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•  Οικονομική κρίση και ευαλωτότητα 

•  Αγορά εργασίας και απασχόληση  

•  Πολιτικές για την ανάπτυξη 

•  Κοινωνική κινητικότητα και μετανάστευση 

•  Δομές κοινωνικής πρόνοιας και ενίσχυσης 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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•  Ψυχαγωγία, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις 
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•  Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

•  Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία  

•  Πολιτικές για την εκπαίδευση, δομές της εκπαίδευσης 

•  Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά 

•  Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις  

•  Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες 

•  Εκπαίδευση για την αειφορία  

•  Επαγγελματικός προσανατολισμός 

•  Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση  

•  Εκπαιδευτικές έρευνες 
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Λιβεράκος Πάνος, Senior Expert at the UNDP, Regional Hub for Civil Service 

Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Α΄, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Μανωλάκος Προκόπης, Συντονιστής Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Αττικής 

Μανωλίτσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

Μεταξάς Δ. Α.-Ι., Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ 

Μητροπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Μουζάκη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Δ/νσης Π/Ε. Ηρακλείου 

Μπερερής Πέτρος, Σύμβουλος επί τιμή του Π. Ι. τ. Διευθυντής Σπουδών, ΥΠΠΕΘ 

Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Οικονομάκου Μαριάνθη, Διδάσκουσα Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Οικονομίδης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου, 

ΑΔΕΔΥ 

Πανούσης Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, πρ. Πρύτανης ΔΠΘ, πρ. Υπουργός 

Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Δ/ντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Παπούλας Ανδρέας, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Δ/νση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης  

Ράπτης Αριστοτέλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Ράπτης Νικόλαος, Προϊστάμενος Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Νοτίου 

Αιγαίου 

Ρογδάκη Αγάθη, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Ροδοσθένους Ειρήνη, Επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων, Γραμματέας Επιστημ. Ομίλου Κύπρου 

Σαραφίδου Κατερίνα, Συντονίστρια Ε.Ε. στο ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας – Θράκης 

Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σιφακάκης Πολυχρόνης, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σολωμού Αιμίλιος, Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
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Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Κρήτης 

Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Στρουμπάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης  

Στυλιανού Αντρέας, Βοηθός Δ/ντή, Ταμίας Επιστημονικού Ομίλου Κύπρου 

Τζωρτζάκης Γιάννης, Συντονιστήε Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου 

Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα 

Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Χατζησωτηρίου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας  

Χρυσουλάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής  
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Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μαράκη Ελένη 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Στριλιγκάς Γεώργιος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

Ντρουμπογιάννης Χρήστος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αρβανίτης Χριστόφορος,  

Χανιωτάκης Ιωάννης 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Καπετάνιου Ελένη,  

Τσουβαλά Αλεξία 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 

Μαρινάκη Ζαφειρούλα,  

Μαρκάκη Ειρήνη 
 

 

 

ΜΕΛΗ: 

Βαμβουκάκης Φίλιππος  

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 

Βογιατζή Μαρίνα 

Γερακιανάκη Γαλάτεια 

Διαλυνά Ευαγγελία 

Ζερβού Νίκη 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος 

Καλέμης Κωνσταντίνος 

Καλογεράκης Γεώργιος 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος  

Καφφετζάκη Καλλιόπη 

Κουβάτσου Εύα 

Κουτσογιαννάκη Εύα 

Λίπα Βασιλική 

Λυρώνη Χρύσα 

 Μαρής Γιάννης  

Μαρινάκη Μαρία 

Μαρκογιαννάκη Σοφία 

Μαυράκη Μαρία 

Μίλκα Μαρία 

Μπελαδάκη Δέσποινα 

Μπελαδάκη Νίκη 

Ντρουμπογιάννης Αντώνης 

Ντρουμπογιάννης Σταύρος 

Παπαζαχαριάκη Μαριλένα 

Παπαπέτρου Σάββας  

Παρασύρης Βαγγέλης 

Παρίση Μαρία 

Πατεράκη Άννα 

Πετούσης Γιώργος 

Σηφακάκης Πολυχρόνης 

Σιφάκης Νίκος 

Στριλιγκά Μαλαματένια 

Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 

Ψαλτάκη Ευγενία 
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Γραμματεία του Συνεδρίου - Ομάδες Εργασίας 

 

Αναγνωστάκης Γεώργιος  

Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη 

Γιαλιτάκης Νίκος 

Γρηγοράκης Ιωάννης 

Δαγκωνάκη Χρύσα  

Διαμαντούλη Ευθαλία 

Δρακάκη Μαρία 

Εζανίδου Παναγιώτα  

Ευαγγελίδης Χρήστος 

Θεοφάνους Ειρήνη 

Καλυκάκη Έφη 

Καρακωνσταντάκης Γιώργος 

Καρκανάκη Μαρία 

Καρκανάκης Στυλιανός 

 Καρπαθιωτάκη Δήμητρα 

Κοκκίνη Μαρία 

Κοκοβάκης Εμμανουήλ 

Κοπιδάκη Αικατερίνη 

Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας  

Κουφάκη Μαρία 

Κτιστάκη Φεβρωνία 

Λαμπράκης Εμμανουήλ 

Μαράκη Αγγελική  

Μαρκογιαννάκη Αθηνά 

Μπάρα Αθηνά 

Μπελαδάκη Μαρία 

Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ 

Παπαδημητράκη Ευαγγελία 

Παπαζαχαριάκη Ιωάννα 

Πατεράκη Ευαγγελια  

Περυσινάκη Εμμανουέλα 

Πλουμάκη Λιάνα 

Σκουλά Ειρήνη 

Στιβακτάκη Καλλιόπη 

 Στριλιγκά Μαρία 

Ταμιωλάκης Γεώργιος 

Τσικαλάκης Γιάννης 

Φαραζάκης Νικόλαος 

Φουντουλάκης Αντώνιος 

Χαλκιαδάκη Αρετή 
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 

Για έβδομη συνεχή χρονιά το Ι.Α.ΚΕ. διοργανώνει ένα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που 
διαμορφώνει η πανδημία το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας εκτείνεται οριζόντια στο 

σύνολο της σύγχρονης πραγματικότητας. Με αυτό το δεδομένο οι προκλήσεις στην εκπαίδευση, την 

οικονομία και τον πολιτισμό, απαιτούν τη συνεργασία όλων των δημοσίων φορέων και κυρίως της 
κοινωνίας των πολιτών.  

 
Με πυξίδα την αλληλεγγύη, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ως Περιφέρεια 

Κρήτης, με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στη διοργάνωση και του φετινού συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. 

Μιας διοργάνωσης που προστίθεται στις πρωτοβουλίες μας για την ενίσχυση του δικτύου προστασίας 
που χρειάζονται τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες πολλαπλών μορφών αντιξοοτήτων και 

ανισοτήτων.  
 

Συγχαίρουμε ιδιαίτερα τη διοίκηση του Ι.Α.ΚΕ., την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή 

και βεβαίως όλους τους συμμετέχοντες εισηγητές για τις παρεμβάσεις τους.. 
 

Σταύρος Αρναουτάκης  
 

Περιφερειάρχης Κρήτης  
 
 

Χαιρετισμός Δημάρχου Μαλεβιζίου 

Αποτελεί μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στο Μαλεβίζι το 7ο διεθνές συνέδριο του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «κοινωνική ευαλωτότητα και 

ανάπτυξη: προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό». 
 

Στη δύσκολη ιστορική συγκυρία που ζούμε, μέσα στην παρατεταμένη ανασφάλεια και σε μιαν 

εποχή όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις που αφορούν στην ίδια την 
επιβίωσή της, όπου εύκολες απαντήσεις στα μεγάλα οικουμενικά προβλήματα δεν υπάρχουν και που 

οι μέχρι τώρα δοκιμασμένες «συνταγές» γνωρίζουν τα όριά τους,  η διοργάνωση τέτοιων συνεδρίων 
η κατάθεση προβληματισμών, η επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 

εκπαίδευση ως βασικού παράγοντα της κοινωνικής ανάπτυξης,  αποτελούν αναγκαία συνθήκη για 

την κατανόηση, διαχείριση και αντιμετώπιση αυτών των σημαντικών ζητημάτων. 
Παιδεία και εκπαίδευση αποτελούν αυταξίες, που καλούνται να απαντήσουν στις ανάγκες της 

κοινωνίας και της οικονομίας και διαμορφώνουν τον πολιτισμό μας. Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες 
βιώνουν συχνά τον αποκλεισμό από την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελώντας από τη μια τους 

«φτωχούς συγγενείς» της όποιας ανάπτυξης και από την άλλη ταυτόχρονα παράγοντα υπονόμευσής 

της. Όσο πιο ευρύ είναι το φάσμα της ευαλωτότητας, τόσο πιο δύσκολα επιτεύξιμο γίνεται το 
εγχείρημα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης.    

 
Τα τελευταία χρόνια οι ανισότητες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο διευρύνονται 

δραματικά. Στην περίοδο της πανδημίας, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, το φαινόμενο αυτό 
εντείνεται ακόμα περισσότερο: Για ποιες στέρεες βάσεις κοινωνικής ανάπτυξης λοιπόν μπορούμε να 

μιλήσουμε, όταν οι αιτίες που καθιστούν ευάλωτες μεγάλες κοινωνικές  ομάδες διευρύνονται και  
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καθίστανται ο κύριος λόγος «αποκλεισμού» από την εκπαιδευτική διαδικασία, από την οικονομική 

δραστηριότητα και τον πολιτισμό;  

 
Τα ερεθίσματα του συνεδρίου, η δουλειά των συνέδρων οι ιδέες και οι ευαισθησίες τους, η 

κατάρτιση και το πάθος των διοργανωτών, σίγουρα θα δημιουργήσουν καίρια ερεθίσματα 
αναζήτησης απαντήσεων και κατάρτισης ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης,  προκειμένου να 

προχωρήσει η κοινωνία μας ένα βήμα μπροστά προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση 

η ενεργή συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας σε αυτό. Η κοινωνική ανάπτυξη 
προϋποθέτει την αντιμετώπιση της ευαλωτότητας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.  

 
Εύχομαι καλή επιτυχία στο 7ο συνέδριο του ΙΑΚΕ! Είμαι σίγουρος ότι τα συμπεράσματά του 

θα συνεισφέρουν προωθητικά στην αντιμετώπιση των καίριων ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας! 

Ο δήμος Μαλεβιζίου είναι ευαίσθητος σε ζητήματα κοινωνικής ευαλωτότητας. Στα πλαίσια αυτά 
παρεμβαίνει με νέες σύγχρονες υποδομές, ώστε κανένα παιδί και κανείς ενήλικας να μην αποκλείεται 

από την εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

Ας δοθεί από το Μαλεβίζι η ώθηση και η έμπνευση αυτή που είναι απαραίτητη για την επιτυχία 

του σκοπού του έβδομου συνεδρίου σας! 
 

 
Μενέλαος Μποκέας 

 

Δήμαρχος Μαλεβιζίου 
 

Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του 

Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του 

Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα   

 
«Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: 

Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό»,  

 

που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 9 έως και 11 Ιουλίου 2021, στο συνεδριακό 

κέντρο του ξενοδοχείου TUI Magic Life Candia Maris.  
Βγαίνοντας από μια μακρά περίοδο εφαρμογής πρωτόγνωρων για την κοινωνία μας 

περιοριστικών μέτρων, που όμως είχαν σκοπό την προστασία της υγείας μας, χαιρόμαστε ιδιαίτερα 
αυτή τη φορά που θα συναντηθούμε στα πλαίσια αυτής της πολύ σημαντικής επιστημονικής 

διοργάνωσης, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. 

Έχοντας όλοι πολύ πρόσφατη και φρέσκια την εμπειρία της υγειονομικής κρίσης, που σε ένα 
βαθμό παραμένει απειλητική, θεωρούμε ότι το φετινό μας Συνέδριο αποκτά μια εξέχουσα 

συγκυριακή σημασία. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε, όμως, ότι η ελληνική κοινωνία μπήκε σ’ 
αυτήν την περιπέτεια όντας ήδη τραυματισμένη από την οικονομική κρίση και τη μεγάλη ύφεση που 

προηγήθηκε. Μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε και σ’ ένα βαθμό ακόμα βιώνουμε μια απέραντη 
κοινωνική κρίση, η οποία επηρέασε αρνητικά πολλές χώρες του κόσμου και εκατομμύρια 

ανθρώπους. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, όπως είναι αναμενόμενο, οξύνονται οι κοινωνικές και οι 

οικονομικές ανισότητες, η κοινωνική δικαιοσύνη υπονομεύεται, διευρύνεται η κοινωνική αδικία και 
τα μέτρα κοινωνικής προστασίας περιορίζονται. Πολλοί αναφέρουν ότι στη διάρκεια αυτής της 
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κρίσης έχει αλλάξει ριζικά η ζωή πολλών ανθρώπων, ενώ έχουν  επηρεαστεί οι θεμελιώδεις αρχές 

και η λειτουργία της Δημοκρατίας, έχουν παραβιαστεί θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και έχουν 

ενταθεί τα φαινόμενα, βίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού. 
Είναι φανερό ότι οι συνθήκες αυτές απειλούν ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνίες, οι οποίες 

καλούνται να ανταποκριθούν με ακόμα πιο δυσμενείς όρους στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. 
Θεωρούμε αναγκαίο να θέσουμε τα ζητήματα αυτά στο πεδίο προβληματισμού της επιστημονικής 

κοινότητας, με σκοπό την αναζήτηση προοπτικής στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιούργησε αυτή η μακρά περίοδος κρίσης. Αντλώντας 
γνώσεις και εμπειρίες από το χώρο της επιστημονικής έρευνας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών οι συμμετέχοντες στο 7ο Συνέδριό μας θα επιχειρήσουν να κάνουν τις προτάσεις τους με 
αναφορά στα πεδία της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού. 

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας μέσα από τη μελέτη των περιλήψεων που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον τόμο δίνουμε τη δυνατότητα σε αξιόλογους ομιλητές από τη χώρα μας 
και το εξωτερικό, τους οποίους έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, να αναπτύξουν τις ιδέες και τις 

προτάσεις τους μέσα από ποικίλου ενδιαφέροντος και προβληματισμού προσεγγίσεις. Με τον 
δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις, τις παρουσιάσεις, τα 

συμπόσια, τα εργαστήρια, τις αναρτημένες ανακοινώσεις και τις ανοιχτές συζητήσεις, θα φωτιστούν 

με επιχειρήματα, με λόγο και αντίλογο, πολλές πτυχές της Κοινωνικής Ευαλωτότητας. Στο επίκεντρο 
του προβληματισμού βρίσκονται, αφετηριακά, οι διάφορες ευάλωτες, ευπαθείς, ευαίσθητες και 

ειδικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες υφίστανται δυσμενέστερα τις συνέπειες των εκάστοτε 
κοινωνικών κρίσεων ή αλλαγών. Κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία προσδιορίζουν το αίτημα για την 

επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου, είναι η μελέτη των αιτίων που το προκαλούν ή το 

ενισχύουν, η αποτύπωση των όψεων, των διαστάσεων και των συνεπειών του και κυρίως η 
αναζήτηση προτάσεων για τον περιορισμό του, στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής 

ανάπτυξης.  
Βασικός σκοπός του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. είναι η επιστημονική 

διερεύνηση της ευαλωτότητας στην προσωπική και στην κοινωνική ζωή, ιδιαιτέρως στις συνθήκες 

της σύγχρονης κοινωνικής κρίσης. Ειδικότερη στόχευση είναι η μελέτη των όψεων του φαινομένου 
στην ιστορία και στο παρόν, στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, 

καθώς επίσης ο επιστημονικός ο διάλογος για την αντιμετώπισή του. 
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών Επιστημών και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη επιστημονική συζήτηση. Αξιοποιώντας 

την εμπειρία από τη διοργάνωση των προηγούμενων έξι πολύ επιτυχημένων Συνεδρίων μας, θα 
προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής συζήτησης.  

Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη 
Κρήτη, στο Ηράκλειο και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου και συνεχίζουν να εργάζονται 

για την υλοποίησή του.  

Εκ μέρους της  Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής       Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 
 

Ελένη Π. Μαράκη                                                         Σπύρος Χ. Πανταζής 

 

 Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής και                                        Ομότιμος Καθηγητής 

 Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου                                    Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΟΜΕΣ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Κρίτογλου Αικατερίνη 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων των εν ενεργεία Φιλολόγων 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, όσον αφορά τους παράγοντες και τα κριτήρια, με τα οποία επιλέγουν 

να ασκούν διδακτικό έργο Ειδικής Αγωγής. Από την παρουσιαζόμενη έρευνα στην παρούσα 

εισήγηση προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά χαμηλή συσχέτιση ανάμεσα στην ανάγκη 
επαγγελματικής αποκατάστασης των Φιλολόγων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και στους λόγους 

για τους οποίους επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στην Ειδική Αγωγή. Συνεπώς, η ενασχόλησή τους 
με την Ειδική Αγωγή δεν σχετίζεται με την επαγγελματική αποκατάσταση αλλά με το ενδιαφέρον 

τους για την Ειδική Αγωγή αυτή καθαυτή. 

 

Λέξεις κλειδιά: Φιλόλογοι Εκπαιδευτικοί, Ειδική Αγωγή, Διδακτικό Έργο 

1. Εισαγωγή 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αφορά κυρίως την άσκηση τυπικού, θεσμικού και επίσημα 

αναγνωρισμένου, από την εκάστοτε πολιτεία, διδακτικού έργου σε μαθητές προσχολικής, πρώτης 

σχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας (Ξωχέλλης, 2015), που φοιτούν στην τυπική εκπαίδευση 

(Stamelos & Emvaliotis, 2001).  

Σύμφωνα με τον Dewey (2014) ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ευέλικτος, αφού η 

επαγγελματική του λειτουργικότητα, που ως κύριο στόχο της έχει την αγωγή, αποβλέπει στο μέλλον, 
το οποίο όμως είναι απρόβλεπτο και αβέβαιο. Συνεπώς, οι μαθητές απαιτείται να αποκτήσουν 

ικανότητες βελτίωσης και προσέγγισης της γνώσης του επιστητού (Martin, 2003). Στο πλαίσιο αυτής 

της λειτουργικότητας ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του τους διδακτικούς στόχους, που 
επιδιώκονται καθώς και τη δυναμική των μαθητών, που θα διδάξει (Davies, 1993). Ταυτόχρονα, ο 

εκπαιδευτικός οργανώνοντας τη διδασκαλία του είναι απαραίτητο να θέτει ερωτήματα σχετικά με τη 
βελτίωση της διδασκαλίας, με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, καθώς και με διδακτικές 

ενέργειες σε περίπτωση αποτυχίας της διδακτικής επιλογής. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα θέτουν τα 

όρια για τον ρόλο του εκπαιδευτικού αλλά και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί (Φύκαρης, 2010) 
διαμορφώνοντας παράλληλα και την επαγγελματική του ταυτότητα η οποία στην παρούσα εργασία 

εξειδικεύεται στην επαγγελματική ταυτότητα του Φιλόλογου εκπαιδευτικού, με έμφαση στον 
Φιλόλογο Ειδικής Αγωγής.  

2. Προσδιορισμός του ρόλου και της επαγγελματικής ταυτότητας του Φιλόλογου 

εκπαιδευτικού 

Όσον αφορά τους Φιλόλογους εκπαιδευτικούς της ελληνικής εκπαίδευσης διαπιστώνεται ότι 

υπερτερούν αριθμητικά έναντι των υπολοίπων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
αναλαμβάνοντας εύρος γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων (ΥΑ 139454/Δ2/28-8-2018). 
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Σύμφωνα, επίσης, με τις κείμενες διατάξεις οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί του ελληνικού σχολείου 

πρέπει να έχουν ανάλογη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, προκειμένου να ασκήσουν 

εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο στο ελληνικό σχολείο, αλλά να κατέχουν επαρκώς και τα δεδομένα 
των διδακτικών τους αντικειμένων: αρχαία ελληνική γραμματεία, (μετάφραση-πρωτότυπο), νέα 

ελληνική γλώσσα/έκφραση-έκθεση, λογοτεχνία, ιστορία, φιλοσοφία, λατινικά (ΥΑ 76099/Δ2/16-5-
2018). Χρειάζεται, επιπρόσθετα, να είναι γνώστες ανάλογων παιδαγωγικών και διδακτικών θεωριών 

και στρατηγικών, να κατέχουν την ικανότητα χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και την 

ικανότητα να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα τα οποία προκύπτουν στην σχολική ζωή 
(Φύκαρης, 2010).  

Επίσης, σχετικά με τον ρόλο του Φιλόλογου εκπαιδευτικού στη βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι 

έχουν υλοποιηθεί σχετικές μελέτες και έρευνες, που κι αν δεν έχουν πληθική ευρύτητα, ωστόσο, 

δίνουν ένα βασικό στίγμα της λειτουργικότητας του Φιλόλογου εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική  

και διδακτική διαδικασία. Μια από τις μελέτες, που εστίασαν στο θέμα αυτό ήταν η έρευνα των 

Αrthur, Kristjánsson, Cooke, Brown & Carr (2015). Τα βασικά εξαγόμενα της έρευνας αυτής ήταν 

ότι, οι περισσότεροι συμμετέχοντες Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν πολύ σημαντική 

την επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και την ικανότητά τους για τη βελτίωση 

της διδασκαλίας τους.  

Επίσης στην έρευνα που υλοποίησε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας της Ελλάδας, με θεματική 

«Αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα» (Πατούνα, Στελλάκου, 

Κουτούζης & Βερέβη, 2005) η κύρια ερευνητική εστίαση αφορούσε τους Φιλολόγους 

εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η παιδαγωγική κατάρτιση τους, σύμφωνα με τα 

προγράμματα σπουδών τους, τα οποία προέρχονταν από ελληνικά πανεπιστήμια, από τα οποία 

αποφοίτησαν οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε 

η ανάγκη επιμόρφωσης, αναφορικά με τις μεθόδους διδασκαλίας, που αναπτύσσουν οι Φιλόλογοι 

εκπαιδευτικοί. 

Επίσης, στην έρευνα των Hopf & Ξωχέλλη (2003), η οποία πραγματοποιήθηκε τα σχολικά έτη 

1980-1981 & 2000-2001 χρησιμοποιήθηκε πανελλαδικό δείγμα Φιλολόγων εκπαιδευτικών 

Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι δίδασκαν Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά και Ιστορία. Τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί αποδίδουν 

ιδιαίτερη σημασία στην απόκτηση και κατανόηση των γνώσεων και δευτερευόντως στην ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης στους μαθητές τους.  

Στην έρευνα της Κορπέτη (2019), στην οποία αξιοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης, 

διερευνήθηκαν οι πεποιθήσεις, οι στόχοι και οι διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 

Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία τους. Με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα οι Φιλόλογοι 
εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι πεποιθήσεις, οι στόχοι και οι διδακτικές πρακτικές τους, 

σχετίζονται με την τεχνική της απομνημόνευσης, η οποία κατά τη γνώμη τους αποτελεί τη 
βασικότερη διδακτική τεχνική, προκειμένου οι μαθητές τους να αποκτήσουν την γνώση.  

Σε έρευνα των Campbell, Kyriakides, Muijs & Robinson (2004) προέκυψε ότι «καλός 

Φιλόλογος» θεωρείται εκείνος, ο οποίος στοχεύει στην εισαγωγή των μαθητών του σε Α.Ε.Ι και 

ακολουθεί τα πρότυπα και τις παγιωμένες αντιλήψεις των σχολείων.  

Παράλληλα με τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι, η επαγγελματική ταυτότητα των Φιλολόγων 

εκπαιδευτικών δέχεται επιρροές από ποικίλους παράγοντες (Kelchtermans, 1993, Hargreaves, 1994· 

Nias 2002· Wenger, 1998).  

Ειδικότερα, σε ποιοτική έρευνα του 2019, η οποία διενεργήθηκε στην Ελλάδα και συμμετείχαν 
εν ενεργεία και συνταξιούχοι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί (Τζουβάρα, 2019) διαφάνηκαν τα κίνητρα 

των Φιλολόγων εκπαιδευτικών για την απόφασή τους να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. 
Γενικότερα, τα κίνητρα των Φιλολόγων εκπαιδευτικών, ώστε να επιλέξουν την άσκηση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος διαπιστώθηκε να είναι: 
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• Ύπαρξη μεγαλύτερων αδερφών ή και λοιπών μελών της οικογένειας που αποτέλεσαν 

πρότυπα.  

• Η επιθυμία για τη διδασκαλία και για το σχολείο.  

• Οι δικοί τους εκπαιδευτικοί, που αποτέλεσαν παραδείγματα για τους μαθητές τους, καθώς και 

η επιρροή από τις καινοτομίες που εκείνοι εισήγαγαν.  

• Η νοοτροπία που είχαν και η θέληση να αποκτήσουν θέση Φιλολόγου εκπαιδευτικού στον 

δημόσιο τομέα. 

 
Συμπερασματικά, οι παράγοντες που υποκινούν τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας 

του Φιλόλογου εκπαιδευτικού καθώς και οι μεταβολές τους στο πέρασμα των χρόνων, έχουν γίνει 

αντικείμενο μελέτης πολλών μελετητών, καθώς οι διδάσκοντες διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό 

ρόλο στην υποστήριξη και διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Beijard et al., 2000· Beijard 

et al., 2004· Day et al., 2006· Zembylas, 2003). Η επαγγελματική ταυτότητα του Φιλόλογου 

εκπαιδευτικού έχει ερευνηθεί και έχουν προταθεί στρατηγικές, οι οποίες σχετίζονται με το 

συναίσθημα και την υποκειμενικότητα στη διδασκαλία, καθώς και με τη διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών για στρατηγικές δύναμης και αντίστασης, ώστε να διατηρήσουν την προσωπική τους 

ταυτότητα, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Zembylas, 2003). 

Το έργο, ωστόσο, των Φιλολόγων εκπαιδευτικών δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία, αλλά 

λειτουργούν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων και ως σύμβουλοι και καθοδηγητές 

των μαθητών. Υπάρχει η εκτίμηση ότι οι Φιλόλογοι κατέχουν τους τρόπους, τις γνώσεις και είναι 

δυνατό να εκδηλώσουν τις κατάλληλες συμπεριφορές προκειμένου να αντιμετωπίσουν δύσκολες 

καταστάσεις, όπως για παράδειγμα παραβατικές συμπεριφορές, μαθησιακές δυσκολίες καθώς και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπρόσθετα οι Φιλόλογοι συγκριτικά με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς επικοινωνούν συχνότερα με τους γονείς των μαθητών τους (Παπαφωτίου, 2015). 

Μάλλον, όμως, φαίνεται περισσότερο όλα τα ανωτέρω να οφείλονται στο ότι διδάσκοντας ένα εύρος 

μαθημάτων, όπως είναι τα γλωσσικά μαθήματα, που εκτείνονται περισσότερες διδακτικές ώρες από 

τα υπόλοιπα μαθήματα στα Ωρολόγια Προγράμματα, έρχονται σε συχνότερη κοινωνική επαφή με 

τους μαθητές. Αυτό έχει ως συνέπεια να τους γνωρίζουν καλύτερα, να τους κατανοούν επαρκέστερα 

και, το κυριότερο, να αναπτύσσεται μεταξύ μαθητών και Φιλολόγων ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 

επικοινωνίας. 

3. Η Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

Οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα Ειδικής Παιδαγωγικής ξεκίνησαν από το 

1910, με την ίδρυση των Διδασκαλείων Μέσης Εκπαίδευσης (Δ.Μ.Ε.) (αναφορά στον Ν. ΓΨΙΗ΄ Της 

8ης Απριλίου του 1910). Την επόμενη χρονιά (23 Μαΐου 1910) είχε γνωστοποιηθεί επίσημα το 

πρόγραμμα διδασκαλίας του προγράμματος του Διδασκαλείου, το οποίο περιλάμβανε τα παρακάτω 

μαθήματα: Γενική και Παιδική ψυχολογία, Ηθική, Στοιχεία Παιδολογίας και Σχολικής Υγιεινής, 

Παιδαγωγικά, Διδακτική (γενική και ειδική), Ιστορία της Παιδαγωγικής, Ιστορία της Μέσης 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και Ερμηνεία της ισχύουσας Νομοθεσίας, Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας 

και Δικαίου (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2002). Η φοίτηση στο Διδασκαλείο διαρκούσε ένα χρόνο 

και ετησίως μετεκπαιδεύονταν 50 καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Παντελιάδου & 

Πατσιοδήμου, 2002, Charisi, Iliadou-Tachou & Anastasiou, 2012).  

Σήμερα στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται κυρίως 

με την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και σεμιναρίων. Με την κατοχή 

των παραπάνω πιστοποιήσεων έχουν το δικαίωμα να εισαχθούν στους πίνακες Ειδικής Αγωγής 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού δεν υπάρχουν αυτοτελή πανεπιστημιακά τμήματα που να τους 

παρέχουν γνώσεις και πτυχίο αναφορικά με την Ειδική Αγωγή (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & 

Μπότσας, 2004). Λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στην ελληνική Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, συχνά τα Τμήματα Ένταξης στελεχώνονται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Γενικής 

Αγωγής, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει κάποια εξειδίκευση ή σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή. Επίσης, 

η "παράλληλη στήριξη" πραγματοποιείται με την συνοδεία του μαθητή στα τμήματα γενικής αγωγής 

από ειδικό Φιλόλογο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση λόγω έντονης 

έλλειψης, προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τον πίνακα Γενικής Αγωγής, δίχως την ύπαρξη και 

την κατοχή απαραίτητων και εξειδικευμένων γνώσεων του αντικειμένου (Παντελιάδου & Μπότσας, 

2007).  

 

4. Το διδακτικό έργο του Φιλολόγου εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής 

 

Η Ειδική Εκπαίδευση αποτελεί έναν τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος, ο οποίος στοχεύει 

στην ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και στην επίλυση των διδακτικών προβλημάτων τους 

και των εκπαιδευτικών τους δυσκολίων. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη δημιουργία ειδικών σχολείων, 

ειδικών τάξεων και άλλων δομών, που επιχειρούν να συμβάλλουν στην ένταξη των μαθητών αυτών 

και να εμποδίσουν τον αποκλεισμό τους από την εκπαίδευση (Τζουριάδου, 1995).  

Αναφορικά με το ζήτημα της ένταξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το 

πλήθος των φιλολόγων υποστηρίζει ότι η εκπαίδευσή τους είναι προτιμότερο να γίνεται στις γενικές 

τάξεις και σε κάποιες περιπτώσεις να γίνεται παραπομπή σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής 

(Kyriazopoulou & Weber, 2009). Σχετικά με τον θεσμό της «παράλληλης στήριξης», στους μαθητές 

που εμφανίζουν χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής στην 

πλειοψηφία τους υποστηρίζουν ότι η «παράλληλη στήριξη» είναι απαραίτητη και χρειάζεται, 

ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που θα υποστηριχθεί (Παγωτού, 2019). Επιπλέον, σε έρευνα 

που έγινε αναφορικά με τη σχέση των μαθησιακών στιλ των φιλολόγων, που διδάσκουν σε μαθητές 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και με τις διδακτικές τους επιλογές στο γλωσσικό μάθημα, τα 

αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασαν, ότι οι Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής επιλέγουν τα 

αισθητηριακά (sensing), τα οπτικά (visual), τα ενεργητικά (active) και τα σειριακά (sequential) ύφη, 

προκειμένου να διδάξουν το μάθημα της Γλώσσας (Λεωνίδου, 2020) Αναφορικά, επίσης, με τους 

τρόπους διδασκαλίας, που επιλέγουν οι Φιλόλογοι Eιδικής Aγωγής, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως 

τα στιλ τους επηρεάζουν τις επιλογές που κάνουν στις διδασκαλίες τους, οι οποίοι οδηγούνται στο 

να επιλέγουν μεθόδους ανάλογες με τα δικά τους μαθησιακά στιλ (Λεωνίδου, 2020, Boström, 2011· 

Krueger&Sutton, 2001· Evans, 2004). 

5. Μέθοδος της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε περιγραφική ποσοτική έρευνα (Παπαναστασίου & 
Παπαναστασίου, 2005). Ως όργανο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε δομημένο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε στους Φιλολόγους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, που 

συμμετείχαν στην έρευνα, διαδικτυακά από τις σχολικές μονάδες εργασίας τους (Cohen, L., Manion, 
L., & Morrison, K., 2008). Το ερωτηματολόγιο περιείχε κλειστού τύπου ερωτήσεις και πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος 
επεξεργασίας SPSS 21 (Creswell, 2011). Πριν τη γενική έρευνα πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

εφαρμογή, προκειμένου να εντοπισθούν σημεία δυσχέρειας στη γενική ερευνητική εφαρμογή. 
 

5.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας αποτελεί ο εντοπισμός των παραγόντων και των κριτηρίων, στη βάση των 

οποίων οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να ασκήσουν διδακτικό έργο Ειδική Αγωγής.  
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Υποθέσεις της έρευνας: 

1) Η επαγγελματική αποκατάσταση των Φιλολόγων εκπαιδευτικών συσχετίζεται με την 
επιλογή τους να ασχοληθούν με την Ειδική Αγωγή.  

2) Οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής θα προτιμούσαν να μετακινηθούν στη Γενική 
Αγωγή, εφόσον τους δοθεί αυτή η δυνατότητα.  

 

Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 116 Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, 

οι οποίοι βρίσκονταν στο εργασιακό καθεστώς του «μόνιμου ή αναπληρωτή» εκπαιδευτικού σε 
δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ελληνικής εκπαιδευτικής επικράτειας.  

Οι περιοχές από τις οποίες επιλέχθηκε το δείγμα είναι: Έβρος, Αττική, Λέσβος, Σάμος, Χίος, 

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα, Άρτα, Πρέβεζα, Καρδίτσα, 
Μαγνησία, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα, Κρήτη, Κυκλάδες, Αργολίδα, Αρκαδία, 

Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Βοιωτία, Εύβοια και Φθιώτιδα. Συνεπώς πρόκειται για ένα 
διαστρωματοποιημένο δείγμα, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο εύρος της ελληνικής εκπαιδευτικής 

επικράτειας, δημιουργώντας προϋποθέσεις αξιοπιστίας και εγκυρότητας των εξαγομένων 

πορισμάτων. 
 

Περιορισμοί της έρευνας 

Σημαντικό περιορισμό της έρευνας αποτελεί η μη αξιοποίηση ερευνητικών εργαλείων για την 

επίτευξη τριγωνοποιήσεων ανάλυσης των δεδομένων και η εξαγωγή των πορισμάτων υλοποιήθηκε 

μόνο μέσω των δεδομένων, που παρήχθησαν από το χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο. 

Επισημαίνεται ότι, η ερευνήτρια κατά την οργάνωση της έρευνας οργάνωσε και διαδικασία 

συνεντεύξεων, ενέργεια η οποία δεν υλοποιήθηκε, εξαιτίας των αρνητικών συνθηκών, που 

δημιούργησε η πανδημία της Covid-19.  

 

Ανάλυση δεδομένων 

Όσον αφορά το φύλο των υποκειμένων της έρευνας από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει 

ότι τα 2/3 ήταν γυναίκες.  
Όσον αφορά την ηλικία των υποκειμένων της έρευνας, προκύπτει ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό 

διαπιστώνεται ισομερισμός μεταξύ των ηλικιακών διαστημάτων 31- 40 και 41-50, αφού και στις δύο 
περιπτώσεις συμμετείχε το δείγμα με ποσοστό (48,3%). Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι Φιλόλογοι 

εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής του δείγματος έχουν επαρκή διδακτική εμπειρία.  

Αναφορικά με το επίπεδο σπουδών του δείγματος από τα δεδομένα διαπιστώνεται ότι στη 
συντριπτική πλειοψηφία (97,4%) κατέχουν Μεταπτυχιακό δίπλωμα. Ένα ποσοστό 0,9% δεν κατέχει 

εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, αλλά εργάζεται σε αυτό το πεδίο εκπαίδευσης ως κληθέν από τον 
πίνακα γενικής αγωγής. Από τα δεδομένα συνεπώς διαπιστώνεται ότι στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία τα υποκείμενα του δείγματος έχουν σχετικά επαρκή εξειδίκευση, ώστε να 

ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες του χώρου της Ειδικής Αγωγής. 
Από τα δεδομένα, επίσης, προκύπτει ότι σχεδόν καθ’ ολοκληρία συντριπτική πλειοψηφία 

(96,6%) των υποκειμένων της έρευνας έλαβαν μεταπτυχιακό δίπλωμα από πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού. Από τα δεδομένα αυτά εξάγεται το σημαντικό έλλειμμα σε επίπεδο σπουδών στο 

αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής, που υπάρχει στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Όσον αφορά τις δομές Ειδικής Αγωγής, στις οποίες εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στην έρευνα, προέκυψε ότι το 60,3% εργάζονταν σε Τμήματα Ένταξης, το 28,4% σε 

Παράλληλη Στήριξη, το 6% σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΕΕΕΕΚ), το 2,6% σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΝΕΕΓΥΛ), το 1,7% σε Ειδικά 

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ) και τέλος το 0,9% σε Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής.  
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Σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των υποκειμένων του δείγματος παρουσιάζεται πλειοψηφία 

μονίμων Φιλολόγων εκπαιδευτικών, αφού το 72,4% είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και το 27,6% 

εργάζονται ως αναπληρωτές.  
Η συντριπτική πλειοψηφία 81,9% του δείγματος έχουν από 11 έως 20 χρόνια διδακτικής 

προϋπηρεσίας. Από το δεδομένο αυτό μπορεί να εξαχθεί ότι υπάρχει επαρκής εμπειρία αναφορικά 
με το αντικείμενο της διδασκαλίας σε μονάδες Ειδικής Αγωγής.  

Όσον αφορά τα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας από τα δεδομένα προκύπτει ότι το 69% των 

Φιλολόγων εκπαιδευτικών του δείγματος έχουν 11-20 χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, ενώ 
υπάρχει κι ένα ποσοστό 29,3% του δείγματος με εκπαιδευτική προϋπηρεσία από 0-10 έτη. Συνεπώς, 

η εκπαιδευτική εμπειρία των υποκειμένων της έρευνας είναι ικανοποιητική, όσον αφορά την 
κατανόηση των αναγκών εκπαιδευτικής λειτουργικότητας των δομών και των διδακτικών 

προϋποθέσεων της Ειδικής Αγωγής.  

 
Συσχέτιση Μεταβλητών 

         Σχετικά με την πρόθεση των εκπαιδευτικών του δείγματος να μεταταχθούν από την Ειδική 

Αγωγή στη Γενική από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν εκδηλώνουν 

έντονη πρόθεση να μεταταγούν στη Γενική Εκπαίδευση. Από τα δεδομένα αυτά δεν επαληθεύεται η 

βασική υπόθεση της έρευνας. 

         Από τις συσχετίσεις προκύπτει ότι οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί του δείγματος επιλέγουν να 
συνεχίζουν να εργάζονται στον χώρο της Ειδικής Αγωγής ανεξάρτητα από τον παράγοντα της 

επαγγελματικής αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης των δύο μεταβλητών έδειξαν ότι 
η επαγγελματική αποκατάσταση και η επιθυμία των Φιλολόγων εκπαιδευτικών να συνεχίσουν το 

έργο τους στην Ειδική Αγωγή δεν είναι στατιστικά συσχετίσιμα. Συνεπώς, μπορεί να εξαχθεί η 

εκτίμηση ότι οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής επιλέγουν τον κλάδο αυτόν από 
ενδιαφέρον για διδασκαλία στο εκπαιδευτικό πεδίο Ειδικής Αγωγής.  

Από τη συσχέτιση των μεταβλητών «Σε ποιον βαθμό νιώθετε ικανοποιημένοι από το έργο σας 
στην Ειδική Αγωγή» και «Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η ίδρυση Τμημάτων Ειδικής 

Αγωγής για Φιλολόγους στα ελληνικά Πανεπιστήμια» προκύπτει ότι η συσχέτιση δεν είναι 
στατιστικά σημαντική. Από αυτό εξάγεται ότι η αίσθηση ικανοποίησης των Φιλολόγων 

εκπαιδευτικών από το έργο τους στην Ειδική Αγωγή δεν σχετίζεται με την πεποίθησή τους ότι είναι 

απαραίτητη η ίδρυση Τμημάτων Ειδικής Αγωγής για Φιλολόγους στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το 
ίδιο εξαγόμενο προκύπτει και από τη συσχέτιση των μεταβλητών «Σε ποιον βαθμό νιώθετε 

ικανοποιημένοι από το έργο σας στην Ειδική Αγωγή» και «Σε ποιον βαθμό θεωρείτε αναγκαία την 
ίδρυση τομέα Ειδικής Αγωγής στα Τμήματα Φιλολογίας». Από την συσχέτιση των δύο μεταβλητών 

δεν εντοπίζεται στατιστική συσχέτιση. Από αυτό προκύπτει ότι οι Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής σε 

όποια δομή Ειδικής Αγωγής και να εργάζονται, ακόμη και αν δεν υπάρχουν αρμόδια τμήματα Ειδικής 
Αγωγής ή τομείς στα Τμήματα Φιλολογίας, που σπούδασαν, δεν αποτελεί αρνητικό παράγοντα για 

να ασκήσουν ικανοποιητικό έργο στον χώρο της Ειδικής Αγωγής. 
Από τη συσχέτιση της ηλικίας των υποκειμένων της έρευνας και της πραγματοποίησης της 

επιμόρφωσής των Φιλολόγων (Ελλάδα ή Εξωτερικό) προκύπτει ότι υπάρχει στατιστική συσχέτιση . 

Επομένως, το πού θα επιμορφωθούν οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί του δείγματος επηρεάζεται από την 
ηλικία των υποκειμένων της έρευνας. Παρατηρείται ότι οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί του 

δείγματος έχουν επιλέξει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ενώ 
τα άτομα που συμμετείχαν και βρίσκονται σε μεγαλύτερες ηλικίες έχουν πραγματοποιήσει σπουδές 

στο Εσωτερικό.  

Από τη συσχέτιση των μεταβλητών αναφορικά με τις οικονομικές απολαβές των Φιλολόγων 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής του δείγματος, το κατά πόσο αυτός ο παράγοντας αποτέλεσε κίνητρο 

να ασχοληθούν με την Ειδική Αγωγή και πόση ασφάλεια αισθάνονται από τις απολαβές αυτές, 
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως η 

οικονομική ασφάλεια των απολαβών δεν αποτελεί κίνητρο ενασχόλησης των υποκειμένων της 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

29 

 

έρευνας με την Ειδική Αγωγή. Από αυτό το δεδομένο μπορεί να ειπωθεί ότι οι Φιλόλογοι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν ως βασικό κίνητρο το ενδιαφέρον τους για την Ειδική Αγωγή. Το 

δεδομένο αυτό δεν επαληθεύει την υπόθεση της έρευνας.  
Συνοψίζοντας, τα ανωτέρω δεδομένα εξάγεται ότι οι Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

επιθυμούν να εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και λαμβάνουν ικανοποίηση από το έργο τους. Επίσης 

τονίζουν την επιθυμία για παραμονή στην Ειδική Αγωγή, καθώς θεωρούν ότι η επαγγελματική τους 

εξέλιξη και το κίνητρό τους για ενασχόληση με την Ειδική Αγωγή είναι ευρύτερο από την 

εξασφάλιση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.  

2.2. Συμπεράσματα της έρευνας 

Τα βασικά συμπεράσματα από την παρουσιαζόμενη έρευνα καταγράφονται ως εξής για τους 

Φιλολόγους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Αρχικά ασχολούνται περισσότερο με την Ειδική Αγωγή 
από προσωπικό ενδιαφέρον πρωτίστως και δευτερευόντως για οικονομική εξασφάλιση και 

αποκατάσταση. Επίσης φαίνεται να τονίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη ίδρυσης Τομέα Ειδικής Αγωγής, 
καθώς και Τμημάτων Ειδικής Αγωγής στα Φιλολογικά Τμήματα, αφού αποτελεί γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος έχει λάβει την επιμόρφωσή του στην Ειδική Αγωγή σε 

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Συνάμα, τάσσονται υπέρ της εργασιακής τους ένταξης και εξέλιξης 
στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται στον χώρο της Ειδικής 

Αγωγής ενώ δεν εντοπίστηκε έντονη η επιθυμία τους για μετάταξη στην Γενική Εκπαίδευση. Ακόμη, 
αναφέρουν έντονα ότι η εργασία τους σε διαφορετικά σχολεία επηρεάζει το διδακτικό τους έργο 

(κυρίως οι αναπληρωτές). Αυτό γίνεται κατανοητό, διότι στον χώρο Ειδικής Αγωγής τα σταθερά 

πρόσωπα αναφοράς έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές πρωτίστως (ασφάλεια, σιγουριά, 
αποδοτικότητα, άνεση) και έπειτα για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αλλάζουν κάθε 

χρόνο και άλλους μαθητές και δεν έχουν την δυνατότητα συνέχειας στο έργο τους.   
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή της Ειδικής Εκπαίδευσης Εν καιρώ 
Πανδημίας στην Κύπρο και η διερεύνησή των δυσκολιών αλλά και των συνεπειών που είχε στα 

παιδιά με δυσκολίες μάθησης και άλλων ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά την προσαρμογή τους σε τηλε-

εκπαίδευση. 
 Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη του εν λόγω θέματος το οποίο εξελίχθηκε στην πανδημία. 

Εν καιρώ πανδημίας απεδείχθει ότι μεγάλο μέρος από αυτά τα παιδιά περιθωριοποιήθηκαν από τους 
συνομηλίκους τους αφού λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις 

σκέψεις και πράξεις που εφαρμόστηκαν για τον μαθητικό πληθυσμό δηλαδή αυτό της διαδικτυακής 

εκπαίδευσης. Πολλά παιδιά δεν είχαν την ικανότητα να παρακολουθήσουν λόγω δικών τους αναγκών 
αλλά και οι ίδιοι γονείς δεν γνώριζαν πώς να τα βοηθήσουν στο κομμάτι της ατομικής εκπαίδευσης 

τους εφόσον τους στελνόταν και υλικό για να εργαστούν στο σπίτι. 
 

  

Λέξεις κλειδιά: παιδιά, ειδική εκπαίδευση, πανδημία, γονείς, συνέπειες 

1. Εισαγωγή 

Από τον Μάρτιο του 2019 είχε αρχίσει η Πανδημία του Covid-19 και στην Κύπρο, αφού 
ακολούθησαν πολλές άλλες χώρες ανα το παγκόσμιο ήρθε και η σειρά της Κύπρου. Η πανδημία που 

προκλήθηκε από τον κορονοιο συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Η αναγκαιότητα λοιπόν διερεύνησης 

των συνθηκών ανταπόκρισης του κράτους για το κομμάτι της Ειδικής Εκπαίδευσης κρίθηκε 
αναγκαία εφόσον πολλά από αυτά τα παιδιά είτε δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην διαδικτυακή 

εκπαίδευση, είτε δεν τους προσφερόταν καθόλου ή ο τρόπος που γινόταν δεν κρινόταν χρήσιμος ως 
προς τις ανάγκες των παιδιών αυτών. 
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 Η Ειδική Εκπαίδευση στην Κύπρο χωρίζεται ανάλογα αναγκών του εκάστοτε παιδιού το 

οποίο χρήζει ένταξης στο πλαίσιο αυτό. Εντός των γενικών σχολείων της Κύπρου σε ένα παιδί μπορεί 

να του παρέχεται η Λογοθεραπεία, η Ειδική Εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο, η ένταξη του παιδιού 
σε Ειδική Μονάδα (η εκπαίδευση γίνετε σε μικρή ομάδα μαθητών αλλά και καθημερινή ατομική 

εκπαίδευση).Ταυτόχρονα υπάρχουν και τα ειδικά σχολεία τα οποία προσφέρουν στα παιδιά όλες τις 
θεραπείες και εκπαιδεύσεις εντός ενός σχολικού πλαισίου (για παράδειγμα υπάρχει επιπλέον σε αυτά 

τα σχολεία η εργοθεραπέια, μουσικοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα). Να 

επισημανθεί ότι η Ειδική Εκπαίδευση και η Λογοθεραπεία εντός σχολικού πλαισίου δίδεται μόνο 
στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία. Όταν τα παιδιά φτάσουν στην ηλικία όπου πρέπει να 

φοιτήσουν στην Μέση Εκπαίδευση τους δίνεται στήριξη, απαλλαγές και διευκολύνσεις. Οι στηρίξεις 
γίνονται από εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης και όχι από Ειδικούς Παιδαγωγούς. 

 Το κομμάτι της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Κύπρο έχει μια μακρά ιστορία και 

σημαντική πορεία εξέλιξης. Την δεκαετία του 50’ ιδρύθηκε για πρώτη φορά Ειδικό Σχολείο για 
άτομα και παιδιά με τύφλωση. Στην μετέπειτα πορεία εξελίχθηκε το δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης 

για παιδιά με οποιαδήποτε αδυναμία με σκοπό αυτά τα παιδιά να εντάσσονται είτε σε ειδικά σχολεία 
ή και ειδικές μονάδες. 

Η Επίτροπος Διοικήσεως ανάφερε χαρακτηριστικά ότι «Η υφιστάμενη νομοθεσία και οι 

πρακτικές που ακολουθούνται στον χώρο της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, παρά το 
ότι αναπροσαρμόστηκαν κατά καιρούς την τελευταία εικοσαετία, χρειάζονται αναθεώρηση, ώστε να 

συνάδουν με τις διεθνείς συμβάσεις και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον χώρο της εκπαίδευσης». 
Το ΥΠΠΝΑ δείχνει να αναγνωρίζει τα δικαιώματα αυτών των παιδιών και ότι το σχολικό πλαίσιο 

που υποδέχεται αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως βαθμίδος χρήζει τόσο βελτίωσης όσο και ανάπτυξης. 

Επιπρόσθετα η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2010) 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι : «Η δέσμευση της Μη Διάκρισης, απαιτεί από τα Κράτη να 

εντοπίζουν, κατά τρόπο ενεργό, τα μεμονωμένα παιδιά και τις ομάδες παιδιών, των οποίων η 
υλοποίηση των δικαιωμάτων δυνατόν να απαιτεί τη λήψη ειδικών μέτρων».  

Εν καιρώ πανδημίας απεδείχθει ότι μεγάλο μέρος από αυτά τα παιδιά περιθωριοποιήθηκαν από 

τους συνομηλίκους τους αφού λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν 
στις σκέψεις και πράξεις που εφαρμόστηκαν για τον μαθητικό πληθυσμό δηλαδή αυτό της 

διαδικτυακής εκπαίδευσης. Πολλά παιδιά δεν είχαν την ικανότητα να παρακολουθήσουν λόγω δικών 
τους αναγκών αλλά και οι ίδιοι γονείς δεν γνώριζαν πώς να τα βοηθήσουν στο κομμάτι της ατομικής 

εκπαίδευσης τους εφόσον τους στελνόταν και υλικό για να εργαστούν στο σπίτι. 

Να σημειωθεί ωστόσο ότι εντός σχολικού πλαισίου το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί 
και στηρίζει αυτά τα παιδιά τόσο στην ακαδημαϊκή και κοινωνική τους ανάπτυξη για να μπορούν να 

ενσωματωθούν με τους συνομήλικους τους. Η Ειδική Εκπαίδευση έχει στόχο την έγκαιρη διάγνωση, 
παρέμβαση αλλά και θεραπευτικής παρέμβασης που χρήζει το εκάστοτε παιδί.  

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2003) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά/μαθητές με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες εκπαίδευση θα 
πρέπει να τους παρέχεται τρόπος που αυτός να εξασφαλίζει την πληρέστερη, κοινωνική τους 

ενσωμάτωση και τον πλήρη σεβασμό αλλά και αξιοπρέπεια κάθε παιδιού. Επιπλέον σημαντικό και 
αναγκαίο να αναγνωρίζεται το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να τυγχάνουν εξειδικευμένης 

φροντίδας και βοήθειας, η οποία να είναι προσαρμοσμένη στην κατάσταση και ανάγκες του κάθε 
παιδιού. 

Το Hope for Children ανάφερε χαρακτηριστικά ότι με αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που 

βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, έρχεται να τονίσει τις χρόνιες ελλείψεις που παρατηρούνται στη 
στήριξη αλλά και παροχών των παιδιών με αναπηρίες αλλά και τις πολλές προσπάθειες των 

οικογενειών τους για τη εύρεση των κατάλληλων πρακτικών αλλά και υποδομών που χρειάζονται. 
Είναι αντιληπτό και κατανοητό ότι η διαφύλαξη της υγείας όλων των παιδιών, κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, είναι αρχική έννοια του Υπουργείου Παιδείας. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να 

ληφθούν υπόψη οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες που δημιουργήθηκαν λόγω της 
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πανδημίας. Η κοινωνικής ένταξη αλλά και ενσωμάτωση αλλά και αποδοχής των παιδιών που 

ανήκουν στα πλαίσια Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ψυχική και 

συναισθηματική τους κατάσταση.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα γίνει ποσοτική έρευνα με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. 

Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η συλλογή δεδομένων από διάφορους συμμετέχοντες. Θα 

χρησιμοποιηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα γονέων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης .Η συλλογή δεδομένων θα γίνει με την χρήση ερωτηματολογίου με εθελοντική 

συνεργασία από 100 γονείς Παγκύπρια όπου τα παιδιά τους εντάσσονται σε προγράμματα ειδικής 
εκπαίδευσης, λογοθεραπείας , ειδικού σχολείου ή ακόμη και στην μέση εκπαίδευση.  

 Ο σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης των 

παιδιών αυτών των γονέων όπου συμμετείχαν εθελοντικά εν καιρώ πανδημίας αλλά και αν οι ίδιοι οι 
γονείς ήταν ευχαριστημένοι ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών τους. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν επιλεχθεί ήταν αυτά που θεωρήθηκαν ιδανικά για τον 
σκοπό της εργασίας. Χρησιμοποιήθηκε πιο απλή προσέγγιση στα ερωτήματα για να μην τους 

δημιουργούνταν απορίες αφού έπρεπε το ερωτηματολόγιο να απαντηθεί από τον καθένα ξεχωριστά 

σε ελεύθερο τους χρόνο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Το εργαλείο μέτρησης το οποίο 
επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια και συγγραφέα της παρούσας 

εργασίας αφού δεν υπάρχει κάτι έτοιμο αφού το θέμα της εργασίας είναι πρόσφατο στην ζωή όλων 
μας (παράρτημα 1). Ο Cresswell το 2011 ανάφερε χαρακτηριστικά ότι σε ποσοτική εργασία μπορεί 

και ο εκάστοτε ερευνητής να δημιουργήσει και ένα δικό του ερωτηματολογίο ανάλογα των αναγκών 

της δικιάς του έρευνας. 
 Η διαδικασία συλλογής δεδομένων έγινε με την χρήση του ηλεκτρονικού ερευνητικού 

εργαλείου https://www.1ka.si//, το οποίο στήθηκε κατάλληλα για να είναι εύκολο στην χρήση του 
από τους συμμετέχοντες (https://www.1ka.si/a/328719). Η συγκεκριμένη διεύθυνση στελνόταν στον 

κάθε συμμετέχοντα ηλεκτρονικά και ακολουθούσαν τις οδηγίες για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα παρουσιασθούν δια μέσω των ερωτημάτων που 
επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της εργασίας. 

Πίνακας 1: Ερώτηση 1: Φύλο Γονέα/Κηδεμόνα που συμμετείχαν 

 

ΑΝΔΡΑΣ 15 

ΓΥΝΑΙΚΑ 85 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η συμμετοχή των γονέων ήταν εθελοντική και ανώνυμη. Οι γονείς που συμμετείχαν ήταν από 
όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Συμμετείχαν 15 άνδρες και 85 γυναίκες. 

 
Πίνακας 2: Ερώτηση 2 : Είναι το παιδί σας ενταγμένο σε πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εντός σχολικού 

πλαισίου ; 

 

NAI 95 

OXI 5 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

https://www.1ka.si/
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 Από όλους τους γονείς που συμμετείχαν οι 95 ανάφεραν ότι τα παιδιά τους ήταν ενταγμένα 

σε κάποιο πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης εντός σχολικού πλαισίου ενώ 5 από αυτούς ανάφεραν ότι 
τα παιδιά τους δεν ήταν ενταγμένα σε κάποιο πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι ζητήθηκε να 

συμμετάσχουν στην έρευνα μόνο γονείς που τα παιδιά τους ήταν ενταγμένα σε κάποια από τα 
προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης που προσφέρονται εντός σχολικού πλαισίου (ειδική εκπαίδευσης, 

λογοθεραπεία, στήριξη, ειδική μονάδα). 

 
Πίνακας 3: Ερώτηση 3 : Τι μάθημα/ εκπαίδευση δέχεται το παιδί σας στο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 

Λογοθεραπεία 14 

Ειδική Εκπαίδευση 53 

Ενταγμένος σε Ειδική Μονάδα 33 

Σύνολο 100 

 
 Οι 14 από τους συμμετέχοντες γονείς ανάφεραν ότι τα παιδιά τους δέχονται εντός σχολικού 

πλαισίου το μάθημα της Λογοθεραπείας. Οι 53 από αυτούς επισήμαναν ότι είναι ενταγμένα στο 

πρόγραμμα της ειδικής εκπαίδευσης και οι 33 στο πλαίσιο της Ειδικής Μονάδας. 
 

Πίνακας 4: Ερώτηση 4 : Φύλο παιδιού 

 

Αγόρι 70 

Κορίτσι 30 

Σύνολο 101 

 

Από τους 100 συμμετέχοντες οι 70 ανάφεραν ότι τα παιδιά τους ήταν αγόρια όπου είναι 
ενταγμένο σε κάποιο από το πρόγραμμα της Ειδικής Εκπαίδευσης εντός σχολικού πλαισίου. 

Αντίθετα οι 30 απάντησαν ότι ήταν κορίτσια. 
 

Πίνακας 5 : Ερώτηση 5 : Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

 

Νηπιαγωγείο 22 

Δημοτικό 44 

Γυμνάσιο 22 

Λύκειο/Τεχνική Σχολή 12 

Σύνολο 100 

 

Δια μέσω των απαντήσεων των γονέων συμμετεχόντων διαφάνηκε ότι τα 22 παιδιά ήταν 
ενταγμένα σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο, τα 44 σε Δημοτικό, τα 22 σε Γυμνάσιο και τα 12 σε Λύκειο/ ή 

και Τεχνική Σχολή. 
  

 
Πίνακας 6 : Ερώτηση 6 : Στην περίοδο του Lock Down δεχόταν το πρόγραμμα του 

 

ΝΑΙ 47 

ΟΧΙ 53 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
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Στο ερώτημα προς τους ενδιαφερόμενους γονείς εάν δηλαδή στην περίοδο του Lock Down το 

παιδί τους δεχόταν κάποια εκπαίδευση όσον αφορά το κομμάτι της Ειδικής Εκπαίδευσης οι 47 

ανάφεραν ΝΑΙ ενώ οι 53 ανάφεραν ΟΧΙ. 
 

Πίνακας 7 : Ερώτηση 7 : Ήσασταν Ευχαριστημένοι με την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης (ποιότητα, ώρα, υλικό, επικοινωνία) 

 

ΝΑΙ 29 

ΟΧΙ 71 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
Επίσης οι γονείς ρωτήθηκαν πόσο ευχαριστημένοι ήταν με την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση που 

δέχθηκε το παιδί τους εν καιρώ Lock Down. 29 από τους γονείς που έλαβαν μέρος εθελοντικά για 

τον σκοπό της έρευνας απάντησαν ΝΑΙ ενώ 71 γονείς απάντησαν ΟΧΙ. Σε μετέπειτα στάδιο θα 
αναφερθούν σε ποιοτική μορφή οι απαντήσεις των γονέων αναλυτικά. 

 
Πίνακας 8 : Ερώτηση 8 : Υπήρχαν αδυναμίες στο πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην εξ΄αποστάσεως 

εκπαίδευσης ; 

 

ΝΑΙ 88 

ΟΧΙ 12 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
Επιπρόσθετα οι γονείς ρωτήθηκαν εάν υπήρχαν αδυναμίες στο πρόγραμμα της ειδικής αγωγής 

στην εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι 88 από αυτούς ανάφεραν ΝΑΙ ενώ οι 12 είπαν ΟΧΙ. 
Για να γίνει εφικτή η συλλογή ποιοτικών δεδομένων από τους γονείς που ενδιαφέρθηκαν να 

πάρουν μέρος στην παρούσα εργασία τους ζητήθηκε να απαντήσουν ηλεκτρονικά ένα 
ερωτηματολογίο. Το τελευταίο ερώτημα ήταν ανοιχτού τύπου όπου έδινε στους γονείς το δικαίωμα 
να αναφέρουν πως αντιμετωπίστηκε το κομμάτι της Ειδικής Εκπαίδευσης εν καιρώ πανδημίας και 
πως μπόρεσαν και αν μπόρεσαν τα δικά τους παιδιά να ανταποκριθούν. 

 Χαρακτηριστικά ένας από τους γονείς ανάφερε ότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνει μάθημα δια 
μέσω τήλε – εκπαίδευσης, δεν έφταιγε η εκπαιδευτικός. «Κανείς δεν σκέφτηκε άλλο τρόπο;». 

 Επιπρόσθετα αναφέρθηκε ότι «το παιδί μου για να συγκεντρωθεί στο μάθημα ολοκληρωτικά 
βασίζεται στην οπτική επαφή κάτι που δεν υπήρχε σε όλα τα μαθήματα», το ίδιο ανάφερε και ένας 
άλλος όπου επισήμανε την αναγκαιότητα της οπτικής επαφής. 

 «θεωρώ ότι τα παιδιά μας κατά την περίοδο της πανδημίας δεν έτυχαν του ορθού και 
κατάλληλου χειρισμού που όφειλε το υπουργείο να προσφέρει ειδικά σε αυτά τα παιδιά. Οπόταν 
μέχρι να συμβιβαστεί το παιδί μου με όλη αυτή τη κατάσταση της αλλαγής η οποία τον αποσυντόνισε 
έπρεπε να επιστρέψει στο σχολείο. Αυτό ήταν κυρίως το πρόβλημα που είχα να αντιμετωπίσω. 
Επιπλέον στο σπίτι δεν υπήρχε η ειδική εκπαιδευτική βοήθεια κάτι που πήγε το παιδί μου πίσω στα 
θέματα εκπαίδευσης. αφού έλειπε και ο συντονισμός των δασκάλων της ειδικής με τις άλλες 
δασκάλες και πολλές φορές τα δευτερεύοντα μαθήματα είχαν αλλαγές και το παιδί μου δεν το 
γνώριζε. Έμπαινε για να κάνει μάθημα και υπήρχε αλλαγή κάτι που το απογοήτευε γιατί ήταν κάτι 
που το περίμενε. Θεωρώ τον εαυτό μου από τις τυχερές μητέρες που δεν εργαζόμουν αυτή τη περίοδο 
και βοηθούσα το παιδί μου όσο μπορούσα αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Τέλος η 
πανδημία \"διέλυσε\" μπορώ να πω την οργάνωση και το τακτικό πρόγραμμα του παιδιού μου ο 
οποίος έκανε πολλά βήματα προς τα πίσω αφού ούτε και από πλευράς υπουργείου λήφθηκαν τα 
δέοντα μετρά ώστε τα παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης να τύχουν του δέοντος και ορθού χειρισμού», 
αναφορά από συμμετέχοντα γονέα. 

Ωστόσο υπήρξε και γονέας που ανάφερε ότι γίνονταν τα μαθήματα της στήριξης του παιδιού 
μέσω διαδικτύου κανονικά και ότι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα και επιπρόσθετα ένας άλλος γονέας 
ανάφερε ότι γίνονταν όλα κανονικά και στελνόταν και καθημερινά υλικό προς τους γονείς. 
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Επιπρόσθετα αναφέρθηκε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν απρόσωπη, ελάχιστη και 
χωρίς εξατομικευμένους στόχους και χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία. 

Τέλος ένας άλλος γονέας ανάφερε ότι «η εμπειρία μου είναι ότι το παιδί μου έχασε την ρουτίνα 
της καθημερινότητας του γενικότερα. Ήταν μια τεράστια αλλαγή στη ζωή του που επηρέαζε όλους 
τους τομείς. Οι θεραπείες ήταν ένα κομμάτι μέρος της καθημερινότητας που του έλειπε. Σημαντικό 
είναι το πως προσπαθούσα όμως δεν είμαι θεραπευτής. Αυτό που έκανα ήταν να κρατήσω ένα 
σταθερό ρυθμό ρουτίνας και καθημερινότητας παρόλο που άλλαζε στην αρχή λόγω των μέτρων μέχρι 
να γίνουν πιο αυστηρά. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με θεραπευτές όμως άλλο να γίνετε η 
θεραπεία από κοντά και στον χώρο του ειδικού και άλλο το τηλεφώνημα ,ήταν απλά τυπικό αν 
είμαστε καλά και να μιλά με το παιδί βασικά υποστήριξη και συμβουλευτική. Πέρασα δύσκολα.» 

Επιλέχθηκαν ορισμένα αποσπάσματα τα οποία δεν ήταν ξεχωριστά από όλα. 

5. Συμπεράσματα 

Η έρευνα που διενεργήθηκε με σκοπό τον εντοπισμό δυσκολιών και αδυναμιών εν καιρώ 

πανδημίας είχε ως στόχο την ανάπτυξη μίας ενιαίας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, μαθητές με κύριο 

λόγο την ισότιμη κοινωνία του αύριο ακόμη και εν καιρώ πανδημίας. 
Οι Fox, Farell and Davis (2004), επισήμαναν ότι  οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως βαθμίδος 

πρέπει να προσπαθούν για την καλύτερη συνεργασία για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στην 
διαδικασία της ενταξιακής πορείας όλων των μαθητών όπου είναι ενταγμένα εντός σχολικού 

πλαισίου. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν αδιαμφισβήτητα ότι αυτή η εργασία είχε 
σκοπό να αναφέρει την ανάγκη οργάνωση ένταξης αυτών των παιδιών ανεξαρτήτως δυσκολιών τόσο 

εν καιρώ πανδημίας όπου διαφάνηκαν οι αδυναμίες των προγραμμάτων εντός και εκτός σχολείου. 
Επιπρόσθετα αναφέρθηκε η αναγκαιότητα στήριξης αυτών των γονέων όπου ο ρόλος τους εν καιρώ 

πανδημίας μεγεθύνθηκε και οι δυσκολίες αυξήθηκαν.  

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Αναφέρονται (με μορφοποίηση APA) μόνο οι εργασίες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο 

κέιμενο της εργασίας 

Ελληνόγλωσση 

Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (2019) 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγχειρίδιο Σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κατά των Διακρίσεων. Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010) σ.25,26. 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2003). 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕ ΜΕΙΚΤΗ ΤΑΞΗ 
 

Λεζέ Μαρίνα 

ΠΕ02 ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη 

Το σημερινό σχολείο αντιμετωπίζει τις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας μας προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών. Για αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές 

πρακτικές και τον αναχρονιστικό τρόπο σκέψης και να εντάξει νέες στρατηγικές ώστε να 

συνυπάρξουν αρμονικά οι μαθητές. Καθώς τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνονται οι μαθητικές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες στο Γενικό Σχολείο, έχει ανακύψει η ανάγκη μιας αποτελεσματικής 

συμπερίληψης. Για αυτό χρησιμοποιούμε τις αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, η οποία 
λειτουργεί επικουρικά. Στο παρόν άρθρο επιχειρώ να εντάξω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

μαθήματος τον «Κύβου» ως τεχνική διαφοροποιημένης επεξεργασίας όσων διδάσκονται στην 5η 

διδακτική ενότητα των Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο στην Α’ τάξη του Γυμνασίου και να 
αναλύσω εξειδικευμένες δραστηριότητες. Γνώμονας του σχεδίου είναι η προσαρμογή των 

δραστηριοτήτων στις υπάρχουσες δυνατότητες των μαθητών και τις δεξιότητες που θα πρέπει να 
διαθέτουν βάσει Αναλυτικού Προγράμματος, ενώ σημαντική προσθήκη είναι και η διαφοροποίηση 

της αξιολόγησής τους στο τέλος της διδακτικής ενότητας. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Κύβος, Αρχαία, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία   

1. Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις διακηρύξεις περί ισότιμης αντιμετώπισης των 

μαθητών και παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε επίπεδο ψηφισμάτων, παρατηρείται το 

φαινόμενο της μονόπλευρης αντιμετώπισης των μαθητών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητά 
τους. Όπως γνωρίζουμε κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή οντότητα με διαφορετικές ικανότητες και 

ανάγκες και για τον λόγο αυτό το σχολείο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να σέβεται στοιχεία του 
μαθητή όπως η μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα αλλά και το μαθησιακό προφίλ του καθενός 

(Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013: 93). Ο ανωτέρω ισχυρισμός είναι εύλογος καθώς όπως όλοι 

γνωρίζουμε η σχολική τάξη δεν είναι ομοιογενής και ο εκάστοτε εκπαιδευτικός καλείται να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού, παρέχοντας σε κάθε μαθητή τη δυνατότητα  να εμβαθύνει στη 

μάθηση (Tomlinson, 2004: 8-9).  
Τις τελευταίες δεκαετίες, λοιπόν, έχει αρχίσει να εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία η 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Αυτή η σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος δίνει στον εκπαιδευτικό τα 

κατάλληλα εργαλεία και τις τεχνικές (κύβος, καρτέλες μάθησης, κέντρα ενδιαφέροντος και μελέτης, 
μαθησιακά συμβόλαια, γραφικοί οργανωτές, ευέλικτη ομαδοποίηση, κλπ) με στόχο την υποβοήθηση 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Tomlinson, 2015: 178-186). Απώτερος σκοπός της 
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας είναι ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε μαθητή είτε 

αυτός ανήκει στην τυπική είτε στην μη τυπική εκπαίδευση (Αντωνίου & Παντελιάδου, 2008: 8).  

Παρόλες όμως τις θεωρητικές γνώσεις και τα εργαλεία που μας παρέχει η Διαφοροποιημένη 
Διδασκαλία, είναι σημαντικό να τονίσουμε τον ιδιαίτερο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει 

να αντιλαμβάνεται πως οφείλει να λειτουργεί καθοδηγητικά και υποστηρικτικά, να είναι ευέλικτος 
και προσαρμοστικός όταν σχεδιάζει τις δραστηριότητες (Tomlinson, 2004). Προκειμένου να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στα προαναφερθέντα, θα πρέπει να φροντίζει για τη συνεχή του 
επιμόρφωση αναφορικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους αλλά θα πρέπει και να αφουγκράζεται τις 

ανάγκες του εκάστοτε μαθητή (Ιωαννίδου - Κουτσελίνη, 2006: 10). 
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2.  Διδασκαλία: Ορισμός και Βασικές Αρχές  

Η Tomlinson ορίζει την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία ως μια διδακτική προσέγγιση κατά 

την οποία οι δάσκαλοι διαφοροποιούν εκ των προτέρων τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τις 
διδακτικές μεθόδους, τις πηγές, τις μαθησιακές δραστηριότητες και τα προϊόντα που παράγουν οι 

μαθητές, ώστε να μεγιστοποιήσουν την ευκαιρία για μάθηση για κάθε μαθητή σε μια τάξη 
(Tomlinson, et al, 2003: 121). 

Επομένως, η διδασκαλία μπορεί να διαφοροποιηθεί σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι 

το περιεχόμενο, που αφορά τις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να μάθει όσα πρέπει. Στον τομέα αυτό η διαφοροποίηση πραγματοποιείται μέσω της 

αναπροσαρμογής στόχων που θέτει ο δάσκαλος βάσει των δυνατοτήτων αλλά και των ελλειμμάτων 
των μαθητών. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαδικασία, που αφορά τον τρόπο προσέγγισης και 

επεξεργασία της γνώσης από τους μαθητές. H διαφοροποίηση γίνεται με τη βοήθεια της ευελιξίας 

που δίνεται στους μαθητές ως προς το χρόνο για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, την 
διαμόρφωση του συνόλου των δραστηριοτήτων με στόχο την κλιμάκωση της δυσκολίας τους και του 

επιπέδου εμβάθυνσης, τις μεθόδους που εφαρμόζει ο δάσκαλος αλλά και τον βαθμό στον οποίο 
υποστηρίζει τους μαθητές για την ολοκλήρωση κάποιου έργου. Τέλος, το τρίτο επίπεδο είναι το 

προϊόν, το οποίο σχετίζεται με το πώς ο μαθητής δείχνει τις γνώσεις που κατέκτησε και περιλαμβάνει 

τις εργασίες που τους ανατίθενται είτε εντός σχολικής τάξης είτε ως εργασίες για το σπίτι. Είναι 
πρόδηλο λοιπόν ότι το τρίτο επίπεδο συνδέεται με την αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει εξίσου να είναι 

διαφοροποιημένη τόσο για τους μαθητές τυπικής εκπαίδευσης όσο και για τους μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες (Πολυχρόνη, 2011: 288-290).  

Η Βαστάκη, ωστόσο, θεωρεί ότι υπάρχει και ένα τέταρτο επίπεδο διαφοροποίησης, το 

μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο αναφέρεται στο πώς δουλεύει μια τάξη αλλά και στα συναισθήματα 
που αναπτύσσονται μέσα σε αυτή. Για την διαφοροποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος θα πρέπει 

να δίνεται στους μαθητές υλικό που να αναδεικνύει τις διαφορετικές κουλτούρες και το περιβάλλον 
της οικογένειάς τους αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες, ώστε να δημιουργήσουν ατομικές εργασίες 

που καλύπτουν τις ατομικές τους ανάγκες. Επίσης, είναι σημαντικό να μπορούν οι μαθητές  να 

αλληλοϋποστηρίζονται και βοηθά ο ένας τον άλλον όταν ο δάσκαλος δίνει διευκρινήσεις σε κάποιον 
τρίτο ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμος. Τέλος, βασική προϋπόθεση διαφοροποίησης του περιβάλλοντος 

είναι η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι κάποιοι μαθητές προκειμένου να διευκολυνθούν, 
χρειάζεται να έχουν ελευθερία κινήσεων εντός της σχολικής τάξης (Βαστάκη, 2010: 127). 

 Ο κονστρουκτιβισμός αποτελεί, επίσης, βασικό στοιχείο της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας. Η θεωρία αυτή πιστεύει ότι η μάθηση είναι διαδικασία οικοδόμησης και ανακάλυψης 
της γνώσης και δίνει έμφαση στα γνωστικά και στα συναισθηματικά σχήματα του κάθε μαθητή 

(Ιωαννίδου - Κουτσελίνη, 2006: 12). 
Ορισμένες βασικές αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας είναι α) η συνεχής 

ενασχόληση των μαθητών με εργασίες που συνδέονται στενά με τα ενδιαφέροντά τους, β) η διαρκής 

αξιολόγηση των μαθητών, γ) η αδιάκοπη προσπάθεια του εκπαιδευτικού να προσαρμόσει τη 
διδασκαλία του στο επίπεδο των μαθητών του και δ) η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στον 

σχεδιασμό της διδασκαλίας και τη διαμόρφωση των διδακτικών στόχων (Βαστάκη, 2010: 126). 
Επίσης, πέρα από την προσαρμογή στο διαφορετικό τρόπο μάθησης των μαθητών, πολύ σημαντική 

είναι και η ανατροφοδότηση, καθώς και η αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης τους 
(Παντελιάδου  & Φιλιππάτου,  2013: 64-65, 75).  

Εξίσου σημαντικό, όμως, θεωρώ ότι είναι το τι δεν αποτελεί Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. 

Για αυτό το λόγο θα ήθελα να επισημάνω τα βασικά χαρακτηριστικά μιας σχολικής τάξης στην οποία 
δεν ακολουθείται το μοντέλο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών 

των τάξεων είναι η έλλειψη ευελιξίας αναφορικά με τον χρόνο που δαπανάται σε μια δραστηριότητα 
αλλά και αναφορικά με το υλικό και τον τρόπο με τον οποίο αυτό δίνεται στους μαθητές. Σε μια 

σχολική τάξη τυπικής εκπαίδευσης στόχος είναι να ακολουθήσει ο δάσκαλος το Αναλυτικό 
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Πρόγραμμα που του έχει δοθεί αλλά όχι η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και η ενίσχυση τους 

στους τομείς που παρουσιάζουν κάποιο έλλειμμα (Tomlinson, 1999: 23).  

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν επιλέχθηκε ένα από τα εργαλεία της Διαφοροποιημένης 
Διδασκαλίας στα πλαίσια του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο της Α’ 

Γυμνασίου και συγκεκριμένα την μέθοδο του Κύβου. Η ενότητα στην οποία αναφέρονται οι 
δραστηριότητες είναι η πέμπτη.  

2.1 Ο Κύβος στην Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

 Ο Κύβος αποτελεί μια τεχνική που βασίζεται στις αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, 
γιατί δίνονται σε κάθε μαθητή δραστηριότητες με διαβαθμισμένη δυσκολία, οι οποίες 

προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα ευέλικτο 
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως η διδασκαλία μιας νέας 

ενότητας ή μια σύντομη αξιολόγηση της διδαχθείσας ύλης.  

Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, αφού ετοιμάσουμε τους τρισδιάστατους κύβους από χαρτόνι, 
καταγράφουμε σε κάθε έδρα μια λέξη που αντιστοιχεί σε ένα γνωστικό έργο (Αντωνίου & 

Παντελιάδου, 2008: 14), όπως Αναφέρω, Δημιουργώ, Συγκρίνω, Σχεδιάζω, Προτείνω και 
Υποστηρίζω.  

Στο παρόν σχέδιο διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε ένας κύβος που είναι κοινός για όλη την 

τάξη, η οποία όμως έχει χωριστεί σε τέσσερις ισάριθμες ομάδες. Στον κύβο καταγράφηκαν οι 
δραστηριότητες βάσει του επιπέδου της μαθησιακής ετοιμότητας και της επίδοσης των μαθητών. 

Έτσι, με βάση την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και τις προαπαιτούμενες δεξιότητες που 
χρειάζονται για να κατακτηθούν οι νέοι διδακτικοί στόχοι, έγινε η διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων.    

2.2 Ομαδοποίηση και Αξιολόγηση μαθητών  

Η ομαδοποίηση των μαθητών μιας σχολικής τάξης είναι πολύ σημαντική, καθώς οι 

μαθησιακές ανάγκες τους μπορεί να ταυτίζονται ή και να διαφοροποιούνται. Με τη βοήθεια, λοιπόν, 
της ομαδοποίησης οι μαθητές αλληλϋποστηρίζονται και μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές και 

τις δεξιότητές τους σύμφωνα με την Αρχή της Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky (Κασσωτάκης 

& Φλουρής 2013: 33, 121-124).  
Επιπλέον, η ομαδοποίηση μπορεί να γίνει με ευελιξία και πάντα σεβόμενη τις κλίσεις, τα 

ταλέντα, την επίδοση στα μαθήματα αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Βαστάκη, 2010: 
122).  Με βάση αυτά τα κριτήρια προκύπτουν ομάδες τυχαίας ομαδοποίησης, κοινού ενδιαφέροντος, 

ομοιογενείς, μικτού επιπέδου και ομάδες επιλογής των μαθητών (Αντωνίου & Παντελιάδου, 2008: 

16).  
Στο παρακάτω σχέδιο μαθήματος οι ομάδες χωρίστηκαν με βάση το επίπεδο της επίδοσής 

τους στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο, όπως αυτή προέκυψε από την 
αξιολόγηση της τάξης σε προηγούμενες ενότητες, και με βασική προϋπόθεση ότι σε κάθε ομάδα θα 

συμμετέχει ένας μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες, με στόχο την ένταξη μαθητών μη τυπικής 

ανάπτυξης στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυσή τους από τη δυναμική της ομάδας.   
Αναφορικά με την αξιολόγηση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, αυτή γίνεται σε τρία 

στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση. Σε αυτό το στάδιο ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες για τις γνώσεις και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά 

των μαθητών, καθώς επίσης και τις αδυναμίες, τον τρόπο τον τύπο μάθησης, τα ενδιαφέροντά τους, 
τις μαθησιακές εμπειρίες και το περιβάλλον (Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013:  71; Βαστάκη, 2010: 

133). Το δεύτερο στάδιο είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση, όπου ο εκπαιδευτικός οφείλει να ελέγξει 

το κατά πόσο οι μαθητές κατέκτησαν τις παρεχόμενες γνώσεις και τον τρόπο σκέψης των μαθητών 
στο γνωστικό έργο, ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός καθοδηγείται ως προς το πώς να προσαρμόσει 

την διδασκαλία του όταν κρίνει ότι κάποιοι μαθητές του δεν ανταποκρίθηκαν στους διδακτικούς 
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στόχους. Βασικό σε αυτό το στάδιο αξιολόγησης είναι ότι οι μαθητές συνεργάζονται με τον 

εκπαιδευτικό ώστε να διαμορφώσουν νέους διδακτικούς στόχους, γεγονός το οποίο καταδεικνύει πως 

η αξιολόγηση δεν είναι ένα εργαλείο μάθησης αλλά ένα εργαλείο που βοηθά στη μάθηση. Τέλος, το 
τρίτο στάδιο αποτελεί η ανακεφαλαιωτική ή αθροιστική αξιολόγηση, όπου γίνεται η εκτίμηση και 

βαθμολόγηση από τον εκπαιδευτικό τόσο της επιτυχίας ή όχι της διδασκαλίας του όσο και του 
βαθμού στον οποίο ο μαθητής πέτυχε τους διδακτικούς στόχους που ο ίδιος είχε θέσει(Παντελιάδου 

& Φιλιππάτου, 2013: 84-93).  

3. Προτεινόμενο Σχέδιο Μαθήματος  

 

Σχέδιο Μαθήματος 
Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά από Πρωτότυπο 

Ενότητα 5: Ο πλούτος της Αττικής γης 

 
Σκοποί: να αντιληφθούν ποιος είναι ο πλούτος που αναφέρεται στον τίτλο, να μπορέσουν να 

παράγουν ομόρριζες λέξεις και να τις εντάξουν σε προτάσεις, να συγκρίνουν τον «πλούτο» της 
Αττικής κατά την αρχαιότητα αλλά και σήμερα, να εντοπίσουν προβλήματα της καθημερινότητας 

των αστικών κέντρων και να προτείνουν λύσεις  

 

Στόχοι : 

  
 Γνωστικοί : 

• να εντοπίσουν τι διέθετε η Αττική στην αρχαιότητα ώστε να θεωρείται αυτάρκης 

• να αναζητήσουν πληροφορίες για το κατά πόση η Αττική είναι σήμερα αυτάρκης   
• να αναφέρουν προβλήματα των κατοίκων στα αστικά κέντρα στη σύγχρονη εποχή 

• να  αναφέρουν τρόπους βελτίωσης της ζωής στα αστικά κέντρα  
 Ψυχοκινητικοί : 

• να σχεδιάσουν μια εικόνα της Αττικής όπως φαντάζονται ότι ήταν κατά την αρχαιότητα  

• να συμπληρώσουν τη δραστηριότητα ετυμολογίας (“δέντρο”) του ουσιαστικού γη και να 
γράψουν στα νέα ελληνικά λέξεις ομόρριζες  

• να συγκρίνουν την Αττική της αρχαιότητας με την Αττική του σήμερα (ομοιότητες-διαφορές)  
 Συναισθηματικοί : 

• να διατυπώσουν τα αίτια και τις συνέπειες του σημερινού τρόπου ζωής των ανθρώπων 

 
Μέθοδος: βιωματική, μαθητοκεντρική, δασκαλοκεντρική, ομαδοσυνεργατική 

 

Τρόποι: ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, μέθοδος Κύβου 

 

Μέσα: μαυροπίνακας, εικόνες, κείμενο από το διαδίκτυο, κείμενο από σχολικά βιβλία, γραφικοί 
οργανωτές, φύλλα εργασίας 

 

Διδακτικές Ώρες: 4 

 

Πορεία Διδασκαλίας: τριμερής πορεία διδασκαλίας (όλον - μέρη - όλον)  

 

• Αφόρμηση (3-4΄): Ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν την γειτονιά στην οποία 
μένουν και ο καθηγητής κρατά σημειώσεις στον πίνακα  

 
• Ανάγνωση κειμένου: Η πρώτη ανάγνωση της μετάφρασης του κειμένου γίνεται από τον 

καθηγητή και ζητείται από τους μαθητές να σημειώσουν λέξεις - κλειδιά από το κείμενο με 
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στόχο να εντοπίσουν στοιχεία αυτάρκειας της Αττικής κατά την αρχαιότητα (αναγνωστική 

οδηγία). 
 

• Χωρισμός ομάδων: χωρίζουμε τους μαθητές σε τέσσερις ισάριθμες ομάδες με κριτήριο τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τα ενδιαφέροντά τους (κεφ. Τρόποι Ομαδοποίησης και 
Αξιολόγησης).  

 

• Δραστηριότητες Κύβου: 
• Αναφέρω: οι μαθητές θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία που κατά την αρχαιότητα 

έκαναν την Αττική αυτάρκη βάσει όσων υπογράμμισαν 
 

• Δημιουργώ: οι μαθητές θα πρέπει να βρουν λέξεις ομόρριζες της λέξης «γη» και να 

τις εντάξουν μέσα σε προτάσεις 
 

• Συγκρίνω: οι μαθητές συγκρίνουν τη ζωή στην Αθήνα κατά την αρχαιότητα με τη 
ζωή στην Αθήνα σήμερα. Ποιες ομοιότητες και διαφορές διακρίνουν;  

 

• Σχεδιάζω: οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν μια εικόνα για το πώς πιστεύουν ότι 
ήταν η Αθήνα κατά την αρχαιότητα βάσει όσων διάβασαν 

 
• Υποστηρίζω:  

▪ Η 1η και 2η ομάδα θα πρέπει να βρει από ένα επιχείρημα υπέρ της Αθήνας 

κατά την αρχαιότητα με στόχο να υποστηρίξει την υπεροχή της αρχαιότητας 
▪ Η 3η και η 4η ομάδα θα πρέπει να βρει από ένα επιχείρημα υπέρ της σύγχρονης 

Αθήνας με στόχο να υποστηρίξει την υπεροχή του σύγχρονου τρόπου ζωής  
 

 

• Προτείνω: κάθε ομάδα θα προβάλλει ένα αρνητικό στοιχείο της Αθήνας στη σύγχρονη 
εποχή και θα προτείνει τρόπους για την αντιμετώπισή τους  

 
• Ανατροφοδότηση: ζητείται από τους μαθητές να αυτοαξιολογηθούν και να αναφέρουν 

τη γνώμη τους για τις δραστηριότητες που  προηγήθηκαν, με στόχο την ανάπτυξη της 

μεταγνωστικής τους ικανότητας (Ιωαννίδου -Κουτσελίνη, 2006: 18-19). Στη 
συνέχεια, εθελοντές καλούνται να συμμετάσχουν σε μία δραματοποίηση με το εξής 

υποθετικό σενάριο: Ένας σύγχρονος Αθηναίος ταξιδεύει στην αρχαιότητα και 
προσπαθεί να πείσει τους αρχαίους να προβούν σε ενέργειες που θα τους οδηγήσουν 

πιο γρήγορα στην εξέλιξη και τη σημερινή εικόνα της Αθήνας 

4. Συμπεράσματα 

 Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία αποτελεί καινοτομία της εκπαίδευσης με πολλά οφέλη τόσο 

για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Η συμπερίληψη όλων των παιδιών στη μαθησιακή 
διαδικασία οφείλει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική υπόσταση του κάθε 

παιδιού.  Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν διαφορετικοί 
μέθοδοι διδασκαλίας, για να δημιουργηθούν εναλλακτικές μορφές πρόσβασης στη γνώση. Ο Κύβος, 

ως μία τεχνική διαφοροποίησης της Διδασκαλίας, αποβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη και 

υποστήριξη των μαθητών, που ενθαρρύνονται να καλλιεργούν τα ενδιαφέροντά τους και μέσα από 
αυτά να καλύπτουν τα ελλείμματα που παρουσιάζουν στη μαθησιακή διαδικασία και παράλληλα 

δίνεται η ευκαιρία στις ομάδες να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τόσο μέσα από τη 
συνεργασία τους με τα άλλα μέλη της ομάδας όσο και μέσα από την παρουσίαση των εργασιών τους 

μέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.. Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο 
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ενδείκνυται για την εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας με την μορφή του Κύβου, καθώς 

είναι ένα μάθημα που δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συνδυάσει τις γνώσεις αλλά και 

τις εμπειρίες των μαθητών με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλλιεργήσουν το γλωσσικό τους πλούτο, τον 
επιχειρηματολογικό λόγο, την κριτική σκέψη και την δημιουργικότητά τους. 
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Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Βοσνάκη Αναστασία  

Εκπαιδευτικός ΠΕ71 

 
Χατζηγεωργίου Αλεξάνδρα Μένου  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση μιας προσπάθειας συνδιδασκαλίας 
ανάμεσα σε τάξεις ειδικού σχολείου, τμήματος ένταξης και γενικής τάξης σχολείων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος ήταν μαθήτριες και μαθητές ειδικού δημοτικού σχολείου, 

τμήματος ένταξης και γενικής τάξης δημοτικού σχολείου να συνεργαστούν στην παραγωγή 
κειμένων, ιστοριών και έργων ζωγραφικής, με αφορμή πίνακες γνωστών ζωγράφων. Απώτερος 

στόχος ήταν η ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων για μάθηση, η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή στάσης 
απέναντι στη διαφορετικότητα και την αναπηρία. Τα παιδιά ασχολήθηκαν με την αναδόμηση, την 

αναδιαμόρφωση και τρισδιάστατη σύνθεση εικόνων και προσπάθησαν να αναδημιουργήσουν με την 
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τεχνική του κολλάζ τους αρχικούς πίνακες. Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με τη χρήση 

ερωτηματολογίου στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος καθώς και με παρατήρηση της 

συμπεριφοράς και της συνεργασίας τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
 

Λέξεις κλειδιά: τέχνη, συνεργασία, συνεκπαίδευση, γενικό σχολείο, τμήμα ένταξης, ειδικό 
σχολείο. 

1. Εισαγωγή 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, η αγωγή του παιδιού δεν στηρίζεται μόνο στα 

σχολικά προγράμματα και τη διδακτική μεθοδολογία αλλά και στην προσωπική και κοινωνική 
ανάπτυξη καθώς και στην ποιότητα της επικοινωνίας και των κοινωνικών και συγκινησιακών 

αλληλεπιδράσεων που βιώνει ο μαθητής/η μαθήτρια (Μπακιρτζής, 2002).  Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

σε αυτό διαδραματίζει η Τέχνη  καθώς είναι η μόνη παγκόσμια γλώσσα που μιλάει στις ψυχές όλων 
των ανθρώπων και σωστά χρησιμοποιείται από την UNESCO ως το κυριότερο μέσο για την 

ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων λαών και 
ανθρώπων (Τρούλη, 1988). 

Η Τέχνη στην εκπαίδευση είτε ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο (κυρίως οι εικαστικές τέχνες 

και η μουσική) στο βασικό αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων είτε ως εξωσχολικό πρόγραμμα, 
συνδέεται με την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης (EENC 2012). Ωστόσο, σύμφωνα 

με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στα αναλυτικά 
προγράμματα τριάντα κρατών-μελών του δικτύου Ευρυδίκη, παρατηρείται συνεχώς  αυξανόμενη 

τάση για αξιοποίησή της ως μέσου για την επίτευξη των στόχων και άλλων γνωστικών αντικειμένων, 

όπως για παράδειγμα των μαθηματικών και της γλώσσας αλλά και για την καλλιέργεια κοινωνικών 
δεξιοτήτων στους μαθητές (π.χ. συνεργασίας, επικοινωνίας, ενσυναίσθησης κ.ά.) (EACEA2009). 

Συγκεκριμένα, η ενασχόληση με τις τέχνες φαίνεται να συνδέεται με την ανάπτυξη του λεξιλογίου 
των παιδιών, την επίτευξη περισσότερων στόχων και την επίδειξη μεγαλύτερης ετοιμότητας, για να 

αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των μεγαλύτερων τάξεων (Brown, Benedett, & Armistead, 2010). 

Μελέτες δείχνουν, πως η εκπαίδευση των παιδιών στις τέχνες σχετίζεται άμεσα με τις μαθηματικές 
τους επιδόσεις αλλά και τις επιδόσεις των παιδιών στα μαθήματα γραφής και ασκήσεων (Catterall, 

Dumais & Hampden-Thompson 2012).  
Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος της γλωσσικής διδασκαλίας από τη μακρόχρονη εφαρμογή 

τυποποιημένων ασκήσεων εξάσκησης της δομής της γλώσσας, στην εκμάθηση μέσα από τη χρήση 

της, ανάδειξε την ανάγκη χρησιμοποίησης επικοινωνιακών μεθόδων, στις οποίες οι μαθητές και οι 
μαθήτριες βιώνουν πραγματικά γεγονότα, άμεσες ή έμμεσες εμπειρίες. Μία καινοτόμος διδακτική 

μέθοδος που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση διεθνώς, αφορά την αξιοποίηση των έργων τέχνης, 
καθώς κάθε καλλιτεχνικό έργο αποτελεί μια δημιουργική έκφραση με πολύπλευρη εκπαιδευτική 

αξία. (Τουραμπέλης, Τζώτζου, 2016). Έτσι, τα παιδιά μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα έργα 

τέχνης αποδεικνύοντας ότι η αισθητική εμπειρία μπορεί να συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη 
της νοημοσύνης, καθώς προσφέρει πλήθος συμβόλων για επεξεργασία. (Μιχαηλίδου, & Πετρά (2015 

(Gardner, 1990: 53). Άλλωστε, η εικόνα, μέσω της διαδικασίας της παρατήρησης μετουσιώνεται σε 
πλούσιο πληροφοριακό υλικό, ερέθισμα πολιτιστικής ενεργοποίησης (Fowler, 1996), εργαλείο 

γνωστικής ανάπτυξης και αφετηρία στοχαστικής διάθεσης (Μέγα, 2011α). 
Η χρήση των Τεχνών στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες στα 

άτομα με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες να αναπτύξουν γνωστικές, κοινωνικές και ψυχοκινητικές 

δεξιότητες, να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις επιδιώξεις τους, να προβάλουν τη 
δημιουργικότητά τους, να συμμετάσχουν σε συλλογικές δραστηριότητες, να καλλιεργήσουν την 

αλληλεγγύη και τη συνεργασία   και μέσω όλων αυτών να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και 
τις ικανότητές τους, να αποκτήσουν γνώση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να αποκτήσουν 
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αυτοαντίληψη, να ενισχύσουν το αυτοσυναίσθημά τους και στη συνέχεια να θέσουν στόχους στη 

ζωή και να δώσουν νόημα στην ύπαρξή τους (Γρούϊος, 2013). 

Σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Αυτισμό, ‘η τέχνη έχει 
θεραπευτικά οφέλη και είναι μία διαδικασία που μπορεί να ωθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες 

με αυτισμό σε μία αλληλεπίδραση με χρώματα, σχήματα και υλικά της καλλιτεχνικής δημιουργίας 
(Τσαπνίκη, 2003). 

Επίσης, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ανάπτυξη κινητικών 

δεξιοτήτων, διότι η χρήση των εργαλείων, το ανακάτεμα διαφόρων υλικών και το κόψιμο με το 
ψαλίδι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα 

στον ψυχοκινητικό τομέα και ιδιαίτερα σε σχέση με τη λεπτή κινητικότητα και την 
αμφιπλευρικότητα. (Καρτασίδου, 2004). Τα άτομα με αυτισμό πρέπει  να αναπτύξουν εκτός των 

άλλων και την οπτική τους αντίληψη βασικός τομέας στον οποίο υπολείπονται, για τον λόγο αυτό, η 

χρήση των εικόνων θεωρείται μια καλή διδακτική τεχνική.  

2. Εκπαιδευτική παρέμβαση  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του προγράμματος που εφαρμόστηκε στο 
Τμήμα Ενταξης και στις Δ και Ε τάξεις του 94ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 

με το 1ο Ε ιδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας το σχολικό έτος 2020-2021. 

Αναφορικά με το προφίλ των συμμετεχόντων πρόκειται για  μια τάξη του ειδικού σχολείου με 
3 μαθητές με αυτισμό ηλικίας 8 ετών, με απουσία προφορικού λόγου, χαμηλής λειτουργικότητας και 

με δυσκολίες σε πολλά επίπεδα.  Σχετικά με το Τμήμα ένταξης, συμμετείχαν 8 μαθητές και μαθήτριες 
με κύριο χαρακτηριστικό τους μαθησιακές δυσκολίες και οι συμμετέχοντες από τη γενική τάξη είναι 

μαθητές και μαθήτριες της Δ και Ε τάξης.  

Κοινοί στόχοι  του Τμήματος Ένταξης και της γενικής τάξης:  
Γνωστικοί ήταν  η παραγωγή προφορικού λόγου, η περιγραφή εικόνων, η δημιουργία 

ιστοριών, η παραγωγή γραπτού λόγου, η δόμηση περιγραφής και αφήγησης μιας ιστορίας, η γνωριμία 
με ζωγράφους και κινήματα τέχνης.  

Συναισθηματικοί ήταν η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, η δημιουργία κινήτρων (εσωτερικών και 

εξωτερικών), η ενίσχυση αισθητηριακών εμπειριών, η ανακάλυψη δεξιοτήτων, η απόκτηση 
αυτοαντίληψης και η ενίσχυση αυτό-συναισθήματος.  

Κοινωνικοί στόχοι ήταν η  ισότιμη συμμετοχή στην τάξη όλων των μαθητών και μαθητριών, 
η συμπερίληψη, η ένταξη, η ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και διαφορετικότητας και ένα 

ράπισμα στον κοινωνικό ρατσισμό. 

Στόχοι του ειδικού σχολείου  

Το πρόγραμμα εξυπηρετούσε τους στόχους που είχε θέσει η εκπαιδευτικός για τους μαθητές 

με βάση την αρχική αξιολόγηση  
Γνωστικοί στόχοι ήταν η ανάπτυξη προσληπτικού λεξιλογίου αναγνώριση χρωμάτων, 

αναγνώριση σχημάτων, κατανόηση και ακολουθία προφορικών οδηγιών. 

Ψυχοκινητικοί ήταν η  ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, η επαφή με διαφορετικά υλικά,  
Κοινωνικοί στόχοι ήταν οι συνεργατικές δεξιότητες, η κοινωνικοποίηση, η παράλληλη 

εργασία, η συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες. 
  

Η επιλογή των έργων τέχνης που ασχολήθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες έγινε με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξυπηρετήσουν τους στόχους του προγράμματος αλλά και με βάση την άποψη και τα 

ενδιαφέροντα  των μαθητών και μαθητριών. Έτσι οι πίνακες που επιλέχθηκαν είναι ενδεικτικά οι 

εξής: «το δωμάτιο στην Άρλ» του Βινσέντ Βαν Γκογκ, «η γάτα με τα κόκκινα ψάρια» και «γάτα στο 
παράθυρο» του Ανρί Ματίς , «Πιερότος και Αρλεκίνος» του Πωλ Σεζαν, «το τραπέζι της Καθαρής 

Δευτέρας» του Σπύρου Βασιλείου και 2 πίνακες της Ρωσικής Πρωτοπορίας του Βασίλη Καντίνσκι, 
και του Kazimir Malevich 
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Α φάση: δημιουργία πινάκων (ειδικό σχολείο)  

Οι μαθητές του Ειδικού Σχολείου Καβάλας είδαν αρχικά τον πίνακα «η γάτα με τα κόκκινα 

ψάρια» του Ανρί Ματίς και «το δωμάτιο στην Άρλ» του  Βινσέντ Βαν Γκογκ, τους οποίους κρέμασε 
η δασκάλα της τάξης στον τοίχο. Στην συνέχεια υπήρχαν τα διάφορά επίπεδα του πίνακα τα οποία 

τμηματικά τα παιδιά χρωμάτισαν με διάφορα υλικά. Στο τέλος έγινε η αναδημιουργία του πίνακα 
από τα μέρη του.  

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές του ειδικού σχολείου Καβάλας ασχολήθηκαν με τη δημιουργία 

πινάκων και την χρήση διάφορων υλικών. Στους πρώτους πίνακες που ασχολήθηκαν, δόθηκε έμφαση 
στην χρήση πινέλων, μαρκαδόρων, κηρομπογιάς  για να χρωματίσουν επιφάνειες. Επειδή είχαν 

δυσκολία να περιοριστούν μέσα σε πλαίσιο, η εκπαιδευτικός της τάξης κάλυπτε με άλλο υλικό την 
υπόλοιπη επιφάνεια ώστε να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς να αλλοιώνεται ο τελικός 

πίνακας. Πολλά στοιχεία από τους επόμενους πίνακες, τα έκοβαν με καθοδήγηση και τα κολλούσαν 

στον πίνακα με την τεχνική κολάζ. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές εξοικειώνονταν με τη χρήση του 
ψαλιδιού και της κόλλας (δεξιότητες λεπτής κινητικότητας). Επίσης, ήρθαν σε επαφή με διαφορικά 

υλικά όσον αφορά την υφή, γεγονός που ενισχύει την αισθητηριακή ολοκλήρωση μαθητών με 
αυτισμό.  

Σε κάθε βήμα η εκπαιδευτικός του ειδικού σχολείου τραβούσε φωτογραφίες ώστε τα παιδιά 

του Τμήματος Ένταξης να τις επεξεργαστούν και να δημιουργήσουν οδηγίες κατασκευής του πίνακα.  
 

          
Κάποια από τα στάδια της δημιουργίας του πίνακα του Ματίς, τα κόκκινα ψάρια. 

 

Α Φάση: Τμήμα Ένταξης  

Αρχικά  κάθε παιδί επέλεξε να χρωματίσει έναν από τους 2 ασπρόμαυρους πίνακες  που είχε 
στην διάθεσή του, την «γάτα με τα κόκκινα ψάρια» του Ανρί Ματίς και «το δωμάτιο στην Άρλ» του  

Βινσέντ Βαν Γκογκ, και στην συνέχεια τον μίλησε για τον πίνακα είτε δημιουργώντας μία ιστορία 

είτε περιγράφοντας το τελικό αποτέλεσμα που δημιούργησε. 
Στην συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες χρωμάτισαν τμηματικά έναν άλλο πίνακα, τον οποίο 

επέλεξε η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης.  Ο πίνακας ήταν «χωρισμένος» σε επίπεδα από το 
βάθος προς τα μπροστά, με στόχο να εντοπίσουν όλες τις πτυχές του πίνακα.  

Κάθε φορά που τελείωνε ο χρωματισμός ενός τμήματος του πίνακα γινόταν περιγραφή 

προφορική αρχικά και στη συνέχεια γραπτή. Ακολουθούσε το επόμενο κοντινότερο επίπεδο του 
πίνακα, το οποίο αφού το χρωμάτιζαν  το τοποθετούσαν πάνω στο προηγούμενο τμήμα και έγραφαν 

νέα παράγραφο γι’ αυτό. Με τον τρόπο αυτό έγινε η ανασύνθεση του πίνακα παράλληλα με την 
ολοκλήρωση του κειμένου, το οποίο αποτέλεσε μια πλήρη περιγραφή του πίνακα στοιχειοθετημένη 

με σειρά. 

 Όταν ολοκληρωνόταν ο πίνακας υπόδειγμα και το κείμενο, τα παιδιά έπρεπε να εργαστούν 
ακολουθώντας την ίδια τεχνική, με έναν πίνακα της επιλογής τους. Αρχικά περιέγραφαν τον πίνακα 

χωρίς να ασχοληθούν πολύ μαζί του (με μια ματιά). Με την τμηματική ανασύνθεση του πίνακα και 
την παράλληλη σταδιακή περιγραφή του, προφορικά και γραπτά, δημιουργούσαν στο τέλος νέο 

κείμενο. Τα παιδιά σύγκριναν το πρώτο κείμενο που είχαν γράψει κοιτάζοντας απλά τον πίνακα και 

το επόμενο που είχε προκύψει από την σταδιακή αναδημιουργία του πίνακα και παράλληλα με το 
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κείμενο. Από την σύγκριση κατέληγαν σε τεχνικές πιο εύκολης και ολοκληρωμένης γραφής ενός 

κειμένου γνωρίζοντας κάποια βήματα της περιγραφής και της διήγησης. 

Ακολουθούσε η διόρθωση του γραπτού κειμένου ορθογραφικά, συντακτικά, ετυμολογικά, 
γινόταν ο εμπλουτισμός του με νέες λέξεις ή φράσεις και η καλύτερη συντακτική του οργάνωση. 

Β Φάση: Τμήμα Ένταξης- Γενική τάξη 

Η Β φάση του προγράμματος έγινε μόνο στο Τμήμα Ένταξης και την Γενική Τάξη. Τα παιδιά 

και στα δύο είδη τμημάτων ενημερώθηκαν και διάβασαν για τον αυτισμό, την αναπηρία και τα ειδικά 

σχολεία. Επίσης είδαν εικόνες από την δουλειά των συμμαθητών και συμμαθητριών τους από το 
Ειδικό Σχολείο Καβάλας. Στο επόμενο βήμα οι μαθητές και μαθήτριες του Τμήματος Ένταξης, 

παρατήρησαν και επεξεργάστηκαν τις φωτογραφίες που έδειχναν τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν 
τα παιδιά στο Ειδικό Σχολείο σε διαφορετικούς πίνακες από αυτούς που ασχολήθηκαν τα ίδια.  

Συνέταξαν οδηγίες βήμα προς βήμα για την αναδημιουργία του πίνακα και αλλάζοντάς τες 

προσπάθησαν να μάθουν εάν οι οδηγίες τους είναι σωστές . Με αυτό τον τρόπο, εξασκήθηκαν στην 
παραγωγή γραπτού λόγου και συγκεκριμένα στη σύνταξη οδηγιών, στη χρήση των κατάλληλων 

φράσεων και την ορθότερη χρήση χρόνων, προσώπων και εγκλήσεων των ρημάτων. 
Τα παιδιά της Γενικής Τάξης ακολούθησαν τις οδηγίες που είχαν στα χέρια τους (χωρίς να 

ξέρουν ότι τις συνέταξαν τα παιδιά του Τμήματος Ένταξης)  και δημιουργήσαν κάποιες εικαστικές 

δημιουργίες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μία μικρή έκθεση εικαστικών με ίδιο θέμα αλλά 
διαφορετική απόδοση. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν στους μαθητές και τις μαθήτριες άλλων 

Γενικών Τμημάτων τόσο τα πρωτότυπα έργα των παιδιών του Ειδικού Σχολείου όσο και τα έργα των 
παιδιών του Τμήματος Ένταξης και του Γενικού Τμήματος δείκτη και ακολούθησε συζήτηση σχετικά 

με ομοιότητες, με τις διαφορές των παραγόμενων έργων, με την ακρίβεια των οδηγιών. Στο τέλος 

δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιο έργο προήλθε από ποια σχολική δομή.  

Γ φάση: επικοινωνία: Τμήμα ένταξης- ειδικό σχολείο - γενική τάξη 

Η Γ φάση του προγράμματος δυστυχώς λόγω των δύσκολων σχολικών συνθηκών διδασκαλίας 
εξ αιτίας της COVID 19 (εξ αποστάσεως διδασκαλία, τηλεδιασκέψεις, κλείσιμο των τμημάτων ή και 

των σχολικών μονάδων λόγω καραντίνας) δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί πλήρως. Μόνο 1 

από τα 8 παιδιά του Τμήματος Ένταξης ασχολήθηκε με το Γ στάδιο ενώ το Ειδικό Σχολείο και τα 
Γενικά Τμήματα δεν συμμετείχαν καθόλου.  

 Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Γ σταδίου, όλα τα παιδιά θα ερχόταν σε προσωπική επαφή 
και θα έκαναν προσπάθειες για να «επικοινωνήσουν» με όποιους τρόπους θα έβρισκαν βοηθούμενα 

από τις δασκάλες και τους δασκάλους τους.  

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό κάθε  παιδί του Τμήματος Ένταξης θα ενημερωνόταν από την 
εκπαιδευτικό του Τμήματος σχετικά με τον μαθητή του Ειδικού Σχολείου που θα ερχόταν σε επαφή, 

όσα αφορά τις ειδικές εκπαιδευτικές του ανάγκες και τον τρόπο προσέγγισής του. Έπειτα, αφού θα 
είχε ασχοληθεί αρκετά με την σωστή παροχή οδηγιών σε επίπεδο προφορικού λόγου,  θα έδινε 

ζωντανά,  μέσω τηλεκπαίδευσης με το πρόγραμμα webex,  οδηγίες στο μαθητή του Ειδικού Σχολείου, 

για την σύνθεση του πίνακα «Weiches Hart» του Καντίνσκι ή τον πίνακα του Malevich,  «untitle», 
του 1916.  Ο μαθητής του Τμήματος Ένταξης θα έδινε απλές οδηγίες (για παράδειγμα: «πάρε  το 

μπλε τετράγωνο, βάλε το στη μέση του φύλλου», «βάζω το τετράγωνο πάνω στο τρίγωνο»). Από την 
άλλη ο μαθητής του Ειδικού Σχολείου με υποστήριξη από την εκπαιδευτικό του, θα προσπαθούσε να 

ανταποκριθεί στην διαδικασία.  
Μετά από αυτή τη δράση ο μαθητής του Τμήματος Ένταξης θα κατέγραφε  τις εντυπώσεις του 

από την «επικοινωνία» με τον μαθητή του Ειδικού Σχολείου. Στο τέλος όλοι οι μαθητές και μαθήτριες 

του Τμήματος Ένταξης θα παρουσίαζαν την εμπειρία της επικοινωνίας, της δημιουργίας και της 
συνύπαρξης έστω και ηλεκτρονικά, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους της Γενικής Τάξης.  

Έτσι, όλα τα παιδιά θα ενημερωνόταν για το φάσμα του αυτισμού, τους τρόπους αντίδρασής τους 
και τους τρόπους επικοινωνίας με άτομα, παιδιά ή ενήλικες, που έχουν αυτή την αναπηρία.   
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3. Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Αναφορικά με τους στόχους που έθεσε η εκπαιδευτικός του ειδικού σχολείου αξίζει να 

αναφερθούν τα εξής: οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας πινάκων, κατάφεραν να 
πετύχουν μεγάλο μέρος των γνωστικών στόχων που είχαν τεθεί.  

Επίσης, οι πίνακες εκτέθηκαν στην τάξη με αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο 
παραγόμενο από αυτούς αποτέλεσμα. Κάποιους από τους πίνακες τους πήραν μαζί τους στο σπίτι, 

ώστε  να έχουν οι γονείς τις δημιουργίες των παιδιών τους.  

Σχετικά με τη γενική τάξη από την παρατήρηση και τη συζήτηση προέκυψε ότι τα περισσότερα 
παιδιά, ακόμα και αν δεν έχουν προσωπική εμπειρία με μαθητές με αναπηρία έχουν σχηματίσει μια 

αρκετά θετική εικόνα για αυτούς και τους αναγνωρίζουν την ύπαρξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 
Αυτό πιθανόν σημαίνει ότι δεν έχουν προκαταλήψεις και είναι ανοιχτοί στο να αναγνωρίσουν τις 

ικανότητές τους 

Εξετάζοντας λοιπόν τα οφέλη της χρήσης των Τεχνών στην Εκπαίδευση από μια συνολική 
σκοπιά διαπιστώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να καλλιεργήσει τις γνωστικές δεξιότητες, 

αφού χρησιμοποιείται ο προφορικός και ο γραπτός λόγος, την ικανότητα να χρησιμοποιεί τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητά του, να παρατηρεί, να ακούει, να διαβάζει και γενικά να 

αντιλαμβάνεται τον κόσμο από ποικίλες οπτικές γωνίες. Παρέχεται ακόμη η ευκαιρία στο μαθητή 

και τη μαθήτρια να κατανοεί έννοιες και ιδέες, να αναπτύξει κοινωνικές, πολιτιστικές και 
συναισθηματικές δεξιότητες καθώς προωθείται η καλλιέργεια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, 

εδραιώνεται η εμπιστοσύνη, τονώνεται η αποδοχή της διαφορετικότητας και προωθείται ο γόνιμος 
διάλογος. (Μιχαηλίδου, & Πετρά 2015) 

Άλλωστε σύμφωνα με τον Σούλη (2008) η βιωματική εμπειρία μεταξύ μαθητών με και χωρίς 

ειδικές ανάγκες, συμβάλει στην ψυχο-πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των τελευταίων, γιατί 
τους βοηθάει να ανατρέψουν κοινωνικά στερεότυπα, να διευρύνουν τους κοινωνικούς και 

συναισθηματικούς τους ορίζοντες, να αποδεχτούν την ποικιλομορφία και να διαμορφώσουν 
καινούργιες στάσεις και δεξιότητες.  

Σχετικά με την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων, από την παρατήρηση και τα παραγόμενα 

αποτελέσματα φάνηκε ότι οι μαθητές είχαν μεγαλύτερη διάθεση να προσπαθήσουν. Άλλωστε, η 
τέχνη καλλιεργεί τη φαντασία ως πηγή δημιουργικότητας και ενεργοποιεί τη διάθεση για μάθηση. Η 

άμεση και βιωματική επαφή με το έργο επιτρέπει την προσέγγισή του αβίαστα, μιας που η τέχνη 
είναι σε γενικές γραμμές εύκολα κατανοητή και ενταγμένη στη ζωή των μικρών παιδιών (Fowler, 

C.B. Strong.1996). 

Βέβαια, λόγω της πανδημίας και του κλεισίματος των γενικών δημοτικών σχολείων,  
εφαρμόστηκε μέρος του προγράμματος  στη γενική τάξη  σε σχέση με τον σχεδιασμό των δράσεων 

και θα συνεχισθεί κατά την επόμενη σχολική χρονιά.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
 

Μουδατσάκη Ελένη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 

Περίληψη  

Η συγκεκριμένη εργασία εντάασσεται στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριόττηας διδακτορικού 

προγράμματος σπουδών και έχει ως στόχο τη μελέτη του ρόλου των Web 2.0 εργαλείων στην 
καλλιέργεια συνεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών με ΔΕΠΥ. Μετά την παράθεση των 

βασικών χαρακτηριστικών των Web 2.0 εργαλείων και των πλεονεκτημάτων χρήσης τους στην 

εκπαίδευση αλλά και των βασικότερων συμπτωμάτων ΔΕΠΥ από εκπαιδευτική και κοινωνική 
άποψη, παρουσιάζεται μια πιλοτική εφαρμογή ενός μελλοντικού προγράμματος παρέμβασης σχετικό 

με τη μελέτη του βαθμού βελτίωσης της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ μαθητών σχολικών 
τμημάτων στα οποία υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής με ΔΕΠΥ, μετά τη συμμετοχή τους σε 

project με τη βοήθεια του εργαλείου Pbworks. Στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή γίνεται μια πρώτη 

προσπάθεια άντλησης χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση τόσο με την ανταπόκριση των μαθητών 
σε τέτοιου είδους έργα, όσο και με τη γενικότερη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτά. 

 
Λέξεις- κλειδιά: ΔΕΠΥ, Web 2.0 εργαλεία, wiki, συνεργασία, Pbworks 

1. Εισαγωγή 

Το web 2.0, το οποίο αποτελεί την εξέλιξη του web 1.0 και ουσιαστικά τη δεύτερη φάση στην 

εξέλιξη του web, είναι πλέον ένας από τους δημοφιλέστερους όρους στις περισσότερες ανθρώπινες 

δραστηριοτήτες αφού η χρήση του διαδικτύου γίνεται ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο 
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κομμάτι της καθημερινότητά μας . Είναι μια συλλογή τεχνολογιών, επιχειρησιακών στρατηγικών και 

κοινωνικών τάσεων (Murugesan, 2007). To web 2.0 εκμεταλλεύεται το web με ένα διαδραστικό και 

συνεργατικό τρόπο εστιάζοντας στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τη συλλογική νοημοσύνη.  
Η Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)  είναι μια μόνιμη 

διαταραχή που επηρεάζει το 3-5% των μαθητών. Τα παιδιά με αυτό το είδος διαταραχής υποφέρουν 
από συμπτώματα όπως υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής και αντιμετωπίζουν σοβαρές 

δυσκολίες σε θέματα προσαρμογής, άγχους, σχολικής επίδοσης, μαθησιακών ικανοτήτων, 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, συμπεριφοράς και άλλων αναπτυξιακών διαδικασιών (Hoseinifar, 
2011). Είναι γνωστό οτι επιθυμούν πολύ να συμπεριληφθούν σην ομάδα αλλά δε γνωρίζουν τον 

τρόπο για να αναπτύξουν κοινωνική συμπεριφορά (Shuenn, 2008). Σε αυτό το σημείο μπορεί να 
επέμβει η τεχνολογία ως μέσο υποστήριξης όχι μόνο των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών με 

ΔΕΠΥ, αλλά πιο σημαντικά ως ένας διευκολυντής των προσπαθειών τους για συνεργασία. 

2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας/Θεωρητικό Υπόβαθρο 

2.1. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Web 2.0 

Tα βασικά χαρακτηριστικά των Web 2.0 εφαρμογών, όπως προκύπτουν από τον Sharma (2009) 
είναι τα εξής: 

 

Διαμοίραση και Συνεργασία: Η διαμοίραση της πληροφορίας και η συνεργασία μεταξύ των 
χρηστών αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό των web 2.0 εφαρμογών αφού οι χρήστες δεν 

περιορίζονται στην παρατήρηση και ανάκτηση της πληροφορίας (π.χ Britannica Encylopedia) αλλά 
έχουν τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου στο περιεχόμενο (π.χ. τροποποίηση) και τη δυνατότητα της 

διαμοίρασής του μεταξύ τους. Συνεπώς το web 2.0 αξιοποιεί τη συλλογική νοημοσύνη οπότε οι 

αντίστοιχες εφαρμογές εξαρτώνται από τη διαχείριση, την κατανόηση και την ανταπόκριση στις 
τεράστιες ποσότητες των παραγόμενων από τους χρήστες δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο 

(O’Reilly & Battelle, 2009).  
 

Ανοικτότητα: Η ανοικτότητα του web 2.0 παρέχει την ίδια ελευθερία σε όλους τους χρήστες 

όσον αφορά τη συνεισφορά, αφού όλοι μπορούν να παράγουν μικροπεριεχόμενο με πληροφοριακό 
υλικό και να το διαθέτουν στο ευρύ κοινό με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του, το σχολιασμό του 

αλλά και τη δημιουργία αναθεωρήσεων πάνω σε αυτό.  
Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση: Το web 2.0 ενισχύει σημαντικά την επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση παρέχοντας πληθώρα εργαλείων για την υποστήριξή τους. Αναφέρεται στη 

δημιουργία αρένων με σκοπό την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των χρηστών. Για παράδειγμα 
επιτρέπει τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων όπου εκεί μπορούν να συναντηθούν άνθρωποι με κοινά 

ενδιαφέροντα.  
 

Έκφραση: Το web 2.0 ενισχύει την ελεύθερη έκφραση και επιπλέον παρέχει μια μεγάλη 

ποικιλία εκφραστικών μέσων ικανοποιώντας τις ανάγκες των χρηστών του, λόγω του ότι δε βασίζεται 
μόνο στο συμβατικό κείμενο αλλά υποστηρίζει διάφορες μορφές πληροφορίας όπως συνδυασμό 

εικόνας, ήχου και βίντεο. Παράδειγμα αποτελούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα προσωπικά 
ιστολόγια αφού ο καθένας μπορεί να ανεβάσει κείμενο, εικόνες, αρχεία ήχου αλλά και βίντεο καθώς 

και σύντομα μηνύματα κατάστασης.  
 

Δυναμικό περιεχόμενο: Οι web 2.0 εφαρμογές ενσωματώνουν δυναμικό περιεχόμενο, ανάγκη 

η οποία γίνεται επιτακτική και ουσιαστικά αποτελεί προεπιλογή λόγω του φαινομένου του 
«crowdsourcing», εξουδετερώνοντας οποιοδήποτε συμβατικό μέσο μαζικής επικοινωνίας.  

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

50 

 

Μάθηση κατ’ απαίτηση: Ενισχύεται η μάθηση κατ’ απαίτηση αφού οι χρήστες μπορούν να 

επιλέξουν το χρόνο, τον τόπο αλλά και τον τρόπο της μάθησής τους η οποία πλέον εκτείνεται πέρα 

από τα όρια του σχολείου. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει το Προσωπικό τους Περιβάλλον 
Μάθησης (PLE, PersonalLearningEnvironment) εντάσσοντας σε αυτό όλες τις πιθανές πηγές 

πληροφοριών και υποστήριξης και αποκοτώντας έτσι σημαντικό έλεγχο της μάθησής τους.  
Επιστημονική αναζήτηση και διάχυση της γνώσης: Το web 2.0 επιτρέπει την ελεύθερη 

δημοσίευση άρθρων και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η δημοσίευση ενός άρθρου ή μίας έρευνας 

μέσα από ένα συνέδριο προϋποθέτει όχι μόνο την καταβολή του απαιτούμενου χρηματικού ποσού 
αλλά και την αποδοχή του από τους υπεύθυνους. Επίσης η αναζήτηση άρθρων ή επιστημονικών 

ερευνών συχνά συναντά εμπόδια λόγω της δημοσίευσής τους σε επιστημονικά περιοδικά στα οποία 
απαιτείται συνδρομή για να επιτραπεί η πρόσβαση.  

 

Πανταχού παρόν: Το web 2.0 είναι πλέον πανταχού παρόν αφού το δίκτυο ενσωματώνεται σε 
πολλές συσκευές καθημερινής χρήσης. Εκτός από τους υπολογιστές ενσωματώνεται στα κινητά 

τηλέφωνα, σε τηλεοράσεις που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και αλλού, με 
αποτέλεσμα ο ιστός να αποκτά να πολλαπλές αισθήσεις που υποστηρίζουν την εξαγωγή νέων 

νοημάτων όπως π.χ. οι κινήτές συσκευές. Η δυνατότητα της διαμοίρασης της πληροφορίας από 

ποικίλα μέσα και γεωγραφικά σημεία αυξάνεται συνεχώς. 
 

Σχεδίαση εστιασμένη στο χρήστη: Βασικό χαρακτηριστικό των web 2.0 εφαρμογών αποτελεί 
η εστιασμένη στο χρήστη σχεδίασή τους (user-centered design) με σκοπό να εκπληρώσει 

οποιαδήποτε πιθανή ανάγκη ή επιθυμία του, δίνοντάς του με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να 

εκτελεί ορισμένες προσαρμογές στο πλαίσιο του σχεδιασμού. Τέτοιες σχεδιάσεις χαρακτηρίζονται 
επιπλέον από απλή πλοήγηση.  

 

Πλούσια εμπειρία στο χρήστη: Οι  web 2.0 υπηρεσίες είναι ελαφριές, γρήγορες και 

ελκυστικές στο χρήστη λόγω της εκμετάλλευσης των πλούσιων μέσων παραγωγής τεχνολογιών κατά 

τη σχεδίαση τους, όπως για παράδειγμα των CSS 2.0, της XHTML, του AJAX κ.α., οι οποίες έχουν 
συνεισφέρει δυναμικά στη διαμόρφωση των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών τους. Το 

αποτέλεσμα είναι η προσφορά πλούσιας εμπειρίας στους χρήστες η οποία τους ωθεί να 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις web 2.0 υπηρεσίες.  

 

Αποσυγκέντρωση της δύναμης: Οι web 2.0 εφαρμογές ακολουθούν ένα μοντέλο 
αυτοδιαχείρισης (self-servicemodel) και δεν εξαρτώνται από ένα συγκεκριμένο διαχειριστή ο οποίος 

αποδέχεται ή απορρίπτει τα αιτήματα του εκάστοτε χρήστη.  
 

Πλατφόρμα ο παγκόσμιος ιστός:Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του web 2.0 

είναι ότι το δίκτυο λειτουργεί ως πλατφόρμα, προσφέροντας έτσι πολλά περισσότερα σε σχέση με 
τις παλιές διαδικτυακές εφαρμογές στις οποίες λειτουργούσε απλά ως υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι 

δημιουργούνται εφαρμογές οι οποίες βελτιώνονται όσο περισσότεροι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν 
αφού δεν τις αξιοποιούν μόνο σαν χρήστες αλλά στοχεύουν στη μάθηση και στη συνεισφορά μέσα 

από αυτές (O’Reilly & Battelle, 2009).  
 

