϐργανο δεν ϋχει βρεθεύ.  

 

Εικόνεσ 4-5 . Η υδροςτϊθμη τησ χολόσ και ςχετικό λιθογραφύα (Le copendium, 
9/5/2015). 

https://www.google.gr/search?q=equerre+d%27arpenteur&spell=1&sa=X&ei=1q0pVe2bMOW57gbij4GYCA&ved=0CBkQvwUoAA&biw=1280&bih=887
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Εικόνεσ 6-7 . Γωνιομετρικόσ κύκλοσ (Arago, 1856) και ηλεκτρικό μηχανό 
Ramsden (Λϊκωνοσ, 1863). 

Ηλεκτρικό μηχανό (machine electrique) 

Πρϐκειται για ϋνα απϐ τα κεντρικϐτερα ϐργανα κϊθε εργαςτηρύου φυςικόσ καθώσ 
προςφϋρεται για πλόθοσ πειραμϊτων. Φωρύσ την ηλεκτρικό μηχανό ϐλα τα ϊλλα ϐργανα για 
επιδεύξεισ και διδαςκαλύα ςτον ςτατικϐ ηλεκτριςμϐ καθύςτανται δϑςχρηςτα ό και ϊχρηςτα. 
Ανεξϊρτητα του εύδουσ τησ, κϊθε ηλεκτρικό μηχανό διαχωρύζει αρνητικϊ απϐ θετικϊ φορτύα 
και τα ςυγκεντρώνει ςε αντύςτοιχα ηλεκτρϐδια. Δεν μποροϑμε να εύμαςτε ςύγουροι για  το 
εύδοσ τησ ςυγκεκριμϋνησ μηχανόσ αλλϊ το ςυνηθϋςτερο εύδοσ τη ςυγκεκριμϋνη περύοδο εύναι 
η μηχανό Ramsden (εικϐνα 7) (Δαμαςκηνϐσ, 1875). Δεν ϋχει βρεθεύ. Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ 
αναφϋρεται επιςκευό τησ κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 1870-1871 που κϐςτιςε 160 γρϐςια 
(Βρυϋννιοσ, 1871). 

Δύο παραβολικϊ κϊτοπτρα (deux miroirs paraboliques) 

Μεταλλικϊ παραβολοειδό κϊτοπτρα ςε ξϑλινεσ τρύποδεσ βϊςεισ για πειρϊματα διϊδοςησ 
τησ θερμϐτητασ και του όχου (Δαμαςκηνϐσ, 1875). την εςτύα κϊθε  κατϐπτρου υπϊρχει 
μεταλλικό θόκη. Για την εκτϋλεςη πειραμϊτων τα δϑο κϊτοπτρα τοποθετοϑνται 
αντιμϋτωπα ςε απϐςταςη περύπου 10 μϋτρων. Αν ςτη θόκη του ενϐσ κατϐπτρου 
τοποθετηθοϑν αναμμϋνα κϊρβουνα και ςτη θόκη  του ϊλλου κϊποια εϑφλεκτη ουςύα τϐτε 
μετϊ την πϊροδο λύγου χρϐνου η τελευταύα θα αναφλεγεύ. Αντύςτοιχα, αν τοποθετηθεύ ςτη 
μύα θόκη ϋνα μηχανικϐ ρολϐι χειρϐσ τϐτε θα το ακοϑςουμε καθαρϊ αν ςταθοϑμε με το αυτύ 
μασ κοντϊ ςτην εςτύα του ϊλλου κατϐπτρου. Σα κϊτοπτρα ϋχουν βρεθεύ και το ϋνα φαύνεται 
ςτην εικϐνα 8. 

 

Εικόνεσ 8-9. Παραβολοειδϋσ κϊτοπτρο και λουγδουνικό φιϊλη (Α) και τα τμόματα 
που την αποτελούν (Β-Δ) (Λϊκωνοσ, 1863). 
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Λουγδουνικό φιϊλη (bouteille de Leyde) 

Η λουγδουνικό φιϊλη ό λϊγηνοσ ό φιϊλη Leyden εύναι ϋνα απϐ τα τυπικϐτερα και 
παλιϐτερα ϐργανα πειραμϊτων ςτην ηλεκτροςτατικό. Αποτελεύται απϐ μια γυϊλινη λϊγηνο 
με λεπτϊ τοιχώματα (τμόμα Β ςτην εικϐνα 9) που εύναι καλυμμϋνα εξωτερικϊ μϋχρι κϊποιο 
ϑψοσ με φϑλλα καςςύτερου (τμόμα Γ – εξωτερικϐσ οπλιςμϐσ). Εςωτερικϊ περιϋχει φϑλλα 
χαλκοϑ ό χρυςοϑ (τμόμα Δ – εςωτερικϐσ οπλιςμϐσ). Απϐ πϊνω ειςϋρχεται μεταλλικϐ 
ςτϋλεχοσ το οπούο εξωτερικϊ ϋχει ςχόμα ϊγκιςτρου ενώ εςωτερικϊ βρύςκεται ανϊμεςα ςτα 
φϑλλα (Λϊκωνασ, 1863). Η διϊταξη εύναι ϋνα απϐ τα πρώτα εύδη πυκνωτό και ϐταν ςυνδεθεύ 
με μύα ηλεκτροςτατικό μηχανό αποθηκεϑει φορτύο και ενϋργεια. Εφευρϋθηκε την ύδια εποχό 
και ανεξϊρτητα απϐ το Γερμανϐ Ewald Georg von Kleist (1745) και τον Ολλανδϐ Pieter van 
Musschenbroek (1746) ο οπούοσ ζοϑςε ςτην ολλανδικό πϐλη Leyden. Η φιϊλη δεν ϋχει 
βρεθεύ. Ϊχει εντοπιςτεύ μύα φιϊλη Leyden ςτη χολό αλλϊ εύναι νεώτερησ καταςκευόσ. 

Ηλεκτρικό ςυςτοιχύα και εκκενωτόσ (batterie electrique e exitateur) 

Πρϐκειται για ςυςτοιχύα απϐ 6 φιϊλεσ Leyden τοποθετημϋνεσ πϊνω ςε ξϑλινο κιβώτιο. Οι 
εςωτερικού οπλιςμού ςυνδϋονται εξωτερικϊ με μεταλλικϋσ ρϊβδουσ που ενώνονται ςε ϋναν 
μεταλλικϐ δακτϑλιο ο οπούοσ ςυνδϋεται με ηλεκτρικό μηχανό. Οι εξωτερικού οπλιςμού 
ςυνδϋονται μϋςω ενϐσ μεταλλικοϑ φϑλλου ςτον πυθμϋνα του κιβωτύου, το οπούο με τη ςειρϊ 
του ςυνδϋεται με δϑο μεταλλικϋσ λαβϋσ ςτα τοιχώματα του κιβωτύου. Οι λαβϋσ γειώνονται 
ςτο πϊτωμα (Δαμαςκηνϐσ, 1875). Μύα φορτιςμϋνη ςυςτοιχύα μποροϑςε να δώςει πολϑ 
ιςχυρϐ ςπινθόρα ικανϐ ακϐμα και να ςκοτώςει μικρϊ ζώα. Η ηλεκτρικό ςυςτοιχύα ϋχει 
βρεθεύ (εικϐνα 10). Ο εκκενωτόσ εύναι μύα διϊταξη που ςυνδϋει αγώγιμα τουσ δϑο οπλιςμοϑσ 
μύασ φιϊλησ Leyden ό μύασ ςυςτοιχύασ με αποτϋλεςμα να εκφορτιςτοϑν με αςφϊλεια για τον 
πειραματιςτό (Δαμαςκηνϐσ, 1875).  Αποτελεύται απϐ δϑο γυϊλινεσ μονωτικϋσ λαβϋσ και δϑο 
μεταλλικϊ τμόματα που ενώνονται με ϊρθρωςη και καταλόγουν ςε μεταλλικϋσ ςφαύρεσ 
(εικϐνα 11). Δεν ϋχει βρεθεύ. 
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Εικόνα 10. Η ηλεκτρικό ςυςτοιχύα τησ χολόσ και ςχετικό λιθογραφύα με 
ςυςτοιχύα από 4 φιϊλεσ Leyden ςυνδεδεμϋνεσ με ηλεκτρικό μηχανό. Διακρύνεται 

ηλεκτρόμετρο Henley (Λϊκωνοσ, 1863). 

Ηλεκτρόμετρον (electrometer) 

Σο ηλεκτρϐμετρο που αναφϋρεται ςτον κατϊλογο εύναι πιθανϐτατα το ϐργανο τησ 
εικϐνασ 12. Πρϐκειται για ϋνα ηλεκτρϐμετρο Coulomb δηλαδό ϋνα ςτροφικϐ εκκρεμϋσ 
(Shamos, 1987). την ϊκρη του νόματοσ υπϊρχει ελαφριϊ οριζϐντια μονωτικό ρϊβδοσ ςτο 
ϋνα ϊκρο τησ οπούασ υπϊρχει μεταλλικϐ ςφαιρύδιο. Ϊνα ύδιο μεταλλικϐ ςφαιρύδιο βρύςκεται 
ακύνητο ςε μικρό απϐςταςη ςτο ϊκρο γυϊλινησ ρϊβδου. Αν φορτιςτεύ το ϋνα ςφαιρύδιο και 
ϋρθει ςε επαφό με το ϊλλο τϐτε τα δϑο ςφαιρύδια αποκτοϑν ύδιο φορτύο (το μιςϐ του 
αρχικοϑ φορτύου). Σϐτε απωθοϑνται και το νόμα ςτρϋφεται μϋχρι κϊποιο ςημεύο ςτο οπούο 
επϋρχεται η ιςορροπύα. Απϐ την μϋτρηςη τησ ςχετικόσ απϐκλιςησ μπορεύ να επαληθευτεύ ο 
νϐμοσ του Coulomb για τισ δυνϊμεισ που αςκοϑνται ανϊμεςα ςε δϑο ςημειακϊ φορτύα. 

Σο ϐργανο ϋχει βρεθεύ. Δεν υπϊρχει κϊποια ϋνδειξη για τον καταςκευαςτό αλλϊ εύναι 

πιθανϐ να εύναι η γαλλικό εταιρεύα Pixii Pere et Fils με ϋδρα το Παρύςι 
(www.huntsearch.gla.ac.uk , 24/5/2015). 

           

Εικόνεσ 11-12 . Εκκενωτόσ (Λϊκωνοσ, 1863) και ηλεκτρόμετρον. 

Ηλεκτρικόν εκρρεμϋσ (pendule electrique) 

Σο ηλεκτρικϐ εκκρεμϋσ εύναι το πιο απλϐ ηλεκτροςκϐπιο. Αποτελεύται απϐ ϋνα μικρϐ 
κομμϊτι ξϑλου κουφοξυλιϊσ (εντεριώνη ακταύα) αναρτημϋνο με μεταξϋνιο νόμα απϐ 
ϊγκιςτρο το οπούο ςτηρύζεται ςε μονωτικό βϊςη, ςυνόθωσ γυϊλινη (Δαμαςκηνϐσ, 1875). Αν 
ϋνα φορτιςμϋνο ςώμα πληςιϊςει το εκκρεμϋσ τϐτε εκεύνο αποκλύνει απϐ τη θϋςη ιςορροπύασ 
του ελκυϐμενο απϐ το ςώμα. Αν, ϐμωσ, τα δϑο ςώματα ϋρθουν ςε επαφό και αποκτόςουν  
φορτύο ύδιου εύδουσ απωθοϑνται.. Εύναι το ϐργανο τησ εικϐνασ 13. 
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Εικόνα 13. Σο ηλεκτρικό εκκρεμϋσ τησ χολόσ και ςχετικό λιθογραφύα (Λϊκωνοσ, 
1863). 

Κύλινδροι προσ απόδειξη τησ αρχιμηδεύου αρχόσ (cylinders servant a demonrer Le 
principe d’Archimede) 

Πρϐκειται για ζεϑγοσ μεταλλικών κυλύνδρων, εκ των οπούων ο ϋνασ εύναι κούλοσ. Οι 
κϑλινδροι ϋχουν τϋτοιεσ διαςτϊςεισ ώςτε  εντϐσ του  κούλου να ειςϋρχεται ακριβώσ ο 
δεϑτεροσ κϑλινδροσ (εικϐνα 14). Φρηςιμοποιοϑνται για την επαλόθευςη τησ αρχόσ του 
Αρχιμόδη (Δαμαςκηνϐσ, 1875).  Δεν ϋχουν βρεθεύ. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι η μϐνη εργαςύα 
ανϊμεςα ςε 26 εργαςύεσ τελειϐφοιτων του ςχολικοϑ ϋτουσ 1870-71 που εύχε θϋμα ςχετικϐ 
με τισ φυςικϋσ επιςτόμεσ όταν εκεύνη του μαθητό Θωμϊ Γεωργύου με τύτλο: «Βύοσ, αρχό του 
Αρχιμόδουσ, απϐδειξισ αυτόσ επύ των ρευςτών και αερύων και τύνεσ εφαρμογαύ» (Βρυϋννιοσ, 
1871). 

 

Εικόνα 14. Οι κύλινδροι τοποθετημϋνοι ςτο αριςτερό ςκϋλοσ  υδροςτατικού ζυγού 
(Λϊκωνοσ, 1863). 

Λουγδουνικόν τετρϊγωνον (tablean magiqe on carrean de Leyde) 

Εύναι μύα απϐ τισ πιο εντυπωςιακϋσ διατϊξεισ για πειρϊματα ςτατικοϑ ηλεκτριςμοϑ. 
Αποτελεύται απϐ ϋνα κατακϐρυφο γυϊλινο ορθογώνιο παραλληλϐγραμμο το οπούο 
ςτηρύζεται με γυϊλινεσ ρϊβδουσ ςε ξϑλινη βϊςη. Διαθϋτει δϑο μεταλλικϊ ηλεκτρϐδια ςτισ 
δϑο πλευρϋσ του, τα οπούα ςυνδϋονται με την ηλεκτρικό μηχανό. Ανϊμεςα ςτα δϑο 
ηλεκτρϐδια υπϊρχει μεταλλικό λωρύδα με κενϊ. Όταν η ηλεκτρικό μηχανό τεθεύ ςε 
λειτουργύα, ξεςποϑν ςπινθόρεσ ςτα κενϊ ςχηματύζοντασ μύα ϐμορφη εικϐνα (πχ ϋνα ϊνθοσ 
ςτην εικϐνα 15). Δεν ϋχει βρεθεύ.  

 

Βολταώκόν ςφαιροβόλον (pistolet de Volta) 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              726 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Πρϐκειται για μύα ακϐμα εφεϑρεςη του Ιταλοϑ φυςικοϑ Alessandro Volta. Τδρογϐνο 
οδηγεύται εντϐσ τησ διϊταξησ και ςτη ςυνϋχεια αναφλϋγεται με ςπινθόρα που ςυνοδεϑει την 
εκφϐρτιςη μιασ φιϊλησ Leyden. Η ϋκρηξη μπορεύ να εκτοξεϑςει πώμα που ϋχει τοποθετηθεύ 
ςτο ςτϐμιο τησ διϊταξησ (Ganot, 1860). Δεν ϋχει βρεθεύ. Παρϐμοιο ϐργανο φαύνεται ςτην 
εικϐνα 16. 

         

Εικόνεσ 15-16. Λουγδουνικό τετρϊγωνον και βολταώκόν ςφαιροβόλον  (Museo 
Galileo) 

 

Ηλεκτρικόσ κυνηγόσ (chasseur tirant) 

Πρϐκειται για μια πολϑ ενδιαφϋρουςα διϊταξη κϑριο μϋροσ τησ οπούασ εύναι μύα φιϊλη 
Leyden (Negretti & Zambra). το ηλεκτρϐδιο τησ φιϊλησ ςυνδϋεται μϋςω μεταλλικών 
αγωγών η ϊκρη του ϐπλου του κυνηγοϑ και 3 πουλιϊ καταςκευαςμϋνα απϐ ξϑλο 
κουφοξυλιϊσ. Η βϊςη τησ φιϊλησ ςυνδϋεται με την ηλεκτροςτατικό μηχανό. Όταν η 
τελευταύα τεθεύ ςε λειτουργύα τα πουλιϊ ανυψώνονται επειδό αποκτοϑν ομώνυμο φορτύο 
και απωθοϑνται τϐςο μεταξϑ τουσ ϐςο και απϐ τον αγωγϐ. Μϐλισ η φιϊλη Leyden 
εκφορτιςτεύ με μύα ηλεκτρικό εκκϋνωςη τα πουλιϊ πϋφτουν ςαν να τα ϋχει πυροβολόςει ο 
κυνηγϐσ (εικϐνα 17). Δεν ϋχει βρεθεύ. 

 

Ηλεκτρικόσ όλμοσ (motieur electrique) 

Οι ηλεκτρικού ϐλμοι εύναι καταςκευαςμϋνοι απϐ ανθεκτικϐ ξϑλο ό ελεφαντϐδοντο και 
ϋχουν ςτο εςωτερικϐ τουσ δϑο ηλεκτρϐδια. Ϊνα πώμα τοποθετεύται ςτο ςτϐμιϐ τουσ και τα 
ηλεκτρϐδια ςυνδϋονται με μια φιϊλη Leyden. Η εκφϐρτιςη τησ φιϊλησ ςυνοδεϑεται απϐ 
ςπινθόρα ανϊμεςα ςτα ηλεκτρϐδια (Negretti & Zambra). αν αποτϋλεςμα ο αϋρασ μϋςα 
ςτον ϐλμο θερμαύνεται και διαςτϋλλεται εκτοξεϑοντασ το πώμα (εικϐνα 18). Δεν ϋχει βρεθεύ. 
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Εικόνεσ 17-18 . Ηλεκτρικόσ κυνηγόσ κςι ηλεκτρικόσ όλμοσ (Negretti & Zambra). 

 

υςκευαςύα τησ χαλϊζησ (appareil de la grele) 

Διϊταξη αποτελοϑμενη απϐ γυϊλινο κώδωνα με μεταλλικό βϊςη (Δαμαςκηνϐσ, 1875). 
το εςωτερικϐ του τοποθετοϑνται ςφαιρύδια απϐ ξϑλο κουφοξυλιϊσ την κορυφό του 
κώδωνα υπϊρχει κατακϐρυφη μεταλλικό ρϊβδοσ που καταλόγει ςτο κϊτω ϊκρο τησ ςε 
χϊλκινη ςφαύρα. Σο ϊνω ϊκρο τησ βρύςκεται εκτϐσ του κώδωνα καταλόγει ςε δακτϑλιο και 
μπορεύ να ςυνδεθεύ με το θετικϐ ηλεκτρϐδιο τησ ηλεκτρικόσ μηχανόσ. Αν η ηλεκτρικό μηχανό 
τεθεύ ςε λειτουργύα τα ςφαιρύδια ϋλκονται αρχικϊ απϐ τη χϊλκινη ςφαύρα και ανεβαύνουν 
προσ αυτό. Μϐλισ ϋρθουν ςε επαφό μαζύ τησ φορτύζονται θετικϊ και απωθοϑνται προσ τη 
γειωμϋνη βϊςη ϐπου και αποφορτύζονται. Ϊλκονται, τϐτε, εκ νϋου απϐ την χϊλκινη ςφαύρα 
και το φαινϐμενο επαναλαμβϊνεται, θυμύζοντασ πτώςη χαλαζιοϑ. Ϊχει βρεθεύ (εικϐνα 19). Η 
επινϐηςη του πειρϊματοσ αποδύδεται ςτον Ιταλϐ φυςικϐ Alessandro Volta. 

 

                               

 

Εικόνα 19 . Η ςυςκευαςύα τησ χαλϊζησ και ςχετικό λιθογραφύα (Λϊκωνοσ, 1863). 

 

Ηλεκτρικό κωδωνοκρουςύα (carillou a trios-tinbres) 

Η διϊταξη αποτελεύται απϐ μεταλλικό ρϊβδο απϐ την οπούα αναρτώνται 3 μεταλλικϊ 
κουδοϑνια (Δαμαςκηνϐσ, 1875). Σο μεςαύο αναρτϊται απϐ μεταξϋνιο νόμα και ςυνδϋεται με 
αλυςύδα με το ϋδαφοσ ενώ τα δϑο ακριανϊ κουδοϑνια απϐ μεταλλικό αλυςύδα. Ανϊμεςα ςτα 
κουδοϑνια κρϋμονται απϐ μεταξϋνια νόματα δϑο μεταλλικϋσ ςφαύρεσ. Η ρϊβδοσ διαθϋτει 
ϊγκιςτρο για να τοποθετεύται ςτο θετικϐ ηλεκτρϐδιο τησ ηλεκτρικόσ μηχανόσ. Όταν τεθεύ ςε 
λειτουργύα η τελευταύα, τα ακριανϊ κουδοϑνια αποκτοϑν θετικϐ φορτύο και ϋλκουν τισ 
ουδϋτερεσ μονωμϋνεσ ςφαύρεσ, οι οπούεσ αποκτοϑν θετικϐ φορτύο μϐλισ ϋρθουν ςε επαφό με 
αυτϊ. τη ςυνϋχεια απωθοϑνται κατευθυνϐμενεσ προσ το μεςαύο κουδοϑνι, το οπούο εύναι 
φορτιςμϋνο αρνητικϊ λϐγω επαγωγόσ. Μϐλισ ϋρθουν ςε επαφό μαζύ του αποκτοϑν αρνητικϐ 
φορτύο, απωθοϑνται εκ  νϋου προσ τα ακριανϊ κουδοϑνια και το φαινϐμενο 
επαναλαμβϊνεται ςυνοδευϐμενο απϐ τον όχο των κουδουνιών. Η διϊταξη ϋχει βρεθεύ 
(εικϐνα 20). Απουςιϊζει το κεντρικϐ κουδοϑνι και οι ςφαύρεσ, προφανώσ γιατύ τα μεταξϋνια 
νόματα εύναι εϑκολο να ςπϊςουν.  
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Εικόνα 20. Ηλεκτρικό κωδωνοκρουςύα. Η ευρεθεύςα διϊταξη και ςχετικό 
λιθογραφύα (Λϊκωνοσ, 1863). 

 πκπεξάζκαηα 

Σα επηζηεκνληθά φξγαλα ηεο δσξεάο ηνπ Υαηδε-ηεθαλή Γατηαλάθε ζεκαηνδνηνχλ κηα 

ζηξνθή ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο απνηειψληαο ηαπηφρξνλα κία 

ηθαλνπνηεηηθή βάζε γηα ηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ζην πλεχκα ηεο επνρήο. Μία 

πιεξέζηεξε εηθφλα ζα γίλεη εθηθηή φηαλ κειεηεζεί αλαιπηηθά φιν ην πιηθφ ηεο νξγαλνζήθεο ηεο 

ρνιήο. 
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«Δγψ ην ξνκπφη δηδάζθσ Θξεζθεπηηθά».  Ζ ζχδεπμε ξνκπνηηθήο θαη 

ζξεζθεπηηθνχ γξακκαηηζκνχ 
 

 Παχινπ Νηθφιανο 

Θενιφγνο-Ηζηνξηθφο, 14
ν
 Γπκλάζην Λάξηζαο 

nikpavlou@gmail.com 

 

Πεξίιεςε 
Ζ επνπηηθφηεηα πνπ παξέρνπλ νη εθαξκνγέο ηεο ξνκπνηηθήο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε θαη ζε 

«παξαδνζηαθά» καζήκαηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη ηα Θξεζθεπηηθά. Βνεζάεη 

ζηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ δηδαθηηθψλ αγαζψληνπο. ια απηά 

αλαδεηθλχνληαη κε ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο πνπ 

πξνέξρνληαη θαη απφ ηελ Πξσηνβάζκηα θαη απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Ρνκπνηηθή, Θξεζθεπηηθά, Δπηθαηξνπνίεζε, Δπνπηηθφ κέζν 

Δηζαγσγή 

ην 1
ν
 θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ηζαάθ Αζίκσθ «Δγψ, ην Ρνκπφη»ν ζπγγξαθέαο 

παξνπζηάδεη ην ξνκπφη Ρφκππ λα βνεζάεη έλα κηθξφ θνξηηζάθη, ηε Γθιφξηα. Παίδεη καδί 

ηνπ, ππαθνχεη ζηηο εληνιέο ηνπ θαη παξάιιεια ην εθπαηδεχεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ. Απνηειεί 

έηζη κέξνο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. 

Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν νξακαηηζηήο ζπγγξαθέαο αθνξά θαη ηε 

ζεκεξηλή θαζεκεξηλφηεηα, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ήδε ηα πξψηα βήκαηα 

θαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο γίλνληαη, θαη ε ρξήζε εθαξκνγψλ ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ παηδεία 

θεξδίδεη φινη θαη πεξηζζφηεξνπο ζηαζψηεο. Μάιηζηα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ ήδε εληαρζεί εηδηθέο θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηε κάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ξνκπφη θαη ηε ρξήζε ηνπο ζην 

ζρνιείν.Ζ ξνκπνηηθή δειαδή απνηειεί κία πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ θαη ε αγνξά παξέρεη 

παθέηα κε πξνζηηφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ηα νπνία είλαη απινχ ρεηξηζκνχ πνπ πεξηέρνπλ φια 

ηα απαξαίηεηα (κηθξνεπεμεξγαζηέο, αηζζεηήξεο, θηλεηήξεο, ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ 

ζπκπεξηθνξάο), γηα λα κπνξέζεη  ην ξνκπφη λα απνηειέζεη εξγαιείν κάζεζεο (Φξάγθνπ, 

2009). 

Ζ ξνκπνηηθή σο κέζν δηδαζθαιίαο 

Ζ ξνκπνηηθή δείρλεη ινηπφλ φηη κπνξεί λα βνεζήζεη  ζηελ απνηχπσζε ησλ δηδαθηηθψλ 

αγαζψλ. Απηφ απνηειεί θαη ην κεγάιν «πξνηέξεκά» ηεο: Δίλαη εξγαιείνπνπ ζα θάλεη 

επνπηηθφηεξε ηε δηδαζθαιία, ζα βνεζήζεη  ηνπο δηδάζθνληεο λα αλαδείμνπλ πνηθίιεο 

πηπρέο ηνπ δηδαθηηθνχ αγαζνχ θαη ζα θάλνπλ επράξηζην ην κάζεκά ηνπο. Βεβαίσο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα,  λα 

πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρεη ε δηδαζθαιία ηνπο απφ ηε ρξήζε ηεο 

ξνκπνηηθήο, λα έρνπλ γίλεη ηα απαξαίηεηα ζεκηλάξηα,  λα δηαζέηεη  ην ζρνιείν ην 

θαηάιιειν εξγαζηήξην πνπ ζα ιεηηνπξγεί παξάιιεια ή ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, 

αθνχ ε ξνκπνηηθή απνηειεί κέξνοησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(Κφµεο, 2004). 

Γε ρξεηάδεηαη βέβαηα λα ηνληζηεί φηη ε ξνκπνηηθή δελ είλαη απηνζθνπφο (δειαδή λα 

ρξεζηκνπνηείηαηζηε δηδαζθαιία γηα λα γίλνληαη γλσζηέο πηπρέο ηεο), αιιά ρξεζηκεχεη σο 

θαηλνηφκν φξγαλν θαη κέζνλ πνπ ζα βνεζήζεη λα μεδηπισζνχλ κε επνπηηθφ ηξφπν πηπρέο 

mailto:nikpavlou@gmail.com
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ησλ καζεκάησλ. Οη καζεηέο, κέζσ απηήο, ζα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, ζα 

αλαλεψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

έλα «εμσηηθφ» -κε ηελ έλλνηα ηνπ πξσηφγλσξνπ-  εξγαιείν,  ην νπνίν ζα είλαη κέζνλ γηα 

λα αλαζηνραζηνχλ γηα ηε επηθαηξφηεηα αθφκε θαη γλψζεσλ πνπ –ελδερνκέλσο-κπνξεί λα 

ζεσξνχληαη μεπεξαζκέλεο θαη μέλεο κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα (Καγθάλε θ.α., 

2005). 

Κάησ απφ απηή ηελ πξννπηηθή παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ εθαξκνγέο ηεο 

ξνκπνηηθήο ζε «παξαδνζηαθά» καζήκαηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Παχινπ & Σεγνχζε, 2009), αθνχ έηζη ζα δνζεί κία θαηλνηφκνο πλνή ζηε δηδαθηηθή ηνπο, 

ε δηδαζθαιία ηνπο ζα μεθχγεη απφ θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο ελψ ζα ζπλδεζνχλ κε 

ζχγρξνλα κέζα πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπο.  

Ζ ξνκπνηηθή θαη ην ζξεζθεπηηθφ κάζεκα 

Υσξίο ακθηβνιία ηα Θξεζθεπηηθά αλήθνπλ ζηα θαηεμνρήλ «παξαδνζηαθά» καζήκαηα. 

Έρνπλ πάληα παξνπζία ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνηειψληαο έηζη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην 

φκσο λα ηνληζηεί φηη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί θαη «ζεκείνλ 

αληηιεγφκελνλ», αθνχ γχξσ απφ απηφ αλαπηχζζεηαη έλαο δηαξθήο δηάινγνο πνπ ζπλερψο 

επηθαηξνπνηείηαη (Γηαγθάδνγινπ θ.α., 2013), αλαδεηθλχνληαο έηζη θαη ηελ ηδενινγηθή 

θφξηηζε πνπ ην  πεξηβάιιεη, αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα 

απηφ,ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αθνπζηνχλ πνιιέο απφςεηο γηα ην ραξαθηήξα ηνπ, αλ 

δειαδή ζα είλαη θαηερεηηθφο-νκνινγηαθφο, κε απνηέιεζκα καζεηέο ησλ ζρνιείσλ καο λα 

απαιιάζζνληαη απφ απηφ,  ή γλσζηνινγηθφοθαη  ζα αθνξά φινπο, αλεμάξηεηα απφ ην 

ζξήζθεπκα ζην νπνίν αλήθνπλ.  

Σν βαζηθφ δήηεκα, ζε ζρέζε κε ην ζέκα γηα ην νπνίν γίλεηαη ζπδήηεζε, είλαη πσο 

κπνξεί ε ξνκπνηηθή λα απνηειέζεη κέζνλ πξνζθνξάο ησλ δηδαθηηθψλ αγαζψλ ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο θαη πνηα ζα είλαη ε «ρξεζηκφηεηα»  γηα ηνπο καζεηέο απφ ηε 

ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο. Άιισζηε κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη ελζηάζεηο, θαη λα ζεσξεζεί 

φηη είλαη κία πεξηηηή ελαζρφιεζε, πνπ ζα είλαη εηο βάξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ παξνρή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Γηα λα δνζεί απάληεζε λα ηνληζηεί θαηαξρήλ, σο βαζηθή πξφηαζε εξγαζίαο, φηηε 

παξνπζία ελφο ξνκπφη ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε ζε πνιιέο ελφηεηεο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο: ζε απηέο πνπ έρνπλ ζεσξεηηθφ θαη αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα, 

ζε απηέοπνπ θαηαγξάθνπλ πνξείεο θαη δηαδξνκέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

κηαο πξνζσπηθφηεηαο θνθ. 

Δλφηεηεο κε ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ζενινγηθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο δηδαζθαιίαο.  Με αθεγεκαηηθφ ηξφπν παξνπζηάδνπλ έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο, 

κία επαγγειηθή πεξηθνπή, έλα επεηζφδην πνπ αλαδεηθλχεη ζενινγηθέο/ζξεζθεπηηθέο  ηδέεο . 

Ο δηδάζθσλ κπνξεί εδψ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ξνκπφη γηα λα ππνγξακκίζεη ηα θχξηα 

ζεκεία ηνπο θαη  λα επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ηάμεο ζε επηζεκάλζεηο πνπ ζεσξεί 

φηη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. ηελ  θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ην ξνκπφη κπνξεί λα 

εληνπίδεη ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο, λα επεμεγεί φξνπο, έλλνηεο θνθ, θάλνληαο έηζη 

ελδηαθέξνπζα ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ελψ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ ζηαζκψλ κηαο ζξεζθεπηηθήο πξνζσπηθφηεηαο.  

Δλλνείηαη φηη νηδηδαθηηθέο πξφηαζεηο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ  θαη ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φπνπ δηδάζθεηαη ην ζξεζθεπηηθφ 
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κάζεκα. Δηδηθά γηα ηε δεχηεξε δε ρσξάεη ακθηβνιία φηη αθνξά θαη ην Γπκλάζην θαη ην 

Λχθεην.  

Γείγκαηα δηδαζθαιίαο 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαηηπραία δείγκαηα δηδαθηηθψλ  ελνηήησλ  ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, γηα λα αλαδεηρηεί θαη ε 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ρξήζεηο ηεο ξνκπνηηθήο  ζα 

απνηειέζνπλ εξγαιείν παξνπζίαζεο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ζπκβάιινληαο έηζη 

ζην ζξεζθεπηηθφ γξακκαηηζκφ ηεο λέαο γεληάο. 

1. Δλφηεηα 2.2 ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ Θξεζθεπηηθψλ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχκε ηίηιν 

«Ο ηέθαλνο: Πξσηαγσληζηήο θαη Πξσηνκάξηπξαο». Πεξηιακβάλνληαη βαζηθνί ζηαζκνί 

ηεο δξάζεο ηνπ Γηαθφλνπ ηέθαλνπ, πνπ ζπγθξνχζηεθε κε ην Μεγάιν πλέδξην γηα ηηο 

ηδέεο ηνπ. Σν ξνκπφη θάλνληαο ζηάζε ζε ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δξάζεο ηνπ, δίλεη 

ζχληνκεο επεμεγήζεηο. 

Ο δηδάζθσλ έρεη θξνληίζεη λα δεκηνπξγήζεη ην πεδίν, πάλσ ζην νπνίν ζα θηλεζεί ην 

ξνκπφη. ε απηφ θαηαγξάθνληαη  ηα «βήκαηα», πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο 

δξάζεο ηνπ ηέθαλνπ. Σν ξνκπφη, ζηακαηψληαο ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο δίλεη 

επεμεγήζεηο, πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνζθνξάο ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ αγαζψλ,  θαη ζα 

παξακείλνπλ σο εκπεηξία κάζεζεο ζηνπο καζεηέο. 

Σα βήκαηα είλαη ηα παξαθάησ: 

 

1ν βήκα: 

Ζ εθινγή ηνπ ηέθαλνπ σο δηαθφλνπ 

 

2ν βήκα: 

Ζ θξνληίδα ηνπ ηέθαλνπ γηα ηνπο  θησρνχο 

 

3ν βήκα: 

Σν θήξπγκα ηνπ ηέθαλνπ 

 

4ν βήκα: 

Σν καξηπξηθφ ηέινο ηνπ ηέθαλνπ 

 

Σν ξνκπφη πξνγξακκαηίδεηαη λα δψζεη ηηο εμήο επεμεγήζεηο ζε θάζε βήκα: 

1
ν
 βήκα: Ο ηέθαλνο εθιέγεηαη σο δηάθνλνο γηα λα ζπκπαξαζηέθεηαη ζηα αδχλακα 

κέιε ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο ησλ Ηεξνζνιχκσλ. 

2
ν
 βήκα: Φξνληίδεη γηα ηε δηαλνκή ηεο ηξνθήο. 

3
ν
 βήκα: Παξάιιεια ν ηέθαλνο θεξχηηεη γηα ην Υξηζηφ 

4
ν
 βήκα: Οδεγείηαη ζην Μεγάιν πλέδξην. Θαλαηψλεηαη κε ιηζνβνιηζκφ. 

Να ηνληζηεί θαηαξρήλ φηη ε ζπκβνιή ηνπ ξνκπφη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δελ είλαη 

θαζνξηζηηθή, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ  ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δε βνεζάεη νπζηαζηηθά ζηε 

γλσξηκία κε ηα λέα δηδαθηηθά αγαζά. Δληνχηνηο δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ε ρξήζε 

ηνπ ζα αλαδείμεη ηε ζρνιηθή δηαρείξηζε ησλ επεηζνδίσλ πνπ  πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

«Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ» κε πξσηαγσληζηή ην ηέθαλν, πνπ, θαηά θαλφλα, 

παξνπζηάδνληαλ κε ηελ αθήγεζε. Ο δηδάζθσλ ζα θεξδίζεη έηζη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ θάλνληαο ηελ παξνπζίαζε επράξηζηε θαη ελδηαθέξνπζα. 

2. Δλφηεηα 8 ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ «Ο Απφζηνινο Παχινο 

ζηελ Διιάδα». Σν ζελάξην βαζίδεηαη ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ ζηελ 

Διιάδα. Απηνί, φπσο είλαη γλσζηφ, είλαη νη Φίιηππνη, ε Θεζζαινλίθε, ε Βέξνηα, ε Αζήλα 
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θαη ε Κφξηλζνο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ξνκπφη νη καζεηέο ζα πξνζεγγίδνπλ θάζε έλαλ απφ 

απηνχο  θαη ζα πιεξνθνξνχληαη θχξηα ζεκεία ηεο δξάζεο ηνπ. 

Ζ δηαδξνκή ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε εμήο: 

 

Πξνυπφζεζε:  

Ο δηδάζθσλ έρεη πξνεηνηκάζεη έλα «πεδίν» ην νπνίν πεξηέρεη ηηο πεξηνρέο πνπ 

επηζθέθηεθε ν Παχινο ζηελ Διιάδα. ε απηφ ζα θηλεζεί ην ξνκπφη.   

 

Πφιεηο επίζθεςεο ηνπ Παχινπ 

 

1ν βήκα: Φίιηππνη 

 

2
ν
 βήκα: Θεζζαινλίθε 

 

3
ν
 βήκα: Βέξνηα 

 

4
ν
 βήκα: Αζήλα 

 

5
ν
 βήκα: Κφξηλζνο 

  

Σν ξνκπφη γηα θάζε ζηαζκφ θάλεη ηελ παξαθάησ παξνπζίαζε: 

Φίιηππνη: Πξψηνο ζηαζκφο ηνπ Παχινπ ζηνλ ειιεληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν. 

Βαπηίδεηαη ε Λπδία, ε πξψηε επξσπαία ρξηζηηαλή. 

Θεζζαινλίθε: Ο Παχινο θεξχηηεη ην Δπαγγέιην.  

Βέξνηα: Κήξπγκα ζηε πλαγσγή. Φπγαδεχεηαη απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο πφιεο. 

Αζήλα: Ο Παχινο βιέπεη ην βσκφ ηνπ Αγλψζηνπ Θενχ. Κήξπγκα ζηνλ Άξεην Πάγν. 

Κφξηλζνο:  Ο Παχινο δηακέλεη ζηελ πφιε ελάκηζε ρξφλν. Πνιινί γίλνληαη κέιε ηεο 

ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο. 

3. Δλφηεηα 9 ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Β΄ Λπθείνπ πνπ ηηηινθνξείηαη «Αξρή θαη 

πνξεία ηνπ θφζκνπ». ε απηή πεξηιακβάλνληαη νη επηζηεκνληθέο (sic)  ζεσξίεο  γηα ηε 

δεκηνπξγία («κεγάιεο έθξεμεο», «παιιφκελνπ ζχκπαληνο»), ε ρξηζηηαληθή αληίιεςε γηα 

ην ζέκα, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην πξψην θεθάιαην ηεο Γέλεζεο (1, 1-31), θαη γίλεηαη 

αλαθνξά ηεο πξφλνηαο  ηνπ Θενχ γηα ηνλ θφζκν. 

Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εδψ ην ξνκπφη ζε ξφιν επεμεγεηή θχξησλ 

ζεκείσλ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Πξνγξακκαηίδεηαη δειαδή λα ηα εληνπίζεη θαη λα 

«κηιήζεη» γηα απηά. Ζ δηαδξνκή είλαη ε εμήο: 

 

1ν θχξην ζεκείν: Ζ ζεσξία ηεο «κεγάιεο έθξεμεο» 

 

1ν βήκα: Ο δηδάζθσλ δεκηνπξγεί έλα πφζηεξ ηεο ―κεγάιεο έθξεμεο‖. 

 

2ν βήκα: Σν ξνκπφη θηλείηαη πάλσ ζην πφζηεξ. Έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα θάλεη ζηάζεηο 

ζε θνκβηθά ζεκεία, γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ. 

 

3ν βήκα:  ην θέληξν ηνπ πφζηεξ  ην ξνκπφη  επεμεγεί: 

"Σν ζχκπαλ ζηελ αξρή ήηαλ κηα κηθξή νκνηνγελήο θαη ππεξζπκππθλσκέλε κάδα, ε νπνία 

εμεξξάγε. ρεκαηίζηεθε ην απέξαλην αζηξηθφ ζχκπαλ κε ηνπο γαιαμίεο". 

 

2ν θχξην ζεκείν: Ζ αθήγεζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Γελέζεσο γηα ηε δεκηνπξγία 
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1ν βήκα: Ο δηδάζθσλ ρξεζηκνπνηεί έλα πξφγξακκα παξνπζίαζεο ζην νπνίν 

πεξηέρνληαη νη ζηίρνη  ηνπ βηβιίνπ ηεο Γελέζεσο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ 

 

2ν βήκα: Σν ξνκπφη παξνπζηάδεη ηα δεκηνπξγήκαηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ν δηδάζθσλ 

θάλεη ηηο απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο. 

 

Βαζηθή παξαηήξεζε είλαη πσο  ε ρξήζε ηνπ ξνκπφη ζε έλα κάζεκα Θξεζθεπηηθψλ ηνπ 

Λπθείνπ πνπ είλαη γεκάην κε έλλνηεο, απφςεηο, παξνπζηάζεηο ζεσξηψλ/ αληηιήςεσλ θαη 

επεμεγήζεηο λα απνηειεί κία δχζθνιε ππφζεζε γηα ην δηδάζθνληα πνπ πξέπεη λα 

αλαθαιχςεη ηξφπνπο  έληαμήο ηνπ ζηελ παηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πάλησο θαη ζε απηή ηε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο είλαη έλα ελδηαθέξνλ επνπηηθφ κέζνλ πνπ βνεζάεη λα αλαδεηρηνχλ 

θαη λα επηθαηξνπνηεζνχλ πηπρέο ηνπ καζήκαηνο,  θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ.  

 

 

*** 

Σα παξαπάλσ δείγκαηα δηδαζθαιίαο ζηφρεπαλ λα αλαδείμνπλ θαηαξρήλ ηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο εθαξκνγψλ ηεο ξνκπνηηθήο ζε έλα ζξεζθεπηηθφ κάζεκα. Δίλαη βέβαην φηη ε 

παξέκβαζε ελφο ξνκπφη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλακθίβνια θεληξίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ πνπ ην ζεσξνχλ έλα θαηλνθαλέο επνπηηθφ κέζνλ. Βέβαηα νχηε 

ην δηδάζθνληα κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη, νχηε δηδαθηηθά κέζα πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ 

έλαλ νπζηαζηηθφηεξν ξφιν ζηελ παξάδνζε ησλ λέσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

καζήκαηνο. Σαπηφρξνλα απαηηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ξνκπφη, έμνδα γηα ηελ αγνξά 

ηνπ εηδηθνχ κνπζακά πνπ ελδερνκέλσο λα κελ είλαη δπλαηφ λα θαιπθηνχλ απφ ηε ζρνιηθή 

επηηξνπή θνθ. Απηά φκσο δε ζεκαίλνπλ φηη δελ πξέπεη λα γίλεη ε πξνζπάζεηα, θαη  φηη δε 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ξνκπνηηθή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ επηζπκεί λα κεηαδψζεη 

γλψζεηο θαη βηψκαηα κε ηξφπνπο πνπ ζα είλαη αξθεηά ελδηαθέξνληεο γηα ηνπο καζεηέο. 

Με ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζεζπλδέεηαη, ρσξίο ακθηβνιία, θαη ην δήηεκα ηεο 

νπζηαζηηθήο σθέιεηαο πνπ ζα έρεη ε  ζρνιηθή ηάμε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ξνκπφη ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Έρεη ηνληζηεί ινηπφλ φηη ζα θάλεη έλα παξαδνζηαθφ κάζεκα 

επνπηηθφηεξν.  Απηή ε δηάζηαζε ηεο ξνκπνηηθήο, πνπ δελ αθνξά κφλν ηα Θξεζθεπηηθά, 

αιιά θαη ηα ππφινηπα καζήκαηα πνπ έρνπλ ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν, είλαη ζεκαληηθή θαη 

αξθεί  γηα  λα θάλεη ην ξνκπφη κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο, αθνχ κε ηε βνήζεηά ηνπ ζα 

αλαδεηρηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ λένπ καζήκαηνο,  πνπ ζα γίλνπλ κάζεζε θαη 

ζα παξακείλνπλ σο εκπεηξία ζηνπο λένπο αλζξψπνπο. 

Βέβαηα πάληα ζα ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα ζεσξεζεί ε ξνκπνηηθή έλα «εμσηηθφ» πξντφλ 

–φπσο έρεη εηπσζεί πξνεγνπκέλσο- ρσξίο πξαγκαηηθή παξέκβαζε ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα θαλεί αθφκε θαη αληαξφ. Δίλαη ζην ρέξη 

ηνπ θαζεγεηή ζενιφγνπ λα κε ζπκβεί απηφ, θαη λα θξνληίζεη λα  εηζάγεη εθαξκνγέο ηεο 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηνπ θαη λα ηηο θαζηεξψζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ. 

πκπεξάζκαηα 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ε επνπηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα κάζεζεο, αθνχ 

θάλεη ηελ παξάδνζε ησλ δηδαθηηθψλ αγαζψλ ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε δηαδηθαζία. 

Κάησ απφ απηή ηελ πξννπηηθή νη εθαξκνγέο ηεο ξνκπνηηθήο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

κέζα κε ηα νπνία νη ζξεζθεπηηθέο γλψζεηο ζα γίλνπλ κάζεζε θαη ζα παξακείλνπλ σο 
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«εκπεηξία» ζηνπο λένπο αλζξψπνπο. Φπζηθά απηή ε δηαπίζησζε ζε θακία πεξίπησζε δε 

ζεκαίλεη ππνθαηάζηαζε ηνπ θαζεγεηή ή φηη ε ξνκπνηηθή ζα απνηειέζεη ην απφιπην κέζν 

δηδαζθαιίαο. Αλαδεηθλχεη φκσο ηελ αλάγθε ηεο εηζαγσγήο θαηλνχξησλ κέζσλ ζηηο 

παξαδφζεηο ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ πνπ ζα είλαη, ζχγρξνλα θαη ζχκθσλα κε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Απηά ζα ζπκβάιινπλ, εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ «παξαδνζηαθψλ» καζεκάησλ, ζαλ ηα Θξεζθεπηηθά.  
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τουσ, αλλϊ κυρύωσ με την  εκπαιδευτικό και διδακτικό τουσ χρόςη. Η ειςαγωγό τουσ 
ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα μπορεύ να ενςωματώνει τισ όδη εφαρμϐζουςεσ 
διδακτικϋσ μεθϐδουσ, πρακτικϋσ και δραςτηριϐτητεσ που προβλϋπονται με βϊςη τα 
ΑΠ και τα ΔΕΠΠ. Οι εφαρμογϋσ του Διαδικτϑου και οι τεχνολογύεσ του Web2.0 
(blogs, wikis, e-Learning κλπ),  οφεύλουν να θεωροϑνται ωσ προςπϊθεια 
ςυμπλόρωςησ των παραδοςιακών  εκπαιδευτικών μεθϐδων, ώςτε να αποτελοϑν 
μϋροσ τησ ςτρατηγικόσ τησ μικτόσ μϊθηςησ (Blended-Learning). τϐχοσ, εύναι μια 
εναλλακτικό προςϋγγιςη ςτη διδακτικό  αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. μϋςα απϐ τη 
δημιουργύα νϋων μαθηςιακών περιβαλλϐντων, ϐπωσ τα Διαδικτυακϊ Περιβϊλλοντα 
Μϊθηςησ (ΔΠΜ) που μποροϑν να ςυνειςφϋρουν ςτη διαδικαςύα τησ ψηφιακόσ 
αλλαγόσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. την παροϑςα εργαςύα θα παρουςιαςτοϑν, 
ςυνοπτικϊ, τεχνικϋσ, μοντϋλα και Διαδικτυακϊ Περιβϊλλοντα Μϊθηςησ, που 
ςχεδιϊςτηκαν, υλοποιόθηκαν και εφαρμϐςτηκαν ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, 
με τη ςτρατηγικό τησ μικτόσ μϊθηςησ. 
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Δηζαγσγή 

Οι ραγδαύεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ και η αυξανϐμενη παραγωγό νϋων γνώςεων με τη 
χρόςη του Διαδικτϑου ςε ϐλο ςχεδϐν το φϊςμα των ανθρώπινων δραςτηριοτότων, δεν 
ϊφηςε ανεπηρϋαςτο  και τον χώρο τησ εκπαύδευςησ (Φαραλαμπύδη & Μαυρουδό, 2007). τη 
νϋα χιλιετύα, ςτον αιώνα του Διαδικτϑου, η γνώςη και η πληροφορύα, ανανεώνονται με 
ταχεύσ ρυθμοϑσ, μεταφϋρονται με υψηλϋσ ταχϑτητεσ και ςε διϊφορεσ μορφϋσ (εικϐνα, όχοσ, 
κεύμενο, υπερκεύμενο, video, animation), ςυμβϊλλοντασ ςτην απελευθϋρωςη τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ απϐ τον χώρο, τον χρϐνο και τον μονοδιϊςτατο τρϐπο 
αναζότηςησ, παρουςύαςησ και διακύνηςησ τησ πληροφορύασ και τησ γνώςησ. Η καθιϋρωςη 
του Διαδικτϑου και τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ δημιοϑργηςε νϋεσ προοπτικϋσ ανϊπτυξησ τησ 
εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ (Παπαδημητρύου κ.ϊ, 2007).  Οι Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ 
και τησ Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) ςτην εκπαύδευςη, αποτελοϑν ςημαντικϐ ςτοιχεύο τησ 
μετανεωτερικόσ κουλτοϑρασ και του πολιτιςμοϑ του ςϑγχρονου κϐςμου, ςϑμφωνα με τουσ 
Βρϑζα & Σςιτουρύδου (2005). Σο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα καλεύται να αντιμετωπύςει αυτό την 
πρϐκληςη, προετοιμϊζοντασ τουσ αυριανοϑσ πολύτεσ, οι οπούοι θα ζόςουν ςε μια κοινωνύα 
διαρκοϑσ ανανϋωςησ τησ γνώςησ. Η μϑηςη ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ του Διαδικτϑου, ξεκινϊ απϐ 
πολϑ νωρύσ. Η γενιϊ των μαθητών, που περιγρϊφεται απϐ πολλοϑσ ωσ Γενιϊ τησ Φιλιετύασ 
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(Millenians) ό Net Generations (Dziuban et all, 2004), θεωρεύται ωσ digital natives, 
εξοικειωμϋνη και δεκτικό ςε κϊθε εύδουσ τεχνολογικϋσ καινοτομύεσ, ψηφιακϊ μϋςα και 
περιβϊλλοντα (Βιβύτςου 2008 & Γκύκασ, 2009). την Εκπαύδευςη, ϋχουν κατϊ καιροϑσ 
προταθεύ και εφαρμοςτεύ εναλλακτικϋσ ό και ςυμπληρωματικϋσ μορφϋσ διδαςκαλύασ, οι 
οπούεσ βαςύζονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ παραδοχϋσ για τη φϑςη του εκπαιδευϐμενου, τη 
διαδικαςύα τησ μϊθηςησ, τουσ ρϐλουσ του εκπαιδευτικοϑ και του μαθητό ςτη διδακτικό 
πρακτικό (Ματςαγγοϑρασ, 2004). Σο παραδοςιακϐ-ςυμβατικϐ (Face to Face), ςϑςτημα 
διδαςκαλύασ, προκειμϋνου να ανταποκριθεύ και να καλϑψει τισ ανϊγκεσ, που δημιουργεύ η 
ςϑγχρονη ψηφιακό εποχό, οφεύλει να εμπλουτιςτεύ με νϋεσ μορφϋσ, που μποροϑν να 
λειτουργόςουν επικουρικϊ ό και ςυμπληρωματικϊ προσ αυτό (Αγορογιϊννησ, κ.ϊ. 2008). Σο 
ζητοϑμενο ςτην ϐλη διαδικαςύα εύναι ςτο πώσ θα καταφϋρουμε την κουλτοϑρα των ΣΠΕ να 
την ενςωματώςουμε και να την εφαρμϐςουμε δημιουργικϊ ςτην παιδεύα, 
επαναδιαμορφώνοντϊσ την, ώςτε να ανταποκρύνεται ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ ςτϐχουσ 
(Βρϑζασ & Σςιτουρύδου, 2005). Οι καινοτομύεσ ςτισ διαδικτυακϋσ τεχνολογύεσ του Web2.0 
και τησ εξ΄ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, θα μποροϑςαν να θεωρηθοϑν επαναςτατικϋσ ςτην 
εκπαύδευςη, επιτρϋποντασ την εξατομικευμϋνη μϊθηςη (adaptive learning),  την ενύςχυςη 
των αλληλεπιδρϊςεων των μαθητών με  ϊλλουσ (ςυνεργατικό μϊθηςη), και  μετατρϋποντασ 
τον ρϐλο του δαςκϊλου-εκπαιδευτικοϑ απϐ διανομϋα περιεχομϋνου, ςε διαμεςολαβητό των  
μϊθηςησ και αξιολογητό επϊρκειασ (Παραςκευϊ-Παπαγιϊννη, 2008) 

την παροϑςα εργαςύα, παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ προτϊςεισ διδαςκαλύασ για το 
μϊθημα των Θρηςκευτικών Γυμναςύου και Λυκεύου, με τη χρόςη ΣΠΕ, χρηςιμοποιώντασ 
εργαλεύα και τεχνολογύεσ του Web2.0 ό με τη δημιουργύα Διαδικτυακών Περιβαλλϐντων 
Μϊθηςησ, με τη χρόςη εργαλεύων που προςφϋρονται απϐ το Πανελλόνιο χολικϐ Δύκτυο 
(Π..Δ.). Ο παιδαγωγικϐσ ςχεδιαςμϐσ αυτών των προτϊςεων διδαςκαλύασ και των ΔΠΜ, 
ςτηρύζεται ςτισ θεωρύεσ μϊθηςησ του επoικοδομητιςμοϑ, τησ εγκαθιδρυμϋνησ, εκοϑςιασ και 
αυτϐνομησ μϊθηςησ, τησ Εξ Αποςτϊςεωσ Εκπαύδευςησ (Αςϑγχρονησ και ϑγχρονησ 
Σηλεκπαύδευςησ) και των ΔΕΠΠ. τισ προτϊςεισ διδαςκαλύασ που χρηςιμοποιοϑνται 
διαδικτυακϊ εργαλεύα Web2.0, επιλϋγεται η ςτρατηγικό των χεδύων Εργαςύασ (Project 
Medod), ενώ ςτα ΔΠΜ, η ςτρατηγικό τησ μικτόσ μϊθηςησ (Blended Learning), ωσ ϋνασ 
εναλλακτικϐσ τρϐποσ προςϋγγιςησ τησ γνώςησ  ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

Παιδαγωγικόσ ςχεδιαςμόσ 

τισ  θεωρύεσ τησ αυτϐνομησ μϊθηςησ, ο Η/Τ θεωρεύται ωσ εργαλεύο προςωπικόσ 
ϋκφραςησ  και πηγό ϋμπνευςησ, εκφρϊζοντασ τη «μηχανοβοηθοϑμενη» ϋκφανςη τησ μϊθηςησ 
μϋςω των υπολογιςτικών ςυςτημϊτων (Linard, 1995), αφοϑ η προςϋγγιςη με τη χρόςη 
πολυμεςικών εργαλεύων και του Διαδικτϑου, δημιουργοϑν ϋνα ελκυςτικϐ και 
αλληλεπιδραςτικϐ περιβϊλλον μϊθηςησ (Αναςταςύου κ.ϊ, 2010). Οι ΣΠΕ θεωροϑνται ωσ 
γνωςτικϊ εργαλεύα και προτεύνεται η χρόςη τουσ για την ανϊπτυξη δεξιοτότων, καθώσ και 
την υποςτόριξη των μαθητών. Αυτϊ τα γνωςτικϊ εργαλεύα, δεν μποροϑν να λειτουργόςουν 
μϐνα τουσ και να βοηθόςουν τουσ μαθητϋσ να μϊθουν. Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να ϋχουν το 
κύνητρο, τη θϋληςη και την ετοιμϐτητα να αναζητόςουν νϋεσ γνώςεισ, και να βελτιώςουν τισ 
όδη υπϊρχουςεσ, ςϑμφωνα με τη θεωρύα τησ εκοϑςιασ μϊθηςησ (Καμπουρϊκησ & Λουκόσ, 
2006). ε αυτϋσ τισ εποικοδομηςτικϋσ αντιλόψεισ τα ΔΠΜ θεωρεύται ϐτι μποροϑν να 
χρηςιμεϑςουν ωσ γνωςτικϊ εργαλεύα  Ο Jonassen (2000) θεωρεύ ϐτι ο καλϑτεροσ τρϐποσ για 
να μπορϋςει να οικοδομόςει κϊποιοσ νϋεσ γνώςεισ, εύναι με τη βοόθεια των υπολογιςτικών 
ςυςτημϊτων και, κατ΄ επϋκταςη με τα ΔΠΜ. την κατεϑθυνςη αυτό, οι ΣΠΕ και τα ΔΠΜ 
θεωροϑνται ωσ γνωςτικϊ εργαλεύα που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για την ανϊπτυξη 
δεξιοτότων, καθώσ και την υποςτόριξη των μαθητών ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα (Γκύκασ, 
2013).  

Σα ΔΠΜ και οι ΣΠΕ, ϋχουν ειςχωρόςει πλϋον ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτην εκπαιδευτικό 
πρακτικό. Η ανϊπτυξη τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ εξαρτϊται απϐ την ευρϑτατη 
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διϊδοςη τησ χρόςησ των υπηρεςιών και των εργαλεύων του Διαδικτϑου. Με την υπϋρβαςη 
των τοπικών, χρονικών και πολιτιςμικών ορύων, οδηγοϑμαςτε ςε νϋουσ ορύζοντεσ και νϋεσ 
προοπτικϋσ  ωσ προσ τη μαθηςιακό διαδικαςύα και γενικϐτερα την εκπαύδευςη, 
προςφϋροντασ μια μεγϊλη ποικιλύα και ελευθερύα πηγών και επιλογών (Γκύκασ, 2010). Ϊτςι, 
η αμφύδρομη επικοινωνύα ανϊμεςα ςε διδϊςκοντα και μαθητϋσ, για την δημιουργύα 
μαθηςιακών εμπειριών, εύναι πλϋον εφικτό, πϋρα απϐ τη ςυμβατικό-μετωπικό διδαςκαλύα 
ςτην τϊξη. Η επικοινωνύα αυτό, εύναι μια εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη που ορύζεται και ωσ 
Σηλεκπαύδευςη. Εύναι ϋνασ τρϐποσ διδαςκαλύασ-μϊθηςησ, που εφαρμϐζεται με τη χρόςη 
ΔΠΜ και ΣΠΕ, προςομοιώνοντασ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε οι 
ςυμμετϋχοντεσ ςε αυτό (διδϊςκοντεσ και μαθητϋσ) να μην αμβλϑνονται απϐ χωροχρονικοϑσ 
περιοριςμοϑσ. Μπορεύ να εφαρμοςτεύ με πολλοϑσ τρϐπουσ (ςϑγχρονη ό αςϑγχρονη), με 
διαφορετικό οργϊνωςη διδαςκαλύασ (ηλεκτρονικό τϊξη, εξατομικευμϋνη μϊθηςη, 
ςυνεργατικό μϊθηςη), ςε διαφορετικϊ επύπεδα και τϑπουσ εκπαιδευϐμενων και με 
διαφορετικϋσ παιδαγωγικϋσ και μαθηςιακϋσ κατευθϑνςεισ και ςτρατηγικϋσ (Collis, 1996). Οι 
ςτϐχοι τησ μϊθηςησ με τισ ΣΠΕ και τα ΔΠΜ, πρϋπει να ςυςχετύζονται με παιδαγωγικϋσ 
ςτρατηγικϋσ (ςτην περύπτωςό μασ με τη Μϋθοδο των  χεδύων Εργαςύασ και τη Μικτό 
Μϊθηςη). Ϊνασ γενικϐσ κανϐνασ εύναι, ϐτι οι εν λϐγω ςτϐχοι, προκαθορύζουν την επιλογό 
τησ παιδαγωγικόσ ςτρατηγικόσ και την ενδεχϐμενη χρόςη των ΣΠΕ (Κϐμησ, 2010). Ϊτςι, ο 
μαθητόσ πρϋπει να μαθαύνει με τη χρόςη των ΣΠΕ, παρϊ για τη χρόςη τουσ, ώςτε να 
επωφελεύται και να αξιοποιεύ και να χρηςιμοποιεύ χρηςτικϊ, ϐλεσ τισ νϋεσ δυνατϐτητεσ που 
του προςφϋρουν. 

ϑμφωνα με τισ εποικοδομηςτικϋσ θεωρύεσ, η μϊθηςη πρϋπει να ςυντελεύται ςε  
αυθεντικϋσ καταςτϊςεισ, ςυνδεϐμενη με τα προςωπικϊ ενδιαφϋροντα των μαθητών. Με τον 
τρϐπο αυτϐ η γνώςη δε μεταβιβϊζεται με ξερϐ τρϐπο απϐ τον διδϊςκοντα ςτο μαθητό, αλλϊ 
οικοδομεύται απϐ αυτϐν με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε τα νϋα πληροφοριακϊ ςτοιχεύα να 
εντϊςςονται ςτα προϒπϊρχοντα νοητικϊ ςχόματα, τροποποιώντασ τα μϋςω τησ 
αφομούωςησ και τησ αναπροςαρμογόσ, ώςτε να αποτελοϑν ‘κτόμα εσ αεύ’ (Μητροποϑλου & 
Γκύκασ, 2012). Σα υπολογιςτικϊ ςυςτόματα, ςϑμφωνα τισ θεωρύεσ του κοινωνικοϑ 
εποικοδομηςμοϑ του Vygotsky (1978), θεωροϑνται ϐτι μποροϑν να υποςτηρύξουν εκεύνεσ τισ 
μαθηςιακϋσ πρακτικϋσ, μϋςω των οπούων αναπτϑςςεται και οικοδομεύται η γνώςη. Η κριτικό 
ςκϋψη και η ανϊπτυξη ςχετικών δεξιοτότων δεν θεωρεύται μϐνο ατομικό υπϐθεςη, αλλϊ 
δύδεται  ϋμφαςη ςτην κοινωνικό διϊςταςη τησ μϊθηςησ, και ιδιαύτερα ςτη ςυνεργατικό 
μϊθηςη. Πλϋον εύναι δυνατό η εςτύαςη ςε ϋνα πεδύο που αναπτϑςςεται δυναμικϊ τα 
τελευταύα χρϐνια, με τη δημιουργύα ΔΠΜ, αξιοποιώντασ υπηρεςύεσ του Διαδικτϑου, ϐπωσ τισ 
υπηρεςύεσ του Web2.0, αλλϊ και τη ϑγχρονη και Αςϑγχρονη Σηλεκπαύδευςη.  Σα ΔΠΜ 
υποςτηρύζουν μια ςειρϊ απϐ λειτουργύεσ που ϋχουν ςτϐχο τη δημιουργύα και τη διαχεύριςη 
"ψηφιακών εικονικών τϊξεων" (Καραγιαννύδησ, 2009). Η ενςωμϊτωςη των διαδικτυακών 
ςυνεργατικών εργαλεύων ςτη διδαςκαλύα υποςτηρύζεται απϐ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα 
ςπουδών ΔΕΠΠ (ΥΕΚ 303/13-3-2003) (Γκύκασ & Μητροποϑλου, 2010). Η ςτρατηγικό τησ 
μικτόσ μϊθηςησ, που χρηςιμοποιόθηκε ςτη διδαςκαλύα με χρόςη ΔΠΜ, αναφϋρεται ςτη 
μϊθηςη που ςυνδυϊζει την πρϐςωπο με πρϐςωπο διδαςκαλύα με τη μϊθηςη μϋςω 
διαδικτϑου, με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε η μύα μϋθοδοσ να υποςτηρύζει λειτουργικϊ την ϊλλη 
(Dziuban et all, 2004, Derntl et all, 2004, Ginns & Ellis, 2007). 

Web2.0 ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

Διαδικτυακϊ ςυνεργατικϊ εργαλεύα- Wiki 

 Σα διαδικτυακϊ ςυνεργατικϊ εργαλεύα του Web 2.0, εύναι εϑκολα ςτη χρόςη, διατύθενται 
δωρεϊν, εύναι εϑκολα προςβϊςιμα και μποροϑν, ςϑμφωνα με τη θεωρύα του 
εποικοδομητιςμοϑ, να μϊθουν ςτουσ μαθητϋσ «πώσ να μαθαύνουν». Ϊνα τϋτοιο εργαλεύο, 
που οδηγεύ απϐ την ατομικό προσ την ςυνεργατικό μϊθηςη, εύναι τo Wiki, το οπούο 
επιβϊλλει την κατανομό τησ εργαςύασ ςτα μϋλη τησ ομϊδασ και τησ πληροφορύασ που 
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καταχωρεύ το κϊθε μϋλοσ ςτον ιςτοχώρο, ςϑμφωνα με τη θεωρύα τησ κατανεμημϋνησ 
γνώςησ (Γκύκασ & Μητροποϑλου, 2010), με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε να ςυνιςτοϑν πηγό μϊθηςησ 
και εξϋλιξησ. (Ρϊπτησ & Ρϊπτη, 2007).  

 την πρώτη περύπτωςη, παρουςιϊζεται μια πρϐταςη που βαςύςτηκε ςε ϋνα πρϐγραμμα 
Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ απϐ  τα προγρϊμματα χολικών Δραςτηριοτότων που 
υλοποιόθηκαν ςτο Γυμνϊςιο Προαςτύου, χρηςιμοποιώντασ  τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει το 
Web 2.0. Επιλϋχθηκε η δημιουργύα Wiki, επειδό προςφϋρει μεγϊλεσ δυνατϐτητεσ 
ςυνεργαςύασ μεταξϑ των μελών τησ ομϊδασ. Σο πρϐγραμμα ςτηρύχτηκε ςτη γνωςτό και 
ευρϋωσ διαδεδομϋνη τα τελευταύα χρϐνια ςτην εκπαύδευςη, μϋθοδο των ςχεδύων εργαςύασ 
(Μϋθοδο Project). Η μϋθοδοσ αυτό ςτηρύζεται ςτην θεωρύα του εποικοδομηςμοϑ και 
προωθεύ τη ςυνεργαςύα μεταξϑ εκπαιδευτό και εκπαιδευϐμενου, με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε ο 
εκπαιδευτόσ να αποδυθεύ το ρϐλο του καθοδηγητό και να μεταςχηματιςτεύ ςε ςυντονιςτό 
και εμψυχωτό. ϑμφωνα με το πρώτο ςτϊδιο του Fray, ϐλα τα μϋλη μια ομϊδοσ μποροϑν να 
προτεύνουν θϋματα και να καταλόξουν ςε ϋνα απϐ αυτϊ. Για το λϐγο αυτϐ, η επιλογό του 
θϋματοσ, ςτα πλαύςια των Περιβαλλοντικών Προγραμμϊτων χολικών Δραςτηριοτότων, 
όταν αποτϋλεςμα ςυζότηςησ ανϊμεςα ςτον Διευθυντό, το ϑλλογο Διδαςκϐντων και των 
μαθητών τησ Γ' τϊξησ του Γυμναςύου Προαςτύου Καρδύτςασ. Η ιδϋα που προτϊθηκε όταν να 
προςπαθόςουν μαθητϋσ και εκπαιδευτικού να αντικαταςτόςουν κϊποια απϐ τα φυτϊ και τα 
δϋνδρα που καταςτρϊφηκαν το χειμώνα και να φυτϋψουν καινοϑρια. Ο τύτλοσ του 
προγρϊμματοσ όταν: «Υυτεϑω ϋνα δϋνδρο ό φυτϐ και μαθαύνω γι’ αυτϐ». Σο πρϐγραμμα 
ϊρχιςε το Νοϋμβριο 2007 και ολοκληρώθηκε ςτισ 30 Απριλύου 2008. Σο πρώτο θϋμα που 
υλοποιόθηκε, μετϊ την λόψη τησ απϐφαςησ για την υλοπούηςη αυτοϑ του εγχειρόματοσ, 
όταν η επύςκεψη των μαθητών και των εκπαιδευτικών ςτον αϑλειο χώρο του ςχολεύου για 
την πραγματοπούηςη αυτοψύασ και επιλογόσ των κατϊλληλων χώρων, που θα 
χρηςιμοποιοϑνταν ςτη δενδροφϑτευςη. το επϐμενο ςτϊδιο, πραγματοποιόθηκε η 
κατανομό ςε ομϊδεσ με βϊςη τα ενδιαφϋροντα των μαθητών ό με βϊςη τισ φιλικϋσ ςχϋςεισ 
των μαθητών. Η κατανομό των μαθητών του προγρϊμματοσ ϋγινε με βϊςη τον τϐπο 
κατοικύασ (ανϊ χωριϐ) (Γκύκασ κ.ϊ., 2007). Με αυτϐ τον τρϐπο ακολουθόςαμε και τα 
ςυμπερϊςματα προηγοϑμενων ανϊλογων εγχειρημϊτων  αποφεϑγοντασ και την 
κατηγοριοπούηςό τουσ με βϊςη την ςχολικό επύδοςη (Peterson, 1999). Κατϐπιν οι μαθητϋσ, 
ανϊλογα με τα ενδιαφϋροντϊ τουσ κατϋνειμαν τισ εργαςύεσ που θα ϋπρεπε να φϋρουν εισ 
πϋρασ. Ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ ςτο ςημεύο αυτϐ όταν καθαρϊ ςυμβουλευτικϐσ και 
επικουρικϐσ.  Διαμορφώθηκαν τρεισ ομϊδεσ. Με την κατανομό των μαθητών ςε ομϊδεσ, 
ορύςτηκε και ϋνασ ςυντονιςτόσ, ο οπούοσ εκλϋχτηκε απϐ τουσ μαθητϋσ και εύχε ωσ ρϐλο: να 
ςυντονύζει τη δρϊςη των ομϊδων, να φροντύζει για την τόρηςη των κανϐνων και να 
φροντύζει για την εϑρυθμη λειτουργύα των ομϊδων, να επεμβαύνει ϐταν χρειϊζεται και να 
προλαμβϊνει τυχϐν ςυγκροϑςεισ, να ανακοινώνει ςτισ ομϊδεσ τα αποτελϋςματα του 
προγρϊμματοσ. Σϋλοσ, οι μαθητϋσ καθϐριςαν το ςτϐχο τουσ, κατϋςτρωςαν πλϊνο εργαςύασ 
και  κατϋγραψαν λεπτομερώσ τισ κινόςεισ και τα αποτελϋςματα τησ εργαςύασ τουσ, με τη 
ςυνδρομό και τη διακριτικό εποπτεύα του υπεϑθυνου καθηγητό. Για το λϐγο αυτϐ ορύςτηκε 
ϋνασ μαθητόσ, ανϊ ομϊδα εργαςύασ, ο οπούοσ κρατοϑςε ημερολϐγιο για τισ δραςτηριϐτητεσ 
που ανϋλαβε να φϋρει ςε πϋρασ κϊθε ομϊδα του προγρϊμματοσ. Σο Wiki δημιουργόθηκε 
ςτον πϊροχο  PBWorks και η Διαδικτυακό του διεϑθυνςη εύναι: http://fyteyw-ena-
fyto.pbwiki.com . Ο καθηγητόσ όταν και ο μοναδικϐσ διαχειριςτόσ του ιςτοχώρου. Αυτϐ 
ϋγινε κυρύωσ για λϐγουσ αςφαλεύασ και ελϋγχου του περιεχομϋνου προσ δημοςύευςη 
(Publishing control). Οι 20 ςυνολικϊ αναρτόςεισ  πραγματοποιόθηκαν απϐ ϋξι ομϊδεσ 
μαθητών.  

τη δεϑτερη περύπτωςη περιγρϊφεται μια διδακτικό πρϐταςη απϐ το βιβλύο τησ Γ’ 
Γυμναςύου και εύχε τύτλο: «Ο Απ. Παϑλοσ ςτην Ελλϊδα». Ο τύτλοσ ϑςτερα απϐ ςυζότηςη του 
εκπαιδευτικοϑ με τουσ μαθητϋσ διαμορφώθηκε: "Ο Απ. Παϑλοσ ςτην Ελλϊδα… μϋςω 
Διαδικτϑου", επειδό η κϑρια πηγό πληροφοριών  όταν το Διαδύκτυο, ϋνα εύδοσ WebQuest, 

http://pbworks.com/
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ώςτε το μϊθημα να γύνει πιο ενδιαφϋρον και ευχϊριςτο, αλλϊ και να δοθοϑν ευκαιρύεσ 
αυτενϋργειασ ςτουσ μαθητϋσ (Παϑλου & Σεγοϑςη, 2009). Η μορφό ςυνεργατικόσ μϊθηςησ 
που εφαρμϐςτηκε ςτην πρϐταςη όταν η πρακτικό ςϑνθεςησ κομματιών (παζλ). Σο προσ 
μϊθηςη υλικϐ χωρύζεται ςε υποενϐτητεσ. Οι μαθητϋσ, ανϋλαβαν απϐ μύα υποενϐτητα, την 
οπούα επεξεργϊζονται. ε κανϋνα μϋλοσ δεν δύνονται επαρκεύσ πληροφορύεσ για την επύλυςη 
του προβλόματοσ ό τησ δραςτηριϐτητασ (αςαφόσ διατϑπωςη) (Καψϊλησ, 2006) και μϐνο 
αφοϑ οι πληροφορύεσ ϐλων των μελών ςυντεθοϑν, το παζλ ολοκληρώνεται και προκϑπτει η 
εικϐνα του ςυνϐλου. Κϊθε μαθητόσ που ςυμμετεύχε ςτη δραςτηριϐτητα, διαμϐρφωςε μϐνοσ 
του την εργαςύα που του ανατϋθηκε αναλογικϊ, ςϑμφωνα με την κατανομό που ϋκαναν οι 
ύδιοι. την πρώτη ςυνϊντηςη εκπαιδευτικοϑ-μαθητών δημιουργόθηκε ςτην υπηρεςύα Live 
Windows (Hotmail) τησ Microsoft, που υπϊρχει ενςωματωμϋνη ςε υπολογιςτϋσ με 
λειτουργικϐ ςϑςτημα Windows, μια ομϊδα με τύτλο «St. Paul», για επικοινωνύα, καλϑτερο 
ςυντονιςμϐ και ανταλλαγό υλικοϑ. Παρϊλληλα, με τουσ ςτϐχουσ τησ διδακτικόσ ενϐτητασ 
ϐπωσ καθορύζονται ςτο ΔΕΠΠ (ΥΕΚ 303/13-3-2003) τϋθηκαν και  επιμϋρουσ διδακτικού 
ςτϐχοι θεολογικού και γνωςτικού (Μητροποϑλου κ.α., 2000). 

Μϋςα απϐ τισ πρώτεσ ςυναντόςεισ και ςυζητόςεισ, δϐθηκε ςτουσ μαθητϋσ αρχικϊ  να 
διαβϊςουν το υλικϐ και ςτη ςυνϋχεια ϋγινε κατανομό εργαςιών/δραςτηριοτότων και 
οριςμϐσ καθηκϐντων ςτα μϋλη τησ ομϊδασ. ε πρώτο ςτϊδιο, οι μαθητϋσ  ϋλαβαν ϐλοι τισ 
ύδιεσ αρχικϋσ πληροφορύεσ, ιςτορικϋσ, θεολογικϋσ, γεωγραφικϋσ κλπ για τον Απ. Παϑλο, ώςτε 
να μπορϋςουν να αναζητόςουν ςτο Διαδύκτυο επιπλϋον υλικϐ.  το δεϑτερο ςτϊδιο, οι 
μαθητϋσ, με τη βοόθεια και του εκπαιδευτικοϑ, προςϋγγιςαν το θϋμα απϐ θρηςκευτικο-
εκκληςιολογικο-ιςτορικο-θεολογικό οπτικό και επιχεύρηςαν να προςεγγύςουν το θϋμα μϋςω 
πρϐςβαςησ ςτο Διαδύκτυο. Κατϐπιν αποφαςύςτηκε η κατανομό των μαθητών ςε ομϊδεσ με 
βϊςη τα ενδιαφϋροντα ό τισ φιλικϋσ τουσ ςχϋςεισ και η ανϊθεςη καθηκϐντων ςϑμφωνα με 
τισ ιδιαύτερεσ δεξιϐτητεσ των μαθητών αποφεϑγοντασ την κατηγοριοπούηςό τουσ με βϊςη 
την ςχολικό επύδοςη (Peterson 1999. Μετϊ την κατανομό εργαςιών, οι μαθητϋσ μϐνοι ό ανϊ 
δϑο ανϋλαβαν να ςυγκεντρώςουν πληροφορύεσ, να τισ επεξεργαςθοϑν, ταξινομόςουν, και να 
παρουςιϊςουν την εργαςύα τουσ ςτον ςυνεργατικϐ ιςτοχώρο που θα δημιουργοϑνταν για 
το ςκοπϐ αυτϐ. Ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ όταν ςυμβουλευτικϐσ και ςυντονιςτικϐσ. Σο 
Δύκτυο δημιουργόθηκε ςτισ 30 Ιανουαρύου 2010, χρηςιμοποιόθηκε εκτενώσ απϐ τα μϋλη τησ 
ομϊδασ και αποτελεύ μϋχρι ςόμερα, ϋνα ακϐμη δύαυλο επικοινωνύασ των μαθητών.  
Σο Wiki δημιουργόθηκε ςτον εξυπηρετητό του παρϐχου ανοικτοϑ λογιςμικοϑ PBWorks  απϐ 
τουσ μαθητϋσ ςε ςυνεργαςύα με τον υπεϑθυνο εκπαιδευτικϐ. Οι αρχικϋσ ρυθμύςεισ δεν 
επϋτρεπαν την πρϐςβαςη ςε μη-μϋλη. Οι μαθητϋσ, μαζύ με τον εκπαιδευτικϐ, όταν 
διαχειριςτϋσ του δικτυακοϑ τϐπου (http://apostolospaulos.pbwiki.com/ ), οι μοναδικού 
ςυγγραφεύσ (editors) του ιςτοχώρου και οι μοναδικού που μποροϑν να ειςϋρχονται, να 
επεξεργϊζονται τα δεδομϋνα και να τον βλϋπουν. Εύχαν την κϑρια ευθϑνη για την ενημϋρωςη 
του  διαδικτυακοϑ αυτοϑ ιςτοχώρου, υπϐ τη διαρκό καθοδόγηςη του εκπαιδευτικοϑ.  Σο 
πρϐγραμμα περατώθηκε, ςτισ 30 Απριλύου 2010. Αν και οι μαθητϋσ δεν εύχαν εργαςτεύ ςε 
τϋτοιου εύδουσ διαδικτυακϊ ςυνεργατικϊ περιβϊλλοντα,  δε δυςκολεϑτηκαν καθϐλου να 
προςαρμοςτοϑν. Ϊτςι, απϐ την ύδια μϋρα τησ δημιουργύασ του ςυνεργατικοϑ ιςτοχώρου, 
ανϋλαβαν το «ανϋβαςμα» του υλικοϑ που εύχαν ςυλλϋξει ςτο Διαδύκτυο, το χωριςμϐ των 
ενοτότων και τη διαμϐρφωςό τουσ.  Σο Μϊώο 2010 ϐλοι οι μαθητϋσ/τριεσ, θεώρηςαν ϐτι το 
υλικϐ που ςυγκεντρώθηκε  όταν αρκετϐ και η δουλειϊ που ϋγινε, ςτον ιςτοχώρο, όταν πϊρα 
πολϑ ςημαντικό, τϐςο για τουσ ύδιουσ, ϐςο και για το πρϐγραμμα, επειδό ϋμαθαν να 
χειρύζονται τη γνώςη με ϋνα διαφορετικϐ τρϐπο, χρηςιμοποιώντασ ϋνα ςυνεργατικϐ 
διαδικτυακϐ εργαλεύο του Web2.0. Όλοι οι μαθητϋσ αναγνώριςαν ϐτι λειτοϑργηςαν 
ομαδικϊ, όταν απϐλυτα ευχαριςτημϋνοι για τη ςυνεργαςύα που εύχαν με τουσ ςυμμαθητϋσ 
τουσ κατϊ την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ, με την καταςκευό του ιςτοχώρου, ςτον οπούο 
κϊθε ϋνασ, ςυνϋβαλλε με τον δικϐ του τρϐπο. όμερα, ο ιςτϐτοτοποσ εύναι ανοιχτϐσ και 
προςβϊςιμοσ ςε ϐλη τη Διαδικτυακό κοινϐτητα. 
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ύγχρονη και Αςύγχρονη Σηλεκπαύδευςη 

Δημιουργύα Χηφιακόσ Σϊξησ 

Σηλεκπαύδευςη 
Όταν οι κλαςικϋσ, παραδοςιακϋσ μϋθοδοι διδαςκαλύασ δεύχνουν να κινοϑνται οριακϊ ςτην 
επύτευξη των ςτϐχων, εύναι δυνατϐ να ςυμπληρώνονται απϐ την “Σηλεκπαύδευςη”, η οπούα 
μπορεύ να διαχειρύζεται παροχό υποςτηρικτικοϑ εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ εξ αποςτϊςεωσ, 
διαδικτυακϊ μαθόματα και κατϊθεςη εργαςιών, αναςτοχαςμϐ τισ παραδοςιακόσ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ με απλϐ και κατανοητϐ τρϐπο απϐ τισ μαθητϋσ (Κϐκκοσ κ.ϊ.: 
1998). Σο κλειδύ τισ μϊθηςησ εδώ, βρύςκεται ςτην ικανϐτητα του διδϊςκοντα, να ςυνδϋει την 
ϑλη των προγραμμϊτων ςπουδών με τη γνωςτικό δομό του κϊθε μαθητό αξιοποιώντασ 
καλϑτερα τα εργαλεύα των ΣΠΕ, τισ ϐφελϐσ του. Με τον τρϐπο αυτϐ εύναι δυνατϐ ο 
εκπαιδευτικϐσ, ψηφιακϊ, να αναθϋτει εργαςύεσ για το μϊθημα, να αξιολογεύ την γνώςη με 
διαγωνύςματα, να παρακολουθεύ και να βαθμολογεύ τισ εργαςύεσ των μαθητών αλλϊ και να 
τηρεύ ημερολϐγιο του μαθόματοσ. Ϊτςι, αξιοποιοϑνται νϋεσ διδακτικϋσ (Blended Learning) 
και μαθηςιακϋσ πρακτικϋσ, καθώσ και τα νϋα ψηφιακϊ περιβϊλλοντα και μϋςα, ψηφιακϊ 
εργαλεύα κλπ. (Γκύκασ, 2013)     

Μικτό Μϊθηςη 
 Η ϋννοια τησ μικτόσ μϊθηςησ ςχετύζεται με τη χρηςιμοπούηςη τϐςο τησ F-to-F 
διδαςκαλύασ, ϐςο και τησ διαδικτυακόσ, μϋςω ΔΠΜ. Οι Dziuban et all (2004), αναφϋρουν ϐτι 
μαθόματα που αντικαθιςτοϑν ϋνα μϋροσ τησ μετωπικόσ διδαςκαλύασ, χρηςιμοποιώντασ 
διαδικτυακοϑσ πϐρουσ, επιτρϋπουν καλϑτερη αλληλεπύδραςη τησ F-to-F διδαςκαλύασ. Οι 
Ginns & Ellis (2007), θεωροϑν ϐτι η ανϊμιξη τησ F-to-F διδαςκαλύασ με την ηλεκτρονικό 
μϊθηςη ςτηρύζει λειτουργικϊ η μύα την ϊλλη. Η τοποθϋτηςη διδακτικοϑ υλικοϑ ςτο 
διαδύκτυο, ϐπου οι μαθητϋσ μποροϑν να ϋχουν πρϐςβαςη ανϊ πϊςα ςτιγμό (Αςϑγχρονη 
Σηλεκπαύδευςη), παρϋχει ςτο μϊθημα αυξημϋνη ευελιξύα. ε αυτϐ το ΔΠΜ οι μαθητϋσ 
μποροϑν να ςυμμετϋχουν ενεργϊ, να βοηθόςει ςτην ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ και να 
διευκολϑνει την ςυνεργατικό μϊθηςη, με ςτοχευμϋνεσ παρεμβϊςεισ και δραςτηριϐτητεσ απϐ 
το διδϊςκοντα (Dziuban et all, 2004). ε τελικό ανϊλυςη, δεν πρϐκειται για μϊθηςη που 
ςυντελεύται ςτην τϊξη με ‘διαδικτυακό’ ενύςχυςη αλλϊ οϑτε και για διαδικτυακό μϊθηςη, 
που ενιςχϑεται με διδαςκαλύα ςτην τϊξη (Φαραλαμπύδη & Μαυρουδό, 2007).  

Χηφιακό Σϊξη 

Η Χηφιακό Σϊξη του Γυμναςύου Προαςτύου δημιουργόθηκε τον Οκτώβριο 2009.  Για τον 
ςχεδιαςμϐ, την ανϊπτυξη, την δημιουργύα, την διαχεύριςη και την αξιολϐγηςη του ΔΠΜ, 
αξιοποιόθηκαν το Οκτϊγωνο Πλαύςιο Εργαςύασ του Khan το οπούο περιλαμβϊνει οκτώ 
διαςτϊςεισ: το θεςμικό πλαύςιο, την παιδαγωγικό διϊςταςη, την τεχνολογικό 
διϊςταςη, το ςχεδιαςμό τησ διεπαφόσ, την αξιολόγηςη, τη διαχεύριςη, τισ πηγϋσ και 
την ηθικό διϊςταςη. Κϊθε επιμϋρουσ διϊςταςη ςτο πλαύςιο αναπαριςτϊ μια κατηγορύα 
θεμϊτων που πρϋπει να ληφθοϑν υπϐψη. Αυτϊ τα θϋματα βοηθοϑν ςτην οργϊνωςη τησ 
ςκϋψησ και εξαςφαλύζουν το ςχεδιαςμϐ εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων με νϐημα για τουσ 
μαθητϋσ (Singh, 2003). Επύςησ η μϋθοδοσ των χεδύων Εργαςύασ (Μϋθοδοσ Project), οι 
βαςικϋσ αρχϋσ τησ Εξ Αποςτϊςεωσ Εκπαύδευςησ και ο «Οδηγϐσ για το ϑςτημα Αςϑγχρονησ 
Σηλεκπαύδευςησ Moodle» του ΠΔ (Κϊργα κ.ϊ., 2008). 

Η Χηφιακό Σϊξη του Γυμναςύου Προαςτύου 2009-2010 

 Σο παραπϊνω ΔΠΜ ϋφταςε ςε λειτουργικϐ επύπεδο ςτο τϋλοσ του ύδιου μόνα, ςτο ΠΔ 
μϋςω τησ πλατφϐρμασ LMS (Learning Management System) του ανοικτοϑ λογιςμικοϑ  
Moodle. Προτιμόθηκε η Αςϑγχρονη Σηλεκπαύδευςη, επειδό μπορεύ να προςφϋρει ςτον 
εκπαιδευτό ϋνα περιβϊλλον ςϑγχρονησ εκπαύδευςησ, ςε ϋνα απϐλυτα αςφαλϋσ και 
προςτατευμϋνο διαδικτυακϐ περιβϊλλον (οι μαθητϋσ εγγρϊφηκαν χρηςιμοποιώντασ 
κωδικοϑσ του ΠΔ, που τουσ χορηγόθηκαν μϋςω τησ ςχολικόσ μονϊδασ), με τη δημιουργύα 
δομόσ μαθόματοσ, περιγραφό και πληροφορύεσ. Επύςησ ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να 

http://e-earning.sch.gr/course/view.php?%20id=242
http://e-earning.sch.gr/course/view.php?%20id=242
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αποθηκεϑςει ϋγγραφα ςχετικϊ με τουσ εκπαιδευϐμενουσ, να δημιουργόςει μια ηλεκτρονικό 
ατζϋντα με ςημαντικϊ γεγονϐτα για τουσ εκπαιδευϐμενουσ, να κϊνει ανακοινώςεισ, να 
τοποθετεύ θϋματα εργαςιών, να δημιουργεύ τεςτ και κουύζ για αξιολϐγηςη και αναςτοχαςμϐ-
ανατροφοδϐτηςη του μαθηςιακοϑ αποτελϋςματοσ (Καμπουρϊκησ-Λουκόσ: 2006). τισ 
αρχϋσ Νοεμβρύου 2009, πραγματοποιόθηκε η πρώτη εγγραφό και μϋχρι τα τϋλη 
Υεβρουαρύου 2010, εύχαν όδη εγγραφεύ οι 31 μαθητϋσ (11 αγϐρια και 20 κορύτςια) τησ Α΄ 
τϊξησ του Γυμναςύου Προαςτύου (Γκύκασ, 2012).  

Δημιουργόθηκαν ενϐτητεσ για αρκετϊ απϐ τα μαθόματα τησ Α΄ τϊξησ του ςχολεύου, τα  
Θρηςκευτικϊ, την Ιςτορύα, τα Μαθηματικϊ, τη Γεωγραφύα, τη Βιολογύα και τη Γαλλικό 
Γλώςςα (Δυςτυχώσ, οι ςυνϊδελφοι ειδικοτότων, δεν ακολοϑθηςαν την προςπϊθεια, με 
αποτϋλεςμα οι ϊλλεσ ενϐτητεσ, πλην των Θρηςκευτικών να μη λειτουργόςουν). τισ 
ενϐτητεσ αυτϋσ χρηςιμοποιόθηκε ειδικϊ ςχεδιαςμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ και ϋγινε μεγϊλη 
προςπϊθεια για τη ςυςτηματικό υποςτόριξη του εκπαιδευϐμενου. Υυςικϊ αξιοποιόθηκαν οι 
νϋεσ τεχνολογύεσ και τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ τϐςο για την παρουςύαςη του 
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, ϐςο και για οριςμϋνεσ μορφϋσ επικοινωνύασ μεταξϑ του 
εκπαιδευϐμενου και του εκπαιδευτό (Ματραλόσ, 1998), με τη δημιουργύα forum, μιασ 
περιοχόσ ςυζητόςεων, ενϐσ chat-room, για ςϑγχρονη επικοινωνύα ανϊμεςα ςτον καθηγητό 
του μαθόματοσ και τουσ μαθητϋσ ό ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ και, τϋλοσ,  ςυμβουλϋσ για την 
αςφαλό περιόγηςη ςτο Διαδύκτυο με τη μορφό κειμϋνων και υπερςυνδϋςμων προσ 
ιςτοςελύδεσ ςχετικϋσ με το θϋμα Safer Internet, Safe Line  (Γκύκασ, 2012).   

 Η δομό του τηλεμαθόματοσ βαςύςτηκε ςτη δομό του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ και του 
βιβλύου, χωριςμϋνη ςτισ ενϐτητεσ του βιβλύου των Θρηςκευτικών τησ Α΄ Γυμναςύου “Παλαιϊ 
Διαθόκη: Η προώςτορύα του Φριςτιανιςμοϑ”. ϑμφωνα με το διδακτικϐ μοντϋλο του Keller, 
για τη δημιουργύα ελκυςτικών αλλϊ και αποτελεςματικών «ζωντανών» εκπαιδευτικών 
εμπειριών απαιτεύται η πρϐκληςη, η διατόρηςη τησ προςοχόσ και του ενδιαφϋροντοσ των 
μαθητών. Ϊτςι ςυςχετύζεται η μϊθηςη με το ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο εργαςύασ των μαθητών, 
με την επύλυςη προβλημϊτων τησ πραγματικόσ ζωόσ και η η ανϊπτυξη τησ αυτοπεπούθηςησ 
των μαθητών, ώςτε να εμπιςτευτοϑν τισ δυνϊμεισ τουσ παραμϋνοντασ ενεργού μϋτοχοι ςτη 
διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. Ϊτςι θα χρηςιμοποιόςουν τισ νϋεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ που 
απϋκτηςαν και να νιώςουν ευχαριςτημϋνοι με τα αποτελϋςματα των μαθηςιακών τουσ 

εμπειριών (Φαραλαμπύδη & Μαυρουδό, 2007). ε κϊθε ενϐτητα προςφϋρονταν 
υποςτηρικτικϊ κεύμενα, υπερςϑνδεςμοι και πολυμεςικϐ υλικϐ, που δεν υπόρχαν ςτο 
αντύςτοιχο ςχολικϐ εγχειρύδιο. Σο υλικϐ αυτϐ μπορεύ να δημιουργόςει προϒποθϋςεισ 
ενεργοϑσ ανϊμιξησ και ςυμμετοχόσ του εκπαιδευομϋνου, ώςτε να διατηρηθεύ αμεύωτο το 
ενδιαφϋρον. Καλλιεργεύται ϋτςι η ατομικό πρωτοβουλύα του μαθητό, αφοϑ δημιουργοϑνται 
ςυνθόκεσ μϊθηςησ και ϋρευνασ (Αναςταςύου κ.ϊ. 2010). Δϐθηκε μεγϊλη προςοχό ςτο 
υποςτηρικτικϐ υλικϐ, ώςτε να μην κουρϊζει το μαθητό. Σο περιεχϐμενο των κειμϋνων, των 
υπερςυνδϋςμων και του πολυμεςικοϑ υλικοϑ (εικϐνα και όχοσ) ελϋγχθηκαν απϐ τον 
εκπαιδευτικϐ, τϐςο για την ακρύβεια και το εϑροσ κϊλυψησ του αντικειμϋνου, ϐςο και για 
την ποιϐτητα των πληροφοριών (Σζιμογιϊννησ 2007). Σα βύντεο απϐ επιλεγμϋνουσ 
διαδικτυακοϑσ τϐπουσ, χρηςιμοποιόθηκαν και ςτη διδακτικό διαδικαςύα ςτη διϊρκεια τησ 
‘πρϐςωπο με πρϐςωπο’ διδαςκαλύασ, ςτην κλαςικό τϊξη. Σα βύντεο, ιδιαύτερα ςτην εξ 
αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη, χρηςιμοποιοϑνται για να βελτιώςουν τη μαθητικό και διδακτικό 
διεργαςύα. Η εκπαιδευτικό τουσ αξύα ςυνύςταται ςτη δυναμικό τησ κινοϑμενησ εικϐνασ και 
των ευκαιριών που δημιουργεύ για την υιοθϋτηςη καινοτϐμων και εναλλακτικών 
διδακτικών τεχνικών και την υποςτόριξη διδακτικών καταςτϊςεων που εύναι δυνατϐ να 
βελτιώςουν την ποιϐτητα τησ μϊθηςησ και να ςυμβϊλουν ςτην ανϊπτυξη των γνωςτικών 
και ςυναιςθηματικών ικανοτότων των μαθητών (Romiszowski, 1984 & Keegan, 2001). 

 Αξιοποιώντασ τα παραπϊνω, δϐθηκαν ςτουσ μαθητϋσ τησ Α΄ τϊξησ θϋματα εργαςιών για 
το μϊθημα των Θρηςκευτικών (‘Σο οικολογικϐ πρϐβλημα’, απϐ την ενϐτητα 25 του βιβλύου 
τησ Α΄ Γυμναςύου), τα οπούα επϋλεξαν με βϊςη τισ αρχϋσ τησ μεθϐδου των χεδύων Εργαςύασ. 

http://www.saferinternet.gr/
http://www.safeline.gr/
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Η ερευνητικό διαδικαςύα και η ομαδικό ςυνεργαςύα των ομϊδων ολοκληρώθηκε ςε ϋνα 
χρονικϐ ορύζοντα δϑο μηνών. Οι μαθητϋσ χρηςιμοπούηςαν τουσ φορητοϑσ  Η/Τ τουσ, τη 
ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο που πρϐςφερε ο Δόμοσ ελλϊνων με ϋνα τοπικϐ αςϑρματο 
ευρυζωνικϐ δύκτυο και, κϊθε ομϊδα που  ολοκλόρωνε την εργαςύα, αναρτοϑςε τα 
αποτελϋςματα ςτην ενϐτητα Εργαςύεσ, που δημιουργόθηκε ςτην «Χηφιακό Σϊξη». Με τον 
τρϐπο αυτϐ η μορφό αυτό τησ αυτοκαθοδηγοϑμενησ μϊθηςησ πραγματοποιόθηκε με 
ατομικό πρωτοβουλύα  ςτο ρυθμϐ που ϐριζε κϊθε μαθητόσ ενώ η ςυνεργατικό μϊθηςη 
προϋκυψε μϋςα απϐ την δυναμικό επικοινωνύα των μαθητών με αποτϋλεςμα το μούραςμα 
τησ γνώςησ (Singh, 2003). 

 Δϐθηκε ιδιαύτερα ςημαύνουςα ςημαςύα ςτην ανατροφοδϐτηςη και αξιολϐγηςη του 
μαθηςιακοϑ αποτελϋςματοσ με τη δημιουργύα απϐ τον υπεϑθυνο καθηγητό κουύζ 
ερωτόςεων πολλαπλών επιλογών, τϐςο αςϑγχρονα, ϐςο και ςϑγχρονα. Σα κουύζ, βαςιςμϋνα 
ςτισ ςυμπεριφοριςτικϋσ θεωρύεσ μϊθηςησ, δημιουργόθηκαν απϐ τον διδϊςκοντα και 
αποτελοϑνταν απϐ ερωτόςεισ πολλαπλώσ επιλογών πϊνω ςτα μαθόματα που διδϊςκονταν 
οι μαθητϋσ F-to-F. ε αυτϊ τα κουύζ οι μαθητϋσ εύχαν πρϐςβαςη, μϋςω του ΔΠΜ απϐ 
οποιονδόποτε Η/Τ, οπουδόποτε και ςε χρϐνο που επϋλεγαν οι ύδιοι (αρχϋσ τησ εκπαύδευςησ 
απϐ απϐςταςη) (Γκύκασ, 2012). Η αξιολϐγηςη ςτοχεϑει ςτη βελτύωςη τησ μϊθηςησ. Οι 
εκπαιδευτικού μποροϑν να διατυπώςουν ςτϐχουσ και ϋχουν τη δυνατϐτητα να παρϋχουν 
ςτουσ μαθητϋσ ανατροφοδϐτηςη για τη μϊθηςό τουσ (Hattie & Timperly, 2007), ϐχι μϐνο 
δηλώνοντασ με ςαφόνεια ςτουσ μαθητϋσ τύ ϋχουν μϊθει, αλλϊ δύνοντϊσ τουσ πληροφορύεσ 
και για το πώσ να μαθαύνουν. Η ανατροφοδϐτηςη κατϊ τη διϊρκεια τησ αξιολϐγηςησ για τη 
μϊθηςη ςυμβϊλλει ςτη διαδικαςύα ςκϋψησ του μαθητό ςχετικϊ με την εκπαύδευςό του, 
δύνοντασ ϋμφαςη ςτην αξιολϐγηςη ωσ μια μετα-γνωςτικό διαδικαςύα. Αυτοϑ του εύδουσ τα 
τεςτ θεωροϑνται αξιϐπιςτα και ϋγκυρα εργαλεύα μϋτρηςησ τησ επύδοςησ των μαθητών. 
υγκροτοϑνται απϐ ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ, πολλαπλόσ απϊντηςησ, ςυμπλόρωςησ, 
ςϑζευξησ, ςυςχϋτιςησ, επιλογόσ τησ ορθόσ απϊντηςησ κλπ (Καπετςώνησ, 2012). Κατϊ τη 
διϊρκεια του Β΄ τριμόνου, δημιουργόθηκε απϐ τον διδϊςκοντα ϋνα κουύζ που περιελϊμβανε 
εύκοςι ερωτόςεισ, όταν ςταθμιςμϋνο και εύχε ωσ ςτϐχο να διαπιςτωθεύ, ςτο τϋλοσ τησ 
μαθηςιακόσ διαδικαςύασ (Διαγώνιςμα Β΄ τριμόνου), το αποτϋλεςμα τησ μϊθηςησ.  τισ 23 
Υεβρουαρύου 2010, ϐλοι οι μαθητϋσ ϋφεραν ςτην τϊξη τουσ φορητοϑσ Η/Τ τουσ, 
ακολοϑθηςαν το πρωτϐκολλο ςϑνδεςησ και χρηςιμοποιώντασ τουσ προςωπικοϑσ τουσ 
κωδικοϑσ ςϑνδεςησ ςτο Π..Δ., ςυνδϋθηκαν ςτο περιβϊλλον τησ «Χηφιακόσ Σϊξησ του 
Γυμναςύου Προαςτύου». Κϊθε μαθητόσ εύχε πρϐςβαςη ςτο κουύζ απϐ τον Η/Τ του. Οι 
ερωτόςεισ εμφανιζϐταν ςτη οθϐνη του καθενϐσ τυχαύα (επιλογό του Moodle). Σο κουύζ, 
μποροϑςε κϊποιοσ να το εκτελϋςει μϐνο μύα φορϊ, όταν προγραμματιςμϋνο να ολοκληρωθεύ 
ςε ςυγκεκριμϋνο χρϐνο (ςτην οθϐνη κϊθε μαθητό υπόρχε ρολϐι που μετροϑςε το χρϐνο), 
αρκετϐ ώςτε να προλϊβει να ολοκληρώςει τισ απαντόςεισ και να ελϋγξει την ορθϐτητϊ τουσ. 
Όταν κϊθε μαθητόσ ολοκλόρωνε την προςπϊθειϊ του, επϋλεγε να οριςτικοποιόςει τισ 
επιλογϋσ του. Σϐτε εύχε ϊμεςη πρϐςβαςη ςτη βαθμολογύα του (ςτην εικοςϊβαθμη κλύμακα) 
και ανατροφοδϐτηςησ ϐλων των ερωτόςεων του κουύζ (πρϊςινο χρώμα για τισ ςωςτϋσ, 
πορτοκαλύ για τισ μερικώσ ςωςτϋσ και κϐκκινο για τισ λανθαςμϋνεσ). Σο περιβϊλλον όταν 
ρυθμιςμϋνο απϐ το διδϊςκοντα, ώςτε οι μαθητϋσ να ϋχουν ςυνεχό ανατροφοδϐτηςη τησ 
αξιολϐγηςόσ.   
 Με αφετηρύα Πρϐγραμμα Πολιτιςτικών Θεμϊτων, αξιοποιόθηκε η πλατφϐρμα Moodle, η 
οπούα εύχε τη δυνατϐτητα δημιουργύασ ηλεκτρονικών και διαδικτυακών λεξικών κϊθε εύδουσ. 
Οι μαθητϋσ ερεϑνηςαν, ρώτηςαν, κατϋγραψαν και τελικϊ δημιοϑργηςαν ϋνα ηλεκτρονικϐ 
λεξικϐ με τύτλο: «ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΨΝ ΓΛΨΙΚΟΤ ΙΔΙΨΜΑΣΟ ΑΠΌ ΣΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΑΝΨΝ», 
ςυγκεντρώνοντασ και καταγρϊφοντασ πϊνω απϐ πεντακϐςιεσ (500)  λϋξεισ του γλωςςικοϑ 
ιδιώματοσ τησ Θεςςαλύασ και ιδιαύτερα του τϐπου τουσ, τησ περιοχόσ του πρώην Δόμου 
ελλϊνων. (Γκύκασ, 2012).  Κι εδώ ακολουθόθηκε η μεθοδολογύα των χεδύων Εργαςύασ. Η 
διϊρκεια του προγρϊμματοσ  όταν πϋντε μόνεσ, απϐ το Νοϋμβριο 2009 ϋωσ τον Απρύλιο 2010. 
Σϋλοσ, δημιουργόθηκε μια ενϐτητα με προςεκτικϊ επιλεγμϋνα παιχνύδια  γνώςεων και 
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επιδεξιϐτητασ, ςε μορφό flash. Σο παιχνύδι αποτελεύ το καταλληλϐτερο μϋςο παρακύνηςησ, 
αφοϑ θεωρεύται ςϑμφυτο με την ψυχοςϑνθεςη του παιδιοϑ και μαζύ με την φανταςύα και το 
ϐνειρο αποτελοϑν κεντρικϋσ ϋννοιεσ τησ δημιουργικϐτητασ. Εξϊλλου, χϊνοντασ την 
παιγνιώδη διϊθεςό μασ, εύναι δυνατϐ να χϊςουμε και τη δημιουργικϐτητϊ μασ (Νημϊ, 2002). 
Ολϐκληρο το υποςτηρικτικϐ υλικϐ χρηςιμοποιόθηκε, τϐςο ςτην παραδοςιακό τϊξη ϐςο και 
Αςϑγχρονα, απϐ απϐςταςη, ςϑμφωνα και με τισ αρχϋσ τησ υνδυαςτικόσ-Τποςτηρικτικόσ 
μϊθηςησ. Η ϐλη διαδικαςύα πραγματοποιόθηκε μϋςω των Η/Τ των μαθητών, που 
ςυνδϋονταν ϐλοι ςτο αςϑρματο δύκτυο του ςχολεύου, χρηςιμοποιώντασ τουσ κωδικοϑσ του 
ΠΔ. 

Εν κατακλεύδι 

Η δημιουργύα ΔΠΜ, για την διδαςκαλύα του μαθόματοσ των Θρηςκευτικών, 
χρηςιμοποιώντασ τισ τεχνολογύεσ του Διαδικτϑου και τα εργαλεύα του Web2.0, ϋδωςαν την 
ευκαιρύα ςε μαθητϋσ του Γυμναςύου Προαςτύου  να γνωρύςουν, πϋρα απϐ το μοντϋλο τησ F-
to-F διδαςκαλύασ ςτο φυςικϐ  χώρο του ςχολεύου και την εξ΄ Αποςτϊςεωσ Εκπαύδευςη με τη 
χρόςη των ΣΠΕ.  Με την εφαρμογό ΔΠΜ, η παραγωγό τησ μϊθηςησ, μετατοπύςτηκε απϐ τον 
διδϊςκοντα ωσ μεταδϐτη τησ γνώςησ και τουσ μαθητϋσ ωσ παθητικοϑσ δϋκτεσ 
(δαςκαλοκεντρικϐ μοντϋλο), ςε πιο μαθητοκεντρικϊ περιβϊλλοντα, ϐπου ο ρϐλοσ του 
καθηγητό εύναι υποςτηρικτικϐσ κι ενθαρρϑνει την αυτοκαθοδηγοϑμενη μϊθηςη, την 
καλλιϋργεια τησ κριτικόσ ςκϋψησ και την ανϊπτυξη  ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτότων 
των μαθητών. Σο ψηφιακϐ, υποςτηρικτικϐ υλικϐ που αναρτόθηκε ςτην «Χηφιακό Σϊξη του 
Γυμναςύου Προαςτύου» και ςτισ ςυνϋχειϋσ τησ, ελεγμϋνο ωσ προσ την ποιϐτητϊ του και την 
ακρύβειϊ του, χρηςιμοποιόθηκε απϐ τον μαθητό ϐποτε εκεύνοσ επϋλεγε, απαλλαγμϋνοσ απϐ 
χωροχρονικοϑσ περιοριςμοϑσ. Ενθαρρϑνθηκε η ςυμμετοχό των μαθητών ςτα ΔΠΜ, αφοϑ 
αρκετϋσ απϐ τισ δραςτηριϐτητεσ που θα εξελύςςονταν ςτη φυςικό τϊξη, μετατοπύςτηκαν ςε 
ϋνα ΔΠΜ. Με τον τρϐπο αυτϐ αναδϑθηκε ωσ πρϐςθετη παιδαγωγικό αξύα μια εναλλακτικό 
προςϋγγιςη ςτην αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε., ϐπου ο μαθητόσ εύχε ενεργό ςυμμετοχό ςτην 
οικοδϐμηςη τησ γνώςησ του καθώσ και ςυμμετοχό ςτη διαμϐρφωςη τησ ςυλλογικόσ γνώςησ 
με δραςτηριϐτητεσ που ενύςχυςαν την αλληλεπύδραςό του με το μαθηςιακϐ υλικϐ, 
χρηςιμοποιώντασ ωσ μϋςο τον Η/Τ του και χώρο το διαδύκτυο. Σελικϊ, οι μαθητϋσ φαύνεται 
ϐτι ενύςχυςαν τισ ςϑγχρονεσ και αςϑγχρονεσ διαδρϊςεισ, και οδηγόθηκαν ςτη γνώςη ϐτι ο 
Η/Τ που τουσ δϐθηκε ςτην Α΄ Γυμναςύου μπορεύ να χρηςιμεϑςει ωσ ϋνα γνωςτικϐ εργαλεύο, 
προσ τον ψηφιακϐ εγγραμματιςμϐ. 
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Υιλϐλογοσ ΠΕ02, Γυμνϊςιο Καρδαμϑλησ,  
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Πεξίιεςε 

την παροϑςα ανακούνωςη κατατύθεται μια διδακτικό πρϐταςη για τη 
μετϊφραςη αρχαύου ελληνικοϑ κειμϋνου ςτην Γ΄ τϊξη Γυμναςύου. Η εν λϐγω 
πρϐταςη βαςύζεται ςτην αντιπαραβολό τησ ςειρϊσ των προταςιακών ϐρων ςτην 
αρχαύα και ςτη νϋα ελληνικό και αξιοποιεύ τη δυνατϐτητα μετακύνηςησ των λϋξεων 
ενϐσ κειμϋνου ςτον κειμενογρϊφο Word. Κατϊ τη δραςτηριϐτητα δύνεται ςτουσ 
μαθητϋσ, που εύναι χωριςμϋνοι ςε ομϊδεσ εργαςύασ, το προσ μετϊφραςη αρχαύο 
ελληνικϐ κεύμενο ςε ϋνα αρχεύο Word. Για να το μεταφρϊςουν, θα πρϋπει πρώτα να 
τοποθετόςουν τουσ ϐρουσ ςτη ςειρϊ την οπούα θα εύχαν αυτού ςε φυςιολογικϊ 
ρϋοντα νεοελληνικϐ λϐγο. Η πρϐταςη πλαιςιώνεται: α) απϐ οριςμϋνα θεωρητικϊ 
ςτοιχεύα για τη ςειρϊ των ϐρων ςτην αρχαύα και τη νϋα ελληνικό, για τη μετϊφραςη 
καθώσ και για τισ παιδαγωγικϋσ θεωρύεσ και μεθϐδουσ ςτισ οπούεσ ςτηρύχθηκε η 
εφαρμογό τησ και β) απϐ τα ςυμπερϊςματα και την αξιολϐγηςη του ϐλου 
εγχειρόματοσ.    

Λϋξεισ κλειδιϊ: αρχαύα ελληνικό γλώςςα, νϋα ελληνικό γλώςςα, ςχολικό 
μετϊφραςη, ςϑνταξη, ςειρϊ των ϐρων τησ πρϐταςησ, ςυντακτικό περύοδοσ λϐγου 

Δηζαγσγή  

Ζ παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ, ηελ νπνία ζπλαηξεί κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. πσο ζα θαλεί παξαθάησ, φζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ε πξφηαζε εδξάδεηαη: α) ζε ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κεηάθξαζε αξραίνπ ειιεληθή θεηκέλνπ 

ζηα λέα ειιεληθά, β) ζε γισζζνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηε ζεηξά ησλ φξσλ ζηελ αξραία θαη ηε λέα 

ειιεληθή, γ) ζε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, θαζψο θαη δ) ζηε κέζνδν επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ (problem solving). Οη ζηφρνη ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο είλαη: α) ε εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ κε ην αξραίν ειιεληθφ θείκελν, β) ε εμάζθεζή ηνπο ζηνλ 

θεηκελνγξάθν Word θαη γ) ην «πιεζίαζκα» ηεο αξραίαο θαη  ηεο λέαο ειιεληθήο κέζα απφ ηελ 

αληηπαξαβνιή ηεο ζεηξάο ησλ φξσλ ζηηο δχν απηέο εθδνρέο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

Θεσξεηηθφ πιαίζην  

Η κεηάθξαζε θαη ε δηδαζθαιία ηεο   

Η μετϊφραςη εύναι η αντικατϊςταςη ενϐσ κειμενικοϑ υλικοϑ ςε μια γλώςςα-πηγό απϐ 
αντύςτοιχο κειμενικϐ υλικϐ ςε μια ϊλλη γλώςςα-ςτϐχο (Κυριακύδησ, 1986) και ωσ εργαςύα 
περιλαμβϊνει την κατανϐηςη και ςϑλληψη του κειμϋνου του πρωτοτϑπου, την ερμηνεύα του 
και το καθαυτϐ μεταφραςτικϐ ϋργο, που εύναι και το πιο δημιουργικϐ κομμϊτι (κιαδϊσ, 
1980). Ψσ μετϊφραςη θεωρεύται και η ενδογλωςςικό μετϊφραςη ό αλλιώσ μεταγραφό, 
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δηλαδό η μετϊφραςη απϐ την αρχαύα ςτη νϋα ελληνικό για παρϊδειγμα, η οπούα και θα μασ 
απαςχολόςει. Τπϊρχουν διϊφοροι τϑποι μετϊφραςησ: α) η φιλολογικό, β) η λογοτεχνικό και 
γ) η ςχολικό μετϊφραςη, ςτην οπούα θα επικεντρωθοϑμε (Μαρωνύτησ, 1993).  

Κϊποιοι μελετητϋσ ϋχουν υποςτηρύξει ϐτι η ςχολικό μετϊφραςη αποτελεύ ϋνα τεχνικϐ 
εύδοσ που δεν εξυπηρετεύ κανϋναν απϐ τουσ γνωςτοϑσ ςκοποϑσ τησ μετϊφραςησ παρϊ 
γύνεται μϐνο για να αξιολογηθεύ ο μαθητόσ-μεταφραςτόσ (Κεντρωτόσ, 1996). Ωλλοι πϊλι 
προκρύνουν τη μετϊφραςη αρχαιοελληνικοϑ κειμϋνου ωσ τον περιεκτικϐτερο και 
αςφαλϋςτερο τρϐπο διδαχόσ τησ αρχαιογλωςςύασ των μαθητών (Μαρωνύτησ, 1993). 
Οριςμϋνοι θεωροϑν ϐτι η μετϊφραςη ςυμβϊλλει ςτην ερμηνεύα των κειμϋνων και ςτη 
βαθϑτερη κατανϐηςη του ςυγγραφϋα και του κϐςμου του, αρκεύ να ςυντελεύται με 
ςυςτηματικϐτητα (Κακριδόσ, 1936). Εδώ υποςτηρύζεται πωσ η μετϊφραςη αξύζει και 
οφεύλει να διδϊςκεται και ωσ καθαρϊ αυτϐνομη διανοητικό προςπϊθεια που ωφελεύ τουσ 
μαθητϋσ, αφοϑ ϋτςι αςκοϑνται ςτην υπομονετικό και μεθοδικό εργαςύα πϋρα απϐ τισ ϐποιεσ 
ϊλλεσ γνώςεισ αποκομύζουν (Tournier, 1986).  

Η ςχολικό μετϊφραςη αρχαιοελληνικοϑ κειμϋνου ϋχει ϋναν πολλαπλϐ και εναλλακτικϐ 
χαρακτόρα, καθώσ μϋςα ςτην τϊξη προτεύνονται πολλϋσ δυνατϋσ μεταφραςτικϋσ «λϑςεισ». 
Αυτϐ ωθεύ κϊποιουσ να τύθενται υπϋρ τησ προφορικόσ και ϐχι τησ μύασ δεδομϋνησ γραπτόσ 
μετϊφραςησ (Μαρωνύτησ, 1993). την παροϑςα ανακούνωςη υποςτηρύζεται ϐτι θα πρϋπει 
να γύνει μια ςϑνθεςη, δηλαδό η διαφορετικό προφορικό μεταφραςτικό εκδοχό κϊθε ομϊδασ 
μαθητών να καταγραφεύ απϐ τουσ ύδιουσ (Γιακουμόσ, 1992). Ϊτςι θα αποτυπωθεύ η ποικιλύα 
των πιθανών μεταφρϊςεων, η οπούα μπορεύ κϊλλιςτα να αποτελϋςει ςτη ςυνϋχεια και θϋμα 
ςυζότηςησ.    

Ϊνα ϊλλο ςημεύο προβληματιςμοϑ εύναι ποια νοηματικό μονϊδα θα επιλεγεύ για να γύνει 
απϐ τουσ μαθητϋσ η μετϊφραςη. Αν εκληφθεύ η λϋξη ωσ βαςικό νοηματικό μονϊδα, η 
μετϊφραςη θα εύναι πιςτό κατϊ λϋξη αλλϊ τϐτε μπορεύ να οδηγηθοϑν οι μαθητϋσ ςε 
γλωςςικϊ ολιςθόματα ό αλλοιωμϋνο νϐημα (Γιακουμόσ, 1992; Μιλλεοϑνησ, 1985). Αυτϐ ϋχει 
ςχϋςη και με τη ςειρϊ των ϐρων, εφϐςον ϋχει παρατηρηθεύ ϐτι πολλϋσ φορϋσ η ςχολικό 
μεταφραςτικό γλώςςα εύναι δουλικϊ υποταγμϋνη ςτη φρϊςη του πρωτϐτυπου ϋργου και 
αναφϋρεται χαρακτηριςτικϊ ϐτι αποφεϑγεται η αλλαγό τησ θϋςησ των λϋξεων και φρϊςεων 
του πρωτϐτυπου κειμϋνου. Αυτϐ ϐμωσ αποτελεύ ςφαλερό αντύληψη, η οπούα οδηγεύ ςε μια 
νϐθα ςυνθηματικό γλώςςα και η οπούα δεν ςχετύζεται με την πιςτϐτητα τησ μετϊφραςησ 
(Κακριδόσ, 1936; Μιλλεοϑνησ, 1985).  

Ωλλωςτε, ςτη μετϊφραςη η μια γλωςςικό ςϑνταξη μετατρϋπεται ςε διαφορετικό 
γλωςςικό ςϑνταξη (Υωςτιϋρησ, 1986), αφοϑ η γλώςςα δεν αποτελεύται μϐνο απϐ λϋξεισ 
αλλϊ και απϐ γραμματικοϑσ και ςυντακτικοϑσ κανϐνεσ. Οφεύλει δηλαδό ο μεταφραςτόσ – 
ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη ο μαθητόσ – να εντοπύςει ςυντακτικϋσ αντιςτοιχύεσ ανϊμεςα 
ςτισ δϑο γλώςςεσ και να προβεύ ςτισ απαραύτητεσ δομικϋσ μετατροπϋσ-προςαρμογϋσ απϐ το 
κεύμενο-πηγό ςτο κεύμενο-ςτϐχο ςεβϐμενοσ τη ςυνοχό που πρϋπει να ϋχει το τελευταύο 
καθώσ και τισ ιδιαιτερϐτητεσ και τουσ ςυντακτικοϑσ κανϐνεσ τϐςο τησ γλώςςασ-πηγόσ ϐςο 
και τησ γλώςςασ-ςτϐχου (Μπατςαλιϊ & ελλϊ-Μϊζη, 2004; Γιακουμόσ, 1992). ’ αυτοϑσ 
τουσ ςυντακτικοϑσ κανϐνεσ ανόκει και η ςειρϊ των ϐρων τησ πρϐταςησ. Προκειμϋνου να 
μπορϋςει ο μαθητόσ να παρακολουθόςει αυτό τη ςειρϊ, προτεύνεται εδώ ωσ μεταφραςτικό 
μονϊδα – τουλϊχιςτον – η ςυντακτικό περύοδοσ (Μιλλεοϑνησ, 1985).  

Η ζεηξά ησλ όξσλ  

Ζ ζεηξά ησλ φξσλ ηεο πξφηαζεο ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα  

Η αρχαύα ελληνικό γλώςςα θεωρεύται ωσ μια γλώςςα με ελεϑθερη ςειρϊ ϐρων. Πολλϋσ 
λϋξεισ και ιδιαιτϋρωσ το ρόμα παρουςιϊζουν μεγϊλη ευκινηςύα ωσ προσ την τοποθϋτηςό 
τουσ μϋςα ςτην περύοδο λϐγου (Humbert, 1957; Dover, 1960). Ϊτςι, οι μελετητϋσ ϋχουν 
καταλόξει ϐτι η ςειρϊ των ϐρων τησ αρχαύασ ελληνικόσ πρϐταςησ δεν υπακοϑει ςε 
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αυςτηροϑσ και ϊκαμπτουσ κανϐνεσ αλλϊ ακολουθεύ περιςςϐτερο κϊποιεσ τϊςεισ (Humbert, 
1957; Dejan, 2003).  

Μύα απ’ αυτϋσ τισ τϊςεισ εύναι να προηγεύται το υποκεύμενο του ρόματοσ, με αποτϋλεςμα 
να διαμορφώνεται ωσ βαςικό η ςειρϊ Τποκεύμενο-Αντικεύμενο-Ρόμα (Dover, 1960; 
Μιλλεοϑνησ, 1985; Lavidas, 2015). Παρ’ ϐλα αυτϊ το ρόμα ενδϋχεται να τοποθετηθεύ ςτην 
αρχό τησ πρϐταςησ για ϋμφαςη, αφοϑ ςτα αρχαύα ελληνικϊ η αρχό και το τϋλοσ τησ 
πρϐταςησ θεωροϑνται οι θϋςεισ με τη μεγαλϑτερη ςπουδαιϐτητα (Dover, 1960, Dejan, 
2003).  

την αρχό τησ πρϐταςησ και πριν το ρόμα τεύνουν να εμφανύζονται ςτοιχεύα που ορύζουν 
το πλαύςιο τησ πρϐταςησ, ϐπωσ ςχολιαςτικϊ επιρρόματα, επιρρηματικϋσ χρονικϋσ 
εκφρϊςεισ, ςυνημμϋνεσ μετοχϋσ, μια γενικό απϐλυτη μετοχό ό μια δευτερεϑουςα 
επιρρηματικό πρϐταςη (Kieckers, 1911; Dover, 1960; Dejan, 2003).  

  Όχι ςπϊνια ϋρχεται να περιπλϋξει το τοπύο ο διαχωριςμϐσ ςτοιχεύων που ςυνδϋονται 
ςτενϊ μεταξϑ τουσ και κανονικϊ θα ϋπρεπε να ακολουθοϑν ό να βρύςκονται το ϋνα κοντϊ 
ςτο ϊλλο. Πρϐκειται για το υπερβατϐ ςχόμα, το οπούο ςτον αρχαύο ελληνικϐ λϐγο 
χρηςιμοποιεύται για να δοθεύ ϋμφαςη αλλϊ ςτη νϋα ελληνικό δημιουργεύ αντιγραμματικϋσ 
προτϊςεισ, αν διατηρηθεύ (Dejan, 2003).    

Ϊνα ϊλλο χαρακτηριςτικϐ τησ ςειρϊσ των ϐρων τησ πρϐταςησ ςτην αρχαύα ελληνικό 
εύναι ϐτι ο προςδιοριςμϐσ τύθεται πριν απϐ τον προςδιοριζϐμενο ϐρο, εύτε πρϐκειται για 
ονοματικϐ προςδιοριςμϐ ςε ουςιαςτικϐ εύτε για επιρρηματικοϑσ προςδιοριςμοϑσ ςτα 
ρόματα (Humbert, 1957). Βϋβαια, οι επιρρηματικού προςδιοριςμού μποροϑν να εμφανύζονται 
ςε διϊφορεσ θϋςεισ μϋςα ςτην πρϐταςη (Humbert, 1957), γεγονϐσ το οπούο επικυρώνει την 
ποικιλύα και την «αντύςταςη» τησ αρχαύασ ελληνικόσ ςε μια ςυγκεκριμϋνη ςειρϊ ϐρων 
(Dover, 1960).  

Ζ ζεηξά ησλ φξσλ ηεο πξφηαζεο ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα  

Η ςειρϊ των προταςιακών ϐρων ςτη νϋα ελληνικό γλώςςα ϋχει απαςχολόςει ϋντονα τη 
ςϑγχρονη γλωςςολογικό ϋρευνα (Λαςκαρϊτου & Γεωργιαφϋντησ, 2006; Holton κ.ϊ., 2007; 
Σςϐκογλου, 2009). Ϊτςι, η νϋα ελληνικό κατατϊςςεται ςτισ γλώςςεσ με μεγϊλη ελευθερύα ό 
χαλαρϐτητα ςτη ςειρϊ των ϐρων, κϊτι που ϋχει κληρονομόςει απϐ την αρχαύα ελληνικό.    

Ψσ η επικρατϋςτερη ςειρϊ των βαςικών ϐρων μιασ καταφατικόσ πρϐταςησ ςτη νϋα 
ελληνικό γλώςςα, ϐταν δηλαδό κανϋνα ςυςτατικϐ τησ δεν τονύζεται εμφατικϊ, θεωρεύται η 
ςειρϊ Τποκεύμενο-Ρόμα-Αντικεύμενο και δευτερευϐντωσ, και η ςειρϊ Ρόμα-Τποκεύμενο-
Αντικεύμενο. την περύπτωςη δύπτωτου ρόματοσ υπϊρχει μια ϋντονη προτύμηςη το ϊμεςο 
αντικεύμενο να εμφανύζεται αμϋςωσ μετϊ το ρόμα. Όςον αφορϊ τα αμετϊβατα ρόματα δεν 
υπϊρχει επικρατϋςτερη ςειρϊ μεταξϑ των δϑο (Τποκεύμενο-Ρόμα και Ρόμα-Τποκεύμενο).  

Οι επιρρηματικού προςδιοριςμού και οι ςυνδυαςμού τουσ μποροϑν να εμφανιςτοϑν ςε 
οποιαδόποτε θϋςη τησ πρϐταςησ, με την τελικό θϋςη να εύναι η πιο φυςικό. Εξαύρεςη 
αποτελοϑν τα επιρρόματα που προςδιορύζουν ολϐκληρη την πρϐταςη και ϋχουν χαρακτόρα 
ςχολιαςμοϑ: αυτϊ απαντώνται ςτην αρχικό θϋςη τησ πρϐταςησ, ϐπωσ ςυμβαύνει και ςτην 
αρχαύα ελληνικό. Όςον αφορϊ τη ςυντακτικό δομό τησ ονοματικόσ φρϊςησ, η τυπικό ςειρϊ 
εύναι Δεικτικϐ-Ωρθρο-Αριθμητικϐ-Επύθετο-Ουςιαςτικϐ-Γενικό-Αναφορικϐ.    

Παρ’ ϐλα αυτϊ η ςειρϊ των ϐρων τησ πρϐταςησ ςτη νϋα ελληνικό εξαρτϊται απϐ 
διϊφορουσ παρϊγοντεσ. Ϊνασ πρώτοσ παρϊγοντασ εύναι το ςυντακτικϐ «βϊροσ» των ϐρων. 
Ψσ ςυντακτικϐ «βϊροσ» ορύζεται το μϋγεθοσ ενϐσ προταςιακοϑ ϐρου υπολογιζϐμενο ςε 
αριθμϐ λϋξεων. Ϊτςι, οι ϐροι που ςυνύςτανται απϐ περιςςϐτερεσ λϋξεισ τοποθετοϑνται προσ 
το τϋλοσ τησ πρϐταςησ ενώ ϐροι με μικρό ϋκταςη τεύνουν να καταλαμβϊνουν την αρχικό 
θϋςη.  

ημαύνουςα εύναι και η μορφολογικό ςυνθετϐτητα των προταςιακών ϐρων. Σα πιο 
ςϑνθετα (μορφολογικϊ και κατηγοριακϊ) ςυςτατικϊ τησ πρϐταςησ (π.χ. ονοματικϋσ 
φρϊςεισ) μετατοπύζονται προσ το τϋλοσ τησ πρϐταςησ ενώ οι πιο απλού ϐροι βρύςκονται 
ςτην αρχό τησ.  
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ημαντικϐ ρϐλο παύζει η οριςτικϐτητα ενϐσ ϐρου, αν δηλαδό πρϐκειται για μια 
ςυγκεκριμϋνη πληροφορύα. τοιχεύα που χαρακτηρύζονται απϐ οριςτικϐτητα τεύνουν να 
προτϊςςονται των υπϐλοιπων ϐρων.       

τουσ παρϊγοντεσ που καθορύζουν τη ςειρϊ των ϐρων μιασ πρϐταςησ ςυγκαταλϋγεται 
και η ςυνεκτικϐτητα τησ πρϐταςησ, αφοϑ τα ςτοιχεύα τα οπούα ςυνδϋονται ςυντακτικϊ 
τεύνουν να ςυνδεθοϑν και βϊςει τησ θϋςησ τουσ μϋςα ςτην πρϐταςη, ϐπωσ ςυμβαύνει για 
παρϊδειγμα με τισ ςτερεϐτυπεσ εκφρϊςεισ (ιδιωματιςμοϑσ). Αυτϐ ϋρχεται ςε αντύθεςη με το 
υπερβατϐ ςχόμα που απαντϊ αρκετϊ ςυχνϊ ςτον αρχαύο ελληνικϐ λϐγο.    

Διαφοροπούηςη ςτη ςειρϊ των ϐρων ςτη νϋα ελληνικό ϋχουμε και ανϊλογα με το εϊν 
πρϐκειται για κϑρια ό δευτερεϑουςα πρϐταςη. Κι αυτϐ, γιατύ ϋχει παρατηρηθεύ ϐτι ςτισ 
κϑριεσ προτϊςεισ υπϊρχει ςαφόσ προτύμηςη να καταλαμβϊνει την αρχικό θϋςη το 
υποκεύμενο ενώ ςτισ δευτερεϑουςεσ προτϊςεισ ςτη θϋςη αυτό τεύνει ςταθερϊ να 
εμφανύζεται το ρόμα.  

Παηδαγσγηθέο ζεσξίεο  

Η διδακτικό πρϐταςη που κατατύθεται εδώ ςυνδυϊζει ιςϐρροπα ςτοιχεύα απϐ διϊφορεσ 
ςϑγχρονεσ θεωρύεσ μϊθηςησ, ςυγκεκριμϋνα απϐ τον υμπεριφοριςμϐ, τισ Γνωςτικϋσ θεωρύεσ 
και την Κοινωνικοπολιτιςμικό θεωρύα.  

πκπεξηθνξηζκφο  

Οι ςυμπεριφοριςτϋσ δύνουν ϋμφαςη: α) ςτισ επαναλόψεισ, οι οπούεσ ενιςχϑουν τισ 
ςυνδϋςεισ, ϊρα και τη μϊθηςη, β) ςε ϐ,τι προςφϋρει αιςθητηριακϊ ερεθύςματα, ϐπωσ τα 
παζλ, γ) ςτη μϊθηςη με δοκιμό και λϊθοσ και δ) ςτον τεμαχιςμϐ του μαθόματοσ ςε 
μικρϐτερεσ ενϐτητεσ ό ςτοιχεύα (ΕΑΙΣΤ, 2007; ΕΑΙΣΤ, 2010).  

Η εν λϐγω διδακτικό πρϐταςη αντιμετωπύζει το αρχαύο κεύμενο προσ μετϊφραςη ςαν ϋνα 
παζλ, το οπούο πρϋπει να επαναςχηματύςουν οι μαθητϋσ δοκιμϊζοντασ τισ δικϋσ τουσ 
εκδοχϋσ τοποθϋτηςησ των ϐρων των προτϊςεων. Αυτϋσ αποτελοϑν τα μικρϐτερα ςτοιχεύα 
ςτα οπούα «τεμαχύζεται» το κεύμενο, ϐπου πιθανώσ επαναλαμβϊνονται οι ύδιεσ ςυντακτικϋσ 
δομϋσ.     

Γλσζηηθέο ζεσξίεο  

Οι κονςτρουκτιβιςτϋσ, με προεξϊρχοντα τον Piaget, αντιμετωπύζουν τη μϊθηςη ωσ μια 
ενεργό διαδικαςύα προςωπικόσ καταςκευόσ τησ γνώςησ, η οπούα εδρϊζεται ςε 
προηγοϑμενεσ γνώςεισ. Ωρα ο μαθητόσ πρϋπει να μαθαύνει ςε ϋνα περιβϊλλον πλοϑςιο ςε 
ποικύλα εξωτερικϊ ερεθύςματα, το οπούο να του δύνει τη δυνατϐτητα να αλληλεπιδρϊ μ’ 
αυτϐ. Όςον αφορϊ δε τη φϊςη των αφηρημϋνων γνωςτικών λειτουργιών (11-15 ϋτη 
περύπου) η ελεϑθερη χρόςη υποθετικών ςυλλογιςμών δύνει τη δυνατϐτητα ςτον μαθητό να 
προςεγγύζει την λϑςη ενϐσ προβλόματοσ απϐ ϐλεσ τισ πλευρϋσ και οπτικϋσ γωνύεσ και να 
μελετϊ πειραματιζϐμενοσ ϐλεσ τισ εναλλακτικϋσ πιθανϐτητεσ (ΕΑΙΣΤ, 2007; ΕΑΙΣΤ, 2010).  

Ο πειραματιςμϐσ αναφϋρεται και ςτη θεωρύα του Bruner για την ανακαλυπτικό μϊθηςη 
ό καθοδηγοϑμενη ανακϊλυψη. Αυτό η θεωρύα πρεςβεϑει ϐτι η ςταδιακό ανακϊλυψη των 
εςωτερικών δομών, αρχών και νϐμων που διϋπουν ϋνα φαινϐμενο μϋςα απϐ ανακαλυπτικϋσ 
διαδικαςύεσ (πεύραμα, δοκιμό, επαλόθευςη, διϊψευςη) ςυντελεύ ςτη βαθϑτερη κατανϐηςό 
του απϐ τον μαθητό. Ο δε εκπαιδευτικϐσ καθοδηγεύ, διευκολϑνει και υποςτηρύζει τον 
μαθητό ςτην προςπϊθειϊ του αυτόν, την οπούα ϐμωσ πραγματοποιεύ ο ύδιοσ με τον δικϐ του 
ρυθμϐ και με βϊςη τισ δικϋσ του αποφϊςεισ και επιλογϋσ (ΕΑΙΣΤ, 2010).  

την παροϑςα διδακτικό πρϐταςη δύνεται ςτον μαθητό το αρχαύο κεύμενο με το οπούο 
πρϋπει να αλληλεπιδρϊςει, προκειμϋνου να το μεταφρϊςει, αξιοποιώντασ τισ γνώςεισ του 
για τη ςϑνταξη ςτη νϋα ελληνικό. Κατϊ τη διϊρκεια του πειραματιςμοϑ του για το ποια εύναι 
η καταλληλϐτερη ςειρϊ με την οπούα πρϋπει να τοποθετόςει τουσ ϐρουσ τησ κϊθε πρϐταςησ 
αποφαςύζει ο ύδιοσ ανϊλογα με τισ επιλογϋσ που του δύνει το αρχαύο κεύμενο αλλϊ και με τισ 
δυνατϐτητεσ που του παρϋχει η ςχετικό ελευθερύα ςτη ςειρϊ των ϐρων ςτη νϋα ελληνικό.  
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Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία   

Ο Vygotsky ςτη θεωρύα του αφενϐσ αποδύδει μεγϊλη ςημαςύα ςτη γλώςςα ωσ παρϊγοντα 
για τη μϊθηςη και αφετϋρου κϊνει λϐγο για τη ζώνη επικεύμενησ ανϊπτυξησ, κατϊ την οπούα 
το παιδύ δεν εύναι ςε θϋςη να επιλϑςει προσ ςτιγμόν μϐνο του κϊποια προβλόματα, ϋχει 
ωςτϐςο τη δυνατϐτητα να το κϊνει με την βοόθεια ϊλλων, εύτε πιο ϋμπειρων ςυνομηλύκων 
εύτε ενηλύκων. Γι’ αυτϐ προτεύνει να δημιουργοϑνται ςτην τϊξη περιςτϊςεισ ςυνεργατικόσ 
μϊθηςησ ανϊμεςα ςε ομϊδεσ με διαφορετικϊ επύπεδα ικανϐτητασ (ΕΑΙΣΤ, 2007; ΕΑΙΣΤ, 
2010).   

Αυτό η διδακτικό πρϐταςη λαμβϊνει υπ’ ϐψιν τησ και αξιοποιεύ το γλωςςικϐ αιςθητόριο 
και υπϐβαθρο, που μπορεύ να διαφϋρει απϐ μαθητό ςε μαθητό. Βαςιζϐμενοι ς’ αυτϐ οι 
μαθητϋσ καλοϑνται να προβληματιςτοϑν και να επιλϋξουν την καταλληλϐτερη πρϐταςη 
μετϊφραςησ, η οπούα θα εξαχθεύ μϋςα απϐ διαλογικϋσ και ςυνεργατικϋσ διαδικαςύεσ 
μϊθηςησ.      

Βάδνληαο ζε ζεηξά ηηο ιέμεηο: ε δηδαθηηθή πξφηαζε (πνπ πινπνηήζεθε) 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη   

Γλσζηηθνί ζηφρνη  

Οι μαθητϋσ επιδιώκεται: α) να γνωρύςουν βαςικϊ ςτοιχεύα τησ αρχαύασ ελληνικόσ 
γλώςςασ με ϋμφαςη ςτο επύπεδο τησ ςϑνταξησ, β) να εμπεδώςουν ϐτι το νϐημα δεν 
βρύςκεται ςτη μεμονωμϋνη λϋξη ό φρϊςη ςτρϋφοντασ την προςοχό τουσ ςτο επύπεδο τησ 
ςυντακτικόσ πρϐταςησ και τησ περιϐδου και γ) να ϋρθουν ςε επαφό με το ϑφοσ των 
κειμϋνων των αρχαύων ςυγγραφϋων που ανθολογοϑνται ςτο βιβλύο ωσ αντιπροςωπευτικών 
δειγμϊτων τησ αρχαύασ ελληνικόσ γλώςςασ και γραμματεύασ (Μπεζαντϊκοσ κ.α., 2007).   

πλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη  

 Οι μαθητϋσ επιδιώκεται: α) να εξοικειωθοϑν με τον αρχαύο ελληνικϐ λϐγο μϋςα απϐ τη 
ςυνολικό και πολυεπύπεδη προςϋγγιςό του και β) να διαμορφώςουν προςωπικό ϊποψη 
ςχετικϊ με τη ςϑνδεςη τησ αρχαύασ και τησ νϋασ ελληνικόσ γλώςςασ και να ανακαλϑψουν 
βιωματικϊ μϋςα απϐ δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ τισ ομοιϐτητεσ και τισ διαφορϋσ τουσ, 
κυρύωσ ςε ςυντακτικϐ επύπεδο, μϋςα απϐ το παρϊδειγμα τησ ςειρϊσ των ϐρων (Μότςησ, 
1992; Μπεζαντϊκοσ κ.α., 2007).  

Φπρνθηλεηηθνί ζηφρνη  

Οι μαθητϋσ επιδιώκεται: α) να αςκηθοϑν ςτην κατανϐηςη τησ δομόσ και ςτη μετϊφραςη 
αρχαύου ελληνικοϑ κειμϋνου, β) να αςκηθοϑν ςτο γρϊψιμο ςτον κειμενογρϊφο, γ) να 
προβληματιςτοϑν πϊνω ςτην επιλογό τησ ςειρϊσ των ϐρων ςτη νεοελληνικό μετϊφραςη 
που θα δημιουργόςουν καλλιεργώντασ το δικϐ τουσ ϑφοσ γραφόσ και δ) να εξοικειωθοϑν με 
τη διαδικαςύα τησ ςυνεργαςύασ με ϊλλα ϊτομα ςε ομαδικϋσ εργαςύεσ (Μπεζαντϊκοσ κ.α., 
2007).  

Μεζνδνινγία  

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving)  

Η μϋθοδοσ που προκρύνεται για την παροϑςα διδακτικό πρϐταςη εύναι η επύλυςη 
προβλημϊτων (problem solving). Η επύλυςη προβλημϊτων αναφϋρεται ςτισ προςπϊθειεσ 
που καταβϊλλει ϋνα ϊτομο, προκειμϋνου να επιτϑχει ϋναν ςκοπϐ, για τον οπούον δεν ϋχει 
ϋτοιμη λϑςη. Η λϑςη αυτό παρουςιϊζεται ωσ μύα ενϋργεια, η οπούα απαιτεύ τον εντοπιςμϐ 
και την εφαρμογό ςυγκεκριμϋνων κανϐνων, γνώςεων και γνωςτικών διαδικαςιών. Αυτό η 
μϋθοδοσ, αν και εμφανύζεται ςυνόθωσ ςτη διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ϋχει ςυνδεθεύ 
γενικϊ με τη μϊθηςη απϐ πολλοϑσ ερευνητϋσ τησ εκπαύδευςησ και ψυχολϐγουσ (Βϐςκογλου, 
2008).  
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Τπϊρχουν δϑο βϊςιμα επιχειρόματα που πεύθουν ϐτι η επύλυςη προβλημϊτων 
ενδεύκνυται για τη ςυγκεκριμϋνη δραςτηριϐτητα. Πρώτον, το αντικεύμενο τησ Αρχαύασ 
Ελληνικόσ Γλώςςασ προςιδιϊζει ςτην επιςτόμη των Μαθηματικών, αφοϑ ϐπωσ ϋχει 
αναφερθεύ απϐ τον μαθηματικϐ Henri Poincaré, οι μαθηματικού δεν μελετοϑν τα αντικεύμενα 
αλλϊ τισ ςχϋςεισ μεταξϑ των αντικειμϋνων. Σο ύδιο κϊνουν και οι κλαςικού φιλϐλογοι, ϐταν 
κϊνουν ςϑνταξη ενϐσ αρχαύου ελληνικοϑ κειμϋνου, αφοϑ αυτό αποτελεύ εντοπιςμϐ ςχϋςεων 
μεταξϑ ϐρων τησ πρϐταςησ και προτϊςεων μεταξϑ τουσ. Δεϑτερον, ςϑμφωνα με την 
Εφαρμοςμϋνη Γλωςςολογύα η μετϊφραςη αντιμετωπύζεται κϊποτε με ϐρουσ τησ 
Μαθηματικόσ επιςτόμησ (Μπαμπινιώτησ, 1980). Ωλλωςτε και ο Wittgenstein παραδϋχεται 
ϐτι η μετϊφραςη εύναι ϋνα μαθηματικϐ ϋργο, ϋνα πρϐβλημα που μπορεύ να λυθεύ, μϐνο που 
δεν υπϊρχει ςυςτηματικό μϋθοδοσ για την επύλυςό του (άςαρησ, 1989).  

ϑμφωνα τώρα με τουσ ειδικοϑσ, τα προβλόματα διακρύνονται ςε ςαφώσ διατυπωμϋνα 
και αςαφώσ διατυπωμϋνα προβλόματα. Όςον αφορϊ την πρώτη κατηγορύα, δύνονται ςτον 
λϑτη ϐλεσ οι απαραύτητεσ πληροφορύεσ για την αρχικό κατϊςταςη, την τελικό κατϊςταςη 
(ςτϐχο) και για τουσ επιτρεπϐμενουσ ό μη χειριςμοϑσ, πρϊγμα που δεν γύνεται ςτην 
περύπτωςη των αςαφώσ διατυπωμϋνων προβλημϊτων.  

Για την επύλυςη ςαφώσ διατυπωμϋνων προβλημϊτων χρηςιμοποιοϑμε ςυνόθωσ 
αλγϐριθμουσ, δηλαδό λογικϋσ διαδικαςύεσ, οι οπούεσ ςτηρύζονται ςε ςειρϊ βημϊτων και 
οριςμϋνο αριθμϐ κανϐνων, και οι οπούεσ εξαςφαλύζουν την ορθό απϊντηςη, αν τισ 
ακολουθόςουμε ςωςτϊ. Σε αντίθεση με τα παραπϊνω, τα ασαφώς 

διατυπωμένα προβλήματα απαιτούν ευριστικές 

προσεγγίσεις, άτυπες δηλαδό διαισθητικές, 

πρωτότυπες στρατηγικές, οι οποίες κάποιες φορές 

αποδίδουν και κάποιες άλλες όχι. Οι ευριστικές 

προσεγγίσεις δεν εγγυώνται λύσεις, όπως οι 

αλγόριθμοι, αλλά εφαρμόζονται σε ένα ευρύτερο 

φάσμα προβλημάτων και επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να εφευρίσκουν μόνοι τους τις λύσεις 
(ΕΑΙΣΤ, 2007).  

Σα ςτϊδια που διακρύνει ςτη διαδικαςύα επύλυςησ προβλημϊτων ο Schoenfeld, 
επεκτεύνοντασ το μοντϋλο του Polya, και τα οπούα ταιριϊζουν ςτη διδακτικό προςϋγγιςη 
που προτεύνεται εδώ εύναι: α) ανϊλυςη του προβλόματοσ, β) εξερεϑνηςη, γ) ςχεδιαςμϐσ τησ 
λϑςησ, δ) εκτϋλεςη και ε) επαλόθευςη (Βϐςκογλου, 2008).    

Η μετϊφραςη αρχαύου κειμϋνου μπορεύ να ιδωθεύ ωσ ϋνα «πρϐβλημα» που δύνεται ςτουσ 
μαθητϋσ προσ «λϑςη». Αντύ να την αντιμετωπύςουμε ωσ αςαφώσ διατυπωμϋνο πρϐβλημα 
και να εφαρμϐςουμε ευριςτικϋσ ςτρατηγικϋσ, οι οπούεσ θα ςτηρύζονται αποκλειςτικϊ ςτο 
γλωςςικϐ αιςθητόριο των μαθητών, προτεύνεται εδώ να μετατρϋψουμε το ζότημα τησ 
μετϊφραςησ ςε ςαφώσ διατυπωμϋνο πρϐβλημα. Αυτϐ μπορεύ να γύνει ςυζητώντασ με τουσ 
μαθητϋσ και δύνοντϊσ τουσ θεωρητικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με την επιτρεπτό ό / και 
ςυνηθιςμϋνη ςειρϊ των ϐρων ςτην αρχαύα ελληνικό (αρχικό κατϊςταςη) και ςτη νϋα 
ελληνικό (τελικό κατϊςταςη).  

τηριζϐμενοι ςε αυτοϑσ τουσ κανϐνεσ και αναζητώντασ τα επαναλαμβανϐμενα μοτύβα 
ςτη ςειρϊ των ϐρων, οι μαθητϋσ ενθαρρϑνονται να ακολουθόςουν κϊποια βόματα. Αρχικϊ, 
προςεγγύζουν το «πρϐβλημα» διαβϊζοντασ το αρχαύο κεύμενο. τη ςυνϋχεια 
προςανατολύζονται ςτο περιεχϐμενο του κειμϋνου, το «εξερευνοϑν» δηλαδό γλωςςικϊ 
βαςιζϐμενοι ςτισ γραμματικϋσ και λεξιλογικϋσ τουσ γνώςεισ. ε επϐμενη φϊςη ςχεδιϊζουν το 
δικϐ τουσ «κεύμενο», τοποθετώντασ τουσ ϐρουσ των προτϊςεων του πρωτϐτυπου κειμϋνου 
με τϋτοια ςειρϊ που θα τουσ βρύςκαμε ςτα νϋα ελληνικϊ. Ϊπειτα, με βϊςη αυτϐ το 
«αναςυνταγμϋνο» κεύμενο εκτελοϑν τη μετϊφραςη ςτα νϋα ελληνικϊ. το τϋλοσ, αξιολογοϑν 
κατϊ πϐςον το τελικϐ τουσ κεύμενο ανταποκρύνεται τϐςο ςτο περιεχϐμενο του αρχαύου 
κειμϋνου ϐςο και ςτουσ κανϐνεσ και τισ ςυμβϊςεισ τησ νϋασ ελληνικόσ γλώςςασ.  
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Άιιεο δηδαθηηθέο κέζνδνη  

Κϊποιεσ ϊλλεσ μϋθοδοι που προτεύνονται για την εφαρμογό τησ διδακτικόσ πρϐταςησ 
εύναι η ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ και η ςυζότηςη. Οι μαθητϋσ, ϐπωσ θα αναφερθεύ ςτην 
περιγραφό τησ πρϐταςησ, εργϊζονται ςε ομϊδεσ με ςαφώσ κατανεμημϋνουσ ρϐλουσ. Επύςησ, 
πριν απϐ τη δραςτηριϐτητα κρύνεται ςκϐπιμο να ϋχει προηγηθεύ θεωρητικό ςυζότηςη πϊνω 
ςτο θϋμα τησ ςειρϊσ των ϐρων ςτην αρχαύα και ςτη νϋα ελληνικό και τησ ςϑγκριςησ των δϑο 
(Μπακοϑλα, 2007). Η ςυζότηςη ενθαρρϑνεται και μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 
δραςτηριϐτητασ, οπϐτε οι μαθητϋσ εκθϋτουν τον προβληματιςμϐ τουσ και τισ ςκϋψεισ τουσ 
με αφορμό την ϐλη δραςτηριϐτητα.  

την προτεινϐμενη δραςτηριϐτητα φαύνεται και η ςυμβολό τησ δημιουργικόσ ϋνταξησ και 
χρόςησ των Νϋων Σεχνολογιών ςτην εκπαύδευςη. Ο ςημαντικϐσ ρϐλοσ που μπορεύ να 
διαδραματύςει η ορθολογικό χρόςη τουσ ςτην περαιτϋρω ανϊπτυξη των ικανοτότων των 
μαθητών για την επύλυςη προβλημϊτων ϋχει επιςημανθεύ (Βϐςκογλου, 2008). Ειδικϊ ςτη 
ςυγκεκριμϋνη διδακτικό πρϐταςη αξιοποιεύται η δυνατϐτητα του κειμενογρϊφου Word για 
μετακύνηςη των λϋξεων ενϐσ κειμϋνου. Ϊτςι, το ϊκαμπτο τυπωμϋνο κεύμενο μετατρϋπεται ςε 
ϋνα ευϋλικτο κεύμενο που επιτρϋπει την ανϊδραςη με τον αναγνώςτη του και διευκολϑνει 
την επεξεργαςύα του.  

Πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο  

Σαπηφηεηα θαη ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο  

Η διδακτικό πρϐταςη ϋχει τύτλο «Βϊζοντασ ςε ςειρϊ τισ λϋξεισ» και ενδεύκνυται για τη 
διδαςκαλύα τησ μετϊφραςησ αρχαύου ελληνικοϑ κειμϋνου ςτην Γ΄ τϊξη Γυμναςύου, ϐπου 
ςϑμφωνα με το Πρϐγραμμα πουδών απαιτεύται απϐ τουσ μαθητϋσ ϐχι η παρϊφραςη ό η 
απλό νοηματικό απϐδοςη αλλϊ η κατϊ λϋξη μετϊφραςη του αρχαύου κειμϋνου. υνδυϊζει 
ςτοιχεύα τησ παραδοςιακόσ διδαςκαλύασ (Γιακουμόσ, 1992) και τησ ϋνταξησ των Νϋων 
Σεχνολογιών ςτη διδαςκαλύα των φιλολογικών μαθημϊτων.   

Η ιδϋα για τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςό τησ προόλθε εν μϋρει απϐ την ανϊγκη να 
βρεθοϑν τρϐποι που να κϊνουν το μϊθημα ελκυςτικϐ, κατανοητϐ και ενδιαφϋρον για τουσ 
μαθητϋσ μϋςα απϐ δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ και ανϊληψη πρωτοβουλιών 
(Μπεζαντϊκοσ κ.α., 2007). Επύςησ, προϋκυψε εν μϋρει και απϐ την εμπειρύα διδαςκαλύασ τησ 
γρϊφουςασ τϐςο ςτο ςϑγχρονο νεοελληνικϐ Γυμνϊςιο, ϐπου υπηρετεύ απϐ το 2007, ϐςο και 
ςε μια τϊξη Αρχαύων Ελληνικών ςε Κλαςικϐ Λϑκειο τησ Γερμανύασ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 
2005-2006 κατϊ τη διϊρκεια τησ Πρακτικόσ που ενταςςϐταν ςτο Πρϐγραμμα Ανταλλαγόσ 
Υοιτητών Erasmus ςτο Βερολύνο.    

Η πρϐταςη εμπλϋκει εκτϐσ απϐ την Αρχαύα Ελληνικό Γλώςςα το διδακτικϐ αντικεύμενο 
τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ. Για την υλοπούηςό τησ απαιτοϑνται 3 διδακτικϋσ ώρεσ. Η 
διδακτικό αυτό πρϐταςη ϋχει  υλοποιηθεύ κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2011-2012 ςτο Μουςικϐ 
χολεύο Κορύνθου και ςτα δϑο τμόματα τησ Γ΄ τϊξησ Γυμναςύου με 14 μαθητϋσ ςτο καθϋνα.   

Πξνεηνηκαζία – πξναπαηηνχκελα  

Για την υλοπούηςη τησ διδακτικόσ πρϐταςησ εύναι αναγκαύα η εξοικεύωςη των μαθητών 
με την ϑλη τησ Αρχαύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ που ϋχει διδαχθεύ ςτισ προηγοϑμενεσ δϑο τϊξεισ 
του Γυμναςύου. Αρχικϊ, δηλαδό οι μαθητϋσ πρϋπει να μποροϑν να αναγνωρύζουν τισ 
διϊφορεσ γραμματικϋσ κατηγορύεσ των μερών του λϐγου και κυρύωσ εκεύνεσ των ρημϊτων 
(τϑποι βαρϑτονων ρημϊτων) και των ουςιαςτικών (τρεισ κλύςεισ ουςιαςτικών), τα οπούα 
λειτουργοϑν ωσ βαςικού ϐροι μϋςα ςτην πρϐταςη. Ακϐμη, πρϋπει να γνωρύζουν βαςικϊ 
ςτοιχεύα τησ αρχαιοελληνικόσ ςϑνταξησ (ςϑνταξη βαςικών ϐρων, ςϑνταξη απαρεμφϊτου), 
ώςτε να εύναι εν ςυνεχεύα ςε θϋςη να ςυντϊξουν τισ προτϊςεισ του πρωτϐτυπου κειμϋνου. 
Όςον αφορϊ το λεξιλϐγιο, μποροϑν να ςυμβουλεϑονται τον Λεξιλογικϐ Πύνακα που 
ςυνοδεϑει το κεύμενο κϊθε ενϐτητασ καθώσ και να κϊνουν αναγωγϋσ απϐ τη νϋα ςτην 
αρχαύα ελληνικό γλώςςα. Για τον ςκοπϐ αυτϐ χρειϊζεται να ϋχουν μαζύ τουσ το ςχολικϐ 
εγχειρύδιο.      
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Επύςησ, απαιτεύται ο χωριςμϐσ των μαθητών ςε τριμελεύσ ομϊδεσ και η ϑπαρξη ενϐσ 
υπολογιςτό κατϊ ομϊδα, ςτον οπούον να λειτουργεύ ο κειμενογρϊφοσ Word. Η εργαςύα των 
ομϊδων δϑναται να λϊβει χώρα ςτο Εργαςτόριο Πληροφορικόσ ό ςε φορτιςμϋνουσ 
φορητοϑσ υπολογιςτϋσ μϋςα ςτην τϊξη. υγκεκριμϋνα, οι μαθητϋσ τησ Γ΄ τϊξησ Γυμναςύου 
τησ εν λϐγω ςχολικόσ χρονιϊσ όταν εφοδιαςμϋνοι με τον «Μαθητικϐ Υορητϐ Ηλεκτρονικϐ 
Τπολογιςτό» που τουσ εύχε διανεμηθεύ δωρεϊν με απϐφαςη του Τπουργεύου Οικονομύασ και 
Οικονομικών με βϊςη το Πρϐγραμμα «ΧΗΥΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ» ςτο 
πλαύςιο τησ Δρϊςησ «Χηφιακό Σϊξη» (digi-classroom) το ϋτοσ 2009, που φοιτοϑςαν ςτην Α΄ 
τϊξη Γυμναςύου.  

Για να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να εργαςτοϑν, θα πρϋπει ο διδϊςκων να ϋχει μεταφϋρει και 
αποθηκεϑςει ςτουσ υπολογιςτϋσ που θα χρηςιμοποιηθοϑν ϋνα αρχεύο Word, ςτο οπούο θα 
εύναι πληκτρολογημϋνο το πρωτϐτυπο αρχαύο κεύμενο προσ μετϊφραςη.  

Όςον αφορϊ τη δομό των ομϊδων, ανατύθενται ςτουσ μαθητϋσ οι εξόσ τρεισ ρϐλοι: α) 
αυτϐσ που θα τοποθετεύ τισ λϋξεισ ςε ςειρϊ, β) ο χειριςτόσ του ποντικιοϑ και του 
πληκτρολογύου και γ) ο μεταφραςτόσ, χωρύσ να αποκλεύονται οι ςυνεργατικϋσ παρεμβϊςεισ 
κϊθε μϋλουσ ςτον ρϐλο των υπολούπων.  

Πνξεία δηδαζθαιίαο   

Σην πρώτη διδακτικό ώρα ο διδϊςκων παρουςιϊζει ςτουσ μαθητϋσ ςτην αύθουςα 
διδαςκαλύασ κϊποια βαςικϊ θεωρητικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη ςειρϊ των προταςιακών 
ϐρων ςτην αρχαύα και ςτη νϋα ελληνικό και οι μαθητϋσ ενθαρρϑνονται να εντοπύςουν 
ομοιϐτητεσ και διαφορϋσ, ύςωσ και μϋςα απϐ επιλεγμϋνα απλϊ παραδεύγματα.  

Ση δεϑτερη διδακτικό ώρα λαμβϊνει χώρα ςτο Εργαςτόριο Πληροφορικόσ η κϑρια 
δραςτηριϐτητα, η οπούα διακρύνεται ςτισ παρακϊτω φϊςεισ: ε πρώτη φϊςη ο διδϊςκων 
κϊνει ανϊγνωςη του πρωτϐτυπου αρχαύου κειμϋνου τησ προσ διδαςκαλύα ενϐτητασ και 
αμϋςωσ μετϊ παροτρϑνει τουσ μαθητϋσ να ανταλλϊξουν απϐψεισ ςχετικϊ με το πιθανϐ 
περιεχϐμενο του κειμϋνου καθώσ και να εντοπύςουν το βαςικϐ θϋμα ό / και τα πρϐςωπα.  

ε δεϑτερη φϊςη κϊθε ομϊδα επεξεργϊζεται το αρχαύο κεύμενο ςτο αρχεύο Word ςτα εξόσ 
ςτϊδια: α) οι μαθητϋσ κϊθε ομϊδασ διαβϊζουν το κεύμενο κατϊ περύοδο και με τη βοόθεια 
του Λεξιλογικοϑ Πύνακα τησ ενϐτητασ προςπαθοϑν να κατανοόςουν αδρομερώσ το 
περιεχϐμενϐ του εντοπύζοντασ τα βαςικϊ ςυςτατικϊ κϊθε πρϐταςησ και τον γραμματικϐ και 
ςυντακτικϐ τουσ ρϐλο, β) αυτϐσ που θα τοποθετεύ τισ λϋξεισ ςε ςειρϊ ςυνεργαζϐμενοσ 
αφενϐσ με τον μεταφραςτό, ο οπούοσ βρύςκει και του μεταφϋρει τη ςημαςύα των λϋξεων απϐ 
το Λεξιλογικϐ Πύνακα τησ ενϐτητασ, και αφετϋρου με τον χειριςτό του ποντικιοϑ, ο οπούοσ 
μετακινεύ τισ λϋξεισ εντϐσ του αρχαύου κειμϋνου ςτο ϋγγραφο Word που επεξεργϊζεται η 
ομϊδα, τοποθετεύ τουσ ϐρουσ των προτϊςεων ςτη φυςικό ςειρϊ που θα βρύςκονταν, εϊν το 
κεύμενο όταν γραμμϋνο ςτη νϋα ελληνικό γλώςςα, γ) ο μεταφραςτόσ με βϊςη τη νϋα 
μεταβατικό (και πιο βατό) μορφό που ϋχει δοθεύ ςτο αρχαύο κεύμενο επιχειρεύ τη 
μετϊφραςό του ςε κενϐ πύνακα μϋςα ςτο ϋγγραφο Word που ϋχει δοθεύ ςτην ομϊδα ςε 
ςυνεργαςύα τϐςο με τον μαθητό που τοποθϋτηςε ςε ςειρϊ τισ λϋξεισ ϐςο και με τον χειριςτό 
του πληκτρολογύου και του ποντικιοϑ. Ο πρώτοσ τον διευκολϑνει ςτη γραμματικό και 
ςυντακτικό αναγνώριςη οριςμϋνων τϑπων, πληροφορύεσ που αντλεύ απϐ προηγοϑμενεσ 
αποκτηθεύςεσ γνώςεισ, ενώ ο δεϑτεροσ καταγρϊφει απευθεύασ ςτον κειμενογρϊφο Word 
την προφορικό μετϊφραςη.  

ε τρύτη φϊςη οι μαθητϋσ κϊθε ομϊδασ διαβϊζουν τη μετϊφραςη που ϋκαναν, την 
επιμελοϑνται περαιτϋρω και τη βελτιώνουν και, τϋλοσ, την αποθηκεϑουν για να την 
παρουςιϊςουν ςε επϐμενη διδακτικό ώρα ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ.  

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ο διδϊςκων παρεμβαύνει ϐπου οι μαθητϋσ 
δυςκολεϑονται, παρϋχοντϊσ τουσ βοηθητικϋσ πληροφορύεσ α) λεξιλογικϋσ (μετϊφραςη 
ςυχνϊ εμφανιζϐμενων μορύων, ςυνδϋςμων, προθϋςεων και επιρρημϊτων), β) γραμματικϋσ 
(για ςπϊνιουσ γραμματικοϑσ τϑπουσ, ανώμαλα ρόματα) και γ) ςυντακτικϋσ (π.χ. ςϑνταξη 
απαρεμφϊτων και μετοχών, χωριςμϐ προτϊςεων), τισ οπούεσ οι μαθητϋσ δεν μποροϑν να 
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αντλόςουν εϑκολα απϐ αλλοϑ και οι οπούεσ θα εξομαλϑνουν το γλωςςικϐ ϑφοσ του 
κειμϋνου, θα τουσ καθοδηγόςουν ςτην καταλληλϐτερη «διευθϋτηςη» των λϋξεων του 
κειμϋνου και θα τουσ διευκολϑνουν ςτη μετϊφραςό του.   

Σην τρύτη διδακτικό ώρα παρουςιϊζονται μϋςα ςτην τϊξη απϐ τισ ομϊδεσ εργαςύασ και 
αξιολογοϑνται απϐ τον εκπαιδευτικϐ και τουσ μαθητϋσ οι μεταφραςτικϋσ εκδοχϋσ τουσ και 
ακολουθεύ ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ τησ ενδογλωςςικόσ μετϊφραςησ, τη 
μετϊφραςη γενικϐτερα (εύδη, μεταφραςτικό διαδικαςύα, χρηςιμϐτητα), τη ςχϋςη αρχαύασ 
και νϋασ ελληνικόσ, ϐπωσ αναδεύχθηκε απϐ την επεξεργαςύα του αρχαύου κειμϋνου, το 
αναδυϐμενο ϑφοσ και τισ εκφραςτικϋσ δυνατϐτητεσ που παρϋχει η νϋα ελληνικό καθώσ και 
την αλληλεπύδραςη των επιπϋδων τησ γλώςςασ (ςϑνταξησ, γραμματικόσ, λεξιλογύου), ώςτε 
να γύνει κατανοητϐ ϋνα κεύμενο. Ϊτςι, οι μαθητϋσ ςυνειδητοποιοϑν ϐτι η γραμματικό και το 
ςυντακτικϐ εύναι φαινϐμενα αλληλϋνδετα που πρϋπει να διδϊςκονται παρϊλληλα 
(Γιακουμόσ, 1992) και οδηγοϑνται ςε μια ολιςτικό προςϋγγιςη του γλωςςικοϑ μαθόματοσ.  

Αμηνιφγεζε     

τισ τϊξεισ που εφαρμϐςτηκε η δραςτηριϐτητα οι μαθητϋσ εργϊςτηκαν κατϊ γενικό 
ομολογύα χωρύσ πρϐβλημα μϋςα ςτισ ομϊδεσ που εύχαν ςχηματύςει αλληλοβοηθοϑμενοι. 
Μϊλιςτα κινητοποιόθηκαν και οι αδϑναμοι μαθητϋσ, οι οπούοι ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ 
φϊνηκαν πιο δραςτόριοι. Μερικού μαθητϋσ ϋδειξαν ιδιαύτερο ζόλο και ϋφεραν πολϑ γρόγορα 
ςε πϋρασ τη δραςτηριϐτητα με επιτυχύα. Αυτού όταν κυρύωσ μαθητϋσ εξοικειωμϋνοι με την 
αρχαύα ελληνικό γλώςςα ςε γραμματικοςυντακτικϐ επύπεδο, ϐπωσ εύχε διδαχθεύ ςτισ 
προηγοϑμενεσ τϊξεισ. υνολικϊ, οι μαθητϋσ δϋχθηκαν πρϐθυμα τη διδακτικό πρϐταςη και ςε 
γενικϋσ γραμμϋσ ανταποκρύθηκαν θετικϊ και χωρύσ ιδιαύτερα προβλόματα ς’ αυτόν.   

Σπκπεξάζκαηα  

Η παραπϊνω πρϐταςη για τη διδαςκαλύα τησ μετϊφραςησ αρχαύου ελληνικοϑ κειμϋνου 
θεωροϑμε ϐτι κρύνεται κατϊλληλη για τη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη για τουσ εξόσ λϐγουσ: 
α) ςυνδυϊζει τη θεωρύα με την πρϊξη ενϐσ εργαςτηριακοϑ μεταφραςτικοϑ μαθόματοσ 
(Μπακοϑλα, 2007), προωθώντασ ταυτϐχρονα τη βιωματικϐτητα και την αυτενϋργεια των 
μαθητών, β) ςυνδυϊζει την ατομικό προςπϊθεια και ανϊπτυξη πρωτοβουλύασ με τη 
ςυνεργαςύα ςε επύπεδο ομϊδασ, γ) ςυνδϋει την αρχαύα με τη νϋα ελληνικό ςϑμφωνα με τισ 
επιταγϋσ των Προγρϊμματοσ πουδών, δ) ανανεώνει το μϊθημα τησ Αρχαύασ Ελληνικόσ 
Γλώςςασ μϋςα απϐ τη ςυμβολό των Νϋων Σεχνολογιών, ε) ςυνδυϊζει τον γραπτϐ με τον 
προφορικϐ λϐγο, αφοϑ οι μαθητϋσ τοποθετοϑν τισ λϋξεισ του αρχαύου κειμϋνου με τη ςειρϊ 
που θα τισ ϋβαζαν, αν μιλοϑςαν, και ςτη ςυνϋχεια καταγρϊφουν την προφορικό 
μεταφραςτικό εκδοχό τουσ, ςτ) προχωρϊ απϐ το μϋροσ προσ το ϐλον (κατϊτμηςη του 
κειμϋνου ςε περιϐδουσ για επεξεργαςύα του με τελικϐ αποτϋλεςμα τη μετϊφραςη – 
κατανϐηςη τησ αλληλεξϊρτηςησ των γλωςςικών επιπϋδων για την επύτευξη αυτοϑ του 
αποτελϋςματοσ), ζ) φϋρνει τη ςχολικό τϊξη ςε επαφό με την επιςτημονικϐτητα του θϋματοσ 
τησ μετϊφραςησ και ενδϋχεται κϊποιοι μαθητϋσ να προβληματιςτοϑν αποκτώντασ 
ουςιαςτικϐ ενδιαφϋρον γι’ αυτϐ ό και ακϐμη να προςανατολιςτοϑν επαγγελματικϊ, η) 
ςυνδυϊζει την πειθαρχύα και τον ςεβαςμϐ προσ τισ ςυντακτικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ και το νϐημα 
ενϐσ δοςμϋνου πρωτϐτυπου αρχαύου κειμϋνου αφενϐσ με μια παιγνιώδη και δημιουργικό 
θϋαςό του (μετακύνηςη των λεξικών μονϊδων του και «αναςϑνθεςό» του) και αφετϋρου με 
την ελευθερύα που παρϋχει η ποικιλύα ςτη ςειρϊ των ϐρων για την απϐδοςό του ςτη νϋα 
ελληνικό. Σο αποτϋλεςμα αυτοϑ εύναι οι μαθητϋσ να καλλιεργοϑν το γλωςςικϐ ϑφοσ τουσ και 
να αποκτοϑν μια πιο οικεύα ςχϋςη με τη γλώςςα, τϐςο την αρχαύα ϐςο και τη νϋα ελληνικό 
ωσ μϋςο προςωπικόσ ϋκφραςησ.  
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Σξφπνη κάζεζεο θαη δηδαθηηθά παξαδείγκαηα 
 

Καπξαβέινπ Αιεμία 

M.Ed., Τπ. Δρ. Παντεύου Πανεπιςτημύου 
akaprave@gmail.com 

Πεξίιεςε 

κοπϐσ του παρϐντοσ ϊρθρου εύναι να προταθοϑν τρϐποι εκμϊθηςησ τησ 
μϊθηςησ, ώςτε οι μαθητϋσ να διευκολϑνονται ϐχι μϐνον ςτη ςυγκρϊτηςη και 
ανϊκληςη των γνώςεων αλλϊ και ςτη ςταθεροπούηςη και εμβϊθυνςη ς’ αυτϋσ. Ϊτςι, 
ςταδιακϊ καλλιεργοϑνται πολϑπλευρεσ, ενδιαφϋρουςεσ, δυνατϋσ προςωπικϐτητεσ, 
που υπερβαύνουν την απομνημϐνευςη τησ πληροφορύασ και την εμπϋδωςη τησ 
γνώςησ, αλλϊ κατακτοϑν την επιςτημονικϐτητα, την επύγνωςη, τη ςοφύα τησ ζωόσ. 
Με τη βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη ποικύλων μαθηςιακών θεωριών καταδεικνϑονται 
τρϐποι μϊθηςησ, που μπορεύ να προτεύνει ο εκπαιδευτικϐσ, και παρουςιϊζονται 
μαθηςιακϋσ δραςτηριϐτητεσ που μποροϑν να εφαρμοςτοϑν ςτην τϊξη ςε 
φιλολογικϊ μαθόματα. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: μαθαύνω πώσ να μαθαύνω, εμπϋδωςη τησ γνώςησ, πολϑπλευρη 
μϊθηςη, κριτικό-δημιουργικό ςκϋψη. 

Διεπζεξία επηινγήο πξνηεηλφκελσλ ηχπσλ κάζεζεο 

Δηζαγσγή 

κοπϐσ τησ ειςόγηςησ εύναι να προταθοϑν τρϐποι εκμϊθηςησ τησ μϊθηςησ, ώςτε οι 
μαθητϋσ να διευκολϑνονται ϐχι μϐνον ςτη ςυγκρϊτηςη και ανϊκληςη των γνώςεων αλλϊ 
και ςτη ςταθεροπούηςη και εμβϊθυνςη ς’ αυτϋσ. Ϊτςι, ςταδιακϊ χτύζονται και μελλοντικϊ 
καλλιεργοϑνται πολϑπλευρεσ, ενδιαφϋρουςεσ, δυνατϋσ προςωπικϐτητεσ, που υπερβαύνουν 
την απομνημϐνευςη τησ πληροφορύασ και την εμπϋδωςη τησ γνώςησ, αλλϊ κατακτοϑν την 
επιςτημονικϐτητα, την επύγνωςη, και προςεγγύζουν τη ςοφύα τησ ζωόσ. Με τη 
βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη ποικύλων μαθηςιακών θεωριών καταδεικνϑονται τρϐποι 
μϊθηςησ, που μπορεύ να προτεύνει ο εκπαιδευτικϐσ: 

Σπλεξγαηηθό παηδαγσγηθό θιίκα 

Αθνξά ηε ζπλεξγαζία θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ-εθπαηδεπηηθψλ-βηβιηνζεθνλφκσλ-καζεηψλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο, νκάδεο πνιηηηζκνχ, επηθνηλσλία, δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 

ζχλζεζε δηαθνξψλ, άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο κνλνδηάζηαηεο ζθέςεο, επειημία ζθέςεο. 

το ψυχοκοινωνικϐ περιβϊλλον εντϊςςεται η αυτεπύγνωςη, η αυτοδιαχεύριςη, η 
κοινωνικό ςυνειδητοπούηςη και η διαχεύριςη ςχϋςεων (Sprenger, 2008: 12-18). Ϊρευνεσ 
δεύχνουν ϐτι η διεπιςτημονικό ςυνεργαςύα βιβλιοθηκονϐμων, ειδικών τησ εκπαύδευςησ και 
τησ ςυμβουλευτικόσ προϊγει την παροχό κινότρων για κριτικό μϊθηςη ςτουσ 
εκπαιδευϐμενουσ (Haycock, 2007. Carlin & Damschroder, 2009. Rugutt & Chemosit, 2009). 
Οι πρϐτερεσ γνώςεισ εμπλουτύζονται με την εμπειρύα, την αλληλεπύδραςη και με τη 
ςυνδρομό του ενόλικα ειδικοϑ, κατϊ τη βυγκοτςκιανό «ζώνη τησ επικεύμενησ ανϊπτυξησ» 
(Rogers, 2002), την καθοδηγοϑμενη πρακτικό. Μαθηςιακϊ αποτελεςματικό εύναι η 
ςυγκρϐτηςη ομϊδων ςυνομηλύκων για την εκπϐνηςη εργαςιών (Anderson et al., 2001) και η 
ςυνεργατικό, ενεργητικό και δημιουργικό αύθουςα διδαςκαλύασ (Minick et al., 1993: 9), που 
αναζητϊ την αλόθεια με τη ςωκρατικό μαιευτικό μϋθοδο (Servage, 2006-2007). 
Αναπτϑςςεται διϊλογοσ για την εμπϋδωςη των γνώςεων (Xu, 2007) και ςυγκροτοϑνται 
κοινϐτητεσ μϊθηςησ ςτο ςχολεύο (Alexander & Murphy, 1998/2000: 413). Αλλϊ και πϋρα 

mailto:akaprave@gmail.com
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απϐ το ςχολικϐ περιβϊλλον, εύναι αναγκαύα η κοινωνικό υποςτόριξη απϐ τουσ γονεύσ, τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ, τουσ ςυμμαθητϋσ, η θερμό εμπλοκό και ενςυναύςθηςη, που 
αντιπαρατύθεται ςτη ςυναιςθηματικό αδιαφορύα και απϐρριψη, ςτην αναςφαλό ό εχθρικό 
ςχϋςη (van Lieshout, 1987: 60-61). 

Σρέζεηο ειεπζεξίαο θαη ηζόηεηαο ζην ζρνιείν 

Αλαθέξεηαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ γηα παξνπζίαζε γλψζεσλ κε δηθά ηνπο ιφγηα θαη 

λνήκαηα, ειεπζεξία έθθξαζεο, ελζάξξπλζε ζηελ απηνλνκία, επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Η βιωματικό προςϋγγιςη π.χ. με ιχνογραφόματα, η αφόγηςη ζωντανών εμπειριών και η 
ςυναιςθηματικό εμπλοκό κατϋχουν εξϋχουςα θϋςη ςτη μϊθηςη, ιδύωσ αν πρϐκειται για 
γνωςτικϊ αντικεύμενα υγεύασ και πρϐνοιασ (Zimmerman & Philips, 2000). Η λόψη 
αποφϊςεων και η ανϊληψη ευθϑνησ με την ενεργϐ μϊθηςη, δηλαδό την πρακτικό ϊςκηςη, 
διδϊςκει ϐτι η μϊθηςη δεν εύναι ϋργο μιασ εκλεκτόσ μειοψηφύασ αλλϊ υπϐθεςη ϐλων 
(Simons, 1997: 21). Παρϊδειγμα βιωματικόσ μϊθηςησ αποτελεύ η ηλεκτρονικό ςχολικό 
εφημερύδα με πλοϑςιο κοινωνικϐ προβληματιςμϐ και προτϊςεισ για τη βελτύωςη τησ 
καθημερινϐτητασ. 

 
Δηθ. 1. Παξάδεηγκα ειεθηξνληθνχ ζρνιηθνχ εληχπνπ κε πεξηερφκελν πνιππνιηηηζκηθφ, 

αληηξαηζηζηηθφ, νηθνινγηθφ, θαιιηηερληθφ, ςπρνθνηλσληθφ. Πεξηέρεη αθφκε ινγνηερληθά 

δείγκαηα θαη γισζζηθά παηρλίδηα γηα δεκηνπξγηθή γξαθή, αζηείεο ηζηνξίεο, ζηνηρεία ηνπηθήο 

ηζηνξίαο, κηθξά δεκνζηνγξαθηθά ζρφιηα θαη ζπλεληεχμεηο, ελεκέξσζε γηα ηηο πνιηηηθέο 

παηδηθήο πξνζηαζίαο, ζχληνκα ζεκεηψκαηα αλαγλσζηψλ. 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ Α’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΡΙΚΕΡΙΟΤ 

 
Το Πάσχα του  2008 ελπίζουμε να σας έβρει στο πανέμορφο Τρίκερι φορώντας την παραδοσιακή 
στολή μας . Στην κεντρική πλατεία του χωριού θα παρακολουθήσετε μια πανδαισία χρωμάτων 
συναισθημάτων και εμπειριών. Ο εκπολιτιστικός σύλλογος σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του 
χωριού διοργανώνουν στην κεντρική πλατεία κάθε Παρασκευή του Πάσχα μεγάλο χορό με στόχο 
την διασκέδαση αλλά και την διατήρηση του εθίμου. Για αυτό σας προσκαλούμε στο Τρίκερι για να 
γιορτάσετε μαζί μας!!! Για να έρθετε στο Τρίκερι θα ακολουθήσετε τον επαρχιακό δρόμο που 
ξεκινάει από τον Βόλο και κάνει στάση στην Αργαλαστή και μετά συνεχίζει ώστε να φτάσει στο 
χωριό μας. 
Η γιορτή στο χωριό μας κάθε χρόνο  ξεκινάει από τις 4.30 και τελειώνει όποτε κουραστείτε εσείς . 
Βέβαια, αμέσως μετά μπορείτε να επισκεφτείτε τους υπόλοιπους παραδοσιακούς οικισμούς μας και 
να γευτείτε πεντανόστιμους τσιπουρομεζέδες. Είμαστε σίγουροι ότι θα ξανάρθετε. ΚΑΛΗ  
ΔΙΑΜΟΝΗ!!! 
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Εικ. 2. Παρϊδειγμα πρόςκληςησ ςε τοπικό εκδόλωςη. υντϊχθηκε και 
φιλοτεχνόθηκε από τουσ μαθητϋσ. 

Κξηηηθή ειεθηξνληθή κάζεζε 

Πξφθεηηαη γηα νκαδηθέο εξγαζίεο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ρξήζεηο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. 

Ζ Rollett (1987: 148, 152-153) ππνζηεξίδεη φηη ε ρξήζε Ζ/Τ κεηψλεη ηνλ γλσζηηθφ θφξην θαη 

θαζηζηά ηε κάζεζε δηαζθεδαζηηθή, δηφηη αλαπηχζζεη ηε ζηνρνζεζία θαη παξέρεη ππελζπκίζεηο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ εζσηεξίθεπζε πην απηφκαησλ εθηειέζεσλ. Ο Glaser (1987: 403) πξνηείλεη 

νξγαλσκέλε κάζεζε ζε ζρεκαηηθή κνξθή, ρσξίο φκσο λα παξαγθσλίδεηαη ε παξάκεηξνο ησλ 

αιιεινζπζρεηίζεσλ ζηε κάζεζε απηή. Οη Brehmer & Allard (1987: 276) ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εθκάζεζε κε πξνζνκνηψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ. 

Ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να οργανώςει προβολϋσ εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ που βοηθοϑν ςτη 
ςυγκρϊτηςη των γνώςεων και ςτην κριτικό αξιολϐγηςη του περιεχομϋνου (O’Connor, 2001) 
και πεύθει τουσ μαθητϋσ να αποφεϑγουν τα –περιοριςμϋνων γνωςτικών δυνατοτότων και 
όθουσ– βιντεοπαιχνύδια (Xu, 2007). Ευϋλικτα προγρϊμματα και λογιςμικϊ λαμβϊνουν 
υπϐψη τουσ τα ποικύλα μαθηςιακϊ ςτυλ και τη μϊθηςη μϋςω περιϋργειασ και επικοινωνύασ, 
και υπϊρχει η δυνατϐτητα ελεϑθερησ και εϑκολησ καταςκευόσ προςωπικών ιςτοςελύδων 
(Yukawa, 2006). την περύπτωςη αυτό, το ϊτομο αναπτϑςςει δεξιϐτητεσ αναζότηςησ, 
αξιολϐγηςησ, ακρϐαςησ, μελϋτησ, γραφόσ, αυτοαξιολϐγηςησ, ςυνεργαςύασ, επύλυςησ 
προβλημϊτων, διαχεύριςησ του χρϐνου, αποδοχόσ τησ ευθϑνησ, ςχεδιαςμοϑ, οργϊνωςησ και 
επικοινωνύασ (Clarke, 2004: 7, 183, 191). Οι μαθητϋσ παρακολουθοϑν οι ύδιοι τισ επιδϐςεισ 
τουσ (Entwistle, 1987: 81). Πολϑ περιςςϐτερο, χρηςιμοποιοϑν εποπτικϊ μϋςα (Anderson et 
al., 2001) και μαθαύνουν μϐνοι τουσ να πλοηγοϑνται, να διακρύνουν, να ερμηνεϑουν, να 
ςυγκρύνουν, να αξιολογοϑν, να επιλϋγουν, να ςυνθϋτουν, να μοιρϊζονται πληροφορύεσ και να 
δημοςιεϑουν δικϋσ τουσ πληροφορύεσ και απϐψεισ. Μελετοϑν τον κϐςμο, επικοινωνοϑν 
χωρύσ γεωγραφικϊ ϐρια και κοινωνικϋσ ανιςϐτητεσ (κατανομόσ εξουςύασ, ταξικϋσ, 
ςεξιςτικϋσ, εθνοφυλετικϋσ, πολιτιςμικϋσ) και αναπτϑςςουν δρϊςεισ κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ 
(Kara-Soteriou, 2007). 

Δμάζθεζε ζε ζύλζεηεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο 

Πρϐκειται για υποβολό διευκρινιςτικών ερωτημϊτων, ερωτόςεισ-απαντόςεισ, εϑρεςη 
ςυνδϋςεων μεταξϑ γνώςεων, περύληψη, ερμηνεύα δεδομϋνων, διατϑπωςη υποθϋςεων, 
ικανϐτητα εφαρμογόσ γνώςεων, εμβϊθυνςη, επύλυςη προβλημϊτων, εξϊςκηςη ςτην 
επιχειρηματολογύα. 

Οι Ippel & Beem (1987: 112) διακρύνουν τισ γνωςτικϋσ διαδικαςύεσ ςε διαδικαςύεσ 
περιεχομϋνου (εκτϋλεςη) και διαδικαςύεσ ελϋγχου (επιλογό, ςχεδιαςμϐσ, παρακολοϑθηςη). 
Σο γνωςτικϐ περιβϊλλον ςυνύςταται ςτην πρϐβλεψη, ανατροφοδϐτηςη, επιλογό, πρϐκληςη, 
αντανϊκλαςη, καινοτομύα (Sprenger, 2008). Οι μαθητϋσ ανατρϋχουν ςε λεξικϊ, βοηθητικϊ 
εγχειρύδια, εγκυκλοπαύδειεσ για να ορύςουν-διακρύνουν-ςυνδυϊςουν-εξηγόςουν, ςυχνϊ 
κατατϋμνουν-ταξινομοϑν-ομαδοποιοϑν, μελετοϑν ειςαγωγικϊ κεφϊλαια για να 
κατανοόςουν το κυρύωσ κεύμενο, αναζητοϑν την κεντρικό ιδϋα και λϋξεισ-κλειδιϊ ςτο 
κεύμενο, υπογραμμύζουν, επεξεργϊζονται (Elder & Paul, 2002. Elder & Paul, 2003). Μϋςα απϐ 
‘τα δικϊ τουσ λϐγια’ ό παιχνύδι ρϐλων διατυπώνουν ερωτόςεισ κατανϐηςησ και εμπϋδωςησ, 
αναζητοϑν ςυνδϋςεισ, αποτιμοϑν τα αποτελϋςματα τησ μϊθηςησ, οργανώνουν το 
περιεχϐμενο, ανακεφαλαιώνουν (Paul & Elder, 2002). Διευκρινύζουν, αποςαφηνύζουν, 
ακριβολογοϑν, ανακαλϑπτουν ςυνϊφειεσ, διατυπώνουν υποθϋςεισ και αναφορϋσ, τονύζουν, 
αιτιολογοϑν, προβαύνουν ςε εφαρμογϋσ, διευρϑνουν (Paul & Elder, 2003). Εμβαθϑνουν ςτη 
μϊθηςη, για να την ανακαλϋςουν ςτη μνόμη τουσ ϐποτε χρειϊζεται, μαθαύνουν να 
αξιολογοϑν οι ύδιοι τον λϐγο τουσ με τεςτ, ανϊλυςη τησ ςκϋψησ, ομαδικό επύλυςη 
προβλόματοσ, αλληλοδιδακτικό (Paul & Elder, 2008), κουύζ (Bloom, 1976/1982: 5). Οι 
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Minick et al. (1993: 8) ςυνιςτοϑν ςταδιακό μϊθηςη ςε μορφό ςκαλωςιϊσ. Πηγό μϊθηςησ 
εύναι βϋβαια και η αποτυχύα (Fortune & Peters, 1995/1997). Για τουσ Elder & Paul (2009), 
τρϐποι εισ βϊθοσ εκμϊθηςησ του περιεχομϋνου τησ γνώςησ εύναι η ϋνταξό του ςτα νοητικϊ 
ςχόματα του καθενϐσ, η ςϑνδεςό του με ϊλλεσ ςημαντικϋσ ιδϋεσ και η εφαρμογό του ςε 
θϋματα και προβλόματα τησ καθημερινόσ ζωόσ, ενώ τεχνικϋσ μπορεύ να εύναι η γραπτό και 
προφορικϊ ανακοινώςιμη ςκϋψη, καθώσ και η δραματοπούηςη τησ γνώςησ. 

Οι μαθητϋσ παρουςιϊζουν γραπτϋσ ομαδικϋσ εργαςύεσ με θϋματα που ϋχουν νϐημα γι’ 
αυτοϑσ (Elder & Paul, 2008). Ο Gagné (1965/1985: 147-148) προτεύνει γνωςτικϋσ 
ςτρατηγικϋσ μϊθηςησ, ϐπωσ αποςαφόνιςη του προβλόματοσ, τμηματοπούηςη και 
απλοπούηςη του προβλόματοσ για να μελετηθεύ ευκολϐτερα, εϑρεςη ςυςχετύςεων, εϑρεςη 
αντιθϋςεων, αποφυγό ‘ανώριμων’ κρύςεων, νϋεσ ιδϋεσ και εναλλακτικϋσ λϑςεισ ςτο 
πρϐβλημα, κατηγοριοπούηςη ςυνεπειών, αξιολϐγηςη, εϑρεςη νϋων διαςτϊςεων που γεννϊ 
το πρϐβλημα. Οι Marton & Booth (1997: 36-37) ςυνιςτοϑν ςτρατηγικϋσ μϊθηςησ, ϐπωσ 
ςυγκεντροπούηςη τησ γνώςησ, εϑρεςη χρηςιμϐτητασ ςτη γνώςη, πολλαπλϐτητα χρόςησ τησ 
γνώςησ, πολλαπλϐτητα οπτικών, ενςυναύςθηςη. Ψσ προσ τη ςυμβολό τησ 
πολυτροπικϐτητασ ςτη μϊθηςη, ϋχει βρεθεύ ϐτι η εικονογρϊφηςη και τα βοηθητικϊ ςχόματα 
κοντϊ ςε κεύμενο βοηθοϑν ςτη μϊθηςη, αρκεύ να εύναι προςεκτικϊ επιλεγμϋνα, να 
ςχετύζονται με το κεύμενο και να ανταποκρύνονται ςτα χαρακτηριςτικϊ των μαθητών (Levin 
& Mayer, 1993: 110-111). 

Ψσ προσ την εξϊςκηςη ςτην επιχειρηματολογύα, ο Brown (1993: 92) προςανατολύζεται 
ςτουσ επαγωγικοϑσ και παραγωγικοϑσ ςυλλογιςμοϑσ, ενώ οι Marttunen & Laurinen (2006: 
119-138) προτεύνουν ςυνεργατικό προφορικό και γραπτό επιχειρηματολογύα με 
προετοιμαςύα διαγραμμϊτων που αναλϑουν τη ςυλλογιςτικό διαδικαςύα και τεκμηρύωςη. 
Για τη ςυγκρϐτηςη ςυλλογιςμών, δηλαδό καταςτϊςεων που οδηγοϑν ςε μια ςυνϋπεια, 
μποροϑν να αναπτυχθοϑν ςυλλογιςτικϋσ ςτρατηγικϋσ, ϐπωσ ιςχυριςμού, εναλλακτικού 
ιςχυριςμού, κριτικό ιςχυριςμών, αναςκευό, αποςαφόνιςη, οριοθϋτηςη, αντιθϋςεισ, 
αντιπαραδεύγματα, γενικεϑςεισ, εκτενϋςτερη εξϋταςη, επεξόγηςη. Για την επιςτημονικό 
τεκμηρύωςη απαιτοϑνται οριςμού, αξιώματα, μεταςχηματιςμού, αναφορϊ ςε δεδομϋνα-
γεγονϐτα-παρατηρόςεισ-πηγϋσ-αρχεύα-τεκμόρια, ςχϋςεισ, ομοιϐτητεσ, αναλογύεσ, 
μεταφορϋσ, μοντϋλα, μεταγνωςτικό επύγνωςη (π.χ. πώσ γνωρύζουμε κϊτι), γενικϋσ αρχϋσ 
(εμπειρικϋσ γενικεϑςεισ, νϐμοι, αρχϋσ), ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ μεταβλητϋσ που τονύζουν 
ςυςχετύςεισ, πειραματιςμού, ερμηνεύεσ (Pontecorvo, 1987: 244-245, 247, 249). 

Αμηνπνίεζε θιίζεσλ 

Αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ δηαθφξνπο ηχπνπο λνεκνζχλεο θαη ζηπι 

κάζεζεο θαη νδεγνχλ ζηελ νιηζηηθή ζεψξεζε θαη δηαζεκαηηθφηεηα. 

την προβληματικό των Kornhaber & Gardner (1991: 159), οι πολλαπλού τϑποι 
νοημοςϑνησ ςυνδυϊζονται με τισ ατομικϋσ και πολιτιςμικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ. Ο εκπαιδευτικϐσ 
αναθϋτει ϋργα εφαρμϐςιμα ςτην αληθινό ζωό, που προϒποθϋτουν ποικιλύα δεξιοτότων, 
καθώσ παρατηρεύ ϐτι οι τϑποι νοημοςϑνησ (απϐ τη γλωςςικό χρόςη ωσ τη δημιουργικό 
φανταςύα) και τα μαθηςιακϊ ςτυλ των μαθητών ποικύλουν. Κατ’ επϋκταςη, μαθαύνει κι ύδιοσ 
με τουσ μαθητϋσ του (DeCastro-Ambrosetti & Cho, 2005). Ο ςυνδυαςμϐσ επιςτημονικών 
πεδύων καθιςτϊ τη μϊθηςη ολιςτικό και ευϋλικτη (Magnussen et al., 2000. Biggs, 2001: 77). 
Γενικϊ, μαθαύνουμε μϋςα απϐ την τοποθϋτηςό μασ ςτην ομϊδα και ςτον κϐςμο, μϋςα απϐ 
κοινωνικϋσ ςυγκρύςεισ, καθώσ και απϐ την αύςθηςη τησ μοναδικϐτητϊσ μασ (Light & 
Littleton, 1999: 73, 77). 

Πξόζθηεζε ησλ απνιαύζεσλ ηεο δσήο γηα ηε δεκηνπξγία γλώζεο 

Πρϐκειται για αιςθηςιοκινητικϋσ, καλλιτεχνικϋσ, παιγνιώδεισ και χιουμοριςτικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ. Ο Κόποσ των Επύγειων Απολαϑςεων του Ιερώνυμου Μποσ (Εικ. 1) μϊσ 
επιτρϋπει να αναλογιςτοϑμε τη ςωματϐτητα, τισ ξεχαςμϋνεσ υλικϋσ απολαϑςεισ και να 
εντϊξουμε πολλϋσ απϐ αυτϋσ ςε μια κοινϐτητα μϊθηςησ, προςαρμοςμϋνεσ βϋβαια ςτην 
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ηλικύα των ςυμμετεχϐντων: αξιοπούηςη των αιςθόςεων και των ορμϋμφυτων δυνϊμεων, 
μοναχικϐτητα και ςυνϊθροιςη, επαφό με τη φϑςη και τα ζώα, ιππαςύα, κολϑμπι, περύπατοσ, 
χορϐσ, παιχνύδι, χαρϋσ για ϐλουσ τουσ ανθρώπουσ, χωρύσ διακρύςεισ. 

 
Δηθ. 3. Σν θεληξηθφ ηακπιφ απφ ην ηξίπηπρν ηνπ πξν-ζνπξεαιηζηή Οιιαλδνχ δσγξάθνπ 

Ηεξψλπκνπ Μπνο (Hieronymus van Aken 1450-1516), Ο θήπνο ησλ επίγεησλ απνιαύζεσλ, 

ειαηνγξαθία. 

ε έξεπλα ησλ Soini & Flynn (2005) ηαπηνπνηήζεθαλ έμη πξσηαξρηθέο πεγέο κάζεζεο: 

ζπλαηζζεκαηηθά ζεκαληηθή, αλαθιαζηηθή, ησλ δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο πξννπηηθψλ, 

ζπλεξγαηηθή, απηφλνκε, δηαινγηθή, ελψ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο γηα ηε 

λνεηηθή αλάπηπμε. Ζ Trapp (2005) εμαίξεη ηε ζπκβνιή ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ λνπ ζηε κάζεζε. Οη 

Zhang & Sternberg (2005/2007: 80) θάλνπλ ιφγν γηα ηε «κάζεζε ράξηλ πεξηέξγεηαο». Οη 

DeCastro-Ambrosetti & Cho (2005) πξνηείλνπλ δηαζθεδαζηηθά projects. Ζ Morrison (2008: 2-5) 

αλαιχεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ρηνχκνξ ζηε κάζεζε, φηη δειαδή ηνλψλεη απφ ηελ θφπσζε, νδεγεί 

ζε ηζνξξνπία ζψκαηνο θαη λνπ, εληζρχεη ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, 

ππνζηεξίδεη αιιαγέο, δεκηνπξγεί αηζηνδνμία. ηελ Tamblyn (2003: 7, 9) ην ρηνχκνξ 

παξαιιειίδεηαη κε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Με ην θσκηθφ θαη ην αζηείν απνθαζίζηαηαη ν αξρηθφο 

ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη αλνηρηφκπαινπο αλζξψπνπο. Οη Bell et al. 

(2002) ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε απζεληηθφηεηαο ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαη εθζεηάδνπλ ηε κάζεζε κέζσ ηεο παξνρήο ππνζηήξημεο, βνήζεηαο θαη 

θξνληίδαο. Ο Bloom (1976/1982: 119) ζπληζηά αληηθείκελα θαη παηρλίδηα ζηελ ηάμε. Οη 

Blakemore & Frith (2005: 163) πξνηείλνπλ εθκάζεζε κέζσ πξάμεο, δειαδή ηξαγνπδηνχ, ρνξνχ, 

ζεάηξνπ, αζιεηηζκνχ, μέλεο γιψζζαο, νκηιίαο, γξαθήο. Οη Martin et al. (2004) πξνηείλνπλ επίζεο 

δξακαηνπξγία θαη παηρλίδηα σο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν, ζε έλαλ ηερλεηφ 

θφζκν κε ‗απηνκαηνπνηεκέλεο‘ απαληήζεηο θαη κε ‗εξγαηηθά‘ παηδηά-‗παπαγάινπο‘ αληηηάζζνληαη 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε παηρληδηψλ, θνπκπηψλ, θνπδνπληψλ, κε κνπζηθή, θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία, καγεηξηθή, αθήγεζε, ζρεδίαζε, εθεπξέζεηο (Michnick et al., 2006: 3-6). 

Ο Holt (1967/1983) ςτην πιαζετιανό επιβαλλϐμενη ακαδημαώκό παρϊδοςη αντιπροτεύνει 
την εμπειρικό ελευθεριακό παιδαγωγικό, που ςυνύςταται ςτη δοκιμό και επιλογό 
δραςτηριοτότων που αγαποϑμε, μεταξϑ των εξόσ ενδεικτικών: εκμϊθηςη μουςικοϑ 
οργϊνου, εκμϊθηςη τραγουδιοϑ, παιχνύδι, μαγειρικό-ζαχαροπλαςτικό, ανϋκδοτα, 
αθλητιςμϐσ, παζλ, χρόςη πειραμϊτων, ςυζότηςη, επιςκϋψεισ, κηπουρικό, οικιακϋσ αςχολύεσ, 
χειροτεχνόματα, ραπτικό, ανϊγνωςη, καλλιτεχνικό δημιουργύα, καταςκευϋσ. Οι Newman & 
Holzman (1997) προτεύνουν και εναλλακτικϊ προγρϊμματα αναπτυξιακόσ ψυχοθεραπεύασ. 
Ο Perkins (1994: 5, 75) θεωρεύ ϐτι η θϋαςη τησ τϋχνησ και ο ςχολιαςμϐσ τησ μϊσ επιτρϋπει 
την προςωπικό ςυναιςθηματικό εμπλοκό και ενεργοπούηςη των αιςθόςεων και γνωςτικών 
λειτουργιών, ϐπωσ η δημιουργύα ερωτημϊτων, η εξϋταςη υποθϋςεων, η ςϑνδεςη του ϋργου 
με κοινωνικϊ θϋματα, η ϋνταξό του ςε φιλοςοφικϊ ζητόματα ό ςε ιςτορικογεωγραφικϊ 
πλαύςια. Αυτϐ επιτυγχϊνεται μϋςω τησ περιγραφόσ, τησ επύςημησ ανϊλυςησ του ϋργου, τησ 
ερμηνεύασ, τησ διατϑπωςησ κρύςεων. Ο Humphrey (1987: 38, 40-42) υποςτηρύζει ϐτι ο χορϐσ 
βοηθϊ τον μαθητό να ςυγκροτόςει τουσ ςτϐχουσ που καθοδηγοϑν τισ μαθηςιακϋσ του 
δραςτηριϐτητεσ, του δύνει την ελευθερύα να ανταποκριθεύ ςε καταςτϊςεισ που 
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αντιμετωπύζει και να επιλϋξει τη μϊθηςη που θεωρεύ αξιϐλογη, τον βοηθϊ να μοιρϊζεται τισ 
εμπειρύεσ του με ϊλλουσ, ενώ ο εκπαιδευτικϐσ διευκολϑνει χωρύσ να ελϋγχει, και μϊλιςτα 
αναγνωρύζει τον μαθητό ωσ αναπτυςςϐμενο οργανιςμϐ. 

Δκβάζπλζε ζηε γλώζε 

Αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο, κειέηε θηινζνθηθψλ-θνηλσληθψλ ζεσξηψλ, θαζψο θαη 

ζεσξηψλ κάζεζεο. 

Οη καζεηέο κε ζπλεξγάηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ κειεηνχλ, ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλαληήζεηο, θείκελα 

αλάιπζεο ηζηνξηθψλ ηάζεσλ, ζπζηεκάησλ ηδεψλ, θνηλσληθήο δνκήο, εξγαηηθήο ηάμεο, εξγαηηθψλ 

λφκσλ, ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ, ηεο δνπιείαο θιπ., θαη θάλνπλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 

(Rogers, 2002. Carlin & Damschroder, 2009). Οη Minick et al. (1993: 12) πξνηείλνπλ εκπέδσζε 

ησλ γλψζεσλ κε εξγαζίεο κεηά ην ζρνιείν, πνπ πξνυπνζέηνπλ κειέηε πιηθνχ απφ ηε βηβιηνζήθε ή 

ηηο ΣΠΔ. 

A/A υγγραφϋασ Ϊτοσ Σύτλοσ Σόποσ Εκδόςεισ Φαρακτηριςμόσ Αντύτυπα 

Δηθ. 4. Παξάδεηγκα θαηαγξαθήο πιηθνχ ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ή ζρνιηθνχ γξαθείνπ. 

Δθδεκνθξαηηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία 

Ο Mezirow αντλεύ απϐ την επικοινωνιακό χαμπερμαςιανό θεωρύα, για να καταςκευϊςει 
τη μεταςχηματιςτικό θεωρύα του, που εμπλϋκει τη μϊθηςη για την κατανϐηςη των αξιών, 
ιδεωδών, ςυναιςθημϊτων, πεποιθόςεων για την ελευθερύα, αυτονομύα, δικαιοςϑνη, 
υπευθυνϐτητα, ςοφύα, ομορφιϊ, αγϊπη, καλοςϑνη. Ειδικϐτερα, η κριτικό παιδαγωγικό 
εςτιϊζει ςτα ςχολεύα, που αποτελοϑν πεδύα διαιώνιςησ των κοινωνικών αδικιών και 
υπονϐμευςησ τησ δημοκρατύασ, για να αντιτϊξει τη δικαιοςϑνη, ιςϐτητα, δημοκρατύα, 
ελευθερύα, αξιοπρϋπεια και ελπύδα (Servage, 2008). Η μϊθηςη εδρϊζεται ςτο πλαύςιο τησ 
εκπαύδευςησ για την ειρόνη, την κοινωνικό δικαιοςϑνη, τη διαφορετικϐτητα (O’Sullivan, 
1999: 133-176). 

Γλώζε γηα ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε 

Αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θπξηαξρίαο θαη ρεηξαγψγεζεο, θαζψο θαη 

ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά θηλήκαηα. 

ηελ θξαηνχζα εθπαίδεπζε, παξά ηνλ καζεηνθεληξηζκφ, δελ ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα νη 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ παξά ησλ εξγνδνηψλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ ζεζκψλ. Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ην θξάηνο θαη απνηειεί ηδενινγηθφ 

κεραληζκφ κεηάδνζεο ησλ αμηψλ ηεο κεηνςεθνχζαο αζηηθήο ηάμεο πξνο ηελ εξγαηηθή, θαη πξνο 

φθεινο ηεο αζηηθήο ηάμεο. Μηα κνξθή άζθεζεο εμνπζίαο ζηηο θνηλσλίεο, θαηά ηνλ Foucault, είλαη 

ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ εαπηνχ. Δπνκέλσο, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε εγείξεη 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο γλψζεο θαη πνηνη ην πιεξψλνπλ, πνηνπο σθειεί ε γλψζε, 

πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο απφ απηήλ ζηνπο καζεηέο, αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο γλψζεο, 

αλ ε γλψζε ζρεηίδεηαη κε κνξθέο αληζφηεηαο (Edwards, 2001: 38, 42). Έηζη, είλαη άληζεο νη 

ζρνιηθέο πξνζδνθίεο, εηο βάξνο ησλ παηδηψλ πνπ είλαη θνξίηζηα ή δηαθνξεηηθήο εζλφηεηαο ή 

δηαθνξεηηθήο θπιήο (Duek, 2000: 103), ελψ ε εθκάζεζε ηεο κάζεζεο πξνεηνηκάδεη ηνλ καζεηή 

γηα λα γίλεη εξγαδφκελνο κε θαζεζηψο καζεηείαο ζε κηα κεηαθνξληηθνχ ηχπνπ επνρή ηεο 

επέιηθηεο θαη απέξηηηεο παξαγσγήο (Guile & Young, 2001: 57). Καη‘ επέθηαζε, ε γλψζε 

επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δνκέο ηεο αγνξάο, πνπ ειέγρεη ηελ νπηηθή, ηνπο ζηφρνπο, ηνπο 

νξηζκνχο ηεο κάζεζεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, δηαρένληαο ζηελ θνηλσλία ηελ ηδενινγία ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο (Fenwick, 2001: 77, 79, 81-82). 

Οη καζεηέο, κειεηψληαο ηε θνπθσηθή ζρέζε πεηζαξρίαο-θαζεζηψηνο ηεο γλψζεο, φρη κφλνλ 

εξκελεχνπλ αιιά θαη δηεξεπλνχλ θξπκκέλα λνήκαηα ηεο γλψζεο (Elder & Paul, 2003. Xu, 2007). 

Διέγρνπλ ηε γλψζε ηνπο, επνκέλσο θαη ηελ εμνπζία εληφο ηεο, πνπ ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο 

elite (Paechter, 2001: 171, 178). πλεηδεηνπνηψληαο φηη καζαίλνπλ σο πιηθά-πνιηηηζκηθά-

θνηλσληθά φληα θαη δηεξεπλψληαο ειεχζεξα ελαιιαθηηθέο ηδέεο, εγθαηαιείπνπλ ηηο απηαπάηεο, 
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ηνπο πξνθαηεηιεκκέλνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη ηνλ καληρατζκφ (Elder & Paul, 2002). Ζ θξηηηθή 

ζεσξία ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο ζηεξίδεηαη ζην καξμηθφ έξγν, γηα λα πξνηείλεη φηη ε 

εθπαίδεπζε νθείιεη λα εζηηάδεη ζην πψο νη καζεηέο, ηδίσο νη ελήιηθεο, κπνξνχλ λα κάζνπλ λα 

δηαθξίλνπλ ηελ ηδενινγηθή θπξηαξρία θαη ρεηξαγψγεζε, ψζηε ε κάζεζε απηή λα ηνπο επηηξέπεη λα 

εμνπδεηεξψζνπλ ηηο άληζεο δνκέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πην δεκνθξαηηθέο ξπζκίζεηο (Brookfield, 

2001). Οη καζεηέο ζπλδένπλ ηε κάζεζε κε ηε θξετξεαλή πξνβνιή ησλ θαηαπηεζκέλσλ θαη 

απνθιεηζκέλσλ, ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ελδπλάκσζε θαη ηελ αιιαγή κέζα απφ ηελ πξάμε 

(Servage, 2006-2007. Xu, 2007). Οη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα θξηηηθήο ζθέςεο, 

θαζψο εθπαηδεχνληαη θαη επηκνξθψλνληαη ζηελ αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε, ζηε ζρνιηθή επηινγή, 

ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηελ αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζηε ζπγθξηηηθή εθπαίδεπζε δηεζλψο (Servage, 2006-2007). Δηδηθά ε 

θνηλσληνινγηθή αλάιπζε επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε ησλ αληζνηήησλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο 

ηάμεο, θχινπ, θπιήο/εζλφηεηαο (Xu, 2007), ειεπζεξίαο θαη θαηαπίεζεο, πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

(Rogers, 2002). 

πκπέξαζκα 

υμπεραςματικϊ, αντιλαμβανϐμαςτε ϐτι η διαδικαςύα μϊθηςησ, γνώςησ και επύγνωςησ 
αποτελεύ ϋνα ςϑνθετο πλϋγμα ςυνεργατικϐτητασ, κοινωνικόσ ςυμμετοχόσ, καινοτϐμων 
πολυαιςθητηριακών δραςτηριοτότων, ενθϊρρυνςησ για ατομικό πρωτοβουλύα και 
αυτενϋργεια, πρακτικόσ εφαρμογόσ τησ γνώςησ, καλλιτεχνικόσ προςϋγγιςησ τησ γνώςησ, 
ατομικόσ αναζότηςησ τησ γνώςησ με εποπτικϊ μϋςα, ενεργοπούηςησ νοητικών διεργαςιών 
ςτην πρϐςληψη τησ γνώςησ, ανϊπτυξησ τησ κριτικόσ-δημιουργικόσ ςκϋψησ και φανταςύασ, 
ϋνταξησ τησ χαρϊσ ςτη μϊθηςη, καθώσ και ςτϐχευςησ ςτην απελευθερωτικό γνώςη για 
ϐλουσ με επικϋντρωςη ςτισ διαχρονικϋσ αξύεσ, ςτην πολιτειϐτητα και ςτην αγωνιςτικό 
αντύςταςη προσ κϊθε μορφό ανιςϐτητασ. 

Τπνδείγκαηα εξσηήζεσλ γηα γξαπηέο εξγαζίεο ή ηεζη αμηνιφγεζεο 

Βϊςει του θεωρητικοϑ αυτοϑ πλαιςύου παρουςιϊζονται μαθηςιακϋσ δραςτηριϐτητεσ που 
μποροϑν να εφαρμοςτοϑν ςτην τϊξη. υγκεκριμϋνα, παρατύθενται εδώ προτεινϐμενα, 
ενδεικτικϊ, τροποποιόςιμα και ϐχι δεςμευτικϊ δεύγματα ερωτόςεων, κατϊλληλων για το 
μϊθημα τησ Ιςτορύασ: 

Βπδαληηλή Ηζηνξία Β΄ Γπκλαζίνπ, ηεζη κε αλνηρηά βηβιία: Με βάζε ηηο ζρεηηθέο πεγέο ηνπ 

βηβιίνπ θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα απαληήζεηε ζηα εμήο εξσηήκαηα: Α) Να ζπγθξίλεηε θαη 

λα θξίλεηε ηε δηαδηθαζία εθρξηζηηαληζκνχ ησλ Μνξαβψλ, Βνπιγάξσλ θαη Ρψζσλ. Β) Να 

απνηηκήζεηε ηηο «Νεαξέο». Να απνθχγεηε ηηο αληηγξαθέο νιφθιεξσλ θξάζεσλ απφ ην βηβιίν. Οη 

απαληήζεηο ζαο λα είλαη απνιχησο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, πιήξεηο θαη ηεθκεξησκέλεο. 

Νενειιεληθή Ηζηνξία Γ΄ Γπκλαζίνπ, ηεζη κε αλνηρηά βηβιία: Με βάζε ηηο ζρεηηθέο πεγέο ηνπ 

βηβιίνπ θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα απαληήζεηε ζηα εμήο εξσηήκαηα: Α) Να ζπγθξίλεηε θαη 

λα θξίλεηε ηελ πνιηηηθή ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ηεο Αληηβαζηιείαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Β) Να 

ζπγθξίλεηε θαη λα θξίλεηε ην χληαγκα ηνπ 1844 θαη ηνπ 1864, φρη κφλνλ φπσο ςεθίζηεθαλ (ηα 

κέηξα) αιιά θαη φπσο εθαξκφζηεθαλ. 

ρέδην δηδαζθαιίαο κηαο ελφηεηαο κε ηνπο πνιιαπινχο ηχπνπο λνεκνζχλεο ηνπ 

Gardner 

Γηδαθηηθή ελφηεηα: «Ζ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα», ζην: Π.Η., Θέκαηα 

Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο Γ΄ Λπθείνπ. Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2003
5
, ζζ. 165-171. 

τϐχοι: Οι μαθητϋσ να: Μελετόςουν/Κατανοόςουν τη διαδικαςύα κοινωνικόσ ϋνταξησ 
των προςφϑγων. Εκτιμόςουν τη ςυμβολό τουσ ςτην ανϊπτυξη και ςτον πολιτιςμϐ. 
Αποκτόςουν ςυνεύδηςη τησ πολυπολιτιςμικϐτητασ των ςϑγχρονων κοινωνιών και να 
ζόςουν αρμονικϊ μϋςα ς’ αυτόν, ςεβϐμενοι τη διαφορετικϐτητα. 
Ευαιςθητοποιηθοϑν/Βοηθόςουν τουσ ςϑγχρονουσ πρϐςφυγεσ. Πηγϋσ ό υλικϊ: χετικϊ 
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εγχειρύδια. Γραφικό ϑλη. DVD player ό PC. DVD/CD-rom. CD όχου επανεγγρϊψιμο ό μουςικϊ 
ϐργανα. (πιθανϐν) Θεατρικϊ κοςτοϑμια. 

Δραςτηριϐτητεσ μϊθηςησ με τουσ πολλαπλοϑσ τϑπουσ νοημοςϑνησ: 
Γισζζηθή Ννεκνζχλε: Αθνχ κειεηήζεηε ηελ ελφηεηα θαη ην παξάζεκα 19 (ζζ. 167-8), λα 

απαληήζεηε ζηελ εξψηεζε: Πνηεο ήηαλ νη αληηδξάζεηο ηνπ γεγελνχο ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 

απέλαληη ζηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ; Λνγηθνκαζεκαηηθή Ννεκνζχλε: Να θάλεηε έλα 

ζρεδηάγξακκα πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ελφηεηα απηή, κε ηηο εμήο θαηεγνξίεο: αζηνί 

(θεθαιαηνχρνη) πξφζθπγεο, εξγάηεο πξφζθπγεο. Οπηηθή/Υσξηθή Ννεκνζχλε: Αθνχ αλαηξέμεηε ζε 

ζρεηηθφ ηζηνξηθφ πιηθφ, λα ζπιιέμεηε εηθφλεο πνπ απνηππψλνπλ ζηηγκηφηππα ηεο πξνζθπγηάο θαη 

λα ηα ζρνιηάζεηε κε ζπληνκία. Κηλαηζζεηηθή Ννεκνζχλε: Να ζπγθεληξψζεηε ζεαηξηθά έξγα, ζηα 

νπνία εκθαλίδνληαη ξφινη πξνζθχγσλ θαη λα παίμεηε απνζπάζκαηα απφ απηνχο ηνπο ξφινπο, 1-2 

θνξέο κεηαμχ ζαο. Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ πξνζθχγσλ; 

Μνπζηθή Ννεκνζχλε: Να ζπιιέμεηε έληερλα ηξαγνχδηα είηε γηα ηελ πξνζθπγηά είηε πξνζθχγσλ 

δεκηνπξγψλ. Αθνχ θαηαγξάθεηε ηνπο ζηίρνπο, λ‘ αθνχζεηε ή λα ηξαγνπδήζεηε ή λα παίμεηε ηα 

ηξαγνχδηα. Γηαπξνζσπηθή Ννεκνζχλε: Υσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ θαη ζπλεξγαζηείηε, γηα λα 

παξνπζηάζεηε έλαλ θαηάινγν ινγνηερλψλ πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο θαη έλαλ θαηάινγν 

ινγνηερλεκάησλ γηα ην πξνζθπγηθφ δήηεκα απφ ηα ζρνιηθά βηβιία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

Λπθείνπ (Γεληθήο Παηδείαο θαη Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο). Δλδνπξνζσπηθή Ννεκνζχλε: 

Αλαινγηζηείηε ηελ πξνζθνξά ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ θξαηηθή κέξηκλα ήηαλ 

αλάινγε απηήο ηεο πξνζθνξάο; Να θαηαγξάςεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζαο. Οηθνινγηθή Ννεκνζχλε: Πψο παξνπζηάδεηαη ε γε ηεο Μηθξαζίαο ή ηνπ 

Πφληνπ ζηα έξγα ινγνηερλψλ πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο ή ζε θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο; Να 

ζπιιέμεηε ηα ζρεηηθά απνζπάζκαηα. 

Διαδικαςύεσ Αξιολϐγηςησ: Αυτοαξιολϐγηςη απϐ τουσ μαθητϋσ. Ετεροαξιολϐγηςη μεταξϑ 
μαθητών. Αξιολϐγηςη του ϋργου ςυνολικϊ. Αξιολϐγηςη, απϐ τον εκπαιδευτικϐ, κϊθε μαθητό, 
με βϊςη: α) ςαφό κριτόρια που ανακοινώνονται πριν τισ δραςτηριϐτητεσ και β) 
πληροφορύεσ και οδηγύεσ απϐ τον εκπαιδευτικϐ, δηλαδό προηγεύται ςχετικό διδαςκαλύα με 
προςανατολιςμϐ ςτην εϑρεςη του πυρόνα του θϋματοσ και ςτην αναθεώρηςη 
παρερμηνειών. Αυτοκατευθυνϐμενη μϊθηςη με projects. Κϑκλοσ ςυζητόςεων με γονεύσ, 
εργαζϐμενουσ ςε διϊφορουσ φορεύσ, ειδικοϑσ. Ο εκπαιδευτικϐσ: Αναθϋτει ςτα παιδιϊ να 
κϊνουν τισ παραπϊνω εργαςύεσ, χωρύζοντασ την τϊξη ςε 8 ομϊδεσ, ϐςοι εύναι και οι ΠΣΝ. 
Κϊθε ομϊδα αναλαμβϊνει μια δραςτηριϐτητα. Βοηθϊ τα παιδιϊ, ϐπου χρειϊζεται, να 
ολοκληρώςουν με επιτυχύα το ϋργο τουσ. Αξιολογεύ τα παιδιϊ θετικϊ, με μορφό 
χαρακτηριςμών, τονύζοντασ τα θετικϊ ςτοιχεύα των εργαςιών τουσ και αςκώντασ 
ςυμβουλευτικό. Παρϊλληλα, αφόνει τουσ μαθητϋσ να μιλόςουν για την πορεύα του ϋργου 
τουσ και πυροδοτεύ τη ςυζότηςη. υλλϋγει τισ εργαςύεσ διορθωμϋνεσ, για να τισ εντϊξει ςε 
ηλεκτρονικϐ αρχεύο, προςβϊςιμο ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο. 
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Πεξίιεςε 

τα πλαύςια ενϐσ προγρϊμματοσ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ ςτην Αλεξϊνδρεια 
Ημαθύασ το διδακτικϐ ϋτοσ 2011-2012, ςε παιδιϊ Ρομϊ απϐ τα δϑο Γυμνϊςια τησ 
πϐλησ, δημιουργόθηκαν τρύα τμόματα ςτο μϊθημα τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ Α΄ και 
Β΄ Γυμναςύου. Κατϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ 
παρουςύαζαν ςημαντικϋσ ελλεύψεισ ςτη χρόςη του προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου. 
Ο βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ όταν να τονωθεύ το ενδιαφϋρον των 
παιδιών για το μϊθημα, ώςτε να αποκτόςουν κύνητρα βελτύωςησ και να μπορϋςουν 
να ςυμβαδύςουν με τουσ υπϐλοιπουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Για να επιτευχθεύ αυτϐ, οι 
μαθητϋσ κϊθε τμόματοσ μαζύ με τη διδϊςκουςα δημιοϑργηςαν και ςχεδύαςαν τη δικό 
τουσ εφημερύδα, ϐπου ϋγραφαν κεύμενα για τουσ εαυτοϑσ τουσ ό για αγαπημϋνα 
τουσ θϋματα κι ϋλυναν ϐλοι μαζύ ςτην τϊξη γλωςςικϋσ αςκόςεισ. Μϋςα απϐ αυτό τη 
δημιουργικό δραςτηριϐτητα τα παιδιϊ ενδιαφϋρθηκαν και απϐλαυςαν το μϊθημα, 
αςκόθηκαν ςτην ορθό χρόςη τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ και βελτύωςαν τισ ςχολικϋσ 
τουσ επιδϐςεισ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ενιςχυτικό διδαςκαλύα, Νεοελληνικό Γλώςςα, μαθητϋσ Ρομϊ, 
μαθητικϋσ εφημερύδεσ. 

Δηζαγσγή 

Σα τελευταύα δεκαπϋντε χρϐνια το Τπουργεύο Παιδεύασ ϋχει αναλϊβει αρκετϋσ 
πρωτοβουλύεσ για την ϋνταξη των μαθητών Ρομϊ ςτο ελληνικϐ ςχολεύο (Βαςιλειϊδου & 
Παυλό-Κορρϋ, 2011). Ψςτϐςο, ςε πολλϋσ περιοχϋσ το ποςοςτϐ των αναλφϊβητων Ρομϊ 
παραμϋνει ακϐμη ςχετικϊ υψηλϐ και η μαθητικό διαρροό μεγϊλη (Παπακωνςταντύνου κ.ϊ., 
2004). άςωσ, θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη ϐτι το θϋμα τησ ςχολικόσ τουσ ϋνταξησ δεν ϋχει 
μϐνο εκπαιδευτικϋσ διαςτϊςεισ αλλϊ και κοινωνικοπολιτικϋσ. Όπωσ εύναι γνωςτϐ, οι Ρομϊ 
βρύςκονται ςτο περιθώριο ϐχι μϐνο του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ αλλϊ και τησ ελληνικόσ 
κοινωνύασ, ενώ το ςχολεύο ωσ θεςμϐσ δεν ϋχει παρϊδοςη ςτην κοινωνύα των Ρομϊ, ϐπου η 
εκπαύδευςη γύνεται κυρύωσ μϋςω ϊλλων φορϋων (π.χ. οικογϋνεια) (Liegeois, 1987).  

Η παροϑςα εργαςύα ϋχει ωσ θϋμα την παρουςύαςη των διδακτικών μεθϐδων, που 
εφαρμϐςθηκαν ς’ ϋνα πρϐγραμμα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ μαθητών Ρομϊ, ςτο μϊθημα τησ 
Νεοελληνικόσ Γλώςςασ Α΄ και Β΄ Γυμναςύου. Σο πρϐγραμμα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ 
υλοποιόθηκε κατϊ τη διϊρκεια του διδακτικοϑ ϋτουσ 2011-2012 ςτην Αλεξϊνδρεια Ημαθύασ 
και απευθυνϐταν ςε μαθητϋσ Ρομϊ των δϑο Γυμναςύων τησ πϐλησ. την Αλεξϊνδρεια 
Ημαθύασ υπϊρχει ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ Ρομϊ, μϐνιμα εγκατεςτημϋνων ς’ ϋνα κομμϊτι τησ 
πϐλησ, οι οπούοι αςχολοϑνται με το εμπϐριο. τα πλαύςια, λοιπϐν, του παραπϊνω 
προγρϊμματοσ ςυγκροτόθηκαν τρύα τμόματα για την ενιςχυτικό διδαςκαλύα τησ 
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Νεοελληνικόσ Γλώςςασ ςτην Α΄ και Β΄ Γυμναςύου. Σα δϑο τμόματα τησ Α΄ Γυμναςύου, ϋνα ςε 
κϊθε Γυμνϊςιο τησ πϐλησ, αποτελοϑνταν απϐ δεκαπϋντε μαθητϋσ το καθϋνα, ενώ το τμόμα 
τησ Β΄ Γυμναςύου απϐ πϋντε μαθητϋσ του 1ου Γυμναςύου.  

Σο πρϐγραμμα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύχε ενταχθεύ ςτη 
δεϑτερη δρϊςη του προγρϊμματοσ «Ϊνταξη και εκπαύδευςη παιδιών Ρομϊ ςτισ Περιφϋρειεσ 
Κεντρικόσ, Δυτικόσ, Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ». Πρϐκειται για  ϋνα πρϐγραμμα 
ςτο πλαύςιο του επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ «Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη», το 
οπούο ςυγχρηματοδοτόθηκε απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ, ενώ 
υλοποιόθηκε απϐ το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Αριςτοτελεύου 
Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Η δεϑτερη δρϊςη του ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ 
αφοροϑςε τισ ενδοςχολικϋσ παρεμβϊςεισ (π.χ. θερινϊ μαθόματα, ενιςχυτικό διδαςκαλύα, 
εμπλουτιςμϐσ ςχολικόσ βιβλιοθόκησ) για τη ςχολικό ϋνταξη και την υποςτόριξη τησ 
τακτικόσ φούτηςησ των μαθητών Ρομϊ (Πρϐγραμμα Εκπαύδευςησ παιδιών Ρομϊ, 2010). 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

Όταν ξεκύνηςαν τα μαθόματα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ τον Οκτώβριο, η διδϊςκουςα 
διαπύςτωςε ϐτι οι τριϊντα μαθητϋσ των δϑο τμημϊτων τησ Α΄ Γυμναςύου και οι πϋντε 
μαθητϋσ του ενϐσ τμόματοσ τησ Β΄ Γυμναςύου εύχαν ελλεύψεισ ςε βαςικϋσ δεξιϐτητεσ του 
προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου, οι οπούεσ θα ϋπρεπε να εύχαν όδη κατακτηθεύ απϐ το 
δημοτικϐ. 

Για παρϊδειγμα, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ δυςκολεϑονταν να διαβϊςουν κριτικϊ και να 
κατανοόςουν τα διϊφορα ςτοιχεύα και τισ πληροφορύεσ ενϐσ κειμϋνου. Επύςησ, οι 
περιςςϐτεροι μαθητϋσ δεν όταν ςε θϋςη να εξηγόςουν, να επιχειρηματολογόςουν και να 
παρουςιϊςουν πληροφορύεσ με ακρύβεια, ν’ αναγνωρύςουν υφολογικϋσ και φραςτικϋσ 
επιλογϋσ ς’ ϋνα κεύμενο ό ςτον ςυνομιλητό τουσ και να εντοπύςουν τισ διαφορϋσ ανϊμεςα 
ςτα εύδη του προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου. Επιπλϋον, το λεξιλϐγιϐ τουσ και οι 
δυνατϐτητεσ λεξιλογικόσ δημιουργύασ που εύχαν μϋςω τησ παραγωγόσ και τησ ςϑνθεςησ 
όταν περιοριςμϋνεσ, ενώ δεν μποροϑςαν να επιλϋξουν πϊντα το κατϊλληλο ϑφοσ (επύςημο, 
ανεπύςημο) ανϊλογα με την περύςταςη επικοινωνύασ. Εύχαν ελλεύψεισ ςε βαςικοϑσ κανϐνεσ 
τησ ορθογραφύασ, τησ γραμματικόσ και του ςυντακτικοϑ, τουσ οπούουσ εύχαν διδαχθεύ ςτο 
δημοτικϐ. Σϋλοσ, οι περιςςϐτεροι δεν μποροϑςαν να ςυντϊξουν ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ 
κεύμενα περύληψησ, περιγραφόσ ό αφόγηςησ. 

Οι παραπϊνω ελλεύψεισ των παιδιών τα εμπϐδιζαν να παρακολουθόςουν το πρωινϐ 
μϊθημα ςτην τϊξη και να ςυμβαδύςουν με τουσ υπϐλοιπουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Αυτϐ εύχε ωσ 
αποτϋλεςμα να χϊςουν ςταδιακϊ το ενδιαφϋρον τουσ για το μϊθημα, ν’ αποδεχθοϑν τισ 
αδυναμύεσ τουσ και να εγκαταλεύψουν την προςπϊθεια. Ειδικϐτερα, ϐςα παιδιϊ τησ Β΄ 
Γυμναςύου εύχαν μεύνει απϐ την προηγοϑμενη χρονιϊ ςτην ύδια τϊξη ϋδειχναν ακϐμη 
μικρϐτερο ενδιαφϋρον για μϊθηςη και προςπϊθεια βελτύωςησ, αποδεχϐμενοι εκ προοιμύου 
την αποτυχύα τουσ.  

Με βϊςη, λοιπϐν, τη γενικό εικϐνα των τριών τμημϊτων τησ Α΄ και Β΄ Γυμναςύου και 
λαμβϊνοντασ υπϐψη τουσ ςκοποϑσ και τουσ επιμϋρουσ ςτϐχουσ του μαθόματοσ τησ 
Νεοελληνικόσ Γλώςςασ, ϐπωσ αυτού ορύζονται ςτο Διαθεματικϐ Ενιαύο Πλαύςιο 
Προγραμμϊτων πουδών (ΔΕΠΠ) και ςτο Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα πουδών (ΑΠ) τησ 
Ελληνικόσ Γλώςςασ για το Γυμνϊςιο (ΥΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003, ςελ. 3778-3794), ωσ 
βαςικού ςκοπού τησ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ ορύςτηκαν οι εξόσ:  

 Να κινητοποιηθεύ το ενδιαφϋρον των παιδιών για το μϊθημα τησ Νεοελληνικόσ 
Γλώςςασ μϋςα απϐ δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ.  

 Να τονωθεύ η αυτοπεπούθηςό τουσ ωσ προσ τισ ςχολικϋσ τουσ επιδϐςεισ.  
 Να αναπτϑξουν κύνητρα βελτύωςησ των δεξιοτότων τουσ ςτον προφορικϐ και 

γραπτϐ λϐγο, ώςτε να κατακτόςουν τισ εκφραςτικϋσ δυνατϐτητεσ τησ Νεοελληνικόσ 
Γλώςςασ και να εξελιχθοϑν ςε ολοκληρωμϋνεσ προςωπικϐτητεσ.  

http://roma.eled.auth.gr/node/7
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 Μϋςα απϐ την επύτευξη των παραπϊνω ςκοπών να μπορϋςουν να ςυμβαδύςουν με 
τουσ υπϐλοιπουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και να ϋχουν πιο ενεργϐ ςυμμετοχό ςτα πρωινϊ 
μαθόματα.   

Ψσ επιμϋρουσ διδακτικού ςτϐχοι τϋθηκαν οι παρακϊτω:  
 Να αναγνωρύζουν οι μαθητϋσ τισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα εύδη του προφορικοϑ και 

γραπτοϑ λϐγου.  
 Να εντοπύζουν και να αξιολογοϑν τα γλωςςικϊ (γραμματικϋσ, ςυντακτικϋσ και 

λεξιλογικϋσ επιλογϋσ), παραγλωςςικϊ και εξωγλωςςικϊ ςτοιχεύα ςτον ςυνομιλητό 
τουσ ό ς’ ϋνα γραπτϐ κεύμενο.  

 Να αςκηθοϑν ςτο να επιλϋγουν και να χρηςιμοποιοϑν με επιτυχύα το ανϊλογο εύδοσ 
και ϑφοσ λϐγου ςε κϊθε περύςταςη επικοινωνύασ.  

 Να αςκηθοϑν ςτον διϊλογο και την κριτικό αντιμετώπιςη διαφορετικών απϐψεων.  
 Να διευρϑνουν το λεξιλϐγιϐ τουσ μϋςα απϐ την ανϊγνωςη και τη ςυςτηματικϐτερη 

χρόςη των λεξικών.  
 Να εξοικειωθοϑν ςτην ϊντληςη και ςυλλογό ςτοιχεύων και πληροφοριών απϐ 

διϊφορεσ πηγϋσ για την παραγωγό του δικοϑ τουσ τεκμηριωμϋνου, προφορικοϑ ό 
γραπτοϑ, λϐγου.  

 Να εκφρϊζονται γραπτώσ ςε διϊφορα κειμενικϊ εύδη (περύληψη, αφόγηςη, 
περιγραφό), αξιοποιώντασ τισ λεξιλογικϋσ, ςυντακτικϋσ και γραμματικϋσ 
δυνατϐτητεσ τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ.   

 Να αναπτϑξουν πνεϑμα ςυνεργαςύασ και ομαδικϐτητασ ςτη ςχολικό ζωό.  

Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ελλεύψεισ των μαθητών, το χαμηλϐ επύπεδο ενδιαφϋροντοσ για 
το μϊθημα, τη μειωμϋνη αυτοπεπούθηςη για τισ δυνατϐτητϋσ τουσ και τη δυςκολύα τουσ να 
μεύνουν προςηλωμϋνοι ς’ ϋνα βιβλύο μετϊ απϐ επτϊ ώρεσ ςτην τϊξη, επιλϋχθηκε η 
δημιουργύα μιασ εφημερύδασ απϐ τουσ μαθητϋσ και τη διδϊςκουςα ωσ το προςφορϐτερο 
μϋςο, για να επιτευχθοϑν οι παραπϊνω διδακτικού ςτϐχοι και να αςκηθοϑν τα παιδιϊ ςτη 
ςωςτό χρόςη τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ.  

Πρϐτεινε, λοιπϐν, η διδϊςκουςα και οι μαθητϋσ το αποδϋχτηκαν να δημιουργόςει κϊθε 
τμόμα τη δικό του εφημερύδα με κεύμενα, που θα ϋγραφαν τα παιδιϊ πϊνω ςε θϋματα που 
τουσ ενδιϋφεραν (αθλητιςμϐσ, μαγειρικό, τϋχνη κ.ϊ.). Εκτϐσ απϐ κεύμενα των παιδιών η 
εφημερύδα θα περιλϊμβανε αςκόςεισ και γρύφουσ τησ καθηγότριασ για το λεξιλϐγιο, τη 
γραμματικό και το ςυντακτικϐ, τουσ οπούουσ θα ϋλυναν ϐλοι μαζύ ςτην τϊξη. Επιπλϋον, ςτην 
εφημερύδα θα αυτοπαρουςιϊζονταν ϐλοι οι μαθητϋσ του τμόματοσ μϋςα απϐ ςϑντομα 
κεύμενϊ τουσ για το ποιοι εύναι και για τα ενδιαφϋροντϊ τουσ.  

Η δημιουργύα ςχολικόσ εφημερύδασ παρουςιϊζει ιδιαύτερο παιδαγωγικϐ ενδιαφϋρον. 
Καταρχϊσ, αποτελεύ μια διαθεματικό/ διεπιςτημονικό δραςτηριϐτητα, ϐπου οι μαθητϋσ 
διερευνοϑν θϋματα, τα οπούα δεν περιορύζονται ς’ ϋναν γνωςτικϐ κλϊδο, αλλϊ καλϑπτουν 
διϊφορουσ τομεύσ. Επύςησ, τα θϋματα δεν υπαγορεϑονται απϐ τουσ διδϊςκοντεσ, αλλϊ 
επιλϋγονται απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ ανϊλογα με τα ενδιαφϋροντϊ τουσ, κϊτι που τουσ 
κινητοποιεύ να αςχοληθοϑν πιο ενεργϊ και ευχϊριςτα. Μ’ αυτϐν τον τρϐπο ο κϊθε μαθητόσ 
μπορεύ να εκφραςτεύ δημιουργικϊ και να αναδεύξει καλϑτερα τισ ατομικϋσ του ικανϐτητεσ 
και κλύςεισ, για παρϊδειγμα ςτη ςυγγραφό ενϐσ ϊρθρου, ςτην κριτικό, τον χιουμοριςτικϐ 
ςχολιαςμϐ ενϐσ γεγονϐτοσ ό ςτη ςχεδύαςη μιασ εικϐνασ. Σαυτϐχρονα, ο εκπαιδευτικϐσ ϋχει 
την ευκαιρύα να εντϊξει ς’ αυτό τη δημιουργικό δραςτηριϐτητα ακϐμη και μαθητϋσ με 
χαμηλϋσ μαθηςιακϋσ επιδϐςεισ, ϐπωσ όταν οι μαθητϋσ των τμημϊτων ενιςχυτικόσ 
διδαςκαλύασ, αναπτϑςςοντασ ϋτςι το ενδιαφϋρον τουσ για το μϊθημα (Βϐντςα, 2006).  

Σα κεύμενα μιασ ςχολικόσ εφημερύδασ ανόκουν ς’ ϋνα ευρϑτατο φϊςμα κειμενικών ειδών 
και εντϊςςονται ςε ςυγκεκριμϋνα επικοινωνιακϊ πλαύςια (Βϐντςα, 2005). Επομϋνωσ, οι 
μαθητϋσ τα ςυντϊςςουν, κϊνοντασ τισ υφολογικϋσ και γλωςςικϋσ τουσ επιλογϋσ ανϊλογα με 
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τα χαρακτηριςτικϊ του κειμενικοϑ εύδουσ και τον αποδϋκτη τουσ. Μϋςα, λοιπϐν, απϐ τη 
ςϑνταξό τουσ οι μαθητϋσ αςκοϑνται ςτη ςωςτό χρόςη τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ, ενώ 
εξοικειώνονται με τα χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα διαφϐρων κειμενικών ειδών  

Η ϋκδοςη μιασ ςχολικόσ εφημερύδασ δημιουργεύ ςυνθόκεσ ςυνεργαςύασ μεταξϑ μαθητών 
αλλϊ και μεταξϑ μαθητών και καθηγητών, καθώσ προϒποθϋτει τον επιμεριςμϐ τησ εργαςύασ 
ςε μεμονωμϋνουσ μαθητϋσ ό ομϊδεσ μαθητών, οι οπούοι πρϋπει να ςυνεργαςτοϑν, ώςτε να 
προκϑψει το τελικϐ αποτϋλεςμα. Μϊλιςτα, ςϑμφωνα με ϋρευνεσ η ςυνεργαςύα και η 
ανταλλαγό απϐψεων ςτα πλαύςια μιασ ομαδοςυνεργατικόσ διδαςκαλύασ οδηγεύ ςυνόθωσ ςε 
υψηλϐτερα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα και βοηθϊ ςτην κοινωνικό αλληλεπύδραςη και 
διαπροςωπικό επικοινωνύα μαθητών και εκπαιδευτικών (Johnson & Johnson, 1992; 
Ματςαγγοϑρασ, 2000).  

Σϋλοσ, η δημιουργύα μιασ ςχολικόσ εφημερύδασ μπορεύ να ςυνδυαςτεύ αποτελεςματικϊ 
και με την παρϊλληλη εξϊςκηςη των μαθητών ςτισ Σεχνολογύεσ Πληροφοριών και 
Επικοινωνύασ (ΣΠΕ), ϐπωσ εύναι οι υπηρεςύεσ του διαδικτϑου και τα διϊφορα λογιςμικϊ του 
υπολογιςτό. Ψςτϐςο, ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη οι αντικειμενικϋσ δυςκολύεσ δεν 
επϋτρεψαν να δοθεύ ϋμφαςη απϐ τη διδϊςκουςα ςτον ψηφιακϐ εγγραμματιςμϐ των 
παιδιών. Οριςμϋνοι μαθητϋσ δεν εύχαν ςτο ςπύτι τουσ ςϑνδεςη ςτο διαδύκτυο ό υπολογιςτό, 
ενώ οι περιςςϐτεροι δε διϋθεταν οϑτε καν τισ ςτοιχειώδεισ γνώςεισ ςε βαςικϊ λογιςμικϊ, 
ϐπωσ αυτϐ τησ επεξεργαςύασ κειμϋνου. Επιπλϋον, ςτα πλαύςια των μαθημϊτων ενιςχυτικόσ 
διδαςκαλύασ δεν όταν δυνατό η χρόςη του εργαςτηρύου πληροφορικόσ του ςχολεύου. 
Επομϋνωσ, ϐςοι μαθητϋσ εύχαν τισ γνώςεισ και τη δυνατϐτητα, επεξεργϊζονταν τα κεύμενϊ 
τουσ ςτον υπολογιςτό, ενώ οι υπϐλοιποι τα παρϋδιδαν γραπτώσ ςτη διδϊςκουςα κι εκεύνη 
αναλϊμβανε την ψηφιακό τουσ επεξεργαςύα.  

Γεκηνπξγία καζεηηθψλ εθεκεξίδσλ 

Σα μαθόματα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ για τη Νεοελληνικό Γλώςςα ςτα δϑο τμόματα τησ 
Α΄ και ςτο ϋνα τησ Β΄ Γυμναςύου εύχαν διϊρκεια δϑο διδακτικών ωρών την εβδομϊδα, απϐ τα 
τϋλη Οκτωβρύου μϋχρι και τον Μϊιο. Ψςτϐςο, τουσ τελευταύουσ μόνεσ μειώθηκαν οι ώρεσ και 
κϊποια μαθόματα δεν πραγματοποιόθηκαν, κϊτι που επηρϋαςε τον αρχικϐ προγραμματιςμϐ 
για μηνιαύα ϋκδοςη των μαθητικών εφημερύδων. Σελικϊ, καθϋνα απϐ τα τρύα τμόματα 
κατϊφερε να εκδώςει τρεισ εφημερύδεσ κατϊ τη διϊρκεια του διδακτικοϑ ϋτουσ.  

  

χόμα 1. Εξώφυλλα μαθητικών εφημερύδων.  

Η επιλογό του τύτλου και του εξώφυλλου, καθώσ και οι ςτυλιςτικϋσ επιλογϋσ τησ ϋκδοςησ 
(χρώμα, εικϐνεσ, διϊταξη θεμϊτων και εικϐνων) γύνονταν ςε ςυνεργαςύα απϐ τουσ μαθητϋσ 
και τη διδϊςκουςα (χ. 1). Η ψηφιακό επεξεργαςύα των κειμϋνων ϋγινε ςε μεγϊλο ποςοςτϐ 
απϐ τη διδϊςκουςα, καθώσ οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ δεν εύχαν τη δυνατϐτητα να την 
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κϊνουν μϐνοι τουσ. Οι εφημερύδεσ εκτυπώνονταν απϐ τη διδϊςκουςα και ςτη ςυνϋχεια 
μοιρϊζονταν ςτουσ μαθητϋσ του τμόματοσ.   

Σα θϋματα επιλϋγονταν αποκλειςτικϊ απϐ τα παιδιϊ και παρουςύαζαν μια μεγϊλη 
ποικιλύα. Ο καθϋνασ ανϊλογα με τα ενδιαφϋροντϊ του ϋπρεπε να επιλϋξει κϊποιο θϋμα και να 
ςυντϊξει ϋνα ςχετικϐ κεύμενο για την εφημερύδα. Οι περιςςϐτεροι αςχολόθηκαν με τον 
αθλητιςμϐ και με αθλητϋσ, καθώσ αποτελοϑςαν κι οι ύδιοι μϋλη αθλητικών ομϊδων. 
Οριςμϋνοι ϊλλοι ϋγραψαν κϊποιο κεύμενο για τη ζωγραφικό, τον χορϐ, τη μουςικό, τα ζώα, 
το ςταυρϐλεξο, τη μαγειρικό ό το αγαπημϋνο τουσ μϊθημα. Κλόθηκαν να ςυντϊξουν 
διϊφορα κειμενικϊ εύδη, ϐπωσ πληροφοριακϊ κεύμενα, ςυνταγϋσ, κρυπτϐλεξα, βιογραφικϊ 
ςημειώματα, αφηγόςεισ γεγονϐτων, περιγραφϋσ αγώνων ό ϋργων τϋχνησ, καθώσ και 
κεύμενα ϐπου εξϋφραζαν τισ προςωπικϋσ τουσ απϐψεισ για ϋνα θϋμα (χ. 2). Για να γρϊψουν 
τα κεύμενα, αντλοϑςαν ςτοιχεύα κυρύωσ απϐ πληροφοριακϐ υλικϐ, που τουσ ϋφερνε η 
διδϊςκουςα ςτην τϊξη. Όςοι μαθητϋσ εύχαν τη δυνατϐτητα, αναζητοϑςαν μϐνοι τουσ 
πληροφορύεσ ςτο διαδύκτυο, ςε βιβλύα και περιοδικϊ.  

Σα κεύμενα για την εφημερύδα ςυντϊςςονταν κυρύωσ μϋςα ςτην τϊξη. Με τη βοόθεια τησ 
διδϊςκουςασ οι μαθητϋσ, ςυνεργαζϐμενοι μεταξϑ τουσ, αςκοϑνταν ςτην ϊντληςη των 
αναγκαύων πληροφοριών και ςτη χρόςη του κατϊλληλου λεξιλογύου και ϑφουσ ανϊλογα με 
το κειμενικϐ εύδοσ που ϋπρεπε να γρϊψουν. Όςο ϋγραφαν, η διδϊςκουςα τουσ επεςόμαινε τα 
λϊθη τουσ, ενώ ϐταν τελεύωναν, καλοϑνταν να διαβϊςουν τα κεύμενϊ τουσ ςτην ολομϋλεια 
τησ τϊξησ, ώςτε οι ςυμμαθητϋσ τουσ να πουν τη γνώμη τουσ, να τουσ επιβραβεϑςουν ό να 
εντοπύςουν τα λϊθη. Με αυτϐν τον τρϐπο ϋμπαιναν ςτη διαδικαςύα τησ προςωπικόσ τουσ 
ϋκθεςησ, παρουςιϊζοντασ τα κεύμενϊ τουσ, κϊτι που ςυχνϊ απϋφευγαν να το κϊνουν ςτα 
πρωινϊ μαθόματα. 

  

χόμα 2. Κεύμενα μαθητών ςτισ μαθητικϋσ εφημερύδεσ. 

τισ μαθητικϋσ εφημερύδεσ ςυμμετεύχε και η διδϊςκουςα με δικϋσ τησ γραμματικϋσ, 
ςυντακτικϋσ και λεξιλογικϋσ αςκόςεισ. Οι αςκόςεισ όταν κλειςτοϑ τϑπου (πολλαπλόσ 
επιλογόσ, ςυμπλόρωςη κενών, αντιςτούχιςησ) και εύχαν παιγνιώδη μορφό, ώςτε να 
κεντρύςουν το ενδιαφϋρον των  παιδιών (χ. 3). Η επιλογό τουσ γινϐταν απϐ τη διδϊςκουςα 
τησ ενιςχυτικόσ, ςε ϊμεςη ϐμωσ ςυνεργαςύα με τισ καθηγότριεσ των παιδιών ςτισ πρωινϋσ 
τουσ τϊξεισ, ώςτε οι αςκόςεισ να εύναι εςτιαςμϋνεσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ γλωςςικϋσ αδυναμύεσ 
και λϊθη των παιδιών, αλλϊ και να ςυνδϋονται με την ϑλη των πρωινών μαθημϊτων. Οι 
αςκόςεισ λϑνονταν ομαδικϊ μϋςα ςτην τϊξη ό ατομικϊ ςτο ςπύτι, ωςτϐςο διορθώνονταν 
απϐ ϐλουσ μαζύ ςτην τϊξη, ώςτε να ακοϑςουν ϐλοι τισ λεξιλογικϋσ, γραμματικϋσ και 
ςυντακτικϋσ επιςημϊνςεισ τησ διδϊςκουςασ.  
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χόμα 3. Αςκόςεισ και επιςημϊνςεισ τησ διδϊςκουςασ ςτισ μαθητικϋσ εφημερύδεσ.  

Οι εφημερύδεσ εμπλουτύςτηκαν απϐ τη διδϊςκουςα με γρύφουσ, ανϋκδοτα και κϐμικσ, 
ώςτε να εύναι ευχϊριςτα ϋντυπα και να τραβόξουν το ενδιαφϋρον των παιδιών. το 
εςώφυλλο ό ςτα τελευταύα φϑλλα τησ εφημερύδασ υπόρχαν πϊντα φωτογραφύεσ των 
παιδιών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋκδοςη τησ εφημερύδασ, καθώσ και μικρϊ κεύμενϊ τουσ, ϐπου 
παρουςύαζαν τουσ εαυτοϑσ τουσ (ϐνομα, ηλικύα, ενδιαφϋροντα) (χ. 2). Αφενϐσ, οι 
φωτογραφύεσ και τα προςωπικϊ τουσ κεύμενα ςε μια μαθητικό εφημερύδα χαροποιοϑςαν τα 
παιδιϊ, τϐνωναν την αυτοπεπούθηςό τουσ και τα παρεύχαν κύνητρο για να γρϊψουν κι ϊλλα 
κεύμενα ςε επϐμενα φϑλλα. Αφετϋρου, οι μαθητϋσ τολμοϑςαν να παρουςιαςτοϑν ςτουσ 
ςυμμαθητϋσ τουσ χωρύσ ντροπϋσ και αιςθόματα μειονεξύασ, κϊτι που απϋφευγαν να κϊνουν 
ςτα πρωινϊ μαθόματα. Σο ςημαντικϐτερο, ϐμωσ, όταν ϐτι μϋςα απϐ τισ φωτογραφύεσ και τα 
προςωπικϊ τουσ κεύμενα οι μαθητϋσ ϋνιωθαν ϐτι οι εφημερύδεσ όταν ϋνα δικϐ τουσ ϋργο και 
γι’ αυτϐ ύςωσ τουσ ϊρεςαν και τισ «αγκϊλιαςαν». 

Απνηειέζκαηα 

 Οι εφημερύδεσ αποδεύχθηκαν ϋνα αποτελεςματικϐ μϋςο ςτην ενιςχυτικό διδαςκαλύα τησ 
Νεοελληνικόσ Γλώςςασ. Μϋςα απϐ την ανϊγνωςη του πληροφοριακοϑ υλικοϑ για τα κεύμενϊ 
τουσ οι μαθητϋσ εμπλοϑτιςαν το λεξιλϐγιο και τισ γνώςεισ τουσ. Επιπλϋον, με τη ςυγγραφό 
των δικών τουσ κειμϋνων και τισ αςκόςεισ τησ διδϊςκουςασ διϐρθωςαν πολλϊ 
ορθογραφικϊ, ςυντακτικϊ και γραμματικϊ τουσ λϊθη. Ακϐμη, ϋμαθαν να αναγνωρύζουν τα 
χαρακτηριςτικϊ διϊφορων κειμενικών ειδών και πώσ να τα ςυντϊςςουν ςωςτϊ, κϊνοντασ 
τισ κατϊλληλεσ υφολογικϋσ επιλογϋσ. Σϋλοσ, ςυζητώντασ ςτην τϊξη μεταξϑ τουσ για τα 
κεύμενα, αςκόθηκαν ςτον διϊλογο και τη γϐνιμη ανταλλαγό απϐψεων. 

Η ενεργϐσ ςυμμετοχό τουσ ςτην ϋκδοςη των μαθητικών εφημερύδων αλλϊ και ςτισ 
υπϐλοιπεσ δραςτηριϐτητεσ τησ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ κινητοπούηςε το ενδιαφϋρον τουσ 
για τη Νεοελληνικό Γλώςςα, κϊτι που όταν εμφανϋσ απϐ τη ςυνεπό παρουςύα τουσ ςτα 
μαθόματα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ μϋχρι το τϋλοσ τησ χρονιϊσ. Σαυτϐχρονα, οι 
περιςςϐτεροι μαθητϋσ ξεπϋραςαν τη ςυνόθη ςυςτολό, απϋκτηςαν αυτοπεπούθηςη ωσ προσ 
τισ ςχολικϋσ τουσ δυνατϐτητεσ κι ϋδειξαν ιδιαύτερο ζόλο ςτο να βελτιώςουν τον προφορικϐ 
και γραπτϐ τουσ λϐγο. Προφανώσ, το κύνητρο τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην εφημερύδα όταν 
ιςχυρϐ. Μϊλιςτα, αρκετού τϐλμηςαν να παρουςιϊςουν το ϋργο τουσ και ςτα πρωινϊ 
μαθόματα, νιώθοντασ πλϋον «ιςϐτιμοι» με τουσ υπϐλοιπουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Επύςησ, όταν 
πολϑ ςημαντικϐ ϐτι ςυνεργϊςτηκαν μεταξϑ τουσ ςτη ςϑνταξη των κειμϋνων και ςτην 
επύλυςη των αςκόςεων. Σϋλοσ, ϋμαθαν να αξιολογοϑν τεκμηριωμϋνα τουσ ϊλλουσ, αλλϊ να 
εκθϋτουν και το δικϐ τουσ κεύμενο προσ αξιολϐγηςη, χωρύσ να ντρϋπονται ό να φοβοϑνται το 
λϊθοσ.  