Ευέλικτος σχεδιασμός εφαρμογών: Προσφέρεται ένας ευέλικτος σχεδιασμός και η 

δημιουργία νέων εφαρμογών με την επαναχρησιμοποίηση και το συνδυασμό διαφορετικών 
εφαρμογών στο web ή με το συνδυασμό δεδομένων και πληροφοριών από διαφορετικές πηγές 

(Murugesan, 2007). 
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2.2. Πλεονεκτήματα αξιοποίησης του Web 2.0 στις διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές 

Τα σημαντικότερα πλεονεντήματα χρήσης των Web 2.0 εφαρμογών στην εκπαίδευση είναι 

(McLoughlin & Lee, 2008): 
Στροφή προς τη μαθητοκεντρική διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, κατά την προσπάθεια 

ενσωμάτωσης των web 2.0 τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ο δάσκαλος αναλαμβάνει το ρόλο του 
διευκολυντή εστιάζοντας περισσότερο στο να σχεδιάσει και να υποστηρίξει τη νέα μορφή που 

παίρνει το μάθημά του και λιγότερο στην παραδοσιακή διδασκαλία. Το μάθημα επικεντρώνεται στην 

καλλιέργεια συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων συνεισφέροντας έτσι στη γρήγορη πρόοδο των 
μαθητών.  

 

Πιο αποτελεσματική αξιολόγηση και από την πλευρά του εκπαιδευτή και από την πλευρά 

του εκπαιδευόμενου. Οι μέθοδοι αξιολόγησης γίνονται περισσότερο σαφείς και αποτελεσματικές 

καθώς ο δάσκαλος μπορεί να αναγνωρίζει ακριβώς τις γνώσεις και τις ικανότητες των μαθητών και 
να εισάγει νέες μεθόδους αξιολόγησης και διαδικασίες που βοηθούν στην περαιτέρω καλλιέργεια της 

γνώσης. Η αξιολόγηση εστιάζει στη μέτρηση της βαθύτερης κατανόησης και των συγκεκριμένων 
ικανοτήτων που αναπτύσσουν οι μαθητές.  

 

Αυξημένη κινητροδότηση και μεγαλύτερη αφοσίωση των μαθητών. Οι σύγχρονοι μαθητές 
χρησιμοποιούν αυτά τα νέα τεχνολογικά μέσα στην καθημερινή τους εξωσχολική ζωή και έχουν 

επομένως μεγαλύτερη εξοικείωση και περισσότερα κίνητρα να ασχοληθούν με εργασίες που 
ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά τους. Είναι αναμενόμενο ότι η χρήση τους κατά τη διάρκεια της 

μάθησής όχι μόνο κινεί το ενδιαφέρον τους αλλά ενισχύει την απόκτηση βασικών γνώσεων ώστε να 

προχωρήσουν σε περαιτέρω επεξεργασία και εξέλιξη. 
 

Μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τον σύγχρονο κόσμο και καλύτερη συνεργασία. 

Με τη χρήση των web 2.0 τεχνολογιών και των χαρακτηριστικών τους (αλληλεπίδραση και 

συμμετοχή) στην εκπαίδευση, επιτυγχάνεται η καλλιέργεια των συνεργατικών δεξιοτήτων των 

μαθητών. Οι μαθητές συνδέονται περισσότερο με τον κόσμο έξω από την τάξη και έχουν την τάση 
να παράγουν καλύτερης ποιότητας έργο λόγω του ότι αυτό αναμένεται να γίνει γνωστό σε ένα ευρύ 

κοινό. Παράλληλα προωθείται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, των μαθητών και των καθηγητών, 
των μαθητών και των ειδικών, των μαθητών και των γονέων μέσα και έξω από το σχολείο.  

 

Μετριασμός των διαφόρων δυσκολιών που προκύπτουν από γεωγραφικές αποστάσεις ή 

ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Οι web 2.0 τεχνολογίες υποστηρίζουν διάφορους μαθησιακούς τύπους 

καθώς χρησιμοποιούν διάφορες βοηθητικές συσκευές, τεχνολογίες εικονικής τάξης και παιχνιδιών. 
Για παράδειγμα, δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές με διάφορες ικανότητες να τις αναπτύξουν ακόμα 

περισσότερο και να έρθουν σε επαφή με άλλους μαθητές με παρόμοιες ικανότητες πέρα από τα όρια 

του σχολείου. Παράλληλα και οι μαθητές με λιγότερο αναπτυγμένες ικανότητες ενθαρρύνονται να 
μάθουν και να γίνουν καλύτεροι.  

2.3 Εκπαιδευτική και κοινωνική προσέγγιση των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ 

Τα ποικίλα συμπτώματα της ΔΕΠΥ μπορούν να καταταχθούν γενικά σε τρεις κατηγορίες: 

• Χαμηλή συγκέντρωση 

• Υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα 

• Συνδυασμός των δύο παραπάνω 

και μπορούν να επηρεάσουν πολλές πτυχές της καθημερινότητας των συγκεκριμένων μαθητών. 
Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες εστίασης στις δραστηριότητες της τάξης ή στην ολοκλήρωση 

των εργασιών για το σπίτι λόγω των προβλημάτων συγκέντρωσης είναι πιθανό να είναι λιγότερο 
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αποτελεσματικοί στη μάθηση σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους χωρίς προβλήματα 

συγκέντρωσης (Gropper, 2009). 

Τα παιδιά με μειωμένες ικανότητες συγκέντρωσης, γενικά, ανταποκρίνονται σε ένα 
μεγαλύτερο αριθμό ερεθισμάτων, είτε είναι σχετικά με τις εργασίες που κάνουν είτε όχι και δεν είναι 

ικανά να συγκεντρώνονται καθόλη τη διάρκεια τς εργασίας με την οποία ασχολούνται (Tripathi, 
2014). Ένα άλλο χαρακτηριτικό που αποδίδεται στα παιδιά με προβλήματα συγκέντρωσης είναι η 

έλλειψη οργάνωσης και η παρορμητικότητα τα οποία οδηγούν σε δυσκολία στη λήψη αποφάσεων 

και στη λύση προβλημάτων (Bauermeister, 2012). 
Τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ περιλαμβάνουν παρορμητικότητα, επιθετικότητα, 

υπερκινητικότητα, μη-συμμόρφωση με κανόνες και αντικοινωνικές τάσεις. Επιπροσθέτως, τα παιδιά 
με ΔΕΠΥ συχνά επιδεικνύουν λιγότερο θετικές κοινωνικές συμπεριφορές, δεν ξεκινούν συχνά 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους, δε λαμβάνουν θετική ενίσχυση από τους συνομιλήκους 

τους και παρουσιάζουν μειωμένες συμπεριφορές που έχουν σχέση με τη συνεργασία  (Fenstermacher, 
2006). 

Εξαιτίας της έλλειψης ικανοτήτων για αλληλεπίδραση και κοινωνικότητα των παιδιών με 
ΔΕΠΥ, είναι αρκετά σύνηθες να αποκλείονται από τις ομάδες συνομιλήκων (Cook, 1999).  Βιώνουν 

συναισθήματα όπως οτι δεν αξίζουν (Armstrong, 1999), έχουν χαμηλά κίνητρα για μάθηση, χαμηλή 

αυυτοεκτίμηση, συμπεριφορικά προβλήματα και δέχονται κοινωνική απόρριψη (Fowler, 1994). 
Έχει επανηλλημένα αποδειχτεί οτι τα παιδιά με ΔΕΠΥ δέχονται τη μεγαλύτερη απόρριψη σε 

σχέση με τους συμμαθητές τους (Zumpfe, 2002) . Πολλά από αυτά επιλέγουν να παρατήσουν το 
σχολείο (Bishop, 2003). 

3. Πιλοτική Εφαρμογή 

Στην παρούσα εφαρμογή παρουσιάζεται το Wiki Crete_Project  που απευθύνθηκε σε 2 
τμήματα μαθητών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ τους και με με σκοπό 

την ολοκλήρωση ενός project που είναι αφιερωμένο στα αξιοθέατα της Κρήτης. 
Σκοπός της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

σε σχέση με τις διαδικασίες συνεργασίας και επικοινωνίας που μπορεί να αναπτυχθούν μεταξύ των 

μαθητών που εργάζονται σε ένα project που βασίζεται στη χρήση του εργαλείου των Wikis. Στοχεύει 
στον εντοπισμό προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και στην 

αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, στοχεύει σε μια πρώτη ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών σε 
σχέση με τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων και της γενικότερης στάσης τους απέναντι στα 

συγκεκριμένα τεχνολογικά μέσα. 

Η συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή εντάσσεται  στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας σε  
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κόρντοβα , με τελικό στόχο τη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας χρήσης των Web 2.0 εργαλείων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε μια τάξη 
όπου συνυπάρχουν μαθητές με ΔΕΠΥ με τους υπόλοιπους μαθητές της κανονικής τάξης.  

3.1 Οι μαθητές του δείγματος της  πιλοτικής εφαρμογής 

Οι μαθητές που πήραν μέρος στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι 7 μαθητές με επίσημα 
διαγνωσμένη ΔΕΠΥ καθώς και ποικίλες μαθησιακές και άλλες δυσκολίες. Πρόκειται για μαθητές 

του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τυμπακίου, με ηλικίες που κυμαίνονται από 14-20 χρονών  και επιλέχθηκαν με στόχο 
να ανεβάσουν το βαθμό δυσκολίας εφαρμογής, καθώς είναι γνωστό οτι στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (Ειδικά 

Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) της χώρας μας φοιτούν οι μαθητές με 
τις σοβαρότερες ειδικές ανάγκες. Καθώς ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι 

μικρός (3 -5 μαθητές ανά τμήμα), καθένα από τα 2 τμήματα αποτέλεσε μια ομάδα εργασίας. Για κάθε 

ομάδα δημιουργήθηκε ένα username με δικαίωμα επεξεργασίας στο Wiki. Το username δόθηκε από 
τον καθηγητή στα μέλη της κάθε ομάδας , ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν την εργασία τους. Ακόμα, 

στα μέλη κάθε ομάδας δόθηκαν ένα username και password για αντίστοιχους λογαριασμούς google, 
που χρειάστηκαν  οι ομάδες σε συγκεκριμένα στάδια της δουλειάς τους. 

http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942014/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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3.2 Δημιουργία του wiki Crete_Project με χρήση του εργαλείου Pbworks 

Το έργο Crete_Project  στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών στη δημιουργία μιας εργασίας 

που προβάλει τα αξιοθέατα του Ηρακλείου και των Χανίων μέσω παρουίασης και βίντεο. Μέσω των 
επιμέρους σελίδων του wiki γίνεται μια προσπάθεια οργάνωσης των δραστηριοτήτων που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι μαθητές για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους ενώ ταυτόχρονα 
επιδιώκεται η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Οι επιμέρους ιστοσελίδες του Wiki που επεξεργάστηκαν οι μαθητές είναι οι εξής: 

• Αρχική Σελίδα: Σελίδα καλωσορίσματος μαθητών και παραπομπής τους στη σελίδα 

περιγραφής των τμημάτων του project 

 
Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα 

 

• Σειρά Δραστηριοτήτων : Σελίδα με τη σειρά των βημάτων που θα πρέπει να ακολουθήσουν 

οι μαθητές για την ολοκλήρωση του project που αναλαμβάνουν. Η σειρά των βημάτων δίνεται 

με τη μορφή πίνακα,  όπου οι μαθητές βλέπουν με χρονολογική σειρά τις επικείμενες εργασίες 

τους και διαβάζουν τις οδηγίες που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν. 

 
Εικόνα 2: Σειρά Δραστηριοτήτων 

 

http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942014/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942014/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942005/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%20%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD
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• Η ομάδα μας : Σελίδα με τα ονόματα των ομάδων, των μελών τους και μια μικρή περιγραφή 

για τον εαυτό τους. 

 
Εικόνα 3 : Η ομάδα μας 

 

• Οδηγίες : Σελίδα με αναλυτικές οδηγίες για τις εργασίες κάθε ομάδας, στη οποία 

περιλαμβάνονται αρχεία Word, εικόνων και ήχου. 

 
Εικόνα 4: Οδηγίες 

 

http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942260/%CE%97%20%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942023/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82
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• Η Κρήτη μας : Στη σελίδα αυτή συγκεντρώνονται τα παραδοτέα όλων των ομάδων, αφού 

ολοκληρωθούν.

 
Εικόνα 5: Η Κρήτη μας 

 

• Σχόλια-Εντυπώσεις : Στη σελίδα αυτή οι μαθητές καταγράφουν σχόλια τόσο για την εργασία 

της ομάδας τους, όσο και για την εργασία των άλλων ομάδων. 

 
Εικόνα 6: Σχόλια -Εντυπώσεις 

 

Τα Web 2.0 εργαλεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία: 

• Pbworks : Το κυριότερο εργαλείο πάνω στο οποίο στηρίζεται  το project. 

• Google Παρουσιάσεις: Η ομάδα 1 χρησιμοποιεί το εργαλείο αυτό για να δημιουργήσει μια 

παρουσίαση για τα αξιοθέατα του Ηρακλείου. 

• Animoto: Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από την Ομάδα 2 για τη δημιουργία βίντεο σε 

σχέση με τα αξιοθέατα των Χανίων. 

 

http://gymnasio.pbworks.com/w/page/142737450/%CE%97%20%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%20%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://gymnasio.pbworks.com/w/page/136942017/%CE%A3%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.pbworks.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1p5qK0wYCZUlZq6B2imaphACRpu1O5f2Kz68tm-l331s/present?ueb=true&slide=id.p
https://animoto.com/projects
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4. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων στη διδακτική 

πράξη 

4.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι  η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με τη χρησιμότητα που εντοπίζουν οι ίδιοι 
στη χρήση των Web 2.0 εργαλείων για τη διευκόλυνση των διαδικασιών της διδακτικής πράξης. 

Επίσης, μελετάται το επίπεδο γνώσεων και ενημέρωσης που διαθέτουν αυτήν τη στιγμή σε σχέση με 

αυτού του είδους εφαρμογές και η γενικότερη προθυμία τους να τις γνωρίσουν για μελλοντική 
εφαρμογή. 

4.2 Το δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 γυναίκες και άντρες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης , οι οποίοι ανήκουν σε ποικίλες ειδικότητες και ασχολούνται με διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα, από 27 ετών έως και 47. Όλοι 
οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην έρευνα είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί την παρούσα στιγμή, 

άλλοι με προϋπηρεσία ενός έτους και άλλοι με προϋπηρεσία που πλησιάζει τα 20 έτη.  
Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω παρουσιάζονται με γραφήματα τα ποσοστά των απαντήσεων  

τους σε σχέση με τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία: 

1. Το 86,7 % των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες. 

 
Εικόνα 7:Ποσοστά γυναικών- αντρών 

2. Το 73,3 % του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 36 -46 ετών. 
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Εικόνα 8: Ηλικιακές Ομάδες δείγματος 

3. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν προϋπηρεσία 5 -12 έτη αλλά και λιγότερη από 5 

έτη. 

 
Εικόνα 9: Έτη Προϋπηρεσίας 

4. Το 53,3 % του δείγματος διαθέτει πιστοποίηση ΤΠΕ . 

 
Εικόνα 10: Ποσοστό πιστοποιημένων σε ΤΠΕ 

 

4.3 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας διαμοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς ως φόρμα 

Google, δηλαδή ως ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η διεύθυνση στην οποία μπορεί να βρει κάποιος 
το ερωτηματολόγιο στη μορφή που διαμοιράστηκε είναι η εξής:  

https://docs.google.com/forms/d/1tC23DGsBZ9Hpn6tltbQ4to4xz1LXVgV-
xNleTxCE8Wc/viewform?edit_requested=true 

 Βασικό ρόλο στον ευκολότερο διαμοιρασμό του έπαιξαν τα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης και 

πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή Viber και Messenger.  Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν άμεσα στο 
κάλεσμα μου για απάντηση των ερωτήσεων, διαβεβαιώνοντας τους  εκ των προτέρων ότι δεν είναι 

καθόλου χρονοβόρο, είναι ανώνυμο και στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων τους  σε σχέση με 
θέματα τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα, Web 2.0 εργαλείων. Έτσι, σε διάστημα 2 εβδομάδων, οι 

απαντήσεις είχαν συλλεχθεί. 

https://docs.google.com/forms/d/1tC23DGsBZ9Hpn6tltbQ4to4xz1LXVgV-xNleTxCE8Wc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1tC23DGsBZ9Hpn6tltbQ4to4xz1LXVgV-xNleTxCE8Wc/viewform?edit_requested=true
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4.4 Τα αποτελεσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον και θεωρούνται σχετικά 

αναμενόμενα , με εξαίρεση ελάχιστες ερωτήσεις. 
Για παράδειγμα, αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στα 2  μεγαλύτερα ποσοστά τους (23, 

3%) οι εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν καθόλου ή γνώριζαν μέτρια τι είναι τα Web 2.0 εργαλεία. 

 
Εικόνα 11: Γνωρίζετε τί είναι τα Web 2.0 εργαλεία; 

 

Ως  τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα Web 2.0 εργαλεία αναδείχθηκαν σε ποσοστό 73,3 % οι 

πλατφόρμες διαχείρισης μαθήματος - επικοινωνίας με τους μαθητές όπως η-τάξη, Edmodo, Moodle 

και σε ποσοστό 70% οι χώροι διαμοιρασμού αρχείων όπως Dropbox, Google drive. 

 
Εικόνα 12: Ποιό από τα ακόλουθα Web 2.0 εργαλεία έχετε χρησιμοποιήσει; 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα γνώριζαν 
ότι πολλά Web 2.0 εργαλεία , όπως αυτά τις προηγούμενης ερώτησης, παρέχονται δωρεάν από το 

σχολικό δίκτυο και είναι επομένως προσβάσιμα σε όλους. 

 
 

Εικόνα 13: Γνωρίζετε ότι τα παραπάνω Web 2.0 εργαλεία παρέχονται δωρεάν από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο? 
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Κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θα 2 πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που 

απορρέουν από τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων είναι σε ποσοστό 82, 8 %  η πρόσβαση οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή (σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία) και σε ποσοστό 72,4 % η άμεση πρόσβαση 

από οποιοδήποτε χώρο. 

 
Εικόνα 14 : Ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ανήκουν στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση Web 2.0 

εργαλείων στη διδακτική πράξη? 

Σε  τεράστια ποσοστά, δηλαδή 86,7 % και 70% οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πώς οι 2 

περισσότερο σημαντικοί παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση των Web 2.0 εργαλείων στη 
διδακτική πράξη είναι αντίστοιχα η απουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ίντερνετ στα σπίτια των 

μαθητών όπως επίσης και  η τεχνολογική ανεπάρκεια των σχολικών υποδομών. 

 
Εικόνα 15 : Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες μπορεί κατά τη γνώμη σας  να προκαλέσουν εμπόδια στην ενσωμάτωση 

των Web 2.0 εργαλείων στη διδακτική πράξη? 

 

Στην τελευταία ερώτηση που στόχευε στη διερεύνηση των προθέσεων των εκπαιδευτικών ως 
προς τη μελλοντική αξιοποίηση των Web 2.0 εφαρμογών, το μεγαλύτερο ποσοστό τους δήλωσε ότι 

θα ενδιαφερόταν πολύ. 
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Εικόνα 16 : Θα σας ενδιέφερε να αξιοποιήσετε μελλοντικά κάποιο Web 2.0 εργαλείο? 

5. Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την παραπάνω πιλοτική εφαρμογή της 
δημιουργίας του συνεργατικού project Crete_Project μπορούν να χαρακτηριστούν άκρως 

ενθαρρυντικά και πολλά υποσχόμενα. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές με ΔΕΠΥ και άλλες μαθησιακές 
δυσκολίες φάνηκε οτι βοηθήθηκαν στη μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία και κατάφεραν να 

φέρουν εις πέρας το έργο που τους ανατέθηκε. Ο διαχωρισμός του wiki σε επιμέρους σελίδες 

βοήθησε στη διδαδικασία της οργάνωσης των δραστηριοτήτων των μαθητών, καθώς οι ίδιοι 
γνώριζαν σε ποιο σημείο θα μπορούσαν να βρουν το υλικό και τις οδηγίες που χρειάζονταν , καθώς 

επίσης και  το σημείο σχολιασμού και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων τους.  
Όσον αφορά στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά 

με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των web 2.0 εργαλείων, μπορούν 

επίσης να θεωρηθούν πολύ θετικά. Αν και μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών χρειάζεται 
ενημέρωση για τις επιμέρους έννοιες που σχετίζονται με αυτό το είδος εργαλείων, οι περισσότεροι 

φαίνεται να έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους στην πράξη. Αναγνωρίζουν ως κύρια πλεονεκτήματα 
τους την αμεσότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε χρονική στγμή και θεωρούν τα θέματα 

υλικοτεχνικής υποδομής ως κυριότερο εμπόδιο στην ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πράξη. Τέλος, 

το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δηλώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μελλοντική 
αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα πολύ ευοίωνο 

προμήνυμα των μελλοντικών εφαρμογών που θα μπορούσαν να προκύψουν. 
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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία μελετά το ζήτημα του ρόλου του διαδικτύου ως μέσο άρσης του 

κοινωνικού αποκλεισμού σε παιδιά με αναπηρία και  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 13-18 
ετών Σε ερευνητικό επίπεδο η μελέτη απευθύνθηκε σε 206 παιδιά με αναπηρία  και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και 280 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Πρόκειται για μια πολυμεθοδική 
έρευνα  καθώς έγινε συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας (ερωτηματολόγια 

διαδικτυακά και δια ζώσης και ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις) Σε επίπεδο πορισμάτων, η 
πλειοψηφία των παιδιών ασχολείται με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Σημαντικό ρόλο για 

την ενασχόληση των παιδιών με  το διαδίκτυο  αποτελούν  οι  παράγοντες της  ηλικίας, ο τύπος 

δυσκολίας αλλά και εκπαίδευσης, με τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά αλλά και αυτά που φοιτούν στα 
ΤΕΕ να υπερέχουν σε ψηφιακή κατάρτιση, συγκριτικά με τα μικρότερης ηλικίας παιδιά που φοιτούν 

στα ΕΕΕΚ και αντιμετωπίζουν σημαντικού τύπου φυσικές δυσκολίες.  
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Λέξεις κλειδιά: διαδίκτυο, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, κοινωνικός 

αποκλεισμός, ψηφιακός αποκλεισμός  

1. Εισαγωγή 

Το Διαδίκτυο, συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι του «κοινωνικού γίγνεσθαι». Την ίδια στιγμή, 

αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός κατά πόσο συνιστά μια αντανάκλαση της κοινωνίας, 
αποτυπώνοντας όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης πραγματικότητας (Παπάνης, 2011). Στο 

περιβάλλον του Διαδικτύου, πολλές εννοιολογικές κατασκευές διαφοροποιούνται ως προς το 

περιεχόμενό τους. Ο χώρος, ο χρόνος, η κοινότητα και η ταυτότητα των ανθρώπων αποκτούν μια 
άλλη διάσταση. Πρόκειται για έναν άυλο χώρο, στο πλαίσιο του οποίου η αίσθηση της 

συλλογικότητας στηρίζεται στην ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων (Δεμερτζής 2002).  
Η συμβολή του Διαδικτύου στη διαχείριση και μελέτη του φαινόμενου του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού συνιστά ένα σύγχρονο τρόπο διαχείρισης του και πρόκειται να απασχολήσει την 

παρούσα εργασία. Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πολυεπίπεδη και συναντάται σε κάθε 
κοινωνικό σχήμα, παίρνοντας πολλές διαστάσεις και μορφές ανισότητας και διαφοροποιημένης 

διαχείρισης.  
Πλήθος ερευνών, αναδεικνύουν ότι η χρήση του Διαδικτύου στα παιδιά με αναπηρία, μπορεί 

να συμβάλλει δυναμικά στην εξέλιξη τους σε εκπαιδευτικό, διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο 

(Sivin -Kachala 1998· Παπάνης, 2011). Αν και η συγκεκριμένη ομάδα, στην εποχή της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας, στερείται, όπως έρευνες αποδεικνύουν, ακόμη και πρόσβασης στο συγκεκριμένο 

μέσο, ωστόσο αυτό το οποίο έχει διαπιστωθεί είναι ότι η χρήση του, από την υπο μελέτη ομάδα, 
μπορεί να συμβάλλει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού (Katsinas, Moeck & Gorski, 2005). 

Ρόλος του διαδικτύου στην άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 

Το διαδίκτυο, συνιστά ένα πλέγμα εκατομμυρίων συνδεδεμένων υπολογιστών, τα οποία 
επεκτείνονται σε κάθε σημείο του πλανήτη. Πρόκειται για ένα δίκτυο που ενώνει πληροφορίες και 

ανθρώπους, αντανακλώντας τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας (Παπάνης, 2011). Ένα 
ελκυστικό στοιχείο του διαδικτυακού χώρου, είναι η υπέρβαση του χωροχρόνου, καθώς οι 

γεωγραφικές αποστάσεις εκμηδενίζονται, δίνοντας τη θέση τους στην εικονική συνύπαρξη και στην 

κοινωνική συνένωση. Ο χρόνος στο εικονικό περιβάλλον διαφοροποιείται ως προς το νόημα του, 
καθώς από τη μια διαστέλλεται, παρέχοντας τη δυνατότητα ευελιξίας στην ταξινόμηση των νέων 

δεδομένων, ενώ από την άλλη συρρικνώνεται αναφορικά με την ταχύτητα μετάδοσης αυτών. Η 
αίσθηση του χώρου, μεταβάλλεται και αυτή δραστικά, καθώς η συγκεκριμένη διάσταση είναι 

συνήθως συνδεδεμένη με την φυσική παρουσία των ατόμων και την αναμενόμενη διάδραση και 

οικειότητα που υπαγορεύει η άμεση και δια ζώσης επαφή. Στο πλαίσιο της εικονικής 
πραγματικότητας, οι καταστάσεις και οι σχέσεις που αναπτύσσονται, διαμεσολαβούνται από το 

ψηφιακό περιβάλλον, προσδίδοντας στο χώρο μια άυλη κοινωνική κατασκευή, η οποία έχει ως 
σημείο εκκίνησης της την ύπαρξη των κοινωνικών σχέσεων, θέτοντας τα θεμέλια ενός κοινού τόπου 

συγκατοίκησης» ( Δεμερτζής, 2002). Βασικό πεδίο του Διαδικτύου, δεν είναι η λειτουργία του ως 

αντίδοτο μιας ανύπαρκτης κοινωνικής ζωής, αλλά η ουσιώδης και σημαντική συνεισφορά του στην 
ενεργοποίηση βασικών αισθήσεων στη διασκέδαση, την εργασία και την γνώση (Κούρτη, 2003). 

Κυρίαρχη επιδίωξη του, συνιστά η ενεργοποίηση μηχανισμών οι οποίοι είναι σε θέση να ορίσουν το 
νέο εικονικό πλαίσιο της ανθρώπινης συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι σταδιακά 

δεσμεύονται σε ένα σύνολο καινοτόμων κοινωνικών σχημάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από 
ευελιξία και ελαστικότητα (Dalu, 2008).  

Η ταυτότητα των χρηστών, συνιστά έννοια διαχειρίσιμη, καθώς η μη φυσική τους παρουσία 

και συγκεκριμένα των ατόμων με αναπηρία, επιτρέπει την παρουσίαση ενός εικονικού ιδεατού 
εαυτού. Η διατήρηση της ανωνυμίας, προσδίδει ένα σημαντικό βαθμό ελευθερίας, ενώ άλλες φορές 

αυτή η ίδια η ανωνυμία είναι που αποτελεί και ένα ασφαλές μέσο που προάγει την ανηθικότητα και 
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την αποποίηση ευθυνών από την πλευρά των χρηστών. Κατά συνέπεια, το διαδίκτυο, αποτελεί ένα 

ψηφιακό μέσο που η χρήση του από το κάθε άτομο πραγματώνεται κατά βούληση, απεικονίζοντας 

πιστά τις πολλαπλές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης (Pilling, Barret & Floyd, 2004. Παπάνης, 
2011 

Στα πλαίσια της χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αυτό το 
οποίο διαπιστώνεται είναι ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία είναι σε θέση 

να κατακτήσουν  μέσα στα πλαίσια ενός διαδραστικού  και υποστηρικτικού περιβάλλοντος ανώτερες 

μορφές μάθησης ενισχύοντας ταυτόχρονα το ενδογενές κίνητρο τους (Page, 2002).  

2. Κυρίως μέρος 

Σημαντικό σώμα ερευνών οι  οποίες εκπονήθηκαν από τον Sivin-Kachala   
(1998:5) ανέδειξε ότι:   

▪ Τα παιδιά με αναπηρία, που έκαναν συστηματική χρήση των νέων τεχνολογιών σημείωσαν 

μεγαλύτερο βαθμό ακαδημαϊκής επιτυχίας στην εκπαίδευση τους.  
▪ Στο πλαίσιο της ίδια επισκόπησης, παρατηρήθηκε μια διαχρονικά, αξιοσημειώτη  

ακαδημαϊκή επιτυχία από την προσχολική έως την υψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης  
▪ Ακόμη, η συγκεκριμένη ομάδα αύξησε τον αριθμό των επιτευγμάτων της  όταν τα ΤΠΕ 

λειτούργησαν ως κατευθυντικά εργαλεία οικοδόμησης της εκπαιδευτικής πράξης.  

▪ Τέλος μέσα από το σύνολο των υπηρεσιών ενός διαδικτυακού τόπου δίνεται η δυνατότητα 
γόνιμης ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών αλλά και πολιτικής και κοινωνικής τοποθέτησης 

και λήψης αποφάσεων, θέτοντας τα θεμέλια μιας ενεργής κοινωνίας πολιτών (Παπάνης, 
2011: 184.  Abbott,et.al.,2014).  

Είναι εμφανές ότι η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο     συμβάλλει 

στην βελτίωση της ζωής των παιδιών με αναπηρία σε βασικούς τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, 
οι διαπροσωπικές σχέσεις και η κοινωνική συμμετοχή (Hargittai, 2002: 12-13).  

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες των Katsinas & Moeck, (2002: 211-212) στα παιδιά με 
αναπηρία δεν παρατηρείται η συστηματική χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, 

συγκριτικά με τα παιδιά χωρίς αναπηρία.  

Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα εργασία, επιχειρεί να αναδείξει με τη χρήση κατάλληλων εμπειρικών 

διαδικτυακών αλλά και παραδοσιακών μεθόδων έρευνας, σε ποιο βαθμό η πρόσβαση των παιδιών 
με αναπηρία στον Η/Υ και το διαδίκτυο συνδέεται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε βασικούς 

τομείς της ζωής (εκπαιδευτικό, κοινωνικό, διαπροσωπικό).  Για την κατανόηση και εμβάθυνση του 

υπό μελέτη φαινομένου ακολουθήθηκε ποιοτική αλλά και ποσοτική έρευνα, με σκοπό, την ανάλυση 
και ερμηνεία των πληροφοριών και ευρημάτων, που στόχο είχε την εκτίμηση αναγκών και την 

ανάδειξη του διαδικτύου ως μέσου για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού σε παιδιά με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 13-18 ετών. Τα στοιχεία της έρευνας αντλήθηκαν με δύο 

τρόπους. Στα πλαίσια της ποιοτικής ανάλυσης με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων τα οποία 

απευθύνονταν σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία ηλικίας 13-18 ετών και σε 
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Το παρόν εργαλείο μέτρησης, αποτελείται από δυο τμήματα και τα 

ερωτήματα βρίσκονται σε απόλυτα συνάφεια με τους ερευνητικούς στόχους της παρούσας έρευνας. 
Συγκεκριμένα, το πρώτο τμήμα αναφέρεται σε:  

▪ Δημογραφικά στοιχεία, φύλο ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική κατάσταση, 
καθώς και  κοινωνικό-οικονομική προέλευση  

▪ Στην ύπαρξη και το βαθμό γνώσης του Η/Υ και του Διαδικτύου,  

▪ Στη χρήση και στο χρόνο που διαθέτουν για το Διαδίκτυο. Στα πλαίσια αυτής της θεματικής 
περιοχής, διερευνάται ποιες υπηρεσίες του διαδίκτυου επιλέγουν να κάνουν χρήση τα παιδιά 

με αναπηρία, καθώς και η συχνότητα χρήσης του.  
▪ Στη γνωστοποίηση της αναπηρίας  
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Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου διερευνά το οποίο είναι η χρήση της 

τροποποιημένης κλίμακας, Disability Assessment Schedule 2.0. (WHODAS.2.0.)  στόχο έχει να 

διερευνήσει  τον ρόλο του διαδικτύου αναφορικά με επιμέρους τομείς της ζωής των παιδιών με 
αναπηρία, όπως είναι η εκπαίδευση, η κοινωνική ζωή αλλά και η κοινωνική 

συμμετοχή/καθημερινές δραστηριότητες. Οι απαντήσεις είναι τύπου  Likert (Καθόλου-Πάρα 
πολύ) 

Και στα δύο ερωτηματολόγια απάντησαν 206 παιδιά και 280 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. 

Οι βασικοί άξονες της κλίμακας η οποία αποτελείται από δύο τμήματα εμπεριέχουν τα εξής: τις 
δημογραφικού τύπου ερωτήσεις,  την ομάδα ερωτήσεων η οποία διερευνά τη συχνότητα και το 

βαθμό γνώσης του συγκεκριμένου μέσου καθώς και τις προτιμήσεις των παιδιών αναφορικά με τις 
διαδικτυακές τους επιλογές, ένα δεύτερο σώμα ερωτήσεων διερευνά την προσβασιμότητα και την 

αναγκαιότητα ύπαρξης του υποστηρικτικού εξοπλισμού. Τέλος διερευνάται αν παιδιά προβαίνουν 

στην γνωστοποίηση της αναπηρίας τους και αν όχι για ποιους λόγους δεν το κάνουν (ποσοτικά και 
ποιοτικά) Στο δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου, γίνεται χρήση της τροποποιημένης κλίμακας, 

Disability Assessment Schedule 2.0. (WHODAS.2.0.) η οποία στόχο έχει να διερευνήσει  τον ρόλο 
του διαδικτύου αναφορικά με επιμέρους τομείς της ζωής των παιδιών με αναπηρία, όπως είναι η 

εκπαίδευση, η κοινωνική ζωή αλλά και η κοινωνική συμμετοχή/καθημερινές δραστηριότητες. 

Πρόκειται για ένα γενικό εργαλείο εκτίμησης το οποίο μετρά την υγεία και την αναπηρία σε όλους 
τους πολιτισμούς. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με την Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας της 

Αναπηρίας και της Υγείας (ICF) (World Health Organization, 2010). 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Πρωτεύοντα ερωτήματα 

• Ποιοι αναδύονται ως οι βασικότεροι λόγοι ενασχόλησης με το διαδίκτυο σε νεαρά 

άτομα με αναπηρία; Σε τι ποσοστά εμφανίζονται;  

• Πόσο και πως βοηθά το διαδίκτυο νεαρά άτομα με αναπηρίες στη συμμετοχή τους σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

• Σε ποιον βαθμό οι υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο συμβάλλει  στην επίτευξη 

καλών διαπροσωπικών και στη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων νεαρών ατόμων με 
αναπηρία; 

• Ειδικότερα, πόσο διευκολύνει η χρήση του διαδίκτυου στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 

που αφορούν τα νεαρά άτομα με αναπηρία με την ιδιότητά τους ως πολίτες; 

• Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, κατά πόσο πιστεύουν τα νεαρά άτομα με αναπηρία 

ότι το διαδίκτυο μπορεί να περιορίσει ή/και να άρει τον κοινωνικό αποκλεισμό; Ο 

ψηφιακός αποκλεισμός παίζει κάποιον ρόλο σε αυτό; 

 Διαδικασία 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιχειρήθηκε ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής 

έρευνας. Πιο συγκεκριμένα  παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, και εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής, συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, ενώ η πρώτη ομάδα συμμετείχε σε ομαδικά 

εστιασμένες συνεντεύξεις (focus group). Η επεξεργασία των δεδομένων  πραγματοποιήθηκε με την 
στατιστική ανάλυση SPSS  

   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση μιας πιο ουσιαστικής εικόνας για την 

πραγματικότητα, προσφέροντας τη δυνατότητα επαλήθευσης των υπό έρευνα μεταβλητών  
(Altrichter, Posch,  Somekh, 2001. στο Bell, 2001). 

Ειδικότερα στα πλαίσια της ποσοτικής έρευνας το προαναφερόμενα εργαλεία 
συμπληρώθηκαν από παιδιά και εκπαιδευτικούς δια ζώσης και διαδικτυακά, καθώς τα 

ερωτηματολόγια αναρτήθηκαν σε επίσημες ιστοσελίδες που αφορούσαν στην ειδική αγωγή.  
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.Αποτελέσματα της έρευνας  

Στατιστική Ανάλυση SPSS (Ερωτηματολόγια Μαθητών) 

Η περιγραφική στατιστική ανάλυση του οργάνου μέτρησης περιλαμβάνει τον υπολογισμό 
των κατανομών συχνοτήτων για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (Πίνακας 

1.4.1.). Όπως διαπιστώνεται, η πλειοψηφία του δείγματος μας είναι κορίτσια 65.5%, ενώ τα 
αγόρια αποτελούν μόνο το 34.5% του δείγματος. Σχετικά με την σύνθεση της οικογένειας το 

74.8% μένει με τους γονείς του και το 16.5% μένει μόνο με τον έναν γονέα, συνθήκη που 

συναντάται συχνά σε γονείς παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 49.5% 
διαθέτει εισόδημα που ανήκει στην κατηγορία των 25.000 -35.000 €, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 

ανήκει στην κατηγορία των λιγότερο από 15.000€ (41.7%). Τέλος η πλειοψηφία των παιδιών φοιτούν 
στα ΤΕΕ της χώρας 50% και 31.3% στα ΕΕΕΚ.  

 
Πίνακας 1:  Περιγραφική στατιστική για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Μεταβλητή Ν % 

Φύλο Αγόρι 135 65.5 
Κορίτσι 71 34.5 

Οικογενειακή Κατάσταση Μένω με τους  γονείς μου 154 74.8 

Μένω μόνος μου 6 2.9 

Μένω με τον έναν γονέα 34 16.5 
Μένω με άλλο συγγενικό πρόσωπο 12 5.8 

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα Λιγότερο από 15.000 € 86 41.7 

25.000-35.0000 € 102 49.5 
35.000 – 45.000 € 15 7.3 

45.00- 60.000 € 3 1.5 

Σπουδές Μαθητής/τρια Ειδικού Δημοτικού 7 3.4 

Μαθητής/τρια Ειδικού Γυμνασίου 32 15.5 

Μαθητής/τρια Ε.Ε.Ε.Κ. 64 31.1 

Μαθητής/τρια  ΤΕΕ  ΕΑΕ 103 50.0 

Ο μη-παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis υπέδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 

επίδρασης του παράγοντα Σπουδές (ΤΕΕ-ΕΕΕΚ) στην εννοιολογική κατασκευή Κοινωνική 
Συμμετοχή/Καθημερινές Δραστηριότητες (ΕΚ3), χ2(2) = 16.715, p< 0.001 (Πίνακας 1.4.2.). Το 

εύρημα αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΤΕΕ με τις απαντήσεις πιστεύουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό στη συμβολή του διαδικτύου στην κοινωνική συμμετοχή/καθημερινές 
δραστηριότητες συγκριτικά με τους μαθητές και τις μαθήτριες των ΕΕΕΚ.  

 
Η post-hocανάλυση με τη βοήθεια του μη-παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitneyκαι της 

διόρθωσης Bonferroni (α = 0.05/3 = 0.017) (Πίνακας 1.4.2.) ανέδειξε την ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής διαφοροποίησης των κατανομών μεταξύ των επιπέδων Μαθητής/τρια Ειδικού 
Γυμνασίου (Δ = 2.75, Ελ. = 2.00, Μεγ. = 5.00) και Μαθητής/τρια Ε.Ε.Ε.Κ. (Δ = 2.33, Ελ. = 1.00 

Μεγ. = 4.33), U = 575, p< 0.001. Παράλληλα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση στις κατανομές των επιπέδων Μαθητής/τρια Ε.Ε.Ε.Κ. (Δ = 2.33, Ελ. = 1.00 Μεγ. 

= 4.33) και Μαθητής/τρια ΤΕΕ/ΕΑΕ (Δ = 2.67, Ελ. = 1.00 Μεγ. = 4.33), U = 2202.5, p< 0.001. Το 

εύρημα αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΤΕΕ με τις απαντήσεις τους πιστεύουν 
σε μεγαλύτερο βαθμό στη συμβολή του διαδικτύου στην εκπαίδευση, τις διαπροσωπικές σχέσεις 

και την κοινωνική συμμετοχή/καθημερινές δραστηριότητες συγκριτικά με τους μαθητές και τις 
μαθήτριες των ΕΕΕΚ.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα ευρήματα στα πλαίσια των οποίων τα αγόρια με τις 
απαντήσεις τους να αναδεικνύεται ότι γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη χρήση Υπηρεσιών του 

διαδικτύου, καθώς και να κάνουν χρήση σε μεγαλύτερο βαθμό  συγκριτικά με τα κορίτσια.  
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Πίνακας 1.1.  Έλεγχοι υποθέσεων της εννοιολογικής κατασκευής Εκπαίδευση (Ε) και των δημογραφικών μεταβλητών 

 

Εκπαίδευση (ΕΚ1) 
N Μ TA Δ 

Ελάχιστ

ο 

Μέγιστ

ο U χ2 

d

f p 
Φύλο Αγόρι 13

5 

3.5

9 

0.7

7 

3.8

0 

1.20 5.00 

445
1 - - 

0.39
4 

Κορίτσι 71 3.4
9 

0.7
4 

3.6
0 

1.00 5.00 

Οικογενειακή Κατάσταση Μένω με 

τους  γονείς 
μου 

15

4 

3.5

5 

0.7

5 

3.8

0 

1.00 5.00 

213

0 - - 

0.08

4 

Μένω με τον 

έναν γονέα 

34 3.7

2 

0.7

7 

4.0

0 

1.80 5.00 

Ετήσιο Οικογενειακό 
Εισόδημα 

Λιγότερο από 
15.000 € 

 
86 

3.4
4 

0.8
7 

3.6
0 

1.00 5.00 

388

9 - - 

0.17

5 

25.000-

35.0000 € 

10

2 

3.6

5 

0.6

4 

3.8

0 

1.80 5.00 

Σπουδές Μαθητής/τρι

α Ειδικού 

Γυμνασίου 

32 3.8

4 

0.5

8 

3.8

0 

2.80 5.00 

- 

3.05

8 2 

0.21

7 

Μαθητής/τρι

α Ε.Ε.Ε.Κ. 

64 3.4

7 

0.8

4 

3.6

0 

1.00 5.00 

Μαθητής/τρι

α  ΤΕΕ  ΕΑΕ 

10

3 

3.5

9 

0.7

0 

3.8

0 

1.40 5.00 

 

 

Πίνακας 1.2.  Έλεγχοι υποθέσεων της εννοιολογικής κατασκευής Κοινωνική Συμμετοχή/Καθημερινές 
Δραστηριότητες (ΕΚ3) και των δημογραφικών μεταβλητών 

 

Κοινωνική Συμμετοχή/Καθημερινές 
Δραστηριότητες (ΕΚ3) N Μ TA Δ Ελάχιστο 

Μέγισ
το U 

χ
2 

d
f p 

Φύλο Αγόρι 135 2.66 0.73 2.50 1.00 5.00 

4518 

- - 0.4

98 Κορίτσι 71 2.54 0.56 2.50 1.00 4.00 

Οικογενειακή 
Κατάσταση 

Μένω με τους  γονείς μου 154 2.60 0.67 2.50 1.00 4.33 2530.
5 

- - 0.7
59 Μένω με τον έναν γονέα 34 2.69 0.73 2.50 1.67 5.00 

Ετήσιο 

Οικογενειακό 
Εισόδημα 

Λιγότερο από 15.000 € 86 2.64 0.67 2.58 1.00 4.33 

4169 

- - 

0.5
57 

25.000-35.0000 € 102 2.60 0.70 2.50 1.00 5.00 

Σπουδές 

Μαθητής/τρια Ειδικού 

Γυμνασίου 

32 2.74 0.56 2.75 2.00 5.00 

- 2 

1

6.
7

1

5 

< 

0.0

01 

Μαθητής/τρια Ε.Ε.Ε.Κ. 64 2.38 0.56 2.33 1.00 4.33 

Μαθητής/τρια  ΤΕΕ  ΕΑΕ 103 2.77 0.74 2.67 1.00 4.33 

 
Πίνακας 1.3. Ζευγαρωτές συγκρίσεις για την εννοιολογική κατασκευή Κοινωνική Συμμετοχή/Καθημερινές Δραστηριότητες 

(ΕΚ3) και του παράγοντα Σπουδές 

 

Σύγκριση U p 

Μαθητής/τρια Ειδικού Γυμνασίου-Μαθητής/τρια Ε.Ε.Ε.Κ. 575 < 0.001 

Μαθητής/τρια Ειδικού Γυμνασίου-Μαθητής/τρια ΤΕΕ  ΕΑΕ 1628 0.917 
Μαθητής/τρια Ε.Ε.Ε.Κ.-Μαθητής/τρια ΤΕΕ  ΕΑΕ 2202.5 < 0.001 

 

Στατιστική Ανάλυση (Ερωτηματολόγια Εκπαιδευτικών) 

Όπως διαπιστώνεται, η πλειοψηφία του δείγματος είναι γυναίκες (73.6%) ενώ οι άνδρες 

αντιπροσωπεύουν το 26.4% του πληθυσμού. Σχετικά με την ηλικια κή κατηγορία των 
συμμετεχόντων η πλειοψηφία εντάσσεται στην κατηγορία των 44 και άνω (30.4%). Αναφορικά 

με τις σπουδές το 41.4% έχει κάνει κάποια επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, ενώ το 32.9% είναι 

κάτοχος ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 16.4. 
% που εργάζεται σε δομές ειδικής αγωγής δεν έχει επιμόρφωση στην ειδική αγωγή. Η 

πλειοψηφία του δείγματος (52.5%) έχει μόλις  0-5 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας.  Στα πλαίσια 
της διεξαγωγής των σχετικών στατιστικών ελέγχων αυτό που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι 

είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, με τις 
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απαντήσεις τους δείχνουν να πιστεύουν ότι το διαδίκτυο συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στην 

εκπαίδευση και Κοινωνική Συμμετοχή/Καθημερινές δραστηριότητες, συγκριτικά με τους 

εκπαιδευτικούς που είναι απόφοιτοι διδασκαλείου ή έχουν απλά μία επιμόρφωση στην ειδική 
αγωγή (βλ. Πίνακες 1.4.6.&1.4.7.).  

 
Πίνακας 2.  Περιγραφική στατιστική  για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικών = 

 

Μεταβλητή  Ν % 

Φύλο Άνδρας 74 26.4 
Γυναίκα 206 73.6 

Ηλικία 24-28 22 7.9 

29-33 52 18.6 
34-38 69 24.6 

39-43 52 18.6 

44 και άνω 85 30.4 
Σπουδές Δεν έχω επιμόρφωση στην ειδική αγωγή 46 16.4 

Επιμόρφωση στην ειδική αγωγή 116 41.4 

Ειδική αγωγή των τμημάτων Πανεπιστημίων 

Βόλου/Μακεδονίας/Διδασκαλείο στην ειδική αγωγή 

26 9.3 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό στην ειδική αγωγή  92 32.9 

Έτη Προϋπηρεσίας στην 

Ειδική Αγωγή 

0-5 έτη 147 52.5 

5-10 έτη 98 35.0 
10-15 έτη 31 11.1 

20-25 έτη 4 1.4 

 
 

Πίνακας 2.1.  Έλεγχοι υποθέσεων  της εννοιολογικής κατασκευής Εκπαίδευση (ΕΚ1) και των δημογραφικών μεταβλητών  

 

Εκπαίδευση (EK1) 
N Μ TA Δ 

Ελάχιστ
ο 

Μέγιστ
ο U χ2 df p 

Φύλο Άνδρας 74 3.7

2 

0.7

3 

3.75 1.25 5.00 

7011 - - 

0.30

0 

Γυναίκα 206 3.8

2 

0.6

8 

4.00 1.75 5.00 

Ηλικία 24-28 22 3.8
4 

0.7
5 

4.00 2.00 5.00 

- 3.909 4 

0.41

8 

29-33 52 3.9

3 

0.7

0 

4.00 2.25 5.00 

34-38 69 3.8
2 

0.7
3 

4.00 1.25 5.00 

39-43 52 3.7

7 

0.6

5 

4.00 1.75 5.00 

44 και άνω 85 3.6

8 

0.6

8 

3.75 2.00 5.00 

Σπουδέ
ς 

Δεν έχω επιμόρφωση στην 
ειδική αγωγή 

46 3.6
1 

0.8
2 

3.75 1.75 5.00 

- 

11.93

8 3 

0.00

8 

Επιμόρφωση στην ειδική 

αγωγή 

116 3.7

1 

0.6

2 

3.75 1.25 5.00 

Ειδική αγωγή των τμημάτων 
Πανεπιστημίων 

Βόλου/Μακεδονίας/Διδασκαλ

είο στην ειδική αγωγή 

26 3.9
4 

0.8
3 

4.00 1.75 5.00 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

στην ειδική αγωγή 

92 3.9

3 

0.6

5 

4.00 2.00 5.00 

 
Πίνακας 2.2.  Έλεγχοι υποθέσεων της εννοιολογικής κατασκευής Κοινωνική Συμμετοχή/Καθημερινές Δραστηριότητες (ΕΚ3) 

και των δημογραφικών μεταβλητών  

 

Κοινωνική Συμμετοχή/Καθημερινές 

Δραστηριότητες (EK3) N Μ TA Δ 

Ελάχισ

το 

Μέγισ

το U χ2 

d

f p 

Φύλο Άνδρας 74 3.0
0 

0.7
6 

2.8
3 

1.17 5.00 

6697.

5 - - 

0.12

1 

Γυναίκα 20

6 

3.1

9 

0.8

4 

3.1

7 

1.17 5.00 
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Ηλικία 24-28 22 3.3

0 

0.9

3 

3.3

3 

1.67 5.00 

- 

3.05

1 4 

0.54

9 

29-33 52 3.1

3 

0.9

0 

2.9

2 

1.17 5.00 

34-38 69 3.1

2 

0.8

4 

3.0

0 

1.17 5.00 

39-43 52 3.2
4 

0.7
9 

3.1
7 

1.67 5.00 

44 και άνω 85 3.0

5 

0.7

5 

2.8

3 

1.83 5.00 

Σπουδές Δεν έχω επιμόρφωση στην 

ειδική αγωγή 

46 3.2

6 

0.7

6 

3.3

3 

1.67 4.67 

 - -  

Επιμόρφωση στην ειδική 

αγωγή 

11

6 

3.0

3 

0.7

6 

2.8

3 

1.17 5.00 

Ειδική αγωγή των τμημάτων 

Πανεπιστημίων 

Βόλου/Μακεδονίας/Διδασκαλεί
ο στην ειδική αγωγή 

26 3.6

0 

0.8

5 

3.6

7 

1.83 5.00 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

στην ειδική αγωγή 

92 3.0

8 

0.8

8 

2.9

2 

1.17 5.00 

Έτη 

Προϋπηρεσίας  

στην Ειδική 

Αγωγή 

0-5 έτη 14

7 

3.1

8 

0.8

5 

3.1

7 

1.17 5.00 

- 

1.37

3 2 

0.50

3 

5-10 έτη 98 3.0

7 

0.8

2 

2.8

3 

1.17 5.00 

Άνω των 10 ετών 35 3.1

3 

0.6

8 

3.1

7 

1.83 4.17 

Συμπεράσματα 

 Ο ρόλος του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στη συμμετοχή των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην εκπαίδευση  

Όπως αναδεικνύεται από την ανάλυση των ευρημάτων,  τα παιδιά, με ένα μικρό προβάδισμα 
των αγοριών έναντι των κοριτσιών, κάνουν χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, καθώς κρίνεται 
πολύ σημαντική η συμβολή του σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις, στην εκπαίδευση τους και την 
ψυχαγωγία. Ωστόσο, η λειτουργικότητα της αναπηρίας, η ηλικία και η εκπαίδευση των παιδιών 
συμβάλλουν στην επιλογή των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και στην εξέλιξη των παιδιών 
αναφορικά με τους παραπάνω τομείς. Το εύρημα αυτό, συμφωνεί και με αντίστοιχου τύπου έρευνες 
που επισημαίνουν  ότι το είδος της αναπηρίας, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση στη χρήση 
νέων τεχνολογιών Έτσι για παράδειγμα σε αντίστοιχου τύπου έρευνες, διαπιστώθηκε ότι  το 40% 
των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ το ποσοστό αυτό 
περιοριζόταν στο 20% για τα άτομα με δυσκολίες στην όραση. Επίσης, το ποσοστό των ατόμων με 
κινητικά προβλήματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο χειρισμό των νέων τεχνολογιών, καθώς 
χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο, προκειμένου να γράψουν  και να αποστείλουν ένα  e-mail 
συγκριτικά με τα άτομα χωρίς αναπηρία (οπ. αναφ. 2007:15). 

Αναφορικά με την συμβολή του διαδικτύου στην εκπαίδευση ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής δήλωσε ότι το διαδίκτυο 
συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση τους. Σημαντική παράμετρος αποτελεί η ηλικία, ο τύπος της 
οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης της οικογένειας, η οποία συσχετίζεται σε σημαντικό 
βαθμό με την χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στον συγκεκριμένο άξονα της 
έρευνας. Τα δεδομένα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν ευρήματα συναφών ερευνών, όπως του 
Sivin-Kachala (1998:5), στο πλαίσιο των οποίων διερευνήθηκαν οι επιδράσεις της τεχνολογίας σε 
βασικά πεδία εκπαίδευσης διαπιστώνοντας ότι:  Τα παιδιά με αναπηρία που ήρθαν σε επαφή με ένα 
ψηφιακά πλούσιο περιβάλλον, φαίνεται ότι σημείωσαν έναν ικανοποιητικό βαθμό ακαδημαϊκής 
επιτυχίας σε όλους τους βασικούς εκπαιδευτικούς  τομείς.  

Τα συγκεκριμένα δεδομένα, επικυρώνονται και μέσα από τις ομαδικά εστιασμένες 
συνεντεύξεις. Πιο συγκεκριμένα Τα πρώτα συμπεράσματα, που συνάγονται από την ανάλυση 
περιεχομένου των συνεντεύξεων των παιδιών, αναφορικά με τη συμβολή του διαδικτύου στην 
εκπαίδευση τους, είναι ότι η ηλικία, ο τύπος του σχολείου που συνδέεται στενά με την 
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λειτουργικότητα της αναπηρίας, το τμήμα στο οποίο φοιτούν τα παιδιά, καθώς και τα χρόνια που 
σπουδάζουν σε αυτό, αλλά και ο εξοπλισμός του σχολείου στους υπολογιστές, η εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών και οι γνώσεις τους, διαμορφώνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της 
εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών με τη συμβολή του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε 
ότι τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά που φοιτούν στα ΤΕΕ στο τμήμα πληροφορικής έχουν αναπτύξει 
μεγάλο βαθμό εξοικείωσης και ψηφιακής λειτουργικότητας. Γνωρίζουν πολλές εφαρμογές του 
υπολογιστή και κάποια παιδιά είναι σε θέση να περιγράψουν αυτές τις λειτουργίες. Η μειοψηφία 
γνωρίζει σε άριστο βαθμό τους υπολογιστές και σε αυτό συμβάλλει το δικό τους προσωπικό 
ενδιαφέρον αλλά και η συμβολή του γονιών οι οποίοι παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εκπαίδευση τους. 
Τα παιδιά από τα ΕΕΕΚ τα οποία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με την αναπηρία 
τους, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα και δεν ασχολούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό 
με τους υπολογιστές. Η έλλειψη ψηφιακής κατάρτισης συνδέεται στενά και με το τμήμα που φοιτούν 
τα παιδιά. Έτσι αυτά που είναι ενταγμένα στο τμήμα γεωπονίας δεν έχουν σχεδόν καμία επαφή με 
τους υπολογιστές στο σχολείο. Η όποια άτυπη εκπαίδευση λαμβάνεται στο σπίτι, εφόσον οι γονείς 
είναι σε θέση να κατευθύνουν τα παιδιά τους σε αυτό. Ένα βασικό κοινό στοιχείο μεταξύ των παιδιών 
που γνωρίζουν και χειρίζονται υπολογιστές και αυτά που γνωρίζουν λιγότερο ή καθόλου είναι ότι 
όλα σχεδόν γνωρίζουν τις ψηφιακές λειτουργίες που σχετίζονται με τη ψυχαγωγία αλλά τη 
διασκέδαση όπως είναι το you tube και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Κατά συνέπεια, θα λέγαμε ότι τα 
παιδιά, προκειμένου να μάθουν οποιαδήποτε καινούρια γι αυτούς, λειτουργία του υπολογιστή θα 
πρέπει να αποτιμάται γι αυτούς ως μια ευχάριστη και διασκεδαστική λειτουργία την οποία βέβαια 
κατανοούν και είναι σε θέση να χειριστούν.  

Ο ρόλος του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στη συμμετοχή των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην κοινωνική συμμετοχή/καθημερινές δραστηριότητες 
Η ηλικία, ο τύπος του σχολείου, αλλά και η λειτουργικότητα της αναπηρίας, καθορίζει το 

βαθμό συμβολής των ψηφιακών τεχνολογιών και στο πεδίο της κοινωνικής συμμετοχής/ 
καθημερινών δραστηριοτήτων Τα δεδομένα αυτά ταυτίζονται και με τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
οι οποίοι  με τις απαντήσεις τους δηλώνουν ότι το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες είναι σε θέση να 
συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στον συγκεκριμένο τομέα της καθημερινότητας των παιδιών. 

Σε συσχετισμό με τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία, το φύλο και η ηλικία των παιδιών 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, διαμορφώνοντας τον βαθμό και την ένταση συμμετοχής του 
διαδικτύου στον άξονα της κοινωνικής συμμετοχής/καθημερινών δραστηριοτήτων. Έτσι, τα 
μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά με τις απαντήσεις τους εμφανίζονται να δηλώνουν την πεποίθηση ότι το 
διαδίκτυο μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του συγκεκριμένου πεδίου.  

  Εξετάζοντας τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται 
ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου πιστεύουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό ότι το διαδίκτυο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του τομέα της 
κοινωνικής συμμετοχής συγκριτικά με τους συναδέλφους τους που έχουν επιμόρφωση στην ειδική 
αγωγή.  

 Κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση των αναγκών των παιδιών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ και 
του διαδικτύου στο σχολείο, προκειμένου να εφαρμοστεί μια συστηματική πολιτική και έρευνα για 
την δημιουργία ενός κατάλληλου τεχνολογικά, περιβάλλοντος που θα συμβάλλει καθοριστικά στην 
εκπαιδευτική και κοινωνική  αυτονομία των παιδιών.  
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Περίληψη  

Στην εισήγησή μας εξετάζεται η συμπερίληψη και οι τεχνικές διαχείρισης μαθητών με 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)  στο πλαίσιο του 
συμπεριληπτικού σχολείου. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται η τυπολογική ταξινόμηση της 

ελλειμματικής προσοχής και της υπερκινητικότητας, η πιθανή συννοσηρότητα και η συνύπαρξη 

δυσκολιών μάθησης. Η αναπτυξιακή πορεία και η ηλικία αξιολόγησης συνηγορούν στην έγκαιρη 
παρέμβαση και αξιολόγηση και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός της 
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σχολικής τάξης. Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στη διαχείριση της συμπεριφοράς καθίσταται 

καίριος, καθώς δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή μοντέλων, με έμφαση στην συμπεριφορά. 

Η συμβουλευτική στους γονείς αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα για την επιτυχή επαφή με το σχολικό 
πλαίσιο. Η επιτυχής συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού, του σχολικού ψυχολόγου και πιθανά του 

ειδικού παιδαγωγού, όταν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις παράλληλης στήριξης ή τμημάτων ένταξης, 
συνηγορούν στην συνδιαμόρφωση ενός ρεαλιστικού θεραπευτικού πλαίσιού, με σκοπό την 

ομαλότερη και, εν τελεί, ομαλότερη κοινωνική ένταξη. 

 
Λέξεις κλειδιά: Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα, συμπερίληψη, 

γονείς, ψυχολόγος, εκπαιδευτικός. 
 

Εισαγωγή:  Ορισμοί, αξιολόγηση και χαρακτηριστικά  

H Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), γνωστή και 
ως Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), είναι μια νευροβιολογική εκ γενετής 

διαταραχή, η οποία εμφανίζεται από τα πρώτα κιόλας χρόνια της παιδικής ηλικίας. Σχετίζεται με 
πολλά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν  την ομαλή ένταξη, αλλά και την μετέπειτα πορεία των 

μαθητών στο πλαίσιο του σχολείου, καθώς και  την μετέπειτα ζωή τους. Η συχνότερη αναφορά ως 

ορισμός και εξήγηση της ΔΕΠ-Υ, θεωρείται η δυσκολία των παιδιών και των ενηλίκων να μπορέσουν 
να εστιάσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα την προσοχή τους σε ορισμένες διαδικασίες και 

δραστηριότητες, όπως επίσης και ο εντοπισμός προβλημάτων συμπεριφοράς. 
Το 1994, οριστικοποιείται ο όρος Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερικινητικότητα 

(ΔΕΠ-Υ) από το DSM- IV (American Psychiatric Association, 1994), δημιουργώντας τρεις 

υποκατηγορίες : 
α) ΔΕΠ-Υ, Συνδυασμένος Τύπος: όταν τα συμπτώματα απροσεξίας και υπερκινητικότητας- 

παρορμητικότητας εμφανίζονται με την ίδια βαρύτητα.  
 β) ΔΕΠ-Υ με Πρoεξάρχοντα Τύπo: όταν τα συμπτώματα απροσεξίας εμφανίζονται με 

μεγαλύτερη βαρύτητα.  

γ) ΔΕΠ-Υ με Πρoεξάρχοντα τον Υπερκινητικό- Παρορμητικό Τύπο: όταν τα συμπτώματα 
υπερκινητικότητας- παρορμητικότητας εμφανίζονται με μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Στην 5η έκδοση του DSM, δημιουργείται μια ακόμη κατηγορία, η οποία ονομάζεται 
«διαταραχή της προσοχής χωρίς καθόλου (ή σχεδόν καθόλου) στοιχεία υπερκινητικότητας και 

παρορμητικότητας» και μειώνονται επίσης τα συμπτώματα της διάγνωσης της διαταραχής. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της διαταραχής, θεωρείται η 
δυσκολία των ατόμων να εστιάσουν- συγκεντρωθούν και να εργαστούν για μικρό, είτε μεγάλο 

χρονικό διάστημα σε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης, οποιοδήποτε ερέθισμα τους αποσπά την 
προσοχή, δεδομένου ότι δεν είναι μπορούν να ελέγξουν τον προσοχή τους. Ένα ακόμη στοιχείο, το 

οποίο ενσωματώνεται στα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ, είναι η δυσκολία τους να ελέγξουν και να 

προσαρμόσουν άμεσα την προσοχή τους από τη μία σχολική εργασία στην άλλη. Ακόμη, 
χαρακτηρίζονται συχνά ως αφηρημένα, απρόσεκτα και μη οργανωμένα, γεγονός το οποίο τα καθιστά 

ιδιαίτερα δυσλειτουργικά στις καθημερινές τους δραστηριότητες και τις προσωπικές τους σχέσεις. 
Επίσης, μπερδεύονται, ξεχνούν και αργούν στις εργασίες που τους έχουν τεθεί, όπως επίσης και σε 

καθημερινές δραστηριότητες της κοινωνικής τους ζωής. Επιπλέον, δυσκολεύονται να 
συμμορφωθούν με τους κανόνες. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό το οποίο παρατηρείται στις ομάδες 

αυτές, σχετίζεται με την Υπερκινητικότητα, καθώς παρατηρούνται διάφορες άσκοπες, υπερβολικές 

και νευρικές κινήσεις. Είναι ιδιαίτερα ενεργητικά και δεν μπορούν να καθίσουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ενώ σηκώνονται από τη θέση τους,  παρά τις εντολές τις 

οποίες έχουν δεχθεί και τους ανάλογους κανόνες. Επίσης, ανάλογα με την τυπολογία και την ένταση 
των συμπτωμάτων, μιλούν  ασταμάτητα και τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μπορέσουν να 

συμμετάσχουν σε μια ήρεμη δραστηριότητα. Επιπλέον, έχουν την τάση να αγγίζουν και να παίρνουν 
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ότι βλέπουν, όπως επίσης και να τρέχουν και να χοροπηδούν σε οποιονδήποτε χώρο και αν 

βρίσκονται (Κάκουρος, 2001).  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών, σχετίζεται με την παρορμητικότητα και τον 
ενθουσιασμό τους. Πιο συγκεκριμένα, έχουν την τάση να μην ελέγχουν τις συμπεριφορές τους όταν 

βρίσκονται σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο και να δρουν και να απαντούν παρορμητικά και ανάγωγα. 
Οι παρορμητικές και ενθουσιώδεις αυτές αντιδράσεις, ωθούν τα άτομα σε απερίσκεπτες περιπέτειες 

αγνοώντας τον κίνδυνο και τον φόβο. Επίσης, στις ομάδες αυτές, παρατηρούνται ορισμένες 

ανάρμοστες και περίεργες συμπεριφορές. Έχουν την τάση να ενοχλούν τα υπόλοιπα άτομα, χωρίς 
βέβαια να μπορούν να ελέγξουν τις συμπεριφορές τους αυτές. Δυσκολεύονται να αλλάξουν και να 

προσαρμοστούν στις ανάλογες παρατηρήσεις τις οποίες δέχονται, με αποτέλεσμα να καταλήγουν να 
γίνονται μη αποδεκτοί στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Επιπλέον, δυσκολεύονται να ενσωματωθούν 

εύκολα σε ορισμένες καταστάσεις, όπως σε περιπτώσεις όπου θα πρέπει να καθίσει ήρεμο το παιδί 

σε μία θέση κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είτε το να μην μιλάει εντός της τάξεως. Συνεπώς τα 
άτομα αυτά, δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τους κανόνες και είναι ιδιαίτερα ανυπόμονα 

(Κάκουρος, 2001). 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση  

Τα προηγούμενα χρόνια, σύνηθες ήταν το φαινόμενο της αποστροφής σε κάθε τι το οποίο 

διέφερε από τα κοινωνικά πρότυπα. Το σχολείο, ως μικρογραφία της κοινωνίας, ακολουθούσε το ίδιο 
μοτίβο, περιθωριοποιώντας και διαχωρίζοντας κάθε μαθητή που διέφερε από τα πρότυπα της τυπικής 

ανάπτυξης και θεωρούνταν ως μη «φυσιολογικός». Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να 
διασαφηνιστεί το φαινόμενο της περιθωριοποίησης και ο αντίκτυπός της στα άτομα με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές  Ανάγκες. Ο ορισμός της έννοιας της περιθωριοποίησης είναι σύνθετος και σχετίζεται 

με τα άτομα, τα οποία διαφοροποιούνται από τις παγιωμένες αντιλήψεις της κοινωνίας και φαίνεται 
να παρεκκλίνουν. Ως συνέπεια, η κοινωνία, τα θέτει στο περιθώριο. Πιο συγκεκριμένα, ό,τι εκφράζει 

το διαφορετικό τοποθετείται εκτός της εκάστοτε ομάδας και το υποκείμενο βιώνει τον αποκλεισμό. 
Αυτός ο στιγματισμός μπορεί να προκύψει λόγω φυλετικών, ιδεολογικών, σωματικών και άλλων 

διακρίσεων και μάλιστα τα άτομα, που τίθενται στο περιθώριο, θεωρούνται υποδεέστερα. Στο 

περιβάλλον του σχολείου ένα παιδί μπορεί να τεθεί εκτός ομάδας εξαιτίας των επιδόσεών του, των 
δεξιοτήτων του ή των κοινωνικών σχέσεων που δημιουργεί (Angelides & Michaelidou, 2009). 

Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό σύστημα διαχώριζε τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες αφού εντάσσονταν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις του γενικού σχολείου. Αυτό, εκ του 

αποτελέσματος, φαίνεται ότι δημιουργεί στιγματισμό και αποκλεισμό από την πρόσβαση στο γενικό 

σχολείο. Η αναπηρία στις μέρες μας θεωρείται ως κοινωνικός ρατσισμός, ένα φαινόμενο το οποίο 
δεν πρέπει πλέον να υφίσταται και να αποτελεί εμπόδιο για την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων 

με αναπηρία. Έως τώρα, δινόταν έμφαση περισσότερο στη διαφορετικότητα των παιδιών και λόγω 
των συνεπειών αυτής της πολιτικής, οι ειδικοί θέλησαν να εξετάσουν νέους τρόπους στήριξης των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υψίστης σημασίας είναι ο σεβασμός για το διαφορετικό, 

η πρόσβαση σε όλους τους τομείς της ζωής, αρχής γενομένης από την κοινωνία και το σχολείο ( 
Hasler, 1996). Έτσι στον αντίποδα της περιθωριοποίησης, τοποθετήθηκε η έννοια της συμπερίληψης.  

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει τις πιέσεις του αποκλεισμού 
τις οποίες βίωναν παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Πρόκειται ουσιαστικά για μία πολιτική, 

η οποία θέλησε να εκριζώσει τα αφομοιωτικά ημίμετρα των προηγούμενων πολιτικών και να δώσει 
αξία στις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή. Αναλυτικότερα, με τη διακήρυξη της Σαλαμάνκα 

(UNESCO, 1994) στην Ισπανία, προωθήθηκε η στρατηγική της συμπεριληπτικής ή ολικής 

εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Μιλώντας λοιπόν για συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive 
education), αναφερόμαστε στην εκπαίδευση όλων των μαθητών μιας τάξης την ίδια στιγμή, καθώς 

και το σύνολο όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σχολείου, στις οποίες συμμετέχουν 
ισότιμα όλα τα παιδιά χωρίς να αποτελούν εμπόδιο τυχόν δυσκολίες μάθησης.  
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Σύμφωνα με τον Sailor (1991), η συμπεριληπτική εκπαίδευση χρειάζεται συγκεκριμένα 

στοιχεία για να λειτουργήσει. Προτείνεται ο μαθητής να τοποθετείται στο σχολείο της γειτονιάς του, 

έτσι ώστε να ενταχθεί κοινωνικά και να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία. Να τηρείται η εθνική 
αναλογία στην κάθε κοινότητα και οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να μην απορρίπτονται 

από το γενικό σχολείο. Τα κριτήρια για την ένταξη των παιδιών στα τμήματα θα πρέπει να είναι η 
ηλικία ή η τάξη, δηλαδή να φοιτούν σε τάξεις ανάλογα με την ηλικία τους και όχι ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους. Να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας σε μικρές ομάδες, ώστε να αλληλεπιδρούν 

κοινωνικά και μαθησιακά, ενώ είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 
της τάξης και στον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. 

 Η συμπεριληπτική εκπαίδευση προωθεί την ιδέα της συμμετοχής όλων των παιδιών στη 
σχολική κοινότητα με ισότιμο τρόπο, ώστε να αναπτυχθούν μαθησιακά. Ενισχύει την ποιότητα της 

εκπαίδευσης, αλλά έχει να παρουσιάσει και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, 

προκύπτει η ανάγκη για τον σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων και αλλαγή της στρατηγικής, την 
οποία εφαρμόζουν τα γενικά σχολεία. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή νέων και εναλλακτικών 

στρατηγικών, οι οποίες θα απευθύνονται σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την ετερότητά τους 
(Στασινός, 2020). Οφείλεται να τονιστεί ότι η Συμπερίληψη συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση ενός 

ακόμη πολύ σημαντικού τομέα, αυτού των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες και οδηγεί στην κοινωνική τους αποδοχή. 
Εν κατακλείδι, η αποτελεσματική εφαρμογή της Συμπερίληψης εκτός από τα μαθησιακά 

αποτελέσματα στον ακαδημαϊκό και κοινωνικό τομέα προϋποθέτει την δέσμευση των εκπαιδευτικών 
για συνεργατική επίλυση των καθημερινών ζητημάτων της σχολικής ζωής (Hehir & Katzman,2012). 

Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία μοντέλων συμπεριφοράς στη βάση της συνεργασίας, τα οποία 

προοδευτικά εξοικειώνουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας στη φιλοσοφία των ίσων ευκαιριών. Ως 
εκ τούτου, η συνεργατική κουλτούρα μεταξύ των εκπαιδευτικών φαίνεται να εδραιώνει ένα πλαίσιο 

κοινωνικής μάθησης (Miller,2011) και οδηγεί στη διεύρυνση της σχολική αποτελεσματικότητα 
(Αγγελίδης, 2011). Μια τέτοιου είδους εκπαιδευτική κουλτούρα είναι εκείνη που μπορεί να 

συμβάλλει μέσα από τη μείωση των πιέσεων αποκλεισμού και την αρχή των ίσων ευκαιριών προς 

όλους στον εκσυγχρονισμό της σχολικής μονάδας. 
Κύριος άξονας για την επιτυχία του συμπεριληπτικού μοντέλου είναι η ενσωμάτωση των 

αναγκών των μαθητών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διδακτικής διαδικασίας. Οφείλουμε 
λοιπόν να αναρωτηθούμε, ποια εργαλεία πρέπει να αξιοποιήσουμε και ποιες ιδέες να 

αναθεωρήσουμε, ώστε να πλησιάσουμε πιο κοντά σε αυτό που ζητούν οι μαθητές. Είναι αναγκαίο, 

να αντιμετωπίζονται όλοι οι μαθητές ως μοναδικά πρόσωπα και αυτή η αντιμετώπιση θα βελτιώσει 
τη συμμετοχή τους στο σχολείο. 

Η Συμπερίληψη ως παιδαγωγικό εργαλείο ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ολόπλευρη 
ανάπτυξη τόσο των παιδιών της θεωρούμενης μη τυπικής εκπαίδευσης όσο και των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης. Κύριος μοχλός για την επίτευξή της ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιήσει, 

αφενός, τη φιλοσοφία, την πολιτική και την πρακτική τέτοιων συμπεριληπτικών αξόνων, αφετέρου, 
θα αξιοποιεί τις απόψεις και τους προβληματισμούς των μαθητών του. Το εκπαιδευτικό σύστημα 

αλλά και γενικότερα η πολιτεία, οφείλει να αφουγκραστεί τις ανάγκες και να ακούσει τις προτάσεις 
των μαθητών, οι οποίες όπως αποδεικνύεται, συνάδουν με τη φιλοσοφία της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. Ίσως, αυτό να αποτελεί το κλειδί για απομακρύνει τα φαινόμενα του αποκλεισμού στο 
σύγχρονο σχολείο.  

Εκπαιδευτικός και σύγχρονη πραγματικότητα.  

Στην σχολική ενσωμάτωση καίριο ρόλο κατέχει ο εκπαιδευτικός, καθώς είναι αυτός που θα 
προσπαθήσει να εντάξει το παιδί στο πλαίσιο της τάξης. Έτσι, η εκπαίδευση του σε θέματα ειδικής 

αγωγής, αλλά και γενικής παιδαγωγικής κρίνεται επιβεβλημένη. Οφείλει να είναι ενήμερος για τις 
γενικότερες εξελίξεις στον κλάδο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αλλά και της συμβουλευτικής 

ψυχολογίας, καθώς αρκετές φορές στη διαδικασία της ένταξης καλείται να λειτουργήσει ως 
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σύμβουλος. Οι μειωμένες δυνατότητες των παιδιών αυτών είναι δεδομένες και ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να το αποδεχθεί και να σχεδιάσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης, ώστε τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες να μάθουν τις βασικές γνώσεις, χωρίς να διαφοροποιηθούν από τους 
κανονικούς μαθητές. Ο έπαινος για τις ακαδημαϊκές επιτυχίες πρέπει να θεωρείται δεδομένος, καθώς 

αυξάνει τα κίνητρα των παιδιών να προσπαθήσουν και τονώνει την αυτοεκτίμηση τους, η οποία στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλή λόγο της μειονεξίας τους. 

Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργεί θετική στάση προς την ενσωμάτωση και 

να γνωρίζει τον τρόπο εφαρμογής  των θεωρητικών του γνώσεων στην πράξη. Ο ακριβής καθορισμός 
των διδακτικών στόχων και η επιλογή συγκεκριμένου μαθησιακού έργου αποτελούν την αρχή μιας 

συνεχούς διαδικασίας βελτίωσης. Η σύναψη συμβολαίου με τους μαθητές και η διαπραγμάτευση της 
αμοιβής τους αποτελούν γνώριμες πρακτικές, που πρέπει να εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός που 

ασχολείται με τις συγκεκριμένες ομάδες παιδιών. Η ομαδική διδασκαλία με τη δημιουργία ομάδων 

και συνεργατικών δράσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει στο επιθυμητό γνωστικό αποτέλεσμα, καθώς 
μέσα στην ομάδα όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα για την επίτευξη του κοινού σκοπού, δεν γίνονται 

διακρίσεις σε βάρος των ειδικών μαθητών και ελαττώνεται ο ανταγωνισμός (Τριλιανός, 2008). 

Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής. 

Στο σύγχρονο σχολείο ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει και συμβουλευτικό ρόλο. Είναι 

υπεύθυνος για τη δημιουργία ευνοϊκής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη, καθώς είναι υπεύθυνος για το 
χώρο στον οποίο θα κινηθούν θα ζήσουν, θα εργασθούν, θα μορφωθούν και θα κοινωνικοποιηθούν 

οι μαθητές. Ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του με ωριμότητα, επιστημονική πληρότητα, ευστροφία, 
ευελιξία, κατανόηση και αγάπη πρέπει να δημιουργήσει, βασισμένους στις αντικειμενικές συνθήκες 

της τάξης το κατάλληλο νοητικό και συναισθηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να 

δράσουν τα παιδιά (Ντούσκας, 2005). Ταυτόχρονα, πρέπει να μπορεί με σύνεση και υπευθυνότητα, 
χωρίς ακρότητες να δύναται να αντιμετωπίσει τα ποικίλα προβλήματα (Πετρουλάκης, 1981). 

Η εκπαιδευτική πολιτική σήμερα τείνει να μεταβάλει το πρότυπο του εκπαιδευτικού. Εκτός 
από την διδακτική πράξη, σημασία έχει πλέον και η προσέγγιση του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός δηλαδή 

ξεφεύγει από τα καθήκοντα του διδάσκοντος και αποκτά παιδαγωγικό- συμβουλευτικό ρόλο. Είναι 

αναγκαίο να μπορεί να προσεγγίσει τους μαθητές, να κατανοήσει τη συμπεριφορά τους και σε πιθανά 
προβλήματα να είναι σε θέση να παρέμβει αποτελεσματικά. Δάσκαλος και μαθητής αλληλεπιδρούν 

και αντιμετωπίζουν τυχόν προβληματικές συμπεριφορές. Πριν την συμβουλευτική διαδικασία οι 
εκπαιδευτικοί μέσω της συμπεριφοράς των μαθητών πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις 

πιθανές αιτίες της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά πιθανόν 

ελλοχεύουν μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα συναισθηματικού τύπου, προβλήματα 
προσαρμογής, κοινωνικοποίησης και οικογενειακά προβλήματα. Η σχολική αποτυχία είναι 

σαφέστατα αποτέλεσμα και επακόλουθο των παραπάνω. Έτσι, ο σύμβουλος εκπαιδευτικός πρέπει 
να είναι πάντα έτοιμος να παρέμβει. Καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία αυτή κατέχουν αναμφίβολα οι 

γονείς, η βοήθεια των οποίων κρίνεται συχνά επιβεβλημένη.  

Το μοντέλο του σχολείου, όπως διαμορφώνεται σήμερα είναι μαθητοκεντρικό, δηλαδή σκοπό 
έχει να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη την δημιουργικότητα, την αυτοβουλία και να επιτρέψει στο 

μαθητή, εκτός από το να κατακτήσει τη γνώση, να αποκτήσει δεξιότητες, να αναπτύξει τη φαντασία 
και τις δημιουργικές του ικανότητες. Ακόμη καταρρίπτεται το πρότυπο της αυθεντίας και ο 

εκπαιδευτικός ενισχύει την ενεργητική μάθηση, καθώς ο ρόλος του είναι βοηθητικός, 
συμβουλευτικός, συνεργατικός και καθοδηγητικός. Οφείλει επομένως να αποφεύγει την άσκηση 

κριτικής και να ενθαρρύνει το μαθητή στην αυτοαξιολόγησή του, ώστε να αισθάνεται ψυχολογική 

ασφάλεια και ψυχολογική ελευθερία. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει γνώσεις ψυχολογίας και 
δεξιότητες συμβουλευτικής, για να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ρόλο του και να είναι σε 

θέση να παραπέμψει περιστατικά στο σχολικό ψυχολόγο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για τους 
παραπάνω λόγους είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης πάνω στην 
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ψυχολογία, με σκοπό να αποκτήσει γνώσεις που θα τον κάνουν να εντρυφήσει στην ανθρώπινη 

επικοινωνία. 

Ο όρος συμβουλευτική αναφέρεται σε μια διαδικασία επικοινωνίας, ψυχολογικής υποστήριξης 
και παροχής βοήθειας σε θέματα που εμποδίζουν ένα άτομο στην καλή λειτουργία των 

διαπροσωπικών του σχέσεων, της σχέσης του με τον εαυτό του, καθώς και τον τρόπο που μπορεί να 
αντιμετωπίζει τις εξωτερικές προκλήσεις και προβλήματα (Μαλικιώση-Λοιζου, 2001). Έτσι, η 

συμβουλευτική βοηθά το άτομο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία και αυτοέλεγχο και έτσι 

να μάθει να διαχειρίζεται μόνο του και με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο τις προκλήσεις της 
καθημερινότητας. Ακόμη μπορεί να μάθει να αξιολογεί τις αδυναμίες του και να ισχυροποιεί τα πεδία 

στα οποία είναι καλώς και αισθάνεται ασφάλεια, ενισχύοντας έτσι την προσωπικότητα και 
μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες του. Η χρήση της μπορεί να προάγει καταστάσεις συνεργατικής 

μάθησης που είναι αναγκαία στο σύγχρονο σχολείο. Τόσο τα περιβάλλοντα ανοιχτής μάθησης, όσο 

και τα συστήματα καθοδηγούμενης ανακάλυψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ατομικές και 
ομαδικές δραστηριότητες (Βοσνιάδου, 2006). 

 Η επιτυχία είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινητοποίησης για επιτυχημένη μάθηση. Είναι 
ευθύνη του εκπαιδευτικού να εξασφαλίσει ότι ο μαθητής μπορεί να φτάσει στην επιτυχία. Εάν η 

επιτυχία δεν είναι εμφανής, τότε πρέπει να επανατεθεί ο στόχος. Οι περισσότεροι μαθητές, μαθαίνουν 

καινούργιες πληροφορίες σε βήματα, όμως οι ολιστικοί μαθητές, θέλουν έχουν πρώτα την πλήρη 
εικόνα. Το κλειδί είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε ένα από τα βήματα είναι δυνατόν να επιτευχθούν, 

και να καθοριστεί το μαθησιακό στυλ του κάθε παιδιού και η προηγούμενη γνώση που έχει 
κατακτήσει. Είναι πολύ σημαντικό τα κριτήρια προόδου να μην είναι ατομικά αλλά εξατομικευμένα. 

Όταν αποφασιστεί τι σημαίνει πρόοδος, αυτό πρέπει να συζητηθεί και να διαπραγματευτεί με τον 

μαθητή. Μετά μπορούν να τεθούν οι προσωπικοί στόχοι και να καθοριστεί επακριβώς η πρόοδος. 
Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ σημαντική όταν κάποιος θέλει να φτάσει σε ένα επίπεδο επιτυχίας 

και κινητοποίησης. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα όμως προωθεί την επιλογή και την βαθμολόγηση. 
Αυτοί οι παράγοντες, μπορεί να εξαλείψουν κάθε στοιχείο αυτοπεποίθησης. Είναι απαραίτητο να 

αναγνωρίζουμε και να αποδεχόμαστε τις όποιες επιδόσεις – όσο μικρές και αν φαίνονται αυτές σε 

άλλους. Μπορεί να είναι τεράστιες για έναν μαθητή. Ακόμη και αυτοί που έχουν επιτύχει μεγάλες 
επιδόσεις – στην τάξη ή στο έξω χώρο, θέλουν την θετική επανατροφοδότηση για να επιβεβαιώσουν 

ότι μπορούν να βασίζονται στις ικανότητές τους. Είναι αυτοί που πολλές φορές φαίνεται να έχουν 
επιτύχει πολλά, αλλά θα εκπλαγούμε αν δούμε ότι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Αυτό συμβαίνει 

γιατί δεν λαμβάνουν την θετική επανατροφοδότηση που χρειάζονται. Αυτό που συνήθως πιστεύουμε 

είναι ότι αυτά τα παιδιά, δεν την χρειάζονται γιατί ξέρουν ότι είναι επιτυχημένα. Το κλειδί σε αυτό 
είναι να μην θεωρείται δεδομένο και μην υποθέτετε ότι επιτυχημένοι μαθητές δεν χρειάζονται θετική 

συνεχόμενη επανατροφοδότηση και ενθάρρυνση έτσι ώστε να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση.  

Συμπεράσματα  

Το σχολείο, για να μπορέσει να φιλοξενήσει ισότιμα όλους τους μαθητές και να τηρεί τις αρχές 

της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης, οφείλει να υιοθετήσει αποτελεσματικές στρατηγικές, 
ευέλικτες, που να υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, την τροποποίηση των κλασσικών 

μεθόδων διδασκαλίας και να υποστηρίζει τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών για τους μαθητές. Να προάγει το θετικό κλίμα μέσα στην τάξη, να υποστηρίζει τη 

συνεργασία με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπου υπάρχει ανάγκη, και να εφαρμόζει 
εξατομικευμένη παρέμβαση στους μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης. Οφείλεται να 

δίνεται έμφαση στον τρόπο μάθησης των παιδιών, ενώ είναι σημαντικό από τους εκπαιδευτικούς να 

υπάρχει διάθεση για αποδοχή της ετερότητας. Παράλληλα, ο έγκαιρος εντοπισμός συμπεριφορών 
και δυσκολιών που μπορεί να οδηγήσουν τους μαθητές στη λεγόμενη ομάδα υψηλού κινδύνου και 

τον αποκλεισμό τους από το σχολείο, κρίνεται υψίστης σημασίας (Στασινός, 2020). 
Συμπερασματικά, πρέπει να κατέστη σαφές ότι η συμπερίληψη των μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στις τάξεις του γενικού σχολείου, παρά τον  παιδοκεντρικό, ιδιαίτερα 
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ωφέλιμο και ποιοτικό χαρακτήρα της, εξακολουθεί να γεννά προκλήσεις στο γενικό σχολείο. Αυτό 

οφείλεται κυρίως σε παρανοήσεις όσον αφορά τις ικανότητες των μαθητών με νοητικές, σωματικές, 

αισθητηριακές και μαθησιακές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να συναντώνται εμπόδια στην 
ενσωμάτωσή τους στο γενικό σχολείο. Ως εκ τούτου, στα συμπεριληπτικά σχολεία οι ατομικές 

διαφορές δεν πρέπει να αποτελούν πρόβλημα που χρήζει επίλυσης, αλλά μια νοηματοδοτούμενη 
ευκαιρία για την ενίσχυση της μάθησης όλων των μαθητών (Αγγελίδης, 2013).  

Κύριος άξονας για την επιτυχία του συμπεριληπτικού μοντέλου είναι η ενσωμάτωση των 

αναγκών των μαθητών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διδακτικής διαδικασίας. Οφείλουμε 
λοιπόν να αναρωτηθούμε, ποια εργαλεία πρέπει να αξιοποιήσουμε και ποιες ιδέες να 

αναθεωρήσουμε, ώστε να πλησιάσουμε πιο κοντά σε αυτό που ζητούν οι μαθητές. Είναι αναγκαίο, 
να αντιμετωπίζονται όλοι οι μαθητές ως μοναδικά πρόσωπα και αυτή η αντιμετώπιση θα βελτιώσει 

τη συμμετοχή τους στο σχολείο. 

Η Συμπερίληψη ως παιδαγωγικό εργαλείο ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ολόπλευρη 
ανάπτυξη τόσο των παιδιών της θεωρούμενης μη τυπικής εκπαίδευσης όσο και των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης. Κύριος μοχλός για την επίτευξή της ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιήσει, 
αφενός, τη φιλοσοφία, την πολιτική και την πρακτική τέτοιων συμπεριληπτικών αξόνων, αφετέρου, 

θα αξιοποιεί τις απόψεις και τους προβληματισμούς των μαθητών του. Το εκπαιδευτικό σύστημα 

αλλά και γενικότερα η πολιτεία, οφείλει να αφουγκραστεί τις ανάγκες και να ακούσει τις προτάσεις 
των μαθητών, οι οποίες όπως αποδεικνύεται, συνάδουν με τη φιλοσοφία της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. Ίσως, αυτό να αποτελεί το κλειδί για απομακρύνει τα φαινόμενα του αποκλεισμού στο 
σύγχρονο σχολείο. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Νοβάκος Ιωάννης 

Ειδικός Παιδαγωγός ΠΕ70 

  

Περίληψη 

Μέσω της προκείμενης εμπειρικής έρευνας, αναδεικνύεται εναργώς η ουσιαστική συνεισφορά 
της δομής των ΣΜΕΑΕ (Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) στην προετοιμασία 

των ΑμεΑ (Ατόμων με αναπηρία) για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και αρμονική προσαρμογή και 

ένταξή τους στην κοινωνία. Στην έρευνα αυτή, συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί που το σχολικό έτος 
2019-2020 υπηρέτησαν στις ΣΜΕΑΕ της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου. Ως μέσο συλλογής 

των ερευνητικών δεδομένων και στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ με το 
εργαλείο της ποιοτικής μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου, αποκωδικοποιήθηκε και επεξεργάστηκε το 

υλικό που συλλέχθηκε από τις συνεντεύξεις. Προφανώς οι εκβάσεις της συγκεκριμένης εμπειρικής 

έρευνας, ενισχύουν τις θεωρήσεις περί ισχυρής θετικά συμβολής των ΣΜΕΑΕ στην όσο πιο αρμονική 
ενσωμάτωση των ΑμεΑ στην κοινωνία. 

   
Λέξεις-κλειδιά: ΑμεΑ, ΣΜΕΑΕ, αλλαγή, προσαρμογή, ένταξη 

1. Εισαγωγή 

Οι ετερόκλητες αντιλήψεις και απόψεις των περισσότερων ειδικών που ασχολούνται με το 
συγκεκριμένο τομέα, στη λογική πάντα, του δικαιώματος των ατόμων/μαθητών/τριών αυτών για 

ουσιαστική και πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία, συγκλίνουν και εφάπτονται στη συνεχή 
αναζήτηση και εφαρμογή του (Schwartz, 2005) πιο τελέσφορου εκπαιδευτικού και διδακτικού 

περιβάλλοντος και κλίματος, ώστε μέσω αυτών να ωφεληθούν τα μέγιστα και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για την πιο ορθολογική και ισόρροπη προσαρμογή και 
ένταξή τους στην πραγματικότητα του κοινωνικού επιστητού (Al-Yagon, 2007). Η ουσιαστική 

λογική της φιλοσοφίας της ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων αυτών στην κοινωνία, ωστόσο, 
είναι τις περισσότερες φορές αντικρουόμενη με τις ανορθόδοξες και αντιπαιδαγωγικές μεθόδους και 

τακτικές που μετέρχονται οι ειδικοί που εργάζονται στο σύστημα αυτό, δημιουργώντας έτσι, 

ζητήματα και θέματα ηθικής και παιδαγωγικής δεοντολογίας. Προφανώς η σημαντικότητα  και 
βαρύτητα των νευροφυσιολογικών διαταραχών και αδυναμιών που φέρουν εγγενώς τα άτομα/παιδιά 

αυτά, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και το είδος του πλαισίου διδασκαλίας και μάθησής τους 
(Denning & Stanton-Chapman, 2014).  

2. Οφέλη λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ στη διδασκαλία και μάθηση των ΑμεΑ 

Η γνωστική όσο και συμπεριφορική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας αυτής της ιδιαίτερης 
ομάδας ατόμων, αποτελεί μία αδήριτη πραγματικότητα ύπαρξης των ΣΜΕΑΕ. Παρ’ όλα αυτά, 

θεωρείται άμεση και επιτακτική ανάγκη η ολιστική αλλαγή των στάσεων και νοοτροπίας του 
εκπαιδευτικού προσωπικού της συγκεκριμένης δομής, ούτως ώστε η προσαρμογή τους στην 

κοινωνία να είναι πιο ομαλή και ρεαλιστική (Ainscow, 2004). Στη λογική αυτή, αναφαίνεται ότι δεν 

αρκούν οι θεωρητικές εξαγγελίες για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ. Ωστόσο, 
πρέπει να τονιστεί πέραν των άλλων (Kavale & Mostert, 2004) ότι οι αρχές, αντιλήψεις και στάσεις 

του εκπαιδευτικού δυναμικού του οικοσυστήματος της εκάστοτε ΣΜΕΑΕ, διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην τελέσφορη επιτυχία των σκοπών και στόχων της βασικής συνθήκης της δομής αυτής, που 

είναι η ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία (Elam, 2006). 
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Υπό το πρίσμα αυτό, σημειώνεται ότι οι ΣΜΕΑΕ συμβάλλουν στην ψυχοσυναισθηματική, 

διδακτική, παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική προετοιμασία και αυτοτέλεια των ατόμων αυτών, καθώς: 

α) μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πράξης, αναδεικνύουν τα θετικά και συνάμα σημαντικά 
και μοναδικά χαρακτηριστικά τους, ιδιαιτέρως αυτά που αφορούν τις γνωστικές και αναπτυξιακές 

δυνατότητες και ικανότητές τους, β) διευκολύνουν την πολύπλοκη διεργασία προετοιμασίας τους για 
ουσιαστική πρόσβαση σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας επιστητής πραγματικότητας και ζωής, γ) 

συντελούν στη συμμετοχή τους σε προγράμματα και δρώμενα των τυπικών σχολείων , 

υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης, δ) διαμορφώνουν σε 
ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια σχολική βάση, προγράμματα και δραστηριότητες ψυχο-

εκπαίδευσης και απόκτησης κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων απ’ τη μεριά των 
ατόμων αυτών (Calculator, 2009∙ Magiati et al.,  2002). 

Η πολιτεία, επομένως, προνόησε και μερίμνησε στο πλαίσιο πιστής εφαρμογής των νέων 

διεθνών τάσεων εν σχέσει με την εξάλειψη των διακρίσεων και στερεοτύπων που ισχύουν για τα 
άτομα αυτής της ιδιαίτερης ομάδας, να ιδρυθούν και να λειτουργούν οι ΣΜΕΑΕ, προκειμένου να 

υφίσταται μία ολοκληρωτική προετοιμασία και εκπαίδευσή τους, η οποία θα διασφαλίζει και θα 
εξασφαλίζει την μετέπειτα κοινωνική τους ένταξη και προστασία (Groark & Mccall, 2011). 

Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης των ΑμεΑ, 

διαπιστώνεται ότι η δημιουργία και λειτουργία των ΣΜΕΑΕ κατατείνει περισσότερο στην 
ουσιαστικά αρμονική ένταξη των ατόμων αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Μόττη-Στεφανίδη κ.ά., 

2004). Η ισοτιμία της παιδαγωγικής και γνωστικής διδασκαλίας και εκπαίδευσης των ατόμων αυτών, 
με άλλα λόγια, δύναται να επιτευχθεί στις ΣΜΕΑΕ εν μέρει, καθότι σχεδιάζουν και υλοποιούν 

καινοτόμα προγράμματα που κατατείνουν και στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο, στη βίωση και 

κατανόηση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών αναγκών, αναφαίρετων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους (Bakermans-Kranenburg et al., 2011).  

Ως εκ τούτου, κρίνεται ιδιαιτέρως κατανοητό ότι διαδραματίζουν καταλυτικό και 
εμπροσθοβαρή ρόλο στη θετική ενσωμάτωση, προσαρμογή και αφομοίωση των ατόμων αυτών στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, η κουλτούρα καθώς επίσης και το παιδαγωγικο-πολιτισμικό κλίμα 

και περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εκάστοτε ΣΜΕΑΕ (Αργυρακούλη, 2004∙ Zhang et al., 2010). 
Αναλυτικότερα, θεωρείται ότι η συγκεκριμένη ειδική δομή, συνιστά την πιο βέλτιστη και 

προσήκουσα μορφή προσέγγισης και αντιμετώπισης των ανεπαρκειών και ελλειμμάτων των ατόμων 
αυτών. Η εκπαίδευσή τους στις ΣΜΕΑΕ, εν ολίγοις, δεν αποβαίνει εις βάρος της κοινωνικής τους 

ενσωμάτωσης και ένταξης, αλλά τουναντίον, συντελεί παντοιοτρόπως προς την κατεύθυνση αυτή 

και την ευόδωση της προρρηθείσας καταστατικής συνθήκης (Keil et al.,  2006).  

3. Η συνεισφορά του εκπαιδευτικού δυναμικού των ΣΜΕΑΕ στην ένταξη και ενσωμάτωση των 

ΑμεΑ στην κοινωνική πραγματικότητα 

Ανεξαρτήτου του ψυχοπνευματικού και συναισθηματικού υπόβαθρου των ΑμεΑ και, 

γνωρίζοντας ότι οφείλουν να αντιπαρέλθουν τις παθογένειες ενός εκπαιδευτικού συστήματος, που 

δεν τους παρέχει όλα εκείνα τα εργαλεία και τις ευκαιρίες, ώστε να εργαστούν απερίσπαστα, 
ανεμπόδιστα και αποτελεσματικά (Παπαγεωργίου, 2004) οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με μοναδικό 

γνώμονα την ανάδειξη των αξιών που αναφέρονται στις εξαιρετικές ικανότητες των ΑμεΑ. Στην 
ουσία, επιχειρούν να προτάξουν το δικαίωμα των ΑμεΑ στη μάθηση και σταδιακή ένταξή τους στην 

κοινωνία, να καταρρίψουν τις προκαταλήψεις και παγιωμένα taboo περί παρεκκλίνουσας 
διαφορετικότητάς τους από τα κοινωνικά καθεστηκώτα και, επίσης, να αλλάξουν τις 

κοινωνικοπολιτισμικές συσχετίσεις και δυναμικές για τα άτομα αυτής της ιδιαίτερης ομάδας. Με 

άλλα λόγια, κρίνεται απαραίτητο το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΜΕΑΕ το οποίο είναι υπεύθυνο 
για την οργάνωση και λειτουργία της δομής αυτής, να υποστηρίζει λόγω επιστημονικής εξειδίκευσης 

και πληρότητας τις σύνθετες αναπτυξιακές, νοητικές και μαθησιακές ανεπάρκειες και δυσχέρειες των 
ατόμων αυτών (Ballard, 2003). Εν τοιαύτη περιπτώσει, αξίζει να τονιστεί και να αναδειχθεί η 

καταλυτική επίδραση του ρόλου που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ στο σχεδιασμό 
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και στην απόλυτη εφαρμογή των ενταξιακών, ιδιαιτέρως πρακτικών, αναφορικά με την κάλυψη, 

ενίσχυση και βελτίωση των εκπαιδευτικών αναγκών και συνάμα δυσκολιών των ατόμων της 

συγκεκριμένης ομάδας (Ruffina & Kuyini, 2007).  
Κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης και μάθησης των ατόμων αυτών, επομένως, διαπιστώνεται οι 

εκπαιδευτικοί – παιδαγωγοί που εργάζονται στη δομή αυτή, να αξιοποιούν τις ξεχωριστά μοναδικές 
εμπειρίες, ικανότητες και δεξιότητές τους, με έναν ψυχοπαιδαγωγικά και επιστημονικά επιδέξιο 

τρόπο και μορφή  δράσης, δημιουργώντας και φιλοτεχνώντας κατά κάποιο τρόπο, μια σταθερή και 

αδιατάρακτη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τα ΑμεΑ (Leatherman & Niemeyer, 
2005). Υπό την έννοια αυτή, παρέχουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και υπηρεσίες, σε μία πολύ 

ιδιαίτερη από όλες τις απόψεις δομή, η οποία στηρίζει και υποστηρίζει τη φιλοσοφία της ανάπτυξης, 
εξέλιξης, καλλιέργειας και κοινωνικής ένταξης και προαγωγής των ατόμων αυτών. Η θέση και ο 

ρόλος τους, εν ολίγοις, θεωρείται και κρίνεται θεμελιωδώς σημαντικός και καθοριστικός, αφού συν-

ταυτίζεται με την υποστήριξη και τήρηση του σεβασμού (Savolainen et al., 2012) των ατομικών και 
κοινωνικών αναγκών και δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, προωθώντας με τον τρόπο αυτό, την ουμανιστική λογική της ετερότητας όλων των 
ατόμων/μελών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού γίγνεσθαι (Roth & Tobin, 2004). 

Εν προκειμένω, διακρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η ενεργητική παρουσία του εκπαιδευτικού 

δυναμικού των ΣΜΕΑΕ, συμβάλλει στην ανάδειξη και ενίσχυση των μοναδικά ξεχωριστών και 
ιδιαίτερων πολυποίκιλα χαρακτηριστικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων της 

συγκεκριμένης ομάδας (Kalyva et al., 2007∙ Sharma et al., 2012).  
Οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ, στην ουσία, είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή μιας γκάμας κοινωνικών ενταξιακά πρακτικών, όπως είναι λόγου χάριν η χρήση 

εξατομικευμένων και διαφοροποιημένων παιδαγωγικο-εκπαιδευτικών και ψυχοσυναισθηματικών 
προγραμμάτων για την πιο βέλτιστη και ομαλή ενσωμάτωση των ΑμεΑ στον πυρήνα της 

πραγματικότητας της δημόσιας σφαίρας (Koutrouba et al., 2008). Γενικότερα, επιβάλλεται η 
αναθεώρηση και τροποποίηση των στάσεων, αρχών και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στη δομή αυτή, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν με την ανάλογη 

επαγγελματική σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα και το δέοντα σεβασμό, τα ποικιλόμορφα και 
πολυσύνθετα αναπτυξιακά και νευροφυσιολογικά προβλήματα των ατόμων αυτών (Arnaiz & 

Castejon, 2001∙ Vlachou, 2006). Σίγουρα, κρίνεται απαραίτητη συνθήκη για τη λειτουργία των 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών – παιδαγωγών της δομής αυτής, το πρωτόλειο όραμα, το 

επαγγελματικό ήθος και η χρήση καινοφανών μεθόδων, τακτικών και πρακτικών κατά την επιτέλεση 

των καθημερινών τους διδακτικών καθηκόντων, ελέω αποδοχής και άσκησης της ενταξιακής 
φιλοσοφίας (Van Hover & Yeager, 2003).  

Βάσει των άνωθεν αναφορών, καταδεικνύεται με πολύ αδιάσειστο τρόπο ότι το εκπαιδευτικό 
δυναμικό των ΣΜΕΑΕ, διευκολύνει κατά τη διάρκεια άσκησης του καθημερινού του έργου μέσω 

(Bibou‐Nakou, & Kiosseoglou, 2000) της εφαρμογής πρακτικών πρωτοβουλιών και δράσεων στη 

διάχυση αρχών και κανόνων, που συντείνουν στην περιστολή του κοινωνικού αποκλεισμού και 
μείωση των διακρίσεων (Avramidis & Norwich, 2002) κατά των ατόμων αυτών και, επιπλέον, 

προτάσσουν και ενισχύουν την αποδοχή της διαφορετικότητας (σωματικής, πνευματικής, 
διανοητικής κ.λπ.) και ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης (Δόικου-Αυλίδου, 2000). Η προσφορά 

του έργου τους, συνεπώς, συντελεί έστω και κατά τι στην άρση και εξάλειψη των εμποδίων και 
προσκομμάτων, που συνιστούν τροχοπέδη (de Boer et al., 2011) στα εγχειρήματα και ενεργήματα 

των ατόμων αυτών για ουσιαστικά κοινωνική συμμετοχή στα δρώμενα και πεπραγμένα της δημόσιας 

σφαίρας και ζωής (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006).  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

81 

 

4. Αναγκαιότητα της έρευνας 

4.1. Γενικός σκοπός της έρευνας 

Η ύπαρξη της λειτουργίας, αποτελεσματικότητας και συνεισφοράς του θεσμού των ΣΜΕΑΕ 
στην εξέλιξη και ένταξη των ΑμεΑ στην κοινωνία, αποτέλεσε το σκοπό της συγκεκριμένης 

εμπειρικής έρευνας. Όλα τα παραπάνω, τελέστηκαν διαμέσου της διερεύνησης των αντιλήψεων και 
στάσεων των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στα ειδικά 

σχολεία (Ειδικά Δημοτικά και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου. 

4.2. Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της συγκεκριμένης επιστημονικο-εμπειρικής μελέτης και έρευνας 

είναι οι εξής: 

• Με ποιο τρόπο επηρεάζεται η καθημερινή λειτουργία και απόδοση του έργου των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν και εργάζονται στα ειδικά σχολεία, από τις περιορισμένες 
εγγενείς ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων αυτών; 

• Με ποιο τρόπο και μορφή, οι πεποιθήσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών που 

δραστηριοποιούνται στις ΣΜΕΑΕ επηρεάζουν την ορθή ή/και όχι λειτουργία της δομής; 

• Ποια είναι η διασύνδεση μεταξύ της παιδαγωγικής και επιστημονικής επάρκειας των 

εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ με την επιτυχή ύπαρξη λειτουργίας του θεσμού αυτού; 

• Υπό ποια έννοια και λογική, επηρεάζεται η συμπεριφορά και αντιμετώπιση των ατόμων 

αυτών από την επιστημονική κατάρτιση και συγκρότηση των εκπαιδευτικών που εργάζονται 

στη δομή αυτή. 

4.3. Μεθοδολογία της έρευνας 

4.3.1. Δείγμα της έρευνας 

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20 εκπαιδευτικοί, που το σχολικό έτος 2019-20 υπηρέτησαν 

στις ΣΜΕΑΕ (ειδικά δημοτικά σχολεία και εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης) της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου. 

4.3.2. Μέσο συλλογής ερευνητικών δεδομένων 

Η συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα διεξήχθη μέσω ποιοτικών δεδομένων και στοιχείων που 
αντλήθηκαν από το προαναφερόμενο δείγμα, ενώ ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι 

ημιδομημένες συνεντεύξεις (Creswell, 2003). 

Στους συνεντευξιαζόμενους/ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς που εργάζονται στις ΣΜΕΑΕ, 
ετέθησαν τα παρακάτω ερωτήματα: α) ποια είναι η άποψή τους για τη συνεισφορά της συγκεκριμένης 

δομής στην ένταξη και ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στην κοινωνία; β) ποιος είναι ο ρόλος της 
συμβολής των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ στην εύρυθμη 

λειτουργία και αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης δομής; γ) ποια είναι η γνώμη τους για την 

παιδαγωγικο-επιστημονική τους επάρκεια και ετοιμότητα σχετικά με την εκπαίδευση των ΑμεΑ; δ) 
ποια προσκόμματα συνιστούν τροχοπέδη στην τέλεση του επιστημονικού τους έργου.  

5. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, καταδεικνύουν την καταλυτική συμβολή της 

προκείμενης δομής στη διευκόλυνση και προετοιμασία των ατόμων αυτών, για την ομαλή και 

αρμονική προσαρμογή τους στα δρώμενα της κοινωνικά επιστητής πραγματικότητας. 
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5.1. Απόψεις εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ για τη συνεισφορά της δομής στην ένταξη των ΑμεΑ 

στην κοινωνία  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης δομής που συμμετείχαν στην έρευνα, υποστηρίζουν 
ότι η λειτουργία των σχολείων αυτών, διευκολύνει τα άτομα αυτής της ιδιαίτερης ομάδας, να 

ενταχθούν όσο το δυνατόν πιο εύκολα και ανεμπόδιστα στους κόλπους της κοινωνίας. Επιπλέον, 
θεωρούν ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο, συνιστά το πιο προσφυές περιβάλλον για την πιο βέλτιστη και 

τελέσφορη υποστήριξη και αντιμετώπιση των αναπτυξιακών και συμπεριφορικών τους 

προβλημάτων.   
 

«Στα συγκεκριμένα σχολεία τα ΑμεΑ βιώνουν αγάπη, προστασία, ζεστασιά και ελευθερία, δίχως 
να ενοχλούν τους διπλανούς τους».  

 

«Τα ειδικά σχολεία προσφέρουν εκπαίδευση που συμβάλει στην καλύτερη ένταξη των ΑμεΑ στην 
κοινωνία». 

 
«Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα που έχουν σχέση γενικά, με τη γνωστική και 

αναπτυξιακή εικόνα και κατάσταση των ατόμων αυτών». 

 

5.2. Απόψεις εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ για το ρόλο τους όσον αφορά την εύρυθμη και ομαλή 

λειτουργία της συγκεκριμένης δομής 

Σύμφωνα με τις κατατεθείσες απόψεις και παραδοχές τους, θεωρούν ότι είναι οι πιο κατάλληλοι 

για την πολύ δύσκολη και πολύμορφη εκπαίδευση των ατόμων αυτών, καθόσον διαθέτουν όλες 

εκείνες τις γνώσεις και ικανότητες, ώστε να υποστηρίξουν τις αναπτυξιακές διαταραχές και 
ελλείμματά τους. Αναλυτικότερα, περιστέλλουν με το έργο τους τις επιθετικές συμπεριφορές των 

ΑμεΑ, διευκολύνουν την αρμονική συνύπαρξή τους, μετατρέπουν τα αρνητικά τους συναισθήματα 
σε θετικά κίνητρα μάθησης και ενισχύουν την αυτογνωσία, αυτοτέλεια και αυτοσυναίσθημά τους, 

γνωρίσματα, που συντελούν στην πιο ομαλή και λειτουργική ένταξή τους στην κοινωνία. 

 
«Δίχως εμάς, οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν ένα κενό γράμμα, γιατί οι συνάδελφοι της γενικής αγωγής 

δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην εκπαίδευση των ΑμεΑ επειδή δεν έχουν λάβει ανάλογη 
επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα της 

γενικής αγωγής…εξάλλου το διαπιστώνουμε κατά την πρόσληψή τους στις ΣΜΕΑΕ». 

 
«Το κάθε άτομο έχει το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το αναπτυξιακό του 

προφίλ, το οποίο φυσικά, τροποποιείται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα 
που αφορούν τη γνωστική και συμπεριφορική τους κατάσταση κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

έργου».  

 
«Σίγουρα διαθέτουμε την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, προκειμένου να μάθουμε στα 

ΑμεΑ πώς να επιβιώνουν στις δυσκολίες της κοινωνικής πραγματικότητας». 

5.3. Απόψεις εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ για την επιστημονική τους επάρκεια και ετοιμότητα 

αναφορικά με το διδακτικό τους έργο 

Στη συγκεκριμένη δομή, οι εκπαιδευτικοί συντελούν παντοιοτρόπως στην ψυχο-παιδαγωγική 

και ιδιαιτέρως, στην ψυχοσυναισθηματική και συμπεριφορική προετοιμασία των ΑμεΑ για την 

μετέπειτα προσαρμογή τους και ένταξη στην κοινωνική ζωή. Αναλυτικότερα, υποστηρίζουν ότι 
διαθέτουν όλες εκείνες τις επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, προκειμένου να 

στηρίξουν τις αναπτυξιακές αδυναμίες των ατόμων αυτών, να αντιμετωπίζουν τις συναισθηματικές 
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αστάθειες και συμπεριφορικές παρεκκλίσεις τους και να τους παρέχουν τόσο σε ατομικό όσο και σε 

διατομικό επίπεδο τάξης ή/και ομάδας, ερεθίσματα και στοχευμένες γνωσιο-παιδαγωγικές ευκαιρίες 

και δυνατότητες, για την κάλυψη των ατομικών/προσωπικών τους αναγκών.   
 

«Προφανώς η επιστημονική μας κατάρτιση, μας διευκολύνει στο να σχεδιάζουμε και 
εφαρμόζουμε προγράμματα συναισθηματικής και συμπεριφορικής σταθεροποίησης των ΑμεΑ, ώστε να 

έχουν όσον το δυνατόν πιο ομαλή και ρεαλιστική ένταξη και ενσωμάτωση στις προκλήσεις της δημόσιας 

ζωής». 
 

«Μας ενδιαφέρει η κάλυψη των αναγκών του κάθε ατόμου με αναπηρία, ώστε να νιώθει 
ευτυχισμένο με τη δική του αριστεία…τούτο επιτυγχάνεται μέσω της επιστημονικής μας κατάρτισης και 

εξειδίκευσης στον τομέα αυτό». 

 
«Το βάρος μας σε καθημερινή βάση στη συγκεκριμένη δομή πέφτει, στη διδασκαλία πρακτικών 

δεξιοτήτων ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας στην κοινωνία ως ενήλικες». 

5.4. Απόψεις εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ για τα προσκόμματα που συναντούν στο καθημερινό 

τους έργο 

Σε γενικές γραμμές, σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ ότι η αρχιτεκτονική και δόμηση 
των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, δεν δύνανται να καλύψουν τη  διδασκαλία των ατόμων 

αυτών και, ως εκ τούτου, κρίνονται ακατάλληλες για μια σύγχρονη ψυχο-εκπαίδευση των ΑμεΑ. Η 
υλικοτεχνική υποδομή των ΣΜΕΑΕ, κατά συνέπεια, αποτελεί το πιο βασικό και θεμελιώδες εμπόδιο 

επιτέλεσης του έργου των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης δομής σε καθημερινή βάση. Με άλλα 

λόγια, θεωρούν ότι οι επιστημονικές τους προσπάθειες για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο 
αποτελεσματική εκπαίδευση των ατόμων αυτών, ακυρώνεται λόγω των προρρηθέντων 

προσκομμάτων και προβλημάτων, που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη επιτέλεση του έργου τους. 
Τέλος, διατείνονται ότι η αρχή της εξατομίκευσης εν σχέσει με τα άτομα αυτής της ιδιαίτερης 

ομάδας, εδράζεται στην ύπαρξη ειδικά κατάλληλων διαμορφωμένων αιθουσών, όπου οι 

εκπαιδευτικοί θα έχουν τις καλύτερες συνθήκες για να πετύχουν τους παιδαγωγικο-διδακτικούς τους 
σκοπούς και στόχους. 

  
«Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές των ατόμων αυτών, δεν αντιμετωπίζονται με υλικά και 

εργαλεία όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στη γενική αγωγή, δηλαδή…στυλό, μολύβι, πίνακας, θρανία 

κ.λπ.». 
 

«Τα κινητικο-αναπτυξιακά ελλείμματα των ΑμεΑ που φοιτούν στις ΣΜΕΑΕ, υποστηρίζονται 
μέσω άλλου είδους –σε λογική και στρατηγική– τεχνικών βελτίωσης». 

 

«Σε αντίθεση με τους μεγάλους και χρηστικούς χώρους που χρειάζεται η εξατομίκευση στην 
ειδική αγωγή, διαπιστώνουμε ότι οι χώροι είναι τελείως μικροί και ακατάλληλοι για τη διαφορετική σε 

μέθοδο και φιλοσοφία διδασκαλία των ΑμεΑ». 

6. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Εν τοιαύτη περιπτώσει, καταδεικνύεται μέσω των επιστημονικών δεδομένων και ευρημάτων 
που συνάχθηκαν από τη συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα, ότι στις ΣΜΕΑΕ τα άτομα αυτά έχουν τη 

μοναδική ευκαιρία ελέω των επικρατουσών συνθηκών να αναπτύξουν, να εξελίξουν και να 

βελτιώσουν τη δική τους ετερότητα και ιδιαιτερότητα, σε αντιδιαστολή με αυτήν που ισχύει σε όλες 
τις εκφάνσεις της δημόσιας και συνάμα κοινωνικής ζωής. Συν τοις άλλοις, επισημαίνεται από τους 

εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, η συνεισφορά της δομής αυτής στην 
προαγωγή όχι μόνο των γνωστικών, αλλά και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
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ΑμεΑ. Υπό το φως της άνωθεν συλλογιστικής, επιβεβαιώνεται και αναγνωρίζεται μέσα από την 

επεξεργασία και αποδελτίωση των ερευνητικών εμπειρικά δεδομένων, η αναγκαιότητα ενίσχυσης 

της λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ προς όφελος, φυσικά, των ατόμων που ανήκουν σ’ αυτήν την ιδιαίτερη 
ομάδα. Η επεξεργασία και ανάλυση των συναχθέντων εμπειρικών δεδομένων της έρευνας, 

επιβεβαιώνουν την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ για την εκπαίδευση και την 
προετοιμασία ενσωμάτωσης των παιδιών με βαριές/διάχυτες εγγενώς αναπτυξιακές διαταραχές στην 

κοινωνία.  

Στη συγκεκριμένη δομή, πέραν των άλλων, χρειάζεται και απαιτείται μόνιμο εκπαιδευτικό 
προσωπικό (εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) το οποίο θα αποτελεί σημείο 

αναφοράς τόσο για τα ΑμεΑ όσο και για τους γονείς τους. Συμπληρωματικά, αναφέρουν ότι οι 
ΣΜΕΑΕ θεωρούνται κατ’ αυτούς ως οι πλέον κατάλληλες ειδικές σχολικές δομές, για την 

εκπαίδευση των ατόμων/μαθητών αυτών σε ενταξιακές τεχνικές και συνάμα για την ενίσχυση των 

ψυχοσυναισθηματικών τους ανεπαρκειών και ελλειμμάτων. Κοντολογίς, επισημαίνουν ότι η 
συγκεκριμένη δομή είναι η πλέον κατάλληλη για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών διαταραχών 

και καθυστερήσεων των ΑμεΑ. Στη δομή αυτή, εν προκειμένω, παρέχονται βάσει των παραδοχών 
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν και εργάζονται σ’ αυτή, ορθολογικές διδακτικές ευκαιρίες στα 

άτομα της ομάδας αυτής, ώστε να προσαρμοστούν με τον πιο ομαλό και ισόρροπο τρόπο στις 

παγιωμένες λειτουργίες και αυτοματισμούς του κοινωνικού επιστητού.  
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 

Παπαϊωάννου Ήβη  

Υποψήφια Διδάκτωρ, Μουσειοπαιδαγωγική 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση του παρεμβατικού προγράμματος «αυτός 

ο κόσμος που αλλάζει,δεν με τρομάζει» στο πλαίσιο της ομότιτλης διδακτορικής έρευνας.  
Το παρεμβατικό πρόγραμμα επιδίωξε την ανάδειξη του ρόλου της ενταξιακής διδασκαλίας 

κατά την εφαρμογή της μουσειοπαιδαγωγικής, με στόχο τον μη αποκλεισμό μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές δυσκολίες. Η ερευνητική παρέμβαση αξιολογεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για 

όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες του παιδιού, πέραν της μάθησης (Partnership of 21st Cent Sills, 

2008). Παράλληλα, εξετάζεται η συμβολή της ενσυναίσθησης σε πολυτροπικά μαθησιακά 
περιβάλλοντα, όπως οι τάξεις που συμπεριλαμβάνουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες 

(Παύλου,2018). Επομένως, η εικόνα της ένταξης διερευνάται ως προς την ολότητα των μαθητών – 
μελών μιας μικτής τάξης και την προοπτική του μη αποκλεισμού.  

Παρουσιάζονται το πλαίσιο και η μεθοδολογία της έρευνας με παρουσίαση του παρεμβατικού 

προγράμματος. Παρατίθενται οι πρακτικές της ενταξιακής διδασκαλίας που αξιοποιήθηκαν σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και ορισμένα πρώιμα αποτελέσματα αναφορικά με τις δεξιότητες που 

εξετάζονται. 
Λέξεις κλειδιά: μουσειοπαιδαγωγική, ενταξιακή & διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

1. Εισαγωγή 

Η ενταξιακή διδασκαλία προάγει την έμπρακτη πραγματοποίηση της ισοτιμίας που επιδιώκει 
το μεταμοντέρνο μουσείο, μέσα από τις πρακτικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ως μία από 

τις πιο σημαντικές εκφάνσεις της στην πράξη (Tomlinson et al, 2003). Είναι η πραγματική απόδειξη 
ότι η αποτυχία ενός παιδιού, δεν οφείλεται σε καμία δική του αναπηρία, αλλά στην αναπηρία του 

συστήματος να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και να αναδείξει τις ικανότητές 

του. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελείται από πρακτικές που καλείται ο εκπαιδευτικός να 
εφαρμόσει, φτάνοντας μεν στον ίδιο στόχο, με διαφορετικό τρόπο, δε (Αργυριάδης, 2015, Ζώνιου-

Σιδέρη, 2011). Ο εντοπισμός των διαφορετικών μαθησιακών επιπέδων, επιπέδων ετοιμότητας και 
ενδιαφερόντων αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο για εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Αποστολές – ταχυδρόμοι, εναλλακτικές επιλογές, διαδραστικότητα μαθήματος, ελευθερία στον 
χρόνο διεκπεραίωσης μιας εργασίας, αποτελούν κάποιες από τις βασικές πρακτικές της 

διαφοροποίησης (https://bit.ly/3xzWobM). 
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Βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας, αποτελεί η διερεύνηση των 

αποτελεσμάτων ένταξης και παροχής ισότιμων μαθησιακών ευκαιριών μέσα από την εφαρμογή της 

σύγχρονης μουσειοπαιδαγωγικής προς ετερογενή σχολικά σύνολα. 
Το βασικό ερώτημα διερευνάται μέσω της διερεύνησης των ακόλουθων επιμέρους 

ερευνητικών ερωτημάτων: 

• Πώς αξιοποιείται η ενταξιακή διδασκαλία κατά την εφαρμογή σύγχρονων 

μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων; Συνεπώς, κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν παιδιά 
με εκπαιδευτικές δυσκολίες να ενταχθούν στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων προς το σύνολο της τάξης; 

• Πώς ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο μουσείο με τα χαρακτηριστικά της 

ενταξιακής διδασκαλίας δύναται να συμβάλει α)στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και β) 
στην αλλαγή συμπεριφοράς που σχετίζεται με την ανάπτυξη της δεξιότητας της 

ενσυναίσθησης;  

• Πώς μπορεί να προσαρμοστεί η σύγχρονη μουσειοπαιδαγωγική σε κοινωνικές συνθήκες 

κοινωνικών κρίσεων και πώς επηρεάζεται η ισχύς των επιδιωκόμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων χωρίς τη φυσική παρουσία των παιδιών στο μουσείο; 

Δεδομένων των σύγχρονων ερευνητικών ερωτημάτων και την απουσία αναφορών για τη 

συμπερίληψη των μαθητών με εκπαιδευτικές δυσκολίες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κυπριακών μουσείων, η παρούσα έρευνα κρίνεται βιβλιογραφικά, απαραίτητη (Αργυριάδης, 2015) .   