Οι καθηγότριεσ ςτα πρωινϊ μαθόματα διαπύςτωςαν ςημαντικό βελτύωςη ςτη χρόςη του 
προφορικοϑ και γραπτοϑ τουσ λϐγου. Αυτϐ αποτυπώθηκε ςτην πιο ενεργϐ ςυμμετοχό τουσ 
ςτο μϊθημα, ςτη ςημαντικό βελτύωςη τησ βαθμολογύασ τουσ ςτα τρύα τρύμηνα αλλϊ και 
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ςτην επιτυχύα ϐλων των μαθητών τησ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ 
του Ιουνύου. Επομϋνωσ, κατϊφεραν να ςυμβαδύςουν ςε μεγϊλο ποςοςτϐ με τουσ υπϐλοιπουσ 
ςυμμαθητϋσ τουσ και να καλϑψουν αρκετϊ απϐ τα κενϊ που εύχαν ςτην αρχό τησ χρονιϊσ. 

 πκπεξάζκαηα 

υνοψύζοντασ, θα λϋγαμε ϐτι οι γενικού ςκοπού τησ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ και οι 
ςυγκεκριμϋνοι ςτϐχοι τησ επιτεϑχθηκαν. Η υιοθϋτηςη μιασ δημιουργικόσ δραςτηριϐτητασ, 
ϐπωσ εύναι η ϋκδοςη μαθητικόσ εφημερύδασ, ςε τμόματα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ μαθητών 
Ρομϊ αποδεύχθηκε ιδιαύτερα αποτελεςματικϐ μϋςο για να κινητοποιηθεύ το ενδιαφϋρον των 
παιδιών ςτο μϊθημα τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ και να μπορϋςουν να καλϑψουν πολλϋσ 
απϐ τισ ελλεύψεισ τουσ. Δεν εύναι, λοιπϐν, τυχαύο ϐτι η διαρροό των μαθητών απϐ τα 
μαθόματα τησ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ όταν ςχεδϐν μηδαμινό ϐλη τη διϊρκεια τησ χρονιϊσ, 
κϊτι που εύναι το πρώτο ζητοϑμενο ςε ανϊλογα προγρϊμματα, ώςτε οι μαθητϋσ να 
ωφεληθοϑν ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο απϐ αυτϊ. Όπωσ δόλωςαν τα παιδιϊ, απϐλαυςαν 
τα μαθόματα και τη διαδικαςύα δημιουργύασ των εφημερύδων.  

Σα ςυμπερϊςματα όταν ανϊλογα και απϐ τη χρόςη του παιχνιδιοϑ ωσ παιδαγωγικοϑ 
μϋςου ςτα μαθόματα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ για την Οδϑςςεια ςτην Α΄ Γυμναςύου 
(Διονυςοποϑλου & Δελιϐπουλοσ, 2014). Επομϋνωσ, με την εφαρμογό εναλλακτικών 
δημιουργικών δραςτηριοτότων ο εκπαιδευτικϐσ εύναι ςε θϋςη να κϊνει τη διδαςκαλύα πιο 
ευχϊριςτη, ενδιαφϋρουςα και αποτελεςματικό, κινητοποιώντασ ϐλουσ τουσ μαθητϋσ του, 
τονώνοντασ το ενδιαφϋρον τουσ για το μϊθημα και τη ςχολικό ζωό και αναδεικνϑοντασ τισ 
ιδιαύτερεσ κλύςεισ και δεξιϐτητϋσ τουσ.  
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Αλαζηάζηνο Μάηνο 

Υιλϐλογοσ ςτη Β’θμια Εκπαύδευςη, 
Ελευθερύασ 20 – Σϑρναβοσ, tasmat@gmail.com 

Πεξίιεςε 

το παρϐν ϊρθρο επιχειρεύται να αναλυθεύ η πορεύα μιασ φιλολϐγου, κατϊ την 
ςυμμετοχό τησ ςε μια διαδικτυακό κοινϐτητα, η οπούα ςυγκροτόθηκε ςτο πλαύςιο 
ενϐσ προγρϊμματοσ του Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ. Η λειτουργύα τησ 
ςυγκεκριμϋνησ κοινϐτητασ (http://dialogos.greek-language.gr/) ςτϐχευε αφενϐσ 
ςτην ςϑνταξη και εφαρμογό ςυγκεκριμϋνου ςυνολικοϑ αριθμοϑ διδακτικών 
ςεναρύων, κατανεμημϋνου ςτα μϋλη και αφετϋρου ςτην επαγγελματικό τουσ εξϋλιξη 
μϋςα απϐ την ςυμμετοχό ςε μια κοινϐτητα διερεϑνηςησ και αναςτοχαςμοϑ 
διδακτικών πρακτικών. την παροϑςα μελϋτη αποτυπώνονται οι τρϐποι ανα-
καταςκευόσ των παιδαγωγικών ταυτοτότων τησ εκπαιδευτικοϑ, καθώσ αυτό 
διαςταυρώνεται με ποικύλουσ παιδαγωγικοϑσ και διδακτικοϑσ λϐγουσ και ιδεολογύεσ 
που βρύςκονται ςε ανταγωνιςμϐ ό «ςυνενοχό» μεταξϑ τουσ (discourses in conflict / 
discourses in complicity) (Gee, 2010, ς. 112) και που βριςκϐταν ςε κυκλοφορύα και 
διαπραγμϊτευςη μϋςα ςτην κοινϐτητα. Για την επύτευξη του παραπϊνω ςτϐχου 
αξιοποιόθηκαν πρωτογενό και δευτερογενό ερευνητικϊ δεδομϋνα (ημερολϐγια 
καταγραφόσ διδακτικών πρακτικών, μελϋτεσ αξιολϐγηςησ ςεναρύων, αναρτόςεισ 
μηνυμϊτων ςτη διαδικτυακό κοινϐτητα κ.λπ.) 

Λϋξεισ κλειδιϊ: ταυτϐτητεσ, διαδικτυακϋσ κοινϐτητεσ, Αρχαύα Ελληνικϊ, διδακτικό 
κουλτοϑρα, αλλαγό εκπαιδευτικοϑ 

Μεξηθέο δηεπθξηλίζεηο 

Λϋγοντασ κουλτοϑρα / επιςτημολογύα για το διδακτικϐ αντικεύμενο εννοοϑμε το ςϑνολο 
των πρακτικών και των προςδοκιών οι οπούεσ ϋχουν αναπτυχθεύ γϑρω απϐ ϋνα 
ςυγκεκριμϋνο ςχολικϐ μϊθημα ό ϋνα ςϑνολο ομοειδών μαθημϊτων και κατ’ επϋκταςη 
επηρεϊζουν (δημιουργοϑν λϐγουσ) την ομϊδα των εκπαιδευτικών (ειδικϐτητα) που 
διδϊςκουν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα. 

Κατϊ ςυνϋπεια κϊθε ςχολικϐ μϊθημα και κϊθε ειδικϐτητα εκπαιδευτικών ςτη 
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη εύναι δυνατϐ να θεωρηθεύ πωσ απαρτύζεται απϐ κϊποιεσ 
διακριτϋσ περιοχϋσ και κοινωνικϋσ καταςκευϋσ. Αρκετϋσ μελϋτεσ ϋχουν επιβεβαιώςει τον 
κεντρικϐ ρϐλο που παύζει – κατ’ αρχϊσ – η φϊςη τησ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών ςτη 
διαμϐρφωςη τησ ‘κουλτοϑρασ τησ ειδικϐτητασ’ (Yaakobi & Sharan, 1985). Δεδομϋνο επύςησ 
θεωρεύται πωσ διαχϋονται ςτην υπϐ διαμϐρφωςη επαγγελματικό τουσ ταυτϐτητα και 
επηρεϊζουν τη ςυμπεριφορϊ του μελλοντικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςτο πανεπιςτόμιο και, 
αργϐτερα, ςτο ςχολεύο, αλλϊ και ςυντελοϑν ςτη διαμϐρφωςη ςτϊςησ απϋναντι ςτην 
εκπαύδευςη ό ακϐμη και ςτην επιλογό φύλων (Ball & McDiarmid, 1990), (Lacey, 2012). 
υχνϊ επύςησ ωσ ‘κουλτοϑρα τησ ειδικϐτητασ’ μποροϑν να χαρακτηριςτοϑν οι 
κατανεμημϋνεσ πεποιθόςεισ και οι κανονιςτικϋσ απϐψεισ που μοιρϊζονται οι εκπαιδευτικού 
που διδϊςκουν το ύδιο ςχολικϐ μϊθημα (Ball & Lacey, 1984).  

Σο περιεχϐμενο λοιπϐν των ςπουδών των εκπαιδευτικών αλλϊ και η ακαδημαώκό τουσ 
κατϊρτιςη τουσ κοινωνικοποιεύ προσ ϋνα ςχετικϊ προβλϋψιμο ςϑνολο ιδεών και ςτϊςεων 

mailto:tasmat@gmail.com
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απϋναντι ςτην ακαδημαώκό γνώςη και ςτη διδαςκαλύα. Οι εκπαιδευτικού βιώνουν το μϊθημα 
που διδϊςκουν αλλϊ και την ομϊδα των ςυναδϋλφων τουσ που διδϊςκουν το ύδιο μϊθημα 
ωσ διακριτϋσ κουλτοϑρεσ, οι οπούεσ ϋχουν μακροχρϐνιο παρελθϐν εφϐςον προκϑπτουν απϐ 
ςταδιακό οικοδϐμηςη κοινών επιςτημολογικών και παιδαγωγικών απϐψεων και ιδεών και 
ενιςχϑονται απϐ τισ ρουτύνεσ πολυετών ςχολικών πρακτικών (Grossman & Stodolsky, 
1999). 

Παρϐλη ϐμωσ τη διϊρκεια και τη ςταθερϐτητϊ τουσ, δεν πρϋπει να θεωρόςουμε αυτϋσ τισ 
κοινωνικϋσ καταςκευϋσ ωσ μονολιθικϋσ ό αναλλούωτεσ. Αντύθετα πρϐκειται για ‘ςτύβουσ’ 
διαρκοϑσ αγώνα και ςυνεχών διαδικαςιών οριςμοϑ και επανα-προςδιοριςμοϑ ακϐμη κι αν 
αναπαρϊγονται ςυνεχώσ. Οι εκπαιδευτικού ωσ ϊτομα βρύςκουν βεβαύωσ επαρκό χώρο μϋςα 
ς’ αυτϋσ τισ κουλτοϑρεσ για να εκφρϊςουν τισ προςωπικϋσ τουσ εκπαιδευτικϋσ φιλοςοφύεσ 
και το παιδαγωγικϐ τουσ ςτυλ. 

Εϊν κανεύσ επικεντρώςει ςτισ επιςτημολογύεσ για την διδαςκαλύα των Αρχαύων 
Ελληνικών, θα διαπιςτώςει ϐτι οι βαςικϐτερεσ προςεγγύςεισ αφοροϑν (α) ςτην 
γλωςςοκεντρικό - γραμματικοςυντακτικό, (β) δομο-λειτουργικό, (γ) επικοινωνιακό-
κειμενογλωςςολογικό, (δ) φιλολογικό-ιςτορικό ό ιδεολογικό, (ε) βιωματικό, (ςτ) 
αρχαιογνωςτικό, (ζ) ουμανιςτικό κ.λπ. (Γιϊννου, 2011). ε κϊθε περύπτωςη δϑο εύναι οι 
κυρύαρχοι ιδεολογικού πυλώνεσ ςτουσ οπούουσ κατϊ βϊςη ςτηρύζονται οι διδακτικϋσ 
πρακτικϋσ των διδαςκϐντων τα Αρχαύα Ελληνικϊ ςτα ελληνικϊ ςυμφραζϐμενα: απϐ την μια 
η γλωςςοκεντρικό – γραμματικοςυντακτικό οπτικό και απϐ την ϊλλη η αντιμετώπιςη τησ 
γλώςςασ, τησ λογοτεχνύασ, του πολιτιςμοϑ και τησ κοινωνύασ τησ αρχαύασ Ελλϊδασ ςτο 
πλαύςιο μιασ ολιςτικόσ και διαθεματικόσ προςϋγγιςησ τησ γνώςησ (Πϐλκασ & Σουλοϑμησ, 
2012) που θα ανταποκρύνεται ςτουσ ςϑγχρονουσ προβληματιςμοϑσ των μαθητών (Πϐλκασ 
& Σουλοϑμησ, 2012). 

Σο βαςικϐ ερώτημα που τύθεται εν προκειμϋνω εύναι αν η κουλτοϑρα για το διδακτικϐ 
αντικεύμενο των Αρχαύων Ελληνικών που ενςτερνύζεται η ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικϐσ 
επηρεϊζει  τον τρϐπο ςυμμετοχόσ τησ ςτην διαδικτυακό κοινϐτητα και την καταςκευό των 
παιδαγωγικών τησ ταυτοτότων. Για να δοθοϑν κϊποιεσ απαντόςεισ αξιοποιόθηκαν κυρύωσ 
ποιοτικϋσ μϋθοδοι που ςτηρύζονται ςτη μεύξη παραδϐςεων οι οπούεσ αντλοϑν απϐ μια 
ευρϑτερη κοινωνικο-πολιτιςμικό οπτικό και επικεντρώνουν ςτην παρϊμετρο των πλαιςύων 
ςτα οπούα ζει και εργϊζεται ο εκπαιδευτικϐσ. Ϊτςι αξιοποιόθηκαν  αναλυτικϊ εργαλεύα ϐπωσ 
των ταυτοτότων ό του habitus του P. Bourdieu (Belland, 2009). ϑμφωνα με τον Gee (2010) 
η ταυτϐτητα προςδιορύζεται ωσ «το να αναγνωρύζεςαι απϐ τουσ ϊλλουσ ωσ ϋνα 
‘ςυγκεκριμϋνο εύδοσ ανθρώπου’, μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο». Ο Gee ιςχυρύζεται ϐτι οι 
διαφορϋσ των ταυτοτότων βαςύζονται ςτισ κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ οπτικϋσ τισ οπούεσ 
υιοθετοϑν και ενςτερνύζονται τα ϊτομα μϋςα απϐ την μακροχρϐνια και ςε βϊθοσ ςυμμετοχό 
τουσ ςτισ διϊφορεσ κοινϐτητεσ ςτισ οπούεσ ανόκουν. Παρϊλληλα η ϋννοια του habitus 
ςυνειςφϋρει ςτην κατανϐηςη του τρϐπου με τον οπούο ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ πρακτικϋσ 
αποτελοϑν το ςημεύο ςυνϊντηςησ τησ αντικειμενικόσ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ και τησ 
ατομικόσ δρϊςησ με ϐλα τα δημιουργικϊ ςτοιχεύα που περιλαμβϊνει η τελευταύα. το 
πλαύςιο τησ παροϑςασ μελϋτησ το habitus τησ φιλολϐγου αντανακλϊ τα ςυγκεκριμϋνα 
αξιακϊ και πολιτιςμικϊ ςυςτόματα και τισ ιςτορικο – κοινωνικϋσ πραγματικϐτητεσ, ςτισ 
οπούεσ εγγρϊφεται η δρϊςη και οι ταυτϐτητϋσ τησ, το οπούο εύναι ιδιαύτερα ανθεκτικϐ ςτην 
αλλαγό. 

Οη ελ ελεξγεία ηαπηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

Σο πεδύο τησ παροϑςασ μελϋτησ περύπτωςησ, επικεντρώνεται γϑρω απϐ ϋνα πρϐγραμμα 
του Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ, το οπούο εύχε ωσ ςτϐχο την ςϑνταξη και εφαρμογό 
ςυγκεκριμϋνου ςυνολικοϑ αριθμοϑ διδακτικών ςεναρύων, κατανεμημϋνου ςτα μϋλη μιασ 
διαδικτυακόσ κοινϐτητασ, το οπούο διόρκεςε απϐ τον Μϊρτιο του 2012 μϋχρι ςόμερα 
(Αϑγουςτοσ 2015). Για τη διερεϑνηςη των ταυτοτότων των εκπαιδευτικών που 
ςυμμετεύχαν ςε αυτϐ, επϋλεξα τη μϋθοδο τησ μελϋτησ περύπτωςησ (case study), επειδό δύνει 
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τη δυνατϐτητα τησ εςτύαςησ ςε ϋνα πρϐγραμμα, ϋνα πρϐςωπο, ϋνα ύδρυμα, μια διαδικαςύα ό 
και μια κοινωνικό ομϊδα (Yin, 2002), ενώ παρϊλληλα, επιτρϋπει τη χρόςη ποικύλων 
τεχνικών για την πραγματοπούηςη τησ μελϋτησ ςτο φυςικϐ χώρο του προςώπου ό τησ 
ομϊδασ που μελετϊται. Κατϊ ςυνϋπεια η καταγραφό τησ ανϊλυςησ των δεδομϋνων 
ακολουθεύ την τυπολογύα των πολλαπλών μελετών περύπτωςησ (multiple-case design) (Yin, 
2002, ςς. 39-55), εφϐςον αναφϋρομαι ςε ταυτϐτητεσ ενϐσ εκϊςτου των ςυμμετεχϐντων, 
ϐπωσ επύςησ και ςτον τρϐπο με τον οπούο οι ρηματικϋσ πρακτικϋσ που ενυπϊρχουν ςτο 
πεδύο τησ επαγγελματικόσ εξϋλιξησ των εκπαιδευτικών, ςυγκροτοϑν τισ ταυτϐτητεσ των 
εκπαιδευτικών, ενώ παρϊλληλα ςυγκροτοϑνται απϐ την εμπρϐθετη δρϊςη τουσ.  

Η εν λϐγω εκπαιδευτικϐσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυμμετοχόσ τησ ςτο πρϐγραμμα του 
Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ (απϐ τον Μϊρτιο του 2012 μϋχρι ςόμερα – Αϑγουςτοσ 2015) 
υπηρετοϑςε ςε Διαπολιτιςμικϐ Γυμνϊςιο μεγϊλου αςτικοϑ κϋντρου, ϋχοντασ όδη 
ςυμπληρώςει περύπου 20 χρϐνια διδακτικόσ προϒπηρεςύασ. Επύςησ, εύχε όδη ολοκληρώςει 
τισ μεταπτυχιακϋσ τησ ςπουδϋσ ςτη Κλαςικό Υιλολογύα και βριςκϐταν ςε φϊςη εκπϐνηςησ 
τησ διδακτορικόσ τησ διατριβόσ ςτον ύδιο τομϋα. Πρϐκειται για εκπαιδευτικϐ, με ϊλλα λϐγια, 
ιδιαύτερα προςοντοϑχο απϐ τυπικό τουλϊχιςτον ϊποψη, ενώ το εκτενϋσ ενδιαφϋρον τησ για 
την αξιοπούηςη των ψηφιακών μϋςων ςτην εκπαύδευςη αποτυπώνεται και ςτο ϐτι ϋχει 
ολοκληρώςει επιτυχώσ την επιμϐρφωςη α’ και β’ επιπϋδου.  

Αναφορικϊ με την κουλτοϑρα για το διδακτικϐ αντικεύμενο η εκπαιδευτικϐσ ςτην 
ςυνϋντευξό τησ δηλώνει ϐτι ϋχει επιλϋξει να ςυμμετϊςχει ςτο ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα 
λϐγω τησ «αγϊπησ που ϋχει για το ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο, καθώσ εύναι αυτϐ που 
ςποϑδαςε κι αυτϐ που ‘δουλεϑει’ χρϐνια». Πϋραν τοϑτου υποςτηρύζει ϐτι τα Αρχαύα 
Ελληνικϊ εύναι ϋνασ «πολιτιςτικϐσ θηςαυρϐσ», ο οπούοσ βρύςκεται εν κινδϑνω καθώσ 
«απορρύπτεται» ωσ τϋτοιοσ και «αμφιςβητεύται απϐ μεγϊλη μερύδα εκπαιδευτικών, ενώ 
αντιθϋτωσ, θα ϋπρεπε να αξιοποιεύται με τον καλϑτερο δυνατϐ τρϐπο»: 

Κ: […] θεωρώ ϐτι ε:: εύναι (.) ϋνασ πολιτιςτικϐσ θηςαυρϐσ τον οπούο ϋχουμε απορρύψει 
αςυζητητύ και: αν μη τι ϊλλο αυτϐ εύναι:: τουλϊχιςτον ανϐητο, αςϑνετο, απϐ την πλευρϊ 
μασ. Θϋλω αυτϐ, δηλαδό, να περϊςει ςτη/ςτισ νϋεσ γενιϋσ ϐςο εύναι ςτα (.) χϋρια των 
εκπαιδευτικών να περϊςει. Κι επύςησ, αυτϐ που με ςτενοχωρεύ περιςςϐτερο ε:: εύναι ϐχι 
ςτα νϋα παιδιϊ που: εντϊξει εύναι δεδομϋνο ϐτι:: ε (.) ςτϋκονται με αμφιςβότηςη 
απϋναντι ε: ςτα αρχαύα ωσ μϊθημα. Αυτϐ που με ενοχλεύ περιςςϐτερο εύναι ϐτι η 
αμφιςβότηςη πηγϊζει απϐ τουσ ύδιουσ τουσ ςυναδϋλφουσ και μϊλιςτα, τουσ ειδικοϑσ 
ςυναδϋλφουσ, δηλαδό τουσ ύδιουσ τουσ φιλολϐγουσ. 
Ε2: Φμ. 
Κ: Αυτϐ με ενοχλεύ. 
Ε2: [Μϊλιςτα.] 
Κ: [Δε βλϋπω] ϋτςι τα πρϊγματα. Οϑτε τα βλϋπω κολλημϋνα ςτο παρελθϐν και ςτην 
αρχαιολατρύα. Όχι. Αλλϊ, εν πϊςη περιπτώςει δεν μποροϑμε να αποκλεύςουμε ε:: ϋναν 
θηςαυρϐ τον οπούο ςτα/ςτισ θϊλαςςεσ του οπούου αλιεϑει ϐλη η ανθρωπϐτητα, εν πϊςη 
περιπτώςει. Ε, κϊπωσ πρϋπει κι εμεύσ να τον αξιοποιόςουμε. 

Εύναι ςαφϋσ ϐτι η κουλτοϑρα για το διδακτικϐ αντικεύμενο απϐ την οπούα εμφορεύται η 
εκπαιδευτικϐσ, καταςκευϊζει μια «ιεροποιημϋνη» εικϐνα για τα Αρχαύα Ελληνικϊ, η οπούα 
κινδυνεϑει πρώτιςτα απϐ εκεύνουσ που εύναι καθ’ ϑλην αρμϐδιοι να την προςτατεϑςουν και 
να την διατηροϑν αναλλούωτη ςτον χρϐνο: τουσ νεϐτερουσ φιλολϐγουσ. Εύναι γενικϊ 
παραδεκτϐ ϐτι η κουλτοϑρα αυτό εύναι κυρύαρχη ςτα ελληνικϊ ςυμφραζϐμενα καθώσ την 
αςπϊζεται ϋνα μεγϊλο μϋροσ φιλολϐγων, επιςτημονικών ενώςεων κ.λπ., που ϋχουν αναλϊβει 
το ρϐλο να δημιουργοϑν αναχώματα και γραμμϋσ ϊμυνασ ςε κϊθε πιθανϐ ό απύθανο «εχθρϐ» 
που επιβουλεϑεται την διδαςκαλύα του μαθόματοσ, ϐπωσ αυτό γινϐταν ςε προηγοϑμενεσ 
δεκαετύεσ.   

Ομοειδόσ με τον λϐγο περύ κινδϑνων που απειλοϑν το status των Αρχαύων Ελληνικών και 
ςυνακϐλουθα να αλλοιώςουν / υποβαθμύςουν την διδαςκαλύα τουσ εύναι και η ιδεολογύα 
τησ εκπαιδευτικοϑ ςχετικϊ με την (αρχαύα ελληνικό) γλώςςα και την ςχϋςη τησ (ελληνικόσ) 
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γλώςςασ με τα ψηφιακϊ μϋςα. Καταφεϑγοντασ και πϊλι ςτα ςχετικϊ αφηγόματα απϐ την 
ςυνϋντευξό τησ βλϋπουμε ϐτι καταφϋρεται με ιδιαύτερη οξϑτητα ςτο φαινϐμενο των 
Greeklish και μϊλιςτα ιςχυρύζεται ϐτι κατϊ ϋνα μϋροσ αςχολεύται με την ενςωμϊτωςη των 
ψηφιακών μϋςων ςτην διδαςκαλύα για να καταφϋρει αποτελεςματικϐτερα πλόγματα 
εναντύον τησ τϊςησ των παιδιών να τα χρηςιμοποιοϑν ςτα γραπτϊ ψηφιακϊ τουσ κεύμενα. 

Κ: … το να μποϑνε ουςιαςτικϊ οι τεχνολογύεσ ςτο ςχολεύο, θεωρώ ϐτι εύναι ο μϐνοσ 
τρϐποσ για να αντιταχθοϑμε ςτη λαύλαπα των greeklish. Αν τα παιδιϊ δε μϊθουν να 
πληκτρολογοϑν ελληνικϊ/και θα μϊθουν να πληκτρολογοϑν ελληνικϊ χρηςιμοποιώντασ 
τον υπολογιςτό για ςχολικό χρόςη/δυςτυχώσ, εκεύ ϋχουμε φτϊςει πλϋον (.)/ε:: ςασ 
αναφϋρω ϋτςι για την ιςτορύα του πρϊγματοσ ϐτι ςτην αρχό τησ χρονιϊσ ε: ρώτηςα τουσ 
μαθητϋσ μου ε:: τι πληκτρολϐγιο/ςε τι πληκτρολϐγιο γρϊφουν τα μηνϑματϊ τουσ ςτο 
facebook; = 
E1: = Σο ςυγκεκριμϋνο τμόμα ό γενικϐτερα;= 
Κ: =Σο ςυγκεκριμϋνο τμόμα. Ε:: οϑτε ϋνα παιδύ δε μου απϊντηςε ϐτι γρϊφει ςε::/με:: 
ελληνικοϑσ χαρακτόρεσ. Όλα:, φυςικϊ, ςτα greeklish. 

Η εναςχϐληςη τησ εκπαιδευτικοϑ με τα ψηφιακϊ μϋςα και η ενςωμϊτωςό τουσ ςτισ 
προςωπικϋσ αλλϊ και τισ επαγγελματικϋσ πρακτικϋσ, εγκαθιδρϑεται ωσ ςτοιχεύο τησ 
ταυτϐτητϊσ τησ  ςτην βϊςη τησ ανηςυχύα τησ για τα greeklish. ϑμφωνα με την ύδια το 
φαινϐμενο αυτϐ αποτελεύ επικύνδυνη εξϋλιξη για τον γλωςςικϐ κώδικα, ο οπούοσ ϋχει 
αρχύςει να αλλοιώνεται και ςτισ επαγγελματικϋσ αλλϊ και τισ εργαςιακϋσ επικοινωνιακϋσ 
περιςτϊςεισ. Εύναι πολϑ ενδιαφϋρον ϐτι η ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικϐσ που πραγματώνει 
ταυτϐτητα κλαςικόσ φιλολϐγου με ϋντονεσ ανηςυχύεσ και φϐβουσ για την πορεύα του 
μαθόματοσ και τησ γλώςςασ, η οπούα απειλεύται απϐ την «νϋα επικοινωνιακό τϊξη 
πραγμϊτων» (new communicative order), νομιμοποιεύ και δικαιολογεύ αυτό τησ την 
εναςχϐληςη με τα ψηφιακϊ εργαλεύα, μϋςα απϐ την ανϊγκη να τα χρηςιμοποιόςει με τρϐπο 
που να εξουδετερώςει τισ απειλϋσ που τα ύδια προκαλοϑν ςτα «ιερϊ» ςτοιχεύα του πυρόνα 
των Αρχαύων Ελληνικών και τησ ελληνικόσ γραπτόσ γλώςςασ. 

Σϋλοσ αναφορικϊ με την προςωπικό τησ καταςκευό για την αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. ςτην 
διδαςκαλύα θα λϋγαμε ϐτι εύναι ιδιαύτερα επεξεργαςμϋνη, καθώσ αντλεύ κυρύωσ απϐ την 
ςυμμετοχό (και την πιςτοπούηςό) τησ ςε προγρϊμματα επιμϐρφωςησ Β’ επιπϋδου ςτισ 
Σ.Π.Ε. Κατϊ ςυνϋπεια ϋχει κατακτόςει το ςχετικϐ γλωςςικϐ ιδύωμα και ϋχει αποκτόςει μια 
ςχετικώσ πλόρη θεωρητικό κατϊρτιςη αναφορικϊ με την αξιοπούηςη των ΣΠΕ ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Σο γεγονϐσ αυτϐ αποτυπώνεται και ςτισ αναφορϋσ που κϊνει 
ςχετικϊ με τισ αιτύεσ για τισ οπούεσ αποφϊςιςε να ςυμμετϋχει ςτο πρϐγραμμα του ΚΕΓ: 

K: … θεωρώ ϐτι:: ε εύναι ϋνασ τρϐποσ να: προςανατολύςεισ/να επαναπροςανατολύςεισ 
τουσ μαθητϋσ ε ςε δεδομϋνα που τα θεωροϑνε παρωχημϋνα, χρηςιμοποιώντασ ϋνα 
ςϑγχρονο μϋςο.[…] Σώρα, απϐ ’κει και πϋρα εύναι πώσ, πώσ προχωρϊμε πϋρα απ’ αυτϐ, 
δηλαδό πϋρα απϐ το αυτονϐητο ϐτι α! (1) τουσ κινητοποιεύσ με την εικϐνα ό τουσ 
κινητοποιεύσ με::: τον όχο, να περϊςει και ςτην ουςύα των πραγμϊτων. Ε, εκεύ πϋρα λύγο 
εύναι που το/που το παλεϑουμε. Αυτϐ εύναι// 
Ε2: //Ναι. 
Κ: που με ενδιαφϋρει να::: να δω. 

Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε ηαπηνηήησλ 

Η κοινϐτητα των Αρχαύων Ελληνικών ςτην οπούα ανόκε η εν λϐγω εκπαιδευτικϐσ 
αποτελοϑνταν απϐ 26 μϋλη, τϋςςερα απϐ τα οπούα εύχαν ςυντονιςτικϐ ρϐλο ενώ τα εύκοςι 
δϑο όταν εκπαιδευτικού. Δϋκα απϐ το ςϑνολο των μελών ςυγκρϐτηςαν τον πυρόνα του 
κοινωνικοϑ δικτϑου (οι τϋςςερισ ςυντονιςτϋσ και ϋξι απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ) μϋςα τον 
οπούο ανόκε και η ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικϐσ. Πρϐκειται λοιπϐν για ϋνα μϋλοσ αρκετϊ 
δεςμευμϋνο και ςχετικώσ δικτυωμϋνο, η παρουςύα και η δραςτηριϐτητα του οπούου όταν 
αρκετϊ ςημαντικό ςτην κοινϐτητα. Εκτϐσ απϐ το ϐτι ανόκε ςτον πυρόνα τησ κοινϐτητασ η 
θϋςη που κατϋλαβε ςτο κοινωνικϐ δύκτυο του Διαλϐγου φαύνεται και απϐ το γεγονϐσ ϐτι 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              786 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

κατϋχει την 16η θϋςη (ςτο ςϑνολο των 26 μελών τησ κοινϐτητασ) ωσ προσ την ςυχνϐτητα 
ειςϐδου τησ ςτο περιβϊλλον και την 13η θϋςη ωσ προσ την ςυχνϐτητα ειςϐδου με 
δημοςύευςη. 

  

χόμα 1. απεικόνιςη τησ θϋςησ τησ εκπαιδευτικού ςτο κοινωνικό δύκτυο τησ 
κοινότητασ των Αρχαύων Ελληνικών 

Παρϊλληλα ο δεύκτησ διαςϑνδεςόσ τησ με τα υπϐλοιπα μϋλη τησ κοινϐτητασ των Αρχαύων 
Ελληνικών εύναι τησ τϊξησ του 0.269 (ϋβδομη θϋςη ςτο ςϑνολο των εύκοςι ϋξι μελών 
ςυνολικϊ) που ςημαύνει ϐτι διαςυνδϋθηκε, ςυζότηςε και ςχετύςτηκε με την πλειοψηφύα των 
μελών τησ κοινϐτητασ. Εϊν κανεύσ αναλϑςει περαιτϋρω το εύδοσ τησ διαςϑνδεςόσ τησ θα 
διαπιςτώςει ϐτι ο δεύκτησ των δεςμών που υλοπούηςε προσ ϊλλα μϋλη τησ κοινϐτητασ (Out 

Degree) εύναι τησ τϊξησ του 7.0 και την κατατϊςςει 7η ςτο ςϑνολο των εύκοςι ϋξι, ενώ ο 
δεύκτησ των δεςμών που δϋχθηκε απϐ ϊλλα μϋλη τησ κοινϐτητασ (In Degree) εύναι 6.0 και 
την κατατϊςςει 10η (ςτουσ 26 ςυνολικϊ). 

ε ϐλη την διϊρκεια τησ ςυμμετοχόσ τησ η εκπαιδευτικϐσ προχώρηςε ςε 149 
δημοςιεϑςεισ μηνυμϊτων ςτα διϊφορα forum ςυζητόςεων του Διαλϐγου. Σα μηνϑματα αυτϊ 
ωσ προσ το περιεχϐμενϐ τουσ κατανϋμονται ϐπωσ φαύνεται ςτον επϐμενο Πύνακα. 

Πύνακασ 1. Κατανομό περιεχομϋνου μηνυμϊτων τησ εκπαιδευτικού ςτα forum 
ςυζητόςεων του Διαλόγου 

Εύδοσ αναρτόςεων ωσ προσ το 
περιεχόμενό τουσ 

Αριθμόσ 
αναρτόςεων 

Ζητόματα 'λογιςτικοϑ' τϑπου 27 

Κοινωνικϋσ ςχϋςεισ 11 

Γενικό υποςτόριξη 7 
Περύ εφαρμογόσ ςεναρύου απϐ την ύδια 48 
Περύ ςϑνταξησ προςωπικοϑ ςεναρύου 41 
Περύ ςϑνταξησ ςεναρύου ςυναδϋλφου 13 
Περύ εφαρμογόσ ςεναρύου ςυναδϋλφου 2 
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Εκεύνο το ςτοιχεύο ϐμωσ που μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ δεύγμα «αλλαγόσ» και ανα-

καταςκευόσ των διδακτικών ταυτοτότων τησ εκπαιδευτικοϑ καταδεικνϑεται ςτο παρακϊτω 
απϐςπαςμα, αν παραβληθεύ το περιεχϐμενϐ του με εκεύνο των αφηγημϊτων τησ 
εκπαιδευτικοϑ ςχετικϊ με τα Αρχαύα Ελληνικϊ πριν απϐ την ςυμμετοχό τησ ςτο πρϐγραμμα. 
υγκεκριμϋνα παρϐλο που ο θεωρητικϐσ τησ εξοπλιςμϐσ ςχετικϊ με την ενςωμϊτωςη των 
Σ.Π.Ε. φαινϐταν ςχετικώσ πλόρησ, ο αντύςτοιχοσ ιδεολογικϐσ όταν ςυγκεχυμϋνοσ, εύτε 
ψευτο-προοδευτικϐσ, αφοϑ επικαλυπτϐταν απϐ την αντύληψη «πύςω ςτα βαςικϊ» και απϐ 
την ϋκφραςη ανηςυχιών για αλλούωςη ςτοιχεύων του «ιεροϑ πυρόνα» του μαθόματοσ. την 
παρακϊτω δημοςύευςό τησ ϐμωσ, η οπούα τοποθετεύται χρονολογικϊ αρκετϐ διϊςτημα μετϊ 
την ϋναρξη του ϋργου (ενϊμιςη χρϐνο), αποκρυςταλλώνεται μια ρόξη ςτισ ταυτοτικϋσ 
καταςκευϋσ του παρελθϐντοσ. Εδώ η εκπαιδευτικϐσ εκφρϊζει την χαρϊ τησ ϐχι μϐνο για το 
γεγονϐσ ϐτι οι μαθητϋσ «πορώθηκαν» με τισ Σ.Π.Ε. (υπενθυμύζουμε ϐτι πρϊγματι ϋνα απϐ τα 
αρχικϊ τησ κύνητρα για την ςυμμετοχό ςτο πρϐγραμμα όταν μϋςω των Σ.Π.Ε. να  επιτϑχει 
την προςϋλκυςη των παιδιών ςτισ μαθηςιακϋσ δραςτηριϐτητεσ τησ τϊξησ), αλλϊ κυρύωσ 
γιατύ τα παιδιϊ ϋγιναν «δημιουργού», ανακϊλυψαν προςωπικϐ νϐημα ςτισ εργαςύεσ που τουσ 
αναθϋτει και πϋτυχαν μια πιο ουςιαςτικό κοινωνικό «ενορχόςτρωςη» ςε ςϑγκριςη με το 
παρελθϐν. Κατϊ πϊςα πιθανϐτητα πρϐκειται για μια «κρύςιμη ςτιγμό» ςτην διαςταϑρωςη 
τησ εκπαιδευτικοϑ με τουσ λϐγουσ του προγρϊμματοσ, εφϐςον διακρύνεται μια πρώτη 
ταυτοτικό ρηγμϊτωςη και υιοθϋτηςη εκδοχών για την διδαςκαλύα των Αρχαύων Ελληνικών 
που όταν ςαφώσ ϋξω απϐ την λογικό που μϋχρι τϐτε ενςτερνιζϐταν η εκπαιδευτικϐσ.  

Σρύτη, 3 Δεκϋμβριοσ 2013, 12:14 π.μ. 
Φρειαςτόκανε τελικϊ ϊλλεσ 2 ώρεσ για να παρουςιϊςουν οι αναμορφωμϋνεσ ομϊδεσ τισ 
εργαςύεσ τουσ, μια την Παραςκευό και μια ακϐμη ςόμερα. Αυτϐ που με εντυπωςύαςε 
εύναι ϐτι οι μαθητϋσ μου πραγματικϊ "πορώθηκαν", αφιϋρωςαν "ϊπειρο" χρϐνο εκτϐσ 
ςχολεύου εν μϋςω διαγωνιςμϊτων για να "δημιουργόςουν". Επϋμειναν να εξαςκηθοϑν 
ςτο movie maker. "Μα εύμαςτε τελικϊ καλλιτϋχνεσ!" Μου δόλωςαν επύςησ πωσ θεωροϑν 
εξαιρετικό εμπειρύα το γεγονϐσ ϐτι αναγκϊςτηκαν, με το ςπϊςιμο των αρχικών ομϊδων, 
να ςυνεργαςτοϑν με ϊτομα που δεν θα επϋλεγαν ποτϋ να κϊνουν μαζύ εργαςύα, κι ϋτςι 
γνωρύςτηκαν καλϑτερα μεταξϑ τουσ και δϋθηκαν ςαν τϊξη.  

Αληί επηιόγνπ 

Η κουλτοϑρα για τα Αρχαύα Ελληνικϊ ςτην οπούα εύναι ‘εμβαπτιςμϋνη’ η εκπαιδευτικϐσ 
πριν απϐ την ςυμμετοχό τησ ςτο πρϐγραμμα, αποτελοϑν το φϐντο με το οπούο 
«διαςταυρώνονται» οι λϐγοι που εύναι κυρύαρχοι ςτην κοινϐτητα του Διαλϐγου και 
διαμορφώνουν τα αφηγόματϊ τησ προκαλώντασ ανα-καταςκευό και ρόγματα ςτισ 
παιδαγωγικϋσ τησ ταυτϐτητεσ. χετικϊ με τον τρϐπο που βλϋπει τισ γνώςεισ για τον αρχαύο 
κϐςμο και τισ γνώςεισ για την γλώςςα και την γραμματεύα, οι εν ενεργεύα ταυτϐτητεσ τησ 
εκπαιδευτικοϑ ςυνεχύζουν να υπαγορεϑουν τουσ διδακτικοϑσ τησ ςχεδιαςμοϑσ, αφόνοντασ 
βϋβαια περιθώριο για ανϊδυςη τϊςεων που δεύχνουν ϐτι ϋχει εμπλουτύςει το βλϋμμα τησ, 
κυρύωσ ωσ προσ το ϐτι ςχεδιϊζοντασ μια διδακτικό δραςτηριϐτητα λαμβϊνει υπϐψη 
περιςςϐτερο τον παρϊγοντα «μαθητόσ» και τον τρϐπο που μαθαύνει και λιγϐτερο την 
«διδακτικό ϑλη» ό το «περιεχϐμενο του μαθόματοσ». Σο γεγονϐσ αυτϐ οφεύλεται ςτο ϐτι η 
εκπαιδευτικϐσ όδη πριν απϐ την ςυμμετοχό τησ ςτο πρϐγραμμα ϋκανε ςημαντικϋσ 
απϐπειρεσ διδαςκαλιών που ξϋφευγαν απϐ τα καθιερωμϋνα ςτο μϊθημα των αρχαύων 
ελληνικών, εςτιϊζοντασ ςημαντικϊ ςτην ςυςχϋτιςη του αρχαύου με τον νϋο κϐςμο και ςτην 
ευαιςθητοπούηςη των μαθητών ςε φλϋγοντα κοινωνικϊ ζητόματα αναδεικνϑοντασ την 
ςχϋςη τουσ με αντύςτοιχα τησ αρχαιϐτητασ. Παρϊλληλα πρϋπει να θυμηθοϑμε ϐτι η πλϋον 
ςταθερό διϊςταςη των διδακτικών τησ ταυτοτότων πριν την ςυμμετοχό τησ ςτο 
πρϐγραμμα, εύναι εκεύνη τησ «κλαςικόσ φιλολϐγου», γεγονϐσ που την κϊνει εξαιρετικϊ 
ανθεκτικό ςε ενδεχϐμενεσ αλλαγϋσ και μετατοπύςεισ. 
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το πλαύςιο των παραπϊνω γύνεται κατανοητϐσ ο περιςςϐτερο επαγωγικϐσ και 
διερευνητικϐσ χαρακτόρασ που διαπερνϊ ϐλεσ ςχεδϐν τισ διδακτικϋσ δραςτηριϐτητεσ ςτα 
ςενϊρια τησ εκπαιδευτικοϑ αλλϊ και η –ϋςτω ρητορικό- εςτύαςη ςε κριτικϋσ διαςτϊςεισ 
γραμματιςμών. Ψσ προσ την αξιοπούηςη των ψηφιακών μϋςων, μολονϐτι διαπιςτώθηκε μια 
προςκϐλληςη ςε παραδοςιακοϑ τϑπου δραςτηριϐτητεσ, παρατηρόθηκε διεϑρυνςη, τϐςο 
αναφορικϊ με το ϐτι αξιοποιεύ πολυπληθϋςτερα και ποιοτικϐτερα ψηφιακϊ εργαλεύα και 
περιβϊλλοντα, ϐςο και ωσ προσ το ϐτι οι διδακτικϋσ τησ προτϊςεισ προςεγγύζουν ςε 
περιςςϐτερο δημιουργικϋσ λογικϋσ (π.χ. απϐ κοινοϑ καταςκευό πολυτροπικών κειμϋνων, 
ςυνεργατικϐσ ςχολιαςμϐσ τουσ, αξιοπούηςη εργαλεύων δευτϋρου ιςτοϑ  και δημοςύευςη). 

Διαπιςτώςεισ ϐπωσ οι παραπϊνω οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα πωσ η ταυτϐτητα τησ 
εκπαιδευτικοϑ, η οπούα ςυμμετεύχε ωσ μϋλοσ ςτην κοινϐτητα του Διαλϐγου, δεν ακολοϑθηςε 
μια μονοςόμαντη πορεύα προσ μια ενιαύα και ςταθερό καταςκευό· τουναντύον ςχετύζεται με 
ςτοιχεύα που αντλοϑν απϐ εναλλακτικοϑσ λϐγουσ, ςτουσ οπούουσ εύναι εμβαπτιςμϋνη, με 
ςυνϋπεια να γύνεται καλϑτερα κατανοητό ωσ αμϊλγαμα επιμϋρουσ ταυτοποιόςεων με 
ςυνυπϊρχουςεσ ιδεολογύεσ και αποτελεύ διαρκώσ ϋνα «ϋργο υπϐ καταςκευό». Παρϊλληλα 
δεν μπορεύ να αγνοηθεύ το ςϑνθετο ελληνικϐ πολιτικϐ, κοινωνικϐ και – φυςικϊ – 
εκπαιδευτικϐ πλαύςιο, και η επύδραςη που αςκεύ ςτισ ταυτοτικϋσ καταςκευϋσ των 
εκπαιδευτικών. Ϊτςι η περύοδοσ κατϊ την οπούα εξελιςςϐταν το ςυγκεκριμϋνο ϋργο του 
Κ.Ε.Γ. ταυτύςτηκε χρονικϊ με την περύοδο ϋντονησ οικονομικόσ και πολιτικόσ κρύςησ, 
γεγονϐσ που δεν όταν χωρύσ ςημαςύα: οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού βύωςαν την τριετύα 
αυτό ωσ περύοδο μεγϊλου ϊγχουσ, ανηςυχύασ, αβεβαιϐτητασ και ματαύωςησ, καθώσ 
ςυχνϐτατα ενημερώνονταν για μεταβολϋσ ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα (οι οπούεσ μϊλιςτα 
ακϑρωναν την δουλειϊ τουσ ςτο πρϐγραμμα), για προβλϋψεισ ςχετικϊ με αξιολϐγηςη η 
οπούα θα όταν ςυνδεδεμϋνη με απολϑςεισ, γεγονϐσ που με την ςειρϊ του εύχε ωσ αποτϋλεςμα 
ϋνα πρωτοφανϋσ «κυνόγι» πιςτοποιητικών για υπηρεςιακϊ προςϐντα που θα εξαςφϊλιζαν 
την παραμονό ςτην εργαςιακό θϋςη κ.λπ. Κατανοεύ, λοιπϐν, κανεύσ τουσ κλυδωνιςμοϑσ και 
τισ επιρροϋσ που μπορεύ να δεχτεύ η διαδικαςύα υιοθϋτηςησ διδακτικών ταυτοτότων και 
λϐγων, καθώσ ςε οποιοδόποτε ςυγκειμενικϐ τοπύο, δεν μποροϑν παρϊ να επιδροϑν 
ενδεχομενικού και απρϐβλεπτοι παρϊγοντεσ. 
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Περύληψη 
Η εφαρμογό τησ θεωρύασ τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ μϋςω τησ τϋχνησ ςε εφόβουσ μαθητϋσ, 
αποςκοπεύ να πυροδοτόςει τον κριτικϐ ςτοχαςμϐ και να οδηγόςει ςτην ϊρςη ςτερεοτυπικών 
αντιλόψεων και ςτη μεταςτροφό λανθαςμϋνων ιδεών, ενθαρρϑνοντασ την αυτενϋργεια τουσ και 
ενιςχϑοντασ την αλληλεπύδραςη διδαςκϐντων και διδαςκομϋνων. Η παροϑςα εργαςύα ςτοχεϑοντασ 
ςτην αξιοπούηςη τησ προαναφερθεύςασ θεωρύασ, παρουςιϊζει το πλαύςιο εφαρμογόσ τησ ςε ςχολικό 
τϊξη δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, με κεντρικϐ θϋμα την προςϋγγιςη του προβλόματοσ τησ παιδικόσ 
εκμετϊλλευςησ μϋςα απϐ ϋνα ϋργο τϋχνησ. Με δεδομϋνα ϐτι το πρϐβλημα τησ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ 
εύναι διογκοϑμενο ςε παγκϐςμια κλύμακα και ϐτι οι μαθητϋσ προςλαμβϊνουν αντικρουϐμενεσ 
πληροφορύεσ για τα τεκταινϐμενα ςτισ αναπτυςςϐμενεσ και αναπτυγμϋνεσ χώρεσ, η ςυγκεκριμϋνη 
εφαρμογό φιλοδοξεύ να λειτουργόςει ωσ καινοτϐμοσ διδακτικό πρακτικό που οδηγεύ τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ ςτον προβληματιςμϐ, ςτη ςυνειδητοπούηςη, ςτη γνώςη και τϋλοσ ςτην 
ευαιςθητοπούηςη. Επιπλϋον η επιχειροϑμενη απομϊκρυνςη απϐ τον παραδοςιακϐ τρϐπο 
διδαςκαλύασ, φιλοδοξεύ να αποφϋρει μακροπρϐθεςμα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα μετατρϋποντασ τη 
μϊθηςη ςε αιςθητικό απϐλαυςη. 

 
Λϋξεισ κλειδιϊ: Παιδικό εκμετϊλλευςη, μεταςχηματύζουςα μϊθηςη, εκπαιδευτικό καινοτομύα, 
τϋχνη, βιωματικό μϊθηςη 

Ειςαγωγικϊ ςτοιχεύα  
Σα τελευταύα χρϐνια, ϋχει υποςτηριχθεύ ϐτι η μϊθηςη μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςω 
βιωματικών εμπειριών (Kolb, 1984). Με τον τρϐπο αυτϐ λειτουργεύ και η 
μεταςχηματύζουςα μϊθηςη που ορύςτηκε απϐ τον Jack Mezirow και προςδιορύςτηκε 
ωσ η «διεργαςύα μϋςω τησ οπούασ μεταςχηματύζουμε προβληματικϊ πλαύςια 
αναφορϊσ, (δομϋσ ςκϋψεων, νοητικϋσ ςυνόθειεσ, νοηματικϋσ προοπτικϋσ, δομϋσ 
παραδοχών και προςδοκιών), ϋτςι ώςτε να τισ κϊνουμε πιο περιεκτικϋσ, 
ευδιϊκριτεσ, ανοικτϋσ, ςτοχαςτικϋσ και ςυναιςθηματικϊ δεκτικϋσ ςτην αλλαγό» 
(Mezirow, 2009).  
Η εφαρμογό τησ θεωρύασ τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ  μϋςω τησ τϋχνησ  
(αιςθητικόσ εμπειρύασ) αναπτϑχτηκε απϐ τον Α. Κϐκκο ςε μϋθοδο που διαιρεύται ςε 
ϋξι ςτϊδια (Κϐκκοσ 2005, 2011). τοχεϑει ςτην ανϊπτυξη του κριτικοϑ ςτοχαςμοϑ  
των εκπαιδευϐμενων (Perkins, 1994) μϋςω τησ ϋνταξησ των ϋργων τϋχνησ ςτη 
διδακτικό πρακτικό και κατϊ ςυνϋπεια ςτην ϊρςη ςτερεοτυπικών αντιλόψεων και 
ςτον απεγκλωβιςμϐ τουσ απϐ αυτϋσ. Με δεδομϋνο ϐτι η ϑπαρξη ςτερεοτυπικών 
αντιλόψεων οδηγεύ ςυχνϊ ςτην εκδόλωςη αρνητικών ςυμπεριφορών, η επιτυχόσ 
εφαρμογό τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθοδολογύασ δϑναται μακροπρϐθεςμα να οδηγόςει 
ςτην ολϐπλευρη εξϋλιξη των εμπλεκομϋνων, καλλιεργώντασ παρϊλληλα τα 
ενδιαφϋροντα και τισ δεξιϐτητεσ τουσ (Stephen, 1998). Σϋλοσ η εναςχϐληςη εφόβων 
με κϊθε μορφόσ ϋργων τϋχνησ επιδιώκει να αναπτϑξει τϐςο την αιςθητικό τουσ 
εμπειρύα ϐςο και τη ςυναιςθηματικό τουσ νοημοςϑνη, γιατύ «το ςυναύςθημα 
αποτελεύ το μϋςο για να διακρύνουμε τισ ιδιϐτητεσ τισ οπούεσ ϋχει και εκφρϊζει το 
ϋργο» (Γκοϑντμαν, 2005). 
την παροϑςα εργαςύα ϋγινε προςπϊθεια αξιοπούηςησ των πλεονεκτημϊτων τησ 
προαναφερθεύςασ θεωρύασ και τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθοδολογύασ ςτη διδακτικό 
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πρϊξη, ςτο πλαύςιο του μϊθηματοσ τησ Κοινωνικόσ και Πολιτικόσ Αγωγόσ τησ Γ΄ 
Γυμναςύου, ϋχοντασ ωσ διδακτικϐ αντικεύμενο την καταπϊτηςη των ανθρωπύνων 
δικαιωμϊτων και ςυγκεκριμϋνα το φαινϐμενο τησ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ ςε 
παγκϐςμια κλύμακα. Μελετόθηκε η εφικτϐτητα εφαρμογόσ τησ ςε πραγματικϋσ 
ςυνθόκεσ (τϊξη 25 μαθητών, ςυνολικό διϊρκεια 3 διδακτικϋσ ώρεσ) και η 
αποτελεςματικϐτητϊ τησ ςε ςχϋςη με τον παραδοςιακϐ τρϐπο διδαςκαλύασ και 
εξόχθηςαν ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με την επύδραςό τησ ςτο γνωςτικϐ επύπεδο και 
ςτην προςωπικϐτητα των μαθητών. 
 
Εφαρμογό τησ προτεινϐμενησ μεθοδολογύασ του Α. Κϐκκου μϋςα ςε ςχολικό αύθουςα 

Πρώτο ςτϊδιο: Προςδιοριςμόσ τησ ανϊγκησ για κριτικό διερεύνηςη του 
θϋματοσ  
Η ανϊγκη για κριτικό διερεϑνηςη του θϋματοσ γεννόθηκε απϐ τη διαπύςτωςη ϐτι οι 
ϋφηβοι μαθητϋσ ϋχουν πολλαπλϋσ, ςυγκεχυμϋνεσ  και αντικρουϐμενεσ 
προςλαμβϊνουςεσ για το θϋμα τησ παιδικόσ εργαςύασ – εκμετϊλλευςησ. 
Αναλυτικϐτερα, το ςχολικϐ εγχειρύδιο τησ Κοινωνικόσ και πολιτικόσ Αγωγόσ κϊνει 
αναφορϊ ςτα ανθρώπινα δικαιώματα, ςε Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ (ΜΚΟ) που 
αςχολοϑνται με την προςταςύα του παιδιοϑ, καθώσ και ςε διεθνεύσ ςυμβϊςεισ που 
κατοχυρώνουν τα δικαιώματϊ του. Παρϊλληλα ϐμωσ επιςημαύνεται ϐτι ϋνα απϐ τα 
βαςικϊ διεθνό προβλόματα που για την αντιμετώπιςό του απαιτεύται ςυλλογικό 
ςυςπεύρωςη, εύναι «η παραβύαςη και η μη εξαςφϊλιςη των ατομικών δικαιωμϊτων 
π.χ. η εκμετϊλλευςη των παιδιών (δουλεμπϐριο, παιδικό πορνεύα). Παρϐμοιεσ 
αντικρουϐμενεσ πληροφορύεσ παρϋχονται ςτουσ μαθητϋσ απϐ τα ΜΜΕ, τον 
πνευματικϐ κϐςμο (λογοτϋχνεσ, καλλιτϋχνεσ κλπ) και τη βιωματικό τουσ 
καθημερινϐτητα. 

Δεύτερο ςτϊδιο: Ϊκφραςη των απόψεων των εκπαιδευομϋνων 
το πλαύςιο του μαθόματοσ τησ Κοινωνικόσ και Πολιτικόσ Αγωγόσ, επιχειρόθηκε η 
προςϋγγιςη του παραπϊνω θϋματοσ ςε 2 τμόματα τησ Γ Γυμναςύου. το πρώτο 
τμόμα  η διδϊςκουςα παρουςύαςε το θϋμα ςτηριζϐμενη εξ ολοκλόρου ςτο ςχολικϐ 
εγχειρύδιο και με μετωπικό διδαςκαλύα. Οι διδαςκϐμενοι επϋδειξαν ελϊχιςτο 
ενδιαφϋρον και οι λύγεσ διευκρινιςτικϋσ ερωτόςεισ που ϋγιναν, ϋτυχαν επιδερμικών 
απαντόςεων που ςτηρύχτηκαν κυρύωσ ςτην πληροφϐρηςη απϐ τον κοινωνικϐ 
περύγυρο και τα ΜΜΕ. 
την ομϊδα των 25 μαθητών του δεϑτερου τμόματοσ τησ Γ Γυμναςύου ςτο οπούο 
εφαρμϐςτηκε η εν λϐγω μεθοδολογύα, η ϑπαρξη αντικρουϐμενων απϐψεων αρχικϊ 
ανιχνεϑτηκε μϋςω ςυζότηςησ ςε ομϊδεσ και παρουςύαςησ ςυμπεραςμϊτων ςτην 
ολομϋλεια. υγκεκριμϋνα ζητόθηκε ςτουσ μαθητϋσ να απαντόςουν ςτο ερώτημα: 
«υπϊρχει ςόμερα παιδικό εκμετϊλλευςη ςτισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ και με ποιοϑσ 
τρϐπουσ οι πολύτεσ των χωρών αυτών ευνοοϑν την ϑπαρξό τησ». 
Οι μαθητϋσ, αξιοποιώντασ τα πλεονεκτόματα τησ ομαδοςυνεργατικόσ μεθϐδου 
(Ματςαγγοϑρασ, 2000), , χωρύςτηκαν με τυχαύο τρϐπο, (αλφαβητικό κατανομό), ςε 
δϑο ομϊδεσ που η καθεμιϊ αποτελεύτο απϐ τρεισ υποομϊδεσ των 4-5 ατϐμων. τη 
ςυνϋχεια, και αφοϑ οι υποομϊδεσ εξϋθεςαν τα ςυμπερϊςματϊ τουσ ςτην ολομϋλεια 
τησ ομϊδασ τουσ, αυτϊ ςυνοψύςτηκαν και παρουςιϊςτηκαν απϐ ϋναν εκπρϐςωπο 
τησ κϊθε ομϊδασ ςτο ςϑνολο των μαθητών. Αναλυτικϐτερα, οι μαθητϋσ ανϊ ομϊδα 
διαπύςτωςαν: 
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ΟΜΑΔΑ Α  
«Εύναι αδιαμφιςβότητο γεγονϐσ, ϐτι ςτισ μϋρεσ μασ η παιδικό εκμετϊλλευςη 
εμφανύζει μεγαλϑτερα επύπεδα διϊδοςησ ςτισ χώρεσ του τρύτου κϐςμου. Αλλϊ και 
ςτη «γηραιϊ όπειρο» φαύνεται ϐτι επιςτρϋφει το φαινϐμενο τησ παιδικόσ 
εκμετϊλλευςησ – εργαςύασ ςε μικρό ϋκταςη. τισ χώρεσ του τρύτου κϐςμου χιλιϊδεσ 
παιδιϊ αναγκϊζονται να εγκαταλεύψουν το ςχολεύο και να βρουν εργαςύα για να 
ςτηρύξουν οικονομικϊ τισ οικογϋνειϋσ τουσ. Ο πολιτιςμϋνοσ κϐςμοσ προςπαθεύ να 
περιορύςει το φαινϐμενο και να δώςει ςτα παιδιϊ θϑματα την παιδικό τουσ ηλικύα». 
ΟΜΑΔΑ Β 
 «Κϊθε μϋρα βλϋπουμε παιδιϊ ςτα φανϊρια να ζητιανεϑουν για μια μικρό βοόθεια, να 
πουλϊνε φροϑτα και λουλοϑδια για μικροποςϊ, να ζητοϑν ελεημοςϑνη 
χρηςιμοποιώντασ ςαν μϋςο πρϐκληςησ ςυμπϐνιασ τη μικρό τουσ ηλικύα και τα 
πειναςμϋνα αδϋλφια τουσ. Όμωσ αγνοοϑμε  ποϑ βρύςκονται την ύδια ςτιγμό τα μϊτια 
τησ πολιτεύασ που θεςμικϊ επιβϊλλεται να τα  προςτατϋψουν. Μπορεύ τα 
περιςςϐτερα απϐ αυτϊ τα παιδιϊ να εύναι μετανϊςτεσ ό ρομϊ, ϐμωσ  αυτϐ δεν ϋχει 
καμύα ςημαςύα. Αναρωτιϋται κανεύσ μόπωσ ϋκαναν ϊςχημα που ϋφυγαν απϐ τη χώρα 
τουσ αναζητώντασ καλϑτερεσ ςυνθόκεσ ζωόσ και πιςτεϑοντασ ϐτι θα βρεθοϑν ςε 
ϋναν παρϊδειςο ϐπου «τα παιδύα παύζει», μακριϊ απϐ τον «κακϐ» τρύτο κϐςμο». 
τη ςυνϋχεια και προκειμϋνου να απεικονιςτεύ και ποςοτικϊ η γνώμη των μαθητών 
για το θϋμα, ςυμπληρώθηκε ερωτηματολϐγιο. 

Σρύτο τϊδιο: Προςδιοριςμόσ των υποθεμϊτων και των κριτικών 
ερωτημϊτων 
Η εκπαιδευτικϐσ μελϋτηςε τισ απαντόςεισ και των δϑο ομϊδων και κατϋληξε ϊμεςα 
ςτα ακϐλουθα ςυμπερϊςματα: 
Και οι δϑο ομϊδεσ προςεγγύζουν ικανοποιητικϊ το θϋμα και ϋχουν προβληματιςμοϑσ 
για το τι πραγματικϊ ιςχϑει, ϐχι μϐνο ςε τοπικϐ αλλϊ και ςε παγκϐςμιο επύπεδο.  
 Οι απαντόςεισ τουσ κινόθηκαν ςε δϑο επύπεδα:  
Α) Προςδιοριςμϐσ του γεωγραφικοϑ εϑρουσ τησ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ  που 
ουςιαςτικϊ αφορϊ ςτισ χώρεσ του τρύτου κϐςμου  και εντοπιςμϐσ τησ ςτϊςησ του 
πολιτιςμϋνου κϐςμου, και  
Β) Μορφϋσ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ και η αναμενϐμενη  ςτϊςη μιασ δημοκρατικόσ 
και ευνομοϑμενησ πολιτεύασ απϋναντι ςτο φαινϐμενο αυτϐ. 
Σα προαναφερθϋντα ςυμπερϊςματα ςυζητόθηκαν ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ και 
προϋκυψαν δύο υποθϋματα προσ διερεϑνηςη: 
Α) Οι μορφϋσ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ –εργαςύασ και οι ςυνϋπειϋσ τησ για θϑτεσ και 
θϑματα εύναι ϋνα διαχρονικϐ και γεωγραφικϊ διαδεδομϋνο κοινωνικϐ πρϐβλημα.  
Β) Αν και υπϊρχει  διϊχυτη η ϊποψη ϐτι το πρϐβλημα εύναι πιο εκτεταμϋνο ςτισ 
χώρεσ του τρύτου κϐςμου, ο αναπτυγμϋνοσ κϐςμοσ δεν υςτερεύ ςτη δημιουργύα 
παιδιών – θυμϊτων αλλϊ αντύθετα ςυντελεύ ποικιλοτρϐπωσ ςτην ϐξυνςη του 
φαινομϋνου. 
Βϊςει των παραπϊνω υποθεμϊτων δημιουργόθηκαν τα ακϐλουθα κριτικϊ 
ερωτόματα: 
Α) Γιατύ ςτισ αποκαλοϑμενεσ αναπτυγμϋνεσ κοινωνύεσ, παρϐτι ϋχουν υπογραφεύ 
διεθνεύσ ςυμβϊςεισ για τα δικαιώματα του παιδιοϑ και η παιδικό εκμετϊλλευςη εύναι 
καταδικαςτϋα, το πρϐβλημα εξακολουθεύ να υφύςταται; Και  
 Β) Τπϊρχουν παιδιϊ, αντικεύμενα εκμετϊλλευςησ, ςτην ελληνικό κοινωνύα και ποιϋσ 
εύναι οι ςυνθόκεσ διαβύωςόσ τουσ;  
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Για την εφαρμογό των παραπϊνω τριών ςταδύων απαιτόθηκε μύα διδακτικό ώρα. 

Σϋταρτο ςτϊδιο: Επιλογό των ϋργων τϋχνησ και ςυςχϋτιςό τουσ με τα 
κριτικϊ ερωτόματα 
τη ςυνϋχεια οι μαθητϋσ ςυγκϋντρωςαν ςτο χρονικϐ διϊςτημα που μεςολαβοϑςε 
μεταξϑ τησ προηγηθεύςασ και τησ επϐμενησ διδακτικόσ ώρασ, (5 ημϋρεσ), ϋργα 
τϋχνησ που θεώρηςαν ϐτι ϊπτονταν των κριτικών ερωτημϊτων και τα παρϋδωςαν 
ςτην εκπαιδευτικϐ, αν και ο ςχεδιαςμϐσ τησ μεθϐδου προβλϋπει  η επιλογό να 
γύνεται απϐ τον εκπαιδευτικϐ. Η καινοτομύα προωθόθηκε γιατύ όταν ϋνασ τρϐποσ 
τϐςο να ςυγκεντρωθοϑν ποικύλα ϋργα τϋχνησ, ϐςο και οι μαθητϋσ να αναλϊβουν 
ενεργϐ ρϐλο και να ϋρθουν ςε επαφό με διϊφορεσ μορφϋσ τϋχνησ. Απϐ κοινοϑ, 
διδϊςκουςα και διδαςκϐμενοι κατϋληξαν ςτην επιλογό πϋντε ϋργων τϋχνησ, ενϐσ 
graffiti, δϑο ποιημϊτων εκ των οπούων το ϋνα παρουςιϊςτηκε ςε μελοποιημϋνη 
μορφό, ενϐσ πεζοϑ διηγόματοσ  και μύασ αςπρϐμαυρησ ταινύασ.  
Αναλυτικϐτερα τα ϋργα τϋχνησ που επελϋγηςαν όταν τα ακϐλουθα:  
Α)  Μαυρϐαςπρο γκρϊφιτι, που τιτλοφορεύται "Slave Labour" του βρετανοϑ 
καλλιτϋχνη Μπϊνκςι, που φιλοτεχνόθηκε το Μϊιο του 2012 ςε τούχο καταςτόματοσ 
ςτο Βϐρειο Λονδύνο (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=344754).   
To graffiti αυτϐ απεικονύζει ϋνα αγϐρι που ρϊβει ςτη ραπτομηχανό μια ςειρϊ απϐ 
βρετανικϊ ςημαιϊκια και όδη ϋχει ερμηνευτεύ ωσ ςχϐλιο για τον επικεύμενο 
εορταςμϐ του 60οϑ ιωβηλαύου τησ βαςύλιςςασ Ελιςϊβετ Β'. Σο αγϐρι εύναι ςκυμμϋνο 
ςτη δουλειϊ του ςε μια παλιϊ ραπτομηχανό. Σο ϋργο προτϊθηκε, γιατύ θεωρόθηκε 
ϐτι αποτυπώνει τισ επικρύςεισ ϐτι ο αναπτυςςϐμενοσ κϐςμοσ προμηθεϑεται τα 
ςημαιϊκια, τα ςουβενύρ και τα υπϐλοιπα φθηνϊ διακοςμητικϊ για τον ιωβηλαύο και 
ϊλλεσ παρϐμοιεσ εκδηλώςεισ μϋςω τησ παιδικόσ εργαςύασ. Η αγορϊ και η 
κατανϊλωςό τουσ εύναι ϋνασ τρϐποσ ενύςχυςησ τησ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ απϐ τισ 
χώρεσ που εμφανύζονται ωσ επικριτϋσ τησ. 
 

 
Εικϐνα 1:  Μπϊνςκι, "Slave Labour"  

Β) Πούημα «Για ϋνα παιδύ που κοιμϊται», Δόμητρα Φριςτοδοϑλου. Σο πούημα 
περιλαμβϊνεται ςτην ποιητικό ςυλλογό: Σο κυπαρύςςι των εργατικών (1981) και 
προϋρχεται απϐ το Βιβλύο του μαθητό των κειμϋνων τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ 
τησ Β Γυμναςύου. Αν και ο τύτλοσ εύναι παραπλανητικϐσ και θα ταύριαζε ύςωσ ςε ϋνα 
νανοϑριςμα, το πούημα εύναι εμπνευςμϋνο απϐ τη ςκληρό πραγματικϐτητα τησ 
εποχόσ μασ που αναγκϊζει παιδιϊ πρϐςφυγεσ και μετανϊςτεσ να ζουν ςε ςυνθόκεσ 
εξαθλύωςησ για να εξαςφαλύςουν την επιβύωςό τουσ. 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1693,5428/ 
Γ) «Σο νυχτερινϐ ςχολϊ» ςε μουςικό Φρόςτου Νικολϐπουλου, με ερμηνευτό το 
Γιώργο Νταλϊρα το 1983 και  ςτύχουσ Αντώνη αμαρϊκη. 
(https://www.youtube.com/watch?v=QY5rA_Hqddk) 
Σο πούημα αναφϋρεται ςτουσ μικροϑσ βιοπαλαιςτϋσ που προςπαθοϑν να επιβιώςουν 
και να κερδύςουν το αυτονϐητο, το δικαύωμα τουσ ςτη μϐρφωςη. Ο ποιητόσ 
περιγρϊφει τισ δϑςκολεσ ςυνθόκεσ τησ ζωόσ τουσ (πεύνα, κοϑραςη, ϋλλειψη τροφόσ) 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=344754
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1693,5428/
https://www.youtube.com/watch?v=QY5rA_Hqddk
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και εςτιϊζει ςτον τρϐπο με τον οπούο ο κϊθε τυχαύοσ περαςτικϐσ θα πρϋπει να 
αντιμετωπύζει αυτοϑσ «τουσ μικροϑσ όρωεσ». Σαυτϐχρονα αναφϋρεται και ςε 
κϊποιεσ μορφϋσ παιδικόσ απαςχϐληςησ.  
Γ) Σν ρακίλη, Σζάξιη Σζάπιηλ, 1921 http://www.dailymotion.com/video/xg3f0o_%CF%84o-

%CF%87%CE%B1%CE%BCini-the-kid-charles-chaplin-1921_shortfilms 

Η ςυγκεκριμϋνη ταινύα, αν και ϋχει δημιουργηθεύ ϋναν αιώνα πριν, περιγρϊφει την 
παιδικό εκμετϊλλευςη με ϋναν τρϐπο που εύναι ακϐμα επύκαιροσ και φαύνεται να 
αναβιώνει ςτισ μϋρεσ μασ, γιατύ διϊφοροι επιτόδειοι προςπαθοϑν να 
εκμεταλλευτοϑν τη ςυγκύνηςη που προκαλεύ η θϋα ενϐσ εργαζϐμενου παιδιοϑ.  
Δ) Γηήγεκα «ν Κσλζηαληήο» ηεο Λίηζα Φαξαχηε απφ ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ «Ζ 

εθδίθεζε ησλ καληηαξηψλ» πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θεηκέλσλ ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α Γπκλαζίνπ. http://www.pi-

schools.gr/books/gymnasio/keimena_a/math/159-184.pdf» ζει. 165-166. Αλαθέξεηαη ζηα 

παηδηά ησλ θαλαξηψλ πνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θπξίσο, πιεκκχξηζαλ ηνπο δξφκνπο ησλ 

ειιεληθψλ κεγαινππφιεσλ. Ο Κσλζηαληήο είλαη έλαο δσδεθάρξνλνο, παηδί νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ, πνπ δεη ζην πεξηζψξην ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ. Οη γνλείο ηνπ έρνπλ απειαζεί 

θαη ν ίδηνο γηα λα επηβηψζεη πνπιάεη επηειή είδε ζηα θαλάξηα, θάπνπ ζηελ Αζήλα 

ζηεξνχκελνο ηελ ζαιπσξή ηνπ ζπηηηνχ θαη ηελ αλζξψπηλε δεζηαζηά. Σν δηήγεκα 

πξνβάιιεη ηε δχλακε ηεο αγάπεο πνπ κπνξεί λα δψζεη λφεκα ηφζν ζηε δσή ελφο παηδηνχ 

ζχκαηνο, φζν θαη κηαο κνλαρηθήο γπλαίθαο. 
Επιλογό του προςφορϐτερου ϋργου τϋχνησ  
Σελικϊ, απϐ τα ϋργα που δϐθηκαν ςτουσ μαθητϋσ (Πύνακασ 1), επιλϋχτηκε για 
επεξεργαςύα το πούημα τησ Δόμητρασ Φριςτοδοϑλου, που όταν γνωςτϐ απϐ το 
μϊθημα τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ και πραγματεϑεται το θϋμα τησ προϋλευςησ 
και των προβλημϊτων των ανόλικων μεταναςτών και των ςυνθηκών διαβύωςόσ 
τουσ, αναφϋρεται ςτη ςϑγχρονη εποχό και δύνει αρκετϋσ πληροφορύεσ για την 
ελληνικό πραγματικϐτητα που ςτοχεϑει το δεϑτερο κριτικϐ ερώτημα. Σο graffiti, αν 
και ϋδινε αρκετϊ μηνϑματα απορρύφθηκε, γιατύ οι μαθητϋσ και η διδϊςκουςα δεν 
εύχαν ξεκϊθαρη απϊντηςη αν πρϐκειται για μορφό τϋχνησ ςτο πλαύςιο που οριοθετεύ 
η μϋθοδοσ. Η ταινύα «το Φαμύνι» που προβλόθηκε εκτϐσ διδακτικών ωρών, αν και  
ϋφερε τουσ μαθητϋσ ςε επαφό με μια ληςμονημϋνη για την ηλικύα τουσ μορφό 
τϋχνησ, «το βωβϐ κινηματογρϊφο», κρύθηκε πρωτϐγονη και κουραςτικό 
ςυγκρινϐμενη με τα ςϑγχρονα κινηματογραφικϊ δεδομϋνα. Σο μελοποιημϋνο πούημα 
θεωρόθηκε ϐτι αναφερϐταν ςτο νυχτερινϐ ςχολεύο με το θεςμϐ του οπούου οι 
ςυγκεκριμϋνοι μαθητϋσ δεν εύναι εξοικειωμϋνοι και τϋλοσ το διόγημα «Ο 
Κωνςταντόσ», αν και εύχε ςυνϊφεια και με τα δϑο κριτικϊ ερωτόματα, μειονεκτοϑςε 
ςϑμφωνα με τισ απϐψεισ τουσ γιατύ προωθοϑςε μια προςωρινό, μη ρεαλιςτικό λϑςη 
του προβλόματοσ, βαςιςμϋνη ςτην τυχαιϐτητα και ςτο ςυναιςθηματιςμϐ. 

Πύνακασ 1: υςχετιςμόσ ϋργων τϋχνησ με κριτικϊ ερωτόματα 

Α/Α ΕΡΓΑ ΣΕΦΝΗ ΚΡΙΣΙΚΑ 
ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ 

 

  Α Β 
1 "Slave Labour" ΝΑΙ ΟΦΙ 
2 «Για ϋνα παιδύ που 

κοιμϊται», Δόμητρα 
Φριςτοδοϑλου 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 Σο νυχτερινϐ ςχολϊ ΟΦΙ ΝΑΙ 
4 Σο χαμύνι, Σςϊρλι 

Σςϊπλιν 
ΝΑΙ ΟΦΙ 

http://www.dailymotion.com/video/xg3f0o_%CF%84o-%CF%87%CE%B1%CE%BCini-the-kid-charles-chaplin-1921_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/xg3f0o_%CF%84o-%CF%87%CE%B1%CE%BCini-the-kid-charles-chaplin-1921_shortfilms
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/keimena_a/math/159-184.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/keimena_a/math/159-184.pdf
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5 «Ο Κωνςταντόσ» 
Λύτςα Χαραϑτη 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πϋμπτο τϊδιο: Επεξεργαςύα του ϋργου τϋχνησ και ςυςχϋτιςό του με τα 
κριτικϊ ερωτόματα 
Σο πούημα «Για ϋνα παιδύ που κοιμϊται», τησ Δόμητρασ Φριςτοδοϑλου 
προςεγγύςτηκε ςϑμφωνα με την τεχνικό των τεςςϊρων φϊςεων του Perkins. 

Πρώτη Υϊςη: Απλό Παρατόρηςη 
 Η επεξεργαςύα και η προςϋγγιςη του ποιόματοσ «Για ϋνα παιδύ που κοιμϊται», τησ 
Δόμητρασ Φριςτοδοϑλου ϊρχιςε με μια ανϊγνωςη απϐ τουσ μαθητϋσ, ςτην αρχό 
ατομικϊ και χαμηλϐφωνα και ςτη ςυνϋχεια μεγαλϐφωνα μϋςα ςτην τϊξη. Οι αρχικϋσ 
παρατηρόςεισ αφοροϑςαν ςτισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ, ςτην ϑπαρξη του προβλόματοσ 
ςτην Ελλϊδα και ςτισ μορφϋσ απαςχϐληςησ των παιδιών θυμϊτων. Η πρώτη φϊςη 
εφαρμϐςτηκε ςε ατομικϐ επύπεδο και διόρκεςε 10 λεπτϊ περύπου. 

Δεύτερη Υϊςη: Ευρεύα Παρατόρηςη 
Κατϊ τη δεϑτερη φϊςη ζητόθηκε μϋςα ςε 15 λεπτϊ απϐ τουσ μαθητϋσ που 
κατανεμόθηκαν ςε ομϊδεσ ϐπωσ περιγρϊφηκε ςτο δεϑτερο ςτϊδιο, να διαβϊςουν με 
προςοχό το κεύμενο και ωσ ομϊδεσ να εκφρϊςουν τι τουσ εντυπωςιϊζει ό τι θεωροϑν 
υπερβολικϐ.  
Ενδεικτικϊ επιςημϊνθηκαν τα παρακϊτω :  

 «Σο παιδύ ζει μϐνο του και καταφϋρνει να επιβιώςει, αν και εύναι πολϑ 
μικρϐ ςε ηλικύα». 

 «Σο εργοςτϊςιο, εκτϐσ απϐ χώρο εργαςύασ αποτελεύ και καταφϑγιο-χώρο 
προςταςύασ και οι μηχανϋσ εύναι πιο ανθρώπινεσ απϐ τουσ πραγματικοϑσ 
ανθρώπουσ, αφοϑ προςφϋρουν τη ζεςταςιϊ που λεύπει απϐ τισ 
ανθρώπινεσ ψυχϋσ». 

 «Ο χώροσ τησ πϐλησ ςυνδϋεται με την καθημερινό αγωνύα του 
μεροκϊματου, ενώ θα ϋπρεπε, τουλϊχιςτον για το μικρϐ παιδύ, να εύναι 
χώροσ χαρϊσ και παιχνιδιοϑ». 

 « Ο μικρϐσ μετανϊςτησ επιβιώνει πλϋνοντασ τζϊμια αυτοκινότων». 
 «Πώσ μπορεύ να θεωρηθεύ μετανϊςτησ, αφοϑ εύναι ελληνικόσ καταγωγόσ 

και ϋχει ελληνικό παιδεύα, αν και προϋρχεται απϐ τισ ρωςικϋσ περιοχϋσ του 
Πϐντου; Εύναι λοιπϐν ξϋνοσ ςε ϋναν τϐπο που θα ϋπρεπε να θεωρεύται 
δικϐσ του και δεν βρύςκει πουθενϊ πατρύδα».  

 «Ο μικρϐσ μετανϊςτησ εύχε λϊβει απϐ την πατρύδα του ψόγματα ελληνικόσ 
παιδεύασ».  

 «Μερικού «πελϊτεσ» αντύ να λυποϑνται, μιλοϑν ςαν να φτϑνουν το παιδύ, 
αν και δεν αναγκϊςτηκαν να προςφϋρουν τη φιλανθρωπύα τουσ». 

 «Κϊποτε υπόρξε κι αυτϐ ευτυχιςμϋνο. Ζοϑςε ςε ςυνθόκεσ αγϊπησ και 
φροντύδασ και μϊλιςτα ϋχει οικογϋνεια που τα μϋλη τησ δεν ϋχουν 
αποβιώςει.». 

  «Ϊκανε λϊθοσ που ϋφυγε απϐ την πατρύδα του και απομακρϑνθηκε απϐ 
την οικογϋνειϊ του». 

Πριν η ολομϋλεια των μαθητών προχωρόςει ςτην περιπετειώδη και ςε βϊθοσ 
παρατόρηςη, κλόθηκε να εκφρϊςει τα ςυναιςθόματα που τουσ δημιοϑργηςε η 
πρώτη επαφό με το εξεταζϐμενο ϋργο. Ακοϑςτηκαν τα ςυναιςθόματα «ςυμπϐνια», 
«αγωνύα για την τϑχη του παιδιοϑ», «απϋχθεια για τουσ αδιϊφορουσ ανθρώπουσ», 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              796 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

«πϐνοσ για τη μητϋρα του νεαροϑ μετανϊςτη που βιώνει την αγωνύα για την τϑχη 
του», «μύςοσ για το φϑλακα του εργοςταςύου που παύρνει προμόθεια για το καλϐ 
που κϊνει», «ςυμπϊθεια για το δϊςκαλο που πληρωνϐταν με  λύγο γϊλα», 
«αποςτροφό για τουσ ανϊλγητουσ ανθρώπουσ». 

Σρύτη Υϊςη: Περιπετειώδησ και ςε βϊθοσ παρατόρηςη 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ τησ τρύτησ φϊςησ που διόρκεςε δεκαπϋντε 
περύπου λεπτϊ, επιχειρόθηκε να απαντηθοϑν τα ερωτόματα που δημιουργόθηκαν 
ςτην προηγοϑμενη φϊςη και να ςυζητηθοϑν οι διϊφορεσ διαπιςτώςεισ. ημειωτϋον 
ϐτι οι μαθητϋσ εύχαν όδη ενημερωθεύ ςτο μϊθημα τησ νεώτερησ ιςτορύασ που εύχε 
ανατεθεύ ςτην ύδια διδϊςκουςα, τϐςο απϐ την ύδια ϐςο και μϋςω τησ εκπϐνηςησ 
ςυναφών με το θϋμα εργαςιών, για την κατϊρρευςη των ανατολικών καθεςτώτων, 
τισ θεωρύεσ τησ μετανϊςτευςησ και την ϋξαρςό τησ κατϊ τη διϊρκεια του εικοςτοϑ 
αιώνα και για τουσ χιλιϊδεσ μετανϊςτεσ που αναγκϊςτηκαν να αναζητόςουν 
διϊφορουσ τρϐπουσ επιβύωςησ μακριϊ απϐ την πατρύδα τουσ (ενδεικτικϊ, Υρατςϋα, 
2012). Οι ςυμμετϋχοντεσ χωριςμϋνοι με τον ύδιο τρϐπο, προχώρηςαν ςε βαθϑτερη 
ερμηνεύα των πρώτων εντυπώςεων που αποκϐμιςαν απϐ το πούημα και 
διαπύςτωςαν τα κϊτωθι. 

 «τισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ οι ϊνθρωποι ϋχουν αυτιϊ και μϊτια μϐνο για τα 
προςωπικϊ τουσ θϋματα που απαςχολοϑν τον μικρϐκοςμϐ τουσ και 
αδιαφοροϑν για τουσ ϊλλουσ». 

 «Σα ϊψυχα αντικεύμενα ςυχνϊ εύναι πιο καλοςυνϊτα απϐ τουσ ανθρώπουσ». 
 «Η οικονομικό εξαθλύωςη  και η αναζότηςη μιασ καλϑτερησ τϑχησ ςπρώχνουν 

τουσ ανθρώπουσ ςε δρϐμουσ που ςυχνϊ εύναι ακανθώδεισ και 
εξευτελιςτικού». 

 «Σα παιδιϊ μετανϊςτεσ ςτην Ελλϊδα εύναι καταδικαςμϋνα να μην 
απολαμβϊνουν τισ παροχϋσ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ και η πολιτιςμϋνη 
κοινωνύα μασ κλεύνει τα μϊτια και γυρύζει την πλϊτη ςε ϐςουσ χρειϊζονται τη 
βοόθειϊ τησ». 

 «Αν ϋνα παιδύ ϋχει μεγαλώςει με αξύεσ και ϋχει αρχϋσ ακϐμα και ςτη 
μεγαλϑτερη ϋνδεια, θα προςπαθόςει να επιβιώςει με αξιοπρϋπεια». 

 «Οι Ϊλληνεσ που ϋχουμε βιώςει την ξενιτιϊ και τουσ ξεριζωμοϑσ, οφεύλουμε 
να εύμαςτε πιο ςυμπονετικού απϋναντι ςτουσ μετανϊςτεσ και να ϋχουμε 
πϊντα ςτο νου μασ το ευμετϊβλητο τησ ζωόσ». 

Σϋταρτη φϊςη: Αναςκόπηςη τησ διεργαςύασ 
τη ςυνϋχεια και επειδό για την ολοκλόρωςη τησ διδαςκαλύασ του θϋματοσ 
αξιοποιόθκε ςυνεχϐμενο διδακτικϐ δύωρο, ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ να κϊνουν 
μια αναςκϐπηςη των διαπιςτώςεων, των εκπλόξεων, των αποριών που 
δημιουργόθηκαν και των ςυμπεραςμϊτων που εξόχθηςαν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εφαρμογόσ τησ μεθϐδου. 
Ολοκληρώνοντασ τη διαδικαςύα τησ τεχνικόσ των τεςςϊρων φϊςεων του Perkins, η 
διδϊςκουςα προςπϊθηςε να ςυςχετύςει το υπϐ εξϋταςη πούημα με την ανϊλυςό του, 
που εύχε προηγηθεύ, και τισ πιθανϋσ ερμηνεύεσ που εύχαν ςυζητηθεύ. Επανϋφερε τα 
δϑο κριτικϊ ερωτόματα και ενθϊρρυνε τουσ μαθητϋσ να ςυζητόςουν εκ νϋου γι αυτϊ. 
χετικϊ με το πρώτο κριτικϐ ερώτημα: «Γιατύ ςτισ αναπτυγμϋνεσ  κοινωνύεσ, παρϐτι 
ϋχουν υπογραφεύ  διεθνεύσ ςυμβϊςεισ για τα δικαιώματα του παιδιοϑ και η παιδικό 
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εκμετϊλλευςη εύναι καταδικαςτϋα, το πρϐβλημα εξακολουθεύ να υφύςταται;» οι 
απαντόςεισ τουσ ςυνοψύςτηκαν ςτισ ακϐλουθεσ διαπιςτώςεισ:  
« τισ μϋρεσ μασ και ςτισ αναπτυςςϐμενεσ χώρεσ υπϊρχει παιδικό εκμετϊλλευςη και 
παιδικό εργαςύα. Οι ϊνθρωποι αδιαφοροϑν πραγματικϊ για τουσ ϊλλουσ και 
χαρακτηρύζονται απϐ κοινωνικό αναλγηςύα. Πολλϋσ φορϋσ η παιδικό εκμετϊλλευςη 
ςημαύνει γι’ αυτοϑσ γρόγορο κϋρδοσ και φτηνϊ εργατικϊ χϋρια που εκτελοϑν τισ 
«χαμαλοδουλειϋσ» με ελϊχιςτο οικονομικϐ κϐςτοσ. τη ζωό ςυναντϊσ ΑΝΘΡΨΠΟΤ 
και ανθρωπϊκια που κατατϊςςονται ςε μια απϐ τισ δϑο κατηγορύεσ  ανϊλογα με τη 
ςυμπεριφορϊ τουσ ςτουσ αδϑναμουσ. Οι ευρωπαύοι και οι αμερικϊνοι αρκοϑνται ςε 
ωραύα λϐγια και ςτην υπογραφό ςυμβϊςεων, που δεν ςυντελοϑν ςτη μεύωςη του 
φαινομϋνου». 
Αναφορικϊ με το δεϑτερο κριτικϐ ερώτημα: «Ποιεσ εύναι οι ςυνθόκεσ διαβύωςησ των 
εργαζϐμενων παιδιών ςτην ελληνικό κοινωνύα;» μετϊ απϐ αρκετό ςυζότηςη οι 
μαθητϋσ ςυμφώνηςαν ϐτι:  
«την Ελλϊδα το πρϐβλημα τησ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ εύναι αρκετϊ εκτεταμϋνο. 
Οι μικρού βιοπαλαιςτϋσ – οικονομικού μετανϊςτεσ που αναγκϊζονται να 
εγκαταλεύψουν τον τϐπο τουσ, μπορεύ να γύνουν εϑκολη λεύα ςτα χϋρια επιτηδεύων 
που εκμεταλλεϑονται με ϐλουσ τουσ τρϐπουσ την ανθρώπινη ανϊγκη. Σα παιδιϊ 
αυτϊ ςτεροϑνται  κατοικύα, τροφό, αςφϊλεια και εκπαύδευςη και το ελληνικϐ 
κρϊτοσ δεν προςπαθεύ να καλϑψει τισ βαςικϋσ τουσ ανϊγκεσ, ώςτε να ϋχουν μύα 
αξιοπρεπό ζωό. Τποαπαςχολοϑνται ςε παραςιτικϊ επαγγϋλματα και περιμϋνουν την 
ελεημοςϑνη που τα κϊνει να φυτοζωοϑν και να καταρρακώνονται ςωματικϊ και 
ηθικϊ, αφοϑ δεν ϋχουν κϊποιο καταφϑγιο να ςτεγϊςουν την απελπιςύα τουσ. Εύναι 
καθόκον ϐλων μασ να ευαιςθητοποιηθοϑμε ώςτε τα παιδιϊ αυτϊ να ζόςουν ϋςτω 
και λύγο ςαν παιδιϊ…». 
Απϐ τα παραπϊνω ςυμπερϊςματα, γύνεται κατανοητϐ απϐ το περιεχϐμενο των 
παραπϊνω απαντόςεων ϐτι ςτο τϋλοσ τησ διαδικαςύασ του 5ου ςταδύου, οι αρχικϋσ 
απϐψεισ των εκπαιδευομϋνων για το θϋμα τησ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ ϋχουν 
εμπλουτιςτεύ κατϊ πολϑ  με κριτικϐ και δημιουργικϐ τρϐπο. Ψσ προσ το υπϐ εξϋταςη 
ϋργο , οι μαθητϋσ διαπύςτωςαν ϐτι δεν τουσ ικανοπούηςε ςυναιςθηματικϊ, γιατύ τουσ 
ϊφηςε μια αύςθηςη πικρύασ για την κοινωνικό αναλγηςύα  και δεν τουσ δημιοϑργηςε 
ελπύδεσ για μια δικαιϐτερη και πιο ανθρώπινη κοινωνύα. 

Ϊκτο ςτϊδιο: Κριτικόσ αναςτοχαςμόσ  
Ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ να καταγρϊψουν τισ απϐψεισ τουσ πϊνω ςτο θϋμα τησ 
παιδικόσ εκμετϊλλευςησ. Η καταγραφό και η παρουςύαςη των ςυμπεραςμϊτων, αν 
και ϋγινε ατομικϊ, ςτηρύχτηκε ςε ϐλη την εμπειρύα  που βύωςαν ςτα προηγοϑμενα 
ςτϊδια υλοπούηςησ τησ μεθϐδου. Αρχικϊ, επιχειρόθηκε ςϑγκριςη των τελικών τουσ 
απϐψεων  με τισ απϐψεισ που εύχαν διατυπώςει πριν την ϋναρξη εφαρμογόσ τησ 
μεθϐδου.Απϐ τισ απαντόςεισ τουσ διαπιςτώθηκε ϐτι με την ολοκλόρωςη τησ 
διαδικαςύασ αντιμετώπιζαν με κριτικϐ μϊτι το πρϐβλημα τησ παιδικόσ 
εκμετϊλλευςησ και η εφαρμογό τησ μεθϐδου λειτοϑργηςε ωσ μϋςο αφϑπνιςησ για 
την ανϊληψη ατομικόσ πρωτοβουλύασ, ώςτε να επιλυθεύ το πρϐβλημα που 
διαπύςτωςαν ϐτι δεν εύναι μακριϊ τουσ, αλλϊ «δύπλα ςτην πϐρτα τουσ». 
υγκεκριμϋνα, ϊρχιςαν να προγραμματύζουν για την επϐμενη ςχολικό χρονιϊ τη 
διοργϊνωςη ενεργειών κινητοπούηςησ των ςυμμαθητών τουσ, των γονιών τουσ και 
τησ ευρϑτερησ τοπικόσ κοινωνύασ για το εξεταςθϋν θϋμα.  
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Διαπύςτωςαν ϐτι οι εναλλαγϋσ τησ τϑχησ μπορεύ να τουσ φϋρουν ςε δϑςκολη θϋςη 
και να μετατραποϑν κι αυτού ςε ανϊλογα παιδιϊ θϑματα. Κατανϐηςαν ϐτι το 
πρϐβλημα τησ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ εύναι παγκϐςμιο και μϊλιςτα εξυπηρετεύ 
οικονομικϊ ϐχι μϐνο τον τρύτο κϐςμο που μϋςω αυτοϑ λϑνει προβλόματα επιβύωςησ, 
αλλϊ παρϊλληλα  αποφϋρει τερϊςτια οικονομικϊ κϋρδη ςτουσ «υπεραςπιςτϋσ» των 
δικαιωμϊτων των παιδιών. 
Ανακϊλυψαν και ςτην πρϊξη ϐτι τα ΜΜΕ προβϊλλουν αποςπαςματικϊ την αλόθεια 
και ϐτι ϐλεσ οι προβαλλϐμενεσ ειδόςεισ χρόζουν κριτικόσ προςϋγγιςησ.  
χετικϊ με την εφαρμοςθεύςα μεθοδολογύα  διατϑπωςαν τισαπϐψεισ, ϐτι όταν 
ενδιαφϋρουςα, προώθηςε την ανταλλαγό απϐψεων, τουσ ϋφερε πιο κοντϊ ςαν 
ομϊδα και ςυνειδητοπούηςαν πρϊγματα που δεν εύχαν πριν ςκεφτεύ με ευχϊριςτο 
τρϐπο και ϐχι μϋςω τησ μετωπικόσ μορφόσ διδαςκαλύασ που ςυνόθωσ εύναι 
κουραςτικό και κατακερματύζει ϋνα ϋργο τϋχνησ. Επιπλϋον ικανοποιόθηκαν επειδό η 
πρϐςληψη τησ γνώςησ επιτεϑχθηκε χωρύσ απομνημϐνευςη και επαναληπτικό 
εξϊςκηςη και το υπϐ εξϋταςη θϋμα δεν προςεγγύςτηκε επιδερμικϊ αλλϊ ουςιαςτικϊ. 
Παρϊλληλα διαπύςτωςαν ϐτι εμπλουτύςτηκαν οι  γνώςεισ τουσ ςχετικϊ με την τϋχνη 
και όρθαν ςε επαφό με κϊποιεσ μορφϋσ τησ τισ οπούεσ γνώριζαν ελϊχιςτα ό καθϐλου, 
ενώ ϊρχιςαν να «διαβϊζουν πύςω απϐ ϋνα ϋργο τϋχνησ». 
 
Αποτύμηςη Αποτελεςμϊτων Μεθόδου 
Λύγο πριν την ολοκλόρωςη του διδακτικοϑ δύωρου και  προκειμϋνου να αξιολογηθεύ 
απϐ την εκπαιδευτικϐ η επύτευξη των διδακτικών ςτϐχων και η 
αποτελεςματικϐτητα τησ μεθϐδου, επιχειρόθηκε ποςοτικοπούηςη τησ ςϑγκριςησ 
των διαπιςτώςεων των μαθητών ςτο 2ο και ςτο 5ο ςτϊδιο, μϋςω τησ χρόςησ τησ 
«Κλύμακασ τησ κριτικόσ κϋψησ», ϐπωσ υιοθετόθηκε απϐ το πρϐγραμμα ARTiT. Η 
μϋτρηςη που ϐπωσ προαναφϋρθηκε  πραγματοποιόθηκε με το ύδιο ερωτηματολογιο 
ςτην ϋναρξη και ςτη λόξη τησ διαδικαςύασ, αρχικϊ εφαρμϐςτηκε ςτο τμόμα που 
υλοποιόθηκε η μϋθοδοσ του Α. Κϐκκου και τα αποτελϋςματα όταν τα ακϐλουθα: 

Πύνακασ 2: Αποτύμηςη Ικανότητασ Σων Εκπαιδευομϋνων για Κριτικό 
Δημιουργικό κϋψη (χρόςη κλύμακασ 1-3) 

Α/Α ΟΜΑΔΨΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΥΟΡΑ 
Α 1 2,50 1,50 
Β 1,50 2,50 1 

ΜΕΟ ΟΡΟ 1,25 2,50 1,25 

Πύνακασ 3: Αποτύμηςη Ικανότητασ Σων Εκπαιδευομϋνων Για Ανϊληψη 
Ατομικόσ Πρωτοβουλύασ/Δρϊςησ χρόςη κλύμακασ 1-3) 

Α/Α ΟΜΑΔΨΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΥΟΡΑ 
Α 1 1,50 0,50 
Β 1 3 2 

ΜΕΟ ΟΡΟ 1 2,25 1,25 

 
Αφοϑ ολοκληρώθηκε η αποτύμηςη των αποτελεςμϊτων απϐ την εφαρμογό τησ 
υλοπούηςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθοδολογύασ  ςτο ϋνα τμόμα, επιχειρόθηκε 
παρϐμοια αποτύμηςη και ςτο ϊλλο τμόμα, ϐπου το θϋμα τησ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ 
εύχε παρουςιαςτεύ με την παραδοςιακό διδακτικό προςϋγγιςη. Οι μαθητϋσ κλόθηκαν 
να απαντόςουν ςτο ύδιο ερωτηματολϐγιο αρχικϊ και ςτη ςυνϋχεια ςτα ύδια κριτικϊ 
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ερωτόματα που απϊντηςε και το προηγοϑμενο τμόμα και ςυγκεκριμϋνα: 1) Γιατύ 
ςτισ αναπτυγμϋνεσ κοινωνύεσ, παρϐτι ϋχουν υπογραφεύ διεθνεύσ ςυμβϊςεισ για τα 
δικαιώματα του παιδιοϑ και η παιδικό εκμετϊλλευςη εύναι καταδικαςτϋα, το 
πρϐβλημα εξακολουθεύ να υφύςταται;» και 2) «Ποιεσ εύναι οι ςυνθόκεσ διαβύωςησ 
των εργαζϐμενων παιδιών ςτην ελληνικό κοινωνύα;» 
 Διαπιςτώθηκε ϐτι οι γνώςεισ τουσ οριοθετοϑνταν ςε αυτϊ που μεταδϐθηκαν απϐ 
την εκπαιδευτικϐ μϋςω τησ μετωπικόσ διδαςκαλύασ, εντοπύςτηκε απουςύα ςχετικοϑ 
προβληματιςμοϑ και εκδόλωςη μηδενικοϑ ενδιαφϋροντοσ  για την ανϊληψη 
πρωτοβουλύασ για ϋνα θϋμα που ϐπωσ εύπαν «διαδραματύζεται ςε μακρινοϑσ 
κϐςμουσ και αφορϊ ϊλλουσ».  

Πύνακασ 4: Αποτύμηςη Ικανότητασ του δεύτερου τμόματοσ που δεν 
εφαρμόςτηκε η μϋθοδοσ για Κριτικό Δημιουργικό κϋψη (χρόςη κλύμακασ 1-3) 

ΣΜΗΜΑ Β ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΥΟΡΑ 
Α 1 1 0 
    

 

Πύνακασ 5: Αποτύμηςη Ικανότητασ Σων Εκπαιδευομϋνων του δεύτερου 
τμόματοσ που δεν εφαρμόςτηκε η μϋθοδοσ Για Ανϊληψη Ατομικόσ 

Πρωτοβουλύασ/Δρϊςησ χρόςη κλύμακασ 1-3) 

ΣΜΗΜΑ Β ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΥΟΡΑ 
Α 1 1 0 
    

 
υμπεραςματικϊ και βϊςει των παραπϊνω, διαπιςτώνεται ϐτι η υλοπούηςη τησ 
μεθοδολογύασ «Μεταςχηματύζουςα Μϊθηςη μϋςα απϐ την Σϋχνη», μπορεύ να 
εφαρμοςτεύ ϐχι μϐνο ςε ενόλικεσ αλλϊ και ςε μαθητϋσ τησ Δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ. Ϊχει δε ωσ αποτελϋςματα την αποτελεςματικϐτερη αφομούωςη τησ 
γνώςησ και οδηγεύ ςτην ευαιςθητοπούηςη, ςτην ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ςκϋψησ, 
ςτην αυτογνωςύα, ςτην αυτοϋκφραςη και ςτον αναςτοχαςμϐ. Επιπρϐςθετα οδηγεύ 
τουσ εφόβουσ ςτην ανϊπτυξη τησ ςτοχαςτικόσ τουσ διϊθεςησ, ςτην αντύςταςη 
απϋναντι ςτην ανεϑθυνη πληροφϐρηςη και ςτην αναζότηςη αιςθητικϊ ανώτερων 
ερεθιςμϊτων, χαρακτηριςτικϊ που θα οδηγόςουν ςτην πυροδϐτηςη τησ αναζότηςησ 
τησ αλόθειασ με εφαλτόριο την τϋχνη. Σα παραπϊνω επιτυγχϊνονται ελϊχιςτα μϋςω 
τησ μετωπικόσ διδαςκαλύασ που δεν ενεργοποιεύ την αυτενϋργεια των μαθητών, 
αλλϊ τουσ αντιμετωπύζει ωσ «ϊδεια δοχεύα» ςτα οπούα θα γύνει μετεκϋνωςη τησ 
γνώςησ, κι ϐχι ωσ υποκεύμενα ικανϊ να παρϊγουν μϐνα τουσ γνώςη και να 
καταλόξουν ςε ςυμπερϊςματα.  
Σϋλοσ, εύναι καλϐ η επιλογό των υποψηφύων προσ εξϋταςη ϋργων να 
πραγματοποιεύται απϐ πολλαπλϊςια που θα προτεύνουν οι ςυμμετϋχοντεσ, 
προκειμϋνου να εξοικειώνονται με διϊφορεσ μορφϋσ τϋχνησ και να λαμβϊνουν 
πολυπούκιλα οπτικϊ και αιςθητικϊ ερεθύςματα, γεγονϐσ που θα εμπλουτύςει την 
αιςθητικό τουσ εμπειρύα. 
Αναφορϋσ 
Aderson, T. & Milbrandt, M. (2005), Art for Life: authentic instruction in art. 
McGrawHill Companies, Higher Education. 
Kolb, D. (1984). Experiential Learning. New Jersey: Pentice Hall 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ε παρακαλώ να αφιερώςεισ λύγα λεπτϊ για να ςυμπληρώςεισ το παρακϊτω 
ερωτηματολϐγιο. Η ςυμπλόρωςη εύναι ανώνυμη.  

Σο 1 ςημαύνει καθϐλου, το 2 μϋτρια, το 3 πολϑ. Κϑκλωςε την απϊντηςη που ςε 
εκφρϊζει 
 
1) Τπϊρχει  εκμετϊλλευςη των παιδιών ςτισ ανεπτυγμϋνεσ χώρεσ;  1 2
 3 
 

http://www.eap.gr/newsite/images/stories/pdf/eke_artit.pdf
http://www.hcc.edu.gr/download/texni_stin_ekpaideysi_enilikon.pdf
http://users.sch.gr/kliapis/matsF.pdf
http://www.adulteduc.gr/001/pdfs/artit_meth.pdf
http://dspace.aua.gr/jspui/bitstream/10329/5075/3/Fratsea_L.pdf
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2) Με ποιοϑσ τρϐπουσ αςκεύται η παιδικό εκμετϊλλευςη –εργαςύα;  
Ζητιανιϊ –πώληςη μικροαντικειμϋνων;  1 2 3 
εξουαλικό κακοπούηςη; 1 2 3 
Εργαςύα ςε εργοςτϊςιο- ορυχεύα, κλπ; 1 2 3 
Παιδιϊ φαναριών; 1 2 3 
 
3) Πιςτεϑετε ϐτι μαθητικό διαρροό και παιδικό εκμετϊλλευςη ςυνδϋονται ; 
 1 2 3 
 
4) Τπϊρχουν μετανϊςτεσ ελληνικόσ καταγωγόσ ςτην Ελλϊδα;  1 2 3 
 
5) Θεωρεύτε ϐτι οι Ϊλληνεσ ακολουθοϑν την παρϊδοςη τησ αρχαύασ ελληνικόσ 
φιλοξενύασ ,δηλαδό δϋχονται καλϊ τουσ μετανϊςτεσ;  1 2 3 
 
6) Κατϊ τη γνώμη ςασ, το ελληνικϐ κρϊτοσ προςτατεϑει το δικαύωμα των ανηλύκων 
μεταναςτών ςτη μϐρφωςη; 1 2 3 
 
7) Κατϊ τη γνώμη ςασ το ελληνικϐ κρϊτοσ εξαςφαλύζει ςτουσ ανόλικουσ μετανϊςτεσ 
αςφαλό διαβύωςη; 1 2 3 
 
8 ) Ποϑ μπορεύ να διαμϋνει ϋνασ ανόλικοσ μετανϊςτησ ; 
Ξενοδοχεύο;  1 2 3 
ταθμϐ  Τποδοχόσ;  1 2 3 
Ύπαιθρο;     1 2 3 
Αλλοϑ ……………………………………………………………………………….. 
 
9 ) Οι παρϊγοντεσ που ςπρώχνουν τουσ ανθρώπουσ να εκμεταλλεϑονται τα παιδιϊ 
εύναι: 
Οικονομικϊ ςυμφϋροντα     1 2 3 
Η ϊγνοια  1 2 3 
Όξυνςη ανεργύασ    1 2 3 
Ο αμοραλιςμϐσ  1 2 3 
Ρατςιςμϐσ  1 2 3 
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10) Τπϊρχει ςχϋςη μεταξϑ των δϑο εικϐνων; 1 2 3 
Αιτιολϐγηςε την απϊντηςό ςου! 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
11) Ϊχεισ δει παρϐμοιεσ εικϐνεσ ςτουσ δρϐμουσ τησ πϐλησ που ζεισ;  1 2
 3 
 
12 ) Ποιοσ πιςτεϑεισ ϐτι πρϋπει να προςτατϋψει αυτϊ τα παιδιϊ-θϑματα; 
Σο κρϊτοσ; 1 2 3 
Οι γονεύσ τουσ  1 2 3 
Όλοι     1 2 3 
Εςϑ  1 2 3 
 
13) Ο 15χρονοσ Ντύμπου, απϐ τη ενεγϊλη ζότηςε ςτο ςυνϋδριο του Όςλο το 1997 
να μην αποφαςιςτεύ η κατϊργηςη τησ παιδικόσ εργαςύασ, διϐτι τϐτε οδηγοϑνται 
πολλϊ παιδιϊ ςτην πεύνα, την εγκληματικϐτητα και την πορνεύα. 
http://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm 
υμφωνεύσ με την ϊποψη αυτό;   1 2 3 
Δικαιολϐγηςε την ϊποψό ςου…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
14) Πιςτεϑεισ ϐτι εςϑ μπορεύσ να βοηθόςεισ τα παιδιϊ θϑματα;  1 2 3 
 
15) Ϊχεισ ποτϋ πϊρει μϋροσ μϋχρι ςόμερα  ςε εκδηλώςεισ κατϊ τησ παιδικόσ 
εκμετϊλλευςησ;  1 2 3 
 
16) Πιςτεϑεισ ϐτι η εκπαύδευςη μπορεύ να μειώςει την παιδικό εκμετϊλλευςη;  
 1 2 3 
 
17) Θεωρεύσ ϐτι η ενημϋρωςη και η πληροφϐρηςη θα βοηθόςει ςτην αντιμετώπιςη 
του φαινομϋνου;  1 2 3 
 
18) Πρϐτεινε τρεισ δρϊςεισ που πιςτεϑουν ϐτι μποροϑν να υλοποιηθοϑν με ανϊληψη 
πρωτοβουλύασ απϐ την πλευρϊ ςου.  
Α)                                                                        β)…………………………………….. 
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Γ)…………………………………………………. 
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Μειέηε πεξίπησζεο δηαζεκαηηθήο ζπλδηδαζθαιίαο ζηελ Οδχζζεηα θαη 

ζηε Γεσινγία - Γεσγξαθία ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηεο έλλνηαο «θαηξηθφ 

θαηλφκελν», ρξεζηκνπνηψληαο ηνπβιάθηα Lego ζην Γπκλάζην 

Κξπνλεξίνπ Κνξηλζίαο 
 

Παπαδνπνχινπ Δηξ.  

Δθπαηδεπηηθφο θηιφινγνο, 3
ν
 ΓΔΛ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο,  

eirpap1976@yahoo.com 

  

Λενληαθηαλάθνο Γ.  

Δθπαηδεπηηθφο γεσιφγνο, 4
ν
 Γπκλάζην Υαιαλδξίνπ,   

gleontakianakos@gmail.com 
 

Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ζηελ Οδχζζεηα θαη ηε 

Γεσινγία - Γεσγξαθία ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ, φπσο απηή εθαξκφζηεθε ζην Γπκλάζην Κξπνλεξίνπ Κνξηλζίαο 

δηάξθεηαο δχν δηδαθηηθψλ σξψλ. Υαξαθηεξηδφηαλ αθελφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαη  ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ίδηαο έλλνηαο -θαηξηθφ θαηλφκελν- κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθά αληηθείκελα 

θαη αθεηέξνπ απφ ηελ εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ θαη Lego εηζάγνληαο ην παηρλίδη ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή.  Απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ηελ επεμεξγαζία ησλ  θχιισλ αμηνιφγεζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο  πνπ κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο νη καζεηέο, εθφζνλ ηνπο δνζνχλ θαηάιιεια εξεζίζκαηα θαη κε ηε ρξήζε παηδαγσγηθψλ 

κεζφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, κπνξνχλ λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σέινο πξνηείλεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηδαθηηθήο πξφηαζεο θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζπλδηδαζθαιία, δηαζεκαηηθφηεηα, νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, Lego 

  

Δηζαγσγή 
ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ παξνπζηάδεηαη 

ζπρλά  απμεκέλε θνχξαζε  θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη κε 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Ζ ζηάζε απηή νθείιεηαη ζην ζπγθεληξσηηζκφ θαη 

ηελ νκνηνκνξθία πνπ ραξαθηεξίδεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο πξνο ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Μαηζαγγνχξαο, 1998). Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα δηακνξθσζεί 

έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ  ζα παξέρεη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ, λα εκπιαθνχλ ζε κηα δηαδηθαζία βησκαηηθήο, νκαδνθεληξηθήο 

κάζεζεο ψζηε λα απηελεξγήζνπλ, λα κάζνπλ έκπξαθηα ηξφπνπο απφθηεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο. Μ‘  απηφλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί 

γίλνληαη νη ίδηνη αξρηηέθηνλεο θαη φρη δηακεζνιαβεηέο ηεο γλψζεο (Μαηζαγγνχξαο, 1998). 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε ην παξάδεηγκα ηεο κειέηεο ησλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ ζηελ Οδχζζεηα θαη ηελ Γεσινγία – Γεσγξαθία ηεο Α‘ γπκλαζίνπ κε βάζε ηηο 

παξαθάησ ζεσξεηηθέο παξαδνρέο: 1. Σε ζπλδηδαζθαιία σο κέζν δηεπηζηεκνληθήο, 

νιηζηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη ζπλεξγαηηθήο πξαθηηθήο∙ 

ζπγθεθξηκέλα   ηελ νκαδηθή δηδαζθαιία φπνπ δχν εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απφ θνηλνχ ηελ 

επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (Forbes & Billet, 2012 ζην 

Υνπιηάξα, 2013). 2. Σηο ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο (Φξαγθνχιεο & Φξαληδή, 

2010).  3. Σηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο (Dewey, 1938,& Kolb,1984 ). 4. Σε ζεσξία 
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πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (1993). 5. Σε ζπκβνιή ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο σο επηθνπξηθή δηαδηθαζία (Κεζίζνγινπ,1980). 

 Χο ζηφρνη ηέζεθαλ: 1. Ζ εθαξκνγή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο απφ εθπαηδεπηηθνχο 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ θαζεκεξηλνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

φρη ζην πιαίζην θαηλνηφκσλ δξάζεσλ- εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (projects). 2. Ζ πξναγσγή 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαδφκελεο 

κηθξννκάδαο καζεηψλ. 3. Ζ ελζσκάησζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο αξρή 

ηεο δηά  βίνπ κάζεζεο. 4. Ζ ελίζρπζε θαη άιισλ κνξθψλ λνεκνζχλεο, εθηφο ηεο 

γισζζηθήο θαη ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο, φπσο ηεο ρσξνηαμηθήο. 

   

Μέζνδνο 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ έιαβαλ ρψξα ηα εμήο: 

Οη 16 καζεηέο ηεο Α‘ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Κξπνλεξίνπ Κνξηλζίαο  πνπ ήδε είραλ 

ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο νκάδεο παξαθνινχζεζαλ έλα απφζπαζκα απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία «Καηαηγίδα» ηνπ Β. Πέηεξζελ (2000). Σν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ιεηηνχξγεζε 

σο πξννξγαλσηήο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο λα  ζπκπιεξψζνπλ ην 

θχιιν εξγαζίαο θαη λα κηιήζνπλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηε ζάιαζζα, λα γεληθεχζνπλ 

αλαθεξφκελνη ζηε  δηαρξνληθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε ζάιαζζα απφ ηελ αξραηφηεηα 

σο ηε ζχγρξνλε επνρή θαη λα ην ζπγθξίλνπλ κε ην απφζπαζκα ηεο Οδχζζεηαο (ε,320- 

328) πνπ ηνπο δφζεθε. ηε ζπλέρεηα κνηξάζηεθε ζηελ θάζε νκάδα έλα ζψκα απφ 

ηνπβιάθηα Lego (Shapiro, 2014) δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο θαη κεγέζνπο. Οη καζεηέο είραλ 

ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ θαη επηπιένλ ηνπβιάθηα, εάλ έθξηλαλ φηη ήηαλ απαξαίηεηα γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα κε ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα ηνπβιάθηα πνπ ηνπο είραλ 

κνηξαζηεί. Σνπο δεηήζεθε λα θηηάμνπλ κία θαηαζθεπή φπνπ ζα απνηχπσλαλ νπηηθά ην 

παξαπάλσ απφζπαζκα ηεο Οδχζζεηαο, δίλνληαο έκθαζε ζην ζεκείν πνπ εθείλνη 

ζεσξνχζαλ πην ζεκαληηθφ. Ο ρξφλνο πνπ ηνπο δφζεθε ήηαλ 15 ιεπηά. Αθνινχζσο έλα 

κέινο απφ ηελ θάζε νκάδα παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νκάδαο ηνπ, 

εμήγεζε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, ην ζεκείν ζην νπνίν ε νκάδα έδσζε έκθαζε ζηελ 

θαηαζθεπή θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ.  

Έρνληαο σο αθφξκεζε ην κάζεκα ηεο Οδχζζεηαο, αθνινχζεζε ηε δεχηεξε δηδαθηηθή 

ψξα ην κάζεκα ηεο Γεσινγίαο - Γεσγξαθίαο  πνπ αθνξνχζε ζηε ζχζηαζε ηεο 

αηκφζθαηξαο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηε ζει. 40 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. ηε ζπλέρεηα 

νη καζεηέο ζε νκάδεο ζπκπιήξσζαλ ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ηνπο δφζεθαλ φπνπ ηνπο 

δεηήζεθε ην κέζν πάρνο  ηνπ θάζε ζηξψκαηνο ηεο αηκφζθαηξαο ζε ρηιηφκεηξα θαη ν 

αξηζκφο απφ ηνπβιάθηα Lego (Shapiro, 2014) πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κέζν πάρνο ησλ 

ζηξσκάησλ ηεο αηκφζθαηξαο. ην ζεκείν απηφ ζπλέβαιε επηθνπξηθά ε παξέκβαζε ηεο 

θηινιφγνπ. πδήηεζε κε ηηο νκάδεο ηελ εηπκνινγηθή αλάιπζε ησλ φξσλ ησλ ζηξσκάησλ 

ηεο αηκφζθαηξαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε ηνπ θάζε ζηξψκαηνο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αθνινχζεζε ε θαηαζθεπή κε ηνπβιάθηα Lego (Shapiro, 2014). ηελ 

θάζε νκάδα κνηξάζηεθε ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο απφ ηνπβιάθηα θαη δεηήζεθε   κηα 

θαηαζθεπή Lego (Shapiro, 2014) πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο. ην 

επφκελν ζηάδην νη καζεηέο δσγξάθηζαλ  ζε ραξηφλη νξηζκέλα κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα 

ηα νπνία ηνπνζέηεζαλ ζην ζσζηφ ζηξψκα ηεο θαηαζθεπήο. Σέινο ζρεδίαζαλ ηελ πνξεία 

ελφο αεξνπιάλνπ πξνθεηκέλνπ απηφ λα αθνινπζήζεη ηελ ηδαληθή δηαδξνκή κέζα απφ ηελ 

αηκφζθαηξα θαη λα  απνθχγεη ηα δχζθνια θαηξηθά θαηλφκελα πνπ πηζαλφλ λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηε δσή ησλ επηβαηψλ. 

ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο νη δχν εθπαηδεπηηθνί ζπδήηεζαλ κε ηνπο καζεηέο ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο πνπ αθνινχζεζαλ γηα λα νδεγεζνχλ ζηηο δχν θαηαζθεπέο. Οη καζεηέο 

παξαηήξεζαλ φηη ηφζν ζηελ Οδχζζεηα φζν θαη ζηε Γεσινγία - Γεσγξαθία αθνινχζεζαλ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              806 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

επαγσγηθφ ηξφπν ζθέςεο. Αλαγλψξηζαλ ηε ζηελή ζπλάξηεζε ζεσξεηηθψλ θαη ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν απνδφκεζεο ηεο γλψζεο  θαη γελίθεπζαλ αλαθεξφκελνη 

ζηελ νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο επηζηήκεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε σο πξνο ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 

απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο, εθφζνλ κειεηάηαη ε δπλακηθή κίαο κνλαδηθήο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο ελ ηε εμειίμεη ηεο θαη  παξαηεξνχληαη νη παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζην 

πξαγκαηηθφ θαη κνλαδηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο ηάμεο.  Ζ επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ κε έλα κηθξφ ζπγθξηηηθά αξηζκφ καζεηψλ δελ πιεξνί ηα 

θξηηήξηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ γπκλαζίσλ ηνπ 

λνκνχ Κνξηλζίαο, ψζηε λα ζπλαρζνχλ κεηξήζηκα ζηνηρεία. Γίλεη φκσο κηα δπλακηθή 

εηθφλα δηάζεζεο θαη δίςαο ησλ καζεηψλ γηα λεσηεξηζκνχο ζηε δηδαζθαιία. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δελ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηελ άκεζε επαθή κε ηελ θαηλνηνκία, 

εθηφο εάλ ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα ηε θέξεη ζηελ ηάμε. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία έλησζαλ φηη, αλ θαη απνκαθξπζκέλνη απφ ηα ζρνιεία ηνπ 

θέληξνπ, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, ελψ κε ηε ρξήζε ησλ Lego 

(Shapiro, 2014) ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή απέθηεζαλ απηνπεπνίζεζε θαη δηάζεζε γηα 

ζπκκεηνρή παξακεξίδνληαο ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπο πνπ πηζαλφλ ζα ήηαλ 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. 

Δπηπιένλ ζηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο γεγνλφησλ, αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ θαη άιισλ παξακέηξσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλαδηθή πεξίζηαζε (Cohen 

θ.α.,2008). Γηα ην ιφγν απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηξηγσλνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ε παξαηήξεζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην. Χο πξνο ηελ 

πξψηε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ν έλαο ηχπνο παξαηήξεζεο ήηαλ ε ζπκκεηνρηθή  θαη 

αθνξνχζε ζηνπο δχν δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη θαηέγξαςαλ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο κε βάζε έλα δνκεκέλν θχιιν απηναμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Ο δεχηεξνο ηχπνο 

παξαηήξεζεο ήηαλ κε δνκεκέλε κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη αθνξνχζε ζηνπο δχν 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δε ζπκκεηείραλ ζηε 

δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο.  

Ζ δεχηεξε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ έλα αλψλπκν, δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Πεξηείρε 15 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ δηαβαζκηζκέλεο ζε 5βαζκε θιίκαθα Likert. 

Αθνξνχζαλ ζηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη ζηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζην θιίκα ηεο ηάμεο,  ζην βαζκφ πνπ ε ρξήζε ησλ Lego ζπλέβαιε 

αθελφο ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο γλψζεο θαη αθεηέξνπ ζηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ην κάζεκα. Σέινο ηνπο δεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο. 

 

Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, απφ ην 

θιίκα πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, απφ ηε ζπδήηεζε 

πνπ αθνινχζεζε ζηε ζπλέρεηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηε δηδαθηηθή πξφηαζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ εληχπσλ παξαηήξεζεο 

θαη ηέινο απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε 

θαηαλφεζε θαη ε εκπέδσζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηφζν ζηα Αξραία Διιεληθά απφ 

κεηάθξαζε φζν θαη ζηε Γεσινγία - Γεσγξαθία ήηαλ κηα επράξηζηε εκπεηξία γηα ηνπο 

καζεηέο κε ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δλεξγνπνηήζεθαλ, 

ζπλεξγάζηεθαλ, εμέθξαζαλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηεθκεξίσζαλ ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπο γηα ηηο θαηαζθεπέο ησλ Lego. Γεληθφηεξα αληηκεηψπηζαλ ηελ 
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παξαπάλσ δηαδηθαζία σο θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη 

πξφηεηλαλ λα εληαρζεί θαη ζηε δηδαζθαιία άιισλ καζεκάησλ. Δλδεηθηηθά νξηζκέλνη 

καζεηέο αλέθεξαλ: «Σν κάζεκα ζε νκάδεο κε ηα ηνπβιάθηα ήηαλ ζπλαξπαζηηθφ», 

«Μπφξεζα λα θαηαιάβσ θαιχηεξα ην κάζεκα», «Σψξα έρσ πεξηζζφηεξε 

απηνπεπνίζεζε». «Θα ήζεια λα μαλαθάλσ κάζεκα ζε νκάδεο κε ηνπβιάθηα, ήηαλ κηα 

πνιχ σξαία εκπεηξία». Οη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ είλαη νη εμήο: 1) Ζ ειιηπήο 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ δηδαθηηθή – παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ Lego δπζθφιεςε ηηο 

θαηαζθεπέο ζην Φχιιν Δξγαζίαο. 2) Οη καζεηέο δελ ήηαλ επαξθψο εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο , παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηελ εθηφο ρξφλνπ πξνγξακκαηηζκέλε 

δηδαζθαιία. 3) Ζ δπζιεηηνπξγία – αλεπαξθήο ζηήξημε ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ επέηεηλε 

ηφζν ην ρξνληθφ πξφβιεκα, φζν θαη ηελ δπζθνιία ηεο ειεθηξνληθήο βνήζεηαο. 

ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο: 1. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνχξγεζαλ σο νκάδα ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. ξηζαλ απφ θνηλνχ ην ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο, 

γλσζηηθνχο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχο, δηαρεηξίζηεθαλ ηελ ηάμε έρνληαο επηθνπξηθφ 

ξφιν ζην κάζεκα ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπο, θαζνδήγεζαλ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ησλ θαηαζθεπψλ θαη πξνρψξεζαλ απφ θνηλνχ ζηε δηακνξθσηηθή θαη ζηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε. 2. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζην πιαίζην ηεο νκάδαο πξνψζεζε ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Σνπο ελεξγνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθά ζπκβάιινληαο 

ζηε κάζεζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο γλψζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

αλαπηχζζνληαο ηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο (Γεδνχιε,2001). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε κάζεζε θαη ε αλάπηπμε, ελψ απνηεινχλ αηνκηθφ επίηεπγκα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

νπζηαζηηθά κέζα ζε πιαίζην αιιειεπηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ Vygotsky πεξί «Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο» (Vygotsky ζην Foulin & Mouchon, 

2002). 3. Ζ δηδαζθαιία επλφεζε ηε ζπλδπαζηηθή δξάζε λνπ θαη ρεξηνχ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο επεμεξγαζκέλεο βησκαηηθήο γλψζεο. Δμάιινπ, ε ελζσκάησζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

καλζαλφλησλ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηελ Unesco (1972) βαζηθή αξρή ηεο δηά- βίνπ 

κάζεζεο, ζηελ νπνία ζηνρεχεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Γεδνχιε, 2001). 4. Σν ζρνιείν 

ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ θαη καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Δπνκέλσο 

επλνεί ηνπο καζεηέο κε αλεπηπγκέλε γισζζηθή θαη ινγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζχλε 

(Γεδνχιε, 2001). Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθπνλήζεθαλ ελίζρπζαλ θαη άιιεο 

κνξθέο λνεκνζχλεο φπσο ηε ρσξνηαμηθή, ηε δηαπξνζσπηθή, ηελ ελδνπξνζσπηθή θαη 

επλφεζαλ ηε ζπκκεηνρή θαη καζεηψλ πνπ είραλ αλεπηπγκέλεο απηέο ηηο κνξθέο θαη φρη ηε 

γισζζηθή θαη/ ή ηε ινγηθνκαζεκαηηθή. 

 

πκπεξάζκαηα 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπλδπαζηηθή ζπλδξνκή ηεο 

ζπλδηδαζθαιίαο, ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ θαη 

ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ θαζεκεξηλνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπλέβαιε 

ζηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε, ζηε βειηίσζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. Πηζαλφλ 

αλάινγεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαη κε ηελ εκπινθή 

άιισλ καζεκάησλ, φπσο ησλ Δηθαζηηθψλ, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

 

Δπραξηζηίεο 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνπο θ. Καηζηγηάλλε Γ., ζρνιηθφ ζχκβνπιν ΠΔ 04, 

θαη  θα. Κεθξνπνχινπ Μ., ζρνιηθή ζχκβνπιν ΠΔ 02, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη 
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θαζνδήγεζή ηνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο παξαπάλσ δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο. 
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Γεσινγία - Γεσγξαθία Α‘ γπκλαζίνπ (ζρνιηθφ βηβιίν ζει. 40) Β2.1 Η ςϑνθεςη τησ 
ατμϐςφαιρασ, η θερμοκραςύα, οι ϊνεμοι. 
Μέζνδνο δηδαζθαιίαο: ζχλζεηε: νκαδνζπλεξγαηηθή βάζεη θχιισλ εξγαζίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία εξκελεπηηθήο κεζφδνπ(ζπλεμέηαζε κνξθήο- πεξηερνκέλνπ) 

Πνξεία δηδαζθαιίαο: αλαιπηηθή -ζπλζεηηθή 

Μνξθή: δηαινγηθή(θαηεπζπλφκελε απηελέξγεηα ζε θζίλνληα ξπζκφ) 

 

Ζ ζηνρνζεζία ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ & ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΤΠΑΗζ-Π.Η,2003) θαη κε ην 

Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ πηινηηθήο εθαξκνγήο ΠΗ,2011) κε έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία, ζην ζρεδηαζκφ επξχηεξσλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο δεμηφηεηαο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο (Καινθχξε, Β., & 

Φξαγθνχιεο, Η. 2014). πγθεθξηκέλα αθνινπζείηαη ε ηαμηλνκία ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ 

ηεο Unesco (ζην Καινθχξε, Β., & Φξαγθνχιεο, Η. 2014) κε βάζε ηελ νπνία νη καζεηέο 

επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο. 

Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

θνπφο: Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζηελή ζπλάξηεζε ζεσξεηηθψλ θαη ζεηηθψλ επηζηεκψλ σο 

πξνο ηνλ ηξφπν απνδφκεζεο ηεο γλψζεο θαη λα απνθηήζνπλ κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. 

ηφρνη: 

1. Να ζπλδέζνπλ ηε γλσζηή σο ηψξα έρζξα ηνπ Πνζεηδψλα γηα ηνλ Οδπζζέα 

κε ηα θαηλφκελα πνπ πξνθάιεζε θαη ζπλαθφινπζα ηελ επίζεζή ηνπ ελαληίνλ ηνπ 

ήξσα. 

2. Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ Οδχζζεηα ψζηε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έλα θπζηθφ θαηλφκελν κπνξεί λα απνηειέζεη δηαρξνληθή 

πεγή ελαζρφιεζεο, ηφζν επηζηεκνληθήο φζν θαη ινγνηερληθήο. 

3. Να αληηιεθζνχλ φηη ε αηκφζθαηξα είλαη έλα πνιχ ιεπηφ ζηξψκα αεξίσλ, 

πνιχ επαίζζεην, πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί έληνλα απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

4. Να δηαθξίλνπλ ηα κηθξφηεξα ηκήκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα ρσξηζηεί ε 

αηκφζθαηξα θαηαλνψληαο πάληα φηη απηή απνηειεί έλα εληαίν ζχλνιν- ζχζηεκα  

ζε ζπλερή αιιειεμάξηεζε κε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

5. Να πεξηγξάςνπλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαζελφο απφ ηα επηκέξνπο 

απηά ζπζηήκαηα. 

6. Να ζπδεηήζνπλ γηα ηε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο ζηελ ππεξεζία ηνπ 

αλζξψπνπ, γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

7. Να ζπλεξγαζηνχλ ζηελ νκάδα θαη λα θνηλνπνηήζνπλ ζηελ νινκέιεηα ην 

παξαγφκελν έξγν ηνπο, λα απνθηήζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

8. Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε, 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη απηνεθηίκεζε, λα ελδπλακψζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπο(θαιιηέξγεηα νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ). 

Χο πξνο ηηο ζηάζεηο επηδηψρζεθε: 1) Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, 2) εβαζκφο ηεο 

άπνςεο ηνπ άιινπ θαη 3) Γεκνθξαηηθφηεηα: Κάζε καζεηήο εμέθξαζε ηελ άπνςε ηνπ. 
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Κάζε νκάδα επεμεξγαδφηαλ ηηο απφςεηο θάζε καζεηή, θαηαιήγνληαο ζπλζεηηθά  ζηελ 

άπνςε ηεο νκάδαο θαη ε νινκέιεηα (φιεο νη νκάδεο) επεμεξγαδφληνπζαλ ηηο απφςεηο ησλ 

νκάδσλ, βγάδνληαο ζπκπεξαζκαηηθά ηελ άπνςε ηεο νινκέιεηαο. 

ζνλ αθνξά ζηελ απνδφκεζε ηεο γλψζεο ζηελ Οδχζζεηα, νη καζεηέο κέζσ ησλ 

θαηαζθεπψλ κε ηα Lego απέθηεζαλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχνπλ έλα θείκελν ζηα 

ζπλζεηηθά ηνπ κέξε θαη λα ην εξκελεχνπλ ηεθκεξησκέλα δίλνληαο έκθαζε ζην ζεκείν 

πνπ εθείλνη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ. Δπηπιένλ ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη  έλα ινγνηερληθφ 

θείκελν πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο πνιιαπιψλ εξκελεηψλ, αξθεί απηέο λα ζηεξίδνληαη ζε 

ζηνηρεία κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ πνπ ην ίδην πξνζθέξεη. 

 ζνλ αθνξά ζηελ απνδφκεζε ηεο γλψζεο ζηελ Γεσινγία – Γεσγξαθία, επεηεχρζε 

θαηά κέγα κέξνο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πηλάθσλ ζχκθσλα κε ην θχιιν εξγαζίαο θαη κε 

ηελ κνληεινπνίεζε ηνπο πάλσ ζηα Lego. ζνλ αθνξά ζηηο ελέξγεηεο πνπ νδήγεζαλ ζε 

κεηαγλψζε ζηελ Γεσινγία – Γεσγξαθία, ε ζεκειηψδεο ελέξγεηα είλαη ε θαηαζθεπή ησλ 

ζηξσκάησλ ηεο αηκφζθαηξαο κε ηα ηνπβιάθηα Lego. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθέξεηαη πιένλ: Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θάλεθε ε 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα παξνπζηάζνπλ  «κνληεινπνηεκέλα» θνκκάηηα ησλ αξρηθψλ 

θεηκέλσλ, πξάγκα πνπ απνηεινχζε θαη ηνλ βαζηθφ γλσζηηθφ ζηφρν. 

Αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ 

Οη καζεηέο είραλ ρσξηζηεί ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κηθηήο ζχλζεζεο απφ άπνςε 

θχινπ, γλψζεσλ, εκπεηξηψλ, δεμηνηήησλ, ψζηε αμηνπνηψληαο ηα νθέιε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηέο ηνπο. 

θχιιν εξγαζίαο 

 Οδχζζεηα ε, 320- 328 

Α. Πνην θπζηθφ θαηλφκελν αλαγλσξίδεηε ζην απφζπαζκα πνπ παξαθνινπζήζαηε;  

Β. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ; 

 

Έρεηε βξεζεί ζην παξειζφλ ζε ηξηθπκία;  

Αλ λαη, ηη ληψζαηε θαη πψο αληηδξάζαηε;  Αλ φρη, ζθεθηείηε πνηα ζα ήηαλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζαο θαη πνηεο ελέξγεηεο ζα θάλαηε  ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα επηβηψζεηε. 

 

Α. Πνην θαηλφκελν πεξηγξάθεη ν κεξνο; 

      Β. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ; 

Α. Πνηεο είλαη νη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζην απφζπαζκα απφ ηελ «Καηαηγίδα» θαη ζην 

απφζπαζκα ηεο Οδχζζεηαο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη ε ζαιαζζνηαξαρή; 

        Β. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο; 

Πνηα ζηνηρεία ησλ δχν απνζπαζκάησλ ζεσξείηε θαληαζηηθά θαη πνηα πξαγκαηηθά; 

 

ε πνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε γηα ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε 

ζάιαζζα ζηελ αξραηφηεηα θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή; 

Πνηα ζηνηρεία ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο Οδχζζεηαο ζεσξείηε ξεαιηζηηθά θαη πνηα 

θαληαζηηθά; Σεθκεξηψζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνπβιάθηα Lego δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο θαη κεγέζνπο πξνζπαζήζηε 

λα αλαπαξαζηήζεηε ηε ζθελή ηεο Οδχζζεηαο.(ζεφο- ήξσαο- θαηλφκελν). 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο σο πξνο ην κέγεζνο, ην ρξψκα θαη ηε ζέζε ησλ 

Lego. 

Αζρνινχληαη νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη κε ηα θπζηθά θαηλφκελα; 

Πνηεο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαιχπηεη ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε 

κεηεσξνινγία; 
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ε ηη κνηάδνπλ θαη ζε ηη δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ηνπ αλζξψπνπ ηεο αξραηφηεηαο; 

Έρνληαο σο αθφξκεζε ην κάζεκα ηεο Οδχζζεηαο, αθνινχζεζε ηε δεχηεξε δηδαθηηθή 

ψξα ην κάζεκα ηεο Γεσινγίαο - Γεσγξαθίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο ξψηεζε ηνπο καζεηέο εάλ 

θαη νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη αζρνινχληαη κε ηα θπζηθά θαηλφκελα. Δθείλνη απάληεζαλ 

θαηαθαηηθά θαη αηηηνιφγεζαλ ηελ απάληεζή ηνπο αλαθέξνληαο πσο νη αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη πεξίπνπ ηαπηφζεκεο (κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη αγαζψλ, εμεχξεζε ηξνθήο, 

αλαςπρή, πφιεκνο) θαη απηέο θαιχπηεη ε κεηεσξνινγία. 

Με εληνιή ηνπ αξρεγνχ πνπ φξηζε ε θάζε νκάδα, έγηλε αλάγλσζε απφ ηα κέιε θάζε 

νκάδαο ηεο ζειίδαο 40 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Ο αξρεγφο κειέηεζε ηνλ πίλαθα 1 θαη 

ελεκέξσζε ηελ νκάδα ηνπ γηα ηε ζχζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο: 

 ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΣΡΧΜΑ 

ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ 

ΔΤΡΟ ΣΡΧΜΑΣΟ Δ 

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ ΞΔΚΗΝΧΝΣΑ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΖ 

ΓΖ 

Σξνπφζθαηξα 0 – 15 

ηξαηφζθαηξα 15 – 50 

Μεζφζθαηξα 50 – 80 

Θεξκφζθαηξα ή 

Ηνλφζθαηξα 
80 – 800 

Δμψζθαηξα  > 800 

   

ηε ζπλέρεηα ζπλεξγάζηεθαλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο - αλαιακβάλνληαο ην θαζέλα 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν - θαη ζπκπιήξσζαλ 2 πίλαθεο ζην θχιιν εξγαζίαο. Ο πίλαθαο 2 

πεξηείρε ην κέζν πάρνο θάζε ζηξψκαηνο ζε km θαη ν πίλαθαο 3 ηνλ αξηζκφ απφ 

ηνπβιάθηα Lego πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κέζν πάρνο θάζε ζηξψκαηνο. Μεηά, έλα κέινο απφ 

θάζε νκάδα έγξαςε ηα νλφκαηα ησλ πέληε ζηξσκάησλ ηεο αηκφζθαηξαο έηζη ψζηε λα 

ζρεκαηηζηνχλ πέληε εηηθέηεο. Έζησ πσο ε επηθάλεηα ηνπ ζξαλίνπ είλαη ε επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο. Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ηνπνζεηήζνπλ κηα ζεηξά απφ ηνπβιάθηα, πνπ 

αληηπξνζψπεπε  ην χςνο ζε ρηιηφκεηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

Αθνινχζεζαλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε κία θαηαζθεπή κε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απφ ηνπβιάθηα Lego, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην κέζν πάρνο ησλ 

ζηξσκάησλ ηεο αηκφζθαηξαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο απφ ηνπβιάθηα κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ρξψκαηνο, κεγέζνπο θαη αξηζκφ απφ δνληάθηα, πνπ είρε ην 

θάζε Lego ζηφρεπε ζηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηηο έλλνηεο ηεο κνλάδαο κέηξεζεο θαη 

ηεο θιίκαθαο. 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΣΡΧΜΑ 

ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ 

ΜΔΟ ΠΑΥΟ ΣΡΧΜΑΣΟ 

Δ ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ 

Σξνπφζθαηξα  

ηξαηφζθαηξα  

Μεζφζθαηξα  

Θεξκφζθαηξα ή 

Ηνλφζθαηξα 
  

Δμψζθαηξα  

 

Οη πξνεγνχκελεο νδεγίεο ιεηηνχξγεζαλ σο έλα εγθεθαιηθφ παηρλίδη, πνπ ζθνπφ είρε λα 

θηηαρηεί έλα είδνο «παδι - θαηαζθεπήο». Οη νκάδεο εθκεηαιιεχηεθαλ φιεο ηηο 
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πξνεγνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη κέζσ ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο έθηηαμαλ κηα 

θαηαζθεπή Lego πνπ αληηπξνζψπεπε ηα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο. ε θάζε ζηξψκα 

θφιιεζαλ  κε ζεινηέηπ ηελ αληίζηνηρε εηηθέηα κε ην φλνκα ηνπ ζηξψκαηνο ηεο 

αηκφζθαηξαο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

ΣΡΧΜΑ 

ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟ 

ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ LEGO ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤΝ ΣΟ ΜΔΟ 

ΠΑΥΟ ΣΡΧΜΑΣΟ 

Σξνπφζθαηξα  

ηξαηφζθαηξα  

Μεζφζθαηξα  

Θεξκφζθαηξα ή 

Ηνλφζθαηξα 
 

Δμψζθαηξα  

 

Ο αξρεγφο θάζε νκάδαο φξηζε ηξία κέιε απφ ηελ νκάδα ηνπ πνπ  δσγξάθηζαλ: 1) 

κεξηθά κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα: π.ρ.  ζχλλεθα, νκίριε, βξνρή, ραιάδη, θεξαπλνί θηι. 2) 

κηα νξηδφληηα ισξίδα ε νπνία νλνκάζηεθε νδνλφζθαηξα θαη 3) έλα αεξνπιάλν. Σα 

έθνςαλ θαη ηα θφιιεζαλ κε ζεινηέηπ  ζην ζσζηφ ζηξψκα ηεο αηκφζθαηξαο. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο έθαλαλ επίδεημε ζηνλ θαζεγεηή. Έλα κέινο  απφ ηελ θάζε 

νκάδα θξάηεζε  ην αεξνπιάλν θαη έδεημε πνηα ζα ήηαλ ε ηδαληθή δηαδξνκή, δειαδή απφ 

πνην ζηξψκα πξέπεη λα πεξάζεη, πνηα δηαδξνκή πξέπεη λα θάλεη ην αεξνπιάλν, ψζηε λα 

κελ αληηκεησπίζεη δχζθνια θαηξηθά θαηλφκελα πνπ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ησλ 

επηβαηψλ. 

ην ηέινο φιεο νη νκάδεο απάληεζαλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ 

ηχπνπ κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί αλ εθπιεξψζεθαλ νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο. 

  

Απηναμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

Γηδάζθνληεο:  Παπαδνπνχινπ Δηξήλε (ΠΔ 02) 

                        Λενληαθηαλάθνο Γεψξγηνο (ΠΔ 04) 

 

ηφρνη απηναμηνιφγεζεο                           θιίκαθα απηναμηνιφγεζεο(1-5) 

                                                                       

1. ζρέδην-πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο: 

2. πξνεγεζείζα επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ: 

3. δηαγξαθή ησλ ζηφρσλ   

4. επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δηδαζθαιίαο 

5. ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο (επηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ, κεζφδσλ θαη 

κνξθψλ  

δηδαζθαιίαο) 

6. ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ-ΣΠΔ 

7. αληαπφθξηζε ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 

8. θξηηηθή ζπκκεηνρή 

9. αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

10. ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο δηδαζθαιίαο 

11. νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο κε θπζηθφηεηα 
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12. ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ δηδάζθνληνο 

13. ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ζηε δηακφξθσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ 

14.  γεληθφηεξν θιίκα 

Δπεμήγεζε θιίκαθαο: 1= πνιχ θαθή, 2= θαθή, 3= κέηξηα, 4= θαιή, 5= πνιχ θαιή  

 Απϐ το ερωτηματολϐγιο που δϐθηκε ςτουσ μαθητϋσ παραθϋτονται ενδεικτικϊ 
οριςμϋνεσ ερωτόςεισ: 
1

ε
 Δξψηεζε  

2ε Δξψηεζε 

3ε Δξψηεζε 

7η Ερώτηςη 

8η Ερώτηςη  

12η Ερώτηςη 

 

 
 

Ϊχετε δεχθεύ ςτο 
παρελθόν 
διδαςκαλύα ςε ομϊδεσ; 

Καζφινπ 

 
1-2 
φορϋσ 

3-5 
φορϋσ 

5-10 
φορϋσ 

πϊνω απϐ 
10 

Η ςυνεργαςύα των 
μελών ςτην ομϊδα 
εύχε προβλόματα; 

  θαλέλα 

 
λύγα  αρκετϊ πολλϊ  Πϊρα πολλϊ 

Αν η 
ςυνεργαςύα 
εύχε 
προβλόματα, 
που 
εςτιϊζονται; 

ηε 

ζπλελλφεζε 

κεηαμχ ησλ 

κειψλ 

 

το 
διαφορετικ
ϐ  γνωςτικϐ  
επύπεδο 
των μελών 
 

 τη 
διαφορετι
κό διϊθεςη  
μεταξϑ 
των μελών 

την 
ϋλλειψη 
ςαφοϑσ 
καθοδόγηςη
σ απϐ την 
πλευρϊ του 
εκπαιδευτικ

οϑ 

την 
απειρύα 
τησ 
ομαδοςυν
εργατικόσ 
διαδικαςύ
ασ 

Η κατανόηςη των 
εννοιών με τισ ομϊδεσ 
κρύνεται κατϊ την 
ϊποψό ςασ …… ςε ςχϋςη 
με την παραδοςιακό 
διδαςκαλύα. 

κηθξφηεξε 

 
ύδια Λύγο 

μεγαλϑτερ
η 

 
μεγαλϑτε
ρη 

Πολϑ 
μεγαλϑτε
ρη 

Η διαδικαςύα των Lego 
πόςο βοόθηςε ςτην 
κατανόηςη των εννοιών; 

θαζφινπ 

 
λύγο μϋτρια    πολϑ       πϊρα 

πολϑ 

Ποιουσ από τουσ 
παρακϊτω παρϊγοντεσ 
επηρϋαςε η χρόςη των 
Lego; 
 

1. αυτοπεπούθηςη……………………………… 

2. κοινωνικοπούηςη…………………………… 

3. ςυνεργαςύα…………………………………… 

4. αλληλοςεβαςμϐ……………………………. 

5. κϊποιον ϊλλο (προςδιϐριςε ποιον)……………… 
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Μηα πξφηαζε δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο κε ζέκα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε 
 

Γειηφπνπινο Γηψξγνο  

Δρ. Υιλϐλογοσ, Γυμνϊςιο Περδύκκα 
georgedeliopoulos@yahoo.gr  

  
Γθάιθα Μαξία  

Υιλϐλογοσ, Γυμνϊςιο Περδύκκα  
marina67_ptol@yahoo.gr  

Πεξίιεςε 

Η ςυγκεκριμϋνη εργαςύα παρουςιϊζει μια πρϐταςη διαθεματικόσ διδαςκαλύασ με 
θϋμα την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, η οπούα οργανώθηκε απϐ δϑο φιλολϐγουσ και 
υλοποιόθηκε ςτην Γ΄ τϊξη του Γυμναςύου Περδύκκα τον Μϊιο του 2014. Ο βαςικϐσ 
ςτϐχοσ όταν να γνωρύςουν οι μαθητϋσ τη λειτουργύα τησ Ευρωπαώκό Ϊνωςησ και τα 
δικαιώματα που παρϋχει ςτουσ πολύτεσ τησ, αλλϊ και να ςυνειδητοποιόςουν την 
ευρωπαώκό τουσ ταυτϐτητα. Σο θϋμα προςεγγύςθηκε υπϐ το πρύςμα τεςςϊρων 
ςχολικών μαθημϊτων (Νεοελληνικό Γλώςςα, Νεοελληνικό Λογοτεχνύα, Ιςτορύα, 
Κοινωνικό και Πολιτικό Αγωγό). Οι μαθητϋσ, χωριςμϋνοι ςε ομϊδεσ, ςυμπλόρωςαν 
τα φϑλλα εργαςύασ, αντλώντασ ςτοιχεύα απϐ διϊφορεσ πηγϋσ, ενώ ςτη ςυνϋχεια τα 
παρουςύαςαν και τα ςυζότηςαν ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ. Με βϊςη την 
αυτοαξιολϐγηςη των μαθητών και τισ παρατηρόςεισ των εκπαιδευτικών η 
διαθεματικό διδαςκαλύα εκπλόρωςε τουσ αρχικοϑσ τησ ςτϐχουσ, ενώ προόγαγε την 
κριτικό ςκϋψη, τη ςυνεργατικό μϊθηςη και την ενεργϐ ςυμμετοχό ϐλων των 
μαθητών.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Διαθεματικό διδαςκαλύα, Ευρωπαώκό Ϊνωςη, 
ομαδοςυνεργατικϐτητα, αυτοαξιολϐγηςη. 

Δηζαγσγή 

Η Ελλϊδα αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) απϐ το 1981, 
ενώ απϐ το 2002 ϋχει υιοθετόςει και το κοινϐ ευρωπαώκϐ νϐμιςμα, το ευρώ. Οι αποφϊςεισ 
των ευρωπαώκών θεςμών (Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, Δικαςτόριο, Επιτροπό κ.ϊ.) επηρεϊζουν 
ςε μεγϊλο ποςοςτϐ την καθημερινϐτητα του Ϊλληνα πολύτη, ιδιαύτερα τα τελευταύα χρϐνια 
που η χώρα μασ παλεϑει να ξεπερϊςει την οικονομικό κρύςη με τη βοόθεια των ευρωπαύων 
εταύρων. Παρϐλο αυτϊ, το τακτικϐ ευρωβαρϐμετρο τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για το 
φθινϐπωρο του 2014 ϋδειξε ϐτι μεγϊλο ποςοςτϐ των Ελλόνων απϐ 15 ετών και ϊνω 
αγνοοϑν τα βαςικϊ τουσ δικαιώματα ςτα πλαύςια τησ Ε.Ε. και θα όθελαν να μϊθουν 
περιςςϐτερα πρϊγματα γι’ αυτϊ. Επομϋνωσ, διαπιςτώνεται ϋνα ϋλλειμμα ενημϋρωςησ πϊνω 
ςτα ευρωπαώκϊ θϋματα, κϊτι που πιθανϐτατα δεν εύναι ϊςχετο με την τϊςη των Ελλόνων να 
μην εμπιςτεϑονται την Ε.Ε. και τα θεςμικϊ τησ ϐργανα, αλλϊ και να μην αιςθϊνονται 
ςυνδεδεμϋνοι με την Ε.Ε. ωσ πολύτεσ τησ (Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2014). Καθώσ ϐμωσ οι νϋοι 
του ςόμερα θα κληθοϑν να ζόςουν ς’ ϋνα κοινωνικϐ, οικονομικϐ και πολιτικϐ μϋλλον, το 
οπούο θα φϋρει ολοϋνα και εντονϐτερα τη ςφραγύδα των ευρωπαώκών θεςμών και των 
αποφϊςεών τουσ, η παραπϊνω ϊγνοια θα τουσ καταςτόςει λιγϐτερο ανταγωνιςτικοϑσ και 
αποτελεςματικοϑσ ςε μια παγκοςμιοποιημϋνη κοινωνύα.   

Η παροϑςα εργαςύα ϋχει ωσ θϋμα μια διαθεματικό διδαςκαλύα για την Ευρωπαώκό 
Ϊνωςη, η οπούα οργανώθηκε απϐ τουσ δϑο φιλολϐγουσ του Γυμναςύου Περδύκκα και 

mailto:georgedeliopoulos@yahoo.gr
mailto:marina67_ptol@yahoo.gr
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υλοποιόθηκε ςτην Γ΄ τϊξη τον Μϊιο του 2014, με αφορμό τισ επικεύμενεσ ευρωεκλογϋσ. 
Μϋςα απϐ ςχετικϋσ ςυζητόςεισ με τουσ μαθητϋσ τησ Γ΄ τϊξησ ςτα πλαύςια των μαθημϊτων 
τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ, τησ Ιςτορύασ, τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ και τησ Κοινωνικόσ 
και Πολιτικόσ Αγωγόσ (Κ.Π.Α.) διαπιςτώθηκε η ϊγνοια των περιςςϐτερων μαθητών ωσ προσ 
την ιςτορύα, τη δομό και τη λειτουργύα τησ Ε.Ε.  Καθώσ, λοιπϐν, οι ευρωεκλογϋσ όταν 
καθημερινϐ θϋμα ςτα Μ.Μ.Ε. και οι μαθητϋσ εύχαν πολλϋσ απορύεσ για τα πώσ και τα γιατύ 
τησ εκλογικόσ διαδικαςύασ, κρύθηκε ςκϐπιμο να οργανωθεύ η ςυγκεκριμϋνη διαθεματικό. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

τη διδακτϋα ϑλη των περιςςϐτερων μαθημϊτων τησ Γ΄ Γυμναςύου υπϊρχουν ςχετικϊ 
λύγεσ αναφορϋσ για την Ε.Ε. Για παρϊδειγμα, ςτη δεϑτερη ενϐτητα του ςχολικοϑ βιβλύου για 
τον χολικϐ Επαγγελματικϐ Προςανατολιςμϐ (.Ε.Π.) υπϊρχει ϋνα κεφϊλαιο για τη 
ςϑγχρονη διεθνοποιημϋνη εργαςύα και οικονομύα, ϐπου αναφϋρονται οι δυνατϐτητεσ που 
παρϋχουν οι ευρωπαώκϋσ υπηρεςύεσ απαςχϐληςησ (Γκιϊςτασ κ.ϊ., 2012). Η τϋταρτη ενϐτητα 
του βιβλύου τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ εύναι εξ ολοκλόρου αφιερωμϋνη ςε θϋματα τησ Ε.Ε. 
και του ευρωπαώκοϑ πολιτιςμοϑ (Κατςαροϑ κ.ϊ., 2012). Ξεχωριςτϊ κεφϊλαια για την 
ιςτορύα και τη δομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ αποτελοϑν το 13ο κεφϊλαιο ςτο βιβλύο τησ 
Κ.Π.Α. (ωτηρύου κ.ϊ., 2012) και το 13ο κεφϊλαιο ςτο βιβλύο τησ Ιςτορύασ, ϐπου υπϊρχουν 
ςτοιχεύα και για την ϋνταξη τησ Ελλϊδασ (Λοϑβη & Ξιφαρϊσ, 2012). Καθώσ ϐμωσ τα δϑο 
κεφϊλαια για την Ε.Ε. ςτην Ιςτορύα και την Κ.Π.Α. εύναι προσ το τϋλοσ του βιβλύου, ςυχνϊ οι 
ώρεσ δεν επαρκοϑν για να διδαχθοϑν ςωςτϊ ό παραλεύπονται τελεύωσ.  

Σελειώνοντασ, λοιπϐν, το διδακτικϐ ϋτοσ 2013-2014, ςχετικϋσ ςυζητόςεισ για την εξϋλιξη 
και τη δομό τησ Ε.Ε., για τισ κοινϋσ ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ και τα δικαιώματα των 
Ευρωπαύων πολιτών εύχαν γύνει με τουσ μαθητϋσ τησ Γ΄ τϊξησ μϐνο ςτισ ώρεσ που 
προβλϋπονται απϐ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα για τη διδαςκαλύα τησ 4ησ ενϐτητασ του βιβλύου 
τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ. Επύςησ, καθώσ τελεύωνε η ςχολικό χρονιϊ, οι ώρεσ δεν 
επαρκοϑςαν για τη ςωςτό και λεπτομερό διδαςκαλύα των ςχετικών  κεφαλαύων τησ Κ.Π.Α. 
και τησ Ιςτορύασ. Καθώσ, ϐμωσ, ϐπωσ προαναφϋρθηκε, τα παιδιϊ εξϋφραζαν ςυχνϊ απορύεσ 
για την Ε.Ε. και τισ ευρωεκλογϋσ, αποφαςύςτηκε να πραγματοποιηθεύ μια ςχετικό 
εκπαιδευτικό δρϊςη ςτη Γ΄ Γυμναςύου. Οργανώθηκε, λοιπϐν, και υλοποιόθηκε απϐ τουσ 
φιλολϐγουσ του ςχολεύου τον Μϊιο του 2014 η διαθεματικό διδαςκαλύα με θϋμα την 
Ευρωπαώκό Ϊνωςη. τη ςυγκεκριμϋνη διαθεματικό οι μαθητϋσ διερεϑνηςαν ζητόματα 
ςχετικϊ με την Ε.Ε. και τον ευρωπαώκϐ πολιτιςμϐ μϋςα απϐ την οπτικό τεςςϊρων ςχολικών 
μαθημϊτων: τησ Ιςτορύασ, τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ, τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ και 
τησ Κ.Π.Α.  

Με βϊςη, λοιπϐν, τισ ελλεύψεισ των μαθητών πϊνω ςε θϋματα τησ Ε.Ε. και λαμβϊνοντασ 
υπϐψη τουσ επιμϋρουσ διδακτικοϑσ ςτϐχουσ των ςχετικών με την Ε.Ε. κεφαλαύων ςτα 
μαθόματα τησ Κ.Π.Α., τησ Ιςτορύασ και τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ Γ΄ Γυμναςύου, αλλϊ και 
τουσ διδακτικοϑσ ςτϐχουσ του μαθόματοσ τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ, ϐπωσ αυτού 
ορύζονται ςτο Διαθεματικϐ Ενιαύο Πλαύςιο Προγραμμϊτων πουδών (ΔΕΠΠ) και ςτα 
Αναλυτικϊ Προγρϊμματα πουδών (ΑΠ) τησ Ελληνικόσ Γλώςςασ, τησ Νεοελληνικόσ 
Λογοτεχνύασ, τησ Ιςτορύασ και τησ Κ.Π.Α. για το Γυμνϊςιο (ΥΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003), ωσ 
βαςικού ςκοπού τησ διαθεματικόσ διδαςκαλύασ ορύςτηκαν οι εξόσ:  

 Να ςυνειδητοποιόςουν οι μαθητϋσ ϐτι εκτϐσ απϐ Ϊλληνεσ εύναι και Ευρωπαύοι 
πολύτεσ με δικαιώματα και υποχρεώςεισ. υνεπώσ, η ενημϋρωςη και η ενεργϐσ 
ςυμμετοχό του καθενϐσ μασ ςτα ευρωπαώκϊ ζητόματα εύναι ςημαντικϋσ για τη 
βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των ευρωπαώκών θεςμών.  

 Να προβληματιςτοϑν ωσ προσ τη διεθνοπούηςη τησ εργαςύασ, τησ οικονομύασ και 
των προβλημϊτων (μετανϊςτευςη, οικολογικό καταςτροφό) ςτα πλαύςια μιασ 
ενωμϋνησ Ευρώπησ.  

 Να κατανοόςουν την αλληλεξϊρτηςη ανθρώπων και λαών και την ανϊγκη για 
ςυνεργαςύα, αλληλοςεβαςμϐ και αλληλεγγϑη ςτα πλαύςια μιασ ιςχυρόσ Ευρώπησ, 
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για την ευημερύα ϐλων των λαών, την προςταςύα των οικουµενικών αξιών και των 
ανθρωπύνων δικαιωµϊτων.  

 Παξάιιεια, λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο 

ζπλεξγαηηθήο θαη ζηνρεπκέλεο έξεπλαο, ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο, ηεο 

ζπλδπαζηηθήο ζθέςεο θαη ηεο θξηηηθήο επηινγήο. 

 Να κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα απηναμηνινγεζνχλ σο πξνο 

ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

Ψσ ειδικϐτεροι διδακτικού ςτϐχοι τϋθηκαν οι παρακϊτω:  
 Να αποκτόςουν οι μαθητϋσ οριςμϋνεσ ςτοιχειώδεισ γνώςεισ ςχετικϊ με την ύδρυςη, 

την εξϋλιξη, τα βαςικϊ ϐργανα και τισ βαςικϋσ πολιτικϋσ τησ Ε.Ε., καθώσ και ςχετικϊ 
με τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ ωσ Ευρωπαύων πολιτών. 

 Να ενημερωθοϑν για την ϑπαρξη ευρωπαώκών προγραμμϊτων και πολιτικών, που 
αφοροϑν ϊμεςα τουσ νϋουσ και το μϋλλον τουσ. 

 Να γνωρύςουν τη ςυμβολό και τη ςυμμετοχό τησ Ελλϊδασ ςτη διαδικαςύα τησ 
ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ.  

 Να αποτιμόςουν τον ρϐλο και τη θϋςη τησ Ελλϊδασ ςτην Ε.Ε. ςόμερα.  
 Να κατανοόςουν ϐτι οι αλληλεπιδρϊςεισ των λαών αποτυπώνονται ςτη γλώςςα και 

το λεξιλϐγιϐ τουσ.  
 Να εξοικειωθοϑν ςτην ϊντληςη και ςυλλογό ςτοιχεύων και πληροφοριών απϐ 

διϊφορεσ πηγϋσ (γραπτϋσ, οπτικοακουςτικϋσ) και ςτην παρουςύαςη των απϐψεών 
τουσ μϋςα απϐ την παραγωγό τεκμηριωμϋνου λϐγου. 

 Να ςυζητόςουν για τον κοςμοπολιτιςμϐ μϋςα απϐ το απϐςπαςμα ενϐσ εφηβικοϑ 
μυθιςτορόματοσ, ϐπου ςυναντιοϑνται και επικοινωνοϑν ϋφηβοι απϐ διαφορετικοϑσ 
κϐςμουσ (εθνικϐτητα, κοινωνικό τϊξη).  

 Να ςυζητόςουν για τισ επιρροϋσ των ευρωπαώκών λογοτεχνικών ρευμϊτων ςτη 
νεοελληνικό λογοτεχνύα.  

 Να χρηςιμοποιόςουν τισ γνωςτικϋσ τουσ δεξιϐτητεσ πϊνω ςε διϊφορουσ κλϊδουσ, 
για να διερευνόςουν τα ερωτόματα των φϑλλων εργαςύασ και να αποτυπώςουν τα 
αποτελϋςματα τησ ϋρευνϊσ τουσ με διϊφορουσ τρϐπουσ (πληροφοριακϋσ κϊρτεσ, 
ομιλύα, ϊρθρο).  

Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 

Η διαθεματικό προκρύθηκε ωσ ενδεδειγμϋνη μορφό διδαςκαλύασ για τη ςυγκεκριμϋνη 
εκπαιδευτικό δρϊςη, καθώσ παρουςιϊζει πολλϊ πλεονεκτόματα, ϐπωσ αποδεικνϑουν και 
ςχετικϋσ ϋρευνεσ (Γκοτζαρύδη κ.ϊ., 2007; Κοϑςουλασ, 2004; Lipson κ.ϊ., 1993). Καταρχϊσ, 
αποςκοπεύ ςτη ςφαιρικό καλλιϋργεια των μαθητών και ςτην ολιςτικό προςϋγγιςη τησ 
γνώςησ, ςυνδυϊζοντασ τη μεθοδολογύα και την οπτικό διαφορετικών γνωςτικών κλϊδων, 
για να ςυγκροτόςει ενιαύο ςϑνολο γνώςεων πϊνω ς’ ϋνα θϋμα (Jacobs, 1989: 8; Καρατζιϊ-
ταυλιώτη, 2002; Φατζημιχαόλ, 2010: 222). Επομϋνωσ, η διαθεματικϐτητα ςτην 
ολοκληρωμϋνη τησ μορφό ςημαύνει θεματοκεντρικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ και κατϊργηςη 
των διακριτών μαθημϊτων (Ματςαγγοϑρασ, 2003; Σζϊνη, 2004). Επύςησ, μϋςα ςτα πλαύςια 
μιασ διαθεματικόσ δρϊςησ καλλιεργοϑνται δεξιϐτητεσ και ικανϐτητεσ, ϐπωσ οι δεξιϐτητεσ 
τησ χρόςησ ποικύλων πηγών πληροφϐρηςησ, τησ επικοινωνύασ (γραπτϐσ και προφορικϐσ 
λϐγοσ, επιχειρηματολογύα, διϊλογοσ κ.ϊ.), τησ ςυνεργαςύασ, τησ επύλυςησ προβλημϊτων, τησ 
δημιουργικόσ επινϐηςησ και τησ κριτικόσ επεξεργαςύασ των πληροφοριών. Σϋλοσ, η 
διαθεματικό διδαςκαλύα ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη του ςχολικοϑ παιδαγωγικοϑ 
περιβϊλλοντοσ, καθώσ οι μαθητϋσ εργϊζονται ομαδοςυνεργατικϊ και ςυμμετϋχουν ενεργϊ 
ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. 

Η ομαδοςυνεργατικϐτητα εύναι ςημαντικό παρϊμετροσ ςτη διαθεματικό διδαςκαλύα, 
καθώσ κινητοποιοϑνται μαθητικϋσ μικρο-ομϊδεσ για τη διεξαγωγό μϋρουσ ό ϐλων των 
μαθηςιακών δραςτηριοτότων μϋςα ςε πλαύςια ςυνεργατικών ςχϋςεων, ϐπου ο ρϐλοσ του 
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εκπαιδευτικοϑ εύναι ςυμβουλευτικϐσ και καθοδηγητικϐσ για την καλϑτερη λειτουργύα των 
ομϊδων (Ματςαγγοϑρασ, 2000: 16). Με την ομαδοςυνεργατικό διδαςκαλύα ενθαρρϑνονται 
η ςυλλογικό δρϊςη και η ενεργϐσ ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα, 
ενώ παρϊλληλα προϊγονται οι αξύεσ και οι δεξιϐτητεσ τησ ςυνεργαςύασ, τησ 
διαλλακτικϐτητασ και τησ διαπραγμϊτευςησ για την επύτευξη ενϐσ κοινοϑ ςτϐχου (∆ερβύςησ, 
1998; Κογκοϑλησ, 1994). Σαυτϐχρονα, οι μαθητϋσ, εκφρϊζοντασ  την προςωπικό 
δημιουργικϐτητϊ τουσ μϋςα ςε ςυλλογικϋσ πρακτικϋσ και ϐχι μεμονωμϋνα ό ανταγωνιςτικϊ, 
αναπτϑςςουν μεταξϑ τουσ αιςθόματα ςυμπϊθειασ, ςεβαςμοϑ και αλληλοεκτύμηςησ, 
αμβλϑνοντασ την ετερογϋνεια τησ τϊξησ.   

τα πλαύςια τησ διαθεματικόσ διδαςκαλύασ θα μποροϑςε να δοθεύ ϋμφαςη και ςτην 
αξιοπούηςη των Σεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ), μϋςω των οπούων οι 
μαθητϋσ θα μποροϑςαν να αςκηθοϑν ςε διϊφορεσ δεξιϐτητεσ, χρόςιμεσ για την κοινωνύα του 
μϋλλοντοσ, ϐπωσ εύναι η αναζότηςη και η ςυλλογό πληροφοριών απϐ πολλαπλϋσ πηγϋσ, η 
αξιολϐγηςη τησ ςημαςύασ και τησ αξιοπιςτύασ τουσ. η ςυνθετικό ικανϐτητα ςτην 
επεξεργαςύα τουσ, η μεταφορϊ γνώςεων και λϑςεων μεταξϑ διαφορετικών πλαιςύων και η 
καλλιϋργεια τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ (Κϐμησ, 2004; Ρϊπτησ & Ρϊπτη, 2007). Ψςτϐςο, 
τεχνικϊ προβλόματα δεν επϋτρεψαν τη χρόςη του εργαςτηρύου Πληροφορικόσ ςτη 
ςυγκεκριμϋνη διαθεματικό, ώςτε να αξιοποιηθοϑν οι δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ.  

Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο  

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τουσ προαναφερϐμενουσ γενικοϑσ ςκοποϑσ, τουσ επιμϋρουσ 
διδακτικοϑσ ςτϐχουσ και την παραπϊνω διδακτικό μεθοδολογύα, οργανώθηκε ςτην Γ΄ τϊξη 
του Γυμναςύου Περδύκκα η διαθεματικό διδαςκαλύα με θϋμα την Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Εφϐςον 
το εργαςτόριο Πληροφορικόσ δεν μποροϑςε να χρηςιμοποιηθεύ, η διαθεματικό 
πραγματοποιόθηκε μϋςα ςτη ςχολικό αύθουςα. Οι μαθητϋσ εύχαν ςτη διϊθεςό τουσ μϐνο 
ϋναν φορητϐ υπολογιςτό, χωρύσ ςϑνδεςη ςτο Διαδύκτυο, για να αξιοποιόςουν τουλϊχιςτον 
ςχετικϐ οπτικοακουςτικϐ υλικϐ. Η διϊρκεια τησ διαθεματικόσ περιορύςτηκε ςε τρεισ 
διδακτικϋσ ώρεσ, ώςτε να μην προκληθεύ μεγϊλη αναςτϊτωςη ςτο ωρολϐγιο πρϐγραμμα.   

Οι μαθητϋσ τησ Γ΄ τϊξησ χωρύςτηκαν με κλόρωςη ςε τϋςςερισ ομϊδεσ των πϋντε ατϐμων, 
ενώ με κλόρωςη ορύςτηκε και το μϊθημα, με το οπούο θα αςχολοϑνταν κϊθε ομϊδα. Κϊθε 
ομϊδα ανϋλαβε να εξετϊςει το θϋμα τησ διαθεματικόσ υπϐ το πρύςμα ενϐσ εκ των τεςςϊρων 
εμπλεκϐμενων μαθημϊτων (Ιςτορύα, Κ.Π.Α., Νεοελληνικό Λογοτεχνύα, Νεοελληνικό Γλώςςα). 
Οι δϑο φιλϐλογοι, που οργϊνωςαν τη διαθεματικό διδαςκαλύα, εύχαν τον ρϐλο του 
ςυντονιςτό, ώςτε να βοηθοϑν τουσ μαθητϋσ ςτη ςυμπλόρωςη των φϑλλων εργαςύασ και 
ςτην επύλυςη των ϐποιων προβλημϊτων προϋκυπταν. Σα φϑλλα εργαςύασ όταν αρκετϊ 
επεξηγηματικϊ και ςαφό κι επομϋνωσ ο ρϐλοσ των καθηγητών όταν ελϊχιςτα 
παρεμβατικϐσ. τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ τα μϋλη τησ ομϊδασ αλληλοβοηθοϑνταν 
μεταξϑ τουσ ό ζητοϑςαν βοόθεια απϐ ϊλλη ομϊδα για κϊποια απορύα τουσ. Ψςτϐςο, 
προϋκυψαν και διαφωνύεσ, εντϊςεισ και προβλόματα ςυνεργαςύασ ςτισ ομϊδεσ, τα οπούα δεν 
παραβλϋφθηκαν, αλλϊ αντιμετωπύςτηκαν και λϑθηκαν. Εξϊλλου, αυτϐ που ενδιαφϋρει ςε 
μια διαθεματικό διδαςκαλύα δεν εύναι μϐνο το τελικϐ αποτϋλεςμα αλλϊ και η διαδικαςύα, 
μϋςα απϐ την οπούα πρϋπει να καλλιεργοϑνται ςυνεργατικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ των παιδιών.  

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: «Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ»  

Κοινωνικό και Πολιτικό Αγωγό 

1) Αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ το κεύμενο του ςχολικοϑ βιβλύου, παρουςιϊςτε 
ςτουσ ςυμμαθητϋσ ςασ οριςμϋνα βαςικϊ ςτοιχεύα για τισ αρμοδιϐτητεσ, τη 
ςϑςταςη, τη λειτουργύα και τον τρϐπο εκλογόσ ό διοριςμοϑ των μελών ςτα 
θεςμικϊ ϐργανα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο και 
Κοινοβοϑλιο Νϋων, Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο, υμβοϑλιο Τπουργών τησ Ε.Ε., 
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Ευρωπαώκό Επιτροπό, Ευρωπαώκϐ Δικαςτόριο, Ελεγκτικϐ υνϋδριο, 
Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα, Επιτροπό Περιφερειών, Οικονομικό και 
Κοινωνικό Επιτροπό, Ευρωπαύοσ Διαμεςολαβητόσ). 

2) Αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ το κεύμενο του ςχολικοϑ βιβλύου, αναφϋρετε 
ποιοι θεωροϑνται Ευρωπαύοι πολύτεσ και ποια δικαιώματα ϋχουν, καθώσ και 
ποιο κεύμενο καθορύζει τισ υποχρεώςεισ και τα δικαιώματα των πολιτών τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

3) Αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ το κεύμενο του ςχολικοϑ βιβλύου, αναφϋρετε 
τουσ ςτϐχουσ τησ κοινόσ ευρωπαώκόσ κοινωνικόσ πολιτικόσ, τησ κοινόσ 
εξωτερικόσ πολιτικόσ και πολιτικόσ αςφϊλειασ.  

4) Με βϊςη το διϊγραμμα ςτη ςελύδα 129 του ςχολικοϑ βιβλύου, ποια κρϊτη 
ςυνειςφϋρουν τα περιςςϐτερα χρόματα ςτον προϒπολογιςμϐ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και πϐςο τοισ εκατϐ ςυνειςφϋρει η Ελλϊδα; ε ποιουσ 
τομεύσ επενδϑει τα περιςςϐτερα χρόματα η Ευρωπαώκό Ϊνωςη; 

5) Αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ το κεύμενο του ςχολικοϑ βιβλύου, παρουςιϊςτε 
ςτουσ ςυμμαθητϋσ ςασ οριςμϋνεσ πληροφορύεσ για τα ευρωπαώκϊ 
προγρϊμματα «equal» και «eEurope». 

χόμα 1. Σο φύλλο εργαςύασ τησ Κοινωνικόσ και Πολιτικόσ Αγωγόσ. 

Μετϊ απϐ μια ειςαγωγό απϐ τουσ δϑο καθηγητϋσ για το θϋμα και τη μϋθοδο εργαςύασ, οι 
μαθητϋσ εύχαν ςτη διϊθεςό τουσ τισ δϑο πρώτεσ ώρεσ τησ διαθεματικόσ, για να 
ςυμπληρώςουν τα φϑλλα εργαςύασ. Κϊθε ομϊδα εργϊςτηκε ξεχωριςτϊ, κϊνοντασ ϋρευνα ςε 
ςχολικϊ εγχειρύδια και λεξικϊ ό αξιοποιώντασ το οπτικοακουςτικϐ υλικϐ. Σην τρύτη και 
τελευταύα ώρα ϐλεσ οι ομϊδεσ παρουςύαςαν τισ εργαςύεσ τουσ ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ. 
Κατϊ την παρουςύαςη των εργαςιών κϊθε ομϊδασ οι υπϐλοιπεσ ομϊδεσ ςχολύαζαν, 
διϐρθωναν και ςυμπλόρωναν τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Παρϊλληλα, με αφορμό τισ ερωτόςεισ 
των φϑλλων εργαςύασ και τισ απαντόςεισ των μαθητών ϋγινε μια εποικοδομητικό ςυζότηςη 
πϊνω ςε θϋματα που αφοροϑν το μϋλλον τησ Ευρώπησ και τη θϋςη τησ Ελλϊδασ ςτην Ε.Ε.  Ο 
ςτϐχοσ όταν να παρουςιϊςουν ϐλοι οι μαθητϋσ ϋνα μϋροσ τησ ςυλλογικόσ τουσ προςπϊθειασ 
και να ςυμμετϊςχουν ςτη ςυζότηςη, εκφρϊζοντασ τεκμηριωμϋνα τισ γνώςεισ και τισ 
απϐψεισ τουσ. Η ανατροφοδϐτηςη απϐ τα θετικϊ και τα αρνητικϊ ςχϐλια των ςυμμαθητών 
τουσ και του καθηγητό αποτϋλεςε ςύγουρα μια ωφϋλιμη διαδικαςύα για τουσ ύδιουσ.  

Σα φϑλλα εργαςύασ, τα οπούα ςτη ςυνϋχεια αναρτόθηκαν ςτο ιςτολϐγιο του ςχολεύου 
(http://blogs.sch.gr/gymperdi),  περιλϊμβαναν μια ποικιλύα ερωτημϊτων, οριςμϋνα απϐ τα 
οπούα απαιτοϑςαν βιβλιογραφικό ϋρευνα, ϊλλα την καταςκευό πληροφοριακών καρτών και 
ϊλλα την εξαγωγό πληροφοριών απϐ εικϐνεσ, χϊρτεσ, πύνακεσ, διαγρϊμματα και 
οπτικοακουςτικϐ υλικϐ.  

το φϑλλο εργαςύασ τησ Κ.Π.Α. (χ. 1) οι μαθητϋσ κλόθηκαν να παρουςιϊςουν ςτουσ 
ςυμμαθητϋσ τουσ οριςμϋνεσ βαςικϋσ πληροφορύεσ για τη δομό και τη λειτουργύα των 
θεςμικών οργϊνων τησ Ε.Ε., για τα δικαιώματα των Ευρωπαύων πολιτών, τισ βαςικϋσ κοινϋσ 
ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ και για δϑο ευρωπαώκϊ προγρϊμματα που αφοροϑν την απαςχϐληςη 
και τη χρόςη του Διαδικτϑου ςτην καθημερινϐτητα. Για να απαντόςουν τισ ερωτόςεισ του 
φϑλλου εργαςύασ και να οργανώςουν την παρουςύαςό τουσ, οι μαθητϋσ αςκόθηκαν ςτο να 
αντλοϑν τισ αναγκαύεσ πληροφορύεσ ϐχι μϐνο μϋςα απϐ κεύμενα αλλϊ κι απϐ εικϐνεσ, πύνακεσ 
και διαγρϊμματα του ςχολικοϑ βιβλύου (Κεφϊλαιο 13).  

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: «Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ»  

Νεοελληνικό Γλώςςα 

http://blogs.sch.gr/gymperdi
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χόμα 2. Σο φύλλο εργαςύασ τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ. 

το φϑλλο εργαςύασ τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ (χ. 2) οι μαθητϋσ τησ αντύςτοιχησ 
ομϊδασ κλόθηκαν να μελετόςουν δϑο κεύμενα γνωςτών ακαδημαώκών για την ενωμϋνη 
Ευρώπη και τισ προκαταλόψεισ των Ευρωπαύων απϋναντι ςε διαφορετικοϑσ λαοϑσ και 
πολιτιςμοϑσ. τη ςυνϋχεια, ϊντληςαν τισ αναγκαύεσ πληροφορύεσ απϐ κϊθε κεύμενο, ώςτε να 
απαντόςουν ς’ ερωτόςεισ κατανϐηςησ και χρηςιμοπούηςαν το λεξικϐ για μια ϊςκηςη 
λεξιλογύου. Σϋλοσ, αξιοποιώντασ τισ γνώςεισ τουσ πϊνω ςτα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 
ςυγκεκριμϋνων κειμενικών ειδών και τισ πληροφορύεσ των δϑο κειμϋνων, ςυνϋταξαν μια 
περύληψη, μια ομιλύα και ϋνα ϊρθρο, τα οπούα και παρουςύαςαν ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ 
την τρύτη ώρα τησ διαθεματικόσ.  

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: «Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ»  

Ιςτορύα 

1) Αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ το κεύμενο του ςχολικοϑ βιβλύου, αναφϋρετε 
τουσ παρϊγοντεσ που ευνϐηςαν τη δημιουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
μετϊ τον Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο. 

2) Αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ το κεύμενο και τουσ χϊρτεσ του ςχολικοϑ 
βιβλύου, ςχεδιϊςτε πληροφοριακϋσ κϊρτεσ με τα γεγονϐτα των παρακϊτω 
ετών – ςταθμών ςτην ιςτορύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ: 1949, 1950, 1951, 
1957, 1973, 1981,  1986, 1990, 1992, 1995, 1999, 2004, 2007. 

3) Αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ το κεύμενο του ςχολικοϑ βιβλύου, ςχεδιϊςτε 
πληροφοριακϋσ κϊρτεσ με τα γεγονϐτα των παρακϊτω ετών– ςταθμών 
ςτην πορεύα ϋνταξησ τησ Ελλϊδασ ςτην Ε.Ε.: 1961, 1975, 1979, 1981, 2002, 
2004.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Μελετόςτε το κεύμενο «Για μια ποιοτικό βύωςη τησ Ενωμϋνησ Ευρώπησ» του Γ. 
Μπαμπινιώτη ςτην εφημερύδα ΣΟ ΒΗΜΑ (01/02/2004) και απαντόςτε ςτισ 
παρακϊτω ερωτόςεισ:   
1) Γρϊψτε την περύληψη του παραπϊνω κειμϋνου. 
2) ϑμφωνα με τον ςυγγραφϋα, ποιεσ αντιφϊςεισ χαρακτηρύζουν την 

ευρωπαώκό ιςτορύα; 
3) ϑμφωνα με τον ςυγγραφϋα, ποιεσ εύναι οι προϒποθϋςεισ για μια ποιοτικό 

ϋνωςη των ευρωπαώκών κρατών; 
4) ημειώςτε τα ςυνώνυμα των λϋξεων φανατιςμόσ, αντιφϊςεων, 

πολυμορφύα και τα αντώνυμα των λϋξεων ςυνϋνωςη, ςταθερό, ςημαντικϐ. 
5) υντϊξτε μια ομιλύα προσ τουσ ςυμμαθητϋσ ςασ με θϋμα την αναγκαιϐτητα 

τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και προτεύνετε τρϐπουσ, με τουσ οπούουσ μποροϑν 
να ϋρθουν πιο κοντϊ οι νϋοι των διαφϐρων κρατών τησ Ευρώπησ.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  
Μελετόςτε το κεύμενο «Η αλαζονεύα των Ευρωπαύων και ο φϐβοσ για τον 
Ϊτερο» του Γ. Δερτιλό απϐ ομιλύα του ςτη Γαλλικό χολό Αθηνών και 
απαντόςτε ςτισ παρακϊτω ερωτόςεισ:   
1) Σι αποδεικνϑει η ευρωπαώκό ιςτορύα μϋχρι και ςόμερα ωσ προσ τισ 

προκαταλόψεισ και τον ρατςιςμϐ των Ευρωπαύων; 
2) υντϊξτε ϋνα ϊρθρο με θϋμα τον ρατςιςμϐ ςτην Ελλϊδα του ςόμερα. 
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4) ϑμφωνα με το απϐςπαςμα απϐ τη ςυνθόκη ύδρυςησ τησ ΕΟΚ ςτο ςχολικϐ 
βιβλύο, ποιοι ςτϐχοι τησ εφαρμϐζονται ςόμερα και ποιοι ϐχι;  

5) Αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ το κεύμενο του ςχολικοϑ βιβλύου, αναφϋρετε 
αυτοϑσ που αντιδροϑςαν ςτην προοπτικό ϋνταξησ τησ Ελλϊδασ ςτην 
Ευρωπαώκό Ϊνωςη. 

6) Αντλώντασ πληροφορύεσ απϐ το κεύμενο του ςχολικοϑ βιβλύου, αναφϋρετε 
τουσ τρϐπουσ, με τουσ οπούουσ ενιςχϑθηκε η Ελλϊδα οικονομικϊ απϐ την 
Ευρώπη. Θεωρεύτε ϐτι η ευρωπαώκό οικονομικό βοόθεια απϋδωςε 
μακροπρϐθεςμα μϋχρι και ςόμερα τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα ςτην 
Ελλϊδα; 

7) ϑμφωνα με το απϐςπαςμα τησ ομιλύασ του Κ. ημύτη ςτο ςχολικϐ βιβλύο, 
ποιεσ εύναι οι αξύεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και τι κινδυνεϑει να 
καταντόςει η Ευρωπαώκό Ϊνωςη;  

8) Παρακολουθεύςτε το διϊγγελμα του Κωνςταντύνου Καραμανλό  απϐ την 
Ελληνικό Σηλεϐραςη ςτην επιφϊνεια εργαςύασ του υπολογιςτό και 
απαντόςτε ςτην παρακϊτω ερώτηςη: για ποιουσ λϐγουσ κρύθηκε ωφϋλιμη 
η ϋνταξη τησ Ελλϊδασ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη; 

9) Αφοϑ ςυμβουλευτεύτε τον διπλανϐ χϊρτη, εντοπύςτε τισ περιοχϋσ 
προϋλευςησ των μεταναςτών προσ την 
Ευρώπη και τισ αιτύεσ που τουσ ωθοϑν ςτη 
μετανϊςτευςη. 

χόμα 3. Σο φύλλο εργαςύασ τησ Ιςτορύασ. 

το φϑλλο εργαςύασ τησ Ιςτορύασ (χ. 3) η αντύςτοιχη ομϊδα χρειϊςτηκε να αξιοποιόςει 
τισ πληροφορύεσ του ςχολικοϑ βιβλύου (Κεφϊλαιο 13) και ςχετικϐ οπτικοακουςτικϐ υλικϐ 
(χϊρτεσ, βύντεο), για να απαντόςει τισ ερωτόςεισ και να ςχεδιϊςει πληροφοριακϋσ κϊρτεσ με 
τα βαςικϊ γεγονϐτα-ςταθμοϑσ απϐ την ύδρυςη, την εξϋλιξη τησ Ε.Ε. και την ϋνταξη τησ 
Ελλϊδασ. Παρϊλληλα, μϋςα απϐ τισ ερωτόςεισ οι μαθητϋσ κλόθηκαν να προβληματιςτοϑν 
και να καταθϋςουν την ϊποψό τουσ γϑρω απϐ διϊφορα ζητόματα και προβλόματα, που 
ϊπτονται τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ (κοινϋσ πολιτικϋσ, ςυνοχό και αλληλεγγϑη κρατών-
μελών, αξύεσ Ε.Ε., μετανϊςτευςη), ώςτε την τρύτη ώρα τησ παρουςύαςησ να γύνει μια 
ςυζότηςη γι’ αυτϊ τα θϋματα με την ολομϋλεια τησ τϊξησ.   

το φϑλλο εργαςύασ τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ (χ. 4) επιλϋχθηκε το απϐςπαςμα 
του ςχολικοϑ βιβλύου «Γνωριμύα με τη Μϐνικα» απϐ το μυθιςτϐρημα του Κοςμϊ Πολύτη 
Eroica (Καγιαλόσ κ.ϊ., 2012: 209-215), καθώσ τα θϋματα του ςυγκεκριμϋνου κειμϋνου 
(εφηβεύα, ηρωιςμϐσ) ανταποκρύνονται ςτα ενδιαφϋροντα των μαθητών. Επιπλϋον, ςτο ϋργο 
του Πολύτη διακρύνονται αρκετϋσ επιρροϋσ απϐ τα ευρωπαώκϊ λογοτεχνικϊ ρεϑματα 
(μοντερνιςμϐσ, γαλλικϐσ ςυμβολιςμϐσ, αγγλικϐ μυθιςτϐρημα), οπϐτε υπόρξε αφορμό για να 
ςυζητηθεύ η επύδραςη τησ ευρωπαώκόσ λογοτεχνύασ ςτη νεοελληνικό. Αφοϑ μελϋτηςαν οι 
μαθητϋσ το ςυγκεκριμϋνο απϐςπαςμα, κλόθηκαν να απαντόςουν ς’ ερωτόςεισ που 
ςχετύζονται με την κατανϐηςη, τισ αφηγηματικϋσ τεχνικϋσ και την ιδεολογικό ανϊλυςη του 
κειμϋνου. την ιδεολογικό ανϊλυςη δϐθηκε μεγαλϑτερη ϋμφαςη ςτον κοςμοπολιτιςμϐ του 
ςυγγραφϋα και γενικϐτερα των ςϑγχρονων Ελλόνων. Για να απαντόςουν ςτισ ερωτόςεισ, οι 
μαθητϋσ χρηςιμοπούηςαν το ςχολικϐ βιβλύο των Κειμϋνων Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ και 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              822 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

φωτοτυπύεσ με ιμπρεςιονιςτικοϑσ πύνακεσ απϐ το Διαδύκτυο (Αγγελοποϑλου, 2011). 
Παρϊλληλα, ϋγινε και μια ςϑντομη αναφορϊ απϐ τη φιλϐλογο ςτο ϋργο του Πολύτη, τη γενιϊ 
του ’30 και ςτισ νϋεσ τϊςεισ ςτην πεζογραφύα με υλικϐ που ςυγκϋντρωςε απϐ ςχετικό 
βιβλιογραφύα (Καλλύνησ, 2001; Κοκκινύδη, 2011).  

          ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: «Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ»  

Νεοελληνικό Λογοτεχνύα 

Α. Κατανόηςη 
1) Να χωρύςετε το απϐςπαςμα ςε ενϐτητεσ και να δώςετε τύτλο ςτην 

καθεμιϊ. 
2) Να χαρακτηρύςετε τα πρϐςωπα που αναφϋρονται ςτο απϐςπαςμα. 
3) Να αφηγηθεύτε ςϑντομα την υπϐθεςη. Ποια θϋματα θύγονται κατϊ τη 

γνώμη ςασ; 

Β. Ιδεολογικό ανϊλυςη 
1) Να εντοπύςετε τα ςημεύα, ϐπου διαφαύνεται ο κοςμοπολιτιςμϐσ του 

ςυγγραφϋα (χρόςη ξενικών φρϊςεων, ελληνικών με ξϋνη προφορϊ, 
εξελληνιςμϋνων  λϋξεων, ξενϐφερτοι κώδικεσ ςυμπεριφορϊσ, εθιμοτυπύα, 
εκπαύδευςη, κοινωνικϐ περιβϊλλον και εθνικϐτητεσ ηρώων). 

2) Η παρϋα των παιδιών δεν εύναι εθνικϊ αμιγόσ. Δημιουργεύ αυτϐ πρϐβλημα 
ςτην επικοινωνύα τουσ; Πώσ το αντιμετωπύζουν τα παιδιϊ; Ποια ςτϊςη 
απϋναντι ςτουσ Ευρωπαύουσ διαφαύνεται ςτο απϐςπαςμα; Τπογραμμύςτε 
τα ςχετικϊ χωρύα. 

Γ. Αφηγηματικϋσ τεχνικϋσ – γλώςςα 
1) α) Ποιοσ αφηγεύται την ιςτορύα και ποιοσ παρεμβαύνει ςτην 

αφόγηςη;  Τπογραμμύςτε τα ςχετικϊ χωρύα. 
               β) Μποροϑμε να διακρύνουμε πϐτε μιλϊ ο αφηγητόσ και πϐτε μονολογεύ ο 

όρωασ; 
      γ) Μποροϑμε να διακρύνουμε  εϑκολα τισ χρονικϋσ βαθμύδεσ αφόγηςησ: 

παρελθϐν- παρϐν - μϋλλον; 
      δ) Εύναι ξεκϊθαρα τα ϐρια ανϊμεςα ςτο ϐνειρο και την πραγματικϐτητα; 
      ε) Με ποιο ςημεύο ςτύξησ δηλώνει ο ςυγγραφϋασ την αλλαγό χρονικοϑ 

επιπϋδου; 
2) Εντοπύςτε τα επαναλαμβανϐμενα μοτύβα (περικεφαλαύα, περιβϐλι) ςτο 

κεύμενο. Ποιο ρϐλο παύζουν ςτην αφόγηςη; 
3) Η γλώςςα του κειμϋνου εύναι η δημοτικό. Παρατηρεύςτε ωςτϐςο τισ 

φρϊςεισ «τι μϋλλει γενϋςθαι;» (ςελ. 210) και «εν περιδϋραιον μαργαριτών» 
(ςελ. 211). Πώσ ακοϑγονται αυτϋσ οι φρϊςεισ μϋςα ςτο κεύμενο; Αν τισ 
ςυνδϋςουμε με το μεταξικϐ καθεςτώσ τησ εποχόσ και την προςόλωςό του 
ςτο αρχαύο παρελθϐν, με ςτϐχο τη δημιουργύα του Γ΄ Ελληνικοϑ 
Πολιτιςμοϑ, ποια ςτϊςη νομύζετε ϐτι κρατϊ ο ςυγγραφϋασ απϋναντύ του; 

Δ. Μεταγνωςτικϋσ δραςτηριότητεσ 
1) Διαλϋξτε ο καθϋνασ απϐ μια φωτοτυπημϋνη εικϐνα πύνακα και γρϊψτε ωσ 

υπϐτιτλο ϐποια ςκηνό ό φρϊςη του κειμϋνου ςϊσ φϋρνει ςτο νου. 
2) τον καθημερινϐ μασ λϐγο χρηςιμοποιοϑμε ξενικϋσ εκφρϊςεισ ολοϋνα και 
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πιο ςυχνϊ. Γιατύ γύνεται αυτϐ; 

χόμα 4. Σο φύλλο εργαςύασ τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ. 

Αμηνιφγεζε ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο  

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαθεματικόσ διδαςκαλύασ επιχειρόθηκε η αξιολϐγηςό τησ 
μϋςα απϐ τα ςχϐλια των μαθητών και τισ παρατηρόςεισ των δϑο φιλολϐγων – ςυντονιςτών 
ωσ προσ τισ ποιοτικϋσ παραμϋτρουσ τησ προςπϊθειασ και τησ ςυμπεριφορϊσ των μαθητών 
(ςυνεργαςύα ςτα πλαύςια τησ ομϊδασ, επιμϋλεια, ςυνϋπεια, προςπϊθεια, κριτικό ικανϐτητα). 
Επιπλϋον, ϐλοι οι μαθητϋσ ςυμπλόρωςαν ϋνα φϑλλο αυτοαξιολϐγηςησ, ϐπου αςκόθηκαν ςτο 
να αξιολογοϑν τεκμηριωμϋνα την ατομικό και ςυλλογικό τουσ προςπϊθεια, να εντοπύζουν 
τισ αδυναμύεσ τουσ και να τισ διορθώνουν. το τϋλοσ, τουσ δϐθηκε για ςυμπλόρωςη ϋνα 
κεύμενο με κενϊ, το οπούο περιεύχε τισ βαςικϋσ πληροφορύεσ για τη λειτουργύα και τουσ 
θεςμοϑσ τησ Ε.Ε., καθώσ και για το λογοτεχνικϐ κεύμενο που μελϋτηςαν.  

Όπωσ δόλωςαν τα ύδια τα παιδιϊ και παρατόρηςαν και οι καθηγητϋσ, μϋςα απϐ τη 
διαθεματικό διδαςκαλύα οι μαθητϋσ ϋμαθαν πολλϊ περιςςϐτερα πρϊγματα για την Ε.Ε. Δεν 
εύναι τυχαύο ϐτι ϐλοι ςυμπλόρωςαν με ευκολύα το κεύμενο με τα κενϊ, ακϐμη και τα ςημεύα 
που δεν εύχαν μελετόςει ωσ ομϊδα. Αυτϐ δεύχνει ϐτι πρϐςεχαν ϐχι μϐνο κατϊ τη 
ςυμπλόρωςη των φϑλλων εργαςύασ αλλϊ και ςτην παρουςύαςη των υπϐλοιπων ομϊδων, 
αφομοιώνοντασ οριςμϋνα βαςικϊ ςτοιχεύα για την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, τα οπούα εύναι καλϐ 
να γνωρύζουν ωσ μϋλλοντεσ Ευρωπαύοι πολύτεσ. Επύςησ, ςυνεργϊςτηκαν πολϑ καλϊ μεταξϑ 
τουσ, ςεβϐμενοι ο ϋνασ τον ϊλλον και αςκόθηκαν ςτην αναζότηςη πληροφοριών απϐ 
διϊφορεσ πηγϋσ. Σϋλοσ, βρόκαν πολϑ ενδιαφϋροντα και ευχϊριςτα το θϋμα και την ϐλη 
διαδικαςύα τησ διαθεματικόσ, κϊτι που όταν εμφανϋσ απϐ τισ αντιδρϊςεισ τουσ. 

πκπεξάζκαηα 

υνοψύζοντασ, θα λϋγαμε ϐτι οι γενικού ςκοπού και οι ειδικϐτεροι διδακτικού ςτϐχοι τησ 
διαθεματικόσ διδαςκαλύασ, οι οπούοι τϋθηκαν ςτην αρχό, επιτεϑχθηκαν. Μϋςα απϐ τη 
ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικό δρϊςη οι μαθητϋσ γνώριςαν τη δομό και τη λειτουργύα τησ Ε.Ε., 
διαπύςτωςαν τη ςημαςύα των αποφϊςεών τησ ςτην καθημερινϐτητα των Ευρωπαύων 
πολιτών και ςυζότηςαν για τα προβλόματα και τισ προοπτικϋσ τησ Ε.Ε. και τησ Ελλϊδασ ωσ 
κρϊτουσ-μϋλουσ τησ. Ϋταν πολϑ ςημαντικϐ το ϐτι η προςϋγγιςη του θϋματοσ τησ Ε.Ε. ϋγινε 
μϋςα απϐ την ενεργϐ ςυμμετοχό των μαθητών και τη ςυνεργατικό μϊθηςη. Αυτϐ κατϋςτηςε 
τη διδαςκαλύα πιο ενδιαφϋρουςα, ακϐμη και για μαθητϋσ με μαθηςιακϊ προβλόματα, οι 
οπούοι ϋνιωςαν ϐτι μποροϑν να ςυμμετϊςχουν και να ςυνειςφϋρουν ςε μια ομαδικό 
προςπϊθεια.  

Επομϋνωσ, ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη επιβεβαιώθηκε η ϊποψη ϐτι η διαθεματικϐτητα 
προϊγει την ολιςτικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ, την κριτικό ςκϋψη, τη ςυνεργαςύα και την 
κοινωνικό αλληλεπύδραςη των μαθητών. Θα προςθϋταμε και τη ςυνεργαςύα των 
εκπαιδευτικών, κϊτι που ςυχνϊ λεύπει, αλλϊ αποτελεύ αναγκαύα προϒπϐθεςη για την 
επιτυχημϋνη εφαρμογό καινοτϐμων δρϊςεων ςτην εκπαύδευςη. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδεη νινθιεξσκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ 

έηνπο, ε νπνία πινπνηήζεθε ππφ ην πξίζκα θαηλνηφκσλ γλσζηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ, κε ηελ 

εθαξκνγή ηερληθψλ εμαηνκηθεπκέλεο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ. Καηά ηηο  θάζεηο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξαγσγήο εξεπλεηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο καζεηέο αμηνπνηήζεθαλ νη ΣΠΔ θαη ε 

δεκηνπξγηθή γξαθή σο δηδαθηηθά εξγαιεία ζην πιαίζην ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ΝΔ ινγνηερλίαο 

αλαδεηθλχνληαο ην κεραληζκφ ηεο ζπγγξαθήο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, εληζρχνληαο ηε βησκαηηθή 

πξφζιεςή ηνπ θαη επλνψληαο ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Λέμεηο θιεηδηά: ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε, ινγνηερλία, δεκηνπξγηθή γξαθή, ΣΠΔ 

Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα ηξία ζεκαληηθά θηλήκαηα επεξέαζαλ ην ζεσξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή: (α) ην θίλεκα ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ, αμηαθή ζέζε ηνπ νπνίνπ είλαη 

φηη ε γλψζε νηθνδνκείηαη ζπιινγηθά θαη ζπλεξγαηηθά (Vygotsky, 1988), (β) ην θίλεκα ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ην νπνίν πξνζδίδεη έκθαζε ζηε ζηνρεπκέλε ζηελ θαηαλφεζε δηδαζθαιία 

(Bruner, 1997),θαη (γ) ην θίλεκα γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο πνπ εθθξάδεηαη 

θαη απνηππψλεηαη ζε ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (Wineburg & Grossman, 2000). 

Δχινγα ε επξεία επηθξάηεζή ηνπο θαηέζηεζε παξσρεκέλεο θαη αλελεξγέο ηηο δνκηθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζηαδηαθά νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο αθφκε θηλήκαηνο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε, πνπ ππνζηεξίδεη πξσηίζησο φηη ε 

αμηνιφγεζε απνηειεί ζπλεπζχλε δαζθάινπ θαη καζεηψλ, απνβιέπεη ζηελ απνηίκεζε ηφζν 

ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή φζν θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ λα αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ ζε 

απζεληηθέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ιακβάλεη ππφςε ηε δηαθνξεηηθή λνεκνζχλε ησλ 

καζεηψλ, θαη αληαπνθξίλεηαη κε επειημία ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξίζηαζεο (MacBeath 

et al., 2000: 92-93). Παξάιιεια, φηαλ ελζσκαηψλεηαη ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαδεηθλχνπλ ηελ επηλνεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, 

λα θαζηζηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θηήκα ηνπο, θαζψο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο (Ζιηνπνχινπ, 2013). 

Τπφ ην ίδην πξίζκα δχν κνξθέο παξαδνζηαθήο αμηνιφγεζεο έρνπλ ππνζηεί έληνλε 

θξηηηθή (Weigle, 2002): (α) ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη ζχγθξηζεο, θαη (β) ηα ηεζη επίδνζεο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα. Οη επηθξηηέο δηαηείλνληαη φηη έλα ζηαζκηζκέλν 

ηεζη είλαη άθακπην θαη ζηαηηθφ, θαζψο επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαη φρη ζην 

πψο ν καζεηήο θαηαιήγεη ζηελ απάληεζε (Tsaggari &  Papageorgiou, 2012). Δλψ, αθφκε 

θαη νη πην έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηηο 

ζεκαληηθέο αλψηεξεο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ καζεηψλ (Tsaggari, 2004). 
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Ζ πξνηεηλφκελε δξάζε αμηνπνηεί ζην πιαίζην ηεο ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο ηελ 

απηναμηνιφγεζε θαη ηελ εηεξναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ απνηειεί ηελ επξχηεξε ζεσξεηηθή αξρή δφκεζεο ησλ ζρεδηαδφκελσλ θχιισλ 

εξγαζίαο. Δλαξκνληζκέλε κε ην πξναλαθεξζέλ ζεσξεηηθφ ζρήκα θαη κε δεδνκέλν φηη ε ελεξγφο 

εµπινθή ησλ µαζεηψλ ζηε µαζεζηαθή δηαδηθαζία απνηειεί ηε ζεζµνζέηεζε ηεο µαζεηηθήο 

απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο σο απνδεθηψλ µνξθψλ αμηνιφγεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 

2004), ε παξνχζα δξάζε θηλείηαη ζε έλα πιαίζην θαζαξά «καζεηνθεληξηθφ» θαη απαηηεί 

πξνζσξηλή θαηάξγεζε ηεο παξαδνζηαθήο αμηνινγηθήο ηεξαξρίαο ζηελ ηάμε (Anastasiadou & 

Iliopoulou, 2014).   
Παξάιιεια, κε βάζε ηελ αξρή φηη ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην ζρνιείν ζηφρν 

έρεη, κεηαμχ άιισλ, λα παηδαγσγεί θαη λα εηζάγεη ην καζεηή ζηελ πνιηηηζκηθή 

θαηαλφεζε, ζηελ αληίιεςε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Καλαηζνχιε, 

2002) θαη, ζπγρξφλσο, λα ζπκβάιεη «ζηελ αηζζεηηθή, γισζζηθή, θνηλσληθή 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπ θαη ζηελ ςπρνπλεπκαηηθή ηνπ σξίκαλζε» (Καηζίθε‐Γθίβαινπ, 

2007: 224), ε ππαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο είλαη 

ειιεηκκαηηθή. Δμάιινπ, φζν πην νπζηαζηηθά επηθνηλσλεί ν καζεηήο-αλαγλψζηεο κε ηε 

ινγνηερλία, ηφζν κεγαιψλεη θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γη' απηήλ 

(Υνληνιίδνπ & Απνζηνιίδνπ, 1999: 97).  

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ε αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ θαη ησλ ΣΠΔ απνηεινχλ ηηο θαηάιιειεο δνκέο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ε ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε ζηε Λνγνηερλία (Ζιηνπνχινπ θ.ά., 2014). Ζ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δνκψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο 

δηαθνξεηηθνχ, δηαδξαζηηθνχ θαη δπλακηθνχ, επηθνηλσληαθνχ κνληέινπ πξφζιεςεο ηεο 

ινγνηερλίαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εκβαζχλεη ζηα λέα θεηκεληθά είδε 

πνπ αλαδηαηάζζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ινγνηερλίαο, ην ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ 

αλαγλψζηε, ηηο ζπγγξαθηθέο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ εληαίνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ε 

ρξήζε βησκαηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο, φπσο είλαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή, είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζηνλ 21ν αηψλα 

(http://ebooks.edu.gr/2013/allmaterial.php). Σνχην επεηδή ε δεκηνπξγηθή γξαθή 

θαηαδεηθλχεη ζηε ζπγγξαθηθή πξάμε ηνπο ηξφπνπο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ε ινγνηερλία 

επεμεξγάδεηαη ην αλζξψπηλν βίσκα θαη ην κεηαπνηεί, κέζσ ηεο κπζνπιαζίαο, ζε αθήγεζε 

θαη πινθή (Μαπξίδνπ & Ζιηνπνχινπ, ππφ έθδνζε). Δπηπξνζζέησο, ζπλάδεη κε ηελ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ πξνηηκήζεσλ/ ζηπι θαη μερσξηζηψλ ηχπσλ 

λνεκνζχλεο (Gardner, 1999). Άιισζηε, εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ φηη ε 

δεκηνπξγηθή γξαθή πξνσζεί ηελ αλάπηπμε κηαο ηζρπξήο πξνζσπηθφηεηαο βνεζψληαο 

ζπγρξφλσο ζηελ απνθαηάζηαζε δπζιεηηνπξγηψλ ζε γλσζηηθφ επίπεδν (King et al., 2013).  

Σέινο, ν ζπλδπαζκφο ελδνθεηκεληθφηεηαο θαη ππεξθεηκεληθφηεηαο  σο απφηνθν ηεο 

ςεθηαθήο ινγνηερλίαο θαη ηεο δηάδνζεο ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ εηζάγεη θαηλνχξηα 

δεδνκέλα (Νηθνιαΐδνπ θ.ά., 2014). πσο ε ινγνηερληθή γξαθή πεξηιακβάλεη θάπνηα 

βήκαηα απφ ηε ζχιιεςε κηαο ηδέαο κέρξη ηελ απνηχπσζε ηεο ζε ινγνηερληθφ θείκελν, 

έηζη θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή νθείιεη λα εθαξκφδεηαη κέζα ζε έλα πιαίζην, 

αθνινπζψληαο ζηνρεπκέλα βήκαηα. Κάζε δξαζηεξηφηεηά ηεο πξνυπνζέηεη έλα 

αλαγλσζηηθφ ζηάδην πξηλ ηε ζπγγξαθηθή άζθεζε, ην νπνίν ζηε λέα ςεθηαθή επνρή 

ζπληαηξηάδεη ην ινγνηερληθφ αλάγλσζκα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Έλα ςεθηαθφ, 

αθνπζηηθφ, νπηηθφ, πνιπηξνπηθφ θείκελν κπνξεί λα απνηειέζεη εμίζνπ παξαγσγηθφ 

ζπγγξαθηθφ εξέζηζκα κε έλα ζπκβαηηθφ βηβιίν. ην επφκελν ζηάδην, αθνινπζεί ε άζθεζε 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ο θαζεγεηήο νξίδεη κε ζαθήλεηα ηα δεηνχκελά ηεο. Οη καζεηέο 

κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ αηνκηθά ή θαη ζε νκάδεο. Σν πην ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ην ηειεπηαίν, ε παξνπζίαζε θαη ε ζπδήηεζε ησλ καζεηηθψλ 

http://ebooks.edu.gr/2013/allmaterial.php
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δνθηκψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Δθεί νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηα θείκελά ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα. Οη νκαδηθέο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο βαζίδνληαη ζηα ήδε δνζκέλα θείκελα, αιιά 

ηαπηφρξνλα ηα ππεξβαίλνπλ ιακβάλνληαο ππφςε ην επξχηεξν θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ θαη αμηνπνηψληαο ηα γισζζηθά θαη ινγνηερληθά ίρλε σο κήηξεο 

παξαγσγήο πξσηφηππσλ θεηκέλσλ. Αθνινπζεί ζπληνληζκέλε ζπδήηεζε. Έλα λέν 

αλαγλσζηηθφ πεξηβάιινλ δηακνξθψλεηαη, ην νπνίν αλακνξθψλεη ηελ νπηηθή θαη ηελ 

πξννπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο σο ζεσξίαο θαη πξάμεο.  

Καηλνηφκα δξάζε 

ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ηελ νπνία πινπνίεζαλ νη εηζεγήηξηεο ζην Πεηξακαηηθφ 

ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΠΠΘ) ππφ ην πξίζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζηφρσλ, εθαξκφζηεθαλ ηερληθέο εμαηνκηθεπκέλεο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ, ελψ νη ίδηεο ηερληθέο πηνζεηήζεθαλ θαη θαηά ηηο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ. 

Δπηπιένλ, θαηά ηηο  θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξαγσγήο εξεπλεηηθνχ έξγνπ απφ 

ηνπο καζεηέο αμηνπνηήζεθαλ νη ΣΠΔ θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή. Αλαιπηηθφηεξα, ην 

εγρείξεκα πεξηιακβάλεη εηήζηα ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο 

ΝΔ Λνγνηερλίαο Πηινηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηε ινγνηερλία θαη θηλείηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο 

ζεκαηηθνχο θαηαλεκεκέλνπο αλά ηξίκελν άμνλεο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηα Νέα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.pdf): 

 Πνξηξέηα εθήβσλ ζηε ινγνηερλία 

 Ζ εηεξφηεηα ζηε ινγνηερλία 

 Θέαηξν 

Οη ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο νξίδνληαη σο εμήο αλά επίπεδν: 

Γλσζηηθνί, κε ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ νη καζεηέο αλακέλεηαη λα: 

 πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ 

 θαηαλνήζνπλ θαη αλαιχζνπλ ινγνηερληθά θείκελα 

 ζπγθξίλνπλ ινγνηερληθά θείκελα 

Γεμηνηήησλ, κε ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ νη καζεηέο αλακέλεηαη λα: 

 ελεξγνπνηήζνπλ πξνγελέζηεξεο γλψζεηο 

 θαιιηεξγήζνπλ ζηξαηεγηθέο 

 αλαπηχμνπλ δηεξεπλεηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα 

ηάζεσλ, κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο αλακέλεηαη λα: 

 ζθηαγξαθνχλ θαη λα ζπγθξίλνπλ πνξηξέηα εθήβσλ 

 ζπλεθηηκνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε ηεο εθεβηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο 

 επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εθήβνπο θαη ζε πξνβιήκαηα ηεο 

παιηφηεξεο θαη ζχγρξνλεο δσήο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο εθήβνπο. 

Α' ηξίκελν 

Καηά ην πξψην ηξίκελν αμηνπνηήζεθαλ ηα εμήο ινγνηερληθά θείκελα:  
1. Άιθε Εέε "Οη αλακλήζεηο ηεο Κσλζηαληίλαο" 

2. Γηψξγνο Ησάλλνπ "Να 'ζαη θαιά δάζθαιε! " 

3. Γηακαληήο Αμηψηεο "Ζ Άλλα ηνπ Κιήδνλα" 

4. Εσξδ αξή "Καη πάιη ζην ζρνιείν..." 

5. Εσξδ αξή "Νηλέη" 

6. Έιιε Αιεμίνπ "Ο κπακπάο δελ εξρφηαλ" 

7. Λέλα αξαληίηε "πσο ηα βιέπεη θαλείο..." 

Παξάιιεια, νη άμνλεο ελαζρφιεζεο κε ηα θείκελα εμαθηηλψζεθαλ ζηα παξαθάησ 

επίπεδα: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.pdf
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1. Έθεβνη θαη ζχγρξνλα πξνβιήκαηα 

2. Έθεβνη θαη ιατθή παξάδνζε 

3. Έθεβνη θαη θνηλσληθή δσή 

4. Έθεβνη θαη νηθνγέλεηα 

5. Έθεβνη θαη ζρνιηθή δσή 

6. Έθεβνη θαη θνηλσληθνπνίεζε 

7. Έθεβνη θαη ζρέζεηο κε ηνλ εαπηφ ηνπο 

Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ αξρηθά εξεπλήζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ απφ νκάδεο 

καζεηψλ ηα πξναλαθεξζέληα ινγνηερληθά θείκελα. Αθνινχζσο δηαλεκήζεθαλ ζηνπο 

καζεηέο θχιια εξγαζίαο (Μαπξίδνπ & Ζιηνπνχινπ, ππφ έθδνζε) βάζεη ησλ νπνίσλ 

εθπνλήζεθαλ αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο (βι. ελδεηθηηθά Παξάξηεκα 1) θαη 

παξνπζηάζηεθαλ ζε εηδηθή εθδήισζε. ηε δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ δφζεθαλ ζηνπο 

καζεηέο εηδηθά δηακνξθσκέλα θχιια εξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξνπζηάζεσλ 

θαη ηε γεληθή αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Σα θχιια απηά ζπγθεληξψζεθαλ, 

θαηαγξάθεθαλ, ςεθηνπνηήζεθαλ θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

Β' ηξίκελν 

Καηά ην δεχηεξν ηξίκελν ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ εκπινπηίζηεθε κε δηαζεκαηηθέο 

δηδαζθαιίεο κε ηα εμήο εκπιεθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα: λενειιεληθή ινγνηερλία, 

ηζηνξία, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή, αξρέο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε επηρεηξήζεθε κε αθνξκή ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο β' Γπκλαζίνπ ζην θείκελν 

Μπέξηνιη Μπξερη, Γηα ηνλ φξν «κεηαλάζηεο»: Κάησ απφ πνηεο πεξηζηάζεηο ηεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο ππήξμαλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο, δειαδή άλζξσπνη πνπ αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ 

απφ ηελ παηξίδα ηνπο ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο θξνλεκάησλ; Πνηεο νη ζπλέπεηεο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία απφ ηε θπγή ηνπο; (Απεπζπλζήηε ζηνλ θαζεγεηή ηεο Ηζηνξίαο γηα λα 

ζαο δψζεη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζηελ έξεπλα.) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα δνκήζεθε ζε 2 δηδαθηηθέο ψξεο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζή ηεο 

έγηλε ζην πιαίζην ηεο «εξγαζίαο ζε νκάδεο». Γηα ηελ πινπνίεζή ηεο εθαξκφζηεθε ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε έηζη ψζηε φρη κφλν λα επηηεπρζεί ν γλσζηηθφο ζηφρνο, αιιά 

ηαπηφρξνλα νη καζεηέο κέζα απφ ηελ φιε δηαδηθαζία λα αζθήζνπλ ηε γιψζζα δπλακηθά, 

λα απνιαχζνπλ κηα πνηθηιία γλψζεσλ, λα αζρνιεζνχλ κε αληηθείκελα θαη έλλνηεο πνπ 

ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη παξάιιεια λα αλαθαιχςνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο 

κεζφδνπο εχξεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. 

Σν ινγνηερληθφ θείκελν Μπ. Μπξερη, εθηφο απφ θεληξηθφο άμνλαο δηδαζθαιίαο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην ζεβαζκφ ζηελ εηεξφηεηα, ιεηηνχξγεζε σο αθνξκή ψζηε νη 

καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θαη ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαη ζε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθν-πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην. 

ηφρνη ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ήηαλ:  

Γλσζηηθνί: 

 ε δηαρξνληθή ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο  

 ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

 λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα βνεζήζεη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο. 

Παηδαγσγηθνί:  

 λα θηλεζεί ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ νη ίδηνη 

νη καζεηέο επηιέγνπλ 
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 λα δνζεί ζηα παηδηά ε επθαηξία λα αλαδεηήζνπλ, λα δηεξεπλήζνπλ, λα ζπλζέζνπλ, λα 

δηεμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα  

 λα εξγαζηνχλ νκαδνζπλεξγαηηθά θαη λα απηελεξγήζνπλ.  

Ο νηθνλνκνιφγνο ηνπ ζρνιείνπ θξφληηζε ψζηε νη καζεηέο λα ιάβνπλ ηελ αλαγθαία 

βηβιηνγξαθία γηα λα κειεηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην ζέκα. Παξάιιεια, νξγαλψζεθε 

έθζεζε θσηνγξαθηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Καηά ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα 

αλαιχζεθαλ θαη επεμεγήζεθαλ έλλνηεο θαη φξνη πνπ νη καζεηέο ρξεηάδνληαλ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, πξνβιήζεθε ζηνπο καζεηέο α) πιηθφ κέζσ δηαδηθηπαθψλ 

ζπλδέζκσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ λαδηζκφ θαη ηνλ θαζηζκφ 

http://www.ekebi.gr/fakeloi/fascism/main.htm θαη β) πιηθφ γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ 

πξνζθπγηά κέζα απφ θσηνγξαθίεο, εηθαζηηθά έξγα θαη ηξαγνχδηα: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5409/extras/activities/i

ndexH_2_metaselida/indexh_2_metaselida.html θαζψο θαη γηα ηνπο πνιηηηθνχο 

πξφζθπγεο: http://www.elia.org.gr/civil_war_greek/civilwargr.htm 

Σε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα παξνπζηάζηεθε ην ζέκα: «Ο μέλνο: εηθφλεο ηνπ άιινπ ζηε 

ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία». Αθνχ δηαβάζηεθαλ ινγνηερληθά θείκελα πνπ κηινχλ γηα ηνλ 

μέλν,  εμεηάζηεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ιφγνο «θαηαζθεπάδεη» ξαηζηζκφ θαη 

ππνζάιπεη ηελ μελνθνβία. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη επίιπζε απνξηψλ.  

Οκάδεο καζεηψλ αλέιαβαλ εξγαζίεο κε ηα αθφινπζα ζέκαηα:  
1. Γηαβάδνπκε θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο «άιισλ» (ηζηγγάλνπο, 

κεηαλάζηεο, Δβξαίνπο, αιινεζλείο γεληθψο…) θαη επηρεηξνχκε ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ 

κχζσλ γηα ηνπο μέλνπο. Γξακαηνπνηνχκε ηα θείκελα πνπ καο ζπγθηλνχλ.  

2. Γξάθνπκε εκείο γηα ηνλ μέλν. Κάλνπκε αλζνιφγηα. 

3. Μεηαηξέπνπκε ηα ινγνηερληθά θείκελα ζε άιια κέζα επηθνηλσλίαο (π.ρ. ξαδηνθσληθέο 

εθπνκπέο, θφκηθο, γεινηνγξαθία), εληνπίδνπκε ηνλ μέλν κέζα καο.  

θνπφο ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο καο πσο ν 

θφβνο απέλαληη ζηνλ μέλν είλαη ζηελ νπζία θφβνο απέλαληη ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. 

Καηά ην ίδην ηξίκελν νξγαλψζεθε δέπηεξε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία κε ηα εμήο 

εκπιεθφκελα γλσζηηθά πεδία: λενειιεληθή ινγνηερλία, ηζηνξία, ζξεζθεπηηθά. Δπηιέρζεθε 

ε ελλνηνθεληξηθή νξγάλσζε γχξσ απφ ην ζέκα «Θξεζθεπηηθή εηεξφηεηα θαη ινγνηερλία» 

θαη κε βάζε έλλνηεο πνπ «δηαηξέρνπλ» ηα εκπιεθφκελα καζήκαηα, ζπλδέζεθε άκεζα ε 

ζρνιηθή γλψζε κε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθά βηψκαηα ησλ καζεηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003). Οη δηαζεκαηηθέο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ ζε επαθή νη καζεηέο 

είλαη: δηαθνξεηηθφηεηα, αλεθηηθφηεηα, δηθαίσκα, επζχλε, αιιειεμάξηεζε, ζείν. 

Δηδηθφηεξα, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε επηρεηξήζεθε κε αθνξκή ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πξνηείλεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο β' Γπκλαζίνπ ζην 

θείκελν ηνπ Γθ. Δ. Λέζηλθγ Ζ ηζηνξία ηνπ δαρηπιηδηνχ: πδεηήζηε κε ηνπο θαζεγεηέο ηεο 

Ηζηνξίαο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ γηα ηα δηάθνξα ηζηνξηθά θαηλφκελα ζξεζθεπηηθνχ 

θαλαηηζκνχ θαη αλαθεξζείηε εηδηθφηεξα ζηελ αλάγθε ηεο αλεμηζξεζθίαο. Σν θείκελν 

εληάζζεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε ζην πιαίζην ησλ πηινηηθψλ ζρνιείσλ επξχηεξε ζεκαηηθή 

ελφηεηα ηνπ β΄ ηξηκήλνπ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο «Δηεξφηεηα ζηε ινγνηερλία». 

Σν ινγνηερληθφ θείκελν Γθ. Δ. Λέζηλθγ, εθηφο απφ θεληξηθφο άμνλαο δηδαζθαιίαο γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην ζεβαζκφ ζηελ εηεξφηεηα, ιεηηνχξγεζε θαη σο  αθνξκή 

ψζηε νη καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζείνπ δηαρξνληθά θαη δηαηνπηθά απφ δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά δφγκαηα. Βαζηθφο ζηφρνο 

ήηαλ λα βξνχλ νη καζεηέο πψο ε ζρέζε απηή απνηππψλεηαη ζε δηαθνξεηηθά γξακκαηεηαθά 

είδε θαη ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο επνρέο, αθνχ πξψηα θαηαλνήζνπλ ηα θνηλά ζηνηρεία 

θαη ηηο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θάζε ζξεζθεία αληηκεησπίδεη ηνλ άλζξσπν θαη 

ππφζρεηαη ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ. Παξάιιεια, επηρεηξήζεθε ε έληαμε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο ζην πιαίζην ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, αθνχ πξψηα 

http://www.ekebi.gr/fakeloi/fascism/main.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5409/extras/activities/indexH_2_metaselida/indexh_2_metaselida.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5409/extras/activities/indexH_2_metaselida/indexh_2_metaselida.html
http://www.elia.org.gr/civil_war_greek/civilwargr.htm


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              831 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

δηεπθξηλίζηεθε ν φξνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

(http://gr.humanrights.com/#/home). Σν δεηνχκελν ήηαλ λα δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηε 

ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζείν θαη λα εληνπίζνπλ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ 

λα πξνζεγγίζεη ηνλ ζεφ, λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ. Δπηκέξνπο ζηφρν απνηέιεζε ε 

πξνζπάζεηα λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ηελ αιιεγνξία θαη λα εληνπίζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηεο απφ άιια δηδαθηηθά θεηκεληθά είδε. Παξάιιεια, επηρεηξήζεθε ε έληαμε ησλ 

αιιεγνξηθψλ θεηκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθν-πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα δνκήζεθε ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Αξρηθά νη καζεηέο 

παξαθνινχζεζαλ κηα εηζαγσγηθή παξνπζίαζε γηα ηελ παξαβνιή ηνπ θαινχ ακαξείηε: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B118/106/847,3168/extras/Html/kef2_en15_eisagogiki_parousiasi_popup.htm θαη έλα 

βίληεν κε ην ίδην ζέκα: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B118/106/847,3168/extras/Html/kef2_en15_O_kalos_Samareitis_video_popup.htm. 

Αθνινχζσο,  ζπδήηεζαλ γηα ην πξφηππν ζπλαλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη θαηά πφζν 

απηφ ζπλάδεη κε ηνλ νξηζκφ ηεο αλεμηζξεζθίαο: «αλεμηζξεζθία: ε αλαγλψξηζε ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη ηεο ηζνηηκίαο ησλ ζξεζθεηψλ απέλαληη ζην λφκν: 

Σν ζχληαγκα ηνπ 1827 δελ θαζηέξσλε απιψο ηε ζξεζθεπηηθή αλνρή αιιά ηελ πιήξε 

απνδνρή.» [πεγή: Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα]. 

Αθνινχζεζε πξνβνιή ζχληνκνπ βίληεν κε ζέκα: «Να ζέβεζαη ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ άιισλ». ηε ζπλέρεηα  δηαβάζηεθαλ ηα αθφινπζα ινγνηερληθά θείκελα 

θαη εμεηάζηεθε ην πεξηερφκελν θαη ν ζηφρνο ηνπο: 
1. Σα Υξηζηνχγελλα ηνπ Σα Κη Κν (Δηξήλε Μαξά) 

2. Ο Ννξληίλ ζηελ εθθιεζηά (Έιζα Υίνπ) 

3. Οη πκπαηξηψηεο κνπ (Γηαζίλ Μερκέη) 

Οκάδεο καζεηψλ αλέιαβαλ εξγαζίεο κε ηα αθφινπζα ζέκαηα:  
1. Πψο απνηππψλεηαη ην ζξεζθεπηηθφ βίσκα ζηα ινγνηερληθά θείκελα, πνπ ζαο έρνπλ δνζεί; 

Να πεξηγξάςεηε ηε δηθή ζαο εκπεηξία απφ ηελ επαθή ζαο κε αλζξψπνπο θαη ιαηξεπηηθνχο 

ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ ζαο ζξήζθεπκα. 

2. Φαλαηηζκφο θαη ζξεζθεία: Αθνχ κειεηήζεηε ην πιηθφ πνπ ζαο έρεη δνζεί, ζπκεζείηε θαη 

θαηαγξάςηε γεγνλφηα θαλαηηζκνχ θαη ζηηο ηξεηο κεγάιεο ζξεζθείεο (ρξηζηηαληζκφο, 

ηζιακηζκφο, ηνπδατζκφο). Γξάςηε έλα ζρεηηθφ κε ην ζέκα ινγνηερληθφ θείκελν 

(εκεξνιφγην, κπζνπιαζία, πνίεκα, επηζηεκνληθή θαληαζία, δνθίκην, εκεξνιφγην, 

επηζηνιή/γξάκκα, θηι.). Γηα ηελ νξζή ζχληαμε ηνπ γξακκαηεηαθνχ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ 

ζα επηιέμεηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηηο αληίζηνηρεο ζεκεηψζεηο πνπ ζαο έρνπλ δνζεί ζην 

κάζεκα θαη ηα ζρεηηθά θχιια εξγαζίαο. Θπκεζείηε φηη θάζε θεηκεληθφ είδνο έρεη ηνπο 

δηθνχο ηνπ δνκηθνχο, ζπληαθηηθνχο θαη γισζζηθνχο θαλφλεο θαη πξνζπαζήζηε λα 

θηλεζείηε ζην απαηηνχκελν θεηκεληθφ πιαίζην.  

3. Παξαηεξήζηε θαιά απηά ηα παηδηά (βι. Δηθφλα 1). Ση ηα ελψλεη θαη ηη ηα ρσξίδεη; 

Πηζηεχεηε πσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο θαη αλάγθεο; Πξνζπαζήζηε λα θαληαζηείηε 

θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο πξνζεπρέο ησλ παηδηψλ απηψλ. Μπνξείηε λα εκπλεπζηείηε απφ ηελ 

ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ «Σα Υξηζηνχγελλα ηνπ Σα Κη Κν». 

4. Με αθνξκή ην πνίεκα ηνπ Σ. Λεηβαδίηε Πηζηεχσ πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε ην/ηα δηθφ/α 

ζαο πηζηεχσ. 

 

http://gr.humanrights.com/#/home
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/847,3168/extras/Html/kef2_en15_eisagogiki_parousiasi_popup.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/847,3168/extras/Html/kef2_en15_eisagogiki_parousiasi_popup.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/847,3168/extras/Html/kef2_en15_O_kalos_Samareitis_video_popup.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/847,3168/extras/Html/kef2_en15_O_kalos_Samareitis_video_popup.htm


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              832 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

 

Δηθφλα 1. Απεηθνλίζεηο πηζηψλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπκάησλ 

Αλαδεηήζεθε ζηα ινγνηερληθά θείκελα ν ηξφπνο πνπ απνηππψλεηαη ην ζξεζθεπηηθφ 

βίσκα θαη επηρεηξήζεθε λα πεξηγξάςνπλ νη καζεηέο ηε δηθή ηνπο εκπεηξία απφ ηελ επαθή 

κε αλζξψπνπο θαη ιαηξεπηηθνχο ρψξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ην δηθφ ηνπο ζξήζθεπκα. Οη 

καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, ζπκπιήξσζαλ θχιια εξγαζίαο θαη ζπδήηεζαλ ηα 

εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα. 

Γ' ηξίκελν 

Καηά ην ηξίην ηξίκελν νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ απφ ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ πξνζθιήζεθαλ γη‘ απηφ ηνλ ζθνπφ. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ: 

(1) Σε δηαδξαζηηθή παηδαγσγηθή παξάζηαζε «Μηθξφο Πξίγθεπαο» ηνπ αηλη Δμππεξχ 

απφ ηε ζεαηξηθή νκάδα Μηθξφο Βνξξάο. Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο δηαζθεπήο είλαη ε αγάπε ηνπ 

Πξίγθηπα γηα ην Σξηαληάθπιιφ ηνπ, πνπ φκσο είλαη ηφζν δχζθνιν θαη αληηθαηηθφ. Οη 

καζεηέο παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο ελειηθίσζεο ηνπ κηθξνχ πξίγθεπα. Κάζε 

ζηαζκφο ηνπ είλαη θαη κηα γλψζε γηα ηε δσή θαη γηα ηνλ θφζκν ησλ κεγάισλ. 

(2) Σε δηαδξαζηηθή παηδαγσγηθή παξάζηαζε «Νηφκπξε ληελ» απφ ηε ζεαηξηθή νκάδα 

Παπαιάγθη, κηα ρηνπκνξηζηηθή αληηξαηζηζηηθή ηζηνξία, πνπ ηε δσληαλεχνπλ ηξεηο 

εζνπνηνί κε ειάρηζηα ζθεληθά κέζα θαη κε πνιιή θαληαζία. ην «Νηφκπξε Νηελ» κία 

παξέα εθήβσλ ςάρλεη ζηε γεηηνληά ηεο γηα έλα «ρακέλν» πνδήιαην, ππνζέηνληαο φηη ην 

έρεη θιέςεη ν θαηλνχξηνο, μέλνο καζεηήο πνπ εκθαλίζηεθε ζην ζρνιείν. Γελ γλσξίδνπλ 

φκσο ηίπνηα γηα ηνλ καζεηή απηφ, παξά κφλν κία θξάζε πνπ έρνπλ αθνχζεη. Ζ θξάζε 

«Νηφκπξε ληελ» γίλεηαη νδεγφο ηνπο ζε κία πεξηπέηεηα, αιιά θαη κέζν γηα λα γλσξίζνπλ 

θαιχηεξα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνλ άιιν. 

Με ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δχν απηψλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ε ζεαηξηθή παηδεία 

ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ βξέζεθε ζην πξνζθήλην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 
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θαη πξαθηηθψλ. Βαζηθφο ζθνπφο ησλ βησκαηηθψλ απηψλ δξάζεσλ ήηαλ λα πξνζεγγίζνπλ 

νη καζεηέο ην ζεαηξηθφ θείκελν σο έλα ινγνηερληθφ θείκελν κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπκβάζεηο 

ηνπ είδνπο.  

Γεληθφ ζπκπέξαζκα 

Ζ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζε έλα πηινηηθφ ζρνιείν  νπδφισο 

ζπληζηά δέζκεπζε. Οη κειεηψκελεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη επξείεο, πξνζαξκνζκέλεο 

ζηε θηινζνθία ηνπ πξφηδεθη (ε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ αλαπηχζζεηαη ζε θάζεηο, µε 

δηαθξηηή ζηνρνζεζία ζηελ θάζε µία) θαη ζπλάδνπλ κε ηα αλζνινγεκέλα ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ινγνηερληθά θείκελα. πλεπψο, ε πηνζέηεζή ηνπο απφ έλα ζπκβαηηθφ ζρνιείν 

δελ πξνζθξνχεη ζε ζεζκηθέο αιιά νχηε θαη παηδαγσγηθέο αξρέο.  

ην πιαίζηφ ηεο ε ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε έρεη ζπλδξάκεη κε ηνλ αλαηξνθνδνηηθφ ηεο 

ραξαθηήξα ζε βειηησηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη εηζαγάγεη κηα 

θαηλνηφκα αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, αιιά θαη ηε δηδαζθαιία 

γεληθφηεξα. Δηδηθφηεξα, θαιιηεξγήζεθε µηα πιαηεηά πνηθηιία αλαγλσζηηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, µέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε θεηµέλσλ απφ φιν ην θάζµα ηεο 

πνιηηηζµηθήο παξαγσγήο, απφ φια δειαδή ηα δηαθνξεηηθά είδε ηεο εηθνληθήο, ζεαηξηθήο 

θαη µαδηθήο επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, νη καζεηέο θαηαλφεζαλ φηη νη ινγνηερληθέο αμίεο 

ζρεηίδνληαη µε ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηελ θνηλσληθή νµάδα πνπ ηηο παξάγεη, είλαη 

επνµέλσο πξνζδηνξηζµέλεο ηζηνξηθά, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηε ζρεηηθφηεηα αιιά θαη 

ηελ πνηθηιία ηνπο. Σέινο, φπσο δηαθάλεθε απφ ηα θχιια απηναμηνιφγεζεο θαη 

εηεξναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ (Μαπξίδνπ & Ζιηνπνχινπ, ππφ έθδνζε), νη καζεηέο 

επηθξφηεζαλ ηνλ απνδεζκεπκέλν απφ ηελ παξαδνζηαθή εμεηαζηνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

θαηλνηφκν ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο ινγνηερλίαο, αλαγλψξηζαλ θαη ζπλφδεςαλ κε 

επηδνθηκαζηηθά ζρφιηα ηελ έιιεηςε απνζπαζκαηηθφηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο µε ηελ αλζξψπηλε εµπεηξία θαη, επνµέλσο, 

ηε ζεµαζία ηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζµνπ ζηνλ νπνίν δνχµε θαη ηνπ εαπηνχ µαο. 

ρέζε πνπ φρη κφλν δελ αλαδεηθλχεηαη φηαλ ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε ινγνηερλία 

αλαιψλεηαη ζε έλα γξαπηφ εμεηαζηηθφ δνθίκην, πξντφλ, κάιηζηα, αξθεηέο θνξέο 

απνζηήζηζεο, αιιά αθπξψλεηαη φηαλ ε επηδίσμε ηνπ «άξηζηα» ζε έλα πξνθαζνξηζκέλσλ 

νξζψλ απαληήζεσλ γξαπηφ κνηξαία αθαηξεί ηε δπλαηφηεηα απφ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηε ζρεηηθφηεηα θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ 

εξµελεπηηθψλ ινγνηερληθψλ πξνζεγγίζεσλ.  
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Παξάξηεκα 1 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ - ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΞΗΧΣΖ, Ζ ΑΝΝΑ ΣΟΤ ΚΛΖΓΟΝΑ 

 

Α΄ Μέξνο 

 

1. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ 

Γηακαληή Αμηψηε, θαζψο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ. πληάμηε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

γηα ην ζπγγξαθέα θαη έλα έληππν παξνπζίαζεο ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. 

2. ην απφζπαζκα κπνξείηε λα εληνπίζεηε αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ 

ιατθψλ εζίκσλ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία. πγθεληξψζηε θαη 

θαηαγξάςηε πιεξνθνξίεο γηα ην έζηκν ηνπ Κιήδνλα. Δκπινπηίζηε ηεο κε ζηνηρεία πνπ ζα 

βξείηε ζην δηαδίθηπν θαη απφ άιιεο πεγέο θαη ζπληάμηε κηα παξνπζίαζε (ppt).   

3. Πνηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο ζην απφζπαζκα πνπ ζαο 

δίλεηαη; Πνηα εληχπσζε δεκηνπξγείηαη ζηνλ αλαγλψζηε απφ ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αθεγεκαηηθψλ ηξφπσλ; Γηεξεπλείζηε ηε γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ, ηα εθθξαζηηθά κέζα, ην 

χθνο θαη ηα αθεγεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηαβάζηε άιια απνζπάζκαηα έξγσλ ηνπ 

Γηακαληή Αμηψηε θαη θαηαιήμηε ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε γιψζζα θαη ηνπο εθθξαζηηθνχο 

ηεο ηξφπνπο. 

http://3dim-evosm.web.auth.gr/conference/pp.419-428.pdf
http://3dim-evosm.web.auth.gr/conference/pp.419-428.pdf
http://ebooks.edu.gr/2013/allmaterial.php
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.pdf
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4. Επιχειριςτε να  θχογραφιςετε τθ δικι ςασ εκφραςτικι ανάγνωςθ του κειμζνου ι 
να δραματοποιιςετε ζνα μικρό μζροσ του. Η δραματοποίθςθ μπορεί να παρουςιαςτεί 
είτε ωσ κεατρικό δρϊμενο είτε ωσ ςφντομο βίντεο. Η επιλογι δικι ςασ. 
5. Αφοφ επιςκεφκείτε τθν προςωπικι ιςτοςελίδα του Διαμαντι Αξιϊτθ 
(http://axiotisd.gr/) και μελετιςετε το υλικό και ςυνεντεφξεισ, να ςυντάξετε ζνα κείμενο 
ςτο οποίο να παρουςιάηετε μια ςυνοπτικι αποτίμθςθ του ζργου του.  
 
Βϋ Μζροσ 
 
1. κιαγραφιςτε το πορτρζτο των εφιβων, όπωσ αυτό προβάλλεται μζςα από το 
απόςπαςμα. Αντιπαραβάλλετε κατά τθ ςκιαγράφθςθ το πορτρζτο τθσ Άννασ και του 
αφθγθτι. Αποτελοφν για ςασ τα δφο αυτά πρόςωπα οικείεσ εφθβικζσ μορφζσ και 
γιατί; 
2. Σο περιςτατικό με τθν Άννα παρουςιάηεται από ζναν ϊριμο ςε θλικία αφθγθτι ωσ 
εμπειρία τθν οποία βίωςε ςτα παιδικά του χρόνια. Βρείτε ςτο κείμενο τα ςθμεία που 
δείχνουν αυτά τα δφο επίπεδα του χρόνου, δθλαδι το «τότε» και το «τϊρα» του 
αφθγθτι. Πωσ αλλάηει θ οπτικι γωνία του αφθγθτι και ο τρόποσ που αντιλαμβάνεται 
πρόςωπα και ςυμπεριφορζσ μετά τθν ενθλικίωςι του; Γιατί πιςτεφετε πωσ 
ςυμβαίνουν αυτζσ οι αλλαγζσ; 
3. Σι υπαινίςςεται ο αφθγθτισ ςτθν τελευταία φράςθ του διθγιματοσ; ε ζνα ςφντομο 
κείμενο ςχολιάςτε τθν κατάλθξθ αυτισ τθσ «πλάκασ» ι κάποιασ άλλθσ που κάνατε οι 
ίδιοι ςε κάποιο πρόςωπο. Ποιεσ μπορεί να είναι οι ςυνζπειεσ μιασ φάρςασ ςε 
ευαίςκθτα και αδφναμα άτομα; 
4. Προςπακιςτε να ερμθνεφςετε τον τίτλο τθσ ςυλλογισ «Ξόβεργα με μζλι» από τθν 
οποία προζρχεται το ςυγκεκριμζνο διιγθμα. Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα 
http://www.greek-language.gr για να βρείτε τθν ερμθνεία τθσ λζξθσ «Ξόβεργα». Γιατί ο 
ςυγγραφζασ δίνει αυτόν τον τίτλο ςτθ ςυλλογι των διθγθμάτων του; Μπορείτε να 
προτείνετε εςείσ ζναν άλλο τίτλο για τθ ςυλλογι των διθγθμάτων του; Αιτιολογιςτε 
τθν επιλογι ςασ. 
5. Ποια είναι θ ςχζςθ των εφιβων με τα ικθ και ζκιμα τθσ παραδοςιακισ κοινωνίασ, 
όπωσ προβάλλεται από το απόςπαςμα που ςασ ζχει δοκεί; Πιςτεφετε ότι τα ζκιμα 
παίηουν τον ίδιο ρόλο ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ; Ποια είναι θ ςχζςθ θ δικι ςασ με τισ 
λαϊκζσ παραδόςεισ του τόπου ςασ; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 
 
Γϋ Μζροσ 
 
Επιχειριςτε μια αναδιιγθςθ τθσ ιςτορίασ από τθν οπτικι γωνία τθσ Άννασ ςε 
πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ. Μπορείτε, αν κζλετε, να γράψετε εξαρχισ μια δικι ςασ 
ιςτορία, αλλά πάντα από τθν οπτικι γωνία του αδφναμου εφιβου που υφίςταται τθ 
φάρςα. Μπορείτε ακόμα να δϊςετε ςε αυτι τθν ιςτορία ι τθν ιςτορία τθσ Άννασ ζνα 
διαφορετικό τζλοσ. 
 
Δϋ Μζροσ 
 
ΡΑΑΛΛΘΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Δκκαλνπήι Ρνΐδε, «Σν μεζηνχπσκα» 

http://axiotisd.gr/
http://www.greek-language.gr/
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[πεγή: Δκκαλνπήι Ρνΐδεο, «Σν μεζηνχπσκα» (1898), Άπαληα, ηφκνο Δ', θηινινγηθή επηκέιεηα Άιθεο 

Αγγέινπ, Αζήλα, Eξκήο 1978, ζ. 263-265] 

 

ε έλα ζχληνκν θείκελν λα ζπγθξίλεηε ηηο εκπεηξίεο ησλ  αδχλακσλ εθήβσλ ζηα δχν 

απνζπάζκαηα πνπ ζαο έρνπλ δνζεί. Πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηα άιια πξφζσπα ηνπ θεηκέλνπ; Πνηεο 

αληηζέζεηο θαη πνηα ζπλαηζζήκαηα βηψλνπλ ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο, κε ηνλ εαπηφ ηνπο, κε 

ηελ θνηλσλία; 
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Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο: Αηειήο ή πνιχ κνληέξλνο; Πίζσ ζηα βαζηθά! 
 

Νηαιηαγηάλλε Αλαζηαζία 
Υιλϐλογοσ (ΠΕ02), 1ο Γυμνϊςιο Ναυπϊκτου 

anadalt@yahoo.gr 
 

Νηαιηαγηάλλε Παλαγηψηα 
   Υιλϐλογοσ (ΠΕ02), 1ο Γυμνϊςιο Ναυπϊκτου 
  dorydalton@yahoo.gr 

 

Πεξίιεςε 

Σο παρϐν διδακτικϐ ςενϊριο ϋχει ςκοπϐ να προςεγγύςει τον κυκλαδικϐ πολιτιςμϐ 
απϐ τη ςκοπιϊ τησ διερευνητικόσ-ανακαλυπτικόσ μϊθηςησ, μϋςα απϐ ςϑγχρονα 
τεχνολογικϊ εργαλεύα, θεατρικϋσ τεχνικϋσ και τη δημιουργικό γραφό. το βιβλύο τησ 
Ιςτορύασ τησ Α΄ Γυμναςύου προβλϋπεται μύα διδακτικό ενϐτητα για τον κυκλαδικϐ 
πολιτιςμϐ. Μετϊ απϐ μύα ςϑντομη αναφορϊ ςτο ςκεπτικϐ του ςεναρύου, θα 
καταγραφοϑν οι προϒποθϋςεισ υλοπούηςόσ του, τα μϋςα διδαςκαλύασ, ο τρϐποσ 
εφαρμογόσ του ςτη ςχολικό μονϊδα, η οργϊνωςη τησ τϊξησ και το μοντϋλο 
διδαςκαλύασ. Κατϐπιν θα περιγραφοϑν οι ςτϐχοι (διδακτικού, τεχνολογικού, 
παιδαγωγικού) και οι φϊςεισ εξϋλιξησ του ςεναρύου. Σο ςενϊριο, ωσ προσ το μϋροσ 
που αφορϊ τον καθηγητό, θα ολοκληρωθεύ με τα ςυμπερϊςματα και με προτϊςεισ-
ιδϋεσ για μελλοντικό αξιοπούηςό του. Σϋλοσ, θα παρατεθοϑν τα φϑλλα εργαςύασ που 
δύνονται ςτουσ μαθητϋσ για την υλοπούηςό του, καθώσ και το φϑλλο αξιολϐγηςησ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ςενϊριο,  δημιουργικό γραφό, τεχνολογικϊ εργαλεύα.  

 

Ειςαγωγό 

το βιβλύο τησ Ιςτορύασ τησ Α΄ Γυμναςύου, ϐταν οι μαθητϋσ φτϊςουν ςτη διδακτικό 
ενϐτητα με τον τύτλο «Κυκλαδικϐσ πολιτιςμϐσ», ϋχουν όδη διδαχθεύ τουσ πολιτιςμοϑσ τησ 
λεγϐμενησ «εϑφορησ ημιςελόνου» και εύναι πλϋον η κατϊλληλη ςτιγμό να περϊςουν ςτον 
ελλαδικϐ χώρο, εξετϊζοντασ τον πρώτο πολιτιςμϐ που όκμαςε ςτην Ελλϊδα, τον κυκλαδικϐ. 
Εκ πρώτησ ϐψεωσ  φαύνεται πολιτιςμϐσ αρχαώκϐσ, ατελόσ και πολϑ πύςω ςε ςχϋςη με ϐςουσ 
προηγόθηκαν (π.χ. αιγυπτιακϐσ) και με ϐςουσ θα επακολουθόςουν (μυκηναώκϐσ, κλαςικϐσ). 
Εύναι ϐμωσ ϋτςι; Μόπωσ οι Κυκλαδύτεσ εύχαν ςυλλϊβει το βαςικϐ νϐημα τησ ζωόσ, κϊτι που 
διαφεϑγει απϐ το ςημερινϐ ϊνθρωπο και εύναι τελικϊ το ζητοϑμενο ςτισ μϋρεσ μασ; Μόπωσ 
οι Κυκλϊδεσ με την απλϐτητϊ τουσ, την αφαύρεςη ςτην τϋχνη, την ειρηνικό ζωό και την 
απϐλυτη ϋλλειψη κεντρικόσ εξουςύασ αποτϋλεςαν και αποτελοϑν ϋναν πολϑ προχωρημϋνο 
(μοντϋρνο) τρϐπο ζωόσ, το ϐνειρο του ςϑγχρονου ανθρώπου, ϋναν επύγειο παρϊδειςο, μια 
ιδανικό πολιτεύα, μια Νεφελοκοκκυγύα;  

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Σο εκπαιδευτικϐ ςενϊριο ϋχει τύτλο: «Κυκλαδικϐσ πολιτιςμϐσ: Ατελόσ ό πολϑ μοντϋρνοσ; 
Πύςω ςτα βαςικϊ». χεδιϊςτηκε για τουσ μαθητϋσ τησ Α΄ τϊξησ του Γυμναςύου και ακολουθεύ 
τη μεθοδολογύα εκπϐνηςησ ενϐσ ςεναρύου. Πρωτύςτωσ, για την υλοπούηςη του ςεναρύου 
εύναι απαραύτητη η εξοικεύωςη του εκπαιδευτικοϑ και των μαθητών ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ 
και ςτισ ομαδοςυνεργατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ςτην αναζότηςη και ςτην αξιολϐγηςη των 

mailto:anadalt@yahoo.gr
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πληροφοριών ςτο διαδύκτυο, η διαθεματικό αντύληψη τησ διδαςκαλύασ και η ανανεωτικό 
διϊθεςη για το μϊθημα.  

Η τϊξη αποτελεύται απϐ 20 μαθητϋσ και χωρύζεται ςε τϋςςερισ ομϊδεσ των πϋντε ατϐμων. 
ε περύπτωςη μεγαλϑτερου αριθμοϑ μαθητών, ο καθηγητόσ αναπροςαρμϐζει ανϊλογα. 
Προτεύνονται να χρηςιμοποιηθοϑν τα εξόσ  μϋςα-εργαλεύα: Διαδραςτικϐσ πύνακασ, Word, 
Powerpoint ό Prezi, Wordle ό Tagxedo, Diagram Designer, Dropbox, Google Earth, Σοοndoo, 
Google Docs/Google Drive, Sumopaint και Μovie Maker. Οι μϋθοδοι που θα χρηςιμοποιηθοϑν 
εύναι η ομαδοςυνεργατικό διδαςκαλύα, η φθύνουςα καθοδόγηςη, ο κατευθυνϐμενοσ 
διϊλογοσ και το project. 

Ο χρϐνοσ υλοπούηςησ του ςεναρύου υπολογύζεται ενδεικτικϊ ςε τϋςςερισ ϋωσ πϋντε 
διδακτικϋσ ώρεσ, οι οπούεσ μποροϑν να αυξομειωθοϑν κατϊ την κρύςη του καθηγητό 
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ τϊξησ, τα ενδιαφϋροντα των μαθητών και την τροπό που μπορεύ 
να πϊρει το ςενϊριο ςε κϊθε τμόμα. Αςφαλώσ χρειϊζεται ςυνεργαςύα και προςυνεννϐηςη με 
τον καθηγητό τησ Πληροφορικόσ, αφενϐσ μεν για την αποθόκευςη ςτην επιφϊνεια εργαςύασ 
των Η/Τ ϐλων των προγραμμϊτων και αφετϋρου για τη διδαςκαλύα και την εκμϊθηςη τησ 
χρόςησ τουσ.  

Σο διδακτικϐ αυτϐ ςενϊριο ϋχει ωσ βαςικϐ ςκοπϐ να γοητεϑςει τουσ μαθητϋσ  με μύα 
δελεαςτικό πρϐταςη διδαςκαλύασ, που ξεφεϑγει απϐ τη ςυνηθιςμϋνη παρϊδοςη, ώςτε να 
ενεργοποιηθοϑν ακϐμα και οι ςυνόθωσ αδιϊφοροι, αγαπώντασ ςιγϊ-ςιγϊ το μϊθημα. 
Παρϊλληλα αποςκοπεύ ςτο να δημιουργόςει ςταδιακϊ ρωγμϋσ ςτην παγιωμϋνη αρνητικό 
ςτϊςη των μαθητών απϋναντι ςτο μϊθημα τησ Ιςτορύασ. Οι ςτϐχοι του εύναι διδακτικού, 
τεχνολογικού και παιδαγωγικού.  

Σο ςενϊριο εξελύςςεται ςε τϋςςερισ φϊςεισ. Κατϊ την πρώτη φϊςη, η οπούα διαρκεύ 
δεκαπϋντε λεπτϊ, ο εκπαιδευτικϐσ κεντρύζει το ενδιαφϋρον των μαθητών με την επύδειξη 
ενϐσ κυκλαδύτικου ειδωλύου, προκαλώντασ τουσ να το τοποθετόςουν ςε κϊποια εποχό. 
Μϋςα απϐ την τεχνικό του καταιγιςμοϑ ιδεών καταγρϊφονται ςτον πύνακα οι απϐψεισ τουσ 
περύ τϋχνησ, γλυπτικόσ και αρχαύων αγαλμϊτων. Κατϐπιν περιγρϊφει ςε αδρϋσ γραμμϋσ την 
πορεύα του κυκλαδικοϑ πολιτιςμοϑ, με ςκοπϐ να εξϊψει τη φανταςύα των μαθητών και να 
τουσ προετοιμϊςει για ϋνα ταξύδι ςτο χρϐνο.   

Κατϊ τη δεϑτερη φϊςη, διϊρκειασ μύασ ώρασ, ο εκπαιδευτικϐσ δύνει ϋνα κοινϐ φϑλλο 
εργαςύασ για μύα πρώτη επαφό των μαθητών με τισ Κυκλϊδεσ, με τουσ οικιςμοϑσ που 
αναπτϑχθηκαν εκεύ και με τα αύτια τησ ακμόσ του πολιτιςμοϑ αυτοϑ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
γεωγραφικϐ χώρο. Προτεύνεται η χρόςη του Google Earth για τον εντοπιςμϐ των νηςιών, 
ενϐσ λογιςμικοϑ οπτικοπούηςησ για τισ ονομαςύεσ τουσ και ενϐσ λογιςμικοϑ εννοιολογικόσ 
χαρτογρϊφηςησ για τα αύτια τησ ανϊπτυξησ του πολιτιςμοϑ αυτοϑ ςτον ςυγκεκριμϋνο χώρο 
τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο.  

Κατϊ την τρύτη φϊςη, η οπούα διαρκεύ δϑο ώρεσ, οι μαθητϋσ εργϊζονται ςε ομϊδεσ και 
ςυμπληρώνουν τα φϑλλα εργαςύασ. Η κϊθε ομϊδα ϋχει το δικϐ τησ φϑλλο εργαςύασ, 
διαφορετικϐ απϐ τισ ϊλλεσ, και το δικϐ τησ ϐνομα. Σα μϋλη τησ εκ περιτροπόσ επιτελοϑν το 
ρϐλο του ςυνδϋςμου ανατροφοδϐτηςησ μεταξϑ των ομϊδων. την τϋταρτη φϊςη, διϊρκειασ 
μύασ με δϑο ωρών, οι ομϊδεσ παρουςιϊζουν τισ εργαςύεσ τουσ και γύνεται αυτοαξιολϐγηςη 
και ετεροαξιολϐγηςη των ομϊδων.  

το τϋλοσ του ςεναρύου ο εκπαιδευτικϐσ διαθϋτει λύγο χρϐνο, για να δώςει ςτον κϊθε 
μαθητό ξεχωριςτϊ ϋνα φϑλλο αξιολϐγηςησ. Σο φϑλλο αυτϐ ςυμπληρώνεται ατομικϊ και 
ανώνυμα, ϋτςι ώςτε να υπϊρξει κατϊ το μϋτρο του δυνατοϑ ειλικρύνεια και να ελευθερωθεύ 
ο μαθητόσ απϐ το ϊγχοσ τησ δημϐςιασ ϋκθεςησ και τησ κριτικόσ των ϊλλων. Με τον τρϐπο 
αυτϐ τα αποτελϋςματα τησ αξιολϐγηςησ εύναι πϊντα εγκυρϐτερα και πιο κοντϊ ςτην 
πραγματικϐτητα.    