Η επιδίωξη για ισότιμη επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων για όλους τους μαθητές στον χώρο του 

μουσείου, συνδέεται με την προαγωγή της αλλαγής κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως ορίζει η έννοια 
της ένταξης (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011) . Η συγκεκριμένη έρευνα, δεν έχει υλοποιηθεί ξανά σε κυπριακό 

επίπεδο, ενώ, ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής σε σχέση με την ένταξη, επίσης αποτελεί καινοτομία 
για την Κύπρο.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε κυρίως το ποιοτικό 

μοντέλο έρευνας και συγκεκριμένα, μία σύγχρονη προσέγγιση του μοντέλου, η εθνογραφική κριτική. 
Ωστόσο, αξιοποιούνται και μέθοδοι από την ποσοτική μέθοδο ανάλυσης δεδομένων, ώστε να 

διασταυρωθούν και να ελεγχθούν τα δεδομένα που προκύπτουν περιγραφικά, στις περιπτώσεις που 
αυτό κρίθηκε απαραίτητο. 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί και μαθητές των έξι τάξεων των 

δημοτικών σχολείων της Κύπρου, με τις τάξεις να συμπεριλαμβάνουν και μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές δυσκολίες, καθώς και υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική πολιτική στα Αρχαιολογικά-

Ιστορικά-Λαογραφικά μουσεία και Μουσεία τεχνών της επαρχίας Λευκωσίας. 
 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος και φάσεις έρευνας 

 

Δείγμα. 1η φάση 
έρευνας 

 Μουσεία =>  7 υπεύθυνοι 

Δείγμα. 1η φάση 

έρευνας 

Εκπαιδευτικοί=> 14 εκπαιδευτικοί 

Δείγμα. 2η φάση 

έρευνας 

Σχολεία => 

Μουσεία=> 
Τάξεις => 

Παιδιά=> 

Εκπαιδευτικοί=> 

1 σχολείο 

1 πινακοθήκη 
6 τάξεις 

93 παιδιά 

6 εκπαιδευτικοί 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

1η φάση: εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι μουσείων 

 
• Εκπαιδευτικοί:  

Λήφθηκαν συνεντεύξεις από 14 εκπαιδευτικούς Δημοτικής εκπαίδευσης από τις επαρχίες 
Λευκωσίας και Λάρνακας. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε ετερογενείς τάξεις από διάφορες βαθμίδες 

της Δημοτικής εκπαίδευσης.  

• Λειτουργοί μουσειακών προγραμμάτων: 
Λήφθηκαν συνεντεύξεις από 7 λειτουργούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία 

Αρχαιολογικά-Ιστορικά-Λαογραφικά και μουσεία τεχνών της επαρχίας Λευκωσίας. Από τα 23 
μουσεία της πόλης και τα πέντε της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο της 

κυπριακής Δημοκρατίας, αποστάληκε πρόσκληση ενδιαφέροντος στα 12 μουσεία που ανήκουν στις 

κατηγορίες Ιστορικά-Αρχαιολογικά-Λαογραφικά και μουσεία τεχνών,  τα οποία επιδεικνύουν την 
πιο πλούσια δράση στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 
2η φάση: μουσείο, σχολεία, παιδιά, τάξεις, εκπαιδευτικοί 

 

Πραγματοποιήθηκε ερευνητική παρέμβαση η οποία ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια: εντός της 
σχολικής τάξης, με εικονική μετάβαση στον χώρο της Κρατικής Πινακοθήκης σύγχρονης τέχνης 

Λευκωσίας και ξανά εντός της σχολικής τάξης. Η ερευνητική διάγνωση πραγματοποιείται πριν και 
μετά το τέλος της παρέμβασης, ακολουθώντας το πριν και το μετά, για σκοπούς ανάδειξης των 

επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Επιλέχθηκε το Δημοτικό Ψιμολόφου, όπου συμμετείχαν όλες οι τάξεις που εμπίπτουν στο 
πλαίσιο της έρευνας, δηλαδή 3η – 6η τάξη , με συμμετοχή παιδιών από 9 μέχρι 12 ετών. Συμμετείχαν 

συνολικά 6 τμήματα και 79 παιδιά κατά τη φάση «πριν» (pre) και 93 παιδιά κατά την τελική φάση 
«μετά» (post). Τα σχολικά τμήματα είναι ετερογενή και κατά την πραγματοποίηση της έρευνας, 

συμπεριλαμβάνονταν παιδιά με τις μαθησιακές δυσκολίες ΔΕΠΥ, δυσλεξία, δυσαριθμία, χαμηλό 

επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης και τις μη μαθησιακές δυσκολίες προβλήματα συμπεριφοράς, 
ψυχοκινητικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα. Φοιτούσε επιπλέον και παιδί με 

μεταναστευτική βιογραφία με απορρέοντα μαθησιακά προβλήματα.  
 

Συλλογή ερευνητικών δεδομένων 

 
Έχουν τηρηθεί όλοι οι απαιτούμενοι κανόνες δεοντολογίας και εχεμύθειας μέσα από την 

εξασφάλιση αδειών για όλα τα στάδια συλλογής των δεδομένων. Αρχικά, το Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΚΕΕΑ) παραχώρησε άδεια διεξαγωγής 

έρευνας και έπειτα αποστάληκε δήλωση ενδιαφέροντος στους διευθυντές των σχολείων επαρχίας 

Λευκωσίας.  
Η συλλογή των δεδομένων διενεργήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου του 2020. 

Μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Α’ φάση της έρευνας, που 
συμπεριελάμβανε τις συνεντεύξεις στους εκπαιδευτικούς και τους λειτουργούς 

μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Τον Ιανουάριο του 2020 αποστάληκε εκδήλωση 
ενδιαφέροντος στα δημοτικά σχολεία και η παρέμβαση (Β΄φάση της έρευνας) διενεργήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2020. Η μεγάλη καθυστέρηση προκλήθηκε ως αποτέλεσμα των μέτρων για 

περιορισμό της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού. Η Β΄φάση της έρευνας έτυχε επανασχεδιασμού 
και το δεύτερο στάδιό της πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας με 

την ερευνήτρια να βιντεογραφεί το πρόγραμμα και να το υλοποιεί στην τάξη μαζί με τα παιδιά με τη 
βοήθεια του προτζέκτορα. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα λόγω του αρχικού σταδίου εξαγωγής αποτελεσμάτων. 
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Ερευνητικά εργαλεία παρέμβασης 

 

• Δείκτης Ενσυναίσθησης για Παιδιά και Εφήβους  
(Index of Empathy for Children and Adolescents) (Bryant, 1982)  

Στο πλαίσιο αξιολόγησης και επιδίωξης για ανάπτυξη του επιπέδου ενσυναίσθησης των 
παιδιών, υιοθετείται ο δείκτης ενσυναίσθησης για Παιδιά και Εφήβους (Index of Empathy for 

Children and Adolescents) (Bryant, 1982), ο οποίος έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τους Τσίτσα,  

Γιοβαζολιά, Μητσοπούλου& Αντωνοπούλου(2012). Το ερωτηματολόγιο αυτό (δείτε Παράρτημα 1.5 
) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ενσυναίσθησης των παιδιών και των εφήβων. Όσον αφορά 

τα παιδιά  μέχρι 12 χρόνων, η προσαρμοσμένη έκδοση στα ελληνικά αποτελείται από 22 προτάσεις, 
των οποίων το εύρος του σκορ των απαντήσεων κυμαίνεται από μηδέν (0) μέχρι ένα (1) (ΝΑΙ = 1 

και ΟΧΙ = 0) . Ο τύπος ΝΑΙ/ΟΧΙ υιοθετείται λόγω της καταλληλότητάς του για τα παιδιά της 

προεφηβικής ηλικίας.  Οι ερωτήσεις που βρίσκονται σε italics, βαθμολογούνται αντίστροφα. Παρ’ 
όλο που υπάρχει συνολικό σκορ που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επίπεδο ενσυναίσθησης, εντούτοις 

σύγχρονες αναλύσεις του δείκτη, προτείνουν την ανάδειξη μέσων όρων, ώστε να υποβληθούν οι 
απαντήσεις σε κατηγορίες, κάτι που υιοθετεί η παρούσα έρευνα. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε από την 

ερευνήτρια κατά την αρχική και τελική φάση της διάγνωσης, λαμβάνοντας τη μορφή του pre και post 

test. 
 

• Ρουμπρίκα αξιολόγησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (Facione, 1994) 
Πρόκειται για ένα εργαλείο μέτρησης των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης που υπόειται σε 

περιγραφική αξιολόγηση του αξιολογητή, ή των αξιολογητών. Συγκεκριμένα, μέσα από την 

παρατήρηση και τον έλεγχο κάποιων δραστηριοτήτων, ο αξιολογητής προβαίνει σε συμπεράσματα 
αναφορικά με το επίπεδο που βρίσκονται οι δεξιότητες κριτικής σκέψης του εξεταζόμενου ατόμου. 

Όπως διαφαίνεται στο παράρτημα 1.6 υπάρχουν 4 κατηγορίες , οι οποίες περιγράφουν διατακτικά 
και με φθίνουσα σειρά, το επίπεδο ετοιμότητας της κριτικής σκέψης. Κρίθηκε σημαντικό και 

απαραίτητο εργαλείο για την παρούσα έρευνα, καθώς εξετάζει μία από τις βασικές προς μελέτη, 

δεξιότητες και εντάσσεται στα πλαίσια της διάγνωσης, λαμβάνοντας τη μορφή του pre και post test 
, προσαρμοσμένο στα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι, ιδιαίτερα 

βοηθητικές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές των δημιουργών του εργαλείου προς τους αξιολογητές, 
στο πλαίσιο της διασφάλισης της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων (Facione, 1994). 

 

• Εις βάθος ημι-δομημένες συνεντεύξεις 
Μετά το τέλος της παρέμβασης, μία εβδομάδα μετά, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τα 

παιδιά ανά ομάδες. Οι συνεντεύξεις ήταν ημι δομημένες και είχαν ως άξονες συζήτησης τις 
εντυπώσεις των παιδιών σε σχέση με την εξ’ αποστάσεως διεξαγωγή του προγράμματος, τον ρόλο 

της ερευνήτριας και τα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τον τρόπο διεξαγωγής.  

 
• Αναστοχαστικό ημερολόγιο 

Μετά το τέλος κάθε σταδίου, η ερευνήτρια υπέβαλλε τον εαυτό της σε κριτικό απολογισμό της 
δράσης της τη συγκεκριμένη ημέρα και εντοπίζονταν σημεία βελτίωσης, κάτι που συνέβαλε 

καταλυτικά στην αξιοπιστία της έρευνας.  
 

Ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 

         Η ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο ενσυναίσθησης 
αναλύονται περιγραφικά και ερμηνευτικά κυρίως, ενώ χρησιμοποιείται και το σύστημα στατιστικής 

ανάλυσης δεδομένων SPSS για διασταύρωση των αποτελεσμάτων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 
από το εργαλείο περιγραφικής αξιολόγησης της κριτικής σκέψης, προσαρμόστηκε στη 

διαθεσιμότητα της ερευνήτριας για να συμπληρώνει το εργαλείο καθώς διεξαγόταν το πρόγραμμα. 

Τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις αναλύονται με τη μέθοδο της συνεχούς σύγκρισης (constant 
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comparative method) όπως προτάθηκε από τον Glaser (1965), ενώ το ημερολόγιο καταγράφεται στο 

πλαίσιο του αναστοχασμού και τα αποτελέσματα που καταγράφονται κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος, λειτουργούν συμπληρωματικά των αποτελεσμάτων από τα πιο πάνω εργαλεία. Οι 
επιλογές αυτές στηρίζονται στις ανάγκες που χαρακτηρίζουν την εθνογραφική έρευνα, όπως 

μαρτυρούνται στις βιβλιογραφικές αναφορές για τις μεθόδους που ενδείκνυνται σε αυτό το είδος 
έρευνας (Bogdan and Biklen, 2006, Glesne and Peshkin, 1992) . 

5. Συμπεράσματα 

 
Πίνακας 2 : δραστηριότητες και στόχοι κατά την παρέμβαση 

 

Διάγνωση – δείκτης ενσυναίσθησης 
(χρησιμοποίηση σταθμισμένου εργαλείου για 

παιδιά και έφηβους) 
Διάγνωση – εργαλείο περιγραφικής 

αξιολόγησης των δεξιοτήτων της κριτικής 

σκέψης. 

Επίπεδο ενσυναίσθησης 

 
Επίπεδο δεξιοτήτων κριτικής σκέψης 

Παρέμβαση 

Α. Στην τάξη 

*Δραστηριότητα εισαγωγής-δέσιμο 

ματιών-χεριών, κάλυψη αυτιών-συζήτηση 

 
Ενσυναίσθηση 

Αποστολή ζωγραφιάς – μετατρέπουμε ένα 
σενάριο σε ζωγραφιά-συζήτηση 

Ενσυναίσθηση, φαντασία, 
δημιουργικότητα, κριτική σκέψη 

Κοινωνιομετρική ερώτηση Ενσυναίσθηση, Ένταξη, Απομόνωση 

Παρακολούθηση βίντεο με 

προσφυγόπουλα-συζήτηση 
Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη 

Συμπερασματική συζήτηση Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη 

Β. Στην πινακοθήκη εικονικά 

Δραστηριότητες εξοικείωσης με τον χώρο 
του μουσείου-έναυσμα για το πρόγραμμα 

 

Φαντασία, κριτική σκέψη 

Δραστηριότητες κατά τη μετάβαση από 

τον έναν μαθησιακό σταθμό στον άλλο-
διαδραστικότητα 

Φαντασία 

Δραστηριότητες που αφορούν το έργο 

τέχνης «Το Υπερβατικό ταξίδι» 
Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη 

Δραστηριότητες που αφορούν τον πίνακα 

«Ο κίτρινος άνθρωπος» 

Ενσυναίσθηση, φαντασία, 

δημιουργικότητα, κριτική σκέψη 

Δραστηριότητες που αφορούν τον πίνακα 

«Οι αγαθοί καρποί της γης» 
Ενσυναίσθηση, φαντασία, κριτική σκέψη 

Συμπερασματική συζήτηση: 

δραστηριότητα 
Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη 

Γ. Στην τάξη 

Παρέμβαση «Το υπερβατικό ταξίδι» 

αλλιώς 

Ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα, 

κριτική σκέψη 

Επαναληπτική διάγνωση: εργαλείο 

ενσυναίσθησης + κριτικής σκέψης 
Αθροιστική Αξιολόγηση 

Προτάσεις προς εκπαιδευτικούς Εξάσκηση σε όλες τις δεξιότητες 

 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

91 

 

Επιλέγοντας από πιο πάνω, το «το υπερβατικό ταξίδι» του Νίκου Κουρούσιη, η  προσέγγιση 

του έργου τέχνης ξεκίνησε με εις βάθος παρατήρηση και ερμηνεία. Μέσα από την ερμηνεία ότι στις 

βάρκες υπάρχουν πιαθανόν ταξιδιώτες, αρχίζουμε να βιώνουμε το έργο δημιουργώντας το δικό μας 
ταξίδι.  

 

 
 

Εικόνα 1: Το υπερβατικό ταξίδι, Νίκος Κουρούσιης 

 

Αφού καταλήξουμε σε πιθανή ταυτότητα των ταξιδιωτών στο έργο, γινόμαστε οι ίδιοι 
πρόσφυγες και καλούμαστε να ταξιδέψουμε σε ένα ταξίδι αγωνίας, αβεβαιότητας, σε ένα ανασφαλές, 

δύσκολο ταξίδι, με έναν καθ’ όλα άγνωστο προορισμό. Η κάθε ομάδα μπαίνει νοητά σε μία βάρκα 

και επιλέγει να εκτελέσει μία από τις πολλές οδηγίες που ακούγονται από την ερευνήτρια. 
Ενδεικτικά, κάποια παιδιά κρατάνε το μαύρο πανί και μέσα μπαίνουν τα υπόλοιπα – κρατάμε 

αποστάσεις. Δίνεται η οδηγία ότι το ταξίδι αποτελείται από τρία μέρη: αγωνία-μετάβαση- ασφάλεια, 
τα οποία καλούνται να εντοπίσουν μέσα από τις εναλλαγές των τριών μουσικών που ακούγονται. Στο 

τέλος, γίνεται συζήτηση για το ταξίδι μας, για τις δυσκολίες τις δικές μας, των άλλων, για την πορεία 

προς τη λύτρωση. 
Αναφορικά με τις ενταξιακές πρακτικές που υιοθετήθηκαν στην πιο πάνω δραστηριότητα, 

αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ούτως ή αλλιώς σχεδιάστηκε προβλέποντας συνεχείς 
διαφοροποιήσεις σε ένα πλαίσιο αυστηρά, παιδαγωγικό. Οι κοινωνικές συνθήκες που επέβαλε η 

πανδημία αλλά και η ασαφής εικόνα για τις ιδιαιτερότητες των παιδιών, κατέστησαν αναγκαίο τον 
επανασχεδιασμό και τη διαφοροποίηση του προγράμματος, από δια ζώσης, σε ασύγχρονη εξ’ 

αποστάσεως διδασκαλία.  

Αναφορικά με την εν λόγω δραστηριότητα, σε μία τάξη φοιτούσε παιδί με μεταναστευτική 
βιογραφία, γεγονός που κατέστησε τη διαφοροποίηση απαραίτητη. Η προσωπική μου επαφή με το 

παιδί και η δημιουργία κωδικοποιημένου τρόπου για τη μεταξύ μας επικοινωνία, διασφάλισε τόσο 
τη συμμετοχή του παιδιού, όσο και τη δική μου ενημέρωση σε περίπτωση που θα αισθανόταν άβολα 

με οτιδήποτε.  

Η παρουσία παιδιών με σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ενσωμάτωσης, 
ώθησε την ερευνήτρια σε αλλαγή του πεδίου δράσης, αφού ενώ αρχικά η δραστηριότητα 

σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί εντός της σχολικής τάξης, τελικά, λειτούργησε καλύτερα στον 
προαύλιο εξωτερικό χώρο, όπου τα παιδιά αυτά ένιωθαν ελεύθερα και μακριά από το στερότυπο της 

τάξης που είχαν στο μυαλό τους. 

Από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μαρτυρούνται συνεχείς αλλαγές και αναφορικά με το 
περιεχόμενο και τον χρόνο , στο πλαίσιο επίτευξης εγγύτητας με τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν. 

Για παράδειγμα, υπήρχαν περιπτώσεις που οι οδηγίες κατά το ταξίδι μας, άλλαξαν, κάποια παιδιά 
αντί να κρατούν το πανί, δόθηκε οδηγία να «κολυμπήσουν» κάτω από το πανί, γεγονός που 
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αποδείχθηκε λυτρωτικό. Ειδικότερα υποβοήθηκε και η στοχευμένη διοχέτευση της ενέργειάς τους 

με βάση ένα σενάριο και η ενεργή συμμετοχή τους και συνεπώς, η ένταξη.  

Υιοθετήθηκαν οι μέθοδοι αρχηγού - βοηθού, η καμουφλαρισμένη εξατομικευμένη βοήθεια, η 
συνεχής ετοιμότητα για συνεχή προσαρμογή και διαμόρφωση βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών της 

τάξης και των μαθητών, κάθε φορά. Επιδιωκόταν η γρήγορη αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων κάθε 
παιδιού αλλά και της τάξης και η ερευνήτρια δρούσε με γνώμονα τον μη αποκλεισμό κανενός. Ως 

σύνθεση των πιο πάνω, η δράση στηρίχθηκε στον σεβασμό, την αποδοχή και την επιδίωξη της 

επίτευξης βελτίωσης (εικόνα 2). 
 

Εικόνα 2 : μοντέλο ενταξιακής διδασκαλίας 

 

 

 
Τα αποτελέσματα της Β’ φάσης της έρευνας βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο βαθμό εξαγωγής 

(Πίνακας 3). Έχει αναλυθεί εκτενώς το εργαλείο ενσυναίσθησης για παιδιά και εφήβους. 

Αξιοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Man Whitney U test καθώς τα δείγματα ανά φάση ήταν 
διαφορετικά. Επομένως, επιδιώχθηκε να μην χαθεί οποιοδήποτε δείγμα αλλά και να επιτευχθεί η 

σύγκριση ανά φάση για να διαπιστωθούν τυχόν στατισιτικά σημαντικές διαφορές. Πιο κάτω, 
παρατίθενται τα αποτελέσματα ανά σχολείο, δηλαδή τα αποτελέσματα όλων των τάξεων μαζί και 

αποδεικνύεται ότι 12 από τις 22 ερωτήσεις αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές, υπήρξε δηλαδή 

βελτίωση στο επίπεδο της ενσυναίσθησης. 
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα στατιστικού ελέγχου Man Whitney U 

 

 

 

Μερικές 
φορές κλαίω 

όταν βλέπω 

τηλεόραση 

Τα κορίτσια 
που κλαίνε 

από χαρά 

είναι ανόητα 

Δυσκολεύομ
αι να 

καταλάβω 
γιατί 

κάποιος 

εκνευρίζεται 

Θυμώνω 

όταν βλέπω 
ένα ζώο να 

το έχουν 

κτυπήσει 

Στεναχωριέμ
αι όταν ένα 

αγόρι δεν 
βρίσκει 

κανέναν να 

παίξει 

Μερικά 

τραγούδια 

με 
στεναχωρού

ν τόσο, που 
με κάνουν 

να θέλω να 

κλάψω 

Θυμώνω 

όταν βλέπω 
να έχουν 

κτυπήσει 

ένα αγόρι 

Mann-Whitney U 3081.000 3569.000 3570.000 3210.000 3151.000 2730.000 3402.000 

Wilcoxon W 7452.000 7847.000 7941.000 7581.000 6311.000 7008.000 7680.000 

Z -1.984 -.089 -.205 -2.323 -2.302 -3.250 -.785 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.047 .929 .837 .020 .021 .001 .432 

 

 

 

Οι μεγάλοι 
μερικές 

φορές 

κλαίνε 
χωρίς να 

είναι 
λυπημένοι 

για κάτι 

Είναι 

ανόητο να 
συμπεριφέ

ρεσαι στα 
σκυλιά και 

στις γάτες 

σαν να 
έχουν 

ανθρώπινα 
συναισθήμ

ατα 

Εκνευρίζο

μαι όταν 

βλέπω 
έναν 

συμμαθητή 
μου να 

προσποιείτ

αι συνεχώς 
ότι θέλει 

βοήθεια 
από τον 

δάσκαλο 

Τα παιδιά 

που δεν 

έχουν 
φίλους, 

προφανώς 
δεν θέλουν 

να έχουν 

Όταν 

βλέπω ένα 

κορίτσι να 
κλαίει, 

θέλω να 
κλάψω κι 

εγώ 

Νομίζω ότι 
είναι χαζό 

να κλαίνε 
οι 

άνθρωποι 

όταν 
βλέπουν 

μια 
θλιβερή 

ταινία ή 

όταν 
διαβάζουν 

ένα 
θλιβερό 

βιβλίο 

Μπορώ να 

φάω όλα 
τα 

μπισκότα 
μου, ακόμα 

κι αν 

βλέπω 
κάποιον να 

με κοιτάει 
ζητώντας 

μου ένα 

Δεν 
στεναχωριέ

μαι όταν ο 
δάσκαλός 

μου 

τιμωρεί 
έναν 

συμμαθητή 
μου επειδή 

δεν 

υπάκουσε 
στους 

κανόνες 
του 

σχολείου 

Mann-Whitney 
U 

2914.500 3489.000 3042.000 2893.500 3444.000 2893.500 3534.500 2890.000 

Wilcoxon W 7285.500 6649.000 6123.000 5974.500 7815.000 5974.500 7812.500 5893.000 

Z -2.567 -.675 -2.121 -3.221 -.193 -3.221 -.532 -2.507 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.010 .500 .034 .001 .847 .001 .595 .012 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 «Αυτός ο κόσμος που αλλάζει... δεν με τρομάζει» 

Στο σημείο αυτό γίνεται μία σύντομη περιγραφή της ερευνητικής παρέμβασης, η οποία 
παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. Η ερευνητική παρέμβαση αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 μέχρι 12 ετών και  πραγματοποιείται σε τρεις 
φάσεις. 

Οι έννοιες που επεξεργάζονται τα παιδιά και καλούνται να ανταποκριθούν είναι οι εξής: 

δυσκολίες στη ζωή μας, δυσκολίες στη ζωή των συνανθρώπων μας, σεβασμός στις δυσκολίες του 
άλλου, αίσθηση του συνόλου, εντοπισμός όσων μας ενώνουν παρά μας απομακρύνουν από τους 

ανθρώπους γύρω μας. Βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: Ποια η στάση και οι στάσεις 
των παιδιών απέναντι στην έννοια δυσκολία; Πώς χειρίζονται τις δυσκολίες τις δικές τους και των 

άλλων; Τι κοινά μπορούμε να εντοπίσουμε μεταξύ ανθρώπων που οι ασχολίες, η ζωή τους 
διαφέρουν; Τα παιδιά επιδιώκεται να εξασκηθούν στις δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της 

δημιουργίας, της φαντασίας και της κριτικής σκέψης μέσα από μια σειρά αλληλένδετων μεταξύ τους, 

δραστηριοτήτων. 
Κατά την πρώτη φάση, η ερευνήτρια μεταβαίνει στην τάξη και πραγματοποιείται η διάγνωση 

καθώς και δραστηριότητες που θα συναντήσουμε και στις επόμενες φάσεις. Εξοικειωνόμαστε με την 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ787917.pdf
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έννοια της δυσκολίας, των δυσκολιών των άλλων, ενώ μέσα από αυτά , επιδιώκεται η διερεύνηση 

της κοινωνικής ένταξης μεταξύ του συνόλου των μαθητών. (2x40 διδακτικές περίοδοι) 

Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, , τα παιδιά μεταβαίνουν εικονικά, στο μουσείο. 
(διάρκεια 1.5 ώρα) Τα παιδιά, μαζί με την ερευνήτρια συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το 

οποίο παρακολουθούν ψηφιακά, μέσα από έναν μεγάλο προτζέκτορα. Στο βίντεο πρωταγωνιστεί η 
ερευνήτρια που μαγνητοσκόπησε το πρόγραμμα και το σχεδίασε αναθέτοντας παράλληλα και τις 

δραστηριότητες για τα παιδιά. Τα παιδιά, με την καθοδήγηση της ερευνήτριας που βρίσκεται τόσο  

στην μεγάλη οθόνη όσο και στην τάξη τους, μεταφέρονται στο μουσείο. Καλούνται να 
πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο ταξίδι με προορισμούς διάφορους μαθησιακούς σταθμούς, μέσα από 

τους οποίους οι ταξιδιώτες μαθαίνουν, αλλά κυρίως βιώνουν τις διαδρομές τους. Το ταξίδι στο 
μουσείο προβάλλεται σαν μικρογραφία της ζωής που βιώνουμε και όλης εκείνης που μέλλεται να 

βιώσουμε. Η ζωή άλλωστε είναι ένα μεγάλο και απρόβλεπτο ταξίδι στο οποίο τα ζόρια είναι 

αναπόσπαστο μέρος της. Οι σταθμοί της δεν είναι πάντα ονειρεμένοι. Δυσκολίες, αναποδιές, ψυχικές 
καταιγίδες κατακλύζουν πολλές φορές τους ανθρώπους. Μα, το μόνο σίγουρο όμως, είναι πως 

μπορούμε να χειριστούμε επιτυχώς τις δυσκολίες. 
Τα παιδιά μέσα από το ταξίδι τους συμμετέχουν σε ιστορίες εμπνευσμένες από την επίκαιρη 

και διαχρονική κοινωνική πραγματικότητα με σκοπό τη δική τους προσωπική ενδυνάμωση. Εδώ, ενώ 

αρχικά κυριαρχεί η αγωνία, η ατυχία, οι δυσκολίες, στο τέλος κατορθώνουν να ξεφύγουν βρίσκοντας 
και πάλι τις ισορροπίες στις ζωές και τις ψυχές τους. Αντιλαμβανόμαστε πως ακόμα και οι 

φουρτούνες κάποια στιγμή ξεθυμαίνουν και πως κάθε σκοτεινή διαδρομή κρύβει μεγάλες φωτεινές 
οδούς στο τέλος της. Κάθε ταξίδι άσχημο ακολουθείται πάντα από περιόδους ευημερίας, γαλήνης, 

υγιούς χαράς. Σημειώνεται ότι και οι 3 (κύριοι) σταθμοί χαρακτηρίζονται από την ανατροπή μίας 

κατάστασης και κυρίως από τη συμβολή της ομαδικής δουλειάς στο αποτέλεσμα. Κατανοούμε ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να σέβεται, να αγαπά πολύ, να βοηθά και να συνεργάζεται ακόμα πιο πολύ, ώστε 

να λαμβάνει την απαραίτητη δύναμη και το ουσιαστικό νόημα να συνεχίζει, να ξεπερνά τα εμπόδια 
και να διεκδικεί, όσα αξίζει. 

Κατά την τρίτη φάση (40’) καλούμαστε στη σύνθεση ενός εικαστικού αποτελέσματος, 

απόροοια όσων βιώσαμε στον μαθησιακό σταθμό «το υπερβατικό ταξίδι». Καλούμαστε λοιπόν, να 
δώσουμε χαρούμενο νόημα στο εικαστικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας το δικό μας αποτέλεσμα, στο 

οποίο συμβάλλουν όλες οι τάξεις για να το δημιουργήσουν στο πλαίσιο της διαδοχικότητας, της 
αλληλοσυμπλήρωσης και της συνεργασίας. 

Γενικός σκοπός του προγράμματος:  

 Εφαρμόζονται οι αρχές της ενταξιακής διδασκαλίας και υιοθετούνται πρακτικές της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Επιδιώκεται η ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

δυσκολίες στον εικονικό χώρο του μουσείου, με σκοπό την επίτευξη ισότιμων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων για όλα τα μέλη της ετερογενούς τάξης.  

Ανακαλύπτουμε τα όπλα εκείνα, τις αξίες εκείνες που οφείλει ο κάθε άνθρωπος να φέρει 

μόνιμα, ώστε να βοηθήσει τόσο τον εαυτό του όσο και τους συνανθρώπους του να ξεπεράσουν ή να 
αξιοποιήσουν παραγωγικά τις δυσκολίες που μπορεί να αναδύει η ζωή. Κατά την ανακάλυψη των 

αξιών αυτών, επιδιώκεται τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της 
δημιουργικότητας, της φαντασίας και της κριτικής σκέψης.  
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ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 

ΒΑΡΗΚΟΑ ΚΑΙ ΚΩΦΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Παπαναγιώτου Ζωγραφιά  

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνα 

 
Δήμου Αθανάσιος 

Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Μ.Sc.- M.Sc.(M.Eng.) -  

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 
 

Περίληψη :  

Στα πλαίσια του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος η ένταξη των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, όπως τα βαρήκοα και κωφά παιδιά, αποτελεί πρόκληση αλλά και ζητούμενο. Οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται με το έργο τους να συνδράμουν στην ένταξη των παιδιών με προβλήματα 
ακοής στην γενική τάξη και να βοηθήσουν στην κοινωνικοποίησή τους, μέσω της συμπερίληψης σε 

πλήθος δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάστηκε ένα κυνήγι θησαυρού στο περιβάλλον του 
σχολείου και τους χώρους της σχολικής μονάδας, με στόχο να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των 

παιδιών της τάξης, με τρόπο εποικοδομητικό. Στην δραστηριότητα, αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικές 

εφαρμογές Γεωπληροφορικής και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) καθώς και 
G.P.S., μέσω φορητών συσκευών (tablet). Η έννοια της Γεωπληροφορικής και των Γ.Σ.Π. έχει 

ενταχθεί σε βασικά μαθήματα ειδικότητας και εξειδίκευσης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ωστόσο η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών Γεωπληροφορικής σε κάθε βαθμίδα εκπαιδευτική,  

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής αλλά και της χωρικής σκέψης 

των μαθητών.  
 

  Λέξεις κλειδιά: Κυνήγι θησαυρού, Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών, ένταξη κωφών 
παιδιών. 

 

1.Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, εντείνεται η ανάγκη ενσωμάτωσης και συνύπαρξης παιδιών με ειδικές 

ανάγκες μέσα στην τυπική τάξη, με αποτέλεσμα να αναζητούνται αποτελεσματικές πρακτικές και 
δραστηριότητες για την αλληλεπίδραση των συμμαθητών. Προς την κατεύθυνση της συνεργασίας 

και της αλληλεπίδρασης, μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία και συγκεκριμένα οι εφαρμογές 

σχετικές με Γεωπληροφορική, για εμβάθυνση και πρακτική εξάσκηση των μαθητών. Είναι 
απαραίτητο τα παιδιά να μπορέσουν να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν εποικοδομητικά, για 

να αρθούν τα στερεότυπα. Στα πλαίσια αυτά και με βάση το συνεργατικό πνεύμα, σχεδιάστηκε η 
δραστηριότητα που ακολουθεί. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει ένα «κυνήγι θησαυρού», μέσα από 

το δωρεάν λογισμικό Google Earth. Στόχος της παρούσας δραστηριότητας, μπορεί να θεωρηθεί η 

δημιουργική συνεργασία ακουόντων, αλλά και κωφών μαθητών, στο πλαίσιο της βιωματικής 
δραστηριότητας, που συνδυάζει τον προσανατολισμό και την ανάπτυξη χωρικής σκέψης. 

2.1.1 Βασικά στοιχεία της δραστηριότητας 

 Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί κυρίως για μεικτές ομάδες με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

χωρίς προβλήματα ακοής, που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για παιδιά με 
προβλήματα ακοής, που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία με παράλληλη στήριξη και παρακολουθούν 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

97 

 

μαθήματα στην γενική τάξη. Η δραστηριότητα αποτελεί ένα είδος παιχνιδιού που μοιάζει με κυνήγι 

θησαυρού. Λόγω του παιγνιώδους χαρακτήρα, μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον του παιδιού, για 

να εμπλακεί στην δραστηριότητα. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά των δύο τελευταίων τάξεων του 
δημοτικού, λόγω του περιεχομένου σχετικού με το μάθημα της Γεωγραφίας, που μπορεί πιο εύκολα 

να κατανοηθεί, αν έχει προηγηθεί η διδασκαλία κάποιων βασικών εννοιών, σχετικά με τα σημεία του 
ορίζοντα, με βάση την πυξίδα, αλλά και την νοηματική γλώσσα. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιεί ποικίλο εποπτικό υλικό, για να αξιοποιήσει 

πλήρως όλες τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Η ποικιλία στα ερεθίσματα, μπορεί να βοηθήσει 
τα παιδιά με προβλήματα ακοής να κατανοήσουν τους γρίφους που παρουσιάζονται, να 

συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους, αλλά και να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά στην 
επίλυση των γρίφων. Η πολλαπλότητα άλλωστε και η ποικιλομορφία στο γραπτό αλλά και 

ηλεκτρονικό υλικό, ενεργοποιεί διαφορετικές ικανότητες των παιδιών. Η συμπερίληψη των  μαθητών 

με ειδικές ανάγκες, απαιτεί την χρήση κατάλληλων εργαλείων, για την απόλυτη ισότιμη συμμετοχή 
όλων των μαθητών με προβλήματα ακοής ή χωρίς. Η συμπερίληψη και η πλήρης ένταξη των 

μαθητών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ισότιμη συμμετοχή σε όλο το φάσμα εξωσχολικών 
και σχολικών δραστηριοτήτων.  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να λειτουργήσει με συνεργατικό ρόλο, συμβουλεύοντας τους μαθητές, 

αν κάπου δυσκολευτούν. Και ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, μπορεί να επέμβει για να 
ξεπεραστεί κάποια δυσχέρεια της επικοινωνίας μεταξύ των μελών των ομάδων. Οι εκπαιδευτικοί που 

θα βοηθήσουν στην δραστηριότητα, αλλά και όλοι οι μαθητές, πρέπει να εξοικειωθούν με τις 
συνήθεις χειρομορφές, που απεικονίζουν τα σημεία του ορίζοντα. Η δραστηριότητα και ο σχεδιασμός 

της εναρμονίζονται με το γεγονός ότι η φυσική γλώσσα των κωφών μαθητών είναι η ελληνική 

νοηματική (ΕΝΓ). Ωστόσο αυτή δεν εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα στα γενικά σχολεία. Οι 
κωφοί μαθητές πολύ συχνά μαθαίνουν την ελληνική των ακουόντων μαθητών, σαν δεύτερη γλώσσα. 

Για αυτό το λόγο σε όλους τους γρίφους της δραστηριότητας, ενσωματώνονται βίντεο στην 
νοηματική γλώσσα, για να παρέχουν σαφείς οδηγίες, αν κάποιος μαθητής με προβλήματα ακοής 

δυσκολευτεί με την γραπτή διατύπωση του γρίφου. 

Εκτός από τις συνήθεις χειρομορφές, όλοι οι ακούοντες μαθητές της ομάδας  πρέπει να είναι 
σε θέση να στέκονται σε κοντινή απόσταση με τον συμμαθητή τους, και σε φωτεινό μέρος, χωρίς 

μεγάλη σκίαση, αλλά και να μιλούν αργά και καθαρά. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν πώς να τραβούν 
την προσοχή ενός μαθητή με προβλήματα ακοής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία, οι μαθητές 

μιλούν με την σειρά, και όχι όλοι μαζί, ώστε να γνωρίζει ο κωφός μαθητής, σε ποιον πρέπει να 

εστιάσει την προσοχή του και να επικοινωνήσει. Αυτές οι αρχές πρέπει να επισημανθούν στα 
ακούοντα παιδιά, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη αλληλεπίδραση της μεικτής ομάδας, 

ακουόντων και μη παιδιών. 

2.1.2 Εργαλεία που αξιοποιούνται στην δραστηριότητα 

Ο χάρτης είναι μία αναπαράσταση της γεωγραφικής πραγματικότητας , «ένα εργαλείο για 

παρουσίαση γεωγραφικών πληροφοριών με τρόπο οπτικό, απτό ή ψηφιακό». Στην παρούσα 
δραστηριότητα, χρησιμοποιείται ένας ψηφιακός χάρτης, αυτός του λογισμικού του Google Earth. 

Πάνω στον χάρτη έχουν δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό, σύνδεσμοι και σημεία που οι μαθητές 
έχουν πρόσβαση, για να αναζητήσουν τα στοιχεία. Το εργαλείο του Google Earth, αποτελεί ιδιαίτερα 

εύχρηστο παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο διατίθεται δωρεάν, σε κινητές συσκευές. Όπως έχει 
επισημανθεί (Κουτσόπουλος, 2010) η διαχείριση των χωρικών δεδομένων μέσα από τέτοια  

εργαλεία, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τον εκπαιδευτικό, στην προσπάθειά του να 

διδάξει Γεωγραφία στους μαθητές.   
Με την παροχή πολλών διαφορετικών ερεθισμάτων, δίνεται η δυνατότητα να βελτιωθεί η 

συγκράτηση της πληροφορίας, που αφορά τον προσανατολισμό και γενικότερα τις γεωγραφικές 
έννοιες. Οι μαθητές μοιράζονται στα πλαίσια αυτά εμπειρίες, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον 

(Δήμου, Παπαναγιώτου, 2021). Στα χρονικά πλαίσια της δραστηριότητας και χωρίς να ξεφύγουν από 
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αυτά, μαθαίνουν να εκτελούν στοχευμένες ενέργειες. Οι μαθητές μπορούν να λάβουν αποφάσεις 

σχετικά με τον χώρο (Metoyer et al., 2015). Ακόμη και αν συμβεί κάποιο λάθος, δεν υπάρχουν 

αυστηρά πλαίσια, που να πιέζουν τους μαθητές, για αυτό και έχουν ευελιξία. Δεν βασίζεται η 
δραστηριότητα σε ανταγωνιστικές σχέσεις, αλλά στον συναγωνισμό. Οι μαθητές μετά από μία μικρή 

περίοδο εξοικείωσης και καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό, μπορούν να χειριστούν με ευκολία το 
εργαλείο σε επίπεδο ομάδας. Βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν κατακτήσει, αποτελούν η 

γνώση βασικών σημείων του ορίζοντα για τον προσανατολισμό, με βάση την πυξίδα σε ηλεκτρονική 

και αναλογική μορφή. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η μαγνητική βελόνα στο χρωματισμένο 
άκρο της δείχνει τον βορρά.  

3.1 Εκπαιδευτική μεθοδολογία και σκοπός της δραστηριότητας 

Η δραστηριότητα, είναι σχετική με τον χώρο και στοχεύει στην καλλιέργεια της χωρικής 

νοημοσύνης σε ακούοντα ή μη παιδιά. Ως χωρική, ορίζεται η νοημοσύνη με την οποία «ο άνθρωπος 

αντιλαμβάνεται το χώρο και τα αντικείμενα μέσα σε αυτόν, καθώς και τις σχέσεις και τους 
μετασχηματισμούς, που τα χαρακτηρίζουν και οργανώνει νοερές αναπαραστάσεις ή ενέργειες για την 

καταγραφή ή την επεξεργασία τους» (Gardner, 2006). Η χωρική σκέψη κατέχει σημαντικό ρόλο στην 
καθημερινή ζωή και οι ικανότητες προσανατολισμού και διαχείρισης χωρικών δεδομένων είναι 

απαραίτητες δεξιότητες για πολίτες και μαθητές του σύγχρονου σχολείου. Ο προσανατολισμός 

συνδέεται (Metoyer et al, 2015) με την ικανότητα να φανταστούμε τα στοιχεία τοποθετημένα στον 
χώρο από διαφορετικές οπτικές. Οι μαθητές άλλωστε κατανοούν πως είναι απαραίτητο να μυηθούν 

στην διαχείριση της χωρικής πληροφορίας που εντοπίζεται σε ποικίλες πτυχές της καθημερινής και 
μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης, αλλά και την λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χώρο.  

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που αξιοποιήθηκε για να καλλιεργηθεί η χωρική σκέψη των 

μαθητών, αποτέλεσε η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η βιωματική μάθηση αλλά και η μάθηση 
βασισμένη στο παιχνίδι. Μέσα από την δραστηριότητα κατακτώνται με παιγνιώδη και συνεργατικό 

χαρακτήρα, έννοιες σχετικές με τον προσανατολισμό ,αλλά και δεξιότητες, όπως ο χειρισμός της 
πυξίδας, του εικονικού χάρτη, αλλά και του GPS. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει υιοθετηθεί ως 

βέλτιστη και πιο ωφέλιμη εκπαιδευτική πρακτική, η ενσωμάτωση παιδιών με προβλήματα ακοής σε 

γενικές τάξεις με ακούοντες συμμαθητές (Schildroth and Hotto,1991). Ενώ παλαιότερα κρίθηκε 
σκόπιμο να φοιτούν τα παιδιά με προβλήματα ακοής σε διαφορετικά σχολεία, σήμερα κερδίζει 

έδαφος όλο και περισσότερο η συνεκπαίδευση των μαθητών και η παροχή ίσων εκπαιδευτικών 
ευκαιριών. Η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που είναι κωφά ή βαρήκοα, να 

ενταχθούν πιο εύκολα μελλοντικά στην κοινωνία, αφού καλούνται να αλληλεπιδράσουν με ακούοντα 

παιδιά. Ακόμη βοηθά τα ακούοντα παιδιά, να άρουν τυχόν στερεότυπα σχετικά με τα κωφά ή 
βαρήκοα παιδιά και τον τρόπο που επικοινωνούν. 

Η χρήση οπτικού και εποπτικού υλικού, μπορεί να βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση της 
ύλης από τους μαθητές με προβλήματα ακοής. Στα πλαίσια των μεικτών ομάδων, οι μαθητές 

συμμετέχουν όλοι μαζί, για να επιτύχουν έναν κοινό σκοπό (Brown & Ciuffetelli Parker,2009). 

Αναπτύσσεται η προσωπική ευθύνη και η αλληλεπίδραση των μαθητών. Μπορούν τα μέλη της 
μεικτής ομάδας να βοηθούν το ένα το άλλο, αν υπάρξει κάποια δυσκολία. Για αυτό πρέπει και οι 

ακούοντες μαθητές να επιτύχουν την γνώση της στοιχειώδους νοηματικής. Οι μαθητές μαθαίνουν να 
είναι ηγέτες, αλλά και μέλη της ομάδας, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση ενός 

κοινού σκοπού. Ανάμεσα στα οφέλη της εργασίας σε ομάδες, μπορούν να συμπεριληφθούν η 
συνεργασία και η καθοδήγηση των παιδιών και η ενεργητική εμπλοκή τους (Hamayan & Perlman, 

1990). Η ομαδοσυνεργατική μάθηση, μπορεί να βοηθήσει πολύ στην γνωστική ανάπτυξη, αλλά και 

στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων (Ματσαγγούρας, 2000). Το άγχος μειώνεται ενώ παρέχονται 
εξωγενή και ενδογενή κίνητρα. Η αυτοπεποίθηση όλων των παιδιών μέσα από βιώματα επιτυχίας 

στην ομάδα, αυξάνεται σημαντικά (Ματσαγγούρας, 2000).  
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3.2 Οι γρίφοι που αξιοποιούνται 

Στην δραστηριότητα αυτή οι μαθητές καλούνται μέσα από την χρήση του ψηφιακού χάρτη και 

την αποκωδικοποίηση του, να εξασκήσουν την χωρική τους σκέψη και τον προσανατολισμό. Μέσα 
από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που έχουν ενσωματωθεί, οι μαθητές καταφέρνουν να 

εμπεδώσουν χωρικές έννοιες αφηρημένες και περίπλοκες, όπως διατυπώνονται σε θεωρητική βάση 
στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. Τα παιδιά με προβλήματα ακοής έχουν διαφορετικές 

ανάγκες, οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν στο σχεδιασμό της δραστηριότητας. Οι μαθητές 

συνεργάζονται σε μεικτές ομάδες, αφού έχουν μάθει μέσα από εκπαιδευτικά βίντεο και με την 
βοήθεια του εκπαιδευτικού, στην νοηματική τα σημεία του ορίζοντα, αλλά και βασικά στοιχεία για 

την συνεννόηση στην ομάδα. Οι μαθητές δεν καλούνται απλά να αποστηθίσουν την γνώση, αλλά να 
την οικοδομήσουν ενεργητικά.  

Οι γρίφοι που παρουσιάζονται, βασίζονται στην κατανόηση των οδηγιών και των σημείων του 

ορίζοντα και άλλων γεωχωρικών εννοιών, που οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι μέσα από το 
αντικείμενο της Γεωγραφίας. Οι γρίφοι προσφέρονται και σε γραπτό ευσύνοπτο κείμενο που 

περιγράφει στα παιδιά πως θα βρουν τα στοιχεία. Οι γρίφοι που συμπεριλήφθηκαν στην 
δραστηριότητα παρατίθενται παρακάτω: 

Γρίφος 1ος: Το σχολείο από ψηλά αν εξετάσεις, ένα σχήμα που μοιάζει με γράμμα Δ θα δεις.  Αυτό 

να ακολουθήσεις. Εκεί στην βορειοανατολική κορυφή πρέπει να σταθείς και 18 μέτρα σε ευθεία γραμμή 
να κινηθείς, το πρώτο στοιχείο του θησαυρού να βρεις. Ο γρίφος αυτός στοχεύει στην ανάπτυξη της 

παρατηρητικότητας των μαθητών για το σημείο που πρέπει να σταθούν. Αφού οι μαθητές 
προσδιορίσουν το σημείο της αφετηρίας, χρησιμοποιούν το εργαλείο του χάρακα του Google Earth, 

ώστε να προχωρήσουν τα μέτρα που  χρειάζεται. Η πυξίδα στο πάνω μέρος του χάρτη, κατευθύνει 

τους μαθητές στον χώρο. 
  

 
 

Εικόνα 1: Η λύση του 1ου γρίφου 

 

 Γρίφος 2ος: Στον πιο μεγάλο του σχολείου κύκλο να σταθείς τον θησαυρό, αν θες να βρεις.  Αν 
τον βορρά κοιτάς, η βόρειο δυτική ακτίνα του κύκλου θα σε καθοδηγεί. Από εκεί μέτρα 30 ευθεία 

κάποιος θα κινηθεί, το δεύτερο στοιχείο να βρει. Στον γρίφο αυτόν εμπλέκεται η γεωμετρική γνώση 

των μαθητών και αναφέρονται οι ιδιότητες του κύκλου. Οι μαθητές διερευνούν τον χάρτη, ώστε να 
δουν τις σχεδιασμένες ακτίνες και να επιλέξουν την κατάλληλη. Στην συνέχεια με το εργαλείο του 

χάρακα μετρούν τα απαραίτητα μέτρα, για να οδηγηθούν στο δεύτερο στοιχείο και να ξεκλειδώσουν 
τον δεύτερο γρίφο.  
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Εικόνα 2: Η λύση του 2ου γρίφου 

 
Γρίφος 3ος : Στο γήπεδο ευθύς να πας και στο κέντρο του κύκλου να σταθείς. Στην βόρεια ομάδα 

θα αγωνιστείς. Στης νότιας ομάδας την μπασκέτα θα στοχεύσεις, καλάθι για να βάλεις και νικητής να 

βγεις. Στην σκιά της μπασκέτας, που το καλάθι θα μπει,  η ομάδα σου το τρίτο στοιχείο θα βρει.  Οι 
μαθητές καλούνται να εντοπίσουν το κέντρο του κύκλου. Μέσα από τον τελευταίο αυτόν γρίφο, οι 

μαθητές σκέφτονται δημιουργικά και σε ένα πλαίσιο αθλητικής δραστηριότητας, προς ποιο σημείο 
πρέπει να κατευθυνθούν. Στην συνέχεια, αφού επιλέξουν το κατάλληλο σημείο, ψάχνουν στην σκιά 

της μπασκέτας, για να βρουν το τελευταίο στοιχείο και να νικήσουν την άλλη ομάδα. 

 

 
 

Εικόνα 3: Η λύση του 3ου γρίφου 

 

Οι οδηγίες ενσωματώνονται στον ψηφιακό χάρτη του Google Earth με την μορφή ενεργών 

σημείων μέσα στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη βοηθητική πληροφορία με σύντομα βίντεο και 
ακολουθίες εικόνων στην νοηματική γλώσσα. Περιγράφονται βασικά στοιχεία του γρίφου, όπως τα 

σημεία του ορίζοντα (Εικόνα 5), γεωμετρικές έννοιες, όπως ο κύκλος και η ευθεία, αποστάσεις με τα 
συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να περπατήσουν σύμφωνα με τους γρίφους αλλά και βασικά στοιχεία 

συνεννόησης στην ομάδα (όπως «ακολουθήστε με», «ιδέα», η «απόσταση» είναι και «βρήκα» το 

γρίφο). Η χρήση τους θα γίνεται, όπως αναφέρθηκε, είτε μέσω κινητού ή tablet που παρέχεται σε 
κάθε ομάδα με την απαραίτητη σύνδεση τους στο διαδίκτυο, είτε μέσω Wifi, είτε μέσω δεδομένων 

κινητής τηλεφωνίας. 
Η περιοχής μας βρίσκεται σε εξωτερικό προαύλιο χώρο εντός μιας σχολικής μονάδας στην 

ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η επιλογή έγινε σε τυχαίο σχολικό προαύλιο χώρο βάση των 

δορυφορικών εικόνων του Google Earth για την πληρότητα των κριτηρίων όπως: μεγάλη έκταση του 
χώρου, ιδανικό προαύλιο για την ενσωμάτωση κατάλληλων χωρικών γρίφων καθώς και την 

διεξαγωγή της δραστηριότητας συνολικά.  
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Τα ενεργά σημεία κατανέμονται και χωροθετούνται πέριξ της περιοχής του γρίφου και 

ενσωματώνονται στον ψηφιακό χώρο της εφαρμογής ως ενεργά σημεία (Εικόνα 4), έτσι ώστε άμεσα 

και πολύ εύκολα με το άγγιγμα της οθόνης σε κάποιο βοηθητικό σημείο, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο 
παράθυρο, στο οποίο απεικονίζονται οι ακολουθίες των εικόνων των χειρομορφών στη νοηματική. 

Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενεργού συνδέσμου, για την προβολή βίντεο που επεξηγεί 
στοιχεία για το γρίφο, συνδράμοντας κυρίως στα παιδιά με προβλήματα ακοής και διευκολύνοντας 

την συνεννόηση της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, αν η ομάδα δυσκολευτεί, βοηθά ο εκπαιδευτικός  

της τάξης αλλά και ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης. 

 
Εικόνα 4: Ψηφιακός χάρτης περιοχής με τα χωρικά βοηθητικά σύμβολα 

 

 
Εικόνα 5: Χειρομορφές της νοηματικής ως προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα (Εικόνες - Βίντεο) 
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Εικόνα 6: Χειρομορφές της νοηματικής αριστερά ο αριθμός «30», δεξιά η λέξη «ιδέα» (Εικόνες - Βίντεο) 

 
Οι συγκεκριμένες βασικές χειρομορφές μπορούν να αποτελέσουν γνωστικό πλαίσιο και να 

εξοικειωθούν με αυτές τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές, για να μπορέσουν να συνεννοηθούν 

στο πλαίσιο της ομάδας και να λύσουν τους γρίφους. Η εξοικείωση αυτή μπορεί να προηγηθεί της 
δραστηριότητας με τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης καθώς και με τους μη ακούοντες 

μαθητές, να αποκτούν ρόλο εκπαιδευτή και να επιδείξουν στους συμμαθητές τους τον ορθό χειρισμό 
της νοηματικής γλώσσας. 

 Με τις συγκεκριμένες βοηθητικές λέξεις, μου ήρθε μια “ιδέα” ή “βρήκα” την λύση ή 

“ακολούθησε” με,  αποτυπώνονται στην δραστηριότητα όχι μόνο γεωγραφικές, αλλά και έννοιες που 
αποτυπώνουν τον τρόπο σκέψης και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, για την επίλυση ενός γρίφου 

ή προβλήματος. Απαραίτητη είναι η ομαδοσυνεργατικότητα, αλλά και η ατομική προσπάθεια του 
κάθε μαθητή.  

3.3 Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, μέσα από την δραστηριότητα προωθείται η εξοικείωση των μαθητών με 
προβλήματα ακοής με τις νέες τεχνολογίες με σκοπό να επιλύσουν προβλήματα, που έχουν σχέση με 

την διαχείριση χωρικών δεδομένων. Οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες σχετικές με την 
Γεωγραφία και τον χώρο, είναι σε θέση να σκέφτονται για τα χαρακτηριστικά του χώρου, και να 

χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως οι χάρτες σε κάθε μορφή. Επιπλέον με χωρικές δραστηριότητες 

εξετάζουν πολλαπλές πτυχές του χώρου σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν (NRC,2006). 
Η παραπάνω δραστηριότητα θα μπορούσε μελλοντικά να τροποποιηθεί σε τάξεις με παιδιά που 

έχουν όλα προβλήματα ακοής, σε ομοιογενείς δηλαδή τάξεις μη ακουόντων παιδιών, μέσα από την 
αποκλειστική χρήση γρίφων στην νοηματική. Μία ακόμη προέκταση θα μπορούσε να είναι η 

πρακτική εφαρμογή της, ώστε να βελτιωθούν τυχόν αδυναμίες και να εξαχθούν ερευνητικά 

συμπεράσματα. Προτείνεται η εφαρμογή της δραστηριότητας, σε αντίστοιχο σχολικό πλαίσιο, ώστε 
να διαπιστωθεί με φύλλα εργασίας που θα συμπληρωθούν πριν και εκ των υστέρων της 

δραστηριότητας, η συνδρομή της στην κατανόηση των γεωχωρικών εννοιών από τους μαθητές. 
 Μέσα από την δραστηριότητα, μπορούν οι μαθητές να οργανώσουν καλύτερα τη γνώση. 

Ειδικότερα οι μαθητές με προβλήματα ακοής, μπορούν μέσα από την παιγνιώδη αυτή δραστηριότητα 

να έρθουν σε επαφή στην πράξη με γεωγραφικές έννοιες, όπως τα σημεία του ορίζοντα, μέσα από 
την ταυτόχρονη χρήση γραπτού κειμένου, εικόνας και βίντεο. Στην δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές 

καλούνται να διαβάσουν έναν χάρτη σε ψηφιακή μορφή, να τον αποκωδικοποιήσουν, αλλά και να  
εργαστούν σε ομαδικά πλαίσια, ώστε να επιτύχουν τον στόχο της δραστηριότητας, που είναι η 

επίλυση όλων των γρίφων. Κάθε στοιχείο που δίνεται, κατευθύνει στον χώρο τις ομάδες και μπορεί 

να τους οδηγήσει να λάβουν μία απόφαση για το πού θα κατευθυνθούν. Η απόφαση ωστόσο μπορεί 
και πρέπει να ληφθεί σε συνεργατικό επίπεδο, με υπόβαθρο τις γεωγραφικές γνώσεις. 

Οι μαθητές διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται με ομαδικές δραστηριότητες, αλλά παράλληλα 
μαθαίνουν δύσκολες και αφηρημένες έννοιες. Οι μη ακούοντες έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με πολλά διαφορετικά άτομα και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Μαθαίνουν 
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να επιλύουν τις συγκρούσεις, παραμερίζοντας τον εγωισμό τους και συμβιβαζόμενοι με την 

πλειοψηφία και την επιθυμία της ομάδας, αλλά πάντα με λογικά επιχειρήματα. Επομένως μέσα από 

την συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές εξοικειώνονται με ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 
Γεωπληροφορικής, το Google Earth, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης και του 

προσανατολισμού. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων καλλιεργείται στα πλαίσια μεικτών ομάδων  και 
προσεγγίζονται βασικές έννοιες του χώρου. Μέσα από την κίνηση των μαθητών στον χώρο, δίνεται 

η δυνατότητα  για σωματική δραστηριότητα. Τέτοιου είδους δραστηριότητες, βοηθούν πολύ στην 

ανατροπή της παραδοσιακής αντίληψης, που τοποθετεί τα παιδιά σε μία μετωπική διάταξη, με τους 
μαθητές καθηλωμένους στα θρανία. Επίσης μέσα από την επαφή μαθητών με και χωρίς προβλήματα 

ακοής, μπορούν να αρθούν τυχόν στερεότυπα που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές για την στάση 
και την κουλτούρα της κάθε ομάδας, μέσα από την συνεργασία και την ποιοτική αλληλεπίδραση.  
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Περίληψη  

Η αξιοποίηση του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση έχει καταστήσει τη μαθησιακή διαδικασία πιο 

ευχάριστη και αποτελεσματική. Ο εθισμός, όμως, στη χρήση του προκαλεί ανησυχία για τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν από την πιθανή ανεξέλεγκτη πλοήγηση των μαθητών στον χαοτικό 
ψηφιακό κόσμο. Επίσης, ενδιαφέρον εγείρει η πιθανότητα και ο βαθμός συσχέτισης του 

διαδικτυακού εθισμού και των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), όπως για 
παράδειγμα με αναπτυξιακές και συμπεριφορικές διαταραχές.  Το ζήτημα αυτό θεωρείται σημαντικό 

καθώς η κατάχρηση του διαδικτύου από παιδιά με ΕΕΑ μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη ψυχική 

τους υγεία, στις δυσκολίες που ήδη αντιμετωπίζουν και παράλληλα να δημιουργηθούν νέα 
προβλήματα, όπως συναισθηματική αστάθεια, κατάθλιψη, και χαμηλές σχολικές επιδόσεις.  

Αντικείμενο της παρούσης βιβλιογραφικής έρευνας αποτελεί η σχέση των ΕΕΑ και του 
εθισμού στο Διαδίκτυο. Σκοπός της είναι η ανάδειξη των αιτιών που ωθούν τα παιδιά με ΕΕΑ σε 

αυτό το είδος εξάρτησης και η αναζήτηση τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης του σύνθετου αυτού 

προβλήματος. 
 

Λέξεις κλειδιά: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), εθισμός, διαδίκτυο 

1. Εισαγωγή 

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποτελεί ένας δυναμικά εξελισσόμενο διεπιστημονικό 

κλάδος στο χώρο των επιστημών της αγωγής και εκπαίδευσης που έχει ως αντικείμενο έρευνας τη 
σωματική και ψυχική υγεία, την αγωγή και την ένταξη παιδιών με ειδικές ΕΕΑ υπό μία ολιστική 

προοπτική σχολικής και κοινωνικής συμπερίληψης. Ειδικά στην κοινωνία του 21ου αιώνα η Ειδική 
Εκπαίδευση συμπυκνώνει ένα σχεδιασμένο σύστημα ποικίλων τεχνικών και προσεγγίσεων με 

σύνθετο υποστηρικτικό-διδακτικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, φιλοσοφικό και εννοιολογικό χαρακτήρα 

αλλά και ψηφιακή κουλτούρα μάθησης (Στασινός, 2020). Στη βάση αυτή, ο όρος «ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τόσο δυσκολιών (ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρία) 

όσο και ικανοτήτων (χαρισματικότητα) στον τρόπο μάθησης, συμπεριφοράς και επικοινωνίας 
(Παρασκευόπουλος, 1997).  

Σύμφωνα με τη Μακρή (2007) οι διαταραχές της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας συνήθως 

ταξινομούνται στις συναισθηματικές διαταραχές, στις διαταραχές της συμπεριφοράς και στις 
αναπτυξιακές διαταραχές. Παράλληλα, πρέπει να προστεθούν τόσο τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας και συμπεριφοράς, όσο και τα γνωστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζουν τις δυσκολίες μάθησης (Νικολόπουλος, 2007). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κρίνεται σκόπιμη η διασφάλιση όλων των κατάλληλων 
μεθόδων υποστήριξης ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο ζουν και ειδικά σε συνθήκες πανδημίας 

όπως αυτή του COVID-19 (Navas et al., 2021). Και αυτό, διότι η συμπεριφορά αποτελείται 
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σχηματικά από δύο φάσεις διαρθρωμένες σε μια λειτουργική ενότητα: μια καλυμμένη-γνωστική και 

μια εμφανή-ψυχοκινητική (Δήμου, 2003) και η συμπεριφορά αναλύεται, ερμηνεύεται, αξιολογείται 

και χαρακτηρίζεται βάσει υποκειμενικών και αντικειμενικών παραγόντων (Χρηστάκης, 2001). 
Η παρούσα συζήτηση λαμβάνει ιδιαίτερο νόημα σε ζητήματα συμπεριφοράς και εθισμού 

παιδιών και εφήβων σε σχέση με το διαδίκτυο. Έρευνες παρέχουν στοιχεία για την προσθήκη του 
διαδικτύου στη ζωή των παιδιών και τη συνδέουν με την κατανόηση της συναισθηματικής αστάθειας 

και με τις γνωστικές επιδόσεις (Αmbad et al., 2017). Παράλληλα, επισημαίνουν τη σημασία της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης σε σχέση με χαμηλού ρίσκου  συμπεριφορές απέναντι στο διαδίκτυο 
(Ali, 2020).  

Συνολικά, το προφίλ παιδιών με εθισμό στο διαδίκτυο σκιαγραφείται σύμφωνα με τους KapIan 
και Sadock (2007) κάτω από τα εξής χαρακτηριστικά: τη συνεχή ενασχόληση με το διαδίκτυο (στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο κινητό, στο tablet, στα ιντερνετ καφέ ή/και στο σπίτι) και μάλιστα για 

περισσότερο χρόνο από τον προτιθέμενο, την έντονη επιθυμία για χρήση και αδυναμία ελέγχου της 
ή περιορισμού της, τον κίνδυνο απώλειας σχέσης ή ευκαιρίας εξαιτίας της χρήσης του Ιστού, την 

ανάπτυξη ανοχής στη χρήση, δηλαδή, ανάγκη σταδιακής αύξησης της χρήσης, προκειμένου να 
αντληθεί ικανοποίηση καθώς και τη χρήση του διαδικτύου προκειμένου να ελεγχθούν αρνητικά 

συναισθήματα. Ωστόσο, για να χρησιμοποιηθεί ο όρος «Διαταραχή της Εξάρτησης από το 

Διαδίκτυο» (Internet Addiction Disorder) με την κυριολεκτική του σημασία είναι αναγκαίο να 
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις (Μάτσα, 2009): I. Το άτομο χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο 

ψυχοκαταναγκαστικά και σταδιακά εγκαταλείπει σοβαρές οικογενειακές, επαγγελματικές, 
κοινωνικές ή άλλες υποχρεώσεις και δραστηριότητες. II. Το άτομο χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο 

παρορμητικά και τελετουργικά και μόνο για συγκεκριμένα προγράμματα, όπως οι διαδραστικές 

εφαρμογές MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role Playing Games), net pornography 
(πορνογραφία στο Διαδίκτυο), net gambling (τζόγος στο Διαδίκτυο) κ.ά., ενώ παράλληλα αδυνατεί 

να διαχειριστεί τον χρόνο παραμονής του στο Ιντερνέτ και αποτυγχάνει επανειλημμένως  να 
ελαττώσει αυτόν τον χρόνο. III. Το άτομο χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο αν και γνωρίζει τις 

καταστροφικές συνέπειες αυτής της χρήσης και μάλιστα αφιερώνει πολλές ώρες. Βέβαια, για να 

θεωρηθεί εξάρτηση θα πρέπει ο χρόνος παραμονής να είναι περίπου 40 ώρες την εβδομάδα, εκτός 
από τις ώρες που παραμένει για επαγγελματικούς ή μορφωτικούς λόγους. 

Οι επιπτώσεις των παραπάνω στην καθημερινή ζωή των παιδιών και των εφήβων είναι 
ολέθριες. Συμπυκνώνονται στην ασυνέπεια σε σχέση με τις σχολικές τους υποχρεώσεις και άλλες 

ασχολίες, στην πτώση των σχολικών επιδόσεων, την αναβλητικότητα και τις συχνές πρωινές 

απουσίες. Παράλληλα, το παιδί καταφεύγει στο διαδίκτυο ως τρόπο και μέσο διαφυγής από 
προβλήματα ή δυσάρεστες καταστάσεις και αδιαφορεί για ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα που δεν 

σχετίζονται με το διαδίκτυο. Τέλος, όταν διακόπτεται η σύνδεση, τα παιδιά εκδηλώνουν συμπτώματα 
απόσυρσης και στέρησης, όπως ψυχο-κινητική διέγερση, θυμός, άγχος, θλίψη, εκνευρισμός και 

επιθετικότητα που οδηγούν σε ψέματα σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου ή την απόκρυψή της, 

την απειθαρχία και τις συγκρούσεις με άλλα μέλη της οικογένειας (“Διαδίκτυο – ΚΕΘΕΑ”, χ.η.). 
Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάδειξη των βασικών αιτιών που ωθούν τα παιδιά 

με ΕΕΑ στο διαδικτυακό εθισμό καθώς και η παρουσίαση τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης του 
σημαντικού αυτού ζητήματος. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) και Εθισμός στο διαδίκτυο 

Έρευνες αποδεικνύουν ότι η κατάλληλη αξιοποίηση του διαδικτύου στη μαθησιακή διαδικασία 

βοηθά σημαντικά τους μαθητές με ΕΕΑ καθώς κεντρίζουν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους και 
συμβάλλουν στην βελτίωση των επιδόσεών τους (Riga, Andreou, & Anastassiou 2017; Xu, Reid & 

Steckelberg, 2002). Παρόλα αυτά, η ευρεία και ανεξέλεγκτη πλέον διάδοσή του διαδικτύου επέφερε, 
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι νέοι, τη δημιουργία μιας μορφής εθισμού 
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στο διαδίκτυο, γεγονός που την καθιστά ένα πεδίο έρευνας για την επιστημονική κοινότητα. 

Αναλυτικότερα, το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο έχει ως χαρακτηριστικό του την 

υπερβολική χρήση και την εξαρτημένη συμπεριφορά από το διαδίκτυο, η οποία επηρεάζει αρνητικά 
την ομαλή ζωή του χρήστη.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Αννούση κ.ά. (2017), δημογραφικοί, συναισθηματικοί και 
κοινωνικοί παράγοντες ευθύνονται για τον βαθμό εθισμού στο διαδίκτυο, όπως είναι το φύλο, η 

εθνικότητα, το επάγγελμα των γονέων, ο χρόνος και ο τρόπος της χρήσης του διαδικτύου, 

δημιουργώντας έτσι, μια παθολογική κατάσταση. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι 
δυσλειτουργικές γονικές πρακτικές, όπως η απόρριψη, η υπερπροστασία και η αγχώδης ανατροφή 

σχετίζονται με την προβληματική χρήση του διαδικτύου και τη ροπή προς τον διαδικτυακό εθισμό 
(Lam, 2015). Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν νευροβιολογικοί- γενετικοί 

παράγοντες (Boyd, & Ellison, 2008; Nouriani, & Speiegel, 2006), η αλλαγή συμπεριφοράς του 

ατόµου που προκύπτει από κάποιες αλλαγές στις χημικές ουσίες του σώματος κατά τη χρήση του 
διαδικτύου (Nouriani, & Speiegel, 2006) και η δημιουργία ενός ιδανικού εαυτού ειδικά για τα άτομα 

με χαμηλή αυτοεκτίμηση (Nouriani, & Speiegel, 2006; Chen, Chen & Gau, 2015; Zhang et al., 2015). 
Πιο συγκεκριμένα, άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι πιο πιθανό να εθιστούν στο Διαδίκτυο, ενώ 

αντίθετα άτομα με θετική αυτοεκτίμηση τείνουν να δημιουργούν και να ενισχύουν το βαθμό του 

νοήματος της ζωής (Dan & Raz 2015) και να μη δελεάζονται από το Διαδίκτυο αλλά να 
επικεντρώνονται στην αναζήτηση και στην επίτευξη ουσιαστικών στόχων (Chen, Chen & Gau, 2015; 

Μπαϊρακτάρη, 2019; Zhang et al., 2015). Επιπλέον, άλλες διαταραχές ενδέχεται να συμβάλουν στην 
παθολογική χρήση του διαδικτύου. Ένα άτομο που αντιμετωπίζει για παράδειγμα κατάθλιψη ή 

αγχώδεις διαταραχές είναι πιθανό να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως ένα µέσω αυτοθεραπείας, έτσι 

ώστε να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της ψυχοπαθολογίας του (Nouriani, & Speiegel, 2006).  
Παράλληλα, η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου συνδέεται έμμεσα με τις ΜΔ που 

αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών (Sariyska et al., 2017). Συγκεκριμένα, ένα σχετικά νέο 
θεωρητικό μοντέλο I-PACE (Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution) το οποίο προτάθηκε 

από τους Brand et al. (2016), υπογραμμίζει τη σημασία των εκτελεστικών λειτουργιών και της 

μειωμένης ικανότητας στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων προβλημάτων χρήσης 
του Διαδικτύου. Οι Επιτελικές ή Εκτελεστικές Λειτουργίες θεωρούνται ανώτερες γνωστικές 

λειτουργίες και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε θεμελιώδεις γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για την απροσδόκητη συμπεριφορά, ιδίως σε νέες και μη αμιγείς καταστάσεις (Stein, 

Auerswald, Ebersbach, 2017). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ο ρόλος των εκτελεστικών λειτουργιών 

επισημαίνεται ως σημείο κλειδί που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα που ενέχουν 
κίνδυνο. Τα ελλείμματα στις δεξιότητες των επιτελικών λειτουργιών έχουν ως αποτέλεσμα 

δυσλειτουργίες σε σημαντικούς τομείς της καθημερινότητας του ατόμου, όπως η προσαρμοστική 
συμπεριφορά καθημερινής διαβίωσης, η σχολική επίδοση και η κοινωνική αλληλεπίδραση (Griffith 

et al., 1999). Οι διεργασίες που ελέγχονται από τη γνώση και την παρόρμηση (που προκαλούνται 

από την πρόβλεψη της συναισθηματικής ανταμοιβής και της τιμωρίας) μπορεί να εμπλέκονται σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων ακόμη και σε αντικειμενικές συνθήκες κινδύνου (Schiebener & 

Brand, 2015). Τα ελλείμματα στην ικανότητα λήψης αποφάσεων έχουν αποδειχθεί ότι σχετίζονται 
με τον εθισμό σε ουσίες και με συμπεριφορικούς εθισμούς (Schoenbaum et al., 2006). Άρα,  το 

ζήτημα της ικανότητας λήψης αποφάσεων έχει επίσης μεγάλη σημασία για την καλύτερη κατανόηση 
της φύσης της υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου. 

Οι έρευνες φανερώνουν, επίσης, την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην υπερβολική χρήση του 

διαδικτύου και των ψηφιακών παιχνιδιών με την ικανότητα αυτορρύθμισης που συχνά δεν έχουν 
αναπτύξει οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.  Η αυτορρύθμιση περιγράφει την ικανότητα των 

μαθητών να κατέχουν ενεργό ρόλο στη ζωή και στη μάθηση, να θέτουν στόχους αυτοβούλως και να 
προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους (Καμπυλαυκά, Γάκης, 

& Αντωνίου, 2016). Αυτή η δυνατότητα αυτοελέγχου εντοπίζεται κατά την εκτέλεση της 

ακαδημαϊκής τους εργασίας (Lee & Lee, 2017), αλλά και στη διαχείριση του χρόνου και στην 
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οργάνωση του προγράμματός τους. Έτσι συχνά αφιερώνουν πολύ χρόνο στα κοινωνικά  δίκτυα αντί 

να μελετούν τα γνωστικά τους αντικείμενα (Adeniyi, 2019) με συνέπεια τη χαμηλή ακαδημαϊκή 

απόδοση (Serkan & Ece, 2018). 
 Επίσης, επιστημονικές έρευνες αναδεικνύουν τη συσχέτιση μεταξύ της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) με συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο. 
Σύµφωνα µε τους Arrizabalaga-Crespo, Aierbe-Barandiaran & Medrano-Samaniego, (2010) περίπου 

ένα 30% των ατόµων µε στοιχεία ΔΕΠΥ, είναι επιρρεπείς στο να βλέπουν τηλεόραση, να 

ασχολούνται πολλές ώρες στο Διαδίκτυο, να παίζουν βιντεοπαιχνίδια, περιορίζοντας σημαντικά την 
κοινωνική τους δραστηριότητα.  Η αιτιολόγηση της σχέσης αυτής αποδεικνύεται πολυπαραγοντική 

(Mohd Isa et al. 2016). Αρχικά, τα άτοµα µε στοιχεία ΔΕΠΥ συχνά αντιμετωπίζουν έντονα «το 
αίσθηµα της πλήξης» και «την αποστροφή για καθυστερηµένη ανταµοιβή», τα οποία αποτελούν 

βασικά συμπτώματα της διαταραχής (Arrizabalaga-Crespo, Aierbe-Barandiaran & Medrano-

Samaniego, 2010; Bolic Baric et al., 2015; Mohd Isa et al. 2016). Το Διαδίκτυο, αντίθετα, 
χαρακτηρίζεται από άμεση ανταπόκριση και ανταμοιβή και πολλαπλά «παράθυρα» µε διαφορετικές 

δραστηριότητες, τα οποία µειώνουν τα συναισθήματα της πλήξης ή της αποστροφής για 
καθυστερημένη ανταμοιβή σε άτοµα µε συμπτώματα ΔΕΠΥ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 

παρακολούθησης ενός βίντεο ή κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού στο Διαδίκτυο απελευθερώνεται 

ντοπαµίνη, γεγονός που βοηθά τους παίκτες να επικεντρωθούν στο παιχνίδι και να έχουν καλύτερες 
επιδόσεις (Mohd Isa et al. 2016; Sariyska et al. 2015). Ένα υπερκινητικό παιδί θα καθηλωθεί στο 

διαδίκτυο διότι είναι τόσο συναρπαστικό το μέσο, τόσο διαδραστικό, που το παιδί θεωρεί ότι είναι ο 
πρωταγωνιστής, και συνεπώς όλη του την ενέργεια διοχετεύεται σε αυτό.  

Επιπλέον, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι το χαρακτηριστικό της 

παρορμητικότητας στα άτοµα µε στοιχεία ΔΕΠΥ, σχετίζεται σημαντικά µε την παθολογική χρήση 
του διαδικτύου (Ko et al., 2015). Σε γενικές γραμμές, η παρορμητικότητα χαρακτηρίζεται ως 

«προδιάθεση για γρήγορες, μη προγραμματισμένες αντιδράσεις σε εσωτερικά ή εξωτερικά 
ερεθίσματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές συνέπειες αυτών των αντιδράσεων στα 

παρορμητικά άτομα ή σε άλλους» (Moeller et al., 2001, σελ. 1784). Άτομα με ΔΕΠΥ μπορούν να 

παίξουν διαδικτυακά παιχνίδια για να αποκτήσουν την αίσθηση του κατορθώματος ενός 
επιτεύγματος και την αναγκαία για αυτά κοινωνική αναγνώριση με σκοπό να αντισταθμίσουν τις 

δυσκολίες τους στον πραγματικό κόσμο. Επομένως, ο συνδυασμός της υψηλής παρορμητικότητας 
με ανεπαρκή σκόπιμη σκέψη μπορεί να τους κάνει να αγνοήσουν τις αρνητικές συνέπειες του 

υπερβολικού διαδικτυακού παιχνιδιού, κάτι που θα επιδεινώσει τη λειτουργία της καθημερινής ζωής 

τους, σχηματίζοντας έτσι έναν φαύλο κύκλο.  

.2.2. Πρόληψη/ Αντιμετώπιση 

Για την πρόληψη ή/και την αντιμετώπιση της  εξάρτησης από το Διαδίκτυο, κρίνεται 
απαραίτητη καταρχάς η ενημέρωση και κατάρτιση του εκπαιδευτικού σχετικά με τους κινδύνους που 

εγκυμονεί, η επισήμανση των αιτίων, που μπορεί να οδηγήσουν ένα παιδί σε εθισμό, καθώς και η 

ενημέρωση σχετικά με εκείνους τους παράγοντες, που θα προστατεύσουν το παιδί από αυτή. Με 
αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να εντοπίσει το πρόβλημα, εφόσον παρατηρήσει 

«ύποπτη» συμπεριφορά εκ μέρους κάποιου μαθητή (Υπερβολική ενασχόληση με Internet, χ.η).  
Επίσης, για την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου, κρίνεται σκόπιμο να διδαχθεί στο σχολείο 

η υπεύθυνη και ασφαλής χρήση του και ενδεχομένως από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Εκτός 
από αυτό, όμως, αντικείμενο τέτοιας εκπαίδευσης μπορεί να γίνει η προστασία της προσωπικής ζωής 

και τα ζητήματα υπερβολικής ενασχόλησης ή και εξάρτησης, καθώς και ζητήματα της αξιοπιστίας 

του διαδικτυακού περιεχόμενου, της σωστής διαχείρισης της επικοινωνίας, της ηθικής στο 
Διαδίκτυο, της αξιοποίησης της θετικής πλευράς του Διαδικτύου και των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεών μας –για παράδειγμα, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή παράνομης αντιγραφής 
ταινιών και μουσικής– κ.λπ.  
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Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να χτίσει μια σχέση συνεργασίας με την 

οικογένεια, να καλέσει τους γονείς/κηδεμόνες σε διακριτική και φιλική συζήτηση, εκμαιεύοντας από 

αυτήν το αν και κατά πόσο είναι ενήμεροι για την «ύποπτη» συμπεριφορά του παιδιού τους (Πεντέρη 
& Πετρογιάννης, 2014). Με κύριο και κοινό γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, μπορούν να 

προχωρήσουν σε μια συνεργασία, πιθανόν και με άλλους ειδικούς, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη 
και έγκυρη διάγνωση, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να οδηγήσουν το παιδί ομαλά στην 

«απεξάρτησή» του από το Διαδίκτυο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Πέρα από αυτό, ο εκπαιδευτικός οφείλει να εδραιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον 
«εθισμένο» έφηβο. Εξισορροπώντας την αγάπη και την πειθαρχία, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ασκεί 

στο παιδί διακριτικό έλεγχο, να αποφεύγει την άσκηση υπερβολικής πίεσης σε αυτό και συγχρόνως 
να το ενθαρρύνει και να το εμψυχώνει, να του κεντρίζει το ενδιαφέρον και να του δίνει ποικίλα 

ερεθίσματα. Ο έφηβος πρέπει να νιώσει ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον δάσκαλό του, να νιώσει ότι ο 

δάσκαλος σέβεται την προσωπικότητά του, για να μπορέσει να λειτουργήσει εποικοδομητικά η 
σχέση τους. Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να «χτίσουν» μια ειλικρινή και αληθινή σχέση 

με τους μαθητές τους, βασιζόμενη σε μια αποτελεσματική επικοινωνία. Ένα από αυτά που έχουν 
ανάγκη τα παιδιά και ιδίως οι έφηβοι, είναι ενήλικες με τους οποίους θα κάνουν διάλογο, θέλουν 

εκπαιδευτικούς, που θα τους νιώθουν κοντά τους και θα μπορούν να τους εκμυστηρεύονται τις 

αγωνίες και τις ανησυχίες τους, γνωρίζοντας πως θα τους ακούσουν και πιθανόν θα τους δώσουν 
λύσεις και διεξόδους. Όπως διατυπώνει η Πολυχρόνη (2007), τα προγράμματα πρόληψης και 

παιδαγωγικής υποστήριξης αναφορικά αποβλέπουν στην οργάνωση «φιλικών» σχολείων προς την 
όποια δυσχέρεια, δυσκολία ή ιδιαιτερότητα, μέσα από ευέλικτους τρόπους αξιολόγησης και 

παρέμβασης, καθώς και διαφοροποιημένη διδασκαλία για όλους τους μαθητές στην κανονική τάξη 

με ή χωρίς δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία 
Έρευνες στην Ελλάδα φανερώνουν ότι η σωστή επικοινωνία µέσα στην οικογένεια και τα 

θετικά οικογενειακά πρότυπα βοηθούν τα άτοµα να έχουν µία υγιή σχέση µε το Διαδίκτυο και να 
µην κάνουν παθολογική χρήση του (Φιλιόγλου & Αγγέλη, 2016). Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη 

η ενίσχυση  του ρόλου και των δεξιοτήτων των γονιών, όπως η ενεργητική ακρόαση, οι δεξιότητες 

διαπραγμάτευσης και η άσκηση συνεπούς πειθαρχίας και γονικού ελέγχου. Η δημιουργία ευκαιριών 
για πραγματικές σχέσεις με τους ανθρώπους και η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη άλλων 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων πριν από την ψηφιακή κοινωνική δικτύωση και ψυχαγωγία 
καθώς, η αποτροπή χρήσης του διαδικτύου ως επιβράβευση ή ως τιμωρία, η από κοινού συμφωνία 

του χρόνου ενασχόλησης με το διαδίκτυο και  η αποφυγή χρήσης ηλεκτρονικών/διαδικτυακών 

παιχνιδιών με επιθετικό περιεχόμενο μπορεί να αποδειχθούν ευεργετικές για την υγιή ψυχοσωματική 

ανάπτυξη των παιδιών (‘Διαδίκτυο – ΚΕΘΕΑ”, χ.η.). 

3. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, µέσα από την παρούσα µελέτη φάνηκε ότι τα πλεονεκτήµατα μεν της χρήσης 
του Διαδικτύου είναι πολλά και αφορούν διαφορετικούς τοµείς στη ζωή του ατόµου, ωστόσο, 

ελλοχεύουν και πολλοί κίνδυνοι µέσα σε αυτό, οι οποίοι συχνά επηρεάζουν άτομα νεαρής συχνά 
ηλικίας με ΕΕΑ. Για το λόγο αυτό αναφέρθηκαν τα χαρακτηριστικά εκείνα των ατόμων με ΕΕΑ και 

των γονέων τους (δυσλειτουργικές γονικές πρακτικές, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ελλείμματα στις 

επιτελικές λειτουργίες, παρορμητικότητα κλπ.) που προκαλούν την αρνητική χρήση του διαδικτύου 
καθώς και μέτρα πρόληψης ή και αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού.  

Η παρουσίαση αυτή, είναι δυνατόν να συμβάλει στην ενημέρωση, στην πρόληψη αλλά και 
στην επιλογή των κατάλληλων παρεµβάσεων στο πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας. Στο 

πλαίσιο αυτό, απαραίτητη κρίνεται η επιμόρφωση και η κατάρτιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ενημέρωση και η κατάρτιση επαγγελματιών υγείας, η 
ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση γονέων, καθώς και η αγαστή συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας. Παράλληλα, τα εξατομικευμένα παρεμβατικά προγράμματα θα πρέπει να διακρίνονται 
για σαφείς στόχους, να καθορίζονται από τον ίδιο το μαθητή ως προς τον τρόπο δράσης τον ρυθμό 
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παρέμβασης, τη χρονική διάρκεια και τη λήξη της παρέμβασης, να συνδυάζονται με τη 

συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, να εφαρμόζονται στο 

σχολείο από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τον ειδικό παιδαγωγό αλλά και σε ατομικό επίπεδο.  
Τέλος, δεν μπορεί κανείς παρά να επισημάνει ότι η ενδυνάμωση του αισθήματος της 

αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο για παιδιά με ή χωρίς αναπηρία και 
ειδικές ανάγκες είναι παράγοντας της ψυχικής υγείας τους. Κάτι τέτοιο σχετίζεται με το βαθμό 

κατανόησης των αναγκών των παιδιών τους και την αναγκαιότητα εκπαίδευσής τους σε ζητήματα 

θεραπευτικών παρεμβάσεων και ειδικότερα σε θέματα δύσκολων συμπεριφορών. Έτσι, καθίστανται 
συνθεραπευτές σε ένα πλαίσιο πρώιμης παρέμβασης με αρωγό την επίσημη και ανεπίσημη κοινωνική 

υποστήριξη (Γενά, 2007, σ. 427).  
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Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανίχνευση και καταγραφή των απόψεων εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής που υπηρετούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το αν 

μπορεί να αποδειχθεί επωφελής η περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέσω των προγραμμάτων της, 
στους/στις μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Η έρευνα ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του 2020 με 

τη χρήση ερωτηματολογίου σε 49 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 49 εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής της νήσου Ρόδου.  
Από τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τονίζουν τα οφέλη της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας πως οι μαθητές/τριες προσλαμβάνουν σπουδαία 
οφέλη σε όλους τους τομείς ανάπτυξής τους. Επίσης, επισημαίνουν την αναγκαιότητα για συνδρομή 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη συνεκπαίδευση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες στη γενική τάξη.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 

κατέδειξαν την αναγκαιότητα πραγματοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε μαθητές/τριες 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφόσον προσφέρουν σπουδαία οφέλη σε όλους τους τομείς 

ανάπτυξής τους. 

 
Λέξεις-κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Γενική Αγωγή, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Εδώ και μισό αιώνα η περιβαλλοντική εκπαίδευση αναπτύσσεται και εξελίσσεται στον 

εκπαιδευτικό χώρο και επιτυγχάνει τη διάδοση των περιβαλλοντικών εννοιών διά μέσω των 

σχολικών μαθημάτων και των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αναμφισβήτητα, η 
σύνδεση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα κρίνεται ιδιαίτερα 

αποτελεσματική (Cantrel & Baron, 1994), καθώς είναι εφικτό να επιτευχθούν πολλαπλοί διδακτικοί 
στόχοι από τους εκπαιδευτικούς, δίχως να προκύπτει αποδυνάμωση του κάθε γνωστικού 

αντικειμένου (Liebermann, 1995). 

Στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να εξοικειωθούν οι διάφορες κοινωνικές 
ομάδες με το φυσικό περιβάλλον,  με την αναγνώριση και κατανόηση των οικοσυστημάτων και των 

περιβαλλοντικών αξιών, καθώς και με τη διαμόρφωση υπεύθυνων μαθητών, οι οποίοι μελλοντικά θα 
γίνουν υπεύθυνοι πολίτες και θα διακατέχονται από περιβαλλοντική συνείδηση (Γούπος, 2005).  

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα πλαίσια των γενικών σχολείων, με αποτέλεσμα η 
εκπαιδευτική κοινότητα και οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτή να στρέφουν την προσοχή 

τους στις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη 
σχολική τους αποτυχία (Καΐλα, 1996).  

Η σχέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης τονίζεται 

στη διεθνή έρευνα, κάνοντας εμφανές πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί χρήσιμο και 
δυναμικό εργαλείο για την ειδική αγωγή και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο σε όλα τα 

προγράμματα εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια διάφορες έρευνες έχουν αναγνωρίσει πως η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή ακολουθούν παρόμοιες κοινές πορείες, καθώς 

φαίνεται να διακατέχονται από κοινές αρχές, στόχους και μεθόδους (Δημακοπούλου, 2010).  

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή μπορούν να συνδεθούν, καθώς αμφότεροι 
οι τομείς επιδιώκουν να καλλιεργήσουν τον σεβασμό της πολυμορφίας και να προωθήσουν τη 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις, η ποικιλομορφία 
των ατόμων με αναπηρίες δεν τους στερεί το δικαίωμά τους και την ικανότητά τους να συμμετέχουν 

σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα ως ενεργοί πολίτες. Ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση αποτελεί έναν τρόπο κοινωνικής ένταξης, αποδοχής και ενεργού συμμετοχής για όλους, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προωθώντας 

την επίγνωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων (Ziadat, 2009). 
Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε 

παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δημιουργεί σημαντική βελτίωση στη 
γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη (Lappa, Kyparissos & Paraskevopoulos, 

2016). Συνάμα, είναι ένα μέσο για να τονισθούν οι αξίες της «παιδαγωγικής της συμπερίληψης», 
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μέσα από την ομαδική εργασία και τη μάθηση σε ετερογενείς ομάδες (Sturomski, 1997). Έρευνες 

έχουν δείξει πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Sunal & Sunal, 2003), ενώ ακόμη βελτιώνει τη σχολική τους επίδοση 
και τη συμπεριφορά τους εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου (Archie, 2003).  

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, 
αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές δράσεις και στην απόκτηση περιβαλλοντικής 

συνείδησης, συνεπώς οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες πρέπει να εντάσσονται με συνέχεια στην 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και των τμημάτων 
ένταξης (Αναστασίου, κ.ά., 2004). Η συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε τέτοιες δράσεις επιδρά θετικά ως προς τις γνώσεις και το ενδιαφέρον τους 
απέναντι στο περιβάλλον, αλλά για να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά πρέπει να υπάρχει 

προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και χρήση κατάλληλων στρατηγικών, μέσα από ένα 

διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Κουλουμπαρίτση, 2005).  
Παράλληλα, οι Lappa, Kyparissos & Paraskevopoulos (2016) και οι Lappa & Mantzikos (2019) 

υποστηρίζουν πως η μελέτη περιβάλλοντος αποτελεί ένα πολύ καλό μεθοδολογικό «εργαλείο» για 
την εκπαίδευση και την απόκτηση βασικών γνώσεων των παιδιών με ειδικές μαθησιακές  ανάγκες ή 

/ και αναπηρίες. Όπως αναφέρει και η έρευνα των Stavrianos & Spanoudaki (2015) σε ειδικά σχολεία 

στην Ελλάδα, οι δράσεις των παιδιών σε κήπους και πράσινους χώρους βοηθά στο να αναπτύξουν 
τις κοινωνικές και προεπαγγελματικές δεξιότητες τους και να ενισχύσουν τη συναισθηματική τους 

ανάπτυξη.  
Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε ο Stavrianos (2016), η χρήση της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης αποτελεί κινητήρια δύναμη για την προώθηση της συμπερίληψης των παιδιών με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο ερευνητής εφάρμοσε τη μεταμόρφωση μιας 
σχολικής αυλής σε έναν σχολικό κήπο ως παράδειγμα του πώς οι περιβαλλοντικές εμπειρίες στους 

εξωτερικούς χώρους μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στο παιδί με 
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της κοινωνικοποίησης μεταξύ των παιδιών, των 

ευεργετικών σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών και της θετικής στάσης προς το «σχολείο για όλους».  

Τη συμπερίληψη μαθητών με αυτισμό, αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τη 
βοήθεια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διερευνά η μελέτη της Dumais (2016), σύμφωνα με την 

οποία είναι πολλαπλά τα οφέλη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους μαθητές αυτούς. Η έρευνά 
της, η οποία βασίστηκε στη μέθοδο των συνεντεύξεων και στην παρατήρηση, και η οποία έρευνα 

έλαβε χώρα σε δημοτικό σχολείο στο Κολοράντο, ανέδειξε πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση βοηθά 

να συμπεριληφθούν καλύτερα οι μαθητές με αυτισμό, αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Συμπερασματικά, πέρα από το γεγονός πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή 

και εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικές μορφές, μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά μέσα στα 
πλαίσια της ενταξιακής παιδαγωγικής, καθώς στοχεύουν και επιδιώκουν τη συνεργασία των ατόμων, 

την κατάρριψη των στερεοτύπων, προκαταλήψεων, συμπεριφορών και αντιλήψεων (Δημητρίου, 

2005), συμβάλλουν και στην πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα, η οποία είναι μέρος ευρύτερης έρευνας, αποσκοπεί στην ανίχνευση και 
καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αλλά και των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής που υπηρετούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το αν μπορεί να 

αποδειχθεί επωφελής η περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέσω των προγραμμάτων της, στους/στις 
μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου και συμμετείχαν σε αυτή συνολικά ενενήντα 
οκτώ (98) εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 49 ήταν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εργαζόνταν ως 
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παράλληλη στήριξη και 49 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής. Η έρευνα υλοποιήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου 

– Μαρτίου 2020 με τη χρήση ερωτηματολογίου.  

Στην παρούσα έρευνα, η σύνδεση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον 
ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

πραγματοποίησης αρκετών ανάλογων ερευνών στον ελλαδικό χώρο συνιστούν το γενικότερο πλαίσιο 
της προβληματικής, σημαντικότητας και πρωτοτυπίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και 

εστιάζοντας στις απόψεις των ειδικών παιδαγωγών και των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής του 

νησιού της Ρόδου αναφορικά με το κατά πόσο η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνεισφέρει στην 
γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με ιδιαιτερότητες.  

Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε αποκλειστικά από τον ερευνητή στο χρονικό διάστημα 
από Ιανουάριο μέχρι και Μάρτιο του 2020. Ως μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας αξιοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο ξεχωρίζει για την δυνατότητα της εύκολης κατασκευής του, 

καθώς και της γρήγορης συλλογής δεδομένων από μεγάλο πλήθος ατόμων (Oppenheim, 2000). 
Χαρακτηριστικό, επίσης, του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου αποτελεί το γεγονός ότι ο 

ερευνητής δεν επηρεάζει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο τους 
συμμετέχοντες να δώσουν ειλικρινείς απαντήσεις (Κυριαζή, 2001). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν η απογραφική για τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης και η απλή τυχαία 

δειγματοληπτική για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής.  
Αρχικά, γινόταν τηλεφωνική επικοινωνία του ερευνητή με τον/την διευθυντή/διευθύντρια του 

εκάστοτε σχολείου με σκοπό να ενημερώσει για τον σκοπό της επίσκεψής του, την αναγκαιότητα 
συμμετοχής στην έρευνά του, καθώς και να ζητήσει την άδεια τόσο εκείνου, όσο και των 

εκπαιδευτικών, ώστε να επισκεφτεί το σχολείο για να αφήσει τα ερωτηματολόγια. Το 

ερωτηματολόγιο το παρέδιδε ο ίδιος ο ερευνητής σε κλειστό ατομικό φάκελο. Έπειτα από 5 μέρες, ο 
ερευνητής επέστρεφε στο σχολείο για να παραλάβει τα απαντημένα ερωτηματολόγια. 

Η ανάλυση των δεδομένων ακολούθησε έπειτα από τη συλλογή όλων των ερωτηματολογίων 
από τον ερευνητή. Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS της έκδοσης 

25.0 της εταιρείας IBM των Windows, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε και η στατιστική τους ανάλυση. 

Αρχικά, προκειμένου να απαντηθούν τα  ερευνητικά ερωτήματα πραγματοποιήθηκε περιγραφική 
στατιστική ανάλυση μέσω πινάκων συχνοτήτων και γραφημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

υπολογίστηκε και ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha (Γναρδέλλης, 2013), ώστε να γίνει έλεγχος 
της αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα περιλαμβάνει συνολικά 28 ερωτήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε (5) 
ενότητες. Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα περιγραφικά αποτελέσματα 9 ερωτημάτων, 

τα οποία αναφέρονται σε απόψεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σχετικα  με τη συμβολή 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως προς την προσωπικότητα, ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

(κινητικές, αντιληπτικές, αισθητηριακές), ως προς την αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών/τριών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ανακύκλωση και ως προς την ανάπτυξη της 
περιβαλλοντικής τους στάση. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 98 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 49 (ή ποσοστό 50%) είναι 
εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής  και ισάριθμοι εκπαιδευτικοί 49 (ή ποσοστό 50%) είναι εκπαιδευτικοί 

Ειδικής Αγωγής. Ως προς το φύλο, οι 69 (ή ποσοστό 70,4%) είναι γυναίκες και οι 29 (ή ποσοστό 
29,6%) είναι άνδρες. 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν σχετικά με τον βαθμό που θεωρούν πως η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό «μέσο» για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 98 εκπαιδευτικούς, οι 48 (ή ποσοστό 52,7%) 

θεωρούν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό «μέσο», οι 16 (ή ποσοστό 17,6%) 
θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό «μέσο», ενώ μόλις ένας εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 1,1%) 

θεωρεί ότι είναι λίγο σημαντικό. Επιπλέον,  οι 26 (η ποσοστό 28,6%) θεωρούν ότι είναι αρκετά 
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σημαντικό «μέσο». Ωστόσο, 7 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 7,1%) δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη 

ερώτηση. 

Στην επόμενη ερώτηση ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας 
ή διαφωνίας τους σχετικά με το εάν μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενδυναμώνεται η 

αυτοεκτίμηση και βελτιώνεται η ψυχική ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 98 εκπαιδευτικούς, οι 40 (ή ποσοστό 40,8%) συμφωνούν 

απόλυτα και οι 55 (ή ποσοστό 56,15) συμφωνούν ότι μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

ενδυναμώνεται η αυτοεκτίμηση και βελτιώνεται η ψυχική ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ οι 2 (ή ποσοστό 2%) ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την αντίληψη 

αυτή. Επίσης ένας εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 1%) δεν απάντησε στη συγκεκριμένη δήλωση.  
Ακολούθως, ρωτήθηκαν σχετικά με τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους αναφορικά με το 

εάν μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οι μαθητές/τριες με ιδιαιτερότητες αναγνωρίζουν τον 

εαυτό και τις δυνατότητές τους. Από τα δεδομένα προκύπτει πως από τους 98 εκπαιδευτικούς, οι 21 
(ή ποσοστό 21,4%) συμφωνούν απόλυτα ότι μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αναγνωρίζουν 

τα παιδιά καλύτερα τον εαυτό και τις δυνατότητές τους, οι 68 (ή ποσοστό 69,4) συμφωνούν, ενώ οι 
9 (ή ποσοστό 9,2%) ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την αντίληψη αυτή.  

Σε επόμενη ερώτηση, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας 

ή διαφωνίας τους ως προς το εάν μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βελτιώνεται η σχολική 
πρόοδος και η επίδοση των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από τα δεδομένα 

προκύπτει ότι από τους 98 εκπαιδευτικούς, οι 24 (ή ποσοστό 24,5%) συμφωνούν απόλυτα και οι 56 
(ή ποσοστό 57,1%) συμφωνούν ότι μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βελτιώνεται η σχολική 

πρόοδος και η επίδοση των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ ένας εκπαιδευτικός 

(ή ποσοστό 1%) διαφωνεί και οι 17 (ή ποσοστό 17,3%) ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την 
αντίληψη αυτή. 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ρωτήθηκαν σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισης 
των μαθητών/τριών με ιδιαιτερότητες στην κινητική δραστηριότητα της συλλογής σκουπιδιών και 

χόρτων. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 98 εκπαιδευτικούς, οι 78 (ή ποσοστό 79,5%) 

θεωρούν ότι οι μαθητές πραγματοποιούν πολύ έως πάρα πολύ τη δραστηριότητα της συλλογής 
σκουπιδιών και χόρτων, ενώ οι 2 (ή ποσοστό 2%) θεωρούν ότι οι μαθητές πραγματοποιούν λίγο τη 

δραστηριότητα αυτή. Επίσης, οι 18 (ή ποσοστό 18,4%) πραγματοποιούν αρκετά τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.  

Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών/τριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην αντιληπτική δραστηριότητα της αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων, από τους 98 εκπαιδευτικούς, οι 50 (ή ποσοστό 51%) θεωρούν 

ότι οι μαθητές αναγνωρίζουν και κατηγοριοποιούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα αρκετά και οι 34 
(ή ποσοστό 34,7%) θεωρούν ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται στη δραστηριότητα αυτή από πολύ έως 

πάρα πολύ. Ωστόσο, οι 14 (ή ποσοστό 14,3%) θεωρούν ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα από λίγο έως καθόλου. 
Στην ερώτηση σχετικά με τον βαθμό αντοπόκρισης των μαθητών/τριών στην αισθητηριακή 

(οπτική) δραστηριότητα του εντοπισμού των περιβαλλοντικών προβλημάτων με βάση την όραση, 
από τους 98 εκπαιδευτικούς, οι 65 (ή ποσοστό 66,3%) θεωρούν ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται από 

πολύ έως πάρα πολύ και οι 32 (ή ποσοστό 32,7%) θεωρούν ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται αρκετά. 
Ωστόσο, ένας εκπαιδευτικός (ποσοστό 1%) θεωρεί ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα λίγο.  

Στη συνέχεια ρωτήθηκαν σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών/τριών στην 
κατανόηση των πλεονεκτημάτων της ανακύκλωσης για το περιβάλλον. Από τα δεδομένα προκύπτει 

ότι από τους 98 εκπαιδευτικούς, οι 61 (ή ποσοστό 62,2%) θεωρούν ότι οι μαθητές κατανοούν πολύ 
έως πάρα πολύ τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης για το περιβάλλον και οι 34 (ή ποσοστό 34,7%) 

πιστεύουν ότι οι μαθητές τα κατανοούν αρκετά. Ωστόσο, οι 3 (ή ποσοστό 3,1%) θεωρούν ότι οι 

μαθητές κατανοούν λίγο τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης για το περιβάλλον.  
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Ακολουθεί η ερώτηση, σχετικά με το εάν οι μαθητές/τριές με ιδιαιτερότητες συμμετέχουν 

εθελοντικά σε ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος, κατόπιν της συμμετοχής τους σε προγράμματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, από τα δεδομένα προκύπτει πως από τους 98 
εκπαιδευτικούς οι 45 (ή ποσοστό 45,9%) θεωρούν πως οι μαθητές/τριές συμμετέχουν αρκετά σε 

εθελοντικές ομάδες και οι 16 (ή ποσοστό 16,3%) θεωρούν ότι οι μαθητές συμμετέχουν εθελοντικά 
από πολύ έως πάρα πολύ. Ωστόσο, 37 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 37,8%) θεωρούν ότι οι μαθητές 

συμμετέχουν εθελοντικά από λίγο έως καθόλου.  

3. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό «μέσο» για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Ακόμη, η πλειοψηφία υποστήριξε πως μέσω της συμμετοχής των μαθητών/τριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να  

αναγνωρίσουν τα παιδιά καλύτερα τον εαυτό και τις δυνατότητές τους, να περιοριστούν οι 
ανεπιθύμητες συμπεριφορές και δυσλειτουργίες, να ενδυναμωθεί η αυτοεκτίμηση και ψυχική τους 

ανάπτυξη, καθώς και να ενισχυθεί η συναισθηματική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών αυτών. 
Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών θεωρεί πως μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

βελτιώνεται η σχολική πρόοδος και η επίδοση των μαθητών/τριών με ιδιαιτερότητες.  

Η περιγραφική ανάλυση για τις απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 
σχετικά με τα οφέλη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

(κινητικών, αντιληπτικών, αισθητηριακών) των μαθητών/τριών με ιδιαιτερότητες ανέδειξε πως οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

πραγματοποιούν με μεγαλύτερη προτίμηση τη δραστηριότητα της συλλογής χόρτων και διάφορων 

σκουπιδιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων. Ως προς την ανάπτυξη των αντιληπτικών 
δεξιοτήτων, οι περισσότεροι από τους  εκπαιδευτικούς ανέφεραν ως πιο προτιμητέα από τους 

μαθητές τη δραστηριότητα της αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων. Τέλος, σχετικά με την ανάπτυξη των αισθητηριακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών 

με ιδιαιτερότητες, η πλειοψηφία του δείγματος ανέφερε πως οι μαθητές αναπτύσσουν σε μεγάλο 

βαθμό απτικές δεξιότητες (αναγνώριση ανακυκλώσιμων υλικών με βάση την αφή) και οπτικές 
δεξιότητες (εντοπισμός περιβαλλοντικών προβλημάτων με βάση την όραση). 

Τα παραπάνω πορίσματα είναι σύμφωνα με την έρευνα των Sartini, Knight & Collins (2013), 
σχετικά με τη δέσμευση των μαθητών και την οικοδόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Είναι επίσης 

σύμφωνα και με άλλους ερευνητές, που αναφέρουν ότι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης σε παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δημιουργεί σημαντική 
βελτίωση στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη (Lappa, Kyparissos & 

Paraskevopoulos, 2016) και βελτιώνει τη σχολική τους επίδοση, αλλά και τη συμπεριφορά τους εντός 
και εκτός του σχολικού πλαισίου (Archie, 2003). Όπως σε συμφωνία αναφέρουν και στην έρευνα 

τους οι Λάππα, Μαντζίκος & Παρασκευόπουλος (2019), η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να 

συνεισφέρει σημαντικά στην ειδική αγωγή και να παρέχει σπουδαία οφέλη στα παιδιά με αναπηρίες 
σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής τους. Ομοίως τα πορίσματα της παρούσας έρευνας είναι σε 

συμφωνία και με τη μελέτη της Dumais (2016), που αναφέρει τα πολλαπλά τα οφέλη της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους μαθητές αυτούς. 

Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την οικοδόμηση 
γνώσεων από τους/τις μαθητές/τριες με ιδιαιτερότητες ως προς την ανακύκλωση, κατόπιν της 

συμμετοχής τους σε σχετικά προγράμματα. Η ανάλυση ανέδειξε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι οι μαθητές κατανοούν την έννοια και τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης από πολύ έως 
πάρα πολύ, όπως ομοίως και τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης για το περιβάλλον, καθώς και τα 

οφέλη της ανακύκλωσης για τον ίδιο τον άνθρωπο. Επίσης, φάνηκε πως τα παιδιά αναγνωρίζουν τα 
υλικά που ανήκουν στα ανακυκλώσιμα, αλλά και στην εκμάθηση των συνηθισμένων λαθών που 

γίνονται κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης. Τα πορίσματα αυτά είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα 
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βιβλιογραφία, που τονίζει το ρόλο της ανακύκλωσης, όπως για παράδειγμα υποστηρίζεται στην 

έρευνα της Dimakopoulou (2009), της Γαλιατσάτου (2015), καθώς και στις μελέτες που έχουν γίνει 

από τους Διδάχου & Παπανικολάου (2012).  
Ένα ακόμη σημείο που μελετήθηκε ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη και υιοθέτηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής στάσης από τους/τις 
μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εν λόγω ανάλυση ανέδειξε πως οι περισσότεροι 

από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι οι μαθητές/τριες έχουν σε μεγάλο βαθμό ενεργή συμμετοχή σε 

προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, συμμετέχουν σε προγράμματα 
ανακύκλωσης, περιορίζουν τη ρίψη απορριμμάτων στο δρόμο, συμμετέχουν εθελοντικά σε ομάδες 

προστασίας του περιβάλλοντος και εκφράζουν μεγάλη προθυμία ως προς τη συμμετοχή τους σε 
δραστηριότητες του σχολείου, στα πλαίσια του μαθήματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα 

παραπάνω πορίσματα είναι σύμφωνα με  τη μελέτη της Spanoudaki (2015), η οποία τόνισε τη θετική 

στάση που έχουν οι μαθητές, σχετικά με την αξιοποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 
σχολικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του έργου "School Garden", αλλά και με την έρευνα των 

Μιχαηλίδη, Κιµιωνή & Χαραλαμπίδου (2000), όπου φαίνεται πως τα παιδιά δείχνουν θετική στάση 
και αυξημένη συμμετοχή σε δράσεις δεντροφύτευσης, καθαρισμού χώρων και δραστηριοτήτων 

ανακύκλωσης υλικών. Είναι όμως αντίθετα με την έρευνα των Veselinovska & Osogovska (2012), 

οι οποίοι αναφέρουν πως η συμμετοχή των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο σχολείο δεν είναι ικανοποιητική.  

  Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή και 
εκπαίδευση σχετίζονται άμεσα, με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ειδική 

αγωγή να δημιουργεί σημαντική βελτίωση στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

των παιδιών. Επιπλέον, συνεισφέρει στην οικοδόμηση γνώσεων για το περιβάλλον και την υπεύθυνη 
περιβαλλοντική στάση, τονίζοντας την αξία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη βελτίωση της 

σχολικής τους επίδοσης, αλλά και της συμπεριφοράς τους εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου, 
παρέχοντας σπουδαία οφέλη στα παιδιά με αναπηρίες σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής τους. 

 Η χρήση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί κινητήρια δύναμη για την προώθηση της 

συμπερίληψης των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα 
με την αξιοποίηση ενός σχολικού κήπου, προσβάσιμων παιδικών χαρών με επιλογές για εξερεύνηση 

και μάθηση στη φύση, αλλά και του παιχνιδιού, της μάθησης και της δράσης στο δάσος και στην 
ύπαιθρο. Ο θετικός αντίκτυπος ενός πράσινου περιβάλλοντος μάθησης είναι ακόμη πιο σημαντικός 

όταν τα παιδιά έχουν αναπηρίες, μαθησιακές διαταραχές, προβλήματα προσοχής και διαταραχές του 

φάσματος του αυτισμού. Σε ένα άτυπο φυσικό περιβάλλον αυτά τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα από 
ό,τι σε μια τάξη και ως εκ τούτου, ένα οικολογικό περιβάλλον μάθησης αυξάνει σημαντικά τις 

πιθανότητες να ενταχθούν στην κοινωνία.   
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ 
 

Τσικριτσή Αικατερίνη 

Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής 
 

Περίληψη 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συμβολής των 

σχηματοποιήσεων/μοντελοποιήσεων, ως μέσου αναπαράστασης των αριθμητικών ποσοτήτων, στη 

βελτίωση της εκμάθησης του αλγόριθμου της αφαίρεσης, μαθητών με δυσαριθμησία, ηλικίας 8-9 
ετών. Η θεωρητική λογική της έρευνας, θεμελιώνεται στο μεταθετικιστικό παράδειγμα έρευνας με 

διενέργεια πειραματικής έρευνας μεμονωμένης περίπτωσης, με επιλογή της εμπειρικής ερευνητικής 
μεθόδου. Βάσει μιας σειράς διαγνωστικών και πειραματικών ελέγχων, πέντε μαθητές με προφίλ 

δυσαριθμησίας δέχτηκαν εξατομικευμένη παρέμβαση στους αλγόριθμους της αφαίρεσης με το 

σχηματοποιημένο μοντέλο της έρευνας και συγκρίθηκαν με πέντε μαθητές με προφίλ δυσαριθμησίας 
που ακολούθησαν τη συνήθη διδασκαλία. Η εστίαση της προκύπτουσας ερευνητικής εργασίας στη 

συμβολή της πειραματικής παρέμβασης, αναδεικνύει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των 
σχηματοποιήσεων/μοντελοποιήσεων, στη βελτίωση της αλγοριθμικής επίλυσης της αφαίρεσης, 

μαθητών με δυσαριθμησία. 

 
Λέξεις κλειδιά: δυσαριθμησία, μοντελοποίηση/σχηματοποίηση, αλγόριθμος αφαίρεσης 

 

1. Εισαγωγή 

Ενώ η μαθηματική επάρκεια είναι εφικτή στους περισσότερους μαθητές στα πλαίσια της 

τυπικής εκπαίδευσης, η ουσιώδη αυτή γνωστική ικανότητα υπονομεύεται στους μαθητές που 
εμφανίζουν δυσαριθμησία. Πρόκειται για μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή η οποία, σύμφωνα με το 

DSM – V (2013, σελ 67), εμφανίζεται ως προσδιοριστής της Ειδικής Μαθησιακής Διαταραχής, 
κωδικοποιείται με τον αριθμό 315.1 (F81.2) ως Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή με δυσκολία στα 

μαθηματικά ή/και εναλλακτικά δυσαριθμησία, με δυσκολίες στην αίσθηση των αριθμών, στην 
απομνημόνευση αριθμητικών δεδομένων, στον ακριβή ή ευχερή υπολογισμό και στον ακριβή 

μαθηματικό λογισμό.  
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Αν και την τελευταία δεκαετία η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο διανύει μια περίοδο 

μεγαλύτερης ανάπτυξης, η οποία συναρτάται αφενός με τη δυσμένεια που μπορεί η διαταραχή να 

επιφέρει σε πολλαπλούς τομείς στη ζωή του παιδιού και αφετέρου με το υψηλό ποσοστό 
επιπολασμού, το οποίο ανέρχεται στο 3-6,5% του πληθυσμού (Cornoldi, & Lucangeli, 2004), πολλά 

ζητήματα παραμένουν υπό διερεύνηση ή/και άγνωστα. Μεταξύ αυτών είναι οι προσπάθειες 
εξεύρεσης και εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων υποστήριξης της εννοιολογικής και 

διαδικαστικής μαθηματικής κατανόησης των μαθητών. Στη βάση της αντίληψης της αξίας της 

εφαρμογής ευρετικών (heuristic) στρατηγικών (στρατηγικών επίλυσης προβλήματος, γνώσης και 
χρήσης μορφών αναπαραστάσεων και εργαλείων) που αναπτύχθηκε από τον Polya (1945), αρκετοί 

ερευνητές (Griffin, & Jitendra, 2009∙ Jitendra et al., 1999∙ van Garderen, 2007) προσπάθησαν να 
αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διδασκαλίας βασισμένες σε σχήματα 

(Schema-Based Instruction, SBI) με επίκεντρο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων 

σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Στη βάση των πορισμάτων των μελετών 
αυτών υποστηρίζεται τόσο η αποτελεσματικότητα των οπτικών αναπαραστάσεων όσο και των 

στρατηγικών διδασκαλίας βασισμένες σε σχήματα (Schema-Based Instruction, SBI) στην επίλυση 
προβλημάτων.  

Στον χώρο της ειδικής αγωγής ενώ η χρήση των οπτικών αναπαραστάσεων στα μαθηματικά 

αποτελεί μια έντονα συνιστώμενη πρακτική (Σαλβαράς, 2011∙ Σαλβαράς, & Σαλβαρά, 2011), και 
παρεμβατικές μελέτες πιστοποιούν τα οφέλη αυτής (Griffin, & Jitendra, 2009∙  van Garderen, 2007∙ 

Sharma, 2016), λίγα είναι γνωστά για τη γνώση και την εκπαιδευτική έμφαση που δίνουν σε αυτές 
οι ειδικοί εκπαιδευτικοί. Ευρήματα πρόσφατης μελέτης των van Garderen και συν. (2016), 

αποκαλύπτουν ότι: (α) ενώ οι εκπαιδευτικοί της ειδικής εκπαίδευσης κατέχουν γνώσεις για τις 

οπτικές αναπαραστάσεις, οι εξηγήσεις που δίνουν γι’ αυτές στερούνται βάθους και χρειάζονται 
επέκταση και τελειοποίηση, και (β) λόγω των περιορισμένων γνώσεών τους, η χρήση των 

οπτικοποιήσεων περιορίζεται σε ένα περιφερειακό ρόλο στην εκπαίδευση των μαθηματικών.  
Από την άλλη, η βιβλιογραφία σχετικά με την πιο αποτελεσματική στρατηγική διδασκαλίας, 

στην ανάπτυξη ενός στέρεου εννοιολογικού και διαδικαστικού υπόβαθρου στις βασικές μαθηματικές 

γνώσεις και δεξιότητες, παραμένει λιγοστή (Arslan, & Yavuz, 2012), και ακόμη περισσότερο η 
έρευνα σχετικά με τη διαδικαστική διευκόλυνση των αλγόριθμων των πράξεων μέσω των 

μοντελοποιήσεων/σχηματοποιήσεων. 

1.1. Εννοιολογική οριοθέτηση  

Η μοντελοποίηση/σχηματοποίηση είναι μια δραστηριότητα σχηματικής απεικόνισης – 

αναπαράστασης μιας αλγοριθμικής διαδικασίας ή ενός προβλήματος ή ευρύτερα μιας μαθηματικής 
σχέσης (Κολέζα, 2009, σελ. 362, Σαλβαράς, 2011, σελ. 121). Αποτελεί μέσο αναπαράστασης  των 

σημαντικότερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μιας έννοιας με μια μορφή που είναι πιο εύκολη να 
ερμηνευθεί. Η μοντελοποίηση/σχηματοποίηση θεωρείται ότι λειτουργεί υποστηρικτικά της 

διαίσθησης, καθώς παρέχει ιδέες που η διαίσθηση δεν μπορεί να παρέχει (Gravemeijer, 1999), και 

αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις πραξιακές και συμβολικές κωδικοποιήσεις (Σαλβαράς, 
2011, σελ. 121). Σύμφωνα με τον Gravemeijer (1999), αποτελεί γέφυρα μεταξύ των «άτυπων 

πλαισιοθετημένων διαδικασιών λύσης και του τυπικού μαθηματικού συλλογισμού, ο οποίος 
συνδέεται με τη δημιουργία μιας νέας, για τους μαθητές, μαθηματικής πραγματικότητας» (σελ. 150).  

Ειδικότερα, η μοντελοποίηση/σχηματοποίηση των αλγόριθμων των πράξεων αποτελεί τη 
διαδικασία της σχηματικής αναπαράστασης των ποσοτήτων με κάποιο κώδικα, μέσω του οποίου οι 

ποσότητες εμφανίζονται ως ξεχωριστές οντότητες, ώστε να υπολογίζονται ευκολότερα, αλλά και να 

είναι ορατή η ομαδοποίηση και η ανταλλαγή θέσης με βάση τις αρχές του δεκαδικού συστήματος 
(Σαλβαράς, 2011), για τη συγκρότηση της εννοιολογικής διεργασίας του αλγόριθμου. 

Κι ενώ ευρύτερα η ικανότητα της μοντελοποίησης αποτελεί στόχο των προγραμμάτων 
σπουδών στα μαθηματικά (Π. Ι., 2007, σελ. 7), στα πλαίσια του σχολείου η διαδικασία 

μοντελοποίησης απουσιάζει ή συρρικνώνεται στην έκθεση απλά των υπαρχόντων μοντέλων που το 
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διδακτικό εγχειρίδιο προσφέρει (Κολέζα, 2009∙ Σαλβαράς, 2011), χωρίς περαιτέρω χρόνο 

διερεύνησης και χωρίς οργανωτικές διαδικασίες μοντελοποίησης, ώστε οι μαθητές με δυσαριθμησία 

να διευκολυνθούν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων σχημάτων των μαθηματικών εννοιών και 
διαδικασιών.  

2. Η παρούσα έρευνα 

Στην εν λόγω έρευνα επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί η συμβολή της επίδρασης της 

μοντελοποίησης/σχηματοποίησης ως μέσο αναπαράστασης αριθμητικών μεγεθών, στην αλγοριθμική 

επίλυση της αφαίρεσης, μαθητών με δυσαριθμησία ηλικίας 8-9 ετών. Η θεωρητική λογική της 
έρευνας, θεμελιώνεται στο μεταθετικιστικό παράδειγμα έρευνας με διενέργεια πειραματικής έρευνας 

μεμονωμένης περίπτωσης (Mertens, 2009, σελ. 259), με  επιλογή της εμπειρικής ερευνητικής 
μεθόδου. 

Βάσει μιας σειράς διαγνωστικών ελέγχων οι μαθητές οι οποίοι ταξινομήθηκαν ως μαθητές με 

προφίλ δυσαριθμησίας χωρίστηκαν με συστηματική δειγματοληψία, σε δύο ισοπληθείς ομάδες των 
πέντε ατόμων. Την πρώτη ομάδα αποτέλεσαν μαθητές με δυσαριθμησία στους οποίους εφαρμόστηκε 

η πειραματική παρέμβαση έναντι της δεύτερης που συνιστούσε την ομάδα ελέγχου, στους μαθητές 
της οποίας δεν εφαρμόστηκε η πειραματική παρέμβαση. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες συγκρίθηκαν 

για να ελεγχθεί η σημειούμενη πρόοδος από τα χορηγούμενα τεστ με τη χρήση στατιστικής 

επεξεργασίας. 

2.1. Μέθοδος 

2.1.1. Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 μαθητές, ηλικίας 8-9 ετών, οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα 

μαθητών με δυσαριθμησία, (34 αγόρια, 26 κορίτσια Μ.Η = 101,53 μήνες, Τ.Α. = 1,17). Κατόπιν, ένα 

τυχαίο δείγμα 10 μαθητών, από το ήδη γνωστό δειγματοληπτικό πλαίσιο, το οποίο ήταν διαθέσιμο 
σε μορφή αριθμημένης λίστας με αύξοντα αριθμό και μέγεθος N = 60, χωρίσθηκε σε δύο ισοπληθείς 

ομάδες των πέντε ατόμων. Την πρώτη ομάδα αποτέλεσαν μαθητές με δυσαριθμησία στους οποίους 
εφαρμόστηκε η πειραματική παρέμβαση έναντι της δεύτερης ομάδας που συνιστούσε την ομάδα 

ελέγχου, στους μαθητές της οποίας δεν εφαρμόστηκε η πειραματική παρέμβαση, για τον εμπειρικό 

έλεγχο της υπόθεσης της έρευνας.  
Για τον εντοπισμό των μαθητών με προφίλ δυσαριθμησίας διεξήχθη ένας διαγνωστικός 

μαθηματικός έλεγχος αποτελούμενος από τρεις υποδοκιμές: υπολογισμός πράξεων, επίλυση 
αριθμητικών προβλημάτων και αριθμητική ευχέρεια. Επίσης, διεξήχθη ένας έλεγχος τη μη  λεκτικής 

νοημοσύνης με τις προοδευτικές μήτρες του Raven και έλεγχος της αναγνωστικής ικανότητας με το 

Τεστ Ανάγνωσης Τεστ-Α. Τα παιδιά με βαθμολογία στο τεστ μαθηματικών ικανοτήτων από το 10ο 
εκατοστημόριο και κάτω, μη λεκτική νοημοσύνη >85 (οι μαθητές έπρεπε να έχουν το απαιτούμενο 

επίπεδο της μη λεκτικής νοημοσύνης ως ένδειξη απουσίας γενικών νοητικών δυσλειτουργιών), και 
βαθμολογία στο τεστ αναγνωστικών ικανοτήτων από το 25ο εκατοστημόριο και πάνω και στους δύο 

δείκτες του τεστ, ταξινομήθηκαν στην ομάδα παιδιών με δυσαριθμησία. Οι μαθητές ήταν άπταιστοι 

ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, με φυσιολογική οπτική οξύτητα και χωρίς απώλεια ακοής. Τα 
παιδιά με ιστορικό άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών αποκλείστηκαν από τη μελέτη.  

2.1.2. Διαδικασία-Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας τηρήθηκε η κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών 

δεδομένων και σεβασμός για τα ατομικά και γενικά όλα τα συνταγματικά δικαιώματα των 
συμμετεχόντων και χορηγήθηκε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠ.Π.Ε.Θ.), κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Τμήματος Ερευνών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π), αρ. Πράξης 7/21-2-2019. 
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Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματώθηκε από τον Φεβρουάριο του 2019 έως και 

τον Απρίλιο 2019, μέσω μιας σειράς εργαλείων που σκοπό είχαν – μετά την ανίχνευση των 

συμμετεχόντων – τη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών με δυσαριθμησία στους αλγόριθμους της 
αφαίρεσης με δανεικό από τη στήλη των δεκάδων. Προς αυτό τον σκοπό συντάχτηκε το προτέστ – 

μετατέστ επίδοσης το οποίο δόθηκε στους μαθητές μετά την παρέλευση του α΄ τριμήνου της Γ΄ τάξης, 
όπου οι μαθητές είχαν ήδη διδαχτεί τους αλγόριθμους της αφαίρεσης με τριψήφιους αριθμούς. Η 

αξιολόγηση με το συγκεκριμένο τεστ επίδοσης έδειξε αν κατέκτησαν οι μαθητές, σε αναφορά με 

τους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (αξιολόγηση βάσει κριτηρίων) 
τους συγκεκριμένους στόχους. Η κατάκτηση των στόχων ορίστηκε σε επίπεδο κυριαρχίας/ 

καταμάθησης 90% και πάνω, δηλαδή να λύσουν οι μαθητές τις 9 από τις 10 ασκήσεις του τεστ που 
αφορούν στον συγκεκριμένο στόχο και δεν έχουν ανάγκη από στάθμιση (Σαλβαράς, 2011, σελ. 41-

42). 

Το προτέστ περιελάμβανε δέκα ασκήσεις αφαιρέσεων τριψήφιων αριθμών, έξι εξ αυτών με 
δανεικό από τη στήλη των δεκάδων και τέσσερις ασκήσεις με διάκριση αφαιρέσεων με δανεικό από 

αφαιρέσεις χωρίς δανεικό, όπου η κάθε άσκηση βαθμολογούνταν με 1 βαθμό. Το μετατέστ δε 
διαφοροποιούνταν σε καμία άσκηση και δόθηκε μετά τη διαμεσολάβηση της διδακτικής πράξης για 

τη μέτρηση εκ νέου της επίδοσης των μαθητών στους αλγόριθμους των πράξεων της αφαίρεσης.  