Αν ο εκπαιδευτικϐσ διαπιςτώςει ϐτι η τϊξη δεύχνει περαιτϋρω ενδιαφϋρον, μπορεύ να 
προτεύνει διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ για επϋκταςη του ςεναρύου, ώςτε να μην περιοριςτεύ η 
εργαςύα των μαθητών ςτα ςτενϊ πλαύςια του ςχολεύου, οϑτε καν τησ χώρασ. Η ηλεκτρονικό 
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αδελφοπούηςη ςχολεύων (e-twinning) και το Μαθητικϐ Υεςτιβϊλ Χηφιακόσ Δημιουργύασ 
εύναι δυο πολϑ καλϋσ επιλογϋσ, που  ανούγουν νϋουσ ορύζοντεσ προσ την κατεϑθυνςη αυτό.  

Αν οι μαθητϋσ δεν εύναι όδη εκπαιδευμϋνοι ςε ομαδοςυνεργατικϋσ δραςτηριϐτητεσ ό δεν 
ϋχουν μια κϊποια ευχϋρεια ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ, ςύγουρα θα αιφνιδιαςτοϑν και πιθανϐτατα 
θα διαμαρτυρηθοϑν παύρνοντασ τα φϑλλα εργαςύασ. Αυτό ϐμωσ η καθ’ ϐλα αναμενϐμενη 
αντύδραςη δε θα πρϋπει να πτοόςει τον καθηγητό και να τον αποτρϋψει εντελώσ απϐ το να 
τολμόςει να εφαρμϐςει ςτην τϊξη του ϋςτω και τμηματικϊ ό αποςπαςματικϊ το ςενϊριο. 
Ακϐμα κι αν ο ύδιοσ εύναι ψηφιακϊ αναλφϊβητοσ, ακϐμα κι αν το ςχολικϐ εργαςτόριο εύναι 
ανεπαρκϋσ, ακϐμα κι αν δεν υπϊρχει καν ςϑνδεςη ςτο διαδύκτυο, ο καθηγητόσ μπορεύ 
κϊλλιςτα να προςαρμϐςει τισ περιςςϐτερεσ δραςτηριϐτητεσ ςτα πλαύςια τησ ςχολικόσ 
τϊξησ και να μειώςει ϐςο χρειαςτεύ τισ δραςτηριϐτητεσ, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ και τισ 
δυνατϐτητεσ των μαθητών του. Εξϊλλου, η δημιουργικό γραφό και οι θεατρικϋσ τεχνικϋσ δε 
χρειϊζονται καν Η/Τ. Ϊνα μολϑβι, ϋνα χαρτύ και λύγη φανταςύα εύναι αρκετϊ. Δεν αποτελοϑν 
πανϊκεια οι νϋεσ τεχνολογύεσ, οϑτε πρϋπει να εξαρτώμαςτε απϐ τον Η/Τ για να κϊνουμε ϋνα 
καλϐ μϊθημα. Η διϊθεςη του καθηγητό για ανανϋωςη του μαθόματοσ και πειραματιςμϐ 
εύναι η καλϑτερη πρώτη ϑλη για ϋνα καλϐ διδακτικϐ ςενϊριο.  
 

υμπερϊςματα 

Σο πιθανϐτερο εύναι ϐτι θα παρουςιαςτοϑν προβλόματα που θα αφοροϑν τη δυςχϋρεια 
κϊποιων μαθητών ςτη χρόςη των Σ.Π.Ε., γεγονϐσ που θα δυςκολϋψει και θα καθυςτερόςει 
(ύςωσ και να ματαιώςει ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ) την ολοκλόρωςη των φϑλλων εργαςύασ. 
το φϑλλο αξιολϐγηςησ, μϊλιςτα, ϐπωσ εύναι αναμενϐμενο, εκτϐσ απϐ τουσ επαύνουσ θα 
εκφραςτοϑν ςυνϊμα αλόθειεσ και παρϊπονα, που νωρύτερα, ςτη δημϐςια αυτοαξιολϐγηςη 
και ετεροαξιολϐγηςη των ομϊδων, εύχαν επιμελώσ κρυφτεύ κϊτω απϐ το μανδϑα του 
καθωςπρεπιςμοϑ και τησ ντροπόσ.  

Οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ πϊντωσ θα ενθουςιαςτοϑν απϐ το νϋο τρϐπο προςϋγγιςησ του 
μαθόματοσ, ο οπούοσ εμπλϋκει ενεργϊ και τουσ ύδιουσ. Θα διαπιςτώςουν, προσ μεγϊλη τουσ 
ευχαρύςτηςη, ϐτι τουσ δϐθηκε η ευκαιρύα να ξεδιπλώςουν τη δημιουργικϐτητϊ τουσ και να 
μεταμορφωθοϑν απϐ παθητικοϑσ δϋκτεσ ςε δρώντα υποκεύμενα, πρϊγμα που καθιςτϊ τη 
γνώςη μϐνιμη και ουςιαςτικό.  Οι περιςςϐτεροι, αν  ϐχι ςχεδϐν ϐλοι, θα καταπιαςτοϑν ιδύωσ 
με τισ αςκόςεισ ενςυναύςθηςησ, τησ δημιουργικόσ γραφόσ και με τισ θεατρικϋσ τεχνικϋσ. Οι 
πιο ςυνεςταλμϋνοι πιθανϐτατα θα προτιμόςουν τισ δραςτηριϐτητεσ με τα τεχνολογικϊ 
εργαλεύα. το τϋλοσ του ςεναρύου προφανώσ θα ςυμφωνόςουν ϐτι γνώριςαν τον κυκλαδικϐ 
πολιτιςμϐ παύζοντασ και διαςκεδϊζοντασ, μϋςα απϐ μια απολϑτωσ ευχϊριςτη διαδικαςύα (τα 
παιδύα παύζει - το τερπνϐν μετϊ του ωφελύμου) και θα μασ ζητόςουν να επαναλϊβουμε 
ςϑντομα αυτό τη διδακτικό πρακτικό. άςωσ, μϊλιςτα, εκφρϊςουν την επιθυμύα να 
ξαναδοκιμϊςουν και ςε ϊλλα μαθόματα την  ομαδοςυνεργατικό, γιατύ εύναι μύα μϋθοδοσ που 
ςε βοηθϊει να μαθαύνεισ ευχϊριςτα, ουςιαςτικϊ και μϐνιμα, καθώσ ςου δύνει την ευκαιρύα να 
αυτενεργόςεισ και να ανακαλϑψεισ μϐνοσ ςου τη γνώςη.  
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Παρϊρτημα 

Σύτλοσ διδακτικού ςεναρύου: 

   «Κυκλαδικϐσ πολιτιςμϐσ: Ατελόσ ό πολϑ μοντϋρνοσ; Πύςω ςτα βαςικϊ». 

Εκτιμώμενη διϊρκεια διδακτικού ςεναρύου  

Η προβλεπϐμενη διϊρκεια του ςεναρύου εύναι 4-5 διδακτικϋσ ώρεσ, οι οπούεσ ϐμωσ 
μποροϑν να αυξομειωθοϑν ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των μαθητών, τα ενδιαφϋροντα τησ 
τϊξησ και την τροπό που θα πϊρει το ςενϊριο ςε κϊθε τμόμα.  

Ϊνταξη του διδακτικού ςεναρύου ςτο πρόγραμμα 
ςπουδών/προαπαιτούμενεσ γνώςεισ 

το βιβλύο τησ Ιςτορύασ τησ Α΄ Γυμναςύου προβλϋπεται διδακτικό ενϐτητα για τον 
κυκλαδικϐ πολιτιςμϐ. Για την υλοπούηςη του ςεναρύου απαραύτητη εύναι η εξοικεύωςη του 
εκπαιδευτικοϑ και των μαθητών ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ και ςτισ ομαδοςυνεργατικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ, ςτην αναζότηςη και ςτην αξιολϐγηςη των πληροφοριών ςτο διαδύκτυο, η 
διαθεματικό αντύληψη τησ διδαςκαλύασ και η διϊθεςη για ανανϋωςη και πειραματιςμϐ ςτο 
μϊθημα.  

κοπού και ςτόχοι του διδακτικού ςεναρύου  

Σο μϊθημα τησ Ιςτορύασ ϋχει καταγραφεύ ςτη ςυνεύδηςη των μαθητών ωσ το πιο βαρετϐ 
και ϋχει ταυτιςτεύ με την αποςτόθιςη και την παθητικό απομνημϐνευςη  ϊχρηςτων και 
ςτεύρων πληροφοριών. Γι’ αυτϐ ςκοπϐσ του ςεναρύου αυτοϑ εύναι να γοητεϑςει τουσ 
μαθητϋσ με μια πολυαιςθητηριακϊ δελεαςτικό πρϐταςη διδαςκαλύασ, που ξεφεϑγει απϐ τη 
ςυνηθιςμϋνη παρϊδοςη, ώςτε να ενεργοποιηθοϑν ακϐμα και οι ςυνόθωσ αδιϊφοροι, 
αγαπώντασ ςιγϊ-ςιγϊ το μϊθημα. Παρϊλληλα,  φιλοδοξεύ να δημιουργόςει ςταδιακϊ ρωγμϋσ 
ςτην παγιωμϋνη αρνητικό ςτϊςη των μαθητών απϋναντι ςτο μϊθημα τησ Ιςτορύασ. Επύςησ, 
θα καταβληθεύ προςπϊθεια να καλλιεργηθεύ η δημιουργικό γραφό και το γρϊψιμο με οπτικό 
γωνύα μϋςα απϐ αςκόςεισ ενςυναύςθηςησ. Η δημιουργικό γραφό αποτελεύ βαςικϐ ςτϐχο 
των νϋων Α.Π. και Δ.Ε.Π.Π.., γιατύ οξϑνει την κριτικό ςκϋψη και τη φανταςύα του μαθητό, 
καλλιεργεύ τον κριτικϐ γραμματιςμϐ και προϊγει την αυτενϋργεια, ιδύωσ  ϐταν ςυνδυϊζεται 
με θεατρικϋσ τεχνικϋσ. Παρϊλληλα κϊνει ελκυςτικϐτερο το μϊθημα, γιατύ ξεφεϑγει απϐ τισ 
τυποποιημϋνεσ αςκόςεισ και προςφϋρει ελευθερύα ςκϋψησ και ϋκφραςησ (αφόνοντασ χώρο 
και  ςτην αποκλύνουςα ςκϋψη) και χαρύζει τη δυνατϐτητα να μπαύνει κανεύσ ςτη θϋςη του 
ϊλλου. την προκειμϋνη περύπτωςη, θα βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν καλϑτερα 
τον τρϐπο ζωόσ των Κυκλαδιτών και τη διαφορϊ τουσ απϐ ϊλλουσ πολιτιςμοϑσ.   

Ψσ προσ τουσ διδακτικοϑσ ςτϐχουσ, επιδιώκεται οι μαθητϋσ να κατανοόςουν τη ςημαςύα 
του γεωγραφικοϑ παρϊγοντα ςτην ανϊπτυξη του κυκλαδικοϑ πολιτιςμοϑ, να κατανοόςουν 
τη ςημαςύα  τησ ναυτιλύασ και του εμπορύου για τα νηςιϊ των Κυκλϊδων, να γνωρύςουν τον 
τρϐπο τησ καθημερινόσ ζωόσ των ανθρώπων που ζοϑςαν ςτισ Κυκλϊδεσ, να γνωρύςουν τον 
κυκλαδικϐ πολιτιςμϐ και την ιδιαιτερϐτητϊ του ςε ςχϋςη με τουσ ϊλλουσ μεγϊλουσ 
πολιτιςμοϑσ τησ Ελλϊδασ, να αναγνωρύςουν τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ κυκλαδικόσ 
τϋχνησ και να θαυμϊςουν αντιπροςωπευτικϊ τησ ϋργα, να ςυγκρύνουν τα κυκλαδύτικα 
ειδώλια με αγϊλματα τησ κλαςικόσ εποχόσ και τησ αφηρημϋνησ τϋχνησ και να διαπιςτώςουν 
επαγωγικϊ το πϐςο μοντϋρνα-προχωρημϋνη όταν η αιςθητικό και η δομό τησ κοινωνύασ των 
Κυκλαδιτών.  

Ψσ προσ τουσ τεχνολογικοϑσ ςτϐχουσ, επιδιώκεται οι μαθητϋσ να εξοικειωθοϑν με τη 
χρόςη του διαδικτϑου, αλλϊ και με την αναζότηςη, την επιλογό και την κριτικό ςτϊςη 
απϋναντι ςτην πληροφορύα. Παρϊλληλα, ςτϐχοσ εύναι να αξιοποιηθοϑν οι Σ.Π.Ε. και 
ςυγκεκριμϋνα ο κειμενογρϊφοσ (Word) ωσ εργαλεύο πειραματιςμοϑ για τη δημιουργικό 
γραφό και να καλλιεργηθοϑν πολλαπλϋσ δεξιϐτητεσ ψηφιακοϑ (νϋου) και κριτικοϑ 
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γραμματιςμοϑ μϋςα απϐ ποικύλουσ ςημειωτικοϑσ πϐρουσ και πολυτροπικϊ κεύμενα. 
Απώτεροσ ςτϐχοσ εύναι και η δημιουργύα ψηφιακοϑ φακϋλου, ο οπούοσ εμπλουτιζϐμενοσ θα 
μποροϑςε να εξελιχθεύ ςε ψηφιακϐ αρχεύο για το μϊθημα τησ Ιςτορύασ. 

Ψσ προσ τουσ παιδαγωγικοϑσ ςτϐχουσ,  επιδιώκεται οι μαθητϋσ να οικοδομόςουν μϐνοι 
τουσ τη γνώςη, να καλλιεργόςουν ομαδοςυνεργατικϐ πνεϑμα, να αςκηθοϑν ςτην 
επικοινωνύα και ςτην ανταλλαγό των απϐψεών τουσ ςτο πλαύςιο ςυνεργατικών 
δραςτηριοτότων, να βρουν το ρϐλο τουσ μϋςα ςτην ομϊδα ςυνειδητοποιώντασ ϐτι δεν 
περιςςεϑει κανεύσ,  να ςυγκροτόςουν τον προςωπικϐ τουσ αξιακϐ κώδικα απϋναντι ςε 
ςημαντικϊ θϋματα τησ καθημερινόσ ζωόσ, να αποκτόςουν ιςτορικό ςυνεύδηςη και να 
προετοιμαςτοϑν για να γύνουν υπεϑθυνοι πολύτεσ.  

Περιγραφό του διδακτικού ςεναρύου 

Σο ςενϊριο εξελύςςεται ςε τϋςςερισ ςυνολικϊ φϊςεισ. Κατϊ την πρώτη φϊςη, η οπούα 
διαρκεύ δεκαπϋντε λεπτϊ, ο εκπαιδευτικϐσ κεντρύζει το ενδιαφϋρον των μαθητών δεύχνοντϊσ 
τουσ ϋνα κυκλαδικϐ ειδώλιο και προκαλώντασ τουσ να το τοποθετόςουν ςε κϊποια εποχό. 
Μϋςα απϐ την τεχνικό του καταιγιςμοϑ ιδεών καταγρϊφονται ςτον πύνακα οι απϐψεισ τουσ 
περύ τϋχνησ, γλυπτικόσ και αρχαύων αγαλμϊτων. Κατϐπιν  περιγρϊφει ςε αδρϋσ γραμμϋσ την 
πορεύα του κυκλαδικοϑ πολιτιςμοϑ, με ςκοπϐ να εξϊψει τη φανταςύα των μαθητών και να 
τουσ προετοιμϊςει για ϋνα ταξύδι ςτο χρϐνο.  

Κατϊ τη δεϑτερη φϊςη, διϊρκειασ μύασ ώρασ, ο εκπαιδευτικϐσ δύνει ϋνα κοινϐ φϑλλο 
εργαςύασ για μια πρώτη επαφό των μαθητών με τισ Κυκλϊδεσ, με τουσ οικιςμοϑσ που 
αναπτϑχθηκαν εκεύ και με τα αύτια τησ ακμόσ του πολιτιςμοϑ αυτοϑ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
γεωγραφικϐ χώρο. Προτεύνεται η χρόςη του Google Earth για τον εντοπιςμϐ των νηςιών, 
ενϐσ λογιςμικοϑ οπτικοπούηςησ για τισ ονομαςύεσ τουσ και ενϐσ λογιςμικοϑ εννοιολογικόσ 
χαρτογρϊφηςησ για τα αύτια τησ ανϊπτυξησ του πολιτιςμοϑ αυτοϑ ςτον ςυγκεκριμϋνο χώρο 
τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο.  Κατϊ την τρύτη φϊςη, η οπούα διαρκεύ δϑο ώρεσ, οι 
μαθητϋσ εργϊζονται ςε ομϊδεσ, η κϊθε ομϊδα ϋχει την ονομαςύα τησ και τα μϋλη τησ εκ 
περιτροπόσ  επιτελοϑν το ρϐλο του ςυνδϋςμου ανατροφοδϐτηςησ μεταξϑ των ομϊδων. Η 
τϋταρτη φϊςη περιλαμβϊνει παρουςύαςη των εργαςιών και αυτοαξιολϐγηςη και 
ετεροαξιολϐγηςη των ομϊδων, με κριτόρια την οργϊνωςη των επιχειρημϊτων, την ποιϐτητα 
των ιδεών, τη ςυνοχό των ςκϋψεων, το αιςθητικϐ αποτϋλεςμα, την πρωτοτυπύα και τη 
ςυνεργαςύα. υγκεκριμϋνα:  

Η 1η ομϊδα θα απολαϑςει μύα εικονικό περιόγηςη ςτο Μουςεύο Κυκλαδικόσ Σϋχνησ και θα 
καταρτύςει μια θεματικό ϋκθεςη ςε ϋνα ψηφιακϐ μουςεύο. Απώτεροσ ςκοπϐσ τησ θα εύναι η 
δημιουργύα ενϐσ λευκώματοσ για τη ςχολικό βιβλιοθόκη. τη ςυνϋχεια, θα φτιϊξει μύα 
διαδραςτικό χρονογραμμό με πολυμεςικϐ υλικϐ και θα ολοκληρώςει το φϑλλο εργαςύασ με 
δημιουργικό γραφό: Σι θα γινϐταν αν δεν εύχε καταςτραφεύ ο πολιτιςμϐσ αυτϐσ;  

Η 2η ομϊδα θα ςυγκρύνει τα κυκλαδύτικα ειδώλια με τα αγϊλματα τησ κλαςικόσ και τησ 
ςϑγχρονησ τϋχνησ. Αςφαλώσ, θα πρϋπει να επιςημανθεύ η αφαιρετικϐτητα και οι απλϋσ 
γραμμϋσ των κυκλαδύτικων ειδωλύων, μια αιςθητικό που ςυνϊδει με τη ςημερινό. τη 
ςυνϋχεια, η ομϊδα θα φτιϊξει μύα παρουςύαςη με την τεχνικό τησ επικϊλυψησ-αποκϊλυψησ 
και θα την παρουςιϊςει ςτην τϊξη, παύζοντασ με τισ ϊλλεσ ομϊδεσ παιχνύδι γνώςεων. 
Κατϐπιν, θα αναπαραςτόςει τον αγώνα λϐγων δϑο αγαλμϊτων (ενϐσ κλαςικοϑ και ενϐσ 
κυκλαδύτικου ειδωλύου) και θα το μετατρϋψει ςε κϐμικ.  

Η 3η ομϊδα αρχικϊ θα εξετϊςει τον τρϐπο διούκηςησ των Κυκλϊδων μϋςα απϐ τα καπϋλα 
τησ ςκϋψησ του De Bono. Σα καπϋλα τησ ςκϋψησ (ϊςπρο=ουδϋτεροσ παρατηρητόσ, 
κϐκκινο=ςυναύςθημα, μαϑρο=αρνητικό οπτικό, κύτρινο=θετικό οπτικό, 
πρϊςινο=δημιουργικό ςκϋψη, μπλε=ςϑνθεςη απϐψεων) θα βοηθόςουν την ομϊδα να 
εξετϊςει το θϋμα ςφαιρικϊ και να προετοιμαςτεύ κατϊλληλα για τισ επϐμενεσ 
δραςτηριϐτητεσ: τη δημιουργικό γραφό και το παιχνύδι ρϐλων, οι οπούεσ  απαιτοϑν 
δημιουργικό ςκϋψη, λόψη αποφϊςεων και ευρεύα οπτικό.     
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Η 4η ομϊδα θα αναλϊβει την πιο δϑςκολη και ςυνθετικό εργαςύα, γι’ αυτϐ και τησ 
ανατύθεται μϐνο μύα δραςτηριϐτητα: θα δραματοποιόςει με θϋατρο forum μια μϋρα απϐ τη 
ζωό ενϐσ παιδιοϑ του κυκλαδικοϑ πολιτιςμοϑ. Εναλλακτικϊ, μπορεύ να προτιμόςει 
παντομύμα, θϋατρο ςκιών ό κουκλοθϋατρο. Ο εκπαιδευτικϐσ ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να 
ξεπερϊςουν τισ αναςτολϋσ τουσ,  να τολμόςουν να εκτεθοϑν και να  «μπουν» ςτο ρϐλο . Εύναι 
μια θαυμϊςια ευκαιρύα να εξηγηθεύ τι όταν η ϋκςταςη ςτο αρχαύο θϋατρο. Εδώ ο ρϐλοσ του 
καθηγητό εύναι κυρύωσ εμψυχωτικϐσ.  

Εναλλακτικϊ, αν ο εκπαιδευτικϐσ διαπιςτώςει ϐτι οι αναςτολϋσ εύναι δϑςκολο να 
ξεπεραςτοϑν και η ομϊδα διςτϊζει τελικϊ να εκτεθεύ, προτεύνει ςτουσ μαθητϋσ να 
ετοιμϊςουν ϋνα  κουκλοθϋατρο με ϋτοιμεσ κοϑκλεσ που θα φϋρουν απϐ τα ςπύτια τουσ ό που 
μπορεύ να διαθϋτει το ςχολεύο ό με πρϐχειρεσ κοϑκλεσ που θα καταςκευϊςουν τα ύδια τα 
παιδιϊ με χαρτοκοπτικό. Η ςυναιςθηματικό αςφϊλεια και η απϐςταςη που προςφϋρει η 
χρηςιμοπούηςη τησ κοϑκλασ ςυνόθωσ βοηθϊει ακϐμα και τα πιο αναςφαλό και ντροπαλϊ 
παιδιϊ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ.    Άλλη εκδοχό: Μποροϑν να αναπαραςτόςουν την ιςτορύα 
και με θϋατρο ςκιών. Ο εκπαιδευτικϐσ εξηγεύ ϐτι ο μπερντϋσ ςτόνεται πολϑ εϑκολα, με πολϑ 
απλϊ υλικϊ (ϋνα λευκϐ ϑφαςμα και μια λϊμπα). Σα παιδιϊ μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν 
απλϋσ φιγοϑρεσ που θα καταςκευϊςουν μϐνα τουσ ό να τισ αναπαραςτόςουν με τα χϋρια 
τουσ ό να χρηςιμοποιόςουν τα ύδια τα ςώματϊ τουσ για φιγοϑρεσ. Και εδώ το αποτϋλεςμα 
εύναι και πϊλι το ύδιο: Η ςυναιςθηματικό κϊλυψη που προςφϋρει η υποτυπώδησ ςκηνό 
βοηθϊει ιδύωσ τουσ χαμηλών τϐνων χαρακτόρεσ να «λυθοϑν» και να αποκτόςουν 
αυτοπεπούθηςη.  

Φρόςη Η.Τ., Σ.Π.Ε., καθώσ και ϊλλων μϋςων για το διδακτικό ςενϊριο. 

Προτεύνονται να χρηςιμοποιηθοϑν τα εξόσ μϋςα-εργαλεύα: Διαδραςτικϐσ πύνακασ, Word, 
Powerpoint ό Prezi, Wordle ό Tagxedo, Diagram Designer, Dropbox, Google Earth, Σοοndoo, 
Google Docs/Google Drive, Sumopaint και Μovie Maker.  

Τποκεύμενη θεωρύα μϊθηςησ 

Ο εκπαιδευτικϐσ θα επιδιώξει να αποφϑγει την παραδοςιακό, δαςκαλοκεντρικό, 
μετωπικό, απϐ καθϋδρασ διδαςκαλύα. Η μϋθοδοσ που θα ακολουθόςει θα εύναι 
μαθητοκεντρικό, διαλογικό και διερευνητικό, η oπούα θα βαςιςτεύ ςτην ομαδοςυνεργατικό 
διδαςκαλύα και ςτην ανακαλυπτικό μϊθηςη (Bruner). Οι μαθητϋσ δεν θα εύναι παθητικού 
δϋκτεσ, ςφουγγϊρια που θα απορροφοϑν την ϋτοιμη γνώςη που θα τουσ προςφϋρει ο 
παντογνώςτησ καθηγητόσ, αλλϊ δρώντα υποκεύμενα, με κρύςη και ϊποψη. Η γνώςη θα 
οικοδομηθεύ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ (κονςτρουκτιβιςμϐσ-γνωςτικϋσ θεωρύεσ, Piaget) 
μϋςα ςε ομαδοςυνεργατικϐ περιβϊλλον. Η ςυνεργατικό-βιωματικό προςϋγγιςη θα 
υλοποιηθεύ μϋςα απϐ την εργαςύα των μαθητών ςε ανομοιογενεύσ ομϊδεσ. Η αλληλεπύδραςη 
που αςκοϑν το ϋνα ςτο ϊλλο τα μϋλη τησ ομϊδασ θα διευκολϑνει τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ 
(κοινωνιογνωςτικϋσ θεωρύεσ, Vigotsky).  

Ο καθηγητόσ θα εύναι ο διαμεςολαβητόσ ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ και ςτη γνώςη. Ο ρϐλοσ 
του εύναι να εμπνϋει, να εμψυχώνει (μϋντορασ), να διευκολϑνει, να προςφϋρει φθύνουςα 
καθοδόγηςη. Οι μαθητϋσ με τη ςειρϊ τουσ ςυνεργϊζονται, ανακαλϑπτουν και οικοδομοϑν 
μϐνοι τουσ τη γνώςη. Η παραγϐμενη γνώςη  βαςύζεται ςε προγενϋςτερεσ γνώςεισ τουσ, οι 
οπούεσ θα μεταμορφωθοϑν δημιουργικϊ, ώςτε να ςυζευχθοϑν με τη νϋα γνώςη.  

Ο βαθμϐσ δυςκολύασ των φϑλλων εργαςύασ θα ςτηριχθεύ ςτη Ζ.Ε.Α. (Ζώνη Επικεύμενησ 
Ανϊπτυξησ) και  ϐχι ςτη ςυντελεςθεύςα ανϊπτυξη-γνώςη των μαθητών. ϑμφωνα με τη 
Ζ.Ε.Α., οι μαθητϋσ  με ςυνεργαςύα, αλληλοβοόθεια και την κατϊλληλη ςτόριξη απϐ τον 
καθηγητό μποροϑν να κατακτόςουν τη νϋα γνώςη, φϋροντασ εισ πϋρασ ςχετικϊ δϑςκολα 
φϑλλα εργαςύασ. 

Προτϊςεισ για περαιτϋρω δραςτηριότητεσ – προτεινόμενεσ εργαςύεσ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              843 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να προτεύνει ςτισ ομϊδεσ να ςτεύλουν τισ εργαςύεσ τουσ η μύα 
ςτην ϊλλη ςτον κοινϐ τουσ ψηφιακϐ φϊκελο μϋςω Dropbox, ϋτςι ώςτε να γύνουν κοινϐ 
κτόμα ϐλων τουσ και να τονιςτεύ η χαρϊ τησ ςυλλογικόσ προςπϊθειασ και του μοιρϊςματοσ. 
Ο φϊκελοσ αυτϐσ αφορϊ, αςφαλώσ, τη ςυγκεκριμϋνη διδακτικό ενϐτητα. Θα μποροϑςε, 
ϐμωσ, ςτην πορεύα του διδακτικοϑ ϋτουσ, εμπλουτιζϐμενοσ, να εξελιχθεύ ςε ψηφιακϐ αρχεύο 
για το μϊθημα τησ Α.Ε.Ι. 

Μια ϊλλη εκδοχό εύναι να καλλιεργόςει ο καθηγητόσ ςτουσ μαθητϋσ του την ιδϋα να 
γνωςτοποιόςουν το αποτϋλεςμα του κϐπου τουσ και ςε ϊλλουσ. Για παρϊδειγμα, να 
δημιουργηθεύ με το Μovie Maker μια ψηφιακό αφόγηςη (Digital Story Telling) για τον 
κυκλαδικϐ πολιτιςμϐ με όχο και εικϐνα και να «ανϋβει» ςτο Youtube. Μια καλό ιδϋα θα όταν 
να παρουςιαςτεύ η δουλειϊ των μαθητών ςτο Μαθητικϐ Υεςτιβϊλ Χηφιακόσ Δημιουργύασ. 

Αυτϐ το ςενϊριο μπορεύ να πϊρει και τη μορφό μιασ ερευνητικόσ εργαςύασ. ε αυτό την 
περύπτωςη οι μαθητϋσ θα μποροϑςαν να  κϊνουν ϋνα Project ό Wiki ςε ςυνεργαςύα με ϊλλα 
τμόματα ό να «τρϋξουν» ϋνα πρϐγραμμα e-Twinning (ηλεκτρονικό αδελφοπούηςη) ςε 
ςυνεργαςύα με ϊλλα ςχολεύα, με θϋμα τη γλυπτικό ςτον ελλαδικϐ χώρο και ςτην ευρϑτερη 
περιοχό τησ Μεςογεύου. Ϊνα εξύςου ενδιαφϋρον θϋμα εύναι και ο ρϐλοσ τησ γυναύκασ ςτην 
τϋχνη των μεςογειακών λαών. Σο αποτϋλεςμα τησ ςυλλογικόσ αυτόσ εργαςύασ μπορεύ να 
δημοςιευτεύ ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου και ςτο διαδύκτυο ό να λϊβει τη μορφό εντϑπου, 
το οπούο ϋχει πϊντα μια θϋςη ςτη ςχολικό βιβλιοθόκη. Για μια τϋτοια προςπϊθεια θα όταν 
χρόςιμη η ςυνεργαςύα με τουσ καθηγητϋσ τησ Σεχνολογύασ, των Καλλιτεχνικών, τησ 
Πληροφορικόσ και των ξϋνων γλωςςών (για την εναςχϐληςη με το πρϐγραμμα e-Twinning).  

Φρόςη εξωτερικών πηγών 

1. Θεϐδωροσ Κατςουλϊκοσ, Γεωργύα Κοκκοροϑ-Αλευρϊ, Βαςύλειοσ κουλϊτοσ. Αρχαύα 
Ιςτορύα (Α΄ Γυμναςύου)-Βιβλύο εκπαιδευτικοϑ, (2006). Αθόνα: ΤΠΕΠΘ  

2. Θεϐδωροσ Κατςουλϊκοσ, Γεωργύα Κοκκοροϑ-Αλευρϊ, Βαςύλειοσ κουλϊτοσ. Αρχαύα 
Ιςτορύα (Α΄ Γυμναςύου)-Βιβλύο μαθητό, (2006). Αθόνα: ΤΠΕΠΘ.  

3. Διαθεματικϐ Ενιαύο Πλαύςιο πουδών Προγραμμϊτων πουδών Ιςτορύασ και Αναλυτικϊ 
Προγρϊμματα πουδών για την υποχρεωτικό εκπαύδευςη, (2003). Αθόνα: ΤΠΕΠΘ, Π.Ι.  

4. Επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών για την αξιοπούηςη και εφαρμογό των ΣΠΕ ςτη 
διδακτικό πρϊξη. Γενικϐ μϋροσ (2013). Αθόνα: ΙΣΤ  

5. Επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών για την αξιοπούηςη και εφαρμογό των ΣΠΕ ςτη 
διδακτικό πρϊξη. Ειδικϐ Μϋροσ για ΠΕ02, (2010). Αθόνα: ΙΣΤ  

6. Ματςαγγοϑρασ, Ηλ. (2002). τρατηγικϋσ διδαςκαλύασ, Η κριτικό ςτη διδακτικό πρϊξη. 
Αθόνα: Gutenberg.  

7. Οδηγύεσ για τη διδαςκαλύα των φιλολογικών μαθημϊτων ςτο Γυμνϊςιο, (2002). Αθόνα: 
ΤΠΕΠΘ, Π.Ι.  

8. ουλιώτησ, Μ. Δημιουργικό γραφό. Οδηγύεσ πλεϑςεωσ (Βιβλύο εκπαιδευτικοϑ), (2012). 
Αθόνα: ΤΠΠΟ.  

9. οφύα Γιαλουρϊκη, Σα κυκλαδικϊ ειδώλια ζωντανεϑουν, (2004). Αθόνα, Ακρύτασ 
10. Getz-Preziosi, Pat, Tαξύδι ςτισ προώςτορικϋσ Κυκλϊδεσ, (1989), Αθόνα, άδρυμα Ν. Π. 

Γουλανδρό 
11. Μαρύνα Πλατό, Ελϋνη Μϊρκου, Ωνθρωποσ ό βιολύ; Μια ϊλλη ματιϊ ςτα κυκλαδικϊ 

ειδώλια, (2013) Καλειδοςκϐπιο, Μουςεύο Κυκλαδικόσ τϋχνησ 
12. Σρϊντα-Νικϐλη Αλεξϊνδρα, Κυκλαδικϐσ πολιτιςμϐσ, Ϊνα ταξύδι ςτο αρχιπϋλαγοσ ςτην 

πρώιμη εποχό του χαλκοϑ, (2006). Αθόνα: Κϋδροσ 
13. 13. Harry Abrams, Σο Kυκλαδικϐ Πνεϑμα, (1991), Αθόνα, New York - άδρυμα Ν. Π. 

Γουλανδρό  

Υύλλα Εργαςύασ  

1ο κοινϐ φϑλλο εργαςύασ (1η ώρα).   
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 Μπεύτε ςτη Βικιπαύδεια και αναζητόςτε ποια νηςϊκια αποτελοϑν το ςϑμπλεγμα των 
Κυκλϊδων. Ανούξτε το Wordpad (ςημειωματϊριο) και κρατόςτε ςημειώςεισ. τη 
ςυνϋχεια ανούξτε την εφαρμογό Wordle ό Tagxedo (λογιςμικϐ οπτικοπούηςησ) που εύναι 
αποθηκευμϋνα ςτην επιφϊνεια εργαςύασ ςασ και φτιϊξτε ϋνα ςϑννεφο λϋξεων με τα 
νηςιϊ των Κυκλϊδων. 

 Ανούξτε το Google Earth που εύναι αποθηκευμϋνο ςτην επιφϊνεια εργαςύασ ςασ και 
εντοπύςτε τισ Κυκλϊδεσ. Φρωματύςτε τα νηςϊκια που τισ απαρτύζουν. τη ςυνϋχεια 
τοποθετόςτε πινϋζεσ ςτα ςημεύα που αναπτϑχθηκαν οικιςμού και ενώςτε με μια γραμμό 
ϐλουσ τουσ οικιςμοϑσ. (Για να βρεύτε τουσ οικιςμοϑσ, ςυμβουλευτεύτε το χϊρτη απϐ το 
κεφϊλαιο Κυκλαδικϐσ πολιτιςμϐσ ςτο ψηφιακϐ ςασ βιβλύο. Aναζότηςη: Digital school). 
Κατϐπιν φτιϊξτε ϋναν πύνακα με δυο ςτόλεσ. τη μια ςτόλη να γρϊψετε τα ονϐματα των 
νηςιών, ενώ ςτην ϊλλη τα ονϐματα των αντύςτοιχων οικιςμών. Σι παρατηρεύτε; ε ποια 
νηςϊκια αναπτϑχθηκαν οικιςμού και ποιοι νομύζετε πωσ όταν οι λϐγοι που επιλϋχθηκαν 
αυτϊ τα νηςιϊ; Καταθϋςτε τισ απϐψεισ ςασ με καταιγιςμϐ ιδεών (brain storming)  και 
αναπαραςτόςτε τεσ ςτο διαδραςτικϐ πύνακα με την τεχνικό τησ αρϊχνησ. 

 Ανούξτε τουσ χϊρτεσ τησ Google (Google maps) και παρατηρόςτε προςεκτικϊ τη 
γεωγραφικό θϋςη των Κυκλϊδων ςτον ελλαδικϐ χώρο και ςτον ευρϑτερο χώρο τησ 
Μεςογεύου. τη ςυνϋχεια ανούξτε την εφαρμογό Diagram Designer (λογιςμικϐ 
εννοιολογικόσ χαρτογρϊφηςησ) που εύναι αποθηκευμϋνη ςτην επιφϊνεια εργαςύασ ςασ 
και καταρτύςτε ϋναν εννοιολογικϐ χϊρτη με τουσ κυριϐτερουσ λϐγουσ (αύτια) για τουσ 
οπούουσ νομύζετε ϐτι όκμαςε ο πολιτιςμϐσ αυτϐσ την εποχό του χαλκοϑ ςτην Ελλϊδα. 
υγκρύνετε τισ καταγραφϋσ ςασ με τα αύτια που αναφϋρει το βιβλύο ςασ. Εςεύσ βρόκατε 
περιςςϐτερα ό λιγϐτερα αύτια; Σι νομύζετε ϐτι ϋπαιξε ρϐλο ς’ αυτϐ; Ποιεσ πληροφορύεσ θα 
χρειαζϐςαςταν, ώςτε να βρεύτε απϐ μϐνοι ςασ ϐλα τα αύτια; Απϐ ποϑ νομύζετε ϐτι θα 
μποροϑςατε να τισ αντλόςετε; 

2ο κοινϐ φϑλλο εργαςύασ (2η - 3η ώρα).  
Η Α΄ ομϊδα, με την ονομαςύα «Φρονοδιακϐπτεσ», παύρνει το εξόσ φϑλλο εργαςύασ:  
 Μπεύτε ςτο Μουςεύο Κυκλαδικόσ Σϋχνησ και απολαϑςτε μια εικονικό περιόγηςη. 

Επικεντρωθεύτε ςτα κυκλαδύτικα αγαλματύδια (ειδώλια), επιλϋξτε τα πιο εντυπωςιακϊ 
και αντιγρϊψτε τα ςε ϋνα ϋγγραφο Word. τη ςυνϋχεια καταρτύςτε μια θεματικό ϋκθεςη 
ςε ϋνα ψηφιακϐ μουςεύο, προςθϋτοντασ κϊτω απϐ το καθϋνα λεζϊντεσ και κϊποιεσ 
ςυνοπτικϋσ πληροφορύεσ. Απώτεροσ ςκοπϐσ ςασ εύναι να φτιϊξετε ςε ςυνεργαςύα με τισ 
ϊλλεσ ομϊδεσ  ϋνα λεϑκωμα, το οπούο θα εμπλουτύςει τη ςχολικό βιβλιοθόκη. 

 Ανούξτε την εφαρμογό Σimetoast που εύναι αποθηκευμϋνη ςτην επιφϊνεια εργαςύασ ςασ 
και φτιϊξτε μύα διαδραςτικό χρονογραμμό με την πορεύα του κυκλαδικοϑ πολιτιςμοϑ, 
ενςωματώνοντασ και πολυμεςικϐ υλικϐ που θα αλιεϑςετε απϐ το διαδύκτυο (εικϐνεσ, 
όχουσ, ppt, video κλπ).  

 Ώρα για δημιουργικό γραφό! Βρύςκεςτε ςτισ Κυκλϊδεσ την εποχό του χαλκοϑ. Σο 
ηφαύςτειο τησ αντορύνησ δεν ϋχει εκραγεύ, οι καταςτροφικού ςειςμού δεν ϋγιναν ποτϋ, τα 
πϊντα εύναι ςτη θϋςη τουσ. Σι θα γινϐταν αν δεν κατϋρρεε αυτϐσ ο υπϋροχοσ, μοναδικϐσ 
ςτην ιςτορύα πολιτιςμϐσ; Γρϊψτε μια εναλλακτικό ιςτορύα. 

 Η Β΄ ομϊδα ονομϊζεται “Γλϑπτεσ”. Σο φϑλλο εργαςύασ τησ ϋχει ωσ εξόσ: 
 Επιςκεφθεύτε το Μουςεύο Κυκλαδικόσ Σϋχνησ, το Αρχαιολογικϐ Μουςεύο Αθηνών και ϋνα 

μουςεύο ςϑγχρονησ τϋχνησ. Επικεντρωθεύτε ςτα αγϊλματα. Σι παρατηρεύτε; Με ποιο 
εύδοσ τϋχνησ μοιϊζει περιςςϐτερο η κυκλαδικό τϋχνη και γιατύ; Γνωρύζετε για ποιουσ 
λϐγουσ η ςϑγχρονη τϋχνη λϋγεται αφηρημϋνη; Ποιο ρϐλο παύζει η αφαύρεςη ςτα 
κυκλαδύτικα εδώλια; Ανούξτε ϋνα ϋγγραφο google docs και γρϊψτε ϋνα κεύμενο με τα 
ςυμπερϊςματϊ ςασ. Κατϐπιν κοινοποιόςτε το ϋγγραφο ςτισ ϊλλεσ ομϊδεσ  και 
αποθηκεϑςτε το ςτο Google Drive (ςτο ηλεκτρονικϐ ςασ φλαςϊκι). 

 Υτιϊξτε μύα παρουςύαςη ςτο ppt ό ςτο Prezi με την τεχνικό τησ επικϊλυψησ-
αποκϊλυψησ, που να περιλαμβϊνει τα πιο χαρακτηριςτικϊ αγϊλματα απϐ τα τρύα 
μουςεύα που επιςκεφθόκατε. Όταν θα κϊνετε την παρουςύαςη, θα παύξετε το παρακϊτω 
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παιχνύδι με τισ ϊλλεσ ομϊδεσ: Θα επικαλϑψτε τισ πληροφορύεσ που ϋχετε ςυλλϋξει για το 
κϊθε ϊγαλμα, θα κϊνετε ερωτόςεισ και θα ζητόςετε απϐ τισ ομϊδεσ να βρουν τισ 
απαντόςεισ. Η ομϊδα που θα κερδύςει, να βραβευτεύ με ϋνα θερμϐ χειροκρϐτημα και να 
πϊρει ωσ ενθϑμιο ϋνα… κυκλαδύτικο ειδώλιο δικόσ ςασ ϋμπνευςησ ( φτιαγμϋνο με 
ζωγραφικό ό χειροτεχνύα με ϐ,τι υλικϐ διαθϋτετε πρϐχειρο απϐ το μϊθημα τησ 
Σεχνολογύασ). 

 Δυο αγϊλματα ςυζητοϑν και διαφωνοϑν μεταξϑ τουσ. Σο ϋνα εύναι ϋνα κυκλαδύτικο 
ειδώλιο, ενώ το ϊλλο η Αφροδύτη τησ Μόλου, τησ κλαςικόσ εποχόσ. Σο καθϋνα παινεϑεται 
για τα προτερόματϊ του, ενώ το ϊλλο τοϑ τονύζει τα μειονεκτόματϊ του. Να 
καταγρϊψετε ςε ϋνα ϋγγραφο Word τον αγώνα λϐγου (debate) που διεξϊγεται μεταξϑ 
τουσ. 

 Xρηςιμοποιόςτε το διϊλογο που γρϊψατε προηγουμϋνωσ, για να φτιϊξετε κϐμικσ. 
Ανούξτε την εφαρμογό Toondoo που εύναι αποθηκευμϋνη ςτην επιφϊνεια εργαςύασ ςασ 
και αυτοςχεδιϊςτε! 

H Γ΄  ομϊδα ονομϊζεται «Τποψόφιοι βαςιλιϊδεσ». Σο φϑλλο εργαςύασ τησ εύναι το εξόσ: 
 Μπεύτε ςτο άδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμοϑ ό περιπλανηθεύτε ςτο διαδύκτυο και ϐπου 

αλλοϑ κρύνετε απαραύτητο (πχ. ανοιχτϐ λογιςμικϐ «Περιπλϊνηςη ςτο χωροχρϐνο») και 
αναζητόςτε πληροφορύεσ για τον τρϐπο διούκηςησ του κυκλαδικοϑ πολιτιςμοϑ. 
Κρατόςτε ςημειώςεισ ςε ϋνα ϋγγραφο word. Mπεύτε ϑςτερα ςτο Slideshare και 
αναζητόςτε ϋνα ppt με τύτλο «Σα καπϋλα τησ ςκϋψησ του De Bono”. Κατϐπιν φτιϊξτε κι 
εςεύσ τη δικό ςασ παρουςύαςη ςε ppt ό prezi με θϋμα τον τρϐπο διούκηςησ του 
κυκλαδικοϑ πολιτιςμοϑ, εξετϊζοντασ το θϋμα μϋςα απϐ τα πολλϊ και διαφορετικϊ 
καπϋλα τησ ςκϋψησ. Φρηςιμοποιόςτε τισ ςημειώςεισ που κρατόςατε προηγουμϋνωσ. Μην 
ξεχϊςετε ςτο τελευταύο καπϋλο, το μπλε, να ςυνθϋςετε ϐλεσ τισ προηγοϑμενεσ πλευρϋσ. 
Ανεβϊςτε τη δημιουργύα ςασ ςτο blog τησ τϊξησ και ςτο slideshare. 

 Ωςκηςη ενςυναύςθηςησ ό πώσ να μπαύνεισ ςτη θϋςη του ϊλλου: Παρευρύςκεςθε ςτη 
ςυζότηςη δυο ανθρώπων που αντιπροςωπεϑουν δυο τελεύωσ διαφορετικοϑσ κϐςμουσ: Ο 
ϋνασ εύναι ο Αγαμϋμνονασ, ο βαςιλιϊσ των Μυκηνών, και ο ϊλλοσ ϋνασ απλϐσ πολύτησ του 
κυκλαδικοϑ κϐςμου. Ο καθϋνασ υπεραςπύζεται με πϊθοσ τον κϐςμο που ζει, ωσ το 
καλϑτερο και αποτελεςματικϐτερο ςϑςτημα διούκηςησ τησ κοινωνύασ. Καταγρϊψτε τον 
ϋντονο διϊλογο που διαδραματύζεται μεταξϑ τουσ. Αν προτιμϊτε, ςυνθϋςτε δϑο 
παρϊλληλουσ μονολϐγουσ και δραματοποιόςτε τουσ ςτην τϊξη. 

 Ο βαςιλιϊσ τησ Κνωςοϑ, ο Μύνωασ, αναρωτιϋται με ποιον τρϐπο θα καταφϋρει να 
διοικόςει τισ Κυκλϊδεσ ϑςτερα απϐ την καταςτροφό τουσ απϐ το ηφαύςτειο τησ 
αντορύνησ και ποιεσ δυςκολύεσ ενδεχομϋνωσ θα αντιμετωπύςει. Για το λϐγο αυτϐ ςτϋλνει 
ϋνα e- mail ςτο φύλο του το Υαραώ τησ Αιγϑπτου, με το οπούο του εκθϋτει τουσ 
προβληματιςμοϑσ του και του ζητϊει ςυμβουλϋσ, ωσ πιο ϋμπειρου ςε θϋματα διούκηςησ. 
Εςεύσ κρυφοκοιτϊξτε τι μπορεύ να του γρϊφει και γρϊψτε το ςε ϋνα ϋγγραφο word, για 
να  πληροφορόςετε και εμϊσ.  

 Aνούξτε τη Wikipedia και αλιεϑςτε πληροφορύεσ για τη Νεφελοκοκκυγύα. Ϊμοιαζε ςε κϊτι 
με τον Κυκλαδικϐ πολιτιςμϐ; Κατϐπιν αναζητόςτε ςτο Youtube κϊποιο βύντεο με την 
τεχνικό τησ καυτόσ καρϋκλασ-ανακριτικόσ πολυθρϐνασ. Αφοϑ το παρακολουθόςετε 
προςεκτικϊ, ςυλλϊβετε ϋναν πολύτη του κυκλαδικοϑ πολιτιςμοϑ και καθύςτε  αυτϐν ςτην 
ανακριτικό πολυθρϐνα! Πιϋςτε τον να ομολογόςει: ε ποια εποχό προτιμϊει να ζόςει; τη 
δικό μασ, με τουσ φρενόρεισ ρυθμοϑσ τησ καθημερινϐτητασ και την ιλιγγιώδη ανϊπτυξη 
τησ τεχνολογύασ ό ςτη δικό του, με τουσ αργοϑσ ρυθμοϑσ, την απλϐτητα και τα απολϑτωσ 
βαςικϊ; 

 Εύςτε ταξιδιωτικϐσ πρϊκτορασ ςτισ Κυκλϊδεσ την εποχό του χαλκοϑ και ςκϋφτεςτε 
τρϐπουσ για να προςελκϑςετε τουρύςτεσ ςτο νηςύ ςασ. Ανούξτε την εφαρμογό Sumopaint 
που εύναι αποθηκευμϋνη ςτην επιφϊνεια εργαςύασ ςασ και φτιϊξτε μια εντυπωςιακό 
αφύςα, που να τραβϊει την προςοχό του επιςκϋπτη με την πρώτη ματιϊ. Υωτογραφικϐ 
υλικϐ υπϊρχει ϊφθονο ςτο διαδύκτυο. ασ προτεύνουμε να γρϊψετε και ϋνα μικρϐ 
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χιουμοριςτικϐ ποιηματϊκι (1-2 ςτροφϋσ) με ομοιοκαταληξύα, που να εξϊπτει την 
περιϋργεια του τουρύςτα. Αφόςτε τη φανταςύα ςασ ελεϑθερη και… καλϋσ δουλειϋσ. 

Η Δ΄ ομϊδα ονομϊζεται «Θεατρύνοι». ε αυτόν θα δοθεύ το εξόσ φϑλλο εργαςύασ: 
Η ομϊδα ςασ εύναι η πιο τυχερό! Εςεύσ θα αναλϊβετε το δυςκολϐτερο αλλϊ και το 

εντυπωςιακϐτερο εγχεύρημα: Θα παύξετε θϋατρο! Θα ζωντανϋψετε-δραματοποιόςετε μια 
μϋρα απϐ την καθημερινό ζωό ενϐσ παιδιοϑ του κυκλαδικοϑ πολιτιςμοϑ. Πληροφορύεσ 
αντλόςτε απϐ το διαδύκτυο (άδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμοϑ, λογιςμικϐ «Περιπλϊνηςη ςτο 
χωροχρϐνο, μηχανϋσ αναζότηςησ) και κρατόςτε ςημειώςεισ. Κυρύωσ ϐμωσ ενεργοποιόςτε τη 
φανταςύα ςασ! Μοιρϊςτε ρϐλουσ (π.χ. παιδύ, πατϋρασ, μητϋρα, δϊςκαλοσ, φύλοσ), γρϊψτε 
τουσ διαλϐγουσ, οργανώςτε τη ςκηνοθεςύα, ζωγραφύςτε -αν θϋλετε- μϊςκεσ. Αν ςασ αρϋςει, 
χρηςιμοποιόςτε την τεχνικό του θεϊτρου forum (Θα βρεύτε γι’ αυτϐ πληροφορύεσ ςτο 
διαδύκτυο).  

Ανυπομονοϑμε να ςασ απολαϑςουμε και να ςασ χειροκροτόςουμε! Αν, πϊλι, διςτϊζετε να 
εκτεθεύτε, τϐτε παύξτε κουκλοθϋατρο ό θϋατρο ςκιών ό παντομύμα. Η δημιουργύα ςασ θα 
βιντεοςκοπηθεύ και θα την ανεβϊςετε ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου και ςτο Youtube. Καλό 
ςασ επιτυχύα! 
Σο φϑλλο αξιολϐγηςησ που θα ςυμπληρώςει ςτο τϋλοσ του ςεναρύου ο κϊθε μαθητόσ 
ξεχωριςτϊ, εύναι το παρακϊτω: 
Απϊντηςε με ειλικρύνεια και ανώνυμα ςτισ ακϐλουθεσ ερωτόςεισ: 
1. Σι γνώριζεσ πριν απϐ το  ςενϊριο, τι χρειϊςτηκε να μϊθεισ ςτη διϊρκειϊ του  και ποια εύναι 
η τελικό ςου γνώμη γι’ αυτϐ; ου ϊρεςε που το μϊθημα ϋγινε ςτο ςχολικϐ εργαςτόριο; Γιατύ; 
2. ε ποιο βαθμϐ ςε ικανοπούηςε το εύδοσ και η ποικιλύα των δραςτηριοτότων; 
α. Καθϐλου, β. Ελϊχιςτα, γ. Μϋτρια, δ. Πολϑ, ε. Πϊρα πολϑ 
3. υνεργϊςτηκε καλϊ η ομϊδα ςου; Πώσ όταν η επικοινωνύα τησ με τισ ϊλλεσ ομϊδεσ; Σι 
νομύζεισ ϐτι ςυνϋβαλε περιςςϐτερο ς’ αυτϐ;  
4. ου ϋδωςε η ομϊδα ςου την ευκαιρύα να αυτενεργόςεισ, να αναλϊβεισ κϊποιο ρϐλο, να 
ςυνεργαςτεύσ, να πεισ τη γνώμη ςου, να διαφωνόςεισ, να χαρεύσ το διϊλογο ό ϋνιωςεσ μϋςα 
ς’ αυτό παραγκωνιςμϋνοσ; Διεκδύκηςεσ τη θϋςη ςου μϋςα ςτην ομϊδα; Πώσ νιώθεισ γι’ αυτϐ; 
5. Σελειώςατε τισ δραςτηριϐτητεσ ςτον προβλεπϐμενο χρϐνο; Αν ϐχι, τι νομύζεισ ϐτι ϋφταιξε; 
6. Εντϐπιςε μερικϊ θετικϊ τησ ομϊδασ ςου. Κατϊγραψε τα αδϑνατα ςημεύα τησ ομϊδασ ςου. 
7. Δώςε μερικϋσ υποδεύξεισ ςτην ομϊδα ςου για το μϋλλον. Θα ςυμμετεύχεσ ξανϊ ςτην ύδια 
ομϊδα; Γιατύ; Πώσ αιςθϊνεςαι τώρα για την ομϊδα ςου; Σι κϋρδιςεσ απϐ την ϐλη διαδικαςύα; 
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Καηλνηφκεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κέζα ζε κία κηθηή ηάμε 

 
Εεζνπνχινπ Αγαζή 

Φηιφινγνο, Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο, Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο                                                                                         

agi52002@yahoo.gr 

   
Πεξίιεςε 

      ηα πιαίζηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη δηάθνξεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. 

ηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη λα βειηησζνχλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα 

εληζρπζνχλ ε απηνεθηίκεζε θαη ε καζεζηαθή ηνπο πνξεία ζην πιαίζην ηεο κηθηήο ηάμεο. Δηδηθφηεξα, 

επηδηψθεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε φισλ ησλ καζεηψλ κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, ε 

αλάπηπμε ζε απηνχο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο, ε αμηνπνίεζε ηνπ «πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ» ησλ παηδηψλ 

απφ άιιεο ρψξεο, ε αλάπηπμε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ν πεηξακαηηζκφο πάλσ ζε 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (νκαδνθεληξηθή, κέζνδνο project, εμαηνκηθεπκέλε, κνληέια 

ζπλδηδαζθαιίαο εθπαηδεπηηθψλ θηι.). Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ ‗έξεπλα 

δξάζεο‘ , κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ζ ζχληνκε απηή 

εηζήγεζε έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηε ζεσξεηηθή αθεηεξία , ην πεξηερφκελν, θαζψο θαη ηα 

θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζηεξηαθήο παξνπζίαζεο  πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

Λέμεηο θιεηδηά:  πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ρξήζε πνιπκέζσλ, γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο      

 

Δηζαγσγή 

Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ απαζρνινχλ ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε έρνπλ επεξεαζηεί 

έληνλα απφ ηηο παξάιιειεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σερλνινγηψλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ε ρξήζε ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή έρεη επηηεπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, θαζψο ε απνηειεζκαηηθή ηνπο ρξήζε κπνξεί λα πξνάγεη 

ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη δηεξεπλεηηθή κάζεζε, λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηηθήο 

θαη απηφλνκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, λα πξνσζήζεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη λα 

ζηεξίμεη δηαθνξεηηθά καζεζηαθά κνληέια θαη δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο. Ζ 

αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε δεκηνπξγία γισζζηθψλ αζθήζεσλ κε ηνλ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ (Ms Word) απνηεινχλ δηαδεδνκέλεο θαη ρξήζηκεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηνπ 

ππνινγηζηή. Πξηλ απφ απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα πνχκε φηη έλα γισζζηθφ πξφγξακκα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πεηπραίλεη ην ζθνπφ ηνπ, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη θαη 

ζαθέζηαηε γλψζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπ .Τπάξρνπλ πνιινί  ιφγνη γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην γισζζηθφ κάζεκα ην πξφγξακκα ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 

Δηδηθφηεξα, είλαη εχρξεζην θαη ππάξρεη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο. Δπίζεο, 

επηηξέπεη κεγαιχηεξν πεηξακαηηζκφ θαη δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία. Αθφκε, εληζρχεη ηελ 

απηνλνκία ηνπ καζεηή θαη ηελ ηθαλφηεηα απηναμηνιφγεζεο ( Γηαθνπκάηνπ, 2001) . Οη 

ηχπνη αζθήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαθξίλνληαη ζε δπλακηθέο αζθήζεηο, 

θαζψο θαη ζε αζθήζεηο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, δεκηνπξγίαο θεηκέλσλ θαη πξνζνκνίσζεο 

(Τςειάληεο , 2002). Δπηπξφζζεηα, πξνηείλνληαη αζθήζεηο-παηρλίδηα ξφισλ κε 

παξάιιειε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη παξαπάλσ ηχπνη 

αζθήζεσλ ζπκβάιινπλ θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο δεμηφηεηαο ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, ελψ ,ηαπηφρξνλα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αχμεζε θαη εκπέδσζε ηνπ ιεμηινγίνπ, 

γισζζηθψλ δνκψλ, θαλφλσλ ηνληζκνχ, ζηίμεο θηι. Παξάιιεια, νη γισζζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 

ζχγρξνλεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε νπνία ζεσξείηαη φηη 

είλαη κηα δηαδηθαζία, κηα θνηλσληθά πξάμε. Σαπηφρξνλα, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, πνπ 

mailto:agi52002@yahoo.gr
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επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή 

παηδαγσγηθή κέζνδνο θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο αζθνχκελνπο ζην γξάςηκν καζεηέο λα 

γξάςνπλ κε πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο θαη γηα πξαγκαηηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ.  

ηελ εηζήγεζε απηή εθαξκφδνπκε κε ηε κέζνδν project δξαζηεξηφηεηεο έρνληαο σο 

καζεηηθφ δπλακηθφ κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε επθαηξία λα 

δηαπαηδαγσγεζνχλ φινη νη καζεηέο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, λα 

εκπινπηίζνπλ δειαδή ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, καζαίλνληαο λα ζπκβηψλνπλ 

δεκηνπξγηθά κε ηνλ «άιινλ».  

 

ψκα 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (project)
 

ΣΗΣΛΟ:  << πλαληψ δηάζεκα πξφζσπα >> 

ΜΑΘΖΜΑ:   Δθπαίδεπζε αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ,  Δθπαίδεπζε  

Ρνκά 

ΣΑΞΖ:  Σ΄ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ:  11 Γηδαθηηθέο ψξεο 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ:  Οκαδνζπλεξγαηηθή ( 4νκάδεο ησλ 2-3 αηφκσλ ) 

ΥΧΡΟ:  ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ 

ΜΔΑ:  Τπνινγηζηέο, εθηππσηήο, πίλαθαο αλαξηήζεσλ εξγαζηψλ. 

ΚΟΠΟ:  Γλσξίδσ θαιχηεξα ηνλ θφζκν, κέζα απφ πξφζσπα 

ΣΟΥΟΗ: 

 Να αλαγλσξίζνπλ, λα ζπκεζνχλ ή λα κάζνπλ θάπνηα ζεκαληηθά πξφζσπα ( θαιιηηέρλεο – 

ζπλζέηεο – εθεπξέηεο – επηζηήκνλεο – ζρεδηαζηέο – ηζηνξηθνχο – εζνπνηνχο – αζιεηέο – 

ζπγγξαθείο θ.ι.π ) απφ ρψξεο ηνπ θφζκνπ, κνξθέο πνπ έκεηλαλ ή ζα κείλνπλ ζηελ ηζηνξία 

γηα θάπνηα αμηφινγε δξάζε ηνπο.  

 Να αλαδείμνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ηνπο κέζα απφ ηελ πξνβνιή θαη παξνπζίαζε 

θάπνησλ          δηάζεκσλ πξνζψπσλ πνπ γλσξίδνπλ απφ απηήλ.   

 Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κέζα ζηελ ηάμε αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο  

 Να αλαπηχμνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κέζσ ησλ θχιισλ εξγαζίαο. 

 Να ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 

Χο πξνο ηα ΣΠΔ 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ κεραλέο αλαδήηεζεο πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ 

 

Γλσζηηθνί ζηφρνη: 

 Να αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ηθαλφηεηα 

 Να ζπγθεληξψλνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο  

 Να αζθεζνχλ ζηελ ζπλεξγαηηθή παξαγσγή κηαο γξαπηήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε 

ρξήζε Ζ/Τ  

 Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε αλαιακβάλνληαο ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

 Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε κε δηεξεπλεηηθφ ηξφπν. 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ:  
Μεηαθεξφκαζηε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ θαη θάζε νκάδα θάζεηαη 

ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηεο.  
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1
ε -

2
ε
 
   
Γηδαθηηθή ψξα

 

 Γηακφξθσζε ζέκαηνο, αθφξκεζε: πδεηάκε γηα δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο , 

πνηνπο αλζξψπνπο ζαπκάδνπλ θαη γηα πνην ιφγν. 

 Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο θαη ηνπο δεηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ 

Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ςεθηαθά ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. (κε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο,ηνλ έιεγρν ηεο πξνγελέζηεξεο γλψζεο 

ηνπο ,ηε ρξήζε Ζ/Τ γηα αλαδήηεζε πιηθνχ) 

 Μνηξάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην θχιιν εξγαζίαο : απεηθνλίδεη δηάζεκεο 

πξνζσπηθφηεηεο απφ φιν ηνλ θφζκν, νη νπνίνη έρνπλ δηαπξέςεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο 

ηέρλεο , γξάκκαηα, επηζηήκε, θηινζνθία θ.η.ι. 

 πδεηάκε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνπο δηάζεκνπο αλζξψπνπο, πνηνπο γλσξίδνπλ, ηη 

έρνπλ αθνχζεη γη‘ απηνχο. 

 

3
ε
 ,  4

ε
 ,5

ε
 θαη 6

ε
 Γηδαθηηθή ψξα: 

 Καινχκε ηηο νκάδεο λα αλνίμνπλ ηνλ ππνινγηζηή πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπο 

,ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ζηαζκνχ ηνπο θαη κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ηεο 

google λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηνχληαη (βιέπνληαο ηελ 

θσηνγξαθία ηνπ πξνζψπνπ λα ζπιιέμνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ): 

 Έπεηηα , λα θαηαγξάςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αληηζηνηρεί ε θάζε εηθφλα. 

 ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηαγξάθνπλ πνηα πξνζσπηθφηεηα ηνπο έθαλε ηελ 

κεγαιχηεξε εληχπσζε θαη αηηηνινγνχλ. 

 Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ νκάδσλ θαη ζπδεηάκε εθηελέζηεξα ηηο 

απαληήζεηο ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε. 

 

7
ε
 
 
 , 8

ε
   Γηδαθηηθή ψξα: 

 Καη πάιη απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο νη νκάδεο ζπκπιεξψλνπλ ην δεχηεξν  θχιιν 

εξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Google (ζ‘ απηφ ην ζεκείν ν εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη ηηο 

ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο πινεγνχληαη νη καζεηέο ). 

 Καινχληαη λα επηιέμνπλ  ηα ίδηα ηα παηδηά δχν δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

γλσξίδνπλ , λα θνιιήζνπλ  θσηνγξαθίεο  θαη λα γξάςνπλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο φπσο 

θαη ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 Πξνβάιιεηαη θ επεμεξγάδεηαη ην πιηθφ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη νη νκάδεο 

 

9
ε
 ,10

ε
  Γηδαθηηθή ψξα: 

 Αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο/ηξηεο, ζπδήηεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ, 

ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο  

 Οη  καζεηέο/ηξηεο , επίζεο, ζπδεηνχλ πνηεο γλψζεηο απέθηεζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο  

δηαδηθαζίαο, ηη έκαζαλ  λα θάλνπλ, πψο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, 

ηη δπζθνιίεο  ζπλάληεζαλ θ.α. 

 

11
ε
  Γηδαθηηθή ψξα 

 Με ηε βνήζεηα  ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλέιιεμαλ νη 

νκάδεο καο δεκηνπξγνχλ κηα δηθή ηνπο παξνπζίαζε, κε ηηο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

γλψξηζαλ, ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ  ζηελ ηάμε ή ζηα πιαίζηα εθδήισζεο ηνπ 

ζρνιείνπ.  
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Φ Τ Λ Λ Ο  Δ Ρ Γ Α  Η Α  

ΤΝΑΝΣΧ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΔ 

 

πκπιήξσζε ηνλ πίλαθα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ςάρλνπκε. Θα ζε 

βνεζήζνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξεηο ζηε κεραλή αλαδήηεζεο: www.google.gr 

ην ηέινο απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνπ ζνπ δίλεηαη. 

  ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΟΧΠΟΤ                               ΟΝΟΜΑ – ΗΓΗΟΣΖΣΑ – 

ΥΧΡΑ – ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ 

   

ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΗΣΗ 

 

   
  

ΑΛΒΔΡΣΟ ΑΨΝΣΑΨΝ 

   
 

ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              851 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

  

 
 

ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ 

 

ΝΑΝΣΗΑ ΚΟΜΑΝΔΣΗ 

 

ΟΜΖΡΟ 
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ΕΑΝ ΜΟΝΔ 

                                                                                             

 

 

 

                                       

Φ Τ Λ Λ Ο  Δ Ρ Γ Α  Η Α  

ΤΝΑΝΣΧ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΔ 2 

 

 
Βξεο απφ ην Google θαη επέιεμε θάπνηα δηάζεκε πξνζσπηθφηεηα ( αζιεηηθή 

νκάδα – εζνπνηφ – ηξαγνπδηζηή - επηζηήκνλα – κνληέιν ή κνπζηθφ ζπγθξφηεκα ) πνπ 

γλσξίδεηο απφ ηε ρψξα ζνπ, θφιιεζε κηα θσηνγξαθία θαη γξάςε νξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο, φπσο έθαλεο ζην πξνεγνχκελν θχιιν εξγαζίαο. 

      ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ                                              ΟΝΟΜΑ – ΥΧΡΑ – ΗΓΗΟΣΖΣΑ - 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
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πκπεξάζκαηα 

Δθαξκφδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν project κέζα ζηελ ηάμε επηηεχρζεθαλ κε επηηπρία φινη 

νη ζηφρνη πνπ ζέζακε εμ αξρήο .Αιιά ην θπξηφηεξν φισλ , πεηχρακε ηε ζπλνρή θαη ηε 

ζπλεξγαζία καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, δηαθνξεηηθή ρψξα θαη 

γιψζζα. Πνιχ ζεκαληηθφ επίζεο  ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ , ε θαιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλφηεηαο ‗καζαίλσ ζηελ πξάμε‘ (learning by doing) θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηδηαίηεξα 

ησλ ‗αδχλακσλ‘ καζεηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο ην ξφιν ηνπ 

ππνζηεξηρηή, θαηαθέξλεη λα ελψζεη κία κηθηή ηάμε , ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα δνπιέςεη ζε 

δηαθνξεηηθέο ‗ηαρχηεηέο‘. Να ζεκεηψζνπκε φηη απηφ ην ζρέδην δξάζεο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.     

 

Αλαθνξέο 

 Γηαθνπκάηνπ Σ. 2001 Μία πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο έθζεζεο. Αλαθνίλσζε ζην 1
ν
 

πλέδξην γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. χξνο . Γηαζέζηκν ζην 

www.netschoolbook.gr 

 Παπαλανχκ Ε.2003,Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ : ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή 

πξνζέγγηζε. Αζήλα, Σππσζήησ 

 Ξσρέιιεο Π.2005, Ο εθπαηδεπηηθφο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Αζήλα, Σππσζήησ  

 Τςειάληεο Γ.2002, Σχπνη αζθήζεσλ κε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα γισζζηθή δηδαζθαιία. 

Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο πξνγξάκκαηνο εμεηδίθεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

 
  

http://www.netschoolbook.gr/
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Ζ πξνζέγγηζε ηεο πνίεζεο ηνπ Γ. Ρίηζνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο 

αλάγλσζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 
 

 Γνπδίλα Μαξίιε 

Υιλϐλογοσ, ΜΑ, Τποψ. διδ. ΕΚΠΑ 
marilidouzinas@yahoo.gr 

  

Πεξίιεςε 

 Η παροϑςα ειςόγηςη αφορϊ ςτην αξιοπούηςη τησ δημιουργικόσ ανϊγνωςησ και 
τησ δημιουργικόσ γραφόσ κατϊ τη διδακτικό πρϊξη ςτην προςϋγγιςη τησ πούηςησ 
του Γιϊννη Ρύτςου ςτην Α’ Γυμναςύου και ςτη διερεϑνηςη του κατϊ πϐςο η 
εναλλακτικό αυτό προςϋγγιςη βοηθϊ τουσ νεαροϑσ μαθητϋσ να «επικοινωνόςουν» 
με την πούηςη του Γ. Ρύτςου. Η προςϋγγιςη των 2 ποιημϊτων του Γ. Ρύτςου 
(πρϐκειται για αποςπϊςματα) που εμπεριϋχονται ςτο ςχολικϐ εγχειρύδιο «Κεύμενα 
Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ Α’ Γυμναςύου» υλοποιόθηκε, ςτο ςτϊδιο τησ 
δημιουργικόσ ανϊγνωςησ, μϋςω όπια καθοδηγητικών ερωτόςεων, με ςτϐχο οι 
μαθητϋσ να αποβϊλουν την ερμηνευτικό τουσ αμηχανύα και να εντοπύςουν 
χαρακτηριςτικϊ τησ ποιητικόσ του Ρύτςου. Ση δραςτηριϐτητα δημιουργικόσ 
ανϊγνωςησ διαδϋχτηκαν και ςυμπλόρωςαν δραςτηριϐτητεσ δημιουργικόσ γραφόσ, 
προκειμϋνου οι μαθητϋσ να αφομοιώςουν ςτοιχεύα τησ ποιητικόσ καταςκευόσ μϋςω 
τησ προςωπικόσ δημιουργύασ και τησ βιωματικόσ προςϋγγιςησ. Η 
αποτελεςματικϐτητα τησ δημιουργικόσ ανϊγνωςησ και γραφόσ ωσ προσ την 
πρϐςληψη και ερμηνεύα των ποιημϊτων του Γ. Ρύτςου «μετρόθηκε» με δοκιμαςύα 
αξιολϐγηςησ που αφοροϑςε ςε αδύδακτα ποιόματα (αποςπϊςματα) του Γ. Ρύτςου 
και που δϐθηκε τϐςο ςτουσ μαθητϋσ που εύχαν προςεγγύςει τα ποιόματα του 
ςχολικοϑ εγχειριδύου μϋςω τησ δημιουργικόσ ανϊγνωςησ και γραφόσ ϐςο και ςε 
μαθητϋσ ϊλλου τμόματοσ που τα εύχαν προςεγγύςει μϋςω τησ μετωπικόσ 
διδαςκαλύασ. Απϐ τισ απαντόςεισ των μαθητών προκϑπτει ϐτι η δημιουργικό 
ανϊγνωςη και γραφό ςυνϋβαλε ςτο να κατανοόςουν και να αφομοιώςουν καλϑτερα 
πτυχϋσ τησ ποιητικόσ του Γ. Ρύτςου. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: δημιουργικό ανϊγνωςη, δημιουργικό γραφό, πούηςη 

Δηζαγσγή 

Η διδαςκαλύα τησ πούηςησ, και μϊλιςτα τησ νεϐτερησ, ςτην Α’ Γυμναςύου αποτελεύ 
πρϐκληςη, καθώσ ο καθηγητόσ καλεύται να λειϊνει αρκετϊ «αγκϊθια»:  την αμφιθυμικό 
ςχϋςη των μαθητών με τη λογοτεχνύα (Καπλϊνη, 2006), την ερμητικϐτητα τησ μοντϋρνασ 
πούηςησ (Καπλϊνη, 2004β) και τη ςυνεπακϐλουθη ερμηνευτικό αμηχανύα των μαθητών 
(Καπλϊνη, 2006), αλλϊ και το γεγονϐσ ϐτι η διδαςκαλύα τησ πούηςησ εύναι, κατϊ γενικό 
ομολογύα, ϋνασ απϐ τουσ προβληματικϐτερουσ τομεύσ ςτον χώρο τησ διδακτικόσ τησ 
λογοτεχνύασ (Καπλϊνη, 2006). Όςον αφορϊ ςτην παραδοςιακό διδακτικό προςϋγγιςη, ςτη 
διδαςκαλύα τησ πούηςησ ο προςανατολιςμϐσ εύναι καθαρϊ ερμηνευτικϐσ. Ο δϊςκαλοσ 
καλεύται να δώςει την ϋγκυρη ερμηνεύα του ποιόματοσ και ο μαθητόσ περιορύζεται ςτο ρϐλο 
του ακροατό-αποδϋκτη· οι ςυναιςθηματικϋσ και διανοητικϋσ του δυνατϐτητεσ παραμϋνουν 
ςχεδϐν αδρανεύσ κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ και η δημιουργικϐτητϊ του ςτην 
καλϑτερη περύπτωςη περιορύζεται ςτη διατϑπωςη κϊποιασ ϊποψησ, ικανόσ να προκαλϋςει 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              855 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

διϊλογο με τουσ ςυμμαθητϋσ του και τον δϊςκαλο (Καπλϊνη, 2006). Οι δεξιϐτητεσ που 
καλοϑνται να αποκτόςουν οι μαθητϋσ εύναι ξεκϊθαρα γνωςτικϋσ. Μ’ αυτϊ τα δεδομϋνα, η 
πούηςη ςτη ςχολικό πρακτικό δεν διαφϋρει απϐ τα υπϐλοιπα γνωςτικϊ διδακτικϊ 
αντικεύμενα. Επομϋνωσ, η δυναμικό τησ ακυρώνεται και η ςυχνϊ ανατρεπτικό τησ 
παρϋμβαςη ςτο νοητικϐ και ςυναιςθηματικϐ κϐςμο του ατϐμου καταργεύται (Καπλϊνη, 
2006). 

 Εύναι ϋντονη, αλλϊ ϐχι εϑκολα υλοποιόςιμη, η επιθυμύα για ριζικό αναδιαμϐρφωςη του 
μαθόματοσ τησ λογοτεχνύασ (Καλογόρου & Λαλαγιϊννη, 2007), θϋτοντασ ςτο επύκεντρο τον 
μαθητό αναγνώςτη, που δεν εύναι ο ιδανικϐσ αναγνώςτησ του κϊθε κειμϋνου οϑτε 
φιλϐλογοσ αλλϊ ϋνασ ϋφηβοσ που βρύςκεται ςε μια διαδικαςύα αναζότηςησ 
προςανατολιςμοϑ και προςωπικόσ ταυτϐτητασ (Καπλϊνη & Κουντουρϊ, 2004). 

Ο προβληματιςμϐσ για τον τρϐπο με τον οπούο οι νεαρού μαθητϋσ «ςυναλλϊςςονται» με 
την πούηςη αποτϋλεςε την αφορμό για τη διδακτικό παρϋμβαςη που παρουςιϊζουμε, η 
οπούα εφαρμϐςτηκε κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015 ςε ϋνα τμόμα τησ Α’ Γυμναςύου του Α’ 
Αρςακεύου Γυμναςύου Χυχικοϑ· ςτην παρϋμβαςη αυτό ποιόματα του Γ. Ρύτςου 
προςεγγύζονται μϋςω τησ δημιουργικόσ ανϊγνωςησ και γραφόσ.  

Γεκηνπξγηθή αλάγλσζε θαη δεκηνπξγηθή γξαθή 

Η δημιουργικό ανϊγνωςη εύναι ουςιαςτικϊ η δημιουργικό πρϐςληψη και ανταπϐκριςη 
προσ το κεύμενο. Η ανϊγνωςη εύναι δημιουργικό, ϐταν οι νεαρού αναγνώςτεσ μποροϑν να 
αρθρώνουν λϐγο για το νϐημα και τη μορφό του κειμϋνου χρηςιμοποιώντασ ποικύλα 
εκφραςτικϊ μϋςα και ϐχι μϐνον τη γλώςςα, ςυνδϋοντϊσ τα με τισ εμπειρύεσ τουσ, χωρύσ να 
ευθυγραμμύζονται με το νϐημα που ο εκπαιδευτικϐσ θεωρεύ ϐτι κρϑβει το κεύμενο 
(Αποςτολύδου, 2003). Η δημιουργικό ανϊγνωςη απορρϋει απϐ τη διδαςκαλύα του 
λογοτεχνικοϑ κειμϋνου ςϑμφωνα με τη θεωρύα τησ αιςθητικόσ τησ πρϐςληψησ (πανϐσ, 
2010α). τη νοηματοδϐτηςη του κειμϋνου ο μαθητόσ αναγνώςτησ ϋχει να παύξει ϋνα ρϐλο 
τϐςο ςημαντικϐ ϐςο και το ύδιο το κεύμενο.  Γι’ αυτϐ κατϊ τη διδαςκαλύα ο δϊςκαλοσ δύνει 
χώρο για δρϊςη ςτον μαθητό υποβϊλλοντασ εκεύνα τα ερωτόματα που τον διευκολϑνουν 
ςτη ςυνϊντηςό του με τον κϐςμο του κειμϋνου αλλϊ ςε καμύα περύπτωςη δεν εμπεριϋχουν 
ϋτοιμεσ απαντόςεισ ό δεν περιχαρακώνουν την αποκλύνουςα ςκϋψη του μαθητό. Η 
δημιουργικό ανϊγνωςη μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα εναλλακτικϐ ερμηνευτικϐ μοντϋλο τησ 
λογοτεχνύασ, ϐπου το κϋντρο βϊροσ μετατοπύζεται απϐ τον ςυγγραφϋα ςτον αναγνώςτη, 
μετατϐπιςη που ευθυγραμμύζεται με τισ θεωρύεσ τησ αναγνωςτικόσ πρϐςληψησ και τησ 
αιςθητικόσ ανταπϐκριςησ 

Η δημιουργικό γραφό ςτη διδακτικό πρϊξη εύναι μια ςυγγραφικό πρακτικό, με την οπούα 
οι μαθητϋσ οδηγοϑνται ςτο να «ευαιςθητοποιηθοϑν απϋναντι ςτη διαδικαςύα τησ 
λογοτεχνικόσ γραφόσ και γενικϊ τησ καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ ωσ τρϐπου με τον οπούο τα 
ϊτομα (οι δημιουργού) δεν ‘‘περιγρϊφουν’’ απλώσ το περιβϊλλον τουσ, αλλϊ παρεμβαύνουν 
δυναμικϊ ςε αυτϐ και το ανα-δημιουργοϑν» (Πρϐγραμμα πουδών Λογοτεχνύασ τησ Κϑπρου, 
2010). Ο Μύμησ ουλιώτησ ορύζει ευφυώσ τη δημιουργικό γραφό εκ του αντιθϋτου, ωσ 
«δημιουργικϐ ςβόςιμο» (ουλιώτησ, 2012). Η «διδαςκαλύα» τησ δημιουργικόσ γραφόσ ςτο 
ςχολεύο δεν ϋχει ωσ ςτϐχο να δημιουργόςει νϋουσ ςυγγραφεύσ. Αποςκοπεύ μεταξϑ ϊλλων ςτο 
να απελευθερώςει το μυαλϐ και το ςυναύςθημα των μαθητών, να τουσ καθοδηγόςει ςε μια 
διαφορετικό προςϋγγιςη τησ λογοτεχνύασ, να εκτονώςει τη δημιουργικϐτητϊ τουσ, να 
τονώςει την αυτοπεπούθηςό τουσ, να τουσ αποκαλϑψει ϐτι ςτη λογοτεχνύα ο καθϋνασ 
μπορεύ να εύναι ο εαυτϐσ του «με προςωπεύα, που αναδεικνϑουν τα πρϐςωπα» (ΝικολαϏδου, 
2013). 

την πρϊξη το μϊθημα τησ λογοτεχνύασ εύναι το μοναδικϐ μϊθημα ςτο οπούο, ενώ 
προςεγγύζεται μια μορφό τϋχνησ,  δεν προβλϋπεται  η εξϊςκηςη ςτη ςυγκεκριμϋνη τϋχνη. 
Ενώ δεν νοεύται μϊθημα ζωγραφικόσ με μαθητϋσ που δεν μαθαύνουν να ζωγραφύζουν, 
φαύνεται φυςιολογικϐ ϋνα μϊθημα λογοτεχνύασ ςτο οπούο οι μαθητϋσ δεν παρϊγουν λϐγο 
παρϊ μϐνο εξηγητικϐ και ερμηνευτικϐ (Υρυδϊκη, 2003).  
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Με τη δημιουργικό γραφό ο διδϊςκων δύνει την ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να 
χρηςιμοποιόςουν ϋνα κεύμενο, για να παραγϊγουν και ϋνα καινοϑριο· ϋνα κεύμενο 
«απϊντηςη» ςτο προηγοϑμενο, «μεταμϐρφωςη» ό παραλλαγό του προηγοϑμενου. Ϊτςι, οι 
μαθητϋσ κατανοοϑν τισ κειμενικϋσ καταςκευϋσ και παρϊγουν, ταυτϐχρονα, δικϐ τουσ λϐγο, 
μϋςα απϐ τον οπούο διαλϋγονται και με το αρχικϐ κεύμενο (Υρυδϊκη, 2003). Με τον τρϐπο 
αυτϐν, ϐταν δηλαδό ο μαθητόσ εύναι ςυν-παραγωγϐσ γνώςησ, ϐταν παρϊγει τον δικϐ του 
λϐγο για τη λογοτεχνύα, αυτϐ που πραγματοποιεύται μϋςα ςτην τϊξη εύναι πολϑ πιο πϋρα 
απϐ την αντικειμενικό γνώςη που απλώσ αναπλαιςιώνεται: εύναι δημιουργύα γνώςεων, εύναι 
παραγωγό βιωματικοϑ και «αυθεντικοϑ» λϐγου για τη λογοτεχνύα με την καθοδόγηςη του 
εκπαιδευτικοϑ (Φοντολύδου, 2006). Η παραγωγό του λϐγου αυτοϑ δεν εύναι ζότημα 
ταλϋντου ό υψηλών ικανοτότων που κϊποιοι διαθϋτουν – ϊλλωςτε, οι φωνϋσ των μαθητών 
πρϋπει να ακουςτοϑν ανεξϊρτητα απϐ το πϐςο τραυλϋσ, αβϋβαιεσ, ϊτεχνεσ ό ξενικϋσ μπορεύ 
να ακοϑγονται (Παςχαλύδησ, 2006)· εύναι αντικεύμενο κοπιαςτικόσ και ςυςτηματικόσ 
ϊςκηςησ ςτη γραμματικό τησ γλώςςασ τησ λογοτεχνύασ. Εν τϋλει, ο τρϐποσ αυτϐσ 
διδαςκαλύασ και ϊςκηςησ των πρακτικών ανϊγνωςησ αποβλϋπει και αποςκοπεύ ςτη δϐμηςη 
μιασ κριτικόσ μεταγλώςςασ ϐχι ςτενϊ και μϐνον για τον λογοτεχνικϐ θεςμϐ, αλλϊ 
γενικϐτερα για την κατανϐηςη και νοηματοδϐτηςη του κϐςμου που μασ περιβϊλλει. 
(Φοντολύδου,2006).  

Η δημιουργικό γραφό αποδεικνϑεται ιδιαύτερη δημοφιλόσ ςτισ μϋρεσ μασ, γεγονϐσ που 
πιςτοποιεύται απϐ την πληθώρα αντύςτοιχων ςεμιναρύων και τουσ αρκετοϑσ τύτλουσ 
βιβλύων που αναφϋρονται ςε αυτό. Η δημιουργικό ανϊγνωςη και γραφό ςτη Λογοτεχνύα 
απουςιϊζει απϐ το Διαθεματικϐ Ενιαύο Πλαύςιο πουδών και τα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα 
πουδών (2003), αν και εντοπύζονται ύχνη δημιουργικόσ γραφόσ ςε δραςτηριϐτητεσ ςτο 
μϊθημα τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ. Η εύςοδϐσ τησ ςτην εκπαιδευτικό πρϊξη ωσ προϋκταςη 
τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ, τϐςο για την εμπϋδωςη του θεωρητικοϑ πλαιςύου, ϐςο και για 
τη διεϑρυνςό του ενθαρρϑνεται απϐ τα Νϋα Πιλοτικϊ Προγρϊμματα πουδών (2011), 
παραμϋνει ωςτϐςο ςε εμβρυακό κατϊςταςη και «κυοφορεύται» ςε ςυγκεκριμϋνα 
(Πειραματικϊ και Καλλιτεχνικϊ) ςχολεύα ό εφαρμϐζεται πειραματικϊ απϐ οριςμϋνουσ 
εκπαιδευτικοϑσ. ε αρκετϋσ περιπτώςεισ η αξιοπούηςη τησ δημιουργικόσ γραφόσ εύναι 
αποςπαςματικό, χωρύσ ςυνϋχεια, εν εύδει αςκόςεων ανταπϐκριςησ ςτα ερεθύςματα του 
κειμϋνου (π.χ. ϋνα εναλλακτικϐ τϋλοσ, μεταβολό τησ εςτύαςησ κ.λπ.), ςτισ οπούεσ οι ςτϐχοι 
δεν εκτεύνονται πολλϋσ φορϋσ πϋρα απϐ τη δημιουργικό εκτϐνωςη των μαθητών. Να 
ςημειώςουμε ωςτϐςο τη δυναμικό και γϐνιμη εύςοδο τησ δημιουργικόσ γραφόσ ςτο 
Πρϐγραμμα πουδών Λογοτεχνύασ τησ Κϑπρου απϐ το 2010. 

Η δημιουργικό γραφό μπορεύ, πιςτεϑουμε, να αξιοποιηθεύ δυναμικϐτερα και ευρϑτερα 
και να αποτελϋςει ϋναν εναλλακτικϐ τρϐπο προςϋγγιςησ και εργαλεύο διδαςκαλύασ τησ 
λογοτεχνύασ. Μπορεύ καταρχϊσ να ςυμβϊλει ςτην «αποςχολε(ι)οπούηςη (Καλογόρου & 
Λαλαγιϊννη, 2007) τησ λογοτεχνύασ, παρϋχοντασ την ευκαιρύα τησ διεϑρυνςησ του ςχολικοϑ 
λογοτεχνικοϑ κανϐνα, τησ ανϊγνωςησ πϋρα απϐ τα ςχολικϊ ανθολϐγια, και ϊρα τησ 
καλλιϋργειασ τησ φιλαναγνωςύασ. Κυρύωσ, μπορεύ να ςυμβϊλει ςτη μϑηςη του μαθητό ςτισ 
τεχνικϋσ τησ κειμενικόσ καταςκευόσ, ενθαρρϑνοντασ τη μετατϐπιςό του απϐ τη θϋςη του 
δϋκτη ςε εκεύνη του πομποϑ. Ο μαθητόσ παρατηρεύ, εφαρμϐζει, μιμεύται δημιουργικϊ τισ 
ςυγγραφικϋσ τεχνικϋσ, ςυνειδητοποιεύ εκ των ϋςω τη λειτουργύα τουσ, αποδομεύ το κεύμενο 
και πειραματύζεται με αυτϐ, ωσ οιωνεύ ςυγγραφϋασ, και χωρύσ να φιλοδοξεύ να αναμετρηθεύ 
μαζύ του, «γεϑεται» τη λογοτεχνικό περιπϋτεια. Βιώνει με ϊλλα λϐγια τη λογοτεχνύα, 
κατανοεύ καλϑτερα τουσ κώδικεσ και τη ρητορικό τησ. Μοιραύα εμπλουτύζει την 
αναγνωςτικό και λογοτεχνικό του φαρϋτρα. 

Λνγνηερληθή ζεσξία θαη δηδαθηηθή κεηάζεζε 

Η διδακτικό πρϐταςη αξιοποιεύ τη λογοτεχνικό θεωρύα, αναπλαιςιώνοντϊσ την και 
προςαρμϐζοντϊσ την ςτα δεδομϋνα τησ τϊξησ (Υρυδϊκη, 2003; Φοντολύδου, 2006). Με ϊλλα 
λϐγια, η λογοτεχνικό θεωρύα υφύςταται τη δϋουςα διδακτικό μετϊθεςη και αναπλαιςύωςη 
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και μεταδύδεται ωσ ςχολικό γνώςη. Αυτό η μεταλογοτεχνικό γλώςςα ϋχει τη δικό τησ 
γραμματικό και αυτόν ακριβώσ εύναι που ο δϊςκαλοσ απομυθοποιεύ και επεξεργϊζεται με 
τουσ μαθητϋσ του· δεν τη μεταδύδει οϑτε την προςφϋρει∙ δεν την επιβϊλλει οϑτε την 
υποβϊλλει∙ την επεξεργϊζεται, για να ελϋγξει την αντοχό τησ μϋςα ςτην τϊξη, ςτα 
εξεταζϐμενα κεύμενα με τα ςυγκεκριμϋνα παιδιϊ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα ςτη ςυγκεκριμϋνη εναλλακτικό προςϋγγιςη τησ πούηςησ του Γ. Ρύτςου 
αξιοποιοϑνται η Ερμηνευτικό Μϋθοδοσ (που προκρύνεται απϐ τα Προγρϊμματα πουδών), η 
υγκριτικό Μϋθοδοσ και οι Αναγνωςτικϋσ θεωρύεσ, που ςυνδϋονται ϊμεςα με τη 
δημιουργικό ανϊγνωςη και τη δημιουργικό γραφό.  

Η Δξκελεπηηθή κέζνδνο 

 Η Ερμηνευτικό μϋθοδοσ αποςκοπεύ ςτη αποκρυπτογρϊφηςη του βιωματικοϑ και 
ιδεολογικοϑ ςτοιχεύου πύςω απϐ το γλωςςικϐ, μ’ ϋναν τρϐπο ςυνεξϋταςησ μορφόσ και 
περιεχομϋνου, ώςτε το κεύμενο, ιδιαύτερα το λογοτεχνικϐ, να προςλαμβϊνεται και να γύνεται 
κατανοητϐ ωσ οργανικϐ ϐλον (Υρυδϊκη, 2009). ϑμφωνα επομϋνωσ με το πρϐτυπο τησ 
Ερμηνευτικόσ, ο διδϊςκων ςτη λογοτεχνύα επιδιώκει να ςχεδιϊζει με τϋτοιο τρϐπο την 
προςϋγγιςη των κειμϋνων ςτη ςχολικό πρϊξη, ώςτε οι μαθητϋσ να ξεφϑγουν απϐ την 
κατηγορύα των δυνϊμει αναγνωςτών και μϋςω τησ κατευθυντόριασ-αυτενεργητικόσ 
ϊςκηςησ να εξελιχθοϑν ςε ενδιαφερϐμενουσ και ευαύςθητουσ, τελικϊ, αναγνώςτεσ (πανϐσ, 
2010α). 

τη διδακτικό πρϐταςη οι μαθητϋσ προςεγγύζουν το ποιητικϐ κεύμενο ςυνεξετϊζοντασ 
μορφό και περιεχϐμενο, ςυνειδητοποιώντασ ϐτι οι ποιητικϋσ επιλογϋσ εξυπηρετοϑν ό 
υπαγορεϑονται απϐ ςυγκεκριμϋνουσ ςκοποϑσ και αποκωδικοποιώντασ τη λογοτεχνικό 
ρητορικό του κειμϋνου.  

Η Σπγθξηηηθή κέζνδνο 

 Η ςυγκριτικό μϋθοδοσ υλοποιεύται μϋςω τησ ςυγκριτικόσ ανϊγνωςησ διαφορετικών 
ςυγγραφϋων, μϋςω τησ παραπομπόσ ςε κεύμενα ό αποςπϊςματα που χαρακτηρύζονται 
«παρϊλληλα» (π.χ. ςυγκριτικϋσ αναγνώςεισ διαφορετικών ςυγγραφϋων που 
πραγματεϑονται το ύδιο θϋμα, αλλϊ απϐ διαφορετικό οπτικό γωνύα ό με διαφορετικϐ βαθμϐ 
γλωςςικόσ πολυπλοκϐτητασ ό διαφορετικών κειμϋνων, λογοτεχνικών και μη). Η ςυγκριτικό 
μϋθοδοσ ιδιαύτερα ςτην ερμηνευτικό εκδοχό τησ ευνοεύ την ενεργοπούηςη ςϑνθετων 
νοητικών διαδικαςιών και ςυντελεύ ςτη διαμϐρφωςη τησ κριτικόσ ςκϋψησ (Υρυδϊκη, 2009).  

τη διδακτικό πρϐταςη οι μαθητϋσ προςεγγύζουν ωσ παρϊλληλο κεύμενο ϋνα απϐςπαςμα 
απϐ το «Πρωινϐ Ωςτρο» που ανθολογεύται ςτο ςχολικϐ τουσ εγχειρύδιο. 

Αναγνωςτικϋσ θεωρύεσ 

Με την αιςθητικό τησ πρϐςληψησ η ςπουδό τησ λογοτεχνύασ προςανατολύζεται ςτο πώσ 
ανταποκρύνεται ο αναγνώςτησ ςτα κεύμενα και ϐχι ςτο τι ςημαύνουν αυτϊ (πανϐσ, 2010α), 
θϋτοντασ τη δημιουργικό βϊςη τησ αμφύπλευρησ επικοινωνύασ κειμϋνου και αναγνώςτη. 
ϑμφωνα με τη θεωρύα τησ πρϐςληψησ ο αναγνώςτησ μετϋχει ςτη διαδικαςύα δημιουργύασ 
του κειμϋνου, δημιουργεύ κι αυτϐσ λογοτεχνύα. Φϊρη ςτην επικοινωνιακό δομό του κειμϋνου 
βρύςκει δρϐμο και τρϐπο να αντιμετωπύςει την κειμενικό απροςδιοριςτύα/ ακαθοριςτύα, να 
ςυμπληρώςει τα κενϊ, που ςυνιςτοϑν την ιδιαιτερϐτητα του λογοτεχνόματοσ. Σην ύδια 
ςτιγμό ο αναγνώςτησ αποφεϑγει τισ ερμηνευτικϋσ αυθαιρεςύεσ, αφοϑ πϊντοτε του 
προςφϋρονται νϋεσ ευκαιρύεσ ελϋγχου των προςδοκιών του βϊςει τησ δομόσ που ςυνιςτϊ 
την ολϐτητα του αναγιγνωςκϐμενου λογοτεχνικοϑ κειμϋνου. Η θϋςη αυτό ιςχυροποιεύται 
απϐ το ϐτι ϐλεσ οι διαδικαςύεσ που μπορεύ να ενεργοποιόςει ο αναγνώςτησ απορρϋουν μϋςα 
απϐ ϋνα νοηματικϐ ςκελετϐ τον οπούο παρϋχει η δομό του κειμϋνου (πανϐσ, 2010α). 
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Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε  

Επιλϋχθηκε ςκϐπιμα η προςϋγγιςη τησ πούηςησ του Ρύτςου να τοποθετηθεύ ςτο τϋλοσ τησ 
ςχολικόσ χρονιϊσ. Τπαγορεϑθηκε απϐ τον προβληματιςμϐ, προςωπικϐ αλλϊ πιθανϐτατα και 
ςυλλογικϐ, για τον τρϐπο με τον οπούο οι μαθητϋσ, και ςυγκεκριμϋνα οι νεαρού μαθητϋσ τησ 
Α’ Γυμναςύου, προςεγγύζουν τη νεϐτερη πούηςη, και δη την πούηςη του Γιϊννη Ρύτςου. 
Παρατηρεύται ςε γενικϋσ γραμμϋσ πωσ οι νεαρού μαθητϋσ εκδηλώνουν αμηχανύα απϋναντι 
ςτην ερμητικϐτητα του μοντϋρνου ποιητικοϑ κειμϋνου, προβαύνουν ςε υπεραπλουςτευμϋνεσ 
ερμηνεύεσ και ςε επιφανειακό προςϋγγιςό του ό ςε ϊρνηςη κατανϐηςησ και καταβϑθιςησ 
ςτα μεταμφιεςμϋνα ποιητικϊ μηνϑματα, αδρανοποιοϑνται και επαφύονται ςτην «αςφϊλεια» 
τησ καθηγητικόσ ερμηνευτικόσ αυθεντύασ και γενικϊ υςτεροϑν ςε αναγνωςτικϋσ δεξιϐτητεσ, 
ςε λογοτεχνικϐ γραμματιςμϐ.  

το ςχολικϐ βιβλύο Κεύμενα Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ Α’ Γυμναςύου περιϋχονται δϑο 
ποιόματα του Γ. Ρύτςου: το πούημα «Σζιτζύκια ςτόςαν το χορϐ» απϐ τη ςυλλογό «Παιχνύδια 
τ’ ουρανοϑ και του νεροϑ» και απϐςπαςμα απϐ το πούημα «Πρωινϐ Ωςτρο». Και τα δϑο 
ποιόματα που ανθολογοϑνται ςτο ςχολικϐ βιβλύο ανόκουν ςτην «παιδικό» πούηςη του Γ. 
Ρύτςου (Καλογόρου, 2009): πρϐκειται για ποιόματα που δεν ϋχουν γραφτεύ αρχικϊ για 
παιδιϊ, οϑτε ϐμωσ απευθϑνονται αποκλειςτικϊ ςε αυτϊ,  δεν εύναι ιδιαύτερα απαιτητικϊ, 
μποροϑν να προςπελαςτοϑν απϐ νεαροϑσ μαθητϋσ (Δημοτικοϑ και Α’ Γυμναςύου) και 
περικλεύουν ιδιαύτερα ςτοιχεύα τησ ποιητικόσ γραφόσ του Ρύτςου με τα οπούα κρύνεται 
ςημαντικϐ να εξοικειωθοϑν οι μαθητϋσ. Να επιςημϊνουμε ϐτι ϋχει προηγηθεύ η εναλλακτικό 
προςϋγγιςη μϋςω τησ δημιουργικόσ ανϊγνωςησ και γραφόσ ποιημϊτων που ανόκουν ςτην 
παραδοςιακό πούηςησ (Δροςύνησ) και ςτη νεϐτερη (Ελϑτησ).  

Σηόρνη 

Με την παρϋμβαςη αυτό επιδιώχθηκε οι μαθητϋσ: 
 να αναπτϑξουν οι μαθητϋσ βαςικϋσ δεξιϐτητεσ «λογοτεχνικοϑ γραμματιςμοϑ», να 

κατακτόςουν βαςικϊ κλειδιϊ ανϊλυςησ ενϐσ ποιητικοϑ κειμϋνου (ςτοιχεύα 
«γραμματικόσ» τησ ποιητικόσ γλώςςασ) (Αθαναςοποϑλου, 2010), καθώσ και 
χαρακτηριςτικϊ τησ ποιητικόσ του Ρύτςου που διαφαύνονται ςτα διδαςκϐμενα 
ποιόματα, ϐπωσ τη μεταλειτοϑργηςη των αντικειμϋνων και τη διεϑρυνςό τουσ, τη 
ςυνειρμικό πυκνϐτητα των λϋξεων, την ποιητικό μετϊπλαςη του παιδικοϑ 
βιώματοσ, το ιδιαύτερο παιδικϐτροπο ϑφοσ και τα χαρακτηριςτικϊ του 
(υποκοριςμϐσ, εικονοποιϏα, ρυθμικό/ φωνολογικό επανϊληψη/ επαναδύπλωςη 
λϋξεων και φρϊςεων) (Καλογόρου, 2009), τουσ νεολογιςμοϑσ, την «παιδικό 
ςυνοφρϑωςη ςτο μϋτωπο τησ πούηςησ» (Βογιατζόσ, 2001), τισ τολμηρϋσ 
παρομοιώςεισ και τισ ανούκειεσ μεταφορϋσ που ςυνενώνουν τα αντύθετα και 
καταργοϑν τισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα πρϊγματα (Καλογόρου, 2009). 

 να αναπτϑξουν τη δημιουργικϐτητϊ τουσ μϋςω τησ βαθμιαύασ εξοικεύωςόσ τουσ 
με ςυγγραφικϋσ πρακτικϋσ (δημιουργικό γραφό) και να αντιληφθοϑν πωσ ο 
δημιουργϐσ ανταποκρύνεται ςτισ απαιτόςεισ μιασ ςυγκεκριμϋνησ λογοτεχνικόσ 
ςυνθόκησ (ςϑμβαςησ), ενύοτε και τισ υπερβαύνει (Αθαναςοποϑλου, 2010).  

 να λειτουργόςουν ωσ κοινϐτητα «λογοτεχνικοϑ γραμματιςμοϑ» 
(Αθαναςοποϑλου, 2010),  μϋςα ςε ςυνθόκεσ δημοκρατικοϑ διαλϐγου και 
ςυλλογικόσ μϊθηςησ, γεγονϐσ που επιτρϋπει ςε διδϊςκοντεσ και διδαςκϐμενουσ 
να αποκτόςουν κριτικό επύγνωςη τησ πολυφωνύασ αλλϊ και τησ αςυμμετρύασ των 
οπτικών γωνιών, τησ ςχετικϐτητασ αλλϊ ϐχι τησ αυθαιρεςύασ των απϐψεων και 
των ιδεών (Αθαναςοποϑλου, 2010). 

 να κατανοόςουν εξελικτικϊ, καθώσ θα ωριμϊζουν δηλαδό, ϐτι το φανταςτικϐ 
«παιχνύδι» τησ λογοτεχνύασ εύναι ϋνα παιχνύδι ςοβαρϐ, που δεν γύνεται αυθαύρετα 
αλλϊ ϋχει νϐμουσ (ςϑςτημα) και κώδικεσ (εύδη και τϑπουσ κειμϋνων) που 
εξελύςςονται (αλλϊζουν) ςτο πϋραςμα των χρϐνων, ανϊλογα με τη μεταβολό των 
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κανονικών ςυνθηκών, και ςυνακϐλουθα των νοοτροπιών και του γοϑςτου 
(αλλαγό ευαιςθηςύασ) (Αθαναςοποϑλου, 2010). 

 να βιώςουν την αναγνωςτικό απϐλαυςη  (Καλογόρου & Λαλαγιϊννη, 2007) και 
να αποκαταςτόςουν ό να εγκαθιδρϑςουν την επικοινωνύα τουσ με την πούηςη.  

Φάζεηο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

 Η διδακτικό παρϋμβαςη οργανώνεται ςε τρεισ φϊςεισ: 
1. τη φϊςη τησ δημιουργικόσ ανϊγνωςησ  
2. τη φϊςη τησ ςυγκριτικόσ ανϊγνωςησ 
3. τη φϊςη τησ αξιολϐγηςησ 

Φάζε ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο 
τη φϊςη αυτό πραγματοποιεύται μϋςω όπια κατευθυντικών ερωτόςεων η επαφό των 

μαθητών με το πούημα ςε δομό «επιφανεύασ» και ςτο επύπεδο τησ «βαθιϊσ δομόσ». 
Αποφεϑγονται οι ρητορικϋσ ερωτόςεισ «κλειςτοϑ τϑπου» (ωσ πιο «βατϋσ», κατϊ την 
ιςχϑουςα πρακτικό, αλλϊ μϊλλον απλουςτευτικϋσ για τη νοημοςϑνη των μαθητών), και 
προτιμώνται ερωτόςεισ διερευνητικόσ μϊθηςησ ό κατευθυνϐμενησ  «κρύςεωσ» που 
λειτουργοϑν ωσ οδηγού δρϊςησ: υποδεικνϑουν ςτοιχεύα του κειμϋνου – και εξωκειμενικϊ 
ςτοιχεύα ϐπου χρειϊζεται- που πρϋπει να προςεχθοϑν, να επιλεγοϑν ό να ςυνδυαςτοϑν για 
να αναδυθεύ μια νϋα ςημαςύα και ενεργοποιοϑν τη ςτρατηγικό τησ ανϊγνωςησ που 
υποβϊλλει το κεύμενο: το κεύμενο «προγραμματύζει» τισ αναγνώςεισ του, καταςκευϊζει τη 
θϋςη απϐ την οπούα «θα όθελε» να διαβαςτεύ (Οικονομύδου, 2000). Οι ερωτόςεισ οδηγοϑν 
τουσ μαθητϋσ ςτο να «ανούγουν» την κρυπτικϐτητα ό να υπερβαύνουν την αςϊφεια του 
ποιόματοσ, εδραιώνοντασ την καθοδηγοϑμενη αυτενϋργεια (πανϐσ, 2010β). Ο καθηγητόσ 
παραςϑρει τουσ μαθητϋσ του ςτο παιχνύδι των ερμηνευτικών υποθϋςεων (Υρυδϊκη, 2003).  

Η δημιουργικό γραφό εμπλϋκεται ςτη φϊςη αυτό. Πρϐκειται για μεθοδευμϋνη ανϊπτυξό 
τησ με την οπούα οι μαθητϋσ εξοικειώνονται βαθμιαύα με λογοτεχνικϋσ πρακτικϋσ. Εύναι 
«καθοδηγοϑμενη» απϐ τον διδϊςκοντα, ϐχι αςϑδοτη, και αποςκοπεύ ςτο να 
ςυνειδητοποιόςουν και να αφομοιώςουν, να κατανοόςουν ςε βϊθοσ οι μαθητϋσ πτυχϋσ τησ 
λογοτεχνικόσ ρητορικόσ. (αντύ για τη μηχανικό απομνημϐνευςη). Επιχειρεύται να γύνει 
φανερϐ ςτα παιδιϊ ϐτι η γραφό ποιημϊτων δεν εύναι μια τυχαύα και εραςιτεχνικό 
εναςχϐληςη, προώϐν «ϋμπνευςησ» και ςυναιςθηματικόσ ϋξαρςησ, αλλϊ μια πρϊξη που 
απαιτεύ αυξημϋνεσ διανοητικϋσ ικανϐτητεσ, ϊςκηςη και ςκληρό δουλειϊ (Καπλϊνη, 2004α). 

Η φϊςη τησ δημιουργικόσ ανϊγνωςησ κατϊ την υλοπούηςη τησ παρϋμβαςησ διόρκηςε 1,5 
διδακτικό ώρα. Η δραςτηριϐτητα δημιουργικόσ γραφόσ ανατϋθηκε ωσ δραςτηριϐτητα ςτο 
ςπύτι. Οι ερωτόςεισ διαμορφώθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ παρϋμβαςησ μϋςα απϐ την 
αλληλεπύδραςη μαθητών- ποιόματοσ- καθηγητό. Αυτϋσ που ακολουθοϑν εύναι ενδεικτικϋσ 
του προςανατολιςμοϑ τησ παρϋμβαςησ. 

 Ποια εύναι τα χαρακτηριςτικϊ ενϐσ παραδοςιακοϑ ποιόματοσ; (Θυμηθεύτε το 
πούημα του Δροςύνη). Σο πούημα αυτϐ εύναι παραδοςιακϐ; Γιατύ;  

 Εντοπύςτε τισ εικϐνεσ ςτο πούημα. «Αναδιηγηθότε» τεσ μύα μύα. ηκωθεύτε ϐρθιοι 
και δραματοποιόςτε τεσ. Σι διαπιςτώνετε; Εύναι πολλϋσ ό λύγεσ; «Οικοδομοϑν» το 
πούημα ό ϐχι; 

 Ποιοι ςυμμετϋχουν/ πρωταγωνιςτοϑν ςτο πούημα; Πώσ τουσ φαντϊζεςτε; Πώσ 
θα τουσ χαρακτηρύζατε; 

 Σι διαφοροποιεύ ωσ προσ το εύδοσ τησ εικϐνασ, ωσ προσ τον ρυθμϐ, ωσ προσ την 
ενϋργεια τισ δϑο ςτροφϋσ;  

 Τπϊρχουν ζεϑγη ςτο πούημα; Πώσ λειτουργοϑν μεταξϑ τουσ (ςτο εςωτερικϐ τουσ 
και αναμεταξϑ τουσ); Σι ενώνει τα ζεϑγη; Τπϊρχει αντύθεςη μεταξϑ των ζευγών; 

 Γιατύ ο ποιητόσ επιλϋγει τα τζιτζύκια; κεφτεύτε την παρουςύα τουσ ςτον Μϑθο 
του Αιςώπου και τισ «ςυμβολικϋσ» προεκτϊςεισ που αποκτοϑν. «υμβολύζουν» 
ταυτϐχρονα κϊτι θετικϐ και αρνητικϐ; Γιατύ ςυςχετύζονται με τα παιδιϊ; 
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 Γιατύ ο ποιητόσ επιλϋγει την πεταλοϑδα; Σι μπορεύ να «ςυμβολύζει»; κεφτεύτε τα 
εξωτερικϊ τησ χαρακτηριςτικϊ, το πϋταγμϊ τησ, το πώσ μεταμορφώνεται, τισ 
ιδιϐτητϋσ τησ;  Εύναι ταυτϐχρονα πανϋμορφη, ελεϑθερη αλλϊ εϑθραυςτη; Ποια 
φαύνεται να εύναι η ςχϋςη με τον γϋρο χρϐνο; 

 « …και κρυφϐγνεφε/ τησ πύκρασ μαντιλϊκι.»: πώσ καταλαβαύνετε το ρόμα 
«κρυφϐγνεφε»; Ποιοσ βλϋπει το μαντηλϊκι που η πεταλοϑδα γνϋφει κρυφϊ; Σο 
βλϋπουν τα παιδιϊ; Μποροϑν να το δουν; Σι υπονοεύται εδώ; 

 Πώσ θα χαρακτηρύζατε το πούημα, αιςιϐδοξο ό απαιςιϐδοξο; Γιατύ; 
 Πώσ πιςτεϑετε ϐτι ςυςχετύζεται το πούημα με τον τύτλο τησ ςυλλογόσ ςτην οπούα 

περιλαμβϊνεται;  
 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΥΗ: Δημιουργόςτε και εςεύσ ϋνα ςϑντομο κεύμενο (πεζϐ ό 

ποιητικϐ) χρηςιμοποιώντασ εικϐνεσ και «ςϑμβολα» με διπλό ςημαςύα, θετικό και 
αρνητικό. υμπυκνώςτε και μεταμφιϋςτε ϋτςι το μόνυμα που θϋλετε να 
περϊςετε. Διαβϊςτε το ςτην τϊξη, προκειμϋνου οι ακροατϋσ ςασ να το 
αποκωδικοποιόςουν. 

Φάζε ηεο ζπγθξηηηθήο αλάγλσζεο 
τη φϊςη αυτό φωτύζονται πτυχϋσ του κειμϋνου και τησ ποιητικόσ του Γ. Ρύτςου μϋςω 

τησ ςυνανϊγνωςησ του ϊλλου ποιόματοσ του Ρύτςου που ανθολογεύται ςτο ςχολικϐ 
εγχειρύδιο τησ Α’ Γυμναςύου, του αποςπϊςματοσ απϐ το «Πρωινϐ Ωςτρο», που αξιοποιεύται 
ωσ παρϊλληλο κεύμενο.  τϐχοσ εύναι οι μαθητϋσ να διειςδϑςουν πολϑπλευρα ςτον κώδικα, 
τον κϐςμο και την πρϐθεςη του δημιουργοϑ. Ϊτςι, το παρϊλληλο κεύμενο μετατρϋπεται ςε 
ερμηνευτικϐ εργαλεύο, που τύθεται ςτη διϊθεςη των μαθητών την κατϊλληλα ςτιγμό. τη 
ςυγκριτικό ανϊγνωςη κατϊ τη διδακτικό παρϋμβαςη αξιοποιόθηκε η δημιουργικό 
ανϊγνωςη και η δημιουργικό γραφό. 

Κατϊ τη φϊςη αυτό προηγόθηκε ανϊγνωςη του κειμϋνου ςτην τϊξη απϐ τον καθηγητό 
και ςτη ςυνϋχεια ϋγινε επεξεργαςύα του κειμϋνου μϋςω ερωτόςεων. Αξιοποιόθηκε το 
ειςαγωγικϐ ςημεύωμα του ποιόματοσ, χωρύσ περαιτϋρω διευκρινόςεισ/ πληροφορύεσ (παρϊ 
μϐνο ϐτι ο υπϐτιτλοσ του ποιόματοσ εύναι «Μικρό εγκυκλοπαύδεια υποκοριςτικών»). Η τϊξη  
μετατρϊπηκε ςε ερμηνευτικό κοινϐτητα. Οι αςκόςεισ δημιουργικόσ γραφόσ ϋγιναν ςτην 
τϊξη  (αν δεν υπϊρχει χρϐνοσ, δύνονται ωσ δραςτηριϐτητα για το ςπύτι). Η διϊρκεια τησ 
φϊςησ αυτόσ όταν 1,5 διδακτικό ώρα. Οι ερωτόςεισ που αξιοποιόθηκαν ςτο απϐςπαςμα 
αυτϐ εύναι οι εξόσ: 

 Εντοπύζετε ομοιϐτητεσ μεταξϑ των δϑο ποιημϊτων (Σζιτζύκια – Πρωινϐ Ωςτρο); 
Ποιεσ εύναι αυτϋσ; 

 Ποιοι ςυνδυαςμού ςασ φαύνονται περύεργοι, αιφνιδιαςτικού (π.χ. αγκϊθι ενϐσ 
ύςκιου, πεδιλϊκια απϐ ουρανϐ, ςτϊχυα τησ ϋγνοιασ); Εύναι αταύριαςτοι; (τισ 
καταγρϊφουμε και τισ βλϋπουμε μύα μύα). Για ποιο λϐγο πιςτεϑετε ϐτι ο ποιητόσ 
ςυνταιριϊζει αυτϋσ τισ λϋξεισ-ϋννοιεσ; Σι κοινϐ ϋχουν; 

 Ποιεσ λϋξεισ του ποιόματοσ παραπϋμπουν ςτο «καλϐ»; Πώσ το καταλαβαύνετε;  
 Ποιεσ λϋξεισ του ποιόματοσ παραπϋμπουν ςτο «κακϐ» ό ςτισ δυςκολύεσ; Πώσ το 

καταλαβαύνετε; 
 Ποιεσ φρϊςεισ επαναλαμβϊνονται; Γιατύ; 
 Παρατηρόςτε τη μορφό τησ τελευταύασ ςτροφόσ. Γιατύ πιςτεϑετε ϐτι ο ποιητόσ 

επαναλαμβϊνει το επύθετο «μακρϑσ» και το αποτυπώνει ςαν κλύμακα, ςα ςκϊλα; 
 Ποια εύναι η πρϐθεςη του πατϋρα τησ μικρόσ Ϊρησ; Σι θϋλει να προςφϋρει ςτο 

παιδύ του; Γιατύ χρηςιμοποιεύ υποκοριςτικϊ; Πώσ ςυςχετύζονται τα υποκοριςτικϊ 
με τον υπϐτιτλο τησ ςυλλογόσ; 

 Σι τϐνοσ κυριαρχεύ ςτο πούημα; Αιςιϐδοξοσ; Απαιςιϐδοξοσ; Πώσ παρουςιϊζεται 
ϋμμεςα η ζωό που ανούγεται μπροςτϊ ςτη μικρό Ϊρη; 
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 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΥΗ: Δημιουργόςτε ϋνα κεύμενο ποιητικϐ και χρηςιμοποιόςτε 
εικϐνεσ περύεργεσ, πρωτϐτυπεσ ςυνταιριϊζοντασ λϋξεισ φαινομενικϊ αταύριαςτεσ 
αλλϊ βαθιϊ ταιριαςτϋσ, κατϊ τον τρϐπο του Ρύτςου.  

 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΥΗ: Δημιουργόςτε ϋνα κεύμενο αξιοποιώντασ το μοτύβο τησ 
επανϊληψησ για να δώςετε ϋμφαςη ςε κϊποιο νϐημα. Αν θϋλετε, μορφοποιόςτε/ 
ςχηματοποιόςτε την επαναλαμβανϐμενη λϋξη, κατϊ τον τρϐπο του Γ. Ρύτςου. 

Φάζε ηεο αμηνιφγεζεο 
Οι μαθητϋσ αξιολογόθηκαν ςε αδύδακτα ποιόματα (ςυναφοϑσ δυςκολύασ και 

προςανατολιςμοϑ) του Γιϊννη Ρύτςου, για να διαπιςτωθεύ αν ϐντωσ αφομοιώθηκαν οι 
μηχανιςμού τησ ιδιαύτερησ ποιητικόσ του Γ. Ρύτςου που διερευνόθηκαν ςτην  τϊξη. Παρϊ το 
γεγονϐσ ϐτι ςϑμφωνα με το ΔΕΠΠ (2003) η προςϋγγιςη παρϊλληλου κειμϋνου ςτη 
Λογοτεχνύα προορύζεται για τη Γ’ Γυμναςύου, κρύνεται ςκϐπιμο οι μαθητϋσ όδη απϐ την Α’ 
Γυμναςύου να εξοικειωθοϑν με την πρακτικό τησ κριτικόσ ανϊγνωςησ και τησ δημιουργικόσ 
ερμηνεύασ, που διαφοροποιεύται απϐ την αυθαύρετη και ανυπϐςτατη. Προϒπϐθεςη ϐμωσ για 
τϋτοια αξιολογικό δραςτηριϐτητα αποτελεύ η εξοικεύωςη του μαθητό με την κριτικό 
ανϊγνωςη και η ανϊπτυξη ςτοιχειωδών αναγνωςτικών δεξιοτότων. τουσ μαθητϋσ δϐθηκε 
αδύδακτο απϐςπαςμα απϐ το «Πρωινϐ Ωςτρο» και απϐ τη ςυλλογό «Όνειρο Καλοκαιρινοϑ 
Μεςημεριοϑ». Οι μαθητϋσ κλόθηκαν να απαντόςουν ςε δϑο ερωτόςεισ, μύα ςχετικϊ απλό 
που αφοροϑςε ςτον θεματικϐ πυρόνα των αποςπαςμϊτων, και μύα πιο απαιτητικό, που 
αφοροϑςε ςτην ποιητικό τεχνικό του Γ. Ρύτςου. Η αξιολϐγηςη δϐθηκε ςτουσ μαθητϋσ 
αποδεςμευμϋνη απϐ τον βαθμϐ, για λϐγουσ ψυχολογικοϑσ (για να «απελευθερωθεύ» η 
ανταπϐκριςό των μαθητών) αλλϊ και για τυπικοϑσ λϐγουσ (δεν προβλϋπεται αξιολϐγηςη 
των μαθητών τησ Α’ Γυμναςύου ςε αδύδακτο κεύμενο). Η διϊρκεια τησ αξιολϐγηςησ όταν 1 
διδακτικό ώρα (45’) (βλ. Παρϊρτημα). 

Για να ελεγχθεύ, να μετρηθεύ η αποτελεςματικϐτητα τησ διδακτικόσ παρϋμβαςησ με 
οδηγϐ τη δημιουργικό ανϊγνωςη και γραφό, ορύςτηκε ωσ «ομϊδα ελϋγχου» τμόμα τησ Α’ 
Γυμναςύου, ςτο οπούο τα ανθολογημϋνα ποιόματα του Γ. Ρύτςου ςτο ςχολικϐ εγχειρύδιο 
«Σζιτζύκια ςτόςαν τον χορϐ» και «Πρωινϐ Ωςτρο» διδϊχτηκαν με τον «παραδοςιακϐ» τρϐπο 
(με μετωπικό διδαςκαλύα, καθηγητικϐ μονϐλογο, κλειςτϋσ ερωτόςεισ κ.λπ.). Οι μαθητϋσ που 
προςϋγγιςαν την πούηςη του Ρύτςου εναλλακτικϊ, μϋςω τησ δημιουργικόσ ανϊγνωςησ και 
γραφόσ, ανταποκρύθηκαν ικανοποιητικϊ ςτην αξιολϐγηςη, ςε αντύθεςη με τουσ μαθητϋσ τησ 
«Ομϊδασ ελϋγχου», που αν και απϊντηςαν ικανοποιητικϊ ςτην πρώτη ερώτηςη τησ 
αξιολϐγηςησ (ερώτηςη περιεχομϋνου), δεν μπϐρεςαν να απαντόςουν τη δεϑτερη ερώτηςη 
(ερώτηςη που αφορϊ ςτην ποιητικό τεχνοτροπύα του Ρύτςου και προϒποθϋτει δεξιϐτητεσ 
λογοτεχνικοϑ γραμματιςμοϑ). 

πκπεξάζκαηα 

Με την υλοπούηςη τησ διδακτικόσ παρϋμβαςησ ςτο μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ Α’ 
Γυμναςύου, ςτο πλαύςιο τησ οπούασ οι μαθητϋσ προςϋγγιςαν ποιόματα του Γ. Ρύτςου μϋςω 
τησ δημιουργικόσ ανϊγνωςησ και γραφόσ, διαπιςτώνουμε ϐτι: 

 οι μαθητϋσ αλληλεπύδραςαν με το λογοτεχνικϐ κεύμενο και χρηςιμοπούηςαν τη 
φανταςύα, την επινοητικό και «ενςυναιςθητικό» τουσ ικανϐτητα, προκειμϋνου να 
παραγϊγουν δημιουργικϊ ϋνα δικϐ τουσ.  

 ανϋπτυξαν δεξιϐτητεσ κριτικοϑ λογοτεχνικοϑ γραμματιςμοϑ (δημιουργικό, 
βιωματικό, κριτικό αναγνωςτικό πρϐςληψη λογοτεχνικών ϋργων).  

 γνώριςαν τη λογοτεχνικό ανϊγνωςη ωσ διαδικαςύα ελκυςτικό, ανακαλυπτικό και 
δυνητικϊ ενδιαφϋρουςα. 

 κατϋκτηςαν ςτοιχεύα τησ ποιητικόσ του Ρύτςου, ϐπωσ προκϑπτει απϐ την 
αξιολϐγηςη που ϋγινε. 

 επαναπροςδιορύςτηκε ό εγκαινιϊςτηκε η επικοινωνύα τουσ με το ποιητικϐ 
ςϑμπαν του Γ. Ρύτςου: εξϋφραςαν την επιθυμύα τουσ για ανϊγνωςη κι ϊλλων 
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αποςπαςμϊτων απϐ τισ τρεισ ποιητικϋσ ςυλλογϋσ με τισ οπούεσ όρθαν ςε επαφό 
(«Όνειρο καλοκαιρινοϑ μεςημεριοϑ», «Πρωινϐ Ωςτρο», «Παιχνύδια τ’ ουρανοϑ και 
του νεροϑ») και, ϐπωσ προκϑπτει απϐ παρατόρηςη (κρατόθηκε ημερολϐγιο 
παρατηρόςεων) και ςυζητόςεισ με τουσ μαθητϋσ, τουσ ϊρεςε η πούηςη του 
Ρύτςου (αυτϐ το μικρϐ τησ δεύγμα) και ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ τουσ αναθεώρηςαν 
την αρχικϊ αρνητικό και απορριπτικό ςτϊςη τουσ απϋναντύ τησ. 

     Ελπύζουμε πωσ τϋτοιεσ εναλλακτικϋσ προςεγγύςεισ τησ λογοτεχνύασ, ϐπωσ η 
ςυγκεκριμϋνη, θα ςυμβϊλουν ςτην παϑςη τησ διαιώνιςησ απϐ το ςχολεύο τησ διχοτομικόσ 
διϊκριςησ ανϊμεςα ςτην ανϊγνωςη-μϊθημα (ανοϑςια και καταναγκαςτικό) και την 
ανϊγνωςη-απϐλαυςη (εθελοϑςια και φυςικό, γι’ αυτϐ ακριβώσ αναγκαύα και αναπϐτρεπτη) 
(Καλογόρου & Βηςςαρϊκη, 2007). Ωλλωςτε, η αναγνωςτικό απϐλαυςη εύναι η πυξύδα για να 
ξεπερϊςει η διδαςκαλύα τη ςοβαροφϊνεια και την αδιαφορύα (ουλιώτησ, 1995). Σο καλϐ 
μϊθημα πούηςησ, ςϑμφωνα με τον Μύμη ουλιώτη, πρϋπει να μοιϊζει με μικρογραφύα τησ 
Οδϑςςειασ· ϐςοι ςώζονται ξαναγυρύζουν ςτην αφετηρύα μετϊ απϐ περιπϋτειεσ. Σι εύδοσ 
περιπϋτειεσ; Εκεύνεσ που θα κϊνουν τουσ μαθητϋσ να βγαύνουν διϊλειμμα αλλιώτικοι απ’ ϐ,τι 
εύχαν μπει (ουλιώτησ, 1995). 
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Παξαξηήκαηα 
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 1 

Ξχπλεζεο, θνξηηζάθη; 

Ξχπλεζε ν ήιηνο.  

Mπήθαλ κπξνζηά ηα κνηεξάθηα  

ησλ ρξπζψλ ζπφξσλ. 

Aθνχο; 

Tέζζεξηο καξγαξίηεο 

ηξνρνί ζ‘ έλα ακαμάθη ― 

ζνπ θνπβαιάλ πνιιά 

θαινχδηα θαη θαιά. 

Tέζζεξα ρειηδφληα-ηζαγθαξφπνπια 

πάλσ-θάησ, πάλσ-θάησ 

πεγαηλέια 

ηξαβάλε ηηο καθξηέο θισζηέο 

ηηο αξγπξέο 

κηαο θαινθαηξηάηηθεο βξνρνχιαο 

θαη ζνπ ξάβνπλ ― γεηα-ραξά ζνπ ― 

ηα γαιάδηα πέδηιά ζνπ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 2 

Μηθξά θνξίηζηα ζαπνπλίδνπλ ην θεθάιη ηνπ ήιηνπ, θη ν ήιηνο 

βιαζηεκάεη ζαλ θαθνκαζεκέλν αγφξη πνπ ηνπ ρψλνπλ ην 

θεθάιη κεο ζηε γνχξλα γηα λα ην ινχζνπλ. 

Υηιηάδεο ζαπνπλφθνπζθεο αλεθνξίδνπλ ζηνλ αέξα, ζάκπσο κη- 

θξά νπξάληα ηφμα πάλνπ απφ ηνλ νξίδνληαο κηαο καγεκέλεο 

πεηαινχδαο. 

Σα πεξηζηέξηα θπλεγνχλ ηηο ζαπνπλφθνπζθεο. 

Σν θσο ρεηξνλνκεί καιψλνληαο η‘ αγνπξνμππλεκέλα ρειηδφληα. 

Κη φκσο κε ηφζν ζφξπβν, θνηκνχληαη αθφκα νη κεγάινη. 

Θα ρψζνπκε ινηπφλ θ‘ εκείο απφ ΄λα ηδηηδίθη ζηα ξνπζνχληα ηνπ 

παππνχ γηα λα κπξίζεη ηε δηθή καο άλνημε θαη λ‘ αλζήζεη ην 

ξαβδί ηνπ ζα κηα κηθξνχια θεξαζηά πάλνπ απ‘ ηε ζηέξλα. 

 

 

1. Καη ηα δχν θείκελα είλαη απνζπάζκαηα απφ πνηήκαηα ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. ε ηη 

αλαθέξεηαη ην πξψην απφζπαζκα, ζε ηη ην δεχηεξν; Πνην ζρεηίδεηαη ζεκαηηθά κε ην 

απφζπαζκα πνπ αλαιχζεθε απφ ην Πξσηλφ Άζηξν; 

2. Πνηα ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο ηνπ Ρίηζνπ εληνπίδεηε ζηα απνζπάζκαηα; 
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Ζ δηδαζθαιία ηεο κνληέξλαο πνίεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ: 

Γηδαθηηθή πξφηαζε κε ηε ζπκβνιή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 
 
 

 Καξακαλέ Δπθεκία 

Υιλϐλογοσ, Δ/νςη Β/θμιασ Εκπ/ςησ Αν. Θες/νύκησ 
efikara09@hotmail.com 

  
 Αλδξεαδέιιε Διέλε 

Εκπαιδευτικϐσ μουςικόσ, Δ/νςη Β/θμιασ Εκπ/ςησ Δυτ. Θες/νύκησ  
andreadellieleni@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Η παροϑςα εργαςύα καταδεικνϑει ϐτι η διδαςκαλύα του μοντερνιςμοϑ ςτη 
νεοελληνικό πούηςη μπορεύ να αναδειχθεύ ςε εποικοδομητικό και αιςθητικό 
μαθηςιακό διαδικαςύα και να ϊρει τισ δυςκολύεσ πρϐςληψόσ τησ απϐ τουσ μαθητϋσ, 
αξιοποιώντασ τη βιωματικό και επικοινωνιακό προςϋγγιςη, τη διαςϑνδεςη με τη 
μουςικό και τη ζωγραφικό, καθώσ και τη χρόςη των Νϋων Σεχνολογιών (ΣΠΕ). 
Περιγρϊφεται η διδακτικό πρϐταςη που ςχεδιϊςτηκε και υλοποιόθηκε ςε ϋνα τμόμα 
Α΄ Λυκεύου, με ςκοπϐ οι μαθητϋσ να κατανοόςουν το λογοτεχνικϐ ρεϑμα του 
μοντερνιςμοϑ, αναλαμβϊνοντασ δημιουργικϋσ και διερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Οι 
μαθητϋσ εργϊςτηκαν ςε ομϊδεσ και ανϋπτυξαν δεξιϐτητεσ τεχνολογικοϑ και κριτικοϑ 
γραμματιςμοϑ. Η αξιολϐγηςη τησ διδαςκαλύασ ϋδειξε ϐτι η επικοινωνύα των τεχνών 
και η ειςαγωγό των ΣΠΕ μπορεύ να οδηγόςει ςτην ανανϋωςη τησ προςϋγγιςησ του 
μαθόματοσ τησ λογοτεχνύασ ςτη Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: λογοτεχνύα, δημιουργικό γραφό, πρϐςληψη, υπερρεαλιςμϐσ 

Δηζαγσγή 

Αφορμό τησ παροϑςασ εργαςύασ αποτϋλεςε ο διαχρονικϐσ και πϊντα επύκαιροσ 
προβληματιςμϐσ φιλολϐγων και ερευνητών ςχετικϊ με τισ δυςχϋρειεσ που παρουςιϊζει η 
διδαςκαλύα τησ πούηςησ και η περιοριςμϋνη, ςχεδϐν ανϑπαρκτη, πρϐςληψό τησ απϐ τουσ 
μαθητϋσ. Η διδαςκαλύα τησ πούηςησ εύναι, κατϊ γενικό ομολογύα, ϋνασ απϐ τουσ πιο 
προβληματικοϑσ τομεύσ ςτον χώρο τησ διδακτικόσ τησ λογοτεχνύασ (Thompson, 1996). Οι 
αυξημϋνεσ δυςκολύεσ που παρουςιϊζει η πούηςη ωσ αντικεύμενο διδαςκαλύασ ςτη 
Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη πηγϊζουν απϐ την ύδια τη φϑςη και τισ ιδιαιτερϐτητεσ του 
ποιητικοϑ λϐγου, αλλϊ και απϐ την αδυναμύα μασ να ορύςουμε τι εύναι πούηςη ςτισ μϋρεσ μασ 
και να ςυμφωνόςουμε ςε ϋναν κοινϊ αποδεκτϐ οριςμϐ (Καπλϊνη, 2006). Ειδικϊ η μοντϋρνα 
και υπερρεαλιςτικό πούηςη, η οπούα προςλαμβϊνεται ωσ ςκοτεινό και παρϊδοξη, 
δημιουργεύ αμηχανύα και τελικϊ απώθηςη. Παρϊλληλα, ϐμωσ, τα Προγρϊμματα πουδών και 
τα ςχολικϊ ανθολϐγια επιτεύνουν τισ υπϊρχουςεσ δυςκολύεσ και προκαλοϑν το ςυχνϊ 
ρητορικϐ ερώτημα των μαθητών «ςε τι μασ χρηςιμεϑει η διδαςκαλύα ποιημϊτων;» 

την κατεϑθυνςη αυτό η διδακτικό μασ πρϐταςη ςτοχεϑει ςτη βιωματικό και 
επικοινωνιακό προςϋγγιςη των μοντερνιςτικών ποιημϊτων μϋςα απϐ τη ςϑνδεςό τουσ με 
τη μουςικό και τη ζωγραφικό, αξιοποιώντασ τισ δυνατϐτητεσ των Νϋων Σεχνολογιών. 
Πρωταρχικϐσ ςτϐχοσ εύναι η αιςθητικό απϐλαυςη και ο απεγκλωβιςμϐσ τησ πούηςησ απϐ 
προκαταςκευαςμϋνα ερμηνευτικϊ ςχόματα. την κατεϑθυνςη αυτό αξιοποιοϑνται οι 
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ςϑγχρονεσ λογοτεχνικϋσ θεωρύεσ τησ πρϐςληψησ και τησ αιςθητικόσ ανταπϐκριςησ, οι 
οπούεσ εςτιϊζουν ςτην προςϋγγιςη και ερμηνεύα του κειμϋνου με επικοινωνιακοϑσ ϐρουσ. 
Ϊτςι, κατϊ την προςϋγγιςη τησ πούηςησ το κϋντρο βϊρουσ μετατοπύζεται απϐ το κεύμενο, με 
τα ςυμφραζϐμενα και την κυρύαρχη ερμηνεύα του, ςτισ πολλαπλϋσ αναγνωςτικϋσ εκδοχϋσ 
που απορρϋουν απϐ τον ορύζοντα πρϐςληψησ των μαθητών-αναγνωςτών. την περύπτωςη 
αυτό μετατοπύζεται η ϋμφαςη απϐ τον ςυγγραφϋα και το κεύμενο ςτον μαθητό ωσ 
αναγνώςτη και ςτην ανϊγνωςη ωσ δυναμικό διαδικαςύα αλλϊ και ςτον μαθητό ωσ 
ςυγγραφϋα-ποιητό. Με τον τρϐπο αυτϐ η λογοτεχνύα προςλαμβϊνεται και παρϊγεται 
περιςςϐτερο ωσ βιωμϋνη εμπειρύα και λιγϐτερο ωσ μυθοπλαςύα και καταςκευό (ΝικολαϏδου, 
2009). 

Η διδαςκαλύα τησ μοντϋρνασ πούηςησ αποτελεύ για τον εκπαιδευτικϐ εκ προοιμύου 
εγχεύρημα δϑςκολο, αν μϊλιςτα λϊβουμε υπϐψη μασ ϐτι ϋχει να αναμετρηθεύ με τη δεδομϋνη 
πλόξη που προκαλεύ ςτουσ μαθητϋσ το μϊθημα τησ λογοτεχνύασ. Παρϐλα αυτϊ, το κύνημα 
του μοντερνιςμοϑ μπορεύ να αναδειχθεύ ςε ελκυςτικϐ αντικεύμενο διδαςκαλύασ, αφενϐσ 
γιατύ η γϋνεςη και εξϊπλωςό του ςυνδϋονται ϐχι μϐνο με τη λογοτεχνύα αλλϊ με ϐλεσ τισ 
μορφϋσ τϋχνησ, αφετϋρου γιατύ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του ευνοοϑν τη λογοτεχνικό 
θεωρύα τησ πρϐςληψησ και γενικϐτερα καινοτϐμεσ μορφϋσ διδαςκαλύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, 
το κύνημα του μοντερνιςμοϑ εμφανύζεται ςτισ αρχϋσ του 20ου αι., ϐπου το γενικϐ 
χαρακτηριςτικϐ τησ πολιτιςτικόσ δημιουργύασ εύναι η ςϑνδεςη και η αλληλεπύδραςη των 
τεχνών ωσ απϐρροια των αλλαγών που ςχετύζονται με τα επιτεϑγματα τησ επιςτόμησ και 
τησ τεχνολογύασ. Ψσ εκφραςτϋσ τησ πολιτιςμικόσ αυτόσ ϋξαρςησ, η μουςικό, η εικαςτικό και 
η λογοτεχνικό δημιουργύα αλληλεπιδροϑν για να εκφρϊςουν τη γενικϐτερη τϊςη για 
αμφιςβότηςη, αναθεώρηςη ό και απϐρριψη των παλαιϐτερων αιςθητικών γλωςςών, 
αναδιατυπώνοντασ την απϊντηςη ςτο ερώτημα «τι πρϋπει να περιμϋνει κανεύσ απϐ τη 
λογοτεχνύα, τη ζωγραφικό ό τη μουςικό;» (Γρηγορύου, 1992). Ο ςουρρεαλιςμϐσ, ϐπωσ τον 
ϐριςε ο Breton, προοριζϐταν να αναθεωρόςει τον οριςμϐ τησ πραγματικϐτητασ. «Σα μϋςα 
που χρηςιμοπούηςε, αυτοματικό γραφό, καταγραφό ονεύρων, αφηγόςεισ ςε κατϊςταςη 
ϑπνωςησ, ποιόματα και πύνακεσ δημιουργημϋνα απϐ τυχαύεσ επιρροϋσ, τϋχνη που απεικϐνιζε 
ςκηνϋσ παρϊδοξεσ και ονειρικϋσ, ϐλα εύχαν επινοηθεύ για την εξυπηρϋτηςη του ύδιου 
θεμελιώδουσ ςκοποϑ, δηλαδό τησ αλλαγόσ τησ αντύληψόσ μασ για τον κϐςμο και κατϊ 
ςυνϋπεια τησ αλλαγόσ του ύδιου του κϐςμου» (Bigsby, 1989). τη μουςικό η εγκατϊλειψη 
των κανϐνων τησ τονικόσ αρμονύασ εύναι ανϊλογη με την απϐρριψη των αρχών τησ 
ρεαλιςτικόσ απεικϐνιςησ ςτη ζωγραφικό, δημιουργώντασ ςτουσ ακροατϋσ ό θεατϋσ την 
ψυχολογικό αβεβαιϐτητα για το τι θϋλει να πει ο καλλιτϋχνησ, με αποτϋλεςμα να ανακϑπτει 
η ανϊγκη τησ υποκειμενικόσ ερμηνεύασ (Michels, 1995). Ο αναγνώςτησ του μοντϋρνου 
ποιόματοσ παρουςιϊζεται ενεργητικϐσ, αναλαμβϊνει τη νοηματοδϐτηςη και η ςυνεργαςύα 
του γύνεται ςϑμπραξη και η ςυμμετοχό του ςυνενοχό (Μουλλϊσ, 1992). 

Η εικαςτικό ςϑνδεςη του ςουρρεαλιςμοϑ με την υπερρεαλιςτικό πούηςη διϋπεται απϐ 
μύα διαλεκτικό κύνηςη ανϊμεςα ςτισ δϑο εκφραςτικϋσ γλώςςεσ, την πούηςη και τη 
ζωγραφικό. Η αποςπαςματικϐτητα τησ ςϑνθεςησ και η παρουςύα ετερϐκλητων 
αντικειμϋνων μϋςα ςε ϋνα θϋμα, αλλϊ και οι ύδιοι οι τύτλοι των πινϊκων αποτϋλεςαν για τουσ 
υπερρεαλιςτϋσ μύα αξιοςημεύωτη αιςθητικό πραγματοπούηςη. Η αναζότηςη ποιητικοϑ 
αναλϐγου τησ ζωγραφικόσ εικϐνασ και ο ϋντονοσ εικονιςμϐσ τησ ποιητικόσ γλώςςασ 
χαρακτηρύζουν τουσ υπερρεαλιςτϋσ, ενώ το φαινϐμενο του ποιητό-ζωγρϊφου και του 
ζωγρϊφου-ποιητό καθιερώνεται ςτο πλαύςιο τησ υπερρεαλιςτικόσ πρωτοπορύασ. Η πούηςη 
και η ζωγραφικό ςτη διϊρκεια του γαλλικοϑ ςουρρεαλιςμοϑ εύχαν μύα 
ςυμπληρωματικϐτητα και μύα πολυςημύα, γεγονϐσ που απελευθϋρωςε τισ εκφραςτικϋσ 
δυνατϐτητεσ τησ μιασ υπϋρ τησ ϊλλησ (ιαφλϋκησ, 1991). 

Κατϊ ςυνϋπεια, η μοντϋρνα πούηςη επικοινωνεύ και ςυνεργϊζεται με τισ ϊλλεσ τϋχνεσ, 
παρεμβαύνει ςτον χώρο τουσ, ενώ εκεύνεσ τη χρηςιμοποιοϑν για δικοϑσ τουσ ςκοποϑσ. Η 
πούηςη δεν διαβϊζεται μϐνο με τα μϊτια, οι λϋξεισ ϋχουν όχο και ο όχοσ αποτελεύ απαραύτητο 
ςυςτατικϐ ςτοιχεύο του ποιητικοϑ λϐγου. Ο όχοσ ςυμβϊλλει ςτην απϐλαυςη, βοηθϊ ςτην 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              867 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

πρϐκληςη ςυνειρμών, ςτη δημιουργύα εικϐνων, τονύζει τη μουςικϐτητα του λϐγου και μασ 
υπενθυμύζει τη ςτενό ςχϋςη πούηςησ και μουςικόσ (Ϊλλιοτ, 1982). Η επιλογό, λοιπϐν, τησ 
αξιοπούηςησ των τεχνών ςτη διδακτικό μασ πρϐταςη ςτηρύζεται καταρχόν ςτη ςτενό και 
αποδεδειγμϋνα θετικό ςχϋςη των μαθητών τουλϊχιςτον με ϋνα εύδοσ τραγουδιοϑ ό και 
περιςςϐτερα. Σο τραγοϑδι εύναι το πρώτο χρονικϊ αλλϊ και το πιο δημοφιλϋσ πολιτιςμικϐ 
προώϐν με το οπούο ϋρχεται ςε επαφό ϋνα παιδύ, ώςτε η επικοινωνιακό αποτελεςματικϐτητα 
να εύναι αναμφιςβότητη (Καπλϊνη, 2006). Η ανϊδειξη ςυγκεκριμϋνων ςτοιχεύων τησ 
μοντϋρνασ πούηςησ μϋςω τησ μουςικόσ μπορεύ να επιτευχθεύ εύτε μϋςω τησ μουςικόσ 
δημιουργύασ, η οπούα αξιοποιεύ παραδοςιακϊ μουςικϊ χαρακτηριςτικϊ, εύτε μϋςω τησ 
νεϐτερησ μουςικόσ παραγωγόσ, η οπούα εμπνϋεται απϐ το περιεχϐμενο τησ πούηςησ και 
δημιουργεύ ςϑγχρονα ϋργα με ςτοιχεύα νεωτεριςμοϑ, ϐπωσ ςυνθϋςεισ που αναδεικνϑουν το 
νϐημα, την ατμϐςφαιρα και τα ςυναιςθόματα του ποιόματοσ και ενιςχϑουν την 
υποκειμενικό ερμηνεύα του. 

ημαντικϐ ρϐλο ςτην παροϑςα διδακτικό πρϐταςη διαδραματύζει η αξιοπούηςη τησ 
τεχνολογύασ τησ πληροφορύασ και των επικοινωνιών (ΣΠΕ) ωσ μϋςου διδαςκαλύασ. Η 
παιδαγωγικό αξιοπούηςη των ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα επιφϋρει καλϑτερα μαθηςιακϊ 
αποτελϋςματα, ςε ςϑγκριςη με τα παραδοςιακϊ μϋςα, ϐςον αφορϊ την καλλιϋργεια τησ 
αυτοεκτύμηςησ των μαθητών και τη διαμϐρφωςη θετικών ςτϊςεων απϋναντι ςτη μϊθηςη 
(Ρϊπτησ & Ρϊπτη, 2006). Η ςυνομιλύα των τεχνών μπορεύ να αποτελϋςει το ουςιαςτικϐ 
ςυμπλόρωμα τησ αξιοπούηςησ των ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα τησ πούηςησ. Με τον τρϐπο αυτϐ η 
εμπεριςτατωμϋνη ϋρευνα των ιςτορικοφιλολογικών πηγών, την οπούα οργανώνει και 
υποβοηθϊ η τεχνολογύα με κϑριο εργαλεύο το διαδύκτυο και η καλλιτεχνικό προςϋγγιςη τησ 
λογοτεχνύασ, η οπούα επιτυγχϊνεται μϋςω τησ ςυνομιλύασ διαφορετικών τεχνών, μποροϑν να 
λειτουργόςουν ςυμπληρωματικϊ και εξιςορροπιςτικϊ κατϊ τη διδαςκαλύα του αντικειμϋνου 
(ΝικολαϏδου, 2009). 

τοχοθεςύα τησ διδακτικόσ πρόταςησ 

     Η διδακτικό πρϐταςη αποτελεύ ϋνα ςενϊριο διδαςκαλύασ που αναφϋρεται ςτη διδακτικό 
ενϐτητα «Παρϊδοςη και Μοντερνιςμϐσ ςτη Νεοελληνικό πούηςη» του γνωςτικοϑ 
αντικειμϋνου τησ Λογοτεχνύασ Α΄ Λυκεύου, που ςυνδϋεται με το «Ενιαύο Πλαύςιο 
Προγρϊμματοσ πουδών για τη Λογοτεχνύα», ςϑμφωνα με το οπούο βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ 
διδαςκαλύασ του μαθόματοσ εύναι η ανϊδειξη τησ Λογοτεχνύασ ωσ ϋνα ςϑνθετο πολιτιςμικϐ 
φαινϐμενο που μασ δύνει εργαλεύα να κατανοόςουμε τον κϐςμο και να ςυγκροτόςουμε την 
υποκειμενικϐτητϊ μασ, υιοθετώντασ κριτικό ςτϊςη απϋναντι ςτισ πολιτιςμικϋσ παραδϐςεισ, 
τισ αξύεσ και τα μηνϑματα των κειμϋνων και των ςυγγραφϋων. 
 Βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ παροϑςασ παρϋμβαςησ εύναι να φϋρει ςε επαφό τουσ μαθητϋσ με το 
λογοτεχνικϐ ρεϑμα του μοντερνιςμοϑ, ϋναν ςταθμϐ ςτην ιςτορύα τησ λογοτεχνύασ και τησ 
τϋχνησ, τη μετϊβαςη απϐ την παραδοςιακό ςτη μοντϋρνα πούηςη, να τουσ βοηθόςει να 
γνωρύςουν τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ και να κατανοόςουν ϐτι οι αλλαγϋσ που 
ςημειώνονται ςτη λογοτεχνύα δεν εύναι τυχαύεσ, αλλϊ εντϊςςονται ςτο πλαύςιο γενικϐτερων 
κοινωνικοπολιτικών και πολιτιςμικών αλλαγών. Ειδικϐτερα, οι ςτϐχοι εύναι οι εξόσ: 
Γνωςτικού ςτϐχοι: 
• να κατανοόςουν οι μαθητϋσ την ϋννοια του λογοτεχνικοϑ κινόματοσ-ρεϑματοσ και τη 
ςχϋςη με την εποχό του, 
• να διακρύνουν τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ μοντϋρνασ πούηςησ και του υπερρεαλιςμοϑ 
και να τα εντοπύζουν ςτα ποιόματα, 
• να αντιληφθοϑν την πούηςη ωσ υποκειμενικό ςϑλληψη τησ πραγματικϐτητασ, 
• να εξοικειωθοϑν με το ϊλογο ςτοιχεύο τησ μοντϋρνασ πούηςησ και να εύναι ανοιχτού ςτην 
πολυςημύα του ποιητικοϑ λϐγου, 
• να γνωρύςουν τισ δυνατϐτητεσ τησ γλώςςασ και τουσ ςυνειρμοϑσ τησ, 
• να ςυνειδητοποιόςουν την αλληλεπύδραςη τησ λογοτεχνύασ με τη ζωγραφικό και τη 
μουςικό. 
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Παιδαγωγικού ςτϐχοι: 
• να ανακαλϑψουν τη γνώςη μϋςω τησ ενεργητικόσ ςυμμετοχόσ τουσ και τησ αυτενϋργειασ 
ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα, 
• να αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και να ςυνειδητοποιόςουν τισ αξύεσ 
τησ ςυνεργαςύασ και τησ ομαδικϐτητασ για την επύλυςη των προβλημϊτων, 
• να αςκηθοϑν ςτον καταμεριςμϐ εργαςύασ και ρϐλων, 
• να ςυνειδητοποιόςουν την ανϊγκη ςεβαςμοϑ και εκτύμηςησ των μελών τησ ομϊδασ, 
• να εξοικειωθοϑν με τη ςυν-ανϊγνωςη ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ και να βιώςουν την 
ανϊγνωςη ωσ πηγό απϐλαυςησ και κριτικόσ ςκϋψησ. 
τϐχοι ςχετικού με τισ ΣΠΕ 
• να εξοικειωθοϑν με την πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο και την αναζότηςη πληροφοριών,  
• να γνωρύςουν τισ δυνατϐτητεσ που τουσ προςφϋρουν ανοιχτϊ περιβϊλλοντα μϊθηςησ, 
ϐπωσ οι «Χηφύδεσ για την Ελληνικό Γλώςςα» τησ «Πϑλησ για την Ελληνικό Γλώςςα», το 
«πουδαςτόριο του Νϋου Ελληνιςμοϑ» και ο «Πολιτιςτικϐσ Θηςαυρϐσ Ελληνικόσ Γλώςςασ», 
• να αςκηθοϑν ςτη χρόςη λογιςμικών, ϐπωσ ο επεξεργαςτόσ κειμϋνου και το λογιςμικϐ 
παρουςύαςησ, ςτη δημιουργύα πολυτροπικών κειμϋνων με ςυνδυαςμϋνη χρόςη λϐγου, 
εικϐνασ και μουςικόσ, 
• να αςκηθοϑν ςτην επιλογό, ςυγκϋντρωςη και οργϊνωςη του ψηφιακοϑ υλικοϑ. 

Μεθοδολογύα 

 το προτεινϐμενο ςενϊριο διδαςκαλύασ οι μαθητϋσ επιχειροϑν να προςεγγύςουν 
βιωματικϊ και αιςθητικϊ τα μοντερνιςτικϊ ποιόματα μϋςα απϐ μύα διερευνητικό μαθηςιακό 
διαδικαςύα. Οι μαθητϋσ, χωριςμϋνοι ςε τϋςςερισ ομϊδεσ των ϋξι ατϐμων, καλοϑνται να 
ανακαλϑψουν τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του μοντερνιςμοϑ μϋςα απϐ την ανϊγνωςη 
αντιπροςωπευτικών ποιημϊτων, να αναζητόςουν εξωκειμενικϋσ και περικειμενικϋσ 
πληροφορύεσ ςε ηλεκτρονικϋσ πηγϋσ, να διερευνόςουν την αλληλεπύδραςη τησ μοντϋρνασ 
πούηςησ με τη μουςικό και τη ζωγραφικό και να δημιουργόςουν πολυτροπικϋσ 
παρουςιϊςεισ ποιημϊτων. ϑμφωνα με τη λογοτεχνικό θεωρύα τησ πρϐςληψησ και 
αναγνωςτικόσ ανταπϐκριςησ, οι μαθητϋσ ϋχουν τη δυνατϐτητα, αςκοϑμενοι ςτη 
δημιουργικό γραφό, να πειραματιςτοϑν, να απελευθερώςουν καλλιτεχνικϋσ δεξιϐτητεσ και 
να καλλιεργόςουν τον κριτικϐ γραμματιςμϐ, επιχειρώντασ να δημιουργόςουν 
υπερρεαλιςτικϊ ποιόματα με μουςικό και εικαςτικό επϋνδυςη. Η αναγνωςτικό και 
διδακτικό αυτό πρακτικό δεν ϋχει ςτϐχο την καταςκευό υψηλόσ λογοτεχνύασ ό τη 
μετατροπό των μαθητών ςε ποιητϋσ. Αςφαλώσ οι μαθητικϋσ δημιουργύεσ θα υπολεύπονται 
ςε ςϑγκριςη με το λογοτεχνικϐ κεύμενο που αποτελεύ την ποιητικό αφορμό. Όμωσ, η 
δημιουργικό γραφό που αξιοποιεύ τον επεξεργαςτό κειμϋνου και η ρευςτό μορφό που 
χαρύζει ςτο λογοτεχνικϐ κεύμενο προςφϋρονται για την ανϊδειξη του παιγνιώδουσ 
χαρακτόρα τησ λογοτεχνύασ. Αντικαταςτϊςεισ λϋξεων ςτον ςυνταγματικϐ ό τον 
παραδειγματικϐ ϊξονα, χρωματιςμϐσ λϋξεων ό επαναςυναρμολϐγηςη τησ δομόσ του 
κειμϋνου αποτελοϑν δραςτηριϐτητεσ, με τισ οπούεσ οι μαθητϋσ αντιλαμβϊνονται τισ τεχνικϋσ 
καταςκευόσ του λογοτεχνικοϑ νοόματοσ και τη δραςτικϐτητα τησ λογοτεχνικόσ γλώςςασ 
(ΝικολαϏδου, 2009). Η διδακτικό αυτό πρϐταςη εςτιϊζεται ςτο μαθητοκεντρικϐ μοντϋλο 
διδαςκαλύασ. Οι μαθητϋσ αναλαμβϊνουν ενεργητικϐ ρϐλο κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ, 
αποκτοϑν δυνατϐτητεσ αυτενϋργειασ αλλϊ και καλλιϋργειασ τησ κριτικόσ ςκϋψησ, ενώ οι 
νϋεσ γνώςεισ οικοδομοϑνται πϊνω ςτισ παλιϐτερεσ ςϑμφωνα με τη γνωςτικό θεωρύα 
μϊθηςησ του εποικοδομιςμοϑ (Ρϊπτησ & Ρϊπτη, 2006). Ειδικϐτερα, η διδακτικό μϋθοδοσ 
που ακολουθεύται εύναι η επαγωγικό, καθώσ οι μαθητϋσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να 
κατανοόςουν τα χαρακτηριςτικϊ του λογοτεχνικοϑ ρεϑματοσ του μοντερνιςμοϑ μϋςα απϐ 
το παραδειγματικϐ υλικϐ που θα εντοπύςουν οι ύδιοι. Η διδαςκαλύα πραγματοποιόθηκε ςτο 
εργαςτόριο Πληροφορικόσ του ςχολεύου και η χρονικό τησ διϊρκεια όταν οκτώ διδακτικϋσ 
ώρεσ, απϐ τισ οπούεσ οι πϋντε ώρεσ αφιερώθηκαν ςτη ςυλλογό του υλικοϑ και ςτη ςϑνθεςό 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              869 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

του, ενώ η παρουςύαςη των εργαςιών διόρκηςε ϋνα δύωρο και η αξιολϐγηςη μύα διδακτικό 
ώρα. 

χεδιαςμόσ και περιγραφό τησ διδακτικόσ πορεύασ  

 Η διδαςκαλύα αναπτϑχθηκε γϑρω απϐ τον κεντρικϐ θεματικϐ ϊξονα του υπερρεαλιςμοϑ 
με ςκοπϐ την κατανϐηςη και την πολλαπλό ερμηνεύα του ποιητικοϑ λϐγου τησ μοντϋρνασ 
πούηςησ με την αξιοπούηςη τησ μουςικόσ και τησ ζωγραφικόσ. Για την επύτευξη αυτοϑ του 
ςκοποϑ ςχεδιϊςτηκε μύα διδακτικό πρϐταςη με διαθεματικϋσ κατευθϑνςεισ, η οπούα 
πραγματοποιόθηκε τον Υεβρουϊριο του 2014 ςε ϋνα τμόμα μαθητών τησ Α΄ τϊξησ Λυκεύου 
τησ Θεςςαλονύκησ. Τλοποιόθηκε εντϐσ του Ψρολογύου Προγρϊμματοσ και ςτο πλαύςιο του 
μαθόματοσ τησ Λογοτεχνύασ. Σο περιεχϐμενο τησ διδαςκαλύασ διαμορφώθηκε με βϊςη τη 
διδακτικό ενϐτητα «Παρϊδοςη και Μοντερνιςμϐσ ςτη Νεοελληνικό Πούηςη», ϐπωσ ορύζεται 
ςτο Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα πουδών (Πρϐγραμμα πουδών Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ και 
Λογοτεχνύασ, 2011).   
 τη παροϑςα διδακτικό πρϐταςη λαμβϊνονται υπϐψη οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ για την 
υλοπούηςό τησ. Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να εύναι εξοικειωμϋνοι με την ομαδικό μορφό 
διδαςκαλύασ και με τισ ςυνεργατικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Επύςησ, θεωρεύται απαραύτητο να 
διαθϋτουν εξοικεύωςη με την πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο για αναζότηςη εικϐνων και 
πληροφοριών, να χειρύζονται ικανοποιητικϊ τα λογιςμικϊ επεξεργαςύασ κειμϋνου και 

παρουςιϊςεων και να γνωρύζουν τη χρόςη των web.2.0 εργαλεύων. Όμωσ, το εϑροσ του 
ψηφιακοϑ υλικοϑ και η ελεϑθερη πρϐςβαςη ςε ϋναν τερϊςτιο ϐγκο πληροφοριών με 
πολυμεςικϊ ςτοιχεύα και υπερμεςικό δομό μπορεύ να αποπροςανατολύςουν τον μαθητό και 
να δυςχερϊνουν την εϑρεςη αξιϐπιςτησ, ϋγκυρησ και χρόςιμησ πληροφορύασ. Γι’ αυτϐ, 
επιλϋχθηκε η τεχνικό τησ ιςτοεξερεϑνηςησ (WebQuest), ςϑμφωνα με την οπούα οι 
πληροφορύεσ που χρειϊζονται οι μαθητϋσ προϋρχονται απϐ κατευθυνϐμενη αναζότηςη ςτο 
διαδύκτυο και ςε δικτυακοϑσ τϐπουσ επιλεγμϋνουσ απϐ τον εκπαιδευτικϐ. Η αξιοπούηςη των 
ιςτοεξερευνόςεων ακολουθεύ την προςϋγγιςη τησ οικοδϐμηςησ τησ γνώςησ και εςτιϊζει 
ςτην ομαδικό εργαςύα των μαθητών και ςτη δυνατϐτητα επιλογόσ, κριτικόσ θεώρηςησ και 
ςϑνθεςησ νϋασ πληροφορύασ απϐ ςυγκεκριμϋνεσ ιςτοςελύδεσ, που παρουςιϊζουν οι μαθητϋσ 
με προςωπικό ϋκφραςη (Μικρϐπουλοσ, 2010). Σϋλοσ, αναφορικϊ με το γνωςτικϐ 
περιεχϐμενο τησ διδαςκαλύασ, προϒποτύθεται ϐτι οι μαθητϋσ διαθϋτουν γνώςη τησ 
παραδοςιακόσ πούηςησ, καθώσ η διδαςκαλύα τησ αποτϋλεςε αντικεύμενο προηγοϑμενησ 
διδακτικόσ ενϐτητασ. 
 χετικϊ με την κατανομό των μαθητών ςε ομϊδεσ, ακολουθόθηκε η διαδικαςύα τησ 
ελεϑθερησ επιλογόσ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ. Με τον τρϐπο αυτϐ διαςφαλύζεται η 
ςυνοχό τησ ομϊδασ, η οπούα θεμελιώνεται ςε προγενϋςτερεσ ςχϋςεισ των μελών τησ. 
Επιπλϋον, η βραχεύα διϊρκεια τησ διδακτικόσ πρϐταςησ δεν δύνει το χρονικϐ περιθώριο για 
την καλλιϋργεια εκ του μηδενϐσ ςυνεργατικών ςχϋςεων. Κατϊ την εφαρμογό τησ 
διδαςκαλύασ, ο εκπαιδευτικϐσ ανϋλαβε να καθοδηγόςει, να παρατηρόςει, να ενθαρρϑνει τισ 
ομϊδεσ και να ςυντονύςει το ϋργο τουσ. την περύπτωςη που εντοπύςτηκε δυςκολύα 
ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτα μϋλη μιασ ομϊδασ, παρενϋβη υποςτηρικτικϊ και ςυμβουλευτικϊ, 
ενώ κατϊ τη διϊρκεια εξεϑρεςησ του υλικοϑ και εκπϐνηςησ του τελικοϑ προώϐντοσ 
επεξηγοϑςε τισ απορύεσ των μαθητών και παρϐτρυνε την προςπϊθειϊ τουσ (Φατζηδόμου & 
Αναγνωςτοποϑλου, 2011). 
 Αρχικϊ, ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ γύνεται με τη μορφό ερωταποκρύςεων μύα ςϑντομη 
επιςκϐπηςη τησ παραδοςιακόσ πούηςησ και ςτη ςυνϋχεια ο εκπαιδευτικϐσ προβϊλλει με τον 
βιντεοπροβολϋα τουσ ςτϐχουσ τησ διδαςκαλύασ, προκειμϋνου οι μαθητϋσ να γνωρύζουν ποϑ 
να εςτιϊςουν την προςοχό τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ εργαςύασ τουσ. Με βϊςη την 
παιδαγωγικό αρχό τησ αφϐρμηςησ, ο διδϊςκων προβϊλλει ϋνα βύντεο που παρουςιϊζει τουσ 
αντιπροςωπευτικϐτερουσ πύνακεσ του ςουρρεαλιςτό ζωγρϊφου Salvator Dali. Οι μαθητϋσ 
παρακινοϑνται να εκφρϊςουν αυθϐρμητα τισ εντυπώςεισ, τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματα, 
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που τουσ προκϊλεςαν τα ϋργα ζωγραφικόσ και, μϋςα απϐ την τεχνικό τησ ελεϑθερησ 
ςυζότηςησ, οι μαθητϋσ επιςημαύνουν τα ϊλογα και τολμηρϊ ςτοιχεύα των εικαςτικών ϋργων 
του Dali. τη ςυνϋχεια, ςε κϊθε ομϊδα δύνεται ςε μορφό ηλεκτρονικοϑ αρχεύου κειμϋνου ϋνα 
φϑλλο εργαςύασ και ανατύθεται η μελϋτη ενϐσ ποιόματοσ του μοντερνιςμοϑ.  
 Αναλυτικϐτερα, οι μαθητϋσ τησ πρώτησ ομϊδασ καλοϑνται να επιςκεφθοϑν το 
περιβϊλλον «Πολιτιςτικϐσ Θηςαυρϐσ Ελληνικόσ Γλώςςασ», ϐπου μελετοϑν τα κεύμενα 
«Ανανεωμϋνη παρϊδοςη και Μεςοπολεμικό Λογοτεχνύα» και «Διαδοχικϋσ αναγνώςεισ 
Ελλόνων Τπερρεαλιςτών», με ςκοπϐ αφενϐσ να εντοπύςουν τισ ιςτορικϋσ και κοινωνικϋσ 
ςυνθόκεσ, που οδόγηςαν ςτην εμφϊνιςη του λογοτεχνικοϑ ρεϑματοσ του μοντερνιςμοϑ, 
αφετϋρου να εξηγόςουν τον χαρακτηριςμϐ του Ελϑτη ωσ «μοντϋρνου ποιητό». τη ςυνϋχεια, 
μεταβαύνουν ςτον ιςτϐτοπο  «πουδαςτόριο του Νϋου Ελληνιςμοϑ», βρύςκουν το πούημα 
του Ελϑτη «Μονϐγραμμα» και διακρύνουν τα μορφικϊ χαρακτηριςτικϊ του ποιόματοσ 
(ςτροφό, μϋτρο, ομοιοκαταληξύα, ςτύχοσ και ςτύξη). Δημιουργοϑν ϋνα ϋγγραφο με το 
πρϐγραμμα επεξεργαςύασ κειμϋνου, ςτο οπούο καταγρϊφουν και ςχολιϊζουν την αλληλουχύα 
νοημϊτων, τισ μεταφορϋσ, τισ εικϐνεσ και τισ αντιποιητικϋσ λϋξεισ, χρηςιμοποιώντασ 
τϋςςερα διαφορετικϊ χρώματα και την ειςαγωγό ςχολύων του κειμενογρϊφου. 
 Οι μαθητϋσ τησ δεϑτερησ ομϊδασ περιηγοϑνται ςτο περιβϊλλον «Χηφύδεσ για την 
Ελληνικό Γλώςςα» και ςτο αρχεύο «Ανεμϐςκαλα», εντοπύζουν ςτο κεύμενο «Γιώργοσ 
εφϋρησ: για τη ζωό και το ϋργο του» τη ςυμβολό του εφϋρη ςτην εμφϊνιςη του 
μοντερνιςμοϑ ςτην Ελλϊδα. το «πουδαςτόριο του Νϋου Ελληνιςμοϑ» διαβϊζουν το 
πούημα «Γυμνοπαιδύα Α΄. αντορύνη», ξεχωρύζουν τα μορφικϊ χαρακτηριςτικϊ και εκτελοϑν 
αντύςτοιχεσ δραςτηριϐτητεσ με την πρώτη ομϊδα. Παρϐμοια οι μαθητϋσ τησ τρύτησ και 
τϋταρτησ ομϊδασ διερευνοϑν τισ ςυνθόκεσ γϋννηςησ του υπερρεαλιςμοϑ και τη ςϑνδεςό του 
με την ψυχανϊλυςη μϋςα απϐ τισ προςωπικϋσ ςυνεντεϑξεισ των ςημαντικϐτερων Ελλόνων 
εκπροςώπων, Εμπειρύκου και Εγγονϐπουλου αντύςτοιχα, τισ οπούεσ βρύςκουν ςτον 
«Πολιτιςτικϐ Θηςαυρϐ Ελληνικόσ Γλώςςασ». Η τρύτη ομϊδα εκπονεύ τισ ανϊλογεσ 
κειμενοκεντρικϋσ δραςτηριϐτητεσ και δημιουργικόσ γραφόσ ςτο πούημα του Εγγονϐπουλου 
«Ο μαθητευϐμενοσ τησ οδϑνησ» και η τϋταρτη ομϊδα ςτο πούημα του Εμπειρύκου «Σα Βϋλη». 
 Μετϊ τη μελϋτη των ποιημϊτων, οι μαθητϋσ κϊθε ομϊδασ παρακολουθοϑν τη 
μελοποιημϋνη εκδοχό του υπϐ μελϋτη ποιόματοσ, καταγρϊφουν δύπλα ςε κϊθε ςτύχο το 
νϐημα, την ατμϐςφαιρα και τα ςυναιςθόματα που προςδύδει η μουςικό, καθώσ και τα 
μουςικϊ μϋςα με τα οπούα αποδύδονται τα ςυναιςθόματα. Αναζητοϑν τισ διαφορϋσ ανϊμεςα 
ςτο τραγοϑδι που ϊκουςαν και ςε ϋνα ςϑγχρονο τραγοϑδι δικόσ τουσ επιλογόσ ϐςον αφορϊ 
την ϑπαρξη μελωδύασ, τον ςυνδυαςμϐ λϐγου-μουςικόσ ωσ προσ την κυριαρχύα και τον 
ρυθμικϐ τονιςμϐ. Μϋςα απϐ αυτό τη δρϊςη επιδιώκεται να διερευνηθεύ ο ρϐλοσ των 
μουςικών χαρακτηριςτικών ςτη διαμϐρφωςη του μουςικοϑ νοόματοσ και η ςϑνδεςό του με 
το νϐημα του ποιητικοϑ κειμϋνου. Οι μαθητϋσ καλοϑνται να αναγνωρύςουν βαςικϊ μουςικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ η μελωδύα και ο ρυθμϐσ και να εντοπύςουν τη ςυμβολό τουσ ςτη 
νοηματοδϐτηςη του ενϐσ ό του ϊλλου τραγουδιοϑ (Reinach, 1999). Ϊμφαςη δύνεται ςτην 
ελεϑθερη επιλογό απϐ τουσ μαθητϋσ ενϐσ αγαπητοϑ ςϑγχρονου τραγουδιοϑ με 
επιδιωκϐμενη την ποικιλομορφύα (π.χ. ωσ προσ την προϋλευςη, το εύδοσ τησ μουςικόσ), η 
οπούα αποτελεύ πρϐςφορο πεδύο ςϑγκριςησ των νοημϊτων και των ερμηνειών 
διαφορετικών ειδών τραγουδιοϑ. Ανϊλογα με την ελεϑθερη επιλογό του ςϑγχρονου 
τραγουδιοϑ, προκϑπτουν ενδιαφϋρουςεσ ςυγκρύςεισ και αναδεικνϑονται τα χαρακτηριςτικϊ 
τησ μοντϋρνασ πούηςησ, ϐπωσ αυτϊ εκφρϊζονται ςτη ςϑνθετη μορφό ςυγκεραςμοϑ 
ποιητικόσ και μουςικόσ τϋχνησ που εύναι το τραγοϑδι (Μορτϐπουλοσ, 2001). 
 Επύςησ, ζητεύται απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυνδυϊςουν τουσ ςτύχουσ του ποιόματοσ με 
πύνακεσ ζωγραφικόσ των Dali, Magritte και Miro, ώςτε να περιγρϊψουν τα εικαςτικϊ μϋςα 
(π.χ. χρώματα, φϐντο, περιγρϊμματα, μορφϋσ, θϋματα) με τα οπούα αποτυπώνονται τα 
ςυναιςθόματα. Ϊτςι, επιδιώκεται η αναγνώριςη τησ αλληλεπύδραςησ πούηςησ και 
ζωγραφικόσ μϋςα απϐ την εικαςτικϐτητα τησ ποιητικόσ γλώςςασ, αξιοποιώντασ τη 
φανταςύα, την εφευρετικϐτητα και τη δημιουργικϐτητα. τη ςυνϋχεια, προκειμϋνου οι 
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μαθητϋσ ωσ ςυν-ςυγγραφεύσ να διερευνόςουν τισ καλλιτεχνικϋσ τουσ δυνατϐτητεσ και να 
εκφραςτοϑν ελεϑθερα και δημιουργικϊ, ςϑμφωνα με τη θεωρύα τησ πρϐςληψησ και την 
επικοινωνιακό προςϋγγιςη τησ λογοτεχνύασ, καλοϑνται να εμπνευςτοϑν απϐ το πούημα που 
διϊβαςαν, τη μελοπούηςη που ϊκουςαν και τουσ πύνακεσ ζωγραφικόσ που παρατόρηςαν, με 
ςκοπϐ να γρϊψουν ϋνα υπερρεαλιςτικϐ πούημα (Υρυδϊκη, 2003). Οι ομϊδεσ ολοκληρώνουν 
την εργαςύα τουσ με την παρουςύαςη τησ ςϑνθεςησ των αποτελεςμϊτων ςτην ολομϋλεια τησ 
τϊξησ, δημιουργώντασ ϋνα πολυτροπικϐ κεύμενο, το οπούο αναδεικνϑει τισ πτυχϋσ τησ 
εικονοποιύασ, τησ μουςικϐτητασ και τησ φωνητικόσ απϐδοςησ των μοντερνιςτικών 
ποιημϊτων. Σο πούημα που δημιοϑργηςε η κϊθε ομϊδα παρουςιϊζεται με μουςικό και 
εικαςτικό επϋνδυςη. Ακολουθεύ ςυζότηςη κατϊ την οπούα γύνεται η ςϑνθεςη των 
αποτελεςμϊτων των ομϊδων και εξϊγονται γενικϊ ςυμπερϊςματα για τα χαρακτηριςτικϊ 
του υπερρεαλιςμοϑ. Σα μϋλη ϐλων των ομϊδων προβληματύζονται, αμφιςβητοϑν, 
ςχολιϊζουν και κϊνουν διαπιςτώςεισ. Παρϊλληλα, ενθαρρϑνονται να εκφϋρουν την ϊποψό 
τουσ και μαθαύνουν να τεκμηριώνουν τισ ςτϊςεισ και πεποιθόςεισ τουσ με επιχειρόματα.  
 Η παιδαγωγικό διαδικαςύα αξιολογόθηκε με τα φϑλλα παρατόρηςησ του εκπαιδευτικοϑ 
και την προφορικό ατομικό και ομαδικό αξιολϐγηςη απϐ τουσ μαθητϋσ κατϊ τη διϊρκεια και 
ςτο τϋλοσ τησ διδαςκαλύασ. Η αξιολϐγηςη των μαθητών ϋγινε ςυνολικϊ με κριτόρια: α) τισ 
απαντόςεισ ςτα φϑλλα εργαςύασ, β) τη ςυνεργαςύα των μαθητών ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ 
τουσ, γ) τισ πρωτοβουλύεσ που ανϋπτυξαν ατομικϊ ό ωσ μϋλη τησ ομϊδασ για την επύτευξη 
των ςτϐχων κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπϐνηςησ των εργαςιών και ωσ προσ το τελικϐ προώϐν. 
ημαντικϐ βοόθημα για τον εκπαιδευτικϐ αποτϋλεςε το φϑλλο παρατόρηςησ που 
ςυμπλόρωνε με το πϋρασ κϊθε δραςτηριϐτητασ (Φατζηδόμου & Αναγνωςτοποϑλου, 2011). 
Κατϊ τη διαμορφωτικό αξιολϐγηςη που ϋγινε μετϊ τον πρώτο κϑκλο δραςτηριοτότων, ϋγινε 
ςϑντομη ομαδικό ςυζότηςη κατϊ την οπούα οι μαθητϋσ ανϋδειξαν ζητόματα κατανομόσ 
εργαςιών ςτην ομϊδα και εςτύαςαν ςτην ευχαρύςτηςη απϐ τον νϋο τρϐπο εργαςύασ. Βϋβαια, 
κατϊ την αξιολϐγηςη μιασ διδαςκαλύασ εύναι πολϑ δϑςκολο να διαχωριςτεύ η διαδικαςύα απϐ 
το περιεχϐμενο. Για λϐγουσ που υπαγορεϑονται απϐ τη ςχολικό πραγματικϐτητα 
(αναγκαιϐτητα βαθμολϐγηςησ) και απϐ την επιςτημονικό ϋρευνα (εξαγωγό τεκμηριωμϋνων 
ςυμπεραςμϊτων), γύνεται αυτϐσ ο διαχωριςμϐσ, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι η μαθηςιακό 
διαδικαςύα πρϋπει να ενθαρρϑνεται μϊλλον παρϊ να ελϋγχεται, για να μπορϋςει ο μαθητόσ 
να οδηγηθεύ ςε μια ενεργητικό ολιςτικό διερεϑνηςη τησ γνώςησ (Φαρύςησ, 2004). την 
κατεϑθυνςη αυτό κινόθηκε η τελικό αξιολϐγηςη, η οπούα περιϋλαβε ςϑντομη προφορικό 
αυτοαξιολϐγηςη και ετεροαξιολϐγηςη απϐ τουσ μαθητϋσ κατϊ την οπούα αναδεύχτηκαν 
ζητόματα ύςησ ςυμβολόσ των μελών των ομϊδων ςτην ολοκλόρωςη τησ κϊθε 
δραςτηριϐτητασ, δυςκολύασ κατανϐηςησ του ποιητικοϑ λϐγου και θετικόσ ςυμβολόσ τησ 
ομϊδασ ςτισ δραςτηριϐτητεσ παραγωγόσ λϐγου και δημιουργικών εργαςιών. Επιπλϋον, το 
ςϑνολο των μαθητών εκτύμηςε πωσ η χρόςη των υπολογιςτών ϋκανε πολϑ πιο ενδιαφϋρον 
το μϊθημα, ενώ πολλού μαθητϋσ εξϋφραςαν ϋκπληξη για την ολοκλόρωςη των ομαδικών 
εργαςιών και την εκπϐνηςη των τελικών προώϐντων, γεγονϐσ που αρχικϊ θεωροϑςαν ϐτι 
όταν αδϑνατο να ςυμβεύ μϋςα απϐ την ομαδικό εργαςύα. Επύςησ, οι μαθητϋσ ανϋφεραν τισ 
δυςκολύεσ που αντιμετώπιςαν ςτην επεξεργαςύα των φϑλλων εργαςύασ και ςτη ςϑνθεςη 
των ευρημϊτων τησ ϋρευνϊσ τουσ. 
 

υμπερϊςματα 
Η εφαρμογό τησ διδακτικόσ πρϐταςησ κινητοπούηςε τουσ μαθητϋσ, οι οπούοι επϋδειξαν 

προςοχό και ενδιαφϋρον, γεγονϐσ που αποτϋλεςε ευχϊριςτη ϋκπληξη για τον διδϊςκοντα. 
υμμετεύχαν ενεργϊ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα, ανϋδειξαν την ευρηματικϐτητα και 
δημιουργικϐτητϊ τουσ τϐςο ςτην αναζότηςη, οργϊνωςη και παρουςύαςη του υλικοϑ ϐςο και 
ςτην καλλιτεχνικό τουσ ϋκφραςη. Ιδιαύτερα τουσ ενθουςύαςε η ευκαιρύα που εύχαν να 
μετατραποϑν ςε «ποιητϋσ», ςυνειδητοποιώντασ ϐτι η δημιουργύα ό η καταςκευό ενϐσ 
ποιόματοσ δεν εύναι απλό υπϐθεςη, αλλϊ και ςε «μουςικοϑσ», αξιοποιώντασ τα ακοϑςματα 
τησ ηλικύασ τουσ. ημαντικό όταν και η ςυνειδητοπούηςη απϐ την πλευρϊ του 
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εκπαιδευτικοϑ ϐτι το «πληκτικϐ» κατϊ κοινό ομολογύα μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ μπορεύ να 
ανανεωθεύ και η απϐλαυςη του ποιητικοϑ λϐγου μπορεύ να επιτευχθεύ με την ενςωμϊτωςη 
των τεχνών και τη χρόςη των ΣΠΕ. Η αξιοπούηςη αυτών των δυνατοτότων ϋδειξε ϐτι, αν ο 
εκπαιδευτικϐσ αναλϊβει πρωτοβουλύεσ, μπορεύ να περιορύςει τισ υπϊρχουςεσ δυςκολύεσ που 
ενϋχει η διδαςκαλύα τησ πούηςησ και να διευκολϑνει την επαφό των μαθητών με την 
πολυςημύα και πολυφωνύα του ποιητικοϑ λϐγου. 

 Η ςυγκεκριμϋνη διδακτικό πρϐταςη μπορεύ να διευρυνθεύ και να πϊρει τη μορφό ενϐσ 
διαθεματικοϑ ςχεδύου εργαςύασ (project), το οπούο θα ςυνδυϊζει επιπλϋον τη Λογοτεχνύα με 
τη διδαςκαλύα τησ Ιςτορύασ και τησ Γλώςςασ. Οι μαθητϋσ θα μποροϑςαν να αναζητόςουν 
τουσ τρϐπουσ γϋννηςησ τησ τϋχνησ, διερευνώντασ τισ ιςτορικϋσ, οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και 
πολιτιςμικϋσ ςυνθόκεσ μϋςα ςτισ οπούεσ γεννόθηκε ο μοντερνιςμϐσ και να τισ ςυγκρύνουν με 
τη ςημερινό πραγματικϐτητα. την κατεϑθυνςη τησ ςυγκριτικόσ προςϋγγιςησ τησ 
λογοτεχνύασ, οι μαθητϋσ θα μποροϑςαν να γνωρύςουν την ιςτορύα τησ νεοελληνικόσ πούηςησ, 
αξιοποιώντασ web.2.0. εργαλεύα, ϐπωσ τισ χρονογραμμϋσ και τουσ εννοιολογικοϑσ χϊρτεσ. 

Επιπλϋον, προτεύνεται η αξιοπούηςη τησ ιςχυρόσ επικοινωνιακόσ δυνατϐτητασ τησ 
τεχνολογύασ με τη δημιουργύα ιςτολογύου τησ τϊξησ, το οπούο μπορεύ να αποτελϋςει μύα 
εικονικό αναγνωςτικό κοινϐτητα ςε ϐλη τη διϊρκεια εκπϐνηςησ του ςχεδύου εργαςύασ. Η 
δυνατϐτητα δημοςύευςησ των μαθητικών δημιουργιών ό τησ αναγνωςτικόσ αντύδραςησ 
μπορεύ να προςφϋρει επικοινωνιακό προοπτικό ςτα μαθητικϊ κεύμενα και να εκπαιδεϑςει 
τουσ μαθητϋσ ςτουσ δϑο ρϐλουσ, του ςυγγραφϋα και του αναγνώςτη. Εναλλακτικϊ, το 
ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο ό τα προςφιλό ςτουσ μαθητϋσ μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ 
μποροϑν να αξιοποιηθοϑν για την ανϊρτηςη των πολυμεςικών δημιουργιών, τον 
εποικοδομητικϐ ςχολιαςμϐ και την επικοινωνύα των μαθητών με κοινϐ αντικεύμενο 
ςυζότηςησ τη λογοτεχνύα.    
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Πεξίιεςε 

Η ςχολικό πραγματικϐτητα απαιτεύ την υιοθϋτηςη νϋων μοντϋλων διδαςκαλύασ. Η 
παροϑςα εργαςύα αφορϊ ςτην εφαρμογό μιασ διδακτικόσ πρϐταςησ για την 
αναςκϐπηςη διδαχθεύςασ ϑλησ ςτην Αρχαύα Ελληνικό Γλώςςα και Γραμματεύα τησ Α’ 
Λυκεύου. Με αφορμό τη δημιουργύα μιασ ψηφιακόσ αφόγηςησ και τη χρόςη web.2.0 
λογιςμικών, το κϋντρο βϊρουσ μετατοπύζεται απϐ την παθητικό απομνημϐνευςη 
γνώςεων ςτην ανϊπτυξη ικανοτότων για αποτελεςματικό διαχεύριςη τησ γνώςησ. Οι 
μαθητϋσ και μαθότριεσ εργϊζονται ςε αυθεντικϐ πλαύςιο εργαςύασ επιτυγχϊνοντασ 
μαθηςιακοϑσ ςτϐχουσ ςτο πεδύο του γλωςςικοϑ, ψηφιακοϑ και κριτικοϑ 
γραμματιςμοϑ. Οι Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και Επικοινωνύασ προτεύνονται ωσ 
μϋςο μεταςχηματιςμοϑ του περιβϊλλοντοσ μϊθηςησ, χωρύσ να αποδυναμώνεται ο 
αρχαιογνωςτικϐσ και γλωςςικϐσ χαρακτόρασ του μαθόματοσ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ψηφιακό αφόγηςη, αρχαύα ελληνικϊ με Σ.Π.Ε., web.2.0 ςτη 
διδαςκαλύα 

Δηζαγσγή 

Οι ςυνεχεύσ αλλαγϋσ και οι καινοτομύεσ που ςυνυφαύνονται ςτην καθημερινϐτητα 
εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών δημιουργοϑν ποικύλεσ αντιςτύξεισ και ςτην 
καθημερινϐτητα κϊθε εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ. Υυςικϊ, η λειτουργικό προςαρμογό των 
εφόβων ςτισ αλλαγϋσ προςτύθεται ςτισ απαιτοϑμενεσ δεξιϐτητεσ που οφεύλει να 
καλλιεργόςει το ςϑγχρονο ςχολεύο. τον χώρο τησ εκπαύδευςησ, αποτελεύ πια κοινϐ τϐπο η 
ανϊγκη για ςχεδιαςμϐ και υλοπούηςη διδακτικών παρεμβϊςεων ώςτε να αποδυναμώνεται η 
τυποπούηςη και να προκρύνεται η δημιουργικϐτητα των μαθητών, με γνώμονα πϊντα την 
αξιοπούηςη του μαθηςιακοϑ υλικοϑ. ϑμφωνα με την ϋρευνα διεθνώσ, η προςδοκώμενη 
ποιϐτητα και αποτελεςματικϐτητα ςτην εκπαύδευςη προςεγγύζεται πια διαθεματικϊ, μϋςα 
απϐ ςυμμετοχικϋσ, μη γραμμικϋσ αναςτοχαςτικϋσ διαδικαςύεσ μϊθηςησ.  

Ζ δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο: ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη πξάμε 

όμερα απαιτοϑνται υψηλϋσ νοητικϋσ δεξιϐτητεσ, ώςτε το ϊτομο να εύναι λειτουργικϐ 
ςτη νϋα επικοινωνιακό τϊξη πραγμϊτων (Κουτςογιϊννησ, 2010:18): να διαχειρύζεται τισ 
πληροφορύεσ, να αντεπεξϋρχεται ςτον νϋο τρϐπο οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ κοινωνύασ. 
Οι απαιτόςεισ αυτϋσ δύνουν ώθηςη ςε ϋντονεσ επιςτημονικϋσ αναζητόςεισ για τη διδαςκαλύα 
και ςτον χώρο τησ γλωςςικόσ εκπαύδευςησ. Σα διεθνό ρεϑματα που αναπτϑχθηκαν, απϐ τισ 
κειμενοκεντρικϋσ αντιλόψεισ του 1980 ωσ την προςϋγγιςη των πολυγραμματιςμών και την 
επικοινωνιακό μϋθοδο ανϊγνωςησ και πρϐςληψησ των κειμϋνων μετϊ το 2000, προτεύνουν 
την ενεργοπούηςη διαφορετικών διαςτϊςεων τησ γλωςςικόσ διδαςκαλύασ. Κοινϐσ 
παρανομαςτόσ ϐλων των αναζητόςεων εύναι ϐτι κϊτω απϐ την πύεςη των διεθνών εξελύξεων 
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και, προςφϊτωσ, την εύςοδο του διαδικτϑου ςτο ςχολεύο, η παραδοςιακό διδαςκαλύα 
κρύνεται ανεπαρκόσ και η ςχολικό πραγματικϐτητα απαιτεύ την υιοθϋτηςη νϋων μοντϋλων.  

την Ελλϊδα τα γλωςςικϊ μαθόματα, ιδιαύτερα τησ Αρχαύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ και 
Γραμματεύασ (Α.Ε.Γ.Γ.), παρουςιϊζουν εμφανεύσ αδυναμύασ προςαρμογόσ ςτισ νϋεσ 
προκλόςεισ. Η αρχαιογνωςύα και αρχαιογλωςςύα ςτισ οπούεσ επικεντρώνεται  το μϊθημα. 
πλόττονται ςοβαρϊ απϐ την ϋλλειψη ανϊλογων προςλόψεων ςτην καθημερινό ζωό των 
μαθητών. Ϊρευνα του Οργανιςμοϑ Επιμϐρφωςησ Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008) 
κατϋγραψε ϐτι το μϊθημα τησ Α.Ε.Γ.Γ., που επύ χρϐνια διατηρεύ κυρύαρχη θϋςη ςτο 
Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα πουδών εν μϋρει λϐγω τησ ρητορεύασ που κατϊ καιροϑσ ϋχει 
αναπτυχθεύ γϑρω απϐ τουσ ςκοποϑσ διδαςκαλύασ του, δεν ϋχει θετικό ανταπϐκριςη ςτην 
πλειονϐτητα των μαθητών. Βαςικού λϐγοι τησ ϊρνηςησ θεωροϑνται ο τρϐποσ παρϊδοςησ και 
η μονομϋρεια ςτην προςϋγγιςη μαζύ με την απουςύα αξιοπούηςησ των νϋων τεχνολογιών και 
λειτουργικών κινότρων μϊθηςησ. Αν και παρατηροϑνται τϊςεισ προςαρμογόσ, η διδαςκαλύα 
ςυνόθωσ ακολουθεύ μια αθροιςτικό λογικό. ε παραδεύγματα που αναφϋρει ο Δ. 
Κουτςογιϊννησ ςτο μαθηςιακϐ υλικϐ για την επιμϐρφωςη φιλολϐγων ςτην αξιοπούηςη και 
εφαρμογό Σ.Π.Ε. Β’ επιπϋδου, φαύνεται ϐτι η γλώςςα αντιμετωπύζεται ςυχνϊ ωσ 
αποπλαιςιωμϋνοσ κώδικασ, αποκομμϋνοσ απϐ την κοινωνύα και τη χρόςη, και ωσ ϊθροιςμα 
επιμϋρουσ δομών και κλιτικών τϑπων προσ απομνημϐνευςη απϐ τουσ μαθητϋσ. Σο 
ενδιαφϋρον ςε αυτόν τη διδακτικό προςϋγγιςη εύναι ϐτι ςυνιςτϊ εφαρμογό παλιών και 
ξεπεραςμϋνων θεωριών, που ςυμβϊλλουν ςτην εκπαύδευςη ανϊλογου τϑπου αυριανών 
πολιτών (Ι.Σ.Τ. 2010: 58).   

Σο ιςχϑον απϐ το 2011 Α.Π.. για την Α.Ε.Γ.Γ. ςτην Α’ τϊξη Λυκεύου περιλαμβϊνει 
θεωρητικϊ μϋτρα θεραπεύασ. Ψσ γενικϐσ ςτϐχοσ τησ διδαςκαλύασ τύθεται η δημιουργύα 
ενεργών πολιτών που «διαθϋτουν την ικανϐτητα να κατανοοϑν και να χρηςιμοποιοϑν 
κριτικϊ την πολϑπλοκη νϋα επικοινωνιακό πραγματικϐτητα». Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ 
εύναι ανθρωπογνωςτικϐσ και αρχαιογνωςτικϐσ· για την επύτευξό του, δε, η μελϋτη και 
ερμηνεύα των κειμϋνων κινεύται παρϊλληλα με τη μελϋτη τησ αρχαύασ ελληνικόσ γλώςςασ 
το πλαύςιο αυτϐ, προτεύνεται «να μετατεθεύ το κϋντρο βϊρουσ τησ διδαςκαλύασ απϐ την 
παροχό γνώςεων ςτην ενεργητικό-κριτικό μϊθηςη, απϐ την παθητικό απομνημϐνευςη 
γνώςεων ςτην ανϊπτυξη ικανοτότων για αποτελεςματικό διαχεύριςη τησ γνώςησ» (ΥΕΚ 
1562/τ. Β /́27-06-2011). Η ςτοχοθεςύα διευρϑνεται, απϐ την κατϊκτηςη γνώςεων για τη 
Γλώςςα και το αντικεύμενο ωσ την κατϊκτηςη γνώςεων για τον κϐςμο. Προτεύνεται, δε, να 
γύνει αυτϐ με τηn αξιοπούηςη κϊθε μϋςου επικοινωνύασ και ϐλων των ςημειωτικών πϐρων 
(κεύμενα, εικϐνεσ, μουςικό κ.ϊ.). Επιδιωκϐμενοι ςτϐχοι μεταξϑ ϊλλων εύναι: η ανϊπτυξη 
δεξιοτότων για την αναζότηςη πληροφοριών, η κριτικό επεξεργαςύα και ςυνθετικό 
παρουςύαςη των δεδομϋνων που ςυλλϋγονται, η χρόςη πολυτροπικών κειμϋνων και 
ποικύλων ςημειωτικών πϐρων, η πραγμϊτευςη ενϐσ θϋματοσ απϐ διαφορετικϋσ οπτικϋσ 
γωνύεσ, ο πειραματιςμϐσ κατϊ το γρϊψιμο και την παραςτατικϐτητα ςτην παρουςύαςη, η 
ςυνεργατικό μϊθηςη και η ανϊπτυξη πρωτοβουλιών εντϐσ τησ ομϊδασ.  

Ψςτϐςο, για να επιτευχθοϑν οι ςτϐχοι του Α.Π.., χρειϊζεται να εγκαταλειφθεύ η 
πρακτικό του τυπικοϑ γραμματιςμοϑ, δηλαδό η βιβλιοκεντρικό εςτύαςη και η προςκϐλληςη 
ςτη διδαςκαλύα τησ ϑλησ (Ι.Σ.Τ. 2010). Η κϊλυψη τησ ϑλησ, προφανώσ, εύναι ϋνα ζητοϑμενο 
αλλϊ εύναι απαραύτητο να γύνεται με δημιουργικϐ, μη γραμμικϐ τρϐπο βϊςει ςτρατηγικόσ. 
Αναμφύβολα, η επιτυχύα εκπαιδευτικών αλλαγών εξαρτϊται καθοριςτικϊ απϐ την υιοθϋτηςη 
νϋων ςτϊςεων και απϐ τουσ διδϊςκοντεσ, την αλλαγό δηλαδό τησ ςτϊςησ τουσ ςτην τϊξη, τι 
πιςτεϑουν και τι πρϊττουν (Fullan, 2007). Λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι το ιςχϑον Α.Π.. 
υποςτηρύζει μια νϋα διδακτικό προςϋγγιςη, η χρόςη των Σεχνολογιών τησ Πληροφορύασ και 
Επικοινωνύασ (Σ.Π.Ε.) μπορεύ να ωφελόςει πολλαπλϊ προσ την κατεϑθυνςη αυτό. Βαςικό 
προϒπϐθεςη εύναι να αξιοποιηθοϑν ϐχι ωσ ϋνα εργαλεύο ϐπωσ το βιβλύο αλλϊ ωσ ϋνα 
περιβϊλλον εργαςύασ που νοηματοδοτεύται απϐ μια νϋα διδακτικό και παιδαγωγικό 
προςϋγγιςη του αντικειμϋνου. Προσ ενδυνϊμωςη τησ διδαςκαλύασ του μαθόματοσ, απϐ το 
2008 ϋχει αναπτυχθεύ  εμπεριςτατωμϋνη μεθοδολογύα και πρϊξη. Αξύζει να αναφερθεύ τϐςο 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              876 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

η επιμϐρφωςη των φιλολϐγων ςτην αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. Β’ επιπϋδου που υποςτηρύζεται 
ερευνητικϊ και βιβλιογραφικϊ, ϐςο και το ϋργο «Πιλοτικό εφαρμογό και αξιολϐγηςη 
αντιπροςωπευτικοϑ αριθμοϑ ςεναρύων απϐ κϊθε τϑπο ςε διαφοροποιημϋνεσ εκπαιδευτικϋσ 
ςυνθόκεσ πραγματικόσ τϊξησ» του Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ και ο Πρωτϋασ, το 
αποθετόριο εφαρμοςμϋνων και επιμελημϋνων διδακτικών ςεναρύων με Σ.Π.Ε. για τα 
γλωςςικϊ μαθόματα.  

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε δηδαζθαιία 

Οι οικοδομιςτικϋσ εκπαιδευτικϋσ προςεγγύςεισ και οι αρχϋσ τησ ςυνεργατικόσ θεωρύασ 
μϊθηςησ αναδεικνϑουν με βϊςη ςϑγχρονα, επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνα μοντϋλα ϐτι οι 
Σ.Π.Ε. ςυνειςφϋρουν ςτον επαναπροςδιοριςμϐ και τη βελτύωςη τησ διδαςκαλύασ 
(ολομωνύδου, 2006; Βοςνιϊδου, 2006; Ρϊπτησ & Ρϊπτη 2007). Η ςυζότηςη για ψηφιακϐ ό 
νϋο γραμματιςμϐ ϋρχεται να υποςτηρύξει μια ςυνολικό προςπϊθεια αλλαγόσ του ςχολεύου, 
ςτο επύπεδο διδαςκαλύασ και μϊθηςησ (Κυνηγϐσ, κ.ϊ., 2002; Δαγδιλϋλησ & Δεληγιϊννη, 
2004).  

αφώσ η χρόςη Σ.Π.Ε. καθ’ εαυτόν δεν αποτελεύ καινοτομύα. Εύναι δυναμικϐ γνωςτικϐ 
εργαλεύο που ςυμβϊλλει ςτη γνωςτικό αλλϊ και κοινωνικό και ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη 
ϐλων των εμπλεκομϋνων και ϋχει απώτερο ςτϐχο την κοινωνικό ευημερύα (Ευθυμιϐπουλοσ, 
2012: 165). Καινοτομύα αποτελεύ η αξιοπούηςό τουσ ϐταν εύναι μϋςο μεταςχηματιςμοϑ του 
πλαιςύου μϊθηςησ. Σϐτε, ςτο νϋο πλαύςιο, αλλϊζει η καθημερινό ρουτύνα του ςχολεύου, 
αλλϊζουν οι ρϐλοι εκπαιδευτικοϑ και μαθητών και διευκολϑνεται η μετϊβαςη απϐ την 
παραδοςιακό μϊθηςη ςε ανοιχτϊ μοντϋλα μϊθηςησ (Βαβουρϊκη, 2004). Σο ενδιαφϋρον 
μετατοπύζεται ςτη μεγαλϑτερη αυτονομύα του μαθητό, που ελϋγχει τη διαδικαςύα μϊθηςησ, 
και ενθαρρϑνονται η αλληλεπύδραςη, η ςυνεργαςύα και επικοινωνύα, ο διαμοιραςμϐσ πϐρων. 
Εδώ κεντρικϐ ςημεύο αποτελεύ ο «διδακτικϐσ ςχεδιαςμϐσ». Ο Λ. Πϐλκασ, αναφερϐμενοσ ςτον 
ρϐλο του εκπαιδευτικοϑ που ςχεδιϊζει και επιδιώκει ςυγκεκριμϋνο διδακτικϐ ό γενικϐτερα 
εκπαιδευτικϐ ςτϐχο, θεωρεύ τον εκπαιδευτικϐ ωσ ενορχηςτρωτό τησ μϊθηςησ, που επιλϋγει 
τισ κατϊλληλεσ διδακτικϋσ μεθϐδουσ ςε ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον για ςυγκεκριμϋνουσ 
μαθητϋσ. Ο διδακτικϐσ ςχεδιαςμϐσ αποτελεύ πλϋον διεπιςτημονικϐ ακαδημαώκϐ κλϊδο, που 
καλϑπτει μεθϐδουσ και ςτρατηγικϋσ διδαςκαλύασ αλλϊ και τισ καταςτϊςεισ μϋςα ςτισ οπούεσ 

οι μϋθοδοι και οι ςτρατηγικϋσ αυτϋσ χρηςιμοποιοϑνται  (Πϐλκασ και Σουλοϑμησ, 2012).  

Ζ ςεθηαθή αθήγεζε ζηε δηδαζθαιία 

Η ψηφιακό αφόγηςη κϋρδιςε το ενδιαφϋρον τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ ωσ διδακτικό 
ςτρατηγικό που αξιοποιεύ την παιδαγωγικό αξύα τησ αφόγηςησ ενιςχυϐμενη απϐ την 
προςτιθϋμενη αξύα των Σ.Π.Ε. Απϐ το πεδύο τησ καθημερινϐτητασ ωσ αυτϐ τησ τϋχνησ, η 
αφόγηςη χρονολογεύται απϐ τισ απαρχϋσ τησ κοινωνικόσ ζωόσ.  Ο κατεξοχόν ερευνητόσ τησ 
αφόγηςησ ιςτοριών J. Bruner αναφϋρει πωσ η δεξιϐτητα ςτην αφόγηςη τιμϊται ακϐμα και 
ςτισ πιο απλϋσ κοινωνύεσ (Bruner, 2004:151). Αποτελεύ ϋναν καταξιωμϋνο τρϐπο 
εςωτερικοπούηςησ τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ μϋςω τησ γλώςςασ, που ιςορροπεύ 
ανϊμεςα ςτη μνόμη και τη φανταςύα. Καθώσ ςυνιςτϊ μια ερμηνευτικό πρϊξη, η αφόγηςη 
ιςτοριών εύναι μια διαχρονικϊ δημοφιλόσ διδακτικό πρακτικό που ςυμβϊλλει ςτην 
αποτελεςματικό διδαςκαλύα και μϊθηςη μϋςα απϐ την καταςκευό νοόματοσ (Δοξιϊδησ, 
2003). 

τη ςϑγχρονη εποχό, η τεχνολογύα εδραιώνεται ςε ϐλεσ τισ ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ 
και η αφόγηςη αποκτϊ ψηφιακό διϊςταςη. Με τον ϐρο ψηφιακό αφόγηςη (Digital 
StoryTelling) περιγρϊφεται η πρακτικό του ςυνδυαςμοϑ ςϑντομησ ςυνόθωσ αφόγηςησ με 
ψηφιακϐ περιεχϐμενο, ςυμπεριλαμβανομϋνων εικϐνων, όχου, animation και βύντεο. κοπϐσ, 
ϐπωσ και ςτην παραδοςιακό αφόγηςη, εύναι να μεταφϋρει μόνυμα ςτο ακροατόριο, να 
προκαλϋςει το ςυναύςθημα και τον ςτοχαςμϐ. Οι ψηφιακϋσ ιςτορύεσ μπορεύ να 
δημιουργηθοϑν με την απλό χρόςη διαφανειών και εικϐνων οι οπούεσ αντιςτοιχοϑνται ςε 
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μια αφόγηςη και να φτϊςουν μϋχρι τη ςϑνθετη χρόςη πολυμεςικών εργαλεύων με 
προηγμϋνεσ μορφϋσ όχου, οπτικών εφϋ και εφϋ μετϊβαςησ. Όμωσ, η ψηφιακό αφόγηςη 
υπερβαύνει την απλό χρόςη τησ τεχνολογύασ. Εύναι ϋνα μϋςο ϋκφραςησ λϐγου, ςκϋψησ και 
φανταςύασ, μια πρϊξη επικοινωνύασ (Davis, 2004). 

Ο δυναμικϐσ και ευϋλικτοσ χαρακτόρασ τησ αξιοποιεύται ςτη διδακτικό πρϊξη με πολλοϑσ 
τρϐπουσ. Ωλλοτε οι ψηφιακϋσ ιςτορύεσ εύναι δημιοϑργημα του εκπαιδευτικοϑ που με μια 
ελκυςτικό, πλοϑςια ςε πολυμϋςα ψηφιακό ιςτορύα προςελκϑει την προςοχό των μαθητών, 
αυξϊνει το ενδιαφϋρον τουσ και ενιςχϑει την κατανϐηςη αφηρημϋνων ό ςϑνθετων εννοιών 
(Robin & Pierson, 2005). Η ϋρευνα επιβεβαιώνει ϐτι η ψηφιακό αφόγηςη εύναι ιςχυρϐ 
εκπαιδευτικϐ εργαλεύο για τη διδαςκαλύα (McLellan, 2006) κυρύωσ ϐταν ενθαρρϑνει τη 
δημιουργικϐτητα των μαθητών με την καθοδόγηςη των εκπαιδευτικών και παρϋχει ιςχυρϐ 
κύνητρο ςτουσ μαθητϋσ (Frazel, 2010). Η παιδαγωγικό και μαθηςιακό αξύα τησ ψηφιακόσ  
αφόγηςησ αποτιμϊται ςτην ογκώδη ςχετικό βιβλιογραφύα. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτη 
χρόςη τησ ωσ διδακτικόσ ςτρατηγικόσ ςτα μαθόματα γλώςςασ αφοϑ αφενϐσ 
αναπτϑςςονται οι δεξιϐτητεσ παραγωγόσ και κατανϐηςησ λϐγου και αφετϋρου ενιςχϑεται 
ςημαντικϊ ο ψηφιακϐσ γραμματιςμϐσ των μαθητών που ςυνειδητοποιοϑν πώσ τα μϋςα 
επηρεϊζουν την αντύληψό μασ για τον κϐςμο (Goodman, 2003). Οι αρχϋσ που πρϋπει να 
υποςτηρύζονται ςε μια ψηφιακό αφόγηςη εύναι: βαςικό ιδϋα, χαρακτόρεσ, θϋμα, δομό, 
οπτικοπούηςη, όχοσ (Ohler, 2008). 

Πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο 

Σθεπηηθό θαη ζηόρνη - Σύλδεζε κε ηα ηζρύνληα ζην ζρνιείν 

Η διδακτικό πρϐταςη που παρουςιϊζουμε εντϊςςεται ςτο πλαύςιο τησ ςυνεχοϑσ 
αναζότηςησ τρϐπων για καλϑτερη επικοινωνύα των μαθητών με το αρχαύο κεύμενο. ημεύο 
εκκύνηςησ του ςκεπτικοϑ τησ εύναι η ϊμβλυνςη μιασ αντύφαςησ που παρατηρεύται ανϊμεςα 
ςτη χαμηλό εκτύμηςη των μαθητών για τον μορφωτικϐ χαρακτόρα του μαθόματοσ Α.Ε.Γ.Γ. 
και ςτην πύςτη τησ ελληνικόσ εκπαύδευςησ πωσ η αρχαιογνωςςύα και η αρχαιογλωςςύα 
οικοδομοϑν ταυτϐτητα (ΑΔΑ: 4Α5Φ9-ΒΗΤ). τοχεϑει, δηλαδό, ςτην αντιμετώπιςη μιασ 
προβληματικόσ κατϊςταςησ ςτη διδαςκαλύα και επιχειρεύ, κατϊ την αναςκϐπηςη τησ 
διδαχθεύςασ ϑλησ, αντύ απλόσ επανϊληψησ, οι μαθητϋσ να εργαςτοϑν ςε αυθεντικϐ πλαύςιο 
εργαςύασ: να νοηματοδοτόςουν ϐςα διδϊχθηκαν και να εργαςτοϑν με τρϐπο μη γραμμικϐ 
και ςυνεργατικϐ, που να παραγϊγει ϋνα απτϐ αποτϋλεςμα. Με το ςκεπτικϐ αυτϐ, 
θεωρόςαμε κατϊλληλη την αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. που ςτη ςυγκεκριμϋνη μαθηςιακό 
διαδικαςύα εντϊςςονται ωσ καινοτομύα, πϋρα απϐ την εργαλειακό χρόςη πρϐςκαιρα 
εντυπωςιακών εφαρμογών (Aceto, et al. 2013). Ϊχοντασ ωσ αφορμό την προτεινϐμενη απϐ 
το ΑΠ υλοπούηςη ςυνθετικών εργαςιών, επιδιώξαμε την αναπλαιςύωςη τησ διδαχθεύςασ 
ϑλησ με τισ Σ.Π.Ε. και την ενεργοπούηςη ϐςο γύνεται περιςςϐτερων μαθητών τησ τϊξησ. 

Ο ςχεδιαςμϐσ τησ ςυγκεκριμϋνησ διδαςκαλύασ ϋγινε για την αναςκϐπηςη τησ διδαχθεύςασ 
ϑλησ του 1ου τετραμόνου, προσ επύρρωςη των ςτϐχων που ςυνοδεϑουν το μαθηςιακϐ υλικϐ 
«Αρχαύοι Ϊλληνεσ Ιςτοριογρϊφοι» τησ Α΄ Λυκεύου: να αντιληφθοϑν οι μαθητϋσ τον 
παραδειγματικϐ χαρακτόρα των αφηγόςεων του Ξενοφώντα. Η αξιοπούηςη τησ 
μεθοδολογύασ μιασ ψηφιακόσ αφόγηςησ όταν αποτϋλεςμα ςχετικόσ ςυζότηςησ και 
ςυνεργαςύασ τησ φιλολϐγου με τον ςχολικϐ ςϑμβουλο Πληροφορικόσ. Η πρϐταςη υιοθετεύ 
ςτοιχεύα του ςεναρύου διδαςκαλύασ και τησ μεθϐδου project με ϋμφαςη ςτην παιδαγωγικό 
των γραμματιςμών και εντϊςςεται ςτα πλαύςια των «πολυγραμματιςμών». Με ϐχημα την 
ψηφιακό αφόγηςη τϋθηκαν ςτϐχοι ςε τρεισ ϊξονεσ:  

Η. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, πεπνηζήζεηο, πξφηππα, ζηάζεηο δσήο 

 Να αλαδεηρζνχλ ζέκαηα πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ θιαζηθή επνρή. 

 Οη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ έλα πιήζνο ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, 

θιεξνλνκεκέλα απφ ηα πξνρξηζηηαληθά ρξφληα.  
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ΗΗ. Γλψζεηο γηα ηε Γιψζζα  

 Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα φηη ε γιψζζα αλέθαζελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ.  

 Να απνδεζκεπηεί ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηελ Α.Δ.Γ.Γ. απφ ηελ αζξνηζηηθή ινγηθή 

απνκλεκφλεπζεο ζπληαθηηθψλ θαη θιηηηθψλ ηχπσλ.  

ΗΗΗ. Γξακκαηηζκνί  

Κιαζηθφο γξακκαηηζκφο 

 Οη καζεηέο λα πξνβνχλ ζε δπλακηθή αλαζθφπεζε ηνπ δηδαγκέλνπ αξραίνπ θεηκέλνπ: 

λνεκαηηθέο ελφηεηεο, ιεμηιφγην, εξκελεία. 

 Να παξαγάγνπλ ππθλφ αθεγεκαηηθφ ιφγν (πεξίιεςε), θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ σο ηφηε έγηλε απνζπαζκαηηθφ, κε ηελ εμέηαζε γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

θαη εξκελεπηηθψλ ζρνιίσλ.  

 Να αλαδεηρζνχλ νξηζκέλεο παξάκεηξνη ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο γξακκαηηθήο σο θνξείο 

ζρέζεσλ ζην ιφγν, πνπ απνθηνχλ λφεκα θαη είλαη θιεηδηά γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ: θχξηεο 

θαη δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, θιηηηθφ ζχζηεκα ξεκάησλ θαη νπζηαζηηθψλ. 

Νένη γξακκαηηζκνί 

 Οη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ. 

 Να αμηνπνηήζνπλ αξραηνγλσζηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηα web.2.0 εξγαιεία ζηελ ππεξεζία καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ.  

Κριτικϐσ γραμματιςμϐσ 
 Οη καζεηέο λα αθνκνηψζνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ κε ηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα: λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα λνεκαηνδνηήζνπλ αλαινγίεο, νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

κε ζέκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ζηαδηαθά φηη ην δηαδίθηπν δελ είλαη έλαο ρψξνο ηδενινγηθά 

νπδέηεξνο. 

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο  

Με την εφαρμογό τησ πρϐταςησ επιδιώκουμε οι μαθητϋσ να αξιοποιοϑν πρακτικϋσ ϐπωσ  
 πλεξγαζία ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο,  

 Έιεγρνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη πξνζαξκνγή ζηηο πξνηηκήζεηο, αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ 

νκάδσλ αιιά θαη ησλ αηφκσλ.  

 Μεηαηφπηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα απφ απνθιεηζηηθφ πάξνρν ζε ξφιν 

δηακεζνιαβεηή ηεο γλψζεο.  

 Αλαδήηεζε, απφθηεζε, θαηαλφεζε, πχθλσζε θαη αλακεηάδνζε ελφο ζεκαληηθνχ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν.  

 Παξαγσγή δεκφζηνπ ιφγνπ. 

 Αλαζηνραζκφο γηα ηα πξντφληα ιφγνπ.  

Γηδαθηηθή πνξεία/ ζηάδηα/ θάζεηο 

Η ςχολικό τϊξη Α1 Λυκεύου Μακρυχωρύου με την οπούα ϋγινε η εφαρμογό αποτελεύται 
απϐ δεκαϋξι μαθητϋσ και μαθότριεσ (ςτο εξόσ μαθητϋσ). Σο επύπεδο γνώςεών τουσ ςτην 
Α.Ε.Γ.Γ. ποικύλλει, με περύπου δϋκα απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμμετϋχουν καθημερινϊ ενεργϊ 
ςτη διδαςκαλύα. Φαρακτηριςτικϐ, ϐμωσ, τησ ςυγκεκριμϋνησ ομϊδασ μαθητών εύναι η 
προθυμύα ϐλων για ςυμμετοχό ςε ςυζητόςεισ με αφορμό τισ πληροφορύεσ για τουσ 
χαρακτόρεσ του κειμϋνου, την πολιτικό, την κοινωνύα, τον πϐλεμο ςτην αρχαιϐτητα. Οι 
ςχϋςεισ μεταξϑ των παιδιών εύναι φιλικϋσ, με καλϐ επύπεδο ςυνεργαςύασ.  

Η εφαρμογό πραγματοποιόθηκε ςε δϑο ςτϊδια. Σο 1ο ςτϊδιο υλοποιόθηκε ςε 3 
διδακτικϋσ ώρεσ με την ολοκλόρωςη τησ διδαςκαλύασ του κειμϋνου των Ἑλληνικών του 
Ξενοφώντα, ςτο τϋλοσ του 1ου τετραμόνου. Σο  2ο ςτϊδιο υλοποιόθηκε ςε 2 ώρεσ, ςτο τϋλοσ 
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τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, κατϊ την αναςκϐπηςη τησ διδαχθεύςασ ϑλησ ςτο ςϑνολϐ τησ. Οι 
μαθητϋσ εργϊςτηκαν επιπλϋον μερικϋσ ώρεσ ςτο ςπύτι κατϊ βοϑληςη.  

Πξηλ ηελ εθαξκνγή. Δλεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία. 

τη διϊρκεια μιασ διδακτικόσ ώρασ, οι μαθητϋσ πληροφορόθηκαν την πρϐθεςη τησ 
φιλολϐγου, μϐλισ ολοκληρωθεύ η διδαςκαλύα των Ἑλληνικών του Ξενοφώντα ςτο τϋλοσ του 
1ου τετραμόνου, να εφαρμϐςουν μια εναλλακτικό μϋθοδο για την αναςκϐπηςη τησ 
διδαχθεύςασ ϑλησ. Ενημερώθηκαν ϐτι η υλοπούηςη θα γινϐταν με τη χρόςη ψηφιακόσ 
αφόγηςησ και web.2.0 λογιςμικών Αν και εύχαν δημιουργόςει λογαριαςμοϑσ Google ςτο 
μϊθημα τησ πληροφορικόσ, ελϊχιςτοι μαθητϋσ χρηςιμοποιοϑςαν το ηλεκτρονικϐ 
ταχυδρομεύο και δε γνώριζαν τη χρόςη του δωρεϊν διαδικτυακοϑ λογιςμικοϑ Google drive. 
Εκδόλωςαν ϐμωσ ενδιαφϋρον, προθυμοποιόθηκαν να αναζητόςουν ό ανακτόςουν κωδικοϑσ 
πρϐςβαςησ και ϋκαναν πολλϋσ ερωτόςεισ για την ψηφιακό αφόγηςη. τη ςυνϋχεια, με τη 
χρόςη φορητοϑ υπολογιςτό, βιντεοπροβολϋα και αςϑρματησ ςϑνδεςησ ςτο διαδύκτυο που 
διαθϋτει το ςχολεύο, ϋγινε επύδειξη των εφαρμογών του Google drive, ιδιαύτερα των 
προγραμμϊτων κοινϐχρηςτησ παρουςύαςησ και επεξεργαςτό κειμϋνου. Ακολοϑθηςε μια πιο 
διεξοδικό παρουςύαςη των χαρακτηριςτικών τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ. Κατϐπιν ςυζότηςησ, 
τϋθηκε ωσ ςτϐχοσ τησ διαδικαςύασ να παρουςιαςτεύ η αφόγηςη του Ξενοφώντα για την 
τελευταύα φϊςη του Πελοποννηςιακοϑ πολϋμου ϐπωσ ϋγινε κατανοητό ςτουσ μαθητϋσ, με 
μεγαλϑτερη δικό τουσ πρωτοβουλύα ςτη διαμϐρφωςη του περιεχομϋνου και ςυμβουλευτικϐ 
ρϐλο τησ εκπαιδευτικοϑ. Οι μαθητϋσ εξϋφραςαν ιδιαύτερη ικανοπούηςη με την προοπτικό 
εναλλακτικόσ αναςκϐπηςησ τησ διδαχθεύςασ ϑλησ. Για την υλοπούηςη τησ ψηφιακόσ 
αφόγηςησ, ςυμφώνηςαν ϐτι πιο κατϊλληλο περιβϊλλον εργαςύασ εύναι το πρϐγραμμα 
διαμοιραζϐμενων παρουςιϊςεων αφοϑ όταν εξοικειωμϋνοι με τισ βαςικϋσ λειτουργύεσ του 
προγρϊμματοσ παρουςύαςησ και του επεξεργαςτό κειμϋνου.. τη ςυνϋχεια ϋγινε κατανομό 
των μαθητών ςε τϋςςερισ τετραμελεύσ ομϊδεσ με κλόρωςη. Για τισ διακοπϋσ των 
Φριςτουγϋννων ανϋλαβαν ανϊ ομϊδα να καταγρϊψουν επιγραμματικϊ τρύα ό τϋςςερα 
επειςϐδια που κρύνουν πιο ενδιαφϋροντα απϐ την αφόγηςη του Ξενοφώντα. Η 
εκπαιδευτικϐσ δημιοϑργηςε μια παρουςύαςη ςτο Google drive με χαρακτηριςμϐ «κοινό 
χρόςη» και προςκϊλεςε μϋςω του ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου τουσ μαθητϋσ με δικαιώματα 
επεξεργαςύασ. 

Η επιλογό των προαναφερθϋντων ψηφιακών περιβαλλϐντων για τη διδαςκαλύα ϋγινε με 
κριτόρια ευχρηςτύασ, λειτουργικϐτητασ και οικοδϐμηςησ γνώςησ (Ευθυμιϐπουλοσ, 
2012:161). Ειδικϐτερα, το web. 2.0 θεωρεύται ϐτι μπορεύ να υποςτηρύξει τον κοινωνικϐ 
κονςτρουκτιβιςμϐ αφοϑ οι μαθητϋσ ςυνεργϊζονται και αλληλεπιδροϑν με πληθώρα πηγών 
πληροφϐρηςησ ώςτε να αναπτϑξουν προςωπικϐ νϐημα μϋςα απϐ πειραματιςμϐ, 
διαδικαςύεσ απϐκτηςησ εμπειρύασ και κατϊλληλη καθοδόγηςη (Robertson, 2008).  

1ε ψξα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο,  

Σα επειςϐδια τησ ιςτορικόσ αφόγηςησ που επϋλεξαν οι ομϊδεσ καταγρϊφηκαν ςτον 
πύνακα και ϋγινε επιλογό με ςυζότηςη. Οι μαθητϋσ, επιχειρηματολογώντασ υπϋρ ό κατϊ 
κϊποιων επειςοδύων, εξϋφραςαν με ςαφόνεια τον τρϐπο που αντιλόφθηκαν το κεύμενο και 
τισ ιδεολογικϋσ προεκτϊςεισ του. Εκφρϊςτηκαν επύςησ διϊφοροι ςυςχετιςμού με τη 
ςϑγχρονη πραγματικϐτητα και τϋθηκε το ζότημα αν μποροϑν να ϋχουν θϋςη ςτην ψηφιακό 
αφόγηςη. Οι δϑο απϐ τισ ομϊδεσ ανϋλαβαν να ςυντϊξουν το ςενϊριο τησ ψηφιακόσ 
αφόγηςησ αξιοποιώντασ, ςε πρώτη φϊςη, τα επειςϐδια με τη λογικό τησ περύληψησ (ομϊδεσ 
ενϊριο 1 και 2). Σο ςενϊριο θα όταν αποτϋλεςμα ςυγγραφόσ ςε διαμοιραζϐμενο ϋγγραφο. 
Οι ϊλλεσ δϑο ομϊδεσ ανϋλαβαν να αλιεϑςουν ςτο διαδύκτυο εικϐνεσ και ϊλλεσ πληροφορύεσ 
που θα αποτελοϑςαν το υλικϐ τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ (ομϊδεσ Διαδύκτυο 1 και 2). Όλεσ οι 
ομϊδεσ ςυμφώνηςαν ϐτι το υλικϐ θα αφοροϑςε μια αφόγηςη διϊρκειασ 2,5- 3 λεπτών. Σο αν 
η ψηφιακό αφόγηςη θα περιλϊμβανε αναφορϊ μϐνο ςτην ιςτορύα του Ξενοφώντα ό και ςτισ 
μαθηςιακϋσ δραςτηριϐτητεσ που ακολουθόςαμε κατϊ τη διδαςκαλύα, αφϋθηκε να 
απαντηθεύ ςτην πορεύα. 
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Οι μαθητϋσ εργϊςτηκαν με αρκετό ϊνεςη ςτα ψηφιακϊ περιβϊλλοντα, ανϊ δϑο ςε ϋναν 
υπολογιςτό. Ο προςανατολιςμϐσ ςε ςτϐχουσ για τισ ομϊδεσ Διαδύκτυο 1 και 2 (ςτο εξόσ Δ1 
και Δ2) όταν ελλιπόσ καθώσ δεν εύχε διαμορφωθεύ το ςενϊριο. Η αναζότηςη πληροφοριών 
προσ το παρϐν περιορύςτηκε ςτην επιλογό εικϐνων ςχετικών με την τελευταύα φϊςη του 
πελοποννηςιακοϑ πολϋμου: πλούα, ςτρατιώτεσ, πολεμικϋσ επιχειρόςεισ, Αθόνα – πϊρτη 
ςτην κλαςικό εποχό, χϊρτεσ. την πρώτη αυτό ώρα χρειϊςτηκε να αντιμετωπιςτοϑν η 
απειρύα των μαθητών ςτην ομαδικό ςυγγραφό, ςτιγμϋσ αμηχανύασ και κϊποια προβλόματα. 
Ϊνα πρϐβλημα όταν η αξιοπιςτύα των αποτελεςμϊτων αναζότηςησ και η καταλληλϐτητϊ 
τουσ. Αφορμό όταν ϐτι μεταξϑ των εικϐνων που προϋκυψαν ςτην αναζότηςη βρϋθηκαν 
πολλϋσ απϐ διαδικτυακϊ παιχνύδια με ςχετικϐ θϋμα ό ςκύτςα που περιλϊμβαναν ανακριβεύσ 
περιγραφϋσ (για παρϊδειγμα αρχαιοπρεπεύσ πολεμιςτϋσ με μεςαιωνικϊ ϐπλα ό μυθικϊ 
πρϐςωπα απϐ μυθολογύα ϊλλων λαών). το τϋλοσ τησ ώρασ οι ομϊδεσ Δ1 και Δ2 
αποφϊςιςαν ϐτι όταν πιο αςφαλόσ η επιλογό εικϐνων απϐ αυθεντικϊ ϋργα τησ αρχαύασ 
εποχόσ. Οι ύδιεσ ομϊδεσ διαπύςτωςαν και ςχολύαςαν αρκοϑντωσ την εμφϊνιςη μεταξϑ των 
αποτελεςμϊτων και αρκετών ιςτοτϐπων με ακραύα εθνικιςτικϊ μηνϑματα, ςτισ οπούεσ 
εμφανύζονται με μεγϊλη ςυχνϐτητα εικϐνεσ και ςϑμβολα τησ ελληνικόσ αρχαιϐτητασ. Σο 
θϋμα αυτϐ αφϋθηκε ςε εκκρεμϐτητα για να ςυζητηθεύ ςτην τϊξη ςε επϐμενη ώρα. Οι ομϊδεσ 
ενϊριο 1 και 2 (1 και 2) φϊνηκαν ςτην αρχό αμόχανεσ με τη ςϑνταξη του ςεναρύου. 
Φρειϊςτηκαν χρϐνο για να ςυντονιςτοϑν με την ενθϊρρυνςη και τη βοόθεια τησ 
εκπαιδευτικοϑ. το τϋλοσ τησ ώρασ προκρύθηκε η ιδϋα ςτο ςενϊριο να περιλαμβϊνονται, 
εκτϐσ απϐ την αφόγηςη των επιλεγμϋνων επειςοδύων, και οριςμϋνεσ απϐ τισ 
δραςτηριϐτητεσ μϋςα απϐ τισ οπούεσ προςεγγύςαμε το κεύμενο: ςυντακτικό δομό του 
κειμϋνου, γραμματικϊ φαινϐμενα. Επιδύωκαν η αφόγηςη να αποκτόςει μια ιδιαύτερη 
φυςιογνωμύα, παρουςιϊζοντασ τον τρϐπο που η ςυγκεκριμϋνη τϊξη γνώριςε τα Ἑλληνικϊ 
του Ξενοφώντα. Ψσ την επϐμενη εφαρμογό του ςεναρύου, οι μαθητϋσ δϋχθηκαν να 
ςυνεχύςουν κατϊ βοϑληςη οριςμϋνεσ εργαςύεσ ςτον ελεϑθερο χρϐνο τουσ και να 
αξιοποιόςουν χρϐνο ςτο μϊθημα τησ Πληροφορικόσ.  

2ε ψξα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο,  

Ϊχοντασ προηγηθεύ μια ςχολικό εβδομϊδα και μια ώρα επανϊληψησ ςτην τϊξη, οι 
μαθητϋσ πρϐτειναν να ςυμπεριληφθοϑν ςτην αφόγηςη μερικϋσ διαφϊνειεσ με αποςπϊςματα 
απϐ το πρωτϐτυπο κεύμενο και κϊποιεσ με χαρακτηριςτικοϑσ λεκτικοϑσ τϑπουσ. Για το 
ςκοπϐ αυτϐ αναζότηςαν υλικϐ απϐ το ηλεκτρονικϐ βιβλύο ςτο ψηφιακϐ ςχολεύο 
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/) και ςτο Ανθολϐγιο Αττικόσ Πεζογραφύασ ςτην 
Πϑλη για την Ελληνικό Γλώςςα ϐπου παρϋχονται και δϑο μεταφρϊςεισ, η μύα του ςχετικοϑ 
ςχολικοϑ εγχειριδύου (http://www.greek-language.gr/greekLang/) Σο ςενϊριο τησ 
ψηφιακόσ αφόγηςησ εύχε λϊβει μια ολοκληρωμϋνη μορφό και οι ομϊδεσ το αποδϋχτηκαν 
ομϐφωνα. Ϊμφαςη δϐθηκε ςε επειςϐδια με δρϊςη και ςε πρϐςωπα που ϋχουν 
πρωταγωνιςτικϐ χαρακτόρα. Παρϊ την επιςόμανςη ϐτι το κεύμενο οδηγεύ ςε εκτενό 
αφόγηςη, πϋρα απϐ τα οριςμϋνα 2-3 λεπτϊ, οι μαθητϋσ θϋληςαν να μεταθϋςουν αργϐτερα τη 
ςυντϐμευςη του κειμϋνου. Ϊντονο ενδιαφϋρον τουσ προκϊλεςε η παρατόρηςη τησ 
διαδικαςύασ ςυγγραφόσ απϐ κοινοϑ, ϐπωσ οπτικοποιεύται ςτο διαμοιραζϐμενο πρϐγραμμα 
παρουςύαςησ. Η ρευςτϐτητα του κειμϋνου, η παρακολοϑθηςη των αλλαγών και η ϊμεςη 
αλληλεπύδραςη ςε πλαύςιο εργαςύασ οδόγηςε τουσ μαθητϋσ να αναςτοχαςτοϑν για τα 
ηλεκτρονικϊ κεύμενα, αν και πϐτε λαμβϊνουν οριςτικό μορφό και αν ϋχει ςημαςύα αυτϐ ό η 
κατανομό των πληροφοριών, η δομό και η αξιοπούηςη των διαθϋςιμων πϐρων. την ώρα 
αυτό μια ομϊδα προχώρηςε ςε πιο τολμηροϑσ ςυςχετιςμοϑσ τησ ιςτορικόσ αφόγηςησ με τη 
ςϑγχρονη πραγματικϐτητα: η ςυνϋλευςη τησ Πελοποννηςιακόσ ςυμμαχύασ παραπϋμπει ςε 
διαβουλεϑςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςη (η πιο οικεύα για τουσ μαθητϋσ ςυμμαχύα) και ο 
πρϋςβησ Θηραμϋνησ χαρακτηρύζεται ωσ «διαπραγματευτόσ» με την αφύςα τησ ομώνυμησ 
ταινύασ (The negotiator). τη δεϑτερη ώρα εφαρμογόσ δϐθηκαν και ϊλλεσ αφορμϋσ ςτουσ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/224/1631,5164/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=391
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μαθητϋσ να νιώςουν ϐτι ελϋγχουν τον ςχεδιαςμϐ τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ και ϐτι ςε 
μεγϊλο βαθμϐ εύναι υπεϑθυνοι για ϋνα αποτϋλεςμα που να τουσ αντιπροςωπεϑει. 

Ολοκληρώνοντασ το 1ο ςτϊδιο τησ εφαρμογόσ, εύχαν δημιουργηθεύ 52 διαφϊνειεσ απϐ τισ 
οπούεσ οι  12 περιεύχαν κεύμενο ό γραμματικϊ και ςυντακτικϊ φαινϐμενα, ενώ οι υπϐλοιπεσ 
αποτελοϑνταν απϐ εικϐνεσ με λεζϊντεσ ό ϐχι. Ϊγιναν πειραματιςμού με τα εργαλεύα κύνηςησ 
και χρονιςμοϑ του λογιςμικοϑ παρουςύαςησ. Ψσ το επϐμενο ςτϊδιο εφαρμογόσ, οι μαθητϋσ 
θα εύχαν τη δυνατϐτητα να επεξεργϊζονται τισ διαφϊνειεσ που ανϊρτηςαν ανϊ ομϊδα και να 
ενημερώνουν με γραπτϐ ςχϐλιο αν και γιατύ κϊνουν παρεμβϊςεισ ςτη δομό τησ 
παρουςύαςησ. Ϊνα θϋμα προσ διερεϑνηςη όταν η μουςικό επϋνδυςη του ϋργου και ςε 
εκκρεμϐτητα η ηχογρϊφηςη μϋρουσ τησ αφόγηςησ.  

3ε ψξα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο,  

το διϊςτημα που μεςολϊβηςε απϐ το 1ο ςτϊδιο εφαρμογόσ τησ διδακτικόσ πρϐταςησ, 
δεν ϋγινε ςημαντικό πρϐοδοσ και αλλαγϋσ. Τπόρξε, βϋβαια, μια ςταθερό ςχϋςη των μαθητών 
με το ϋργο τουσ, περιηγοϑνταν ςε αυτϐ και προςτϋθηκαν μερικϋσ διαφϊνειεσ. Πριν την 
οριςμϋνη 3η ώρα εφαρμογόσ, περιςςϐτεροι μαθητϋσ ενεργοποιόθηκαν ςτο περιβϊλλον τησ 
διαμοιραζϐμενησ παρουςύαςησ. τη διϊρκεια τησ 3η ώρασ τϋθηκαν αρκετϋσ προτϊςεισ για 
μουςικό επϋνδυςη. υγκροτόθηκε, επύςησ, και ανϋλαβε το ϋργο τησ η ομϊδα ηχογρϊφηςησ, 
τρεισ μαθότριεσ και ϋνασ μαθητόσ, ϋνασ απϐ καθεμιϊ απϐ τισ τϋςςερισ αρχικϋσ ομϊδεσ. 
Φρηςιμοπούηςαν το λογιςμικϐ ηχογρϊφηςησ των windows, μικρϐφωνο και ακουςτικϊ. Οι 
υπϐλοιπεσ ομϊδεσ αςχολόθηκαν ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ τησ διδακτικόσ ώρασ με τη 
μορφοπούηςη των διαφανειών αξιοποιώντασ τα εφϋ του λογιςμικοϑ παρουςύαςησ. 
Βλϋποντασ την παρουςύαςη απϐ απϐςταςη ςτο διϊςτημα που μεςολϊβηςε και λαμβϊνοντασ 
υπϐψη ϋναν πιθανϐ θεατό εκτϐσ του τμόματϐσ τουσ, ϋκαναν χρόςιμεσ παρατηρόςεισ για τη 
ροό τησ αφόγηςησ. Επύςησ, η ολομϋλεια αποφϊςιςε να ηχογραφηθοϑν ϐλα τα επειςϐδια του 
αρχικοϑ ςεναρύου και να αξιοποιηθοϑν ϐςα αποςπϊςματα θα εύχαν αρτιϐτητα όχου. 
Ομϐφωνη απϐφαςη όταν η υπϐλοιπη αφόγηςη να ϋχει μορφό γραπτοϑ κειμϋνου ςτην 
ψηφιακό αφόγηςη.  

4ε ψξα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο,  

Η ολοκλόρωςη τησ ηχογρϊφηςησ απϋδωςε ϋνα αρχεύο διϊρκειασ 7 λεπτών. Ακολοϑθηςε 
διαβοϑλευςη για τα αποςπϊςματα που θα διατηρηθοϑν και ϋγινε επιλογό. Σρεισ μαθητϋσ 
ανϋλαβαν το τεχνικϐ μϋροσ του μοντϊζ. Ϊχοντασ ϐλο το υλικϐ που παρόγαγαν, οι μαθητϋσ 
αντιμετώπιςαν κϊποιουσ περιοριςμοϑσ που θϋτουν τα ψηφιακϊ μϋςα, ϐπωσ αυτϐ τησ 
τεχνικόσ αρτιϐτητασ.  

Κξηηηθή ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο – πκπεξάζκαηα 

Η αποτύμηςη του εγχειρόματοσ απϐ τουσ μαθητϋσ όταν ιδιαύτερα θετικό: η αναςκϐπηςη 
τησ διδαχθεύςασ ϑλησ απϋκτηςε πολϑ διαφορετικϐ και ενδιαφϋρον νϐημα, εύδαν τη 
διδαςκαλύα του 1ου τετραμόνου ωσ ςϑνολο απϐ διαφορετικό οπτικό γωνύα και κατανϐηςαν 
αρκετϊ περιςςϐτερεσ πλευρϋσ του μαθόματοσ. Ϊνιωςαν μεγϊλη ικανοπούηςη που ϋφεραν ςε 
πϋρασ το ϋργο, αν και με αρκετϋσ ατϋλειεσ αλλϊ ςε ςημεύο που ξεπϋραςε τισ προςδοκύεσ 
τουσ. Για το ςϑνολο των μαθητών όταν η πρώτη φορϊ που ςε ομαδικό εργαςύα 
αλληλεπύδραςαν ςε τϐςο μεγϊλο βαθμϐ, ςυμμετεύχαν πϊρα πολϑ ςτον ςχεδιαςμϐ και 
προγραμματιςμϐ τησ δραςτηριϐτητασ και παρόγαγαν ϋνα ψηφιακϐ δημιοϑργημα.  

Αρκετού απϐ τουσ ςτϐχουσ τησ εκπαιδευτικοϑ επιτεϑχθηκαν ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ. Οι 
μαθητϋσ εύχαν αρκετϋσ ευκαιρύεσ για προβληματιςμϐ και αναςτοχαςμϐ ςε θϋματα τησ 
πολιτικόσ και τησ κοινωνύασ κατϊ την κλαςικό εποχό. Εργϊςτηκαν διαθεματικϊ 
ςυνθϋτοντασ τισ πληροφορύεσ απϐ το ιςτοριογραφικϐ κεύμενο τησ  Α.Ε.Γ.Γ. με γνώςεισ απϐ 
το φετινϐ μϊθημα Ιςτορύασ και με πληροφορύεσ για την τϋχνη που αλύευςαν ςτο διαδύκτυο. 
υνϋδεςαν την αρχαύα γλώςςα με κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ νοόματα, υπϐρρητα ςυχνϊ, 
που μϋνουν ςε επιφανειακϐ μϐνο επύπεδο ςτην παραδοςιακό διδαςκαλύα. Για παρϊδειγμα, 
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ιεραρχώντασ τα επειςϐδια τησ αφόγηςησ επεςόμαναν την  πρϐθεςη του Ξενοφώντα να 
καταδεύξει και να προοικονομόςει την εξϋλιξη του πολϋμου ςε βϊροσ των Αθηναύων. 
ϑμφωνα με τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ, η εμπειρύα ςτην Α.Ε.Γ.Γ. αποδεςμεϑτηκε 
αναζωογονητικϊ απϐ την αθροιςτικό λογικό απομνημϐνευςησ ςυντακτικών και κλιτικών 
τϑπων. Επιπλϋον, ϐςο αφορϊ ςτουσ γραμματιςμοϑσ, λειτοϑργηςαν δυναμικϊ ςτην 
αναςκϐπηςη τησ ιςτορικόσ αφόγηςησ και η ςυμμετοχό όταν καθολικό ςτην επιλογό των 
επειςοδύων που περιλαμβϊνονται ςτην ψηφιακό αφόγηςη κατϐπιν ςυζότηςησ και 
επιχειρηματολογύασ. Η προςϋγγιςη αυτό δεν αγνϐηςε τον αρχαιογλωςςικϐ χαρακτόρα του 
μαθόματοσ. Οι ύδιοι οι μαθητϋσ επιδύωξαν να ςυμπεριληφθοϑν ςτοιχεύα τησ ςυντακτικόσ 
δομόσ και τησ γραμματικόσ ωσ απαραύτητα λειτουργικϊ μϋρη τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ αφοϑ 
ςυμβϊλλουν ςτο επικοινωνιακϐ αποτϋλεςμα του κειμϋνου. Παρϊλληλα, όρθαν ςε επαφό με 
το ζότημα τησ επιλογόσ των κατϊλληλων πληροφοριών απϐ το διαδύκτυο, αξιοπούηςαν 
αρχαιογνωςτικοϑσ δικτυακοϑσ τϐπουσ και εξοικειώθηκαν με τα web.2.0 εργαλεύα ςτην 
υπηρεςύα γνωςτικών ςτϐχων.  

Ϊνα πρϐβλημα όταν ο αποπροςανατολιςμϐσ μερικών μαθητών απϐ τουσ τιθϋμενουσ ςε 
κϊθε διδακτικό ώρα ςτϐχουσ, αφοϑ η αναζότηςη ςτο διαδύκτυο και τα εργαλεύα των web.2.0 
λειτοϑργηςαν γι΄ αυτοϑσ παρελκυςτικϊ.  

ε μια γενικό θεώρηςη, ςημαντικό πρϐοδοσ όταν ϐτι οι μαθητϋσ ϋνιωςαν να 
προςεγγύζουν το μαθηςιακϐ υλικϐ μειώνοντασ τισ αποςτϊςεισ, μϊλιςτα να το διαχειρύζονται 
κϊποτε με χιοϑμορ. Μετϊ την αμηχανύα τησ 1ησ ώρασ, η ςυμμετοχό τουσ όταν διαρκώσ 
ενεργό, ακϐμα και μαθητών που δεν το ςυνηθύζουν. Ο θϐρυβοσ τησ τϊξησ όταν ςε 
ικανοποιητικϐ επύπεδο λϐγω του ενδιαφϋροντοσ και τησ πύεςησ χρϐνου για την ολοκλόρωςη 
του ϋργου. ϑμφωνα με τα κριτόρια αξιολϐγηςησ τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ ςτη διδακτικό 
πρϊξη (Ρουμελιώτου κ.ϊ., 2011), θα μποροϑςαμε να αποτιμόςουμε το ϋργο των μαθητών με 
μϋςο ϐρο 3 ςτην τετρϊβαθμη κλύμακα. Ο ςκοπϐσ για τον οπούο εφαρμϐςτηκε η διδακτικό 
πρϐταςη, αναςκϐπηςη τησ διδαχθεύςασ ϑλησ, επιτεϑχθηκε ποιοτικϊ και ποςοτικϊ ςε 
μεγαλϑτερο βαθμϐ απϐ ϐ,τι θα επϋτρεπε η ςυνόθησ βιβλιοκεντρικό πρακτικό ςτη 
ςυγκεκριμϋνη τϊξη.  
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Πεξίιεςε  

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηεο Νεπξνεθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδαγσγηθή επηζηήκε, κε 

ζθνπφ λα αλαδπζνχλ πηπρέο πνπ ζπλδένπλ ηα δχν επηζηεκνληθά πεδία, γηα ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ. Ζ ελαξκφληζε ησλ δχν απηψλ πεδίσλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη 

ζηελ αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. ήκεξα, νη φπνηεο δπζθνιίεο ππήξραλ πνπ δελ επέηξεπαλ 

ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ αμηφινγν ηνκέα ηεο Νεπξνεθπαίδεπζεο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο έρνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ αξζεί, ράξε ζηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη κε πνηθίια επηζηεκνληθά πεδία, αιιά θαη 

ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, φπσο ηεο λεπξναπεηθφληζεο. Τπνζηεξίδνπκε, επνκέλσο, φηη 

κπνξνχκε λα είκαζηε αηζηφδνμνη, θαζψο έρεη πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο πνπ ζα πξνσζήζεη ην ζρεηηθά λέν 

απηφ πνιπεπηζηεκνληθφ πεδίν ζεκαληηθά.  

Λέμεηο θιεηδηά: Νεπξνεθπαίδεπζε, δηδαθηηθή πξαθηηθή, κέζνδνη λεπξναπεηθφληζεο, εγθέθαινο.  

Δηζαγσγή  
Σν άξζξν απηφ επηδηψθεη λα αλαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζχλδεζεο ηνπ ηνκέα ηεο 

Νεπξνεθπαίδεπζεο κε απηφλ ηεο Παηδαγσγηθήο, θαζψο θαηά ηελ επηζηεκνληθή αλαδήηεζε δελ 

εληνπίζηεθε θάπνηα ζρεηηθή έξεπλα, ε νπνία λα ζπλδέεη άκεζα θαη λα αμηνπνηεί κε επάξθεηα ηνπο 

δχν απηνχο θιάδνπο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη δχν απηνί θιάδνη λα ελαξκνληζηνχλ θαη ε ελαξκφληζε απηή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Καη' αξρήλ, ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηε ζεκεξηλή επνρή· νη καζεηέο, ην θέληξν θάζε 

πξνζπάζεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηνλ θφζκν, γηα ην δηεζλή 

αληαγσληζκφ θαη φρη κφλν γηα ην ζηελφ ειιεληθφ ρψξν. Δίλαη απαξαίηεην, επνκέλσο, γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθφ, ειεχζεξν, θαη 

θαηλνηφκν ην νπνίν ζα απνηειεί εθθνιαπηήξην λέσλ ηδεψλ θαη πξνζεγγίζεσλ. Σν λέν απηφ 

αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ ζα δηαρέεη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα ηνπο ππνβνεζήζεη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην ηνπηθφ θαη παγθφζκην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ θνηλσλία ηνπο. Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν κπνξεί θαη πξέπεη λα ζέζεη ηέηνηνπο ζηφρνπο, θαζψο 

θαη λα παξέρεη ην αλάινγν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, ηελ εθπαίδεπζε, δειαδή, πνπ 

ρξεηάδνληαη νη καζεηέο γηα λα αμηνπνηήζνπλ ην ζπλνιηθφ δπλακηθφ ηνπο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο ζεκεξηλέο θαη απξηαλέο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα. Δμάιινπ, ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα 

εζηηάδεη ζηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο απφθηεζεο ηεο γλψζεο γηα λα αληαπνθξίλεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζε έλαλ θφζκν πνπ ζπλέρεηα κεηαζρεκαηίδεηαη, αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη.  

Οη κεγάιεο απηέο πξνζδνθίεο αληηθαηνπηξίδνπλ κηα πξαγκαηηθή αλάγθε γηα ηελ πξφνδν θαη 

ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ήδε πνιχπινθεο δσήο ηνπ 21νπ 

αηψλα πνπ αθνξκάηαη απφ ηελ έθξεμε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο κεηψζεηο ηνπ 
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ρσξνρξφλνπ κέζσ ηεο ηειεπηθνηλσλίαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, 

φηη ε αμηφινγε επηηπρία ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έθξεμεο/ επαλάζηαζεο ηνπ 20νπ 

αηψλα, κνινλφηη ζπλέβαιε ζηελ πξνψζεζε ηεο Δπηζηήκεο ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ άιιε, φκσο, 

δεκηνχξγεζε θαη έλα πιήζνο λέσλ πξνβιεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε. ζνλ αθνξά ζηε κάζεζε, 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη είλαη έλα ζχλζεην εζσηεξηθφ λνεηηθνζπλαηζζεκαηηθφ, θνηλσληνινγηθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν πνπ έρεη κειεηεζεί απφ δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο, φπσο ε 

ςπρνινγία, ε παηδαγσγηθή, ε θπζηνινγία, ε ηαηξηθή, ε βηνινγία θαη άιινη. Οη δηαδηθαζίεο ηεο 

κάζεζεο είλαη ηφζν πνηθηιφκνξθεο θαη δηαθνξεηηθέο, ψζηε ε έληαμή ηνπο ζε κηα θαη κνλαδηθή 

θαηεγνξία δελ κπνξεί λα είλαη βάζηκε θαη πιήξεο. χκθσλα κε δηάθνξνπο εηδηθνχο παξφηη έρεη 

δηεμαρζεί κηα πιεζψξα ζρεηηθψλ κειεηψλ, ε κάζεζε παξακέλεη κηα δηαδηθαζία ε νπνία δελ έρεη 

εξκελεπηεί θαη θαηαλνεζεί πιήξσο (Φινπξήο, 2003, Kalantzis & Cope, 2013, Bransford, et.al., 

2006). Φιέγνλ δήηεκα, επνκέλσο, παξακέλεη ην πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο, πψο ε κάζεζε είλαη 

δπλαηφλ λα πξνσζεζεί κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν θαη πψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ε έξεπλα γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο νη 

λεπξνεπηζηήκνλεο μεθίλεζαλ κηα ζεηξά απφ έξεπλεο κε ζηφρν λα κειεηήζνπλ ηνλ εγθέθαιν θαη λα 

δηαηππψζνπλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Φινπξήο, 

2005·Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2013,Bransford, et.al. 2006, Kandel, et. al., 2006, Gaillard & 

Karapetsas, 2009, Martin, 2011, Kalntzis & Cope, 2013).  

Ζ ελζσκάησζε θαη ε εθαξκνγή ηεο γλψζεο γηα ηνλ εγθέθαιν ζηελ εθπαίδεπζε, εληζρχζεθε 

φηαλ ην 2000 ε Ακεξηθαληθή Οκνζπνλδία εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα 

πξνζδηνξηζηεί πνηα επηζηήκε ζα κπνξέζεη λα δηαθσηίζεη ην πψο καζαίλνπλ νη άλζξσπνη, ψζηε λα 

βειηησζνχλ θαη' επέθηαζε νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηa εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

(Radin, 2009). Μηα πξφζθαηε έξεπλα ζηε γλσζηαθή επηζηήκε θαη ζηε λεπξνεπηζηήκε, θαζψο θαη 

ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή, πξνζέθεξε ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ λνπ, εγθεθάινπ θαη εθπαίδεπζεο. Απηή ε αληίιεςε θαηά 

ζπλέπεηα, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο αλεξρφκελνπ ηνκέα πνπ έρεη επηζεκαλζεί κε δηαθνξεηηθά 

νλφκαηα φπσο «Neuroeducation», δειαδή, ―Νεπξνεθπαίδεπζε‖ (Ansari, De Smedt & Grabner, 

2012· Howard-Jones, 2011), «Δγθέθαινο θαη Δθπαίδεπζε» (Fischer, Daniel, et al., 2007· 

Schwartz & Gerlach, 2011) ή «Δθπαηδεπηηθή Νεπξνεπηζηήκε» (Campell, 2011· Geake, 2009). 

Δδψ, βέβαηα, ν φξνο πνπ αλαθέξεηαη είλαη ―λεπξνεθπαίδεπζε‖, κε ζθνπφ λα γίλεη ε πεξηγξαθή ηνπ 

σο έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

λεπξνεπηζηεκψλ, ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο, ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα αλαδπζεί κηα λέα επηζηήκε ηεο κάζεζεο, κε βαζηθή ηεο ζηφρεπζε ηε 

κεηαηξνπή θαη βειηίσζε ησλ καζεζηαθνχ θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ.  

Μεζνδνινγία  

Μηα εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε δηελεξγήζεθε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αθφινπζνπο 

φξνπο (ζηα αγγιηθά, φπσο αθξηβψο εθαξκφζηεθαλ): neuroeducation, ε νπνία ζπλδπάζηεθε κε 

ηνπο φξνπο: pedagogy, motivation, emotion, interest. Χο ρξνληθφ δηάζηεκα αλαδήηεζεο ηέζεθε ε 

δσδεθαεηία κεηαμχ 2001 θαη 2013, θαζψο πξνζδηνξίζηεθε φηη πξηλ ην 2001, ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα 

ηεο λεπξνεθπαίδεπζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Παξάιιεια, ηέζεθε γισζζηθφο πεξηνξηζκφο κε ηελ 

επηινγή άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζηα αγγιηθά, (δεδνκέλεο ηεο γλψζεο απηήο απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο). Ζ δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο θάζεο ζηεξίρηεθε ζηε ρξήζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

βάζεσλ ηνπ δηαδηθηχνπ, HEAL-LINK, GOOGLE SCHOLAR θαη SCOPUS. Χο απνδεθηέο γηα ηελ 

αλαζθφπεζε απηή θξίζεθαλ εξεπλεηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πηπρψλ ηεο λεπξνεθπαίδεπζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο εληνπίζηεθαλ νη αθφινπζεο επηά 

επξείεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λεπξνεθπαίδεπζε: α) ηερλνινγία 

λεπξναπεηθφληζεο (neuroimaging), β) λεπξνγέλεζηο θαη πιαζηηθφηεηα (neurogenesis and 

plasticity), γ) ζεσξίεο ηεο ζπλείδεζεο (theories of consciousness) ή φπσο αιιηψο ζπλεζίδεηαη λα 

ιέγεηαη ζεσξία ζχλδεζεο λνπ-εγθεθάινπ, δ) ζεσξίεο ηεο λνεκνζχλεο ( theories of intelligence), ε) 
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λεπξνεζηθή (neuroethics), ζη) καζεζηαθέο δπζθνιίεο (learning differences) ε) ζρέζε λνπζψκαηνο 

(mind-body relation) (Tokuhama-Espinosa, 2008).  

Θεσξεηηθφ πιαίζην  

ε πξψην ζηάδην θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Νεπξνεθπαίδεπζεο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο.  

Νεπξνεθπαίδεπζε  

Ο ηνκέαο ηεο λεπξνεθπαίδεπζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα επξχ, δηεπηζηεκνληθφ θαη 

πνιπδηάζηαην πεδίν, ην νπνίν κειεηά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εγθέθαιν, ην λνπ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε, αληιψληαο ζεσξίεο θαη κεζφδνπο απφ έλα επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Ο 

θχξηνο ζηφρνο ηνπ ηνκέα είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο βάζεηο ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, αμηνπνηψληαο κηα πνηθηιία κεζφδσλ έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζήκεξα ζε πνηθίινπο ηνκείο (Nouri & Mehrmohammadi, 2013). Καηαξρήλ, ππάξρεη έλα 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνκέα απηφ, ν νπνίνο κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο κάζεζεο. Ήδε 

ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα, φπσο ην Harvard, ην Johns Hopkins, ην παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο 

Καιηθφξληα θαη άιια, ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα μεθίλεζαλ λα πξνζθέξνπλ 

εμεηδηθεχζεηο θαη πηπρία αθηεξσκέλα ζηε λεπξνεθπαίδεπζε. Σέηνηεο ζπνπδέο αλαδεηνχλ ηνπο 

ζπλδέζκνπο κεηαμχ ηεο θαηαλφεζεο ησλ εγθεθαιηθψλ δηεξγαζηψλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία 

ζηελ ηάμε θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν απφ απηή ηε δηαδηθαζία (Wolf, 2010). Καηά 

δεχηεξνλ, ην δπλακηθφ ησλ λεπξνεπηζηεκψλ, γηα λα ρξεζηκεχζεη σο κηα πιαηθφξκα γηα κηα 

εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζε ηεθκήξηα, αληηθαηνπηξίδεηαη, επίζεο, ζηηο κεγάιεο επελδχζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηεπηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην 2005 ην 

Γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Έξεπλαο ίδξπζε ην ‗Neuroscience, Instruction 

and Learning‘ κε πξσηνβνπιία ρξεκαηνδφηεζεο. Σν πξφγξακκα απηφ ηνπ ΟΟΑ γηα Γηεζλή 

Αμηνιφγεζε ησλ Μαζεηψλ (PISA) ήηαλ ελ κέξεη κηα κνξθή αληαπφθξηζεο ζηελ έιιεηςε ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ. Οκνίσο, ζην ακεξηθαληθφ Δζληθφ Ίδξπκα Δπηζηεκψλ ηδξχζεθε ην ‗Science of 

Learning‘ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν γηα ηε δεκηνπξγία δηεπηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ 

θέληξσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο, πψο απηή ε κάζεζε 

είλαη δπλαηφλ λα πξνσζεζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη πψο ε έξεπλα κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα. Πνιιά απφ ηα ρξεκαηνδνηνχκελα θέληξα ‗Science 

of Learning‘, έρνπλ γλσζηηθνχο λεπξνεπηζηήκνλεο σο βαζηθνχο εξεπλεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ, 

δηεπηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. Έηζη, ε λεπξνεπηζηήκε είλαη έλα απφ ηα πεδία ηεο 

έξεπλαο, φπνπ νη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχνπλ ην 

έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ.  