Οι πέντε μαθητές που αποτέλεσαν τους συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας για τον 
εμπειρικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας της πειραματικής παρέμβασης, δηλαδή αν η διδακτική 

διαμεσολάβηση με τη σχηματοποίηση/μοντελοποίηση των ποσοτήτων, επιδρά αιτιακά στην επίδοση 
των αλγόριθμων της αφαίρεσης, δέχτηκαν εξατομικευμένη υποστήριξη, ίδιας μορφής, διάρκειας 5 

διδακτικών ωρών και αξιολογήθηκαν σε κάθε μια παρέμβαση με σχετικό φύλλο ελέγχου. Στην ομάδα 

ελέγχου δε διενεργήθηκε καμία αλλαγή από τη συνήθη διδασκαλία.  

2.1.3. Διαμεσολάβηση διδακτικής πράξης 

Πρώτη Φάση. Μαθησιακό συμβόλαιο/Προσανατολισμός των μαθητών 
Σε αυτή τη φάση προσανατολίζεται η σκέψη των μαθητών στο έργο (τι θα μάθουμε) και 

συγκεκριμένα την αφαίρεση τριψήφιων αριθμών με μετατροπή του μειωτέου στη στήλη των δεκάδων 

και εξηγούνται στους μαθητές οι ρόλοι: τι θα κάνει ο εκπαιδευτικός (θα δείξει και θα εξηγήσει, θα 
καθοδηγήσει να κάνουν το ίδιο στο τετράδιό τους) και τι θα κάνουν εκείνοι (θα το ξανακάνουν και 

θα το λένε φωναχτά, ψιθυριστά και θα δίνουν οδηγίες στον εαυτό «τι να προσέξουν» π.χ. να 
μετατρέψω 1 Δ σε μονάδες και να τις μεταφέρω στη στήλη των μονάδων για να κάνω την αφαίρεση, 

αλλά και να μειώσω κατά μία τις Δ στη στήλη των δεκάδων) (Σαλβαράς, 2013α, σελ. 152). 

Δεύτερη Φάση. Προτυποποίηση / Μοντελοποίηση του ενεργήματος  
Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός δείχνει και εξηγεί πώς σκέφτεται. Γράφει την τριψήφια αφαίρεση  

                                      
 

 

στον πίνακα, και σε φάση προβληματισμού ρωτάει τον εαυτό του φωναχτά πώς θα πραγματοποιήσει 
την αφαίρεση όταν στη στήλη των μονάδων η αφαίρεση δεν πραγματοποιείται, γιατί ο επάνω αριθμός 

(μειωτέος) είναι μικρότερος από τον κάτω αριθμό τον αφαιρετέο. Προσδιορίζει το ζητούμενο (το 
σημαντικό σημείο), ως αφόρμηση προβληματισμού για να αποτελέσει στη συνέχεια το πρότυπο για 

παρατήρηση και μίμηση (Σαλβαράς, 2013α, σελ. 151). Για την επίτευξη του διδακτικού στόχου σ’ 
αυτή τη φάση χρησιμοποιείται ο τρόπος μη συμβολικής αναπαράστασης, αυτός της σχηματοποίησης.  

Σχηματοποίηση: Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί στον πίνακα το παρακάτω πλαίσιο (Βλ. Σχήμα 1.), 

όπου οι συμβολικοί αριθμοί της τριψήφιας αφαίρεσης αναπαρίστανται με μία μη συμβολική μορφή, 
δηλαδή αναπαρίστανται ως ποσότητα με τη μορφή σχημάτων.  

 
 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

123 

 

Η σχηματοποίηση που χρησιμοποιείται έρχεται ως αποτέλεσμα της επαφής των μαθητών με τα 

πραξιακά σύμβολα του ομαδοποιήσιμου μοντέλου δεκαδικής βάσης. Αυτό σημαίνει πως η 1 (μία) 

εκατοντάδα     αναπαρίσταται ως ένα        τετράγωνο σχήμα, η 1 (μία) δεκάδα    ως ένα    

ορθογώνιο σχήμα και η μία (1) μονάδα        ως          κύκλος.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση των ποσοτήτων των συμβολικών αριθμών 

 

Το παραπάνω σχηματοποιημένο μοντέλο υποβοηθείται από τον λεκτικό τύπο αναπαράστασης 
των αριθμών, αυτών των αριθμολέξεων, αλλά και της λεκτικής επένδυσης της σχηματικής 

διαδικασίας επίλυσης του αλγόριθμου. 

Προφορικός λόγος/Λεκτική επένδυση: Ξεκινάμε την κάθετη αφαίρεση πάντα από τη στήλη των 
μονάδων και πάντα από τον μειωτέο, δηλαδή τον επάνω αριθμό και λέμε: 4 μονάδες να αφαιρέσω, 

δηλαδή να απομακρύνω τις  6 μονάδες δε γίνεται. Μετατρέπουμε μια δεκάδα από τις 5 (πέντε) 
αρχικές που έχουμε σε μονάδες και τις πάμε στη στήλη των μονάδων, οπότε οι μονάδες γίνονται 

συνολικά 14.  

Το σχηματοποιημένο μοντέλο παίρνει τη μορφή του Σχήματος 2. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Σχηματική αναπαράσταση των ποσοτήτων των συμβολικών αριθμών και αναδόμηση του μειωτέου στη στήλη των 

δεκάδων κατά την αφαίρεση 

 
Για τη διευκόλυνση του μαθητή σχηματικά στην έννοια και χρήση της αφαίρεσης, η οποία 

αναφέρεται στην απόσπαση – απομάκρυνση ενός τμήματος ενός αριθμού ή μιας ποσότητας από μια 

άλλη, εξασκούμε τον μαθητή στη στρατηγική της γεφύρωσης προς τα πίσω (Καραγιαννάκης, 2018, 
σελ. 72). Πρόκειται για τη στρατηγική αφαίρεσης κατά την οποία κάνουμε διαδοχικές αφαιρέσεις 

μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αναπαριστούμε τις 14 μονάδες τόσο σχηματικά όσο 
και συμβολικά και αποσπάμε – απομακρύνουμε τις 6 μονάδες όπως φαίνεται στο Σχήμα 2α.  
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Σχήμα 2α. Στρατηγική γεφύρωσης προς τα πίσω 

 
Η λεκτική επένδυση είναι η εξής: Στόχος μου είναι από τις 14 μονάδες να αφαιρέσω – αποσπάσω τις 

6. Αφαιρώ πρώτα τις 4 μονάδες μένοντας έτσι 10 μονάδες και στη συνέχεια αποσπώ τις άλλες 2, με 

αποτέλεσμα να μου μένουν 8 μονάδες.  
Στη βάση του παραπάνω σχήματος εξασκούμε επάλληλα τους μαθητές στην αριθμητική 

διαδικασία της αντίστροφης καταμέτρησης.  
Στη συνέχεια πάμε στη στήλη των δεκάδων του σχήματος 2., και λέμε ότι οι δεκάδες του 

μειωτέου είναι πια 4 και όχι 5, καθώς τη μία δεκάδα την πήραμε και την μετατρέψαμε προηγουμένως 

σε μονάδες. Επομένως, στη στήλη των δεκάδων λέμε: 4 δεκάδες να αφαιρέσω, να απομακρύνω τις 3 
δεκάδες, γίνεται μου κάνει 1 και το γράφω. Τέλος, πάω στη στήλη των εκατοντάδων και λέω 6 

εκατοντάδες να αφαιρέσω τη 1 εκατοντάδα μου κάνει 5 εκατοντάδες και το γράφω.  
Το τελικό σχηματοποιημένο μοντέλο που προκύπτει έχει τη μορφή του Σχήματος 3. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. Τελικό σχηματοποιημένο μοντέλο αφαίρεσης 

 

Συμβολικό στάδιο. Αμέσως μετά το σχηματικό στάδιο αφαίρεσης των ποσοτήτων ακολουθεί η άμεση 
σύνδεση της συμβολικής μορφής της πράξης της αφαίρεσης για να αντιληφθεί ο μαθητής τη σχέση 

μεταξύ συμβόλων και της σχηματικής εκτέλεσης της πράξης που προηγήθηκε (Σχήμα 4) 

   
 

 
 

 

 
 

 

Σχήμα 4. Συμβολικό στάδιο 

 

Η λεκτική επένδυση της συμβολικής αφαίρεσης είναι ανάλογη της λεκτικής επένδυσης της 
σχηματικής αφαίρεσης, και αποτελεί φυσική συνέχεια των σταδίων επαφής με την αφαίρεση που 
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της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου

Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου

προηγήθηκαν, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό βοηθά στην κατανόηση των ενεργειών που τη 

συνθέτουν.   

Ξεκινάω την κάθετη αφαίρεση πάντα από τη στήλη των μονάδων και από τον επάνω αριθμό 
(μειωτέο) και λέω: 4 να αφαιρέσω το 6 δεν γίνεται. Μετατρέπω μια δεκάδα από τις 5 σε μονάδες και 

τις μεταφέρω στη στήλη των μονάδων όπου οι μονάδες γίνονται συνολικά 14 και λέω 14 να αφαιρέσω 
τις 6 μου μένουν 8. Στη συνέχεια πάω στη στήλη των δεκάδων όπου σβήνω τη 1 δεκάδα από τις 5 

και μου μένουν 4, και λέω 4 να αφαιρέσω το τρία μου κάνει 1 και το γράφω. Τέλος, πάω στη στήλη 

των εκατοντάδων και λέω 6 να αφαιρέσω το 1 μου κάνει 5 και το γράφω. Το αποτέλεσμα της 
συμβολικής πρόσθεσης είναι 5 1 8. 

Με τη βοήθεια της σχηματοποίησης/μοντελοποίησης της αναπαράστασης των ποσοτήτων 
αναμένεται αρχικά οι μαθητές να κατανοήσουν τα δύο σύνολα και την αφαιρετική τους σχέση 

αναπαραστατικά, καθώς υποβοηθούνται το λεκτικό και οπτικό κανάλι επεξεργασίας των 

πληροφοριών που υποστηρίζουν τη μνήμη εργασίας, και στη συνέχεια να μεταβούν σε αυτή τη σχέση 
με τη συμβολική αριθμητική έκφραση των ποσοτήτων.  

2.2. Αποτελέσματα-Ερμηνεία 

Βασιζόμενοι στους μέσους όρους Προτέστ και Μετατέστ Επίδοσης της πειραματικής και της 

ομάδας ελέγχου, από τη χρήση της περιγραφικής στατιστικής, παρατηρούμε ότι υπάρχει βελτίωση 

στη μέση επίδοση (τάξεως του 75%), η οποία απεικονίζεται στο γράφημα 1., σε αντίθεση με την 
ομάδα ελέγχου. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Γράφημα 1. Διαφορές των μέσων τιμών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στο προτέστ και μετατέστ 

επίδοσης 

Για τον έλεγχο της στατιστικά σημαντικής προαναφερθείσας βελτίωσης στην πειραματική 

ομάδα, λόγω της κανονικότητας των μεταβλητών, εφαρμόστηκε ο παραμετρικός έλεγχος 
συσχετισμένου t ελέγχου (Paired Samples t – test). Βάσει αυτού, ο έλεγχος του μετατέστ έδειξε 

βελτίωση στη μέση επίδοση των μαθητών κατά 14,4 που σημαίνει (η τιμή του Sig. είναι μικρότερη 
του 5%), ότι η πειραματική παρέμβαση επέφερε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην επίδοση των 

μαθητών στους αλγόριθμους της αφαίρεσης. 

Σχετικά με την ομάδα ελέγχου, ο έλεγχος του μετατέστ έδειξε μείωση στη μέση επίδοσή τους 
κατά 0,9 %, σημαίνοντας ότι η μη εφαρμογή της πειραματικής παρέμβασης και η εφαρμογή της 

συνήθους διδασκαλίας, δεν επέφερε βελτίωση στην επίδοση των μαθητών με δυσαριθμησία στους 
αλγόριθμους της αφαίρεσης. 

Προκειμένου να επαυξηθούν τα αποτελέσματα της επιρροής της πειραματικής παρέμβασης, 
διενεργήθηκε t-test ανεξάρτητων δειγμάτων μεταξύ των δύο ομάδων της έρευνας, έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί αν η διαφορά τους είναι στατιστικά σημαντική. 
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Βάσει του t-test, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των δύο ομάδων στο προτέστ 

επίδοσης (t (df) = -1,114 (8), p = 0,298 > 0,005). Αυτό σημαίνει πως οι επιδόσεις των δύο ομάδων 

μαθητών με δυσαριθμησία δε διέφεραν στο προτέστ επίδοσης, που αποτελούσε ένα αξιολογικό τεστ 
επίδοσης στους αλγόριθμους της αφαίρεσης, η χορήγηση του οποίου έγινε πριν την εφαρμογή της 

πειραματικής παρέμβασης. Αντιθέτως, οι δύο ομάδες διέφεραν στατιστικά σημαντικά στο μετατέστ 
επίδοσης (t (df) = 12,967 (5,142), p = 0,000 < 0,005).  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πειραματική ομάδα είχε στατιστικά σημαντική βελτίωση των 

μαθησιακών επιτευγμάτων στους αλγόριθμους της αφαίρεσης, με τη μέση τιμή να είναι κατά 13,6 
βαθμούς επαυξημένη, μετά την εφαρμογή της πειραματικής παρέμβασης σε αντίθεση με την ομάδα 

ελέγχου.  

2.3. Συζήτηση 

Τα πειραματικά ευρήματα της παρούσας, πρωτόλειας μελέτης είναι ελπιδοφόρα και συνεπή με 

την εξεύρεση παρόμοιων έργων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, καθώς καταδεικνύουν την ισχυρή 
επίδραση της πειραματικής παρέμβασης, μέσω της αναπαράστασης των αριθμητικών ποσοτήτων με 

τη μορφή σχηματοποιήσεων/μοντελοποιήσεων, ως μέσο κωδικοποίησης και διαμεσολαβητικού 
παράγοντα ενεργοποίησης των αριθμητικών διαδικασιών, στην εκμάθηση του αλγόριθμου της 

αφαίρεσης στους μαθητές με δυσαριθμησία. 

Συγκεκριμένα, τα ευρήματα των πολλαπλών στατιστικών τεστ δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική βελτίωση στη μέση επίδοση (τάξεως του 75%) της πειραματικής ομάδας, στους 

αλγόριθμους της αφαίρεσης, μετά την εφαρμογή της πειραματικής παρέμβασης μέσω της 
αναπαράστασης των αριθμητικών ποσοτήτων, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου. Αυτό είναι ένα 

ευρέως αναφερόμενο όφελος των σχηματοποιήσεων/μοντελοποιήσεων στην αναπαράσταση μιας 

έννοιας ή της μαθηματικής δομής, κατά τη διαδικασία μαθηματικοποίησης ευρύτερα στην 
εκπαίδευση (Gravemeijer, 1999∙ Κολέζα, 2009∙ Σαλβαράς, 2011∙ Van de Walle, 2005), και αυτή η 

μελέτη παρέχει στοιχεία για την επέκταση αυτής της δήλωσης στο πλαίσιο της συγκρότησης της 
εννοιολογικής διεργασίας του αλγόριθμου, επίσης, των μαθητών με προφίλ δυσαριθμησίας. Αυτά τα 

οφέλη των μαθητών στην αναπαραστατικές ικανότητες των ποσοτήτων μέσω των σχηματοποιήσεων 

κατά την εκμάθηση των αλγόριθμων και στη συνέχεια στη σύνδεσή τους σε ένα δίκτυο συμβολικών 
διαδικασιών, δεν αφίστανται της επιστημολογικής σκοπιάς των 

σχηματοποιήσεων/μοντελοποιήσεων, πράγμα ευεξήγητο, εφόσον, οι 
σχηματοποιήσεις/μοντελοποιήσεις ενεργοποιούν τις διαδικασίες αναπαράστασης, κωδικοποίησης, 

κατηγοριοποίησης, με τις οποίες οι μαθητές συγκροτούν τις δομές των αλγόριθμων των αριθμητικών 

πράξεων (Van de Walle, 2005). 
Η σχετική προσέγγιση της παρούσας έρευνας, αποκαλύπτει ότι οι υποκείμενες αναπαραστάσεις 

μεγεθών τόσο στη μη συμβολική όσο και στη συμβολική εκδοχή τους στους μαθητές με 
δυσαριθμησία, συνδέονται με τις μοντελοποιήσεις/σχηματοποιήσεις των μεγεθών. Παρόλο που 

προηγούμενες μελέτες είχαν επίσης προτείνει τη σύνδεση της διδασκαλίας βασισμένη σε σχήματα, 

στην ανάπτυξη εννοιολογικών μοντέλων μιας δεξιότητας-στόχου, η εργασία αυτή παρέχει μια σαφή 
και διαφανή ανάλυση των συγκεκριμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται στην 

πειραματική ομάδα σε όλη την πειραματική έρευνα μεμονωμένης περίπτωσης για την υποστήριξη 
της δήλωσης.  

Ένα άλλο πρόσθετο εύρημα είναι ότι ο έλεγχος του μετατέστ στην ομάδα ελέγχου, έδειξε 
μείωση στη μέση επίδοσή τους κατά 0,9 % στους αλγόριθμους της αφαίρεσης κι επομένως η 

εφαρμογή της συνήθους διδασκαλία, δεν επέφερε βελτίωση στην επίδοση των μαθητών.  

Καταληκτικά, η κύρια σημασία που προκύπτει από αυτή τη μελέτη, είναι ότι οι 
σχηματοποιήσεις/μοντελοποιήσεις είναι επωφελείς για τη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων 

στην αλγοριθμική επίλυση των μαθητών με δυσαριθμησία. Αυτό, παρέχει ελπιδοφόρα αποδεικτικά 
στοιχεία για την αντιμετώπιση ενός σημαντικού ζητήματος στη διδασκαλία των εν λόγω μαθητών 

σχετικά με τις εννοιολογικές και διαδικαστικές μαθηματικές κατανοήσεις, και συγκεκριμένα το 
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συχνά αναφερόμενο έλλειμμα αναπαράστασης ή αίσθησης του αριθμού των μαθητών που αποτελεί 

τροχοπέδη για τις μαθηματικές κατανοήσεις. Για να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια των 

μεγεθών, πρέπει να εμπλέκονται σε δραστηριότητες αναπαράστασης των ποσοτήτων των αραβικών 
αριθμών, αλλά και σε δραστηριότητες μετασχηματισμού των μεγεθών που τροποποιούν ή δεν 

τροποποιούν τη σπουδαιότητα ενός συνόλου (π.χ. η προσθήκη ή η αφαίρεση αντικειμένων σε ένα 
σετ τροποποιεί τη σπουδαιότητα, η εξάπλωση ή η ομαδοποίηση των αντικειμένων όχι). Πρέπει 

επίσης να συγκρίνουν την πολλαπλότητα των διαφορετικών συνόλων (π.χ. το σύνολο Α θα μπορούσε 

να είναι μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο με το σύνολο Β) (Van de Walle, 2005). Η 
σχηματοποίηση/μοντελοποίηση δίνει τη δυνατότητα της σχηματικής αναπαράστασης των 

ποσοτήτων των μεγεθών και του μετασχηματισμού αυτών, κατά τη διαδικασία μαθηματικοποίησης, 
και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις ποσότητες και στα σύμβολα και ως μέσο 

ανάπτυξης εννοιών. 

3. Συμπεράσματα-Εισηγήσεις 

Η εστίαση της προκύπτουσας ερευνητικής εργασίας στη συμβολή της πειραματικής 

παρέμβασης μέσω της σχηματοποίησης/μοντελοποίησης, ως μέσου αναπαράστασης των 
αριθμητικών ποσοτήτων κατά την εκμάθηση των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, απηχεί την 

καίρια επίδραση της πειραματικής παρέμβασης στην αναπαραστατική ικανότητα των μαθητών – 

μέσα από μοναδικά σημαντικά ευρήματα -  δεδομένου ότι η πτυχή αυτή δεν είχε προηγουμένως λάβει 
καμία προσοχή.  

Τα ευρήματα της πειραματικής μελέτης σε επίπεδο παρέμβασης έχουν σημασίες για την 
παροχή βοήθειας προς τους μαθητές με δυσαριθμησία, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων που θα 

ενσωματώνουν τη σχηματοποίηση/μοντελοποίηση στη διευκόλυνση της αναπαράστασης των 

αριθμητικών μεγεθών για τη βελτίωση της αίσθησης του αριθμού και των συμβολικών αριθμητικών 
αναπαραστάσεων. Διαμέσου των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την υλοποίηση της 

διδασκαλίας, για την υποστήριξη του μαθητή στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να προβούν σε έναν επανασχεδιασμό της πρακτικής τους για να ενισχύσουν 

την παροχή εξατομικευμένων μαθησιακών εμπειριών στους μαθητές τους. 

Παρόλο που η παρούσα πρωτόλεια πρόταση στη μελέτη μας παρέχει αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας στην αλγοριθμική επίλυση, την ανάπτυξη της αίσθησης του 

αριθμού και την ανάπτυξη των συμβολικών αριθμητικών αναπαραστάσεων, απαιτείται περαιτέρω 
θεωρητική και εμπειρική εργασία προκειμένου να αξιοποιηθεί ευρέως, καθώς υπάρχουν και 

ορισμένοι περιορισμοί, οι οποίοι υποδεικνύουν κατευθύνσεις για μελλοντικές έρευνες. Ειδικότερα, 

το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρεμβατική πειραματική έρευνα περιελάμβανε μόνο μαθητές 
ηλικίας 8-9 ετών, δηλαδή μαθητές της Τρίτης Τάξης. Για να αντισταθμιστεί αυτός οι περιορισμός, οι 

μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερα δείγματα για τη βελτίωση της 
γενικευσιμότητας. Η συμμετοχή παιδιών με προφίλ δυσαριθμησίας από όλες τις τάξεις της 

πρωτοβάθμιας θα διεύρυνε τη συνολική σκοπιά των ευρημάτων και θα επέτρεπε μια συγκριτική 

ανάλυση ανάμεσα στους μαθητές των διαφορετικών τάξεων. Τέλος, η ενσωμάτωση σχεδιασμών 
ποιοτικής και φαινομενολογικής έρευνας μπορούν να συνεισφέρουν στην περαιτέρω κατανόηση των 

μοναδικών επιρροών της παρέμβασης στην ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας των συγκεκριμένων 
μαθητών και της συναισθηματικής τους κατάστασης, τουτέστιν να συμβάλλουν στην κατανόηση του 

φύσει πολυπρόσωπου και αλληλεξαρτησιακού χαρακτήρα της παρέμβασης στη γνωστική και 
συναισθηματική εξέλιξη των μαθητών. 
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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Τσικριτσή Αικατερίνη 

Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής  

 

Περίληψη 

Η αισθητηριακή ανεπάρκεια της ακοής αναφέρεται σε διαταραχές ή απώλειες της 

λειτουργικότητας της βασικής διόδου επικοινωνίας του ατόμου μέσω της ακοής. Η πραγμάτευση της 
παρούσας θεματικής ενότητας περιλαμβάνει αναφορές στο κλινικό προφίλ των παιδιών με 

προγλωσσική και μεταγλωσσική κώφωση και τις πρακτικές παρέμβασης που αφορούν στην 
ακουστική ανεπάρκεια παιδιών. Η σπουδαιότητα των προσεγγίσεων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα ανασκόπηση καθορίζεται στη βάση: (α) της έμφασης που χρειάζεται να δίνεται στη 

διδακτική πράξη για την πρόληψη της έκπτωσης στον προφορικό και γραπτό λόγο, (β) των 
στρατηγικών παρεμβάσεων και των προγραμμάτων που εφαρμόζονται για την καλύτερη 

αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Μια τέτοια πραγμάτευση καθίστανται αναγκαία για μια 
σημαντική ενημέρωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού σε συναφή θέματα στο πλαίσιο εφαρμογής της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο. 

 
Λέξεις κλειδιά: προγλωσσική, μεταγλωσσική κώφωση, στρατηγικές παρέμβασης 

1. Εισαγωγή 

Ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από τον ήχο. Τα άτομα με κώφωση και με δυσκολίες ακοής 

εντάσσονται στην ομάδα ατόμων με ακουστική ανεπάρκεια (hearing impaired), όπου η πρόσβαση 

στον ήχο είναι αδύνατη ή ανεπαρκής για την ακουστική επεξεργασία κι επομένως ανεπαρκής για την 
κατανόηση του περιεχομένου της ομιλίας (Mayer, & Trezek, 2019). Τα παιδιά αυτά χρειάζονται 

προσεκτική παρακολούθηση, ειδική βοήθεια και στήριξη για τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε 
επαρκή γλωσσικά μοντέλα. Για να εξασφαλιστεί επαρκής εκπαιδευτική πρόσβαση, συνιστάται 

ιδιαίτερα ένας επαγγελματίας που ειδικεύεται στην απώλεια ακοής να είναι μέρος της εκπαιδευτικής 

ομάδας, κάθε φορά που ένα παιδί αναγνωρίζεται ότι έχει οποιοδήποτε βαθμό ή τύπο απώλειας ακοής. 
Στην παρούσα πραγμάτευση αναδύεται βιβλιογραφική έρευνα για να προταθούν 

συγκεκριμένες στρατηγικές παρέμβασης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των 
παιδιών με ακουστική ανεπάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας. 

Επισημαίνονται διάφορες στρατηγικές για την υποστήριξη της επικοινωνίας, της γλώσσας, της 

ακαδημαϊκής και της κοινωνικής / συναισθηματικής ανάπτυξης. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν 
πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και εξαντλητική λίστα στρατηγικών. Στόχος είναι βάσει 

τεκμηριωμένων ερευνών να προταθούν κατευθυντήριες αρχές για την αποτελεσματική διδασκαλία 
των μαθητών έτσι ώστε να επωφελούνται στο μέγιστο από τα εκπαιδευτικά δρώμενα στην τάξη.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1.  Βιβλιογραφική ανασκόπηση-Εννοιολογική οριοθέτηση 

Στο άρθρο 3 του Νόμου 3699/2008 αναφέρεται ότι στους  μαθητές με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται όσοι παρουσιάζουν αισθητηριακή αναπηρία ακοής 

(κωφοί, βαρήκοοι), καθώς η ανεπάρκεια αυτής της αίσθησης δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στην 

πρόσληψη και κατανόηση της προφορικής γλώσσας της πλειονότητας, με παρεπόμενες συνέπειες 
στις σχέσεις των οικείων ατόμων με τους συνανθρώπους και ποικίλες πρακτικές δυσκολίες στην 
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καθημερινή ζωή. Η διάκριση σε κωφούς – βαρήκοους γίνεται με βάση την ακουολογική κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται (Αθανασιάδης-Σισμάνης, 2010∙ Στασινός, 2013), η οποία υποδηλώνει 

ταυτόχρονα και το φάσμα των δυνατοτήτων πρόσληψης και  κατανόησης της προφορικής γλώσσας.  
Ο βαθμός απώλειας ακοής, μετρούμενος σε ντεσιμπέλ (dB), κατηγοριοποιείται παρακάτω: 

✓ Ήπια απώλεια ακοής: 21-40dB 
✓ Μέτρια απώλεια ακοής: 41-70dB 

✓ απώλεια ακοής: 71-95dB 

✓ Βαθιά απώλεια ακοής: άνω των 95dB 
Κωφό θεωρείται το άτομο το οποίο εξαιτίας της αμφοτερόπλευρης απώλειας της ακοής του (ο 

βαθμός απώλειας της ακοής είναι συνήθως μεγαλύτερος από 70 dB στις βασικές και στις υψηλές 
συχνότητες) παρεμποδίζεται στην κατανόηση της ομιλίας μέσω του ακουστικού καναλιού 

χρησιμοποιώντας ή μη ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα τεχνικά βοηθήματα (Moores, 2001∙ Στασινός, 

2013).  Η ακοή επομένως δεν είναι δυνατή ούτε με ακουστικό βοήθημα (Αθανασιάδης-Σισμάνης, 
2010) και πρόκειται για μια ανήκεστη βλάβη κυρίως στο ακουστικό νεύρο ή στα ακουστικά κέντρα. 

Σύμφωνα με τον Στασινό (2013, σ. 166) από τη στιγμή που οι ήχοι (ομιλία) δεν γίνονται αντιληπτοί 
σε αυτή τη σοβαρή μορφή αισθητηριακής ανεπάρκειας, η κατανόηση και το περιεχόμενο της ομιλίας 

δεν μπορεί να υφίσταται. Αυτή η επισήμανση τονίζει το πόσο δυσχερής μπορεί να είναι η εκμάθηση 

της ομιλούμενης γλώσσας, καθώς ελάχιστα στοιχεία της ομιλίας (προσωδιακά και μερικά φωνητικά) 
μπορεί να γίνουν αντιληπτά.  

Σε ευνοϊκότερη σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση βρίσκεται το βαρήκοο άτομο το 
οποίο εξαιτίας της απώλειας της ακοής του (ο βαθμός απώλειας της ακοής του κυμαίνεται συνήθως 

στα 25 - 69 dB σε όλες τις συχνότητες) δυσκολεύεται, αλλά δεν παρεμποδίζεται στην κατανόηση της 

ομιλίας μέσω του ακουστικού καναλιού χρησιμοποιώντας ή μη ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα τεχνικά 
βοηθήματα (Moores, 2001∙ Στασινός, 2013). 

Ο χρόνος εμφάνισης της κώφωσης (Στασινός, 2013) μπορεί να θεωρηθεί εξίσου ένας 
διαφοροποιητικός παράγοντας των δυνατοτήτων της γλωσσικής εξέλιξης των κωφών ατόμων. Αν η 

απώλεια της ακοής προηγείται της έναρξης της ομιλίας ή της εκμάθησης της ομιλούμενης γλώσσας 

τότε γίνεται λόγος για προγλωσσική κώφωση (prelingual deafness), ενώ αν η απώλεια της ακοής 
επέλθει μετά το τέταρτο έτος ζωής που το παιδί έχει ήδη κατακτήσει τον λόγο και την ομιλία, η 

κώφωση χαρακτηρίζεται ως μεταγλωσσική (postlingual deafness) (Στασινός, 2013).  
Η πρώτη περίπτωση θεωρείται σοβαρότερη ανεπάρκεια και λιγότερο συχνή από τη δεύτερη 

(Αθανασιάδης-Σισμάνης, 2010). Όταν η ακοή χαθεί κατά τη γέννηση ή στη βρεφική ηλικία, επειδή 

το παιδί δεν έχει  αντίληψη των ήχων επομένως ούτε και ακουστική μνήμη, η εκμάθηση των 
γλωσσικών δεξιοτήτων είναι πολύ δυσχερής, όχι όμως ακατόρθωτη. Το προγλωσσικό κωφό παιδί 

μπορεί να μιλήσει μέσω της χειλεανάγνωσης (χρησιμοποιεί την όραση για να αναγνώσει τα χείλη), 
αλλά επειδή δεν ακούει αυτά που αρθρώνει, εμφανίζει δυσαρθρία και μεγάλη ένταση φωνής. Τα 

αρθρωτικά λάθη εμφανίζονται σε ήχους που δεν έχουν εμφανή τρόπο άρθρωσης κατά την 

χειλεανάγνωση, όπως είναι το /κ/, /γ/, /χ/, παραλείψεις στο τελικό /σ/ και δυσκολίες στη διάκριση 
ήχων που μοιάζουν μεταξύ τους όπως /θ-δ/ (Αθανασιάδης-Σισμάνης, 2010). Τα παιδιά με τη 

συγκεκριμένη ακουστική απώλεια πέραν της εκφοράς των λέξεων αντιμετωπίζουν προβλήματα 
εμπλουτισμού του λεξιλογίου τους, της κατανόησης της γραμματικής και της σειράς των λέξεων σε 

μια πρόταση. Γενικότερα, υπάρχει σαφώς μια αιτιολογημένη βραδύτητα σε όλα τα επίπεδα του 
γραμματισμού και της γλώσσας (φωνολογία, σύνταξη, μορφολογία, σημασιολογία, πραγματολογία) 

(Λαμπροπούλου, Παντελιάδου, & Μαρκάκης, 2005). 

Βρισκόμενα τα παιδιά μέσα σε μια τάξη ακουόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να 
μαθαίνουν από προφορικές συζητήσεις, να συμμετέχουν σε συζητήσεις στην τάξη, να παρουσιάζουν 

προφορικά τις εργασίες τους, να εξετάζονται προφορικά, να κρατούν σημειώσεις την ώρα της 
προφορικής παράδοσης και να παρακολουθούν εκπαιδευτικές ταινίες ή τηλεμάθημα (Baker, 2008). 

Όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να επιφέρουν πέραν των γλωσσικών ελλειμμάτων, 

μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και διαταραχές κοινωνικής και συναισθηματικής 
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ανάπτυξης. Το έλλειμμα επομένως της ακοής δεν προκαλεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα γλωσσικής 

επικοινωνίας. Οι επιπτώσεις του εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες μερικοί από τους οποίους είναι 

ο βαθμός ελλείμματος, η διαμόρφωσή του, η ηλικία που άρχισε η αποκατάστασή του (όσο 
πρωιμότερη είναι η έκθεση του παιδιού σε κατάλληλο γλωσσικό περιβάλλον, τόσο αυξάνουν οι 

προγνωστικοί δείκτες για γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη), το νοητικό 
επίπεδο, η συμπαράσταση της οικογένειας, η εκπαιδευτική παρέμβαση, καθώς και η αντιμετώπιση 

του κοινωνικού πλαισίου του σχολείου.  

Η προοπτική εξέλιξης επομένως γι’ αυτά τα άτομα είναι συνυφασμένη με πολλούς παράγοντες 
ωστόσο βαρύνουσα σημασία έχει η μορφή της εκπαίδευσης που θα δεχτεί ο συγκεκριμένος μαθητής. 

Έρευνες έχουν δείξει πως τα προγλωσσικά κωφά παιδιά που εντάσσονται στα δίγλωσσα 
προγράμματα εκπαίδευσης, παρουσιάζουν όμοια, και σε κάποιες περιπτώσεις, καλύτερη επίδοση από 

ακούοντες αποφοίτους, αλλά και ψηλότερες επιδόσεις στην ανάγνωση και από τους κωφούς 

συνομηλίκους τους αλλά και από κωφούς ενήλικες της προηγούμενης γενιάς (Baker, 2008∙ Musengi, 
Ndofirepi, & Shumba, 2012). Στα δίγλωσσα προγράμματα, η επικοινωνία στηρίζεται στη χρήση των 

δύο γλωσσών, της νοηματικής και της ομιλούμενης γλώσσας και αναφέρεται στη διαδικασία κατά 
την οποία ένα παιδί κατακτάει αρχικά τη νοηματική ως πρώτη γλώσσα και στη συνέχεια μαθαίνει τη 

δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα μέσα από την ανάγνωση και τη γραφή (Baker 1997).  

Σε σύγκριση με τα προγλωσσικά κωφά παιδιά, τα άτομα με μεταγλωσσική κώφωση 
βρίσκονται σε ευμενέστερη θέση λόγω της ήδη κατακτηθείσας γλωσσικής ικανότητας και της 

ακουστικής μνήμης που ενυπάρχει στον εγκέφαλο (Αθανασιάδης-Σισμάνης, 2010∙ Στασινός, 2013). 
Ο εγκέφαλος έχει ήδη επεξεργαστεί ήχους μέσω του ακουστικού νεύρου που έχει προσλάβει το αυτί 

από το περιβάλλον και αποτελεί πηγή αποθεμάτων της ομιλούμενης γλώσσας. Έχοντας κατακτήσει 

σε έναν σημαντικό βαθμό την επικοινωνία, μπορούν να επικοινωνούν με ακούοντες, διαβάζοντας τα 
χείλη των συνομιλητών τους (χειλεανάγνωση) και παρατηρώντας τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά 

του προσώπου. Η εκπαίδευσή τους γίνεται στα τυπικά σχολεία και τα περισσότεροι από αυτά δεν 
γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα, επειδή δεν τους χρειάζεται στην καθημερινή τους επικοινωνία 

(Στασινός, 2013). Μιλούν, αλλά επειδή δεν μπορούν πια να ακούσουν τη φωνή τους και να τη 

ρυθμίσουν σωστά, αυτή αποκτά μία διαφορετική χροιά. Πέρα από τη διαφορετική χροιά και σε αυτή 
την περίπτωση μπορεί να εμφανιστεί δυσαρθρία, υψηλή ένταση φωνής και μείωση της διάθεσης για 

επικοινωνιακή χρήση. Εξάλλου αυτή η μετάβαση από την ικανότητα ακοής, στο χώρο της μη 
πρόσληψης των ήχων δημιουργεί τεράστια ψυχολογική επιβάρυνση. Το μεταγλωσσικά κωφό παιδί 

πέραν της απώλειας της μιας διόδου επικοινωνίας πρέπει να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση και να 

την αποδεχτεί. Η αποδοχή είναι δύσκολη κι επίπονη και πολλές φορές συνοδεύεται από 
συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα.  

Η προοπτική εξέλιξης και γι’ αυτά τα άτομα είναι συνυφασμένη με πολλούς παράγοντες. 
Θετικό οικογενειακό περιβάλλον στήριξης, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο οικογένειας, 

εκπαιδευτικό πλαίσιο στήριξης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού (Λαμπροπούλου, 

Παντελιάδου, & Μαρκάκης, 2004∙ Στασινός, 2013), ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού, κοινωνικό 
πλέγμα υποστήριξης της προσπάθειας των μεταγλωσσικών κωφών να λειτουργούν ως ομιλούντες 

και όχι με τη νοηματική γλώσσα, είναι κομβικοί παράγοντες στην γλωσσική, συμπεριφορική, 
συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη τους. 

 

2.2. Στρατηγικές παρέμβασης και ο ρόλος του σχολείου  

Η αντιμετώπιση του παιδιού με ακουστική ανεπάρκεια στο σχολείο δε συνιστά εύκολο 

εγχείρημα (Στασινός, 2013). Η διδασκαλία εντάσσεται στις πλέον εξειδικευμένες περιοχές της 
Ειδικής Εκπαίδευσης. Το ζητούμενο στην περιοχή αυτή είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού με ακουστική απώλεια οποιουδήποτε (σοβαρού) βαθμού και 
αν είναι αυτή. Τούτο επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο 

σχολείο καθώς με με τη χρήση αποτελεσματικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της ακουστικής 
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απώλειας του παιδιού. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν διατυπωθεί διάφορες θέσεις και έχουν 

εφαρμοστεί ποικίλες τεχνικές, ιδιαίτερα για παιδιά με κώφωση. Οι διιστάμενες απόψεις των 

εμπλεκομένων αναφέρονται στο επίμαχο ερώτημα κατά πόσο τα παιδιά με κώφωση μπορούν να 
εκφραστούν με λόγο και να κατανοούν την ομιλία των άλλων μέσα από την παρατήρηση του 

προσώπου (φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά) του ομιλητή (ανάγνωση της ομιλίας-speechreading). 
Μια τέτοια δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και τη μέθοδο της χειλεανάγνωσης (lipsreading) με την 

οποία το παιδί με ακουστική απώλεια προσλαμβάνει ενδιαφέρουσες νύξεις-πληροφορίες για το 

περιεχόμενο της ομιλίας επιβοηθούμενο ιδιαίτερα από την υπολειμματική ακουστική του ικανότητα, 
αλλά και από προσλαμβάνουσες παραστάσεις όπως εντοπίζοντας άλλα σημεία ή χειρονομίες και 

εκφράσεις του προσώπου που επιχειρεί να «διαβάσει» καθώς και από το βαθμό εξοικείωσής του με 
τα συμφραζόμενα.  

Ορισμένοι παιδαγωγοί επιμένουν στη χρήση μιας καθαρής προφορικής μεθόδου με την οποία 

το παιδί με ακουστική απώλεια μπορεί να αναπτύξει τις αναγκαίες δεξιότητες ομιλίας και γλώσσας. 
Μια τέτοια προσέγγιση αφήνει στο περιθώριο τη χρήση της νοηματικής γλώσσας (sign language) και 

τη χρήση της γλώσσας του σώματος (χειρονομίες, κ.τ.λ.). Αντίθετα, μερικοί παιδαγωγοί προσδίδουν 
βαρύτητα στη νοηματική γλώσσα και την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων όπως χειρονομίες, 

διάφορες νύξεις δηλαδή προσλαμβανόμενες οπτικές αναπαραστάσεις της ομιλούμενης γλώσσας, 

δακτυλικό αλφάβητο (δηλαδή συλλαβισμός με το δάκτυλο) (fingerspelling) κ.τ.λ., γιατί θεωρούν πως 
αυτά συνθέτουν τον πλέον φυσικό τρόπο επικοινωνίας του παιδιού με ακουστικό έλλειμμα 

(Στασινός, 2013). 
Ανεξάρτητα από το ειδικότερο πρόγραμμα παρέμβασης που θα ακολουθήσει κάποιος, έχουν 

προταθεί κάποιες αρχές, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα της 

παρέμβασης σε μαθητές με κώφωση (Mayer, & Trezek, 2019∙ Strassman, Marashian, & Memon, 
2019).  

Η πρώτη αρχή έγκειται στην παροχή σαφών και ξεκάθαρων οδηγιών. Οι μαθητές βοηθιούνται 
όταν ο δάσκαλος παρέχει αναλυτικές και ξεκάθαρες οδηγίες, προσφέροντας όλες τις πληροφορίες 

και γνώσεις που τους είναι απαραίτητες. Ο δάσκαλος σε αυτό το στάδιο πρέπει να διατηρεί συνεχώς 

οπτική επαφή με τον μαθητή και να μην κρύβει το πρόσωπό του. Η οπτική φωνητική αντιμετωπίζει 
τις ανάγκες οπτικής αναπαράστασης των κωφών παιδιών και βοηθά αποτελεσματικά στην απόκτηση 

φωνητικών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τους Strassman και συν. (2019), η μνήμη των παιδιών βοηθιέται 
αν με το οπτικό ερέθισμα δοθεί και το όνομα του αντικειμένου.  

Μια δεύτερη αρχή είναι ο σχεδιασμός κατάλληλων οδηγιών ώστε να μειώνονται οι απαιτήσεις 

της μάθησης. Σκοπός είναι να μειωθούν οι παρανοήσεις με ακριβείς επεξηγήσεις και με οδηγίες 
δοσμένες στη σωστή σειρά ώστε να καλύπτονται τα κενά κατά τη διαδικασία της μάθησης. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα ακαδημαϊκά μαθήματα όπου συναντώνται πολλά στάδια, το καθένα 
με τις δικές του εννοιολογικές και διαδικαστικές απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, ο αυστηρός έλεγχος του 

ρυθμού παρουσίασης της ύλης και του μεγέθους της προς επεξεργασία πληροφορίας από τον 

εκπαιδευτικό συντείνουν στην αποφυγή της αποτυχίας του μαθητή. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι 
η χρήση οπτικών φωνητικών σε συνδυασμό με τη ρητή διδασκαλία του λεξιλογίου μπορεί να 

υποστηρίξει την πρόωρη ανάγνωση των κωφών παιδιών. Η ρητή διδασκαλία της φωνολογικής 
ευαισθητοποίησης, του λεξιλογίου, της αλφαβητικής και της γραμματικής γνώσης παρέχει τα θεμέλια 

του γραμματισμού (Strassman et al., 2019).  
Μια τρίτη αρχή αφορά την παροχή προτύπων και μοντελοποιήσεων των ακαδημαϊκών 

μαθημάτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων με υποβοηθούμενη μάθηση. Οι κωφοί μαθητές μπορούν 

να αντιμετωπίσουν με επιτυχία διάφορα λεκτικά και μαθηματικά έργα όταν διδάσκονται με τεχνικές 
μοντελοποίησης μιας στρατηγικής, με οπτικοποίηση των προβλημάτων λέξεων μέσω σχεδίων και 

διαγραμμάτων και μέσω στρατηγικών μάθησης. Ειδικότερα, στην αρχή ο μαθητής παρακολουθεί το 
δάσκαλό του να επιλύει επί παραδείγματι ένα μαθηματικό έργο (π.χ. πρόσθεση διψήφιων αριθμών). 

Ο δάσκαλος καθώς επιλύει το πρόβλημα, κι έχοντας οπτική επαφή με το μαθητή, αναλύει φωναχτά 

τον τρόπο επίλυσης, αλλά και γράφει τα στάδια επίλυσης που πρέπει να ακολουθήσει. Στη συνέχεια 
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θα πρέπει και ο μαθητής να λύσει παρόμοιο πρόβλημα, λέγοντας φωναχτά τις διαδικασίες που 

ακολουθεί, αλλά και γράφοντας τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει. Ο δάσκαλος είναι αρχικά 

παρόν και δίνει ανατροφοδότηση για σωστούς χειρισμούς, αλλά βαθμιαία αφήνει το μαθητή μόνο 
του ώστε να αναλάβει ο ίδιος ο μαθητής το έλεγχο της διαδικασίας (Λαμπροπούλου et al., 2005∙ 

Στασινός, 2013∙ Strassman et al., 2019). 
Στην υποστήριξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των κωφών παιδιών η 

μοντελοποίηση στοχευμένων κοινωνικών δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς μπορούν να προωθήσουν 

τις αλληλεπιδράσεις των κωφών παιδιών με τους συνομηλίκους τους όταν χρησιμοποιούνται μέσα 
στην τάξη και έξω από αυτή.  

Η κατανόηση των κωφών παιδιών για τα πολύπλοκα συναισθήματά τους και την αναγνώριση 
των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων μπορούν να υποστηριχτούν από στρατηγικές που 

επικεντρώνονται σε διάφορες δεξιότητες, όπως αυτοέλεγχος, συναισθηματική κατανόηση, 

διαπροσωπικές σχέσεις και δεξιότητες κοινωνικής επίλυσης προβλημάτων. Επιπροσθέτως κάθε 
αλληλεπίδραση του δασκάλου με το μαθητή θα πρέπει ταυτόχρονα άμεσα ή έμμεσα να αποτελεί 

ευκαιρία ανάπτυξης του γλωσσικού συστήματος του κωφού μαθητή (Λαμπροπούλου et al., 2005). 
 Δεδομένης της έμφασης που δίνεται στην ειδική αγωγή στη συνεχή και επαναλαμβανόμενη 

πρακτική άσκηση (η οποία αποτελεί και την τέταρτη αρχή), θα ήταν καλό αυτή η πρακτική άσκηση 

να συνοδεύεται από αναδιατυπώσεις και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για την ανάπτυξη της 
εκφραστικής γλώσσας των μαθητών. Όσο πιο εμπλουτισμένο γλωσσικό περιβάλλον χρησιμοποιούμε 

τόσο αυξάνεται ο εκφραστικός λόγος των μαθητών, η κατανόηση τους, και η δυνατότητα γενίκευσης 
της μάθησης τους σε άλλα πλαίσια. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση υψηλού επιπέδου ποιοτικών 

γλωσσικών τεχνικών, όπως οι αναδιατυπώσεις και οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, συσχετίζονται 

θετικά με τις ικανότητες της αντιληπτής γλώσσας και με τις δεξιότητες της εκφραστικής γλώσσας 
(Moores, 2001∙ Strassman et al., 2019). 

Η πέμπτη αρχή αφορά τη συνολική ανασκόπηση. Σε τακτά δηλαδή διαστήματα θα πρέπει να 
γίνεται επανάληψη όλων των νέων γνώσεων που αποκτήθηκαν καθώς και των προηγούμενων 

γνώσεων, έτσι ώστε να σιγουρευτεί ο δάσκαλος ότι δεν έχουν μείνει κενά και να μπορεί να 

προχωρήσει σε δυσκολότερα εννοιολογικά στάδια. Επίσης η ανασκόπηση βοηθά το μαθητή ώστε να 
εμπεδώσει μέσω της επανάληψης τις γνώσεις που απέκτησε, αλλά και να συνδέσει γνώσεις που δεν 

είχε την ευκαιρία να συνδέσει καθώς μάθαινε κατά στάδια (να δει δηλαδή ολοκληρωμένη μια 
μαθηματική διαδικασία) (Moores, 2001). 

Η έκτη αρχή που θα πρέπει να ενσωματώνεται σε κάθε πρόγραμμα παρέμβασης αφορά την 

παροχή κινήτρων που θα βοηθούν τους μαθητές να ρυθμίζουν την προσοχή και τη συμπεριφορά τους 
ώστε να εργάζονται συστηματικά και σταθερά, καθώς και εκμάθηση στρατηγικών αυτοελέγχου. Γι’ 

αυτό και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις θα πρέπει να ενσωματώνουν συστηματικά τη θετική ενίσχυση 
του μαθητή αλλά και να προλαμβάνουν τις αποτυχίες τους, θέτοντας ρεαλιστικούς και 

πραγματοποιήσιμους κάθε φορά στόχους. Είναι σημαντικό επίσης ο εκπαιδευτικός να αφήνει το 

μαθητή να μιλάει αυθόρμητα ακόμα και λανθασμένα, να διορθώνει έμμεσα τα λάθη χωρίς να ασκεί 
κριτική και να κινητοποιεί την ομιλία του παιδιού μέσα από τη δράση με παιχνίδια και κίνηση 

(Στασινός, 2013∙ Strassman et al., 2019). 
Τέλος η έβδομη και ίσως πιο σημαντική αρχή παρέμβασης συνίσταται στην παρακολούθηση 

της προόδου. Όσο έγκυρη και αποτελεσματική έχει βρεθεί να είναι μια παρέμβαση σε ερευνητικά 
πρωτόκολλα, δεν εξασφαλίζει σε καμιά περίπτωση την αντίστοιχη επιτυχία του μαθητή. Και αυτό 

γιατί το κάθε παιδί είναι μοναδικό με τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά που μπορεί να μην 

ταιριάζουν με την επιλεγμένη παρέμβαση. Επομένως, αποτελεί ευθύνη κάθε ειδικού που εφαρμόζει 
μια παρέμβαση συνεχώς να αξιολογεί και να κρίνει την πρόοδο του μαθητή, τροποποιώντας όπου 

χρειάζεται τα στάδια της παρέμβασης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Ενώ μια αρνητική 
έκβαση θα καθοδηγήσει στην τροποποίηση του προγράμματος, μια θετική έκβαση, εκτός από την 

αυτή καθαυτήν βελτίωση, θα έχει και το επιπλέον πλεονέκτημα ότι θα ενισχύσει την αυτοεικόνα του 

παιδιού σχετικά με τις δυνατότητές του να βελτιώνεται (Στασινός, 2013∙ Strassman et al., 2019). 
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Τόσο στην περίπτωση των παιδιών με προβλήματα ακοής όσο και σε κάθε άλλη περίπτωση 

αναπηρίας η κοινωνική προσαρμογή και η επιτυχία τους συναρτάται άμεσα με το πώς τους βλέπουν 

και τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας (Oliver, 2009), η 
επιτυχία στη ζωή, την εκπαίδευση και την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα ακοής είναι 

ευθέως ανάλογη με τις προσδοκίες που έχουν οι άνθρωποι γύρω τους, και ο βαθμός της θετικής 
στάσης που τους αντιμετωπίζουν. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση σχηματίζονται μερικώς 

μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, και είναι σημαντικό οι άνθρωποι γύρω τους να τους 

στηρίζουν. 

3. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η απώλεια ακοής μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις σε ορισμένα ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά του παιδιού ενώ σε άλλες συμπεριφορές παρόμοιες αντιδράσεις ή/και παντελώς 

ανύπαρκτες. Σε μια κοινωνία ωστόσο, όπως είναι η σημερινή, που προσδίδει μεγάλη βαρύτητα στον 

λόγο (δηλαδή στην ομιλία), τη γλώσσα και την ακαδημαϊκή μόρφωση των ανθρώπων αντιλαμβάνεται 
κανείς πως το άτομο με κώφωση βρίσκεται αναπόφευκτα σε πολύ δυσχερή θέση. 

Η αναπτυξιακή περιοχή που επηρεάζεται περισσότερο από το έλλειμμα της ακοής είναι 
συνυφασμένη με την ικανότητα πρόσληψης και έκφρασης του προφορικού και γραπτού λόγου. Οι 

ειδικοί πιστεύουν ότι τα παιδιά με απώλεια ακοής χρειάζονται εντατική συστηματική εκπαίδευση- 

άσκηση προκειμένου να αναπτύξουν φυσιολογικά τον λόγο (ομιλία) και τη γλώσσα τους (Στασινός, 
2013). Με άλλα λόγια, τα παιδιά αυτά χωρίς μια τέτοια εκπαίδευση-άσκηση είναι πιθανό να 

αναπτύξουν σε χαμηλά επίπεδα τη γλωσσική τους ικανότητα. Πιστεύεται επίσης πως τα παιδιά που 
γεννιούνται με κώφωση ή ακουστική απώλεια (προγλωσσική κώφωση) αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων σε σύγκριση με εκείνα που καθίστανται αργότερα 

με κώφωση ή με ακουστική απώλεια (μεταγλωσσική κώφωση), δηλαδή που διαβιούν έτσι σε κάποια 
περίοδο της ζωής τους μετά τη γέννηση. Τούτο οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως: Α) Ανεπαρκής 

πρόσληψη ακουστικών ερεθισμάτων-αντιδράσεων την ώρα που αυτά εκφέρουν ήχους. Β) 
Ανεπαρκής λεκτική ανατροφοδότησή τους εκ μέρους των ενηλίκων. Γ) Έλλειμμα ικανότητας να 

ακούν με επάρκεια ένα λεκτικό σχήμα ενηλίκου (δηλαδή να προσλαμβάνουν τη γλωσσική του 

έκφραση) (Στασινός, 2013). 
Μια αποτελεσματική διδακτική παρέμβαση θα πρέπει να στοχεύει ώστε τα παιδιά με 

προβλήματα ακοής να εξασκούνται στην ακοή και παρακολούθηση των ποικίλων ακουστικών 
ερεθισμάτων. Οι παρεμβάσεις που θα σχεδιαστούν για κάθε μαθητή με ακουστική ανεπάρκεια 

ακολουθούν το πρότυπο των ελλειμμάτων και των δυνατών του σημείων, όπως αυτά προκύπτουν 

από την αξιολόγηση, αλλά και σύμφωνα με το βαθμό της ακουστικής απώλειας και τον χρόνο 
εμφάνισης αυτής. Γι’ αυτό και θα πρέπει οι προσπάθειες παρέμβασης να σχεδιάζονται και να 

εφαρμόζονται εξατομικευμένα, ακολουθώντας βέβαια γενικές κατευθύνσεις από ήδη γνωστά 
προγράμματα αποκατάστασης (Mayer, & Trezek, 2019∙ Strassman, Marashian, & Memon, 2019).  

Γενικά συστήνονται επτά αρχές αποτελεσματικής παρέμβασης, ανεξάρτητα αν το πρόγραμμα 

της παρέμβασης είναι δίγλωσσο (χρήση νοηματικής γλώσσας και χειλεανάγνωσης) ή αν στηρίζεται 
μόνο στη χειλεανάγνωση: 

• Σαφείς οδηγίες για την επίλυση μαθησιακών δραστηριοτήτων με χρήση οπτικής 

φωνητικής. Παρουσίαση της ύλης του μαθήματος με έντονα οπτικό και πρακτικό 

τρόπο, όπως με χρωματιστά διαγράμματα για γλωσσικές και μαθηματικές έννοιες, 
χρήση οπτικών και κινητικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με λεκτική επεξήγηση 

των εννοιών. Χρήση οπτικών σημάτων (π.χ. καρτέλες) για ενίσχυση αυτόματης 
μάθησης λεκτικών και αριθμητικών εννοιών και υπολογισμών.  

• Σταδιακή παρουσίαση πληροφοριών και εννοιών για αποφυγή κατακλυσμού της 

μνήμης των μαθητών. Περιορισμός της ποσότητας των πληροφοριών που 

παρουσιάζονται έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μνήμη του μαθητή στη συγκράτηση της 

προς μάθηση πληροφορίας και ρητή διδασκαλία της φωνολογικής ευαισθητοποίησης, 
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του λεξιλογίου, της αλφαβητικής και της γραμματικής γνώσης. Η τελευταία 

περιλαμβάνει διδασκαλία της γλώσσας που ακολουθεί μια ιεραρχία τριών επιπέδων ως 

εξής: φωνητικό-φωνολογικό, συντακτικό-μορφολογικό, λεξιλογικό-σημασιολογικό. Το 
παιδί μαθαίνει αρχικά να διακρίνει και να αναπαράγει τα γραφημικά σύμβολα της 

γλώσσας. Στη συνέχεια μαθαίνει να ξεχωρίζει τις λέξεις με βάση την οπτική 
αναπαράσταση, την λεκτική αναπαράσταση, το γράφημα και τη σημασία. Μέσω αυτής 

ο μαθητής εξασκείται στη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου και στη δημιουργία 

δομής και οργάνωσης στο λόγο. 

• Παροχή προτύπων και μοντελοποιήσεων των ακαδημαϊκών μαθημάτων και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων με υποβοηθούμενη μάθηση. Ο δάσκαλος είναι αρχικά παρόν 

και δίνει ανατροφοδότηση για σωστούς χειρισμούς, αλλά βαθμιαία αφήνει το μαθητή 

μόνο του ώστε να αναλάβει ο ίδιος ο μαθητής το έλεγχο της διαδικασίας 
(Λαμπροπούλου et al., 2005∙ Στασινός, 2013∙ Strassman et al., 2019). 

• Συνεχή και επαναλαμβανόμενη πρακτική άσκηση, με παροχή άφθονου χρόνου για την 

εφαρμογή της μέσων αναδιατυπώσεων και ερωτήσεων ανοιχτού τύπου για την 

ανάπτυξη της εκφραστικής γλώσσας των μαθητών. 

• Συνολική ανασκόπηση. Σε τακτά δηλαδή διαστήματα θα πρέπει να γίνεται επανάληψη 

όλων των νέων γνώσεων που αποκτήθηκαν καθώς και των προηγούμενων γνώσεων, 
έτσι ώστε να σιγουρευτεί ο δάσκαλος ότι δεν έχουν μείνει κενά και να μπορεί να 

προχωρήσει σε δυσκολότερα εννοιολογικά στάδια. 

• Παροχή κινήτρων και ατομικής ή ομαδικής συναισθηματικής υποστήριξης. 

• Τέλος, η παρακολούθηση της προόδου του μαθητή αποτελεί ευθύνη κάθε ειδικού που 

εφαρμόζει μια παρέμβαση συνεχώς να αξιολογεί και να κρίνει την πρόοδο του μαθητή, 

τροποποιώντας όπου χρειάζεται τα στάδια της παρέμβασης ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες του (Mayer, & Trezek, 2019∙ Strassman et al., 2019). 

Το πιο θεμελιώδες μήνυμα που μπορεί να ληφθεί από αυτήν την επισκόπηση της έρευνας είναι 

ότι όσοι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στην ομάδα υποστήριξης του μαθητή θα πρέπει να έχουν πλήρη 
γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να αξιοποιούν την εξέλιξή του, να εντοπίζουν τα κενά και να 

θέτουν μαθησιακούς στόχους. Οι στόχοι θα πρέπει να προσαρμόζονται στις δυνατότητες και 
δεξιότητες του κάθε παιδιού και θα πρέπει να είναι γενικοί και ειδικοί βραχυπρόθεσμοι και 

μακροπρόθεσμοι. Για την πραγματοποίηση των στόχων οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σχεδιάζουν τη 

διδακτική υποστήριξη προτού την υλοποιήσουν και στο τέλος θα πρέπει να προβαίνουν σε 
αξιολόγηση αυτής. Το ζητούμενο στην εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα ακοής είναι αρχικά 

η ανάπτυξη και η προαγωγή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του και στη συνέχεια η διδασκαλία της 
γραφής με την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη χρήση αποτελεσματικών 

στρατηγικών.  
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας και η 

διερεύνησή της στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Σκοπός της 
έρευνας είναι ο εντοπισμός των παραγόντων που δύνανται να αυξήσουν το αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 
απαιτήσεις της ενιαίας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, μέσα από μια ποιοτική μεθοδολογία, επιχειρείται 

ο εντοπισμός των στοιχείων που επηρεάζουν αρνητικά το εν λόγω αίσθημα των εκπαιδευτικών. Η 

έρευνα κατέληξε στην επιβεβαίωση των τεσσάρων πηγών επίδρασης στα επίπεδα 
αυτοαποτελεσματικότητας σύμφωνα με τον Bandura (1977), ενώ παράλληλα, προέκυψε, και 

συζητείται ως σημαντικό εύρημα, η επίδραση της σχολικής ηγεσίας στην αυτοαποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών. 

 
Λέξεις κλειδιά: αυτοαποτελεσματικότητα, σχολική ηγεσία, ενιαία εκπαίδευση 
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1. Εισαγωγή 

Μετά τη διεθνή διακήρυξη της Σαλαμάνκα (UNESCO, 1994) σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση 

όλων των τύπων μαθητών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, μια επισταμένη προσπάθεια άρχισε από 
την πλειονότητα των χωρών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αρχές της ενιαίας εκπαίδευσης. 

Παρότι έχουν περάσει τρεις δεκαετίες από την εν λόγω διακήρυξη, διαφαίνεται ότι τα διάφορα 
εκπαιδευτικά συστήματα δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εναρμονιστούν με τις αρχές της ενιαίας 

εκπαίδευσης, γεγονός που προσελκύει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, τόσο 

προς εντοπισμό των αιτίων, όσο και προς άρση των εμποδίων που αποτελούν τροχοπέδη στην 
προσπάθεια αυτή. Ένα σημαντικό παράγοντα για επιτυχή πραγμάτωση της ενιαίας εκπαίδευσης 

αποτελούν οι εκπαιδευτικοί, καθότι, στην ουσία, είναι εκ των σημαντικότερων εμπλεκομένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, για να μπορέσουν να εναρμονίσουν τις μέχρι πρότινος 

στρατηγικές διδασκαλίας τους με τις αρχές που προϋποθέτει η ενιαία εκπαίδευση, προαπαιτείται η 

πραγμάτωση κάποιων εσωτερικών διεργασιών. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο διακεκριμένος ψυχολόγος και ακαδημαϊκός A. Bandura (1977), ανέπτυξε 

την κοινωνικο-γνωστική θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου, η οποία αφορά στις 
πεποιθήσεις των ανθρώπων σχετικά με τις ικανότητές τους στην παραγωγή καθορισμένων επιπέδων 

απόδοσης σε γεγονότα που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή τους. Η σημαντικότητα δε της άποψης 

του κάθε ατόμου για την αυτοαποτελεσματικότητά του, έγκειται στο γεγονός ότι αυτή καθορίζει τα 
συναισθήματα και τον τρόπο σκέψης του. Παράλληλα, οι απόψεις του καθενός σχετικά με αυτήν 

αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τις πράξεις και συμπεριφορές του (Bandura, 1977· Benight & 
Bandura, 2004). Τα δύο συστατικά στοιχεία της αυτοαποτελεσματικότητας είναι η «προσδοκία της 

ικανότητας» και η «προσδοκία του αποτελέσματος». Ανάμεσα στα δύο αυτά συστατικά μεσολαβεί 

η συμπεριφορά του ατόμου (Bandura, 1977), η οποία δύναται να καθορίσει εσωτερικά την 
«προσδοκία του αποτελέσματος», αφού αυτή σχετίζεται με την εκτίμησή του ότι μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά θα επιφέρει και κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εν συνεχεία, ο Bandura όρισε τις 4 
πηγές που καθορίζουν την αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου και οι οποίες είναι οι εμπειρίες, τα 

πρότυπα, η κοινωνική και λεκτική πειθώ, και τέλος, η σωματική και συναισθηματική κατάσταση του 

ατόμου.  
Μέσα από την έρευνα διαφάνηκαν κάποιοι παράγοντες που εντάσσονται στις εν λόγω πηγές 

του Bandura (1977). Τέτοιοι παράγοντες είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην τάξη και η 
ακαδημαϊκή τους πρόοδος, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών για τήρηση της πειθαρχίας κατά τη 

διδασκαλία και οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που εφαρμόζουν (Türkoğlu, Cansoy, & Parlar, 

2017˙Tschannen - Moran & Hoy, 2001). Παράλληλα, η εμπειρία (Klassen και Chiu, 2010), η 
επιμόρφωση (Corona, Christodulu, & Rinaldi, 2017) και σε κάποιες περιπτώσεις δημογραφικά 

στοιχεία όπως η ηλικία ή το φύλο, όχι όμως κατά τρόπο συστηματικό (Fackler & Malmberg, 2016). 
Επιπλέον παράγοντας που διαφάνηκε να επιρεάζει τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών είναι το στυλ της σχολικής ηγεσίας και η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ αυτής και 

των εκπαιδευτικών (Liu, Bellibaş, & Gümüş, 2020˙ Southworth, 2002). Πρόκειται για έναν εκ των 
πλέον καθοριστικών παραγόντων, δεδομένου του ότι δύναται να ασκήσει καθοριστική επίδραση 

στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών και επιφέρει ως αναπόδραστη συνέπεια την εκάστοτε στάση τους 
στο πλαίσιο του σχολικού χώρου. Στοιχείο που καθιστά δε ιδιαίτερα σημαίνοντα τον παράγοντα 

αυτό, είναι το γεγονός ότι, με την επίδραση που ασκεί στους εκπαιδευτικούς, δύναται να επηρεάσει 
κατά τρόπο έμμεσο και την πρόοδο των μαθητών (Demir, 2008). 

Κατ’ επέκταση, όλα τα πιο πάνω καθιστούν προφανή τη σημαντικότητα που αποκτά η εν λόγω 

έννοια στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης, δεδομένου του ότι οι εκπαιδευτικοί στις πλείστες των 
περιπτώσεων επιδεικνύουν αισθήματα φόβου προς την προοπτική διδασκαλίας σε μια τάξη μεικτών 

ικανοτήτων. Μια ομάδα μαθητών που διαφαίνεται ότι με την αυξανόμενη είσοδό τους στα σχολεία 
γενικής εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια προκαλεί την μείωση του αισθήματος 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, είναι οι μαθητές με κάποια διαταραχή στο φάσμα του 

αυτισμού (εφεξής ΔΑΦ) (Fackler & Malmberg, 2016). Η συμπερίληψη των μαθητών αυτών στα 
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σχολεία γενικής εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, έχει καταδείξει θετικά αποτελέσματα τόσο σε 

μαθησιακό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της επικοινωνίας, όπου παρουσιάζουν σημαντικά 

ελλείμματα (Daneshvar, Charlop και Berry, 2018). 
Παρόλα αυτά, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών διαφαίνεται να μειώνεται στην προοπτική διδασκαλίας μαθητών με ΔΑΦ, σε βαθμό 
που ούτε η προσπάθεια για συλλογική αποτελεσματικότητα, μέσω μιας κοινής οργάνωσης της 

διδασκαλίας των εν λόγω μαθητών δύναται να τροποποιήσει την κατάσταση αυτή (Daneshvar, 

Charlop και Berry, 2018). Η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι οι 
επιστήμονες σε μεγάλο βαθμό ασχολούνται σε θεωρητικό επίπεδο σχετικά με την 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία σε τάξη μεικτών ικανοτήτων, 
ενώ όσον αφορά την παρουσία μαθητών με ΔΑΦ στις εν λόγω τάξεις, η έρευνα χαρακτηρίζεται ως 

πρώιμη (Corona et. al., 2017). Το εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κύπρου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος, δεδομένου του ότι, παρόλο που με το νόμο του 1999 
(Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999), θεωρείται υποχρεωτική η ένταξη και διδασκαλία στις γενικές 

τάξεις όλων των τύπων μαθητών, εντούτοις, 20 χρόνια μετά, η ενιαία εκπαίδευση χωλαίνει σε πολλά 
σημεία, με τις διαδικασίες να βρίσκονται ακόμη σε αρχικά στάδια και τους εκπαιδευτικούς να είναι 

διστακτικοί στη συμπερίληψη όλων των τύπων μαθητών (Dimopoulou, 2016). 

Ως εκ τούτου, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας συνοψίζονται στα εξής: 

• Ποιοι παράγοντες διαφαίνονται, μέσα από τις απόψεις των δασκάλων, να επηρεάζουν το 
αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους στη διδασκαλία μαθητών με ΔΑΦ σε τάξεις 

συνεκπαίδευσης;  

• Ποια είναι η επίδραση των παραγόντων αυτών στη στάση και συμπεριφορά των δασκάλων 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο συνεκπαίδευσης; 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων και δεδομένου του ότι σκοπός της 
συγκεκριμένης έρευνας δεν είναι η γενίκευση των αποτελεσμάτων, αλλά η εις βάθος και λεπτομερής 

κατανόηση του υπό διερεύνηση φαινομένου, επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογία (Creswell, 2016) 

και συγκεκριμένα η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου (content analysis). 

2.1.1 Συμμετέχοντες 

Τους συμμετέχοντες της έρευνας αποτέλεσαν δεκατρείς (13) εκπαιδευτικοί της γενικής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους οι δώδεκα (12) ήταν γυναίκες και ο ένας (1) άνδρας. 

Πιο συγκεκριμένα, πέντε εργάζονταν στη Λεμεσό, επτά στη Λευκωσία και ένα άτομο στην Πάφο, 

ενώ η μέση ηλικία τους ήταν τα 39 έτη (ελάχιστη τιμή=31, μέγιστη τιμή=52). Τέλος, μία 
συμμετέχουσα κατέχει τη θέση υποδιευθύντριας, ενώ οι υπόλοιποι δεν κατέχουν κάποια υψηλότερη 

βαθμίδα.  

2.1.2 Εργαλείο 

Καθότι πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα, η οποία χρησιμοποίησε ως μέσο συλλογής 

δεδομένων την κατά πρόσωπο ημιδομημένη συνέντευξη (Creswell, 2016), ως εργαλείο της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο συνέντευξης. Πρόκειται για μια τροποποιημένη μορφή του 

εργαλείου της Dimopoulou (2016), η οποία μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά και 
ακολούθως, δόθηκε σε δύο ειδικούς για κατοχύρωση της ακρίβειας του περιεχομένου. Έπειτα, αφού 

προστέθηκαν στην αρχή τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, ακολούθως, το πρωτόκολλο 

χωρίστηκε σε τέσσερις ομάδες ερωτήσεων, οι οποίες ήταν: το γενικό αίσθημα 
αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων (6 ερωτήσεις), η συλλογική αποτελεσματικότητα 
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των συμμετεχόντων γενικά και σε σχέση με τη διδασκαλία μαθητών με ΔΑΦ (5 ερωτήσεις), 

αυτοαποτελεσματικότητα σε σχέση με τη διδασκαλία (3 ερωτήσεις) και αυτοαποτελεσματικότητα 

κατά τη διδασκαλία σε τάξη με συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ (4 ερωτήσεις). Όπου θεωρήθηκε 
αναγκαίο πραγματοποιήθηκαν βολιδοσκοπικές ερωτήσεις.  

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν δύο πιλοτικές συνεντεύξεις για διασφάλιση της σαφήνειας 
των ερωτήσεων. Κατά την πρώτη πιλοτική συνέντευξη, διαπιστώθηκε ότι μια ερώτηση προκαλούσε 

ασάφεια στην ερωτώμενη και για το λόγο αυτό τροποποιήθηκε σε λεκτικό επίπεδο πριν 

χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη πιλοτική συνέντευξη. Μετά το πέρας της δεύτερης συνέντευξης, το 
πρωτόκολλο θεωρήθηκε από τις ερευνήτριες έτοιμο για τις υπόλοιπες συνεντεύξεις. 

2.1.3 Διαδικασία 

 Η μορφή δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της χιονοστιβάδας (Creswell, 2016), 

δεδομένου του ότι τα δύο άτομα που συμμετείχαν στις πιλοτικές συνεντεύξεις συνέστησαν άλλους 

συναδέλφους τους που πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (διδασκαλία σε τάξη μεικτών 
ικανοτήτων με μαθητή/ές με ΔΑΦ) για συμμετοχή στην έρευνα και ο ίδιος τρόπος ακολουθήθηκε και 

στη συνέχεια. Κατ’ αυτό τον τρόπο, προσεγγίσθηκαν οι συμμετέχοντες στους οποίους καταρχάς, 
διευκρινίστηκαν το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η έρευνα, το θέμα, καθώς και το ότι το περιεχόμενο 

της συνέντευξης δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλο λόγο. Έπειτα, μετά από δική τους υπόδειξη σε κάθε 

περίπτωση, οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε χώρο και χρόνο που επιθυμούσαν οι ίδιοι. Πριν 
την έναρξη των συνεντεύξεων εξασφαλιζόταν ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τους συμμετέχοντες, ώστε 

να αισθανθούν άνετα στη συνέχεια και να εκφραστούν κατά τρόπο ελεύθερο για όσα θα ερωτούνταν. 
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων σημειώνονταν διάφορα στοιχεία/σχόλια που κρίνονταν από τις 

ερευνήτριες ως σημαντικά για το ύφος και τον τρόπο που εκφράζονταν οι συμμετέχοντες. 

Μετά το πέρας έκαστης συνέντευξης, την ίδια ή την επόμενη μέρα γινόταν η 
απομαγνητοφώνησή της, ώστε να θυμούνται κατά τρόπο άμεσο οι ερευνήτριες στοιχεία που 

αφορούσαν την διαδικασία της συνέντευξης (π.χ. γλώσσα του σώματος). Αφού ολοκληρώθηκαν οι 
μεταγραφές όλων των συνεντεύξεων και το δείγμα θεωρήθηκε επαρκές για τις ανάγκες της έρευνας, 

πραγματοποιήθηκε επαλήθευση του υλικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η 

φερεγγυότητα ως προς τις απόψεις των συμμετεχόντων με τη διαδικασία ελέγχου των μελών. Επίσης, 
κατά τη μεταγραφή των συνεντεύξεων ζητήθηκε από τρίτο, ανεξάρτητο άτομο που δεν συμμετείχε 

στην έρευνα να πραγματοποιήσει ένα μέρος της διαδικασίας, και συγκεκριμένα καταγράφοντας 
κωδικούς στο υλικό μίας συνέντευξης, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Από 

τη διαδικασία αυτή προέκυψε μία ταύτιση στην παράθεση κωδικών του ατόμου αυτού και της 

ερευνητικής ομάδας σε ποσοστό 99%. Εν συνεχεία, ακολούθησε η διαδικασία ανάλυσης των 
δεδομένων που όπως λέχθηκε ανωτέρω ήταν η θεματική ανάλυση περιεχομένου. Εν πρώτοις, κάθε 

συνέντευξη αναγνώστηκε αρκετές φορές, ώστε να αρχίζουν να αναδύονται από αυτήν πιθανά θέματα. 
Στη συνέχεια, οι μεταγραφές χωρίστηκαν σε τμήματα κειμένου στα οποία ξεκίνησε η ανάρτηση 

κωδίκων. Σε ένα πρώτο στάδιο εντοπίστηκαν στο σύνολο ογδόντα κωδικοί, από τους οποίους έπειτα, 

αφαιρέθηκαν οι πλεονάζοντες. Το επόμενο στάδιο ήταν η ομαδοποίηση των κωδίκων σε θέματα και 
τέλος, η ένταξη των θεμάτων σε ευρύτερες κατηγορίες. Η ανάλυση των δεδομένων κατέληξε σε έξι 

κατηγορίες με δέκα υποκατηγορίες θεμάτων. 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν έξι κατηγορίες παραγόντων που 
ασκούν κάποια μορφή επίδρασης στην αυτοαποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων και αυτές 

αφορούσαν στους προσωπικούς παράγοντες, στα θέματα της επιμόρφωσης, της εμπειρίας, του 

εκπαιδευτικού συστήματος, της συλλογικής αποτελεσματικότητας (συνεργατικές σχέσεις), και τέλος 
τη σχολική ηγεσία. Πιο κάτω παρουσιάζονται ευκρινέστερα τα στοιχεία που συνδέονται με την κάθε 

κατηγορία. 
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3.1 Προσωπικοί παράγοντες 

      Όσον αφορά στους προσωπικούς παράγοντες στους οποίους είτε αναφέρθηκαν ξεκάθαρα, 

είτε διαφάνηκε να επιδρούν μέσα από όσα συζητήθηκαν, σε μερικές περιπτώσεις (τέσσερις) έγινε 
αναφορά σε τυχόν προσωπικά προβλήματα, ενώ στοιχείο που εντοπίστηκε να επηρεάζει τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες ήταν η κόπωση που πολλοί από αυτούς αισθάνονται λόγω 
της πολυετούς υπηρεσίας και των προσωπικών τους προβλημάτων, στοιχεία που δημιουργούν μια 

αρνητική ψυχολογική κατάσταση.  Στο σημείο αυτό, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν αντίθετες απόψεις, με τέσσερις από αυτούς να θεωρούν ότι δεν πρέπει να 
επηρεάζονται από τέτοιους παράγοντες, αφού «πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως σωστοί 

επαγγελματίες» (Σ.51). 

3.2 Επιμόρφωση 

Το δεύτερο σημείο που συζήτησαν οι συμμετέχοντες ήταν η επιμόρφωση, με την πλειοψηφία 

(δώδεκα από δεκατρείς) να δηλώνουν δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι από την επιμόρφωση που 
τους παρέχεται ανά διαστήματα από το αρμόδιο υπουργείο, χαρακτηρίζοντάς την «άνευ 

ουσίας…εκτός σχολικής πραγματικότητας και σίγουρα καθόλου βοηθητική σε πρακτικό επίπεδο σε ότι 
αφορά τη διδασκαλία σε μαθητές με ΔΑΦ ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αναπηρίας» (Σ.5), γεγονός που 

ωθεί στην προσωπική αναζήτηση επιμόρφωσης. Σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν την ανεπάρκεια 

που αισθάνονται λόγω ελλειπούς επιμόρφωσης, εξέφρασαν την άποψη ότι, ενώ τοποθετούνται στις 
γενικές τάξεις τα παιδιά με ΔΑΦ και απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς να τα διδάξουν 

αποτελεσματικά, δεν τους παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια: «Το πρόβλημα που πιστεύω ότι υπάρχει 
είναι ότι εγώ δεν με κατάρτισε κανένας για να τον εκπαιδεύσω» (Σ.7). 

3.3 Εμπειρία 

Σχετικά με το ζήτημα της εμπειρίας σε σχέση με τη διδασκαλία μαθητών με ΔΑΦ, οι απόψεις 
που εκφράστηκαν διίσταντο, καθώς, ενώ αρκετοί αναφέρθηκαν στη σημαντική επίδραση της 

εμπειρίας «αν έχεις ξαναδιδάξει και έχεις δει τις αντιδράσεις των παιδιών και τι πρέπει να 
διαφοροποιήσεις, θα βοηθήσει. Άρα η πείρα έχει πρωταρχικό ρόλο» (Σ.1), στον αντίποδα αυτών, 

γεγονός που δεν ήταν αναμενόμενο, ήταν αυτοί που εκφράστηκαν αρνητικά ως προς την 

σημαντικότητά της, αναφέροντας ότι «δεν μπορεί κάτι τέτοιο να σε βοηθήσει, αφού καλείσαι να 
διδάξεις σε νέες συνθήκες» (Σ.3). 

Ο λόγος, όπως διαφάνηκε, είναι ότι τα παιδιά αυτά κατά τα τελευταία χρόνια άρχισαν να 
εντάσσονται στις γενικές τάξεις και κατ’ επέκταση, σύμφωνα πάντα με τους συμμετέχοντες, οι 

δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την εμπειρία να τους 

βοηθήσουν, αφού η εμπειρία τους αφορά μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Σ.6, Σ.7). «(Τα χρόνια 
εμπειρίας) δεν συμβάλουν καθόλου, γιατί οι εκπαιδευτικοί εκπαιδευόμαστε για μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Οπότε εγώ θα διδάξω αποτελεσματικά ένα παιδί το οποίο δεν αποκλίνει από το μέσο όρο! 
Δεν έχω εκπαίδευση για άλλες συμπεριφορές». Πέραν αυτού, το γεγονός ότι οι μαθητές με ΔΑΦ δεν 

παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς τα χαρακτηριστικά, αλλά εμπίπτουν σε ένα φάσμα, φαίνεται να 

δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τους εκπαιδευτικούς: «Όχι τόσο η εμπειρία, γιατί δεν εξαρτάται μόνο 
που σένα το θέμα αυτών των παιδιών. Έχουν καθένα τα δικά τους χαρακτηριστικά» (Σ.6). 

Μέσα από όσα σχολίασαν πέντε δάσκαλοι, διαφάνηκε ότι η τυχόν προηγούμενη προσωπική 
εμπειρία τους με παιδί με ΔΑΦ μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητική για την αυτοαποτελεσματικότητά 

τους, όταν έχουν τέτοιο τύπο μαθητή στην τάξη τους: «η προσωπική μου εμπειρία με παιδί στο φάσμα 
του αυτισμού, το οποίο ήταν από το οικογενειακό μου περιβάλλον, με έκανε να χειρίζομαι με 

μεγαλύτερη ευαισθησία το θέμα» (Σ.12), «νιώθω ότι έχει φορές που δεν ξέρω πώς να τον 

αντιμετωπίσω, γιατί είναι κάτι άγνωστο για μένα» (Σ.11). 

 
1 Όπου Σ., συμμετέχοντας στην έρευνα και όπου αριθμός, ο αριθμός του εκάστοτε συμμετέχοντος. 
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3.4 Εκπαιδευτικό σύστημα 

Συγκεκριμένα ήταν τα ζητήματα που έθιξαν οι συμμετέχοντες σε σχέση με τη διδασκαλία σε 

τάξη μεικτών ικανοτήτων στην οποία συμπεριλαμβάνονται μαθητές με ΔΑΦ. Εν προκειμένω, 
διαφάνηκε να τους απασχολεί ο βαθμός λειτουργικότητας του εκάστοτε μαθητή με ΔΑΦ και ο τρόπος 

λειτουργίας του σχολικού συστήματος και των αναλυτικών προγραμμάτων. Σχετικά με το πρώτο 
ζήτημα, του επιπέδου λειτουργικότητας των μαθητών με ΔΑΦ, οι απόψεις των συμμετεχόντων δεν 

παρουσίασαν ταύτιση. Συγκεκριμένα, πέντε συμμετέχοντες θεωρούν ότι όσο πιο χαμηλής 

λειτουργικότητας είναι ο μαθητής τόσο μεγαλύτερο άγχος τους προκαλεί.  
Αντίθετα, τέσσερις συμμετέχοντες ανέφεραν ότι κάτι τέτοιο θα τους ενεργοποιήσει ώστε «να 

λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διδασκαλία και οι ιδιαιτερότητες του μαθητή με ΔΑΦ και να γίνεται μια 
ιδιαίτερη προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό, για να εντάσσει ομαλά και αυτό το παιδί στο σύνολο της 

τάξης» (Σ.1). Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και το ανεπαρκές 

κατά τους συμμετέχοντες διαφοροποιητικό υλικό των αναλυτικών προγραμμάτων, είναι ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία συνδυάζουν οι ερωτηθέντες με τον 

λανθασμένο τρόπο ένταξης των παιδιών με αναπηρίες.  

3.5 Συλλογική αποτελεσματικότητα 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των αποτελεσματων, προέκυψαν πτυχές της συλλογικής 

αποτελεσματικότητας που σχετίζονται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους 
τους (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης), τους γονείς των μαθητών, με τους ίδιους τους μαθητές, αλλά 

και με τον διευθυντή του σχολείου (το τελευταίο σημείο θα μας απασχολήσει σε ξεχωριστή 
υποενότητα). 

Μια εκ των σημαντικότερων σχέσεων για τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα ευρήματα της 

έρευνας, είναι αυτή με τους συναδέλφους, λόγω του ότι πρόκειται για άτομα με τα οποία 
συναναστρέφονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και καλούνται από κοινού να επιφέρουν 

θετικά αποτελέσματα στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου τους. Παρόλο που σε 
λεκτικό επίπεδο εκφράζονταν υπέρ της συνεργασίας αυτής, αναφερόμενοι στην αναγκαιότητά της, 

μιλώντας σε επόμενα σημεία της συνέντευξης, διαφάνηκε ότι στην πράξη λειτουργούν περισσότερο 

ατομικά: «το σημαντικότερο είναι οι δικές μου δυνατότητες και ο τρόπος που διδάσκω εγώ μέσα στην 
τάξη μου. Άρα, αν εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω τις γνώσεις και την επάρκεια την εκπαιδευτική για να 

τον διδάξω, ότι και να μου πουν οι συνάδελφοι, δεν είναι εύκολο να με κάνουν να πιστέψω ότι μπορώ 
να το διαχειριστώ» (Σ.7). 

Η σχέση με τους γονείς των μαθητών τους φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με το αν 

πρόκειται για γονείς παιδιών τυπικής ή μη τυπικής ανάπτυξης. Στην πρώτη περίπτωση, η συνεργασία 
με τους γονείς προκαλεί αυξημένα επίπεδα άγχους στους εκπαιδευτικούς, καθώς θεωρούν ότι οι 

γονείς προσπαθούν να επέμβουν στο έργο τους. Αντίθετα, στην περίπτωση των μαθητών με ΔΑΦ, 
φαίνεται να αποζητούν μια συνεργατική σχέση μαζί τους, αφού αυτή κρίνεται απαραίτητη για την 

κατάλληλη αντιμετώπιση του παιδιού με ΔΑΦ στην τάξη: «το ότι έχω μια πολύ καλή επικοινωνία με 

τους γονείς και έρχονται στο σχολείο καθημερινά αυτό με κάνει και νιώθω καλύτερα. Αυτό με κάνει να 
προσπαθώ περισσότερο» (Σ.10). 

Τέλος, η σχέση που θα αναπτύξουν με τους ίδιους τους μαθητές τους συζητήθηκε από τους 
συμμετέχοντες ως πτυχή της συλλογικής αποτελεσματικότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

ανάπτυξη μιας σχέσης με τους μαθητές με ΔΑΦ φαίνεται «δύσκολη υπόθεση» (Σ.4), ενώ η δυσκολία 
φαίνεται να οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες: «Πρέπει να έχουν ειδικό δάσκαλο, που θα είναι ο 

βοηθός δάσκαλος που θα είναι μαζί του στην τάξη, πρέπει να υπάρχει διαφοροποιημένο υλικό, με βάση 

το οποίο θα δουλεύει το παιδί» (Σ.7). 
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3.6 Σχολική ηγεσία 

Το στυλ της σχολικής ηγεσίας ήταν ένα σημείο στο οποίο όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες 

επανέρχονταν με κάθε ευκαιρία, σε βαθμό που συνέδεαν όλα τα ερωτήματα που τους θέταμε με τους 
διευθυντές των σχολείων στα οποία εργάζονται. Η μεταξύ τους σχέση φαίνεται να είναι καθοριστική, 

καθώς ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στην αυτοαποτελεσματικότητά τους. Σύμφωνα με τους 
συμμετέχοντες, σε περίπτωση μετάθεσης ανησυχούν περισσότερο για τη σχέση τους με τον 

διευθυντή παρά με τους διαφορετικούς τύπους μαθητών που καλούνται να διδάξουν: «Φέτος, η 

αυτοαποτελεσματικότητα πήγε στο 0. Δεν υπάρχουν κάποια παιδάκια που κλαίνε και δεν θέλουν να 
πάνε σχολείο; Το ίδιο πράγμα νιώθω!» (Σ.10). «Με ανησυχεί περισσότερο τι διευθυντή θα έχω παρά 

το επίπεδο των μαθητών» (Σ.4). 
Με ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκαν οι συμμετέχοντες στην αναγκαιότητα αλλαγής του στυλ 

σχολικής ηγεσίας προκειμένου να μπορέσει το σχολικό σύστημα να ανταποκριθεί επαρκώς στις 

προϋποθέσεις της ενιαίας εκπαίδευσης «[χρειάζεται ένας διευθυντής που]θα θέτει ξεκάθαρους 
στόχους προς τους εκπαιδευτικούς, θα τονίζει τις εμφάσεις στις οποίες  θα πρέπει έτσι να επικεντρωθούν 

οι δάσκαλοι, ανάλογα με τα παιδιά και τις ανάγκες τους» (Σ.1). «Χρειαζόμαστε έναν αποτελεσματικό 
διευθυντή, που  θα θέτουμε από κοινού στόχους, ανάλογα με τα παιδιά και τις ανάγκες τους. Επίσης να 

βοηθά σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα με τους μαθητές στην τάξη, ώστε να 

βρεθούν τρόποι επίλυσης και να βοηθηθούν και τα παιδιά να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, 
βοηθά τον εκπαιδευτικό ένας αποτελεσματικός διευθυντής στην καλή επικοινωνία με τους γονείς» 

(Σ.5). 
Τέλος, με το ζήτημα αυτό συνέδεσαν και ζητήματα που αφορούν στην επιβολή πειθαρχίας στο 

σχολικό χώρο, δείχνοντας την ανάγκη τους για ένα διευθυντή που θα είναι πιο ενεργός σε όλα τα 

ζητήματα του σχολείου «Παρεμβάλλονται και τα ζητήματα της πειθαρχίας που είναι αρνητικά για την 
επίτευξη των στόχων μας και εξαρτώνται από την ηγεσία. Δεν μπορούμε από τη μια να σκεφτόμαστε 

πως να επιβάλουμε πειθαρχία και από την άλλη πως θα ενταχθούν ομαλά σε αυτό το κλίμα και οι 
μαθητές με ΔΑΦ» (Σ.1). 

4. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι το υψηλό αίσθημα 
αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικό για μια επιτυχημένη πορεία προς την 

εφαρμογή της ενιαίας εκπαίδευσης. Καταρχάς, όπως διαφάνηκε μέσα από όσα παρουσιάστηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα, οι τέσσερις κατηγορίες παραγόντων (εμπειρίες, πρότυπα, κοινωνική και 

λεκτική πειθώ, σωματική και συναισθηματική κατάσταση) που σύμφωνα με τον Bandura (1977) 

επιδρούν στο αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου, επαληθεύονται στην περίπτωση των 
συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται όχι μόνο 

τα έτη εμπειρίας των εκπαιδευτικών, αλλά και η εμπειρία τους με τον τύπο μαθητή που καλούνται 
να διδάξουν (στην προκειμένη περίπτωση μαθητή με ΔΑΦ). Στην επόμενη κατηγορία εντάσσονται 

τα διαφορετικά πρότυπα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, τα οποία όπως διαφάνηκε σε πολλές 

περιπτώσεις δεν εναρμονίζονται με αυτά της ενιαίας εκπαίδευσης. Στις κατηγορίες της κοινωνικής 
και λεκτικής πειθούς συμπεριλαμβάνονται παράγοντες όπως οι απόψεις των γονιών για τους 

εκπαιδευτικούς που φαίνονται να τους ανησυχούν σημαντικά. Στην τελευταία κατηγορία 
συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα προσωπικά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί, αλλά και η ψυχολογική κατάσταση που τους δημιουργείται λόγω της αλληλεπίδρασης 
τους, όπως διαφάνηκε, κυρίως με την σχολική ηγεσία.  

Σημαντικό εύρημα που προέκυψε από την παρούσα έρευνα είναι ο καθοριστικός ρόλος της 

σχολικής ηγεσίας στα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, καθώς, όπως έγινε 
αντιληπτό, όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες συσχετίζονται από τους εκπαιδευτικούς με την 

αναγκαιότητα μιας αποτελεσματικής ηγεσίας. Λαμβάνοντας υπόψην προηγούμενες σχετικές 
έρευνες, εντοπίζουμε μια συμφωνία ως προς το ζήτημα αυτό (Demir, 2008˙Türkoğlu et al., 2017) και 

ειδικότερα ως προς την προτίμηση των εκπαιδευτικών προς ένα στυλ ηγεσίας που διαφέρει από το 
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υπάρχον «bottom-up» μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο ο διευθυντής λειτουργεί ως μια αυθεντία που 

ασχολείται ως επί το πλείστον με διοικητικά θέματα και η σχέση του με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου του είναι μια τυπική σχέση προϊστάμενου-υφιστάμενου (Angelides, Antoniou & 
Charalambous, 2010). Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί διαφάνηκε να επιζητούν μια μορφή ηγεσίας που 

θα αναπτύσσει στενότερες σχέσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, θα επιδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα και θα παραστέκεται ως 

ενεργητικός αρωγός στην προσπάθεια λειτουργίας του σχολείου με βάση τις αξίες της ενιαίας 

εκπαίδευσης μέσα από συζήτηση και κοινή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (Angelides et al., 2010  ̇
Demir, 2008˙Southworth, 2002). 

Ως εκ τούτου, μέσα από τα ευρήματα της έρευνας αυτής, προκύπτει το ενδιαφέρον για 
μελλοντική έρευνα, η οποία θα διερευνά συγκεκριμένα τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας σε σχέση με 

την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης, με απώτερο 

σκοπό, τον εντοπισμό εκείνης της μορφής ηγεσίας, με την οποία οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι 
μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά στη νέα πραγματικότητα των σχολείων μεικτών 

ικανοτήτων. 
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Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία 
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
 

Βρετουδάκη Ελένη 

ΣΕΕ ΠΕ60 ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Περίληψη  

Με δεδομένη την πολυπολιτισμική προέλευση και το διαφοροποιημένο επίπεδο γνώσεων και 
δεξιοτήτων των παιδιών που φοιτούν στις προσχολικές τάξεις, είναι πιο αναγκαία από ποτέ η 

υποβοήθηση της κατανόησης τους με συγκεκριμένες τεχνικές τις οποίες έχει αναδείξει η διεθνείς 

πρακτική (scaffolding strategies). Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει 
τις διδακτικές τεχνικές που εφαρμόζουν οι νηπιαγωγοί για την κατανόηση και επεξεργασία μιας 

σειράς σημαντικών πληροφοριών των αφηγηματικών κειμένων που τους διαβάζονται καθημερινά. 
Στη μελέτη συμμετείχαν 112 εκπαιδευτικοί από δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία από τον νομό 

Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου Κρήτης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι νηπιαγωγοί στην 

πλειονότητά τους εφαρμόζουν τεχνικές χαμηλού επιπέδου υποστήριξης, τεχνικές δηλαδή οι οποίες 
απευθύνονται σε παιδιά με υψηλό επίπεδο κατανόησης ενώ φαίνεται να αξιοποιούν σε μικρότερο 

βαθμό τις τεχνικές υψηλής υποβοήθησης εξειδικευμένες για παιδιά από χαμηλά 
κοινωνικοοικονομικά στρώματα με ελλείψεις σε γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο. Τα ευρήματα 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον αναφορικά με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες (γλωσσικές, γνωστικές, 

συναισθηματικές)  των παιδιών που φοιτούν στις προσχολικές τάξεις.  
 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές «σκαλωσιάς», προσχολική, πρακτικές νηπιαγωγών. 

1. Εισαγωγή 

Η κατανόηση σχετίζεται  με την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται το νόημα ενός 

κειμένου που διαβάζει ή ακούει (Morrow, 2005). Η κατανόηση ως διαδικασία γίνεται αντιληπτή 
συνήθως από το αποτέλεσμά της, γι’ αυτό κατανόηση ίσως είναι η δυνατότητα να απομνημονεύει ο 

αναγνώστης το περιεχόμενο ενός κειμένου και η δυνατότητα αξιοποίησης, εφαρμογής της νέας 
γνώσης που προσλαμβάνεται από ένα κείμενο σε νέες συγκεκριμένες καταστάσεις όπως και η 

ικανότητα αναγνώρισης του κεντρικού θέματος μιας ιστορίας και η εξαγωγή συμπερασμάτων, μέσα 

από διαδικασίες αναλύσεων και συνδέσεων των επιμέρους τμημάτων της (van den Broek, et.al., 
2005). 

Η ανάγνωση ιστοριών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρακτικές μέσω των οποίων τα 
παιδιά καλλιεργούνται γνωστικά, γλωσσικά, συναισθηματικά και κοινωνικά (Zeece, 2009). Όταν τα 

βιβλία που διαβάζονται στα παιδιά είναι προσεκτικά επιλεγμένα η επίδραση της «γλώσσας του 

βιβλίου» παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες στην εκμάθηση των εννοιών και των συμβάσεων του γραπτού 
λόγου, στην ανάπτυξη λεξιλογίου και στη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης (ενίσχυση της 

δυνατότητας συμπερασμού, αιτιολόγησης και παροχής αξιολογικών κρίσεων εκ μέρους των 
παιδιών), (Morrison &Wlodarczyk, 2009).  
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2. Κυρίως μέρος 

Πέρα από οποιαδήποτε ερμηνεία, η  κατανόηση είναι ο βασικός στόχος κάθε ανάγνωσης. Τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν να κατανοούν αυτό που τους διαβάστηκε και αυτό είναι 
μια διαδικασία στην οποία το παιδί πρέπει να εμπλακεί ενεργά (Morrow & Gambrell, 2004). Είναι 

παράλληλα όμως και το αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών και των ενηλίκων 
κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης (Teale, 2003). 

            Πώς μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τα παιδιά να εστάζουν στις ουσιώδεις και 

χρήσιμες (ως προς την κατανόηση) πληροφορίες, όταν ακούν ή διαβάζουν ένα κείμενο; 
Υποβοηθητικές φαίνονται οι δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση οι οποίες 

έχουν συνήθως ως στόχο: α) να αναπτυχθεί μια κοινή βάση γνώσεων σχετικών με το κύριο θέμα, 
πριν το άκουσμα της ιστορίας, β) να λειτουργήσουν ως έναυσμα για τη δημιουργία συζητήσεων όπου 

τα παιδιά θα καταθέτουν τις απόψεις τους, ενεργοποιώντας τόσο τη συγκεκριμένη όσο και την 

αφηρημένη σκέψη τους και γ) να αναδυθούν προβληματισμοί καθώς αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, 
διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενο της ιστορίας και εμπλουτίζοντας (λεξιλογικά και 

συντακτικά) τον προφορικό τους λόγο. (McGee & Morrow, 2005). 
 

Η επίδραση του  τρόπου ανάγνωσης στην κατανόηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας  

          Η ανάγνωση ιστοριών συνήθως στα μικρά παιδιά πραγματοποιείται με δύο κυρίως 
τρόπους, τη μεγαλόφωνη ανάγνωση (read aloud) και την από κοινού ανάγνωση (shared reading). Στη 

χώρα μας είναι διαδεδομένος ο πρώτος τρόπος με δύο σημαντικές παραλλαγές στον τρόπο 
ανάγνωσης του περιεχομένου της ιστορίας:  α) τη διαλογική-αλληλεπιδραστική ανάγνωση (dialogic-

interactive reading) και β) την ανάγνωση-παράσταση (performance oriented approach). Σύμφωνα με 

το πρώτο πρότυπο, της διαλογικής-αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης, ο/η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί 
σκόπιμες παύσεις κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, διατυπώνοντας ερωτήσεις με στόχο τη γνωστική 

εμπλοκή των παιδιών αλλά και για να παρέχει περεταίρω διευκρινίσεις όπου και όταν χρειάζεται. 
Ένα μέρος της συζήτησης στην αλληλεπιδραστική ανάγνωση πραγματοποιείται και στο τέλος της 

ιστορίας, όπου ο/η εκπαιδευτικός με ερωτήσεις του τύπου «γιατί» και «πώς» εμπλέκει τα παιδιά σε 

μια αναλυτική συζήτηση κρίσιμης σημασίας για την κατανόηση της συγκεκριμένης  ιστορίας 
(Blewitt, Rump, Shealy & Cook, 2009). Σύμφωνα με το δεύτερο πρότυπο, της ανάγνωσης 

παράστασης, ο/η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μια εισαγωγική σύντομη συζήτηση παρέχοντας στα 
παιδιά διευκρινήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε να θεμελιωθεί μια κοινή βάση γνώσεων γύρω 

από το θέμα και διαβάζει με αισθαντικό τρόπο την ιστορία, δραματοποιώντας τη φωνή του και 

αξιοποιώντας επιτονισμούς σε μια προσπάθεια να δεσμεύσει την προσοχή των παιδιών και να 
αυξήσει τα επίπεδα κατανόησης τους. Με το πέρας της ιστορίας πραγματοποιείται σχετική συζήτηση 

καθώς και η αναδιήγησή της (Dickinson & Smith, 1994). 
 

Τεχνικές υποστήριξης της κατανόησης κατά την ανάγνωση ιστοριών-τεχνικές «σκαλωσιάς». 

Ο όρος «σκαλωσιά» αναφέρεται στο υποστηρικτικό πλαίσιο που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί 
στα παιδιά καθώς τα εμπλέκουν σε μια μαθησιακή δραστηριότητα. Η χρήση τύπων σκαλωσιάς έχει 

ως στόχο την πλήρη ή μερική υποστήριξη των παιδιών (ανάλογα τις ανάγκες τους) και αργότερα τη 
σταδιακή απόσυρση της υποστήριξης καθώς τα παιδιά αποκτούν ανεξαρτησία στην εκτέλεση των 

εργασιών τους (Hammond & Gibbons, 2005). Οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των διδακτικών 
τους παρεμβάσεων είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα ένα εύρος στρατηγικών 

υποστήριξης (σκαλωσιά) προκειμένου να ανταποκριθούν στις ξεχωριστές ατομικές ανάγκες όλων 

των παιδιών της ομάδας (Pentimonti & Justice, 2009). 
Το θεωρητικό υπόβαθρο των τεχνικών της σκαλωσιάς βρίσκεται στην κοινωνικοπολιτιμσική 

θεωρία του Vygotsky (1978) και συγκεκριμένα στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης». Μεταφερόμενη 
η έννοια της επικείμενης ανάπτυξης στο διδακτικό πλαίσιο σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

πρώτα να εντοπίζουν το επίπεδο των ατομικών ικανοτήτων των παιδιών και στη συνέχεια να 

εντοπίζουν τις γνωστικές δραστηριότητες που μπορούν να επιτελέσουν τα παιδιά μόνα τους αλλά και 
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με τη βοήθεια των ενηλίκων (μέσω προβολής προτύπου, συγκεκριμένου τύπου ερωτήσεων, 

επεξηγήσεων κ.ά.). 

Ο όρος της «σκαλωσιάς» δεν αναφέρεται μόνο στην υποστήριξη αλλά και στην καθοδήγηση 
που παρέχεται από τις/τους εκπαιδευτικούς προκειμένου τα παιδιά να μάθουν όχι μόνο τι να κάνουν 

στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας αλλά κυρίως πώς να σκέφτονται για να μπορούν 
να αντιμετωπίζουν με επιτυχία μελλοντικές προκλήσεις. Οι στρατηγικές της σκαλωσιάς επίσης έχουν 

το χαρακτηριστικό της φθίνουσας καθοδήγησης καθώς η υποστήριξη εξασθενεί όσο το παιδί γίνεται 

ικανότερο να ολοκληρώσει μόνο του μια δραστηριότητα (Hammond & Gibbons 2005). Οι Beauchat, 
Blamey και Walpole (2009) παρουσιάζουν ορισμένα είδη στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την ανάγνωση ιστοριών ξεκινώντας από τις πιο αποτελεσματικές στις λιγότερες 
αποτελεσματικές. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι: α) Ερωτήσεις πρόβλεψης (τι θα συμβεί στη 

συνέχεια της ιστορίας), β) ανοιχτές ερωτήσεις (ερωτήσεις του τύπου τι, πως και γιατί), γ) ερωτήσεις 

που απαιτούν ενδοκειμενικές συνδέσεις (ανάμεσα στους χαρακτήρες και τα γεγονότα της ιστορίας), 
δ) ερωτήσεις που απαιτούν εξωκειμενικές συνδέσεις (συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ιστορίες 

που είναι ήδη γνωστές στα παιδιά) και ε) ερωτήσεις που ζητούν από τα παιδιά να ανακαλέσουν 
επιμέρους γεγονότα της ιστορίας ή να την αναδιηγηθούν περιληπτικά. Οι ερευνητές Pentimonti και 

Justice (2009) εξέτασαν τη χρήση έξι συγκεκριμένων στρατηγικών υποστήριξης της κατανόησης 

κατά την ανάγνωση ιστοριών σε προσχολικές τάξεις που ακολουθούσαν το πρόγραμμα Head Start. 
Οι στρατηγικές σκαλωσιάς υψηλής υποστήριξης είναι αυτές που βοηθούν τα παιδιά να 

συμμετάσχουν με επιτυχία σε δραστηριότητες που μπορεί να είναι δύσκολες γι’ αυτά. Οι στρατηγικές 
υψηλής υποστήριξης περιλαμβάνουν τη στρατηγική της εκμαίευσης απάντησης, της μείωσης των 

επιλογών και τη συμμετοχική στρατηγική. Οι στρατηγικές χαμηλής υποστήριξης είναι αυτές που 

βοηθούν τα παιδιά να συνεχίσουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε δραστηριότητες που μπορεί να 
είναι εύκολες για αυτά, εισάγοντας νέες γνώσεις και δεξιότητες. Οι στρατηγικές χαμηλής 

υποστήριξης περιλαμβάνουν τη στρατηγική της γενίκευσης, της αιτιολόγησης και της πρόβλεψης 
(γεγονότων). 

 Στη μελέτη τους οι van Kleeck, Woude και Hammett (2006) διερεύνησαν τρόπους ενίσχυσης 

των αναδιηγητικών δεξιοτήτων και της δυνατότητας εξαγωγής συμπερασμάτων παιδιών με 
γλωσσικές διαταραχές. Οι ερευνητές στο πλαίσιο της ανάγνωσης ιστοριών απηύθυναν στα παιδιά 

μια σειρά ερωτήσεων απλής ανάκλησης αλλά και συμπερασμού (για υπονοούμενες πληροφορίες του 
κειμένου), (literal and inferential questions). Με τις κυριολεκτικές ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί ζητούν 

από τα παιδιά να περιγράψουν και να απαντήσουν σε πληροφορίες που μπορούν εύκολα να 

αντιληφθούν (π.χ. "Τι βλέπεις εδώ;"). Αντίθετα, με τις συμπερασματικές ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί 
ζητούν από τα παιδιά να υποθέσουν, να προβλέψουν, να συμπεράνουν στοιχεία τα οποία υπονοούνται 

και δεν δηλώνονται με σαφήνεια στο κείμενο της ιστορίας (Massey, Pence, Justice & Bowles, 2008). 
Οι τεχνικές υποστήριξης της κατανόησης των παιδιών ήταν η επέκταση των λεγόμενων τους σε μια 

προσπάθεια να ερμηνεύσουν από κοινού το περιεχόμενο της ιστορίας που τους διαβαζόταν, η 

υπόδειξη της ολοκληρωμένης απάντησης και η μεγαλόφωνη σκέψη σε κομβικά σημεία της ιστορίας 
ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν υπονοούμενες πληροφορίες που αφορούσαν στη δομή και το 

περιεχόμενο των ιστοριών.  
Στην ίδια λογική, οι Zucker, Justice, Piasta και Kaderavekc (2009) πραγματοποίησαν μια 

μελέτη για να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στο είδος των πληροφοριών του κειμένου της 
ιστορίας, των ερωτήσεων που απηύθυναν οι εκπαιδευτικοί και της γλωσσικής ανταπόκρισης των 

παιδιών σε αυτές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να απευθύνουν 

συμπερασματικές ερωτήσεις στα παιδιά για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις που 
απαιτούν ανωτέρου γνωστικού επιπέδου σκέψεις (αιτιολογήσεις, προβλέψεις, συμπεράσματα) κατά 

την ανάγνωση πληροφοριακών και αφηγηματικών κειμένων.  
Σε μια μετά-ανάλυση που πραγματοποίησαν οι ερευνητές Pesco και Gagne (2015) διαπίστωσαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής τάξης αξιοποιούν κυρίως λεκτικούς τρόπους υποστήριξης της 

κατανόησης των παιδιών κατά την ανάγνωση ιστοριών (διάλογος πριν, κατά τη διάρκεια ή/και μετά 
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την ανάγνωση). Αρκετοί αξιοποιούν παράλληλα και μια σειρά οπτικών βοηθημάτων (εικόνες από 

την ιστορία, κούκλες, κάρτες με τα δομικά στοιχεία των ιστοριών κ.ά.) με αποτέλεσμα να αυξάνεται 

κατακόρυφα η εστίαση της προσοχής των παιδιών και η αύξηση της συμμετοχής τους (Grolig, 
Cohrdes, Tiffin-Richards & Schroeder, 2020. Vretudaki & Tafa, 2017). 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι, οι ερευνητές διεθνώς δεκαετίες τώρα προσπαθούν να 
διερευνήσουν τρόπους και διαδικασίες οι οποίες επιδρούν ενισχυτικά στην ακουστική κατανόηση 

των μικρών παιδιών κατά την ανάγνωση αφηγηματικών και πληροφοριακών κειμένων. Με τυπικά ή 

εξειδικευμένα δείγματα παιδιών, τα αποτελέσματα εν πολλοίς δείχνουν ότι το μέγεθος και η ποιότητα 
της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων σε ένα αναγνωστικό γεγονός επιδρά καθοριστικά στη 

γνωστική ενεργοποίηση των παιδιών και στη γλωσσική τους ανταπόκριση. Κατά συνέπεια, κρίθηκε 
ενδιαφέρον να διερευνηθεί πως και με ποιους τρόπους οι νηπιαγωγοί της Κρήτης ενισχύουν την 

κατανόηση των παιδιών μέσω της γνωστικής και γλωσσικής ενεργοποίησής τους, κατά την 

ανάγνωση ιστοριών.  

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει το πλαίσιο υποστήριξης της κατανόησης 

που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής βαθμίδας κατά την ανάγνωση ιστοριών. 

 
Υποθέσεις 

Α) Με ποια συχνότητα οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής βαθμίδας αξιοποιούν τεχνικές 
υποστήριξης της κατανόησης κατά την ανάγνωση ιστοριών; 

Β) Διαφοροποιείται η συχνότητα αξιοποίησης τεχνικών υψηλού επιπέδου υποστήριξης της 

κατανόησης από τη συχνότητα χαμηλού επιπέδου, κατά την ανάγνωση ιστοριών. 
Γ) Η συχνότητα εφαρμογής τεχνικών υποστήριξης της κατανόησης διαφοροποιείται σε σχέση 

με τη μέθοδο ανάγνωσης ιστοριών (αλληλεπιδραστική ή ανάγνωση παράσταση).  
Δ) Τα μέσα που αξιοποιούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς της προσχολικής βαθμίδας 

συνδέονται  με τους στόχους του υποστηρικτικού πλαισίου ενίσχυσης της κατανόησης των παιδιών, 

κατά την ανάγνωση ιστοριών; 
Δείγμα 

Στη μελέτη συμμετείχαν 112 εκπαιδευτικοί από δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία του  νομού 
Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου της Κρήτης. Το δείγμα της έρευνας επιλέχτηκε με τη μέθοδο του 

βολικού δείγματος (convenience sample). 

 
Λειτουργική αποσαφήνιση των όρων 

Ως ερωτήσεις υψηλού επιπέδου υποστήριξης καθορίζονται οι ερωτήσεις: α) υπενθύμισης των 
γεγονότων της ιστορίας πάνω στα οποία θα ακολουθήσει σχετική ερώτηση β) δυαδικής επιλογής, γ) 

παρότρυνση για εμπλοκή των παιδιών κατά την ανάγνωση, δ) ανάκλησης επιμέρους γεγονότων της 

ιστορίας.  
Ως ερωτήσεις χαμηλού επιπέδου υποστήριξης καθορίζονται οι ερωτήσεις: α) επέκτασης των 

απαντήσεων των παιδιών, β) αιτιολόγησης , γ) πρόβλεψης, δ) διαδοχής γεγονότων, ε) κρίσεων και 
προσωπικών σχολίων, στ) ερμηνείας πρότασης και λέξης, ζ) επιβράβευσης της προσπάθειας, η) 

ολοκληρωμένης αναδιήγησης. 
 

Εργαλεία διερεύνησης 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεως επιδόθηκε στους/στις εκπαιδευτικούς ένα 
ερωτηματολόγιο από 27 ερωτήσεις. Οι 3 πρώτες ερωτήσεις ήταν δημογραφικού χαρακτήρα (περιοχή 

νηπιαγωγείου, χρόνια υπηρεσίας, επίπεδο επιμόρφωσης).  
Οι 3 επόμενες αφορούσαν στη διαχείρισης μιας αναγνωστικής συνθήκης (συχνότητα, τόπος 

και τρόπος ανάγνωσης ιστοριών).  
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Οι επόμενες 2 ερωτήσεις στους στόχους (διαφοροποίηση στόχων για να υποστηριχθούν και τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες) και 3 ερωτήσεις για τους τρόπους υποστήριξης της κατανόησης 

των παιδιών κατά την ανάγνωση ιστοριών (εισαγωγική συζήτηση, σκόπιμες παύσεις κατά την 
ανάγνωση, συζήτηση με το πέρας της ανάγνωσης). 

Οι επόμενες 16 ερωτήσεις αφορούσαν στο είδος της υποστήριξης και συγκεκριμένα στη λεκτική 
(υψηλού και χαμηλού επιπέδου υποστήριξης της κατανόησης), οπτική (κούκλες, δραματοποίηση, 

κάρτες δομικών στοιχείων, εικονογράφηση της ιστορίας) και οπτικοακουστική υποστήριξη 

(αντικείμενα παραγωγής ήχων και μουσικά όργανα).  
Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου βασίστηκε στις ερευνητικές εργασίες των Kleeck, 

Woude και Hammett (2006), των Pentimonti και Justice (2010), των Zucker, Justice, Piasta και 
Kaderavekc (2009) και στην εμπειρική γνώση της ερευνήτριας. Η συχνότητα με την οποία οι 

εκπαιδευτικοί της προσχολικής βαθμίδας εφαρμόζουν χαμηλού και υψηλού επιπέδου υποστήριξη της 

κατανόησης αξιολογήθηκε με 5βαθμη κλίμακα τύπου Likert με κατηγορίες απαντήσεων: α) Πολύ 
σπάνια= 1 φορά τον μήνα, β) Σπάνια= 2 φορές τον μήνα, γ) Μερικές φορές= 3 φορές τον μήνα, δ) 

Συχνά=κάθε εβδομάδα, ε) Πολύ συχνά= καθημερινά (σχεδόν σε κάθε ανάγνωση ιστορίας).  
 

Διαδικασία έρευνας 

Από τις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, Ρεθύμνου και 
Ηρακλείου επελέγησαν 30 νηπιαγωγεία από κάθε νομό. Το 1/3 από αυτά είχαν έδρα στις πόλεις, το 

1/3 ήταν περιαστικά και το 1/3 είχαν έδρα σε αγροτικές περιοχές. Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης 
και συμφωνίας με τις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με τους/τις εκπαιδευτικούς των 

εν λόγω μονάδων τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν στα προσωπικά τους μέιλ. Τα ερωτηματολόγια 

στάλθηκαν μόνο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών που δέχθηκαν να συμμετέχουν 
στο δείγμα της παρούσας μελέτης.  Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα ώστε να διασφαλιστούν τα 

προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Από τους/τις εκπαιδευτικούς ζητήθηκε σε ειδικό εδάφιο 
του ερωτηματολογίου να απαντήσουν με επαγγελματισμό και ειλικρίνεια ώστε να αποτυπωθούν οι 

πραγματικές συνιστώσες που συναποτελούν μια συνθήκη αναγνωστικού επεισοδίου (τους τρόπους, 

τα μέσα και τις διαδικασίες υποστήριξης της κατανόησης όλων των παιδιών μιας προσχολικής τάξης, 
κατά την ανάγνωση ιστοριών). 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει το πλαίσιο υποστήριξης της 

κατανόησης που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής βαθμίδας κατά την ανάγνωση 

ιστοριών. Σε σχέση με την πρώτη γενική υπόθεση η οποία aφορούσε στη συχνότητα χρήσης τεχνικών 
υποστήριξης της κατανόησης, οι θετικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο δείγμα 

διαμόρφωσαν έναν πολύ υψηλό μέσο όρο (Μ=9,88, SD=0,28).  
Ως προς τη δεύτερη γενική υπόθεση, διερευνήθηκε ο βαθμός συμφωνίας ανάμεσα στη 

συχνότητα διαφοροποίησης των τεχνικών υψηλού επιπέδου υποστήριξης της κατανόησης από τη 

συχνότητα χαμηλού επιπέδου υποστήριξης. Για τον λόγο αυτό εφαρμόστηκε ο έλεγχος t-test για 
εξαρτημένα δείγματα (paired sample t test). Ο συνολικός μέσος όρος για τις τεχνικές υψηλού 

επιπέδου υποστήριξης της κατανόησης των παιδιών ήταν (Μ=4,43, SD=0,98) ενώ ο συνολικός μέσος 
όρος  για τις τεχνικές χαμηλού επιπέδου υποστήριξης της κατανόησης των παιδιών ήταν (Μ=5,21, 

SD=1,18). Η σύγκριση των μέσων όρων έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ των τεχνικών 
χαμηλού επιπέδου υποστήριξης (t(112)=8,62, p<0,01). Οι μεγαλύτερες μέσες τιμές που 

εμφανίστηκαν στις τεχνικές χαμηλού επιπέδου υποστήριξης αφορούσαν στην επιβράβευση των 

προσπαθειών των παιδιών (Μ=5,42, SD=0,45) στην περιγραφή των γεγονότων μιας ιστορίας, 
(Μ=5,38, SD= 0,68) β) στην πρόβλεψη (Μ= 5,26, SD= 0,827), γ) στην αιτιολόγηση (Μ=5,02, SD= 

0,81), δ), και ε) στην ολοκληρωμένη αναδιήγηση του περιεχομένου μιας ιστορίας (Μ= 4,98, SD= 
0,66). Από τις τεχνικές υψηλού επιπέδου υποστήριξης οι μεγαλύτερες μέσες τιμές εμφανίστηκαν 

στην παρότρυνση για εμπλοκή των παιδιών κατά την ανάγνωση, (Μ=4,89, SD= 0,52) και στην 
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υπενθύμιση των γεγονότων της ιστορίας πάνω στα οποία θα ακολουθήσει σχετική ερώτηση (Μ= 

3,98, SD= 0,72). 

Ως προς την τρίτη γενική υπόθεση, οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής τάξης επιλέγουν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό και τις δύο μεθόδους ανάγνωσης (ανάγνωση παράσταση και αλληλεπιδραστική 

ανάγνωση), (Μ=99,2, SD=0,47).  Σε ότι αφορά στη διαφοροποίηση των τεχνικών υποστήριξης σε 
σχέση με τη μέθοδο ανάγνωσης δεν διαμορφώνεται μια καθαρή εικόνα καθότι οι επιμέρους τεχνικές 

σχετίζονται σε παρόμοιο βαθμό και στις δύο βασικές μεθόδους ανάγνωσης με μια μικρή 

διαφοροποίηση στις επιμέρους τεχνικές των ερωτήσεων αιτιολόγησης (x2(1)=5,55, p<0,05)  και 
πρόβλεψης (x2(1)=5,.37, p<0,05) οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με τη διαλογική 

αλληλεπιδραστική ανάγνωση.  
Ως προς την τέταρτη υπόθεση η οποία αναφέρεται στη σύνδεση των μέσων (οπτικών και 

ακουστικών) που αξιοποιούνται στα πλαίσια των τεχνικών υποστήριξης της κατανόησης των παιδιών 

με τους εκάστοτε στόχους που θέτει ο/η εκπαιδευτικός της προσχολικής τάξης, τα αποτελέσματα δεν 
ανέδειξαν συνολικά ισχυρές σχέσεις ανάμεσα στα μέσα παρουσίασης μιας ιστορίας και στους 

εκπαιδευτικούς στόχους. Για την περεταίρω διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε μια 
ανάλυση συνάφειας (x2) ανάμεσα στο επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και στη σύνδεση των 

μέσων που αξιοποιούνται κατά την ανάγνωση ιστοριών Πράγματι, η ανάλυση ανέδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί με επιμόρφωση μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών διαφοροποιούν συνήθως τα μέσα 
που αξιοποιούν στην παρουσίαση και εμπέδωση του περιεχομένου μιας ιστορίας σε σχέση με τους 

εκάστοτε στόχους του υποστηρικτικού πλαισίου ενίσχυσης της κατανόησης των παιδιών (x2(1)=8,87, 
p<0,001). 

2.3. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Από τις επιμέρους αναλύσεις που προηγήθηκαν διαφαίνεται συνολικά η διάθεση των 
εκπαιδευτικών της προσχολικής βαθμίδας να υποστηρίξουν με διάφορους τρόπους και μέσα την 

κατανόηση των παιδιών κατά την ανάγνωση ιστοριών. Από τις επιμέρους τεχνικές υποστήριξης οι 
ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν κυρίως σε χαμηλού επιπέδου υποστήριξη της κατανόησης 

ξεχώρισαν οι διαδικασίες επιβράβευσης και τόνωσης του συναισθήματος των παιδιών όπως και οι 

ερωτήσεις περίληψης του περιεχομένου της (σύντομης αναδιήγησης), της αιτιολόγησης 
(διασαφήνισης της αιτίας που έγινε αφορμή να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα ή μια αντίδραση του 

πρωταγωνιστή της ιστορίας) και της πρόβλεψης των γεγονότων που έπονται σε μια ιστορία. Τα 
δεδομένα αυτά συνάδουν με τα ευρήματα της έρευνας των van Kleeck (2008) και van Kleeck, Vander 

Woude και Hammett (2006) όπου οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις επιβράβευσης από πλευράς των 

εκπαιδευτικών συνδυαστικά με την πραγματοποίηση συζήτησης η οποία εμπεριέκλειε 
συμπερασματικού τύπου ερωτήσεις, κατά την ανάγνωση ιστοριών, φαίνεται ότι αύξησαν τον βαθμό 

γνωστικής και γλωσσικής ενεργοποίησης των παιδιών.  
Επιπλέον, από τις τεχνικές χαμηλής υποστήριξης αυτές της αιτιολόγησης και της πρόβλεψης 

βρέθηκαν πολύ ψηλά στις επιλογές των εκπαιδευτικών. Η εφαρμογή τεχνικών οι οποίες εμπλέκουν 

τα παιδιά σε υψηλού γνωστικού επιπέδου λειτουργίες και υποστηρίζουν τη συμπερασματική τους 
ικανότητα φαίνεται να σχετίζονται ισχυρά με την ακουστική και αναγνωστική τους κατανόηση. Η 

εστίαση του/της εκπαιδευτικού σε ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν αιτιολογήσεις και προβλέψεις 
φαίνεται να συνδέεται με την αυξημένη ανταπόκρισή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Η 

θετική ανταπόκριση των παιδιών ενισχύει τη συμπερασματική τους ικανότητα και τα επίπεδα 
λεξιλογίου τους (Zucker et al., 2009). Αντίστροφα, η αδυναμία των παιδιών προσχολικής ηλικίας να 

απαντούν σε συμπερασματικού τύπου ερωτήσεις συνδέεται άμεσα με φτωχή κατανόηση του 

κειμένου η οποία επιδρά καθοριστικά στην μετέπειτα αναγνωστική τους ευχέρεια και κυρίως 
κατανόηση (Van den Broek et al., 2005. van Kleek, 2008).  

Από τις τεχνικές υψηλού επιπέδου υποστήριξης, η ενεργοποίηση των παιδιών κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης με σχετικές ερωτήσεις και η υποβοήθησή τους για να ανακαλέσουν βασικά γεγονότα 

της ιστορίας φαίνεται να είναι οι κύριες διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται από τους/τις 
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εκπαιδευτικούς της προσχολικής τάξης. Το αλληλεπιδραστικό πλαίσιο το οποίο δημιουργείται όταν 

οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν την ανάγνωση ιστοριών σύμφωνα με τη μέθοδο της  

αλληλεπιδραστικής-διαλογικής ανάγνωσης φαίνεται να είναι εκείνο που προάγει την κατανόηση των 
παιδιών καθώς προσκαλούνται διαρκώς από τον/την εκπαιδευτικό να εκφράσουν τις απόψεις, τις 

ιδέες και τις σκέψεις τους. Ενισχύει γνωστικά, γλωσσικά και συναισθηματικά ιδιαιτέρως τα παιδιά 
τα οποία προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα με μειωμένες εμπειρίες 

γραμματισμού από το σπίτι (McGee & Richgels, 2003). Επίσης, με την υποβοήθηση των παιδιών να 

ανακαλέσουν βασικά γεγονότα της ιστορίας καθώς και η διαδικασία της εισαγωγικής συζήτησης 
βοηθούν τα παιδιά να εστιάσουν στο κύριο θέμα της και στα ουσιώδη γεγονότα της. 