Ζ λεπξνεθπαίδεπζε, επνκέλσο, έρεη ζέζεη εμ' αξρήο σο θχξην ζηφρν λα αληαπνθξηζεί ζε 

ηέηνηνπ είδνπο πξνζδνθίεο-πξνθιήζεηο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ κέγηζηε αλάγθε γηα 

πξφνδν θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη λα παξέρεη ζαθείο απαληήζεηο ζε 

ελδεηθηηθά εξσηήκαηα φπσο: ν εγθέθαινο είλαη επαίζζεηνο ζε θνηλσληθά εξεζίζκαηα; Μήπσο ν 

εγθέθαινο αιιάδεη ζπλερψο κε ηελ εκπεηξία, θάλεη, δειαδή, λέεο θπηηαξηθέο ζπλάςεηο 

(λεπξσληθέο ψζεηο) θαη εληζρχεη απηέο ηηο ζπλάςεηο κέζσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο ρξήζεο ηεο 

πξαθηηθήο θαη αθφκα παξάγεη λέα θχηηαξα (λεπξψλεο) ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ; 

ηαλ έλαο καζεηήο καζαίλεη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, αιιάδεη ν εγθέθαιφο ηνπ γηα πάληα ή 

πξνζσξηλά; Μπνξεί θάπνηα ―ζαξθαζηηθή‖ παξαηήξεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζε έλα καζεηή λα 

επεξεάζεη ηε κάζεζή ηνπ (Hardiman & Denckla, 2009); Δίλαη, πάλησο, αλαγθαίν λα ζεκεησζεί 

πσο δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε βηνινγηθή βάζε ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ηεο 

ζπλεηδεηφηεηαο, ν εγθέθαινο, είλαη έλα κε γξακκηθφ θαη δπλακηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγηψλ θαη 

άπεηξσλ πηζαλψλ δπλαηνηήησλ. Γηαθξίλεηαη απφ εγγελή πιαζηηθφηεηα θαη επηζηξαηεχεη πάληνηε 

ηελ απην-νξγάλσζε ησλ δνκψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη 

επαξθέζηεξα ζηηο αλάγθεο πνπ ηίζεληαη επηηαθηηθά απφ ην εμσγελέο πεξηβάιινλ, κε ην νπνίν θάζε 

θνξά αιιειεπηδξά. Σν πην ζαπκαζηφ απφ φια βέβαηα είλαη πσο νη ―επηδφζεηο‖ αληαπφθξηζήο ηνπ 

ζε απηφ απμάλνληαη εθζεηηθά, εθφζνλ ―αζθεζεί‖ ζε νξγαλσκέλα καζεζηαθάθνηλσληθά 
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πεξηβάιινληα εκπινπηηζκέλα κε πνιιαπιά εξεζίζκαηα, ηθαλά λα πξνθαινχλ ηελ πεξαηηέξσ 

αλαδηνξγάλσζε θαη εμέιημε ησλ άπεηξσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ δηαζέηεη (Φινπξήο, 2005· 

Μαλνχζνπ & Πξφζθνιιε, 2005· Bransford et.al., 2006, Kandel, et.al., 2006, Gaillard & 

Karapetsas, 2009).  

Παηδαγσγηθή  

Οη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ ηηο βάζεηο ηνπο ζηνλ επνηθνδνκεηηζκφ, 

πξνζέγγηζε ε νπνία ξίρλεη θσο θαη δίλεη βαξχηεηα ζηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο, ηδέεο θαη 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ δηδάζθνληαη θάζε θνξά ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ε λφεζε είλαη κηα ιεηηνπξγία 

‗θαηαζθεπήο λνεκάησλ‘ βαζηδφκελε πάλσ ζηελ φιε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ. Ζ δφκεζε ηεο γλψζεο 

είλαη, επνκέλσο, κηα δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο, ηηο λνεηηθέο 

θαηαζθεπέο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο «ζεσξίεο» πνπ ν θαζέλαο ρξεζηκνπνηεί, πξνθεηκέλνπ λα 

εξκελεχζεη αληηθείκελα ή γεγνλφηα (Driver & Oldham, 1986· Driver, 1989· Zahorik, 1996· 

Ράπηεο & Ράπηε, 2001, Καζζσηάθεο & Φινπξήο,2013). Οη εκπεηξίεο καο, δειαδή, δέρνληαη 

επεμεξγαζία απφ ηα πξνζσπηθά «λνεηηθά κνληέια», κε απνηέιεζκα ε κάζεζε λα είλαη ε 

πξνζαξκνγή (accommodation) απηψλ ησλ κνληέισλ ζηηο λέεο εκπεηξίεο. Σα επηκέξνπο ζέκαηα ζα 

πξέπεη λα εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζηφ ηνπο θαη ε έκθαζε νθείιεη λα δίλεηαη ζε 

θαηλνθαλείο έλλνηεο. Ζ θαηάιιειε δηδαζθαιία, επνκέλσο, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα λνεηηθά 

κνληέια ή γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν θαη 

λα επηδηψθεηαη κέζσ απηήο ε πεξαηηέξσ λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε απηή, βέβαηα, 

ζχκθσλα θαη κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, επηηπγράλεηαη φρη µφλν ράξηο 

ζηνλ έµθπην λνεηηθφ εμνπιηζµφ ηνπ θάζε αηφµνπ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο δηαµεζνιάβεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ εξγαιείσλ (φπσο είλαη ε γιψζζα), θαζψο θαη ηεο 

εζσηεξίθεπζεο ησλ ζεµαζηψλ µε ηηο νπνίεο είλαη θνξηηζκέλα απηά ηα πνιηηηζµηθά µέζα. Σα 

εξγαιεία απηά θαη νη θνηλσληθέο ζεµαζίεο ηνπο φρη µφλν δηαµεζνιαβνχλ γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε 

ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ, αιιά εµπεξηέρνπλ λνήµαηα θαη ηξφπνπο ζθέςεο πνπ δηαµνξθψλνπλ 

δηαιεθηηθά ηηο ίδηεο ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο (Driver & Oldham, 1986· Driver, 1989, Kalantzis & 

Cope, 2013).  

Δλ ζπλερεία θαη έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ, επίζεο, επεξεάδνπλ 

ηε µάζεζε θαη δηαθνξνπνηνχλ ηα απνηειέζµαηα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη νη ηθαλφηεηεο· ε 

δηδαζθαιία γίλεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζµαηηθή φηαλ αμηνπνηεί, θαιιηεξγεί θαη πξνάγεη ηηο 

γεληθέο θαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο ησλ µαζεηψλ. Δπίζεο, ηα θίλεηξα (ή παξψζεζε), παίδνπλ πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζε. Με ηνλ φξν ―θίλεηξα‖ θαιείηαη ν ζπλεηδεηφο ή αζπλείδεηνο 

παξάγνληαο, ν νπνίνο δηεγείξεη, δηαηεξεί, ξπζµίδεη, ζηεξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε ζπµπεξηθνξά ηνπ 

αηφµνπ πξνο έλα ζθνπφ. Ζ δηαδηθαζία ηεο µάζεζεο θαηεπζχλεηαη θαη εληζρχεηαη απφ ηα θίλεηξα 

ηεο αλζξψπηλεο ζπµπεξηθνξάο. Φπζηθά, φηαλ θαηά ηε κάζεζε πξνσζνχληαη θαηλνχξγηεο 

εκπεηξίεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο, 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη κε δηάθνξεο άιιεο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, απηφ απμάλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο (Duffy & Cunningham, 1996· Υαξαιακπφπνπινο, 2001, 

Kalantzis & Cope, 2013, Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2013). Δπνκέλσο, ε Παηδαγσγηθή επηζηήκε 

απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ 

εγγπψληαη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ θπζηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ θάζε 

παηδηνχ, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ην δπλακηθφ ηνπ, νχησο ψζηε σο ππεχζπλνο θαη 

αλεμάξηεηνο ελήιηθαο λα δηεθδηθήζεη ηζφηηκα κηα δεκηνπξγηθή δσή. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Παηδαγσγηθή κπνξεί λα ελεκεξψζεη θαη λα αλαηξνθνδνηήζεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηηο 

Νεπξνεπηζηήκεο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηαηππψζεη πξνηάζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ αλάγθε λα ππάξρεη θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ζην επάγγεικά ηνπο, ε νπνία 

λα έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε έξεπλα (Eisenhart & DeHaan, 2005).Σέηνηεο 

κνξθέο αλαηξνθνδνηήζεσλ, επνκέλσο, ελεκεξψλνπλ ηηο λεπξνεπηζηήκεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ππάξρεη θαηαλφεζε ηεο 

έξεπλαο πνπ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε, ε νπνία κπνξεί λα επηβεβαησζεί ζην κέιινλ απφ 

ηηο λεπξνεπηζηεκνληθέο κειέηεο. Άιιεο κειέηεο ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ δείμεη πσο νη αίζνπζεο 
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δηδαζθαιίαο απνηεινχλ ην πην ―πξφζθνξν έδαθνο‖ γηα ηηο Νεπξνεπηζηήκεο, θαζψο ππάξρεη 

κεγάιε ζπλάθεηα κε ηελ επηζηήκε «Ννπο, Δγθέθαινο θαη Δθπαίδεπζε» (Fischer, 2007a, Martin, 

2011).  

ρεηηθέο έξεπλεο  

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη 

αξθεηέο έξεπλεο δηεζλψο ζηνλ ηνκέα ηεο λεπξνεθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο 

καζαίλεη ν άλζξσπνο. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ 

έγηλαλ ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα απηφ έρεη επηθεληξσζεί ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

θαζψο ηα ζρνιεία πξνζπαζνχλ λα εθπαηδεχζνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ πιήηηνληαη 

απφ απηέο ηηο δπζθνιίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δπζιεμία (Eden & Moats, 2002), ηε 

δπζαξηζκεζία (Rousselle & Noël, 2007) θαη ηε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο (Tallal et al., 1996). Τπάξρνπλ, επίζεο, κηα ζεηξά απφ κειέηεο πνπ έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζε πην εμεδεηεκέλεο ηθαλφηεηεο, φπσο ε γιψζζα (McLaughlin, Osterhout, & Kim, 

2004), ε αλάγλσζε ((Dehaene, 2009) θαη ηα καζεκαηηθά (Lee & Ng, 2011). Ηδηαίηεξνο ιφγνο 

γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζα ζπλερίζεη λα γίλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο γλψζεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη απηφ επεηδή ηα ζπλαηζζήκαηα 

παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζε θαη ζηηο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο (O' Hara, 2007, 

Bransford, et.al. 2006, Martin, 2011, Kalntzis & Cope, 2013, Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2013 ). Οη 

Baker θαη Rudd (2001), παξαηήξεζαλ φηη πνιιέο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα (ζεηηθά) ζπλαηζζήκαηα, 

θαζψο θαη ηα θίλεηξα είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

καζεηψλ λα απνθηήζνπλ δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο θαη θξηηηθή ζθέςε. Σα ζπλαηζζήκαηα 

ζπγθεθξηκέλα, εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο. Απηφ εληζρχεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν, θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Blakemore θαη Frith (2005), ν εγθέθαινο εληζρχεη ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα, φηαλ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα, κε απνηέιεζκα απηά λα 

ειέγρνπλ ηηο ―ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο‖. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη καζεηέο νπηηθνπνηνχλ 

δηάθνξα εξεζίζκαηα, κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, πξάγκα ην νπνίν 

βνεζά ηδηαίηεξα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ν Goswami (2008), επεζήκαλε φηη ε 

απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κάζεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν εθηθηή ε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζα έρνπλ θαηαλνήζεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή ‗θαισδίσζε ηνπ εγθεθάινπ‘ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ, ην θέληξν ηεο ζθέςεο πςεινχ επηπέδνπ, ζα εθηηκήζνπλ ηελ αλάγθε λα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ηε κάζεζε (Martin, 

2011,Kandel, Et.al., 2006).  

Δπηπξφζζεηα, ν Aldous (2007), αλέιπζε ηα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ λεπξνεπηζηεκνληθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ κειεηψλ θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ―δνλείηαη‖ αλάκεζα 

ζηε ζθέςε θαη ζην ζπλαίζζεκα, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ησλ γλσζηηθψλ (ζθέςεο θαη ζπιινγηζκνχ) θαη κε γλσζηηθψλ (αίζζεζε θαη δηαίζζεζε) πεξηνρψλ 

ηνπ εγθεθάινπ ζηα νπηηθν-ρσξηθά θαη γισζζηθά θπθιψκαηα, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

επηδίδνληαη νη καζεηέο. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε, ηε ζθέςε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, φζν θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηα νπνία νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε φιεο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

(Blakemore & Frith, 2005).  

Νεπξναπεηθνληζηηθέο Μέζνδνη  

Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο είλαη κηα καγηθή ―terra incognita‖ πνπ θαλείο έσο ηψξα δελ ήμεξε ζε 

κεγάιν βαζκφ πψο δνπιεχεη θαηά ηε ζηηγκή πνπ ην άηνκν επηδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. 

Γηαζέηεη κηα ηεξάζηηα ρσξεηηθφηεηα θαη βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ εηζξνή λέσλ 
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πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα ηηο κεηαηξέςεη ζε λέεο ζπλάςεηο θαη λέα θπθιψκαηα· θάζε λέν εξέζηζκα 

ηνλ σζεί ζε αλαπαξαγσγή θαη βειηίσζή ηνπ. Γηάθνξνη κειεηεηέο, κάιηζηα, επηζεκαίλνπλ φηη ν 

αλζξψπηλνο εγθέθαινο δηαζέηεη ηέηνηεο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο επηδξνχλ θαη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε κάζεζε, ηε κλήκε θαη ηελ θξίζε ησλ αηφκσλ 

(Μαλνχζνπ & Πξφζθνιιε, 2005, Kandel,et.al., 2006, Gaillard & Karapetsas, 2009, Παζηάο, 

Φινπξήο & Φσηεηλφο, 2015). Απηφ, φκσο, πνπ ζπλαξπάδεη ζηνλ ηνκέα ηεο λεπξνεθπαίδεπζεο, 

είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο ηερληθέο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη 

εθηθηή ε παξαηήξεζε ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο ην ππνθείκελν εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Ο Bruer (1997, 2006), πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία πξηλ, ήηαλ έλαο απφ απηνχο πνπ 

είρε αζθήζεη θξηηηθή γηα ηε ζρέζε κεηαμχ λεπξνινγίαο θαη εθπαίδεπζεο. Τπνζηήξημε φηη είλαη 

πνιχ λσξίο λα ζθεθηνχκε ηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο ηνπ εγθεθάινπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή θαη φηη ε γέθπξα κεηαμχ λεπξνινγίαο θαη εθπαίδεπζεο ήηαλ αθφκα πνιχ καθξηά. Δίρε 

κάιηζηα πξνηείλεη ηνλ φξν ―γλσζηηθή ςπρνινγία‖ σο ηελ πηζαλή γέθπξα, ε νπνία ζα έλσλε ην 

ράζκα κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην 1997, ν Bruer δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν ―Brain and 

education: A bridge too far ‖ ζην νπνίν ππνζηήξημε φηη ελψ νη έξεπλεο ζηηο γλσζηηθέο επηζηήκεο 

έρνπλ πνιιά λα πξνζθέξνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σζηφζν ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ 

δχζθνια κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ άκεζα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (βι. θαη Φινπξήο, 

2005). Πην πξφζθαηα, άιινη κειεηεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ην γεθχξσκα ηεο ‗λεπξνςπρνινγίαο 

κε ηελ εθπαίδεπζε‘ είλαη απαξαίηεην θαη νη σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ θαζίζηαληαη ακνηβαία 

ρξήζηκεο (Gaillard & Karapetsas, 2009). Απφ ηφηε ηα πξάγκαηα έρνπλ βειηησζεί, αθφκε 

πεξηζζφηεξν, θάηη πνπ ζε κεγάιν βαζκφ νθείιεηαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κε επεκβαηηθψλ 

κεζφδσλ απεηθφληζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ· νη ηξεηο επηθξαηέζηεξεο 

κέζνδνη είλαη ηα ειεθξνεγθεθαινγξαθήκαηα, ε Τπέξπζξε Φαζκαηνζθνπία θαη ε Λεηηνπξγηθή 

Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία. πλεπψο, έρεη θαηαζηεί ζήκεξα δπλαηή ε κέηξεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ε αξηζκεηηθή, ε αλάγλσζε, φπσο θαη ην πψο ε θπηηαξηθή ηνπο ζχλδεζε αιιάδεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. Πξφζθαηεο γηα παξάδεηγκα κειέηεο έρνπλ απνθαιχςεη φηη νη αιιαγέο 

απηέο δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, αιιά παξαηεξνχληαη, επίζεο, θαη ζηε 

δνκή ηνπ (Ansari, Smedt & Grabner, 2008· Tokuxama-Espinosa et al., 2008). Δπίζεο, ράξε ζηηο 

κεζφδνπο απηέο, έξεπλεο έδεημαλ φηη ε κάζεζε αιιάδεη ξηδηθά ηνλ εγθέθαιν, ν νπνίνο φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ραξαθηεξίδεηαη απφ εγγελή πιαζηηθφηεηα, δεκηνπξγεί λέεο θπηηαξηθέο 

ζπλδέζεηο, θαη εληζρχεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο, θαζψο ιακβάλνπκε θαη επεμεξγαδφκαζηε λέεο 

πιεξνθνξίεο θαη δεμηφηεηεο. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε ηεξάζηηα πξφνδνο πνπ έγηλε σο πξνο 

ηελ θαηαλφεζε ηεο πιαζηηθφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ, έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ εληειψο λέν ηξφπν 

ζεψξεζεο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ (Gaillard & Karapetsas, 2009, Martin, 

2011, Παζηάο, Φινπξήο & Φσηεηλφο, 2015).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ησλ λεπξσληθψλ ζπλάςεσλ, πνπ έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί σο απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο, καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηελ πνξεία αλάπηπμεο ή 

αιιηψο ηα φξηα ηεο πιαζηηθφηεηαο ησλ θπθισκάησλ ηνπ εγθεθάινπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ησλ 

κεζφδσλ λεπξναπεηθφληζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαλνεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε, ζε έλα πην αλαιπηηθφ επίπεδν (Grabner & 

Ansari, 2010· Klingberg, 2010)· ε ειπίδα πνπ έρεη αλαδπζεί είλαη φηη ε πεξηζζφηεξε γλψζε 

ζρεηηθά κε ηελ θπηηαξηθή θαη γλσζηηθή βάζε ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ζα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πξνάγνληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ηελ εθκάζεζε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλία.  

Αλ θαη ην πεδίν, φπσο έρεη επαλεηιεκκέλα αλαθεξζεί είλαη λέν, αλακέλεηαη κε απηέο ηηο λέεο 

κεζφδνπο παξαηήξεζεο ηεο κάζεζεο, λα κπνξέζνπκε λα αληιήζνπκε ζεκαληηθά παξαδείγκαηα 

αλαθνξηθά κε ην ηη ρξεηάδνληαη νη καζεηέο, θαζψο θαη γηα ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο εθπαίδεπζήο 

ησλ, ψζηε λα βειηηψζνπκε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε λέα ελεξγά επηζηεκνληθά ζηνηρεία. 

Δπηπξφζζεηα, ζα επηλνεζνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη εηδηθή αγσγή 

Σα λέα απηά εξγαιεία απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ αθνξνχλ ζηηο ηερληθέο αλάιπζεο DNA, ηα 
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νπνία κπνξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν λα θάλνπλ εκθαλείο ηηο θξπθέο εγθεθαιηθέο θαη γελεηηθέο 

δηεξγαζίεο. Ζ λεπξνεθπαίδεπζε αλαδεηά ηελ αλάιπζε ησλ βηνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηνλ εγθέθαιν, θαζψο επεμεξγάδεηαη κηα λέα πιεξνθνξία (Grabner & Smedt, 2011). 

Μπνξνχλ, δειαδή, λα καο ελεκεξψζνπλ πνην πεξηβάιινλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ην ηδαληθφηεξν γηα λα «δηαηεξεζεί» θαη λα απνζεθεπηεί κηα λέα πιεξνθνξία 

ζηνλ εγθέθαιν, κέζα απφ ηε ζχλδεζε ησλ λεπξψλσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ήδε νη επηζηήκνλεο 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα ηνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο – επεμεξγαζίεο πνπ 

θάλεη ν εγθέθαινο θαη ηηο γελεηηθέο εθθξάζεηο (Szucs & Goswami, 2007). Απηέο νη ζεκαληηθέο 

εμειίμεηο έρνπλ, κάιηζηα, πξνθαιέζεη κεγάιν ελζνπζηαζκφ, θαζψο θαη αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία έρεη ήδε κεγάιν πάζνο κε ηα βηνγελεηηθά επηηεχγκαηα, εμαηηίαο ηνπ φηη 

έρνπλ ζεκεησζεί αικαηψδεηο θαη εληππσζηαθέο πξφνδνη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  

πδήηεζε- Πξνηάζεηο  

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε λεπξνεθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπηπρζεί γχξσ απφ δχν ζεκαληηθά αιιειέλδεηα δεηήκαηα. Σν πξψην δήηεκα αθνξά, ζηελ 

επηθξάηεζε ελφο αξηζκνχ ππεξαπινπζηεπκέλσλ ή παξεξκελεπκέλσλ ηζρπξηζκψλ θαη αληηιήςεσλ 

πνπ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο κε ηνλ φξν ―λεπξνκχζνη‖ (neuromyths). Οη λεπξνκχζνη γηα 

παξάδεηγκα αλαθέξνληαη ζε ηζρπξηζκνχο, φπσο ην φηη νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ην αξηζηεξφ ή 

ην δεμί εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ ηνπο, ε αληίιεςε πνπ ζεσξεί πσο ηα θνξίηζηα έρνπλ 

πιενλέθηεκα ζηε κάζεζε, θαζψο θαη πην θαιή κλήκε, ή ην φηη φηαλ αθνχεη έλα άηνκν κνπζηθή 

ηνπ Μφηζαξη απφ ηε βξεθηθή ειηθία, απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα φηη ζα είλαη εμππλφηεξν θιπ 

(Willingham, 2006). Ζ λεπξνεθπαίδεπζε, επνκέλσο, ζα ζπκβάιεη ζηελ εμάιεηςε απηψλ ησλ 

λεπξνκχζσλ θαη ησλ παξεξκελεπκέλσλ αμηψζεσλ, πνπ έρνπλ εμαπισζεί ζηα ζρνιεία, ζηελ 

ςπρνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ νθείιεηαη 

θαηά κηα έλλνηα θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ήζειαλ εζπεπζκέλα λα κεηαθέξνπλ ηελ 

έξεπλα ζηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηελ ηάμε, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειιηπή θαηαλφεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ απηψλ δεδνκέλσλ, ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο βξίζεη ππεξγεληθεπκέλσλ θαη 

εζθαικέλσλ κχζσλ θαη αλαθξηβεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ εγθέθαιν θαη ηε κάζεζε (Dekker et al., 

2012).  

Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν δηεπηζηεκνληθφο απηφο θιάδνο είλαη ε 

πνηθηινκνξθία πνπ θπξηαξρεί ζηηο έλλνηεο θαη ηνπο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν ηεο 

λεπξνεθπαίδεπζεο θαη ε έιιεηςε κηαο θνηλήο γιψζζαο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ θαη άιισλ αηφκσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζ‘ απηφ. Απηφ έρεη σο αληίθηππν ηε δεκηνπξγία πνιιψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ηελ 

αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ παξαλφεζεο θαη παξεξκελείαο ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ζηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ηεο λεπξνεθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα λα 

θαζίζηαηαη αθφκε πην δχζθνιε ε ζσζηή θαη έγθπξε ελεκέξσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο 

επηζηήκνλεο. Δίλαη απαξαίηεην, επνκέλσο, λα αλαπηπρζεί κηα θνηλή γιψζζα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο λεπξνεπηζηήκνλεο, θαη λα βξεζεί έλαο ―θνηλφο ηφπνο‖ πνπ ζα επηθέξεη 

ηελ αχμεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ απνθπγή ηφζν ζεκαληηθψλ ιαζψλ θαη γεληθεχζεσλ 

(Devonshire & Dommett, 2010· Howard-Jones, 2011). Απηφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί, πάλησο, είλαη 

φηη απφ ηε κηα, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνηηεηέο ησλ παηδαγσγηθψλ επηζηεκψλ δελ είλαη 

εθπαηδεπκέλνη νχηε πιήξσο εμνηθεησκέλνη σο πξνο ηε δπλεηηθή ζπκβνιή ηεο λεπξνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ δελ δηαζέηνπλ επαξθείο γλψζεηο ζε 

λεπξνεπηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη ζηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη 

λεπξνεπηζηήκνλεο ζε κεγάιν βαζκφ αγλννχλ ηηο ηξέρνπζεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρνπλ κηα πξαγκαηηθή εηθφλα 

ηνπ ηη δηδάζθεηαη ζε απηά, πψο απηφ δηδάζθεηαη θαη πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο θαη νη θαηεπζχλζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Δπνκέλσο, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα 

αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ησλ δχν, ηφζν ησλ 

λεπξνεπηζηεκφλσλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

λεπξνεθπαίδεπζεο (Ansari, Coch & De Smedt, 2011· Ansari, De Smedt, et al., 2012).  

Τπάξρεη, επνκέλσο, ε αλάγθε λα εθπαηδεπηεί κηα λέα γεληά εξεπλεηψλ, ηφζν ζηε 
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λεπξνεπηζηήκε, φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη νπνίνη λα είλαη εμνηθεησκέλνη αλαθνξηθά κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ηίζεληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο έξεπλαο βαζηζκέλεο ζε κεζφδνπο 

λεπξναπεηθφληζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηηο ιεπηέο απνρξψζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνηείλεηαη, ζπλεπψο, κηα «δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία», σο ην θιεηδί γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα 

θαιχηεξν θαη κε εμέιημε κέιινλ γηα ηε λεπξνεθπαηδεπηηθή έξεπλα, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κηαο 

ηζρπξήο εξεπλεηηθήο βάζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα απηφ (Hinton & Fischer, 2008). Άιισζηε ζην 

απψηεξν κέιινλ, παξάιιεια κε ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ εηδηθψλ αλαθνξψλ θαη πνξηζκάησλ ζρεηηθά 

κε ηε λεπξνεθπαίδεπζε, επειπηζηνχκε φηη ζα αλακέλνπκε κειέηεο θαη πνξίζκαηα πνπ ζα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα νπνία ζα ζηεξίδνληαη φρη κφλν 

ζε ζεσξίεο κάζεζεο, αιιά θαη ζε απνηειέζκαηα εξεπλψλ κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε 

ησλ πνηθίισλ εγθεθαιηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ν εγθέθαινο, ζα απνηειεί ηελ πην πνιχηηκε γλψζε, πνπ ζα καο νδεγήζεη ζε λέεο 

πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ζα απνζθνπνχλ ζην λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίνλ κειεηνχλ θαη καζαίλνπλ ρσξίο ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε. Αλακέλνπκε, επίζεο, ηελ 

παξαγσγή λέσλ ηδεψλ νη νπνίεο αθελφο ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαη αθεηέξνπ, ζα ππνβνεζήζνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην πψο ζα νξγαλψζνπλ ηε 

κειέηε ηνπο, πνηεο ζηξαηεγηθέο ζα αθνινπζήζνπλ, θαζψο θαη ην πσο ζα απηνξπζκηζζνχλ νη 

κεηαγλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζή ηνπο.  

Ζ λεπξνεθπαίδεπζε έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

θαη παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηφλ (βξαρππξφζεζκα ηνπιάρηζηνλ) λα επηηεπρζεί εζληθή 

ζπλαίλεζε σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ην αλαδπφκελν απηφ πεδίν 

κπνξεί θαη πξέπεη λα δηεπξχλεη ηελ πξννπηηθή γηα ην πψο νθείιεη λα δηνξγαλσζεί έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα φισλ ησλ καζεηψλ. 

Δίλαη επθηαίν φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λεπξνεθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο, αθνχ είλαη γεγνλφο, φηη ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαιχηεξε θαηάξηηζε, 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε, θαζψο θαη πην πνιιέο πξνζδνθίεο απφ πνηέ. Παξάιιεια, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ ζηνπο εηδηθνχο εξεπλεηέο ησλ λεπξνεπηζηεκψλ, 

θαζψο θαη λα πξνηείλνπλ νη ίδηνη ζέκαηα γηα έξεπλα, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. Ζ 

ζπλεξγαζία απηή ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γηαηί θάπνηα κέζνδνο είλαη απνδνηηθή, ελψ 

θάπνηα άιιε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, θαηάζηαζε πνπ ζα επηθέξεη 

άκεζεο θαη έκκεζεο σθέιεηεο ηφζν ζηελ έξεπλα ηνπ εγθεθάινπ φζν θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηελ έξεπλα θαη ζα ηχρνπλ ηεο αλάινγεο επηκφξθσζεο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ελεξγήζνπλ σο κέληνξεο θαη λα πξνσζνχλ ηε γλψζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

κέζσ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ· νπιηζκέλνη κε γλψζεηο απφ ηηο λεπξνινγηθν-γλσζηηθέο 

επηζηήκεο θαη έρνληαο αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο εθαξκφδνπλ ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ηνπο, νη έκπεηξνη απηνί εθπαηδεπηέο ζα απνηειέζνπλ κηα πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζεκάησλ έξεπλαο πνπ είλαη επείγνληα θαη άκεζα εθαξκνζηέα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  

Αλ αλαινγηζζνχκε φηη ε εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

εγθεθάινπ, ηφηε ζα πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφο 

ιεηηνπξγεί. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα ελεκεξψλνληαη θαη 

λα καζαίλνπλ πην εληαηηθά θαη κεζνδεπκέλα πψο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ, φπσο θαη ην πψο είλαη δπλαηφλ λα «αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ 

γηα ηνλ εγθέθαιν θαη αθνξνχλ ηε κάζεζε, ηε κλήκε, ηελ αλάθιεζε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη άιιεο ζρνιηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο, δελ ηπγράλνπλ 

αμηνπνίεζεο απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Παζηάο, Φινπξήο & Φσηεηλφο, 2015). 

Τπάξρεη ε πεπνίζεζε, επνκέλσο, φηη ε ελδειερήο θαηαλφεζε ηεο κηθξνζθνπηθήο δνκήο θαη ηεο 

θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ, απνηειεί ζπλζήθε γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή πξφνδν ζηε 
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Νεπξνεθπαίδεπζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε λεπξνεθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηεο λα 

εηζαγάγεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο βάζεηο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη πην αλαγθαία απφ πνηέ. Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ 21ν αηψλα απαηηεί έλα λέν κνληέιν 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ, ψζηε λα γίλνπλ άηνκα δεκηνπξγηθά θαη θαηλνηφκα πνπ ζα είλαη 

ζε ζέζε λα αλαθαιχςνπλ ηε ζνθία ηεο δηθήο ηνπο γεληάο θαη ηνπ κέιινληφο ηνπο.  
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Πεξίιεςε 

Σο Δομημϋνησ Μορφόσ Υϑλλο Εργαςύασ φαύνεται να ςυγκεντρώνει εκεύνα τα 
ςυςτατικϊ που βοηθοϑν το μαθητό να ενεργόςει και να καταςκευϊςει τη γνώςη 
του, με αποτϋλεςμα την κατανϐηςη του μαθόματοσ, ενώ βοηθϊ το δϊςκαλο για την 
πραγματοπούηςη μιασ ομαδοςυνεργατικοϑ τϑπου διδαςκαλύασ ςτα πλαύςια του 
κοινωνικο-πολιτιςμικοϑ κονςτρουκτιβιςμοϑ. το παρϐν ϊρθρο παρουςιϊζονται 
ςυμπερϊςματα και παρατηρόςεισ που προϋκυψαν κατϊ την εφαρμογό του 
Δομημϋνησ Μορφόσ Υϑλλο Εργαςύασ ςτην τϊξη απϐ επιμορφοϑμενουσ καθηγητϋσ 
γυμναςύων και λυκεύων.   

Λϋξεισ κλειδιϊ: Δομημϋνησ Μορφόσ Υϑλλο Εργαςύασ, διδαςκαλύα, 
κονςτρουκτιβιςμϐσ, γεωμετρύα,  

Δηζαγσγή 

Σο Δομημϋνησ Μορφόσ Υϑλλο Εργαςύασ (ΔΜΥΕ) εύναι προώϐν ενϐσ διδακτικοϑ μοντϋλου,  
του Μοντϋλου των p-m υνδυαςμών (Dimakos & Nikoloudakis, 2009) που δημιουργόθηκε 
απϐ τη ςϑνθεςη "των φϊςεων" τησ θεωρύασ van Hiele (1986) με "τισ μεθϐδουσ" τησ 
Γνωςτικόσ Μαθητεύασ (Collins et al., 1989) και αφοροϑςε τη διδαςκαλύα τησ Ευκλεύδειασ 
Γεωμετρύασ. Ψςτϐςο, η καταςκευό αυτό μπορεύ να χρηςιμεϑςει για τη διδαςκαλύα κϊθε 
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου και για κϊθε βαθμύδα (βλ. παραρτόματα). Ση δομό του ΔΜΥΕ εν 
τϊχει θα εξηγόςουμε εδώ. 

Ϊνα ΔΜΥΕ αποςκοπεύ ςτον αποκλειςμϐ μιασ παραδοςιακοϑ τϑπου διδαςκαλύασ, ςτην 
ενεργοπούηςη και ςτη ςυμμετοχό των μαθητών ςτη διαδικαςύα διδαςκαλύασ –μϊθηςησ και 
ςτην καλϑτερη επικοινωνύα μεταξϑ των ςυμμετεχϐντων ςτην εν λϐγω διαδικαςύα (Δημϊκοσ 
& Νικολουδϊκησ, 2008, Νικολουδϊκησ & Φουςτουλϊκησ, 2004). Φαρακτηρύζεται δε απϐ 
τϋςςερισ αρχϋσ - ϊξονεσ δομόσ του:  

1. τησ μη μεταφορϊσ τησ πληροφορύασ 
2. τησ κινητοπούηςησ 
3. τησ αναγκαιϐτητασ των οριςμών και θεωρημϊτων 
4. των υπομνόςεων και των διαδοχικών βημϊτων 

H καταςκευό τοϑ ΔΜΥΕ περιλαμβϊνει τρύα μϋρη – ενϐτητεσ: 
1. Τπομνόςεισ 
2. Διαδικαςύα 
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3. Αξιολϐγηςη    
 
Αρχϋσ - ϊξονεσ δομόσ του ΔΜΥΕ 
Όςον αφορϊ τισ τϋςςερισ αρχϋσ - ϊξονεσ δομόσ του ΔΜΥΕ:  

 ϑμφωνα με τον πρώτο ϊξονα, τησ μη μεταφορϊσ τησ πληροφορύασ, με το 
ΔΜΥΕ δεν πρϋπει να μεταφϋρεται καμύα ϋτοιμη πληροφορύα, αλλϊ δρϊςεισ, οι 
οπούεσ θα:  

(α) βοηθόςουν το μαθητό να καταςκευϊςει μϐνοσ του τη γνώςη του μϋςω κοινωνικόσ 
αλληλεπύδραςησ ςτα πλαύςια μιασ κοινωνικϐ-γνωςτικόσ θεωρύασ μϊθηςησ  

(β) εκμαιεϑςουν απϐ το μαθητό το ςτϐχο με ϐρουσ διατϑπωςησ. 
 ϑμφωνα με τον δεϑτερο ϊξονα, τησ κινητοπούηςησ,  προκαλεύται το 

ενδιαφϋρον του μαθητό για το γνωςτικϐ αντικεύμενο. Η κινητοπούηςη μπορεύ να 
επιτευχθεύ με ϋνα ενδιαφϋρον ερώτημα ό πρϐβλημα, που θα προκαλϋςει το 
μαθητό να αςχοληθεύ για να βρει την απϊντηςη π.χ. “ποιο απϐ τα ακϐλουθα 
ςϑνολα περιϋχει περιςςϐτερα ςτοιχεύα;” 

 
   Ν = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16 …}, και  
   Α = {0, 2, 4,  6, 8, 10, 12, 14, 16, …} 
 

 ϑμφωνα με τον τρύτο ϊξονα τησ αναγκαιότητασ οριςμών και θεωρημϊτων 
αιτιολογεύται η αναγκαιϐτητα του οριςμοϑ και η χρηςιμϐτητα του θεωρόματοσ 
που διδϊςκονται. Για παρϊδειγμα, ϋνασ οριςμϐσ μπορεύ να προκϑπτει ωσ ανϊγκη 
του να μπορεύ κϊποιοσ να διακρύνει ςαφώσ μύα κατηγορύα αντικειμϋνων απϐ ϊλλα 
που πιθανϐν να μοιϊζουν με αυτϐ π.χ. η ϋννοια τησ ακολουθύασ απϐ τισ 
ςυναρτόςεισ ό τησ ςυνϊρτηςησ απϐ τισ αντιςτοιχύεσ.  

 ϑμφωνα με τον τϋταρτο ϊξονα των υπομνόςεων και των διαδοχικών 
βημϊτων παρϋχονται ςτο μαθητό ςε μορφό υπϐμνηςησ απαραύτητεσ 
προαπαιτοϑμενεσ γνώςεισ που θα του χρειαςτοϑν κατϊ τη διαδικαςύα των 
δρϊςεων και που ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελοϑν απϊντηςη κανενϐσ 
ερωτόματοσ. Ϊτςι, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι το ΔΜΥΕ ϋχει ςκοπϐ τη διαπραγμϊτευςη 
τησ γνώςησ μϋςα απϐ ςυνεργατικϋσ διαδικαςύεσ λαμβϊνει υπϐψη του τουσ 
προκαταβολικοϑσ οργανωτϋσ (Ausubel, 1960) και την ϊποψη του Ausubel (1968) 
ϐτι αυτϐ που όδη ξϋρει ο μαθητόσ (ςταθερό γνώςη) αποτελεύ τον πλϋον 
ςημαντικϐ παρϊγοντα που επηρεϊζει τη μϊθηςη.  

 
Καταςκευό του ΔΜΥΕ 
Όςον αφορϊ τα τρύα μϋρη – ενϐτητεσ καταςκευόσ του: 
τισ υπομνόςεισ θα ορύςουμε ποια εύναι τα προαπαιτοϑμενα για τη ςυνϋχιςη τησ 

εργαςύασ. Αυτϐ μπορεύ να γύνει εύτε με κατϊλληλεσ δραςτηριϐτητεσ που θα οδηγόςουν τουσ 
μαθητϋσ ςτην ανϊκληςη των προαπαιτοϑμενων εύτε και με μια απλό υπενθϑμιςη απϐ τον 
διδϊςκοντα. 
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το δεϑτερο τμόμα του ΔΜΥΕ, τησ Διαδικαςύασ, οι μαθητϋσ εργαζϐμενοι 
ομαδοςυνεργατικϊ ςτα πλαύςια τησ Ζώνησ τησ Επικεύμενησ Ανϊπτυξησ του Vygotsky  (ZPD), 
θα καταςκευϊςουν ενεργϊ τη γνώςη τουσ μϋςω κατϊλληλα προετοιμαςμϋνων 

δραςτηριοτότων (Dimakos & Nikoloudakis, 2009). 
το τρύτο τμόμα του ΔΜΥΕ, την αξιολόγηςη, περιλαμβϊνεται ο τελικϐσ αναςτοχαςμϐσ 

επύ των μϋχρι τϐτε αποτελεςμϊτων μϋςω τησ εφαρμογόσ αυτών, ζητεύται απϐ τουσ μαθητϋσ 
μια ςϑντομη περιγραφό του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου που διαπραγματεϑτηκαν και ζητεύται 
μια επιπλϋον εφαρμογό ςε ϋνα παρϐμοιο πρϐβλημα. Επύςησ μπορεύ να ζητηθεύ να 
προχωρόςουν και ςε καταςκευό ενϐσ δικοϑ τουσ ςυναφοϑσ προβλόματοσ. 

ημειώνουμε ϐτι οι υπομνόςεισ εύναι εργαςύα του δαςκϊλου, η διαδικαςύα εύναι εργαςύα 
των ομϊδων και η αξιολϐγηςη εύναι εργαςύα και του δαςκϊλου και του κϊθε μαθητό 
ξεχωριςτϊ. Αυτϐ διϐτι ο δϊςκαλοσ θα δημιουργόςει τουσ προκαταβολικοϑσ οργανωτϋσ, οι 
μαθητϋσ θα μϊθουν ςτα πλαύςια τησ ομαδοςυνεργατικόσ διδαςκαλύασ - μϊθηςησ και η 
αξιολϐγηςη αφορϊ τϐςο το δϊςκαλο για να διαπιςτώςει τι πόγε και τι δεν πόγε καλϊ ςτη 
διδαςκαλύα του, με ϊλλα λϐγια να αξιολογόςει τη διδαςκαλύα του, δηλ. αλλϊ αφορϊ και τον 
κϊθε μαθητό ξεχωριςτϊ για μεταγνωςτικοϑσ λϐγουσ και να μϊθει να αναςτοχϊζεται. Για να 
επιτευχθεύ αυτό η διαδικαςύα ςτην αρχό τησ διδαςκαλύασ δύνεται μϐνον ϋνα ΔΜΥΕ ςε κϊθε 
ομϊδα και αυτϐ γιατύ οι δρϊςεισ πρϋπει να γύνουν απϐ τα μϋλη τησ ομϊδασ ςτα πλαύςια τησ 
ομαδοςυνεργατικόσ μϊθηςησ. Επειδό, ϐμωσ, μϊσ ενδιαφϋρει για τον κϊθε μαθητό ξεχωριςτϊ 
το τι τελικϊ "πϋραςε"  απϐ το μϊθημα, ϐταν τελειώςουν οι δρϊςεισ, δηλ. ϐταν ολοκληρωθεύ η 
διαδικαςύα μοιρϊζονται ΔΜΥΕ ςε ϐλουσ τουσ μαθητϋσ. Ϊτςι απαντοϑν ϐλοι οι μαθητϋσ και 
ϐχι οι ομϊδεσ. 

Οι ΣΠΕ εύναι προαιρετικϋσ. τα παραρτόματα δύνονται ςχετικϊ παραδεύγματα. 

Η δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ ΓΜΦΔ  

Κατϊ την επιμϐρφωςη των μαθηματικών τησ ΔΔΕ Γ΄ Αθόνασ οι επιμορφοϑμενοι 
προκειμϋνου να εμπεδώςουν τον τρϐπο διδαςκαλύα που υπαγορευϐταν απϐ το ΔΜΥΕ εύχαν 
την υποχρϋωςη τησ καταςκευόσ κϊποιων ΔΜΥΕ και ςτη ςυνϋχεια να διδϊξουν το μϊθημϊ 
τουσ ακολουθώντασ το Α.Π. για την τϊξη τουσ με ϋνα ΔΜΥΕ. Σο μϊθημα, το οπούο 
βιντεοςκοπεύτο, δύδαςκε ϋνασ επιμορφοϑμενοσ, ενώ οι υπϐλοιποι επιμορφοϑμενοι 
παρακολουθοϑςαν κρατώντασ ςημειώςεισ που αφοροϑςαν τη διαδικαςύα τησ διδαςκαλύασ. 
Οι παρατηρόςεισ αναπτϑςςονταν μετϊ το πϋρασ του μαθόματοσ και ενώ 
ξαναπαρουςιαζϐταν το μϊθημα το οπούο εύχε βιντεοςκοπηθεύ.  
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Οι μαθητϋσ εργϊςτηκαν ςε ομϊδεσ, επειδό, ϐμωσ,  δεν εύχαν ξαναδουλϋψει με αυτϐν τον 
τρϐπο και ςυνηθιςμϋνοι μϊλιςτα ςτην μετωπικό - παραδοςιακό διδαςκαλύα τοϑσ φαινϐταν 
παρϊξενο που ϋπρεπε να μιλοϑν μεγαλϐφωνα αντύ τησ πλόρουσ ςιωπόσ, που απαντοϑςαν 
"λϊθοσ" χωρύσ ενοχϋσ, αφοϑ δεν απαντοϑςαν ςτο δϊςκαλο, αλλϊ ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ, 
ςτο ϐτι τη ςωςτό απϊντηςη δεν την ϋδινε ο δϊςκαλοσ αλλϊ ϋνασ ςυμμαθητόσ τησ ομϊδασ 
τουσ ό τησ διπλανόσ ομϊδασ, ϐτι μποροϑςαν να κινηθοϑν ελεϑθερα μϋςα ςτην τϊξη και να 
προςεγγύςουν μύα ϊλλη ομϊδα, ϐταν η ομϊδα τουσ δεν μποροϑςε να απαντόςει κϊποιο 
ερώτημα. Επύςησ ςημαντικϐ ςημεύο που πρϋπει να αναφϋρουμε εύναι ϐτι ϋνα πρϐβλημα που 
τϋθηκε ςτην Β΄ Γυμναςύου και που κατϊ την ϊποψη των επιμορφουμϋνων, αλλϊ και του 
οικεύου χ. υμβοϑλου, όταν πρϐβλημα για μεγαλϑτερησ τϊξησ μαθητϋσ, απαντόθηκε απϐ 
τρεισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ και με διαφορετικϊ αιτιολογημϋνεσ ςωςτϋσ λϑςεισ! Επιπλϋον οι 
διαφορετικϋσ αυτϋσ λϑςεισ ςυζητόθηκαν, ςυγκρύθηκαν και εξετϊςτηκαν ςτα πλαύςια τησ 
μεταγνώςησ.   

Ο δϊςκαλοσ (επιμορφοϑμενοσ) ϋπαιζε το ρϐλο του διευκολυντό, που παρενϋβαινε εύτε 
ϑςτερα απϐ πρϐςκληςη ϐλων των ομϊδων, διϐτι ϐλεσ εύχαν δυςκολύα να απαντόςουν ςε ϋνα 
ερώτημα, εύτε για να επιςημοποιηθεύ η γνώςη ςτην τϊξη. Επύςησ παρενϋβη και ϐταν 
χρειϊςτηκε να διευκολϑνει ϋνα debate που αναπτϑχθηκε ςϑμφωνα με τουσ ιςχυριςμοϑσ των 
ομϊδων.     

Σπκπεξάζκαηα 

Οι μαθητϋσ εργαζϐμενοι ςε ομϊδεσ με τη βοόθεια του ΔΜΥΕ καταςκεϑαζαν τη γνώςη τουσ 
οδηγοϑμενοι απϐ τισ δρϊςεισ που εύχε προετοιμϊςει ο διδϊςκων δηλ. παρατηροϑςαν, 
ανϊπτυςςαν εικαςύεσ, ανακϊλυπταν, διατϑπωναν, αποδεύκνυαν, κλπ., αυτϐ δε που 
θεώρηςαν ςημαντικϐ οι μαθητϋσ όταν ο τρϐποσ διδαςκαλύασ. υμπϋραναν οι ύδιοι ϐτι οι 
δρϊςεισ, δηλ παρατόρηςη, ανϊπτυξη εικαςύασ, κ.λπ. εύναι αυτϊ που τουσ χρειϊζονται για τη 
μελϋτη τουσ. Επύςησ απϐ το πρϐβλημα που τϋθηκε ςτην Β΄ Γυμναςύου και που κατϊ την 
ϊποψη των επιμορφουμϋνων, αλλϊ και του οικεύου χ. υμβοϑλου, όταν πρϐβλημα για 
μεγαλϑτερησ τϊξησ μαθητϋσ, αλλϊ απαντόθηκε απϐ τρεισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ και με 
διαφορετικϊ αιτιολογημϋνεσ ςωςτϋσ λϑςεισ αντιλαμβανϐμαςτε ϐτι το ΔΜΥΕ αφ' ενϐσ ϋδωςε 
την ευκαιρύα να αποδειχθεύ η δυναμικό τησ ομϊδασ και αφ΄ ετϋρου επιτρϋπει ςτο 
διδϊςκοντα να πειραματύζεται και να προςαρμϐζει τη διδαςκαλύα του ςϑμφωνα με τουσ 
μαθητϋσ του. Οι επιμορφοϑμενοι παρατόρηςαν ϐτι ο χρϐνοσ καταςκευόσ ενϐσ ΔΜΥΕ εύναι 
πολϑ μεγϊλοσ, ενώ τϐνςαν ϐτι η διςκολύα ϋγκειται ςτην καταςκευό κατϊλληλων δρϊςεων. Η 
διαδικαςύα τησ διδαςκαλύασ - μϊθηςησ εκ των πραγμϊτων αλλϊζει τη ςυνόθη τακτικό τησ 
παραδοςιακόσ διδαςκαλύασ Επομϋνωσ μποροϑμε να θεωρόςουμε ϐτι το ΔΜΥΕ ςτα πλαύςια 
τησ ομαδοςυνεργατικόσ μϊθηςησ αποτελεύ ϋνα καλϐ εργαλεύο ςτα χϋρια του δαςκϊλου τϐςο 
για τη διδαςκαλύα, ϐςο και τη μελϋτη και κατανϐηςη του διδαςκϐμενου γνωςτικοϑ 
αντικειμϋνου καθώσ και την ανϊπτυξη τησ μεταγνώςησ των μαθητών.        
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Παρϊρτημα 1 (Δευτεροβϊθμια Εκπ/ςη- Β΄Λυκεύου) 

Δομημϋνησ Μορφόσ Υύλλο Εργαςύασ 

 

Σϊξη…………………………………                                             

χολεύο …………………………….. 

Ημερομηνύα………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητών ομϊδασ                      

............................................................ 

............................................................ 

............................................................          

 
Σύτλοσ μαθόματοσ :        ΦΕΕΙ ΠΛΕΤΡΨΝ ΕΜΒΑΔΨΝ ΟΜΟΙΨΝ ΦΗΜΑΣΨΝ 

 
 
Α.          Τπομνόςεισ. 
 
1.Σο εμβαδϐν τριγώνου δύνεται απϐ τον τϑπο:  
 
 

2

.

2

χ.ά
E





  

 
2. Λϋμε λόγο ομοιότητασ δϑο ομούων 
τριγώνων και γενικϊ δϑο ομούων 
ευθυγρϊμμων  ςχημϊτων το λόγο δύο 
αντιςτούχων πλευρών τουσ. Επύςησ 
δύο αντύςτοιχα ςτοιχεύα τουσ π.χ. δϑο 
αντύςτοιχα ϑψη ϋχουν λόγο όςο εύναι ο 
λόγοσ ομοιότητϊσ τουσ. 
 

A

B ΓΔ

A

B Γ

Δ

ΖΕυ 

υ

' 

Διδϊςκων   ………………………… 
Μαθηματικϐσ   
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BAB
 

                   

3. Αν ϋχετε μια (ςυνεχό) αναλογύα π.χ. 
1 2 5

2 4 10
   μπορεύτε να δημιουργόςετε μια 

νϋα  αναλογύα προςαρτώντασ ϋνα κλϊςμα που ϋχει ωσ αριθμητό το ϊθροιςμα των 
αριθμητών και παρανομαςτό το ϊθροιςμα των παρανομαςτών, ϐπωσ ςτο 

παρϊδειγμα: 
1 2 5 1 2 5 8

2 4 10 2 4 10 16

 
   

 
. Ϊτςι απϐ την αναλογύα

1 2 5

2 4 10
   

προκϑπτει η αναλογύα 
1 2 5 8

2 4 10 16
   . 

 
 
Β. Διαδικαςύα-δρϊςεισ:  
Πρόβλημα  
Μύα ομϊδα 100 τουριςτών επιςκϋφτηκε τισ πυραμύδεσ. Σο τουριςτικϐ γραφεύο 
χρηςιμοποιώντασ την πυραμύδα του Φϋοποσ για φϐντο καταςκεϑαςε 100 
τετρϊγωνεσ φωτογραφύεσ, μύα για κϊθε επιςκϋπτη και κϊλυψε με αυτϋσ ϋνα 
τετρϊγωνο ταμπλϐ πλευρϊσ ενϐσ μϋτρου. ε  κϊθε φωτογραφύα φαινϐταν καθϋνασ 
τουρύςτασ ξεχωριςτϊ και πύςω του η πυραμύδα ςαν τρύγωνο, που λϐγω των 
διαςτϊςεών τησ πυραμύδασ, η βϊςη του τριγώνου κϊλυπτε ακριβώσ την μύα πλευρϊ 
τησ φωτογραφύασ ενώ η κορυφό του τριγώνου βριςκϐταν ςτην απϋναντι πλευρϊ 

τησ φωτογραφύασ. Αφοϑ οι τουρύςτεσ πόραν τισ φωτογραφύεσ το τουριςτικϐ 
γραφεύο για διαφημιςτικοϑσ λϐγουσ μεγϋθυνε και τοποθϋτηςε ςτο ύδιο ταμπλϐ, ςαν 
αφύςα, μύα απϐ τισ φωτογραφύεσ. Πϐςεσ φορϋσ η αφύςα δεύχνει μεγαλϑτερη την 
πυραμύδα; 
 

1. Να υπολογύςετε πϐςο εύναι το εμβαδϐν  Εα τησ αφύςασ και πϐςο το εμβαδϐν 
Εφ τησ φωτογραφύασ. 

2. Πϐςεσ φορϋσ εύναι μεγαλϑτερο το εμβαδϐν τησ αφύςασ απϐ το εμβαδϐν κϊθε 
φωτογραφύασ; 

3. Ποιοσ εύναι ο λϐγοσ ομοιϐτητασ λ, δηλ. ο λϐγοσ δϑο αντιςτούχων πλευρών των 
τετραγώνων αφύςασ - φωτογραφύασ; 

4. Ποια ςχϋςη ςυνδϋει  το λϐγο ομοιϐτητασ με το λϐγο των εμβαδών ; 
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5. Να υπολογύςετε το εμβαδϐν Ετα  του τριγώνου τησ αφύςασ και το εμβαδϐν του 
τριγώνου τησ Ετφ φωτογραφύασ. 

6. Πϐςεσ φορϋσ εύναι μεγαλϑτερο το εμβαδϐν του τριγώνου τησ αφύςασ απϐ το 
τρύγωνο κϊθε φωτογραφύασ;  

7. Ποιοσ εύναι ο λϐγοσ ομοιϐτητασ λ, δηλ. ο λϐγοσ δϑο αντιςτούχων πλευρών των 
τριγώνων αφύςασ - φωτογραφύασ; 

8. Γρϊψτε τη ςχϋςη ςυνδϋει το λϐγο ομοιϐτητασ με το λϐγο των εμβαδών ςτισ 
πιο πϊνω περιπτώςεισ;  

9. Διατυπώςτε με λϐγια τη ςχϋςη που ςυνδϋει το λϐγο ομοιϐτητασ με το λϐγο 
των εμβαδών.  

10. τον πύνακα που ακολουθεύ να αντιςτοιχύςετε ςτα ςχόματα Α,Β,Γ εκεύνα απϐ 
τα ςχόματα 1,2,3,4,5 για τα οπούα ιςχϑει η πιο πϊνω ςχϋςη. Με ποιο κριτόριο 
κϊνατε την αντιςτούχιςη; 

 
Α Β Γ 

   
 

11. υνοψύςτε τι μϊθατε μϋχρισ εδώ; 
12. Υαντϊζεςτε ςε ποια ϊλλα ςχόματα μπορεύ να ιςχϑει η πιο πϊνω ςχϋςη εκτϐσ 

απϐ τα τετρϊγωνα και τα ϐμοια τρύγωνα;   
13. Γρϊψτε τη ςχϋςη για δϑο………………. 

πεντϊγωνα. 

 
14. Αποδεύξτε τη ςχϋςη ακολουθώντασ τα βόματα. 

 
Βόμα 1: Γρϊψτε το λϐγο ομοιϐτητασ λ για τα ϐμοια πεντϊγωνα ΑΒΓΔ και Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄. 
 
Βόμα 2: Δεύξτε ϐτι για τα τρύγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ ιςχϑει: 

 

 
21

1

΄ ΄ ΄ ΄



 

  
 

Βόμα 3: Δεύξτε ϐτι για τα τρύγωνα ΑΓΔ και Α΄Γ΄Δ΄ ιςχϑει: 

 

 
22

2

΄ ΄ ΄ ΄



 

  
 

Βόμα 4: Δεύξτε ϐτι για τα τρύγωνα ΑΔΕ και Α΄Δ΄Ε΄ ιςχϑει: 

 

 
23

3

΄ ΄ ΄ ΄



 

  
 

Βόμα 5: Δεύξτε ϐτι 

 

 
2

΄ ΄ ΄ ΄ ΄





    
  

Δ΄3
Δ΄2

Δ΄1

Δ3

Δ2

Δ1

Δ'

Γ'Γ'

Β'

Α'

Α

Β

Γ Γ

Δ
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Να κϊνετε το ςχόμα και να διατυπώςτε με λϐγια το: 
ΘΕΨΡΗΜΑ……………………………………………………… 
 
Γ. Αξιολόγηςη  

1. Να περιγρϊψετε απϐ το τηλϋφωνο, ςε κϊποιον που ϋλειπε απϐ την τϊξη ςασ,  
τι μϊθατε ςόμερα. 

2. Ϊνασ μαθητόσ χρηςιμοποιώντασ μια φωτογραφύα ζωγρϊφιςε μια ϐμοια 
πυραμύδα ςε ϋνα τούχο με την πυραμύδα να ϋχει ϑψοσ 5m. Πϐςα χρόματα θα 
χρειαςτεύ για να την βϊψει, αν για ϋνα τετραγωνικϐ μϋτρο το χρώμα ςτοιχύζει 
3 €;  

3. Να φτιϊξετε μύα δικό ςασ ϊςκηςη χρηςιμοποιώντασ το θεώρημα που μϊθατε 
και να τη δώςετε ςτην ομϊδα ςασ ό ςτισ ϊλλεσ ομϊδεσ για λϑςη. 

 
 

 

 

Παρϊρτημα 2 (Πρωτοβϊθμια Εκπ/ςη- Σ΄Δημοτικού) 

Δομημϋνησ Μορφόσ Υύλλο Εργαςύασ 

 

Δομημϋνησ Μορφόσ Υύλλο Εργαςύασ 

 

Σϊξη…………………………………                                             

χολεύο …………………………….. 

Ημερομηνύα………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητών ομϊδασ                      

 

 

 

 

 

         

Σύτλοσ μαθόματοσ  :        Αναπτύγματα των τερεών ωμϊτων  

Α. Τπομνόςεισ  
 
Η ειςαγωγό γύνεται με παιγνιώδη τρϐπο. Ο μαθητόσ καλεύται να παύξει παιχνύδια με 
επύπεδα ςχόματα που αποτελοϑν μϋρη, και ςυγκεκριμϋνα ϋδρεσ, των αναπτυγμϊτων 
των ςτερεών που θα διδαχθεύ, τα οπούα καλεύται: 

Διδϊςκων   ………………………… 
Μαθηματικϐσ   
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(α) να τα αναγνωρύςει ςτο παιχνύδι ωσ ύδια ςχόματα  
(β) να τα ονομϊςει 

 
1. Να μεταβεύσ ςτη ςελύδα: 
http://www.primarygames.com/puzzles/match_up/shape_match/shape_match.htm
# και να παύξεισ ανακαλϑπτοντασ τα ύδια ςχόματα. 

 
 

Οι μαθητϋσ προςπαθοϑν παύζοντασ να ανακαλϑψουν τα ύδια ςχόματα  

΄ 
 

2. Αφοϑ ανακαλϑψεισ ϐλα τα ςχόματα να φτιϊξεισ ϋνα κατϊλογο με τα ονϐματϊ τουσ  
 

    Ορθογώνιο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Να μεταβεύσ ςτη ςελύδα  
http://www.mathsforyou.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Item
id=88  
για να παύξεισ ϋνα ακϐμη παιχνύδι με ςχόματα. Ακολοϑθηςε τισ οδηγύεσ που ςου δύνει 
το παιχνύδι.  
 

 
 

http://www.primarygames.com/puzzles/match_up/shape_match/shape_match.htm
http://www.primarygames.com/puzzles/match_up/shape_match/shape_match.htm
http://www.mathsforyou.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=88
http://www.mathsforyou.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=88
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4. Πόγαινε ςτη ςελύδα http://arcytech.org/java/patterns/patterns_j.shtml. 
χεδύαςε χρηςιμοποιώντασ τα διαθϋςιμα γεωμετρικϊ ςχόματα για να 
καταςκευϊςεισ δικϊ ςου αντικεύμενα. Ϊπειτα να ονομϊςεισ τα ςχόματα που 
χρηςιμοπούηςεσ. 
 

 
 
Β. Διαδικαςύα  
 
Δραςτηριότητα 1: Να μεταβεύσ ςτη διεϑθυνςη:  http://www.edumedia-
sciences.com/en/a570-nets-of-a-cube  Παρατόρηςε τα αναπτϑγματα του κϑβου 
Απϐ τι επύπεδα ςχόματα αποτελεύται το ανϊπτυγμα ενϐσ κϑβου; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Απϐ πϐςα και ποια επύπεδα ςχόματα αποτελεύται το ανϊπτυγμα ενϐσ κϑβου; 
………………………………………………………………………………………… 
 
Δραςτηριότητα 2: χεδύαςε, κϐψε και δύπλωςε 
το ανϊπτυγμα  

 
Δραςτηριότητα 3: Να μεταβεύσ ςτη διεϑθυνςη: 
http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-
net-of-a-polyhedron  
Παρατόρηςε τα αναπτϑγματα του ορθογώνιου 
παραλληλεπύπεδου  
Απϐ πϐςα και ποια επύπεδα ςχόματα αποτελεύται το ανϊπτυγμα ενϐσ ορθογωνύου 
παραλληλεπιπϋδου; 
………………………………………………………………………………………… 
Δραςτηριότητα 4: χεδύαςε, κϐψε και δύπλωςε το ανϊπτυγμα 

 
 
Δραςτηριότητα 5: Να μεταβεύσ ςτη διεϑθυνςη: http://www.edumedia-
sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron  

http://arcytech.org/java/patterns/patterns_j.shtml
http://www.edumedia-sciences.com/en/a570-nets-of-a-cube
http://www.edumedia-sciences.com/en/a570-nets-of-a-cube
http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron
http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron
http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron
http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              906 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Παρατόρηςε τα αναπτϑγματα τησ τετραγωνικόσ πυραμύδασ. 
Απϐ πϐςα και ποια επύπεδα ςχόματα αποτελεύται το ανϊπτυγμα μιασ τετραγωνικόσ 
πυραμύδασ ; 
………………………………………………………………………………………… 
Μπορεύσ να φανταςτεύσ απϐ πϐςα και ποια επύπεδα ςχόματα αποτελεύται το 
ανϊπτυγμα μιασ πυραμύδασ με βϊςη ϋνα εξϊγωνο ; 
………………………………………………………………………………………… 
 
Δραςτηριότητα 5: χεδύαςε, κϐψε και δύπλωςε το ανϊπτυγμα 

 
 
Δραςτηριότητα 6: Επιςκϋψου τη ςελύδα 
http://skoool.gr/content/los/primary/maths/3D_shapes/launch.html Εκεύ θα 
μϊθεισ τι λϋμε ϋδρα, ακμό, κορυφό ενϐσ ςτερεοϑ. 
 
Δραςτηριότητα 7:Χϊξε ςτο www.google.gr ςτισ εικϐνεσ και βρεσ τϋςςερα 
αντικεύμενα με ςχόμα κϑβου. Μϋτρηςε ς’ αυτϊ τισ ϋδρεσ, τισ κορυφϋσ, τισ ακμϋσ, και 
ςυμπλόρωςε τον πύνακα. 
 

Αντικεύμενο  Πλόθοσ εδρών Πλόθοσ 
κορυφών 

Πλόθοσ 
ακμών 

    
    
    
    

 

 

  

http://skoool.gr/content/los/primary/maths/3D_shapes/launch.html
http://www.google.gr/
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Αιγεβξηθή Γελίθεπζε κε ρξήζε Καλνληθνηήησλ 
 

Καθεηδφπνπινο Γεψξγηνο - Ηγλάηηνο  

Σμόμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ  
gkafetzo@math.uoa.gr 

  
Βιάρνο Ησάλλεο  

Σμόμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ  
j_vlh@hotmail.com 

Πεξίιεςε 

το παρϐν ϊρθρο περιγρϊφονται τα αποτελϋςματα απϐ μύα δύωρη διδαςκαλύα με 
τη χρόςη κανονικοτότων για την ειςαγωγό τησ ϋννοιασ τησ ςυνϊρτηςησ ςε ϋνα 
τμόμα Β΄ Γυμναςύου, Πρϐτυπου Πειραματικοϑ Γυμναςύου τησ Αθόνασ. 
Φρηςιμοποιόθηκαν τϋςςερισ δραςτηριϐτητεσ και πραγματοποιόθηκε ανϊλυςη των 
διαλϐγων των μαθητών. Ϊχοντασ ωσ ςτϐχο την εμπλοκό των μαθητών με τισ 
κανονικϐτητεσ, ώςτε να προκϑψει ο αλγεβρικϐσ τϑποσ περιγραφόσ των μοτύβων, 
αναδεύχθηκαν τϋςςερισ κατηγορύεσ δυςκολύασ των μαθητών κατϊ τη διαδικαςύα 
αλγεβρικόσ γενύκευςησ των κανονικοτότων. Αυτϋσ εύναι: «Προβλόματα 
διατϑπωςησ», «Απουςύα αιτιολϐγηςησ», «Αδυναμύα γενύκευςησ» και «Αφελόσ 
γενύκευςη». Παρϊλληλα εξετϊςτηκε η ςυνειςφορϊ των δραςτηριοτότων που εύχαν 
ςχεδιαςτεύ με βϊςη την ϋρευνα και προϋκυψε η επιβεβαύωςη και ενύςχυςη των 
προηγοϑμενων ερευνών. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: κανονικϐτητεσ, οπτικοπούηςη, αλγεβρικό γενύκευςη, ςυνϊρτηςη 
   

Δηζαγσγή 

το περιβϊλλον αναρύθμητεσ δραςτηριϐτητεσ αποτελοϑν κανονικϐτητεσ, ϐπωσ οριςμϋνα 
φυςικϊ φαινϐμενα και αρκετϋσ απϐ τισ ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ. Οι μαθητϋσ απϐ δικϋσ 
τουσ εμπειρύεσ ϋχουν ζόςει την ανακϊλυψη ενϐσ μοτύβου, επομϋνωσ η προηγοϑμενη εμπειρύα 
με τα μοτύβα, τουσ ωθεύ να αςχοληθοϑν με αυτϊ, αγνοώντασ ϐτι εύναι ςυνδεδεμϋνα με 
μαθηματικϋσ ϋννοιεσ. Κανονικϐτητα ό πρϐτυπο ό μοτύβο (pattern) ονομϊζεται μια οργϊνωςη 
χαρακτηριςτικών ςε ϋνα αντικεύμενο ό μια κατϊςταςη που παραμϋνει αμετϊβλητη, ενώ 
ϊλλεσ ιδιϐτητεσ αλλϊζουν. Πρϐτυπα και μοτύβα εντοπύζονται τϐςο ςτη φϑςη ϐςο και ςτην 
τϋχνη, τη γλώςςα, τη μουςικό, το χορϐ ό τα ανθρώπινα δημιουργόματα. Ειδικϊ ςτο χώρο 
των Μαθηματικών, πρϐτυπο αποτελεύ ϋνα ςϑνολο απϐ μορφικϊ, γεωμετρικϊ ό μετρικϊ 
χαρακτηριςτικϊ που παραμϋνουν ςταθερϊ μϋςα ςε ομϊδεσ αριθμών ςχημϊτων, μεγεθών ό 
ϊλλων μαθηματικών καταςτϊςεων (Σζεκϊκη & Κοϑλελη, 2007). Σα πρϐτυπα ϐπωσ και οι 
κοινϋσ δομϋσ εμφανύζονται ςε διϊφορεσ μαθηματικϋσ ενϐτητεσ, απϐ τα κανονικϊ ςχόματα 
και τισ ςυμμετρύεσ ωσ τη δομό του δεκαδικοϑ ςυςτόματοσ και τισ αριθμητικϋσ ςειρϋσ, ενώ 
επαναλαμβανϐμενεσ μορφϋσ ό ςχϋςεισ βρύςκονται πύςω απϐ τουσ μαθηματικοϑσ κανϐνεσ, 
τουσ τϑπουσ ό τουσ τρϐπουσ επύλυςησ μαθηματικών προβλημϊτων (Σζεκϊκη & Κοϑλελη, 
2007). 

Η κατανϐηςη τησ ϋννοιασ τησ ςυνϊρτηςησ παρουςιϊζει ιδιαύτερη δυςκολύα για τουσ 
μαθητϋσ τησ Β΄ Γυμναςύου. τϐχοσ τησ παρϋμβαςησ όταν να ςυνειςφϋρει ςτην ϊρςη των 
δυςκολιών κατανϐηςησ που παρουςιϊζει η ϋννοια τησ ςυνϊρτηςησ. την παροϑςα ϋρευνα, 
ωσ κανονικϐτητεσ αξιοποιοϑνται ακολουθύεσ αντικειμϋνων, ϐπωσ δομϋσ απϐ τετρϊγωνεσ 
πλϊκεσ, ακολουθύεσ απϐ κϑκλουσ και τετρϊγωνα. Οι μαθητϋσ αναγνωρύζουν τισ 
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κανονικϐτητεσ των γεωμετρικών ςχημϊτων και διατυπώνουν τισ μαθηματικϋσ ςχϋςεισ που 
τισ διϋπουν. Ακολοϑθωσ, καταγρϊφουν με αλγεβρικϐ τρϐπο τισ κανονικϐτητεσ και 
οδηγοϑνται ςτην ϋννοια τησ ςυνϊρτηςησ.  

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 

ϑμφωνα με ϋρευνεσ του Piaget, το παιδύ ακϐμα και ςτην ηλικύα των δεκατριών ετών 
δυςκολεϑεται να αντιμετωπύςει αφηρημϋνα (νοερϊ) προβλόματα που αφοροϑν ςτη ςχϋςη 
των ςτοιχεύων ενϐσ ςυνϐλου. Η δυςκολύα αυτό μπορεύ να αντιμετωπιςθεύ με κατϊλληλεσ 
δραςτηριϐτητεσ οι οπούεσ περιλαμβϊνουν την αξιοπούηςη γεωμετρικών ςχημϊτων για την 
κατανϐηςη αφηρημϋνων εννοιών, ϐπωσ τησ αντιςτοιχύασ, τησ διατόρηςησ του αριθμοϑ, ό 
τησ διατόρηςησ τησ ποςϐτητασ (Εξαρχϊκοσ, 1993). Παρϊλληλα, η ϋννοια τησ μεταβλητόσ 
εμφανύζεται ςυνεχώσ, ιδιαύτερα κατϊ τη διϊρκεια τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και οι 
διαφορετικϋσ μορφϋσ ςτισ οπούεσ εμφανύζεται μποροϑν να προκαλϋςουν δυςκολύεσ. Οι 
Ursini και Trigueros (2001) ανϋπτυξαν ϋνα μοντϋλο για την περιγραφό των εμφανύςεων τησ 
μεταβλητόσ ςτα μαθηματικϊ ςε ϐλη τη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη (ϋωσ και το 
Πανεπιςτόμιο). Παρουςιϊζουν την μεταβλητό ωσ ϋννοια με τρεισ διαφορετικϋσ χρόςεισ (3UV 
model ό TUV model – Three Uses of Variable), επιβεβαιώνοντασ τη δυςκολύα κατανϐηςόσ 
τησ απϐ τουσ μαθητϋσ. υγκεκριμϋνα, η μεταβλητό μπορεύ να εμφανύζεται ωσ ο οριςμϐσ ενϐσ 
αγνώςτου, δηλαδό να αποτελεύ μια ϊγνωςτη ποςϐτητα ςε ϋνα πρϐβλημα, να παρουςιϊζεται 
ωσ παρϊμετροσ ςε ϋνα πρϐβλημα ό ωσ ςυναρτηςιακό ςχϋςη μεταξϑ δϑο μεταβλητών (Ursini 
& Trigueros, 2001).  

Η πρϐςφατη ϋρευνα των Nilsson και Juter (2011) ςημειώνει ϐτι οι μαθητϋσ 
δυςκολεϑονται να ςυνδϋςουν οπτικϋσ αναπαραςτϊςεισ με αλγεβρικϋσ εκφρϊςεισ και το 
αντύςτροφο. Επιπλϋον, ϐταν καταφϋρνουν να καταλόξουν ςε κϊποιον αλγεβρικϐ τϑπο, 
ςυνόθωσ δε δύνουν κϊποια γεωμετρικό ερμηνεύα παρϊ αρκοϑνται ςε μερικϋσ επαληθεϑςεισ 
με βϊςη τα αριθμητικϊ δεδομϋνα που ϋχουν ςυλλϋξει (Nilsson & Juter, 2011). Σο γεγονϐσ 
αυτϐ τονύζεται καθώσ οι υπϊρχουςεσ νϐρμεσ υπαγορεϑουν ϐτι δεν χρειϊζεται αιτιολϐγηςη 
για μια γενύκευςη (Lannin, 2005). Ο Radford (2007) προτεύνει δϑο ςημαντικϋσ διαδικαςύεσ 
κατϊ την εμπλοκό των μαθητών με κανονικϐτητεσ. Η οπτικοπούηςη αφορϊ ςτον εντοπιςμϐ 
των ομοιοτότων και διαφορών και η γενύκευςη ςτην ϋνταξη μαθηματικόσ ςχϋςησ για την 
ϋκφραςη τησ οπτικοπούηςησ.  

Η γενύκευςη των αριθμητικών ςχϋςεων  και η διατϑπωςό τουσ με ςυγκεκριμϋνο 
αλγεβρικϐ τϑπο, οδηγοϑν ςτην ϋννοια τησ ςυνϊρτηςησ. Για παρϊδειγμα, με την προςθόκη 
ζευγών κϑκλων ςε ϋνα αρχικϐ ζευγϊρι κϑκλων, δημιουργεύται μια ςειρϊ ςχημϊτων με 
αυξανϐμενο αριθμϐ κϑκλων. Οι μαθητϋσ εξϊγουν μια αριθμητικό ςχϋςη απϐ την 
κανονικϐτητα των ςχημϊτων και η γενύκευςό τησ βοηθϊει ςτην προςϋγγιςη τησ ϋννοιασ τησ 
ςυνϊρτηςησ. 

ϑμφωνα με τουσ Moss και Beatty (2006), οι δραςτηριϐτητεσ γενύκευςησ 
παρουςιϊζονται ςυνόθωσ ωσ αριθμητικϋσ ό ςχηματικϋσ ακολουθύεσ, μϋςω ϋργων (tasks) που 
οδηγοϑν τουσ μαθητϋσ να προβλϋψουν τον αριθμϐ των ςτοιχεύων ςε οποιαδόποτε θϋςη τησ 
ακολουθύασ και να το διατυπώςουν ςαν κανϐνα. Αυτϋσ οι μϋθοδοι ςυχνϊ αποτυγχϊνουν 
ςτην κατανϐηςη τησ ιδϋασ τησ γενύκευςησ αφοϑ, ςϑμφωνα με τουσ Warren και Cooper 
(2008), εςτιϊζουν ςτα μαθηματικϊ προώϐντα και ϐχι ςτισ μαθηματικϋσ διαδικαςύεσ (Noss et 
al., 2009). Παρϊλληλα, υπϊρχουν πολλού ερευνητϋσ που ϋχουν τονύςει τη ςημαςύα τησ 
ειςαγωγόσ των μαθητών ςτην ϋννοια τησ γενύκευςησ μϋςω νϋων μεθϐδων, οι οπούοι θα 
αξιοποιοϑν τισ ικανϐτητεσ των μαθητών (Mason, 2002).  

Οι κανονικϐτητεσ ενιςχϑουν την αντιληπτικό ικανϐτητα των μαθητών, καθώσ αποτελοϑν 
επιπρϐςθετο αναπαραςταςιακϐ μϋςο και αποτελοϑν ςημειωτικϊ ςημεύα που αφοροϑν την 
ϋννοια και τισ διαδικαςύεσ των ςυναρτόςεων (Radford, 2003). Επομϋνωσ, οι μαθητϋσ 
εργαζϐμενοι με γεωμετρικϋσ κυρύωσ κανονικϐτητεσ διερευνοϑν αριθμητικϋσ ςχϋςεισ ςτισ 
δραςτηριϐτητεσ. Οι αριθμητικϋσ αυτϋσ ςχϋςεισ αποτελοϑν ϋνα τρϐπο ειςαγωγόσ τησ ϋννοιασ 
τησ ςυνϊρτηςησ. 
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Η ειςαγωγό των ςυναρτόςεων με κανονικϐτητεσ ςυμβϊλλει ςτην κατανϐηςη τησ ϋννοιασ 
τησ ςυνϊρτηςησ, αφοϑ ϐπωσ αναφϋρεται ςε προϒπϊρχουςα ϋρευνα, περιςςϐτεροι απϐ τουσ 
μιςοϑσ μαθητϋσ μύασ τϊξησ επωφελοϑνται απϐ τη διδαςκαλύα των κανονικοτότων (Becker & 
Riviera, 2006). Ακϐμη, ςϑμφωνα με τουσ Ginsburg, Inoue και Seo (1999), τα αποτελϋςματα 
προηγοϑμενων ερευνών που πραγματοποιόθηκαν ςε ϊλλεσ χώρεσ επιβεβαιώνουν την 
αυθϐρμητη ικανϐτητα των μικρών παιδιών να αναγνωρύζουν και να ακολουθοϑν ϋνα 
πρϐτυπο. Επιπλϋον, χωρύσ προηγοϑμενη εξϊςκηςη και χωρύσ ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ, 
επιτυγχϊνουν ςχεδϐν τα δϑο τρύτα των μαθητών. Όςο το προτεινϐμενο ςχόμα περιπλϋκεται, 
τϐςο οι επιτυχύεσ μειώνονται, χωρύσ ϐμωσ να πϋφτουν κϊτω απϐ το 50%, δηλαδό περύπου τη 
μιςό τϊξη (Σζεκϊκη & Κοϑλελη, 2007). Επιπρϐςθετα, η απϐδειξη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ 
των κανονικοτότων καταγρϊφεται και απϐ τη ςϑγκριςη ομϊδων μαθητών που εργϊςτηκαν 
με παραδοςιακϋσ ςχολικϋσ μεθϐδουσ (π.χ. ειςαγωγικϐ πρϐβλημα, διαδικαςύα που ακολουθεύ 
το ςχολικϐ βιβλύο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2217) και ομϊδων μαθητών που 
εργϊςτηκαν με ςχόματα και κανονικϐτητεσ. 

τη βιβλιογραφύα, η εξοικεύωςη των μαθητών με τα patterns εύναι ςημαντικό γιατύ: 
ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη τησ διαύςθηςησ και τησ δημιουργικϐτητϊσ τουσ (Radford, 2003), 
αναπτϑςςονται οι γνώςεισ, οι διαδικαςύεσ και οι ςτρατηγικϋσ επύλυςόσ τουσ, δηλαδό η 
ικανϐτητϊ τουσ να λϑνουν προβλόματα (Radford, 2007). Επιπλϋον, οι μαθητϋσ επεκτεύνουν 
τη ςκϋψη τουσ πϋρα απ’ αυτϐ που βλϋπουν, για καταςτϊςεισ που αφοροϑν αγνώςτουσ και 
τϋλοσ ςυνειδητοποιοϑν τισ θεμελιώδεισ ιδιϐτητεσ και τισ ςχϋςεισ που οδηγοϑν απϐ την 
αριθμητικό ςτην αλγεβρικό ςκϋψη (Radford, 2003). 

Οι κανονικϐτητεσ δεν ϋχουν μϐνο μαθηματικό αξύα, αλλϊ ςυμβϊλλουν και διδακτικϊ. τισ 
δραςτηριϐτητεσ που χρηςιμοποιόθηκαν, (κηπουρϐσ που δημιουργεύ παρτϋρια με 
κανονικϐτητεσ, διπλαςιαςμϐσ κϐκκων ςιταριοϑ ςτα τετρϊγωνα τησ ςκακιϋρασ), φαύνεται 
απϐ προηγοϑμενεσ ϋρευνεσ ϐτι η ςυμμετοχό των παιδιών ςτο μϊθημα αποκτϊ βιωματικϐ 
χαρακτόρα. Φρηςιμοποιώντασ τισ ςυναρτόςεισ που προκϑπτουν απϐ τισ κανονικϐτητεσ, οι 
μαθητϋσ μποροϑν να οδηγηθοϑν ςε υπολογιςμοϑσ ποςοτότων, ϋτςι ώςτε τα προβλόματα να 
μην ϋχουν μϐνο αλγεβρικϐ υπολογιςμϐ, αλλϊ να εύναι ρεαλιςτικϊ (καταςκευϋσ παρτεριών) 
και να υπϊρχει εφαρμογό των ςυναρτόςεων ςτην καθημερινϐτητα.  

Αν οι δραςτηριϐτητεσ με κανονικϐτητεσ ειςϊγονται απϐ μικρϋσ τϊξεισ δύνεται η 
δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ να ςκϋφτονται ςχϋςεισ μεταξϑ ποςοτότων (Σζεκϊκη & Κοϑλελη, 
2007). Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα ςτο Γυμνϊςιο να γύνει πιο εϑκολα η μετϊβαςη ςτη 
φορμαλιςτικό ϊλγεβρα (Kieran, 1990; 1992). την παροϑςα ϋρευνα κϑριο μϋλημϊ μασ όταν 
οι μαθητϋσ να οπτικοποιόςουν τη ςυνϊρτηςη με τη βοόθεια των κανονικοτότων 
γεωμετρικών ςχημϊτων και να εμπλακοϑν ενεργϊ με τη διαδικαςύα τησ γενύκευςησ των 
κανονικοτότων. 

Οι μαθητϋσ επιδιώκαμε να αςχοληθοϑν με τισ κανονικϐτητεσ, ώςτε να προκϑψει ο 
αλγεβρικϐσ τϑποσ περιγραφόσ των κανονικοτότων (Radford, 2007). Επιπρϐςθετα, ςτϐχοσ 
όταν οι μαθητϋσ να αναλϑουν γεωμετρικϊ ςχόματα ςε απλοϑςτερα και να εξϊγουν 
αλγεβρικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ ςχόματοσ και αριθμοϑ γεωμετρικών ςχημϊτων (Radford, 2003). 
Ακϐμη, επιδιώκαμε οι μαθητϋσ να αναζητοϑν ςχϋςεισ μεταξϑ των αριθμών που ϋχουν 
ςυλλϋξει για την εξαγωγό κϊποιου κλειςτοϑ τϑπου. Ϊτςι, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ϋρευνεσ 
του Radford (2007) και των Becker και Riviera (2006), διαμορφώθηκαν οι δραςτηριϐτητεσ 
που χρηςιμοποιόθηκαν ςτη δειγματικό διδαςκαλύα.  

Σα ερευνητικϊ ερωτόματα τησ εργαςύασ εύναι: 
1. Πνηέο δπζθνιίεο ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαηά ηελ αιγεβξηθή γελίθεπζε θαλνληθνηήησλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ;  

2. Πνηά ε ζπλεηζθνξά ησλ θχιισλ εξγαζίαο ζηελ αιγεβξηθή γελίθεπζε ησλ θαλνληθνηήησλ 

απφ ηνπο καζεηέο; 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2217
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Μεζνδνινγία 

Η παροϑςα ϋρευνα ςχεδιϊςτηκε και πραγματοποιόθηκε ςε ϋνα τμόμα Β΄ Γυμναςύου 
(μαθητϋσ περύπου 13 ετών) απϐ ϋνα Πρϐτυπο Πειραματικϐ Γυμνϊςιο τησ Αθόνασ και η 
ςυμμετοχό τουσ ςτην ϋρευνα όταν εθελοντικό, εντϐσ του ωραρύου διδαςκαλύασ. Απϐ το 
ςϑνολο των μαθητών, αναλϑθηκαν οι διϊλογοι των μαθητών που διατϑπωναν τισ απϐψεισ 
τουσ ςχετικϊ με τισ κανονικϐτητεσ ςτην ολομϋλεια. Σα ονϐματα των μαθητών που 
χρηςιμοποιοϑνται ςτην ανϊλυςη των δεδομϋνων δεν αναφϋρονται για λϐγουσ δεοντολογύασ.  

Κατϊ τη διϊρκεια των δϑο διδακτικών ωρών, δϐθηκαν ςτουσ μαθητϋσ 4 tasks (ϋργα), απϐ 
τα οπούα το καθϋνα εςτύαζε ςε διαφορετικϊ εύδη κανονικοτότων (αναλογικϊ, γραμμικϊ μη – 
αναλογικϊ, τετραγωνικό ςχϋςη, εκθετικό ςχϋςη). Ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ να 
απαντόςουν ςτα ερωτόματα του κϊθε task, και ακολουθοϑςε η δικαιολϐγηςη των 
απαντόςεών τουσ και ςυζότηςη ςτο εκϊςτοτε task, ςτο ςϑνολο τησ τϊξησ. Επύςησ, κατϊ τη 
διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ ϋγιναν κϊποιεσ ερωτόςεισ ςε μεμονωμϋνουσ μαθητϋσ, οι οπούεσ 
κατϊ κϑριο λϐγο δεν περιλαμβϊνονταν ςτα tasks που τουσ δϐθηκαν.  

 Απϐ τα τϋςςερα tasks παρατύθενται ενδεικτικϊ το πρώτο και το τρύτο, καθώσ γύνεται 
ςυχνϊ αναφορϊ ςε αυτϊ ςτην περιγραφό των αποτελεςμϊτων. 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Δεύτε τη ςειρϊ των παρακϊτω ςχημϊτων: 
 
 
    
                  χόμα 1            χόμα 2              χόμα 3                 χόμα 4 
 
i) Σι  παρατηρεύτε ςτα παραπϊνω ςχόματα; 
ii) χεδιϊςτε, με βϊςη τα προηγοϑμενα, το χόμα 5 και το χόμα 6. 
iii) Πϐςουσ κϑκλουσ θα ϋχει το χόμα 10; Αιτιολογόςτε την απϊντηςό ςασ. 
iv) Πϐςουσ κϑκλουσ θα ϋχει το χόμα 100; Αιτιολογόςτε την απϊντηςό ςασ. 
v) υμπληρώςτε τον παρακϊτω πύνακα: 

Αριθμϐσ 
χόματοσ 

1 2 3 4 5 100 … x 

Κϑκλοι       …  
vi) Μπορεύτε να περιγρϊψετε ϋναν κανϐνα που θα ςασ επιτρϋπει να βρεύτε τον 

αριθμϐ των κϑκλων για κϊθε ςχόμα; Γρϊψτε τον με ςϑμβολα. 
vii) Τπϊρχει χόμα που να ϋχει 2013 κϑκλουσ; Εξηγεύςτε την απϊντηςό ςασ.  
viii) κεφτεύτε ϋνα δικϐ ςασ αριθμϐ μεγαλϑτερο του 2013 που να ικανοποιεύ το 

παραπϊνω ερώτημα. 
ix) Ποιο ςϑνολο αριθμών προκϑπτει με κριτόριο το πλόθοσ των κϑκλων; 

 
κοπϐσ του (i) ερωτόματοσ όταν οι μαθητϋσ διαιςθητικϊ να διατυπώςουν τισ ςκϋψεισ 

τουσ ςχετικϊ με την ακολουθύα των ςχημϊτων. Αναμϋναμε να παρατηρόςουν τη μεταβολό 
μεταξϑ ςχόματοσ και αριθμοϑ κϑκλων. το ερώτημα (ii) ςτϐχοσ όταν η κατανϐηςη του 
μηχανιςμοϑ διαδοχόσ του μοτύβου (οπτικοπούηςη ςχόματοσ), προκειμϋνου να αναπαρϊγουν 
τα επϐμενα ςχόματα. Σο επϐμενο ερώτημα εύχε ςτϐχο οι μαθητϋσ να βρουν τον αριθμϐ των 
κϑκλων οριςμϋνων ςχημϊτων, τα οπούα δεν εύναι διαδοχικϊ με τα προηγοϑμενα, χωρύσ να 
ερωτηθοϑν για τα ενδιϊμεςα ςχόματα. Κατϐπιν, οι μαθητϋσ επιδιώκαμε να αναγνωρύςουν 
και να διατυπώςουν τη ςχϋςη μεταξϑ ςχόματοσ με τον αντύςτοιχο αριθμϐ κϑκλων, 
ςυμπληρώνοντασ τον πύνακα τιμών. Προκειμϋνου να απαντηθεύ αυτϐ το ερώτημα, 
απαιτεύται απϐ τουσ μαθητϋσ ϋνα γνωςτικϐ ϊλμα, καθώσ εύναι το ςημεύο ϐπου 
πραγματοποιεύται η αλγεβρικό γενύκευςη των κανονικοτότων. Σϋλοσ, επιδιώκαμε οι 
μαθητϋσ να γενικεϑςουν και να διατυπώςουν τη ςχϋςη ςχόματοσ – αριθμοϑ κϑκλων για 
κϊθε φυςικϐ αριθμϐ. Σο ερώτημα (v) αποτελεύ γϋφυρα για το πϋραςμα ςτην ϋννοια τησ 
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ςυνϊρτηςησ. Ακολοϑθωσ, οι μαθητϋσ αναμϋναμε να διαπιςτώςουν ϐτι ϋνασ περιττϐσ αριθμϐσ 
δε μπορεύ να αποτελϋςει αριθμϐ κϑκλων για κϊποιο ςχόμα. Σα τελευταύα ερωτόματα 
αφοροϑςαν ςτην επεξεργαςύα του αλγεβρικοϑ τϑπου απϐ τουσ μαθητϋσ. Αντύςτοιχη εύναι η 
δομό και ο ςκοπϐσ των ερωτημϊτων τησ Δραςτηριϐτητασ 3 με τη Δραςτηριϐτητα 1, ϐπου οι 
μαθητϋσ αναμενϐταν να ανακαλϑψουν τη ςχϋςη μεταξϑ αριθμοϑ ςχόματοσ και εμβαδοϑ ενϐσ 
τετραγώνου. 

Γξαζηεξηόηεηα 3  

Η μϋθοδοσ των Πυθαγορεύων για να φτιϊχνουν τετρϊγωνα φυςικών αριθμών όταν η 
εξόσ: ε κϊθε αρχικϐ τετρϊγωνο (κϐκκινο τμόμα) , πρϐςθεταν ϋνα γνώμονα (γαλϊζιο τμόμα) 
ϐπωσ φαύνεται ςτα ςχόματα που ακολουθοϑν.   

 
 
 
 
 
 
       χόμα 1          χόμα 2                 χόμα 3                     χόμα 4 
 
i) Σι  παρατηρεύτε ςτα παραπϊνω ςχόματα ωσ προσ τον αριθμϐ των μικρών 

τετραγώνων; 
ii) χεδιϊςτε, με βϊςη τα προηγοϑμενα, το χόμα 5 και το χόμα 6. 
iii) Πϐςα τετραγωνϊκια υπϊρχουν ςτο χόμα 10; Αιτιολογόςτε την απϊντηςό ςασ. 
iv) Πϐςα τετραγωνϊκια υπϊρχουν ςτο χόμα 25; Αιτιολογόςτε την απϊντηςό ςασ. 
v) υμπληρώςτε τον παρακϊτω πύνακα: 

Αριθμϐσ 
χόματοσ 

1 2 3 4 5 100 … x 

Σετραγωνϊκια       …  
vi) Μπορεύτε να περιγρϊψετε ϋναν κανϐνα που θα ςασ επιτρϋπει να βρεύτε τον αριθμϐ 

των μικρών τετραγώνων για κϊθε ςχόμα; Γρϊψτε τον με ςϑμβολα. 
vii) Τπϊρχει χόμα που να ϋχει 1000 τετραγωνϊκια; Εξηγεύςτε την απϊντηςό ςασ.  
viii) Τπϊρχει χόμα που να ϋχει εμβαδϐν 289 τετραγωνϊκια; Αν ναι βρεύτε το. 
ix) Να προςδιορύςετε τον αριθμϐ των μικρών τετραγώνων του γνώμονα (γαλϊζια 

τετραγωνϊκια) ςτο χόμα 11. 

Μέζνδνο αλάιπζεο 

Αρχικϊ, ϋγινε μελϋτη των βιντεοςκοπημϋνων αρχεύων και προςθόκη ςημειώςεων. 
Ϊπειτα, προςδιορύςτηκαν τα επειςϐδια που αφοροϑςαν ςτην εμπλοκό των μαθητών με τισ 
κανονικϐτητεσ και ακολοϑθηςε η ανϊλυςό τουσ. Απϐ την ανϊλυςη, εμφανύςτηκαν τϋςςερισ 
κατηγορύεσ δυςκολιών. Αυτϋσ όταν: Προβλόματα Διατϑπωςησ, Απουςύα Αιτιολϐγηςησ, 
Αδυναμύα Γενύκευςησ και Αφελόσ γενύκευςη. Μετϊ την ταξινϐμηςη ςτισ κατηγορύεσ, 
προϋκυψαν διϊφορα ζητόματα απϐ τουσ διαλϐγουσ ό απϐ εκφρϊςεισ των μαθητών κατϊ την 
επύλυςη των δραςτηριοτότων. Σϋλοσ, πραγματοποιόθηκε δημιουργικϐσ αναςτοχαςμϐσ με 
ςτϐχο την επανεξϋταςη των ερωτημϊτων των δραςτηριοτότων, για να εξεταςτεύ η 
ςυνειςφορϊ τουσ ςτην διδακτικό παρϋμβαςη. 

Απνηειέζκαηα 

Απϐ τη μελϋτη και ανϊλυςη των διαλϐγων και των φϑλλων εργαςύασ προϋκυψαν οι 
ακϐλουθεσ κατηγορύεσ δυςκολύασ των μαθητών και καταγρϊφηκε ςυνολικϊ η ςυνειςφορϊ 
των φϑλλων εργαςύασ. 
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Πξνβιήκαηα δηαηύπσζεο 

Αρκετού μαθητϋσ, μποροϑςαν να εξϊγουν ορθϊ ςυμπερϊςματα και προςπαθοϑςαν να 
παρϋχουν κϊποια αιτιολϐγηςη ςτα ερωτόματα των δραςτηριοτότων, ϐμωσ δυςκολεϑονταν 
να καταςκευϊςουν μια πρϐταςη που να μεταφϋρει με ουςιαςτικϐ τρϐπο τη ςκϋψη τουσ. 

Φαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα αποτελοϑν τα εξόσ: 
«Αυξϊνονται ανϊ δϑο» 
«ε κϊθε ςχόμα προςθϋτονται περιςςϐτερα κυκλϊκια» 
«Ότι πϊνε οι αριθμού ανϊ δϑο και . . .». 

Απνπζία αηηηνιόγεζεο 

υχνϐ φαινϐμενο μεταξϑ των μαθητών όταν η απουςύα αιτιολϐγηςησ ό η παρϊθεςη μιασ 
απλοώκόσ, προφανοϑσ παρατόρηςησ – εξόγηςησ.  

Ενδεικτικϊ αναφϋρονται κϊποιεσ δηλώςεισ των μαθητών. την ερώτηςη: «Τπϊρχει 
αριθμϐσ που να ϋχει 2013 κϑκλουσ;» ϋνασ μαθητόσ απϊντηςε: 

«Όχι δεν υπϊρχει αριθμϐσ». 
Ο μαθητόσ αδυνατεύ να οργανώςει λεκτικϊ την νοητικό διαδικαςύα που τον οδόγηςε ςτο 

ςωςτϐ ςυμπϋραςμα, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι το ερώτημα ζητϊ απϐ το μαθητό να δικαιολογόςει 
την απϊντηςό του. Η απϊντηςη ενϐσ ϊλλου μαθητό ςτην ερώτηςη τησ Δραςτηριϐτητασ 1: 
«Σι παρατηρεύτε ςτα παρακϊτω ςχόματα;» όταν:  

«Κϊθε φορϊ το ςχόμα αλλϊζει».  
Η ερώτηςη εύχε ςκοπϐ να προκαλϋςει τουσ μαθητϋσ να αντιληφθοϑν τον τρϐπο με τον 

οπούο το ςχόμα αλλϊζει, δηλαδό την προςθόκη ενϐσ ζεϑγουσ κϑκλων ςτο προηγοϑμενο 
ςχόμα. Ο μαθητόσ ωςτϐςο, δηλώνει κϊτι προφανϋσ, το οπούο χαρακτηρύζεται απϐ απουςύα 
αιτιολϐγηςησ. 

Αδπλακία γελίθεπζεο 

Οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ δυςκολεϑονταν να ςυνδϋςουν τισ οπτικϋσ αναπαραςτϊςεισ με 
αλγεβρικϋσ εκφρϊςεισ ιδιαιτϋρωσ ςτα μη αναλογικϊ μοντϋλα, ϐπωσ η ςχϋςη αριθμοϑ με το 
τετρϊγωνϐ του. Ενώ λοιπϐν, ϋβριςκαν ςυγκεκριμϋνεσ τιμϋσ, αδυνατοϑςαν να διατυπώςουν 
το γενικϐτερο τϑπο. Θα μποροϑςε κανεύσ να θεωρόςει ϐτι οι μαθητϋσ παρουςιϊζουν απλώσ 
προβλόματα διατϑπωςησ, εντοϑτοισ οι μαθητϋσ που αδυνατοϑςαν να εξϊγουν ϋναν 
αλγεβρικϐ τϑπο, δεν μποροϑςαν να εκφρϊςουν την αλγεβρικό περιγραφό τησ 
κανονικϐτητασ ϐταν απουςύαζαν ςυγκεκριμϋνοι αριθμού, κατϊ τη μελϋτη τησ γενικόσ 
περύπτωςησ. 

Αθειήο γελίθεπζε 

Ψσ αφελόσ γενύκευςη χαρακτηρύςτηκε η προςπϊθεια εξαγωγόσ αλγεβρικοϑ τϑπου 
περιγραφόσ τησ κανονικϐτητασ, η οπούα ϐμωσ δεν όταν ϋγκυρη.  

Για παρϊδειγμα, ςτην Δραςτηριϐτητα 1 οριςμϋνοι μαθητϋσ δόλωςαν ϐτι ο κανϐνασ που 
απαιτεύται ςτο ερώτημα (vi) εκφρϊζεται μϋςω των αλγεβρικών τϑπων:  

«x = 2y»  
«x = x2».  
τισ δϑο περιπτώςεισ εμφανύζεται ο αριθμϐσ 2, ϐμωσ δεν περιγρϊφουν επιτυχώσ τον 

αλγεβρικϐ τϑπο περιγραφόσ του μοτύβου. την πρώτη περύπτωςη ο μαθητόσ ςυγχϋει τον 
αριθμϐ χόματοσ με τον αριθμϐ κϑκλων. Επύςησ, εμφανύςτηκαν δηλώςεισ των μαθητών, 
ϐπωσ:  

«Οι αριθμού πϊνε ανϊ δϑο». 
Οι μαθητϋσ παρουςιϊζουν μερικό αντύληψη του γεγονϐτοσ ϐτι κϊθε ςχόμα περιϋχει δϑο 

κϑκλουσ περιςςϐτερουσ απϐ το προηγοϑμενο, ϐμωσ αδυνατοϑν να εκφρϊςουν ορθϊ τη 
ςχϋςη (δηλαδό y = 2x) που περιϋχει τον αριθμϐ δϑο.  
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Σπλεηζθνξά ησλ θύιισλ εξγαζίαο 

Μεταξϑ ϊλλων, οι δραςτηριϐτητεσ ανϋδειξαν μια ςειρϊ παρανοόςεων των μαθητών. την 
ερώτηςη: «Τπϊρχει ςχόμα που να ϋχει 2013 κϑκλουσ;» εμφανύςτηκαν, μεταξϑ ϊλλων, οι 
επϐμενεσ απαντόςεισ:  

«Ναι υπϊρχει, γιατύ αν πολλαπλαςιϊςουμε το 1006,5 με το 2 μασ κϊνει 2013»  
«Όχι, Σο 2013 δεν ϋχει μιςϐ» 
Ο πρώτοσ μαθητόσ δεν αντιλαμβϊνεται ϐτι ο αριθμϐσ 1006,5 εκφρϊζει τον αριθμϐ 

χόματοσ, επομϋνωσ δεν εύναι δυνατϐ να εύναι δεκαδικϐσ. Ο δεϑτεροσ μαθητόσ δεν 
αντιλαμβϊνεται την ϑπαρξη του αριθμοϑ 2013/2, επειδό δεν εύναι φυςικϐσ, ςυμπεραύνοντασ 
ϐτι το 2013 δεν ϋχει μιςϐ.  

Όταν ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ, ποιϐ ςϑνολο αριθμών προκϑπτει απϐ την ϋκφραςη y = 
2x, εμφανύςτηκαν τα εξόσ: 

«Ακϋραιοι, θετικού, ϊρτιοι, ζυγού»  
«Σουσ ρητοϑσ, γιατύ εύναι οι αριθμού που διαιροϑνται ακριβώσ» 
«Υυςικού» 
«Θετικού, αρνητικού, ακϋραιοι, κλϊςματα, μικτού, δεκαδικού» 
«Υυςικού αριθμού, δηλαδό οι ζυγού ακϋραιοι». 
Πολλού μαθητϋσ θεωροϑν ϐτι το εν λϐγω ςϑνολο θα πρϋπει να εύναι οι φυςικού αριθμού 

ενδεχομϋνωσ διϐτι, μεταξϑ των γνωςτών τουσ ςυνϐλων, αυτϐ που ταιριϊζει περιςςϐτερο 
εύναι αυτϐ των φυςικών αριθμών. Δεν ςυνειδητοποιοϑν ϐτι οι ζυγού αριθμού μποροϑν να 
αποτελϋςουν ϋνα ξεχωριςτϐ ςϑνολο και μϊλιςτα υποςϑνολο των φυςικών. Γενικϐτερα οι 
μαθητϋσ φαύνεται να θεωροϑν ωσ ςϑνολα, μϐνο τα γνωςτϊ τουσ ςϑνολα χωρύσ να 
αντιλαμβϊνονται ϐτι οποιαδόποτε ςυλλογό καλϊ οριςμϋνων και διακεκριμϋνων ςτοιχεύων 
μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα ςϑνολο. 

Σϋλοσ, για τη Δραςτηριϐτητα 3, ςτην οπούα μελετόθηκε η ςχϋςη πλευρϊσ και εμβαδοϑ 
ενϐσ τετραγώνου, ςτην ερώτηςη «Τπϊρχει ςχόμα που να ϋχει 1000 τετραγωνϊκια;» 
αναφερϐμενοι ςε μια γεωμετρικό αναπαρϊςταςη των «τετρϊγωνων αριθμών», πολλού 
μαθητϋσ θεωροϑςαν ϐτι η τετραγωνικό ρύζα του αριθμοϑ 1000 δεν υπϊρχει δεδομϋνου ϐτι 

δεν εύναι φυςικϐσ αριθμϐσ. Σαυτύζουν λοιπϐν τον ϊρρητο αριθμϐ  1000 με τα αποτϋλεςμα 
μιασ πρϊξησ το οπούο, για να ϋχει νϐημα θα πρϋπει να «βγαύνει ακριβώσ», ςϑμφωνα με τα 
λεγϐμενα των μαθητών. 

Κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ υπόρχε ενεργό ςυμμετοχό τησ πλειοψηφύασ των 
μαθητών, ςυνεργαςύα ςτισ ομϊδεσ ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ, καθώσ και καλϐ επικοινωνιακϐ 
κλύμα. υγκεκριμϋνα, ακϐμη και μαθητϋσ χαμηλόσ επύδοςησ ςτο μϊθημα των Μαθηματικών 
(ςϑμφωνα με την κρύςη τησ καθηγότριϊσ τουσ) ςυμμετεύχαν με ιδιαύτερο ενδιαφϋρον ςτην 
εναςχϐληςη με τισ κανονικϐτητεσ απαντώντασ επιτυχώσ ςτισ δραςτηριϐτητεσ. Επομϋνωσ, 
αναδεικνϑεται η ςυνειςφορϊ των φϑλλων εργαςύασ τα οπούα κϋντριςαν το ενδιαφϋρον των 
μαθητών να αςχοληθοϑν με τη μαθηματικό δραςτηριϐτητα. Επύςησ, η απϐφαςη να 
λειτουργόςουν οι μαθητϋσ ςε ομϊδεσ εύχε θετικϊ αποτελϋςματα ςτην κατανϐηςό τουσ και 
ςτην εξϋλιξη τησ παρϋμβαςησ, καθώσ ανταποκρύθηκαν ςτισ προςδοκύεσ τησ δύωρησ 
διδαςκαλύασ ςχετικϊ με τισ κανονικϐτητεσ. Σϋλοσ, ϐπωσ μασ ενημϋρωςε η καθηγότρια τησ 
τϊξησ μετϊ το τϋλοσ του επϐμενου μαθόματοσ, ςτο οπούο ϋγινε η ειςαγωγό τησ ϋννοιασ τησ 
ςυνϊρτηςησ, οι μαθητϋσ εϑκολα προςδιϐριζαν τουσ αλγεβρικοϑσ τϑπουσ των ςυναρτόςεων 
και ανακϊλυπταν ςυναρτηςιακϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ μεγεθών, ϐπωσ απαιτοϑςε η 
δραςτηριϐτητα που χρηςιμοπούηςε η ύδια. 

πκπεξάζκαηα 

την παροϑςα εργαςύα ϋγινε μύα περιγραφό δειγματικόσ δύωρησ διδαςκαλύασ ςε μαθητϋσ 
Β΄ Γυμναςύου, ϐπου ςυνολικϊ επιβεβαιώθηκαν τα ςυμπερϊςματα προηγοϑμενων ερευνών ( 
Becker & Riviera, 2006; Radford, 2007) ςχετικϊ με τη ςυμβολό των κανονικοτότων για την 
ειςαγωγό τησ ϋννοιασ τησ ςυνϊρτηςησ. Απϐ την ανϊλυςη των διαλϐγων των μαθητών 
εμφανύςτηκαν τϋςςερισ κατηγορύεσ δυςκολύασ των μαθητών κατϊ τη διαδικαςύα 
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αλγεβρικόσ γενύκευςησ των κανονικοτότων. Αυτϋσ όταν οι: «Προβλόματα διατϑπωςησ», 
«Απουςύα αιτιολϐγηςησ», «Αδυναμύα γενύκευςησ» και «Αφελόσ γενύκευςη». 

ε δεϑτερο επύπεδο εξετϊςτηκε η ςυνειςφορϊ των φϑλλων εργαςύασ ςτην αλγεβρικό 
γενύκευςη και ςτην εμπλοκό των μαθητών. Μϋςω των δραςτηριοτότων και τησ 
ομαδοςυνεργατικόσ προςϋγγιςησ τησ διδαςκαλύασ, δϐθηκε ςτουσ μαθητϋσ η δυνατϐτητα να 
ςυμμετϊςχουν ενεργϊ και να αναπτϑξουν ςτρατηγικϋσ. Η πλειοψηφύα των μαθητών 
γενύκευςαν τισ κανονικϐτητεσ, εντοϑτοισ εμφανύςτηκαν δυςκολύεσ ςϑνδεςησ των οπτικών 
αναπαραςτϊςεων με αλγεβρικϋσ εκφρϊςεισ, κυρύωσ ςτα μη – αναλογικϊ μοντϋλα. Οι 
μαθητϋσ αν και ϋβριςκαν ςυγκεκριμϋνεσ τιμϋσ, αδυνατοϑςαν να διατυπώςουν το γενικϐ 
αλγεβρικϐ τϑπο (Radford, 2007), οδηγοϑμενοι ςτισ τϋςςερισ κατηγορύεσ δυςκολιών των 
μαθητών που προαναφϋρθηκαν. 

Μελλοντικϊ, η χρόςη τησ τεχνολογύασ θα μποροϑςε να ςυνειςφϋρει ςτη δημιουργύα ενϐσ 
νϋου πλαιςύου, ςτο οπούο οι μαθητϋσ θα διαπραγματεϑονται τισ κανονικϐτητεσ και θα 
διερευνοϑν τουσ κατϊλληλουσ αλγεβρικοϑσ τϑπουσ. 
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Μαζεκαηηθνί Πεηξακαηηζκνί κε ην GeoGebra ζηα tablets. Πξφγξακκα 

αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ νκίινπ MathGeTa. 
 

Γνπθάθεο πχξνο 

Μαθηματικϐσ, Πληροφορικϐσ, PIERCE - Αμερικανικϐ Κολλϋγιο Ελλϊδοσ, 
sdoukakis@acg.edu 

 

Πεξίιεςε 

την παροϑςα εργαςύα περιγρϊφεται η υλοπούηςη ενϐσ προγρϊμματοσ αγωγόσ 
ςταδιοδρομύασ με τύτλο: «Μαθηματικό Διερεϑνηςη με το λογιςμικϐ GeoGebra ςτα 
tablets», το οπούο υλοποιόθηκε ςτο πλαύςιο λειτουργύασ του ομύλου MathGeTa 
(Mathematics with GeoGebra on Tablets). Μετϊ την ολοκλόρωςη του πρωινοϑ 
προγρϊμματοσ, μαθητϋσ γυμναςύου και λυκεύου ϋφερναν τα tablets τουσ ςτο ςχολεύο 
(Bring Your Own Device, BYOD) και για 2 διδακτικϋσ περιϐδουσ κϊθε εβδομϊδα 
διερευνοϑςαν μαθηματικϋσ ϋννοιεσ, πειραματύζονταν, καταςκεϑαζαν ψηφιακϊ 
δομόματα και ςυνολικϊ εργϊζονταν με ψηφιακϋσ ςυςκευϋσ και λογιςμικϊ 
αναπτϑςςοντασ δεξιϐτητεσ απαραύτητεσ για μελλοντικϊ περιβϊλλοντα εργαςύασ. Οι 
μαθητϋσ διευκολϑνθηκαν ςτην εκμϊθηςη αλγεβρικών και γεωμετρικών εννοιών, 
αυτενϋργηςαν και ςυνεργϊςτηκαν. Επιπλϋον υλοπούηςαν κοινϋσ δρϊςεισ ϐπωσ η 
παρουςύαςη του ϋργου του ομύλου ςτο πλαύςιο μαθητικοϑ ςυνεδρύου και η 
ςυμμετοχό ςε μαθητικϐ μαθηματικϐ διαγωνιςμϐ με ςκοπϐ την ανϊπτυξη ενϐσ 
παιχνιδιοϑ. Σϋλοσ, φϊνηκε να υιοθετοϑν θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτα μαθηματικϊ και 
να επιδεικνϑουν ορθό χρόςη των ψηφιακών εργαλεύων. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: GeoGebra, tablets, μαθηματικϊ, αγωγό ςταδιοδρομύασ 

Δηζαγσγή 

το πλαύςιο τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ ϋχουν ενταχθεύ ςτα μαθόματα ϋνα πλόθοσ 
ψηφιακών εργαλεύων, ϐπωσ διαδραςτικού πύνακεσ, εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ (π.χ. ςτα 
μαθηματικϊ: GeoGebra, Geometer's Sketchpad, Φελωνϐκοςμοσ), πλατφϐρμεσ διαχεύριςησ 
μαθόματοσ και εξ αποςτϊςεωσ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα. Σα εργαλεύα αυτϊ (υλικϐ και 
λογιςμικϐ) χρηςιμοποιοϑνται για την βαθϑτερη διερεϑνηςη και κατανϐηςη εννοιών ςτα 
διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα. Σαυτϐχρονα, η ευρεύα κυκλοφορύα των tablets ϐπου οι 
πωλόςεισ για το 2013 όταν 413.000 τεμϊχια, ενώ το 2014 ϋφταςαν τα 650.000 τεμϊχια 
ϋδωςε μύα νϋα ώθηςη ςτην αγορϊ υπολογιςτών, με ςυνϋπεια ϋνα ςημαντικϐ πλόθοσ ατϐμων 
να διαθϋτει tablets κυρύωσ για διαςκϋδαςη (Μαλλϊσ, 2014). Ψςτϐςο, οι δημιουργού 
λογιςμικοϑ διαιςτϊνθηκαν την αξύα των tablets για εκπαιδευτικό χρόςη και ϋτςι 
επαναςχεδύαςαν ό ανϋπτυξαν καινοϑργια ψηφιακϊ εργαλεύα, ώςτε αυτϊ να καταςτοϑν 
διαθϋςιμα και για τα tablets με την μορφό εφαρμογών (apps-applications). Μϋςα ςε αυτϐ το 
πλαύςιο, το ελεϑθερο λογιςμικϐ GeoGebra, το οπούο πρωτοεμφανύςτηκε το 2002 ωσ 
λογιςμικϐ για υπολογιςτϋσ γραφεύου, επαναςχεδιϊςτηκε το 2012 και απϐ το επτϋμβριο 
του 2013 εύναι διαθϋςιμο και ωσ εφαρμογό για iPad και Android (Hohenwarter, 2013). 

την εργαςύα θα παρουςιαςτεύ το πλαύςιο και ο τρϐποσ αξιοπούηςησ των tablets και του 
λογιςμικοϑ GeoGebra κατϊ τη λειτουργύα του ομύλου Μαθηματικόσ Διερεϑνηςησ με το 
λογιςμικϐ GeoGebra ςτα tablets (Mathematics with GeoGebra on Tablets, MathGeTa) ωσ ϋνα 
ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα αγωγόσ ςταδιοδρομύασ και θα αναδειχτοϑν οι μαθηματικού 
πειραματιςμού που πραγματοποιόθηκαν. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              917 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                    http://synedrio.eepek.gr 

 

Μαζεκαηηθά κε ρξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ 

Σα νϋα περιβϊλλοντα εργαςύασ που εύναι διαθϋςιμα για τον εκπαιδευτικϐ, ϐπωσ τα 
μαθηματικϊ λογιςμικϊ, το ψηφιακϐ ςχολεύο και τα μικροπειρϊματα (ϋτοιμα ψηφιακϊ 
δομόματα για πειραματιςμϐ), ϋχουν επιφϋρει αλλαγϋσ ςτον τρϐπο που οι εμπλεκϐμενοι 
(εκπαιδευτικού, μαθητϋσ και γονεύσ) βλϋπουν, αντιλαμβϊνονται και υιοθετοϑν τα 
μαθηματικϊ, τϐςο ςτο πλαύςιο τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ ϐςο και ςτη ζωό γενικϐτερα. Ϊτςι, 
παρατηροϑνται ϐλο και περιςςϐτερεσ τροποποιημϋνεσ και καινοτϐμεσ διδακτικϋσ 
προςεγγύςεισ απϐ εκπαιδευτικοϑσ, οι οπούεσ οφεύλονται τϐςο ςτην ϋνταξη των ψηφιακών 
εργαλεύων ςτην μαθηματικό τϊξη, ϐςο και ςε ϋνα δυναμικϐ πλαύςιο επιμορφώςεων ςτα 
ψηφιακϊ εργαλεύα και ςτισ διδακτικϋσ πρακτικϋσ. Η χρόςη ψηφιακών εργαλεύων ςτο 
πλαύςιο τησ μαθηματικόσ τϊξησ, ϋχει ςυνειςφϋρει ςτον πειραματιςμϐ των μαθητών, ςτην 
ανϊπτυξη εικαςιών, ςτην ανακϊλυψη μαθηματικών ιδεών και εντϋλει ςτην τεκμηρύωςη των 
εικαςιών που κϊνουν οι μαθητϋσ με μαθηματικό επιχειρηματολογύα. Επιπλϋον, η χρόςη 
ψηφιακών εργαλεύων ϋχει ενιςχϑςει τη ςυνεργαςύα των μαθητών, ώςτε να επιτευχθοϑν οι 
ςτϐχοι του μαθόματοσ και ταυτϐχρονα να αποκτόςουν οι μαθητϋσ νϋεσ δεξιϐτητεσ και 
γνώςεισ. Παρϐλα αυτϊ, το υπϊρχον ςχολικϐ πλαύςιο και η ϋλλειψη κατϊλληλου 
εργαςτηριακοϑ περιβϊλλοντοσ για την διδαςκαλύα των Μαθηματικών, οδηγεύ ςυνόθωσ ςτην 
αξιοπούηςη των ψηφιακών εργαλεύων και κυρύωσ των μικροπειραμϊτων ςτην παραδοςιακό 
ςχολικό τϊξη με τη χρόςη διαδραςτικοϑ πύνακα ό υπολογιςτό και βιντεοπροβολϋα ωσ 
μϋςων εξόγηςησ εννοιών αλλϊ και ωσ μϋςων μαθηματικόσ διερεϑνηςησ για ϐλη την τϊξη 
(Artigue et al., 2009). 

Σα tablets μποροϑν να ςυνειςφϋρουν ςτην εξϊλειψη του παραπϊνω περιοριςμοϑ, αφοϑ 
με την πιθανό δυνατϐτητα που ϋχουν οι μαθητϋσ να φϋρνουν ςτο ςχολεύο την ςυςκευό τουσ, 
μποροϑν να χειρύζονται μικροπειρϊματα, να αναπτϑςςουν δομόματα ςε ςυνεργατικϐ 
πλαύςιο με την υποςτόριξη απϐ τον εκπαιδευτικϐ. 

Σν ινγηζκηθφ GeoGebra θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ 

Σο λογιςμικϐ GeoGebra πρωτοεμφανύςτηκε το 2002 ωσ αποτϋλεςμα τησ μεταπτυχιακόσ 
εργαςύασ του Markus Hohenwarter ςτη μαθηματικό εκπαύδευςη και ςτην επιςτόμη των 
υπολογιςτών ςτο Πανεπιςτόμιο Salzburg τησ Αυςτρύασ. Σο ϐνομα του λογιςμικοϑ 
προϋρχεται απϐ τισ λϋξεισ Geometry και Algebra (GeoGebra). τη ςυνϋχεια υποςτηρύχτηκε 
με υποτροφύα απϐ την Ακαδημύα Επιςτημών τησ Αυςτρύασ και ακολοϑθηςε η ανϊπτυξη του 
λογιςμικοϑ ωσ μϋροσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ του ςτη μαθηματικό εκπαύδευςη. Ϊχει 
κερδύςει πολλϊ διεθνό βραβεύα και ϋχει μεταφραςτεύ ςε πϊνω απϐ 50 γλώςςεσ. Σο 
λογιςμικϐ ανόκει ςτην κατηγορύα των Ελεϑθερων Λογιςμικών, Λογιςμικών Ανοικτοϑ 
Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), ενώ η ανϊπτυξό του ςυνεχύζεται διεθνώσ. Εκτϐσ απϐ τη χρόςη του 
τοπικϊ, μπορεύ ϐποιοσ επιθυμεύ να δουλϋψει με το λογιςμικϐ διαδικτυακϊ. Φρηςιμοποιεύται 
για την οπτικοπούηςη και την αναπαρϊςταςη μαθηματικών εννοιών και για την ανϊπτυξη 
πειραμϊτων. Εύναι κατϊλληλο για ϐλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ και ςυνδυϊζει γεωμετρύα, 
ϊλγεβρα, γραφικϋσ απεικονύςεισ, ςτατιςτικό, πύνακεσ και λογιςμϐ (Hohenwarter, 2013). 
Παρϊλληλα, ϋχουν αναπτυχθεύ δεκϊδεσ ινςτιτοϑτα διεθνώσ (πϊνω απϐ 140 ινςτιτοϑτα ςε 
75 χώρεσ) που ςυνειςφϋρουν ςτην πληρϋςτερη ενςωμϊτωςη του λογιςμικοϑ ςε ϐλεσ τισ 
βαθμύδεσ τησ εκπαύδευςησ. την Ελλϊδα, ϋχει δημιουργηθεύ το Ινςτιτοϑτο GeoGebra τησ 
Αθόνασ, το οπούο εδρεϑει ςτην Ανώτατη χολό Παιδαγωγικόσ και Σεχνολογικόσ 
Εκπαύδευςησ (ΑΠΑΙΣΕ). 

Σο GeoGebra, αποτελεύ το πιο ευρϋωσ χρηςιμοποιοϑμενο λογιςμικϐ για τα μαθηματικϊ. 
Σον Οκτώβριο του 2011 διατϋθηκε ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα το tube.geogebra.org, ϋνα 
διαδικτυακϐ κανϊλι, ϐπου χιλιϊδεσ αρχεύα GeoGebra ϋχουν αναρτηθεύ απϐ εκπαιδευτικοϑσ 
και μαθητϋσ. Η επιθυμύα που αναδεύχτηκε απϐ την κοινϐτητα των χρηςτών του GeoGebra 
για εφαρμογό του λογιςμικοϑ ςε iPad και Android, οδόγηςε τουσ δημιουργοϑσ ςτην 
εκπλόρωςη τησ προςδοκύασ. Αρχικϊ, το Νοϋμβριο του 2012, αναπτϑχθηκε μύα html5 ϋκδοςη 
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του λογιςμικοϑ, με την οπούα μποροϑςε να εργαςτεύ κϊποιοσ εν μϋρει ςε tablets που δεν 
διϋθεταν Java. Ψςτϐςο, οι δημιουργού του λογιςμικοϑ επιθυμοϑςαν τη δημιουργύα μιασ 
πραγματικόσ εφαρμογόσ για iPad και Android. Ϊτςι, με τη δωρεϊ 10000 δολαρύων απϐ ϋνα 
μεγϊλο πλόθοσ δωρητών και την εντατικό ςυνειςφορϊ των προγραμματιςτών, δϐθηκε ςτην 
εκπαιδευτικό κοινϐτητα απϐ τισ αρχϋσ επτεμβρύου του 2013 η εφαρμογό του GeoGebra για 
iPad και Android (Hohenwarter, 2013). Σο λογιςμικϐ GeoGebra, χρηςιμοποιεύται ςε 190 
χώρεσ και μεταφορτώνεται απϐ τον δικτυακϐ τϐπο geogebra.org μιςϐ εκατομμϑριο φορϋσ 
κϊθε μόνα (Hohenwarter, 2013). Σϋλοσ, η επϐμενη ϋκδοςη του λογιςμικοϑ θα εύναι 
κατϊλληλη για smartphones. 

Σν ινγηζκηθφ GeoGebra ζηα tablets 

Η ανϊπτυξη του GeoGebra για τα tablets, δεν πραγματοποιόθηκε αποκλειςτικϊ για να 
ικανοποιηθεύ η επιθυμύα των χρηςτών που όθελαν να ϋχουν διαθϋςιμη την εφαρμογό ςε 
μικρϋσ φορητϋσ ςυςκευϋσ, αλλϊ και λϐγω των πλεονεκτημϊτων που φαύνεται ϐτι 
προκϑπτουν απϐ τη χρόςη των tablets ςε ςχϋςη με τουσ υπολογιςτϋσ γραφεύου. Σα tablets, 
εύναι μικρού υπολογιςτϋσ αφόσ, που προςφϋρουν δυνατϐτητεσ μϋςω των εφαρμογών (apps). 
ϑμφωνα με την ϋρευνα του Harrison (2013), η χρόςη των tablets ςτα ςχολεύα, ενιςχϑει τη 
ςυνεργαςύα μεταξϑ των μαθητών και βελτιώνει την απϐδοςό τουσ μϋςα ςτην τϊξη. 
Επιπλϋον, ο ερευνητόσ υποςτηρύζει ϐτι αποτελοϑν ϋνα αςφαλϋσ περιβϊλλον για την 
περιόγηςη των μαθητών ςτο διαδύκτυο και ταυτϐχρονα ευνοοϑν την ϊμεςη διδαςκαλύα και 
τη ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών ςε αυτό. 

το πεδύο των μαθηματικών, με τισ υπϊρχουςεσ εφαρμογϋσ, παρϋχεται η ευκαιρύα 
ανϊπτυξησ ικανοτότων, καθώσ δύνονται δυνατϐτητεσ αλλαγόσ θϋςησ ςε αντικεύμενα, 
μϋτρηςησ και χειριςμοϑ αντικειμϋνων ςαν να όταν πραγματικϊ μπροςτϊ ςτουσ μαθητϋσ. Ο 
χειριςμϐσ των αντικειμϋνων με αυτϐ τον τρϐπο, ςυνειςφϋρει ςτην ουςιαςτικό κατανϐηςη 
μιασ μαθηματικόσ ϋννοιασ, μϋςω δοκιμών και πειραματιςμοϑ. Επύςησ, οι εφαρμογϋσ των 
μαθηματικών ςτα tablets, παρϋχουν την ευκαιρύα για ανϊπτυξη και διερεϑνηςη ιδεών, 
ελϋγχου και απϐρριψησ ό αποδοχόσ μύασ λϑςησ ςε ϋνα πρϐβλημα, διαδικαςύεσ που 
υλοποιοϑνται ςυντομϐτερα ςε ςχϋςη με τον παραδοςιακϐ τρϐπο προςϋγγιςησ. Σαυτϐχρονα, 
οι μαθητϋσ μποροϑν να κϊνουν μαθηματικϊ και εκτϐσ των τεςςϊρων τούχων τησ ςχολικόσ 
τϊξησ, χωρύσ τη χρόςη χαρτιών και μολυβιών. 