Τέλος, η χρήση των οπτικών βοηθημάτων κατά την ανάγνωση ιστοριών σε συνδυασμό με τις 
λεκτικές τεχνικές υποστήριξης της κατανόησης (εισαγωγική συζήτηση, σκόπιμες διακοπές κατά την 

ανάγνωση για ερωτήσεις και διευκρινίσεις καθώς και η διαλογική συζήτηση στο τέλος) φαίνεται να 

ακολουθούνται από σχεδόν όλες τις εκπαιδευτικούς του δείγματος. Η συντριπτική πλειονότητα  όμως 
αξιοποιεί ως οπτικό υποστηρικτικό μέσο  την εικονογράφηση των ιστοριών και πολύ λιγότερο άλλες 

διαδικασίες όπως η δραματοποίηση, η χρήση κούκλας, ηχητικών οργάνων κ.λπ. Με τους επιμέρους 
στατιστικούς ελέγχους φάνηκε ότι μόνο μια μερίδα εκπαιδευτικών (με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) 

αξιοποιούσε κατά την ανάγνωση ιστοριών κούκλες, μουσικά όργανα, πηγές ήχων (κεραυνοί 

,κελαϊδίσματα…) και κάρτες με τα δομικά στοιχεία της ιστορίας (πλαίσιο, χαρακτήρες, πρόβλημα, 
πλοκή, επίλυση). Αυτό πιθανά συνέβη διότι οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις επιμορφώσεις τους 

έρχονται σε επαφή με μια σειρά σύγχρονων παιδαγωγικών εφαρμογών και διδακτικών πρακτικών τις 
οποίες και προσπαθούν να αξιοποιήσουν στην προσχολική τους τάξη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

προς όφελος των παιδιών (Βαϊνάς, 2011). 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τη δυναμική της θεωρίας της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης σχετικά με την κοινωνική αλλαγή. Ο στοχαστικός διάλογος, η κριτική 
συνειδητοποίηση και η αλλαγή των δυσλειτουργικών αντιλήψεων, είναι δυνατόν να βοηθήσουν  τα 

άτομα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας μεταβαλλόμενης κοινωνίας ειδικά σε μια εποχή που 
χαρακτηρίζεται από ευαλωτότητα. Για τον σκοπό αυτό αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης, σε σχέση με την κοινωνική αλλαγή, μέσα από τη δευτερογενή 

ανάλυση εμπειρικών ερευνών που παρουσιάζουν σχετικά παραδείγματα. Από την κριτική ανάλυση 
των ευρημάτων φαίνεται ότι η Μετασχηματίζουσα Μάθηση μπορεί να οδηγήσει -πέρα από την 

κριτική συνειδητοποίηση της πραγματικότητας- στη συλλογική μάθηση, στη διαμόρφωση κοινών 
στόχων και στην ανάληψη δράσης για κοινωνική αλλαγή. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μετασχηματίζουσα μάθηση, κοινωνική αλλαγή, κριτική συνειδητοποίηση, 
συλλογική μάθηση, δράση για αλλαγή  

1. Εισαγωγή 

Σε περιόδους κρίσης, οι ζωές των ανθρώπων διαταράσσονται και οι συνήθεις ερμηνείες της 

πραγματικότητας αμφισβητούνται. Η διαδικασία προσαρμογής μπορεί να εμπεριέχει τον 

επαναπροσδιορισμό του ατόμου και των άλλων ή/και την επαναθεώρηση των στόχων και των 
καταστάσεων σε αλληλεπίδραση με το κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς.  Οπότε, μιλάμε για μια ριζική 

διατάραξη του τρόπου ζωής των ατόμων, αφού οι κρίσεις αυτές είναι δυνατόν να πλήξουν ολοένα 
και περισσότερες πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως την επαγγελματική απασχόληση,  

τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις προσδοκίες κινητικότητας και 

ανέλιξης. Έτσι, αναδεικνύεται η ανάγκη προσαρμογής των ατόμων μέσα από τη συνειδητοποίηση 
του εαυτού και των άλλων, την αποσαφήνιση στόχων ή την ανάληψη νέων ρόλων (Elder, 1974).  

Σε αυτό το πλαίσιο η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (ΜΜ) εμφανίζεται ως η πλέον 
κατάλληλη απάντηση για την προσαρμογή του ατόμου στην κοινωνική αλλαγή και, για το λόγο αυτό, 

έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Αυτή η πλευρά της 

εκπαίδευσης αφορά δυνατότητες και διαδικασίες που αναφέρονται περισσότερο στο πεδίο των 
ενηλίκων, διότι εκεί βρίσκεται μεγαλύτερο φάσμα εμπειριών, λόγω  ηλικίας και ωριμότητας 

(Mezirow, 2000). Εξάλλου, για την εκπαίδευση ενηλίκων ο εκπαιδευόμενος αποτελεί το βασικό 
μοχλό, ο οποίος με κριτική συνείδηση, δημοκρατικό και αντικειμενικό τρόπο, δύναται να 

διαμορφώσει ο ίδιος την κοινωνικοπολιτιστική πραγματικότητα την οποία βιώνει (Freire, 1987· 
Τσάμη, 2013· Κόκκος, 2006). Επιπλέον, μια από τις μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις της  Εκπαίδευσης 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

154 

 

Ενηλίκων είναι η  αύξηση των προγραμμάτων που στοχεύουν τόσο στην προσωπική ανάπτυξη αλλά, 

ταυτόχρονα, και στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη (Κόκκος, 2020).  

Ενώ, λοιπόν, η ανάληψη δράσης θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της θεωρίας του Mezirow 
(2007), η σύνδεση της ΜΜ με την κοινωνική αλλαγή δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς, ούτε έχει 

αναδειχθεί η ιδιαίτερη συμβολή της ειδικά σε περιόδους κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται 
τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και η δευτερογενής ανάλυση εμπειρικών ερευνών στο πεδίο της 

ΜΜ που συνδέονται με την κοινωνική αλλαγή, ώστε να προσδιοριστεί η  σχέση της ΜΜ  με την 

κοινωνική αλλαγή και ο τρόπος που η συλλογική μάθηση και δράση μπορεί να μετασχηματίσει την 
κοινωνία και τους ανθρώπους της. 

 

2. Μετασχηματίζουσα μάθηση και Κοινωνική αλλαγή 

Ο Mezirow (2007) διαμόρφωσε και εξέλιξε τη θεωρία του δεχόμενος επιρροές από διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία. Η έννοια του παραδείγματος του Thomas Kuhn, η συνειδητοποίηση του Paulo 
Freire, η Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης, το έργο του ψυχιάτρου Roger Gould αλλά 

και η Κριτική Θεωρία, όπως τη διαμόρφωσε ο Jurgen Habermas, επηρέασαν τις επιλογές του. 
Ταυτόχρονα, η ΜΜ έχει ζυμωθεί από την εμπειρία των εκπαιδευτών ενηλίκων (Mezirow, 2007). 

Σύμφωνα με τη ΜΜ, η δομή των παραδοχών και των προσδοκιών που ενεργοποιεί το άτομο 

για να ερμηνεύσει τον κόσμο αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς του, το οποίο συγκροτείται από  νοητικές 
συνήθειες και απόψεις. Στοχαζόμενο το άτομο κριτικά πάνω στις δυσλειτουργικές νοητικές του 

συνήθειες και απόψεις μπορεί να οδηγηθεί στον μετασχηματισμό τους, στην υιοθέτηση νέων 
παραδοχών και στην ανάληψη δράσης για να αλλάξει την υφιστάμενη κατάστασή του (Mezirow, 

2007, 1989). Ο κριτικός στοχασμός, όμως, δεν είναι ατομικός, αλλά απαιτεί τη συμμετοχή σε μια 

συλλογικότητα (Brookfield, 2007). Πραγματοποιείται μέσα από τον στοχαστικό διάλογο, λοιπόν,  
και προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση των συνδιαλεγομένων για το θέμα, κλίμα εμπιστοσύνης και ίση 

δυνατότητα συμμετοχής, ώστε να υιοθετήσουν μια κριτική αντανακλαστική θέση έναντι των ήδη 
καθιερωμένων απόψεων (Illeris, 2009∙ Mezirow, 2007, 1997). Η διάθεση για στοχαστικό διάλογο με 

το διαφορετικό πρέπει να είναι ειλικρινής και συνεχής, ώστε να είναι αληθινά δημοκρατική (Daloz, 

2007).  
Ο επιδιωκόμενος μετασχηματισμός δεν περιορίζεται στο άτομο αλλά επεκτείνεται στην 

κοινωνία, αφού στοχεύει στην καλλιέργεια της κοινωνικής υπευθυνότητας μέσω της κριτικής 
συνειδητοποίησης των κοινωνικά επιβεβλημένων αξιών (Mezirow, 2007). Παράλληλα, τα 

αποτελέσματά του μπορούν να στοχεύουν και στην κοινωνική αλλαγή π.χ. συμμετοχή σε κοινωνικά 

κινήματα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ή στη συνδικαλιστική εκπαίδευση (Mezirow, 2007, 1989). 
Μάλιστα, η συσχέτιση του κριτικού στοχασμού με τη μετασχηματίζουσα κοινωνική δράση θεωρείται 

από ορισμένους αυταπόδεικτη π.χ. ερμηνεύοντας τον Freire, ο κριτικός στοχασμός υπάρχει μόνο 
όταν οδηγεί σε μετασχηματισμό και κοινωνική δράση. Αυτή η επιλογή, βέβαια, ανήκει στον 

εκπαιδευόμενο και όχι στον εκπαιδευτή (Μezirow, 2007).  
Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανείς οι ανισότητες στην κοινωνική δομή, οι οποίες 

αναπαράγονται μέσα από τους διαρθρωτικούς μηχανισμούς και τις σχέσεις ισχύος και επηρεάζουν 

αντίστοιχα τις υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις των εμπειριών. Για αυτό τα άτομα χρειάζεται να 
στοχαστούν κριτικά πάνω στους παράγοντες που διαμόρφωσαν τον τρόπο σκέψης τους και τις 

πεποιθήσεις τους, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν συλλογική δράση για να τους βελτιώσουν 
(Mezirow, 2007). Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή του διαλόγου ως κινητήριος δύναμη για την 

τόνωση της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά 

τα κοινωνικά προβλήματα και οι ανισότητες (Galata, 2016). Υπό την οπτική αυτή, επομένως, η 
θεωρία της ΜΜ αναφέρεται στη «μαθησιακή διαδικασία της κατασκευής μιας νέας ή αναθεωρημένης 

ερμηνείας της εμπειρίας κάποιου προκειμένου να καθοδηγήσει τη μελλοντική δράση» (Mezirow, 
1996, σελ. 162). Είναι, επομένως, η διαδικασία που ένα άτομο ενεργοποιεί για να παρακολουθήσει 

τη φύση των προβλημάτων και την αξία των εναλλακτικών λύσεων (Kitchenham, 2008).  Ένα 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

155 

 

παράδειγμα διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων αποτελεί η εφαρμογή της ΜΜ σε οργανισμούς, που 

επιδιώκουν τον μετασχηματισμό προκειμένου να ενδυναμώσουν την αποτελεσματικότητά τους. 

Παρατηρήθηκε τόσο ατομικός όσο και συλλογικός μετασχηματισμός στους οργανισμούς, που 
δύναται να επεκταθεί στο κοινωνικό σύνολο (Yorks & Marsick, 2007). Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι 

η δράση που οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό της οπτικής αποτελεί σαφή ένδειξη μετασχηματισμού 
(Mezirow, 2007), ενώ ακόμα και η λήψη της απόφασης για δράση αποτελεί δράση στη ΜΜ 

(Brookfield, 2007). 

Πώς, όμως, οι εκπαιδευτές μπορούν να καλλιεργήσουν τη μεγαλύτερη δέσμευση για το κοινό 
καλό; Η εξομάλυνση των διαπροσωπικών σχέσεων της ομάδας, η καλλιέργεια αμοιβαίου σεβασμού 

και ασφάλειας, η επισήμανση των ομοιοτήτων, ο διαρκής στοχαστικός διάλογος, η αλληλεπίδραση 
εντός και εκτός της κοινότητάς  τους με ομάδες και οργανισμούς, η εμπειρική μάθηση είναι μερικά 

βήματα που μπορούν να ασκήσουν πίεση για συλλογική δράση (Daloz, 2007).  

Παρόλα αυτά, ένας από τους παράγοντες που έχει παραμεληθεί στη θεωρία της ΜΜ είναι ο 
ρόλος του πλαισίου και της κοινωνικής αλλαγής (Taylor, 2008). Κατά τον Freire, η συνείδηση μπορεί 

να βοηθήσει τα άτομα να αντιληφθούν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αντιφάσεις και να 
αναπτύξουν κριτική συνειδητοποίηση προκειμένου να αναλάβουν δράση και να μεταμορφώσουν την 

πραγματικότητα (Kitchenham, 2008). Η κοινωνική-χειραφετητική άποψη του Freire, επικεντρώνεται 

στον κοινωνικό μετασχηματισμό (Taylor, 2008). Ωστόσο, για τον Freire, ο μετασχηματισμός δεν 
είναι μια αυτόματη διαδικασία, καθώς η ανάπτυξη της συνείδησης είναι σταδιακή. Τα άτομα, 

δηλαδή, ξεκινούν με μια «αμετάβατη σκέψη» ότι οι ενέργειές τους δεν μπορούν να αλλάξουν τις 
συνθήκες τους, έπειτα περνούν σε κάποια ημι-μεταβατική σκέψη και δράση για αλλαγή και, τελικά, 

φτάνουν σε μια κρίσιμη μεταβατικότητα και αποφασίζουν να αναλάβουν δράση για αλλαγή 

(Kitchenham, 2008). 
Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η διαφορά ανάμεσα στον προσωπικό ή χειραφετητικό 

μετασχηματισμό και στην ατομική ή κοινωνική αλλαγή. Επ’ αυτού, ο Taylor (2008) υποστηρίζει ότι 
«όπου το άτομο και η κοινωνία θεωρούνται ως ένα και το αυτό …, η μετασχηματίζουσα μάθηση 

αφορά τόσο την κοινωνική αλλαγή όσο και τον ατομικό μετασχηματισμό» (σελ. 10). Αυτή η 

αμοιβαία διαδικασία του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος και της προσωπικής αλλαγής είναι, 
σε κάθε περίπτωση, μια σημαντική διάσταση που πρέπει να συμπεριληφθεί στη μελλοντική έρευνα 

σχετικά με τις μετασχηματιστικές εμπειρίες (Taylor & Cranton, 2013). 

3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Για να κατανοήσουμε τη διεργασία της κριτικής συνειδητοποίησης και την αλλαγή της οπτικής 

ή του πλαισίου αναφοράς στο πλαίσιο της ΜΜ, απαιτείται μια ποιοτική ερευνητική προσέγγιση, η 
οποία επιτρέπει να εντοπίσουμε τη διαδικασία και τους παράγοντες που επηρέασαν τη 

νοηματοδότηση, τον κριτικό στοχασμό και τον μετασχηματισμό της οπτικής. Η επισκόπηση των 
ερευνών για τη ΜΜ καταδεικνύει ότι, όλες σχεδόν οι έρευνες χρησιμοποιούν ποιοτικές και 

φαινομενολογικές μεθόδους, ενώ αρκετές συμπεριλαμβάνουν συνδυασμό μεθόδων. Αντίθετα, οι 

αποκλειστικά ποσοτικές έρευνες δεν οδήγησαν σε σημαντικά ευρήματα (Taylor, 2007). 
Δεδομένης της ήδη υπάρχουσας έρευνας για τη ΜΜ, επιλέξαμε ως καταλληλότερη μέθοδο τη 

δευτερογενή ανάλυση ποιοτικών δεδομένων προηγούμενων εμπειρικών ερευνών (Τσιώλης, 2011). 
Η δευτερογενής ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα εμβάθυνσης στην ανάλυση και την ερμηνεία των 

δεδομένων ή ακόμη και στην παραγωγή νέων ερμηνειών (Bryman, 2016). Χρησιμοποιούμε, δηλαδή, 
τα προϋπάρχοντα δεδομένα, αντλημένα είτε από αρχειοθετημένες συλλογές δεδομένων είτε από 

παραπομπές δημοσιεύσεων, προκειμένου να αποκτήσουμε ουσιαστικές και μεθοδολογικές γνώσεις 

(Bishop & Kuula-Luumi, 2017). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να πάρουμε σημαντικές ιδέες για την 
εξεταζόμενη θεματική, αλλά και κατευθύνσεις για το σχεδιασμό νέων πρωτογενών ερευνών 

(Τσιώλης, 2011). Στην προκειμένη περίπτωση, η αναζήτηση των εμπειρικών ερευνών ακολουθεί τη 
θεματική ανάλυση γύρω από το εξεταζόμενο κεντρικό θέμα, δηλαδή ΜΜ και κοινωνική αλλαγή. 

Συμπερασματικά, οι εμπειρικές μελέτες που συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται παρακάτω, 
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αναζητήθηκαν βάσει των κριτηρίων που θέτει το ερευνητικό ερώτημα (Bryman, 2016), δηλαδή ποια 

είναι η σχέση της ΜΜ  με την κοινωνική αλλαγή και πώς η συλλογική μάθηση και δράση μπορεί να 

μετασχηματίσει την κοινωνία και τους ανθρώπους της.  
Σε αυτό το πλαίσιο η αναζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής θέματα:  

- Μετασχηματίζουσα μάθηση και κοινωνική αλλαγή 
- Μετασχηματίζουσα μάθηση, στοχασμός και κριτική συνειδητοποίηση 

- Συλλογική μάθηση και ανάληψη δράσης για κοινωνική αλλαγή 

4. Εμπειρικές διαστάσεις: οι έρευνες για τη Μετασχηματίζουσα μάθηση και την κοινωνική 

αλλαγή 

Με έναυσμα τη θεωρία της ΜΜ, οι έρευνες ασχολήθηκαν με τη θεωρητική κριτική σε 
ζητήματα, όπως η κοινωνική δράση, η κριτική παιδαγωγική, το πλαίσιο, ο στοχασμός και η ανάπτυξη 

ενηλίκων. Συνέβαλε, δηλαδή, στη διεύρυνση του αντικειμένου έρευνας και στην αλλαγή της 

προσέγγισης, μιας και εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το ρόλο της κοινωνικής τάξης, της 
κουλτούρας και της εθνικής καταγωγής στη διεργασία της αλλαγής ή με το ρόλο του πλαισίου στη 

διαμόρφωση της μετασχηματίζουσας εμπειρίας (Taylor, 2007).  
Ειδικότερα, στην  εκτενή επισκόπηση του Taylor (2017) για την έρευνα στη ΜΜ και τη 

μελλοντική κατεύθυνσή της αναδεικνύονται ως κρίσιμα πεδία έρευνας η νοηματοδότηση, η 

κατανόηση του πλαισίου αναφοράς, το αποπροσανατολιστικό δίλημμα και ο κριτικός στοχασμός, τα 
οποία διαμόρφωσαν το πλαίσιο συζήτησης για τη ΜΜ. Τελευταία, ένα βασικό σημείο της έρευνας 

στη σύγχρονη κοινωνία της γρήγορης και συνεχούς μετάβασης είναι η κοινωνική αλλαγή και πώς η 
εκπαίδευση ενηλίκων θα βοηθήσει τους ανθρώπους και τις κοινότητες στην κατανόησή της με 

συμμετοχικό και δημοκρατικό τρόπο (Evans, Kurantowicz, & Lucio-Villegas, 2016). 

Εν προκειμένω, είναι σημαντική η μελέτη της Saavedra (1996), που εξετάζει το πολιτιστικό 
υπόβαθρο, την αποδοχή της σύγκρουσης μεταξύ των μελών της ομάδας και την ανάγκη για δράση, 

η οποία μέσα από την κριτική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων βοήθησε στην αναδόμηση της 
διδακτικής πρακτικής τους. 

 Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν με το θέμα 

και  εντόπισαν αλλαγές στις πεποιθήσεις/συνήθειες μεταπτυχιακών φοιτητών (Boyer, Maher, & 
Kirkman, 2006) ή επαγγελματιών (Forte & Blouin, 2016) που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως 

προγράμματα αλλά και διδακτορικών αποφοίτων (Stevens-Long et al., 2012), ακόμη και μαθητών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πετεινάκη, 2019). Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στη μεταμόρφωση της 

προοπτικής και της κοσμοθεωρίας τους. Μάλιστα, στις έρευνες των Kerins κ.συν. (2020), Marlowe 

κ.συν. (2015)  και Provident κ.συν. (2015) οι συμμετέχοντες, πέρα από την ατομική ανάπτυξη και 
συνειδητοποίηση, ανέφεραν και  μετασχηματισμό των αντιλήψεών τους για τον ρόλο τους, που 

κατέληξε στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους πορείας.  
Επιπροσθέτως, η εστίαση στις αρχές και τις μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων, που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων, φαίνεται να 

συνδέει τον ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων με τη δράση για πολιτισμική αλλαγή (Μαρινάκη, 2019). 
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου στην ανάδειξη του σχολείου 

σε φορέα πολιτισμικής αλλαγής (Καλοκύρη, 2017). Πάντως, ακόμα και σε εργαστήριο στο πλαίσιο  
συνεδρίου, σε τυχαία ομάδα συμμετεχόντων, μια παρέμβαση ΜΜ με θέμα τη γνώση στη σύγχρονη 

κοινωνία, οδήγησε στην επαναπλαισίωσή τους ως προς τη διαχείριση της γνώσης (Μαρινάκη & 
Πετεινάκη, 2020).  

Παρομοίως, οι Christie, Carey, Robertson, & Grainger (2015), διαπίστωσαν ότι μια ομάδα 

καθηγητών μετασχημάτισε τη στάση της απέναντι στο λειτούργημά της, ενώ η ομάδα 
εκπαιδευομένων ώριμων γυναικών απέκτησε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και προσωπική ευτυχία. 

Επίσης, οι Hansen, Duveskog και Taylor (2003) μελέτησαν τον μετασχηματισμό σε κοινωνικο-
πολιτιστικά ζητήματα, σε αφρικανικό αγροτικό  πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, 

διαπιστώνοντας  σημαντικές αλλαγές τόσο στα στερεότυπα για την οικογένεια (π.χ. θέση της 
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γυναίκας), όσο και στη συνειδητοποίηση για τη δυνατότητα (και την ευθύνη) των εκπαιδευομένων 

να συμμετέχουν στις κοινοτικές αποφάσεις.   

Από την άλλη πλευρά, η σχετική έρευνα σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Klein 
& Wikan, 2019∙Vatalaro, Szente, & Levin, 2015) και εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Brown, 2018), με 

στόχο την καλλιέργεια της ιδιότητας του ενεργού πολίτη του κόσμου, έδειξε ότι ο μετασχηματισμός 
των στάσεων είναι εφικτός αλλά υπό την έννοια ότι θα δημιουργηθούν κοινωνικά δίκτυα που 

δύνανται να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε κοινωνική αλλαγή (Brown, 2018∙Vatalaro, Szente, & 

Levin, 2015) ή ότι θα μετασχηματίσουν  τα δυτικά πανεπιστήμια το πρόγραμμα σπουδών τους στην 
κατεύθυνση της καλλιέργειας της έννοιας του ενεργού πολίτη (Klein & Wikan, 2019). Αντίστοιχα 

ευρήματα στο σχολικό περιβάλλον καταδεικνύουν την ανάγκη επαναπροσέγγισης των σχολικών 
βιβλίων Ιστορίας στο πλαίσιο της ΜΜ, με στόχο τη χειραφέτηση των εκπαιδευομένων (Πετεινάκη, 

2020). Οι Woodrow και Caruana (2017), ωστόσο, διαπίστωσαν ότι η εστίαση στο άτομο δημιούργησε 

μια ψευδαίσθηση ανάληψης δράσης εμποδίζοντας τον ατομικό μετασχηματισμό να επεκταθεί στο 
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο.  

Στις πρόσφατες μελέτες συγκαταλέγεται η μελέτη της Galata (2014), η οποία εξέτασε τις 
ευκαιρίες και τους περιορισμούς της ΜΜ ειδικά στην περίπτωση αλλαγής εργασίας ή αλλαγής ακόμη 

και ολόκληρης επαγγελματικής καριέρας. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων 

κατάρτισης που υλοποιήθηκαν για τους δημόσιους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα και για τους 
δημόσιους υπάλληλους που επρόκειτο να μεταταχθούν, η μελέτη επιχείρησε να διερευνήσει κατά 

πόσο τα άτομα ήταν ανοικτά να συμμετάσχουν σε μια μετασχηματίζουσα μάθηση ανεξάρτητα από 
τις περιστάσεις, τις κοινωνικές συνθήκες και τις προοπτικές απασχόλησης. Τα ευρήματα έδειξαν ότι 

τα τραυματικά κοινωνικά ή προσωπικά γεγονότα δεν μπορούν πάντα να προκαλέσουν τη διεργασία 

μετασχηματισμού σύμφωνα με τη θεωρία της ΜΜ. Οι εμπειρίες και νοηματοδοτήσεις των 
ανθρώπων, η φύση των γεγονότων και οι κοινωνικές συνθήκες μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά τη 

στάση τους απέναντι στη διεργασία μετασχηματισμού ειδικά σε περιόδους κρίσης (Galata, 2014).  
Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Choudhury, Haque και Hostetler (2021), διερευνώντας 

την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στις συχνές φυσικές καταστροφές μιας Μπαγκλαντεσιανής 

κοινότητας. Διαπιστώθηκε ότι η κριτική συνειδητοποίηση ενός ατόμου (ακόμα και μετά το θάνατο 
οικείων) επηρεάζεται από την κοινωνικοοικονομική του θέση. Απέδειξαν ότι  υπάρχουν πολιτισμικοί 

και διαρθρωτικοί παράγοντες (π.χ. δύναμη και  πλούτος) που επηρεάζουν τη μετασχηματιστική 
διεργασία, η οποία  απαιτεί χώρο, χρόνο και ευκαιρίες για κριτική σκέψη, στοιχεία συχνά ανέφικτα 

στον καθημερινό αγώνα για επιβίωση, ενώ και η αλλαγή προϋποθέτει πόρους.  

5. Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, οι έρευνες αυτές αναδεικνύουν τη συμβολή της ΜΜ στη διερεύνηση του 

αντικειμένου της έρευνας μέσω της προσέγγισης του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου (Taylor, 
2007). Επίσης, αναδεικνύουν την επίδραση της ΜΜ στην εκπαίδευση (Boyer, Maher, & Kirkman, 

2006∙ Πετεινάκη, 2019∙ Stevens-Long et al., 2012) και ειδικά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

(Καλοκύρη, 2017 ∙Μαρινάκη, 2019), καθώς και τη δυναμική της ΜΜ στην ανάπτυξη της κριτικής 
αλληλεπίδρασης (Saavedra, 1996). Μάλιστα, φαίνεται ότι η ΜΜ είναι ικανή να οδηγήσει σε  

αναδόμηση- αναπλαισίωση της οπτικής, σε προσωπικό (Christie, Carey, Robertson, & Grainger, 
2015), κοινωνικό (Hansen, Duveskog & Taylor, 2003) και επαγγελματικό επίπεδο (Forte & Blouin, 

2016∙ Kerins κ.συν., 2020 ∙ Marlowe κ.συν., 2015∙ Provident κ.συν., 2015). Έτσι, οι αλλαγές αυτές –
πέρα από την κριτική συνειδητοποίηση και την ατομική ενδυνάμωση– δύνανται να οδηγήσουν και 

στην κοινωνική αλλαγή. Διότι τα άτομα καθίστανται δυνάμει ικανά για δράση, όταν οι συνθήκες 

τους το επιτρέψουν, δεδομένου ότι οι περιορισμοί  στην αλλαγή και στον μετασχηματισμό των 
αντιλήψεων, φαίνεται ότι οφείλονται  στους περιορισμούς που θέτει το κοινωνικοπολιτισμικό 

πλαίσιο (Brown, 2018∙ Choudhury, Haque & Hostetler, 2021∙ Galata, 2014 ∙Klein & Wikan, 2019 ∙ 
Πετεινάκη, 2020∙ Vatalaro, Szente, & Levin, 2015). Το εύρημα αυτό συμφωνεί και με τη θεωρία του 
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Daloz (2007) ότι η κοινωνική πολυπλοκότητα είναι αυτή που καθορίζει σε ποιο βαθμό είναι εφικτός 

ο μετασχηματισμός και η ανάληψη δράσης.  

Συνεπώς, η παρούσα μελέτη επιβεβαίωσε τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει 
η εκπαίδευση ενηλίκων στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα της κρίσης και των έντονων 

κοινωνικών μετασχηματισμών. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν οι Γαλατά κ.ά. (2017), ανέδειξε την 
ανάγκη για την εγρήγορση της κοινότητας ερευνητών, ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευομένων να συνεχίσουν τη συστηματική επιστημονική διαπίστωση των προβλημάτων 

μάθησης και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, τη διερεύνηση των διαφορετικών προσεγγίσεων, 
διαστάσεων και πρακτικών εφαρμογών, την προσαρμογή των ερευνητικών μεθόδων στις 

ιδιαιτερότητες της εκπαιδευομένων, καθώς και την εμπεριστατωμένη αναζήτηση προτάσεων για την 
εκπαιδευτική και κοινωνική δράση.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

 Κακουλάκη Αντωνία 

Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 
 

Μαλαδένης Παναγιώτης 

 Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30 
 

Μαστοράκης Σωκράτης 

Οικονομολόγος ΠΕ80 

 

Περίληψη  

Η Γενική Θεωρία Συστημάτων αποτελεί ένα νέο τρόπο επιστημονικής προσέγγισης που έχει 

τις ρίζες της στη δεκαετία του 1940 και από τις βασικότερες θέσεις της ήταν η ολιστική προσέγγιση 
για την κατανόηση φαινομένων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα μέρη μιας ενότητας είναι 

αλληλένδετα, άρα αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοπροσδιορίζονται. Η ενοποιητική αυτή 

προσέγγιση έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί από την οικογενειακή θεραπεία και βρίσκει εφαρμογή σε 
οποιαδήποτε επιστήμη ή γενικότερα ανθρώπινη δραστηριότητα. Η παρούσα εργασία καθρεφτίζει 

βασικές θεωρητικές θέσεις της Συστημικής θεωρίας και προτείνει παρεμβάσεις, εμπνευσμένες από 
τη θεωρία του Bowen και το στρατηγικό μοντέλο, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης ανέδειξαν ένα νέο τρόπο αντίληψης 

όσον αφορά στη διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών στο σχολείο οικοδομώντας στη θετική 
νοηματοδότηση προβληματικών γεγονότων, με τον εκπαιδευτικό πρώτο συμμετέχοντα σε αυτή τη 

διαδικασία.  
 

Λέξεις κλειδιά: σύστημα, σχολείο, αλληλεπίδραση, αλλαγή 

1. Εισαγωγή 

Η έννοια της συστημικής προσέγγισης και κατ’ επέκταση η εφαρμογή της στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο αφορά στις σχέσεις κάθε ομάδας, όπου το άτομο και η εκάστοτε συμπεριφορά δεν πρέπει να 
εξετάζονται αποκομμένα από τις υπόλοιπες συμπεριφορές, επειδή κάθε προβληματική συμπεριφορά 

ενός μέλους έχει κάποια χρησιμότητα για τη λειτουργία της ομάδας. Το σχολείο είναι ένα ζωντανό 

σύστημα, δηλαδή ένα σύνολο στοιχείων που βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση και η αλλαγή 
σε ένα στοιχείο του προκαλεί αναπόφευκτα αλλαγή και σε άλλα στοιχεία (Molnar & Lindquist, 

2013). Στόχος του εκπαιδευτικού είναι επομένως η αλλαγή, με παρεμβάσεις που εστιάζουν στη 
θετική πλευρά των πραγμάτων και εν τέλει βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών του 

συστήματος.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται βασικές αρχές της Θεωρίας Συστημάτων και η 
σχέση της με το σύστημα του σχολείου και τα υποσυστήματα που το αποτελούν. Συγκεκριμένα, 

διασαφηνίζονται θεωρητικοί όροι, όπως κυκλική αιτιότητα, όρια, τάση για ομοιόσταση, τάση για 
αλλαγή, οι οποίοι μπορούν να απαντηθούν και στο σχολικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά 

σε συστημικές έννοιες, στη διαφοροποίηση του εαυτού και στα τρίγωνα, που πρεσβεύει η 

διαγενεαλογική θεραπευτική προσέγγιση και στη σημασία της θεωρίας της επικοινωνίας σύμφωνα 
με το στρατηγικό μοντέλο. Από τα δύο αυτά θεραπευτικά μοντέλα, αναδύονται τεχνικές αποφυγής 

τριγώνων, όπως και οι τεχνικές της θετικής αναπλαισίωσης και του παράδοξου, που μπορεί να 
υιοθετήσει ένας εκπαιδευτικός για ένα διαφορετικό χειρισμό δύσκολων καταστάσεων στο σχολικό 

περιβάλλον. Στα συμπεράσματα, καταδεικνύεται η σημαντικότητα των αλληλεπιδράσεων μέσα στο 
σύστημα σχολείο και παράλληλα η εστίαση στη θετική νοηματοδότηση προβληματικών γεγονότων 
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που στοχεύουν στην αλλαγή στη συμπεριφορά και στη σκέψη ενός μόνο μέλους, η οποία είναι ικανή 

να έχει αντανάκλαση και σε άλλες ομάδες που σχετίζεται. 

2. Συστημική Θεωρία 

Η Συστημική θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί ένα ολιστικό μοντέλο κατανόησης και 

αντιμετώπισης των ψυχικών προβλημάτων βασισμένη κυρίως στη Γενική Θεωρία των Συστημάτων 
(Γ.Θ.Σ.) που έκανε την εμφάνισή της στη δεκαετία του 1940 από τον Αυστριακό βιολόγο Ludwig 

von Bertallanfy. Σύστημα, σύμφωνα με τον Bertallanfy (1968:55), είναι «ένα σύνολο στοιχείων σε 

συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους» (Καφταντζή-Χάστα, 2002:61).  
Σύμφωνα με τη Γ.Θ.Σ. υπάρχει μια σπειροειδής οργάνωση στα συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι 

το κάθε σύστημα είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος, σε μια οργανωμένη μεταξύ τους σχέση 
και σε συνεχή αλληλεπίδραση. Το άτομο, για παράδειγμα, ανήκει στο υπερσύστημα «οικογένεια», η 

οποία επίσης ανήκει στο υπερσύστημα «κοινότητα», η οποία με τη σειρά της υπάγεται στο 

υπερσύστημα «κοινωνία» και στο υπερσύστημα «ανθρωπότητα» (Βασιλείου, 1987: 262). Σύμφωνα 
με τη θεωρία αυτή, η οικογένεια αντιμετωπίζεται ως σύστημα, δεν μπορεί δηλαδή κανείς να 

κατανοήσει ένα μέλος της οικογένειας εάν δε δει πώς λειτουργούν όλα τα μέλη μαζί (Brown & 
Christensen, 1999). 

Ο όρος συστημική θεραπεία δεν περιορίζεται μόνο στο οικογενειακό πλαίσιο. Εφαρμόζεται και 

σε άλλα πλαίσια, όπως στο κοινωνικό, στο επαγγελματικό αλλά και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
(Γιώτσα κ.ά., 2011), το οποίο είναι αντικείμενο της παρούσας εργασίας.     

2.1. Το σχολείο ως «σύστημα» - Βασικά χαρακτηριστικά 

Το σχολείο ως σύστημα αποτελείται από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το διευθυντή, το 

βοηθητικό προσωπικό, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων (υποσυστήματα), καθώς και από τις 

μεταξύ τους σχέσεις αλληλεπίδρασης (Γεώργας κ.ά., 2006). Ένας μαθητής, για παράδειγμα, ανήκει 
σε μία μικρή ομάδα (την ομάδα των μαθητών), η οποία ανήκει σε μια ευρύτερη ομάδα, (τη σχολική 

τάξη), η οποία αποτελεί υποσύστημα της σχολικής κοινότητας, η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη 
κοινότητα, όπως το Υπουργείο Παιδείας (υπερσύστημα).  

 Για να προσεγγίσουμε συστημικά το σχολικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση που μπορεί 

να έχει με τα μέλη που την αποτελούν, ακολουθεί μια σύντομη αναφορά σε κάποιες από τις βασικές 
αρχές της Γενικής Θεωρίας Συστημάτων που εξυπηρετούν την παρούσα εργασία.  

  Κυκλική αιτιότητα 

Η συστημική οπτική προσπαθεί να χειριστεί δυσλειτουργικά μοτίβα σχέσεων στο σχολικό 

πλαίσιο με κυκλικό τρόπο. Η γραμμική προσέγγιση δεν επαρκεί. Κάθε συμπεριφορά μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα και αίτιο και αποτέλεσμα. Δε δίνεται δηλαδή έμφαση στο «γιατί», στην αιτιολογία μιας 
κατάστασης αλλά στο «πώς» επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν τα μέλη μεταξύ τους τη δεδομένη 

στιγμή (Γιώτσα, κ.ά., 2011). Εάν, για παράδειγμα, δύο παιδιά τσακώνονται στο διάλειμμα δε μας 
νοιάζει το γιατί, αλλά το πώς το κάνουν. Το παρελθόν είναι χρήσιμο μόνο για να γνωρίζουμε τη 

δυναμική του συστήματος. Εφαρμόζοντας, επομένως, την κυκλική αιτιότητα «αποφεύγουμε να 

προσάπτουμε διαγνωστικές ετικέτες στα άτομα» (Ψαρρά, 2008:8). 

Όρια 

Τα όρια αποτελούν βασική έννοια για τη λειτουργία των συστημάτων. Τα σαφώς καθορισμένα 
όρια ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία των μελών δίνοντας σε κάθε μέλος μια 

αίσθηση «εγώ» μαζί με μια ομαδική αίσθηση «εμείς» (Γιώτσα κ.ά., 2011). Η ποιότητα  όμως των 
ορίων κι επομένως η λειτουργικότητά τους για το σύστημα καθορίζεται από την ευελιξία των ορίων 

να γίνονται περισσότερο ή λιγότερο κλειστά ή ανοιχτά ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύστημα (μια 

σχολική τάξη και ο εκπαιδευτικός) χρειάζεται να είναι ευέλικτο για να προσαρμόζεται στις αλλαγές, 
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να είναι σε θέση δηλαδή να προσλαμβάνει και να μεταδίδει πληροφορίες και ενέργεια από το 

περιβάλλον.  

Τάση για ομοιόσταση 

Τα συστήματα υπάρχουν σε μια συνεχή κατάσταση ροής ή ανταλλαγής. Αυτή η αλλαγή 

διατηρείται μέσα σε όρια, ώστε το σύστημα να βρίσκεται σε μια ελεγχόμενη ισορροπία. Ο όρος 
ομοιόσταση σημαίνει «ίδια κατάσταση» (Καφταντζή-Χάστα, 2002:63). Είναι δηλαδή η ικανότητα 

του συστήματος αλλά και του κάθε μέλους να διατηρούν σταθερά την εσωτερική τους ισορροπία. Η 

ομοιόσταση επιτυγχάνεται μέσα από διαδικασίες της θετικής και αρνητικής ανάδρασης. Η θετική 
ανάδραση μετακινεί το σύστημα προς την αλλαγή, ενώ η αρνητική ανάδραση εμποδίζει την αλλαγή. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αρνητικής ανάδρασης στο σχολικό πλαίσιο, εμφανίζεται στην 
περίοδο πανελλαδικών εξετάσεων. Μερικοί μαθητές εκδηλώνουν ευπάθεια, έντονο άγχος, ώστε να 

μη συμμετέχουν στην εξέταση παρόλο που έχουν προετοιμαστεί γνωστικά, γεγονός που επιφέρει τη 

μη αλλαγή στη ζωή τους με τη φοιτητική, για παράδειγμα, ιδιότητα (Καφταντζή-Χάστα, 2002).  

Τάση για αλλαγή 

Η έννοια της αλλαγής αποτελεί κεντρικό πυρήνα της συστημικής προσέγγισης. Στο σχολικό 
πλαίσιο, εάν παρέμβουμε με σκοπό να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης του εκπαιδευτικού, θα 

επηρεάσουμε τη συμπεριφορά του και κατά συνέπεια θα προκύψει αλλαγή στη συμπεριφορά του 

μαθητή που δημιουργεί π.χ. μια προβληματική συμπεριφορά. Η αλλαγή αυτή θα επιφέρει βελτίωση 
και στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή και ενδεχομένως στη σχέση μεταξύ των μαθητών. 

Κατ’αντιστοιχία, εάν επηρεάσουμε τη συμπεριφορά του μαθητή θα έχει αντανάκλαση στην 
αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος της σχολικής τάξης (Λαμπράκη & 

Παρίτσης, 2010 στο Γιώτσα, 2014). Μια μικρή αλλαγή μπορεί να φέρει, επομένως, μια μεγαλύτερη 

στην πορεία του χρόνου.  

3. Συστημική προσέγγιση στο σύστημα σχολείο 

Η οικογενειακή θεραπεία βασίζεται γενικά σε διάφορα μοντέλα θεραπευτικής προσέγγισης. 
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει θεωρητική αναφορά σε συστημικούς όρους που επικεντρώνονται 

περισσότερο στο διαγενεαλογικό και στρατηγικό θεραπευτικό μοντέλο και βρίσκουν εφαρμογή στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα στο σύστημα σχολείο. 

3.1. Διαγενεαλογικό Μοντέλο 

Κύριος εκφραστής του διαγενεαλογικού μοντέλου ήταν ο αμερικανός ψυχίατρος Murray 
Bowen, ο οποίος στη δεκαετία του 1950 έδωσε έμφαση στην επιρροή των προηγούμενων γενεών στα 

χαρακτηριστικά της οικογένειας. Οι θεωρητικές έννοιες του Bowen, διαφοροποίηση του εαυτού και 

τρίγωνα, που επιλέχτηκαν στην παρούσα εργασία μπορούν να εφαρμοστούν στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο και να αποτελέσουν χρήσιμο θεωρητικό υπόβαθρο στις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν 

από την πλευρά του εκπαιδευτικού. 

 Διαφοροποίηση του εαυτού 

 Η διαφοροποίηση του εαυτού αφορά στο επίπεδο ικανότητας του ατόμου να διακρίνει τη 

συναισθηματική κατάσταση από τη νοητική του λειτουργία, κατά πόσο δηλαδή μπορεί να αποφύγει 
να χειραγωγείται η συμπεριφορά του από τα συναισθήματα (Goldenberg & Goldenberg, 2005 στο 

Κατσιώτη κ.ά., 2014). Σύμφωνα με τον Bowen (1998:29), ο όρος διαφοροποίηση εκφράζει «τη θέση 
του Εγώ», του προσώπου, δηλαδή την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση. Το άτομο που 

διαφοροποιείται, αυτοκαθορίζεται και μπορεί να μετακινηθεί από τον ανώριμο κόσμο του 
συναισθήματος στον ώριμο κόσμο της λογικής, χωρίς θυμό και χωρίς τύψεις. Αντίθετα, ένα μη 

διαφοροποιημένο άτομο θεωρείται στη συστημική συγχωνευμένο. Ο Bowen (1998:31) αναφέρεται 
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εδώ στην «αδιαφοροποίητη μάζα του οικογενειακού εγώ». Ένα άτομο, δηλαδή, που προσκολλάται 

στο συναισθηματικό κόσμο των υπόλοιπων μελών της οικογένειας και η σκέψη του ταυτίζεται με 

αυτήν που κυριαρχεί στην πυρηνική οικογένεια. Αυτό το άτομο διακρίνεται από έλλειψη ικανότητας 
αυτονομίας και ουσιαστικά ετεροπροσδιορίζεται (Bowen, 1998).  

  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τις Σχολές Γονέων που ενισχύει το χαμηλό βαθμό 
διαφοροποίησης του εαυτού αναφέρει η Γιώτσα (2014 στο Κατσιώτη κ.ά., 2014:233). Συγκεκριμένα, 

τονίζει ότι πολλοί γονείς χρησιμοποιούν το α’πρόσωπο πληθυντικού αριθμού στις αφηγήσεις τους 

για να περιγράψουν τη συμπεριφορά του παιδιού τους. Για παράδειγμα, «Ήμασταν πολύ ζωηροί 
σήμερα», «Δε θέλαμε να έρθουμε στο σχολείο». Έτσι ενισχύεται «η αδιαφοροποίητη μάζα του εγώ» 

και οδηγεί σε υπερεμπλοκή μεταξύ των μελών. 
 Από τα παραπάνω αναδύεται η σημαντικότητα της κατανόησης των φαινομένων με καθολικό 

τρόπο. Για να κατανοήσει ένας εκπαιδευτικός ένα μαθητή του, πολλές φορές χρειάζεται να 

κατανοήσει πώς αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του ή γενικά της ομάδας στην 
οποία ανήκει. Η συνεργασία με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ψυχολόγος, κοινωνικός 

λειτουργός) είναι ιδιαίτερης σημασίας. 

 Τρίγωνα 

Άλλη έννοια που μπορεί να αξιοποιηθεί στο χώρο του σχολείου είναι τα τρίγωνα. Σύμφωνα με 

τον Bowen (1998:39) «το συναισθηματικό σύστημα δύο ατόμων είναι ασταθές». Γι αυτό δύο άτομα 
που βρίσκονται υπό στρεσογόνες συνθήκες, στην προσπάθεια να εξισορροπήσουν τις ανάγκες τους 

(την ομοιόστασή τους), τείνουν να διαμορφώνονται σε σύστημα τριών ατόμων ή τρίγωνο. Ο τρίτος 
πόλος που συμπεριλαμβάνεται στη δυαδική σχέση μπορεί να είναι ένα άλλο άτομο, μία 

δραστηριότητα ή η ανάπτυξη μιας εξαρτητικής συμπεριφοράς, όπως το αλκοόλ ή η επίμονη 

ενασχόληση με το διαδίκτυο. Ένα τρίγωνο που παρατηρείται συχνά στην οικογένεια είναι ο 
λεγόμενος «αποδιοπομπαίος τράγος». Η τριγωνοποίηση αυτή συμβαίνει όταν το υποσύστημα 

συζύγων-γονέων έχει συγκρούσεις, στρες και φορτώνει το πρόβλημα σε ένα άλλο μέλος της 
οικογένειας. Το παιδί διώχνεται από το σύστημα και ως εξιλαστήριο θύμα απορροφά το στρες 

ολόκληρης της οικογένειας (Καφταντζή-Χάστα, 2002). Αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο να 

αναπτύσσει διάφορα συμπτώματα (ψυχοσωματικά, παραβατική συμπεριφορά κ.ά.) και συχνά να 
αποτελεί την αφορμή για να σταματούν οι άλυτες συγκρούσεις των γονέων (Bowen, 1998). 

Ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του μπορεί να αξιοποιεί την έννοια των τριγώνων σε συνεργασία 
με τους γονείς και «να διαφοροποιήσει τη δυαδική σχέση που αναπτύσσει το παιδί/μαθητής με τον 

εκπαιδευτικό στο σχολείο από εκείνη που αναπτύσσει με το γονέα στο σπίτι» (Γιώτσα, 2014:4). Είναι 

πολύ σημαντικό ο γονέας να υποστηρίζει το παιδί του όσον αφορά στη μελέτη του, αλλά σε καμία 
περίπτωση να μην υποκαθιστά τη δουλειά του εκπαιδευτικού στο σπίτι με παρεμβατικό τρόπο. Είναι 

επίσης πολύ βοηθητική η ενίσχυση των δυαδικών σχέσεων στην ομάδα με δραστηριότητες που θα 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία και παράλληλα θα αποφευχθούν ενδεχόμενες τριγωνοποιήσεις μεταξύ 

των μαθητών (Πολέμη-Τοδούλου 2010, Γιώτσα 2012 στο Γιώτσα, 2014).  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι τα τρίγωνα και η διαφοροποίηση του εαυτού είναι δύο 
έννοιες αλληλένδετες που όσο χαμηλότερος είναι ο βαθμός διαφοροποίησης τόσο πιο συχνά 

εμφανίζονται τριγωνοποιημένες σχέσεις. 

3.2. Στρατηγικό μοντέλο 

Η στρατηγική συστημική σχολή (J. Haley, D. Jackson, G. Bateson, P.Watzlawick κ.ά.) 
δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ΄60 και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του συμπτώματος. H 

έμφαση δίνεται στο πώς παγιώνεται μέσα στην οικογένεια ένα δυσλειτουργικό αλληλεπιδραστικό 

σχήμα. Οι στρατηγικοί θεραπευτές έρχονται δηλαδή να περιγράψουν και κατόπιν να αναλύσουν 
ακολουθίες συμπεριφορών που επαναλαμβάνονται στην οικογένεια ώστε να γίνουν ένα σταθερό 

πρότυπο (Haley, 1963). Βασική θεωρία του στρατηγικού μοντέλου είναι η θεωρία της επικοινωνίας 
που μπορεί να αξιοποιηθεί και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  
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Τα βασικά αξιώματα της ανθρώπινης επικοινωνίας (Watzlawick, 1969 στο Καρολίδου, 

2019:35) είναι:     

•   Το ανέφικτο της μη επικοινωνίας. Σε διαπροσωπικό επίπεδο είναι αδύνατον να μην 

επικοινωνούμε. Και η μη επικοινωνία είναι και αυτή μια μορφή επικοινωνίας. 

•   Κάθε επικοινωνία δίνει πληροφορίες και για το περιεχόμενο αλλά και για τη σχέση που 

επιτελείται η επικοινωνιακή πράξη. 

•   Οι άνθρωποι επικοινωνούν «ψηφιακά» και «αναλογικά». Η ψηφιακή (λεκτική) γλώσσα 

είναι σαφής ως προς το περιεχόμενο, αλλά στερείται σημασιολογικής δυνατότητας στο πεδίο 
της σχέσης. Η αναλογική (μη λεκτική) συνδέεται με τη γλώσσα του σώματος, συνήθως 

στερείται σαφήνειας αλλά παρέχει πληροφορίες για τη σχέση των επικοινωνούντων. 

•   Οι σχέσεις του ανθρώπου μπορούν να οριστούν είτε ως συμπληρωματικές, βασίζονται 

δηλαδή στη διαφορετικότητα των επικοινωνούντων, είτε ως συμμετρικές που στηρίζονται 

στην ισότητα. 

Σε μία σχολική τάξη, κάθε συμπεριφορά περιέχει ένα μήνυμα. Ακόμη κι ένας μαθητής που 

μιλάει διαρκώς με το διπλανό του ή πετάει χαρτάκια την ώρα του μαθήματος και χαλάει την ήρεμη 
ατμόσφαιρα του μαθήματος, επιζητά ενδεχομένως την προσοχή του δασκάλου. Μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ως το μέλος της ομάδας που παίρνει την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει την ανάγκη 
για αλλαγή κλίματος (Γιώτσα, 2014). Αυτή η συμπεριφορά εάν επαναλαμβάνεται σημαίνει ότι δε 

γίνεται ακούσια, αλλά αποτελεί μια στρατηγική, η οποία ασκεί έλεγχο στην επικοινωνία μεταξύ 

δασκάλου-μαθητή (Haley, 1963). 
 Πολλές φορές παρατηρούνται δυσκολίες στην επικοινωνία, όταν το περιεχόμενο λεκτικής 

επικοινωνίας που αφορά στον προφορικό λόγο και στους σχετικούς ήχους, όπως γέλιο, καγχασμός 
δε συνάδει με τη μη λεκτική επικοινωνία που αφορά στη στάση του σώματος, την έκφραση του 

προσώπου κλπ. Παράδειγμα τέτοιας επικοινωνίας είναι ο «διπλός δεσμός» που αποτέλεσε θεμελιώδη 

θέση στην εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας και αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία 
δίδονται αντιφατικά μηνύματα σε διάφορα επίπεδα (Bateson G. κ.ά. 1956 στο Καφταντζή-Χάστα, 

2002). Κατά την εκπαιδευτική διεργασία, το λεκτικό μήνυμα «Κάντε ησυχία» έρχεται συχνά σε 
σύγκρουση με το μη λεκτικό, την ένταση της φωνής. Είναι αναμενόμενο, οι μαθητές να μην ασκούν 

εκούσιο έλεγχο στη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα να ανταπαντούν με φωνές και συνεπώς να 

διαταράσσεται η ατμόσφαιρα της τάξης (Γιώτσα, 2014). Σε αυτήν την περίπτωση, είναι επομένως 
σημαντικό ο εκπαιδευτικός να περνάει καθαρά μηνύματα στην ομάδα του. 

 Όσον αφορά στις σχέσεις των συμμαθητών μεταξύ τους συναντάμε τόσο σχέσεις συμμετρικές 
όσο και συμπληρωματικές. Στις συμμετρικές σχέσεις οι μαθητές συνυπάρχουν ισότιμα στην ομάδα. 

Αρκετές φορές καυχιούνται ότι υπερτερούν του αλλου σε μία δεξιότητα, με αποτέλεσμα να ευνοείται 

ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και να επικρατεί το «οφθαλμός αντί οφθαλμού» (Καρολίδου, 2019:93). 
Αντίθετα, οι συμπληρωματικές σχέσεις βασίζονται στην ανισότητα, δεν ευνοείται ο ανταγωνισμός 

αλλά από την άλλη χρειάζεται η αλλαγή. Διαφορετικά, το ένα μέλος της ομάδας θα έχει τον έλεγχο 
και το άλλο μέλος θα αναλαμβάνει διαρκώς το ρόλο του υποταγμένου (Γιώτσα, 2014). Η παρέμβαση 

του εκπαιδευτικού είναι καταλυτική ώστε να αλλάξει το παγιωμένο σχήμα της ιεραρχίας. 

 Στη συνέχεια προτείνονται μερικές εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες βασίζονται στις βασικές 
αρχές της συστημικής θεωρίας που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.  

4. Συστημικές τεχνικές στο σχολείο 

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί νιώθουν εγκλωβισμένοι σε μια προβληματική κατάσταση και 

χρειάζεται να δράσουν κατάλληλα για να μεταβάλουν ή και να προλάβουν την εκάστοτε 

συμπτωματική συμπεριφορά. Σε αυτή την ενότητα προτείνονται ενδεικτικά, σύμφωνα με τις 
συστημικές αρχές, διάφοροι τρόποι χειρισμού δύσκολων περιστάσεων που μπορεί να υιοθετήσει ο 

εκπαιδευτικός στη σχολική κοινότητα. 
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Τεχνικές για αποφυγή τριγώνων 

Για τη δημουργία κατάλληλου ομαδικού κλίματος στη σχολική τάξη είναι σημαντικό μέσα από 

βιωματικές ασκήσεις να αξιοποιείται, αρχικά, η δυάδα ως η μικρότερη μονάδα ομαδοποίησης.  Έτσι, 
αποφεύγεται η τριγωνοποίηση των μαθητών και ενθαρρύνεται η εργασία σε ζευγάρια. Έχει 

διαπιστωθεί, άλλωστε, ότι μαθητές με συγκριτικά χαμηλή απόδοση αποδίδουν πολύ καλύτερα σε 
ομάδες. Η εμπειρία της δυαδικής σχέσης μπορεί να ολοκληρωθεί, στη συνέχεια, μέσα από τη 

συνεργασία με ένα άλλο ζευγάρι αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες και στάσεις συνεργασίας. Όντας 

τετράδα δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να ενώσουν και να συνθέσουν διαφορετικές απόψεις 
που μπορούν στο τέλος να παρουσιάσουν στην ολομέλεια. (Πολέμη-Τοδούλου, 2010).  

Ένας άλλος τρόπος για να αποφευχθούν τα τρίγωνα σε μια περίπτωση λογομαχίας μεταξύ των 
μαθητών είναι να μάθουν τα παιδιά να μιλούν για τον εαυτό τους, όταν δέχονται μια κατηγορία από 

κάποιον συμμαθητή τους. Εάν ένα παιδί πει στο άλλο: «Με θυμώνεις! Με προκαλείς συνέχεια!», το 

άλλο μέλος θα το εκλάβει ως προσβολή και πιθανότατα θα απαντήσει «Αυτό δεν ισχύει!» ή «Όχι, 
εσύ με εκνευρίζεις συνεχώς!». Σε αυτό το σημείο, ο Raude (2011:6), γερμανός συστημικός 

σύμβουλος, τονίζει ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν να αναλαμβάνουν ευθύνες στη ζωή τους και να 
εστιάζουν στον εαυτό τους παρά στο να κατηγορούν τους άλλους. Γι αυτό, μια απάντηση που θα 

μπορούσε να δώσει το προσβεβλημένο παιδί θα ήταν: «Όταν εσύ μιλάς ή πράττεις με αυτόν τον 

τρόπο, εγώ νιώθω ότι προκαλούμαι και εκνευρίζομαι». Παρομοίως, η Γιώτσα (2014:5), υποστηρίζει 
ότι και από τη μεριά του εκπαιδευτικού χρειάζεται να ενθαρρύνεται η εστίαση στον εαυτό. 

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στο παράπονο του παιδιού «κυρία, η Ν. μίλησε άσχημα στην Α.» η 
ερώτηση που θα μπορούσε να τεθεί από τον εκπαιδευτικό είναι «θα ήθελες να μου πεις κάτι για σένα; 

Η Ν. θα μου μιλήσει η ίδια για τον εαυτό της». 

Τεχνική θετικής αναπλαισίωσης 

Η τεχνική αυτή αναφέρεται στη διαμόρφωση μιας θετικής εναλλακτικής ερμηνείας της 

προβληματικής συμπεριφοράς. Προσπαθούμε να αποδώσουμε θετικά κίνητρα στη συμπτωματική 
συμπεριφορά κάποιου μέλους του συστήματος εστιάζοντας στις δυνάμεις του και όχι στις αδυναμίες 

του (Γαλανάκη, 1997). Για παράδειγμα, «ο Γιάννης έρχεται κάθε πρωί και στέκεται δίπλα στο θρανίο 

του Πέτρου για να συζητήσουν τα συμβάντα της προηγούμενης βραδιάς. Ο καθηγητής του ζητάει 
ευγενικά να κάτσει, αλλά εκείνοι συνεχίζουν τη συνομιλία». Η συνήθης αντίδραση του 

εκπαιδευτικού είναι να επιπλήξει τους ταραξίες. Πίσω από αυτή τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 
βρίσκονται πολλές ερμηνείες, όπως «Ο Γιάννης προσπαθεί να χάσει χρόνο από το μάθημα, 

προσπαθεί να με εκνευρίσει» (Molnar & Lindquist, 2013:93). Οι ερμηνείες αυτές απορρέουν 

ασφαλώς από την καλή διάθεση του εκπαιδευτικού να δώσει μία εξήγηση στη συμπεριφορά των 
μαθητών, αλλά σύμφωνα με τον Watzlawick (1981 στο Γαλανάκη, 1997:70) αποτελούν 

«ψευτολύση», διότι οι επιπλήξεις δημιουργούν άσχημη ατμόσφαιρα στην τάξη. Στο παράδειγμα 
αυτό, μια εναλλακτική ερμηνεία θα μπορούσε να είναι «Γιάννη, βλέπω ότι η φιλία σου με τον Πέτρο 

έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα και ότι θέλεις λίγα λεπτά κάθε πρωί να τα λες μαζί του. Μερικές 

φορές η φιλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο» (Molnar & Lindquist, 2013:94).  

Παράδοξο 

Το παράδοξο θεωρείται ως μια μορφή αναπλαισίωσης, διότι αποδίδουμε διαφορετικό νόημα 
σε μία συμπεριφορά, αλλά εδώ εκπέμπουμε ταυτόχρονα δύο διαφορετικά συνήθως αντιφατικά 

μηνύματα, τα λεγόμενα διπλά μηνύματα. Αντί να ζητηθεί αναστολή της προβληματικής 
συμπεριφοράς ζητείται από το άτομο να συνεχίσει να συμπεριφέρεται όπως και πριν. Ένας μαθητής, 

για παράδειγμα, ελάχιστα επιμελής και με διασπαστική συμπεριφορά την ώρα του μαθήματος 

επικαλείται κόπωση από τις πολλές ασχολίες. Από τη δασκάλα του επαναπροσδιορίζεται ως 
μελετηρός μαθητής με φορτωμένο πρόγραμμα. Ακούγωντας όμως την ερμηνεία αυτή από το στόμα 

της δασκάλας, ηχεί στα αυτιά του παράλογη, ‘ηλίθια’ και δε θέλει να την επαληθεύσει. Η δασκάλα 
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συνεχίζει να συμπεριφέρεται προς το μαθητή σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, με αποτέλεσμα ο 

μαθητής να υιοθετήσει την επιθυμητή συμπεριφορά, να γίνει δηλαδή πιο μελετηρός. Με αυτόν τον 

τρόπο γίνεται ταυτόχρονα αξιοποίηση της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, σύμφωνα με την οποία 
η επαναλαμβανόμενη θετική ή αρνητική απόδοση χαρακτηριστικών που προσδίδουμε στον εαυτό 

μας ή σε κάποιον άλλο, στην πορεία βγαίνει αληθινή (Γαλανάκη, 1997).  
Ένα επιπλέον παράδειγμα της τεχνικής του παράδοξου αναγράφεται στη Γιώτσα (2014), η 

οπόια προτείνει στους εκπαιδευτικούς που διορθώνουν γραπτά με πολλά λάθη, να υπογραμμίζουν 

τις σωστές και όχι τις λανθασμένες λέξεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής δεν εστιάζει πια στα λάθη 
του και παρατηρείται εμφανής βελτίωση στο γραπτό λόγο. Στο τελευταίο παράδειγμα, η Πολέμη-

Τοδούλου (2010:15), προσθέτει ότι χρειάζεται ανατροπή στη σχολική αντίληψη από το 
«υπογραμμίζω το αρνητικό και το λάθος» στο «υπογραμμίζω το θετικό και δημιουργικό». 

Σε γενικές γραμμές, η χρήση της τεχνικής του παράδοξου, ιδιαίτερα σε θέματα συμπεριφορικά, 

ενδείκνυται περισσότερο εκεί όπου τα έλλογα επιχειρήματα δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. 
Στις πρώτες εφαρμογές η επιτυχία δε θα είναι άμεση, διότι παγιωμένοι τρόποι αλληλεπίδρασης 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών δεν αλλάζουν εύκολα. Η ψυχραιμία και ο αυτοέλεγχος του 
εκπαιδευτικού παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εφαρμογής αυτής της τεχνικής (Γαλανάκη, 

1997). 

5. Συμπεράσματα  

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν να αναδειχτεί ο συστημικός τρόπος προσέγγισης στη 

διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Κάθε μαθητής στο σχολικό 
περιβάλλον είναι ένα ξεχωριστό ζωντανό σύστημα και η προσέγγισή του θα πρέπει να εξετάζεται 

στην ολότητά της και στη σχέση που αναπτύσσει τόσο με τα υποσυστήματά που αποτελείται όσο και 

με την αλληλεπίδραση που έχουν μεταξύ τους τα μέλη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς μπορεί 
να έρθει η αλλαγή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στη συμπεριφορά και στη σκέψη ενός μόνο μέλους, 

διότι η συμπεριφορά αυτή επηρεάζει τη συμπεριφορά στο υπόλοιπο σχολικό σύστημα (Molnar & 
Lindquist, 2013).  

Για τον εκπαιδευτικό, από τη στιγμή που αρχίζει να σκέφτεται εναλλακτικούς τρόπους 

διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων έχει σταματήσει ο νόμος της ομοιόστασης και λειτουργεί 
ο νόμος της αλλαγής. Για να έρθει, όμως, η αλλαγή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς 

ερμηνεύουμε το εκάστοτε προβληματικό γεγονός. Για παράδειγμα, μια δύσκολη συμπεριφορά ενός 
μαθητή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τιμωρητικούς χειρισμούς, αλλά να θεωρείται ότι έχει μια 

λογική. Είναι σημαντικό να αποκρυπτογραφήσουμε την κρυμμένη θετική πλευρά της και να κάνουμε 

ερμηνείες που προσανατολίζονται στο «τώρα». Παράλληλα, δε βλέπουμε κάθε συμπεριφορά 
αποκομμένα από τις υπόλοιπες συμπεριφορές, αλλά μας ενδιαφέρει πώς αλληλεπιδρά τη δεδομένη 

στιγμή με άλλες συμπεριφορές του ίδιου συστήματος. Παίζει, επομένως, καταλυτικό ρόλο να 
εστιάζουμε την προσοχή μας στην αλλαγή και όχι στη διάγνωση του προβλήματος.   

 Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι δυναμικός επικεφαλής της ομάδας του. Καλείται να 

ανατρέψει παγιωμένα πρότυπα αλληλεπίδρασης, να διευρύνει τον ορίζοντα της σκέψης του και να 
είναι ευέλικτος στις αποφάσεις του, διότι συχνά τα προβλήματα στο σχολείο διατηρούνται από την 

ανεπιτυχή προσπάθεια που κάνει για να τα επιλύσει (π.χ. φωνές, συνεχώς αυστηρότερα όρια). 
Καταλήγουμε, επομένως, στην παραδοχή που πρεσβεύει ο Αυστριακός στρατηγικός συστημικός 

θεραπευτής Paul Watzlawick (1987), ότι “The problem is the solution”. Λόγω, λοιπόν, του διττού 
ρόλου του εκπαιδευτικού, δηλαδή να διδάξει και να διαπαιδαγωγήσει, πολλές φορές είναι αναγκαία 

η συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό) 

καθώς και με τους γονείς των μαθητών.  
Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν η συστημική οπτική διαχείρισης δυσλειτουργικών μοτίβων 

σχέσεων στο σχολικό χώρο μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω και σε άλλα υποσυστήματα του 
εκπαιδευτικού πλαισίου, όπως στην εκπαίδευση ενηλίκων ή ειδικότερα στη συνεργασία μεταξύ του 

εκπαιδευτικού προσωπικού.  
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Περίληψη  

Η διαπολιτισμική ικανότητα, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, όπου η διαδικτυακή 

επικοινωνία, οι συνεχείς μετακινήσεις των πληθυσμών και οι συναντήσεις των πολιτισμών μέσα από 
κοινωνικοπολιτικούς, εργασιακούς και οικονομικούς όρους που φέρνουν κοντά ανθρώπους από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, αναδεικνύεται ως μια βασική ικανότητα, κρίσιμη για την 

κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Το σύγχρονο σχολείο παίζει κρίσιμο ρόλο στο πέρασμα από μια 
μονοπολιτισμική προσέγγιση σε μια διαπολιτισμικού χαρακτήρα προσέγγιση και στην καλλιέργεια 

της  διαπολιτισμικής ικανότητας, καθώς η πολιτισμική ταυτότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.   
Στην παρούσα εργασία η διαπολιτισμική ικανότητα προσδιορίζεται μέσα από τις βασικές αρχές 

της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση, όπως έχουν αναπτυχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Με βάση αυτόν τον προσδιορισμό παρουσιάζονται κατάλληλες μεθοδολογικές και εκπαιδευτικές 
πρακτικές, με τις οποίες μπορεί να καλλιεργηθεί η διαπολιτισμική ικανότητα των μαθητών/-τριών.   

 
Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική ικανότητα, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

1. Εισαγωγή 

Ο παιδευτικός ρόλος του σχολείου αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία, καθώς πολλοί 
και πολύπλοκοι παράγοντες αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν τη διδακτική/μαθησιακή 

πραγματικότητα και γενικότερα τη σχολική ζωή. Στους παράγοντες αυτούς σημαντικό ρόλο παίζει 
το κοινωνικό γίγνεσθαι, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή ροή, με αποτέλεσμα νέες ανάγκες και 

δεδομένα να δημιουργούνται και να ενσωματώνονται στους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους.   

Η αυξανόμενη πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών θέτει ζητήματα διαχείρισής της και στο 
πεδίο της εκπαίδευσης. Βέβαια, ανά τους αιώνες πάντα υπήρχαν πολυπολιτισμικές συναντήσεις και 

διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, ωστόσο η ανάγκη δημιουργίας εθνών-κρατών επέβαλε και την 
ανάγκη έμφασης εθνογραφικών μεταβλητών, όπως είναι η εθνικότητα, η θρησκεία και η γλώσσα, ως 

βασικών συστατικών στοιχείων της πολιτισμικής ταυτότητας. Η ενίσχυση αυτών των μεταβλητών 

ως ενοποιητικών στοιχείων των μελών ενός έθνους-κράτους, περιλαμβάνεται και στην εκπαίδευση, 
όπου η διαμόρφωση μιας κοινής συλλογικής ταυτότητας βασίζεται στην ιδέα της ομοιογένειας, η 

οποία μέσα από το επίσημο και το λανθάνον αναλυτικό πρόγραμμα προωθείται με διάφορους 
τρόπους (Ανδρούσου, Ασκούνη, 2004:15 . Παπαπέτρου, Γερογιάννης, 2009).  

Εντούτοις, η παγκοσμιοποίηση, η αποδυνάμωση των εθνών-κρατών και η ανάδειξη του 
πολιτισμού ως ενός ενδεχόμενου νέου παράγοντα διαίρεσης του κόσμου, μετά την κατάρρευση των 

ιδεολογικών και οικονομικοπολιτικών ερεισμάτων που μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν ως κριτήρια 

διαχωρισμού, η στροφή των ατόμων προς την προσωπική τους ολοκλήρωση και η 
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πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών,  αναδεικνύουν την πολιτισμική ταυτότητα και τη διαχείριση 

της ως ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό που απασχολεί ιδιαίτερα τους/τις επιστήμονες/-ισσες των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών (Νικολάου,  2007:85 ; Segers, 2004:85-86 ; Sevanen, 
2004:51, 59) .   

Η σύνδεση της έννοιας της διαπολιτισμικής ικανότητας με τις αρχές της διαπολιτισμικής 
προσέγγισης στην εκπαίδευση που επιχειρείται στην παρούσα εργασία, η οποία έγινε για τις ανάγκες 

ερευνητικής μελέτης, μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, πρακτικών 

και προγραμμάτων για την καλλιέργειά της, με τρόπο, ώστε να μπορούν οι εκάστοτε εκπαιδευτικοί 
στόχοι να αξιολογηθούν.  

2. Η διαπολιτισμική ικανότητα 

Παρόλο που ο όρος διαπολιτισμική ικανότητα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στις μέρες 

μας, δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον προσδιορισμό της, καθώς είναι μια αρκετά πρόσφατη 

έννοια. Άλλοτε δίνεται έμφαση στην απόκτηση γνώσης για παγκόσμια θέματα, άλλοτε στην 
ανάπτυξη ευαισθησίας απέναντι στους διαφορετικούς πολιτισμούς και άλλοτε επικεντρώνεται σε 

συγκεκριμένες ικανότητες (Fantini, 2010). Παράλληλα, για την έννοια αυτή χρησιμοποιούνται 
αρκετά συνώνυμα, όπως, πολυπολιτισμική ικανότητα, διαπολιτισμική συνείδηση, διαπολιτισμική 

ευαισθησία, κ.ά. (Odağ, Wallin, Kedzior, 2015:119).   

Ως έννοια συνδέεται άμεσα με την έννοια της διαπολιτισμικότητας, η οποία, επίσης, έχει κατά 
καιρούς προσδιοριστεί μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις στη διεθνή βιβλιογραφία (Δαμανάκης 

& Κοντογιάννη, 2011 . Γκόβαρης, 2011:77 . Νικολάου, 2011), άλλοτε εμπεριέχοντας την έννοια του 
πολιτισμικού οικουμενισμού και άλλοτε του πολιτισμικού σχετικισμού (Νικολάου, ό.π.), με συνέπεια 

την ανάπτυξη διαφορετικών θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεών της και στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (Γκόβαρης , ό.π.:77-78).  
Οι Leung, Ang, & Tan (2014) αναφέρουν ότι πρόσφατες ανασκοπήσεις περιλαμβάνουν 

περισσότερα από τριάντα μοντέλα της διαπολιτισμικής ικανότητας και περισσότερες από τριακόσιες 
συναφείς «κατασκευές», με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην προσωπικότητα. Τα μοντέλα 

αυτά έχουν ομαδοποιηθεί από τους Spitzberg και Changnon (2009) σε πέντε προσεγγίσεις: α. στα 

μοντέλα της σύνθεσης (compositional models), που θεωρούν τη διαπολιτισμική ικανότητα ως ένα 
σύνολο από συστατικά στοιχεία, β. τα προσανατολιστικά μοντέλα (co-orientational models), που 

προσπαθούν να προσδιορίσουν πώς μπορεί να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση μέσα από τη 
διαπολιτισμική κατανόηση, γ. τα αναπτυξιακά μοντέλα (developmental models), που  καθορίζουν τα 

στάδια μέσα από τα οποία αναπτύσσεται, δ. της προσαρμογής (adaption models), που προσδιορίζουν 

τη διαπολιτισμική ικανότητα μέσα από τη διαδικασία της προσαρμογής, ε. της φυσικής διαδικασίας 
(casual process models), τα οποία δίνουν σαφώς καθορισμένες σχέσεις ανάμεσα στα συστατικά 

στοιχεία και μπορούν εύκολα να τυποποιηθούν ή να ερμηνευτούν μέσα από τεστ. 
Όσον αφορά τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τη διαπολιτισμική ικανότητα, έχουν 

ομαδοποιηθεί σε τρεις κύριες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τη γνώση για τις πολιτισμικές 

ετερότητες, αλλά και για τον εαυτό, η δεύτερη κατηγορία αφορά τις στάσεις και περιλαμβάνει τα 
συναισθήματα και τους σκοπούς της επικοινωνίας και η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στις ικανότητες 

και στις συμπεριφορές που απαιτούνται για μια επιτυχή διαπολιτισμική συνάντηση (Emert & 
Pearson, 2007:69). 

Ένα ιδιαίτερο μοντέλο που αναφέρεται στα στοιχεία που συνθέτουν τη διαπολιτισμική 
ικανότητα είναι της Deardorff (2004), η οποία προτείνει την πυραμίδα της διαπολιτισμικής ικανότητας 

(Pyramid model of intercultural competence). Σε αυτή περιλαμβάνει τις απαραίτητες στάσεις, 

γνώσεις και ικανότητες, μέσα από τις οποίες θα προκύψουν, αρχικά, τα επιθυμητά εσωτερικά 
αποτελέσματα (desired internal outcome). Αυτά είναι η επικοινωνιακή προσαρμοστικότητα, η 

ευελιξία σε γνωστικό επίπεδο και σε επίπεδο συμπεριφοράς, η εθνοσχετική οπτική και η 
ενσυναίσθηση. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται τα επιθυμητά εξωτερικά αποτελέσματα 
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(desired external outcome), που αναφέρονται στην αποτελεσματική συμπεριφορά και επικοινωνία, 

για την επίτευξη των επιθυμητών σκοπών, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό (Deardorff, 2006:244).  

Ένα άλλο μοντέλο προσδιορισμού της έννοιας της διαπολιτισμικής ικανότητας έχει αναπτύξει 
ο Bennett (1986, 1998, 2004), το οποίο εντάσσεται στα αναπτυξιακά μοντέλα και σχετίζεται με τις 

αντιδράσεις των ανθρώπων στη συνάντησή τους με την πολιτισμική ετερότητα. Το Αναπτυξιακό 
Μοντέλο της Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας (DMIS: The Developmental Model of Intercultural 

Sensitivity) αναλύει την πορεία αυτή σε έξι στάδια, τα οποία αποτελούν ένα συνεχές που κινείται 

από τον εθνοκεντρισμό στον εθνοσχετισμό (ethno-relativism). Τα στάδια αυτά είναι 
(Bennett,1989:181-186 ; Bennett, 1998:15-17 ; Bennett, 2004a:1-9 ; Bennett & Bennett, 2004:13-

25): α. της άρνησης (Denial), στο οποίο οι πολιτισμικές διαφορές ερμηνεύονται με τους όρους του 
ελλείμματος σε επίπεδο προσωπικότητας ή νοημοσύνης, β. της άμυνας (Defense), όπου οι διαφορές 

αντιμετωπίζονται αρνητικά, δημιουργούνται στερεότυπα και υπάρχει η τάση του διαχωρισμού 

«εμείς-αυτοί» και του προσηλυτισμού, γ. του υποβιβασμού (Minimization), όπου κυριαρχεί η ιδέα 
της ομοιότητας σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά τα πρόσωπα θεωρούν τις αξίες του δικού τους 

πολιτισμού ως ένα πρότυπο για άλλους πολιτισμούς, δ. της αποδοχής (Acceptance), στο οποίο η 
διαφορετικότητα γίνεται αντιληπτή με ίσους όρους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πρόσωπα 

συμφωνούν ή υιοθετούν συμπεριφορές και αξίες του άλλου πολιτισμού, ε. της προσαρμογής 

(Adaption), όπου η κατανόηση ενός διαφορετικού πολιτισμού γίνεται μέσα από την οπτική των 
μελών του και τα πρόσωπα προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στους κανόνες του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος, στ. της ενσωμάτωσης (Integration), στο οποίο τα πρόσωπα, παρόλο που μπορεί ήδη 
να έχουν διαμορφώσει μια κοσμοθεωρία, δεν δεσμεύονται από την πολιτισμική τους ταυτότητα και 

μπορούν να την αναδιαμορφώνουν, περιλαμβάνοντας τις διευρυμένες πολιτισμικά εμπειρίες τους. 

Ο Bennett επισημαίνει ότι τα πρώτα τρία στάδια θεωρούνται εθνοκεντρικά, δηλαδή τα 
πρόσωπα αντιλαμβάνονται τον δικό τους πολιτισμό ως την κύρια πραγματικότητα.  Τα επόμενα τρία 

στάδια είναι εθνοσχετικά, δηλαδή τα πρόσωπα αντιλαμβάνονται τον δικό τους πολιτισμό μέσα στο 
πλαίσιο και άλλων πολιτισμών.  

3. Διαπολιτισμική ικανότητα και αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση 

Για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση έχουν εφαρμοστεί διάφορα 
μοντέλα, τα οποία άλλα είναι εθνοκεντρικής προσέγγισης και άλλα εθνοσχετικής ή όπως αλλιώς 

χαρακτηρίζονται μονοπολιτισμικά ή πλουραλιστικά (Κεσίδου 2008:24). Κύρια μοντέλα είναι το 
αφομοιωτικό, της ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισμικό 

μοντέλο. 

Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση, ακολουθεί το διαπολιτισμικό μοντέλο, 
σύμφωνα με το οποίο όχι μόνο αναγνωρίζονται με σεβασμό και ισότιμα οι «έτερες» ταυτότητες, αλλά 

αυτές αποτελούν τη βάση για αλληλοσυσχέτιση και δημιουργική ανάπλαση της κοινωνικής 
δυναμικής, μέσα από τον διάλογο. Εμπεριέχει τη λογική της συμπερίληψης, η οποία ως έννοια 

αναφέρεται στην ανταπόκριση του σχολείου στις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών/-τριών, 

ανεξάρτητα από τη φυλετική, πολιτισμική ή κοινωνική τους ταυτότητα. Με βάση αυτή την οπτική η 
προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης απευθύνεται σε όλους/-ες τους μαθητές/-τριες 

(Μάρκου, ό.π.:246 . Χατζησωτηρίου, ό.π.:21-22, 28-29 . Γερoσίμου, 2014:99-100). 
Εντούτοις, ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση ενέχει δυσκολίες, καθώς εμπεριέχει πολλές 

σημασίες, ανάλογες με τις αντιλήψεις για την έννοια της εκπαίδευσης, αλλά και για την έννοια του 
πολιτισμού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένας σαφής και καθολικά αποδεκτός ορισμός (βλ. 

Νικολάου, 2007:88-90 . Μπαλτατζής, Νταβέλος, 2009:253).  Ακόμη, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένους και κοινούς τρόπους που ακολουθούνται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, αλλά στηρίζεται σε διάφορες θεωρητικές αναλύσεις και αρχές που προτείνονται ως 

τρόποι διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας (Γκόβαρης, ό.π.:14).  
Μέσα από αυτές τις βασικές αρχές αναδύονται οι παιδαγωγικοί, εκπαιδευτικοί, αλλά και 

κοινωνικοπολιτικοί όροι εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Η  Unesco 
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αναφέρει ρητά τρεις βασικές αρχές. Παράλληλα, και άλλοι ειδικοί αναλύουν τις αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως ο Δαμανάκης, ο Helmut Essinger και o Georg Auernheimer.  

Οι αρχές που προτείνουν μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρία κύρια επίπεδα, σε εκπαιδευτικό, 
σε επίπεδο ικανοτήτων και στάσεων  και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. 

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, μπορούν να συμπεριληφθούν οι αρχές που αναφέρονται κυρίως στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι: α. η παροχή των γνώσεων και καλλιέργεια των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων σε όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες, που είναι απαραίτητες για την 

πλήρη συμμετοχή τους και δράση στην κοινωνία (Unesco, 2006), β. ίσες ευκαιρίες, ώστε να μπορεί 
να εξελιχθεί κάθε μαθητής/-τρια βασιζόμενος/-η στο δικό του/της κοινωνικοπολιτισμικό κεφάλαιο 

και  αποδοχή της «υπόθεσης της διαφοράς», η οποία αναφέρεται στην αποδοχή του 
μορφωτικού/πολιτισμικού κεφαλαίου όλων των μαθητών/-τριών, χωρίς διακρίσεις λόγω της 

φυλετικής, εθνικής και κοινωνικής προέλευσης (Δαμανάκης, 1989, 2005) γ. παροχή διαπολιτισμικής-

δίγλωσσης εκπαίδευσης, κοινωνικής μάθησης, πολυδιάστατης γενικής μόρφωσης, πολιτικής και 
αντιρατσιστικής αγωγής (Georg Auernheimer στο Κεσίδου 2018:17), δ. εκπαίδευση για την 

αλληλεγγύη (Helmut Essinger στο Μάρκου, ό.π.:240-241 . Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, ό.π.:89 . 
Νικολάου, 2007:96 . Κεσίδου, 2008:27-28).  

Στο επίπεδο ικανοτήτων και στάσεων, οι αρχές που μπορούν να ενταχθούν είναι: α. ο σεβασμός 

για την πολιτισμική ετερότητα, ως βασική προϋπόθεση για τη διαπολιτισμική επικοινωνία, β. η 
εκπαίδευση για την ενσυναίσθηση, ώστε να κατανοείται η διαφορετικότητα του «άλλου, γ. η 

εκπαίδευση ενάντια στον εθνοκεντρικό τρόπο σκέψης (Helmut Essinger στο Μάρκου, ό.π.:240-241 
. Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, ό.π.:89 . Νικολάου, ό.π.:96 . Κεσίδου, 2008:27-28), δ. η προώθηση της 

κατανόησης, του σεβασμού και της συνεργασίας μεταξύ των προσώπων, αλλά και μεταξύ των 

εθνικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ομάδων και κρατών (Unesco, op. cit.). 
Οι αρχές που μπορούν να ενταχθούν σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο είναι: α.  η αρχή της 

ισοτιμίας των πολιτισμών, ώστε να αποφεύγονται οι αξιολογικές κρίσεις για τους πολιτισμούς 
(Δαμανάκης, ό.π.), β. η αρχή του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών (Georg Auernheimer στο 

Κεσίδου, ό.π.), γ. σεβασμός στην πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών/-τριών με την παροχή μιας 

κατάλληλης και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους (Unesco, op. cit.).  
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές-στόχους της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση και 

τις προσεγγίσεις των μοντέλων του εννοιολογικού προσδιορισμού της, μπορούμε να προσδιορίσουμε 
τη διαπολιτισμική ικανότητα εστιάζοντας σε συγκεκριμένες αρχές που αφορούν το επίπεδο των 

ικανοτήτων και το επίπεδο των διαθέσεων/στάσεων που απορρέουν μέσα από τη γνώση και την 

κατανόηση για τους πολιτισμούς. Έτσι, οι αρχές στις οποίες επικεντρώνεται ο προσδιορισμός είναι 
α. η παροχή γνώσεων και η προώθηση της κατανόησης της διαφορετικότητας των πολιτισμών, χωρίς 

προκαταλήψεις, β. η εκπαίδευση ενάντια στον εθνοκεντρικό τρόπο σκέψης και γ. η εκπαίδευση για 
την ενσυναίσθηση.  

Με βάση αυτές τις αρχές η διαπολιτισμική ικανότητα προσδιορίζεται α. από ανοιχτές προς την 

πολιτισμική ετερότητα διαθέσεις/στάσεις, αποδεσμευμένες από προκαταλήψεις, β. από ικανότητες, 
με κύρια την ικανότητα της ενσυναίσθησης, που εμπλουτίζει την προσωπική ταυτότητα , 

μετακινώντας την από τον εγωκεντρικό τρόπο αντίληψης του κόσμου προς την αντίληψη των 
πολλαπλών οπτικών της ύπαρξης, γ. από εθνοσχετικό τρόπο σκέψης, ώστε να μην  υφίσταται  η 

προδιάθεση κάθετων αξιακών σχέσεων που ευνοούνται από τον εθνοκεντρικό τρόπο σκέψης, δ. από 
γνώση και κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμικών περιβαλλόντων, αλλά και του  εαυτού και 

κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει κάθε πολιτισμός στη διαμόρφωση της ταυτότητας και στη 

συμπεριφορά των ανθρώπων.  
Τα χαρακτηριστικά αυτά καλλιεργούν την αποδοχή και τον σεβασμό για τις ετερότητες, αλλά 

και την αντίληψη, γενικότερα, της διαφορετικότητας ως κυρίαρχης έννοιας διαφοροποίησης του 
εαυτού από τους άλλους, δηλαδή, ως κυρίαρχης έννοιας αντίληψης του κόσμου και εκφράζονται 

μέσα από την ειρηνική αλληλεπίδραση με πρόσωπα από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά 

περιβάλλοντα.  
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Επίσης, με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να θέσουμε στόχους και να αναπτυχθούν 

εκπαιδευτικές δράσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να καλλιεργήσουν τη 

διαπολιτισμική ικανότητα, προωθώντας, έτσι, τη διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση. 

4. Η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας – Εκπαιδευτικές πρακτικές 

Οι δράσεις που στοχεύουν στην  καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο κύριες ομάδες. Η πρώτη ομάδα έχει γνωστικούς σκοπούς και περιλαμβάνει 

τη γνώση για τους πολιτισμούς, αναπτύσσοντας, έτσι, τη γνωστική πολιτισμική νοημοσύνη. Η δεύτερη 

ομάδα δράσεων περιλαμβάνει την καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, όπως είναι η 

προσαρμοστικότητα ή η διαπολιτισμική επικοινωνία (Reichard, Dollwet, Louw-Potgieter, 2014:153). 

Η καλλιέργεια των ικανοτήτων, όπως της επικοινωνίας είναι η σύγχρονη προσέγγιση, παρόλο που η 

γνώση σχετικά με τους άλλους πολιτισμούς είναι κρίσιμο κριτήριο (Salopelto, 2008:23-24). Ωστόσο, 

μόνο η γνώση για τους πολιτισμούς έχει μικρή επίδραση και δεν επιτυγχάνει απαραίτητα 

μακροπρόθεσμη αλλαγή στις στάσεις των μαθητών/-τριών (Walton, Priest & Paradies (2013), καθώς 

το να μαθαίνει κάποιος/-α τις διάφορες πλευρές ενός πολιτισμού δεν σημαίνει ότι προωθείται η 

κατανόηση και ο σεβασμός γι’ αυτόν τον πολιτισμό, ούτε ότι μαθαίνει να ενεργεί κατάλληλα σε 

καταστάσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας. (Salopelto, 2008:23-24). 

Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί  αρκετές παγίδες που μπορεί να αναδυθούν στην προσπάθεια 

εφαρμογής της διαπολιτισμικής προσέγγισης, λόγω της μικρής διάρκειας της εφαρμογής της στον 

χώρο της εκπαίδευσης.  Έτσι, κάποιες πρακτικές στο σχολείο, ενώ μπορεί να θεωρούνται ότι γίνονται 

στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας, αντίθετα μπορεί να συντηρούν τα στερεότυπα, ή να εμποδίζουν 

τους/τις μαθητές/-τριες να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Τέτοιες πρακτικές είναι, για  

παράδειγμα, η έμφαση μόνο στις πολιτισμικές διαφορές, με αποτέλεσμα αυτές να μεγεθύνονται και 

να δημιουργούνται στερεότυπα ή η χρησιμοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς κάποιων 

μεταναστών μαθητών-/τριών ως πρεσβευτών της χώρας τους ή το φαινόμενο της ξενοφιλίας 

(‘xenophilia’), δηλαδή της υπερβολικής αναγνώρισης της πολιτισμικής ταυτότητας ενός/μιας 

μαθητή/-τριας από τον/την δάσκαλο/-α. Αυτού του είδους οι πρακτικές υπερτονίζουν την έννοια του  

πολιτισμού ως το κύριο χαρακτηριστικό της διαφορετικότητας, του προσδίδουν ένα στατικό 

χαρακτήρα και εγκλωβίζουν τους μαθητές/-τριες μέσα σε αυτόν, χωρίς να μπορούν ελεύθερα να 

αναπτύξουν την προσωπική και κοινωνική τους ταυτότητα μέσα από τις προσωπικές τους επιλογές, 

που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μια πιθανή σύνθεση πολιτισμικών στοιχείων (Portera, 2008:486-

487). 

Αρκετοί/-ες ειδικοί έχουν προτείνει συγκεκριμένους τύπους δράσεων ή και δραστηριότητες ως 

κατάλληλες για την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας στην εκπαίδευση. Με βάση τον 

παραπάνω προσδιορισμό της διαπολιτισμικής ικανότητας μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις δράσεις 

αυτές, σύμφωνα με τα κύρια χαρακτηριστικά που συνιστούν την έννοια, σχεδιάζοντας και 

εφαρμόζοντας δραστηριότητες α. για τη γνώση και την κατανόηση της πολιτισμικής 

διαφορετικότητας β. για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης γ. για την ανάπτυξη του εθνοσχετικού 

τρόπου σκέψης.  

Όσον αφορά την ανάπτυξη της γνώσης και κατανόησης των διαφορετικών πολιτισμικών 

περιβαλλόντων καθώς και του ρόλου ενός περιβάλλοντος στη διαμόρφωση του εαυτού, ένας τύπος 

δράσης που προτείνεται από τους Barrett, Byram, et. al. (2014) είναι οι εθνογραφικές εργασίες. Η 

εξερεύνηση στην πραγματική ζωή βοηθά τους/τις μαθητές/-τριες να συγκρίνουν, να αναλύσουν, να 

προβληματιστούν, να προχωρήσουν σε ενδοσκοπήσεις και αυτοκριτικές. Θεωρούν ότι η μεθοδολογία 

της προφορικής ιστορίας μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την εξερεύνηση. Μια άλλη 

δράση που προτείνουν είναι η χρήση ταινιών και κειμένων κατάλληλων για ενδοσκόπηση και 

συζήτηση για περισσότερο ενεργητική εμπλοκή των μαθητών/-τριών, αναπτύσσοντας, έτσι, την 
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κριτική τους σκέψη. Επίσης, προτείνουν ως σημαντική μεθοδολογική προσέγγιση την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων με έμφαση στις πολλαπλές οπτικές. Μέσα από αυτές μπορούν να αναπτυχθούν  οι 

δεξιότητες της παρατήρησης, της ερμηνείας, της αποστασιοποίησης, του ανοιχτού μυαλού, της μη 

επικριτικής σκέψης και να αρθούν ενδεχόμενες προκαταλήψεις. Ακόμη, οι Bortini & Motamed-

Afshari (2012) προτείνουν δραστηριότητες για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και για την κατανόηση της έννοιας του πολιτισμού ως μιας διαδικασίας μη στατικής, 

αλλά πολύπλευρης και δυναμικής, καθώς αυτές βοηθούν στην ανάπτυξη της γνωστικής πλευράς της 

διαπολιτισμικής ικανότητας.  

Όσον αφορά την ικανότητα της ενσυναίσθησης, το Θέατρο στην Εκπαίδευση παίζει σημαντικό 

ρόλο, όπως και στην αναγνώριση των πολλαπλών οπτικών και των συνθηκών μέσα στις οποίες 

δημιουργούνται οι διαφορετικές πεποιθήσεις, ιδέες και αξίες που καθορίζουν τη συμπεριφορά 

(Donelan, 2002:33-35 ; Fleming, 2003:92). Μάλιστα, οι μέθοδοι αυτές μπορούν να λειτουργήσουν 

μετασχηματιστικά (Piazoli, 2010:387), αφού εμπλέκουν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

συναισθηματικά σε διαφορετικές καταστάσεις ζωής, γι’ αυτό και το δράμα «από τη φύση του μπορεί 

να θεωρηθεί μια μορφή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» (Fleming, op. cit.:97). Την τεχνική της 

«παγωμένης εικόνας» προτείνουν οι Barrett, Byram, et. al. (2014), η οποία  μπορεί να οδηγήσει 

τους/τις μαθητές/-τριες να προβληματιστούν σε θέματα προκαταλήψεων και στερεότυπων, 

αυξάνοντας και την επικοινωνιακή τους ευαισθητοποίηση. Ακόμη, προτείνουν τα παιχνίδια των 

ρόλων, τις προσομοιώσεις και την υποκριτική για την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων/-ουσών 

σε θέματα ομοιότητας και διαφοράς και σε θέματα προκαταλήψεων και επικοινωνίας. Επιπλέον, 

θεωρούν ότι το θέατρο, η ποίηση και η δημιουργική γραφή ή οι δραστηριότητες μάθησης που 

στηρίζονται σε αυτά, μπορούν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-τριες να αμφισβητούν τα στερεότυπα 

για τις πολιτισμικές ετερότητες, ενώ τους/τις ευαισθητοποιούν στο να κατανοήσουν τους τρόπους 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Ο  Bennett (1979, 2004)  θεωρώντας την ενσυναίσθηση ως βασική ικανότητα για την ανάπτυξη  

της διαπολιτισμικής ευαισθησίας  προτείνει ένα μοντέλο ανάπτυξής της, το οποίο αποτελείται από 

έξι διακριτά στάδια και μπορεί να εφαρμόζεται σε μεθοδολογικό επίπεδο.  

Για την ανάπτυξη ανοιχτών προς την ετερότητα στάσεων αυτή καλλιεργείται τόσο μέσα από 

την γνώση όσο και μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως της ενσυναίσθησης.  Η αξιοποίηση 

των κοινωνικών δικτύων, η τηλεδιάσκεψη και άλλα διαδικτυακά εργαλεία, που προτείνουν οι Barrett, 

Byram, et. al. (2014), μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά μέσα καλλιέργειας της διαπολιτισμικής 

επικοινωνιακής ικανότητας και ανάπτυξης κινήτρων για επικοινωνία με τη «διαφορετικότητα».  

Επίσης, η ανάληψη ενεργού ρόλου στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και των κοινωνικών αδικιών, 

που προϋποθέτει τη γνώση των πιθανών πηγών αδικίας και διακρίσεων και των λόγων που 

συμβαίνουν, καθώς και των νόμιμων μέσων, μέσω των οποίων μπορεί κάποιος/α να αντιμετωπίσει 

αυτές τις καταστάσεις, υποδεικνύει θετικές στάσεις απέναντι στην ετερότητα και είναι 

αναγνωριστικό στοιχείο της διαπολιτισμικής ικανότητας (Bortini & Motamed-Afshari, 2012).  

Όσον αφορά την ανάπτυξη ενός εθνοσχετικού τρόπου σκέψης, έχει προταθεί σε μεθοδολογικό 

επίπεδο  το Αναπτυξιακό Μοντέλο της Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας του Bennett. Με βάση αυτό 

μπορεί να διαμορφωθεί η διδασκαλία με τέτοιον τρόπο, ώστε να βοηθάει τους/τις μαθητές/-τριες να 

μετακινούνται  από τον εθνοκεντρισμό στον εθνοσχετισμό, (Gifford, Cocsal, et al:10). 

 Βασική και κρίσιμη, ωστόσο, παράμετρος για την εφαρμογή των μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων και των δράσεων που προτείνονται για την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής 

ικανότητας των μαθητών/-τριών είναι η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των 
εκπαιδευτικών. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα έχει θέμα το θεατρικό παιγνίδι (π.χ. Κουρετζή, 1991, Παπαδόπουλος, 2010, 

Άλκηστις, 2012), το οποίο ωθεί το παιδί στην ελεύθερη έκφραση και στην ενεργή εμπλοκή του στο 

παιχνίδι φαντασίας και μάθησης. Σκοπός είναι η μελέτη των αποτελεσμάτων μιας διδακτικής 
προσέγγισης μέσα από την εφαρμογή έρευνας δράσης, η οποία μελετά τα αποτελέσματα ανάπτυξης 

και εμψύχωσης της εκπαιδευτικού. Εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο το θεατρικό παιγνίδι οδηγεί 
τους εκπαιδευτές-εμψυχωτές σε αυτοβελτίωση, καθώς και στη γνωστική, κινητική και 

συναισθηματική ανάπτυξή των παιδιών που συμμετέχουν. Η πρωτοτυπία της, βρίσκεται, στην 

εφαρμογή της έρευνας δράσης, η οποία επέτρεψε τη συνεχή ανατροφοδότηση της διαδικασίας, την 
επαναφορά και ανάδραση για βελτίωση εκπαιδευτικού μαθήματος. Για τη διερεύνηση ερευνητικών 

ερωτημάτων πραγματοποιήθηκαν εικοσιτρία ημιδομημένα σχέδια μαθήματος. Η έρευνα δράσης 
έγινε μέσα από κυκλική διαδικασία δράσης, αναστοχασμού, αυτοκατανόησης, αμοιβαίας 

κατανόησης, επανάδρασης. Πραγματοποιήθηκε 15 Οκτωβρίου 2018 έως 16 Ιουνίου 2019. 
 

Λέξεις κλειδιά: θεατρικό παιγνίδι, έρευνα δράσης, αυτοβελτίωση εκπαιδευτικού 
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1. Εισαγωγή 

Η αυτοβελτίωση του εμψυχωτή καθώς και τα αποτελέσματα του θεατρικού παιγνιδιού στον 

γνωστικό, συναισθηματικό, κινησιολογικό τομέα, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών/-τριών και αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής 

διαδικασίας. H σημαντικότητά της έγκειται στην ικανότητα να καθοδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία 
και να επηρεάζει τις νοητικές διεργασίες των παιδιών (Black&William, 2009). Παράλληλα, η 

αποτελεσματικότητά της δεν βασίζεται μόνο στο πότε και στο πώς που παρέχεται, αλλά και στον 

τρόπο που αυτή εκλαμβάνεται από τους άμεσους αποδέκτες (Gamlem&Smith, 2012). Ο σκοπός της 
έρευνας καταπιάνεται με το πώς το θεατρικό παιγνίδι οδηγεί τους εκπαιδευτές-εμψυχωτές σε 

αυτοβελτίωση, καθώς και ποια είναι γνωστική, κινητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 
που συμμετέχουν. Όσον αφορά τον διαχωρισμό, στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στη μέθοδο της 

έρευνας, στο 2.1. στα συμπεράσματα και στο κεφάλαιο 5 στα αποτελέσματά της. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε μέθοδος της Έρευνας 
Δράσης. Aποτελείται από τέσσερις (4) κύκλους, σύμφωνα με τους οποίους τόσο ο εμψυχωτής, όσο 

και τα παιδιά περνούν με σκοπό την αυτοβελτίωση. Στον πρώτο (1ο) κτίζεται το θέμα της 

εμπιστοσύνης και εντοπίζονται τα προβλήματα, στον δεύτερο (2ο) γίνεται η διαδικασία της 
διδασκαλίας και αποκτώνται εμπειρίες, στον τρίτο (3ο) γίνεται ο αναστοχασμός και στον τέταρτο 

(4ο) η επανάδραση. Θα εξεταστούν τα εξής τρία (3) ερευνητικά ερωτήματα: 

• 1ο Πώς η διδασκαλία του θεατρικού παιγνιδιού μέσα από διαδικασίες έρευνας δράσης 

οδηγούν σε αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας και ανάπτυξη της εκπαιδευτικού-εμψυχώτριας. 

• 2ο Ποια τα γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά αποτελέσματα του θεατρικού 

παιγνιδιού και με ποιες διαδικασίες βελτιώνεται. 

• 3ο Ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των δράσεων της 

εκπαιδευτικού-εμψυχώτριας στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του θεατρικού παιγνιδιού. 

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν ηλικίες από τριών (3) έως πέντε (5) ετών και 

παρακολούθησαν είκοσι τρία (23) μαθήματα θεατρικού παιγνιδιού από το Θεατρικό Εργαστήρι, με 
συχνότητα μία (1) φορά την εβδομάδα, από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019 -και 

διάρκεια έξι (6) μηνών- σε χρόνο (60’) εξήντα λεπτών. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Αναμφισβήτητα, τα αποτελέσματα της έρευνας ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα, 

καθότι μέσα από αυτά διακρίνεται ότι ως εκπαιδευτικός μέσα από διαδικασίες έρευνας δράσης 
αυτοαξιολογήθηκα και αυτοβελτιώθηκα, καθότι μπόρεσα να διακρίνω τυχόν λάθη κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας μου και παράλληλα να την επανασχεδιάσω, με τη βοήθεια και της επανεξέτασης της 
βιβλιογραφίας και των δεδομένων μου, ούτως ώστε να μπορέσω να χτίσω σε ανάγκες που φέρνουν 

αποτελέσματα στα παιδιά. Παράλληλα, τα παιδιά ανά μάθημα έχτιζαν τις γνωστικές τους δεξιότητες, 

καθώς το ένα μάθημα συσχετιζόταν με το επόμενο, έτσι κάθε φορά εφάρμοζαν αυτά που γνώριζαν. 
Ταυτόχρονα, η κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη ήταν εμφανής, καθότι μπορούσαν να 

συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικά. 
Η κυκλική εφαρμογή της Έρευνας Δράσης. με τις ενέργειες Σχεδιασμός, Δράση, Αξιολόγηση, 

Επανάδραση, συνέβαλε σημαντικά τόσο στη βελτίωση της επικοινωνίας μου με τα παιδιά όσο και 

στην αυτοβελτίωσή μου ως εκπαιδευτικός-εμψυχώτρια. Ο λόγος που η συμβολή αυτής της 
διαδικασίας ήταν καθοριστικός, αφορά τόσο την πρόοδο των παιδιών, όσο και την πρόοδό μου. Η 

συνεχόμενη επικοινωνία με τα παιδιά, μου έδωσε τη δυνατότητα να αποκτά την ενσυναίσθησης 
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σχετικά με αυτά τα οποία έχουν ανάγκη τα παιδιά. Επιπρόσθετα, τα παιδιά απέκτησαν 

αυτοπεποίθηση, καθώς αισθάνονταν ότι μέσα από την επίτευξη της επικοινωνίας αυτής, οι απόψεις 

τους και λαμβάνονταν υπόψη, αλλά και εφαρμόζονταν κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιγνιδιού. 
Ο νοητός κόσμος γίνεται βίωμα των παιδιών και μέσα σε αυτό πράττουν, ώστε να δώσουν 

λύσεις στα διάφορά θέματα. Έτσι, οι ασκήσεις θα πρέπει να ποικίλουν, καθώς η θεατρική τέχνη 
αποτελεί συνδυασμό όλων των τεχνών: χορού, μουσικής, ζωγραφικής κτλ. Κατά τη διδασκαλία του 

θεατρικού παιγνιδιού, ο εκπαιδευτικός-εμψυχωτής πρέπει να έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις διαφόρων 

τεχνών, ούτως ώστε να μπορεί να συνδυάσει τη διδασκαλία του στη βάση της επίτευξης μίας 
πολυσύνθετης μορφής. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιούνται όλοι οι τύποι των παιδιών, καθώς το κάθε 

παιδί θα καλύψει τη δική του ανάγκη, έχοντας πολλά εφόδια, μέσα και τρόπους που θα το ωθήσουν 
στην απελευθέρωσή του. Παράλληλα, όπως υποστήριξε ο Πούρκος (2009), οι τέχνες, δίνουν στα 

παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα. 

Μετά από τη διεκπαιρέωση της παρούσας έρευνας και σύμφωνα με τη μελέτη της 
βιβλιογραφίας, πιο κάτω παρατίθενται τα συμπεράσματα. 

5. Συμπεράσματα 
Μεγαλύτερο εύρος ασκήσεων του θεατρικού παιγνιδιού σχετικά με τον στόχο του μαθήματος 

(εκφράσεις, περπατήματα, ρυθμοί), θα βοηθούσε στην κατανόηση της άσκησης. 

Το μεγάλο εύρος ασκήσεων θεατρικού παιγνιδιού βρίσκει σύμφωνη και την Άλκηστις (2012). 
Παράλληλα, η άποψή της για τα χαλαρωτικά παιγνίδια στην έναρξη, σύμφωνα με την παρούσα 

έρευνα δράσης, αν και λάμβαναν χώρο κατά την έναρξη του θεατρικού παιγνιδιού, δεν επηρέαζαν 
απόλυτα τη χαλάρωση των παιδιών, αλλά μάλλον η εξέλιξη του θεατρικού παιγνιδιού τα έφερνε στην 

πλήρη χαλάρωση. 

Ο Gaines (2016), υποστήριξε παράλληλα τη διεκπεραίωση του θεατρικού παιγνιδιού μέσα από 
τη διαδικασία των ασκήσεων των παιδιών ασφάλειας και κινδύνου. Είναι γεγονός ότι ένα παιδί 

μπορούσε να εκφράζεται καλύτερα όταν αισθανόταν ασφάλεια. 
Πέραν από το αίσθημα ασφάλειας, ο Κουρετζής (1991) και η Σέργη (1987), υποστήριξαν τις 

τεχνικές σωματικής έκφρασης, ούτως ώστε να απελευθερωθεί η φαντασία και να ενεργοποιηθεί η 

πρωτοβουλία. Έτσι, έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δράσης, καθώς 
το κάθε παιδί έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση σε σωματικές ασκήσεις κάθε είδους. 

Ο Γιάνναρης (1994), ο Γραμματάς  (1996) και η Σέξτου (2007) τοποθέτησαν στις ασκήσεις 
παιγνίδια σώματος και εμπιστοσύνης. Το ευρύ φάσμα αυτών των παιγνιδιών για να λειτουργήσει, θα 

πρέπει να έρθει σε συνδυασμό με σταδιακή ύπαρξη μερών του παιγνιδιού, ούτως ώστε να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο άτομο του κάθε παιδιού που συμμετέχει στη διαδικασία. Το 
συγκείμενο επικοινωνίας των θεατρικών παιγνιδιών πρέπει να εδράζεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Η σύνθεση των ασκήσεων του θεατρικού παιγνιδιού έπρεπε να γίνεται σταδιακά. 
Ο Tam (2018) υποστήριξε ότι τα παιδιά μπορούν να ξεδιπλωθούν εάν απελευθερώνονται 

σταδιακά, π.χ. δραματοποίηση ζώων. Με τον ίδιο τρόπο, η παρούσα έρευνα δράσης, φέρνει στο 

προσκήνιο την σταδιακή εποικοδόμηση της γνώσης για την επίτευξη του στόχου του θεατρικού 
παιγνιδιού. Η σταδιακή απελευθέρωση ωθεί το παιδί στη βίωση του ρόλου και στην κατανόηση 

αυτού. 
Η Βουτσινά (1991), ο Μουδατσάκης (1994), η Σέργη (1987), η Σέξτου (2007), ο 

Παπαδόπουλος (2010), αναφέρονται σε διαφορετικούς διαχωρισμούς σταδίων ασκήσεων θεατρικού 
παιγνιδιού, όπου σταδιακά το παιδί αναπτύσσεται. Η παρούσα έρευνα δράσης ακολουθεί τα στάδια 

του ο Κουρετζή (1991), καθώς με εποικοδομητικό τρόπο και περισσότερο χρόνο αναπτύσσονται 

σταδιακά όλες οι δραστηριότητες του θεατρικού παιγνιδιού. Έτσι, οι τέσσερεις (4) φάσεις που 
λαμβάνουν χώρα στο θεατρικό παιγνίδι καθίστανται απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του. 

Η αυστηρή τήρηση κανόνων ή σταδίων δεν βρίσκει ομαλό έδαφος. Τα παιδιά αποτελούν 
ξεχωριστές προσωπικότητες, που βιώνουν τη δράση τους σε διαφορετικό χωροχρόνο. Έτσι, η 

ευελιξία στη δομή των σταδίων, αλλά παράλληλα και οι διαφορετικοί σταθμοί μέχρι να ολοκληρωθεί 
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το θεατρικό παιγνίδι, δίνουν την ευκαιρία στο κάθε παιδί να αναπτύξει στον δικό του χωροχρόνο, 

τόσο την απελευθέρωση της κίνησής του, όσο και τη συναισθηματική του απελευθέρωση.  

Το θεατρικό παιγνίδι έπρεπε να λαμβάνει χώρο και τόπο δράσης, έτσι ώστε τα παιδιά να 
λειτουργούν προσανατολισμένα προς τη εκτέλεση της άσκησης. Το ίδιο ισχύει και με την ανάγνωση 

ενός παραμυθιού, καθώς και με την οπτικοποίηση του χωροχρόνου δράσης. 
Ο Παπαδόπουλος (2010), σύμφωνα με τον οποίο στο θεατρικό παιγνίδι το παιδί αναγνωρίζει 

το σώμα του στον χωροχρόνο. Είναι γεγονός ότι το κάθε παιδί έχει ανάγκη να ξέρει πού βρίσκεται 

και ποια περιθώρια έχει ώστε να δράσει. 
Ο Μουδατσάκης (1994) υποστήριξε το ίδιο με το προηγούμενο, ότι, για την οργάνωση του 

θεατρικού παιγνιδιού είναι απαραίτητο ο μύθος, τα πρόσωπα, ο διάλογος. Με τον τρόπο αυτό το κάθε 
παιδί θα οργανώσει τη σκέψη του και τις δυνάμεις του για να πράξει τη δράση του. Η συνένωση του 

ορίου της πραγματικότητας με τη φαντασία δεν μπορεί να γίνει με μία απλή λεκτική αναφορά, αλλά 

με το συγκειμενικό πλαίσιο δράσης.  
Σχετικά με τον οπτικοπόιηση του θέματος του θεατρικού παιγνιδιού, ο Tam (2018) υποστήριξε 

ότι το παιδί απελευθερώνεται ευκολότερα. Παράλληλα η οπτικοποίηση μετατοπίζει τη δύναμη του 
εμψυχωτή προς αυτήν. Είναι γεγονός, ότι η οπτικοποίηση των γραμμών ζικ ζακ για παράδειγμα, 

μπορεί να κατευθύνει καλύτερα τη δράση των παιδιών, φέρνοντας στο προσκήνιο τυχόν ασάφειες 

και παραλείψεις. Παράλληλα, ο Γραμματάς (2014) υποστήριξε, ότι για την επίτευξη των στόχων του 
θεατρικού παιγνιδιού χρειάζεται αυτή η πολυδιάστατη οπτικοακουστική συμμετοχή. Σχετικά με 

αυτό, το θέατρο δεν αποτελεί μία τέχνη από μόνη της, αλλά αποτελεί ένα συνδυασμό τεχνών. 
Η εξατομίκευση της διδασκαλίας, αλλά και η συνεχόμενη ανατροφοδότηση βοήθησε στην 

κατανόηση της άσκησης. Παράλληλα οι ερωτήσεις ενίσχυαν τον προβληματισμό και προκαλούν την 

κριτική σκέψη. 
Ο Παπαδόπουλος (2010) θεωρεί ότι το παιδί μέσα από το θεατρικό παιγνίδι αισθάνεται άνετα 

και εκφράζει την κριτική του σκέψη. Στην παρούσα έρευνα δράσης, διαφάνηκε ότι μέσα από 
ερωτήματα και προβληματισμό τα παιδιά καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη. Το κάθε παιδί 

χρειάζεται διαφορετικό ερέθισμα σκέψης, ώστε να μπορέσει να καλλιεργήσει την κριτική του σκέψη 

και να απαντήσει. 
Ο Μουδατσάκης (1994) υποστήριξε, ότι οποιοδήποτε παιγνίδι χρήζει δικής του μελέτης. 

Συνεπώς, η ανατροφοδότηση μπορεί να είναι είτε εξατομικευμένη, είτε στην ολομέλεια, με 
αποτέλεσμα το κάθε παιδί να δεχθεί το έναυσμα που χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να αυτοβελτιωθεί 

και να προχωρήσει. 

Οι ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους του θεατρικού παιγνιδιού, βρίσκουν σύμφωνη την 
Άλκηστις (2012), η οποία υποστήριξε, ότι μέσα από τη διαδικασία της προτροπής, ανατροπής, 

διερεύνησης, το παιδί αναπτύσσει την κριτική του σκέψη.  
Τα παιδιά είχαν περιορισμένο λεξιλόγιο, με αποτέλεσμα οι απαντήσεις τους να είναι 

μονολεκτικές. Υπήρχε μεν διεργασία σκέψης σχετικά με το θέμα, όμως για τα παιδιά που 

δυσκολεύονται ή που έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο, η διαδικασία που προτείνει η Άλκηστις (2012) 
θα πρέπει να γίνεται είτε πιο αναλυμένη, είτε σε πιο απλή μορφή. 

Οι Davidoff&Hunt (2012) υποστήριξαν ότι μέσα από τα αποτελέσματα έρευνάς τους, η 
συζήτηση κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιγνιδιού ωθεί αποτελεσματικά στη βίωση του ρόλου. 

Σε συνέχεια και με το πιο πάνω συμπέρασμα, η καλύτερη βίωση του ρόλου μπορεί να επιτευχθεί, 
αφού τα παιδιά μπορέσουν έστω και μονολεκτικά να απαντήσουν στα ερωτήματα της βίωσής τους. 

Η συμμετοχή του εμψυχωτή στο θεατρικό παιγνίδι ως ένα αναπόσπαστο μέλος της ομάδα, 

ωθούσε τα παιδιά στην πιο ενεργή δράση τους κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιγνιδιού. 
Η παρούσα έρευνα δράσης βρίσκει σύμφωνη την Άλκηστις (2012), όσον αφορά τον ρόλο της 

συμμετοχής του εμψυχωτή στη διαδικασία του θεατρικού παιγνιδιού. Ο ρόλος της συμμετοχής του 
εμψυχωτή τονίζεται και στον Γιάνναρη (1994). Τον ισχυρό ρόλο της συμμετοχής του εμψυχωτή 

υποστηρίζει και ο Tam (2018). Αναπόφευκτα, ως εκπαιδευτικός-εμψυχώτρια κατά τη διάρκεια των 
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μαθημάτων του θεατρικού παιγνιδιού, αισθάνθηκα την άμεση ανάγκη να συμμετέχω για να 

παροτρύνω και να ανατροφοδοτώ τις πράξεις. 

Παράλληλα, ο Γραμματάς (1997) υποστήριξε τον ρόλο του εμψυχωτή ως το άτομο που 
ενδυναμώνει τις επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές σχέσεις. Μέσα από την παρούσα έρευνα δράσης, 

διαδραμάτιζα μεν ρόλο για να δώσω παραδείγματα στα παιδιά, ωθώντας τα σε πιο ενεργή δράση και 
όχι για να αναπτύξω επικοινωνιακές ή εκπαιδευτικές σχέσεις.  

Ως εκπαιδευτικός-εμψυχώτρια στην παρούσα έρευνα δράσης παρουσίαζα με τη μέθοδο της 

ψυχολογίας, την ελευθερία της δράσης, όπως την ονομάζει ο Κουρετζής (1991). Τα παιδιά ωθήθηκαν 
στη δράση ορθά, χωρίς να τους επηρεάζει εάν σταματούσαν ή εάν έπρατταν κάτι διαφορετικό από 

αυτό που χρειαζόταν το θεατρικό παιγνίδι για να ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα 
δράσης δεν συμμερίζεται την άποψη του Γραμματά (1997) σχετικά με τον εμψυχωτή ως 

διαμεσολαβητή και φορέα του παιδευτικού μηνύματος του θεάτρου. 

Η δημιουργία ομάδων/δυάδων μεικτού τύπου και η εναλλαγή τους, είχε αποτέλεσμα την ενεργή 
αλληλεπίδραση και την επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος στο σύνολο του θεατρικού 

παιγνιδιού τόσο σε πραγματικές, όσο και σε φανταστικές καταστάσεις, καθώς τα μικρά παιδιά 
ανατροφοδοτούνταν από τα μεγαλύτερα και τα μεγαλύτερα καταλάβαιναν καλύτερα το παιγνίδι και 

γίνονταν πιο αποτελεσματικοί ενισχύοντας τα μικρότερα. 

Η πιο πάνω διαπίστωση βρίσκει σύμφωνο τον Παπαδόπουλο (2010), ο οποίος υποστήριξε ότι 
μέσα από το θεατρικό παιγνίδι απελευθερώνεται το «εγώ» του παιδιού και φθάνει στο «εμείς». Στην 

παρούσα έρευνα, αυτό πραγματοποιήθηκε από όλα τα παιδιά, παρά το ότι σε κάθε μάθημα 
παρατηρήθηκε η επιδίωξη της προσοχής τους από την ομάδα, καθώς δεν ήθελαν να ακολουθούν 

πάντα τους κανόνες του παιγνιδιού. 

Σε συνέχεια με το τελευταίο, η Σέξτου (2007) υποστήριξε, ότι η αλληλεπίδραση του παιδιού 
φέρνει αποτελέσματα στον γνωστικό, κιναισθητικό και συναισθηματικό τομέα. Αναπόφευκτα, η 

αλληλεπίδραση των παιδιών έφεραν αποτελέσματα και στους τρεις (3) τομείς, όχι στην ίδια όμως 
έκταση. Η κινησιολογική απελευθέρωση και κατάκτηση γνώσης αφορούσε όλα τα παιδιά, όχι όμως 

στον ίδιο βαθμό.  

Ο Γραμματάς (2014) υποστήριξε ότι μέσα από την ομαδική αλληλεπίδραση, αναπτύσσεται η 
επικοινωνία στον αυτοσχεδιασμό. Η δεξιότητα αυτή, όχι μόνο κατά τη διεκπεραίωση του 

αυτοσχεδιασμού, αλλά και κατά τη διάρκεια όλων των ασκήσεων του θεατρικού παιγνιδιού, 
επαληθεύτηκε  Αυτό συνέβηκε καθώς είναι λογικό οι διάφορες προσωπικότητες των παιδιών να 

σκέφτονται και να λειτουργούν διαφορετικά  ατομικά.  

Η παρατήρηση βοήθησε τα παιδιά να αντιληφθούν κανόνες του θεατρικού παιγνιδιού και 
παράλληλα τον τρόπο που το θεατρικό παιγνίδι γινόταν κατανοητό από τα άλλα παιδιά της ομάδας 

τους. 
Ο Μουδατσάκης (1994), αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το παιδί αρχίζει να μιμείται με 

αποτέλεσμα να ψυχαγωγείται και να μαθαίνει και με αυτό τον τρόπο συμφωνεί η παρούσα έρευνα 

δράσης, η οποία υποστηρίζει την παρατήρηση, ως τον τρόπο που ώθησε στην κατανόηση και πράξη 
του θεατρικού παιγνιδιού. 

Παράλληλα, ο Κουρετζής (1991), υποστήριξε ότι μέσα από ασκήσεις παρατήρησης, ενισχύεται 
η δεξιότητα αυτής. Η παρούσα έρευνα δράσης, απέδειξε ότι τα παιδιά παρατηρούσαν καλύτερα κάτι 

το οποίο είχαν εξασκηθεί σε θεατρικό παιγνίδι ή άλλα παιδιά που παρουσίαζαν κάτι που τα ήδη 
έπραξαν νωρίτερα, παρά την παρατήρηση ως άσκηση αποκομμένη από συγκειμενικό πλαίσιο 

δράσης. 

Με βάση τη Σέξτου (2007) τα παιδιά-ηθοποιοί μέσα από την παρουσίαση προσπαθούσαν να 
ικανοποιήσουν τον θεατή, επομένως τα παιδιά-θεατές παρατηρούσαν αυτά που του αρέσουν ή όχι 

και τα σχολίαζαν. Στην παρούσα έρευνα δράσης, δεν διαφάνηκε ότι τα παιδιά-ηθοποιοί δρούσαν με 
τρόπο ώστε να ικανοποιήσουν τα παιδιά-θεατές.  

Η δεξιότητα της παρατήρησης, επαληθεύτηκε στην παρούσα έρευνα δράσης. Η δεξιότητα αυτή 

αναφέρεται και από τους Κουρετζή (1997) και Σέργη (1987) ως δεξιότητα που αποκτάται εάν το 
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θεατρικό παιγνίδι ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα. Εδώ, η δεξιότητα της παρατήρησης αποκτάται 

μέσα από τη διαδικασία των σχεδίων μαθήματος και την πορεία της έρευνας δράσης. Αυτό 

υποστήριξε και ο Γραμματάς (1996). 
Η χρήση της μουσικής και του χορού ενίσχυε τη δράση των παιδιών, καθώς ενεργοποιούσε τη 

φαντασία τους και τους ξεκαθάριζε το κλίμα που επικρατούσε σε κάθε θεατρικό παιγνίδι. 
Η έρευνα δράσης, έρχεται να συμφωνήσει και οι Okhakhu&Usiwoma (2011), οι οποίοι 

αναφέρθηκαν στη δράση του παιδιού μέσα από την ύπαρξη τραγουδιού και χορού. Είναι γεγονός ότι 

τι θέατρο αποτέλεσε μία συνδυαστική θεωρία και πρακτική τεχνών.  
Η Σέργη (1987), υποστήριξε παράλληλα και τη χρήση κρουστών οργάνων, ηχογραφημένης 

μουσικής για καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιγνιδιού. Στην παρούσα 
έρευνα δράσης, αξιοποιήθηκε η ηχογραφημένη μουσική για να προσδώσει ένα ηχόχρωμα στη δράση 

της θεατρικής πράξης.  

Ο Williams (2017), ανέφερε τη δύναμη του χορού κατά τη διάρκεια του θεατρικού. Το γεγονός 
αυτό βρίσκει σύμφωνο και τον Φιλιππάκη (2010), καθότι ο συνδυασμός των τεχνών εμπλουτίζουν 

την κίνηση του παιδιού. Στην παρούσα έρευνα δράσης, ο χορός ήταν ένα μέσο για την επίτευξη 
κινήσεων ή αποτελούσε μέρος της παντομιμικής πράξης. Ταυτόχρονα, η Σέργη (1987) τοποθέτησε 

στην ηλικία των παιδιών τριών (3) έως έξι (6) ετών, τη σημαντικότητα της ύπαρξης μουσικής για τη 

διεκπεραίωση του θεατρικού παιγνιδιού για τους λόγους που επιβεβαιώθηκαν και προαναφέρθηκαν. 
Η Σέξτου (2007), ανέφερε ότι το παιδί εξοικειώνεται μέσα από το θεατρικό παιγνίδι και σε 

άλλες μορφές τέχνης. Αυτό, δεν επαληθεύτηκε, καθώς η κάθε τέχνη χρειάζεται τον χρόνο της για να 
εξελιχθεί. Για να επιτευχθεί ο στόχος του θεατρικού παιγνιδιού χρειάστηκαν έξι (6) μήνες δράσης. 

Η ύπαρξη συγκεκριμένων σκηνικών αντικειμένων επηρέαζε την ομαλή εξέλιξη του θεατρικού 

παιγνιδιού. 
Ο Μουδατσάκης (1994), χρησιμοποίησε διάφορα σκηνικά αντικείμενα ως μέσο προς την 

επίτευξη του θεατρικού παιγνιδιού. Στην παρούσα έρευνα δράσης, τα αντικείμενα για τα παιδιά 
ηλικίας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, δεν μπορούσαν να αποδεχτούν τα διαφορετικά σκηνικά 

αντικείμενα των άλλων παιδιών της ομάδας τους για την ομαλή έκβαση του θεατρικού παιγνιδιού. 

Παράλληλα, η παρούσα έρευνα δράσης συμφωνεί με τον Μουδατσάκη (1994) στο σημείο όπου το 
κάθε σκηνικό αντικείμενο δεν πρέπει να αποτελεί ένα απλό «μέσο», επομένως, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται με τρόπο που να εξυπηρετεί την κάθε προσωπικότητα του παιδιού και όχι απρόσωπα 
τους στόχους του θεατρικού παιγνιδιού. 

Η παρούσα έρευνα δράσης συμφωνεί με τη χρήση ελάχιστων σκηνικών αντικειμένων και 

τεχνικών εξοπλισμών για την ολοκλήρωση του θεατρικού παιγνιδιού, όπως αναφέρει άλλωστε και η 
Σέξτου (2007). Ο λόγος, έγκειται στο ότι τα παιδιά εγκλωβίζονται στην ύπαρξη των υλικών 

αντικειμένων και δεν μπορούν να δράσουν ελεύθερα. Έτσι, με την ελεύθερη δράση τους, μπόρεσαν 
να ενεργοποιήσουν τόσο τη φαντασία τους, όσο και την κριτική τους σκέψη. Η απουσία πολλών 

αντικειμένων έδωσε χώρο στη σύνδεση και στην ελεύθερη αλληλεπίδρασή τους, με μόνο όπλο τη 

σκέψη τους. 
Συναισθηματικά τα παιδιά ενθουσιάζονταν όταν παρουσίαζαν ένα αίσθημα στο σύνολο. 

Ένιωθαν όμορφα και χαμογελούσαν σε κάθε είδους άσκησης. Επομένως, ο συναισθηματικός 
ενθουσιασμός κάλυπτε τις οδηγίες του θεατρικού παιγνιδιού ως προς την πράξη.  

Ο Παπαδόπουλος (2010) υποστήριξε ότι τα παιδιά πρέπει να αισθανθούν ασφάλεια μέσα από 
τη διαδικασία του θεατρικού παιγνιδιού για να μπορούν να αυτοσχεδιάσουν. Μέσα από την παρούσα 

έρευνα δράσης, διαφάνηκε ότι τα παιδιά δεν χρειαζόταν να αισθανθούν ασφάλεια για να 

αυτοσχεδιάσουν, αλλά αν τους άρεσε ένα θεατρικό παιγνίδι, τότε συνεργάζονταν και αυτοσχεδίαζαν. 
Ο Γιάνναρης (1994), υπογράμμιζε την αίσθηση του συναισθηματικού φόρτου μέσα από τη 

διαδικασία του θεατρικού παιγνιδιού.  
Παράλληλα, ο Γραμματάς (1996) αναφέρθηκε στην ψυχοπνευματικές διαστάσεις που περνά το 

παιδί μέχρι να αποκαταστήσει αυτά που τον προβληματίζουν. Στην παρούσα έρευνα δράσης, 
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διαφάνηκε η αίσθηση της χαρά καθ’ όλη τη διάρκεια του θεατρικού παιγνιδιού, παρά οποιαδήποτε 

άλλη αίσθηση θα μπορούσαν να αισθανθούν τα παιδιά ηλικίας τριών (3) έως πέντε (5) ετών. 

Η Schonmann (2000), υποστήριξε ότι τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιγνίδι έρχονται σε 
θέση να αναπτύξουν τα συναισθήματά τους, γεγονός που δεν επαληθεύεται στο σύνολο της παρούσας 

έρευνας δράσης, καθώς τα παιδιά αισθάνονταν σταθερά συναισθήματα κατά τη διάρκεια του 
θεατρικού παιγνιδιού, αφού αυτό που έπρατταν τους ευχαριστούσε. Ανέπτυσσαν τα συναισθήματά 

τους εκεί όπου έβλεπαν ότι αδικούνταν ή ήθελαν να παρουσιάσουν κάτι. Στο σύνολο όμως της 

δράσης, τα παιδιά αισθάνονταν απελευθερωμένα, χαρούμενα λόγω της πράξης τους, επομένως δεν 
ανέπτυσσαν οποιαδήποτε άλλα συναισθήματα, παρά μόνο της απελευθέρωσης και χαρά. 

Κοινωνικά, όταν παρουσίαζαν ατομικά αισθάνονται ένα είδος ανασφάλειας. Όταν όμως είχαν 
να δημιουργήσουν με τα άλλα παιδιά της ομάδας τους, ήταν πρόθυμα να βάλουν το δικό τους 

λιθαράκι στους αυτοσχεδιασμούς. Ταυτόχρονα, δένονταν με τα  άλλα παιδιά της ομάδας τους και 

ταύτιζαν χαρακτήρες, πρόσωπα, καταστάσεις του θεατρικού παιγνιδιού με τα παιδιά της ομάδας 
τους.  

Η ταύτιση των χαρακτήρων του θεατρικού παιγνιδιού με την πραγματικότητα, βρίσκει 
σύμφωνο τον Γιάνναρη (1994), ο οποίος υποστήριξε τη λειτουργική σχέση ανάμεσα στο παιγνίδι και 

στο παιδί. Το κάθε παιδί πολλές φορές ταυτιζόταν με το όνομα του ρόλου και για τον λόγο αυτό δεν 

ήθελε να βιώσει άλλους ρόλους.  
Παράλληλα, η Βουτσινά (1991) αναφέρθηκε στο θεατρικό παιγνίδι ως το μέσο για την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού και ο Κουρετζής (1991) ως το μέσο για την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς του. Έτσι, σύμφωνα με την παρούσα έρευνα δράσης, τα παιδιά όντως 

ολοκληρώνονταν και έδιναν το δικό τους «είναι» μέσα στην κοινωνία του μικρόκοσμου.  

Οι Αυδή&Χατζηγεωργίου (2007), αναφέρουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού μέσα από 
το θεατρικό παιγνίδι. Αυτό δεν επιτυγχάνεται στην παρούσα έρευνα δράσης, καθώς το παιδί 

αναπτυσσόταν κοινωνικά και συναισθηματικά, αλλά όχι γνωστικά. Παράλληλα, ο Wright (2006), 
παρατήρησε μέσα από την έρευνά του ότι τα παιδιά ενισχύουν προσωπικής, κοινωνικής, 

συναισθηματικής και διανοητικής ανάπτυξης. Πέραν από τους στόχους της οποιασδήποτε θεατρικής 

άσκησης ή θεατρικού παιγνιδιού, το παιδί είχε ανάγκη να δημιουργήσει σε ένα κλίμα ευγενικό, αφού 
ερέθιζε τις αισθήσεις του.  

Τα παιδιά στο θεατρικό παιγνίδι παρουσίασαν αντίθετους χαρακτήρες από αυτούς που 
παρουσίαζαν στην πραγματικότητα. Αυτό έδειξε τη δημιουργικότητα των παιδιών. 

Εδώ υπάρχει συμφωνία με τον Κουρετζή (1991), ο οποίος υποστήριξε ότι το παιδί παρουσιάζει 

τον ενδόμυχο κόσμο του μέσα από το θεατρικό παιγνίδι. Ακόμη, στο σημείο αυτό συμφωνεί η 
Βουτσινά (1991), η οποία υποστήριξε ότι το παιδί εξωτερικεύει τις σκέψεις και συνδέει τις εμπειρίες 

του.  
Παράλληλα, η Schonmann (2000) υποστήριξε ότι η φυγή από την καθημερινότητα είναι το 

θεατρικό παιγνίδι. Έτσι, στην έρευνα δράσης, τα παιδιά αποδεικνύουν ότι προσπαθούσαν να 

ξεφύγουν από την καθημερινότητά τους, επιλέγοντας ρόλους που είναι αντίθετοι με την 
ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα τους. 

Ο Tam (2018), υποστήριξε ότι τα παιδιά είναι συνδημιουργοί του δράματος, επομένως, το 
γεγονός ότι στην έρευνα δράσης διαφαίνεται η επιλογή της πορείας του κάθε παιδιού, τον ορίζει ως 

συνδημιουργό. Παράλληλα, η Σέργη (1987), υποστήριξε ότι μέσα από το θεατρικό παιγνίδι τα παιδιά 
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν διαφορετικούς ρόλους. 

Ταυτόχρονα, ο Γραμματάς (2014) υποστήριξε ότι εναλλάσσοντας ρόλους διαφορετικούς 

προετοιμάζεται για τον μακρόκοσμο. Στην παρούσα έρευνα δράσης, υπήρχαν παιδιά που είτε 
ατομικά, είτε ομαδικά έφερναν ένα αποτέλεσμα σε μία υποθετική κατάσταση.  

Στην ίδια βάση, η Άλκηστις (2012), αναφέρθηκε στον κόσμο που δημιουργεί το παιδί για να 
ξεπεράσει τις αδυναμίες του. Στην παρούσα έρευνα δράσης, παρατήρησα το παιδί να αναπτύσσει 

χαρακτήρες, κινήσεις, σχέσεις, οι οποίες έκρυβαν τον ψυχισμό του. 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ 

ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 

Νεδελκόπουλος Χρήστος 

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 

 

Περίληψη  

Σε αυτό το κείμενο εξετάζεται το παιδαγωγικό εγχείρημα του ελληνικού διαφωτισμού σε 

διαχρονικό επίπεδο, από τις απαρχές της ελληνικής διαφώτισης (την Σοφιστική Κίνηση του 5ου π.Χ. 
αιώνα) έως την παιδαγωγία του νεοελληνικού διαφωτισμού κατά τα προεπαναστατικά χρόνια. 

Τίθεται περαιτέρω το ερώτημα περί της σύνδεσης του ελληνικού διαφωτισμού σε όλη αυτή την 

πορεία με μια σύγχρονη οικουμενική παιδαγωγική. Συνεκτικός ιστός η παιδεία, εκκινώντας από την 
συζήτηση του πλατωνικού Πρωταγόρα και την εξειδίκευση της σοφιστικής σκέψης μέχρι τις 

παιδαγωγικές αντιλήψεις του νεότερου Διαφωτισμού του Ρήγα για την αφύπνιση του «πεπτωκότος 
γένους». Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν σαφείς αισθητικές και πολιτικές αντανακλάσεις που 

ενεργοποιούν την βαθύτερη έννοια της παιδείας ως πράξεως, δηλαδή τον ενεργό πολίτη. Ο 

συνεκτικός ιστός από τις απαρχές της Διαφώτισης μέχρι τον Ρήγα και το παιδαγωγικό εγχείρημα του 
νεοελληνικού διαφωτισμού παραμένει η παιδεία ως πνευματικό μέσο για την αυτοσυνείδηση και την 

διαμόρφωση του ενεργού πολίτη. Αν το ένα σκέλος του διαφωτισμού συνδέεται άμεσα με την 
παράδοση των Kant - Hegel και του κριτικού λόγου γενικότερα, το άλλο σκέλος πατάει πάνω στο 

ημιτελές πείραμα του ελληνικού διαφωτισμού από τις απαρχές του: την συγκρότηση του πολίτη, ως 

ενεργού πολίτη. Μια σύγχρονη παιδαγωγική της χειραφέτησης μόνο με αυτή τη διασύνδεση μπορεί να 
συλληφθεί σε συνθήκες ύστερης νεοτερικότητας. Στην παιδαγωγική ανάγνωση της νεότερης 

Κριτικής Θεωρίας παραμένουν ζωντανές και οι δύο διακριτές περίοδοι της ευρωπαϊκής διαφώτισης: 
η ελληνική (του πολίτη) και η νεότερη ευρωπαϊκή (του κριτικού πνεύματος). Πάνω σε αυτή τη σχέση 

τίθεται η νεότερη παιδαγωγική θεωρία στον ορίζοντα της οικουμενικότητας. Από εδώ πρέπει να 

πάρει τη σκυτάλη η σύγχρονη παιδαγωγική στην τωρινή περίοδο της πλανητικής πολιτιστικής 
αλληλεπίδρασης. Εντός της σύγχρονης Κριτικής Θεωρίας, στον πυρήνα του φιλοσοφικού στοχασμού 

του Habermas, και εννοιολογικά ακόμα, συνδιαλέγονται η διαλεκτική με την ηθική και ακριβώς αυτή 
η ηθική του διαλόγου οφείλει να οδηγεί σήμερα το ημιτελές παιδαγωγικό εγχείρημα του διαφωτισμού. 

Κάτω από μια τέτοια θεώρηση αναδύεται το αίτημα για μια οικουμενική παιδαγωγική της 

χειραφέτησης.  
 

Λέξεις – κλειδιά: Διαφωτισμός, Κριτική Θεωρία, Οικουμενικότητα, Παιδεία.  

1. Εισαγωγή 

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση θα μπορούσε να προκύψει εάν πέραν του ευρωπαϊκού 

Διαφωτισμού ―όπως τον γνωρίζουμε και όπως καθιερώθηκε κυρίως από τους Γάλλους στοχαστές 
στη σύγχρονη ιστορία― αναζητούσαμε κάποιες διαχρονικές αναλογίες στην ιστορική διαδρομή της 

ελληνικής σκέψης. Δίπλα στην έννοια του Διαφωτισμού οφείλουμε να τοποθετήσουμε και την 
πολιτική ουτοπία, ένα κεντρικό χαρακτηριστικό που καθιστά την ελληνική διαφώτιση οικουμενική· 

χαρακτηριστικό που ανάγεται άμεσα ή έμμεσα στην έννοια και εξέλιξη της παιδείας.  
Εδώ λοιπόν, το πεδίο πρέπει να περιοριστεί στο ιστορικό παράδειγμα: από τον Πρωταγόρα της 

«αθηναϊκής ακμής» στον Ρήγα της «αφύπνισης του Γένους». Και στις δύο περιπτώσεις τα εργαλεία 

της «μεγάλης διαφώτισης» είναι παρεμφερή και υπακούουν στον όρο παιδεία με τις διάφορες 
συνδηλώσεις του: γλώσσα ή ρητορική, ανεξιθρησκία ή θρησκευτικός αγνωστικισμός, κοινωνική 
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θεωρία. Με άλλα λόγια, αυτό που ονομάζουμε ουτοπία δε θα μπορούσε να συλληφθεί 

―πρωταρχικά― έξω από την πνευματική δημιουργία της αρχαίας Αθήνας: αρχαία τέχνη (θέατρο) 

αφενός και σκέψη (φιλοσοφία) του 5ου αι. αφετέρου, με πυρήνα, βέβαια, το πνεύμα της σοφιστικής 
κίνησης που συνιστά και τη πρώτη συγκροτημένη σύλληψη του διαφωτιστικού προγράμματος.  

Το διαφωτιστικό πρόγραμμα φυσικά εξελίσσεται στην πορεία της νεότερης ευρωπαϊκής 
σκέψης αλλά από το ελληνικό παράδειγμα φαίνεται να αντλεί τα πρωταρχικά δεδομένα της 

οικουμενικότητάς του.   

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Πρωταγόρας και Ρήγας: Μια αναλογία που συνέχει τις απαρχές του διαφωτισμού με την 

αφύπνιση του «πεπτωκότος γένους»  

Όπως γράφει η Cynthia Farrar «ο Πρωταγόρας ήταν απ’ όσα ξέρουμε ο πρώτος θεωρητικός 

της δημοκρατικής πολιτείας […] Η κοινωνία την οποία ανέλυε ήταν η άμεση συμμετοχική 

δημοκρατία που περιλάμβανε ακόμα και τους πιο άπορους πολίτες της Αθήνας» (Farrar, 1991, σ. 
120) ενώ ο Κορνήλιος Καστοριάδης πολύ εμφατικά τονίζει ότι το κοινωνικό φαντασιακό του 5ου 

αιώνα είναι η αρχή της αμφισβήτησης  και, όντως, «η αμφισβήτηση, της οποίας βλέπουμε εδώ τις 
πρώτες καταβολές, είναι η κοινή ρίζα της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας» (Καστοριάδης, 1999, σ. 

25). Γέννημα αυτής της εποχής είναι και η Σοφιστική Κίνηση που αν και η σοφία  αρχικά «ήταν 

συνδεδεμένη με τον ποιητή, τον προφήτη και το σοφό» (Kerferd, 1996, σ. 42) θα μεταμορφωθεί κατά 
τα χρόνια της αρχαιοελληνικής δημοκρατίας σε επαγγελματικό κλάδο. Εμβαθύνοντας, λοιπόν, στη 

ρητορική και την κοινωνική θεωρία, θα γύμναζε τον πολίτη για τον αληθινό σκοπό του: να λάβει 
ενεργό συμμετοχή στο δημόσιο βίο, δηλαδή να μετουσιωθεί σε πολιτικό άνθρωπο.  

Έχει διατυπωθεί ότι η ανάπτυξη της Σοφιστικής Κίνησης, όπου η Αθήνα της εποχής εκείνης 

ήτανε το πραγματικό λίκνο, δε θα μπορούσε να είναι αυτή που γνωρίζουμε αν δεν υποστηρίζονταν 
από τον ίδιο τον Περικλή. Ο Αθηναίος πολιτικός είχε επενδύσει πολλά στους σοφιστές· ο Δάμων 

υπήρξε πολιτικός του σύμβουλος ενώ είχε στενές σχέσεις και με τον Πρωταγόρα. Ο μύθος μάλιστα 
του Πρωταγόρα μας δικαιολογεί να τον ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους σοφιστές και ακόμα να 

τον κατατάξουμε ανάμεσα στους φιλοσόφους (Kerferd, ό.π., σ. 73).  

Πιο συγκεκριμένα, σε φιλοσοφικό επίπεδο, η διαφοροποίηση που εισάγει ο Πρωταγόρας 
σχετικά με την φύση της αλήθειας δεν αποτελεί μια μόνο αντι-ιδεαλιστική και αντι-μεταφυσική 

αντίληψη αλλά τον πρόγονο του σύγχρονου φιλοσοφικού υλισμού. Αλλά η πρωταγόρεια 
σχετικοκρατία, όπως αυτή συνοψίζεται στη γνωστή ρήση «πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος, τῶν 

μέν ὄντων, ὡς ἔστι, τῶν δέ μή ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν» μαρτυρά καθαρά τη συμπόρευση αλήθειας και 

εμπειρίας σε αντίθεση με κάθε ιδεαλιστική προσέγγιση, αφού οι κρίσεις, οι αντιλήψεις, η πρόσληψη 
των κοινωνικών παραστάσεων, δηλαδή όλα αυτά που εξαρτώνται από τις κοινωνικές αξίες και την 

ταξική διαστρωμάτωση, ορίζονται από τον άνθρωπο που δε νοείται ως ἔν καθώς ο Πρωταγόρας 
συγκρούεται με την αμεταβλητότητα του όντος, συγκροτώντας την πολλαπλότητα της εμπειρίας. 

Εδώ, η δημοκρατία λαμβάνει το νόημά της και ορθώς ο Kerferd δείχνει ότι σκοπός του Πρωταγόρα 

με το μέτρον ἄνθρωπος δεν ήταν άλλος παρά «να ξανακατεβάσει την αλήθεια στη γη, στον άνθρωπο» 
(στο ίδιο, σ. 88).  

Για να προσεγγίσουμε όμως την καρδιά της πρωταγόρειας θεωρίας, δηλαδή την έννοια της 
παιδείας, μπορούμε να εξετάσουμε και τη σύνδεση παιδείας – τέχνης που επιχειρείται από την 

ευριπίδεια δραματουργία. Πρώτη μας δίοδος: ο γνωστός διάλογος του Πλάτωνα σχετικά με το 
«διδακτό της αρετής». Σύμφωνα με το μύθο που περιγράφεται στον πλατωνικό Πρωταγόρα, οι 

άνθρωποι παρ’ όλο που κατείχαν το λόγο και τον υλικό πολιτισμό δεν ήταν ικανοί να επιβιώσουν. Η 

προστασία των ανθρώπων δε συνεπάγεται απλώς τη συμβίωση, ο πραγματικός κυβερνήτης είναι η 
δικαιοσύνη. Έτσι ο Ζευς, μέσω του Ερμή, έδωσε στους ανθρώπους την αιδώ και τη δίκη, όπου 

ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι συμμετέχουν με την κατάλληλη διδαχή. Η παιδεία αποκτά αξιακό 
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χαρακτήρα και ίσως το καταλληλότερο υλικό κοινωνικοποίησης αυτής της αξίας για την εποχή δεν 

είναι άλλο από το ευριπίδειο δράμα. 

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή διαμάχη νόμου και φύσης έχει συμβάλει καθοριστικά σ’ αυτό που 
ονομάζουμε ουτοπία. Κάθε διαφωτιστική ιδέα αναγκαστικά πηγάζει από εδώ. Η ευριπίδεια 

δραματουργία παίρνει θέση και «αφήνει την παλιά αντίληψη για την αποφασιστική σημασία της 
φύσεως (των έμφυτων τρόπων) και υποχωρεί μπρος στην αισιόδοξη αντιμετώπιση της αγωγής που 

υποστήριζε ο Διαφωτισμός» (Lesky, 2003, σ. 406). Εμφανέστερα ακόμα το διαφωτιστικό πνεύμα του 

τραγικού ποιητή  εντοπίζεται στον αντι-ενορατισμό του. Ο αγνωστικισμός είναι, λοιπόν, ένα ακόμα 
επίτευγμα της σοφιστικής που πραγματεύεται ο ποιητής της διαφώτισης για να παιδεύσει τον Αθηναίο 

της εποχής: «Μια από τις άφθονες επικρίσεις της μαντικής σοφίας στον Ευριπίδη συνδέεται με μιαν 
έκφραση περιφρόνησης για όλους όσους ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν κάτι σχετικά με τους θεούς. 

[Ιδού τι διατείνεται ο Θεράποντας στην Ελένη]: ο θεός είναι πράγματι κάτι ποικίλο και 

απροσδιόριστο (Lesky, ό.π., σ. 411).  
Κλείνοντας σχετικά με τον στοχαστικό βίο του Πρωταγόρα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι 

συνολικά η σκέψη του ενέχει έναν διαφωτιστικό ριζοσπαστισμό που άλλαζε τα δεδομένα της 
δημοκρατίας στην εποχή του ακουμπώντας την ίδια την άμεση δημοκρατία σε όλη της την έκταση 

αφού η κοινοτική ιδέα για τα μέτρα της εποχής είναι πανταχού παρούσα. Στον συντονισμό μεταξύ 

πρωταγόρειας σοφιστικής και ευριπίδειας δραματουργίας βλέπουμε τον αναστοχασμό του ενεργού 
πολίτη: αυτού που αμφισβητεί και προτάσσει.  Δεν είναι τυχαία άλλωστε η φράση που καταγράφεται 

στο πλατωνικό κείμενο: «παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς [ενν. της πολιτικής αρετής] 
ἢ μὴ εἶναι πόλεις» (Πλατ. Πρωταγόρας, 323 α2-3), όπου ο Πρωταγόρας δεν φαίνεται και τόσο μακριά 

από το νεοτερικό πρόταγμα των συμβολαιακών θεωριών. Εν προκειμένω ο Denyer στο ερμηνευτικό 

του υπόμνημα σχολιάζει ως εξής το ευρύτερο αυτό χωρίο: «Αυτό είναι διφορούμενο. Μπορεί να 
ερμηνευτεί ως εξής: “Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ζωή παρά μόνον όταν όλοι είναι δίκαιοι”. 

Αυτή όμως η ερμηνεία είναι απλώς εσφαλμένη. Εναλλακτικά θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως εξής: 
“Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ζωή, παρά μόνον αν είναι καθήκον όλων να είναι δίκαιοι”. Σε 

αυτή την ερμηνεία υπάρχει μόνο μέρος της αλήθειας: η κοινωνική ζωή προϋποθέτει επιπλέον ότι οι 

άνθρωποι, σε μεγάλο πράγματι βαθμό, ενεργούν σύμφωνα με το κοινό καθήκον να είναι δίκαιοι. 
Ίσως περισσότερη σαφήνεια σε αυτό το σημείο θα καθιστούσε ενοχλητικά σαφές ότι ο Πρωταγόρας 

θεωρεί σωστή τη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου για τη δικαιοσύνη» (Denyer, 2010, σ. 152).   
Με το τέλος, τώρα, της αρχαίας αθηναϊκής πόλης, η ιστορία δείχνει να παίρνει μια εντελώς 

διαφορετική τροπή, γεγονός που ανακόπτει βίαια την «πρωταγόρεια σοφία» και την αισθητική της 

προέκταση, με την ευριπίδεια δραματουργία. Η ουσιαστική αναλαμπή στον ευρωπαϊκό χώρο θα έρθει 
με το τέλος της ύστερης αρχαιότητας και την υποδοχή του πνεύματος της νεοτερικότητας, Πρόκειται, 

στο ιστορικό πεδίο, για τη Γαλλική Επανάσταση και την άνοδο της αστικής κοσμοθεωρίας. Η Γαλλία 
γίνεται το κέντρο των νέων ιδεών και του Διαφωτισμού. Η Ελλάδα υπό οθωμανική κυριαρχία είναι 

εγκλωβισμένη σε έναν ταξικό πόλεμο, κατ’ επίφασιν εθνικό κατά τον Κορδάτο (Κορδάτος, 1977, σ. 

136) ο οποίος μάλιστα παρατηρεί μαρξίζουσες φωνές (προ της έλευσης του μαρξισμού) στον 
ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, ο αγρότης της Άνδρου Μπαλής φέρεται να έχει επηρεαστεί από τις 

ιδέες της γαλλικής επανάστασης και να υποστηρίζει ριζοσπαστικές ιδέες όπως χαρακτηριστικά 
παραθέτει ο Κορδάτος με τις πηγές του (Κορδάτος, ό.π., σ. 194). Η ιστορική αυτή καμπή του νέου 

ελληνισμού είναι εξαρτημένη από τις γαλλικές ιδέες που σταδιακά εμφανίζονται στην ελληνική 
παράδοση. Γέννημα αυτής της ίδιας ζύμωσης για την «αφύπνιση του γένους» είναι και ο Ρήγας 

Φεραίος. 

Η πολιτειακή αντίληψη της Γαλλικής Επανάστασης διαμόρφωσε το δημοκρατικό στοχασμό του 
Ρήγα με τους Rousseau και Montesquieu να αποτελούν τις βασικές του πηγές. Βέβαια, κατέφυγε και 

στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, μία χαρακτηριστική αναλογία με την Αθήνα του 5ου αιώνα: η θεωρία 
δεν επαρκεί αλλά πρέπει να εμπλουτιστεί με την τέχνη που διαμορφώνει το αληθινό συναίσθημα για 

την παίδευση του λαού. Το διαφωτιστικό πρόγραμμα του Πρωταγόρα ίσως να μην είχε τις 

προεκτάσεις που γνωρίζουμε αν ο θρησκευτικός σκεπτικιστής, Ευριπίδης, δεν το μετουσίωνε σε 
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αισθητική διδασκαλία. Άλλωστε με το «Σχολείον των ντελικάτων εραστών» ο Ρήγας επιλέγει ευθύς 

εξαρχής να θέσει τις βάσεις του πολιτικού του σχεδίου αφού ανιχνεύεται «[…] η συναισθηματική 

φόρτιση των ηρώων του, η υπεράσπιση της κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής και εθνικής 
ελευθερίας, η αξία της προσωπικότητας καθώς και η υπεράσπιση των δικαίων του ανθρώπου. Ο ίδιος 

θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει στην παιδεία και στον απεγκλωβισμό του έθνους μέσω αυτής» 
(Χουρδάκης, 1999, σ. 37). Στον Ρήγα ανιχνεύεται το ουτοπικό στοιχείο του αρχαίου διαφωτισμού 

επενδύοντας ανοιχτά στην παιδεία βλέποντας σε αυτή όχι μόνο αισθητικές αλλά και πολιτικές 

προεκτάσεις.  

2.2. Πέρα από τον ελληνικό διαφωτισμό: το παιδαγωγικό εγχείρημα στον ορίζοντα της 

οικουμενικότητας  

Η πολιτειακή δομή που είχε στο μυαλό του ο Ρήγας υπό την επίδραση του Πνεύματος των 
Νόμων του Montesquieu και η διαφωτιστική του παιδαγωγική υπό την επιρροή του Μοισιόδακα 
αποτελούν σημαντικά δεδομένα για τον στοχασμό των προεπαναστατικών χρόνων και μια νέα ροπή 
επαφής του υπό διαμόρφωση νέου ελληνισμού με την ριζοσπαστική πλευρά της αρχαιοελληνικής 
σκέψης, ωστόσο ανταποκρίνεται σε έναν τεμαχισμένο βαλκανικό κόσμο και σε μια ιστορική στιγμή 
για την ηγεμονία της ευρύτερης περιοχής που πήγαινε παράλληλα με ευρύτερους πολιτικούς 
σχεδιασμούς που διαμορφώνονταν. Αν το αρχαίο ελληνικό πρότυπο του ενάρετου πολίτη ήταν η 
βάση του ελληνικού διαφωτισμού, το άλλο μισό έγινε η κριτική θεώρηση που άρχιζε να 
διαμορφώνεται στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό· τα δύο αυτά μαζί φέρνουν μέχρι σήμερα τη 
διαφωτιστική παιδαγωγική στον ορίζοντα της οικουμενικότητας. Και μάλιστα η σημερινή εποχή της 
παγκοσμιοποίησης είναι η κοινωνικο-πολιτική συνθήκη σε αντίθεση με τον βαλκανικό εθνικισμό 
εκείνων των χρόνων για να πάρει σάρκα και οστά.  

Όταν η Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης πέρασε στο επικοινωνιακό πράττειν 
είχε σίγουρα σκοπό να ελιχθεί από μια κατάσταση κρίσης του πολιτισμού όπως αναδύθηκε μετά τον 
β΄ παγκόσμιο πόλεμο και έφτασε μέχρι την πτώση του τείχους στο Βερολίνου και το τέλος του 
υπαρκτού Σοσιαλισμού στην Ευρώπη. Εδώ φυσικά δεν θα μας απασχολήσει η οπτική επί της 
Φιλοσοφίας του Διαφωτισμού με το «ρήγμα» της Κριτικής Θεωρίας, δηλαδή η προσέγγιση του 
Διαφωτισμού από τον Habermas έναντι εκείνης των Horkheimer – Adorno. Ωστόσο, στο επίπεδο της 
γλωσσικής θεωρίας είναι σημαντική η λεγόμενη «γλωσσική στροφή» της Κριτικής Θεωρίας μιας και 
φέρνει την παιδαγωγική από το παρασκήνιο στο προσκήνιο σε μια κατάσταση, μάλιστα, κρίσης του 
πολιτισμού εν μέσω παγκοσμιοποίησης. Ο επαναπροσδιορισμός του διαφωτιστικού προγράμματος 
από τον Habermas δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συλληφθεί έξω από το πλαίσιο της 
παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας ασχέτως αν υφέρπει προς έναν νέο θετικισμό που επιδίωκε να 
διαλύσει η Κριτική Θεωρία εν τη γενέσει της. Έτσι, μια καθολική πραγματολογία από το 
γνωσιοθεωρητικό μοντέλο του Chomsky στο ηθικοπρακτικό του Habermas αποτελεί την αναγκαία 
συνθήκη επαναπροσδιορισμού και της σύγχρονης παιδαγωγικής μεταξύ νέων, ευάλωτων, 
καταπιεσμένων αλλά και πολιτιστικά αλληλεπιδρούντων, συν τοις άλλοις, υποκειμένων. Η 
παγκοσμιοποίηση όσο διαρκεί η τρέχουσα κρίση του πολιτισμού απαιτεί τώρα και όχι αύριο να 
αλλάξουμε την παιδαγωγική πράξη και να την δια-φωτίσουμε, να δώσουμε λόγο σε αυτά τα 
υποκείμενα, να «σωπάσουμε» τον κατά Freire αντι-διάλογο. Η καθολική πραγματολογία του 
Habermas όπως πολύ λακωνικά αλλά με πλήρη επάρκεια την συνοψίζει ο Καβουλάκος, θεμελιώνεται 
στις εξής αξιώσεις: «μία αξίωση αλήθειας […] μία αξίωση ορθότητας […] μία αξίωση ειλικρίνειας 
[…] Επιπλέον, το ομιλιακό ενέργημα θεματοποιεί […] μία μόνο από αυτές τις αξιώσεις ισχύος κάθε 
φορά […] Μέσω αυτών των ομιλιακών ενεργημάτων, ο ομιλητής αναφέρεται πάντα σε έναν από τους 
τρεις “τυπικούς κόσμους” που διακρίνει ο Habermas: στον αντικειμενικό κόσμο των υπαρκτών 
καταστάσεων, στον κοινωνικό κόσμο, ως το σύνολο των νόμιμα ισχυόντων διυποκειμενικών 
σχέσεων, και στον υποκειμενικό κόσμο, ως το σύνολο των βιωμάτων στα οποία έχει προνομιακή 
πρόσβαση» (Habermas, [χ. χ.], σ. 21 - 22).  

Ο Habermas προσανατολίζεται στο επικοινωνιακό πράττειν θέτοντας καθαρά το ηθικο-
πρακτικό ενδιαφέρον ως άμεση προτεραιότητα. Έχει λάβει υπόψιν και τα βιώματα τα οποία 
αποτελούν την πραγματικότητα που δεν είναι θεωρία. Η παιδαγωγική πρέπει να πάρει τη δομή μιας 
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ηθικής του διαλόγου έναντι μιας αυθεντικά γνωστικιστικής θέσης. Ο Habermas γράφει: «πρέπει να 
γίνει καθαρό γιατί η φιλοσοφική ηθική, διαφορετικά απ’ ότι για παράδειγμα η γνωσιοθεωρία, μπορεί 
δίχως άλλο να πάρει τη μορφή μιας ειδικής θεωρίας της επιχειρηματολογίας» (στο ίδιο, σ. 49). Με 
όρους σύγχρονης παιδαγωγίας, και μάλιστα υπό τους κοινωνιο-πολιτιστικούς όρους που θέσαμε, η 
παιδαγωγική πρόταση του Freire είναι η συνέχεια της επιχειρηματολογίας του Habermas όπου ο αντι-
διάλογος είναι υποχρεωμένος να υποχωρήσει σε μια «ηθική του διαλόγου».  

«Μια αυθεντική παιδεία» θα μας πει ο Freire «δεν ασκείται από τον Α για τον Β ή από τον Α 
περί του Β, αλλά μάλλον από τον Α μαζί με τον Β, με μεσάζοντα την πραγματικότητα» (Φρέιρε, 
1977, σ. 109). Ο διάλογος έναντι του αντι-διαλόγου δίνει στον δάσκαλο τον ρόλο του ανθρωπιστή 
όπου η ίδια η συνθήκη (με σημερινούς όρους μια συνθήκη πολιτιστικής ετερότητας) του επιβάλλει 
κι έτσι η «ηθική του διαλόγου» έρχεται να σηκώσει μέσω της μαθησιακής πράξης τον πόλεμο ενάντια 
στην ίδια την πραγματικότητα. Εδώ το παλιό παράδειγμα του ελληνικού διαφωτισμού (του ενεργού 
πολίτη) έρχεται να συναντήσει στην παιδαγωγική τη νεότερη διαφωτιστική θεωρία (του κριτικού 
πνεύματος). Τα βιώματα τον υποκειμένων δεν μπορούν να εξοριστούν σε έναν κόσμο καταπιεστών 
και καταπιεζόμενων και η παιδαγωγική πράξη φωτιζόμενη ως ηθικά (και όχι εργαλειακά) διαλεκτική 
γίνεται το προνομιακό πεδίο ανασυγκρότησης της νέας υποκειμενικότητας ως πολιτιστικής 
ετερότητας.  

Ο Freire αφουγκράζεται ξεκάθαρα την κρίση του πολιτισμού, την κοινωνιολογία της εποχής 
του, τη νεότερη Κριτική Θεωρία και κάθε συζήτηση περί τέλους της Ιστορίας, γι’ αυτό και το 
οικοδόμημά του θεμελιώνεται πάνω στην ετερότητα: τον καταπιεζόμενο. Χωρίς εξειδανικέυσεις 
αλλά και χωρίς αυταπάτες. Το πρόγραμμα του Freire φέρνει τον Λόγο δίπλα στην Ηθική, την 
αντικειμενική αξίωση του ενεργού πολίτη δίπλα στο υποκειμενικό βίωμα του καταπιεσμένου, 
«σκοτώνει» τον δάσκαλο – αυθεντία για να σώσει τη γνωστική διαδικασία από τη χειραγώγηση και 
τη βία. Με τα δικά του λόγια: «Στην πολιτική τους δραστηριότητα, οι άρχουσες ελίτ χρησιμοποιούν 
την “τραπεζική” αντίληψη της αγωγής για να ενθαρρύνουν την παθητικότητα στον καταπιεζόμενο 
που αντιστοιχεί με την “καταποντισμένη” συνείδηση του τελευταίου […] έργο των ανθρωπιστών δεν 
είναι βέβαια να αντιπαραθέτουν τα δικά τους συνθήματα στα συνθήματα των καταπιεστών, 
χρησιμοποιώντας τους καταπιεζόμενους ως έδαφος πειραματισμού […] Αντίθετα, έργο των 
ανθρωπιστών είναι να φροντίσουν ώστε οι καταπιεζόμενοι να αντιληφθούν  ότι, σαν διχασμένες 
υπάρξεις που “στεγάζουν” μέσα τους τον δυνάστη, δεν μπορούν ποτέ να γίνουν αληθινά ανθρώπινες 
υπάρξεις» (Φρέιρε, ό.π., σ. 111 – 112). 

3. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, οφείλουμε να θέσουμε το ουσιώδες γνώρισμα του ελληνικού Διαφωτισμού που 
φαίνεται να διαπερνά κάθε εποχή. Αυτό που ενώνει τον Πρωταγόρα με τον Ρήγα σε διαφορετικές 

περιόδους, και ως εκ τούτου σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο, είναι η έννοια της Δημοκρατίας που 

και στους δύο στοχαστές χτίζεται υπό την επίδραση ενός εχθρικού πνευματικού κλίματος. Και στις 
δύο περιπτώσεις βασικό όργανο της Δημοκρατίας είναι η παιδεία που (πρέπει να) προϋποθέτει όλους 

τους πολίτες. Η τέχνη, επίσης, είναι ένα όργανο της Δημοκρατίας αλλά και του Διαφωτισμού. Εδώ 
πρέπει να σκεφτούμε ότι η διδαχή του Πρωταγόρα ήταν στενά συνυφασμένη με την τέχνη είτε ως 

τεχνική διαδικασία, όπως στην περίπτωση της ρητορικής, είτε ως ρηξικέλευθος στοχασμός, όπως 

στην συσχέτισή της με την ευριπίδεια τραγωδία. Άλλωστε, η δομική – διαλογική αλλά και η ιστορική 
σημασία της τραγωδίας συντελεί στην αντίληψη ότι η τραγωδία δεν είναι παρά η παρεμβατική τέχνη 

της αρχαίας - κοινοτικής Δημοκρατίας. Ακριβώς αυτό είναι το όριο που κάνει τη Δημοκρατία 
θεωρητική και ταυτόχρονα αισθητική έννοια αγγίζοντας την ουτοπία (το «Σχολείον των ντελικάτων 

εραστών» στην περίπτωση του Ρήγα, για να δούμε την αναλογία, σέρνει τα αποτυπώματά του ως τη 

«Νέα Πολιτική Διοίκηση»).  
Στις σημερινές συνθήκες, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ο διαφωτισμός οφείλει να 

αναδιαταχτεί με βάση τον οικουμενικό του χαρακτήρα κι αυτό όσο διαρκεί μια κρίση του πολιτισμού 
υπό τις συνθήκες της ύστερης νεοτερικότητας είναι ζήτημα της παιδείας. Μιας παιδείας που από το 

ελληνικό πρότυπο του ενεργού πολίτη αγγίζει το σχέδιο μιας κριτικής παιδαγωγικής για την 
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απελευθέρωση της γνωστικά καταπιεσμένης υποκειμενικότητας. Εδώ οι δυο διαφωτισμοί φαίνεται 

να συναντιούνται με βάση το γνωστικό και το ηθικο-πρακτικό διαφέρον χωρίς τα απροσπέλαστα 

σύνορα του καταπιεστή και του καταπιεζόμενου.   
Ο Freire έφερε τον Πρωταγόρα εν τέλει δίπλα στον Habermas επικοινωνώντας την παλιά 

διαφώτιση με την Κριτική Θεωρία, έχει ήδη σχεδιάσει την αναγκαία πορεία του ελληνικού 
διαφωτισμού προς μια παιδαγωγική της χειραφέτησης. Μια πορεία που τίθεται (αναγκαία) στον 

ορίζοντα της οικουμενικότητας. Αν 200 χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση έχουμε να 

επικαιροποιήσουμε την ουσία της, σίγουρα σε αυτή πρέπει να εστιάσουμε στον διαφωτιστικό 
στοχασμό των προεπαναστατικών χρόνων: πολιτικός ανθρωπισμός και παιδεία. Ο Ρήγας έχτισε το 

δικό του «Σχολείο των ντελικάτων εραστών» με την πνευματική κληρονομιά της ελληνικής σκέψης 
αλλά κυρίως με τα δάνεια της δικής του εποχής. Ήταν μια εποχή σε μετάβαση. Όπως κι η δική μας 

200 χρόνια μετά.  
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Περίληψη  

Με δεδομένο ότι η σωκρατική μέθοδος διδασκαλίας έχει ως αφετηρία το διάλογο για την 

ανεύρεση της αλήθειας, η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στο να αναδείξει την αξία της στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Γίνεται αναφορά στις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Σωκράτη, όπως αυτές 

αντανακλώνται ιδιαιτέρως στους πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους, ενώ αναλύεται εκτενώς η 
παιδαγωγική μέθοδος, που ακολουθούσε για την εκμαίευση της γνώσης από τους μαθητές του, 

αναδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και το σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει για την 
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αποτελεσματικότητα της μαθησιακής πράξης. Ο Σωκράτης κάθε άλλο παρά σοφό θεωρούσε τον 

εαυτό του δηλώνοντας, απερίφραστα, ότι «ἕν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα», γεγονός, το οποίο δείχνει ότι ο 

ίδιος είναι βέβαιος για την άγνοιά του. Ωστόσο, δρώντας ως ενοχλητική αλογόμυγα είχε ως σκοπό 
μέσα από το διάλογο με τους Αθηναίους συμπολίτες του, να τους αφυπνίσει και να τους απαλλάξει 

από την πλάνη τους. Εν προκειμένω, έχοντας ως πλοηγό τη σωκρατική μέθοδο διδασκαλίας θα 
επιχειρηθεί να καταστεί φανερό ότι οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως είναι ο διάλογος και 

η ερωτοαποκριτική έχουν σπουδαία παιδαγωγική αξία, αφού μέσω αυτών ο εκπαιδευόμενος θα 

μετέλθει σταδιακά από την άγνοια στη γνώση και ακολούθως στη μεταγνώση. 
 

Λέξεις κλειδιά: Σωκράτης, μαθησιακή πράξη, μαιευτική τεχνή 

1. Εισαγωγή 

Παρότι από την εποχή του Σωκράτη μας χωρίζουν δύο χιλιετίες και πλέον οι αντιλήψεις του 

αναφορικά με τη σημασία της ερωτοαποκριτικής μεθόδου και την αξία του διαλόγου ως 
εκπαιδευτικού εργαλείου στη μαθησιακή πράξη παραμένουν μέχρι και σήμερα εξαιρετικά επίκαιρες 

και διαχρονικές. Μάλιστα η συμβολή της σωκρατικής μεθόδου αναγνωρίζεται τόσο στην τυπική 
εκπαίδευση όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς, όπως θα δούμε παρακάτω, η εφαρμογή της 

συμβάλλει στην επίτευξη της αυτογνωσίας και της αυτενέργειας του εκπαιδευόμενου.  

Η επενέργεια της προσωπικότητας του Αθηναίου φιλοσόφου, αλλά και του τρόπου 
διδασκαλίας και δράσης του ως δασκάλου υπήρξε καταλυτική για τους συνομιλητές και εν συνεχεία 

τους μαθητές του. Ως άοκνος αναζητητής της αλήθειας, η μέθοδος που χρησιμοποίησε για την 
ανακάλυψή της ήταν ο διάλογος, ο οποίος έχοντας ως βάση του την επαγωγή και ως αφετηρία την 

περίφημη σωκρατική ειρωνεία, οδηγούσε το άτομο στην απορία, δηλαδή στην αναγνώριση και στην 

παραδοχή της άγνοιάς του (Βλαστός, 1993·Guthrie, 2005· Sanderman, 2004). Με άλλα λόγια, η 
απορία αποτελούσε το σημείο εκκίνησης κάθε διαλόγου, που διεξήγαγε ο φιλόσοφος με τους 

συνομιλητές του και μέσω της οποίας στόχευε στο να ενσπείρει στο νου τους την αμφιβολία 
αναφορικά με την εγκυρότητα και την ορθότητα των πεποιθήσεών τους (Michaelides, 2011). 

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια απορίας του Σωκράτη στον Κρατύλο, όπου δηλώνει ότι: «τώρα 

βρίσκομαι σε πολύ μεγαλύτερη απορία παρά πριν επιχειρήσω να μάθω» (Πλάτωνος, Κρατύλος, 413 
c 8). Επομένως, κατά τον Σωκράτη, η ευρετική πορεία προς τη γνώση δεν είναι μοναχική, αλλά 

καθοδηγείται από τη διαλεκτική διαδικασία μέσω της μαιευτικής μεθόδου και διαδραματίζει 
σημαίνοντα ρόλο για την αναζήτηση της αλήθειας. 

Ωστόσο προτού εστιάσουμε στη σωκρατική μέθοδο, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι ο 

Σωκράτης δεν υπήρξε δάσκαλος με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή, δε μετέδιδε τις γνώσεις του 
επί χρήμασι, όπως συνήθιζαν να πράττουν λόγου χάρη οι σοφιστές, αλλά τουναντίον παραδεχόταν 

με παρρησία την άγνοιά του και αρνείτο πεισματικά να διδάξει οποιοδήποτε επ’ αμοιβή (Λάχης, 
200d· Vlastos, 1994). Υποστήριζε, μάλιστα, ότι αποστολή του είναι μέσα από τη διαλογική συζήτηση 

που διανοίγει το δρόμο για την αυτογνωσία, να αφυπνίσει τους συμπολίτες του, ώστε να 

συνειδητοποιήσουν τη δική τους άγνοια και να προσπαθήσουν να απαλλαγούν από την ψυχική τους 
πλάνη (Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους, 30d-31a). Στην άποψη αυτή αναφορικά με το καθήκον που 

είχε απέναντι στους συμπολίτες του, κατέληξε κατόπιν ερμηνείας του δελφικού χρησμού της Πυθίας, 
σύμφωνα με τον οποίο, η σοφία του έγκειτο, ακριβώς, στο γεγονός ότι είχε πλήρη συνείδηση της 

άγνοιας του, ενώ οι διάφοροι συνομιλητές του, αν και βρίσκονταν στην ίδια και αυτή θέση, 
θεωρούσαν τους εαυτούς τους έχοντες γνώση (Guthrie, 2005·Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους, 21b-

d). 

Ο Σωκράτης παρευρισκόμενος στους διαφόρους τόπους συναθροίσεως των Αθηναίων, στη 
Στοά, στην παλαίστρα ακόμη και στη φύση επεδίωκε να συνομιλήσει μαζί τους και να ακούει με 

ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον τις απόψεις τους σε σχέση με διάφορα ζητήματα κυρίως πολιτικής, 
κοινωνικής και ηθικής φύσεως (Βουδούρης, 2004· Μαραγγιανού-Δερμούση, 2007). Προκαλούσε με 

κάθε τρόπο τη συνδιαλλαγή και την επικοινωνία μαζί τους, αφού, όπως ισχυριζόταν, με αυτόν τον 
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τρόπο γινόταν και ο ίδιος συν-ερευνητής της αλήθειας, καθώς, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις, που 

μέσα από το διάλογο του δινόταν η δυνατότητα να διευρύνει τις δικές του γνώσεις ή/και να αναθεωρεί 

ορισμένες από τις απόψεις του (Λάχης, 181d). Έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα του να οδηγήσει το 
άτομο στο γνῶθι σαὐτόν (Πλάτωνος, Χαρμίδης, 167a-176d) δηλαδή να στρέψει τη σκέψη του προς 

τα έσω με σκοπό να αποκτήσει σταδιακά αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία, χρησιμοποίησε ως μέθοδο 
την ερωτοαποκριτική, δηλαδή το διάλογο με μαιευτικές ερωτήσεις. Καθώς ο ίδιος, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, δεν παρέλειπε να δηλώνει σε κάθε ευκαιρία την άγνοιά του (Μένων, 71b), 

αποφεύγοντας παράλληλα να δώσει απαντήσεις στους συνομιλητές του, έθετε διάφορα ερωτήματα 
προκειμένου, αρχικά τουλάχιστον, να προκαλέσει τον έντονο προβληματισμό τους (Vlastos, 1994).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η μαιευτική μέθοδος και η εφαρμογή της στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Ο Σωκράτης μέσα από την ερωταποκριτική μέθοδο, δηλαδή μέσα από την παρακίνηση του 

εκάστοτε συνομιλητή του σε ενεργή συμμετοχή στη συνομιλία και στο διάλογο που προέκυπτε ως 
επακόλουθό της, προσπαθούσε να εκμαιεύσει την αλήθεια μέσα από τη γνώση που ενυπήρχε στην 

ψυχή και στο νου του (Σολωμού-Παπανικολάου, 2013). Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι τον 
όρο μαιευτική, ο οποίος ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα μαίομαι και σημαίνει αναζητώ/ερευνώ, 

τον εντοπίζουμε στον πλατωνικό διάλογο Θεαίτητο (149a-151d), στον οποίο η μαιευτική τέχνη 

αποτελεί αναγκαία μέθοδο αγωγής και εκπαίδευσης των νέων (Κονιδιτσιώτης, 2017). Με αυτή τη 
σημασία της αναζήτησης και της διερευνητικής διαδικασίας, απαντάται και στον Κρατύλο (421a), 

στον οποίο χρησιμοποιείται ο όρος μαίεσθαι από τον Σωκράτη, που θεωρείται ο κατεξοχήν εισηγητής 
της μαιευτικής μεθόδου ή αλλιώς της «μεθόδου με ανακάλυψη» (Κανάκης, 1990: 126).  

Ωστόσο εντονότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαιευτική τέχνη αν λάβουμε υπόψη μας τα 

επαγγέλματα που ασκούσαν οι γονείς του φιλοσόφου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Βουδούρη, όπως 
ο πατέρας του Σωκράτη, λαξεύοντας μαρμαρένιους όγκους δημιουργούσε ωραία καλλιτεχνήματα, 

ομοίως, και ο ίδιος, αξιοποιώντας «τη σμίλη του λόγου του τεχνουργούσε και κατασκεύαζε ωραία 
μορφώματα στις ψυχές των νέων» (Βουδούρης, 2004: 296). Κατ΄ ανάλογο τρόπο, στον πλατωνικό 

Θεαίτητο (150b), ο Σωκράτης αναφέρεται στην επιρροή που του άσκησε η μητέρα του, ούσα μαία 

στο επάγγελμα, ως προς την υιοθέτηση και την εφαρμογή της μαιευτικής τέχνης στο διάλογο. 
Χαρακτηριστικά ο Σωκράτης παραλληλίζει το δικό του καθήκον απέναντι στους συνομιλητές του με 

εκείνο της μητέρας του απέναντι στις γυναίκες που επρόκειτο να ξεγεννήσει. Όπως εκείνη βοηθούσε 
τις εγκυμονούσες μέσω της μαιευτικής τέχνης να φέρουν στον κόσμο τους καρπούς των σωμάτων 

τους, αντιστοίχως, και ο ίδιος προσπαθούσε μέσω του διαλόγου να εκμαιεύσει τα πνευματικά 

γεννήματα, δηλαδή την υπάρχουσα γνώση από το νου των συνδιαλεγομένων του (Guthrie, 2005). 
Στο πλαίσιο εφαρμογής της μαιευτικής τέχνης ο φιλόσοφος οδηγούσε το συνομιλητή του με 

φυσικό τρόπο σε έλεγχο των απόψεων και των στάσεων και διαμέσου της ανάδειξης και της 
εξάλειψης, τυχόν, αντιφάσεων μεταξύ των εκπεφρασμένων απόψεών του, στόχευε στο να τον 

οδηγήσει να κατακτήσει σε κάποιο βαθμό τη γνώση (Καρασμάνης, 2002). Χαρακτηριστικά, στο 

διάλογο Μένων (85b), αναφέρεται ότι ο Σωκράτης θέτει στο δούλο μαιευτικές ερωτήσεις, που 
προάγουν την πληρέστερη κατανόηση του υπό εξέταση προβλήματος, προκειμένου να οδηγηθεί 

μόνος του στη λύση του. Όπως αναφέρει ο Vlastos (1994) σχετικά με τη θεωρία της ανάμνησης, την 
οποία εισάγει ο Πλάτων στο Μένωνα, ο Σωκράτης θεωρεί ότι ο δούλος αγνοεί πως γνωρίζει ήδη τις 

απαντήσεις που τον οδηγούν στη λύση του προβλήματος, γι’ αυτό χρειάζεται να τεθούν από μέρους 
του οι κατάλληλες ερωτήσεις, ώστε αναμιμνησκόμενος (Μένων, 84d) να ανακαλύψει μόνος του τη 

γνώση και την αλήθεια που βρίσκεται στον ίδιο του τον εαυτό. 

Σταχυολογώντας τη σύγχρονη παιδαγωγική βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι η σωκρατική 
μέθοδος των ερωταποκρίσεων και του στοχαστικού διαλόγου, αποτελεί μία από τις συνηθέστερες 

και πιο διαδεδομένες ενεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται με επιτυχία στην εκπαιδευτική πράξη 
(Brookfield, 1995·Courau, 2000· Jaques, 2004· Noye & Piveteau, 1999· Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 
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2008). Δεδομένου ότι στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα αποφεύγεται η εισήγηση ως παρωχημένη 

τεχνική, ο εκπαιδευτικός για προσεγγίσει σε βάθος ένα ζήτημα και να αναδείξει τις πτυχές του, 

εφαρμόζει ως επί το πλείστον την τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων.  
Συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε 

οποιοδήποτε στάδιο της εκπαιδευτικής πράξης, εφόσον η προσέγγιση του εκάστοτε μαθησιακού 
αντικειμένου μπορεί να διευκολυνθεί μέσα από τις ερωτοαποκρίσεις (Κόκκος, Βαϊκούση, Βαλάκας, 

Γιαννακοπούλου, Γκιάστας & Τσιμπουκλή, 1998). Ο εκπαιδευτής μέσα από τις ερωτήσεις που θέτει, 

επιδιώκει να εκμαιεύσει από τους εκπαιδευόμενους τις απαντήσεις εκείνες που θα βοηθήσουν στην 
επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος. Ιδιαιτέρως βοηθητικές αποδεικνύονται οι διευκρινιστικές 

ή/και συμπληρωματικές ερωτήσεις, οι οποίες τίθενται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διεργασίας 
με σκοπό να αναδειχτούν πολυπλεύρως και ενδελεχώς οι διαφορετικές οπτικές για το ίδιο ζήτημα. 

Τα στάδια που προηγούνται της σύνθεσης των απόψεων των εκπαιδευομένων, είναι η καταγραφή, η 

συγκέντρωση και η τυχόν διόρθωση ή/και προσθήκη σημαντικών παραλείψεων.  
Ακόμη, η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτή, όταν επιθυμεί να διδάξει κάτι 

σχετικό με το περιεχόμενο των ερωτημάτων που θέτει και γι’ αυτό φροντίζει, ώστε τα τελευταία να 
είναι εύστοχα και διαβαθμισμένης δυσκολίας, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να απαντήσουν πηγαία 

και χωρίς να δυσκολευτούν ιδιαιτέρως (Noye & Piveteau, 1999). Είναι σημαντικό, ωστόσο, τα 

ερωτήματα που θέτονται να είναι ενδιαφέροντα, να άπτονται των προσδοκιών και των αναγκών των 
εκπαιδευομένων και να αποφεύγονται -κατά το δυνατόν- τα ψευδοερωτήματα ή οι ρητορικές 

ερωτήσεις από μέρους του εκπαιδευτή, διότι δεν τους αφήνουν πολλά περιθώρια ενεργούς 
συμμετοχής τους στο διάλογο (Κόκκος, 1998). Επιπλέον, κυρίαρχο ρόλο κατέχει η ποιότητα των 

ερωτήσεων που υποβάλλονται κατά τη διαλεκτική διαδικασία αλλά και ο σαφής, σύντομος και 

κατανοητός τρόπος με τον οποίο χρειάζεται να τεθούν, αφού σκοπός είναι η συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων στη μαθησιακή πράξη και η διατήρηση αμείωτου του ενδιαφέροντός τους για την 

πορεία του διαλόγου (Τριλιανός, 2004). 

2.2. Η ενεργητική τεχνική της ερωτοαποκριτικής και τα οφέλη της 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της μαιευτικής τέχνης και τα οφέλη που προσφέρει στους 

εμπλεκόμενους της εκπαιδευτικής πράξης διαπιστώνεται ότι είναι πολλαπλά, αφού μέσα από τα 
ερωτήματα οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να εκφράσουν ανεμπόδιστα τη γνώμη τους και 

ταυτοχρόνως, παρακινούνται να προβληματιστούν για τις ποικίλες οπτικές που αναδεικνύονται μέσα 
από το διάλογο. Ουσιαστικά οι ερωτοαποκρίσεις λειτουργούν παρωθητικά, με σκοπό όλα τα 

εμπλεκόμενα μέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία να αναπτύσσουν αυτοδύναμα τη σκέψη τους, να 

συνειδητοποιούν τους προβληματισμούς τους, να ενισχύουν την αυτενέργειά τους και να 
εμπλέκονται δυναμικά στη διαλεκτική διαδικασία.  

Επιπροσθέτως οι εκπαιδευόμενοι μέσα από την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή απόψεων 
μαθαίνουν: α) να αξιοποιούν τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους, β) να αμφισβητούν την 

ορθότητα και την εγκυρότητά τους και γ) να αναπτύσσουν συλλογικό και ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. 

Έτσι, ο εκπαιδευτής μέσα από την αξιοποίηση της σωκρατικής τεχνικής των ερωτοαποκρίσεων, 
κατορθώνει να οικοδομήσει συνολικά ένα θετικό πνεύμα και να διερευνήσει πολυπλεύρως κάθε 

ζήτημα που ανακύπτει μέσα από τη διαλεκτική, εντοπίζοντας παράλληλα και τις μαθησιακές ανάγκες 
των συνομιλητών/εκπαιδευομένων. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτει τις δυνατότητες τους κι όταν 

κρίνει ότι είναι αναγκαίο, προβαίνει στην  αναθεώρηση ή/και αναπροσαρμογή του τρόπου 
οργάνωσης και σχεδιασμού της μαθησιακής πράξης.  

Ακόμη είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η σωκρατική τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων 

μπορεί εύκολα να συνδυαστεί και με άλλες ενεργητικές τεχνικές προσφέροντας ποικιλία και 
ενδιαφέρον στη μαθησιακή διεργασία (Κόκκος, 1999). Όσο για τη φύση, τη μορφή και την 

αλληλουχία των ερωτήσεων, αυτά εξαρτώνται αφενός από το εξεταζόμενο αντικείμενο, αφετέρου 
από τον επιδιωκόμενο σκοπό τους. Εστιάζοντας στην εν λόγω τεχνική, ο Jaques (2004) αναφέρεται 

στις διαφορετικές εναλλακτικές μορφές που μπορεί να λάβει η συγκεκριμένη τεχνική, οι οποίες είναι 
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η καθοδηγούμενη συζήτηση, η εναλλάξ ομιλία διάρκειας 3 λεπτών, η σταδιακή συζήτηση, η ομαδική 

συζήτηση με κυκλική διάταξη, η δυαδική συζήτηση, η ελεύθερη/συνειρμική συζήτηση κ. α.  

Συνακόλουθα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μαιευτικής τέχνης, είναι το 
γεγονός ότι υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση και συμμετοχικότητα μεταξύ των μελών που 

διεξάγεται ο διάλογος. Παράλληλα, διαπιστώνεται ο βαθμός κατανόησης του υπό συζήτηση θέματος 
και παρατηρείται η σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής σκέψης όλων των συμμετεχόντων σε αυτόν. 

Εξάλλου, οι ερωτοαποκρίσεις, μπορούν να λειτουργήσουν για τους συνδιαλεγόμενους ως μια 

διαδικασία ελέγχου της κατεκτημένης γνώσης και ως μία ευκαιρία συνειδητοποίησης ή/και 
αποτίναξης των στερεοτυπικών τους αντιλήψεων, που διαμορφώνουν την αντίληψή τους για τον 

κόσμο και καθορίζουν τη δράση τους (Noye & Piveteau, 1999). 

2.3. Η σωκρατική μέθοδος ως διαχρονικό παιδαγωγικό εργαλείο  

Την αξία του στοχαστικού διαλόγου που λαμβάνει χώρα μέσω της ερωτοαποκρίσεων και έχει 

τις βάσεις του στη σωκρατική μέθοδο, αναγνωρίζουν και επισημαίνουν πολλοί σύγχρονοι 
επιστήμονες με σημαντικό έργο στον εκπαιδευτικό χώρο και κυρίως στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Χαρακτηριστικά, ο  Κόκκος (2005) αναφέρει ότι οι μαιευτικές ερωτήσεις στην εκπαίδευση 
ενηλίκων είναι από τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές που συντελούν σε σημαντικό βαθμό στην 

αποτελεσματική μάθηση. 

Παρόμοια άποψη εκφράζεται και από τον Jarvis (2004), σύμφωνα με τον οποίο, η 
κατευθυνόμενη συζήτηση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ερωτοαποκριτικής 

μεθόδου, εδράζεται στη σωκρατική μέθοδο. Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτής, μέσα από μια αλληλουχία 
ερωτήσεων που θέτει με συστηματικό τρόπο προς τους εκπαιδευόμενους, κατορθώνει να εκμαιεύσει 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους και να οδηγηθούν στην 

ανακάλυψη της γνώσης, που ήδη διαθέτουν αλλά ποτέ δεν την έχουν εκφράσει ή/και 
συνειδητοποιήσει την ύπαρξή της. Μάλιστα ο Jarvis, υπογραμμίζει τη χρησιμότητα και την 

αποτελεσματικότητα της ερωτοαποκριτικής μεθόδου ιδίως στην εκπαίδευση ενηλίκων, δεδομένου 
ότι οι ενήλικες είναι φορείς προγενέστερων εμπειριών και γνώσεων και η αξιοποίησή τους, μπορεί 

να τους οδηγήσει ευκολότερα στη μάθηση. Τονίζει δε, ότι η εν λόγω μέθοδος είναι μεν κατάλληλη 

για τη δημιουργία γνώσης, αλλά είναι ιδανικότερη για την αναπαραγωγή της, εφόσον εκκινεί την 
ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διεργασία.  

Ομοίως ένας ακόμη από τους κορυφαίους και πιο σημαντικούς στοχαστές στον τομέα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, ο Freire (1977), αναγνωρίζει τη σημασία της ερωτοαποκριτικής μεθόδου ως 

καθοριστική για την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη ουσιαστικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτή-

εκπαιδευόμενου.  Κατά την άποψή του, ο εκπαιδευτής ενηλίκων ενισχύει και καλλιεργεί τον κριτικό 
στοχασμό των εκπαιδευομένων μέσα από τα διάφορα ερωτήματα που θέτει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διδασκαλίας του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει το διάλογο ως μέσο κριτικής επαναξιολόγησης και 
αναθεώρησης των αντιλήψεων και των πεποιθήσεών τους (Λιντζέρης, 2010· Χατζηθεοχάρους, 

Γιοβάννη & Νικολοπούλου, 2010). Χάρη σε αυτήν, μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Courau (2000: 28), 

οι εκπαιδευόμενοι «με το τέλος της κατάρτισής τους (θα μπορούν) να κατέχουν τα μέσα και τον 
τρόπο για να συνεχίσουν μόνοι τους τη διαδικασία μάθησης». 

2.4. Η συμβολή της μαιευτικής τέχνης στον κριτικό στοχασμό  

Με βάση όσα έχουν αναφερθεί προηγουμένως σχετικά με τη μαιευτική τέχνη των 

ερωτοαποκρίσεων, διαπιστώνουμε ότι η αξιοποίηση της προλειαίνει το έδαφος και διαμορφώνει τις 
κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού από μέρους των εκπαιδευομένων. 

Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε -μεταξύ άλλων- ο Brookfield (2000α), o οποίος υποστηρίζει ότι κάθε 

προσπάθεια αναζήτησης, αναθεώρησης και αμφισβήτησης των παραδοχών μας και των βαθιά 
ριζωμένων πεποιθήσεών μας, αποτελεί το εφαλτήριο για τη στοχαστική διαδικασία και τη διεξαγωγή 

ουσιαστικού διαλόγου με τη βοήθεια των ερωτοαποκρίσεων. Μάλιστα, αναφέρει ότι μια στοχαστική 
διεργασία μπορεί να καταστεί κριτική μέσα από τη συνειδητοποίηση και την αμφισβήτηση των 
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κυρίαρχων πεποιθήσεων και πρακτικών, που γίνονται αποδεκτά από τα άτομα χωρίς απαραιτήτως να 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου 

(Brookfield, 1988, 2007). 
Για το λόγο αυτό ως στόχος του εκπαιδευόμενου/συνδιαλεγόμενου, σύμφωνα με τον 

Brookfield είναι μέσω των μαιευτικών ερωτήσεων-αποκρίσεων αλλά και του κριτικού στοχασμού, 
να προβληματιστεί, να αμφισβητήσει και κατ’ επέκταση να αναθεωρήσει τη λειτουργικότητα και την 

ορθότητα των παγιωμένων και τυχόν εσφαλμένων αντιλήψεών του, αναπτύσσοντας, ταυτοχρόνως, 

ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών προσεγγίσεων απέναντι σε κάθε ζητούμενο (Brookfield, 2000β· 
Παληός, 2003). Επισημαίνεται δε, σύμφωνα με τους Brookfield και Preskill (2005), ότι τα άτομα που 

υιοθετούν μία κριτική στάση απέναντι σε κυρίαρχες παραδοχές ή/και σχέσεις, δεσμεύονται να 
εξερευνήσουν και να αμφισβητήσουν ακόμα και τις πιο ευρέως διαδεδομένες πεποιθήσεις τους, 

αναστοχαζόμενοι σε σχέση με τις δικές τους παραδοχές και υποβάλλοντάς τες σε μία συνεχή 

διαδικασία αμφισβήτησης. 
Άλλωστε η επιτυχής στοχαστική/διαλογική προσπάθεια που προϋποθέτει την αξιοποίηση της 

τεχνικής των ερωτήσεων-απαντήσεων και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων, δεν είναι 
αναγκαίο να οδηγήσει σε ομοφωνία (Βrookfield & Preskill, 2005). Είναι βέβαιο, όμως, ότι ο 

στοχαστικός διάλογος μπορεί να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε βελτιωμένες κρίσεις και 

αποφάσεις που θα νοούνται όχι ως οριστικές αλλά ως προσωρινές, αφού θα υποβάλλονται σε 
διαδικασία συνεχούς επεξεργασίας και επανεξέτασης. 

3. Συμπεράσματα 

Η σωκρατική διδασκαλία επεδίωξε να θέσει τα θεμέλια για την ανθρώπινη αυτογνωσία και τη 

συνεχή αυτοεξέλιξή μέσα από την αδιάλειπτη αμφισβήτηση των πεποιθήσεών, τη διαρκή αναζήτηση 

της αλήθειας και την κριτική θέαση της ζωής και του κόσμου. Μέσα από την αξιοποίηση της 
σωκρατικής μεθόδου οι άνθρωποι καθίστανται διαλογικά σκεπτόμενα πρόσωπα συνειδητοποιούν τις 

δυνατότητές τους και γίνονται υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι πολίτες συμβάλλοντας, ταυτοχρόνως, 
στην κοινωνική πρόοδο και στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Τέλος, είναι αναμφίβολο το 

γεγονός ότι η μαιευτική μέθοδος αποτελεί για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα μια πολύτιμη 

παρακαταθήκη της αρχαίας ελληνικής διανόησης και η αξιοποίησή της σε κάθε στάδιο της 
μαθησιακής πράξης είναι όχι μόνο σημαντική αλλά και αναγκαία.  
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Περίληψη  

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη των διαφορετικών τύπων γονικών πρακτικών 
και της σχέσης τους με τη σχολική επίδοση του παιδιού, καθώς και με την εικόνα που δημιουργεί για 

τον εαυτό του. Πρόκειται για ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, οργανωμένη σε δύο 

βασικούς άξονες: την παρουσίαση της τυπολογίας των γονικών πρακτικών αφενός και την ανάλυση 
της επίδρασης των πρακτικών αυτών στη διαμόρφωση της παιδικής αυτοαντίληψης και στη σχολική 

επίδοση αφετέρου. Η σχετική επιστημονική έρευνα αναδεικνύει μεγάλο εύρος γονικών πρακτικών 
και αποδεικνύει ότι η επίδρασή τους στην αυτοαντίληψη του παιδιού και στη σχολική του επίδοση 

είναι καταλυτική. Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη των θετικών και των 

αρνητικών στοιχείων των διαφόρων τύπων γονικών πρακτικών και έτσι να χρησιμοποιηθεί από 
γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς στην κατανόηση, πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων, που 

δημιουργούν οι πρακτικές αυτές στη σχολική και γενικότερα στην προσωπική πορεία κάθε παιδιού. 
 

Λέξεις κλειδιά: γονικές πρακτικές, σχολική επίδοση, αυτοαντίληψη. 

1. Εισαγωγή 

Η οικογένεια αποτελεί ένα σημαντικότατο ψυχοκοινωνικό σύστημα, με μικρότερα 

υποσυστήματα (γονεϊκό, αδελφικό, γονέων – παιδιών), οργανωμένη δομή και καθορισμένους ρόλους 
των μελών της. Μέσα από σχέσεις αλληλεπίδρασης και με συναλλαγή με το περιβάλλον γίνεται το 

θεμέλιο για τη βιολογική και ψυχοπνευματική ανάπτυξη, καθώς και για τη γενικότερη ευημερία του 

παιδιού, αφού συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και γενικότερα της 
προσωπικότητάς του. Στη διαμόρφωση αυτή καταλυτικός είναι ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι είναι 

επιφορτισμένοι με τη φροντίδα και την κάλυψη των πολυποίκιλων παιδικών αναγκών. Οι πρακτικές, 
τις οποίες υιοθετούν, έχουν ευδιάκριτα και αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα σε κάθε πλευρά της 

προσωπικότητας και σε κάθε πτυχή της ζωής του παιδιού (Πυργιωτάκης κ. ά., 2007). 

 Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη εστιάζει στην παρουσίαση της τυπολογίας των γονικών 
πρακτικών και στην ανάλυση της επίδρασής τους στο θέμα της σχολικής επίδοσης και της 

προσωπικότητας των παιδιών. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες σχετικά 
με την τυπολογία, ενώ στη δεύτερη αναλύεται η έννοια της σχολικής επίδοσης, η σχέση της με την 

παιδική αυτοεικόνα και η εξάρτηση των δύο αυτών παραγόντων από τις γονικές πρακτικές. 

Ακολουθεί κριτική και γενικό συμπέρασμα. Απώτερος στόχος είναι η συμβολή στην κατανόηση 
προβλημάτων συμπεριφοράς και σχολικής επίδοσης των παιδιών, ώστε να καταστεί ευκολότερη η 

αντιμετώπισή τους από την πλευρά των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών. 

2. Γονικές πρακτικές 

2.1. Η θεωρία της Baumrind 

Ο όρος «γονική πρακτική» αναφέρεται σε στρατηγικές, που εφαρμόζουν οι γονείς στην 
ανατροφή των παιδιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ύπαρξη ή απουσία δύο στοιχείων: 

ευαισθησίας και συναισθηματικής ανταπόκρισης προς το παιδί αφενός, απαιτήσεων από εκείνο, 
ορίων, ελέγχου και πειθαρχίας αφετέρου (Bibi et al., 2013· Kordi, Baharudin, 2010). Αποτελεί μέρος 

της ευρύτερης έννοιας «γονική τυπολογία», που δηλώνει το σύνολο στάσεων και συμπεριφορών των 
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γονιών, οι οποίες δημιουργούν ανάλογο ψυχολογικό κλίμα για το παιδί (Darling, Steinberg, 1993). 

Για τη μελέτη των γονικών πρακτικών, καθοριστικής σημασίας είναι οι θεωρίες της Baumrind 

(1966,1971,1980,1991,2005,2013), η οποία προσδιόρισε τρεις πρακτικές-σχήματα, με ποικίλα 
χαρακτηριστικά. Αφορούν τυπικές διαβαθμίσεις γονεϊκών συμπεριφορών και στάσεων, χωρίς να 

περιλαμβάνουν αποκλίνουσες  μορφές. 
Στο πρώτο γονεϊκό σχήμα, το τυραννικό, οι γονείς ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα, 

συνήθως παραδοσιακά, και βάσει αυτών επιχειρούν να διαμορφώσουν και να αποτιμήσουν τη 

συμπεριφορά των παιδιών, μέσω υψηλών επιπέδων ελέγχου αλλά χαμηλής συναισθηματικής 
ανταπόκρισης. Υπερτονίζουν την υπακοή στη γονική εξουσία και αξιολογούν θετικά την τιμωρία, 

ακόμα και τη σωματική, όταν τα παιδιά αντιδρούν ανεξάρτητα και διαφορετικά από ό,τι οι ίδιοι 
περιμένουν. Ποτέ δεν συζητούν με τα παιδιά, ούτε εξηγούν τις αρχές, στις οποίες βασίζεται η 

συμπεριφορά τους προς αυτά. Αντιθέτως, είναι αυστηροί, δίνουν διαταγές και αποφεύγουν 

συναισθηματικές συμπεριφορές, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την αποτυχία στα παιδιά και ποτέ 
στον εαυτό τους (Berg, 2011· Zupancic et al., 2004). Στοιχεία γονικής συμπεριφοράς, που 

παραπέμπουν στο τυραννικό σχήμα, παρατηρούνται κυρίως σε μητέρες χαμηλών 
κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, σε ανύπαντρες νεαρές μητέρες, καθώς και στη συμπεριφορά που 

-σε μεγάλο ποσοστό- εκδηλώνουν γυναίκες μετά από διαζύγιο (Baumrind, 1971, 1980, 2005). 

Τυραννικό σχήμα, τέλος, είναι αναμενόμενο στην περίπτωση γονιών που κατατρύχονται από το 
άγχος της φτώχειας, καθώς στον αγώνα για επιβίωση η έλλειψη πειθαρχίας και υπακοής ίσως θέσει 

σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού (Berg, 2011· Bibi et al., 2013). 
Αντίθετα, στο αυθεντικό σχήμα οι γονείς εμφανίζουν υψηλή συναισθηματική ανταπόκριση 

αλλά και υψηλό επίπεδο ελέγχου. Πιστεύουν στα δικαιώματα των παιδιών και υπολογίζουν τις 

απόψεις τους, χωρίς βέβαια να τις αποδέχονται πάντα. Παρατηρείται συνήθως σε γονείς -ιδίως 
μητέρες- μεσαίων και ανώτερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων. Στο αυθεντικό σχήμα τα 

κριτήρια των γονέων για την αποδεκτή παιδική συμπεριφορά είναι υψηλά, η προσπάθεια όμως για 
την επίτευξη τέτοιας συμπεριφοράς στηρίζεται στη συζήτηση, μέσω της οποίας τα παιδιά 

συνειδητοποιούν την αιτία των γονικών αποφάσεων (Baumrind, 1966,1971,1980). Η τιμωρία δεν 

χρησιμοποιείται τόσο συχνά, όσο στο τυραννικό, και δεν εξαίρεται η υπακοή στην εξουσία. Παρόλο 
που οι γονείς θεωρούν δεδομένη την ανωτερότητά τους σε θέματα δύναμης και γνώσεων, όμως 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν ενδιαφέροντα και να αποκτήσουν ανεξαρτησία (Baumrind, 
2013· Bibi et al., 2013). Και εδώ, όπως και στο τυραννικό σχήμα, υπάρχουν όρια και σαφείς 

κατευθύνσεις για τα παιδιά. Σε αντίθεση όμως με το τυραννικό, η υπακοή εξασφαλίζεται μέσα από 

ζεστή συναισθηματική σχέση, στηριγμένη στο διάλογο και στη συμμετοχή των παιδιών στη λήψη 
αποφάσεων. Τέτοια συμπεριφορά εξηγεί και την οικογενειακή συνοχή, που επιτυγχάνουν οι 

αυθεντικοί γονείς (Baumrind, 1991, 2013· Berg, 2011· Zupancic et al., 2004). 
Στο ανεκτικό γονεϊκό σχήμα, τέλος, οι απαιτήσεις από την πλευρά των γονιών για 

συγκεκριμένες συμπεριφορές είναι σαφώς μειωμένες συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα σχήματα, 

ενώ η συναισθηματική ανταπόκριση προς τα παιδιά είναι χαμηλή. Οι ανεκτικοί γονείς ελέγχουν 
λιγότερο τη συμπεριφορά των παιδιών, παραχωρώντας τους περισσότερες ελευθερίες στην 

οργάνωση της προσωπικής ζωής. Επιβάλλουν λιγότερους περιορισμούς, χωρίς αυστηρά όρια, και 
συχνά επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετέχουν ισότιμα σε συζητήσεις για οικογενειακά θέματα. 

Παράλληλα, δίνουν ελάχιστη σημασία στην πειθαρχία, πιστεύοντας ότι με την ελευθερία τα παιδιά 
αποκτούν εμπειρίες και συνειδητοποιούν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Έτσι, δεν αποτρέπουν 

συμπεριφορές, παρά μόνο αν υπάρχει απειλή για την υγεία ή/και τη σωματική ακεραιότητα του 

παιδιού (Baumrind, 1966,1980,1991· Bibi et al., 2013). 

2.2. Άλλες θεωρίες  

Συνδυάζοντας το συναισθηματικό τόνο και το βαθμό ελέγχου, πολλοί ερευνητές προσδιόρισαν 
και άλλα είδη γονικών πρακτικών, παρόμοια με τα παραπάνω. Έτσι, το ανεκτικό σχήμα της 

Baumrind διαφοροποιήθηκε από τους Maccoby και Martin, οι οποίοι ανεβάζουν τον αριθμό των 
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μοντέλων γονεϊκής πρακτικής σε τέσσερα, διακρίνοντας δύο διαφορετικές εκδοχές του ανεκτικού 

σχήματος: την περίπτωση των ανεκτικών - επιεικών γονιών, που αποδέχονται στοργικά το παιδί, 

σέβονται την αυτονομία του και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, χωρίς όμως να θέτουν αυστηρά 
όρια, και την περίπτωση των ανεκτικών - αδιάφορων γονιών, οι οποίοι παραμελούν το παιδί, δεν 

δείχνουν στοργή, δεν θέτουν όρια και δεν ασκούν κανενός είδους έλεγχο (Maccoby, Martin, 1983). 
Η πλέον εκτεταμένη μελέτη πάνω στο τετραπλό αυτό μοντέλο είναι εκείνη του Lamborn και των 

συνεργατών του το 1991, με δείγμα 10.000 Αμερικανούς εφήβους (Garcia, Gracia, 2009). 

Κατά τη Θεωρία Κοινωνικοποίησης (Rohner Theory), πάλι, τέσσερις παράγοντες επιβάλλεται 
να λαμβάνονται υπόψη αναφορικά με τη διαμόρφωση της παιδικής προσωπικότητας. Οι παράγοντες 

αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, καθώς οι τρεις πρώτοι αφορούν το παιδί και ο τελευταίος τους 
γονείς. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το παιδί σημαντικός θεωρείται ο ρόλος της συμπεριφοριστικής, 

της γνωστικής και της συναισθηματικής ανάπτυξής του. Παράλληλα ενδιαφέρει και ο ρόλος της 

προσωπικότητας του ενηλίκου, που ονομάζεται «γονιός», ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανατροφή 
του παιδιού, χωρίς όμως να συνδέεται πάντα μαζί του με δεσμούς αίματος. Ο συνδυασμός των 

παραγόντων αυτών δημιουργεί ένα μεγάλο εύρος συμπεριφορών, που αντιστοιχούν στα μοντέλα 
γονεϊκών πρακτικών άλλων θεωριών  (Rohner, 2016). 

Γνωστό είναι, επίσης, και το μοντέλο των δύο παραγόντων του Becker, ο οποίος διαχωρίζει τις 

γονικές συμπεριφορές στη βάση δύο αντίθετων πόλων: ζεστή συναισθηματική σχέση/εχθρότητα και 
επιβολή περιορισμών/ανεκτικότητα, προκρίνοντας το συνδυασμό υψηλής συναισθηματικής σχέσης 

και ανεκτικότητας ως ιδανικό για την ανάπτυξη κοινωνικοποίησης, δημιουργικότητας και 
ανεξαρτησίας των παιδιών (Becker, 1964). Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι και η θεωρία των Cohen και 

Rice (1997), που υποστήριξαν την ύπαρξη γονεϊκών συμπεριφορών με χαρακτηριστικά δύο ή 

περισσότερων σχημάτων. Από τις συμπεριφορές αυτές αξίζει να αναφερθεί χωριστά η περίπτωση 
των υπερπροστατευτικών γονιών, που συνδυάζουν στοργή και αυστηρό έλεγχο. Καθώς όμως 

ενεργούν αυτοί και όχι τα παιδιά τους, βοηθώντας τα περισσότερο από όσο χρειάζεται, συχνά 
υποδουλώνονται στις παιδικές επιθυμίες, με αποτέλεσμα να χάνεται η γονική εξουσία.  

3. Γονικές πρακτικές και σχολική επίδοση  

3.1. Η έννοια της σχολικής επίδοσης 

Ως σχολική επίδοση ορίζεται η αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή στο σχολείο, η οποία 

αφορά κυρίως τρεις βασικούς τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας: α) την κοινωνική συμπεριφορά 
του παιδιού στο σχολείο και το σεβασμό ορίων και κανόνων, β) το μορφωτικό κεφάλαιο (γνώσεις - 

γλωσσική ικανότητα), που διαμορφώνει το παιδί με βάση την ευφυΐα και τις συναλλαγές του με το 

περιβάλλον, γ) την αυτοαντίληψη, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, που χρήζει ιδιαίτερης έρευνας και 
αναφοράς, καθώς αποτελεί τον παράγοντα εκείνο, από τον οποίο διαπιστώνεται ύπαρξη ή απουσία 

εσωτερικών κινήτρων μάθησης και ο οποίος επηρεάζει τον τρόπο που το παιδί αντιμετωπίζει το 
μαθησιακό υλικό, την επιτυχία και την αποτυχία. Η οικογένεια, με τις πρακτικές που υιοθετούν οι 

γονείς και με τα γενικότερα σχήματα συναλλαγών μεταξύ των μελών της, επιδρά σημαντικά και 

στους τρεις αυτούς τομείς, καθορίζοντας συνακόλουθα τη συνολική σχολική επίδοση του παιδιού 
(Τζάνη, 1983, 1988).  

3.2. Γονικές πρακτικές και κοινωνική συμπεριφορά στο σχολείο 

Η γονική πρακτική έχει εμφανέστατες επιδράσεις στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών 

στη σχολική τάξη και στο σχολείο γενικότερα.  Παιδιά  τυραννικών γονιών εμφανίζουν 
περιορισμένες κοινωνικές ικανότητες, στρες και αδυναμία λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών 

χωρίς καθοδήγηση.  Δεν συζητούν και έχουν περιορισμένη επιθυμία να γνωρίσουν τον κόσμο. 

Πειθαρχούν μόνο όσο διαρκεί ο έλεγχος και η συμπεριφορά τους είναι ασταθής, καθώς κυμαίνεται 
από την υποτέλεια ως την έντονη -κάποτε παραβατική- αντίδραση, συχνά συνδεμένη με κατανάλωση 

αλκοόλ ή/και χρήση ναρκωτικών ουσιών (Baumrind, 1980,1991· Cole M., Cole S., 2000). 
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Αντιμετωπίζουν, συνεπώς, σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς 

και στην τήρηση κανόνων της σχολικής τάξης, με αποτέλεσμα αυξημένες πιθανότητες για μειωμένη 

επίδοση (Cohen, Rice, 1997). 
Αντίστοιχα, τα παιδιά ανεκτικών ή αδιάφορων γονιών, λόγω του περιορισμένου γονικού 

ελέγχου, παρουσιάζουν αδυναμία αυτοελέγχου και λήψης ώριμων αποφάσεων. Δύσκολα γίνονται 
ανεξάρτητα και ακόμα δυσκολότερα αναλαμβάνουν την ευθύνη κοινωνικών πράξεων (Cole M., Cole 

S., 2000). Δεν αναπτύσσουν κριτική ικανότητα, παρουσιάζουν ανυπακοή και συχνά αναζητούν 

προσοχή από πρόσωπα με παραβατική συμπεριφορά.  Ανάλογα χαρακτηριστικά παρατηρούνται και 
σε παιδιά υπερπροστατευτικών γονιών, τα οποία έχουν συνηθίσει να ενεργούν άλλοι αντί τα ίδια. Σε 

όλες αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά εμφανίζουν άγχος, συχνά έντονο, δυσκολεύονται να συνάψουν 
ουσιαστικές σχέσεις, να εργαστούν ομαδικά και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις και στους 

κανόνες της σχολικής τάξης. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες χαμηλής σχολικής επίδοσης 

(Baumrind, 2013· Hickman, Crossland, 2005· Πυργιωτάκης κ.ά., 2007).  
Αντίθετα, τα παιδιά αυθεντικών γονιών, εθισμένα στη συζήτηση με επιχειρήματα και στην 

ύπαρξη ορίων, μπορούν να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα κανόνων. Παρουσιάζουν, κυρίως τα 
αγόρια, χιούμορ και μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα, ενώ τα κορίτσια μεγαλύτερη ανεξαρτησία 

και αισιοδοξία. Και τα δύο φύλα εκδηλώνουν ελάχιστη παθητικότητα, αξιοσημείωτη 

συναισθηματική ισορροπία,   ψυχολογική ωριμότητα και ευκολία στην επίτευξη στόχων (Maccoby, 
Martin, 1983). Έτσι, προσαρμόζονται ευκολότερα στο περιβάλλον και στους κανόνες της τάξης και, 

καθώς έχουν μάθει να συζητούν, δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς και 
συμμαθητές. Είναι εθισμένα στη συνεργατική εργασία, κρίνουν σωστά, ανταποκρίνονται 

ικανοποιητικά στους ρόλους που αναλαμβάνουν, με αποτέλεσμα συχνές επιτυχίες στο σχολείο και 

στη ζωή (Baumrind, 1971, 2013· Berg, 2011).  
Εξίσου θετικά αποτελέσματα επιφέρουν και άλλα σχήματα οικογενειακών συναλλαγών, από 

όσα οι Cohen και Rice (1997) θεωρούν μεικτά. Σε πολυμελείς οικογένειες, για παράδειγμα, έχει 
αποδειχθεί ότι τα παιδιά συνεργάζονται για τις σχολικές εργασίες, βοηθώντας το ένα το άλλο. Με 

τέτοιες συναλλαγές εθίζονται στην ομαδική εργασία σε συνθήκες παρόμοιες με τις σχολικές, με 

αποτέλεσμα το σχολικό περιβάλλον να τους φαίνεται οικείο και να αποδίδουν καλύτερα. Τέλος, 
θετικά αποτελέσματα επιφέρει και η ενεργή γονική εμπλοκή στη σχολική ζωή, μέσα από συνεργασία 

με εκπαιδευτικούς και συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά 
ότι η -βασισμένη σε κανόνες- συνεργασία είναι θέμα σοβαρό (Παρασκευόπουλος, 1985· Τζάνη, 

1988). 

3.3. Γονικές πρακτικές και μορφωτικό κεφάλαιο  

Στον τομέα αυτό σαφές προβάδισμα έχουν παιδιά οικογενειών που παρέχουν περισσότερα και 

ποιοτικότερα πολιτιστικά ερεθίσματα. Αν οι γονείς με τη στάση τους διδάσκουν έννοιες και αξίες, 
τα παιδιά συνήθως αφομοιώνουν ευκολότερα τις σχολικές -και όχι μόνο- γνώσεις. Στο αποτέλεσμα 

αυτό συμβάλλουν, επίσης, συζητήσεις, δραστηριότητες αλλά και η βοήθεια που προσφέρουν -μέσα 

σε ευχάριστο κλίμα, όπως συμβαίνει κυρίως στο αυθεντικό σχήμα-  στα παιδιά τους για τις σχολικές 
εργασίες και για την τήρηση ενός ωραρίου μελέτης (Γεωργίου, 2000· Μανωλίτσης, 2004). Τα παιδιά 

αυτά υπερτερούν έναντι άλλων, των οποίων οι γνώσεις προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους 
καθημερινές πρακτικές, όπως συμβαίνει σε οικογένειες, που -λόγω αδιαφορίας ή έλλειψης μόρφωσης 

και χρημάτων- δεν παρέχουν αντίστοιχα ερεθίσματα (Baumrind, 2013· Hickman, Crossland, 2005·  
Νατσιοπούλου, 2011). 

Παράλληλα, αναγνωστικές εμπειρίες με συχνή ανάγνωση βιβλίων στα παιδιά από μικρή ηλικία, 

επιφέρουν θετικά αποτελέσματα ως προς την πρώιμη ανάγνωση, την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
διάβασμα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και τη γλωσσική ανάπτυξη, 

στοιχεία που συνδέονται μακροπρόθεσμα με καλή σχολική επίδοση (Νατσιοπούλου, 2011· Senechal, 
LeFevre, 2002). Το διάβασμα μπορεί να συνδέεται με όλες τις γονικές πρακτικές, πλην ίσως των 

αδιάφορων γονιών. Αυτό που διαφέρει, όμως, είναι ο τρόπος και το συναισθηματικό κλίμα μέσα στο 
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οποίο διεξάγεται. Αν η ανάγνωση συνοδεύεται από σχολιασμό και ενθάρρυνση του παιδιού να 

διατυπώσει τις απόψεις του και αν είναι ποιοτική, διεξάγεται δηλαδή σε ευχάριστο κλίμα χωρίς 

αυταρχισμό εκ μέρους των γονέων, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Το παιδί την εκλαμβάνει 
ως ψυχαγωγία και έτσι μαθαίνει ευκολότερα, καθώς εύκολα εξοικειώνεται με έναν «καλλιεργημένο» 

γλωσσικό κώδικα και, συνακόλουθα, με την ειδική γλώσσα που θα χρειαστεί στο σχολείο 
(Μανωλίτσης, 2004· Πυργιωτάκης κ.ά., 2007).  

Η παραπάνω διαδικασία συνδέεται με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, κυρίως της μητέρας, 

και αντιπροσωπεύει περισσότερο τους στοργικούς γονείς του αυθεντικού σχήματος, ανώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων, που αποδίδουν αξία στη μόρφωση. Στον αντίποδα, τα ελάχιστα αντίστοιχα 

ερεθίσματα, που προσφέρουν οι  αδιάφοροι γονείς, και η αυταρχική συμπεριφορά των τυραννικών 
γονιών εξηγούν τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά αναφορικά με την αφομοίωση των 

σχολικών γνώσεων και με τη χρήση του ειδικού σχολικού λόγου. Έτσι εξηγείται, επίσης, η χαμηλή 

σχολική επίδοση και -ως ένα βαθμό- η μαθητική διαρροή (Γεωργίου, 2000· Πυργιωτάκης κ.ά., 2007). 

3.4. Γονικές πρακτικές και αυτοαντίληψη 

Η αυτοαντίληψη του παιδιού αποτελεί το σημαντικότερο, ίσως, στοιχείο για τη διαμόρφωση 
της προσωπικότητάς του. Η επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι συνδέεται άρρηκτα με τη γονική 

συμπεριφορά. Αναφορικά με τους τυραννικούς γονείς, οι προσδοκίες τους, αποτέλεσμα 

ανεκπλήρωτων επιθυμιών τους, και το άγχος που τους προκαλεί η σύγκριση του παιδιού τους με 
άλλα, δημιουργούν ένταση στους ίδιους και στα παιδιά. Συνήθως ελέγχουν αυστηρά τον εξωσχολικό 

χρόνο των παιδιών και τα πιέζουν για υψηλούς βαθμούς, θεωρώντας ότι έτσι τα βοηθούν να 
αναπτύξουν καλύτερη προσωπικότητα (Baumrind, 2005). Η στάση αυτή, όμως, ερμηνεύεται από τα 

παιδιά ως έλλειψη εμπιστοσύνης και, ως συνέπεια,  τους προκαλεί φόβο και ανασφάλεια. Έτσι, 

παρόλο που συχνά έχουν καλούς βαθμούς, τουλάχιστον όσο διάστημα υπάρχει σχετική πίεση από 
τους γονείς, δεν αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα μάθησης. Παράλληλα, δεν παίρνουν 

πρωτοβουλίες, διαμορφώνουν αρνητική αυτοαντίληψη και, κατά συνέπεια, αποκτούν αρνητική 
στάση απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση γενικότερα, ενώ οι γνώσεις που αποκτούν δεν αντέχουν 

στο χρόνο. Με παρόμοιο τρόπο, τα παιδιά ανεκτικών ή υπερπροστατευτικών γονιών παρουσιάζουν 

δυσκολία αυτοελέγχου και ανάπτυξης πρωτοβουλιών. Έτσι, αισθάνονται ανασφαλή και 
διαμορφώνουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους. Αυτό οδηγεί με 

βεβαιότητα σε μειωμένη σχολική επίδοση ή και σχολική αποτυχία (Cole M., Cole S., 2000· Garcia, 
Gracia, 2009). 

Αντίθετα, στα παιδιά των αυθεντικών γονιών παρατηρούνται μεγαλύτερα ποσοστά 

αυτοπεποίθησης, αυτογνωσίας και αυτοελέγχου, καθώς έχουν συνηθίσει να γίνεται συζήτηση πριν 
την επιβράβευση ή την τιμωρία. Δεν εκδηλώνουν επιθετικές συμπεριφορές, ενώ η στοργική 

αντιμετώπιση και αποδοχή από τους γονείς, η συνακόλουθη συναισθηματική ηρεμία και η 
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών επιφέρουν ικανοποίηση, υπεύθυνη συμπεριφορά, διαμόρφωση 

φιλοδοξίας και εσωτερικών κινήτρων μάθησης. Οι βαθμοί των παιδιών αυτών είναι υψηλότεροι από 

όσων βιώνουν οποιαδήποτε άλλη γονική συμπεριφορά. Αν μάλιστα οι γονείς αποδίδουν τη επιτυχία 
των παιδιών όχι σε εξωτερικούς παράγοντες ή στην ευφυΐα αλλά στην προσπάθειά τους και αν οι 

απαιτήσεις τους ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των παιδιών, τα αποτελέσματα είναι 
εντυπωσιακότερα (Baumrind, 1971,1980,1991· Berg, 2011· Zupancic et al., 2004).  

4. Κριτική 

Τα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν την επίδραση των γονικών πρακτικών σε όλους τους 

τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βάσει των οποίων αξιολογείται η σχολική επίδοση των 

παιδιών. Δεν στηρίζονται, όμως, πάντα σε τόσο αντιπροσωπευτικά στοιχεία, ώστε να οδηγήσουν στη 
διατύπωση απόλυτων κανόνων. Είναι, άλλωστε, πιθανόν η γονική συμπεριφορά να προκύπτει από 

διαφορές ιδιοσυγκρασίας των παιδιών ή των γονέων. Εξάλλου, τα γονικά σχήματα έχουν ρευστά 
όρια και έτσι συχνά παρατηρούνται συνδυασμοί χαρακτηριστικών δύο ή περισσότερων σχημάτων. 
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Επιπλέον, τα σχήματα αυτά δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των οικογενειακών συναλλαγών, αφού δεν 

συνυπολογίζουν τις σχέσεις ανάμεσα σε αδέλφια ή σε άλλους συγγενείς, που μπορεί να παίξουν 

εξίσου σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της παιδικής συμπεριφοράς (Πυργιωτάκης κ.ά., 2007). Δεν 
συνυπολογίζουν, επίσης, άλλους παράγοντες, η σημασία των οποίων έχει αποδειχθεί ερευνητικά, 

όπως για παράδειγμα η ηλικία των γονέων (Belsky, 1984)  ή το φύλο τους (Collins, Russel, 1991). 
Παράλληλα, ο τύπος της οικογένειας, το περιβάλλον στο οποίο διαβιοί και το κοινωνικό, 

οικονομικό και μορφωτικό επίπεδό της φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο, ενώ διαπολιτισμικές 

μελέτες αναδεικνύουν και πολιτισμικές διαφορές. Σε πολιτικά περιβάλλοντα, για παράδειγμα, τα 
οποία ευνοούν την αυστηρή πειθαρχία ή σε περιοχές με μεγάλη επικινδυνότητα στις συνθήκες 

διαβίωσης, το αυταρχικό στυλ πιθανόν να επιβάλλεται για λόγους προστασίας του παιδιού (Sheck et 
al., 1998). Η Chao (1994) απέδειξε ότι ο όρος «τυραννικός» έχει διαφορετική σημασία και ηθική 

φόρτιση στις ασιατικές χώρες, στις οποίες ο αυταρχισμός επιφέρει τα θετικά χαρακτηριστικά και την 

υψηλή σχολική επίδοση, που σχετίζονται με το αυθεντικό σχήμα. Οι Chen, Dong και Zhou (1997), 
επίσης, αποδεικνύουν ότι στις χώρες αυτές, το αυθεντικό και ανεκτικό σχήμα συνδέονται -σε 

αντίθεση με τις δυτικές χώρες- με αύξηση συγκρούσεων μεταξύ παιδιών και γονέων, ενώ δεν 
αποδεικνύεται σχέση τους με υψηλές σχολικές επιδόσεις. Αντίστοιχα είναι τα ευρήματα στην έρευνα 

των Dwairy et al. (2006) για οικογένειες σε αραβικές χώρες, όπως και των Steinberg et al. (1992) για 

οικογένειες Αφρικανών μεταναστών στην Αμερική. Απαιτείται, λοιπόν, μελέτη όλων των τύπων 
οικογενειών σε διαφορετικά πολιτισμικά, οικονομικά και μορφωτικά περιβάλλοντα.  

5. Συμπεράσματα 

Η παραπάνω αδρομερής επισκόπηση καταδεικνύει τις διάφορες πτυχές της γονικής 

συμπεριφοράς προς τα παιδιά, κατατάσσοντας τις γονικές πρακτικές σε μια ευρέως αναγνωρισμένη 

τυπολογία. Αποδεικνύεται ότι η συμπεριφορά των γονιών αναμφίβολα καθορίζει τη συγκρότηση της 
παιδικής προσωπικότητας, καθώς συμβάλλει καταρχάς στη διαμόρφωση της εικόνας, που πλάθει το 

παιδί για τον εαυτό του. Ρυθμίζει, κατά συνέπεια, την πορεία του παιδιού στο σχολείο, αφού 
επηρεάζει -πέρα από την αυτοεικόνα- και τους υπόλοιπους τομείς, που καθορίζουν τη σχολική 

επίδοση. Η σχετική έρευνα αποδεικνύει ότι παθογόνα χαρακτηριστικά στις σχέσεις γονιών και 

παιδιών, όπως εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένες γονικές πρακτικές – σχήματα, αιτιολογούν 
προβλήματα συμπεριφοράς καθώς και μειωμένες σχολικές επιδόσεις. Το τυραννικό και το ανεκτικό 

μοντέλο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα για την περίπτωση αυτή.  
Αντίστροφα, θετικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με προσεκτική γονική εμπλοκή στη 

μαθησιακή διαδικασία συντελούν στο χτίσιμο μιας δυνατής προσωπικότητας καθώς και στην 

καλύτερη σχολική επίδοση, με το αυθεντικό σχήμα να αποδεικνύεται το αποτελεσματικότερο όλων. 
Παρά την εκτεταμένη έρευνα, πάντως, υπάρχουν ακόμα αρκετά ερωτήματα, τα οποία μένουν 

αναπάντητα στο θέμα της σχέσης της γονικής συμπεριφοράς και της παιδικής προσωπικότητας και 
σχολικής επίδοσης. Απαιτείται κατά συνέπεια εκτενέστερη έρευνα, που θα λάβει υπόψη περισσότερα 

χαρακτηριστικά ατόμων, οικογενειών και κοινωνιών.  
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Περίληψη 

Η διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη της νέας παγκοσμιοποιημένης και πολυπολιτισμικής 
πραγματικότητας αποκτά έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς μπορεί να συμβάλλει με τις 

προσεγγίσεις της στον διαπολιτισμικό διάλογο, στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών, στην 
αμοιβαιότητα και στην καλλιέργεια μιας ανεκτικής στάσης απέναντι στο διαφορετικό. Για να 

καταστεί αυτό εφικτό χρειάζεται μια επαναθεώρηση των προτεραιοτήτων της ιστορικής 

εκπαίδευσης, όπως επίσης και της φυσιογνωμίας των επιμέρους στοιχείων που τη συγκροτούν. Τα 
Προγράμματα Σπουδών, ο χαρακτήρας και τα περιεχόμενα των σχολικών εγχειριδίων  αλλά και η 

εκπαίδευση/κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελούν ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει κατά 
καιρούς ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Στην Ελλάδα επί σειρά ετών κάθε προσπάθεια ή πρόταση μεταρρύθμισης στο μάθημα της Ιστορίας 

συναντά ισχυρές αντιστάσεις τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Ο εθνοκεντρισμός των σχολικών εγχειριδίων και των Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος, ο 

υπερτονισμός του εθνικού «Εγώ», η υποτίμηση του πολιτισμικού και εθνικού «Άλλου», η δυσανεξία 
απέναντι σε κάθε μορφής στην ετερότητα και η απουσία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 

ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αποτελούν ορισμένες μόνο πτυχές του προβλήματος. 

 
Λέξεις κλειδιά: ιστορική εκπαίδευση, συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολιτισμική ετερότητα 

1. Εισαγωγή 

To 2011, με μια  Οδηγία/Σύστασή του (Council of Europe Committee of Ministers, 2011), το 

Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίζοντας πως η διδασκαλία της Ιστορίας αποτελεί πυλώνα και 
κρίσιμο παράγοντα για την προώθηση και την εξασφάλιση της ισότητας και της αρμονικής 

συνύπαρξης μεταξύ των λαών σε ένα περιβάλλον πολιτισμικής ποικιλομορφίας και 
παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών, προσδιόρισε τους στόχους του μαθήματος έτσι ώστε να ενισχυθούν 

ο διαπολιτισμικός διάλογος, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός απέναντι στην ετερότητα (Μαυρομμάτη 
& Μακρίδου-Μπούσιου, 2013). Πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία της Ιστορίας στο πλαίσιο της 

πολιτισμικής και κοινωνικής ετερομορφίας θα πρέπει να συμβάλλει: 

Στη συνειδητοποίηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας των παροντικών ευρωπαϊκών και 
παγκόσμιων κοινωνιών και στην ευαισθητοποίηση απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα την 

πολιτισμική κληρονομιά. 
Στην περαιτέρω γνώση και κατανόηση της πολιτισμικής ιστορίας των άλλων λαών και χωρών 

του κόσμου. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

206 

 

Στην εξέταση της εθνικής ιστορίας και του πολιτισμού του κάθε λαού σε σχέση με το 

ευρωπαϊκό πολιτισμικό γίγνεσθαι και του τελευταίου σε σχέση με το παγκόσμιο πολιτισμικό 

μωσαϊκό. 
Στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολιτισμών, λαών και κουλτουρών μέσα στο χρόνο 

και στον τρόπο που αυτή η ανταλλαγή πολιτισμικών συνεισφορών επηρέασε την εξέλιξη, την 
ανάπτυξη και τη δημιουργικότητά τους. 

Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που ευνοούν την ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού διαλόγου, ο 

οποίος βοηθά τα έθνη στην κατανόηση της ιστορίας του πολιτισμικού «Άλλου» αλλά και στην 
περαιτέρω αυτοκατανόηση της δική τους. 

Στην υιοθέτηση μιας πολύπλευρης οπτικής στην ιστορική ανάλυση και ειδικά σε εκείνη που 
αφορά τις σχέσεις μεταξύ των πολιτισμών διαχρονικά. 

Στην ανάδειξη των στερεοτύπων, των ιδεοληψιών και κάθε προκατάληψης που αφορά τον 

«Άλλο». 
Στην πρόληψη εντάσεων και στην επίλυση συγκρούσεων γύρω από «ευαίσθητα» ιστορικά ή 

πολιτισμικά ζητήματα, καθώς επίσης και στη δημιουργία συνθηκών συμφιλίωσης μεταξύ λαών με 
προϋπάρχουσες ιστορικές διαφορές πολιτισμικού χαρακτήρα. 

Στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνίας και γόνιμου διαπολιτισμικού διαλόγου  από 

κοινού και με άλλους επιστημονικούς κλάδους, έτσι ώστε να υπάρξει εστίαση τόσο σε κοινές αξίες 
όσο και σε διαχρονικά πανανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα μεταξύ των λαών. 

Στην προετοιμασία των μελλοντικών πολιτών να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα σε πολύπλοκα 
κοινωνικά περιβάλλοντα με άλλους πολιτισμικά διάφορους ανθρώπους, αποδεχόμενοι την ετερότητα 

και ανταποκρινόμενοι θετικά στις όποιες μεταβολές, προκλήσεις ή απρόοπτες εξελίξεις συμβαίνουν 

σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. 
Με βάση τα παραπάνω οι μέθοδοι και η προσέγγιση στη διδασκαλία της Ιστορίας οφείλουν να 

μεταρρυθμιστούν και να προσαρμοστούν στα νέα πολυπολιτισμικά πλαίσια, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιστορικά αφηγήματα των άλλων. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται: 

Να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην ιστορική γνώση  που αφορά  τα εθνικά, περιφερειακά, 

ευρωπαϊκά και διεθνή επίπεδα και στην απόκτηση δεξιοτήτων που βοηθούν στη γνώση της ιστορίας 
των άλλων πολιτισμών. 

Να αναπτυχθεί μια ενεργή και διαδραστική προσέγγιση της διδασκαλίας της Ιστορίας, η οποία 
θα περιλαμβάνει για τους μαθητές την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων διαμέσου της οργάνωσης 

κατάλληλων δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών, διαλογικών συζητήσεων, 

συνεντεύξεων με χαρακτήρα προφορικών μαρτυριών, καθώς  και την ανάπτυξη διασχολικής 
συνεργασίας. 

Να υιοθετηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας ένα μοντέλο συνεργασίας και με άλλα διαφορετικά 
πεδία εντός της ίδιας σχολικής μονάδας (λογοτεχνία, φιλοσοφία, γλώσσα, κοινωνικές επιστήμες, 

θρησκευτικά, ΤΠΕ, κλπ.) καθώς και με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία συνεισφέρει προς 

την κατεύθυνση της δημοκρατικής αγωγής του πολίτη. 
Να υπάρξει μέριμνα έτσι ώστε να ενσωματωθεί η διδασκαλία της Ιστορίας κατάλληλα στην 

τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της στον διαπολιτισμικό 
διάλογο. 

2. Οι προτάσεις για τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, τους εκπαιδευτικούς και τους 

εμπλεκόμενους φορείς 

Τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, ως ένα μέσο μετάδοσης της ιστορικής γνώσης, 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των συνθηκών για μια ενεργή και  διαδραστική 
εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, οφείλουν να διαθέτουν την ανάλογη δομή και το ανάλογο περιεχόμενο, 

με σκοπό την πολύπλευρη και πολυποίκιλη προσέγγιση των γεγονότων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει:  
να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην ιστορική έρευνα, β) να συνιστούν δεξαμενή άντλησης 

ιστορικών δεδομένων, γ) να διευκολύνουν την πρόσβαση σε διάφορες πηγές, δ) να προκαλούν 
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διάλογο και να εγείρουν τη διατύπωση αποριών στην τάξη και ε) να είναι σχεδιασμένα από ομάδες 

συγγραφέων εξοικειωμένες με την πολιτισμική ποικιλομορφία. 

Πέραν αυτών όμως, οι μεταρρυθμίσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας περιλαμβάνουν τόσο 
ορισμένες αλλαγές στο ρόλο των δασκάλων και των καθηγητών που διδάσκουν το μάθημα, όσο και 

μια σειρά από ικανότητες τις οποίες πρέπει να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. 
Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία/Σύσταση του Συμβουλίου, θα ήταν σκόπιμο: 

α) Να υπάρξει διασύνδεση των εκπαιδευτικών με όλες τις φάσεις των επιδιωκόμενων 

μεταρρυθμίσεων στη διδασκαλία του μαθήματος. 
β) Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες που συντελούνται ήδη σε ακαδημαϊκό επίπεδο 

για μια περαιτέρω ενδελεχή πρακτική εξάσκηση των μελλοντικών δασκάλων και καθηγητών 
Ιστορίας με βάση τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την κοινωνική και πολιτισμική 

ποικιλομορφία, τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καθώς  και τις εξελίξεις στο 

πεδίο των διδακτικών προσεγγίσεων και των στόχων που θέτονται κατά τη διδασκαλία του ιστορικού 
μαθήματος. 

γ) Να συγκροτηθεί ένα ενιαίο πλάνο εκπαίδευσης για όσους διδάσκουν ή θα διδάξουν 
το μάθημα της Ιστορίας, το οποίο να διακατέχεται από μια συνοχή μεταξύ της αρχικής κατάρτισής 

τους σε ακαδημαϊκό επίπεδο και εκείνης που συντελείται μετέπειτα κατά την επαγγελματική τους 

πορεία. 
δ) Να συσταθούν μέσα αξιολόγησης, εποπτείας και πειραματισμού όπου η διδασκαλία 

της Ιστορίας και η κατάρτιση των δασκάλων και των καθηγητών μπορεί να συμβαδίζει με τις 
τρέχουσες εξελίξεις και τις νέες μετατοπίσεις. 

ε) Να διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Ιστορία διαθέτουν 

επαρκή επίγνωση των διαπολιτισμικών συμπεριφορών και των δεξιοτήτων που οι μαθητές πρέπει να 
αποκτήσουν. 

στ) Να δοθεί στους δασκάλους και στους καθηγητές Ιστορίας η ευκαιρία να αποκτήσουν 
ένα σύνολο συγκεκριμένων δυνατοτήτων, τις οποίες με τη σειρά τους θα τις αξιοποιήσουν στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας του αντικειμένου και της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές. Ορισμένες από 

τις δυνατότητες αυτές είναι: η συγκριτική και πολύπλευρη προσέγγιση της ιστορίας, η πρόκληση και 
ο συντονισμός συζητήσεων για τη διατύπωση απόψεων από πλευράς των μαθητών, η ικανότητα 

ανάλυσης των εικόνων, η εφαρμογή μεθόδων που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και εμπλέκουν 
ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης, η συνειδητοποίηση της σημασίας της ανάπτυξης 

συνεργασιών εντός της σχολικής κοινότητας αλλά και εκτός με παράγοντες που ασχολούνται με τη 

μελέτη του παρελθόντος, η αξιολόγηση της διαδικασίας της ιστορικής μάθησης και ο έλεγχός της ως 
προς την ικανοποίηση των κριτηρίων της διαπολιτισμικής προσέγγισης, η ανάπτυξη προσωπικής 

επιθυμίας για συνεχιζόμενη κατάρτιση και επιμόρφωση, η κριτική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων  
τεχνολογικών εργαλείων, η αξιολόγηση των πηγών και των μέσων για τη συγκρότηση συνεργατικών 

δικτύων και η εφαρμογή διαπολιτισμικών προσεγγίσεων. 

Ωστόσο, και οι μαθητές μέσω κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων θα πρέπει να αποκτήσουν 
δεξιότητες, ικανότητες και συμπεριφορές όπως το ενδιαφέρον για την ιστορία, η συνειδητοποίηση 

της πολιτισμικής αμοιβαιότητας και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των λαών, η ανεκτικότητα και η 
αποδοχή απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα και στις πεποιθήσεις των άλλων, η αναγνώριση της 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας ως μιας θετικής πραγματικότητας, η ικανότητα τοποθέτηση της 
κουλτούρας τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η ικανότητα εντοπισμού στερεοτυπικών αντιλήψεων και  

προκαταλήψεων, ο σεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικής άποψης των άλλων, η ικανότητα 

συμμετοχής σε διάλογο και σε διαβουλευτικές διαδικασίες, ο αυτοέλεγχος των συναισθημάτων και 
η κατανόηση απέναντι σε εκείνα που εκφράζουν οι άλλοι, η ικανότητα διαχωρισμού των ιστορικών 

γεγονότων από τις ερμηνείες και τις κρίσεις, η διαμόρφωση και διατύπωση προσωπικών 
συμπερασμάτων για τα γεγονότα, η ικανότητα συγκρότησης έλλογων και αιτιολογημένων κρίσεων, 

καθώς και εκείνη που συνυφαίνεται με την κατανόηση, τη σύγκριση και την ανάλυση ιστορικών 

πηγών διαφορετικού είδους και προέλευσης. 
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H Οδηγία/Σύσταση του 2011 καταλήγει στη διαπίστωση πως μέσα σε ένα περιβάλλον 

μεταβολών σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθούν συνεργασίες 

μεταξύ σχολείων και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διδασκαλίας και της 
μελέτης του παρελθόντος. Τέτοιοι φορείς είναι τα μουσεία, τα ΜΜΕ, οι πολιτιστικοί οργανισμοί, οι 

μνημονικές κοινότητες, τα ιστορικά αρχεία, οι τόποι μνήμης, αλλά και ομάδες τοπικού χαρακτήρα. 
Από κοινού ή μεμονωμένα, όλοι αυτοί οι παράγοντες αλλά και πολλοί άλλοι που συνεισφέρουν στην 

ιστορική παιδεία και στην ιστορική κουλτούρα των νέων και της κοινωνίας γενικότερα, μπορούν να 

ενθαρρυνθούν να οργανώσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για να υπάρξει συνοχή ως προς τους 
στόχους και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις αυτών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης  προτείνει την οργάνωση μιας σειράς επιμορφωτικών μαθημάτων για τους 
δασκάλους ιστορίας και τους διοργανωτές δράσεων ιστορικού περιεχομένου και χαρακτήρα. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μια πολύπλευρη, πολυπρισματική και διαπολιτισμική 

προσέγγιση της διδασκαλίας της Ιστορίας στη νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα,  θα ήταν 
σκόπιμο να: 

α) Υιοθετηθούν διδακτικές μέθοδοι που εξυπηρετούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία.  
β) Συσταθούν και να αναπτυχθούν διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα διδασκαλικών 

ενώσεων, μουσεία ιστορίας ή άλλες οργανώσεις που προάγουν τη μελέτη και τη διάδοση της 

ιστορικής γνώσης. 
γ) Οργανωθούν προγράμματα ανταλλαγής εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της 

Ιστορίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή αφενός η διάχυση καλών πρακτικών και μεθόδων και 
αφετέρου, να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν και να συνεισφέρουν 

συγχρόνως σε διεθνή και ευρωπαϊκά σχέδια εργασίας. 

δ) Ενθαρρυνθούν προσπάθειες συμμετοχής των σχολικών μονάδων ή των τάξεων σε 
ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που αφορούν τη μελέτη της ιστορίας, αξιοποιώντας τα 

τεχνολογικά μέσα. 
ε) Υποστηριχθεί η πρωτοβουλία κάθε κράτους-μέλους για τη διοργάνωση σεμιναρίων 

ιστορίας διαπολιτισμικού χαρακτήρα, απευθυνόμενων σε δασκάλους και καθηγητές που διδάσκουν 

το μάθημα. 

3. Ενδεικτικά παραδείγματα ευρωπαϊκών Projects Ιστορίας με διαπολιτισμικό 

προσανατολισμό 

Κατά το έτος 2014 εκδόθηκε με μέριμνα του Συμβουλίου της Ευρώπης το ηλεκτρονικό 

εγχειρίδιο με τίτλο «Κοινές ιστορίες για μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές» (Shared histories 

for a Europe without dividing lines). Βασιζόμενο στα εξαγόμενα της υλοποίησης ενός 
διακυβερνητικού πρότζεκτ που έλαβε χώρα από το 2010 έως το 2014, το σύνολο του διδακτικού και 

παραδειγματικού μαθησιακού υλικού που περιλαμβάνει το εγχειρίδιο, δύναται να αξιοποιηθεί για 
την αρχική κατάρτιση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

Ιστορία, ενώ το περιεχόμενό του είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο, ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο 

φάσμα των ηλικιακών ομάδων του μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία. Η συγκεκριμένη έκδοση, 
κινούμενη στο πνεύμα της λογικής της διαπολιτισμικότητας και της διδασκαλίας και μάθησης της 

ιστορίας, ευνοεί τον διάλογο με την ετερότητα και τον «Άλλο» κατά τη διαπραγμάτευση ιστορικών 
ζητημάτων, προάγει την πολυπρισματική θεώρηση, αποτελώντας συγχρόνως ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την υπέρβαση ή την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ λαών με συγκρουσιακό παρελθόν ή παρόν. 
Οι «Κοινές Ιστορίες», αντιστρατεύονται τον εθνοκεντρισμό στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Ιστορίας, υπηρετώντας τον πλουραλισμό των ερμηνειών και τη δυνατότητα να φωτιστούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες πτυχές των γεγονότων. Συγχρόνως, παρέχουν την ευκαιρία να εισακουστούν 
και να αποκτήσουν βήμα όλες οι αλληλεπιδρούσες διαθέσιμες (συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες) φωνές 

που εμπλέκονται σε μια κοινή παρελθοντική πραγματικότητα. Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να 
αποδυναμώσει τα στερεότυπα και τις ιδεοληψίες που απορρέουν απ’ το παρελθόν, να αποδομήσει 

μύθους που συνυφαίνονται με την ταυτότητα και κυρίως, να δημιουργήσει μια θετική εικόνα για τον 
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«Άλλο», καλλιεργώντας την ανοχή και μετασχηματίζοντας τις συγκρούσεις σε ένα πεδίο διαλόγου 

και ανάδυσης πολλαπλών κοινών ιστορικών εμπειριών για γεγονότα, ακόμα κι αν οι προβαλλόμενες 

αλήθειες ή οι ερμηνείες διακατέχονται από ετερογένεια. 
Στις «Κοινές Iστορίες» προέχουν οι όμοιες ή αμοιβαίες εμπειρίες των ατόμων για τα ιστορικά 

γεγονότα και όχι τόσο οι διαφορετικές ερμηνείες που διαμορφώνουν γι’ αυτά. Ως εκ τούτου, η 
έμφαση δίνεται στη συνειδητοποίηση του κοινού παρελθόντος των ανθρώπων και της ιδέας ότι η 

ιστορία κάποιου αποτελεί συγχρόνως και ιστορία των πολλών ενώ με τη σειρά της η ιστορία των 

πολλών μπορεί να συνιστά και ιστορία του «Άλλου». Το εγχείρημα των «Κοινών Ιστοριών» μέσα σε 
έναν αστερισμό διαφορών, επιχειρεί επί της ουσίας να αναδείξει ένα σύνολο κοινών τόπων με 

διαστάσεις ιστορικές, πολιτισμικές και γεωγραφικές-χωρικές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η 
γνώση του κοινού ιστορικού παρελθόντος των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αντιπαλεύονται οι δογματικές ιστορικές βεβαιότητες, προλαμβάνονται οι συγκρούσεις στο παρόν, 

εξομαλύνονται εκείνες που πηγάζουν από το παρελθόν και προωθούνται διεργασίες που συντείνουν 
προς τη συμφιλίωση των λαών, την ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου σύμφωνα και με τις νόρμες 

της Λευκής Βίβλου, την αμοιβαιότητα και την ενσυναίσθηση διαμέσου της κατανόησης των 
αλληλεπιδράσεων των εθνών και των συγκλίσεων που παρατηρούνται κατά την ιστορική τους 

διαδρομή. Η όλη συγκρότηση του διδακτικού υλικού των «Κοινών Ιστοριών», που 

πραγματοποιήθηκε σε ένα πλαίσιο ενεργητικής μάθησης και με βασικό στοιχείο την 
πολυπρισματικότητα, επιδιώκει την καλλιέργεια ιστορικών δεξιοτήτων, περιλαμβάνοντας τα εξής 

τέσσερα κύρια θέματα: α) οι συνέπειες της Βιομηχανικής Επανάστασης, β) η εξέλιξη της 
εκπαίδευσης, γ) τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης και δ) η Ευρώπη και ο κόσμος. 

Κάθε άξονας της θεματολογίας εμπεριέχει υποθέματα και επιμέρους ενότητες διαρθρωμένες με βάση 

την πρωτοβάθμια σχολική εκπαίδευση (8 -12 ετών), την κατώτερη δευτεροβάθμια (11- 14 ετών) και 
την ανώτερη δευτεροβάθμια (15 - 18 ετών). 

Υπό το πρίσμα τόσο της άποψης ότι η διδασκαλία της Ιστορίας μπορεί να συμβάλλει στην 
κατανόηση και στην ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των ατόμων και των εθνοτήτων της Ευρώπης, όσο 

και της Οδηγίας/Σύστασης 1880 του 2009 για την εξομάλυνση των σχέσεων και τη συμφιλίωση 

μεταξύ λαών με συγκρουσιακό παρελθόν ή συνεχείς μετασυγκρουσιακούς κλυδωνισμούς, 
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο ένα δωδεκαετές εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά την τετραετία 2012-2016 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε 
συνεργασία με τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ), εκπονήθηκε ένα σχέδιο εργασίας 

στο πεδίο της διδασκαλίας της Ιστορίας, καρπός του οποίου υπήρξε η έκδοση ενός ηλεκτρονικού 

διαδραστικού βιβλίου με τίτλο «Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μέσω της διδασκαλίας και της 
μάθησης της Ιστορίας» (Developing a culture of co-operation when teaching and learning history), 

το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς του νησιού. Το εγχειρίδιο αυτό, βασιζόμενο σε μια σειρά 
σεμιναρίων που οργανώθηκαν στην Κύπρο, δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο υλικό 

για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών κατά τη φάση των σπουδών τους, καθώς επίσης και για τη 

συνεχή επιμόρφωσή τους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στην 
εκπαίδευση. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν από το πρόγραμμα ήταν η ευαισθητοποίηση γύρω από 

τη διδασκαλία και την ιστορική μάθηση σε ένα ετερογενές και παγκοσμιοποιημένο πολιτισμικό 
περιβάλλον, η μύηση στην πολυπρισματικότητα, η αποδόμηση υφιστάμενων στερεοτυπικών 

αντιλήψεων και προκαταλήψεων, η υιοθέτηση συμφιλιωτικής οπτικής σύμφωνα και με τα όσα 
αναφέρονταν στην Οδηγία/Σύσταση 2011 (6) για την ανάγκη διαπολιτισμικού διαλόγου και την 

εικόνα του «Άλλου» στη διδασκαλία του ιστορικού μαθήματος, η απόκτηση δεξιοτήτων από τους 

νέους Κυπρίους στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας που θα τους επέτρεπαν να ζουν αρμονικά 
και να συνεργάζονται ξεπερνώντας τις συγκρουσιακές καταστάσεις που πηγάζουν απ’ το παρελθόν, 

η καλλιέργεια της  ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης, η αμοιβαιότητα στο 
σεβασμό και η εφαρμογή τεχνικών ενεργής ακρόασης στο διάλογο. Ως προς τη διάρθρωση του 

ηλεκτρονικού βιβλίου, αυτή περιελάμβανε επτά ενότητες επιμορφωτικού χαρακτήρα, οι οποίες 
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εξέταζαν θεμελιώδεις πτυχές για την ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος. Τις ενότητες αυτές 

συγκροτούσαν τα εξής ζητήματα: 

α) Η διαφοροποίηση οφείλει να ταυτίζεται με το διαφορετικό; 
β) Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ως ιστορικής δεξιότητας 

γ) Φύλο και συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς 
δ) Τα στερεότυπα και η αντιμετώπισή τους 

ε) Συνύπαρξη κοινωνιών 

στ) Η κατανόηση της ιστορίας διαμέσου της αξιοποίησης υλικού, προερχόμενου από τη 
βιομηχανία του κινηματογράφου, την τέχνη και τη λογοτεχνία 

ζ) Διδάσκοντας ιστορία στην εποχή της ψηφιοποίησης και της  πληροφορίας 
Το υλικό όλων των ενοτήτων χαρακτηρίζονταν από ποικιλομορφία, αφού εμπεριείχε εκτός από 

κείμενα, διαγράμματα, πίνακες, φωτογραφικά τεκμήρια και άλλο οπτικό υλικό, συνεντεύξεις, φύλλα 

εργασίας με σχετικές ερωτήσεις, καθώς και σχέδια μαθημάτων. Το παραπάνω πρότζεκτ, σε όλες του 
τις χρονικές φάσεις, αποτέλεσε προπομπό με τις ιδέες και τις προσεγγίσεις του για ένα ακόμα που 

ακολούθησε σε διακυβερνητικό επίπεδο υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.  Το εν λόγω πρόγραμμα με τίτλο «Eκπαίδευση για την πολυμορφία και τη δημοκρατία: η 

διδασκαλία της ιστορίας στη σύγχρονη Ευρώπη» (Educating for Diversity and Democracy: teaching 

history in contemporary Europe) σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί σε δύο στάδια (Παληκίδης, 
2019:517). 