ϑμφωνα με ϋρευνα ςε μαθητϋσ ϐλων των τϊξεων, φαύνεται ϐτι εύναι ευχϊριςτη και 
διαςκεδαςτικό η χρόςη των tablets ςτα μαθόματα, με αποτϋλεςμα οι μαθητϋσ να δηλώνουν 
ικανοπούηςη και διϊθεςη να τα χρηςιμοποιόςουν ξανϊ ςτο πλαύςιο του εκϊςτοτε 
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου (Crichton et al., 2012). Επύςησ, ςϑμφωνα με τουσ ύδιουσ ερευνητϋσ, 
οι μαθητϋσ νιώθουν ϐτι μποροϑν να μϊθουν μαθηματικϋσ ϋννοιεσ με μεγαλϑτερη ευχϋρεια με 
τη χρόςη των tablets. 

Ουςιαςτικϊ, ϐπωσ υποςτηρύζεται απϐ την βιβλιογραφύα, η πιο ςημαντικό διαφορϊ των 
υπολογιςτών γραφεύου απϐ τα tablets εύναι η ϊμεςη επαφό με το αντικεύμενο (Segal, 2011). 
Αυτό η επαφό αποτελεύ ςημαντικϐ χαρακτηριςτικϐ των tablets, αφοϑ παρϋχεται η ευκαιρύα 
ςτουσ μαθητϋσ να ακουμπόςουν απευθεύασ την οθϐνη και να χειριςτοϑν με ϊλλο τρϐπο τα 
μαθηματικϊ αντικεύμενα και εργαλεύα ςε ςχϋςη με το πληκτρολϐγιο και το ποντύκι. Σϋλοσ, 
κϊποια επιπλϋον πλεονεκτόματα των tablets ςτην εκπαύδευςη εύναι η εϑκολη μεταφορϊ 
τουσ, η λειτουργικό διϊςταςη τησ οθϐνησ τουσ, οι ϊφθονεσ εφαρμογϋσ τουσ, η αξιοπούηςη 
πολυμεςικών εφαρμογών, οι πολλαπλού τρϐποι πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο, ϐπου ϐλα μαζύ 
δύνουν ϊπειρεσ δυνατϐτητεσ για μϊθηςη και διδαςκαλύα (Kinash, Brand & Mathew, 2012). 

Ψσ προσ την ύδια την εφαρμογό, την πρώτη χρονιϊ που ϋγινε διαθϋςιμη ςτα tablets, οι 
λειτουργύεσ που μποροϑςαν να πραγματοποιηθοϑν μϋςω των εικονιδύων όταν 
περιοριςμϋνεσ ςε ςχϋςη με το λογιςμικϐ για υπολογιςτϋσ γραφεύου, ενώ ταυτϐχρονα 
υπόρχαν μικρϋσ διαφορϋσ και μεταξϑ των εφαρμογών για iPad και Android τϐςο ωσ προσ 
την υλοπούηςη των λειτουργιών, ϐςο και ςτην οπτικό τουσ. Ψςτϐςο, ϐλεσ ςχεδϐν οι 
λειτουργύεσ υλοποιοϑνταν και ςτισ δϑο εφαρμογϋσ (apps), με διαφορετικό προςϋγγιςη, 
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παρϐτι ϐπωσ αναφϋρουν οι δημιουργού του λογιςμικοϑ, οι δϑο εφαρμογϋσ ςτηρύζονται πϊνω 
ςτον ύδιο κώδικα. Οι περιοριςμϋνεσ λειτουργύεσ που μποροϑςαν να πραγματοποιηθοϑν 
μϋςω των εικονιδύων, επηρϋαςε τον τρϐπο που εργϊςτηκαν οι μαθητϋσ ςε ςχϋςη με τουσ 
υπολογιςτϋσ γραφεύου. Επιπλϋον, ϐλεσ οι λειτουργύεσ τησ εφαρμογόσ του GeoGebra για 
υπολογιςτϋσ γραφεύου μποροϑν να πραγματοποιηθοϑν και με την χρόςη εντολών, κϊτι που 
δεν όταν εϑκολα υλοποιόςιμο ςτα tablets, αφοϑ απαιτοϑςε βαθϑτερη γνώςη και 
μεγαλϑτερη εναςχϐληςη των μαθητών. Ϊνασ ακϐμα περιοριςμϐσ και διαφοροπούηςη που 
υπόρχε την πρώτη χρονιϊ που ϋγινε διαθϋςιμη η εφαρμογό GeoGebra ςτα tablets, όταν η 
ϋλλειψη επεξηγόςεων ςτα εικονύδια, με αποτϋλεςμα να απαιτεύται εμπειρύα ώςτε να 
μπορϋςει κϊποιοσ να επιλϋξει το κατϊλληλο εικονύδιο για το δϐμημα που επιθυμοϑςε να 
αναπτϑξει. Επιπρϐςθετα, η πρώτη ϋκδοςη του GeoGebra για tablets δεν εύχε τη δυνατϐτητα 
εργαςύασ με το ϑςτημα Τπολογιςτικόσ Ωλγεβρασ (Computer Algebra System, CAS) και το 
υπολογιςτικϐ φϑλλο (worksheet). 

Ψςτϐςο, μϋςα ςε ϋνα χρϐνο, η εφαρμογό επαναςχεδιϊςτηκε και ςόμερα διαθϋτει πλόθοσ 
δυνατοτότων, ϋτςι ώςτε να μπορεύ να υποςτηριχθεύ ϐτι παρϋχει τα ύδια εργαλεύα με την 
ϋκδοςη για υπολογιςτό (χόμα 1). 

 

χόμα 1. Η εφαρμογό GeoGebra για iPad 

ημαντικϐ χαρακτηριςτικϐ των πρϐςφατων εκδϐςεων τησ εφαρμογόσ εύναι η ςϑνδεςη 
με το tube.geogebra.org, ϐπου οι δημιουργού δομημϊτων μποροϑν ϊμεςα να αναρτόςουν ςτο 
«ςϑννεφο» την δημιουργύα τουσ. 
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χόμα 2. Σα εικονύδια τησ εφαρμογόσ GeoGebra για iPad 

Παρϐλα αυτϊ, οι υπολογιςτικϋσ δυνατϐτητεσ των tablets εύναι περιοριςμϋνεσ ςε ςχϋςη με 
τουσ υπολογιςτϋσ γραφεύου. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα, κϊποια δομόματα και 
μικροπειρϊματα τϐςο απϐ τα ψηφιακϊ βιβλύα, ϐςο και απϐ το tube.geogebra.org να μην 
μποροϑν να φορτώςουν ςτα tablets ό να καθυςτεροϑν να φορτώςουν. Επιπλϋον, οριςμϋνεσ 
φορϋσ η εφαρμογό κλεύνει κατϊ τη διϊρκεια ανϊπτυξησ ενϐσ δομόματοσ, λϐγω των υψηλών 
υπολογιςτικών απαιτόςεων του δομόματοσ (χόμα 3). 

 

χόμα 3. Μύα καταςκευό με υψηλϋσ υπολογιςτικϋσ απαιτόςεισ για tablets ςτην 
πρώτη ϋκδοςη τησ εφαρμογόσ GeoGebra για tablets 

Όλα τα παραπϊνω και πρωτύςτωσ η διαθεςιμϐτητα τησ εφαρμογόσ (app) για tablets 
υπόρξε η αφετηρύα για να αναπτυχτεύ ςτο πλαύςιο του ςχολεύου, ο ϐμιλοσ «Μαθηματικό 
Διερεϑνηςη με το λογιςμικϐ GeoGebra ςτα tablets» (Mathematics with GeoGebra on Tablets, 
MathGeTa) για μαθητϋσ και μαθότριεσ γυμναςύου και λυκεύου που θα περιγραφεύ ςτην 
επϐμενη παρϊγραφο. 
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Ζ ιεηηνπξγία θαη νη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ MathGeTa 

το πλαύςιο τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, κϊθε χρϐνο προτεύνονται και μετϊ απϐ 
ϋγκριςη υλοποιοϑνται απϐ εκπαιδευτικοϑσ προγρϊμματα ςχολικών δραςτηριοτότων ϐπωσ 
αγωγόσ ςταδιοδρομύασ, περιβαλλοντικόσ αγωγόσ, αγωγόσ υγεύασ και πολιτιςτικών 
θεμϊτων. Σα προγρϊμματα αυτϊ λειτουργοϑν μετϊ την ολοκλόρωςη του πρωινοϑ 
προγρϊμματοσ και οι μαθητϋσ αςχολοϑνται με θϋματα του ενδιαφϋροντϐσ τουσ. 

ϑμφωνα με τα παραπϊνω προτϊθηκε, εγκρύθηκε και υλοποιόθηκε ϋνα πρϐγραμμα 
αγωγόσ ςταδιοδρομύασ ςτο πλαύςιο του ομύλου MathGeTa, με την ακϐλουθη περιγραφό: 
«τον ϐμιλο MathGeTa οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ θα εμπλακοϑν με τα Μαθηματικϊ, 
χρηςιμοποιώντασ το εκπαιδευτικϐ λογιςμικϐ ανοικτοϑ κώδικα GeoGebra μϋςω των tablets. Ο 
ϐμιλοσ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ/τριεσ που διαθϋτουν και ϋχουν την δυνατϐτητα να φϋρνουν 
το tablet ςτο ςχολεύο κατϊ την διϊρκεια λειτουργύασ του ομύλου. Μϋςω του ομύλου, 
επιδιώκεται η διευκϐλυνςη τησ κατανϐηςησ μαθηματικών εννοιών, η εκμϊθηςη του δυναμικοϑ 
λογιςμικοϑ GeoGebra, η ανϊπτυξη πνεϑματοσ ομαδοςυνεργατικϐτητασ μεταξϑ των 
μαθητών/τριών, η απϐκτηςη θετικϐτερησ ςτϊςησ απϋναντι ςτα Μαθηματικϊ και η ςωςτό 
χρόςη νϋων ψηφιακών εργαλεύων.». 

Ο ϐμιλοσ MathGeTa λειτοϑργηςε για πρώτη φορϊ ςτο ςχολεύο τον επτϋμβριο του 2013, 
και η λειτουργύα του ϋγινε εφικτό λϐγω τησ διαθεςιμϐτητασ τησ εφαρμογόσ του GeoGebra 
για tablets. Ο ϐμιλοσ λειτουργοϑςε μύα φορϊ την εβδομϊδα και η κϊθε ςυνϊντηςη διαρκοϑςε 
μιϊμιςη ώρα (δϑο διδακτικϋσ περιϐδουσ). Οι ςυναντόςεισ πραγματοποιοϑνταν ςε χώρο 
εκτϐσ τησ παραδοςιακόσ ςχολικόσ τϊξησ, ενώ κατϊ την διϊρκεια λειτουργύασ υπϊρχει 
πνεϑμα αυτενϋργειασ, ςυνεργαςύασ και ςυμμετοχόσ (χόμα 4). 

 

χόμα 4. Μϋλη του ομύλου MathGeTa ςυνεργϊζονται 

Η γνώςη του λογιςμικοϑ GeoGebra δεν όταν προαπαιτοϑμενη. Ϊτςι, ςτην πρώτη 
ςυνϊντηςη ςυζητόθηκαν πολϑ βαςικϊ θϋματα που ςχετύζονταν με το λογιςμικϐ και τα 
tablets, ϐπωσ ο τρϐποσ εγκατϊςταςησ, το αποθετόριο των δομημϊτων, το κανϊλι 
tube.geogebra.org κ.α. Επιπλϋον, ςτην πρώτη ςυνϊντηςη, οι μαθητϋσ αναφϋρθηκαν ςτουσ 
λϐγουσ ςυμμετοχόσ τουσ ςτον ϐμιλο. Ωμεςα φϊνηκε ϐτι ςυγκροτοϑςαν μύα ομϊδα απϐ 
μαθητϋσ και των τεςςϊρων τϊξεων (απϐ Α΄ γυμναςύου μϋχρι Α΄ λυκεύου) που ϐλοι 
ενδιαφϋρονταν για τα μαθηματικϊ. Ψςτϐςο, οι μαθητϋσ δεν εύχαν το ύδιο μαθηματικϐ 
υπϐβαθρο ςτα μαθηματικϊ. Λϐγω αυτοϑ του χαρακτηριςτικοϑ, οι μαθητϋσ μεγαλϑτερων 
τϊξεων καθοδηγοϑςαν τουσ μαθητϋσ μικρϐτερων τϊξεων εύτε εξηγώντασ μαθηματικϋσ 
ϋννοιεσ, εύτε διευκολϑνοντασ ςτην φϊςη τησ μαθηματικόσ διερεϑνηςησ. 
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ε κϊθε ςυνϊντηςη οι μαθητϋσ λϊμβαναν ϋνα φϑλλο εργαςύασ, το οπούο μελετοϑςαν και 
δοϑλευαν ςυνεργατικϊ. τισ ςυναντόςεισ οι μαθητϋσ εςτύαςαν ςτισ γεωμετρικϋσ 
μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που φαύνονται ςτον Πύνακα 1. 

Πύνακασ 1. υναντόςεισ ομύλου 

υνϊντηςη Μαθηματικό Περιεχόμενο 
1η ςυνϊντηςη Γνωριμύα 
2η ςυνϊντηςη Δυναμικϊ ςημεύα, γραμμϋσ και κϑκλοι 
3η υνϊντηςη Διερευνώντασ τα τρύγωνα και τα τετρϊγωνα 
4η υνϊντηςη Καταςκευό Εξαρτόςεων (κϊθετεσ, παρϊλληλεσ κ.α.) 
5η υνϊντηςη Μεταςχηματιςμϐσ ςχημϊτων 
6η υνϊντηςη Διερευνώντασ το ϊθροιςμα των γωνιών πολυγώνου 
7η και 8η υνϊντηςη Φριςτουγεννιϊτικεσ δυναμικϋσ καταςκευϋσ 
9η και 10η υνϊντηςη Προετοιμαςύα για τη Διεθνό Μαθηματικό Εβδομϊδα 
11η και 12η υνϊντηςη Προετοιμαςύα για τη Διεθνό Μαθηματικό Εβδομϊδα 
13η και 14η υνϊντηςη Καταςκευό παιχνιδιοϑ για φιλανθρωπικό δρϊςη 
15η και 16η υνϊντηςη Καταςκευό παιχνιδιοϑ για φιλανθρωπικό δρϊςη 
17η και 18η υνϊντηςη Καταςκευό παιχνιδιοϑ για μαθητικϐ διαγωνιςμϐ 
19η και 20η υνϊντηςη Καταςκευό παιχνιδιοϑ για μαθητικϐ διαγωνιςμϐ 

ύνολο 40 διδακτικϋσ περύοδοι 
 

ε κϊθε ςυνϊντηςη, εκτϐσ απϐ την χρόςη των tablets και του λογιςμικοϑ GeoGebra, οι 
μαθητϋσ ςυζητοϑςαν τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που όδη γνώριζαν ό/και προςϋγγιζαν τισ νϋεσ 
ϋννοιεσ με την απαραύτητη βοόθεια. Επιπλϋον, ϐπου όταν δυνατϐ, οι μαθηματικϋσ ϋννοιεσ 
ςυνδυϊζονταν με τμόματα απϐ τα τοιχεῖα Εὐκλεύδου (χόμα 2), ώςτε οι μαθητϋσ να 
επαναπροςεγγύςουν την πορεύα εξϋλιξησ μιασ επιςτόμησ και τη διαχρονικϐτητα που την 
χαρακτηρύζει. 

 

χόμα 5. Η προςϋγγιςη τησ μαθηματικόσ ϋννοιασ από το 300 π.Φ. (Ευκλεύδησ), ςτο 
ςόμερα και ςτο GeoGebra 

την πορεύα των ςυναντόςεων αποφαςύςτηκε η ςυμμετοχό του ομύλου ςτη Διεθνό 
Μαθηματικό Εβδομϊδα, ϐπου οι μαθητϋσ ςτο πλαύςιο των εργαςιών του ςυνεδρύου 
παρουςύαςαν το ϋργο του ομύλου και τισ δρϊςεισ τουσ. 

τη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ καταςκεϑαςαν ςτα tablets το παιχνύδι tangram, το οπούο 
ϋπαιξαν μαθητϋσ και γονεύσ. Με το παιχνύδι επιδιώχθηκε α) να ςυγκεντρωθεύ ϋνα ποςϐ για 
τισ φιλανθρωπικϋσ δρϊςεισ των μαθητικών κοινοτότων και β) να δουν και να κατανοόςουν 
οι επιςκϋπτεσ ϐτι τα μαθηματικϊ ξεφεϑγουν απϐ τα ςτενϊ ϐρια τησ ςχολικόσ τϊξησ και 
αποτελοϑν ϋναν κώδικα επικοινωνύασ με ποικύλεσ εφαρμογϋσ ςτην καθημερινό ζωό. το 
πλαύςιο τησ καταςκευόσ, οι μαθητϋσ αςχολόθηκαν με τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που 
απαιτοϑςε η δημιουργύα του tangram. Η επιλογό του ςυγκεκριμϋνου παιχνιδιοϑ ϋγινε για 
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δϑο λϐγουσ: α)  επειδό εύναι ϋνα παιχνύδι που ϐλοι ϋχουν γνωρύςει ςτα βιβλύα των ςχολικών 
μαθηματικών του δημοτικοϑ και τησ A γυμναςύου και β) επειδό περιλαμβϊνει ϋνα πλόθοσ 
μαθηματικών εννοιών που διερευνόθηκαν ςτο πλαύςιο του ομύλου. Η δημιουργύα του 
παιχνιδιοϑ δεν όταν ιδιαύτερα εϑκολη για ϐλουσ τουσ μαθητϋσ, αφοϑ απαιτοϑςε οριςμϋνεσ 
μαθηματικϋσ γνώςεισ που δεν εύχαν οι μαθητϋσ του ομύλου που πηγαύνουν ςτην Α΄ 
γυμναςύου. Παρϐλα αυτϊ, ςτο πλαύςιο τησ ςυνεργαςύασ που εύχε αναπτυχθεύ, οι μεγαλϑτεροι 
μαθητϋσ εξόγηςαν τισ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ που απαιτοϑνταν, ώςτε να μπορϋςουν ϐλοι να 
κϊνουν την ςυγκεκριμϋνη καταςκευό. Σο παιχνύδι εύχε μια διαγωνιςτικό μορφό, ϐπου ο 
ςυμμετϋχων με τον καλϑτερο χρϐνο καταςκευόσ δϑο ςχεδύων tangram κϋρδιςε ϋνα tablet. 
Σο παιχνύδι εύχε υψηλό ςυμμετοχό και ϋμειναν ενθουςιαςμϋνοι γονεύσ και μαθητϋσ. 

Επιπρϐςθετα, το παιχνύδι που καταςκεϑαςαν οι μαθητϋσ, αξιοποιόθηκε ςτο πλαύςιο του 
πανελλόνιου μαθηματικοϑ διαγωνιςμοϑ για μαθητϋσ γυμναςύου με θϋμα: «Εφαρμογϋσ των 
Μαθηματικών ςε Παιχνύδια», ϐπου οι μαθητϋσ παρουςύαςαν την ϐλη πορεύα καταςκευόσ και 
τη ςυνειςφορϊ του παιχνιδιοϑ ςτισ φιλανθρωπικϋσ δρϊςεισ που ϋκαναν. Η ςυμμετοχό ςτον 
διαγωνιςμϐ οδόγηςε ςτο πρώτο βραβεύο ομαδικόσ εργαςύασ λϐγω τησ πρωτοτυπύασ του 
θϋματοσ και των ιδεών που παρουςιϊζονταν, τησ δημιουργικϐτητασ και των καινοτϐμων 
ςτοιχεύων του ϋργου, τησ ποιϐτητασ τησ παρουςύαςησ (ςαφόνεια, χρόςη βοηθητικοϑ υλικοϑ, 
δομό τησ εργαςύασ, η αναφορϊ των πηγών), τησ αναγνώριςησ και τησ ανϊδειξησ των 
Μαθηματικών δομών ςτο παιχνύδι, τησ τεκμηριωμϋνησ ανϊλυςησ των Μαθηματικών 
ιςχυριςμών με βϊςη τισ γνώςεισ του γυμναςύου και τησ ορθόσ χρόςησ τησ μαθηματικόσ 
γλώςςασ και ορολογύασ που χρηςιμοποιόθηκε. 

πκπεξάζκαηα 

Η αξιοπούηςη των tablets και τησ εφαρμογόσ GeoGebra ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ ενϐσ 
προγρϊμματοσ αγωγόσ ςταδιοδρομύασ, αποτελεύ ϋνα ευχϊριςτο και ςυνϊμα ενδιαφϋρον 
μοντϋλο μϊθηςησ μαθηματικών και ανϊπτυξησ δεξιοτότων για το μϋλλον των μαθητών. 

Η ςϑνδεςη τησ ςϑγχρονησ τεχνολογύασ με τα μαθηματικϊ, η ςυνεργαςύα και η 
διαδικτυακό ςϑνδεςη με μαθηματικϋσ καταςκευϋσ ϊλλων ατϐμων, αλλϊ και η ϊνεςη ςτη 
μεταφορϊ και ςτον τρϐπο εργαςύασ λϐγω τησ φορητϐτητασ των tablets, αποτελοϑν ςτοιχεύα 
που ενιςχϑουν την καταλληλϐτητα τουσ για την εκπαύδευςη και ςτην παραδοςιακό τϊξη. 
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Γεσκεηξηθέο απνδείμεηο ζηηο ηαπηφηεηεο-αληζνηαπηφηεηεο  
  

Νάθνο Αι. Κσλζηαληίλνο  

χολικϐσ ϑμβουλοσ Μαθηματικών Αιτωλ/νύασ  
nakosk@sch.gr 

Πεξίιεςε 

Σα Μαθηματικϊ ωσ καθαρϊ θεωρητικό επιςτόμη δημιουργόθηκαν και 
αναπτϑχθηκαν ςτην αρχαύα Ελλϊδα. Οι αρχαύοι Ϊλληνεσ, μαζύ με την θεωρύα τουσ, 
επινϐηςαν και την ορολογύα τησ επιςτόμησ, προςδιϐριςαν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ, 
ϊςκηςαν τον κριτικϐ λϐγο, ειςόγαγαν την αποδεικτικό διαδικαςύα και οικοδϐμηςαν 
τον παραγωγικϐ ςυλλογιςμϐ. τα ϋργα των αρχαύων Ελλόνων θα βροϑμε ϐλεσ 
ςχεδϐν τισ μεθϐδουσ απϐδειξησ. Εξϊλλου, η αξιωματικό θεμελύωςη εύναι ϋνασ ϊλλοσ 
τομϋασ που ξεκύνηςε απϐ την αρχαύα Ελλϊδα, κλαςςικϐ παρϊδειγμα τησ οπούασ εύναι 
τα «τοιχεύα του Ευκλεύδη». Ο Ευκλεύδησ κατϋγραψε τισ αρχικϋσ ϋννοιεσ των 
γεωμετρικών αντικειμϋνων, τισ βαςικϋσ ιδιϐτητεσ και καθιϋρωςε τουσ οριςμοϑσ. Σα 
«τοιχεύα» εύναι ϋνα απϐ τα ςημαντικϐτερα μαθηματικϊ ϋργα ϐλων των εποχών, 
αφοϑ εδώ και πλϋον των 2.300 χρϐνων χρηςιμεϑει ωσ ςταθερϐ κεύμενο για την 
διδαςκαλύα των βαςικών μαθηματικών εννοιών. Σο βιβλύο ΙΙ εύναι το μικρϐτερο ςε 
ϋκταςη ςε ςχϋςη με τα ϊλλα. Σο κυριϐτερο χαρακτηριςτικϐ του εύναι η θεματικό 
ομοιογϋνεια και ςυμπϊγεια. Οι πρώτεσ δϋκα προτϊςεισ αποτελοϑν αυτϐ που λϋμε 
ςόμερα «Γεωμετρικό Ωλγεβρα» των αρχαύων Ελλόνων, δηλαδό αλγεβρικϋσ ςχϋςεισ 
που αποδεικνϑονται με γεωμετρικϋσ μεθϐδουσ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Μαθηματικϊ, τοιχεύα του Ευκλεύδη, Γεωμετρικό Ωλγεβρα, 
γεωμετρικϋσ αποδεύξεισ 

Δηζαγσγή 

Σο βιβλύο ΙΙ εύναι το μικρϐτερο βιβλύο των ςτοιχεύων, απλϊ εύναι πολϑ ςημαντικϐ γιατύ 
ειςϊγει την Γεωμετρικό Ωλγεβρα των Ελλόνων και ορύζει ϋνα νϋο γεωμετρικϐ ςχόμα, το 
γνώμονα, που εύχε μεγϊλη εφαρμογό για τη λϑςη γεωμετρικών προτϊςεων ςτην 
αρχαιϐτητα. Περιϋχει δϑο οριςμοϑσ και 14 προτϊςεισ. Οι δϑο οριςμού καθορύζουν την ϋννοια 
του ορθογώνιου παραλληλϐγραμμου και του γνώμονα. Ο οριςμϐσ του γνώμονα, κατϊ τον 
Διογϋνη τον Λαϋρτιο, οφεύλεται ςτον Αναξύμανδρο.  Οι προτϊςεισ του βιβλύου ΙΙ εύναι 
εφαρμογϋσ ςτισ προτϊςεισ 44 και 45 του βιβλύου Ι και αρκετϋσ αναφϋρονται ςε 
μεταςχηματιςμοϑσ επιφανειών. Μερικϋσ απϐ τισ προτϊςεισ αυτϋσ αναφϋρονται ςτη 
γεωμετρικό λϑςη εξιςώςεων 2ου βαθμοϑ, ςτη λϑςη εξιςώςεων που αργϐτερα ονομϊςθηκαν 
εξιςώςεισ PELL, ςτουσ πλευρικοϑσ και διαμετρικοϑσ αριθμοϑσ, ςτην επιβεβαύωςη 
αλγεβρικών ςχϋςεων, ςτην γενύκευςη του Πυθαγορεύου Θεωρόματοσ. Οι προτϊςεισ 5, 6, 11, 

14 αναφϋρονται ουςιαςτικϊ ςτη λϑςη των εξιςώςεων 
2 2αx-x =β ,

2 2αx+x =β , 
2 2x +αx=α ,

2x =αβ . Ειδικϊ η πρϐταςη 11 αφορϊ ςτο πρϐβλημα τησ χρυςόσ τομόσ, το οπούο αποδύδεται 

ςτουσ Πυθαγορεύουσ, δηλαδό να διαιρεθεύ ευθϑγραμμο τμόμα α ςε μϋςο και ϊκρο λϐγο: 
α x

=
x α-x

 ό 
2x =α (α-x) ό 

2 2x +αx=α . Οι προτϊςεισ  9, 18, 10 εύναι πολϑ ςημαντικϋσ, γιατύ 

μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτη λϑςη διοφαντικών εξιςώςεων τησ γενικόσ μορφόσ:  
2 2x =ας 1 , που εύναι γνωςτϋσ ωσ εξιςώςεισ του PELL. 
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Σα «ςτοιχεύα» εύναι ϋνα απϐ τα πιο ςημαντικϊ ϋργα ςτην ιςτορύα των μαθηματικών. 
Ϊχουν χρηςιμοποιηθεύ ςαν βϊςη για την γεωμετρικό εκπαύδευςη ϐλησ τησ Δϑςησ για τα 
τελευταύα 2000 χρϐνια. Δεν υπϊρχουν πολλϋσ αναφορϋσ ςτη ζωό του Ευκλεύδη. Δεν ξϋρουμε 
τισ ακριβεύσ ημερομηνύεσ γϋννηςησ και θανϊτου του. Γεννόθηκε περύπου το 325 π.Φ. και 
πϋθανε το 265 π.Φ. Αν και υπϊρχουν αμφιβολύεσ λϋγεται ϐτι μαθότευςε ςτην ακαδημύα του 
Πλϊτωνα και ϋμεινε εκεύ μϋχρισ ϐτου ο Πτολεμαύοσ τον προςκϊλεςε να διδϊξει ςτο νϋο του 
πανεπιςτόμιο ςτην Αλεξϊνδρεια. Εκεύ ο Ευκλεύδησ ύδρυςε τη μαθηματικό ςχολό του και 
ϋμεινε μϋχρι το τϋλοσ τησ ζωόσ του. Οι μϋθοδοι διδαςκαλύασ του εύχαν εμπνευςτεύ απϐ αυτϋσ 
του Αρχιμόδη. 

Εύχε τη φόμη ϐτι όταν δύκαιοσ, υπομονετικϐσ, ϋντιμοσ, ευγενικϐσ αλλϊ και ςαρκαςτικϐσ. 
Μια ιςτορύα λϋει ϐτι ϋνασ απϐ τουσ ςπουδαςτϋσ του παραπονϋθηκε ϐτι δεν εύχε κανϋνα 

κϋρδοσ απϐ τα μαθηματικϊ που μϊθαινε. Σϐτε ο Ευκλεύδησ κϊλεςε γρόγορα ςτο ςκλϊβο του 
για να δώςει ςτο αγϐρι ϋνα νϐμιςμα επειδό  "ϋπρεπε να κερδύςει απϐ αυτϊ που μαθαύνει."  

Μια ϊλλη ιςτορύα λϋει ϐτι ο Πτολεμαύοσ τον ρώτηςε εϊν υπϊρχει κϊποιοσ ευκολϐτεροσ 
τρϐποσ να μϊθει γεωμετρύα απ' ϐτι με την εκμϊθηςη ϐλων των θεωρημϊτων. Ο Ευκλεύδησ 
απϊντηςε ϐτι «δεν υπϊρχει βαςιλικϐσ δρϐμοσ ςτη γεωμετρύα» και ϋςτειλε το βαςιλιϊ ςτη 
μελϋτη.  

Ϊργα του εκτϐσ απϐ τα ςτοιχεύα εύναι     
 Δεδομϋνα  
 Σμόματα των αριθμών 
 Υαινϐμενα 
 Οπτικϊ 
 Κατοπτρικϊ 
 τοιχεύα  μουςικόσ 
 Βιβλύα περύ διαιρϋςεων 
 Πορύςματα 
 Κωνικϊ 
 Σϐποι προσ επιφϊνειασ 
 Χευδϊρια 
 Μηχανικό  και 
 Περύ βαρϋων και ελαφρών ςωμϊτων. 

Όλα εύναι ςτα αρχαύα Ελληνικϊ εκτϐσ απϐ τα «τμόματα των αριθμών» που ϋχουν 
διατηρηθεύ μϐνο μϋρη τουσ ςτα Αραβικϊ. Όλα ϋχουν την βαςικό δομό των «ςτοιχεύων» με 
οριςμοϑσ και αυςτηρϊ αποδεδειγμϋνεσ προτϊςεισ. Πολλϋσ  πληροφορύεσ  και  αναφορϋσ 
ϋχουμε απϐ πολλοϑσ αρχαύουσ ϋλληνεσ μαθηματικοϑσ, ςχολιαςτϋσ, μεταφραςτϋσ. Επύςησ ςε 
ελληνικϊ χειρϐγραφα, ϋργα  ϊλλων   αρχαύων Ελλόνων μαθηματικών, ςε αραβικϋσ 
μεταφρϊςεισ, ϐπου   περιϋχονται     τμόματα  η ολϐκληρα    ϋργα  του Ευκλεύδη. Σα 
«δεδομϋνα» εύναι ϊμεςα ςυςχετιζϐμενα με τα πρώτα τϋςςερα βιβλύα απϐ τα ςτοιχεύα καθώσ 
αφοροϑν οριςμοϑσ, αξιώματα. Σα «τμόματα των αριθμών» αποτελοϑνται απϐ 36 προτϊςεισ 
– υποδεύξεισ για τον διαχωριςμϐ διϊφορων ςχημϊτων ςε ϋνα ό δϑο ύςα μϋρη ό με 
ςυγκεκριμϋνεσ αναλογύεσ. Σα «φαινϐμενα»  ϋχουν να κϊνουν με τα ςφαιρικϊ ςχόματα και 
ϋχουν ςα ςκοπϐ να εξηγόςουν τισ κινόςεισ των πλανητών. Σα «οπτικϊ» εύναι το πιο 
πρϐςφατο διαςωθϋν. τουσ οριςμοϑσ του ακολουθεύ την Πλατωνικό παρϊδοςη που λϋει ϐτι 
η ϐραςη προϋρχεται απϐ ιδιαύτερεσ ακτύνεσ που προϋρχονται απϐ το μϊτι. χετύζει το 
μϋγεθοσ των αντικειμϋνων με την απϐςταςη και την γωνύα θϋαςησ. Γεωμετρύα εύναι ο 
κλϊδοσ των μαθηματικών που αςχολεύται με τη μελϋτη χωρικών ςχϋςεων, δηλαδό ςχϋςεων 
μεταξϑ ςχημϊτων που ϋχουν ιδιϐτητεσ ϐπωσ μόκοσ και ϐγκο και εκτεύνονται ςτο χώρο. 
Εμπειρικϊ, αλλϊ και διαιςθητικϊ, οι ϊνθρωποι απϐ την αρχαιϐτητα χαρακτόριζαν το χώρο 
μϋςω ςυγκεκριμϋνων θεμελιωδών εννοιών, ϐπωσ εύναι η επιφϊνειεσ οι γραμμϋσ και τα 
ςημεύα. Λϐγω των ϊμεςων πρακτικών τησ εφαρμογών, η Γεωμετρύα όταν ανϊμεςα ςτουσ 
πρώτουσ ιςτορικϊ κλϊδουσ των μαθηματικών. Οι Αρχαύοι Ϊλληνεσ, θεωρώντασ ϐτι τα 
Μαθηματικϊ πρϋπει να εύναι διαχωριςμϋνα απϐ την εμπειρικό γνώςη οδηγόθηκαν ςτη 
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θεμελύωςη του πρώτου αξιωματικοϑ ςυςτόματοσ των μαθηματικών, αυτϐ τησ Ευκλεύδειασ 
Γεωμετρύασ.  Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο Ευκλεύδησ περύπου το 300 π.Φ. με το βιβλύο του "τοιχεύα" 
που το αποτελοϑςαν 13 τϐμοι, όταν ο πρώτοσ που τοποθϋτηςε τη γεωμετρύα ςε αξιωματικό 
βϊςη, δικαιολογημϋνοσ λοιπϐν και ο ϐροσ «Ευκλεύδεια γεωμετρύα». Σο αντικεύμενο τησ 
Ευκλεύδειασ Γεωμετρύασ εύναι η μελϋτη του χώρου και των ςχημϊτων που μποροϑν να 
νοηθοϑν μϋςα ςε αυτϐν. Γενικϐτερα ςτο χώρο διακρύνουμε τα ςημεύα (χωρύσ καμύα 
διϊςταςη), τισ γραμμϋσ (με μύα διϊςταςη) και τισ επιφϊνειεσ (με δϑο διαςτϊςεισ). Οι 
επιφϊνειεσ διαχωρύζουν τα αντικεύμενα μεταξϑ τουσ ό απϐ το περιβϊλλον. Πϊνω ςε μια 
επιφϊνεια μποροϑμε να θεωρόςουμε γραμμϋσ, οι οπούεσ μϊλιςτα μποροϑν να οριοθετηθοϑν. 
την καθημερινό γλώςςα μιλϊμε π.χ. για «γραμμϋσ τησ αςφϊλτου» ό «ςιδηροδρομικϋσ 
γραμμϋσ», ό «ακτοπλοώκϋσ γραμμϋσ» λαμβϊνοντασ πϊντα υπϐψη κϊποια αρχό (αφετηρύα) 
και κϊποιο τερματικϐ ςημεύο. την καθημερινό γλώςςα δεχϐμαςτε τισ προςεγγύςεισ ενώ 
ςτην γεωμετρύα ϐχι. Λειτουργοϑμε αναγκαςτικϊ πολλϋσ φορϋσ και με αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ 
που αποκαλοϑμε ϊλλοτε «πρωταρχικοϑσ ϐρουσ» και ϊλλοτε «γεωμετρικϋσ προτϊςεισ». Η 
Ευκλεύδεια Γεωμετρύα θεμελιώνεται πϊνω ςε κϊποιεσ προτϊςεισ που δεχϐμαςτε ωσ 
αληθινϋσ: τα αξιώματα. Κϊθε ϊλλη πρϐταςη (διαφορετικό απϐ τα αξιώματα) την θεωροϑμε 
ωσ αληθό μϐνο εϊν ϋχουμε καταλόξει ςε αυτό αποδεικνϑοντασ την με βϊςη τα αξιώματα 
(κατϊ ςυνϋπεια κϊθε αποδεδειγμϋνη πρϐταςη μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την απϐδειξη 
μύασ ϊλλησ πρϐταςησ). Κϊθε πρϐταςη περιϋχει την υπϐθεςη και το ςυμπϋραςμα, ςτο οπούο 
καταλόγουμε με τη βοόθεια τησ απϐδειξησ. Η «υπϐθεςη» και το «ςυμπϋραςμα» λϋγονται 
ςυνθόκεσ τησ πρϐταςησ. τη Γεωμετρύα δϑο προτϊςεισ μπορεύ να λϋγονται:  αντύςτροφεσ: 
ϐταν κϊθε μια ϋχει ωσ υπϐθεςη το ςυμπϋραςμα τησ ϊλλησ.   αντύθετεσ: ϐταν οι ςυνθόκεσ 
(υπϐθεςη και ςυμπϋραςμα) τησ μιασ αποτελοϑν αρνόςεισ των ςυνθηκών τησ ϊλλησ, και 
αντιςτροφοαντύθετεσ: ϐταν κϊθε μια ϋχει ωσ υπϐθεςη την ϊρνηςη του ςυμπερϊςματοσ τησ 
ϊλλησ.  Αν δϑο προτϊςεισ ςχετύζονται με μύα απϐ τισ τρεισ προηγοϑμενεσ ςχϋςεισ τϐτε η μύα 
καλεύται ευθεύα πρϐταςη και η ϊλλη «αντύςτροφη» ό «αντύθετη» ό «αντιςτροφοαντύθετη», 
αντύςτοιχα.  Δϑο αντύςτροφεσ προτϊςεισ λϋγονται και ιςοδϑναμεσ ϐπου η κϊθε μια εξ αυτών 
ονομϊζεται αναγκαύα και ικανό ςυνθόκη για την ϊλλη.  Κατϊ την εξϋταςη των γεωγραφικών 
ςχημϊτων η Γεωμετρύα διακρύνεται ςτην Επιπεδομετρύα και ςτη τερεομετρύα. 

Γεσκεηξηθή Απφδεημε ηεο Αληζφηεηαο Cauchy-Schwarz 

Για κϊθε , , ,a b x y  ιςχϑει η ανιςότητα Cauchy-Schwarz: 

2 2 2 2ax by a b x y     

 
Απϐδειξη 

 

Σο αριςτερϐ ορθογώνιο ϋχει εμβαδϐν 
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   2 2 2 2

1

1 1
2

2 2
E a y b x a b x y h x y a b x y h x y

 
           

 
, 

ενώ το δεξύ ςχόμα ϋχει εμβαδϐν 

2 2 2 2 2 2 2 2

2

1 1
2

2 2
E a b x y a b x y a b x y a b x y

 
          

 
 

Επειδό 
2 2h a b  , θα εύναι 

1 2E E . Ωρα, 

   2 2 2 2a y b x a b x y a b x y         

2 2 2 2a b a x b y x y a b x y a b x y            

2 2 2 2a x b y a b x y       

και επομϋνωσ, απϐ την τριγωνικό ανιςϐτητα, 

2 2 2 2ax by a x b y a b x y        

Γεσκεηξηθή Απφδεημε  ηεο   Πξφηαζεο: Αλ Γ κέζν ηνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ 

θαη Γ ζεκείν ηνπ ηκήκαηνο,  ηφηε ηζρχεη ε ζρέζε (*) 

 
                                        Γ 
 
       Α                                              Δ        Β 
 

Απόδειξη 
Ϊςτω ΓΔ = x, ΒΔ = ψ.  Σϐτε ΑΓ = ΓΒ = x + ψ. 

ΑΔ = x + ψ + x = 2x+ψ  και ϊρα η (*) γύνεται 
2 2 2 2 2(2x+ς) +ς =2x =2x +2(x+ς)             

                                         x         ψ           x      
                                    x     
                         
                          
                              ψ   
                                                                                                                            
                              
               
                         

Γεσκεηξηθή Απφδεημε ηεο Πξφηαζεο  (α +β)
2
  ≥ 4αβ 

 
          α                β                                 Δ ηεη  =(α +β)

2
 

   

 ψ2                    

                

   αβ  

αβ    Μ 

 

    αβ               

   αβ  
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     Δ ηεη= α β+ α β+ α β+ α β+ Μ 

           =4αβ+Μ 

            Άξα  (α+ β)
2
=4αβ+Μ ≥ 4αβ 

                Γειαδή 

       (α+ β)
2
 ≥ 4αβ 

 

 

Γεωμετρικό Απόδειξη  τησ   Πρόταςησ (α + β)2  = α2+β2+2αβ 
 

Απϐδειξη 

 

                                                                 Ε τετ  =(α +β)2 
                                                                Ε τετ = α2+β2+αβ+αβ = α2+β2+2αβ 
                               α                  β 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Ωρα  (α + β)2  = α2+β2+2α 

Γεωμετρικό  Απόδειξη  τησ   Πρόταςησ: Αν  α>1, τότε α2 >  α 
 

Απϐδειξη 
 

Επειδό  α.1 =α   καταςκευϊζουμε  τετρϊγωνο  με  ακμό α  και  ορθογώνιο   
παραλληλϐγραμμο με  βϊςη α  και ϑψοσ     

                                              α  
 
 
                                    1 

                                                   α 
Σϐτε εύναι  Εμβαδϐν τετραγώνου =  α2, Εμβαδϐν ορθογώνιου = α.1 =α, υνεπώσ α2  >  α 

πκπεξάζκαηα 

Η Επιςτόμη ανϑψωνε τον Ωνθρωπο, απϐ ϋρμαιο των φυςικών φαινομϋνων, ςε κυρύαρχο, 
κατϊ κϊποιο τρϐπο, αυτών.  Και οι Ϊλληνεσ, διαιςθανϐμενοι το μεγαλεύο του ϋργου τουσ, 
τϐλμηςαν να ςυνοψύςουν τισ δυνατϐτητεσ αυτοϑ με τισ δϑο χαρακτηριςτικϋσ ρόςεισ του 
Πλϊτωνα και του Αρχιμόδη: «Αεύ ο Θεϐσ ο Μϋγασ γεωμετρεύ...» και «Δῶσ μοι πᾶ ςτῶ καὶ τὰν 
γᾶν κινϊςω» 

Σα Μαθηματικϊ ωσ καθαρϊ θεωρητικό επιςτόμη δημιουργόθηκαν και αναπτϑχθηκαν 
ςτην αρχαύα Ελλϊδα. Οι αρχαύοι Ϊλληνεσ, μαζύ με την θεωρύα τουσ, επινϐηςαν και την 
ορολογύα τησ επιςτόμησ, προςδιϐριςαν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ, ϊςκηςαν τον κριτικϐ  λϐγο, 
ειςόγαγαν την αποδεικτικό διαδικαςύα και οικοδϐμηςαν τον παραγωγικϐ ςυλλογιςμϐ. τα 
ϋργα των αρχαύων Ελλόνων θα βροϑμε ϐλεσ ςχεδϐν τισ μεθϐδουσ απϐδειξησ.  Εξϊλλου, η 
αξιωματικό θεμελύωςη εύναι ϋνασ απλϐσ τομϋασ που ξεκύνηςε απϐ την αρχαύα Ελλϊδα, 
κλαςςικϐ παρϊδειγμα τησ οπούασ εύναι τα «τοιχεύα του Ευκλεύδη». τα δεκατρύα βιβλύα 

 

α 

β 

β 

α 
α2     

β2  
β 
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των «τοιχεύων» ο Ευκλεύδησ παρουςιϊζει ϐλη την ςτοιχειώδη Ελληνικό γεωμετρικό γνώςη. 
Περιλαμβϊνει θεωρόματα και ςϑνταξη τησ επύπεδησ και ςτερεϊσ γεωμετρύασ, μαζύ με την 
θεωρύα των αναλογιών, ςυμμετριών, αριθμών και ϋναν τϑπο γεωμετρικόσ ϊλγεβρασ. Δεν 
όταν ο μϐνοσ που ϋγραψε ςτοιχεύα γεωμετρύασ. Τπόρχαν και ϊλλοι πριν απϐ αυτϐν ϐπωσ ο 
Ιπποκρϊτησ απϐ τη Φύο και ϊλλοι. Ψςτϐςο τα ϋργα του Ευκλεύδη αναγνωρύςτηκαν γρόγορα 
ωσ ανώτερα. Δεν εύναι γνωςτϐ κατϊ πϐςο ϐλα τα θεωρόματα όταν δικϊ του. Τπϊρχουν 
επιρροϋσ απϐ τον Θαλό, τον Ιπποκρϊτη και τον Πυθαγϐρα. Παρϐλα αυτϊ η διαμϐρφωςη των 
ςτοιχεύων εύναι αποκλειςτικϊ δικό του. Κϊθε τϐμοσ απαριθμεύ διϊφορουσ οριςμοϑσ και 
αξιώματα που ακολουθοϑνται απϐ τα θεωρόματα, τα οπούα ακολουθοϑνται απϐ τισ 
αποδεύξεισ. Κϊθε δόλωςη αποδεύχθηκε, ανεξϊρτητα αν εύναι προφανόσ. Ο Ευκλεύδησ επϋλεξε 
τα αξιώματϊ του προςεκτικϊ, επιλϋγοντασ μϐνο τισ πιο βαςικϋσ και αυτονϐητεσ προτϊςεισ 
ωσ βϊςη τησ εργαςύασ του. Πριν, οι ϊλλεσ ςχολϋσ εύχαν ϋνα διαφορετικϐ ςϑνολο αξιωμϊτων 
η κϊθε μύα. Μερικϊ απϐ τα οπούα όταν πολϑ αμφιςβητόςιμα. Σο ϋργο αυτϐ βοόθηςε πολϑ 
ςτο να τυποποιόςει τα ελληνικϊ μαθηματικϊ. Όςον αφορϊ ςτο περιεχϐμενο, κϊλυψε την 
κλύμακα τησ αρχαύασ ςκϋψησ.  Ειδικϊ τα αξιοςημεύωτα θϋματα περιλαμβϊνουν τη μϋθοδο 
τησ απαγωγόσ ςε ϊτοπο, που χρηςιμοποιόθηκαν απϐ τον Αρχιμόδη ςτην εφεϑρεςη του 
ακϋραιου υπολογιςμοϑ, και τησ απϐδειξησ ϐτι το ςϑνολο ϐλων των πρώτων  αριθμών εύναι 
ϊπειρο. "Σα ςτοιχεύα" μεταφρϊςτηκαν και ςτα λατινικϊ και ςτα Αραβικϊ και αυτό εύναι η 
πρώτη εργαςύα για να επιζόςουν, απϐ τισ καταςτροφϋσ που ϋγιναν αργϐτερα, ϐπωσ η 
καταςτροφό τησ βιβλιοθόκησ τησ Αλεξϊνδρειασ. Ϋταν μακρϊν ανώτερο απϐ οτιδόποτε 
προηγοϑμενο. Σο πρώτο τυπωμϋνο αντύγραφο βγόκε το 1482 και όταν το εγχειρύδιο 
γεωμετρύασ.  

Αλαθνξέο 
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Γηακνξθσηηθή θαη ηειηθή αμηνιφγεζε ζηε Βηνινγία ηεο Γ' Λπθείνπ ζην 

δηαδίθηπν θαη ζε πιαηθφξκα Moodle 
 

Κνπηαληψλεο ηαχξνο 

Εκπαιδευτικϐσ, 4ο ΓΕΛ ερρών 
stauros2974@gmail.com 

 
Περύληψη  

 
 τη Γ Λυκεύου οι μαθητϋσ εύναι πολϑ πιεςμϋνοι απϐ το διϊβαςμα για τισ πανελλόνιεσ 
εξετϊςεισ. Καλϐ εύναι να βρύςκουμε ςυνεχώσ νϋουσ και ενδιαφϋροντεσ τρϐπουσ για το μϊθημα αλλϊ 
και για την αξιολϐγηςη. Σισ περιςςϐτερεσ φορϋσ οι μαθητϋσ μποροϑν να αναπαρϊγουν κεύμενα με 
ευκολύα αλλϊ δεν μποροϑν να απομονώςουν μια πληροφορύα απϐ ϋνα κεύμενο, μια εικϐνα ό  ϋνα 
γρϊφημα. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ οι ΣΠΕ μποροϑν να κϊνουν με εϑκολο και εντυπωςιακϐ τρϐπο τουσ 
μαθητϋσ να ενδιαφερθοϑν και να μελετόςουν γραφόματα και εικϐνεσ, που ςε ϋνα βιβλύο και μϋςα απϐ 
κεύμενο, θα όταν βαρετϋσ  τϐχοσ αυτοϑ του διδακτικοϑ ςεναρύου εύναι η διαμορφωτικό αξιολϐγηςη 
με ϋνα ςϑγχρονο και πιο διαςκεδαςτικϐ τρϐπο με τη χρόςη των ΣΠΕ. Η αξιολϐγηςη γύνεται με εικϐνεσ 
και γραφόματα απϐ το διαδύκτυο αλλϊ και μϋςα απϐ παιχνύδια ςτο διαδύκτυο (google docs και hot 
potatoes) και ςε πλατφϐρμα Moodle (ςταυρϐλεξα, κρυπτϐλεξα, εκατομμυριοϑχοσ, φιδϊκι και 
Sudoku). 
 
Λϋξεισ κλειδιϊ: Αξιολϐγηςη, Βιολογύα, ΣΠΕ, Moodle. 

 
Ειςαγωγό 
 
 Η εκπαύδευςη εύναι ανθρώπινο και ατομικϐ δικαύωμα κϊθε μαθητό και κϊθε 
μαθητόσ δικαιοϑται αναγνώριςη και ςεβαςμϐ τησ μοναδικϐτητασ και τησ προςωπικϐτητασ 
του.  Οι κλαςςικϋσ δαςκαλοκεντρικϋσ  παιδαγωγικϋσ δεν μποροϑν να υποςτηρύξουν τα 
παραπϊνω. ε αυτϋσ γύνεται μεταφορϊ γνώςεων απϐ τον εκπαιδευτικϐ ςτον μαθητό χωρύσ 
να λαμβϊνονται υπϐψιν οι ιδιαιτερϐτητεσ του κϊθε μαθητό. την αξιολϐγηςη επύςησ οι 
δαςκαλοκεντρικϋσ μϋθοδοι ζητοϑν γραπτϊ δοκύμια ό αςκόςεισ που ο τρϐποσ λϑςησ ϋχει όδη 
δοθεύ ςτην τϊξη. Δηλαδό οι μαθητϋσ πρϋπει να μποροϑν να αναπαραγϊγουν κεύμενα και να 
εξαςκοϑνται ςε αςκόςεισ με γνωςτϐ τρϐπο λϑςησ.  
 Οι ςϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ μϋθοδοι ωθοϑν τον μαθητό ςε ομαδοςυνεργατικϊ 
μοντϋλα που βοηθοϑν το μαθητό να αναπτϑξει την προςωπικϐτητα του, να μϊθει να 
επιχειρηματολογεύ, να ςυμφωνεύ ό να διαφωνεύ, να εργϊζεται ομαδικϊ και μϋςα απϐ τα 
πολλϊ αντικεύμενα να αναδεύξει τισ δεξιϐτητεσ ό τα ταλϋντα του. Ϊτςι και ςτην αξιολϐγηςη 
θα πρϋπει οι μαθητϋσ να ξεφϑγουν απϐ την απλό αναπαραγωγό κειμϋνου και την εφαρμογό 
κϊποιων νϐμων και κανϐνων. Όχι ϐτι και αυτϐ δεν εύναι ςημαντικϐ αλλϊ δεν εύναι αρκετϐ 
και ευνοεύ τουσ μαθητϋσ που μποροϑν εϑκολα να αναπαραγϊγουν κεύμενα.  
 τισ ςϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ μεθϐδουσ θα πρϋπει ςτην αξιολϐγηςη τουσ οι μαθητϋσ 
να μποροϑν να απομονώνουν πληροφορύεσ μϋςα απϐ το κεύμενο ςτο βιβλύο και να απαντοϑν 
ςυγκεκριμϋνα, θα πρϋπει να μποροϑν να ςυνδυϊςουν γνώςεισ απϐ διϊφορα κομμϊτια του 
βιβλύου και να απαντόςουν ςε ςυνδυαςτικϋσ ερωτόςεισ. Επύςησ θα πρϋπει να μποροϑν να 
ςυνθϋςουν και να ταξινομοϑν τισ γνώςεισ τουσ ϐταν αξιολογοϑνται μϋςω εννοιολογικών 
χαρτών. Και φυςικϊ ϐλα αυτϊ να εύναι και διαςκεδαςτικϊ.... Οι μαθητϋσ ϐλων των τϊξεων 
αλλϊ κυρύωσ τησ Γ Λυκεύου εύναι πολϑ φορτωμϋνοι με το διϊβαςμα και τισ υποχρεώςεισ 
τουσ. Ωλλο ϋνα test ό διαγώνιςμα τουσ κουρϊζει και τουσ φορτύζει. Ενώ αν αντύ για αυτϐ 
λϑναμε ϋνα ςταυρϐλεξο ό παύζανε φιδϊκι ό εκατομμυριοϑχο ό ϋνα sudocu και ϐλα αυτϊ με 
ερωτόςεισ απϐ την βιολογύα; Αν προςπαθοϑςαν να ςυνδυϊςουν γνώςεισ και να 
ςυμπληρώςουν ϋναν εννοιολογικϐ χϊρτη και ταυτϐχρονα να εξαςκοϑνται ςε ψηφιακϐ 
γραμματιςμϐ (δηλαδό: κατεβϊςτε τον παρακϊτω εννοιολογικϐ χϊρτη ςτον υπολογιςτό ςασ 
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ςυμπληρώςτε τον και υποβϊλετε τον ςαν εργαςύα). Επύςησ τα κουώζ που ϋχουν 
δημιουργηθεύ με hot potatoes και υπϊρχουν ςτο internet ό ακϐμα και αν ϋχουμε 
δημιουργόςει ϋνα εμεύσ. Όλα αυτϊ κϊνουν την αξιολϐγηςη να φαύνεται πιο ενδιαφϋρουςα 
και τουσ μαθητϋσ να προςπαθοϑν περιςςϐτερο.  Όςον αφορϊ την πλατφϐρμα moodle 
μποροϑμε να δημιουργόςουμε μύα δικό μασ ςε χώρο μασ ςτο διαδύκτυο ό ςτο ΠΔ. Επύςησ ςε 
ϐλη την Ελλϊδα γύνονται κϊθε χρϐνο ςεμινϊρια που υποςτηρύζονται απϐ τον κϑριο 
ςχεδιαςτό Βαςύλη Νταλοϑκα και ομϊδα εκπαιδευτικών του νομοϑ Ηλεύασ αλλϊ και εςηγητϋσ 
και βαθμολογητϋσ απϐ ϐλη την Ελλϊδα. Οι ενϐτητεσ που ϋχει αυτϐ το ςεμινϊριο των 26 
εβδομϊδων (150 ωρών) εύναι:  
1. δημιουργύα ηλεκτρονικών μαθημϊτων με το περιβϊλλον ηλεκτρονικόσ 
μϊθηςησ/διδαςκαλύασ moodle 
2. δημιουργύα απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
3. ελεϑθερο και ανοιχτϐ λογιςμικϐ γενικοϑ ςκοποϑ 
4. διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ/εργαλεύα που υποςτηρύζονται απϐ το Πανελλόνιο χολικϐ 
Δύκτυο (ΠΔ)  
 Εκεύ μποροϑν οι εκπαιδευτικού να δημιουργόςουν το δικϐ τουσ μϊθημα και να 
δώςουν πρϐςβαςη ςτουσ μαθητϋσ τουσ να μπουν να μελετόςουν αλλϊ και να αξιολογηθοϑν. 
Σο ϐλο αυτϐ εγχεύρημα βρόκε υποςτηρικτϋσ τουσ μαθητϋσ. 
 

Αξιολόγηςη και ΣΠΕ 
 
 Σην αξιολϐγηςη μποροϑμε να την διακρύνουμε ςε αρχικό, διαμορφωτικό και τελικό. 
Σισ νϋεσ τεχνολογύεσ μποροϑμε να τισ χρηςιμοποιόςουμε και ςτα τρύα εύδη αξιολϐγηςησ. 
Αρχικό αξιολϐγηςη: Εύναι η αξιολϐγηςη που γύνεται ςτην αρχό τησ χρονιϊσ ό ςτην αρχό μιασ 
ενϐτητασ με ςτϐχο τον εντοπιςμϐ των αρχικών εναλλακτικών ιδεών (παρανοόςεων) και 
δυςκολιών που πιθανών αντιμετωπύζουν οι μαθητϋσ. Επύςησ βοηθϊ τον εκπαιδευτικϐ ώςτε 
να παρϋχει αυξημϋνη εξατομικευμϋνη ςτόριξη ςτουσ μαθητϋσ που παρουςιϊζουν 
παρανοόςεισ και αδυναμύεσ. 
Διαμορφωτικό αξιολϐγηςη: Γύνεται κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και 
αποςκοπεύ ςτον ϋλεγχο τησ πορεύασ των μαθητών προσ την απϐκτηςη των εκπαιδευτικών 
ςτϐχων. Κατϊ αυτόν χρηςιμοποιεύται οποιαδόποτε πρακτικό ςτην τϊξη, κατϊ την οπούα 
εξηγοϑνται, ερμηνεϑονται και χρηςιμοποιοϑνται “αποδεύξεισ” για την επύδοςη κϊθε μαθητό. 
Πιο ςυγκεκριμϋνα με αυτό μποροϑμε να ϋχουμε: α) ανατροφοδϐτηςη για την πρϐοδο των 
μαθητών, β) ανατροφοδϐτηςη για την επύτευξη των μαθηςιακών επιδιώξεων, γ) ευκαιρύεσ 
για διϐρθωςη παρανοόςεων ό να προκϑψει ανϊγκη τροποπούηςησ τησ διδαςκαλύασ. 
Σελικό αξιολϐγηςη: Γύνεται ςτο τϋλοσ μιασ ςχολικόσ χρονιϊσ ό ςτο τϋλοσ μιασ ενϐτητασ που 
ολοκληρώθηκε. Με αυτό αξιολογεύται η ςυνολικό επύδοςη των μαθητών (γνώςεισ, 
δεξιϐτητεσ, μεταγνώςεισ) και επύςησ χρηςιμοποιεύται για πιςτοπούηςη και ϋλεγχο του τι 
επιτεϑχθηκε. 
 Οι ΣΠΕ κϊνουν την αξιολϐγηςη να φαύνεται πιο ενδιαφϋρουςα και τουσ μαθητϋσ να 
ςυμμετϊςχουν ευχϊριςτα.  
 
Εργαλεύα 
 
Σα εργαλεύα που χρηςιμοποιόθηκαν για αυτόν την προςπϊθεια αξιολϐγηςησ του 1ου 
κεφαλαύου τησ Βιολογύασ γενικόσ παιδεύασ τησ Γ Λυκεύου εύναι τα ακϐλουθα: 

Hot potatoes 
Web 2 
Παιχνύδια ςε μϊθημα Moodle 

 
Αξιολόγηςη 
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την παρακϊτω διεϑθυνςη υπϊρχει μύα πλατφϐρμα Moodle που υποςτηρύζεται απϐ 
εκπαιδευτικοϑσ του Νομοϑ Ηλεύασ με κϑριο ςχεδιαςτό τον Βαςύλη Νταλοϑκα. Εκεύ μποροϑν 
οι εκπαιδευτικού που ςυμμετϋχουν ςτο ςεμινϊριο 150 ωρών να δημιουργόςουν το δικϐ τουσ 
μϊθημα και να πϊρουν απϐ εκεύ τα παιχνύδια και ϐτι ϊλλο δημιοϑργηςαν και να το ϋχουν 
ςτον προςωπικϐ τουσ χώρο ςτο ΠΔ ό να δώςουν κωδικϐ πρϐςβαςησ ςτουσ μαθητϋσ τουσ 
ώςτε να μπουν και να αξιολογηθοϑν με διϊφορουσ τρϐπουσ ϐπωσ θα δοϑμε παρακϊτω. 
Δύνεται η παρακϊτω διεϑθυνςη ςτουσ μαθητϋσ:  

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/ 
Με οδηγύεσ που ϋχουν μπαύνουν με τουσ κωδικοϑσ τουσ ςτο μϊθημα που θϋλουμε και τουσ 
λϋμε να αξιολογηθοϑν μϋςω των παιχνιδιών  Μερικϊ παραδεύγματα θα δοθοϑν παρακϊτω: 
 
Λϑςτε το παρακϊτω ςταυρϐλεξο. Πατώντασ πϊνω ςτα κενϊ τησ λϋξησ που θϋλετε να 

γρϊψετε ανούγει ϋνα πλαύςιο που γρϊφετε με κεφαλαύα γρϊμματα.  (Εικϐνα 1 και εικϐνα 2) 
Εικϐνα 1: Σο ταυρϐλεξο 
 

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/
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Εικϐνα 2: Ϊτςι δύνονται οι ερωτόςεισ 
Ϋ πϊιξτε το παιχνύδι του εκαμμυριοϑχου (Εικϐνα 3) 
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Εικϐνα 3: Σο παιχνύδι του εκατομμυριοϑχου 
 
Σο παιχνύδι αυτϐ ϋχει ϐπωσ και το κανονικϐ βοόθειεσ επϊνω που μπορεύ ο μαθητόσ να 
χρηςιμοποιόςει. Επύςησ μποροϑν να παύξουν φιδϊκι (Εικϐνα 4) 
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Εικϐνα 4: Σο παιχνύδι φιδϊκι 
Ϋ να παύξουν κρυπτϐλεξο (Εικϐνα 5) 
 

 
Εικϐνα 5: Κρυπτϐλεξο 
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Ϋ ϋνα κουύζ που ϋχει δημιουργηθεύ με hot potatoes (Εικϐνα 6) 
 

 
Εικϐνα 6: Κουύζ με Hot potatoes 
Επύςησ μποροϑν να λϑςουν κουύζ ό ερωτηματολϐγια που δημιουργόθηκαν με google docs 
(Εικϐνα 6) 
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Εικϐνα 6: Σεςτ με τη μορφό ερωτηματολογύου (Google docs) 
 
 Όλα αυτϊ τα παιχνύδια μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν εύτε για διαμορφωτικό εύτε για 
τελικό αξιολϐγηςη. Όταν οι μαθητϋσ τελειώςουν ϋνα απϐ αυτϊ τον δεύχνουν ςτον 
εκπαιδευτικϐ. Όλα αυτϊ βϋβαια αν δεν θϋλουμε να δώςουμε κωδικοϑσ για να επιςκεφτοϑν 
οι μαθητϋσ το μϊθημϊ μασ μποροϑμε να τα ανεβϊςουμε ςε ϋνα προςωπικϐ χώρο ϐπωσ ςτο 
ΠΔ ό ςε κϊποιο μπλοκ, τα ςταυρϐλεξα μποροϑμε να τα εκτυπώςουμε ό να τουσ ζητόςουμε 
να τα ςυμπληρώςουν και να τα υποβϊλουν ςαν εργαςύα (βοηθϊ ςτο να εξοικειωθοϑν οι 
μαθητϋσ με τισ ΣΠΕ).. 
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Αποτελϋςματα / υμπερϊςματα 
 
 Η παραπϊνω εργαςύα εύναι μύα προςπϊθεια αξιολϐγηςησ τησ Βιολογύασ γενικόσ 
παιδεύασ με ϋνα διαφορετικϐ τρϐπο. Όποτε και αν δϐθηκε ϋνα τϋτοιο παιχνύδι ςε μαθητϋσ 
αυτού το ςυμπλόρωναν με ιδιαύτερο ενδιαφϋρον και μϊλιςτα αυτϐ αποτϋλεςε ϋναυςμα για 
να ψϊξουν ςτο διαδύκτυο κουύζ που ϋχουν δημιουργηθεύ με Hot potatoes, που υπϊρχουν 
ϊφθονα. Σισ πρώτεσ φορϋσ που ϋδωςα τϋτοια παιχνύδια οι μαθητϋσ δεν εύχαν ϊριςτα 
αποτελϋςματα ϐπωσ θα περύμεναν. Αυτϐ ϋγινε επειδό οι μαθητϋσ δεν όταν εξοικειωμϋνοι με 
αυτοϑσ τουσ τρϐπουσ αξιολϐγηςησ. την πορεύα βελτιώθηκαν πολϑ τα αποτελϋςματα. τισ 
ςϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ μεθϐδουσ εκτϐσ απϐ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ θα πρϋπει να δοϑμε 
και νϋουσ τρϐπουσ αξιολϐγηςησ. 
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"Σν κνληέιν ηεο  ¨Γηεξεπλεηηθήο Γηδαζθαιίαο¨  (Inquiry Based 

Teaching) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζην δηδαθηηθφ ζελάξην, Ο Πεξηνδηθφο 

Πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ"   

 
Καηζηγηάλλεο Γηψξγνο 

Υεκηθφο Γ
ξ
. Δ.Μ.Π., ρνιηθφο χκβνπινο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ,  

gakats@gmail.com  

 

Πεξίιεςε 
ηελ Διιάδα, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηθξαηεί ζρεδφλ θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα ην 

¨παξαδνζηαθφ κνληέιν¨ (θνηλψο δαζθαινθεληξηθφ), ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο φκσο, κεηά απφ πνιιαπιέο έξεπλεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, γίλεηαη πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο 

δηδαθηηθήο απηήο κεζνδνινγίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί πνηθίιεο δηδαθηηθέο ζεσξίεο φπσο, ε 

θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε, ν ζπκπεξηθνξηζκφο, ν επνηθνδνκεηηζκφο θ.ά., νη νπνίεο ζηαηηζηηθά 

ηνπιάρηζηνλ, θαίλεηαη λα αιιάδνπλ ηα δηδαθηηθά δεδνκέλα πξνο φθεινο ηνπ καζεηή.  Οη ζεσξίεο απηέο 

θέξλνπλ ζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ην καζεηή, κε ζηφρν ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηα 

αλαθάιπςεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο απφ ηνλ ίδην, ν δε ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηνξίδεηαη ζε 

θαζνδεγεηηθφ θαη βνεζεηηθφ. ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελφο δηδαθηηθνχ 

κνληέινπ (κνληέιν ηεο δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

ελφηεηα ηεο Υεκείαο Γ‘ Γπκλαζίνπ « Ο Πεξηνδηθφο Πίλαθαο ησλ ηνηρείσλ». 

Λέμεηο θιεηδηά: παξαδνζηαθφ κνληέιν, αλαθαιππηηθφ κνληέιν, δηδαθηηθφ ζελάξην. 

Δηζαγσγή 

Δίλαη γλσζηφ φηη,  ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζεσξείηαη απφ πνιινχο ζε κεγάιν 

βαζκφ μεπεξαζκέλε. Απηφ δηφηη, πεξηνξίδεη ην ξφιν ηνπ καζεηή ζηελ δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηνλ θνπξάδεη ν ζπλερήο κνλφινγνο ηνπ 

¨παληνγλψζηε¨ δαζθάινπ. Ζ αλάπηπμε ησλ κνληέξλσλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ ζηεξίδεηαη 

ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιε ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαθάιπςε  ηεο πξνηηζέκελεο δηδαζθαιίαο.  

ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα ζπνπδαηφηεξα 

αλαθαιππηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα φπσο, ην Μνληέιν 

Καζνδεγνχκελεο Έξεπλαο  (Guided Research Model), ην Μνληέιν Γηεξεπλεηηθήο 

Γηδαζθαιίαο (Inquiry Based Teaching), ην Μνληέιν Μάζεζεο κέζσ εθπφλεζεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Project-based Learning), θαη ην Δθπαηδεπηηθφ Μνληέιν 5Δ (The 

5E Instructional Model). Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ κνληέια νινθιεξψλεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο, ζηηο νπνίεο δηαθνξνπνηείηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.  

ην δηδαθηηθφ ζελάξην ηεο ελφηεηαο «Ο Πεξηνδηθφο Πίλαθαο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ» 

πνπ αθνινπζεί επειέγε ε εθαξκνγή ηνπ Μνληέινπ ηεο Γηεξεπλεηηθήο Γηδαζθαιίαο. 

ηφρνο είλαη: 

Να πξνζαλαηνιίζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε ν ξφινο ηνπ λα κεηαηξαπεί ζε 

θαζνδεγεηηθφ θαη επηβνεζεηηθφ, 

Να αλαπηπρζεί ν ελεξγφο ξφινο ησλ καζεηψλ θαηά ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, 

Να εθαξκνζηεί ην εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ άξζε ησλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη 

ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ (θαηά ην δπλαηφλ) δηδαθηηθψλ-γλσζηηθψλ ζηφρσλ. 

 

 

Δξγαζία 

χκθσλα κε ηα National Science Education Standards, ηα νπζηψδε ζεκεία κηαο 

δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην καζεηή ησλ βαζκίδσλ 5-8 είλαη: 

mailto:gakats@gmail.com
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• Να δηαθξίλεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κέζα απφ 

κηα επηζηεκνληθή έξεπλα.  

• Να ζρεδηάδεη θαη λα δηεμαγάγεη κηα επηζηεκνληθή έξεπλα.  

• Να ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα λα ζπγθεληξψλεη, αλαιχεη θαη 

πεξηγξάθεη δεδνκέλα.  

• Να αλαπηχζζεη απηνζπλεπή κνληέια γηα λα πεξηγξάθεη ηα δεδνκέλα ηνπ θαη λα εμεηάδεη 

ηηο πεξαηηέξσ πξνβιέςεηο ησλ κνληέισλ ηνπ.  

• Να θνηλνπνηεί-παξνπζηάδεη ηελ έξεπλά ηνπ. 

Σα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχκελα Γηεξεπλεηηθά Γηδαθηηθά 

Μνληέια είλαη: 
 Μνληέιν θαζνδεγνχκελεο έξεπλαο (Guided Research Model) 

 Μνληέιν δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο (Inquiry Based Teaching) 

 Μνληέιν κάζεζεο κέζσ εθπφλεζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Project - based Learning) 

 Σν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν 5
Δ
 (The 5E Instructional Model) 

 

Κάζε δηδαθηηθή δηαδηθαζία-κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ απαγσγηθή ή ζηελ επαγσγηθή κέζνδν 

ζχκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ε παξαπάλσ δηαδηθαζία αξρίδεη, εθαξκφδεηαη θαη 

νινθιεξψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Σν Μνληέιν δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο (Inquiry Based Teaching), φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα 

αλαθαιππηηθά κνληέια ζηεξίδνληαη ζηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηνλ θαζνδεγεηηθφ κφλν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.   

Σα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα δηδαθηηθά, αλαθαιππηηθά κνληέια αλαπηχζζνληαη παξαθάησ: 

 

1
ν
 ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 

Σίηινο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξφηππνπ 

Μνληέιν θαζνδεγνχκελεο έξεπλαο (Guided Research 

Model) 

Φάζε 1: 

Αλάδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ζε πξφβιεκα 
 

Παξνπζίαζε:  

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα/ην πξφβιεκα/ηε 

ζεσξία γηα ζπδήηεζε θαη ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο ή ηδέεο.  

πδήηεζε:  

Ο θαζεγεηήο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ έλλνηα/ην 

πξφβιεκα/ηε ζεσξία θαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο ή 

ηδέεο.  
 

ΤΠΟΘΔΔΗ-ΝΟΜΟΗ 

 

 

 
 

ΛΟΓΗΚΔ ΚΔΦΔΗ / ΠΡΑΞΔΗ 

 
 

 

 

ΜΔΣΡΖΗΜΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΠΔΗΡΑΜΑ / ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

(πξαγκαηηθφ ή εηθνληθφ) 

Απα

γσγη

θή 

κέζν

δνο 

Δπα

γσγη

θή 

κέζν

δνο 
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Φάζε 2: 

Πξνηάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 
 

Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε:  

Οη καζεηέο θάλνπλ ππνζέζεηο, πξνβιέςεηο θαη πξνηάζεηο 

γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
 

Φάζε 3: 

Δθαξκνγή κηαο πξφηαζεο 
 

Δγθαηάζηαζε ηνπ πεηξάκαηνο: 

 Οη καζεηέο θηηάρλνπλ ην πείξακα κε ηελ ππνζηήξημε 

/θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή.  

Μέηξεζε-Καηαγξαθή:  

Οη καζεηέο θάλνπλ κεηξήζεηο θαη θαηαγξάθνπλ ηα 

επξήκαηά ηνπο.  
 

Φάζε 4: 

χλδεζε ησλ επξεκάησλ 

κε ηε ζεσξία 
 

χγθξηζε επξεκάησλ κε πξφβιεςε:  

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξφβιεςή 

ηνπο.  

Ο θαζεγεηήο δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία.  

πδήηεζε: 

πδήηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ/ζεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
 

Φάζε 5: 

Παγίσζε 
 

πδεηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο:  

Ο θαζεγεηήο θάλεη εξσηήζεηο θαη αλαζέηεη αζθήζεηο θαη 

εξγαζίεο κε ζθνπφ ηελ παγίσζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο  
 

 

2
ν
 ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 

Σίηινο δηδαθηηθνχ 

πξνηχπνπ 

Μνληέιν δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο 

Inquiry Based Teaching 

Φάζε 1: 

Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

εθκαίεπζε εξσηήζεσλ 

Αλάδεημε πεξηέξγεηαο:  

Ο θαζεγεηήο πξνζπαζεί λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ παξνπζηάδνληάο ηνπο θαηάιιεια πιηθά-κέζα. 

Καζνξηζκφο εξσηήζεσλ απφ ππάξρνπζα γλψζε:  

Οη καζεηέο αζρνινχληαη κε επηζηεκνληθέο εξσηήζεηο πνπ 

βάδεη ν θαζεγεηήο. 

Φάζε 2: 
Δλεξγφο έξεπλα 

Πξνηείλνπλ πξνθαηαξθηηθέο ππνζέζεηο: 

Οη καζεηέο πξνηείλνπλ πηζαλέο ππνζέζεηο/εμεγήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αλαδείρηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. 

 Ο θαζεγεηήο θαηαγξάθεη ηπρφλ ιαλζαζκέλεο/ ελαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο. 

ρεδηαζκφο θαη δηεμαγσγή απιήο έξεπλαο: 

Οη καζεηέο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα ζηνηρεία πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα αλαπηχμνπλ επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο.  

Ο θαζεγεηήο δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία. 

Φάζε 3: 

Γεκηνπξγία 

πγθέληξσζε ζηνηρείσλ κε παξαηήξεζε: 

Ο θαζεγεηήο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο.  

Κάζε νκάδα δηακνξθψλεη θαη αμηνινγεί ηηο εμεγήζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ. 

Φάζε 4: 

πδήηεζε 

Δμήγεζε βάζε ησλ ζηνηρείσλ: 

Ο θαζεγεηήο δίλεη ηε ζσζηή εμήγεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα έξεπλαο. 

Θεψξεζε άιισλ εμεγήζεσλ: 

Κάζε νκάδα καζεηψλ αμηνινγεί ηηο εμεγήζεηο πνπ έδσζε. 
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Φάζε 5: 

θέςε 

Αλαθνίλσζε εμήγεζεο: 

Κάζε νκάδα καζεηψλ αλαθνηλψλεη ηελ εμήγεζε πνπ έδσζε 

εληνπίδνληαο/δηθαηνινγφληαο ηπρφλ ιάζε ηεο. 

 

3
ν
 ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ  

Σίηινο δηδαθηηθνχ 

πξνηχπνπ 

Μάζεζε κέζσ εθπφλεζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο  

Project-based Learning 

Φάζε 1: 

Καζνξηζκφο ηνπ ηειηθνχ 

ζηφρνπ ηνπ Project  

(Definition of the Project 

Goal) 

Οξγάλσζε ζε νκάδεο: 

Ο θαζεγεηήο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο καζεηψλ 

εμαζθαιίδνληαο φπσο θάζε νκάδα λα απνηειείηαη απφ καζεηέο 

δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην πξφβιεκα ζηνπο καζεηέο. 

πδήηεζε: 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ην πξφβιεκα θαη δηαηππψλνπλ 

γλψκεο θαη ηδέεο.  

Ο θαζεγεηήο δίλεη εμεγήζεηο θαη θάλεη παξαηεξήζεηο πάλσ 

ζηηο γλψκεο ησλ καζεηψλ. 

Φάζε 2: 

ρεδηάδνληαο ην Project 

πδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο: 

ην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο νη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ην 

πξφβιεκα θαη θαηαλέκνπλ εξγαζία.  

Ο θαζεγεηήο παξεκβαίλεη γηα λα δηνξζψζεη ηπρφλ 

παξεμεγήζεηο. 

Φάζε 3: 

Δθηειψληαο ηελ εξγαζία 

πιινγή πιεξνθνξίαο: 

Κάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπιιέγεη γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο.  

Ο θαζεγεηήο βνεζάεη ηνπο καζεηέο επηζεκαίλνληαο δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ πξνβιήκαηνο. 

χλζεζε ηεο πιεξνθνξίαο: 

ην πιαίζην ηεο νκάδαο νη καζεηέο ζπλζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη.  

Ο θαζεγεηήο ηνπο βνεζάεη θάλνληαο εξσηήζεηο ζε δηάθνξεο 

έλλνηεο/ζέκαηα θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Γεκηνπξγία ηνπ Project: 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζπιινγηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξφηδεθη ελψ, 

 Ο θαζεγεηήο ηνπο δηεπθνιχλεη θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. 

Φάζε 4: 

Παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Project: 

Κάζε νκάδα καζεηψλ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξφηδεθη ζηνπο άιινπο καζεηέο θαη ζηνλ θαζεγεηή. 

πδήηεζε/αλάδξαζε: 

Οη καζεηέο απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ηα ζρφιεηα ησλ 

άιισλ καζεηψλ θαη ηνπ θαζεγεηή. 

Φάζε 5: 

Αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ 
Αμηνιφγεζε: 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

 

4ν ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 

Σίηινο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξφηππνπ 

Σν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν 5Δ 

(The 5E Instructional Model) 
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Φάζε 1: 

Δλαζρφιεζε (Engagement) 

Minds-on, Hands-on εκπεηξία: 

Ο θαζεγεηήο εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην πξφβιεκα κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

Οξγαλψλεη ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηψλ: 

Ο θαζεγεηήο νξγαλψλεη ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηψλ πξνο ηα 

πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Φάζε 2: 
Δμεξεχλεζε (Exploration) 

Δμεξεχλεζε-παξαηήξεζε: 

Οη καζεηέο αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηελ εμεξεχλεζε αληηθεηκέλσλ, 

θαηλνκέλσλ, γεγνλφησλ ή θαηαζηάζεσλ κε απνηέιεζκα λα 

βξνπλ κεηαβιεηέο, ζρέζεηο θαη πξφηππα. 

Φάζε 3: 

Δμήγεζε (Explanation) 

Δληνπηζκφο ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ: 

Ο θαζεγεηήο θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζε 

νξηζκέλεο πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απαζρνινχληαη/ 

εξεπλνχλ. 

Δμεγψληαο έλλνηεο: 

Ο θαζεγεηήο δίλεη επηζηεκνληθέο ή ηερλνινγηθέο εμεγήζεηο κε 

άκεζν θαη ηππηθφ ηξφπν. 

Φάζε 4: 

Δπεμεξγαζία (Elaboration) 

πδήηεζε: 

Κάζε καζεηήο ζπδεηεί ηη έρεη θαηαιάβεη απφ ην αληηθείκελν 

κειέηεο θαη παίξλεη αλαδξάζεηο απφ άιινπο καζεηέο θαη ηνλ 

θαζεγεηή. 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο: 

Απηή ε ζπδήηεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ θαιχηεξν 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο κέγηζηεο 

δπλαηήο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο. 

Φάζε 5: 

Αμηνιφγεζε (Evaluation) 

Αμηνιφγεζε ελλνηψλ, ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ: 

Οη καζεηέο αμηνινγνχλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο, ελψ  

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηελ πξφνδφ ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

 

Παξαθάησ αλαπηχζζεηαη ην 2
νπ

 δηδαθηηθφ  πξνηχπν –κνληέιν. 

Ζ επηινγή ηνπ 2
νπ

 δηδαθηηθνχ πξνηχπνπ – κνληέινπ (Μνληέιν δηεξεπλεηηθήο 

δηδαζθαιίαο, 

Inquiry Based Teaching) έγηλε απφ ηνλ εηζεγεηή, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αθνινπζνχλ: 
1. Θεσξείηαη πεξηζζφηεξν εχρξεζην ζαλ δηδαθηηθφ κνληέιν ηδηαίηεξα ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο  

2. Σαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζην ινγηζκηθφ πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

3. Μεηψλεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρέζε κε ηα άιια κνληέια 

4. Αλαπηχζζεη πεξηζζφηεξν ελεξγφ ξφιν ζην καζεηή  

Αθνινπζεί ε αλάπηπμε δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, ζε πιήξε θφξκα, ζηελ ελφηεηα 

¨Πεξηνδηθφο Πίλαθαο¨ κε βάζε ην 2
ν
 δηδαθηηθφ κνληέιν.  

I. Σίηινο Γηδαθηηθνχ ελαξίνπ 

«ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ-ΑΛΚΑΛΗΑ-ΜΔΣΑΛΛΑ-ΑΜΔΣΑΛΛΑ» 
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II. Δκπιεθφκελεο  Γλσζηηθέο Πεξηνρέο 

«ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ-ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ-ΜΔΣΑΛΛΑ-ΑΜΔΣΑΛΛΑ-ΑΛΚΑΛΗΑ-

ΑΛΚΑΛΗΚΔ ΓΑΗΔ-ΑΛΟΓΟΝΑ ΔΤΓΔΝΖ ΑΔΡΗΑ» 

 

III. Σάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη 

Υεκεία Γ‘ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. (θαη Α΄ Λπθείνπ) 

 

 IV. πκβαηφηεηα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

Πξνβιέπεηαη ζην Α.Π. ε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο: Σαμηλφκεζε ζηνηρείσλ - Ο Πεξηνδηθφο 

Πίλαθαο -αιθάιηα-κέηαιια-ακέηαιια-κεξηθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ. 

 

 V. Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Δθφζνλ νη καζεηέο εξγαζηνχλ ζην εξγαζηήξην ζε νκάδεο 2-3 αηφκσλ, απαηηείηαη θαηάιιεινο 

αξηζκφο Ζ/Τ ή πξνβνιηθφ ζχζηεκα αιιηψο  ην κάζεκα κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ αίζνπζα 

Πιεξνθνξηθήο. 

Λνγηζκηθά: α.  Ο Θαπκαζηφο θφζκνο ηεο Υεκείαο, β. animations απφ ην δηαδίθηπν γηα ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Π.Π. 

Δλαιιαθηηθά παξέρεηαη έληππνο πεξηνδηθφο πίλαθαο.  

 

VI. Δθηηκψκελε δηάξθεηα  

Σξεηο (3) δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ θχιισλ εξγαζίαο  πνπ αθνξνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. 

VII. Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

 α. Γλσζηηθνί 

 Να πεξηγξάθνπλ ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ Π.Π.  

 Να δηθαηνινγνχλ ηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Π.Π. κε βάζε ην λφκν ηεο  πεξηνδηθφηεηαο. 

 Να δηαθξίλνπλ ηα ζηνηρεία κε βάζε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ζηεξηδφκελνη ζηε ζέζε ηνπο ζηνλ Π.Π 

 Nα εληνπίδνπλ ζηνλ Π.Π. ζηνηρεία κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο 

 Να εληνπίδνπλ ζηνλ Π.Π. κέηαιια, ακέηαιια, αιθάιηα, αινγφλα, επγελή αέξηα 

 Να κπνξνχλ νη καζεηέο/ηξηεο, εξγαδφκελνη αλά νκάδεο λα παξνπζηάδνπλ απφ ην Θαπκαζηφ 

θφζκν ηεο Υεκείαο, Ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα,  ρξήζεηο 

ζηνηρείσλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηνλ Π.Π. 

β. ηφρνη δεμηνηήησλ 

 Αλάπηπμε νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο κε ζεβαζκφ ζηηο απφςεηο ησλ ζπλεξγαηψλ 

 Δμνηθείσζε ζην ρεηξηζκφ ησλ ππνινγηζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ. 

 Αλάπηπμε Δπηζηεκνληθήο κεζφδνπ κε εθαξκνγή θαη ηεθκεξίσζε. 

γ. ηφρνη ζηάζεσλ  

 Να πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Π.Π. 

 Να ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο φηαλ ρεηξίδνληαη επηθίλδπλα ζηνηρεία (ηνμηθά, 

δειεηήξηα, δηαβξσηηθά, εθξεθηηθά, ή γεληθά ζηνηρεία πνπ ελέρνπλ επηθηλδπλφηεηα) 

VIII. Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο  
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Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

ε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

νθείινπκε λα ιακβάλνπκε ππφςε καο ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ.  ηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη σο εμήο:: 

α. Σν θελφ κεηαμχ Ζ θαη He νδεγεί ηνπο καζεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αιιεινπρία ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη φρη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 

β. Σα ζηνηρεία είλαη κφλν απηά πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε θαη απφ ηα νπνία απνηεινχληαη φια ηα 

πιηθά ζψκαηα. 

γ.   Σα ρεκηθά ζηνηρεία είλαη κφλν απηά πνπ πεξηέρεη ν Πεξηνδηθφο Πίλαθαο 

ηηο παξαπάλσ παξαλνήζεηο ε βνήζεηα πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθφ είλαη κεγάιε αθνχ νη 

καζεηέο θαζνδεγνχληαη κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο-πνξείεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη παίξλνπλ 

ηηο  απαληήζεηο απφ ην ινγηζκηθφ απηφ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο απηήο επηηπγράλνπλ: 

 Γηεπθφιπλζε θαη ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα δεκηνπξγεί.  

 Τπνβνήζεζε, ζηελ αλάπηπμε  ηνπ ζπκκεηνρηθνχ-ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο, ζηε 

δπλαηφηεηα αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο.  

 Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο εξγαιείν κάζεζεο αιιά θαη  αλάιπζεο  δεδνκέλσλ 

θαη ζθέςεο  

 ηήξημε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κνληεινπνίεζεο θαη ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

ηελ ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ζπκβνιηθψλ κέζσλ έθθξαζεο θαη δεμηνηήησλ κεζνδνινγηθνχ 

ραξαθηήξα, ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. 

 

IX. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο 

Άηνκα – κφξηα – ηφληα - αηνκηθφο αξηζκφο - ρεκηθά ζηνηρεία - ρεκηθέο ελψζεηο 

 

Υ. Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην 

Α. Ζ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο: 

•  ηεξίδεηαη ζε ηξία θχιια εξγαζίαο: 

1ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ – ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΣΖΣΑ  

2ν  ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΜΔΣΑΛΛΑ -ΑΛΚΑΛΗΑ-(ΑΛΚΑΛΗΚΔ ΓΑΗΔ) 

3ν  ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΜΔΣΑΛΛΑ-ΑΛΟΓΟΝΑ-ΔΤΓΔΝΖ ΑΔΡΗΑ 

ηα ηξία θχιια εξγαζίαο δηαδνρηθά δηεξεπλψληαη παξάκεηξνη ηεο ελφηεηαο, «Πεξηνδηθφο 

πίλαθαο-νκάδεο ζηνηρείσλ-ηδηφηεηεο ζηνηρείσλ  ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ζηνλ Π.Π.», κε βάζε 

ην ηξίπηπρν ¨ΠΡΟΒΛΔΦΖ-ΔΛΔΓΥΟ-ΔΞΖΓΖΖ¨. 

•  Αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ινγηζκηθφ, 

«ν ζαπκαζηφο θφζκνο ηεο Υεκείαο».  

•  Δζηηάδεη ζηελ πξνεηνηκαζία-ζρεδίαζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

 

Β. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ: 

 

Πξψηε δξαζηεξηφηεηα  

ησλ καζεηψλ θαη ζηα ηξία θχιια εξγαζίαο είλαη ε πξφβιεςε. 

Με απηήλ επηδηψθνπκε: 

 α. Να δηαηππψζνπλ ή λα αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο απφςεηο ηνπο  γηα ηνλ Π.Π.. 

 β. Να επαλαδηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο σο ππνζέζεηο πξνο έιεγρν. 

  Γελ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην πνηεο απφςεηο είλαη ζσζηέο ή ιάζνο. Απηφ ζα πξνθχςεη απφ ηε 

ζπδήηεζε ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα. 

 

Γεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (ε ζρεδίαζε) 
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Αθνξά ηε ζρεδίαζε ηεο δηάηαμεο ειέγρνπ ησλ πξνηάζεψλ ηνπο. Ζ ζρεδίαζε ηεο δηάηαμεο 

είλαη απαξαίηεηε, δηφηη φπσο  έρνπλ δείμεη έξεπλεο, νη καζεηέο εθηεινχλ κεραληθά θαη δελ 

θαηαλννχλ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ άιινπο. 

Πξηλ πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία - πείξακα, νη νκάδεο ζα θνπβεληηάζνπλ κε φιε ηελ 

ηάμε ηελ πξφηαζή ηνπο. 

Σξίηε δξαζηεξηφηεηα (εθηέιεζε) 

Δθηειείηαη απφ ηνπο καζεηέο φπσο αλαθέξεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ  θχιινπ εξγαζίαο, 

αθνχ πξψηα ζπδεηεζεί ε ζρέζε ηεο κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηχπσζαλ νη δηάθνξεο νκάδεο 

καζεηψλ.  

Σέηαξηε δξαζηεξηφηεηα (ζχγθξηζε ππνζέζεσλ- απνηειεζκάησλ) 

Γίλεηαη επηκειεκέλε θαη ζρνιαζηηθή ζχγθξηζε ππνζέζεσλ- απνηειεζκάησλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ε βάζε γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Πέκπηε δξαζηεξηφηεηα  

Γηαηππψλνληαη εξσηήκαηα επέθηαζεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία γελίθεπζεο ζηελ 

νπνία ζα βαζηζηεί ε ζπλαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Βαζηθφο παξάγνληαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ρξήζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο είλαη ε 

παξαγσγηθή νξγάλσζε ηεο ζπδήηεζεο ησλ απφςεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ-κειψλ θάζε 

νκάδαο αιιά θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Ο θαζεγεηήο έρεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή-ζπληνληζηή 

θαη φρη ηνπ θξηηή ηνπ «ζσζηνχ-ιάζνπο». 

Αθνινπζνχλ ηα θχιια εξγαζίαο. 

1ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ:  

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ – ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΣΖΣΑ 

1ε δξαζηεξηφηεηα 

Ζ ΠΡΟΒΛΔΦΖ 

i. Πφζα λνκίδεηο φηη είλαη ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ γλσξίδεη έλαο ρεκηθφο;  

Τπνγξάκκηζε ηελ ηηκή πνπ πξνζεγγίδεη ηελ άπνςή ζνπ. 

α. 25,          β. 40,        γ. 65,           δ. 90,         ε. 120,        ζη. 150 

ii. πδήηεζε κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζνπ θαη ζπκπιεξψζηε-ππνγξακκίζηε ηελ απνδεθηή    

απάληεζε ηεο νκάδαο  

α. 25,          β. 40,        γ. 65,           δ. 90,         ε. 120,        ζη. 150 

β. Σα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη κέρξη ηψξα γλσζηά ζηνπο επηζηήκνλεο είλαη 115. Δίλαη 

εχθνιν λα ζπκάζαη φια απηά ηα ρεκηθά ζηνηρεία θαη λα γλσξίδεηο θαη κεξηθέο βαζηθέο ή 

θαη επηζηεκνληθέο ηδηφηεηεο απ‘ απηά; Αηηηνιφγεζε κε δπν ιφγηα ηελ απάληεζή ζνπ: 
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2ε δξαζηεξηφηεηα 

ρεδηαζκφο ειέγρνπ απφ ην καζεηή 

γ. Μπνξείο λα ζθεθηείο κεξηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλδχαδεο  ΚΟΗΝΔ βαζηθέο 

γλψζεηο ή θαη ηδηφηεηεο γηα ηα ρεκηθά ζηνηρεία; πδήηεζέ ηνπο κε ηελ νκάδα ζνπ θαη 

ζεκείσζε παξαθάησ  ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο απ‘ απηνχο. 

………………………………………………………………………………………. 

1.2. Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ (ΔΛΔΓΥΟ). 

Α. Μπνξεί λα κελ έρεηο θάλεη ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζηελ 

νκάδα ζνπ αιιά θαη ζηελ ηάμε ζνπ. Γηα λα ειέγμεηο  πνηεο πξνβιέςεηο είλαη πην θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζα εθηειέζεηο  κε ηελ νκάδα ζνπ ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

Πξηλ πξνβείηε ζε θάπνηα ελέξγεηα, λα κειεηήζεηε ηηο νδεγίεο θαη λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα 

ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαδηθαζίαο: 

1.3. Ζ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ (ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ) ΣΟ ΔΗΚΟΝΗΚΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 

Πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο. 

1. Αλνίγεηε ην θάθειν ximeia_b_c   κε δηπιφ θιηθ. 

2. Κιηθ ζην αξρείν chemistry 

3. Κιηθ ζην αξρείν index.htm φπνπ αλνίγεη κε ηνλ explorer. Αλνίγεη ην πξφγξακκα ν 

ζαπκαζηφο θφζκνο ηεο ρεκείαο. 

4. Κιηθ ζην ιεπθφ βέινο. 

5. Κιηθ ζην ιεπθφ βέινο μαλά 

6. Κιηθ ζηνλ ηίηιν ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ φπνπ κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε ζε έλαλ απφ 

ηνπο ηίηινπο πνπ εκθαλίδνληαη. 

7. Με ζπλερφκελα θιηθ ζην δηπιφ ιεπθφ βέινο ζηελ θάησ δεμηά γσλία κπνξείηε λα 

πεξηεγεζείηε ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηεο ελφηεηαο ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη λα αληιήζεηε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο. 

 8. ην πξψην θχιιν εξγαζίαο ζαο ζα ρξεηαζηείηε λα θάλεηε θιηθ ζηνλ ηίηιν, πεξηνδηθφο 

πίλαθαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαγθαηφηεηα ηαμηλφκεζεο ζηνηρείσλ θαη λα επηζθεθηείηε φιεο ηηο 

ελφηεηεο πνπ αλνίγνπλ κε ιεπθφ βέινο.     

9. Δπίζεο, ζην πξψην θχιιν εξγαζίαο ζα ρξεηαζηεί λα πεξηεγεζείηε θαη ζηηο ελφηεηεο 

ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζχγρξνλνο πεξηνδηθφο πίλαθαο θαη πεξηνδηθφο πίλαθαο κε ιίγα ιφγηα 

 

1.4. ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΜΔ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ  

α. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο κνξθήο ηνπ Π.Π. βειηίσζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θσδηθνπνηνχκε 

ηα ρεκηθά  ζηνηρεία θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο; 

………………………………………………………………………………… 

β. Πνην ή πνηα είλαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ζσζηήο θαη απνδνηηθήο θσδηθνπνίεζεο; 

………………………………………………………………………………… 

γ.  Αλ νη ηξφπνη πνπ είρεο πξνβιέςεη ζηελ αξρή δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμεο 

απφ ηνλ ζαπκαζηφ θφζκν ηεο Υεκείαο, πσο ζα κπνξνχζεο λα ζπλδπάζεηο ηνπο ηξφπνπο ζνπ 

ψζηε λα βειηηψζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο; 

………………………………………………………………………………… 

 

Αθνινπζνχλ ηα δχν επφκελα θχιια εξγαζίαο κε ηα νπνία νινθιεξψλεηαη ε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ηεο ελφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία σλ επφκελσλ θχιισλ είλαη αθξηβψο ίδηα κε ην ήδε 

αλαθεξζέλ γηα ην ιφγν εαπηφ θαη παξαιείπνληαη. Δίλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πλεδξίνπ. 
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Γηδάζθνληαο ην θαηλφκελν ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ θπαλνβαθηήξηα κε 

ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ  
 

Υξπζνζηφκνπ Αλαζηαζία 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ18.13, ΠΔ04.04, ΓΓΔ Γξεβελψλ 

anachrysos@yahoo.com 

 
Πεξίιεςε 

 
ε απηή ηε δηδαθηηθή πξφηαζε, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ εξεπλεηηθή εξγαζία 

παξάιιεια κε ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ επηξνθηζκνχ ζην κάζεκα ηεο βηνινγίαο 

γεληθήο ηεο ηξίηεο ιπθείνπ, παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα, 

εζηηάδνληαο ζε πεξηβάιινληα καζεηνθεληξηθά. Σα ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή 

ζηε γλψζε πνπ θέξνπλ νη καζεηεπφκελνη ζηελ ηάμε θαη πεξηιακβάλνπλ θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ ε ελεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νκαδηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηψλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλνληαη νη ζθνπνί 

δηδαζθαιίαο πνπ είλαη ε κάζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα θπαλνθχθε θαη ησλ 

θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ γηα ηε δεκφζηα πγεία απφ ηελ αλάπηπμή ηνπ, ε απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ 

κέξνπο ησλ καζεηψλ, ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ.  

ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ: αλζίζεηο λεξνχ, θπαλνβαθηήξηα, πγεία, κέηξα δηαρείξηζεο  

Δηζαγσγή 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο επίδξαζεο πνιιψλ παξαγφλησλ (θπζηθψλ, 

ρεκηθψλ θαη πδξνινγηθψλ) ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ 

ηα θπαλνβαθηήξηα ε πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζή ηνπ ζε επηκέξνπο ελφηεηεο, γίλνληαη 

θαιχηεξα κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο.  

Καηά ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο πσο 

θαλείο καζεηήο δελ είλαη ίδηνο κε ηνπο άιινπο θαζψο  κπνξεί λα δηαθέξεη ζην 

νηθνγελεηαθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν, ζηηο εκπεηξίεο, ζηηο πεπνηζήζεηο, ζηηο  

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ζηνπο ηξφπνπο κάζεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα 

εμαζθαιίζεη εθείλεο ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ επραξίζηεζε 

θαη λα επζπγξακκίζεη ηελ καζεζηαθή εκπεηξία κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ηχπνπ κάζεζεο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ηη ελεξγνπνηεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, πνηα είλαη ηα ελδηαθέξνληά θαη ην βάζνο ησλ γλψζεσλ ηνπ ζε ζρέζε 

κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο (Dewey,  1916; Duckworth, 1987).  

εκαληηθφο ζεσξείηαη επίζεο θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κηαο θαη ε 

κάζεζε  επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ  απφ απηφλ. Αλ ηαηξηάμεη ν ηξφπνο πνπ 

δηδάζθεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ην ζηπι κάζεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ηφηε ε δηδαζθαιία 

γίλεηαη απνηειεζκαηηθή ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

αιιάμεη ηε δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε (McΚeachie, 1995; Fuller, 2004; Muhundan, 

2011). Καιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο (αθνπζηηθέο, νπηηθέο, 

θηλαηζζεηηθέο ή ζπλδπαζκφο απηψλ) πνπ ζα ελεξγνπνηνχλ κηα πνηθηιία αηζζήζεσλ, 

ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη  (Fuller, 2004).  

Μέζνδνο δηδαζθαιίαο 

mailto:anachrysos@yahoo.com
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Ζ δηδαζθαιία ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα ζα 

είλαη καζεηνθεληξηθή θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκέλν πάλσ ζηνπο καζεηέο. Ζ θαηάθηεζε ηεο λέαο γλψζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα πξνσζείηαη ε 

ελεξγεηηθή-ζπλεξγαηηθή κνξθή κάζεζεο κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο (Κφθθνηαο, 1998; 

ηαπξίδνπ, 2000; Bybee, 2000). 

 

Σηόρνη 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνο κάζεζε θαηλνκέλνπ ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα 

θπαλνβαθηήξηα γχξσ απφ ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε 

επξχηεξσλ ζηφρσλ. Απηνί είλαη: 

Γλσζηηθνί:  

Οη καζεηέο ζα πξέπεη: 

- Να δηεξεπλήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ ηα θπαλνθχθε, 

δηεπξχλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο  ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ κε ην νπνίν 

ζπλδέεηαη.   

- Να γλσξίδνπλ ηνπο θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη πδξνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ ηηο αλζίζεηο λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα θαη νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο 

πνηφηεηάο ησλ πδάησλ. 

-Να αλαιχνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα θπαλνθχθε. 

- Να πξνβιέπνπλ ηηο ζπλέπεηεο  ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία, ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζην πδάηηλν νηθνζχζηεκα. 

- Να πξνηείλνπλ κέηξα θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε 

αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ  νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο γηα ηα 

πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

αλζξψπνπ. 

Σπλαηζζεκαηηθνί: 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη: 

-Να αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε άλζηζε ησλ πδάησλ απφ ηα θπαλνθχθε. 

-Να απνθηήζνπλ πξσηνβνπιία θαη ππεπζπλφηεηα θέξνληαο εηο πέξαο δξαζηεξηφηεηεο 

εληζρχνληαο έηζη ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπο. 

-Να αλαγλσξίζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα πξνζπαζήζνπλ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

-Να ελδηαθεξζνχλ γηα ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο, 

αλαπηχζζνληαο θξηηηθέο δεμηφηεηεο φπσο ζπιινγηζκφ, επηινγή ή απφξξηςε, 

αηηηνιφγεζε βαζηζκέλεο ζε παξαηήξεζε. 

-Να εθηηκήζνπλ ην θαηά πφζν ε έξεπλα άιιαμε ηελ αηνκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά σο 

πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ. 

Χπρνθηλεηηθνί: 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη: 
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-Να αμηνπνηνχλ ηε δηθηπαθή θαη ππνινγηζηηθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ζπιινγή, 

νξγάλσζε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ησλ αλζίζεσλ ηνπ 

λεξνχ απφ θπαλνβαθηήξηα. 

-Να ρξεζηκνπνηνχλ απιά φξγαλα κέηξεζεο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ λεξνχ 

(νμπγνλφκεηξα, ζεξκφκεηξα, περάκεηξα). 

-Να εμαζθεζνχλ ζηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ θαη ζηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Σρεδηαζκόο δηδαζθαιίαο 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα 

θπαλνβαθηήξηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

1) Καζνξηζκφο ζέκαηνο θαη νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, 2) νξγάλσζε 

ησλ καζεηψλ, 3) αλαηξνθνδφηεζε, 4) δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηάμεο θαη 5) αμηνιφγεζε. 

 

Καζνξηζκόο ζέκαηνο - Οξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο 

Αξρηθά εηζάγνληαη νη καζεηέο ζηελ έλλνηα ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ ηα 

θπαλνβαθηήξηα  κε αθφξκεζε γηα ηελ εθθίλεζε ζπδήηεζεο πνπ ζα θαζνξίζεη ηη 

γλσξίδνπλ γηα ην θαηλφκελν, δηεξεπλψληαο έηζη ππάξρνπζεο γλψζεηο, παξαλνήζεηο θαη 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο. Ο εθπαηδεπηηθφο  ζέηεη επηζηεκνληθά πξνζαλαηνιηζκέλεο 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζα δηεξεπλεζνχλ κε πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Κάπνηεο ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ είλαη: ―γλσξίδεηε θάηη γηα 

ηηο αλζίζεηο λεξνχ απφ ηα θπαλνθχθε σο επαθφινπζν ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

επηξνθηζκνχ‖, ―πνηνη παξάγνληεο λνκίδεηε φηη ην πξνθαινχλ θαη πνηεο νη επηδξάζεηο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ‖. Έπεηηα κέζσ 

PowerPoint ζα δνζνχλ θάπνηεο πνιχ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην θαηλφκελν 

ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα, φπσο νξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ, 

παξάγνληεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην θαηλφκελν. 

Ζ νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα 

θπαλνθχθε ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ ζα πξνάγεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη 

δε ζα είλαη κηα απιή δηάιεμε, φπσο ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ην θαηλφκελν, 

δεκηνπξγψληαο πεξηβάιινλ πινχζην ζε εξεζίζκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο, 

δηεγείξνληαο ηελ πεξηέξγεηά ηνπο.  

-Θα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα νξγαλσζεί πξνγξακκαηηζκέλε εθδξνκή ζην πεδίν, 

ζε ζπγθεθξηκέλν επηξνθηθφ πδάηηλν νηθνζχζηεκα (ιίκλε ή θξαγκαιίκλε), 

ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο γηα απεπζείαο απηνςία, πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο κε ηε ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ ηνπο (φξαζε, νζκή) λα αληηιεθζνχλ ηηο ζπλέπεηεο 

ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα (δπζάξεζηε νζκή, αχμεζε πιεζπζκψλ 

θπαλνθπθψλ). Δπίζεο  κε απιά θνξεηά εξγαιεία (περάκεηξα, νμπγνλφκεηξα, 

ζεξκφκεηξα) νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ, έλαο πξνο έλαλ,  απιέο 

κεηξήζεηο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ (ζεξκνθξαζία, pH, 

ζπγθέληξσζε δηαιπκέλνπ ζην λεξφ νμπγφλν), ζηε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ 

πξνεγνπκέλσο εμαζθεκέλνη. 

- Άιιε πξνηεηλφκελε κέζνδνο παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο είλαη ε δηαλνκή ζηνπο 

καζεηέο κηαο επείγνπζαο αλαθνίλσζεο απφ ηα ΜΜΔ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην 

θαηλφκελν ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιίκλεο ή 

θξαγκαιίκλεο ζπλνδεπφκελεο  απφ θσηνγξαθίεο.  
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―ηελ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο ή θξαγκαιίκλεο ΥΥΥ εκθαλίζηεθαλ ισξίδεο πξάζηλνπ 

ρξψκαηνο κε κνξθή «ξεβπζφζνππαο» ελψ εθιχνληαη παξάιιεια  δπζάξεζηεο νζκέο. 

Αλ θαη δελ έρνπλ γίλεη αθφκε επίζεκεο αλαθνηλψζεηο απφ ηηο αξρέο, πηζηεχεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ησλ επηζηεκφλσλ, φηη ηα αλσηέξσ νθείινληαη ζην 

θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο αλζίζεηο ηνπ λεξνχ απφ 

θπαλνβαθηήξηα. πλίζηαηαη ε απνθπγή δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο (ςάξεκα, 

ηζηηνπινΐα, θνιχκβεζε) θαη ε απνθπγή θαηαλάισζεο αιηεπκάησλ απφ ηε ιίκλε, γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο κέρξη λενηέξαο‖. 

-Με θαηάιιειεο εξσηήζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε 

έξεπλα. Οη εξσηήζεηο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην 

κέζν επίπεδν ησλ καζεηψλ, λα είλαη θαηαλνεηέο θαη λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο. Δπίζεο λα ζηνρεχνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα θαηαλφεζεο θαηά Bloom. 

Δλδεηθηηθά ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζε εζθαικέλεο απαληήζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε 

παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζα ζέηνπλ δηιήκκαηα (Modell et al., 2000; Crowe et al., 

2008). 

Παξάδεηγκα εξψηεζεο: Σα θπαλνβαθηήξηα  βξίζθνληαη ζην λεξφ εδψ θαη 

δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα θέξνληαο εηο πέξαο ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο, 

εκπινπηίδνληαο ην κε νμπγφλν (1
ε
 άπνςε). Παξφια απηά επεηδή δεκηνπξγνχλ πνιιά 

πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αλζίζεσλ λεξνχ θαη ηεο παξαγσγήο 

θπαλνηνμηλψλ, είλαη αλεπηζχκεηα θαη πξνζπαζνχκε λα ηα εμαιείςνπκε (2
ε
 άπνςε). 

Πνηα άπνςε απφ ηηο δχν ζεσξείηε ζσζηή. Οη καζεηέο πξέπεη λα πξνβνχλ ζε ζπδήηεζε 

πξηλ ηελ απνθάιπςε ηεο ζσζηήο απάληεζεο, ε νπνία ηειηθά φηαλ απνθαιπθζεί κπνξεί 

λα ηνπο εληππσζηάζεη ή λα ηνπο μαθληάζεη ζέινληαο λα κάζνπλ πνπ έθαλαλ ιάζνο 

(Wood, 2004). 

 

Οξγάλσζε ησλ καζεηώλ 

Γηα ηε δεκηνπξγία νκαδνζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο ζα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο. Ζ νξγάλσζή ηνπο ζε 

νιηγνκειείο νκάδεο θάλεη ζπλεξγαηηθή ηε κάζεζε, επηηξέπνληαο ηνπο καζεηέο λα 

εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα εθδειψζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο καζαίλνληαο απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηνλ θαζεγεηή ηνπο, λα εμαζθεζνχλ ζην δηάινγν (Tanner et al., 2003).  

Αλαηξνθνδόηεζε 

Ζ κάζεζε ζα πξέπεη λα πξνάγεηαη κε ζπρλή αλαηξνθνδφηεζε κέζσ ζπλερνχο 

ειέγρνπ ηεο απνθηεκέλεο λέαο γλψζεο (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε). Ζ  δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη ηππηθή κε ηελ ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο ή λα γίλεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ ζπδήηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα εθηηκά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο.  

Ζ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα ην πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη λα ηνπο θαζνδεγεί 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ ηελ θαηαλφεζε λέσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Ζ απνδνηηθφηεηα 

ζηε κάζεζε απαηηεί πξνβιεκαηηζκφ απφ κέξνπο ηνπ καζεηή κε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ 

―πφζν θαιά θαηαιαβαίλσ ην θαηλφκελν ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα 

ή ηη δελ θαηάιαβα‖. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζε ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζα πξέπεη λα 
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ηνλ δηεπθνιχλεη ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ θαη 

γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ψζηε αλ ρξεηαζηεί λα αλαπξνζαξκφζεη ηηο δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ.  

Ζ απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε πξέπεη λα είλαη επίζεο εμαηνκηθεπκέλε, 

ζπγθεθξηκέλε θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή θαζνξίδνληαο  ηα 

επφκελα βήκαηα ηνπ (Hattie & Timperley, 2007). 

Γξαζηεξηόηεηεο εληόο ηάμεο 

Αλαγλώξηζε θαη εμεξεύλεζε ζεκάησλ  

Πξνεγείηαη αλαθεθαιαίσζε ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο θαη δίλνληαη εμεγήζεηο 

ζε εξσηήκαηα-απνξίεο ησλ καζεηψλ.  

Με βάζε ηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα θαη ηελ αλαθεθαιαίσζή ηεο φινη νη καζεηέο 

παξαθηλνχληαη λα δηεξεπλήζνπλ έζησ θαη ζχληνκα ην θαηλφκελν, θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο ππνελφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαιπζεί απηφ πξνβαίλνληαο ζηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ. Έηζη ζα γίλεη κηα πξνζέγγηζε αξρηθά νιηζηηθή απνηξέπνληαο ηελ 

εηδηθή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κφλν κε ζπγθεθξηκέλεο ππνελφηεηεο. 

Οη καζεηέο έπεηηα ρσξίδνληαη ζε ηφζεο νκάδεο φζεο είλαη νη ππνελφηεηεο.  

-Φπζηθνρεκηθέο θαη πδξνινγηθέο παξάκεηξνη ηνπ λεξνχ (Οκάδα 1
ε
). 

-Γηεξεχλεζε ησλ κεηαβνιψλ ζηηο θπζηθνρεκηθέο θαη πδξνινγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ 

απφ αλζξσπνγελείο παξακέηξνπο, ηεο επίδξαζεο ησλ κεηαβνιψλ απηψλ ζηνπο 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ ηα θπαλνθχθε 

(Οκάδα 2
ε
). 

-Αλάπηπμε ζεκαηνινγίαο ζρεηηθήο κε ηηο απεηιέο ζηε δεκφζηα πγεία, ζηνπο πδξφβηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ απφ ηελ αλάπηπμε  ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ αλζίζεσλ ηνπ λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα (Οκάδα 3
ε
). 

-Μέηξα θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε λα εμαιεηθζεί ην 

θαηλφκελν θαη λα πεξηνξηζηνχλ  νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

(Οκάδα 4
ε
). 

Πιαίζην δξάζεο 

Γηαηχπσζε ζηηο νκάδεο ησλ γξακκψλ έξεπλαο ηεο θαζεκηάο, κε βάζε ηηο 

ππνελφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαιπζεί ην θαηλφκελν ησλ αλζίζεσλ λεξνχ απφ ηα 

θπαλνβαθηήξηα. 

Σπιινγή πιεξνθνξηώλ 

Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη ζηελ αλαδήηεζε θαη ζπιινγή ρξήζηκσλ θαη 

ζρεηηθψλ κε ην ζέκα πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θπξίσο απφ ην δηαδίθηπν, 

αιιά θαη απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, βηβιία θαη εθεκεξίδεο. Κάηη ηέηνην απμάλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο κάζεζεο κηαο θαη ελζσκαηψλνληαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζεγγίδνληαο έηζη  νη καζεηέο πςειφηεξα επίπεδα κάζεζεο 

θαηά Bloom (Klionski, 2004; Silverthorn, 2006). Σα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

ζπιιερζνχλ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε εμεγήζεσλ γηα ηηο επηζηεκνληθά 

πξναζαλαηνιηζκέλεο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί.  

Οκάδα 1
ε
 : Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο θπζηθνρεκηθέο θαη 

πδξνινγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ (ζεξκνθξαζία, ζπγθέληξσζε ζξεπηηθψλ – κε έκθαζε 

ζηα ζηνηρεία: νμπγφλν, θψζθνξν θαη άδσην-, ελεξγφο νμχηεηα ηνπ λεξνχ-pH-, 
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αλαλέσζε ή ζηξσκάησζε ηνπ λεξνχ) θαη ηηο βηνινγηθέο παξάκεηξνπο ηνπ λεξνχ 

(θπαλνθχθε-ξφινο ηνπ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ-

θσηνζχλζεζε).  

Οκάδα 2
ε
: Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

κεηαβνιψλ ζηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο ηνπ λεξνχ  απφ αλζξσπνγελείο 

παξακέηξνπο (εζηηαθέο θαη κε εζηηαθέο πεγέο ξχπαλζεο-αζηηθά ιχκαηα, ιηπάζκαηα, 

δσηθά απνξξίκκαηα, βηνκεραλία θ.ιπ.), ηεο επίδξαζεο απηψλ ζηνπο βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο (ππέξκεηξε αχμεζε πιεζπζκψλ θπαλνβαθηεξίσλ). πλζήθεο πνπ επλννχλ 

ηελ αλάπηπμε ησλ θπαλνβαθηεξίσλ (π.ρ επηξνθηθέο θαη ππεξεπηξνθηθέο ζπλζήθεο, 

κεησκέλα ξεχκαηα θαη αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ, αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο).  

Οκάδα 3
ε
: Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ: α) κε ηηο απεηιέο ζηε 

δεκφζηα πγεία απφ ηηο αλζίζεηο ηνπ λεξνχ ελ δπλάκεη ηνμηθψλ θπαλνβαθηεξίσλ, ηα 

νπνία θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο παξάγνπλ επηθίλδπλεο 

ηνμίλεο, φπσο θπαλνηνμίλεο-λεπξνηνμίλεο θαη επαηνηνμίλεο, ηα φξηα ζηηο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ πιεζπζκψλ ησλ θπαλνβαθηεξίσλ πνπ ζέηεη ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ λεξνχ  θαη β) κε ηηο ζπλέπεηεο ζην 

πδάηηλν νηθνζχζηεκα θαη ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλζίζεσλ ησλ πδάησλ απφ ηα θπαλνθχθε (κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ θσηφο ζην 

λεξφ, κείσζε ηνπ ξπζκνχ θσηνζχλζεζεο, ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη 

απνθπγή ρξήζεσλ ηνπ γηα άξδεπζε θαη χδξεπζε). 

Οκάδα 4
ε
: Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε κέηξα θαη πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε λα εμαιεηθζεί ην θαηλφκελν ησλ αλζίζεσλ 

ηνπ λεξνχ απφ ηα θπαλνβαθηήξηα θαη λα πεξηνξηζηνχλ  νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο ζηα 

πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηά ηνπο (π.ρ. κείσζε ησλ 

απνξξίςεσλ ιηπαζκάησλ, αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ιπκάησλ, αλαλέσζε ηνπ λεξνχ 

ζηηο ιίκλεο).  

Αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πιεξνθνξηώλ 

Οη καζεηέο πξέπεη λα βνεζεζνχλ ζηελ: 

-Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο πίλαθεο, 

δηαγξάκκαηα ξνήο, θαηάηαμεο ζε επηθεθαιίδεο ηα νπνία ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ θπαλνβαθηήξηα, ησλ αηηηψλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ, ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαιεί ζην πεξηβάιινλ 

θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

-Δθηίκεζε ηεο νξζφηεηαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ έξεπλεο θαη απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζίαζαλ άλζξσπνη ζρεηηθνί κε ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα (θαζεγεηέο 

παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηέο) θαη αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηα θίλεηξα απηψλ ησλ 

αλζξψπσλ.  

-Δθηίκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο θαη λα 

θάλνπλ θξίζεηο ζρεηηθέο κε ην πψο ζα ηηο δηαρεηξηζηνχλ.  

Γηα παξάδεηγκα  νθέιε απφ ηελ θαηαζθεπή θξαγκαιηκλψλ (άξδεπζε, παξαγσγή 

ειεθξηθήο ελέξγεηαο, πφζηκν λεξφ) θαη κεηνλεθηήκαηα (κεηαηξνπή πνηακψλ ζε ιίκλεο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζηκφηεηα ησλ πδάησλ, αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ 

κεηαηξνπήο ζε επηξνθηθφ ζχζηεκα θαη αλάπηπμεο αλζίζεσλ λεξνχ απφ ελ δπλάκεη 

ηνμηθά θπαλνβαθηήξηα). 

Σπκπεξάζκαηα από ηηο πιεξνθνξίεο 
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Μφιηο ηειεηψζεη ε έξεπλα νη καζεηέο ζα πξνρσξήζνπλ ζηε ζπγγξαθή ζχλνςεο 

ζρεηηθά κε ηελ ππνελφηεηα πνπ είρε αλαιάβεη λα δηεξεπλήζεη ε νκάδα ηνπο, βαζηζκέλε 

ζηηο αλαιπφκελεο πιεξνθνξίεο. 

Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε 

Ζ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο θάζε νκάδαο ζα πξέπεη  λα πεξηιακβάλεη: 

-Πιεξνθνξίεο γηα ην θαηλφκελν 

-Τιηθά θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

-Απνηειέζκαηα 

-πκπεξάζκαηα 

Γξάζεηο ζηελ πιεξνθνξία 

Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη: 

-Να παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο ζε εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ. 

-Να δεκνζηεχζνπλ ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα ηηο επηπηψζεηο απφ ην θαηλφκελν ηεο 

άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ θπαλνβαθηήξηα θαη ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ψζηε λα κεησζνχλ νη απεηιέο γηα ηηο πδάηηλεο κάδεο ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ. 

Αμηνιόγεζε 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο ζα εθηηκήζεη ην βαζκφ επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ κάζεζεο απφ θάζε καζεηή. Αμηνινγνχληαη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη 

ζηάζεηο ησλ καζεηψλ. Αλαιπηηθά: 

Αμηνιφγεζε γλψζεσλ: Οη κέζνδνη πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε ζπδήηεζε, 

εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, ζχληνκεο εξσην-απαληήζεηο, ηεζη. 

Με ηε ζπδήηεζε ζα δηεξεπλεζεί ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ην αλ 

κπνξνχλ απηνί λα εθαξκφζνπλ ηηο λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο ζε λέα πεδία. Δπίζεο ζα 

εθηηκεζεί ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν αλαθάιεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο ζην κάζεκα.  

Με ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ αμηνινγνχληαη νη καζεηέο απφ ηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζεθψλνληαο ην ρέξη.  

Θα κπνξνχζε λα δνζεί θάπνην ηεζη ή λα κνηξαζηεί ζηνπο καζεηέο εξσηεκαηνιφγην 

δηάξθεηαο 1-2 ιεπηψλ ζην νπνίν ζα θιεζνχλ λα απαληήζνπλ αλψλπκα φζνλ αθνξά ηη 

ηνπο δπζθφιεςε θαη ηη βξήθαλ πην ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ή ζα 

ηνπο δεηεζεί λα δψζνπλ κηα ζχλνςε ηνπ καζήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ην επίπεδν θαηαλφεζεο απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ θαη λα ελεκεξσζεί άκεζα γηα πηζαλά πξνβιήκαηα ψζηε λα απμήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηαο ηεο κάζεζεο  θάηη πνπ δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε αηνκηθή 

κειέηε θαζελφο καζεηή (Karpicke & Roediger, 2008).  

Αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ: Θα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ν καζεηήο ήηαλ ηθαλφο γηα 

παξαηεξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αηζζήζεηο ηνπ (παξαηήξεζε), κπνξνχζε λα θάλεη 

ππνζέζεηο, αλαγλψξηζε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηεο άλζηζεο 

ηνπ λεξνχ απφ θπαλνθχθε (έιεγρνο παξαγφλησλ), ήηαλ ηθαλφο γηα κεηξήζεηο ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ (κεηξήζεηο κε ηε ρξήζε νξγάλσλ), ήηαλ ζε 

ζέζε λα ζπιιέγεη δεδνκέλα, λα ηα ηαμηλνκεί θαη λα θηάλεη ζε ζπκπεξάζκαηα 

(νξγάλσζε πιεξνθνξίαο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ), πφζν θαιφο αθξναηήο-

ζπδεηεηήο ήηαλ (ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο).  
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Αμηνιφγεζε ζηάζεσλ: Θα εθηηκεζεί ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε ν καζεηήο γηα ην 

θαηλφκελν ηεο άλζηζεο ησλ πδάησλ απφ θπαλνβαθηήξηα, αλ έθαλε εξσηήζεηο, αλ 

αλέιαβε πξσηνβνπιίεο, αλ ήηαλ δεκηνπξγηθφο θαη πξφηεηλε εξκελείεο. Δθηηκάηαη 

επίζεο ην αλ παξέκεηλαλ νη πξνυπάξρνπζεο ηδέεο πνπ είρε γηα ην θαηλφκελν ή αλ 

ππήξμε απηφβνπιε κεηαηφπηζε ηνπ απφ ηπρφλ δηθέο ηνπ παξαλνήζεηο ζηε λέα γλψζε 

πνπ πξνζεγγίδεη ηα επηζηεκνληθά πξφηππα. 

πκπεξάζκαηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε δηδαζθαιίαο παξνπζηάζηεθε έλα δνκεκέλν θαη 

πξνζρεδηαζκέλν κάζεκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ θπαλνθχθε, 

βαζηζκέλν ζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο πνπ θαιχπηεη δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι. 

ηφρνο απηήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ήηαλ ε κεηαηξνπή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο απφ δαζθαινθεληξηθή ζε  νκαδνζπλεξγαηηθή-δηεξεπλεηηθή, ε πξφθιεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη θξηηηθνχ πλεχκαηνο, ε θαιιηέξγεηα 

ζηάζεσλ, ε απφθηεζε θαη ε δηαρείξηζε γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζην πδάηηλν νηθνζχζηεκα.  Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηάηαη νπζηαζηηθή γλψζε, 

πεξηνξίδεηαη ε ζηείξα απνκλεκφλεπζε θαη ζπληειείηαη κηα βαζχηεξε πξνζέγγηζε θαη 

θαιχηεξε αθνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλζηζεο ηνπ λεξνχ απφ θπαλνβαθηήξηα.  

ηε δηδαθηηθή απηή πξφηαζε ν εθπαηδεπηηθφο παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο ζε 

ελεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο κέζσ παξαηήξεζεο, ζρεδηαζκνχ, δηεμαγσγήο 

έξεπλαο, αλαδήηεζεο, θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ, αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

ζπζρέηηζεο παιηάο κε λέα γλψζε, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Ζ 

έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ δίλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ησλ παηδηψλ, 

εμαζθψληαο ηα παξάιιεια ζηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ πξνο 

κειέηε θαηλνκέλνπ κε ηε ζπιινγή αμηφπηζησλ θαη ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ.  ε απηή 

ηε πξφηαζε δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη κε παηδαγσγηθφ ηξφπν νη λέεο ηερλνινγίεο ελψ 

ππάξρεη ελαιιαγή ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο (ρξήζε Ζ/Τ, ζπδήηεζε, κέζνδνη έξεπλαο 

κε ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ), κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε πνηθηιίαο αηζζήζεσλ.   
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