4. Η ελληνική πραγματικότητα 

Το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ιστορία στο δημόσιο χώρο, η κυριαρχία των νέων 

τεχνολογιών στη μετάδοση της ιστορικής πληροφορίας, ο πλουραλισμός των μέσων διεπαφής των 

μαθητών με την ιστορική γνώση εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και οι προκλήσεις 
της παροντικής κοινωνικής πραγματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (έκρηξη 

μεταναστευτικών και προσφυγικών μετακινήσεων, πολυπολιτισμική σύνθεση των κοινωνιών των 
εθνικών κρατών, ενίσχυση ακραίων ιδεολογιών και εθνικισμού, γεωπολιτικές συγκρούσεις, 

οικονομική και πολιτισμική παγκοσμιοποίηση) έχουν εντείνει τη συζήτηση γύρω από το ρόλο που 

πρέπει να επιτελεί στη σύγχρονη εποχή η σχολική ιστορία. Στις τάξεις των εκπαιδευτικών αρχίζει 
πλέον να αρθρώνεται όλο και συχνότερα η άποψη για αλλαγές, εναλλακτικές προσεγγίσεις και 

βελτιώσεις τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας όσο και στις στοχεύσεις της Ιστορίας. Κάτι αντίστοιχο 
όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει κι από την πλευρά των φορέων χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

του μαθήματος, που εξακολουθούν να κωφεύουν ή να παλινωδούν απέναντι στο αίτημα για μια 

ουσιαστική αναμόρφωση των ΑΠΣ, των σχολικών εγχειριδίων και των στρατηγικών στη διδασκαλία 
της Ιστορίας, ούτως ώστε το εν λόγω μάθημα να μπορέσει να καταστεί ελκυστικό στους μαθητές και 

να συμβαδίσει αφενός με τις ακαδημαϊκές εξελίξεις στο πεδίο της ιστοριογραφίας και της διδακτικής 
της και αφετέρου, με τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών τον 21ο αιώνα (Πανταζής, 1992). Οι 

πρόσφατες επίμαχες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας ότι η Ιστορία στο σχολείο δεν θα πρέπει να 

έχει επ’ ουδενί κοινωνιολογικό χαρακτήρα αλλά χαρακτήρα ενός μαθήματος με βασική του 
αποστολή την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης (Σωτήρης, 2019) καταδεικνύει την απροθυμία 

των πολιτικών ηγεσιών να αποδεσμεύσουν απ’ το ιδεολογικό άρμα της εξουσίας τη μελέτη του 
παρελθόντος στο σχολείο και να άρουν έτσι τους όποιους περιορισμούς ασκούν στο επίσημο 

ιστορικό αφήγημα. Η σύγχρονη προσέγγιση και αναμόρφωση του μαθήματος στο σχολείο όμως, 
επιτάσσει στο πεδίο της σκοποθεσίας χειραφέτηση απ’ τον παραδοσιακό εθνικό φρονηματισμό και 

αρμονική σύζευξη της διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας και της καλλιέργειας ιστορικής 

συνείδησης. Τα δύο αυτά στοιχεία οφείλουν να λειτουργούν παραπληρωματικά και όχι ετεροβαρώς 
ή υπονομευτικά το ένα προς το άλλο. 

Η διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, όπως και η εγχάραξη εθνικής συνείδησης, θεωρούνται ως 
έναν βαθμό αναγκαία, αφού εγκιβωτίζουν το συλλογικό είναι και συναρμόζουν πολλαπλές επιμέρους 

ταυτότητες υπό τη σκέπη ενός συλλογικού συνανήκειν. Συνυφαίνονται δε με την επίγνωση των 
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επιτευγμάτων και των αποτυχιών του έθνους, των κοινών αγώνων αλλά και των συγκρουσιακών 

στιγμών, των συγκλίσεων αλλά και των διαφοροποιήσεων, των αλληλεπιδράσεων με τους 

υπόλοιπους πολιτισμούς, αλλά και της θέσης του έθνους στο ευρωπαϊκό και διεθνές στερέωμα. 
Ωστόσο, η ανάπτυξη εθνικής συνείδησης δεν πρέπει να έχει στον πυρήνα της ξεπερασμένες 

ελληνοκεντρικές παρορμήσεις, διαστρεβλωτικές ιστορικές αναγνώσεις ή μυθικές συλλήψεις του 
έθνους ούτε και πρέπει να θεωρείται αβασάνιστα και αυτόχρημα συνώνυμη της υποτίμησης των 

άλλων ταυτοτήτων ή πολιτισμικών ετεροτήτων. Πρέπει να έχει ως θεμελιώδες δομικό στοιχείο της 

την αντίληψη πως εθνικό θεωρείται ό,τι συνάμα είναι και αληθές και ωφέλιμο για το έθνος ό,τι το 
διαφυλάττει από την υπερβολή, την ιστορική πλάνη, τη μισαλλοδοξία και την ξενοφοβία.  

Ως εκ τούτου, η γνώση του εθνικού εαυτού στο σχολείο χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με έναν 
θετικό, ψύχραιμο και συνάμα κριτικό τρόπο, μακριά από απλουστευτικές δαιμονοποιήσεις ή 

επιχειρήματα εσωστρεφούς ιδεοληπτικής αυταρέσκειας, τα οποία αβρόχοις ποσί προάγουν μια 

νομοτελειακή εξιδανίκευση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, βασισμένης αποκλειστικά στην 
υπεριστορική και αδιάλειπτη συνέχεια του ελληνισμού αλλά και στους «γνήσιους» δεσμούς των 

ατόμων με το έθνος. Οι εν λόγω «γνήσιοι» δεσμοί, ταυτιζόμενοι διαχρονικά με το αέναο σχήμα 
ελληνικότητα-ελληνικός πολιτισμός-ελληνορθόδοξη παράδοση-ελληνική γλώσσα, συντηρούν το 

ιδεολόγημα της κατασκευής μιας ενιαίας και συμπαγούς εθνικής ταυτότητας, κλειστής και σχεδόν 

αμετάκλητης ή αμετάβλητης μέσα στο χρόνο. Η σημερινή εποχή όμως επιτάσσει μια νέα ανάγνωση 
και ανανοηματοδότηση της εθνικής ταυτότητας, όχι με σκοπό την εθνοαποδόμηση και την κατάλυση 

των ειδοποιών γνωρισμάτων του έθνους, αλλά με μέλημα τον εμπλουτισμό των χαρακτηριστικών 
της, έτσι ώστε να καταστεί ευρύχωρη (Λιάκος, 2013) και συμπεριληπτική απέναντι στην πολιτισμική 

διαφορά και στην ετερότητα.  

Τα κυρίαρχα εθνικά αφηγήματα για το παρελθόν, που διαχέονται μέσω της διδασκαλίας του 
μαθήματος της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο, συνιστούν βασικά υλικά για την οικοδόμηση της 

ταυτότητας των συλλογικοτήτων και του αισθήματος του συνανήκειν. Αν και εξακολουθούν να 
διαπνέονται απ’ το εθνοκεντρικό στοιχείο και να συγκεντρώνουν πληθώρα επικρίσεων από τους 

θιασώτες της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, η εμβριθής γνώση τους, ειδικά από τους μαθητές 

της πρώτης βαθμίδας της εκπαίδευσης, μπορεί να αξιοποιηθεί υπό προϋποθέσεις ως μια χρήσιμη 
πλατφόρμα για τη συγκρότηση ευρύτερων ερμηνευτικών σχημάτων στο πλαίσιο της νέας 

πολυπολιτισμικής και διεθνοποιημένης παροντικής πραγματικότητας (Σακκάς, 2019). Ακόμα κι έτσι 
όμως τα οφέλη για τους μαθητές θα είναι μικρότερα συγκριτικά με την προοπτική μιας  συνολικής 

επαναθεώρησης των εθνικών ιστορικών αφηγημάτων, όχι στη βάση μιας αντικατάστασής τους από 

νέα εθνοκεντρικά ιστορικά αφηγήματα, αλλά περισσότερο στη βάση συγκρότησης νέων 
πλουραλιστικών αφηγημάτων, σε καμία περίπτωση όμως θολών ή χαοτικών ούτε και ρευστών ή 

σχετικιστικών ως προς το αυτοπροσδιοριστικό στοιχείο της ελληνικότητας. Απ’ την άλλη, η 
διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης συνιστά ίσως τον πιο επίκαιρο στόχο της ιστορικής 

εκπαίδευσης, η πραγμάτωση του οποίου συνδέεται με την απόκτηση της ικανότητας των μαθητών 

να στοχάζονται και να αναλύουν κριτικά το παρελθόν, βασιζόμενοι σε μια σειρά διερευνητικών 
εργαλείων, ιστορικών εννοιών και μεθόδων. Μέσω της διαδικασίας αυτής τα παιδιά και οι έφηβοι 

έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν έλλογα επιχειρήματα και να οδηγηθούν σε πολλαπλές ερμηνείες 
και αναγνώσεις των γεγονότων του χθες, οι οποίες συνδράμουν σημαντικά στην προσπάθεια 

αποϊδεολογικοποίησης του παρελθόντος και κατανόησης τόσο της ιστορικής εξέλιξης όσο και του 
παροντικού κόσμου.  

5. Συμπεράσματα 

Αναμφισβήτητα, η ιστορική εκπαίδευση και η σχολική Ιστορία, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, 
βρίσκονται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Στη συγκυρία αυτή πρέπει να επιλέξουν με 

υπευθυνότητα και χωρίς υπερβολές ή φετιχιστικές αποδομητικές αναγνώσεις του παρελθόντος την 
πιο ωφέλιμη κατεύθυνση για τους νέους και τις κοινωνίες, έτσι ώστε να επιτύχουν να καταστήσουν 

την απόκτηση της ιστορικής γνώσης και την ενασχόληση με την Ιστορία πρακτικά χρήσιμη στην 
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καθημερινή ζωή, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του παρόντος και στις σχέσεις των ανθρώπων, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των συλλογικοτήτων και τις συνθήκες που 

διαμορφώνονται στα εθνικά και υπερεθνικά περιβάλλοντα. Μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα 
αναφύονται καινούργιες τάσεις και συντελούνται μετασχηματισμοί σε κοινωνικό, πολιτικό, 

οικονομικό, γεωγραφικό, αξιακό, ηθικό, τεχνολογικό και επιστημολογικό επίπεδο, με τους οποίους 
η ιστορική εκπαίδευση καλείται να συμβαδίσει αναπροσαρμόζοντας τη στοχοθεσία της, το 

περιεχόμενό της και τις μεθοδολογικές της επιλογές, προκειμένου να επιτύχει να μετεξελιχθεί αφενός 

σε ένα θελκτικό πεδίο μάθησης για τους εκπαιδευόμενους και αφετέρου, σε έναν πυλώνα 
καλλιέργειας δημοκρατικής κουλτούρας, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, σεβασμού της ετερότητας, 

ανάδειξης της πολυφωνίας, και προώθησης της συμφιλίωσης μεταξύ των λαών. Η Ελλάδα οφείλει 
να προσαρμοστεί σε αυτές τις νέες συνθήκες κάνοντας το μεγάλο βήμα για ουσιαστικές αλλαγές στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, τέτοιες που θα την καθιστούν από ουραγό σε πρωτοπόρο 

της κατάλυσης των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των λαών. 
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ΤΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ» ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
 

Γιαννούλη Καλομοίρα   

Med.  στις Επιστήμες της Αγωγής, Med. στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Φιλόλογος 

 

Περίληψη  

Η πανδημία covid-19 δημιούργησε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε όλες τις πτυχές της 

καθημερινότητας του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής. Σκοπός της εν λόγω 
εισήγησης, λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή πραγματικότητα στην οποία καλείται να επικοινωνήσει 

το «παιδαγωγικό ζεύγος», είναι να προσεγγίσει αρχικώς τα προφανή πλεονεκτήματα που δύναται να 
προσφέρει η ψηφιακή σε σχέση με την παραδοσιακή πραγματικότητα. Εν συνεχεία, να εντοπίσει 

βασικές προκλήσεις που καλούνται να «υπερβούν» οι εκπαιδευτικοί στη μετάβασή τους στη 

διαδικτυακή εκπαίδευση και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία 
ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μάθησης. Επίσης, καθίσταται σαφές ότι ο 

εκπαιδευτικός προ(σ)καλείται να συμβάλλει στο μετασχηματισμό του μέχρι πρότινος συμβατικού 
περιβάλλοντος μάθησης σε ψηφιακό-διαδραστικό, υποτάσσοντας την Τεχνολογία στην 

Παιδαγωγική. Επιπροσθέτως, να υπερθεματίσει τη χρήση της ψηφιακής επικοινωνίας στη 

δημιουργία μιας «κοινότητας μάθησης» που, εν τέλει, προωθεί τη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία με πρωταγωνιστές τον εκπαιδευτικό και το μαθητή. 

 

Λέξεις κλειδιά: Παιδαγωγικό ζεύγος, ψηφιακή τάξη, κοινότητα μάθησης, μετασχηματισμός, 

επικοινωνία. 

1. Εισαγωγή 

Τον τελευταίο χρόνο η χώρα μας, όπως και όλος ο πλανήτης καλείται να αντιμετωπίσει 

πρωτόγνωρες καταστάσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας λόγω της 
πανδημίας covid-19 που θέτει τον άνθρωπο σε κάθε είδους αποστέρηση και οτιδήποτε περιβάλλει 

αυτόν. Επιπλέον, ο Ράπτης (2020) τονίζει ότι ο άνθρωπος στην περίοδο της «υγειονομικής 

καραντίνας»  βιώνει σε ακραίο βαθμό την τεχνολογική επανάσταση σε κάθε του κίνηση ως πτυχή 
της παγκοσμιοποίησης. Όλοι οι χώροι κοινωνικοποίησης του ατόμου, μεταξύ άλλων, και της 

εκπαίδευσης,  αναστέλλουν επ’ αόριστον τη λειτουργία τους με κίνδυνο την πιθανή αποδόμηση ή 
διάσπασή τους, ενώ εμφανίζεται στο παγκόσμιο προσκήνιο η σημασία της ταχύτατης ψηφιοποίησης 

όλων των τομέων της διακυβέρνησης των χωρών και ο άμεσος «τεχνολογικός αλφαβητισμός» των 

πολιτών (Παπακωνσταντίνου, 2020‧ Politis et al., 2020). 
Σύμφωνα με τον Ράπτη (2020) σε περιόδους δυσκαμψίας, όπως αυτές της πρόσφατης 

πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, προέχει ο ψηφιακός προγραμματισμός και σχεδιασμός ποιοτικών 
αλμάτων που θα «διευκολύνει» το κοινωνικo-οικονομικό και εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας με 

τη δημιουργία νέων μορφών επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Από τον 

προαναφερόμενο «τεχνολογικό αλφαβητισμό» δε θα μπορούσε να λείψει το «παιδαγωγικό ζεύγος» -
εκπαιδευτικοί και μαθητές- το οποίο καλείται να ανταποκριθεί στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα 

που διαμορφώνεται υπο το πρίσμα των νέων τεχνολογιών, μιας σχετικής αυτονομίας των σχολικών 
μονάδων και του καίριου ρόλου του εκπαιδευτικού (Χτούρης & Ζήση, 2020).   

Η εκπαίδευση καλείται να ακολουθήσει μια μετασχηματιστική πορεία με το «παιδαγωγικό 
ζεύγος» να παρέχει και να λαμβάνει αντίστοιχα τη διδασκαλία με διαφορετικές ταχύτητες, το γονέα 

να συμμετέχει «αναγκαστικά» στη διαδικασία της μάθησης του παιδιού με ποικίλους τρόπους και το 

μαθητή να απομακρύνεται από τη σχολική κουλτούρα με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτή 
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(Παπακωνσταντίνου, 2020). Η αμηχανία των αποδεκτών, αρχικά, είναι έκδηλη στους μαθητές και 

κατ΄ επέκταση τους γονείς οι οποίοι καλούνται να εμπλακούν, αναλαμβάνοντας ρόλο «βοηθού 

εκπαιδευτικού», αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες εξασφάλισης παροχής ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και πλήρους εξοπλισμού αυτών, χειρισμού βασικών λειτουργιών των συστημάτων ασύγχρονης 

πλατφόρμας και τηλεδιάσκεψης, συνεχούς επικοινωνίας με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς σε 
σχέση με την παρακολούθηση της τηλεκπαίδευσης, της οργάνωσης και ολοκλήρωσης των εργασιών 

του μαθητή (εκτυπώση φύλλων εργασίας, αποστολή email στους εκπαιδευτικούς με απαντήσεις, 

ανάρτηση αρχείων στις πλατφόρμες e-Class και e-Me ), καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης (Σοφός, 
2020).  

Αναμφισβήτητα, η μετάβαση από την παραδοσιακή στην ψηφιακή τάξη συντελείται σε 
παγκόσμιο επίπεδο σε όλο το διάστημα της πανδημίας με μερική ή ολική επιτυχία. Ομάδα ερευνητών 

στη Σκωτία διερευνά τον τρόπο προσέγγισης και προσαρμογής  των εκπαιδευτικών στην 

πραγματικότητα της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, προσπαθώντας να διερευνήσει τον «τρίτο χώρο» 
που έχει δημιουργηθεί μέσω διαδικτυακής μικτής διδασκαλίας και μάθησης (Foy, Johnston, 

Mulligan, & Shanks, 2020). Επίσης, σε έρευνα των Bauer, Kolb και Wiedemann (2020) φαίνεται ότι  
η μετάβαση από τη συμβατική στην ψηφιακή τάξη δημιουργεί, μερικώς, ψηφιακή ανασφάλεια στους 

εμπλεκόμενους, αφού οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν έλλειψη ψηφιακού εξοπλισμού στους μαθητές. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές δυσκολεύονται να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο, παραδεχόμενοι 
ότι τα ψηφιακά υλικά τα χρησιμοποιούσαν ελάχιστα, πριν τον covid-19 και ως εκ τούτου είναι 

αναγκαία η προώθηση ψηφιοποίησης στα σχολεία της Γερμανίας. Η πορτογαλική εμπειρία δείχνει 
ότι το υποχρεωτικό κλείσιμο της πλειοψηφίας των κοινωνικών θεσμών επιβάλλει απρόβλεπτους 

μετασχηματισμούς με την εκπαιδευτική κοινότητα να αναπτύσσει από μέρα σε μέρα διαδικτυακές 

δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης παρά τις «τεχνολογικές δυσκολίες» που αντιμετωπίζουν 
γονείς και μαθητές με την αρωγή του Υπουργείου Παιδείας το οποίο προχωρά σε διάθεση πόρων, 

συλλογή πρακτικών και συνεργασιών και υποστήριξη του «παιδαγωγικού ζεύγους» (Cardoso &  
Bastos, 2020).  

Ερευνητικά δεδομένα των Albaner, Kastner-Hauler και Tengler (2020) αναφορικά με τις 

απαιτήσεις για τον περιορισμό της πανδημίας αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική πανεπιστημιακή  
κοινότητα της  Αυστρίας αντιμετώπισε την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση παρά τις δυσκολίες ως  μια 

πρόκληση, κατασκευάζοντας εκπαιδευτικές πλατφόρμες, διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς στην 
προσπάθεια τους να παρέχουν διαδικτυακή εκπαίδευση, εστιάζοντας πάραλληλα στους μαθησιακούς 

στόχους, στο κίνητρο και την επικοινωνία μεταξύ του «παιδαγωγικού ζεύγους». Στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τα δεδομένα της πανελλαδικής έρευνας των Γιασιράνη και Σοφού (2020) στην αρχή οι 
εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων διακατέχονται από 

συναισθήματα άγχους και ανασφάλειας τα οποία σταδιακά αντιμετωπίζονται μέσω άτυπων 
επιμορφώσεων από συναδέλφους ή ατομικής προσπάθειας αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων 

στην υποστήριξη του ψηφιακού περιβάλλοντος.  

Συνεπώς, παρά τις αρχικές τεχνικές και συναισθηματικές δυσκολίες η παγκόσμια εκπαιδευτική 
κοινότητα ανταποκρίνεται στην ψηφιακή πρόκληση με τη δημιουργία «κοινοτήτων μάθησης» και 

την αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Καταληκτικά, σε 
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι η πανδημία δημιουργεί προβληματισμό, 

κινητοποίηση στα εμπλεκόμενα μέλη με όσα μέσα διατίθενται, προσωρινώς, με ανταλλαγή εμπειριών 
στο «εκπαιδευτικό γίγνεσθαι» και με εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών μοντέλων κατάρτισης τα οποία 

δύνανται να δοκιμασθούν και να ενσωματωθούν στη σχολική ζωή, αν αποτελέσουν  προστιθέμενη 

αξία, πρωτίστως, για το «παιδαγωγικό ζεύγος» (Γιαννούλη & Αναστασίου, 2020‧ Γιαννούλη, 2020). 

2.1. Φιλοσοφικές και παιδαγωγικές παραδοχές στη παραδοσιακή – ψηφιακή διδασκαλία 

Τις τελευταίες δεκαετίες η εκπαίδευση «γνωρίζει» εκτός από τη συμβατική εκπαίδευση 
(πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία), την εξ’ αποστάσεως (σύγχρονη ή ασύγχρονη) ηλεκτρονική 

μάθηση. Η διδασκαλία σύμφωνα με το Σοφό (2015) παρουσιάζει μεταβάσεις σε σχέση με το χώρο 
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που πραγματοποιείται (μετρικός ή ψηφιακός) και σε σχέση με το χρόνο (σύγχρονη ή ασύγχρονη). Η 

πραγματοποίηση της κάθε είδους διδασκαλίας γίνεται μέσω των ψηφιακών μέσων τα οποία 

επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, υποκαθιστώντας τα κλασικά μέσα, διευρύνοντας τη 
δυνατότητα παραδοσιακών μέσων, διαμορφώνοντας την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ως νέα μορφή 

διδασκαλίας, ενώ προκαλούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και, κυρίως, το «παιδαγωγικό ζεύγος» να 
ενταχθεί στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.  

Στις Μετανεωτερικές κοινωνίες, όπου κυριαρχεί η κοινωνία της πληροφορίας και γνώσης, 

προβάλλονται αξιώσεις για αλλαγή της διδακτικής διαδικασίας με στόχο την πρόσκτηση 
διαφοροποιημένων ικανοτήτων και προσόντων. Το άτομο καλείται να αναπτύξει ετοιμότητα στις 

νέες μορφές μάθησης για να ανταποκριθεί στις μεταβολές των επικοινωνιακών εκπαιδευτικών 
πεδίων. Στα γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας συμπεριλαμβάνονται οι νέες Τεχνολογίες με 

απαραίτητη κατεύθυνση του ατόμου το γραμματισμό και την επάρκεια στα ψηφιακά μέσα η οποία 

επηρεάζει ως ένα βαθμό τη σχέση στο διδακτικό τρίγωνο, βοηθώντας στη δημιουργία ευέλικτων και 
ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης με αποτέλεσμα οι μαθητές να «κινούνται διδακτικά» 

αυτορυθμιζόμενοι και δημιουργώντας το προσωπικό μαθησιακό στυλ τους (Κούρτη, 2018‧ Σοφός, 
Κώστας, & Παράσχου, 2015‧ Σοφός, 2020). 

Το «διδακτικό τρίγωνο» μεταβάλλεται σε «διδακτικό τετράγωνο» με κυρίαρχους το μαθητή, τον 

εκπαιδευτικό, το περιεχόμενο και τα Μέσα, αφού η κατασκευή των Μέσων «απαιτεί» διαφορετικές 
προσεγγίσεις ως προς τη διδασκαλία και εργασία όλων των μελών. Η χωροχρονική απόσταση που 

δημιουργεί η ψηφιακή τάξη συγχρόνως απομειώνεται, καθώς η πληροφορία είναι αποθηκευμένη σε 
ψηφιακή μορφή και το άτομο μπορεί να την εντοπίσει μέσω της μηχανής αναζήτησης.  Από τη δια 

ζώσης διδασκαλία το «παιδαγωγικό ζεύγος» μεταβαίνει στην παιδαγωγική επικοινωνία και 

διδασκαλία μέσω της «απόστασης», αφού επιτρέπεται μόνο ο διαδικτυακός διάλογος. Έτσι, το 
«παιδαγωγικό ζεύγος» βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση της αλληλεπίδρασης, της παραγωγής 

συναισθημάτων, στάσεων και αντιλήψεων που δημιουργείται στο μετρικό πεδίο μάθησης κατά τις 
μαθησιακές δραστηριότητες μέσω διαλέξεων και του ακαθόριστου χώρου και χρόνου που προβάλλει 

στο ψηφιακό περιβάλλον σύμφωνα με τους  Kron και Sofos (2003, όπ. αναφ. στο Σοφός, 2015), 

καθώς το «παιδαγωγικό ζεύγος» ανατρέπει και οπτικοποιεί την προφορική παράδοση μάθησης 
(Σοφός, 2015). 

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να προσεγγίσουν ολιστικά τη δημιουργία 
ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων μάθησης ως προς το είδος της τεχνολογικής δομής, ως 

προς τον κώδικα, ως προς τον τρόπο που αξιοποιούνται οι πληροφορίες, ως προς το διδακτικό 

σχεδιασμό, ως προς το βαθμό εμπλοκής που επιτρέπουν στους μαθητές τα ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός καλείται να μετασχηματίσει ένα συμβατικό περιβάλλον 

μάθησης σε ψηφιακό το οποίο, πρωτίστως, να είναι διαδραστικό μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 
(Σοφός κ. συν., 2015). 

 

2.2. Ο εκπαιδευτικός στις προκλήσεις του σχηματισμού της  διαδικτυακής επικοινωνίας  

Η χρήση του όρου e-learning σύμφωνα με τους Σοφό και Kron (2010) παραπέμπει στην 

αναγκαία προϋπόθεση της χρήσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου με το διαδίκτυο 
μέσω των οποίων πραγματοποιείται η διαδικτυακή επικοινωνία, υποκαθιστώντας τις λειτουργίες των 

παραδοσιακών μέσων, μεταβάλλοντας τον κλασικό πίνακα σε ψηφιακό, προτάσσοντας καινοτόμες 
εφαρμογές (εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση), εμπλέκοντας όλα τα μέρη και μέλη σε προκλήσεις 

που πρέπει να ξεπεραστούν για την ομαλή ένταξη τους στη νέα πραγματικότητα κατά τη διδακτική 

διαδικασία.  
Όσον αφορά στη διαδικασία της μάθησης, ο όρος e-learning υποδηλώνει όλες τις μορφές 

μάθησης στις οποίες χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την παρουσίαση του διδακτικού 
περιεχομένου και την ενδυνάμωση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης τόσο του «παιδαγωγικού 

ζεύγους» μεταξύ του όσο και στην αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την διάδρασή 
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του με τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. Όσον αφορά στο σχεδιασμό της ψηφιακής διδασκαλίας, οι 

εκπαιδευτές-εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους αναφορικά με τον τρόπο και το ύφος με το 

οποίο θα μεταφέρουν τη γνώση, ιδιαιτέρως, σε συγκεντρωτικά συστήματα, όπως της Ελλάδας που 
δεν μπορούν πλήρως να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσουν τις γνώσεις στον 

εκπαιδευόμενο (Σοφός κ. συν., 2015). 
Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής μάθησης ο εκπαιδευτικός ανάλογα με 

την κατεύθυνση που θέλει να δώσει στο σχεδιασμό της μάθησης κινείται, εντασσόμενος, αυτομάτως, 

σε μία από τις τέσσερεις θεωρήσεις του σχηματισμού της ψηφιακής μάθησης. Σύμφωνα με την πρώτη 
θεώρηση ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στο μέσο με το οποίο γίνεται η μεταφορά της γνώσης μέσω 

του εκπαιδευτικού ή του εγχειριδίου, μεταβάλλοντας τον εκπαιδευτικό ως διευκολυντή-πομπό και 
τον εκπαιδευόμενο το δέκτη που λαμβάνει αυτή τη γνώση. Η δεύτερη θεώρηση εστιάζει στο 

γνωστικό αντικείμενο και στο βαθμό κατοχής και μετάδοσής του από τον εκπαιδευτικό (Rothwell & 

Kazanas, 2008‧ Σοφός κ. συν., 2015‧ Daniel, 2020).  
Προχωρώντας στην τρίτη θεώρηση, διαφαίνεται μια παιδαγωγική προσέγγιση, αφού δίνεται 

έμφαση στο μετασχηματισμό του υλικού από τον εκπαιδευτή σε σχέση με το σχεδιασμό του 
εκπαιδευτικού υλικού και τις δραστηριότητες που θα οργανώσει ανάλογα με τον πληθυσμό-στόχο 

που κάθε φορά «διαθέτει». Σε αυτή τη θεώρηση η τεχνολογία υποτάσσεται στο σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού με σκοπό ο εκπαιδευτικός να προσαρμόσει το υλικό του στις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά γεωγραφικά και κοινωνικο-οικονομικά 

στρώματα. Η τέταρτη θεώρηση αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτή ως διαμεσολαβητή ανάμεσα στη 
γνώση και το μαθητή, ώστε να αποκτήσει μια βιωματική σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο 

θα το αμφισβητήσει ή θα το υιοθετήσει (Βοσνιάδου, 2001). 

Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός καλείται να σχεδιάσει άμεσα ή έμμεσα το δικό του εκπαιδευτικό 
περιβάλλον για το εκπαιδευτικό κοινό, διαμορφώνοντας εκτός από την πρόσβαση στις πληροφορίες, 

την παρουσίαση, τη διανομή, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με το διδακτικό περιεχόμενο. 
Μια πολύ σημαντική διάσταση για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης αποτελεί η 

επικοινωνία η οποία πρέπει να είναι αμφίδρομη, αφού δεν περιοριζόμαστε μόνο στην κατοχή 

εξοπλισμού αλλά ο εκπαιδευτικός προχωρά στην παιδαγωγική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών 
και στο βαθμό που επηρεάζουν τη διδακτική και παιδαγωγική αλληλεπίδραση με τους 

εκπαιδευόμενους (Γιαννούλη, 2020‧ Clark & Mayer, 2016‧ Keegan, 2001). 
Προτεραιότητα για τον εκπαιδευτικό πρέπει να αποτελεί η παιδαγωγική προσέγγιση ενός 

αποδοτικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ως προς την παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου 

και τη διευκόλυνση στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς απαιτείται η εμπλοκή του εκπαιδευόμενου με 
το μαθησιακό αντικείμενο όχι μόνο με ηλεκτρονικές σημειώσεις συμβατικού τύπου αλλά μέσω ενός 

πολυτροπικού κειμένου το οποίο θα εμπλουτίζει το συμβατικό, ώστε να δημιουργήσει την 
ενεργοποίηση περισσότερων αισθήσεων και να προσαρμόζεται αισθητηριακά σε εκπαιδευόμενους 

που δεν έχουν τον ίδιο τύπο μάθησης. Το ερώτημα που δημιουργείται στον εκπαιδευτικό είναι το 

είδος της διάστασης της γνώσης (παραδοσιακή ή ψηφιακή) που θέλει να μεταφέρει στον 
εκπαιδευόμενο και, αν αυτή είναι εφικτή για όλους τους μαθητές του ανάλογα με τις ικανότητες που 

διαθέτουν (Βοσνιάδου, 2001‧ Γιαννούλη 2020‧ Daniel, 2020). 
Σύμφωνα με τις Παυλή-Κορρέ και Λευθεριώτου (2020) ο εκπαιδευτής-εκπαιδευτικός 

προσπαθεί να εστιάσει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για να οργανώσει το υλικό του με σκοπό την 
καλύτερη δόμησή του με τρόπο παιδαγωγικό, θέτοντας επιτυχημένους στόχους -SMART-ακρωνύμιο  

που παραπέμπει σε  μετρήσιμους (Μeasurable), συγκεκριμένους (Specific), ρεαλιστικούς (Relevant or 

Realistic), επιτεύξιμους (Attainable) και χρονικά προσδιορισμένους (Time Bound) στόχους. Επιπλέον, 
στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ο εκπαιδευτικός-επιστήμονας, για την επίτευξη των στόχων του 

εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιεί την τμηματοποίηση των πληροφοριών ανάλογα με την ηλικία 
του μαθητικού κοινού, τις ικανότητες του, την πολυπλοκότητα του αντικειμένου ανάλογα με το βαθμό 

δυσκολίας του, την εναλλαγή του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου ανάλογα με το γνωστικό 

επίπεδο των εκπαιδευομένων  και το διαθέσιμο χρόνο για μεγαλύτερη ή μικρότερη τμηματοποίηση 
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του αντικειμένου που θα βοηθήσει στη σταδιακή προσέγγιση του μαθητή και τη μετάβαση από τη 

συμβατική διδασκαλία στην ψηφιακή (Κούρτη, 2018‧ Moreno & Mayer, 2002). 

Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας του εκπαιδευτικού εγχειρήματος για τη διευκόλυνση της 
μάθησης είναι η έμπνευση του εκπαιδευτικού, αξιοποιώντας κατάλληλα τα διαθέσιμα εργαλεία που 

«προτείνει» η ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε το εγχείρημα να μην είναι στατικό αλλά δημιουργικό, 
καινοτόμο και να ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο μαθητικό κοινό. Να δημιουργεί  ένα εκπαιδευτικό 

υλικό με γνώμονα την αρχή της πολυμεσικότητας, αποτελούμενο από κείμενα με δυναμικά στοιχεία 

(γραφικές αναπαραστάσεις, animations, links, video, εικόνες, ήχους), την αρχή της τροπικότητας, 
παρουσιάζοντας το υλικό με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, αναδεικνύοντας συγχρόνως την 

«έμπνευση» του εκπαιδευτικού και στον τρόπο που διαχειρίζεται τους μαθητές του,  ώστε να είναι 
αποτελεσματικότερο και την αρχή της εξατομίκευσης, προσαρμόζοντας το υλικό με προσιτό τρόπο 

στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού (Clark & Mayer, 2016‧ Σοφός κ. συν., 2015‧ Εσαγιάν, 

Εσαγιάν-Πουφτσής, & Καπρίνης, 2019).     

2.3. Ο «ευέλικτος» εκπαιδευτικός κατά την περίοδο της πανδημίας covid- 19 

Ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με τον Cercone (2008) λόγω της φύσης της επαγγελματικής του 
ταυτότητας, όντας ανοικτός στην αλλαγή και στη συνεργασία κατορθώνει κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας να ανταποκριθεί και να αναδιαμορφώσει με όσα υλικοτεχνικά και μεθοδολογικά μέσα 

διαθέτει σε προσωπικό επίπεδο το εκπαιδευτικό υλικό και τον τρόπο μεταδοσής του στον 
εκπαιδευόμενο. Οι προ(σ)κλήσεις είναι πολλές και ποικίλες. Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρει ο Σοφός 

(2020) επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι σε κάθε σχολική μονάδα επικρατούν δύο ή και τριών ταχυτήτων 
εκπαιδευτικοί σε σχέση με τον ψηφιακό γραμματισμό που κατέχουν, λόγω του «εσπευσμένου» 

τρόπου που εφαρμόζεται. Επίσης, λόγω των αντίστοιχων προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί 

ο εκπαιδευτικός, παρατηρείται αυξημένο άγχος σε αυτόν εκτός του σχολικού χώρου λόγω της 
καραντίνας και του φόβου για την υγεία αλλά και εντός της σχολικής αίθουσας λόγω της αλλαγής 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην έλλειψη εμπειρίας του (Ράϊκου, Κωνσταντοπούλου, & 
Λαβίδας, 2020‧ Stachteas & Stachteas, 2020). 

 Εντούτοις, κατορθώνει να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα μετάβασης από την 

παραδοσιακή στην ψηφιακή διδασκαλία, διατηρώντας και δημιουργώντας μια «κοινότητα μάθησης» 
με κυρίαρχο το «παιδαγωγικό ζεύγος» (Daniel, 2020). Σύμφωνα με τον Ράπτη (2020) η συμβολή των 

επιμορφωτών και επιμορφούμενων στις ΤΠΕ αποδείχθηκε σημαντική μέσω της επιστημονικής 
στήριξης των εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να μετασχηματίσουν την παραδοσιακή διδασκαλία σε 

ψηφιακή και να υπερισχύσουν ακόμα και στην προβολή «πρόχειρων λύσεων» της πολιτείας η οποία 

μετέφερε την παραδοσιακή διδασκαλία στην οθόνη της τηλεόρασης, ενισχύοντας κάποιες φορές την 
παθητικοποίηση του μαθητή.   

Εντούτοις, αποτελέσματα ερευνών τονίζουν ότι η επιμόρφωση και η υλικοτεχνική υποδομή 
χρήζουν προτεραιότητας για την πραγματοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για να ενισχυθεί 

η προσπάθεια του εκπαιδευτή να ανταποκριθεί στην ψηφιακή προσέγγιση του μαθητή. Επιπλέον, 

υπερθεματίζεται η θετική αυτόβουλη διάθεση των εκπαιδευτικών στις πρωτόγνωρες συνθήκες της 
πανδημίας, καλούμενοι να επικοινωνήσουν με τους μαθητές τους (Αθανάτου & Υφαντόπουλος, 

2020‧ Ανδρινόπουλος κ. συν., 2021). Επιπροσθέτως, οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 
εμφανίζονται πολλές και επιτακτικές κατά την πρώτη περίοδο αναστολής της λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων σε ζητήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα 
εμπλουτισμού της διδακτικής πρακτικής τους με επικαιροποιημένο ψηφιακό υλικό. Επιπλέον, 

διατυπώνεται η επιθυμία των εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν άμεσα, αναδεικνύοντας την εκούσια  

συμμετοχή τους στο εγχείρημα της μετάβασης του «παιδαγωγικού ζεύγους» από τη συμβατική στην 
ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας (Παράσχου κ. συν., 2020). 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

218 

 

3. Συμπεράσματα 

Αναμφισβήτητα, με βάση τα προαναφερθέντα στη διάρκεια της πανδημίας κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία ο εκπαιδευτικός αισθάνεται πολλές φορές «ευάλωτος», προβληματιζόμενος 
στο τέλος κάθε διδακτικής συνεδρίας για το βαθμό που κατορθώνει να ανταποκριθεί στο ψηφιακό 

περιβάλλον, να διευκολύνει τους μαθητές του σε σχέση με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και αν 
προσεγγίζει το μαθησιακό στόχο που κάθε φορά θέτει. Επίσης, ως εκπαιδευτικός προβληματίζεται 

για το βαθμό που συντελεί στη σταδιακή εμπλοκή των μαθητών του στο ψηφιακό περιβάλλον 

μάθησης, στην επιτυχή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο «παιδαγωγικό ζεύγος» και συγχρόνως στο 
γνωσιακό και συναισθηματικό μετασχηματισμό στην μετέπειτα πορεία τους. Βεβαίως, οι 

προαναφερθέντες προβληματισμοί σχετίζονται με μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν διερεύνησης, 
όπως το γνωστικό υπόβαθρο και οι γνωστικές ικανότητες των εκπαιδευτών, ώστε να ανταποκριθούν 

στο σχεδιασμό ενός ψηφιακού υλικού προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ανάγκες του μαθητικού 

κοινού τους, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδράσει το «παιδαγωγικό ζεύγος», 
καθορίζοντας την ομάλη εκπαιδευτική ψηφιακή διαδικασία (Παράσχου κ. συν., 2020‧ Σοφός κ. συν., 

2015). 
Επιπλέον, εγείρονται ζητήματα αναφορικά με την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού (περιοδική ή 

διαρκής επιμόρφωση) που λαμβάνει και το φορέα στον οποίο πραγματοποιείται ως προς τη διάδραση 

των νέων ψηφιακών περιβαλλόντων μεταξύ του «παιδαγωγικού ζεύγους» σε ατομικό η ομαδικό 
επίπεδο, στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου εκπαίδευσης, του χρόνου εφαρμογής του και του 

σκοπού που εξυπηρετεί (Αθάνατου & Υφαντόπουλος, 2020‧ Σοφός κ. συν., 2015). Επίσης, τίθενται 
ηθικά ζητήματα, ζητήματα κοινωνικοποίησης των μαθητών και της ενεργής συμμετοχής αυτών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ζητήματα που αναφέρονται στην προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού για την επιτυχή ανταπόκρισή του στο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, αποκτώντας 
στάσεις και δεξιότητες στον τρόπο με τον οποίο δύναται να διαχειριστεί το άγχος (Γιασιράνης & 

Σοφός, 2020‧ Ράϊκου κ. συν., 2020).   
Επιπροσθέτως, ο Σοφός (2020) τονίζει ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τυπικός εργαλειακός ή 

τεχνολογικός μετασχηματισμός αλλά η τεκμηριωμένη ένταξη της τεχνολογίας σε όλες τις διαστάσεις 

της, θεωρώντας ότι η περίοδος της πανδημίας δημιούργησε μια «εποικοδομητική 
αποσταθεροποίηση» του εκπαιδευτικού συστήματος υπέρ της ψηφιακής μάθησης. Μια 

«εποικοδομητική αποσταθεροποίηση» η οποία δρομολογεί μια περίοδο ανάγκης «ψηφιακού 
μετασχηματισμού» και διερεύνησης ζητημάτων από τους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής.  
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Περίληψη  

Η παρούσα εισήγηση διερευνά τη λειτουργία του νεοσύστατου θεσμού του Συμβούλου 
Σχολικής Ζωής, ο οποίος οφείλει, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, να συμβουλεύει, να καθοδηγεί και 

να ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, 

ευρισκόμενος σε διαρκή και άμεση επικοινωνία με αυτήν και  ρυθμίζοντας  θέματα που την αφορούν, 
με αρμοδιότητες τη συμβουλευτική καθοδήγηση, την ενημέρωση και την υποστήριξη μαθητών, 

γονέων και κηδεμόνων. 
 Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται αρχικά, η φιλοσοφία της συμπερίληψης καθώς και η 

προσέγγισή της μέσα από τις τρεις διαστάσεις της: τη δημιουργία κουλτούρας συμπερίληψης, την 

παραγωγή συμπεριληπτικών πολιτικών και την ανάπτυξη πρακτικών συμπερίληψης στο σχολείο. 
Παρουσιάζονται επίσης, οι συνθήκες που δημιούργησαν ένα γόνιμο έδαφος για τη θέσπιση του 

θεσμού του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στις αρμοδιότητες και στα 
καθήκοντά του. Στο τελευταίο μέρος της εισήγησης, με τη βοήθεια ενός άτυπου ερωτηματολογίου, 

σκιαγραφούνται οι πρώτες εντυπώσεις των εκπαιδευτικών από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του.  

 
Λέξεις κλειδιά: Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, συμπερίληψη, κοινωνική ευαλωτότητα.  

1. Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι «η σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση έχει στρέψει 

δυναμικά το ενδιαφέρον της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και γενικότερα 

της κοινωνίας προς το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας. Στο επίκεντρο του προβληματισμού 
βρίσκονται, αφετηριακά, οι διάφορες ευάλωτες, ευπαθείς, ευαίσθητες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, 

οι οποίες υφίστανται δυσμενέστερα τις συνέπειες των εκάστοτε κοινωνικών κρίσεων ή αλλαγών» 
(ΙΑΚΕ, 2021). Προς ενίσχυση των παραπάνω ομάδων προωθούνται στο σύγχρονο σχολείο, σε ένα 

διεθνές επίπεδο, οι αρχές της συμπερίληψης όπως η  δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας, η 

ανάπτυξη συμπεριληπτικών πολιτικών και η παραγωγή αντίστοιχων πρακτικών στις οποίες 
ανταποκρίνεται και θεμελιώνεται και ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. 

Ποια είναι, όμως, η έννοια  της “Συμπερίληψης”; Ποιες κοινωνικές γενικά και εκπαιδευτικές  
ειδικότερα συνθήκες κάνουν απαραίτητη την προώθησή της; Σε ποια κοινωνικά ή/και εκπαιδευτικά 

προβλήματα μπορεί να ανταποκριθεί και καλείται να δώσει λύσεις και με ποιο τρόπο ο θεσμός και 

τα καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής σχετίζονται μ’ αυτήν;  

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων αξιοποιήθηκε η σχετική βιβλιογραφία, τα 
πρόσφατα ΦΕΚ που αναφέρονται στο ρόλο του Συμβούλου Σχολικής ζωής και ένα ερωτηματολόγιο 

με το οποίο διερευνήθηκε η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στον ρόλο και στον σκοπό  του. Η 
έρευνα υλοποιήθηκε με ένα άτυπο και ανώνυμο ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων (βλ. Παράρτημα) με 

σκοπό την υποστήριξη της παρούσας εισήγησης. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μπορούσαν να 
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απαντήσουν κατευθείαν στα ερωτήματα, σε μία φόρμα google προσβάσιμη -για όσο διάστημα 

διήρκεσε η έρευνα- στο Διαδίκτυο μέσω ενός συνδέσμου παρεχομένου από τις εισηγήτριες της 

έρευνας. Τα 6 από τα 8 ερωτήματα ήταν υποχρεωτικά. Από τις ερωτήσεις οι 6 ήταν πολλαπλής 
επιλογής, 1 γραμμικής κλίμακας και 1 σύντομης απάντησης. 

2.2. Σύγχρονα προβλήματα που επέβαλαν τη Συμπερίληψη 

Τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την εποχή μας, όπως η οικονομική κρίση, οι 

προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές, η πολυπολιτισμικότητα, οι διαφορετικότητες, ο κάθε μορφής 

ρατσισμός και οι κοινωνικές ανισότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο και στον χώρο της εκπαίδευσης, 
όπου και δημιουργούν πολλά και ποικίλα προβλήματα, μεταξύ των οποίων η περιθωριοποίηση, οι 

διακρίσεις και ο αποκλεισμός, ο σχολικός εκφοβισμός, οι διάφορες μαθησιακές δυσκολίες κ.ά. Τα 
προβλήματα αυτά κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα (UNESCO, 1994) µαζί 

µε τις διακηρύξεις του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώµατα των παιδιών (UN General Assembly, 1948, 1989). 

Πρόκειται για δύο από τα σηµαντικότερα κείµενα για το παιδί και τον άνθρωπο που διατυπώθηκαν 
στον 20ο αιώνα και αφού έγιναν ευρέως αποδεκτά, ενσωµατώθηκαν στη νοµοθεσία της πλειοψηφίας 

των πολιτισµένων κρατών της γης. Μέσω αυτών των διακηρύξεων τονιζεται ότι «είναι δικαίωµα 
κάθε προσώπου να ζει και να αναπτύσσεται σε ένα κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον µε τα κατά το 

δυνατόν, λιγότερα εµπόδια στην αυτοέκφραση, την αυτοπραγµάτωση και την κοινωνική 

συµµετοχή» επισημάνσεις που αποτελούν τα σημεία κλειδιά στη διαμόρφωση της φιλοσοφίας της 
συμπερίληψης (Χαρούπιας, 2003). 

2.3. Συμπερίληψη: Ορισμός, Οι τρεις διαστάσεις της, Ο ρόλος της στη βελτίωση ή/και πρόοδο 

ενός σχολείου 

Η φιλοσοφία της συμπερίληψης προτείνει ένα εναλλακτικό και πρωτοπόρο σχέδιο εφαρμογής 

της εκπαίδευσης, θεμελιώνοντάς την σε δημοκρατικές αξίες όπως είναι η ισότητα, η συνεργασία, ο 
σεβασμός και η αποδοχή. Αναπτύσσεται μάλιστα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και συμμετοχής, 

κοινωνικής και ψυχικής ανάπτυξης και εξάλειψης των διακρίσεων (Florian, Walton, 2017). Έτσι, ένα 
σχολείο προκειμένου να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά προτείνεται να θεμελιώνει τις αξίες του στην 

ατέρμονη προσπάθεια βελτίωσης και ανάπτυξης, εστιάζοντας στις τρεις διαστάσεις της 

συμπερίληψης: την κουλτούρα, την πολιτική και την πρακτική του (Booth, Ainscow, 2016). 
Πιο αναλυτικά, η συμπεριληπτική εκπαίδευση συνδέεται αρχικά με τις πρακτικές που 

εφαρμόζονται, ώστε να συμμετέχουν όλα τα παιδιά ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία, την 
κοινωνική ζωή και τις σχολικές δραστηριότητες, παρά τις όποιες διαφορές παρουσιάζουν (θρησκεία, 

εθνικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, φυσικές αναπηρίες, γλώσσα κ.ο.κ.). Έπειτα, συμβάλλει στη 

δημιουργία μιας ενιαίας κουλτούρας, πολιτικής και πρακτικής στο σχολείο, προκειμένου να 
υποστηρίζεται η διαφορετικότητα. Επιπλέον, είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η ανάδειξη και η 

επιτυχία όλων των μαθητών, ακόμη και εκείνων που η θέση τους είναι ευάλωτη στον αποκλεισμό ή 
/ και την περιθωριοποίηση (Booth, Ainscow, 2011). 

Συγκεκριμένα η συμπεριληπτική κουλτούρα, η οποία είναι απαραίτητο να αναπτύσσεται από 

το σχολείο, προτάσσει τη δημιουργία μιας αδιαίρετης σχολικής κοινότητας και την καθιέρωση 
ενιαίων αξιών στους κόλπους της. Αυτός ο άξονας θα έλεγε κανείς ότι περιστρέφεται γύρω από αξίες 

που προάγουν την ολική εκπαίδευση και μάλιστα γίνεται προσπάθεια, ώστε να προωθείται από όλα 
τα μέλη, δηλαδή την ηγεσία, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα 

(Booth, Ainscow, ό.π.). 
Η δημιουργία μιας ενιαίας σχολικής κοινότητας προϋποθέτει την ύπαρξη συνεργασίας και κατ’ 

επέκταση τη συμμετοχή και την αποδοχή όλων. Οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό 

εργάζονται ομαδικά συνιστώντας ένα σχολείο πρότυπο δημοκρατικής δομής. Επίσης, υπάρχει 
σεβασμός και εκτίμηση ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας και ο σχολικός οργανισμός επικοινωνεί 

στο πλαίσιο των δράσεών του με την τοπική κοινωνία και με άλλα σχολεία ή ακαδημαϊκά ιδρύματα 
εντός και εκτός της περιοχής του (Αγγελίδης, 2019). 
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Στη συνέχεια, η καθιέρωση κοινών αξιών στο σχολείο επιδρά στον μετασχηματισμό του σε 

συμπεριληπτικό. Η σχέση της κουλτούρας και των αξιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα εξέλιξης 

του σχολείου, καθώς προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποτάσσεται κάθε μορφή διάκρισης 
και αποκλεισμού, ενώ παράλληλα καλλιεργείται το αίσθημα αυτοεκτίμησης στο καθένα από τα 

εμπλεκόμενα μέρη στον σχολικό βίο. Συνεπώς, η ανάπτυξη συμπεριληπτικής κουλτούρας λειτουργεί 
υποστηρικτικά και στην ανάπτυξη των πρακτικών και της πολιτικής της συμπερίληψης (Πέτρου, 

2012). 

Συγχρόνως, η διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής στο σχολείο, ως μια ακόμη σημαντική πτυχή της 
συμπερίληψης, επιτρέπει στα άτομα να έχουν άμεση πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση. Έτσι, 

προβλέπεται η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους, το οποίο ενθαρρύνει την καθολική συμμετοχή σε 
κάθε μορφή σχολικής δραστηριότητας και απομακρύνει από τον παιδαγωγικό χάρτη τυχόν 

αισθήματα αποκλεισμού (Στασινός, 2016). Είναι καλό να υπογραμμιστεί πως η κατάργηση των 

εμποδίων ως προς τη μαθησιακή διαδικασία συνδέεται με μια συνεχή προσπάθεια όλων και πολλές 
φορές προϋποθέτει την πολύπλευρη αλλαγή πεποιθήσεων και αντιλήψεων κυρίως του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Η συμπερίληψη και η ισοτιμία στην εκπαίδευση κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στην 
ανανέωση και την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καταργηθεί κάθε μορφή 

περιθωριοποίησης και ανισότητας στη μάθηση και στα αποτελέσματα της  (Howes et al., 2009). 

Τέλος, η εφαρμογή μιας ενιαίας πρακτικής στο πλαίσιο της συμπερίληψης συνιστά τον 
ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχή διαμόρφωση ενός αναλυτικού προγράμματος που απευθύνεται σε 

όλους, και της κατάλληλης οργάνωσης της μάθησης. Η συγκεκριμένη διάσταση της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης αναδεικνύει στρατηγικές διδασκαλίας, οι οποίες επιδρούν στην ενιαία κουλτούρα και 

πολιτική του σχολείου. Οι διδάσκοντες, σε ένα συμπεριληπτικό σκηνικό, αξιοποιούν το εκπαιδευτικό 

υλικό με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η καθολική συμμετοχή και η αποτελεσματική μάθηση 
για όλους, ενώ παράλληλα το αναλυτικό πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται προκειμένου να στηρίζει τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη. Έτσι, τα παιδιά παροτρύνονται να έχουν συνεχή εμπλοκή 
σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής, αποσκοπώντας από τη μία πλευρά στη γνώση και από την 

άλλη πλευρά στις βιωματικές εμπειρίες τους (Rix, Sheehy, 2014). 

2.4.  Ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής   

2.4.1.Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής  

Σύμφωνος με τη φιλοσοφία της συμπερίληψης είναι, κατά τη γνώμη μας, ο θεσμός  του 
Συμβούλου Σχολικής Ζωής, ο οποίος θεσπίστηκε μόλις το 2020 στο πλαίσιο του Νόμου 4692/2020, 

ΦΕΚ 4183/28.09.2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Ν. 4692/2020). Οι πρώτοι 

Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-21,  ενώ 
σε αρκετές σχολικές μονάδες η τοποθέτησή τους καθυστέρησε λόγω των εκτάκτων μέτρων που 

επέβαλε η πανδημία. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι ο θεσμός αρχικά αντιμετωπίστηκε από ένα 
μέρος των εκπαιδευτικών από αδιάφορα ή επιφυλακτικά έως και αρνητικά (Ιωαννίδου, 2020), αλλά 

και από αρκετούς άλλους θετικά (Μαυρέα, 2020).   

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής που είναι μόνιμος εκπαιδευτικός μέλος του Συλλόγου 
Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και 

κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική 
μονάδα, όπως η διαχείριση κρίσεων και η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, οι μαθησιακές 

δυσκολίες, η ανάγκη συμπερίληψης και ενσωμάτωσης μαθητών με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις 
και ταλέντα, η μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, η σχολική κινητικότητα, τα προγράμματα 

συμβουλευτικής και η δημιουργία ομάδων γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια 

σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Σύμβουλος Σχολικής 
Ζωής ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά  προς τους 

υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες 
του Συλλόγου Διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής 

μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης και ευρισκόμενος σε άμεση και 
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διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον Σύλλογο Διδασκόντων και το λοιπό 

εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης και με τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του 

ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφ’όσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η 
οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις 

υποστηρικτικές δομές, με ειδικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 
λογοθεραπευτές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων 

περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές 

ή στον Σύλλογο Διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (Ν. 4692/2020). Πέραν αυτών 
όμως, ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής αντιμετωπίζει και τα ζητήματα που απασχολούν τη σχολική 

μονάδα και τη σχολική κοινότητα που εκτείνονται και στην κοινωνία, μέσα από οργανωμένες 
κοινωνικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, επιδιώκει να στηρίξει και να βελτιώσει τους 

εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς μηχανισμούς, αναλαμβάνοντας ένα έργο προληπτικού και 

συμβουλευτικού χαρακτήρα στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση πολλών κοινωνικών και 
παιδαγωγικών προβλημάτων που επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών, ανακύπτοντας όχι μόνο στη 

σχολική τάξη, αλλά και στη ζωή της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας.   

2.4.2. Αρμοδιότητες - Καθήκοντα   

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι:  

• η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη μαθητών, γονέων και 

κηδεμόνων σε γενικά θέματα παιδαγωγικής, σε θέματα αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς 
που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως είναι ενδεικτικά, η διευθέτηση κρίσεων, η 

πρόληψη ακραίων συμπεριφορών ή/και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών, 

• η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την 

ευρύτερη κοινότητα,  

• η υποστήριξη μέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα, μεθόδους και πρακτικές για τη 

δημιουργική σύνδεση και τη συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, με στόχο τη 

διαχείριση κρίσεων, ως προς την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών, την 
ενίσχυση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, την υποστήριξη 

αυτών και των οικογενειών τους κ.ά.  

• η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη, η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση στον χώρο της 

σχολικής κοινότητας μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα, 

• η υποστήριξη των μαθητών μέσα από προληπτικές αλλά και συμβουλευτικές 

κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους και αυτοεκτίμηση, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη σχολική 

ζωή,  

• η συνεργασία και η υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών με την αξιοποίηση σχετικών 

δράσεων, με τη συμβουλευτική γονέων και με τη δημιουργία ομάδων γονέων με κοινά 
ενδιαφέροντα και ανάγκες, αλλά και 

• η δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ 

των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ προς 

όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.  

Πρέπει βέβαια, να τονιστεί ότι η άσκηση των καθηκόντων του Συμβούλου Σχολικής Ζωής 

λαμβάνει χώρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των 
σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων, του 

Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες των 
υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.  
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3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2021 και είχε διάρκεια περίπου 6 μέρες. Συνολικά πήραν 

μέρος 53 εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κυρίως της Αττικής, 
αλλά και μεμονωμένα από σχολεία των νομών Βοιωτίας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, 

Κομοτηνής, Ευβοίας και Κυκλάδων. Σχετικά με τη μέθοδο δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε, αυτή 
ήταν η επιλεκτική. Ο αριθμός των ατόμων που ανταποκρίθηκαν προέρχονται είτε από τον κύκλο των 

δημιουργών του μέσου συλλογής δεδομένων, είτε από τον κύκλο των συμμετεχόντων. 

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα (Ερώτηση 1) που αφορά την άποψη των συμμετεχόντων 
σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης του θεσμού, το 92,5% απάντησε ότι τον θεωρεί απαραίτητο (Εικόνα 

1).  
 

 
 

Εικόνα 1: Αποτελέσματα ερώτησης 1 

Με το δεύτερο ερώτημα (Ερώτηση 2) ερευνήθηκαν οι περιπτώσεις παρέμβασης του 

Συμβούλου Σχολικής Ζωής, με το 77,4% να τοποθετείται θετικά, το 22,6% να επιλέγει την απάντηση 

Όχι (15,1%) ή άλλο (7,5%) (Εικόνα 2) .  

 
Εικόνα 2: Αποτελέσματα ερώτησης 2 

Οι κατηγορίες στις οποίες οι ερωτώμενοι ενέταξαν τα θέματα όπου χρειάστηκε η παρέμβαση 
του Συμβούλου Σχολικής Ζωής (Ερώτηση 3) ήταν κυρίως εκπαιδευτικά - παιδαγωγικά (52,3%) και 

προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον (22,7%), ενώ ένα 25% αφορούσε ζητήματα 

διαφορετικότητας, μαθησιακών αναγκών, συμπερίληψης κ.λπ. (Εικόνα 3).  

 
Εικόνα 3: Αποτελέσματα ερώτησης 3 
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Κατά το 75,6% των συμμετεχόντων η παρέμβαση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής στα 

παραπάνω ζητήματα ήταν αποτελεσματική (Ερώτηση 4),  (Εικόνα 4).  

 
Εικόνα 4: Αποτελέσματα ερώτησης 4 

Η παρέμβαση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, κινήθηκε κυρίως σε επίπεδο ενημέρωσης (28,3%), αντιμετώπισης προβλημάτων 
(17%) και ενημέρωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων παράλληλα (35,8%) (Ερώτηση 5),  (Εικόνα 

5). 

 
Εικόνα 5: Αποτελέσματα ερώτησης 5 

 
 Ως προς την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους σχετικά με τον θεσμό και τον ρόλο 

του (Ερώτηση 6), οι απαντήσεις έδειξαν ότι μόνο το 5,7% ήταν απόλυτα ενημερωμένο, σε αντίθεση 
με το 32,1% που γνώριζε ελάχιστα ή καθόλου τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής (Εικόνα 6).  

 
Εικόνα 6: Αποτελέσματα ερώτησης 6 

Στην ερώτηση 7 που αφορούσε την τοποθέτηση του σώματος των εκπαιδευτικών απέναντι στον 
θεσμό και την λειτουργία του, σχεδόν οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς διάκεινται θετικά (Εικόνα 

7).  
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Εικόνα 7: Αποτελέσματα ερώτησης 7 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση των ερωτωμένων στο τελευταίο ερώτημα 
(Ερώτηση 8) σχετικά με τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας που επέβαλε η πανδημία στις σχολικές 

μονάδες κατά το σχολικό έτος 2020-21: το 41,5% πιστεύει ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες 
δυσχέραναν το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, το 34% ότι το ανέστειλαν και το 22,6% ότι το 

ματαίωσαν (Εικόνα 8). 

 
Εικόνα 8: Αποτελέσματα ερώτησης 8 

4. Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή  έγινε μια πρώτη διερεύνηση του σκοπού και του ρόλου του νεοσύστατου 

θεσμού του Συμβούλου Σχολικής Ζωής στο πλαίσιο ενός συμπεριληπτικού σχολείου. Για το λόγο 
αυτό προσεγγίσαμε κατ’αρχάς την έννοια της συμπερίληψης και τις συνθήκες οι οποίες την κάνουν 

απαραίτητη πλέον, στα σχολεία μας. Στη συνέχεια, με τη διερεύνηση των καθηκόντων και των 
αρμοδιοτήτων του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, καταδείχθηκε ότι ο ρόλος του συνδέεται και 

εξυπηρετεί στο μέγιστο την ανάγκη της συμπερίληψης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην 

εκπαίδευση. Τέλος, με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκε μια πρώτη είκονα της 
άποψης που έχουν οι εκπαιδευτικοί για το θεσμό και το έργο του.  

 
Έτσι, συμπερασματικά διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

• Η οικονομική κρίση, οι προσφυγικές μεταναστευτικές κινήσεις, η πολυπολιτισμικότητα και 

οι διαφορετικότητες, ο κάθε μορφής ρατσισμός και οι κοινωνικές ανισότητες ταλανίζουν την 

εποχή μας και  αντανακλώνται και στον χώρο της εκπαίδευσης με τη μορφή  
περιθωριοποίησης,  διακρίσεων και αποκλεισμού, σχολικού εκφοβισμού, ποικίλων 

μαθησιακών δυσκολιών κ.λπ. 

• Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα προκειμένου να αμβλύνουν τον αντίκτυπο των 

παραπάνω προβληματικών συνθηκών και να διαφυλάξουν το δικαίωμα κάθε προσώπου στην 
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εκπαίδευση υιοθέτησαν -στο βαθμό του δυνατού κατά περίπτωση- διάφορα μοντέλα 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

• Η φιλοσοφία της συμπερίληψης προτείνει ένα σχέδιο εφαρμογής της εκπαίδευσης, 

θεμελιώνοντάς την σε δημοκρατικές αξίες εντός ενός πλαισίου  αποδοχής και συμμετοχής, 

κοινωνικής και ψυχικής ανάπτυξης και εξάλειψης των διακρίσεων με αποτέλεσμα το εν 
δυνάμει συμπεριληπτικό σχολείο να θεμελιώνει τις αξίες του στην ατέρμονη προσπάθεια 

βελτίωσης και ανάπτυξης, εστιάζοντας στις τρεις διαστάσεις της συμπερίληψης: την 
κουλτούρα, την πολιτική και την πρακτική του. 

• Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, πέραν των όποιων άλλων αρμοδιοτήτων του, προωθεί  τις 

συμπεριληπτικές διαδικασίες, εφ’ όσον σε συνεργασία με τους υφιστάμενους θεσμούς 

υποστήριξης των σχολικών μονάδων, αποβλέπει κυρίως, στη συμπερίληψη όλων των 
μαθητών, ανεξαρτήτως μαθησιακών ή συναισθηματικών δυσκολιών,  στην καλλιέργεια 

σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

στην πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών και στην υποστήριξη των μαθητών 
μέσα από προληπτικές, αλλά και συμβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, 

προκειμένου, αποκτώντας  αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, να συμμετέχουν ενεργά και 
αποτελεσματικά στη σχολική ζωή. 

• Με τη βοήθεια του  ερωτηματολογίου καταδείχηκε α. ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

κρίνουν τον θεσμό απαραίτητο και διάκεινται θετικά απέναντί του, αν και κατά τη διάρκεια 

του τρέχοντος σχολικού έτους, η πανδημία δημιούργησε δυσκολίες στο έργο του Συμβούλου, 

β. ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε -σε γενικές γραμμές αποτελεσματικά-  ο Σύμβουλος 
Σχολικής Ζωής, ήταν στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί,  

κυρίως εκπαιδευτικής- παιδαγωγικής φύσεως, γ. ότι η παρέμβαση του Συμβούλου κινήθηκε, 
ως επί το πλείστον, σε επίπεδο ενημέρωσης και αντιμετώπισης των σοβούντων προβλημάτων 

και δ. ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών και των γονέων τους ήταν ελάχιστα ή 

καθόλου ενημερωμένο σχετικά με τον θεσμό.  

Επιλογικά, όπως προκύπτει από αυτή την πρώτη διερεύνηση, ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 

μπορεί, με δεδομένη τη συνεργασία των υφισταμένων θεσμών υποστήριξης των σχολικών μονάδων, 
των κατά περίπτωση ειδικών, αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, να συμβάλει σημαντικά, 

όχι μόνο στη διαμόρφωση, αλλά και στη βάθυνση των αξιών μιας ουσιαστικής  συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης, έτσι που ο κάθε μαθητής να μπορεί «με κιμωλίες όλων των χρωμάτων πάνω στον 

μαυροπίνακα της δυστυχίας να ζωγραφίζει το πρόσωπο της ευτυχίας» (Πρεβέρ, 1994). 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο 

Τίτλος: Μια πρώτη διερεύνηση του σκοπού και του ρόλου του Συμβούλου Σχολικής Ζωής 
(ΣΣΖ) στο πλαίσιο ενός συμπεριληπτικού σχολείου. 

Ερωτήσεις: 

1. Από την πρώτη εικόνα που έχετε και με βάση τα προβλήματα της τρέχουσας εκπαιδευτικής 
καθημερινότητας, πιστεύετε ότι ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής είναι απαραίτητος; (Ναι, όχι, 

άλλο) 
2. Έχουν παρουσιαστεί στη δική σας σχολική μονάδα θέματα/ζητήματα, στα οποία χρειάστηκε 

η παρέμβαση/συμβολή του Συμβούλου Σχολικής Ζωής; (Ναι, όχι, άλλο) 

3. Εάν ναι, σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα εντάσσατε τα θέματα/ζητήματα αυτά: 
Εκπαιδευτικά - παιδαγωγικά, μαθησιακών αναγκών, συμπερίληψης, προβληματικών 

συμπεριφορών, διαφορετικότητας, άλλο; 
4. Ήταν, κατά την κρίση σας, η παρέμβασή του αποτελεσματική; (Ναι, όχι, άλλο) 

5. Η παρέμβαση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής κινήθηκε στη δική σας σχολική μονάδα 
κυρίως: σε επίπεδο ενημέρωσης, παρέμβασης, αντιμετώπισης προβλημάτων, όλα τα 

παραπάνω, άλλο;  

6. Πόσο έχουν ενημερωθεί για το θεσμό και το ρόλο του οι μαθητές/μαθήτριες και οι γονείς 
τους; (Γραμμική κλίμακα από το 1 – ελάχιστα έως καθόλου έως το 6 - απόλυτα) 
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7. Πώς διάκειται/ τοποθετείται το σώμα των εκπαιδευτικών απέναντι στον θεσμό και στη 

λειτουργία του; (Κείμενο σύντομης απάντησης) 

8. Κατά το σχολικό έτος 2020-21 συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων δυσχέραιναν, ανέστειλαν, ματαίωσαν το έργο του Συμβούλου 

Σχολικής Ζωής, άλλο; 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ   
 

Ιωσήφ Στυλιανή  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με τις βασικές αρχές που διαπνέουν την ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική και με τον τρόπο και τα μέσα που επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την άσκηση 
της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών-μελών μέσα από παραδείγματα. Μέσα από 

βιβλιογραφική ανασκόπηση , αλλά και από εφαρμογή της θεωρίας και καλών πρακτικών όπου έγινε 

καταγραφή των αποτελεσμάτων τους μέσω της αξιολόγησής τους, έγινε μια σύνθεση των 
πλεονεκτημάτων που προσφέρουν και έτσι, κατεγράφησαν τα όσα εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο. Έπειτα, παρουσιάζονται προτεινόμενα παραδείγματα δράσεων που μπορεί να 
αναπτύξει μια σχολική μονάδα αξιοποιώντας το πλαίσιο την εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε.. 

Καταλήξαμε ότι, μέσω των δράσεων, ενισχύεται η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

και βελτιώνεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 
 

Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, εκπαιδευτικοί, δράσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση 

1. Εισαγωγή 

Οι αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο 

δημιουργούν μια σειρά προκλήσεων που επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία 
αναπροσαρμόζονται για να ανταποκριθούν στον κοινωνικό μετασχηματισμό, συνέπεια της κοινωνίας 

της γνώσης και της παγκοσμιοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) προωθώντας την οικονομική και 
πολιτική της ολοκλήρωση, στέφει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη εκπαίδευσης και κατάρτισης 

υψηλού επιπέδου προκειμένου να αναδειχθεί ως κοινωνία της γνώσης και να λειτουργεί 

ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η χάραξη της ευρωπαϊκής 
εκπαιδευτικής πολιτικής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, όσο 

και όλων των χωρών μελών της Ε.Ε. μέσω νομικών πράξεων, εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, 
δράσεων, συνεργασιών κλπ.  

Σκοπός της εργασίας είναι, να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές που διέπουν την άσκηση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ε.Ε., εξηγώντας με ποιον τρόπο και ποια μέσα η Ε.Ε. 
επηρεάζει την άσκηση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών μελών, μέσα από 

παραδείγματα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται παραδείγματα δράσεων που θα μπορούσε να 
αναπτύξει μια σχολική μονάδα αξιοποιώντας το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε.. 
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2. Βασικές Αρχές για την Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Μέσα και Τρόποι επιρροής 

της ΕΕ στην Εθνική  Εκπαιδευτική Πολιτική 

Το όραμα για μια ενοποιημένη, αλληλέγγυα και ανταγωνιστική Ευρώπη διαπνέει την 
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ) που διαμορφώθηκε στο χρόνο, συνεισφέροντας στην 

επιτάχυνση της πολιτικής ενοποίησης των χωρών – μελών, προϋποθέτει την κατανόηση των εθνικών, 
γλωσσικών, θρησκευτικών και κοινωνικο-οικονομικών διαφορών τους και την προαγωγή των 

συνεκτικών στοιχείων που ενώνουν τους εταίρους την Κοινότητας (Μακράκης, 2001:208). Προς 

αυτή την κατεύθυνση, μια σειρά από διεθνής συμφωνίες και συνθήκες που συνεχώς εξελίσσονται και 
ανανεώνονται, συμβάλλουν στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στο πεδίο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Η άσκηση της ΕΕΠ διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας και την 
αρχή της αναλογικότητας, γεγονός που τονίστηκε στη Συνθήκη της Λισσαβώνας (2000) μέσα από τη 

συχνή αναφορά τους σε διατάξεις και με το προσαρτημένο στη Συνθήκη Πρωτόκολλο σχετικά με 

την εφαρμογή των αρχών. Η επικουρικότητα είναι μια αρχή που ρυθμίζει την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων. Η αρχή της επικουρικότητας κατανέμει και διαχωρίζει τις αρμοδιότητες σε τοπικό, 

περιφερειακό, κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκοντας το επίπεδο των αποφάσεων για κάποια 
δράση να βρίσκεται, κατά το δυνατόν, πλησιέστερα στο δέκτη, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο 

διοικητικής οργάνωσης ενός κράτους, επιτρέποντας, έτσι, την πρωτοβουλία λήψης και εφαρμογής 

των κοινωνικοπολιτικών μέτρων και την ευθύνη υλοποίησή τους στις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές των κρατών μελών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007) υπογραμμίζοντας τον 

υποστηρικτικό ρόλο της ΕΕ για την ενθάρρυνση, και όχι επιβολή, υλοποίησης εκπαιδευτικών 
δράσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Η αρχή της αναλογικότητας είναι η δεύτερη μεγάλη αρχή που ρυθμίζει την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων. Βάσει της αρχής αυτής, το περιεχόμενο και η μορφή των ενεργειών της Ένωσης δεν 
υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του Συντάγματος (European 

Commision, 2003b). 
Βάσει των ισχυουσών συνθηκών, όλα τα θεσμικά όργανα οφείλουν να εφαρμόζουν τις εν λόγω 

δύο αρχές. Το ίδιο προβλέπεται στο κείμενο του Συντάγματος. Ωστόσο, η συνταγματική συνθήκη 

παρουσιάζει εδώ μια μεγάλη καινοτομία, καθότι προτείνει την άμεση συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων στον έλεγχο της καλής εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας (European 

Commission, 2003c), προσπαθώντας οι αποφάσεις να αντικατοπτρίζουν τη βούληση της 
πλειοψηφίας των πολιτών της ΕΕ, μειώνοντας το δημοκρατικό έλλειμμα και ενισχύοντας τη 

διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Η 

περιθωριοποίηση, όμως, των εθνικών κοινοβουλίων και η άσκηση ανεπαρκούς κοινοβουλευτικού 
ελέγχου στην εκτελεστική εξουσία αφενός και οι δυνατότητες της ΕΕ να διευρύνει το πεδίο 

αρμοδιοτήτων της αφετέρου δεν διευκολύνουν τη χρήση εργαλείων όπως οι προαναφερθείσες αρχές. 
Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 126 και 127 της ΣυνθΕΕ ισχύει η εναρμονιστική απαγόρευση προς 

αποφυγή της «τυφλής σύγκλισης» των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων (Αθανασούλα-Ρέππα, 

2015: 7), ενώ η εναρμόνιση και σύγκλιση των περιεχομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
απαραίτητη για την ολοκλήρωση της ΕΕ, προωθείται μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008: 107). 
Ο τρόπος με τον οποίο μορφοποιείται η ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και οι 

προβληματισμοί που προκύπτουν κατά την άσκησή της και επιβάλλουν την ανάληψη περεταίρω 
πρωτοβουλιών της ΕΕ, διατυπώνεται με ειδικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται 

με τη μορφή Ανακοινώσεων,  Υπομνημάτων,  Πράσινων και Λευκών Βιβλίων κλπ. Τα κείμενα αυτά 

δεν έχουν πάντοτε δεσμευτικό χαρακτήρα. Έχουν όμως ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της 
κοινοτικής πολιτικής, των επιμέρους σκοπών που επιδιώκει και των τάσεων που διαμορφώνονται ( 

Τσαούσης , 2005: 14-15). Μέσω των Λευκών και Πράσινων βιβλίων θεσπίζονται προτάσεις 
κοινοτικής δράσης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και των κρατών-μελών, της 

απασχόλησης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση μέσα 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

232 

 

από τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, που προσαρμόζεται στις σύγχρονες κοινωνικο-

οικονομικές ανάγκες (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008: 107).  

Ως μέσο διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και επίτευξης της μεγαλύτερης δυνατής σύγκλισης 
σχετικά με τους κύριους στόχους της ΕΕ, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια πλήρως 

αποκεντρωμένη προσέγγιση μέσω διαφόρων μορφών εταιρικής σχέσης και η οποία είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να βοηθά τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν σταδιακά τις πολιτικές τους 

(COM (2002) 629) προτάθηκε, στα άρθρα 149, 150 της ΣυνθΕΚ, η ανοικτή μέθοδος συντονισμού. 

Με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενθάρρυνση για συνεργασία, τη συμφωνία επί 
κοινών στόχων και κατευθυντήριων γραμμών, που υποστηρίζονται από εθνικά σχέδια δράσης, στη 

βάση του τακτικού ελέγχου της προόδου που συντελείται με τη θέσπιση 16 κοινών Δεικτών 
Ποιότητας για τη μέτρηση της προόδου των χωρών, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω 

κοινών εκθέσεων και αναλύσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όπως το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

και το CEDEFOP που συμβάλλει στη προώθηση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής της διά βίου μάθησης, οι εθνικές 

κυβερνήσεις μετουσιώνουν τους στόχους σε εθνικές στρατηγικές εκθέσεις μεταφέροντας ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές με τον καθορισμό ειδικών στόχων, 

τη θέσπιση μέτρων (Σταμέλος- Βασιλόπουλος, 2004:68), κάτι που μέσα από τη διάχυση και 

μεταφορά των καλών πρακτικών στις χώρες-μέλη μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές κοινές 
πολιτικές.  

Η πολιτική δέσμευση των Κρατών Μελών στους ‘κοινούς στόχους’ της Λισσαβόνας, η 
δυνατότητα σύγκρισης των επιτευγμάτων του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, η περιοδική 

αξιολόγηση αυτών των επιτευγμάτων, και η αύξηση γνώσεων περί καλών πρακτικών που 

συμβαίνουν σε διάφορα κράτη-μέλη, αποτελούν τους συντονιστικούς μηχανισμούς της ΑΜΣ που 
επιδιώκει τη σύγκλιση και εναρμόνιση του σχεδιασμού πολιτικών στην εκπαίδευση και την εύρεση 

λύσεων σε προβλήματα συλλογικής δράσης (Alexiadou-Lange, 2010: 25). 
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (2000), αποφασίστηκε ένα πρόγραμμα 

στρατηγικών στόχων, η «Στρατηγική της Λισσαβόνας» (2000), που θεωρείται η σημαντικότερη  

απόφαση στην ιστορία της ΕΕ για την εκπαίδευση  (Σιάκαρης, 2006), που στόχευε στο να γίνει η  
Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη και δυνατότερη οικονομία της γνώσης για βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή 
(Γκόβαρης-Ρουσσάκης, 2008: 18), ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις που επιβάλλει η κοινωνίας της 

πληροφορίας και παρέχοντας την αναγκαία, υψηλού επιπέδου, εκπαίδευση και κατάρτιση για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικών προσόντων στην απασχόληση. Το πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 2010» επικεντρώθηκε στους άξονες ανάπτυξη, απασχόληση, συνοχή και επιδίωκε τη 

δυναμικότερη «οικονομία της γνώσης» ανά την υφήλιο, ενώ, συνδέεται ουσιαστικά με τον έλεγχο 
του σχεδιασμού των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών και σηματοδοτεί την «αρχή του τέλους της 

εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής» των κρατών-μελών (Πασιάς, 2006,τ.Β΄,σ.20-30, όπ. αναφ. 

Γκουτζέρης, 2007:27). Στην Ελλάδα  ιδρυθήκαν τα « Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης» στα κατά 
τόπους γραφεία ΟΑΕΔ, και το « Παρατηρητήριο Απασχόλησης, ενώ για την αντιμετώπιση της 

ανεργίας γενικά και ειδικά των γυναικών, η Ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην εφαρμογή των 
«Τοπικών σχεδίων δράσης για την Εργασία» (Νόμος 2874/2000). Επίσης, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, 
χρηματοδοτήθηκαν σημαντικές πράξεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας 

(Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) την  ανάπτυξη  των  Γραφείων  Διασύνδεσης,  την  προώθηση  της  

καινοτομίας  και  της  επιχειρηματικότητας  και  την  πρακτική  άσκηση  των  φοιτητών, αυξάνοντας 
το βαθμό συνέργειας και συμπληρωματικότητας, στη  διασύνδεση  και  την  εξοικείωση των  

φοιτητών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας και βελτιώνοντας τις επαγγελματικές 
προοπτικές των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 

Βασιζόμενο στα αποτελέσματα του προγράμματος εργασίας  «ΕΚ 2010», το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Παιδείας (2009) σχεδίασε το νέο πρόγραμμα « Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2020 », 
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τονίζοντας ότι η επαγγελματική  εκπαίδευση και κατάρτιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

υποστήριξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπης 2020» με την παροχή ποιοτικών δεξιοτήτων και 

προσόντων (Κανελλοπούλου-Σωτηροπούλου, 2013: 18), στοχεύοντας στη στήριξη των κρατών 
μελών για την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισής τους μέσω της 

παροχής των ευκαιριών για όλους τους πολίτες να αναπτύξουν τις ικανότητές  τους, αλλά και να 
διασφαλίζουν βιώσιμη οικονομική ευμάρεια και απασχολησιμότητα, καλύπτοντας συνολικά το 

φάσμα των  συστημάτων  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  με  την  προοπτική  της  δια  βίου  μάθησης. 

Τον Αύγουστο του 2015 η Επιτροπή ανακοίνωσε τις νέες προτεραιότητες των πολιτικών για 
την περίοδο 2015-2020 (European Commission, 2015). Η Επιτροπή καθόρισε νέες έξι περιοχές 

προτεραιοτήτων :  
α) υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες για την απασχόληση, την καινοτομία και τον 

ενεργό πολίτη.,  

β) Περιεκτική εκπαίδευση, ισότητα, μη-διάκριση, πολιτικές ικανότητες. 
γ) Ανοιχτή και καινοτόμο εκπαίδευση και κατάρτιση, που περιλαμβάνει  πλήρη ενσωμάτωση 

της ψηφιακής εποχής. 
δ) Ισχυρή υποστήριξη στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς.  

ε) Διαφάνεια και αναγνώριση των ικανοτήτων και των προσόντων. 

στ) Βιώσιμη επένδυση, απόδοση και αποδοτικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 

Παράλληλα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ώστε οι πολιτικές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης να είναι βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία (evidence based 

policies), όπως βασικά κριτήρια αναφοράς και δείκτες, μελέτες, διεθνείς έρευνες και δευτερογενείς 

αναλύσεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή η ύπαρξη αξιόπιστης βάσης τεκμηρίωσης και 
εμπεριστατωμένων αναλύσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την πραγματοποίηση διαλόγου και για 

τη διαμόρφωση πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης της προόδου των δεικτών και των 

κριτηρίων αναφοράς του Στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020»( European 

Commission, 2014). Στο πλαίσιο της υποστήριξης των παραπάνω πολιτικών η Επιτροπή 
συνεργάζεται με ερευνητικά δίκτυα (Eυρυδίκη), ερευνητικούς φορείς (CEDEFOP, CRELL) και 

διεθνείς οργανισμούς (ΟOΣΑ) (Εurydice, 2015). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ έχουν 
αναπτύξει στενή συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης, δεξιοτήτων, αποτελεσματικότητας των 

σχολικών συστημάτων και οι διεθνείς έρευνες (PISA, PIAAC, TALIS) αποτελούν βασικό τομέα 

κοινού ενδιαφέροντος.   
Η Ελλάδα, υιοθετώντας τους δικούς της εθνικούς στόχους για συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

προωθεί κάποιες δράσεις, όπως η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» που αποσκοπεί στην παροχή 
βοήθειας στους νέους προκειμένου να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους μέσω της εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και συνεπώς να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους, και η «Ατζέντα για 

νέες δεξιότητες και νέες θέσεις απασχόλησης» για την προώθηση των στρατηγικών ευελιξίας και 
ασφάλειας της κατάρτισης των εργαζομένων και των σπουδαστών. 

  Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η ΕΕ και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
χρηματοδοτεί σχέδια για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη μέσω 

διάφορων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) και εκπαιδευτικές δράσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί σχέδια που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα άτομα να 

βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές. Το πρόγραμμα PROGRESS 

χρηματοδοτεί δράσεις χάραξης πολιτικής για την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, την ισότητα 
των φύλων, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία, τη μη διακριτική μεταχείριση και τη 

διαφορετικότητα (Κουντούρης, 2012: 8). Επιπλέον η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία, μέσα 
από σπουδές, κατάρτιση, ή εθελοντική εργασία σε άλλα κράτη, δίνουν στους ευρωπαίους πολίτες 

δυνατότητες να εξελιχθούν προσωπικά και να αξιοποιήσουν το οικονομικό δυναμικό της ΕΕ. Στην 

Ελλάδα, πρόσφατα τέτοια παραδείγματα χρηματοδότησης πρωτοβουλιών αποτελούν η συγγραφή 
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νέων σχολικών εγχειριδίων, καθώς, και η σχολική χρήση των ΤΠΕ μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης 

για τη δημιουργία και στελέχωση των σχολικών υποδομών με σύγχρονα μέσα (Η/Υ, προτζέκτορες, 

διαδραστικοί πίνακες κ.α.). 

2.1. Σχολικές Δράσεις στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

 Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
και να αφομοιώσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα από τις αλλαγές που επιφέρει το άνοιγμα στο 

διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, θα πρέπει στα πλαίσια της αυτονομίας που τους παρέχονται, να 

αναπτύξουν τις επιπλέον δεξιότητες και προσόντα που απαιτούνται για τη διαχείριση των 
διαδικασιών που χρειάζονται σχετικά με τη συμμετοχή και την υλοποίηση διαφόρων κοινοτικών 

προγραμμάτων, κατάλληλων για τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της εκάστοτε μονάδας.  
Η πρωτοβουλία ενός διευθυντή, σε μια προσπάθεια ανάπτυξης δράσεων του σχολείου στο 

πλαίσιο της προαναφερθείσας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, έχοντας καθιερώσει δίκτυο 

ανταλλαγής πληροφοριών με συναδέλφους μέσα και έξω από το σχολείο, συμμετέχοντας ενεργά στα 
εκπαιδευτικά πράγματα (Ιορδανίδης, 2006: 4), είναι η πρόταση στο σύλλογο διδασκόντων του 

σχολείου αρχικά, να υλοποιηθεί δράση ενδοεπαγγελματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο 
πλαίσιο της συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ για να γνωρίσουν την ΕΕΠ, με 

έμφαση στην ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου σχολείου που είναι ολιγοθέσιο, απομακρυσμένο και 

υποβαθμισμένο (Κατσουλάκης, 1999: 247), στα πλαίσια της δικαιοδοσίας και της αυτονομίας που 
παρέχονται. Για την υποστήριξη της δράσης θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο υποστήριξης των 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών που θα μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
συμμετεχόντων, δημιουργώντας τους το αίσθημα της κοινότητας, το οποίο βοηθά στην επίλυση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, και θα περιλαμβάνει ομάδες μελέτης, μελέτες 

περιπτώσεων, ανταλλαγή εμπειριών, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και ανατροφοδότηση για 
αυτές, στήριξη από μέντορα ή άλλους συναδέλφους μέσω τακτικών συναντήσεων και 

τηλεδιασκέψεων για τη συμμετοχή συναδέλφων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της αξιοποίηση ανοιχτής, 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για συζητήσεις και ερωτήματα που θα εμπλουτίζεται 

συνεχώς από ψυχολόγο, συμβούλους και άλλους συνεργάτες, και στοχευμένων επισκέψεων σε 

σχολεία. 
 Η επιμόρφωση περιλαμβάνει δράση της μαθησιακής κινητικότητας του προσωπικού του 

σχολείου και προσφέρει την ευκαιρία στα στελέχη της σχολικής μονάδας να βιώσουν μια μαθησιακή 
εμπειρία σε μια άλλη χώρα, ενώ, για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των 

δραστηριοτήτων στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών του προσωπικού, το σχολείο θα 

μεριμνήσει για την επαρκή διάδοση σε ολόκληρο το σχολείο και την ενσωμάτωση των ικανοτήτων 
που αποκτά το προσωπικό τους στη διδακτική πρακτική του σχολείου μετά το πέρας της 

κινητικότητας.  
Στο ολιγοθέσιο, περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο, μιας αγροτικο-κτηνοτροφικής περιοχής, μιας 

κλειστής κοινωνίας, η εφαρμογής μιας τέτοιας δράσης στοχεύει στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του σχολείου και τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής και μάθησης 
(Πανταζή, 2004: 25., Παπακωνσταντίνου, 2008: 233), αλλάζοντας τις μεθόδους και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών (Leach, 1994: 135). Το σχολείο, τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αποδέκτης των 
συνεπειών της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, με μαθητές που βιώνουν στις οικογένειές τους την 

ανεργία, αλλά, και με αρκετούς αλλοδαπούς μαθητές όπως μετανάστες διαφορετικού χρώματος και 
τσιγγάνους. Μέσα από συζητήσεις με συναδέλφους του σχολείου, αρχικά, και όμορων σχολείων στη 

συνέχεια, εκφράστηκε η επιθυμία πολλών να επιμορφωθούν σε θέματα για την αποδοχή και το 

σεβασμό της διαφορετικότητας προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους αποτελεσματικότερα και 
να αποκριθούν σε αυτούς τους μεταβαλλόμενους ρόλους και ευθύνες, μέσα από διαρκή 

επαγγελματική ανάπτυξη ως μέσο αναβάθμισης και επαγγελματικής ανέλιξής τους, που θα τους 
βοηθήσει να διατηρήσουν την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία τους, αλλά και να ενστερνιστούν νέους 

τρόπους βελτίωσης της πρακτικής τους (Αθανασούλα-Ρέππα, 2011: 64).  
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Προέκταση της δράσης είναι και η συμμετοχή σε μια σχολική σύμπραξη Erasmus+ με τη 

συμμετοχή τεσσάρων σχολείων διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών (Πολυμερής Σύμπραξη) που θα 

υλοποιήσουν ένα κοινό σχέδιο μάθησης (project) διάρκειας δύο ετών, δίνοντας σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες να εργαστούν μαζί σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που θα υλοποιηθούν με επιχορήγηση από το 
πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα 

άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα 

συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη. 
Πρόκειται για παρέμβαση  που θα υλοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, από τους επιμορφωμένους 

,πια, εκπαιδευτικούς στους χώρους του σχολείου, με παιχνίδια γνωριμίας, αλληλεπίδρασης, κίνησης 
και επίλυσης συγκρούσεων για μικρά παιδιά. Ταυτόχρονα καλλιεργείται η γνωριμία του άλλου, η 

έκφραση και το μοίρασμα των συναισθημάτων, η αλτρουιστική συμπεριφορά και η ανάπτυξη 

εννοιών χώρου, οπτικοκινητικής διάκρισης και συντονισμού, ανάπτυξης λεπτής και αδρής 
κινητικότητας, λόγου, κ.λ.π. Το υλικό περιλαμβάνει 2 ενότητες και ένα σύνολο 61 παιχνιδιών 

γνωριμίας, εμπιστοσύνης, και παντομίμας στην πρώτη ενότητα και  16  εικαστικές δραστηριότητες 
που ενισχύουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση και  21 θεατρικές δραστηριότητες 

(δραματοποίηση, εκπαιδευτικό δράμα, κουκλοθέατρο) που συμβάλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων 

για δημιουργική επίλυση των συγκρούσεων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στη 
σχολική τάξη στο οποίο τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια, συνεργασία και επικοινωνία. Η 

μεθοδολογία περιλαμβάνει ομαδικές ασκήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. 
Χρησιμοποιούνται παιχνίδια, κίνηση, παιχνίδια ρόλων και  εικαστικά, καθώς, και αναστοχαστικές 

ερωτήσεις που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν σε βάθος την αιτία της σύγκρουσης και τους 

τρόπους αντιμετώπισής της. Υπάρχουν 17 μικρές ιστορίες από την καθημερινή ζωή των παιδιών οι 
οποίες στρέφονται γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα σύγκρουσης, όπως την κτητικότητα, τον 

αποκλεισμό, την άδικη κατηγορία, την κοροϊδία κλπ. 
Με κάποιο από τα σχολεία που θα συνεργαστεί το σχολείο, μπορεί να γίνει «αδελφοποίηση» 

σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, με ανταλλαγή μαθητών (δράση μαθησιακής κινητικότητας), τηλεδιασκέψεις 

για ανταλλαγή εμπειριών, στοχεύοντας στην κατανόηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών 
πολιτισμών και γλωσσών από τους μαθητές και την απόκτηση ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για 

την προσωπική τους εξέλιξη. Πέρα από την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων 
σχολείων, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν και θα βελτιώσουν δεξιότητες 

οργανωτικές, κοινωνικές, χρήσης ξένων γλωσσών, τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, θα 

έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και θα αναπτύξουν, έτσι, το αίσθημα της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

 Τέλος, η συμμετοχή του σχολείου στο εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει στην 
παραγωγή διδακτικού υλικού (συγγραφή εγχειριδίου) για παρέμβαση στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πρακτική που θα απαλλάσσει από ρατσιστικές τάσεις και προκαταλήψεις, προωθώντας την 

αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και την αποδοχή του διαφορετικού, κάτι που συνάδει 
με του στόχους της στρατηγικής «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της ΕΕ και ενισχύει την 

ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Με τη συμμετοχή του σχολείου στο  ευρωπαϊκό δίκτυο 
συνεργαζόμενων σχολείων και τη διάχυση των καλών πρακτικών που θα προκύψουν από τη δράση, 

προάγεται η αλληλεπίδραση του ελληνικού με το ευρωπαϊκό περιβάλλον για τη δημιουργία 
δημοκρατικού οράματος και πολιτισμικού πλουραλισμού. 

3. Συμπεράσματα 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως προκειμένου να μπορέσει Ευρώπη να αναπτυχθεί ως κοινωνία της 
γνώσης και να λειτουργεί  ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας πρέπει 

να διαθέτει εκπαίδευση και  κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Αυτό διακρίνεται μέσω της επίσημης ΕΕΠ 
που, μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, υπογραμμίζεται η σημασία της δια βίου εκπαίδευσης ως ο 

πλέον ενδεδειγμένος τρόπος ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και η σημασία συνεχούς παροχής 
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εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους, προς τη επίτευξη ευρωπαϊκής κοινωνικής συνοχής στην 

εξελισσόμενη κοινωνία της γνώσης.  

Η ΕΕ μέσω διακρατικής συνεργασίας, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ανοιχτών 
διαδικασιών, θέτει κοινούς στόχους για τα μέλη της μέσω νομικών πράξεων των οργάνων της και 

στρατηγικών, επηρεάζοντας την ανάπτυξη των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, σεβόμενη, 
παράλληλα, τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας. Επιπλέον, η ΕΕ χρηματοδοτεί 

προγράμματα τα οποία, προσαρμοζόμενα στις ανάγκες της κάθε χώρας, μέσα από σπουδές, 

κατάρτιση ή εθελοντική  εργασία σε άλλα κράτη, δίνουν στους Ευρωπαίους πολίτες δυνατότητες να 
εξελιχθούν προσωπικά  και να αξιοποιήσουν το οικονομικό δυναμικό της ΕΕ.   

Οι δράσεις που θα εφαρμόσει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός οργανισμός για να συμπλεύσει με την 
ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, πρέπει να επιλέγονται και να ταιριάζουν με τις ιδιαιτερότητες 

της κάθε μονάδας, καθώς, τα προγράμματα αυτά απαιτούν επικοινωνιακές δεξιότητες, ευελιξία, 

αποκεντρωτικές διαδικασίες, ικανότητες συντονισμού και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Τα 
οφέλη που αποκομίζει ο εκπαιδευτικός οργανισμός, σε μια τέτοια περίπτωση, βελτιώνουν την 

ποιότητα και αποτελεσματικότητά του, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθιστώντας τους πολίτες ικανούς να ανταπεξέλθουν στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την 

κοινωνική συνοχή,  την απασχολησιμότητα και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία της γνώσης. 
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO 9001:2008 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
 

Καπερνέκα Παναγιώτα 

ΣΕΕ ΠΕ87 Ν.Αιγαιου και Κρήτης 
 

Περίληψη  

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η Ποιότητα στην Εκπαίδευση και η 

Διασφάλιση της, μέσω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008. Πρωταρχική ευθύνη 
των παροχών παιδείας είναι να διασφαλίσουν την ποιότητα της. Όλα τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  καλούνται  πλέον να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση των πόρων 
που απορροφούν από την πολιτεία. Η ανάγκη αυτή έχει προωθήσει σημαντικά τη διαδικασίες της 

αξιολόγησης, αλλά και τις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση. 

Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε ένα εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 
το ISO 9001:2008 σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με σκοπό τη διασφάλιση της ποιοτητάς του. 

Αρχικά θα αναλύσουμε τις θεωρητικές προσεγγίσεις για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
(Δ.Ο.Π).Στις επόμενες ενότητες θα αναφερθούμε στο πως Διασφαλίζεται η Ποιότητα στην 

εκπαίδευση με εργαλείο το ISO 9001:2008.Τέλος,θα παρουσιάσουμε τις παραμέτρους της 

εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ,ώστε να 
ικανοποιούνται οι προκαθορισμένες απαιτήσεις της Ποιότητας. 

 
Λέξεις κλειδιά: Διασφάλιση Ποιότητας ,Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Αξιολόγηση 

1. Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτει η προσπάθεια για 

ένταξη στη θεσμοθετημένη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, μέτρων, στρατηγικών, 
προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. 

Η αυτόαξιολόγηση και αξιολόγηση, συνεργούν και λειτουργούν συμπληρωματικά 

προκειμένου να υποστηρίζονται οι δράσεις ανατροφοδότησης και βελτίωσης στα διαφορετικά 
επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Παράλληλα, υπάρχει μια σταδιακή μείωση των πόρων προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γεγονός 
που αυξάνει τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση τους. Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα  καλούνται  

πλέον να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση των πόρων που απορροφούν από 
την πολιτεία. Η ανάγκη αυτή έχει προωθήσει σημαντικά τη διαδικασίες της αξιολόγησης, αλλά και 

τη Διασφάλιση Ποιότητας στην εκπαίδευση. 
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Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας που περιλαμβάνει το Μοντέλο της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και τη διευρυμένη του προσέγγιση για την Εκπαίδευση, προτείνουμε κριτήρια 

Ποιότητας τα οποία εντάσσονται σε κατηγορίες που αντιστοιχούν στις διαστάσεις του Προτύπου ISO 
9001:2008. Η εφαρμογή εργαλείων για την Ποιότητα απαιτεί τη δέσμευση της Διοίκησης και τη 

συμμετοχή  των ανθρώπινων πόρων του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.Ειδικότερα,η εφαρμογή 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, αποτελεί τη διηνεκή 

προσπάθεια προσέγγισης προς το άριστο, την τελειότητα. 

Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε ένα εργαλείο Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας, το ISO 9001:2008 σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. 

 Αρχικά θα αναλύσουμε τις βασικές έννοιες για την Ποιότητα. Ακολουθούν οι θεωρητικές 
προσεγγίσεις για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας καθώς και τη Διαχείριση Ποιότητας.Στις επόμενες 

ενότητες θα αναλύσουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ( Σ.Δ.Π). Στη συνέχεια θα 

παρουσιάσουμε το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας. Τέλος ,θα 
αναφερθούμε στο ζήτημα της Ποιότητας στην Εκπαίδευση και στις παραμέτρους της Εφαρμογής του 

Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό.  

2. Η έννοια της Ποιότητας  

      Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η έννοια της Ποιότητας, συνδέεται 

με την αλλαγή του τρόπου διοίκησης  βιομηχανιών και οργανισμών, τον 20ο αιώνα, στις ΗΠΑ. Μέχρι 
τότε τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δε στόχευαν στην ποιότητα, αλλά κύριος στόχος ήταν η 

ποσότητα. Η ζήτηση ήταν μεγάλη και ο ανταγωνισμός ανύπαρκτος (Τζίκα Ε.2020)  
Η Ποιότητα, αποτελεί το βασικό παράγοντα για τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος 

για οικονομίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, καθώς και όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας μας.      

Στα αρχαία ελληνικά η λέξη «ποιότητα» σχετιζόταν με τη φύση και τον εσωτερικό κόσμο του 
ατόμου (Κέφης, 2005), καθώς επίσης και η λέξη “quality” προέρχεται από τη λατινική λέξη “qualis” 

με την ίδια ερμηνεία (Sallis, 2002). 
 Η προσέγγιση της Ποιότητας με κέντρο τον καταναλωτή ξεκίνησε από τους Ιάπωνες το 1950. 

Κατά τον ορισμό του όρου πολλοί θεωρητικοί και ερευνητές σε θέματα ποιότητας χρησιμοποιούν 

φράσεις όπως: Ανάγκες  καταναλωτών (Πελάτες Αποδέκτες Υπηρεσιών), Ικανοποίηση Απαιτήσεων 
(Oakland),Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις  ( Crosby),Ικανοποίηση του πελάτη ( Peters). 

Σύμφωνα με την Τζίκα Ε. (2020) η οποία έχει συγκεντρώσει ορισμούς της ποιότητας, αυτή 
γίνεται αντιληπτή ως αριστεία (Peters & Waterman, 1982), αξία (Feigenbaum, 1951),συμμόρφωση 

με τις προδιαγραφές (Gilmore, 1974), συμμόρφωση με την απαίτηση και αποφυγή βλάβης (Crosby, 

1979), ταύτιση και/ ή υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών (Parasuraman et al., 1985). 
  Ο ορισμός της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 8402, (1994)  το οποίο έχει 

υιοθετηθεί και από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), είναι «το σύνολο των 
χαρακτηριστικών μιας οντότητας ,που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και 

συνεπαγόμενες ανάγκες».  

Ο επίσημος ορισμός της ποιότητας όπως δίνεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2005 είναι: 
«Ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών ικανοποιούν 

απαιτήσεις». 

2.1 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π)-Βασικές Αρχές  

       Η ανάγκη για διασφάλιση ποιότητας σε συστήματα που δεν έχουν αναπτύξει την ποιότητα, 
έδωσε το ερέθισμα για μια νέα προσέγγιση στο θέμα της ποιότητας, όπως αυτή της ΔΟΠ (Zhu & 

Scheuermann, 1999). Τη φιλοσοφία της ΔΟΠ οραματίστηκε ο W.E. Deming, ως φοιτητής και 

εργαζόμενος σε εργοστάσιο, που λειτουργούσε με τις αρχές διοίκησης του Taylor.  
       Οι 14 αρχές γνωστές ως «τα 14 σημεία του Deming», θέτουν τη βάση για την αλλαγή του 

παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων και συνοψίζονται στα ακόλουθα: Δέσμευση της 
Διοίκησης για Βελτίωση,Ικανοποίηση αναγκών του πελάτη, Προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης,  
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συμμετοχή των ανθρώπινων πόρων, Στατιστικός Έλεγχος ,Εκπαίδευση και Βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ εργαζομένων.  

        Η μεγάλη συνεισφορά του William Edwards Deming, συνίσταται στον Κύκλο Ποιότητας, 
θεμελιώδης αρχή της συνεχούς Βελτίωσης, ο οποίος περιγράφει την Ποιότητα ως μια κυκλική 

διαδικασία διαρκούς βελτίωσης, βασισμένη σε τέσσερα στάδια: 
Plan:     Ενέργειες προγραμματισμού  

Do:        Ενέργειες υλοποίησης  

Check:  Ενέργειες ελέγχου αποτελεσμάτων  
Act:       Ενέργειες διορθώσεων και βελτιώσεων 

 

                                                         
                                              Σχήμα 1: Κύκλος του Deming 

 

Τα βιβλία που έγραψε ο Juran σχετικά με το μάνατζμεντ και τον σχεδιασμό της ποιότητας, 
ήταν η αφορμή της πρόσκλησης από την ένωση Ιαπώνων επιστημόνων στις αρχές του 1950, όπου 

διέδωσε τη θεωρία του και τιμήθηκε για την προώθηση ποιοτικού ελέγχου .Ο Juran πιστεύει ότι ο 
προσχεδιασμός της ποιότητας είναι αναφαίρετο στοιχείο της «τριλογίας της ποιότητας», η οποία 

περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της ποιότητας, τον έλεγχο της ποιότητας και τη βελτίωση της 

ποιότητας, Juran, J, M. (1989).  
 Για τον P.Crosby η ποιότητα είναι ταυτισμένη με το απόλυτο και την πίστη στην ικανοποίηση 

του πελάτη, ιδιαιτέρως από μέρους της ανώτατης διοίκησης (Μπλάνας, 2003). Έγραψε βιβλία σε 
σχέση με την ποιότητα και είναι περισσότερο γνωστός όσον αφορά τις ιδέες των « μηδεν 

ελαττωμάτων» (zero-defects) και του « κάνε το σωστά από την αρχή » (Λογοθέτης, 1993: 121).Η 

μεγάλη συνεισφορά του Phillip Crosby στη ΔΟΠ, συνίσταται στις «απόλυτες θέσεις του Crosby»:                                               
Ο ορισμός της ποιότητας είναι η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. 

Το σύστημα τις ποιότητας είναι η πρόληψη. 
Το πρότυπο απόδοσης είναι τα μηδέν ελαττώματα (zero defects). 

Το μέτρο της ποιότητας είναι το κόστος της μη συμμόρφωσης. 

Η συνεισφορά του Masaaki Imai στη ΔΟΠ συνίσταται στη δημιουργία του Kaizen.Ο όρος είναι 
σύνθετος και προέρχεται από τις λέξεις Kai (αλλαγή)  και Zen (καλό), που σημαίνει συνεχής βελτίωση 

με τη συμμετοχή όλων. Το σύστημα Διοίκησης Kaizen έχει μακροχρόνιο χαρακτήρα και βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχία του είναι η υπομονή για τα αποτελέσματα από την υιοθέτηση μιας 

πολιτικής για την Ποιότητα σε βάθος χρόνου. Manos Antony,(2007). 

Στην εξελικτική πορεία της Ποιότητας, το τελευταίο στάδιο είναι η Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας (Δ.Ο.Π), η οποία αποτελεί τη διοικητική φιλοσοφία για τη βελτίωση της ποιότητας και 

της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ως σύνολο. Καπερνέκα Π.,(2020). 
     Κατά τη σύγκριση της Κλασικής Διοίκησης και της Δ.Ο.Π διαπιστώνουμε ότι η Κλασική  

Διοίκηση είναι συγκεντρωτική και παράγει πρόχειρες λύσεις διορθωτικού κυρίως χαρακτήρα,σε 

αντίθεση με τη Δ.Ο.Π που είναι συμμετοχική,αποκεντρωτική και προσεγγίζει δομημένα την 
ανίχνευση κι επίλυση προβλημάτων. 
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Παρατηρούμε επίσης ότι η Κλασική Διοίκηση αντιδρά εκ των υστέρων «πυροσβεστικά» ,  ενώ 

στη Δ.Ο.Π δημιουργούνται μόνιμοι μηχανισμοί πρόβλεψης. Την Κλασική Διοίκηση χαρακτηρίζει ο 

βραχυχρόνιος προγραμματισμός με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων με όποιο κόστος ,σε 
αντίθεση με τη Δ.Ο.Π στην οποία  κυριαρχεί ο μακροχρόνιος προγραμματισμός με στόχο τη συνεχή 

βελτίωση και τη μείωση του κόστους.  
Η Δ.Ο.Π προλαβαίνει τα λάθη και υποκινείται από την ικανοποίηση του πελάτη, ενώ η 

Κλασική Διοίκηση περιορίζεται στο να ελέγχει τα λάθη μετά από κάποια δράση και υποκινείται από 

το κέρδος αποκλειστικά.Αναφορικά με τις αποφάσεις,στη Δ.Ο.Π βασίζονται σε συλλογικές 
διεργασίες,οριζοντίως και καθέτως του οργανισμού,ενώ στην Κλασική Διοίκηση βασίζονται στις 

απόψεις της μειοψηφίας. Καπερνέκα Π.(2016). 
Τέλος,η Δ.Ο.Π υπερέχει, γιατί χρησιμοποιεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και πόρους,με 

σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ,σε αντίθεση με την Κλασική Διοίκηση που 

λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό και σχεδιασμό .Βουρλιώτου Κ.(2013). 

2.2.Οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) στην Εκπαίδευση  

      Για την εκπαίδευση «Ολική Ποιότητα» είναι η διηνεκής προσπάθεια προσέγγισης προς το 
άριστο, την τελειότητα. Ο Joseph Fields επαναδιατύπωσε τις 14 βασικές αρχές της φιλοσοφίας του 

Deming,για το σύστημα του σχολείου και την Ποιότητα στην Εκπαίδευση. 

      Όπως προκύπτει από τη μελέτη της βιβλιογραφίας οι Διευθυντές/ντριες εκπαιδευτικών 
οργανισμών καλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω αρχές,με σκοπό την εξασφάλιση της 

ποιότητας, τη βελτίωσης των αποτελεσμάτων και την ικανοποίηση των πελατών ,Τζίκα Ε.(2020). 
 

«Η επαναλαμβανόμενη και χωρίς παρέκκλιση προσπάθεια βελτίωσης των μαθητών και του 

τρόπου διδασκαλίας, με γνώμονα την παραγωγή τελειοφοίτων, οι οποίοι μπο-ρούν να  
σταθούν επάξια στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς». 

2. «Η υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας». 
3. «Εξάλειψη της εξάρτησης από τη μαζική επιθεώρηση ως μέσο επίτευξης της ποιό-τητας.   

     Η ποιότητα ως αρχικός στόχος». 

4.«Μηδενισμός κόστους. Δημιουργία ποιοτικής προόδου. Καλλιέργεια δεξιοτήτων και  
     περιορισμός της αποτυχίας των μαθητών». 

5. «Συνεχής πρόοδος του συστήματος παραγωγής με στόχο τη βελτίωση ποιότητας και  
    ταυτόχρονα μείωση της αποτυχίας». 

6. «Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού». 

7. «Αποτελεσματική ηγεσία». 
8. «Εξάλειψη του φόβου από το σχολικό περιβάλλον». 

9. «Κατάργηση των στεγανών μεταξύ των τμημάτων». 
10. «Αλλαγή κουλτούρας, ποιοτική στόχευση». 

11. «Εξάλειψη ποσοστιαίων μετρήσεων εργασίας -βελτίωση διαδικασιών». 

         12. «Επιβράβευση και ικανοποίηση όλου του δυναμικού». 
13.«Επιδίωξη για συνεχής εκπαίδευση και αυτοβελτίωση». 

14. «Συμμετοχή από όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη για την πραγματοποίηση των ως άνω 
      σημείων». 

 
Με τον όρο «Σχολεία ποιότητας», εννοούνται οι σχολικές μονάδες που ακολουθούν τις αρχές 

που πρεσβεύει η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Ζαβλανός, 2003: 116),όπως περιγράφονται 

παραπάνω. 
Σχολεία ολικής ποιότητας δημιουργούνται όταν εντάσσουν στο σύστημα λειτουργίας τους τη 

Δ.Ο.Π,όταν μεταφράζουν και εφαρμόζουν τις αρχές της, όταν διαθέτουν ποιοτικό εργατικό δυναμικό 
με τις απαραίτητες δεξιότητες και στοιχεία, όταν το κατευθύνουν με ποιοτικές διαδικασίες και  τελικά 

παράγουν μαθητές ικανούς και χρήσιμους στην κοινωνία.  
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Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ  της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και της 

αξιολόγησης μέσω του ελέγχου και της ανατροφοδότησης.Στη ΔΟΠ αναδεικνύονται αρχές, όπως η 

ικανοποίηση του πελάτη, η προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συμμετοχή 
των εργαζομένων στις διοικητικές διαδικασίες. Αναλυτικότερα, «ο πελάτης» σε μια σχολική μονάδα 

είναι ο μαθητής και οι γονείς, οι οποίοι μέσω της αξιολόγησης, μπορούν να αντιληφθούν το βαθμό 
υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί.  

Επιπλέον, μέσω της αξιολόγησης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Δ.Ο.Π, 

αναβαθμίζονται και βελτιώνονται διαρκώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με σκοπό να προσαρμοστούν 
στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Σαν αποτέλσμα, υιοθετούνται νέοι μέθοδοι διδασκαλίας, 

βασισμένες σε εξελιγμένες θεωρίες μάθησης όπως η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.                  
Επιπρόσθετα, η υλοποίηση της αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς, συμβάλλει στην αύξηση της 

συμμετοχικότητας του και στην αποδοτικότερη εκτίμηση της πορείας της Σχολικής Μονάδας 

(Κουτούζης, 1999).  
Κατά την εφαρμογή της Δ.Ο.Π σε έναν Εκπαιδευτικό Οργανισμό και με στόχο την τήρηση των 

αντικειμενικών προδιαγραφών της αξιολόγησης, χρησιμοποιούνται δείκτες ποιότητας και πρότυπα, 
ως εργαλεία, όπως το ISO 9000 (Βαβουράκης και συν., 2008). 

2.3 Διασφάλιση Ποιότητας στην εκπαίδευση με εργαλείο το ISO 9001:2008  

           Η προτυποποίηση ,η κατασκευή ενός ιδεατού προτύπου, μιας ιδεατής μορφής, εδράζεται    
στον πυρήνα της αρχαίας ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας. Ο Πλάτωνας όρισε τη Νόηση ως 

«σύλληψη του αρίστου» και τη Θέληση ως «ένταξη στην πραγματικότητα.                                        
Ιστορικές αναφορές για τα Πρότυπα Ποιότητας βρίσκουμε στους Αρχαίους  Βαβυλώνιου 

(Χαμουραμπί), στους Αρχαίους  Έλληνες ( Πλάτωνας, Αριστοτέλης,) τον 11ος Αιώνα στην Αγγλία, 

τον19ο Αιώνα στην Ευρώπη.  Βαρουφάκης Γ.(1996). 
Η έννοια της Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management) περιλαμβάνει ένα σύνολο 

προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών στα πλαίσια της λειτουργίας ενός οργανισμού. 
Σύμφωνα με το ISO 9001:2008, είναι το σύνολο των διοικητικών λειτουργιών που:  

καθορίζουν την πολιτική, τους στόχους και τις αρμοδιότητες σχετικά με την ποιότητα.  

υλοποιούν τα παραπάνω με ελέγχους ποιότητας, μηχανισμούς διασφάλισης και 
δραστηριότητες βελτίωσης ποιότητας.  

Το 1980 πραγματοποιείται η εισαγωγή των Προτύπων Ποιότητας ISO 9000 και συναντάμε την 
ανάπτυξη Θεωρητικών Μοντέλων για τη Διαχείριση της Ποιότητας.Στην εξέλιξή της διακρίνουμε 

τέσσερα στάδια, Λεώπουλος Βρ.(2015): 

Η Επιθεώρηση (Inspection) περιλαμβάνει ενέργειες όπως μέτρηση, εξέταση, δοκιμή κάποιων 
χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Ο Έλεγχος ποιότητας (Quality Control) περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές ενέργειες  προκειμένου 
να εκπληρωθούν οι προδιαγραφές ποιότητας. 

Η Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance), η οποία περιλαμβάνει όλες τις 

προγραμματισμένες και συστηματικές ενέργειες ,για να παρέχουν την αναγκαία εμπιστοσύνη, ότι 
ένα προϊόν ή υπηρεσία θ ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. 

Το τελευταίο και υψηλότερο επίπεδο στην εξέλιξη της διαχείρισης ποιότητας είναι                          
η Διοίκηση ολικής ποιότητας (Total Quality Management) ή απλά Δ.Ο.Π.  

   Τα Διεθνή Βραβεία για την Ποιότητα είναι: 
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας  EFQM (Excellence Award) 

To Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Αμερικής «Malcolm Baldrige» The Malcolm Baldrige  National 

Quality Award 
Το Ιαπωνικό Βραβείο Deming 

Η αναγκαιότητα για μια κοινή διεθνή γλώσσα για την διαχείριση της ποιότητας, οδήγησε στην 
δημιουργία μιας σειράς προτύπων από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO: International 
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Organization for standardization).Πρόκειται για την παγκόσμια Oμοσπονδία  των Eθνικών  φορέων 

τυποποίησης. To ISO  έχει τις ρίζες του στην ελληνική λέξη «ίσος».  

Αυτήν ακριβώς τη «δέσμευση ισότητας» που υπάρχει στην Τυποποίηση ήθελαν να αναδείξουν 
οι 25 ιδρυτικές χώρες του ISO επιλέγοντας αυτό το συμβολικό όνομα.  

 Στον ISO συμμετέχουν 163 εθνικοί οργανισμοί, ενώ αποτελείται από περισσότερες από 170 
τεχνικές επιτροπές, 650 υποεπιτροπές και περίπου 2000 ομάδες εργασίας Με την βοήθεια διεθνών 

προτύπων που χρησιμοποιούνται ως οδηγοί, εφαρμόζονται τα συστήματα ποιότητας σε κάθε είδους 

οργανισμό.Τα πρότυπα αυτά περιέχουν γενικές οδηγίες για την πορεία που καλείται να ακολουθήσει 
μια επιχείρηση, για την εγκαθίδρυση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ,αλλά όχι εξειδικευμένες 

προδιαγραφές. Παππάς Γ.(2015). 
Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 αποτελεί την τέταρτη κατά χρονολογική σειρά έκδοση του 

προτύπου ISO 9001 και είναι τεχνική αναθεώρηση της προηγούμενης έκδοσης (ISO 9001:2000). 

Στην Ελλάδα έχει μεταφραστεί και εκδοθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) 
ως «ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας-Απαιτήσεις». 

Ας σημειωθεί ότι στις τελευταίες εκδόσεις του Προτύπου η συσχέτιση του με τις αρχές 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι πολύ μεγάλη.Οι αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες,                     

Μπουρλετίδης Δ.(2013): 

1.Εστίαση στον πελάτη.Η ύπαρξη των οργανισμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών. Η ανταπόκριση στις ανάγκες και η 

πλήρης κάλυψη των προσδοκιών είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα. 
 2.ΔιαρκήςΒελτίωση. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας    αποτελούν 

ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για έναν οργανισμό.                                                                                                                  

3.Ηγεσία.  
4.Εμπλοκή των εργαζομένων.Ενημέρωση κι εκπαίδευση. 

 Η εκπαίδευση προτείνεται ως ένα από τα βασικά μέσα άρσης των αγκυλώσεων του  
 οργανισμού,ενώ η ενημέρωση αφορά στην κοινοποίηση της πολιτικής για την ποιότητα του 

  οργανισμού. 

5. ∆ιεργασιο-κεντρική προσέγγιση.   
6. Συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση. 

7. Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων.  
8. Αμοιβαία ευεργετικές σχέσεις με τους προμηθευτές 

  

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 εστιάζει στην αποτελεσματικότητα ενός Συστήματος 
Ποιότητας,ως προς την τελική ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μιας επιχείρησης. Είναι 

δυνατόν να εφαρμόζεται εσωτερικά σε ολόκληρο τον οργανισμό ή μόνο σε κάποια τμήματα του, 
καθώς και από τρίτους φορείς που αλληλοσυνδέονται με τον οργανισμό στο πλαίσιο συμβάσεων. 

Επίσης, το πρότυπο επιτρέπει την εύκολη δημιουργία βάσεων δεδομένων της επιχείρησης και τη 

χρήση εφαρμογών λογισμικού για την ηλεκτρονική διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας.  

2.4 Η εφαρμογή του ISO 9001:2008 σε Εκπαιδευτικό Οργανισμό 

Όπως αναφέρθηκε ,το ISO 9001 δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει την ποιότητα σε 
επιχειρήσεις που σχεδιάζουν (design), αναπτύσσουν (develop), παράγουν (produce), εγκαθιστούν 

(install) και συντηρούν (service) προϊόντα. Απαιτείται λοιπόν,κατάλληλη προσαρμογή,ώστε να 
εφαρμοστεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, πανεπιστήμια, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης 

κ.λπ.) Οι προσαρμογές στην ορολογία περιλαμβάνουν τα παρακάτω .Παππάς Γ. (2015): 

 
• Προϊόν. Ένας εκπαιδευτικός Οργανισμός μπορεί να το ορίσει ως το επίπεδο 

εκπαίδευσης που παρέχει, ή ακόμα και υπηρεσίες και εργαλεία που χρησιμοποιεί για το 

σκοπό αυτό.  
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• Σχεδιασμός.Περιλαμβάνει στοιχεία και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται 

στην ανάπτυξη της διαδικασίας εκμάθησης.  

• Πελάτης. Γενικά ως πελάτης νοείται οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί ένα προϊόν 

ή μια υπηρεσία.Διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Εσωτερικοί πελάτες 
θεωρούνται οι εργαζόμενοι, καθώς καθένας από αυτούς εξυπηρετεί έναν άλλον 

εργαζόμενο. Οι μαθητές ενός σχολείου θεωρούνται τόσο εξωτερικοί πελάτες, καθώς 
λαμβάνουν το προϊόν (εκμάθηση), όσο και εσωτερικοί, καθώς συμμετέχουν σε κάποιες 

από τις εσωτερικές διαδικασίες του. 

• Ποιότητα. Καθορίζεται με βάση τις προσδοκίες του εξωτερικού πελάτη, 

καθώς όλο το προσωπικό του εκπαιδευτικού οργανισμού είναι συνυπεύθυνο για την 

παρεχόμενη εκπαίδευση. Έτσι, οι ενέργειές πρέπει να στοχεύουν στην εκπλήρωση των 
προσδοκιών του εξωτερικού πελάτη – χρήστη και όχι ίδιων συμφερόντων  

• Προμηθευτής. Θεωρείται το άτομο που παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα στον 

εσωτερικό πελάτη – χρήστη του οργανισμού για να ολοκληρώσει το έργο του με 

επιτυχία. Σε ένα φροντιστήριο για παράδειγμα, προμηθευτές μπορεί να θεωρηθούν οι 
καθηγητές, καθώς προμηθεύουν το προϊόν του φροντιστηρίου (εκπαίδευση) στους 

μαθητές , οι γονείς, καθώς προμηθεύουν με πελάτες (μαθητές) την επιχείρηση, ο 
διευθυντής, που παρέχει στον καθηγητή τα απαραίτητα μέσα που χρειάζεται για να 

εκπληρώσει τα καθήκοντά του, αλλά και εξωτερικές εταιρείες που προμηθεύουν το 

φροντιστήριο με τα απαραίτητα μέσα για τη λειτουργία του (π.χ. έπιπλα, γραφική ύλη 
κ.λπ.)  

 
Στις ακόλουθες παραγράφους εξετάζονται περιληπτικά τα κεφάλαια 4 μέχρι 8 του ISO, τα 

οποία 

περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις του Προτύπου για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. 
Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.Το συγκεκριμένο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη σχεδίαση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), 
αλλά και για την τεκμηρίωσή του.   

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού, περιλαμβάνει το αντικείμενο της 

λειτουργίας του, δηλαδή την παροχή εκπαίδευσης, μαζί με τις απαραίτητες λεπτομέρειες, το 
οργανόγραμμά του, αλλά και τη δήλωση συμμόρφωσης των διαδικασιών του οργανισμού με τις 

απαιτήσεις του προτύπου καθώς και  τις αντίστοιχες παραπομπές.Επίσης περιγράφονται οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). 

Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στην Ευθύνη της Διοίκησης:Δέσμευση της διοίκησης, εστίαση 

στον πελάτη, πολιτική ποιότητας και σχεδιασμός. 
Η Διοίκηση πρέπει να παρέχει απόδειξη της δέσμευσής της ότι σχεδιάζει και εφαρμόζει την 

κατάλληλη πολιτική ποιότητας για τον εκπαιδευτικό οργανισμό, αλλά και ότι λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διαρκή λειτουργία και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.  

Η πολιτική αυτή πρέπει να περιέχει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, σχετικούς με 

τις προσδοκίες των πελατών (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς κ.λπ.) και φυσικά να είναι 
εναρμονισμένη με το νομικό πλαίσιο της χώρας. 

Στο επόμενο υποκεφάλαιο του προτύπου αναφέρονται λεπτομέρειες για τις ευθύνες, τις 

αρμοδιότητες των μελών και τη μεταξύ τους επικοινωνία. Για την τήρηση του ΣΔΠ, υπεύθυνο 

θεωρείται όλο το προσωπικό.Μπορεί να οριστεί όμως μια Ομάδα διαχείρισης ποιότητας. Μια τέτοια 

ομάδα,αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή, τον Υπεύθυνο Ποιότητας, την Ομάδα Ποιότητας και 
τους υπόλοιπους εργαζομένους στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

Το Κεφάλαιο 6 αναφέρεται στη Διαχείριση Πόρων.Το κεφάλαιο απαιτεί από έναν 
εκπαιδευτικό οργανισμό να διασφαλίσει την παροχή των πόρων που απιτούνται για την 

αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του ΣΔΠ. Ως πόροι,σε έναν εκπαιδευτικό 

οργανισμό,νοούνται οι εργαζόμενοι (ανθρώπινοι πόροι), οι ευκολίες που προσφέρει στους μαθητές 
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και στο προσωπικό, ο εξοπλισμός, υλικά, λογισμικά, προμήθειες και υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία κ.ά.  

Το Κεφάλαιο 7 αναφέρεται στο σχεδιασμό της υλοποίησης του προϊόντος ο οποίος πρέπει 
να συνάδει με τις γενικότερες απαιτήσεις του ΣΔΠ. Έτσι,ο εκπαιδευτικός οργανσιμός πρέπει να 

καθορίσει:  

• Τις απαιτήσεις των πελατών σχετικά με την εκπαίδευση και τις υποστηρικτικές 

ενέργειες που παρέχονται  

• Νομικές απαιτήσεις  

• Απαιτήσεις που δεν έχουν καθοριστεί από τον πελάτη αλλά που θεωρούνται 

απαραίτητες από το φροντιστήριο  

Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών  

Η παραγωγή και παροχή υπηρεσιών πρέπει να γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.  

Στο χώρο της εκπαίδευσης υπάρχουν τρία λιγότερο απτά «προϊόντα» στα οποία μπορεί να 
εφαρμοστεί αυτός ο όρος:  

• Βιβλία  

• Πρόγραμμα μαθημάτων (περιεχόμενο και δομή)  

• Βραβεία που δίνονται στους μαθητές  

          Μετρήσεις, ανάλυση και βελτίωση  

Η εφαρμοσιμότητα του συγκεκριμένου κεφαλαίου στην εκπαίδευση είναι περιορισμένη, καθώς 

δεν είναι μετρήσιμο αγαθό και δεν χρησιμοποιούνται όργανα όπως για παράδειγμα σε μια γραμμή 

παραγωγής. Αυτό που μπορεί να διασφαλιστεί είναι ότι οι αξιολογήσεις, οι μέθοδοι ελέγχου (τόσο 
των μαθητών όσο και των διαδικασιών του εκπαιδευτικού Οργανισμού), το λογισμικό, ο εξοπλισμός 

και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία είναι επαρκή για να λειτουργεί η εκπαιδευτική διαδικασία 
σύμφωνα με τις απιτήσεις ποιότητας που έχουν οριστεί αρχικά. 

Το Κεφάλιο 8 αναφέρεται στον έλεγχο του «μη συμμορφούμενου προϊόντος»  

Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού οργανισμού, ως μη συμμορφούμενο προϊόν μπορεί να 
χαρακτηριστεί κάθε μέρος του ΣΔΠ του οποίου η εκτέλεση δεν συμφωνεί με ό,τι είχε αρχικά 

προβλεφθεί. Για παραδείγμα:  

• Μη έγκαιρη προσέλευση καθηγητή  

• Ανεπαρκής απόδοση καθηγητή  

• Μη κάλυψη της προγραμματισμένης ύλης σε κάποιο μάθημα  

• Λάθη στο πρόγραμμα  

• Πλεονάζουσα ύλη  

• Απώλεια αρχείων  

• Ακατάλληλο διδακτικό υλικό  

Βελτίωση του Σ.Δ.Π. Στη βελτίωση του Σ.Δ.Π καθοριστικό ρόλο παίζουν οι εσωτερικοί 
έλεγχοι και οι ανασκοπήσεις από τη διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού.Το υποκεφάλαιο αυτό 

εστιάζει επίσης στις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. 

3. Συμπεράσματα 

Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι σχετικά δύσκολο να προσδιοριστεί λόγω της 

φύσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Υπάρχει δηλαδή μεταβλητότητα, καθώς οι υπηρεσίες 
εξαρτώνται από τα άτομα, τα μέσα, τον εξοπλισμό, την τιμή και τον χρόνο που παρέχονται και το 

τελικό το προϊόν δεν είναι απτό.  
Παρ’ όλα αυτά η σειρά προτύπων ISO 9000, στην οποία ανήκει το ISO 9001:2008, έχει 

αναθεωρηθεί για να καλύπτει και τις ανάγκες των παρόχων υπηρεσιών. 

 Συνοψίζοντας, οι διαδικασίες εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) ,όπως το 
ISO 9000:2008,σε έναν Εκπαιδευτικό Οργανισμό απαιτούν στοχοθεσία, έγκριση, και περιοδική 

αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον απαιτούν, ανάπτυξη και δημοσιοποίηση 
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των στόχων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και ανασχεδιασμό  νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

Απαιτείται επίσης μελέτη, για την ανάπτυξη νέων μορφών εκπαιδευτικής  διαδικασίας πχ 
εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και εξασφάλιση των αναγκαίων δομών για την παροχή της 

εκπαίδευσης. Απαραίτητη διαδικασία στη Διασφάλιση Ποιότητας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 
είναι ο έλεγχος των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από εξωτερικούς φορείς Ποιότητας και τα 

αποτελέσματά του πρέπει να δημοσιοποιούνται. 

Ο  σκοπός της εφαρμογής των βασικών Αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους 
Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς  είναι η αναβάθμιση της ποιότητάς τους προς όφελος των σπουδαστών. 

Μέσα από τις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας με εργαλείο το  ISO 9001, ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις των εκπαιδευτικών οργανισμών για την αναβάθμιση των γνώσεων των σπουδαστών, την 

εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στην καθημερινή λειτουργία τους  και  τελικά την εδραίωση της 

αυτονομίας τους. 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Παπαστάθης Θεοφάνης 

Υποψήφιος διδάκτορας 

 

Περίληψη 

Η έννοια της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι δυναμική και υποκειμενική, καθώς 

έχει διαφορετικό νόημα για διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. Η ποιότητα δύναται να σημαίνει αξία 
για τα χρήματα, κατάλληλη για το σκοπό (δηλαδή την επίτευξη των στόχων του προγράμματος) και 

την ολοκλήρωση του οράματος και της αποστολής ενός ιδρύματος. Όσον αφορά την «αξία για τα 

χρήματα», η διασφάλιση της ποιότητας υπονοείται ως λογοδοσία προς το κοινό και πληροί τις 
απαιτήσεις των εξωτερικών προτύπων, ενώ σε περίπτωση δεύτερης και τρίτης σημασίας θεωρείται 

απαραίτητο για την ενίσχυση και τη διατήρηση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε 
ένα ίδρυμα. Στόχος της εργασίας μέσω της μελέτης της βιβλιογραφίας αλλά και επίσημων κειμένων 

των Πανεπιστημίων που αφορούν την ποιότητα τους, αποτελεί η ανάδειξη του τι σημαίνει 

πραγματικά η έννοια της ποιότητας για την Ελληνική, αλλά και την Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αλλά κυρίως για το τι σημαίνει πραγματικά για την κοινωνία. 

 
Λέξεις κλειδιά: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ποιότητα 

1. Εισαγωγή 

Η έννοια της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι δυναμική και υποκειμενική, καθώς 
έχει διαφορετικό νόημα για διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη (Hall, 2012). Μπορεί να σημαίνει αξία 

για τα χρήματα, κατάλληλη για το σκοπό (δηλαδή επίτευξη των στόχων του προγράμματος) και 
ολοκλήρωση του οράματος και της αποστολής ενός ιδρύματος. Όσον αφορά την «αξία για τα 

χρήματα», η διασφάλιση ποιότητας υπονοείται ως λογοδοσία προς το κοινωνικό σύνολο και πληροί 

τις απαιτήσεις των εξωτερικών προτύπων για επένδυση δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης, ενώ στη 
περίπτωση δεύτερης και τρίτης έννοιας (δηλ. Ταιριάζει για το σκοπό αυτό και εκπλήρωση του 

οράματος και της αποστολής ένα ίδρυμα), θεωρείται απαραίτητο για την ενίσχυση και τη διατήρηση 
της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε ένα ίδρυμα (Biggs 2001). Υπάρχουν ερευνητές 

(Harvey & Green, 1993) που προσθέτουν το μετασχηματισμό και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει 

ώστε να διεκδικήσει αλλαγές στην κοινωνία.  
Ο Harvey (2006) δηλώνει ότι η διασφάλιση ποιότητας στις ρυθμίσεις Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

συνδέεται με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Τα επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών είναι η ανάληψη κινδύνων για νέες καινοτομίες και νέες ιδέες, 

ανάληψη ευθύνης για τη μάθηση των μαθητών και επιβλητικός σεβασμός για τις διδακτικές και 
ερευνητικές επιδόσεις (Phelps 2006). Αυτά τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στον 
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κώδικα δεοντολογίας των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Krishnaveni και Anitha (2007) 

δηλώνουν ότι τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού είναι οι θεμελιώδεις αρχές του 

κώδικα δεοντολογίας των εκπαιδευτικών. Ο κώδικας δεοντολογίας δεν καθοδηγεί μόνο τους 
καθηγητές ΑΕΙ να υιοθετήσουν επαγγελματισμό στις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, 

αλλά διασφαλίζει και την ποιότητα στις ρυθμίσεις Ανώτατη Εκπαίδευση. Έτσι, η διασφάλιση της 
ποιότητας στις ρυθμίσεις Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξαρτάται από τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευτικών Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που συνθέτουν τον κώδικα δεοντολογίας των 

ακαδημαϊκών. Σύμφωνα με τους Macfarlane και Ottewill (2005), τα επαγγελματικά πρότυπα για 
δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης θα διατηρηθούν μέσω του κώδικα δεοντολογίας των 

εκπαιδευτικών στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ο κώδικας δεοντολογίας καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει 

να εκτελούνται και ποιες ενέργειες δεν πρέπει να εκτελούνται κατά την εκτέλεση επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων. Ο Hennessey (2004) δηλώνει ότι επειδή δεν υπάρχει σαφής και εκτελεστός κώδικας 
δεοντολογίας για μέλη της σχολής, καταλήγουν να συγχέουν σωστές συμπεριφορές με παραπτώματα. 

Αυτό παρατηρείται ειδικά στη σχέση των μελών της σχολής με τους μαθητές, τη συμπεριφορά τους 
στην τάξη και ούτω καθεξής. Απαιτείται επομένως ένας κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη της 

σχολής για να αναφέρονται και να εμπλέκονται σε επαγγελματική συμπεριφορά όπως απαιτείται από 

το επάγγελμα και την κοινωνία γενικότερα. Ένας κώδικας δεοντολογίας θα εξυπηρετούσε τρεις 
στόχους. για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

πρακτικής διδασκαλίας-μάθησης των μελών της σχολής και για την καθοδήγηση των μελών της 
σχολής στη διαδικασία λήψης αποφάσεών τους (Barrett et al. 2012). Εάν τα μέλη της σχολής θα 

μάθουν τον κώδικα δεοντολογίας και θα εκτελούσαν τα καθήκοντα σύμφωνα με τον κώδικα 

δεοντολογίας, θα τους βοηθούσε να διεκδικήσουν ποιοτική εκπαίδευση στις ρυθμίσεις ΑΕΙ. 
Σημαντικός κίνδυνος (από την επέκταση της ΑΕΙ) που είναι λιγότερο ερευνημένος είναι η 

ηθική και οι ηθικές αξίες ως αρετές του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μαζικοποίηση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γνώρισε δράσεις που αμφισβητούν την ηθική και τις ηθικές αξίες των 

αυτόνομων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Αυτές οι ενέργειες σχετίζονται με: ανήθικες πρακτικές ατόμων 

(Missoulian, 2011; Reuters, 2011; Osipian, 2014); μετατόπιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
αυτόνομα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε επιχειρηματικό προσανατολισμό (Chapman & Chien, 2014) · 

χαλάρωση των προτύπων και ακαδημαϊκή ακεραιότητα των αξιολογήσεων των μαθητών 
(Rumyantseva, 2005; Chun-Hua & Ling-Yu, 2007; Cepić, 2013; Chapman & Lindner, 2014); 

αμφίβολοι πάροχοι εκπαίδευσης και δόλιες περιπτώσεις σε σχέση με τη διακρατική εκπαίδευση 

(Santos, 2002; Youssef, 2014) · και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσληψη φοιτητών (Heyneman, 
2011; Osipian, 2014). Τα πανεπιστήμια ως αυτόνομα ιδρύματα είναι υπεύθυνα να χρησιμοποιούν την 

έρευνα και τη διδασκαλία για να μεταμορφώσουν τους μαθητές και να δημιουργήσουν μια κοινωνία 
των πολιτών μέσω πνευματικού κεφαλαίου (Newby, 1999). Οι Harvey and Newton (2004) πρότειναν 

ότι απαιτείται λογοδοσία λόγω του κόστους της μαζικοποίησης και της ανάγκης να ληφθούν υπόψη 

και να δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες δαπάνες. Ο Thune (1996), υποστήριξε ότι η λογοδοσία 
έχει να κάνει με διαδικασίες που βασίζονται σε εξωτερικά καθορισμένους στόχους και κριτήρια που 

στοχεύουν στην ενίσχυση των εξωτερικών γνώσεων και ακόμη και στον έλεγχο. Ο Saarinen (2010) 
έδειξε ότι, από ευρωπαϊκή άποψη, η ποιότητα είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 

πολιτικής σύγκλισης. Ένας εξέχων αντιπρύτανης στην Αυστραλία ισχυρίστηκε ότι, στην αιτία της 
εμπορευματοποίησης, τα ιδρύματα και τα ανώτατα όργανα που εκπροσωπούν τα πανεπιστήμια έχουν 

χάσει την ηθική τους πυξίδα (Parker, 2014). Σύμφωνα με τους Clayson και Haley (2005) και Eagle 

και Brennan (2007), η εμπορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε ως αποτέλεσμα την αντίληψη των 
μαθητών ως πελατών που αγοράζουν μια υπηρεσία. 

 Η αυξημένη συμμετοχή μαθητών από διαφορετικά υπόβαθρα, διαφορετικά είδη παρόχων και 
η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας απαιτεί αριστεία στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματα 

που μπορούν να συγκριθούν. Ομοίως, η παράδοση μαθημάτων σε πολλούς τρόπους, όπως η 

διαδικτυακή, η παράδοση συνεργασιών απαιτεί από τα ιδρύματα να διασφαλίζουν τη συνέπεια και 
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την ισοδυναμία στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα ανεξάρτητα από τους τρόπους παράδοσης. Τα 

ιδρύματα πιέζονται όλο και περισσότερο για να διασφαλίσουν ότι η στρατηγική έχει επαρκείς πόρους 

με ισχυρές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου για τη διαχείριση αποτυχιών (Shah & Nair, 2014). 
Επομένως, η προσέγγιση καταλληλότητας σημαίνει ότι τα ιδρύματα έχουν τη στρατηγική και τους 

πόρους για την επίτευξη της αποστολής τους (Lomas, 2002). Η καταλληλότητα θέτει επίσης την 
ευθύνη στα ιδρύματα για να διασφαλίσουν ότι τα ακαδημαϊκά μαθήματα ανταποκρίνονται στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της βιομηχανίας και των επαγγελμάτων. Οι εργοδότες απαιτούν όλο και 

περισσότερο πτυχιούχους υψηλής ποιότητας που έχουν δεξιότητες και χαρακτηριστικά σε διάφορα 
επαγγέλματα (Srikanthan & Dalrymple, 2003; Shah et al., 2015). Ο ορισμός της ποιότητας για την 

ποιότητα ασκεί πίεση στα πανεπιστήμια για να διασφαλίσουν ότι τα μαθήματα είναι σχετικά με τη 
βιομηχανία και ότι οι απόφοιτοι είναι απασχολούμενοι και είναι σε θέση να εργαστούν σε 

διαφορετικούς οργανισμούς σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η µελέτη υιοθέτησε ποιοτική προσέγγιση µέσω της ανάλυσης επίσηµων εγγράφων. Η ανάλυση 
εγγράφων χρησιµοποιείται για τη συλλογή και επισκόπηση του περιεχοµένου της υπάρχουσας 

γραπτής τεκµηρίωσης που σχετίζεται µε τη µελέτη, προκειµένου να εξαχθούν στοιχεία µε αυστηρό 

και συστηµατικό τρόπο (Institute of Development Study, 2013). Σύµφωνα µε τον Hodder (1994; 
2012), ο ερευνητής εντοπίζει τις διαφορές, τις οµοιότητες και τα πρότυπα των διαφόρων εγγράφων 

στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό πλαίσιο. H ανάλυση εγγράφων είναι µια διαδικασία στην 
οποία αναλύονται τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά έγγραφα. Ένα έγγραφο µπορεί να περιέχει 

λέξεις και ποικίλει σε µορφή από ιστότοπους, ατζέντες και περιοδικά (Bowen, 2009). 

 Για το σκοπό της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν ως πρωτογενές υλικό τα επίσηµα κείµενα του 
forum της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία των δεδοµένων. Στο forum της ΕΘΑΑΕ αποκτήθηκε πρόσβαση µε τον ιδρυµατικό 
λογαριασµό του ερευνητή, υπό την ιδιότητα του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας και έπειτα από ηλεκτρονική συνοµιλία µε το υπεύθυνο τµήµα της ΕΘΑΑΕ για 

πρόσβαση για επιστηµονικούς ακαδηµαϊκούς λόγους. Τα έγγραφα που μελετήθηκαν αφορούσαν τις 
εξωτερικές αξιολογήσεις των ιδρυμάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι.. Συνολικά πραγματοποιήθηκε 

διερεύνηση τριάντα έξι (36) εγγράφων που αφορούσαν τις εξωτερικές αξιολογήσεις είκοσι – δύο (22) 
Πανεπιστημιών και δεκατέσσερα (14) Τεχνολογικά Ιδρύματα. Ο αριθμός είναι δυσανάλογος με τη 

σημερινή πραγματικότητα της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω των συγχωνεύσεων 

ιδρυμάτων, καθώς οι τελευταίες εξωτερικές αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2015. Ωστόσο, 
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ελέγχο αποτελεσματικότητας. Στην συνέχεια μελετήθηκαν οι 

αξιολογίσεις των τμημάτων των Πανεπιστημίων που έγιναν από την ΕΘΑΑΕ την περίοδο 2019 – 
2021. Η πρόσβαση έγινε με τον ίδιο τρόπο.  Να σημειωθεί εδώ ότι, δόθηκε βασική σημασία στους 

άξονες των κειμένων, που αφορούσαν την ποιότητα Ιδρυμάτων και Τμήμάτων καθώς αυτό είναι που 

ενδιαφέρει και θεραπεύει η παρούσα εργασία. 
Μέσω της περιγραφικής ανάλυσης προκύπτουν τα κυρίαρχα θέµατα λαµβάνοντας υπόψη όλες 

τις δυνάµεις που συµµετέχουν στην αναγνώριση της κατάστασης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
σχετικά με την ποιότητα των Ιδρύματων. Η κατανόηση και η σύγκριση των αξιολογήσεων αλλά και 

των πολιτικών των Ιδρυµάτων θέτουν σε εφαρµογή διαδικασίες ανατροφοδότησης που 
διαµορφώνουν τη νοµιµότητα και τη συνοχή. Η χρήση αυτής της µεθόδου για την κατανόηση, την 

ανάλυση και τη σύγκριση ποιότητας από τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα στην Ελλάδα ήταν 

πλεονεκτική. Μάλιστα δημιουργείτε και ένας έλεγχος της εφαρμογής ή μη των προτάσεων της 
εξωτερικής αξιολόγισης. Η δυσκολία του να συγκεντρωθεί ένα τόσο µεγάλο υλικό, αξιόπιστο και 

ελεγµένο για ανάλυση. Γενικότερα η πρόσβαση στην έρευνα για την ίδια την Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση είναι περιορισμένη. 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Από το σύνολο των πρώην τριαντά έξι (36), νυν εισοσιτριών (23), Ιδρυμάτων το 89% 

αξιολόγηθηκε θετικά και άξιο αναφοράς. Να σημειωθεί εδώ ότι δεν υπήρχε Ίδρυμα ή τμήμα με 
αρνητική αξιολόγη. Ωστόσο, τα περιθώρια βελτίωσης είναι και πάντα θα είναι ανοιχτά. Η σύγκριση 

και η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων οδήγησαν στη δημιουργία τριών βασικών αξόνων. Οι 
άξονες που προέκυψαν από τη μελέτη και ανάλυση των επίσημων εγγράφων και σχετίζονται με τον 

ερευνητικό σκοπό της αναζήτησης της Ποιότητας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι: α) 

Πολιτική και στρατηγική διασφάλισης ποιότητας, β) Διδασκαλία και μάθηση - Αξιολόγηση από 
φοιτητές και γ) Διασφάλιση ποιότητας όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό. 

Όσον αφορά το πρώτο άξονα, Πολιτική και στρατηγική Διασφάλισης Ποιότητας τα 
αποτελέσματα είναι τα παρακάτω. Η εφαρμογή της Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να καλύπτει την 

έρευνα, τη διδασκαλία, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες όπως αυτές προσδιορίζονται στη 

διαδικασία Αυτο-Αξιολόγησης. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας πρέπει να ορίζονται με τρόπο 
που να περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή της μεθόδολογίας επιλογής και ανάλυσης δεδομένων 

και της μεθόδου αξιολόγησης, καθώς και σχετικές ενέργειες για ανατροφοδότηση. Μάλιστα 
προτείνεται η διαδικασία να συνδέεται με την ιδιαιτερότητα του κάθε τμήματος αλλά και κάθε 

μαθήματος. Οι διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να εξηγούν και να αιτιολογούν θέματα 

που σχετίζονται με τη συλλογή και το χειρισμό προσωπικών δεδομένων, όπως η καταλληλότητα του 
μεγέθους των δεδομένων, ο σεβασμός του απορρήτου, τα συνταγματικά δικαιώματα και να είναι 

επαρκώς ισχυρές ώστε να διασφαλίζουν τη μελλοντική κριτική ακαδημαϊκής ποιότητας και δράσεις 
για βελτίωση σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη και οικονομικά επιδεινούμενη περιβάλλον. Οι 

διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι απρόβλεπτες 

ενέργειες να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι ακαδημαϊκές μονάδες θα πρέπει να 
αυξήσουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία τους με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

(OMEA) και την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Όσων αφορά τη στρατηγική των 
Ιρυμάτων και των Τμημάτων, πρέπει να αναπτυχθούν και να συνδυαστούν τόσο οι πολιτικές από 

πάνω προς τα κάτω όσο και από κάτω προς τα πάνω, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά 

οι στόχοι. 
Στο δεύτερο άξονα, τη Διδασκαλία και μάθηση – Αξιολόγηση από φοιτητές το κύριο πρόβλημα 

είναι ο δυσανάλογος αριθμός φοιτητών προς τους ακαδημαϊκούς καθηγητές που επηρέαζει κατά πολύ 
τον συγκεκριμένο δείκτη ποιότητας. Αποτελεί σημαντικό η ανάπτυξη στον εσωτερικό κανονισμό 

των Τμημάτων και των Ιδρυμάτων πειθαρχικού οδηγού, που να προστατεύει τους φοιτητές και τους 

καθηγήτες και να λειτουργεί αποτρεπτικά. Τα Ελληνικά Ιδρύματα πρέπει να απομακρυνθούν από μια 
στρατηγική βασισμένη στις ανάγκες για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων αφού προκύψουν. Το 

κύριο ζήτημα εδώ εντοπίζεται και δικαιολογείται εν μέρει, λόγω της κρατικής παρέμβασης σε 
ζητήματα αριθμού εισαγωγής φοιτητών αλλά και δημοσιονομικών περιορισμών που οδηγούν σε 

ελλιπής νέες προσλήψεις προσωπικού. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσιάση των αποτελεσμάτων, ο τρίτος άξονας αφορά τη Διασφάλιση 
Ποιότητας όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό. Στο σύνολο των Ιδρυμάτων, εκτός από δύο, δεν 

έχει προσδιοριστεί ειδική διαδικασία για την υποστήριξη νέου διδακτικού προσωπικού όσον αφορά 
τις παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να 

χρησιμοποιούν ποιοτικές και ποσοτικές μετρήσεις για τη μέτρηση των επιπέδων επίτευξης των 
στόχων τους. 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδυκνύουν μία αρκετά καλή στάση των Ελληνικών 
Ιδρυμάτων σχετικά με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας αλλά και αρκετά σημεία ελέγχου και 

βελτιώσης. Θα πρέπει τα Ιδρύματα να προωθήσουν μία πιο συγκεκριμένη στρατηγική και πολιτική 
όσον αφορά το όραμα του ιδρύματος αλλά και το πώς θα το επιτύχουν. Μία τέτοια αρχική δομική 

αλλαγή θα οδηγήσει τα Πανεπιστήμια ένα βήμα πιο μπροστά στην επιδιοκώμενη επιστημονική και 
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διδακτική αριστεία (Hall, 2012). Το ζήτημα είναι να φτάσει το πανεπιστήμιο με αναθεωρημένους 

στόχους, καθαρό όραμα και δηλωμένους στόχους της αποστολής του που θα είναι ρεαλιστικοί και 

πραγματοποιήσημη. Η όλη διαδικασία περί ζητημάτων ποιότητας αποτελεί έναν συγκεκριμένο κύκλο 
με στόχο την αυτοβελτίωση και τις απαιτούμενες απαντήσεις προς την κοινωνία. Κυρίαρχο ρόλο στα 

προβλήματα που έρχονται ως εμπόδια απέναντι στα Ιδρύματα είναι οι βαθμοί ελευθερίας τους σε 
σχέση με το κράτος, η εμπιστοσύνη – συνεργασία – σχέση: α) φοιτητών – ακαδημαϊκών, β) 

ακαδημαϊκών μεταξύ τους και γ) Τμημάτων με το Ίδρυμα.  

Όσων αφορά την ελευθερία των Ιδρυμάτων από το κράτος, υπάρχει σε μερικό βαθμό καθώς 
όπως είδαμε και στα αποτελέσματα της έρευνας, τα ιδρύματα, όσων αφορά δεν έχουν ουσιαστικό 

λόγο για τον αριθμό των εισακτέων τους. Επιπλέον, οι συνεχείς αλλαγές στην κεντρική στρατηγική 
της Κυβέρνησης (ειδικά το διάστημα του 2015 με 2021) δεν δημιουργεί σταθερό έδαφος ανάπτυξης. 

Συμπληρωματικά δε για το ζήτημα της στρατηγικής, είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθεί από τα 

Ιδρύματα, όταν δε γνωρίζουν μεσοπρόθεσμα τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τους. Εδώ θα πρέπει η 
πολιτεία να προχωρήσει σε μία κοινή πολιτική τομή δημιουργόντας ένα σταθερό δημοσιονομικό 

προγραμματισμό για τους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων. Τα ζητήματα εμπιστοσύνης – 
συνεργασίας – σχέσης μεταξύ των προαναφερόμενων αποτελούν την κυρίαρχη δικλίδα ασφαλείας 

για την επίτευξη της ποιότητας τόσο των παρεχόμενων μαθημάτων από ακαδημαϊκούς αλλά και την 

εξασφάλιση της προσδοκόμενης γνώσης από τους φοιτητές. Αποτελούν κυρίως ζήτημα ηθικών 
αξιών, η οποίες λείπουν σε κάποιες περιπτωσεις από τη συνολική λειτουργία της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Η αρετή της ηθικής στη διδασκαλία, την έρευνα ανοίγει δρόμους συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων, όπως και χρηστής οικονομικής διαχείρησης των 

δημόσιων και ιδιτικών πόρων. Έτσι η διαδικασία της διδασκαλίας και της έρευνας πρόκειται να 

μετεξελυχθεί σε ένα πιο ενεργητικό βαρόμετρο. Με ένα τέτοιο δυναμικό εργαλείο ακόμα και η 
σύνδεση προγραμμάτων των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και τον ιδιωτικό τομέα μπορεί 

να αποτελέσει μία ειλικρινή συνεργασία με κέρδη για το Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές του, αλλά 
κυρίως για την ίδια την κοινωνία.   
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ,MSc 

 

 

Περίληψη   

Οι Διεθνείς Οργανισμοί και η Ε.Ε. με τις προτάσεις τους διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη 
εκπαιδευτική πολιτική που έχει έναν ορισμένο προσανατολισμό . Βέβαια είναι στη δικαιοδοσία των 

κρατών‐μελών η αποδοχή των προτάσεων και η υλοποίησή τους.  

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ανήκει η Ελλάδα έχει επιδίωξη να διαμορφώσει μια ενιαία 

εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και να τη θέσει υπό τις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό 
με τη μακροοικονομική και κοινωνική πολιτική της . 

Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση της βιβλιογραφία για την πληρέστερη κατανόηση της 
επίδρασης-επιβολής των Διεθνών Οργανισμών και για τη μεταφοράς πολιτικής  στη διαμόρφωση 

των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων . 

 Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί επηρέασαν το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα και ιδιαίτερα μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε. το μεγαλύτερο 

μέρος των Ευρωπαϊκών Πολιτικών υιοθετήθηκαν, αφού φιλτραρίστηκαν κάτω από την πίεση των 
κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών.   

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική πολιτική, διεθνείς οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση  

1.Εισαγωγή 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιτευχθεί η δυνατότητα ανταλλαγής και μεταφοράς 
προϊόντων, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο, σε όλη την υφήλιο. Επομένως, η 

νέα πολιτική των κρατών είναι η συμμετοχή στους υπερεθνικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης, με 

σκοπό την αντιμετώπιση των στρατηγικών προκλήσεων. 
Το ενδιαφέρον της επιστημονικής ομάδας έλκεται από τις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών 

οργανισμών (Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, Ε.Ε., UNESCO), που έχουν ως στόχο την πρόοδο και την 
κατάρτιση του εκπαιδευτικού, σε ένα παγκοσμιοποιημένο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, με 

μακροπρόθεσμο στόχο την εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας (Robertson, 2012, 2013) . 

Μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, οι οργανισμοί, στοχεύουν στην απόκτηση κατάλληλων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς. Ο στόχος αυτός υλοποιείται είτε μέσω της 

εφαρμογής αντίστοιχων προγραμμάτων (OECD 2013 και World Bank 2013), είτε με την υποστήριξη 
της μεγάλης σημασίας της δια βίου μάθησης, εφαρμόζοντας κλίμακα μέτρησης καθώς επίσης και με 

την αλληλεπίδραση του έργου που παράγει ο εκπαιδευτικός και της ανάπτυξης της κοινωνίας μας 

(UNESCO, 2016). 
Η στρατηγική επιλογής των οργανισμών δεν πραγματοποιήθηκε με τυχαίο τρόπο, αλλά με 

βάση τις συνεργασίες που έχουν γεννηθεί μεταξύ αυτών, ώστε να καλύπτονται τα ελλείματα και να 
αναδεικνύονται τα προτερήματά τους. Παρακάτω αναγράφονται επιγραμματικά οι οργανισμοί αυτοί: 

• Παγκόσμια Τράπεζα 

• ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) 
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• UNESCO (Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων 

Εθνών) 

• Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση) 

2.Κυρίως μέρος 

2.1.1 Παγκόσμια τράπεζα 

Ξεκινώντας από την Παγκόσμια Τράπεζα η οποία ιδρύθηκε το 1944, είχε σκοπό να περιορίσει 
τη φτώχεια στον κόσμο, χρηματοδοτώντας αναπτυξιακά προγράμματα. Όμως με το πέρασμα των 

χρόνων, μετά το τέλος του 1950, στόχευσε στην υλοποίηση των απαιτήσεων των αναπτυσσόμενων 

χωρών, καθώς τότε ιδρύθηκε η IBRD (International Bank for Reconstruction and Development). Ο 
ρόλος της τράπεζας πλέον, είναι καθολικός, καλύπτοντας όχι μόνο τον οικονομικό τομέα αλλά και 

αυτόν της ανάπτυξης και έρευνας. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται με δεδομένο τη δύναμη και την 
πολιτική που αυτή διαθέτει (Samoff & Carrol, 2003).  

 Επιπλέον, η τράπεζα ήταν υπεύθυνη για την αναγνώριση της μεγάλης επιρροής που ασκούσε 

η ανώτερη εκπαίδευση στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Αυτό επιτεύχθηκε, το 1994, με την 
έκδοση της πρώτης δήλωσης που αφορούσε τη θέσπιση πολιτικής στην Β/βαθμια εκπαίδευση 

«Higher Education: The Lessons of Experience». Ακόμα και σήμερα ο θεσμός της τράπεζας είναι 
αυτός που βοηθάει τις εκάστοτε κυβερνήσεις στο έργο τους, ως προς τις απαραίτητες και αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης. (Salmi et al. 2009).    

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα αποτελεί έναν υπερεθνικό φορέα, 
υπεύθυνο για τη διάπλαση πολιτικής που εφαρμόζεται στην ανώτερη εκπαίδευση. Σύμμαχός της στο 

έργο αυτό δεν αποτελεί μόνο η δύναμη που κατέχει στον τομέα της οικονομίας, αλλά και το διεξοδικό 
πλάνο που παρέχει στις κυβερνήσεις των χωρών, με σκοπό τόσο τη συμβουλευτική όσο και την 

τεχνική υποστήριξή τους. 

Το 1942, οι σύμμαχοι είχαν κάνει πρόταση σχετικά με την αναδιάταξη των συστημάτων της 
εκπαίδευσης των χωρών, οι οποίες είχαν εμπλακεί στον πόλεμο. Έτσι, σε ένα συνέδριο των 

Ηνωμένων Εθνών, το 1945, η παραπάνω πρόταση αποτέλεσε αφορμή για την ίδρυση της UNESCO 
(Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών). 

2.1.2 Unesco 

Η UNESCO διαθέτει 193 μέλη (χώρες), 6000 συλλόγους, 344 ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις), κέντρα και ενώσεις. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των μελών της διαθέτουν μόνιμες 

αντιπροσωπείες στο Παρίσι, στο κεντρικό επιτελείο του ΟΗΕ. Η διεθνής εκπαίδευση επηρεάζεται 
από την UNESCO, μέσω των ειδικών συμβάσεων, τις οποίες υπογράφουν τα μέλη και τις 

ακολουθούν. Επιπρόσθετα, σημαντική ήταν η συμβολή της UNESCO στην ιδέα της «εκπαιδευτικής 

ιδεολογίας», η οποία δημιουργήθηκε τόσο με εξειδικευμένα βοηθητικά προγράμματα, όσο και με τα 
κείμενα αρχών. Παράλληλα, μέσω της ογκώδης βάσης δεδομένων που διαθέτει σχετικά με την 

εκπαίδευση, τα τελευταία έτη, η UNESCO έχει καταφέρει να εξαπλωθεί ευρέως, καλύπτοντας την 
προσχολική αγωγή και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο 

ρόλος της οποίας είναι να προωθεί κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, για αυτόν το σκοπό 

(https://www.en.unesco.org/). 

2.1.3 OOΣΑ 

Οι Ηνωμένες πολιτείες είχαν θεσπίσει ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης, το 
λεγόμενο σχέδιο Marshall, στοχεύοντας στην ανασύσταση της Δυτικής Ευρώπης στον οικονομικό 

τομέα. Επακόλουθο αυτού ήταν η ίδρυση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) το 1948, που αποσκοπούσε στην επίβλεψη του παραπάνω σχεδίου. Καθώς η αποστολή του 
OECC (ΟΟΣΑ) είχε εκπληρωθεί, στα τέλη του 1950 δημιουργήθηκε ένας νέος παρόμοιος 

https://www.en.unesco.org/
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οργανισμός, ο OECD. Η διαφορά τους ήταν ότι το έργο του τελευταίου δεν περιορίστηκε στην 

Ευρώπη, αλλά επεκτάθηκε στις 30 πιο οικονομικά ενισχυμένες δυνάμεις παγκοσμίως, έχοντας σκοπό 

την προώθηση της δημοκρατίας και την οικονομική άνθηση (Amaral & Neave 2009).  
Με γνώμονα το γεγονός ότι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

τόσο ατομική όσο και κοινωνική ανάπτυξη, ο Οργανισμός έστρεψε το ενδιαφέρον του σε αυτήν εδώ 
και πολλά έτη. 

Συγκριτικά με την Παγκόσμια Τράπεζα, η πολιτική που εφαρμόζει ο ΟΟΣΑ επιφέρει 

μεγαλύτερη επιρροή, έχοντας μία εκτεταμένη κοινωνική γκάμα, και καταφέρνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την εξισορρόπηση της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής (Henry et al. 2001). Αντιθέτως, ο 

Οργανισμός δεν κατέχει δύναμη στον νομοθετικό τομέα, όπως η Ε.Ε. (King, 2009). 

2.1.4 Ευρωπαϊκή Ένωση 

Όπως και για τους προαναφερθέντες οργανισμούς, έτσι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), 

η εκπαίδευση αποτελούσε πόλο έλξης του ενδιαφέροντός της. Σταδιακά, λοιπόν, η Ε.Ε. διαμόρφωσε 
την εκπαιδευτική της πολιτική, μέσω μιας πληθώρας διακηρύξεων και συνθηκών, κάποιες από τις 

οποίες ρυθμίζουν ακόμα και σήμερα την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρώπης. Επιγραμματικά 
αναφέρονται μερικές εξ αυτών: 

• 1957: Συνθήκη της Ρώμης 

• 1992: Συνθήκη του Μάαστριχτ 

• 2007: Συνθήκη της Λισσαβόνας 

Τα κράτη μέλη, λοιπόν, της Ε.Ε. προσαρμόζουν τη δική τους εκπαιδευτική πολιτική και τους 

εξατομικευμένους στόχους τους, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε αυτοί να εκπληρωθούν 
έχοντας μια παράλληλη γραμμή πορείας με τους ευρωπαϊκούς. 

Μέσω της προσπάθειάς τους για τη συμβολή τους στη νέα μορφή κοινωνίας, οι Διεθνείς 
Οργανισμοί, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα δε συγχρονίζονται με τις 

κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις στο παγκόσμιο επίπεδο.  

Με βάση αυτήν την διαπίστωση, οι Οργανισμοί ορίζουν νέους, κοινούς στόχους, τους οποίους, 
με τη βοήθεια συγκεκριμένων μέτρων, καλούνται να υλοποιήσουν. Με την πολιτική αυτή, επομένως, 

της «συγκλίνουσας στοχοθέτησης», τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα κατευθύνονται προς μια 
κοινή πορεία, έχοντας ίδιους σκοπούς, που οφείλουν να διεκπεραιώσουν σε συγκεκριμένη χρονική 

κλίμακα. 
Η απαρχή της πολιτικής αυτής, στα πλαίσια της Ε.Ε., σημειώθηκε το Μάρτιο του 2001. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε 3 στρατηγικούς στόχους, καθώς και 13 συγκεκριμένους σχετικούς 

στόχους, μέσω του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., 
2009), οι οποίοι έπρεπε να υλοποιηθούν έως το 2010. Το επόμενο πρόγραμμα που αποτέλεσε 

συνέχεια της πολιτικής αυτής, ήταν το «ΕΚ 2020» (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., 2009). Σύμφωνα με 
αυτό, το 2009, ορίστηκαν 4 νέοι στόχοι, που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 

των εκπαιδευτικών συστημάτων και στην απόκτηση των απαραίτητων πνευματικών εφοδίων των 

μελών της Ε.Ε., έως το 2020. Φυσική απόρροια αυτής της στοχοθεσίας, ήταν η συνεχής 
παρακολούθηση της πορείας των κρατών-μελών, και ο ορισμός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων 

για την ολοκλήρωση των στόχων, με τη λήψη στατιστικών στοιχείων, τα οποία συλλέγονται και 
αναλύονται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Επιγραμματικά, αναφέρονται ορισμένα εξ αυτών: 

• Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης εκδίδει περιοδικές εκπαιδευτικές αναλύσεις 

(http://www.eurydice.org) 

• Η UNESCO, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ εκδίδουν τους παγκόσμιους δείκτες 

εκπαίδευσης (World Education Indicators) (http://www.oecd-ilibrary.org/education/world-

education- indicators_19991541) 

• Ο ΟΟΣΑ εκδίδει τη στατιστική σειρά «Education at a glance» (http://www.oecd.org) 

http://www.eurydice.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/education/world-education-%20indicators_19991541
http://www.oecd-ilibrary.org/education/world-education-%20indicators_19991541
http://www.oecd.org/
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Οι διεθνείς οργανισμοί, επομένως, όντας βασικοί υπεύθυνοι της συλλογής και της ανάλυσης 

των στατιστικών δεδομένων, είναι σε θέση να διαπλάθουν την εκπαιδευτική πολιτική ενώ 

ταυτόχρονα αναπτύσσουν και συγκεκριμένα πρότυπα εκπαίδευσης.Στη συνέχεια γίνεται αναφορά 
στις περιόδους  άσκησης εκαπιδευτικής πολιτικής από την Ευρωπαιική Ένωση .  

2.2.1 Προπαρασκευαστική περίοδος (1957-1968) 

Το Μάρτιου του 1957, ιδρύθηκε η ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα), μέσω της 

συνθήκης της Ρώμης. Το γεγονός αυτό επέφερε αλλαγές στον τομέα της αγοράς, με αποτέλεσμα την 

ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων. Επιπλέον, αναδείχθηκαν θέματα σχετικά της εκπαίδευσης, 
καθώς ρυθμίζεται πλέον η συνεργασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την έρευνα και τη 

διάδοση γεωργικών γνώσεων. Σημαντικά ήταν και τα θέματα που αφορούσαν την αναγνωρισιμότητα  
διπλωμάτων και γενικά, των τίτλων της επιμέρους ειδίκευσης.  

Σημειώνεται, ότι τον Απρίλιο του 1957, λειτούργησε το πρώτο ευρωπαϊκό σχολείο στο 

Λουξεμβούργο. Τον Ιούλιο του 1959, δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους να εισαχθούν σε 
κάποιο πανεπιστήμιο της επιλογής τους, ανάμεσα σε αυτά των κρατών-μελών, μέσω των πρώτων 

ευρωπαϊκών απολυτήριων εξετάσεων.  
Τέλος, η ΕΟΚ ακολούθησε «μια πολιτική μακράς διάρκειας και μικρών βημάτων», από το 

1957 έως το 1968. Βάση αυτής της πολιτικής, διαμορφώθηκε μια κοινή γραμμή ως προς την 

ευρωπαϊκή εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα το κάθε κράτος αναθεωρούσε την ταυτότητά του, και ως 
προς τον τομέα αυτό, ειδικότερα μετά τον παγκόσμιο πόλεμο.  

2.2.2 Περίοδος ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας (1969-1984) 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πάρθηκαν τέσσερις ιδιαιτέρως σημαντικές αποφάσεις 

περί εκπαίδευσης: 

1. Ο τομέας της παιδείας θα συμβαδίζει με την κοινωνική και πολιτικοοικονομική πρόοδο της 
Κοινότητας, καθώς θα βρίσκεται σε αναλογία με τα ειδικά συμφέροντα και τους 

εξιδεικευμένους στόχους αυτού του τομέα. 
2. Επ’ ουδενί, η παιδεία να αντιμετωπιστεί ως απλός παράγοντας του οικονομικού βίου. 

3. Η εναρμόνιση των συστημάτων και των πολιτικών κάθε χώρας, δε μπορεί να θεωρηθεί ως 

αυτοσκοπός (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – Γενική Γραμματεία, 1986). Αυτό 
σημαίνει ότι η παιδεία οφείλει να λάβει υπόψη της την πληθώρα των παραδόσεων και των 

πολιτικών συστημάτων της κάθε χώρας, που αφορούν τον τομέα αυτόν. 
4. Ορίζονται βέλτιστες πολιτιστικές και επαγγελματικές δυνατότητες για την κατάρτιση των 

υπηκόων των άλλων μελών των Κοινοτήτων, καθώς και των χωρών που δεν είναι μέλη, όπως 

και για τα τέκνα αυτών. Πιο συγκεκριμένα:  

• Εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

• Βελτίωση της εναρμόνισης ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης. 

• Συνεργασία στον κλάδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

• Ισότητα των δυνατοτήτων, με σκοπό την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις κλίμακες εκπαίδευσης. 

• Συλλογή εγγράφων και σύγχρονων στατιστικών μελετών σχετικά με την εκπαίδευση. 

• Προώθηση της πρακτικής άσκησης των νέων, ώστε αυτοί να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι για την ομαλή μετάβασή τους στην ενεργό ζωή (Συμβούλιο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Γενική Γραμματεία, 1986). 

2.2.3 Περίοδος αποφάσεων στο πνεύμα της «Ευρώπης των πολιτών» (1985-1991)  

Κατά την περίοδο αυτή, δημιουργήθηκε μια ad hoc επιτροπή, την οποία συγκροτούσαν 
εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη, έχοντας συγκεκριμένα θέματα, κοινωνικού, κυρίως χαρακτήρα. 

Μερικά εξ αυτών ήταν ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η νεολαία, η υγεία, η επικοινωνία και τα 

δικαιώματα των πολιτών της Ευρώπης.  
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Δημιουργήθηκαν, επιπλέον, εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία στόχευαν στη «σταδιακή 

ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (Ζmas, 2015).  

Αναλυτικότερα, αναγράφονται παρακάτω, βάσει χρονολογίας της δημιουργίας τους: 

• Πρόγραμμα COMMET (1986): είχε σκοπό την όξυνση της ανταγωνιστικότητας που είχε η 

Κοινότητα, σε διεθνές επίπεδο, μέσω της συνεργασίας των επιχειρήσεων και των 
πανεπιστημίων. 

• Πρόγραμμα ERASMUS (1987): αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα προγράμματα, 

καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτήτες, να φοιτήσουν σε κάποια άλλη χώρα στα 

πλαίσια της τότε Ε.Ε. 

• Πρόγραμμα PETRA (1987): σκοπός του ήταν η βελτιστοποίηση της επαγγελματικής 

κατάρτισης των νέων. 

• Πρόγραμμα IRIS (1988): το πρόγραμμα αυτό ήταν εξιδεικευμένο, μόνο για το γυναικείο φύλο, 
έχοντας σκοπό την βελτίωση των ικανοτήτων τους στον επαγγελματικό τομέα. 

• Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ (YOUTH) (1988): παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής ατόμων από 

15 έως 25 ετών, εκτός του σχολικού πλαισίου, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, γνώμεων και 

απόψεων σε κοινού ενδιαφέροντος θέματα. 

• Πρόγραμμα DELTA (1988): χρήση της τεχνολογίας για μάθηση εξ’ αποστάσεως. 

• Πρόγραμμα LINGUA (1989): πρόγραμμα που αφορούσε την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

Μέσω του προγράμματος αυτού, ενισχύθηκε η μετεκπαίδευση των δασκάλων ως προς τις 

ξένες γλώσσες, ενδυναμώθηκε η γνώση ξένων γλωσσών στην καθημερινότητα της 
επαγγελματικής ζωής και προωθήθηκε η ανταλλαγή νέων κατά το στάδιο της κατάρτισής 

τους.   

• Πρόγραμμα FORCE (1990): διευκόλυνε την επαγγελματική κατάρτιση με την παροχή 

ενίσχυσης και δυνατοτήτων διερεύνησης αυτής.  

• Πρόγραμμα TEMPUS (1990): είχε σκοπό την ενίσχυση των εκπαιδευτικών σχέσεων μεταξύ 

των χωρών, αποκλειστικά της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω 
της μετακίνησης τόσο των φοιτητών, όσο και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού, μεταξύ 

των προαναφερθέντων χωρών. 

• Πρόγραμμα HORIZON (1990): το πρόγραμμα αυτό στόχευε στην εξασφάλιση της ομαλής 

ένταξης των ΑΜΕΑ στο κοινωνικό σύνολο, μέσω της σχολικής ενσωμάτωσής τους στην 

εκπαίδευση, της κατάρτισης και της απόκτησης των βασικών δεξιοτήτων στον επαγγελματικό 

τομέα (Σταμέλος, 2009). 

2.2.4 Περίοδος μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992-2000) 

Έχει πλέον θεσπιστεί συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου επισημοποιείται η 

πολιτική και η εφαρμογή αυτής σε υπερεθνικό επίπεδο. Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ λοιπόν, ο 

ευρωπαϊκός εκπαιδευτικός λόγος, καταφέρνει να κερδίσει έναν πιο επιβλητικό χαρακτήρα. Το 
ενδιαφέρον του στρέφεται σε μια πληθώρα ζητημάτων, που αφορούν τη συνεργασία ιδρυμάτων 

εκπαίδευσης, τη σύνδεση των στόχων των ιδρυμάτων αυτών με την αγορά εργασίας, την ένταξη των 
πολιτών στην τελευταία, την προώθηση της εκπαίδευσης κοινωνικά αδύναμων ομάδων, την ενίσχυση 

της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Όλα αυτά έγιναν αρωγοί για τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου 

εκπαιδευτικού χώρου, ο οποίος διαμορφώνεται στην επόμενη περίοδο, που θα αναλύσουμε αμέσως 
παρακάτω (Σταμέλος, 2009). 

2.2.5 Πέμπτη Περίοδος (2001 έως και σήμερα)  

Στην περίοδο αυτή γίνεται εμφανής η βαθιά προσπάθεια της Ε.Ε. για την κοινή στοχοθέτηση 

των μελών της, στον εκπαιδευτικό χώρο, διατηρώντας ταυτόχρονα την μοναδική πολιτισμική 

ταυτότητα αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πάλι, κατηγοριοποιεί 3 στρατηγικούς στόχους και 13 
συναφείς συγκεκριμένους στόχους. Με βάση αυτήν την κατηγοριοποίηση δημιουργήθηκε το 
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πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», που επικυρώθηκε το Μάρτιο του 2001 από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εν συνεχεία, το 2002, δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

κείμενο με τίτλο “Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010. The work 
programme on the future objectives of education and training systems” (Commission of the E.C, 

2002). Στο κείμενο αυτό, με γνώμονα τους προαναφερθέντες στόχους, γίνεται αναζήτηση ποιοτικών 
και ποσοτικών εργαλείων, που θα μετρούν το βαθμό της υλοποίησης αυτών. Επιπλέον, εκφράζονται 

43 αντικείμενα επεξεργασίας, που συνδέονται με αυτούς. Σε αυτήν την περίοδο, παράλληλα, φαίνεται 

να υλοποιείται η πολιτική της «συγκλίνουσας στοχοθέτησης», που αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς 
θέτονται νέοι στόχοι, κοινοί για τα εκπαιδευτικά συστήματα, η επίτευξη των οποίων ελέγχεται και 

παρακολουθείται βάσει χρονοδιαγραμμάτων και αντίστοιχων δεικτών αξιολόγησης.  

2.3 Οι επιδράσεις των Υπερεθνικών Οργανισμών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Όσον αφορά την Ελλάδα για όλες τις προαναφερόμενες πέντε περιόδους από το 1957, όντας 

μέλος τόσο του ΟΟΣΑ όσο και της UNESCO, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές που 
επήλθαν στον τομέα της εκπαίδευσης. Αποδείξεις αυτής της επίδρασης αποτελούν το Mediterranean 

Regional Project (Μεσογειακό Περιφερειακό Πρόγραμμα) του ΟΟΣΑ, η ίδρυση του ΚΑΤΕΕ, τα 
οποία ήταν ιδρύματα που αφορούσαν την επαγγελματική εκπαίδευση και μεταγυμνασιακή τεχνική. 

Επιπλέον, απόδειξη αποτελούν οι δανειακές χρηματοδοτήσεις από την Παγκόσμια Τράπεζα (Prokou, 

2003).   
Από αυτήν την επιρροή του εκπαιδευτικού ελληνικού συστήματος, ευνοήθηκε η οικονομία της 

χώρας και κατ’ επέκταση των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, σχηματίστηκε η φιλοσοφία της 
ελληνικής εκπαίδευσης, η οποία εφαρμόζεται έως και σήμερα, έχοντας ως κύριο άξονα τη θεωρία 

του ανθρώπινου κεφαλαίου, την οποία προώθησαν οι διεθνείς οργανισμοί. 

Τα δείγματα που αποδεικνύουν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος απαντούν στην 
ελευθερία της διδασκαλίας, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στη δωρεάν Παιδεία, στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση (για 9 έτη), καθώς και στην πλήρη ευθύνη που αναλαμβάνει το κράτος ως προς την 
παροχή της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με δημόσιους λειτουργούς τους καθηγητές των ανώτατων 

ιδρυμάτων. Όλα όσα προαναφέρθηκαν, βασίστηκαν στο άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο ισχύει 

έως και σήμερα (Ε ́ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, 1975). Το 1976, ακολούθησε η 
μεταρρύθμιση, η οποία είχε ως κύριο στόχο την επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος και την 

ανασύσταση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα του επαγγελματικού και τεχνικού 
τομέα.Οι βασικότερες αλλαγές αφορούσαν: 

• Την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στο γυμνάσιο 

• Την αύξηση των υποχρεωτικών ετών φοίτησης, από 6 σε 9 

• Τη δημιουργία τόσο Γενικού Λυκείου όσο και ΕΠΑΛ (Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων) 

• Την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων και την κατάρτιση ανανεωμένου προγράμματος 

• Την καθιέρωση εισαγωγικών πανελλήνιων εξετάσεων, για την εισαγωγή σε ανώτατα ή 

ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

• Τον θεσμό της ενός έτους πρακτικής άσκησης των εκπαιδευτικών  

Επιπροσθέτως, το 1976, ιδρύθηκε η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Στατιστικής & Οργάνωσης 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, καθώς και το Τμήμα 

Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων, που προωθούσε την κινητικότητα των φοιτητών. Επιπλέον, ιδρύθηκε 
το ΔΙΚΑΤΣΑ (Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής), για την 

αναγνώριση των τίτλων που χορηγούνται από ξένες ισότιμες σχολές. Το 1981, δημιουργείται το 
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Επιμορφώσεως, ένας οργανισμός υπό την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ, με 

σκοπό την επιμόρφωση τόσο των στελεχών του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, σχετικά με 

θέματα που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ματθαίου & Ρουσσάκης, 2011). 
Αργότερα, στη δεκαετία του ’90, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, οξύνει την 

εναρμόνιση του με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, έχοντας την ανάγκη κοινής 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

259 

 

πολιτικής που προέρχεται από την Ε.Ε., με αποτέλεσμα εν τέλει να διεθνοποιηθεί. Στην κίνησή του 

αυτή βέβαια, δεν εκλείπει η οικονομική βοήθεια από ευρωπαϊκούς πόρους. Σημειώνεται ότι, 

πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν τη χρηματοδότηση, παίζει η ανάδειξη του θεσμού της δια βίου 
μάθησης (Σταμέλος, 2009). Εν κατακλείδι, ο σχεδιασμός και η στοχοθέτηση της ελληνικής 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, έχει το παρακάτω προφίλ: 

• Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Πρωταρχικός σκοπός ήταν η 

ενίσχυση των δύο αυτών βαθμίδων και ταυτόχρονα η διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.  

• Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Στην ουσία, το 

πρόγραμμα της δεύτερης καθορίζονταν από αυτό της πρώτης, αποτελώντας τη συνέχειά του. 

• Ενιαίο Λύκειο, το οποίο παρείχε υψηλού επιπέδου παιδεία, δίνοντας στους μαθητές τη 

δυνατότητα ανάπτυξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, καθώς και της κριτικής τους 
σκέψης.  

• ΤΕΕ (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια), τα οποία απευθύνονταν στους απόφοιτους του 

Γυμνασίου, δίνοντάς τους ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. 

• Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού συνόλου, με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση της 

Εκπαιδευτικής μονάδας και της ποιότητας αυτής. 

• Ίδρυση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του ΠΣΕ (Πρόγραμμα Σπουδών 

Επιλογής). Οι δύο αυτοί θεσμοί είχαν σκοπό την ενίσχυση και την ανάπτυξη της ιδέας της 
Δια βίου Μάθησης, της συνεχούς εκπαίδευσης δηλαδή ή της επανεκπαίδευσης των ατόμων, 

είτε εργαζομένων είτε μη. 

• Επανεστίαση στα θέματα που αφορούσαν την Ειδική Αγωγή. 

• Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Παιδεία Ομογενών. 

• Κινήσεις για την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οι οποίες αντικατροπτίζουν κατά 

βάση την ανάπτυξη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και 

του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Ως απόρροια του προγράμματος «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010», υπογράφηκε στην Αθήνα, 
το Μάρτιου του 2001, το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000 - 2006), έχοντας χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. με 850 

δις δραχμές. Μέσω αυτού, το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα εμπλουτίστηκε με τους ευρωπαϊκούς 

στόχους που ειπώθηκαν με το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000 
- 2006) παρουσιάστηκε, χαρακτηριστικά από το ΥΠΕΠΘ, το οποίο τοποθετήθηκε δηλώνοντας πως 

τα μέτρα που λαμβάνονται βρίσκονται σε αρμονία με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περί απασχόλησης, 
με την πολιτική ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και γενικότερα με την πορεία που ακολουθείται από 

την Ε.Ε.. (Ρουσσάκης, 2010). 

Ως συνέχεια των παραπάνω προγραμμάτων, εφαρμόζονται στην Ελλάδα το ΕΣΠΑ 2007-2013 
και το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε.. Βασικός στόχος του πρώτου 

ήταν η οικονομική και παραγωγική τόνωση και ανάπτυξη της χώρας, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη 
ποιότητα ζωής όλων των πολιτών δίχως εξαιρέσεις.  

Η χρηματοδότηση αυτή έγινε αφορμή για τη δημιουργία ενός νέου, καινοτόμου εκπαιδευτικού 

συστήματος στην Ελλάδα. Δοκιμάστηκαν νέες εκπαιδευτικές και πολιτικές προσεγγίσεις, κάποιες 
από τις οποίες βέβαια είχαν πιλοτικό χαρακτήρα, όπως τα Προγράμματα Κινητικότητας, τα σχολικά 

εργαστήρια και οι βιβλιοθήκες, τα σχολικά δίκτυα, λόγου χάρη το Edunet, το Schoolnet, και άλλα. 
Παράλληλα, η Ε.Ε. προωθεί μία τεχνοκρατική ιδεολογία, δίνοντας μεγαλύτερη αξία στα ποσοτικά 

στοιχεία και αποτελέσματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος, φαίνεται πως οι προσπάθειες για 

τον εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό, δεν αποσκοπούν τόσο στην προσαρμογή του όσο στη σύνδεση των 
εκπαιδευτικών δεδομένων (Edwards & Klees, 2012). 

3.Συμπεράσματα 

H μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη συγγραφή του παρόντος είναι η «βιβλιογραφική» , έννοια 

η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο την παραδοσιακή μορφή αλλά κάθε μέσο και μορφή διάθεσης και 
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πρόσβασης σε επιστημονική πληροφορία. Έγινε χρήση δευτερογενών βιβλιογραφικών δεδομένων,  

μέσω της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, γίνεται πλέον ξεκάθαρη η επιρροή του ευρωπαϊκού 
εκπαιδευτικού λόγου στην Ελλάδα, καθώς ενοποιείται πολιτικά η Ευρώπη, με τη συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Διεθνής οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO, είναι αυτοί που 
αρχικά επηρεάζουν την ενδοχώρια εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι μετά το 1974, υπήρχε το πλάνο για 

την ένταξή της χώρας μας στην ΕΟΚ, η οποία ενήργησε βοηθητικά στον τομέας της εκπαίδευσης, 

αρκετά πριν την παραπάνω συνθήκη.  
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η επίδραση που δέχτηκε η Ελλάδα 

κυρίως από την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά και τους υπερεθνικούς οργανισμούς είναι αξιόλογη και 
αυτό  φαίνεται όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στο γενικότερο πολιτισμικό και 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της χώρας. Φαίνεται να υπάρχει επάλληλη σχέση , εφόσον η ανάπτυξη 

της εκπαίδευσης επιφέρει αναμφισβήτητα έναν καλύτερο τρόπο ζωής και διαβίωσης των πολιτών, 
και αντίστροφα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δέχτηκε επιδράσεις και διαμορφώθηκε σε πολύ 

μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που υποσχεθήκαμε να υλοποιήσουμε, οι οποίες 
συνοδεύτηκαν από γενναιόδωρες χρηματοδοτήσεις.  

Στην έρευνας που έγινε για την ευθυγράμμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα, όμως τελικά ο χρόνος θα δείξει τις θετικές και αρνητκές 
μακροπρόθεσμες συνέπειες σε όλους τους εμπλεκόμενους μαθητές-τριες, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1929 ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 
 

Πολυζοπούλου Αθανασία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Υποψήφια δρ. ΑΠΘ 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου, όπως εκφράστηκε μέσω της μεταρρύθμισης του 1929 – 1932. Πιο 
συγκεκριμένα, σκοπός είναι να αναδειχθούν οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν και 

πραγματοποιήθηκαν στη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης 

προσπάθειας του κυβερνώντος κόμματος αφενός για την αναδόμηση και τον εκσυγχρονισμό της 
χώρας, αφετέρου για τη διάδοση και παγίωση της αστικής, φιλελεύθερης ιδεολογίας σχετικά με την 

κοινωνία και την εκπαίδευση πολιτών κατάλληλα προετοιμασμένων, ώστε να συμβάλλουν σε αυτή 
την προσπάθεια του εκσυγχρονισμού. Μέσα από την έρευνα πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, 

επιχειρείται η μελέτη της προσπάθειας απομάκρυνσης του παραδοσιακού, ολιγαρχικού χαρακτήρα 
της ελληνικής εκπαίδευσης και η συγκρότηση ενός λαϊκού, δημοκρατικού σχολείου, με ισότιμο 

χαρακτήρα για όλα τα μέλη της κοινωνίας. 

 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, λαϊκή παιδεία, αστικό σχολείο 

https://eur-lex.europa.eu/oj/2009/10/direct-access.html?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/oj/2009/10/direct-access.html?locale=el
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1. Εισαγωγή 

Ο Ελ. Βενιζέλος επανήλθε για δεύτερη φορά στην εξουσία μετά τις εκλογές της 19ης 

Αυγούστου 1929, με το κόμμα των Φιλελευθέρων να καταλαμβάνει 223 έδρες στη Βουλή (Δαφνής, 
2020). Ήδη από τις πρώτες μέρες, η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μία χώρα που προσπαθούσε 

να ανακάμψει μετά από μια μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας και κοινωνικών αναταραχών. Το 
γεγονός αυτό καθιστούσε απαραίτητη τη λήψη αποφασιστικών μέτρων, τα οποία θα οδηγούσαν στην 

ομαλοποίηση και στη σταδιακή άνοδο σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, με το όραμα της Μεγάλης 

Ιδέας ανύπαρκτο πια, η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου, επιχειρώντας να καλύψει το ιδεολογικό κενό, 
προσπαθούσε να θέσει νέες προτεραιότητες, με στόχο την εσωτερική αναδιοργάνωση και την 

ανανέωση της χώρας, αλλά και την ανάδειξή της ως ισότιμης μεταξύ των κρατών της Δύσης. 
Παράλληλα, ο Βενιζέλος επεδίωκε την οριστική διευθέτηση του πολιτειακού ζητήματος και τη 

διασφάλιση της αβασίλευτης δημοκρατίας, η οποία, τυπικά τουλάχιστον, επετεύχθη το 1932, με την 

επίσημη αναγνώρισή της από το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εκπροσωπούσε τη συντριπτική πλειοψηφία 
των αντιβενιζελικών και των φιλοβασιλικών.  

Σε κάθε περίπτωση, κύρια επιδίωξη της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων και του ίδιου του 
Βενιζέλου, κατά την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησής του, ήταν ο εκσυγχρονισμός. Για την 

πραγματοποίησή του, όμως, απαιτούνταν μεταρρυθμίσεις σε ένα μεγάλο φάσμα του δημόσιου βίου. 

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Έλληνας πρωθυπουργός, στον βωμό της ανανέωσης και των αλλαγών 
που οραματιζόταν, συνέχισε να διατηρεί ενεργό τον μηχανισμό των πελατειακών σχέσεων και των 

πολιτικών του παρελθόντος, κυρίως μέσω της στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού με μέλη του 
κόμματος και υποστηρικτές του. Ο αντίκτυπος αυτής της πολιτικής, η οποία εξυπηρετούσε και τις 

δύο πλευρές, ήταν κομβικός για τον πολιτικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της ελληνικής 

κοινωνίας, καθώς η μεσαία τάξη και οι εκπρόσωποί της (γιατροί, δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες 
κλπ.) εισήχθησαν επίσημα στη διαχείριση του κρατικού μηχανισμού, με τις ευλογίες της κρατικής 

διοίκησης, παραμερίζοντας τους μέχρι τότε τοπικούς άρχοντες και ολιγάρχες και μετατοπίζοντας, 
έτσι τα πεδία δύναμης από τοπικό σε εθνικό επίπεδο (Παπαδάκης, 2004). Ακόμα, σε αντίθεση με την 

προοδευτική πολιτική που χαρακτήριζε αρχικά τους Φιλελευθέρους, σε αυτή την περίοδο 

επικράτησαν ο πατερναλισμός και ο κρατικός παρεμβατισμός, καθώς θεωρήθηκαν απαραίτητα 
στοιχεία της αναδιοργάνωσης του κράτους. Πράγματι, η διεκπεραίωση κάθε έργου μέσω του 

σχεδιασμού, του προγραμματισμού, αλλά και του κεντρικού ελέγχου θεωρήθηκαν χαρακτηριστικά 
της διακυβέρνησης αυτής της περιόδου, έχοντας ως άξονα την προσπάθεια του ευρύτερου 

εκσυγχρονισμού της χώρας.   

Ένα από τα πρωταρχικά πεδία, τα οποία συνδέθηκαν άμεσα με αυτή την προσπάθεια, ήταν η 
εκπαίδευση. Ο εκσυγχρονισμός της χώρας και των θεσμών θεωρήθηκε αλληλένδετος με την άνοδο 

του μορφωτικού επιπέδου του λαού. Βέβαια, θα ήταν ένα «πραγματολογικό λάθος», όπως το 
χαρακτηρίζει ο Νούτσος (2004), να αποδοθεί η ολότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αυτής της 

περιόδου, από τη σύλληψη και τον σχεδιασμό έως και την υλοποίησή της, στον ίδιο τον Βενιζέλο, 

καθώς και στους υπουργούς, οι οποίοι ηγήθηκαν αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, δίχως 
βέβαια αυτό να συνεπάγεται την παραγνώριση των προσπαθειών τους. Η μεταρρύθμιση του 1929 

αποτέλεσε μία καθοριστική νίκη των προβληματισμών, του οράματος και της εντατικής 
προπαρασκευής της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού κόσμου, που είχε ξεκινήσει πριν από δεκαπέντε 

περίπου χρόνια, με πρωτεργάτες τους Δ. Γληνό, Αλ. Δελμούζο και Μ. Τριανταφυλλίδη. Συνεπώς, η 
βενιζελική εκπαιδευτική πολιτική αυτής της περιόδου συνιστά ένα κράμα ιδεών και απόψεων, οι 

οποίες διαμορφώθηκαν από τους φιλελεύθερους διανοουμένους κατά τα προηγούμενα έτη, αλλά και 

της βενιζελικής εξουσίας (Μπουζάκης, 2006).  
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει τα παρακάτω ερωτήματα: 

• Ποιες ήταν οι βασικές αρχές της μεταρρύθμισης του 1929 – 1932 αναφορικά με την 

υποχρεωτική εκπαίδευση;  

• Πώς αυτές ενίσχυαν τον στόχο του «λαϊκού σχολείου»; 
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• Πώς η φιλελεύθερη ιδεολογία του κόμματος των Φιλελευθέρων επηρέασε το περιεχόμενο 

των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων; Ποιος ήταν ο αντίκτυπος των υπόλοιπων ιδεολογιών της 

εποχής (κομμουνισμός, συντηρητισμός; 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι η ιστορική – ερμηνευτική και η 

ιστορική – συγκριτική.  
Η ιστορική – ερμηνευτική μέθοδος ενδείκνυται για τη μελέτη των ιστορικών δεδομένων. 

Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη μελέτη των ζητημάτων της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και των 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς ο ερευνητής έρχεται αντιμέτωπος με κείμενα πολιτικής 

ιστοριογραφίας, νομικά κείμενα, εισηγήσεις, εκθέσεις και λόγους πολιτικών προσώπων, 

προκειμένου να αναδείξει πολιτική διάσταση της παιδείας, που κρύβεται σε αυτά (Πυργιωτάκης, 
2000). Εκτός από την ανάλυση των γραπτών πηγών, η μέθοδος αυτή ενδείκνυται και για την 

περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της παιδαγωγικής πραγματικότητας, εφόσον η τελευταία λογίζεται 
ως ένα είδος κειμένου, που μπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και τελικών 

πορισμάτων (Χουρδάκης, 1997). 

Η ιστορική – συγκριτική μέθοδος, επιχειρεί τον συνδυασμό της ιστορίας με την κοινωνική 
επιστημονική θεωρία. Ενδιαφέρεται κυρίως για την εξήγηση και την ερμηνεία, παρά για την 

πρόβλεψη, ξεκινώντας με ορισμένες ιστορικές καταστάσεις ή αίτια, τα οποία σχετίζονται με το υπό 
μελέτη ζήτημα (Καζαμίας, 2002 – 03). Ακόμη, αξιοποιεί έννοιες, μοντέλα και κοινωνικές θεωρίες 

στην ιστορική ανάλυση, συμβάλλοντας στην κατανόηση και ερμηνεία των ιστορικών φαινομένων 

(Καζαμίας, 2012), ενώ παράλληλα συνεπάγεται ένα έργο προσανατολισμένο στην επεξήγηση 
σημαντικών διαδικασιών και αποτελεσμάτων, μέσω συστηματικών και εντός του συγκείμενου 

συγκρίσεων (Mahoney & Rueschemeyer, 2012). 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 διαμορφώθηκε σε τέσσερα βασικά «πεδία δύναμης» 

(Περσιάνης, 2002): το πολιτικό, το οικονομικό, το ιδεολογικό και το εκπαιδευτικό. Ως προς το 
πολιτικό πεδίο, αυτό περιλάμβανε τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική και 

την εφαρμογή της, καθώς και την αλλαγή της μέχρι πρότινος εκπαιδευτικής κουλτούρας, 
προωθώντας το σχέδιο για μία λαϊκή εκπαίδευση. Το οικονομικό πεδίο αφορούσε τις ανάγκες της 

χώρας για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με την ιδεολογία της ανερχόμενης αστικής 

τάξης (Μπουζάκης, 1994), γεγονός που δεν μπορούσε να επιτευχθεί με το υπάρχον εκπαιδευτικό 
σύστημα, το οποίο παραγνώριζε εντελώς την ανάγκη «διά τὴν προπαρασκευήν πρὸς τὸν οἰκονομικόν 

βίον» (Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, 1930α:1231). Επιπλέον, σύμφωνα με τα νέα κοινωνικά 
δεδομένα, ήταν απαραίτητη η διάχυση στον λαό των αστικών ιδεών, αναφορικά με το πρότυπο 

«χρηστοῦ πολίτου» (Ν. 4397/1929), μέσω της κατάλληλης μόρφωσης, η οποία θα ήταν κοινή για όλα 

τα μέλη της κοινωνίας. Για να γίνει αυτό εφικτό, το ιδεολογικό περιεχόμενο του σχολείου «πρέπει νὰ 
εἶναι παντοῦ τὸ αὐτό, δηλαδή ἐθνικόν καὶ ἀνθρωπιστικόν, ἐνότητα ἥν ἀπαιτεί ὁ σκοπός τῆς παιδείας 

καὶ τοῦ Κράτους» (Εισηγητική Έκθεσις, 1929:2). Η αξιοποίηση του σχολείου ως μέσου διάδοσης της 
κυρίαρχης ιδεολογίας εντασσόταν και στην προσπάθεια του Βενιζέλου για την ισχυροποίηση του 

κοινωνικού καθεστώτος έναντι της Αριστεράς, η οποία, παρά την πολυδιασπασμένη εικόνα της, 

διέθετε πλέον ένα συγκροτημένο κοινωνικό σώμα. Τέλος, οι νοητικές παραστάσεις του απλού λαού, 
των εισηγητών και των υποστηρικτών της μεταρρύθμισης, οι οποίες συχνά δεν ήταν σε συμφωνία, 

καθώς και η ιστορικά διαμορφωμένη σχολική κουλτούρα, τα ιδεώδη και οι αξίες που χαρακτήριζαν 
το εκπαιδευτικό σύστημα, όσους και όσες συμμετείχαν ενεργά σε αυτό, συνιστούσαν το εκπαιδευτικό 

πεδίο (Μπουζάκης, 1994).  
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Μέχρι και την περίοδο της μεταρρύθμισης, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασιζόταν 

σχεδόν εξ ολοκλήρου στα νομοθετήματα της οθωνικής περιόδου (1833 – 1862), τα οποία –θεωρητικά 

– προέβλεπαν την επταετή υποχρεωτική φοίτηση. Στο τετραετές δημοτικό σχολείο, μεταξύ των 
διδασκόμενων μαθημάτων περιλαμβάνονταν και πρακτικά μαθήματα (κηπουρική, μελισσοτροφία, 

αγροτικές εργασίες κλπ.) (ΦΕΚ 11/3-3-1834). Ωστόσο, αυτές οι κατευθύνσεις δεν εφαρμόστηκαν. 
Όπως καταγραφόταν στην Εισηγητική Έκθεση των νομοσχεδίων (1929), η χαμηλή συμμετοχή στην 

εκπαίδευση αποδιδόταν εν μέρει στον απείθαρχο χαρακτήρα των Ελλήνων, αλλά και σε μια σειρά 

ουσιαστικών προβλημάτων, τα οποία, είτε κρατούσαν τα παιδιά μακριά από το σχολείο, 
καταδικάζοντάς τα στον αναλφαβητισμό, είτε ενίσχυαν την πρώιμη μαθητική διαρροή, δίχως την 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, υπήρχαν σοβαρά οικονομικά 
ζητήματα που δεν επέτρεπαν την απασχόληση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών και ανέγερσης 

σχολικών κτιρίων, ιδίως μάλιστα στις επαρχιακές περιοχές, στις οποίες οι δομές αυτές απουσίαζαν 

εντελώς. Ακόμα όμως και στα ήδη υπάρχοντα σχολεία, οι μεγάλες αποστάσεις από τους διάφορους 
οικισμούς, τα ακατάλληλα κτίρια, καθώς και η ανάγκη για συμμετοχή των παιδιών στην εργασία, 

καθιστούσε την υποχρεωτική εκπαίδευση ανεφάρμοστη. Ιδίως στο ζήτημα της γυναικείας 
εκπαίδευσης, τα ποσοστά φοίτησης των κοριτσιών ήταν απογοητευτικά (Τζήκας, 2011). Παράλληλα, 

η ίδια η Πολιτεία έδειχνε να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη Μέση Εκπαίδευση, στην οποία ο 

αριθμός των φοιτούντων ήταν σαφώς μικρότερος από αυτόν της υποχρεωτικής. Έτσι, η τελευταία 
περιορίστηκε στον ρόλο της ως προπαρασκευαστικό στάδιο για τη φοίτηση στο Ελληνικό σχολείο. 

Ελάχιστα σχολεία είχαν Ε’ και Στ’ τάξη, ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον η εξαετής υποχρεωτική 
φοίτηση (Εισηγητική Έκθεσις «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», 1929:1). Αποτέλεσμα αυτής της 

πολυετούς κατάστασης ήταν η συντήρηση ενός ανεπαρκούς και αντιδημοκρατικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας (Εισηγητική 
Έκθεσις, 1929). 

Στις 2 Απριλίου 1929 κατατέθηκαν στη Βουλή δεκατέσσερα εκπαιδευτικά νομοσχέδια μαζί με 
τρεις εισηγητικές εκθέσεις: α) Εισηγητική Έκθεσις «Επί των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων», β) 

Εισηγητική Έκθεσις «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» και γ) Εισηγητική Έκθεσις «Περί 

διαρρυθμίσεων των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως». Εισηγητής τους είχε οριστεί ο Γ. Παπανδρέου. 
Σύμφωνα με τη γενική Εισηγητική Έκθεση, σκοπός τους ήταν η «κοινωνική, πολιτική ή πολιτειακή 

μεταρρύθμισις», η επικράτηση της οποίας θα ήταν ανέφικτη δίχως να λάβουν υπόψιν «τὴν παιδείαν 
καὶ εἰς τὴν διά τῆς παιδείας παγίωσιν αὐτής ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν πολιτῶν» (Εισηγητική Έκθεσις 

1929:1).  

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να διακριθεί σε δύο περιόδους. Η περίοδος Γόντικα, από 
το 1929 έως το 1930, χαρακτηρίζεται από την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής κυρίως με 

«διαρρυθμιστικό χαρακτήρα», περιλαμβάνοντας σημαντικά νομοθετήματα, τα οποία είτε 
συμπλήρωναν, είτε άλλαζαν ορισμένα σημεία της υπάρχουσας νομοθεσίας, δίχως όμως να μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως μεταρρύθμιση. Αντιθέτως, η περίοδος Παπανδρέου, από το 1930 έως το 1932, 

περιλάμβανε ένα σύνολο παρεμβάσεων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεταρρυθμίσεις και 
καινοτομίες (Παπαδάκης & Μπουζάκης, 2002:40). Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω προσπάθεια 

αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις κατά τις οποίες η αλλαγή του Υπουργού δεν επέφερε 
αλλαγή ή ακύρωσή της, αλλά συνεχίστηκε απρόσκοπτα μέχρι την ολοκλήρωσή της.  

Η ανάγκη για μία ριζική και ουσιαστική αλλαγή ήταν αδιαμφισβήτητη. Αρχικά, στόχος της 
κυβέρνησης ήταν να περιοριστεί το φαινόμενο της μεγάλης σχολικής διαρροής και του 

αναλφαβητισμού που μάστιζε τη χώρα (Ακρόπολις, 29/1/1929). Για τον λόγο αυτό, ένα από τα πρώτα 

μέτρα της μεταρρύθμισης ήταν η θέσπιση της υποχρεωτικής, εξαετούς δημοτικής εκπαίδευσης, ως 
βασική προϋπόθεση για τη φοίτηση σε ανώτερες βαθμίδες (Εισηγητική Έκθεσις «Περί στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως», 1929). Άλλωστε, τα δημοτικά σχολεία ήταν «τὸ Κέντρον τρόπον τινὰ τῶν σχολείων 
της λαϊκῆς μορφώσεως» (Εισηγητική Έκθεσις, 1929:9 – 10). Το μέτρο αυτό χαιρετήθηκε από το 

μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής Βουλής, ενώ, χαρακτηριστικά, ο Α. Παπαναστασίου χαρακτήρισε 

ως «εὐτήχημα» την εφαρμογή του (Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, 1930β:12). Προκειμένου 
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να διασφαλίσει αυτή την προσπάθεια, το Υπουργείο Παιδείας πήρε επιπλέον μέτρα, όπως η αύξηση 

της στρατιωτικής θητείας για τους αναλφάβητους, η τήρηση από τους δημάρχους και τους προέδρους 

των κοινοτήτων ονομαστικών καταλόγων των μαθητών που ήταν σε ηλικία φοίτησης στο δημοτικό 
σχολείο, ενώ προβλέπονταν κυρώσεις και αυστηρά οικονομικά πρόστιμα σε γονείς ή κηδεμόνες που 

αμελούσαν την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο (Ν. 4397/1929).  
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν.4397/1929, καθιερωνόταν η μικτή φοίτηση των μαθητών και των 

μαθητριών, εξαιρουμένων των σχολών οικοκυρικής. Άλλωστε, η συνεκπαίδευση εφαρμοζόταν ήδη, 

ανεπίσημα μεν, σε πολλά σχολεία, προκειμένου ο αριθμός των εκπαιδευτικών να είναι ανάλογος του 
συνόλου των παιδιών κάθε σχολείου. Η πρωτοβουλία αυτή θα είχε αφενός ψυχολογικά και κοινωνικά 

οφέλη, αφού τα παιδιά και των δύο φύλων θα είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν, να 
αναπτύσσονται μαζί και να διαπλάθουν ευγενείς και ηθικούς χαρακτήρες, αφετέρου   οικονομικά 

οφέλη, καθώς θα απαιτούνταν μικρότερος αριθμός εκπαιδευτικών, ενώ ακόμη θα υπήρχε η 

δυνατότητα «ἐξοικονομήσεως διδακτηρίων, μαθημάτων, ὀργάνων καὶ σκευῶν διδασκαλίας» 
(Εισηγητική Έκθεσις «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», 1929:2-3). Αξίζει να σημειωθεί ότι, για 

πρώτη φορά, στα εκπαιδευτικά νομοσχέδια δεν υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην θρησκευτική, 
εθνική και ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών και των μαθητριών, αλλά, αντιθέτως, το επίκεντρο 

είχε στραφεί στην παροχή εκείνων των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα ήταν 

απαραίτητες για τις οικονομικές ανάγκες της χώρας (Μπουζάκης, 2011).  
Ακόμη, η υποχρεωτική εκπαίδευση συνέχισε να διατηρεί τον δωρεάν χαρακτήρα της, ήδη 

κατοχυρωμένου από το Σύνταγμα του 1927, ενώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η  φοίτηση των 
παιδιών όλων των κοινωνικών τάξεων, υπήρχε πρόβλεψη για την  ενίσχυση των άπορων οικογενειών 

με όλα τα απαραίτητα, όπως βιβλία, ένδυση και υπόδηση, υλικά, ακόμα και μικρά γεύματα (Εφημερίς 

των Συζητήσεων της Βουλής, 1930α:1234). Σημαντική ήταν και η μέριμνα για την εξασφάλιση 
συνθηκών υγιεινής στα σχολεία, καθώς και για τον εξοπλισμό τους με εργαστήρια, βιβλιοθήκες και 

σχολικούς κήπους, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες που ανήκαν στην παιδική ηλικία να έχουν τα 
κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε να μπορούν να συλλαμβάνουν τις πιο σύνθετες έννοιες (Εισηγητική 

Έκθεσις 1929:9). 

Αναφορικά με τους αναλφάβητους ενήλικες, τα ποσοστά των οποίων άγγιζαν το 36% στους 
άντρες και το 69% στις γυναίκες (Εισηγητική Έκθεσις 1929:4) προβλεπόταν η ίδρυση νυχτερινών 

σχολών εντός των διδακτηρίων των δημοτικών σχολείων (Εισηγητική Έκθεσις «Περί στοιχειώδους 
εκπαιδεύσεως», 1929). Η φοίτηση στις νυχτερινές σχολές αφορούσε τους ενήλικες, άντρες και 

γυναίκες, καθώς και τους νέους και τις νέες από δεκαπέντε έως δεκαοκτώ ετών, ενώ παρεχόταν 

δωρεάν, με έξοδα του κράτους (Ακρόπολις, 4/2/1929). Εκτός από την καταπολέμηση του 
αναλφαβητισμού, ο οποίος ήταν ένα «μέγα, μέγιστον κακόν», στόχος των νυχτερινών σχολών ήταν η 

απομάκρυνση του πληθυσμού από δεισιδαιμονίες και προλήψεις, που οφείλονταν στην αμάθεια. 
Άλλωστε, ένα σώμα αγράμματων πολιτών «εἷναι ἐπικίνδυνο εἰς τὸ κράτος, ὃπου ἒχει καθιερωθῇ ἡ 

καθολικῆ ψηφοφορία», καθώς θα οδηγούνταν σε λανθασμένες κρίσεις και ασυνεπείς επιλογές  

(Εισηγητική Έκθεσις «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», 1929:5). 
Για όσους και όσες είχαν ολοκληρώσει την υποχρεωτική, αλλά δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν 

στη Μέση Εκπαίδευση, υπήρχε πρόβλεψη για επέκταση της πρώτης, μέσω κατώτερων 
επαγγελματικών, γεωργικών, εμπορικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών σχολείων, τα οποία, μετά 

από τουλάχιστον διετή φοίτηση, θα οδηγούσαν στην επαγγελματική αποκατάσταση (Εισηγητική 
Έκθεσις «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», 1929:1). Η λειτουργία αυτών των σχολών κρινόταν 

απαραίτητη, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων απασχολούνταν σε αυτά τα 

επαγγέλματα. Ιδίως τα γεωργικά σχολεία είχαν μεγάλη σημασία, αφού ήταν άμεσα συνδεδεμένα με 
τη βασική απασχόληση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και είχαν στόχο «να επαναφέρουν την 

ἀπωλεσθείσαν ἀγάπην τοῦ Ἐλληνικοῦ λαοῦ πρός τήν εργασίαν και πρὸς τὴν γὴν» και να ανακτήσουν 
τον σεβασμό στο επάγγελμα του γεωργού, ο οποίος ήταν «ο παραγωγός, ο καλλιεργητής της γης, ο 

τροφοδότης της χώρας» (Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, 1930α:1235).  
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Ακόμη, προβλεπόταν η ίδρυση δύο ακόμα τύπων σχολείων. Ο πρώτος ήταν τα νηπιαγωγεία, τα 

οποία, εκτός από την προετοιμασία για το δημοτικό και τη γλωσσική προετοιμασία των παιδιών των 

ξενόφωνων πληθυσμών, θα συνέβαλλαν σημαντικά στην ψυχική εξέλιξη τόσο των νηπίων, όσο και 
των οικογενειών τους, δεδομένου ότι πολλοί εργαζόμενοι γονείς αναγκάζονταν να αφήνουν τα παιδιά 

τους για μεγάλο χρονικό διάστημα δίχως επίβλεψη καθώς αδυνατούσαν να τους παρέχουν 
οποιαδήποτε αγωγή (Εισηγητική Έκθεσις «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», 1929). Στα 

νηπιαγωγεία θα μπορούσαν να εγγραφούν όσα παιδιά είχαν συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας 

τους και η φοίτησή τους θα ήταν διετής (Ν. 4397/1929). Ο δεύτερος  τύπος ήταν τα υπαίθρια σχολεία 
για παιδιά με ψυχικές ή σωματικές ασθένειες, τα οποία δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το 

πρόγραμμα των μαθημάτων των γενικών σχολείων. Ο αριθμός αυτών των σχολείων δεν προβλεπόταν 
να είναι μεγάλος και προτεινόταν η δοκιμαστική, για αρχή, λειτουργία τους (Γενική Εισηγητική 

Έκθεσις, 1929). 

Επιπλέον, η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων συνδέεται και με την εισαγωγή 
της δημοτικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μετά την ακύρωση της πρώτης 

ολοκληρωμένης προσπάθειας, το 1917, και τις μετέπειτα απόπειρες θεσμοθέτησής της (1924, 1927), 
στο πλαίσιο της λαϊκής εκπαίδευσης, ήταν απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η 

γλώσσα μέσω της οποίας θα μεταδίδονταν οι νέες γνώσεις, είτε θεωρητικού είτε πρακτικού 

χαρακτήρα, αλλά και στην οποία θα γράφονταν τα σχολικά εγχειρίδια, να είναι γνώριμη και 
κατανοητή από όλο τον μαθητικό πληθυσμό. Άλλωστε, υπήρχε ένα πολύ σημαντικό υπόβαθρο, τόσο 

πρακτικό όσο και ιδεολογικό, αναφορικά με το γλωσσικό ζήτημα, ώστε να στηριχτεί αυτό το 
εγχείρημα. Έτσι, το 1931 ψηφίστηκε ο Ν.5045, ο πιο πλήρης και φιλόδοξος νόμος από την 

προσπάθεια του 1917 (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008), ο οποίος, σε μεγάλο βαθμό, αποτελούσε 

έργο του φιλελεύθερου διανοουμένου Μ. Κουντουρά και εξέφραζε τις αρχές της Νέας Παιδαγωγικής. 
Με βάση τον νόμο αυτό, ο οποίος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις του 

Γ. Παπανδρέου, ως επίσημη γλώσσα των αναγνωστικών ορίστηκε η δημοτική για τις πρώτες τάξεις 
του Δημοτικού σχολείου, ενώ στις δύο τελευταίες τάξεις επιτρεπόταν και η χρήση της καθαρεύουσας, 

«πρὸς ἄσκησιν τῶν μαθητῶν εἰς τὴν κατανόησιν αὐτῆς» (Εισηγητική Έκθεσις του Ν.5045, 1930:608).  

Αναφορικά με τα σχολικά εγχειρίδια, η συγγραφή τους βασιζόταν «στὰς πραγματικάς, 
γλωσσικάς καὶ μεθοδικάς ὑποδείξεις» του Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (Εισηγητική 

Έκθεσις του Ν.5045, 1930:608), είχαν πενταετή ισχύ και διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες με βάση 
τη λειτουργία και τον προορισμό τους: στα διδακτικά, δηλαδή στα υποχρεωτικά εγχειρίδια των 

μαθητών και των μαθητριών κάθε τάξης, στα βοηθήματα, τα οποία ήταν προαιρετικά για τα παιδιά, 

αλλά όφειλαν να υπάρχουν στις σχολικές βιβλιοθήκες, αφού λειτουργούσαν και ως οδηγοί για τους 
εκπαιδευτικούς, και στα ελεύθερα αναγνώσματα, τα οποία ήταν προαιρετικά τόσο για τους μαθητές 

και τις μαθήτριες, όσο και για τις βιβλιοθήκες (Ν.5045/1931). Σκοπός των νέων διδακτικών 
εγχειριδίων ήταν η λογοτεχνική και αισθητική ανάπτυξη των παιδιών, η θρησκευτική, εθνική και 

ηθική τους διάπλαση (Λέφας, 1942), αλλά και η καλλιέργεια των κλίσεων του κάθε παιδιού, ώστε 

να μαθαίνει εκείνο «διά το όποίον τρέφει κλίσιν, πρὸς τὸ όποίον ρέπει» (Εφημερίς των Συζητήσεων 
της Γερουσίας, 1931:996). 

3. Επίλογος 

Η μεταρρύθμιση του 1929 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πρώτη συγκροτημένη, αστική 

μεταρρύθμιση στη νεοελληνική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (2004), αποτελεί το 
σημαντικότερο εκπαιδευτικό γεγονός όλων των ετών που προηγήθηκαν του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου στη χώρα. Πράγματι, η σημασία της είναι πολύ μεγάλη, αφού έθετε ένα τέλος σε 

εκπαιδευτικά ζητήματα που παρέμεναν άλυτα για πολλά χρόνια. Παράλληλα, επρόκειτο για μια 
προσπάθεια απομάκρυνσης από τον παραδοσιακό, συντηρητικό χαρακτήρα του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο χαρακτήριζε «πρώτον ἡ ὀλιγαρχικότης», αφού απευθυνόταν 
μονάχα σε μια μειοψηφία που θα συνέχιζε μέχρι τις ανώτατες σπουδές, «καὶ δεύτερον ή μονομέρεια», 

καθώς ο χαρακτήρας του ήταν αποκλειστικά θεωρητικός και καθόλου πρακτικός (Εφημερίς των 
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Συζητήσεων της Βουλής, 1930α:1231). Επιπλέον, ενίσχυε την ανάγκη το νέο κοινωνικό καθεστώς να 

στηριχτεί από την κατάλληλη νομοθεσία, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα ανατροπής 

του. Αυτό, άλλωστε, δήλωνε και ο Βενιζέλος στην προεκλογική του ομιλία στη Θεσσαλονίκη, στις 
22 Ιουλίου 1928, στρεφόμενος κατά του κομμουνισμού και καθιστώντας εμφανές το συγκείμενο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής που σκόπευε να ακολουθήσει: «Ἁλλά θὰ στηρίξωμεν ἀκόμη 
άποτελεσματικώτερον τὸ κοινωνικόν καθεστώς διά τῆς ἐπιβαλλομένης ἀμέσου καὶ ριζικῆς 

μεταρρυθμίσεως τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος» (Ελεύθερον Βήμα, 1928).  

 Με τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία αξιοποίησαν την εμπειρία από τα αντίστοιχα του 1913, 
τέθηκαν οι βάσεις του φιλελεύθερου οράματος του αστικού σχολείου, όπως είχε δομηθεί από τις 

αντιλήψεις των μεταρρυθμιστών σχετικά με τη σχολική γνώση, τον δάσκαλο και τον μαθητή. 
Άλλωστε, η συνεχής εναλλαγή κυβερνήσεων και, κατ’ επέκταση, των Υπουργών Παιδείας, δεν 

άφηναν πολλά περιθώρια για την απρόσκοπτη εφαρμογή μίας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής. Για 

την κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, η λαϊκή εκπαίδευση δεν αποτελούσε μονάχα ένα όραμα, αλλά 
έναν συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό στόχο που έπρεπε να πραγματοποιηθεί, δίχως άλλη αναβολή. 

Το σχολείο ήταν απαραίτητο να προσαρμοστεί στις νέες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της 
εποχής, ώστε να αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της χώρας, αφενός, αλλά 

και κεντρικό μηχανισμό πολιτικο-ιδεολογικής ανάσχεσης της Αριστεράς και του κομμουνισμού, 

αφετέρου. Έτσι, η βαρύτητα που δόθηκε στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ιδίως κατά τη δεύτερη 
περίοδο της μεταρρύθμισης, ήταν μεγάλη. Χαρακτηριστικές είναι οι δαπάνες του κρατικού 

προϋπολογισμού για την ενίσχυση των δημοτικών σχολείων, αγγίζοντας σχεδόν το μισό δις δραχμές 
(Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, 1931). Με τον τρόπο αυτό, φανερωνόταν και εμπράκτως η 

δέσμευση της κυβέρνησης για αναδόμηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της 

προσπάθειας βελτίωσης της εκπαίδευσης των πολιτών και του εκδημοκρατισμού της κοινωνίας, 
καθώς και της διασφάλισης του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος. Άλλωστε, όπως δήλωνε 

και ο Γ. Παπανδρέου: «ἡ Λαϊκὴ Παιδεία ἀποτελεῖ θεμελιῶδες περιεχόμενον τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας» 
(Παπανδρέου, 1932:5).  
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Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου 
 

Κουρουτσίδου Μαρία 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 

Περίληψη  

Η συγκεκριμένη εργασία ερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου αναφορικά με τις ηγετικές συμπεριφορές των 

διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων που υπηρετούν. Η ιδιαιτερότητα της παρούσας εργασίας 
έγκειται στην προσέγγιση του θέματος, αφού ο παραπάνω βασικός σκοπός της ερευνάται σε δύο 

επίπεδα: α) σε επίπεδο «ισχύος/εφαρμογής» και β) σε επίπεδο «σημαντικότητας/επιθυμητό».  
Οι προτάσεις του κυρίου μέρους του ερωτηματολογίου επιμερίζονται στους δύο επιμέρους 

ερευνητικούς  στόχους: στις συμπεριφορές που αναφέρονται στην αποτελεσματική λειτουργία του 

Συλλόγου Διδασκόντων και στις συμπεριφορές που συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου του 
Συλλόγου Διδασκόντων.  Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα με βασική διερευνητική υπόθεση η 

ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης ανάμεσα στο επίπεδο εφαρμογής  και στο 
επιθυμητό επίπεδο, αναφορικά με τη διευθυντική συμπεριφορά και πάντα σύμφωνα με τις δηλώσεις 

των εκπαιδευτικών.   

 
Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, εκπαιδευτική ηγεσία, ηγετικοί ρόλοι 

1. Εισαγωγή 

Στις μέρες μας υπάρχει μια έντονη πίεση για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα των 

σχολικών μονάδων, η οποία γίνεται ακόμη πιο επιτακτική εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων, των 

παγκόσμιων προκλήσεων και της ανταγωνιστικότητας (Middlewood, Abbot & Robinson, 2018: 3-
6). 

Οι Leithwood, Harris και Hopkins (2008) υποστήριξαν ότι η σχολική ηγεσία είναι ο δεύτερος 
καθοριστικός παράγοντας μετά την διδασκαλία που επηρεάζει τη μάθηση. Αυτός ο ισχυρισμός έχει 

αναθεωρηθεί από τους ίδιους/ες ώστε να περιλαμβάνει νέα στοιχεία και πλέον εστιάζει στην 

επίδραση που έχει η σχολική ηγεσία σε χαρακτηριστικά του σχολικού οργανισμού τα οποία με τη 
σειρά τους επηρεάζουν θετικά την ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης (Leithwood, Harris and 

Hopkins, 2019).  
Οι Harris και Jones (2016: xxi) εμφατικά τονίζουν  ότι οι σχολικοί ηγέτες κάνουν τη θετική 

διαφορά στο σύστημα, στο σχολείο και στη μαθησιακή βελτίωση, καθώς και ότι η ηγεσία είναι 

πολιτισμικά και θεσμικά καθορισμένη. Ως προς το πρώτο, αρκετές έρευνες έχουν τεκμηριώσει τη 
συνεισφορά της ηγετικής συμπεριφοράς στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 

εκπαιδευτικών οργανισμών (Bush, 2019. Bush, Bell & Middlewood, 2019. Fullan, 2017. Ράπτης & 
Γρηγοριάδης, 2017. Harris & Jones, 2016. Hargreaves, Boyle, Harris, 2014), ενώ ως προς το δεύτερο 

υπάρχει μια ολοένα και αυξανόμενη δημόσια ρητορική η οποία εστιάζεται περισσότερο στη μορφή 
και στην έκταση  της συνεργασίας μέσα στις σχολικές μονάδες, μεταξύ σχολικών μονάδων και 
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ανάμεσα σχολικών μονάδων και διάφορων άλλων οργανισμών (Middlewood, Abbot & Robinson, 

2018. Harris, 2014. Ράπτης & Ψαράς, 2015).  

Διαχρονικά η ηγεσία έχει προσεγγιστεί  με διάφορους τρόπους. Αρχικά, οι μελέτες για την 
ηγεσία εστιάστηκαν στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαφοροποιούν τους ηγέτες από τους μη 

ηγέτες. Στη συνέχεια οι έρευνες περιστράφηκαν στις συμπεριφορές που εκδηλώνουν οι ηγέτες και 
ειδικότερα στη δυαδική φύση τους [επικέντρωση στο έργο και επικέντρωση στους εργαζόμενους]. 

Οι μελέτες του Πανεπιστημίου της Iowa, του Ohio, του Michigan και το διοικητικό πλέγμα των Blake 

και Mouton, αν και έριξαν περισσότερο φως στην κατανόηση της ηγετικής φύσης, δεν μπόρεσαν να 
δώσουν «ολόκληρη» την εικόνα, αποτέλεσαν όμως τη βάση για τις ενδεχομενικές θεωρίες για την 

ηγεσία. Οι ενδεχομενικές προσεγγίσεις οικοδομούνται περισσότερο γύρω από την κατάσταση και 
λιγότερο εστιασμένα στο πρόσωπο. Στις βασικότερες ενδεχομενικές θεωρίες συναντάμε: α) το 

ενδεχομενικό μοντέλο του Fielder (Fielder contingency model), β) Η καταστασιακή θεωρία για την 

ηγεσία των  Hersey και Blanchard (Situational Leadership Theory – SLT), γ) Το συμμετοχικό 
μοντέλο ηγεσίας (leader-participation model), δ) Θεωρία του μονοπατιού-στόχου (path-goal theory) 

(Robbins και συν., 2017: 394-400. Gordon & Alston, 2010: 9-17). 
Στις σύγχρονες θεωρίες για την ηγεσία συναντάμε, μεταξύ άλλων, τη χαρισματική και 

μετασχηματιστική ηγεσία, την πνευματική ηγεσία, την κατανεμημένη ηγεσία, την οραματική ηγεσία  

και τις σύγχρονες προσεγγίσεις των ηγετικών ρόλων (Robbins, Coulter & DeCenzo, 2017: 395-
409Μπουραντάς, 2015: 405-414).  

Στην παρούσα εργασία, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το ηγετικό φαινόμενο, 
προσεγγίστηκε η ηγεσία συστηματικά. Η συστημική προσέγγιση της ηγεσίας, σύμφωνα με τον 

Μπουραντά (2015: 378) εμπεριέχει τις εισροές, τις διεργασίες και τις εκροές του συστήματος. Στις 

εισροές περιλαμβάνονται η δύναμη, οι ικανότητες, οι αξίες και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας.  
Στις εκροές εμπεριέχονται οι ηγετικές συμπεριφορές, οι ρόλοι, οι λειτουργίες της διοίκησης και οι 

μορφές ηγεσίας.  
Η αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά σχετίζεται σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005: 214-

5) με το περιεχόμενο και το χαρακτήρα της ηγετικής συμπεριφοράς. Οι ηγετικές συμπεριφορές, όπως 

αυτές διατυπώνονται από τους Kouzes και Posner (στο Μπουραντάς, 2015: 415) αναφέρονται: α) 
στην πρόκληση καινοτομιών, β) στην έμπνευση κοινού οράματος, γ) στην ενεργοποίηση 

συνεργατών, δ) στη διαμόρφωση σχεδίου και ε) στην ψυχική ενθάρρυνση.  
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία στην ανάπτυξη της ομάδας από τους 

ηγέτες των οργανισμών, στην προκειμένη περίπτωση από τους σχολικούς ηγέτες και στη συνεργασία. 

Οι Robbins και Judge (στο Robbins και συν., 2017: 343-4) αναφερόμενοι στους παράγοντες που 
σχετίζονται με την απόδοση μιας ομάδας, τονίζουν τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος, της 

σύνθεσης της ομάδας, του σχεδιασμού της εργασίας και τις ομαδικές διαδικασίες. Αναλυτικότερα: 

• Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες εμπεριέχονται: οι επαρκεί πόροι, η ηγεσία και η δομή, 

το κλίμα εμπιστοσύνης και τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης και ανταμοιβής. 

• Στη σύνθεση της ομάδας αναφέρονται: οι ικανότητες των μελών, η προσωπικότητα, η 

κατανομή ρόλων, η ποικιλομορφία, το μέγεθος της ομάδας, η ευελιξία των  και οι προτιμήσεις 
των μελών 

• Στο σχεδιασμό της εργασίας αναφέρονται: ο βαθμός αυτονομίας, η ποικιλία δεξιοτήτων, η 

ταυτότητα του έργου και η σημασία του. 

• Στις ομαδικές διαδικασίες εμπεριέχονται: ο κοινός σκοπός, οι συγκεκριμένοι στόχοι, η 

αποτελεσματικότητα της ομάδας, τα επίπεδα συγκρούσεων και η κοινωνική οκνηρία.  

Σύμφωνα με τους Ράπτη και Ψαρά (2015: 211-222) το ζητούμενο με το συλλογικό διοικητικό 
όργανο, Σύλλογος Διδασκόντων, είναι να λειτουργεί όχι απλά ως ένα «άθροισμα ατόμων», αλλά ως 

μια ομάδα. Στην εμπειρική τους μελέτη, αναφορικά με τη συμπεριφορά των διευθυντών/τριών 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί δεν βιώνουν 
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μια συμμετοχική και καθοδηγητική συμπεριφορά από τους/τις διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων, 

αλλά μια «ενημερωτική» και «διεκπεραιωτική» καθημερινή πρακτική. 

Ο Schermerhorn (2012: 458) αναφερόμενος στο χτίσιμο της ομάδας, κάνει λόγο για τη σημασία 
της συνέργειας (synergy), τη δημιουργία δηλαδή ενός συνόλου το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό 

από το άθροισμα των μερών. Αυτό έρχεται να τονίσει την ανάγκη για ανάπτυξη κοινωνικού 
κεφαλαίου, δηλαδή την ικανότητα να επιτευχθούν πράγματα με την βοήθεια και την υποστήριξη 

άλλων (Schermerhorn, 2012: 458). Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Middlewood και συν. (2018: 3) οι 

οποίοι τονίζουν χαρακτηριστικά ότι: «Η έμφαση στη συνεργασία αποτελεί ένα παγκόσμιο θέμα και 
αντιμετωπίζεται από πολλούς ως η βάση για τον μόνο πραγματικά αποτελεσματικό τρόπο ανάπτυξης 

ενός βιώσιμου συστήματος βελτίωσης των σχολείων».  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση, η περιγραφή και η ερμηνεία των 
απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Δωδεκανήσου και 

Ηρακλείου αναφορικά με τους ηγετικούς ρόλους και την ηγετική συμπεριφορά των διευθυντών/ριών 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μελετάται ο παραπάνω βασικός 

σκοπός σε δύο επίπεδα: α) σε «επίπεδο σημαντικότητας» (δηλαδή σε επιθυμητό επίπεδο) και β) σε 

«επίπεδο εφαρμογής» (αυτά που ισχύουν τώρα- πραγματικό επίπεδο αναφορικά με τη διευθυντική 
συμπεριφορά). Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας -που συνιστούν συγχρόνως και τα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα, είναι: 

• Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους ρόλους και τις συμπεριφορές που 

συμβάλλουν στη συνοχή και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας του Συλλόγου 
Διδασκόντων από τους/τις διευθυντές/ριες (επίπεδο σημαντικότητας) και των απόψεών τους 

για το βαθμό εφαρμογής τους στην πράξη στη σχολική μονάδα που εργάζονται (επίπεδο 
εφαρμογής);  

• Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους ρόλους και τις συμπεριφορές που 

συμβάλλουν στη υλοποίηση του έργου του Συλλόγου Διδασκόντων από τους/τις 

διευθυντές/ριες (επίπεδο σημαντικότητας) και των απόψεών τους για το βαθμό εφαρμογής 

τους στην πράξη στη σχολική μονάδα που εργάζονται (επίπεδο εφαρμογής); 

Για την παρούσα εργασία, ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια αποτελούν μια από τις πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες 
τεχνικές συλλογής δεδομένων (Gray, 2018: 300). Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο βασίστηκε 

στις τάσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας αναφορικά με τους ηγετικούς ρόλους και τις ηγετικές 

συμπεριφορές των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και στις δηλώσεις του ερωτηματολογίου 
του Μπουραντά (2005: 359-360) για την προσωπική ανάπτυξη του ηγετικού στελέχους.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια εισαγωγή και δύο μέρη. Στην εισαγωγή διατυπώνεται 
με σαφήνεια ο βασικός σκοπός της έρευνας και τονίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας. Στο τέλος 

της αναφέρονται τα ονόματα των ερευνητών και οι ευχαριστίες τους στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες. Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου γίνεται χρήση δημογραφικών 
ερωτήσεων, όπως το φύλο, η προϋπηρεσία, η εργασιακή σχέση των εκπαιδευτικών, η ηλικία, το φύλο 

της διεύθυνσης και οι τίτλοι σπουδών των συμμετεχόντων/ουσών. Στο δεύτερο μέρος του 
ερωτηματολογίου, το κύριο μέρος, εμπεριέχονται  οι 31 δηλώσεις του ερωτηματολογίου, οι οποίες 

βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τους ερευνητικούς στόχους Ερευνητικά ερωτήματα).  

Ειδικότερα: α) με τον πρώτο ερευνητικό στόχο (Ρόλοι και συμπεριφορές που συμβάλλουν στη 
συνοχή και αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων) σχετίζονται 22 δηλώσεις (1-17 

και 27-31), β) με το δεύτερο ερευνητικό στόχο (Ρόλοι και συμπεριφορές που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση του έργου του Σ.Δ.) σχετίζονται 9 δηλώσεις (18-26). 
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Οι 31 δηλώσεις του ερευνητικού εργαλείου  

Πληθυσμό αναφοράς της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου. Επιλέχθηκαν μέσω στρωματοποιημένης 
δειγματοληψίας 24 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (επιλογή 14 σχολικών μονάδων 

του Νομού Ηρακλείου και 10 του Νομού Δωδεκανήσου). Το ερευνητικό εργαλείο διαμορφώθηκε 
στη φόρμα της Google Drive και μοιράστηκε, με μορφή συνδέσου μέσω των διευθυντών/τριών 

σχολικών μονάδων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της κάθε εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί που 

ανταποκρίθηκαν στην παραπάνω ερευνητική διαδικασία είναι 292, έτσι το δείγμα της έρευνας 
συντίθεται από 292 εκπαιδευτικούς (δάσκαλοι και ειδικότητες).  

2.2. Περιγραφή του δείγματος  

 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η σύνθεση του δείγματος σύμφωνα με τις 

δημογραφικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.  
 

Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το φύλο τους  

 

ΦΥΛΟ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Άνδρες 83 28,4 28,4 

Γυναίκες 209 71,6 100,0 

Σύνολο 292 100,0  

 

 Από τον παραπάνω πίνακα 1 προκύπτει ότι στην  έρευνα έλαβαν μέρος 292 άτομα, από τα 

οποία τα 83 είναι άνδρες (ή ποσοστό 28,4%) και τα 209 άτομα είναι γυναίκες (ή ποσοστό 71,6%). 
 

Πίνακας 2: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την προϋπηρεσία 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Από 1 έως 5 έτη 37 12,7 12,7 

Από 6 έως 10 έτη 51 17,5 30,1 

Από 11 έως 15 έτη 74 25,3 55,5 

Από 16 έως 20 έτη 50 17,1 72,6 

Από 21 και άνω  80 27,4 100,0 

Σύνολο 292 100,0  

Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι 37 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 12,7%) έχουν έως 5 έτη 

προϋπηρεσία, 51 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 17,5%) έχουν από 6 έως 10 έτη προϋπηρεσία, 74 
εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 25,3%) έχουν από 11 έως 15 έτη προϋπηρεσία, 50 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 17,1%) έχουν από16 έως 20 έτη προϋπηρεσία και 80 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 27,4%) 

έχουν πάνω από  20 έτη προϋπηρεσία. 
 

Πίνακας 3: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την εργασιακή σχέση 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μόνιμοι/ες 146 50,0 50,0 

Αναπληρωτές/τριες 146 50,0 100,0 

Σύνολο 292 100,0  
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Από τα δεδομένα του πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι 146 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 50%) είναι 

αναπληρωτές/ριες και επίσης 146 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 50%) είναι με την εργασιακή σχέση 

του/της μόνιμου/ης.. 
 

Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ηλικία 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μέχρι 29 έτη 40 13,7 13,7 

Από 30 έως 39 έτη 118 40,4 54,1 

Από 40 έως 49 έτη 66 22,6 76,7 

Από 50 και άνω  68 23,3 100,0 

Σύνολο 292 100,0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 4 προκύπτει ότι 40 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 13,7%) έχουν ηλικία 

μέχρι 29 έτη, 118 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 40,4%) έχουν ηλικία από 30 έως 39 έτη,  66 
εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 22,6%) έχουν ηλικία από 40 έως 49 έτη και 68 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

23,3%) έχουν ηλικία από 50 έτη και άνω.  

 
Πίνακας 5: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το φύλο της διεύθυνσης 

 

ΦΥΛΟ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Άνδρες 166 56,8 56,8 

Γυναίκες 126 43,2 100,0 

Σύνολο 292 100,0  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 5 συμπεραίνεται ότι από τα 292 άτομα που έλαβαν μέρος στην 

έρευνά μας τα 166 άτομα (ή ποσοστό 56,8%) δήλωσαν πως το σχολείο διευθύνεται από άνδρες και 
126 άτομα (ή ποσοστό 43,2) από γυναίκες. 

 
Πίνακας 6: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τον ανώτερι τίτλο σπουδών που κατέχουν  

 

ΤΙΤΛΟΙ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Πτυχίο διορισμού  46 15,8 15,8 

Διδασκαλείο  59 20,2 36,0 

Δεύτερο πτυχίο 45 15,4 51,4 

Μεταπτυχιακό 135 46,2 97,6 

Διδακτορικό  7 2,4 100,0 

Σύνολο 292 100,0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 6 προκύπτει ότι 46 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 15,8%) έχουν 
ανώτερο τίτλο σπουδών το πτυχίο διορισμού τους,  9 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 20,2%) έχουν 

ανώτερο τίτλο σπουδών τον τίτλο του διδασκαλείου, 45 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 15,4%) έχουν 

ανώτερο τίτλο σπουδών ένα δεύτερο πτυχίο, 135 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 46,2%) έχουν ανώτερο 
τίτλο σπουδών μεταπτυχιακό και 7 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 2,4%) έχουν ανώτερο τίτλο σπουδών 

το διδακτορικό.  
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2.3. Αποτελέσματα της έρευνας  

Στην παρούσα μελέτη, τα υποκείμενα της έρευνας απαντούν σε δύο διαφορετικές συνθήκες, 

στη συνθήκη που αναφέρεται στη «σημαντικότητα» και στη συνθήκη που αναφέρεται στην 
«εφαρμογή». Σύμφωνα με τους Ρούσσο και Τσαούση (2020: 294) πρόκειται για εξαρτημένα 

δείγματα. Οι δηλώσεις γίνονται σε ζευγάρια (ζευγαρωτές παρατηρήσεις) που αποτελούνται από 
μετρήσεις της ίδιας μεταβλητής σε διαφορετικές καταστάσεις/συνθήκες. Το ενδεδειγμένο κριτήριο 

είναι το κριτήριο t για εξαρτημένα δείγματα (Ζαφειρόπουλος & Μυλωνάς, 2018: 250). 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων. 
Συγκεκριμένα: 

• Για το 1ο ερευνητικό ερώτημα, στον πίνακα 7, εμφανίζονται για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

του δείγματος, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του βαθμού «σημαντικότητας» και του 

βαθμού «εφαρμογής» για το σύνολο των 22 δηλώσεων που αφορούν συνοχή και 
αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας του Συλλόγου Διδασκόντων από τους/τις 

διευθυντές/ριες. Στον ίδιο πίνακα εμφανίζονται και τα αποτελέσματα από τον έλεγχο 
στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων. 

• Για το 2ο ερευνητικό ερώτημα, στον πίνακα 8, εμφανίζονται για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

του δείγματος, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του βαθμού «σημαντικότητας» και του 

βαθμού «εφαρμογής» για το σύνολο των 9 δηλώσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου 

του Συλλόγου Διδασκόντων από τους/τις διευθυντές/ριες. Στον ίδιο πίνακα εμφανίζονται και 
τα αποτελέσματα από τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων 

όρων. 

Πίνακας 7: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) του βαθμού «σημαντικότητας» και 

«εφαρμογής», για τις 22 δηλώσεις αναφορικά με τη συνοχή και αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων 

 

ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Δ. 

Οι 22 σχετικές δηλώσεις  Βαθμός 

σημαντικό- 

τητας  

Βαθμός  

εφαρμογής   

Έλεγχος  

στατιστικής 

σημαντικότητας  

μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. t-pair p 

1  Θέτει στόχους ομαδικούς 4,72 

 

0,50 2,74 0,78 35,93 .000 

2  Αναγνωρίζει μέσω της 
καθημερινής συμπεριφοράς 

του/της, τις προσπάθειες των 
συναδέλφων/ισσών. 

4,70 0,57 2,71 0,86 33,43 .000 

3  Επιβραβεύει δημόσια  4,45 0,75 2,97 0,97 22,89 .000 

4  Επιβραβεύει ιδιωτικά 4,39 0,71 2,66 0,96 26,08 .000 

5  Συμμετέχει σε σημαντικά 

τελετουργικά του σχολείου 

4,69 0,55 3,09 0,89 27,66 .000 

6  Δίνει περιθώρια αυτονομίας 4,65 0,53 2,86 0,97 29,10 .000 

7  Ζητά τη γνώμη των συναδέλφων 4,70 0,55 3,05 0,89 29,02 .000 

8  Φέρνεται  δίκαια σε όλους/ες 4,80 0,44 3,07 0,99 29,21 .000 

9  Επιζητεί τη συναίνεση  4,58 0,66 3,17 0,89 23,16 .000 

10  Ενδιαφέρεται για τις καλές 
σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων 

4,72 0,51 2,94 1,00 28,95 .000 

11  Έχει ανοιχτή και ειλικρινή 

επικοινωνία με όλους/ες  

4,77 0,48 2,88 0,97 30,41 .000 

12  Αναζητεί την επικοινωνία με 

όλους/ες 

4,82 0,44 2,94 0,94 32,16 .000 
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13  Σέβεται τη διαφορετικότητα 

του/της καθενός/μιάς 

4,79 0,46 3,14 1,45 19,23 .000 

14  Δημιουργεί προϋποθέσεις 
ικανοποίησης των αναγκών των 

συναδέλφων 

4,63 0,58 3,03 1,04 23,79 .000 

15  Δημιουργεί υψηλές ομαδικές 

προσδοκίες 

4,60 0,66 2,89 1,03 25,55 .000 

16  Δημιουργεί ένα κλίμα σεβασμού 
στους ομαδικούς κανόνες 

4,73 0,50 2,99 0,97 27,81 .000 

17  Αντιμετωπίζει αρνητικές 
συμπεριφορές μελών του 

Συλλόγου Διδασκόντων 

4,70 0,59 3,05 1,00 24,88 .000 

18  Επιδεικνύει ενδιαφέρον για την 
επαγγελματική ανάπτυξη των 

συναδέλφων 

4,49 0,83 2,82 1,11 22,30 .000 

19  Επιδεικνύει ευαισθησία για 

τους/τις συναδέλφους 

4,49 0,75 2,93 0,95 24,90 .000 

20  Επιδεικνύει αυστηρότητα 4,02 1,18 3,09 1,04 11,80 .000 

21  Επιδεικνύει ακεραιότητα 4,54 0,69 3,06 0,97 22,78 .000 

22  Επιδεικνύει ταπεινότητα 4,30 0,89 2,86 1,09 19,51 .000 

 

Στον πίνακα 7, από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους όλων των ζευγαρωτών δηλώσεων και με επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας  p < 0,001. Σύμφωνα με τα πρότυπα παρουσίασης του Εγχειριδίου 

Δημοσιεύσεων της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας (APA, 7η έκδοση) για κάθε δήλωση είναι:  
Για την 1η δήλωση: t(291) = 35,93, p < 0,001 

Για τη   2η δήλωση: t(291) = 33,43, p < 0,001 

Για την 3η δήλωση: t(291) = 22,89, p < 0,001 
Για την 4η δήλωση: t(291) = 26,08, p < 0,001 

Για την 5η δήλωση: t(291) = 27,66, p < 0,001 
Για την 6η δήλωση: t(291) = 29,10, p < 0,001 

Για την 7η δήλωση: t(291) = 29,02, p < 0,001 

Για την 8η δήλωση: t(291) = 29,21, p < 0,001 
Για την 9η δήλωση: t(291) = 23,16, p < 0,001 

Για τη 10η δήλωση: t(291) = 28,95, p < 0,001 
Για την 11η δήλωση: t(291) = 30,41, p < 0,001 

Για τη   12η δήλωση: t(291) = 32,16, p < 0,001 

Για τη   13η δήλωση: t(291) = 19,23, p < 0,001 
Για τη   14η δήλωση: t(291) = 23,79, p < 0,001 

Για τη   15η δήλωση: t(291) = 25,55, p < 0,001 
Για τη   16η δήλωση: t(291) = 27,81, p < 0,001 

Για τη   17η δήλωση: t(291) = 24,88, p < 0,001 
Για τη   18η δήλωση: t(291) = 22,30, p < 0,001 

Για τη   19η δήλωση: t(291) = 24,90, p < 0,001 

Για την 20η δήλωση: t(291) = 11,80, p < 0,001 
Για την 21η δήλωση: t(291) = 22,78, p < 0,001 

Για την 22η δήλωση: t(291) = 19,51, p < 0,001 
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Πίνακας 8: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) του βαθμού «σημαντικότητας» 

και «εφαρμογής», για τις 9 δηλώσεις αναφορικά με την  υλοποίηση του έργου του Συλλόγου Διδασκόντων 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Σ.Δ. 

Οι 9 σχετικές δηλώσεις  Βαθμός 

σημαντικό- 

τητας  

Βαθμός  

εφαρμογής   

Έλεγχος  

στατιστικής 

σημαντικότητας  

μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. t-pair p 

1  Παίρνει πρωτοβουλίες 4,44 

 

0,78 3,09 1,03 19,14 .000 

2  Θέτει μαζί με τους/τις 

συναδέλφους στόχους και 
προτεραιότητες 

4,72 0,48 3,02 1,00 26,72 .000 

3  Είναι δημιουργικός, δίνει ιδέες 

και βρίσκει λύσεις 

4,69 0,52 2,90 1,09 25,84 .000 

4  Παρακολουθεί την υλοποίηση 

των στόχων 

4,68 0,52 3,01 0,95 27,06 .000 

5  Ελέγχει τα αποτελέσματα των 

εργασιών 

4,66 0,56 2,98 1,02 25,10 .000 

6  Εξασφαλίζει τα μέσα για να 
πραγματοποιηθούν οι στόχοι 

4,68 0,63 2,97 1,08 24,42 .000 

7  Συγκαλεί σύντομες συναντήσεις 
με το προσωπικό του σχολείου 

προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν έγκαιρα 
ζητήματα  

4,66 0,65 3,21 1,00 21,84 .000 

8  Εποπτεύει την ποιότητα 
επικοινωνίας στον εργασιακό 

χώρο 

4,53 0,78 2,78 1,02 26,42 .000 

9  Ξεχωρίζει τα «ασήμαντα» από 
τα «σημαντικά» θέματα 

4,55 0,73 2,87 0,98 25,72 .000 

 
Στον πίνακα 8, από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους όλων των ζευγαρωτών δηλώσεων και με επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας  p < 0,001. Σύμφωνα με τα πρότυπα παρουσίασης του Εγχειριδίου 
Δημοσιεύσεων της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας (APA, 7η έκδοση) για κάθε δήλωση είναι:  

 
 

Για την 1η δήλωση: t(291) = 19,14, p < 0,001 

Για τη   2η δήλωση: t(291) = 26,72, p < 0,001 
Για την 3η δήλωση: t(291) = 25,84, p < 0,001 

Για την 4η δήλωση: t(291) = 27,06, p < 0,001 
Για την 5η δήλωση: t(291) = 25,10, p < 0,001 

Για την 6η δήλωση: t(291) = 24,42, p < 0,001 
Για την 7η δήλωση: t(291) = 21,84, p < 0,001 

Για την 8η δήλωση: t(291) = 26,42, p < 0,001 

Για την 9η δήλωση: t(291) = 25,72, p < 0,001 
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5. Συμπεράσματα 

Μέσα από το παραμετρικό κριτήριο του μέσου όρου [ένας από τα μέτρα κεντρικής τάσης] και 

την τυπική απόκλιση [ένα από τα μέτρα διασποράς] μπορούμε αβίαστα να συμπεράνουμε πως οι 
εκπαιδευτικοί, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις τους παρουσιάζουν τα παρακάτω γενικά 

χαρακτηριστικά: 

• Όλες οι δηλώσεις που αναφέρονται στον πρώτο ερευνητικό στόχο σε επίπεδο σημαντικότητας 

(Ρόλοι και συμπεριφορές που συμβάλλουν στη συνοχή και αποτελεσματική λειτουργία του 
Συλλόγου Διδασκόντων) δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμφωνούν κατά μέσο 

όρο «Πάρα πολύ» ως προς το βαθμό σημαντικότητας. Συγκεκριμένα, ο βαθμός 
σημαντικότητας κυμαίνεται μεταξύ του 4,02 (στην δήλωση «Επιδεικνύει αυστηρότητα») και 

του 4,82 (στη δήλωση «Αναζητεί την επικοινωνία με άλλους/ες»).  

• Όλες οι δηλώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο ερευνητικό στόχο σε επίπεδο 

σημαντικότητας (Ρόλοι και συμπεριφορές που συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου του 

Σ.Δ.) δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμφωνούν κατά μέσο όρο «Πάρα πολύ» 
ως προς το βαθμό σημαντικότητας. Συγκεκριμένα, ο βαθμός σημαντικότητας κυμαίνεται 

μεταξύ του 4,44 (στην δήλωση «Παίρνει πρωτοβουλίες») και του 4,72 (στη δήλωση «Θέτει 
μαζί με τους/τις συναδέλφους στόχους και προτεραιότητες»).  

• Όλες οι δηλώσεις που αναφέρονται στον πρώτο ερευνητικό στόχο σε επίπεδο εφαρμογής 

(Ρόλοι και συμπεριφορές που συμβάλλουν στη συνοχή και αποτελεσματική λειτουργία του 

Συλλόγου Διδασκόντων) δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμφωνούν κατά μέσο 

όρο «Συχνά» έως «Πολύ συχνά» ως προς το βαθμό που ασκούνται στην πράξη.. 
Συγκεκριμένα, ο βαθμός σημαντικότητας κυμαίνεται μεταξύ του 2,66 (στην δήλωση 

«Επιβραβεύει ιδιωτικά») και του 3,17 (στη δήλωση «Επιζητεί τη συναίνεση»).  

• Όλες οι δηλώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο ερευνητικό στόχο σε επίπεδο εφαρμογής 

(Ρόλοι και συμπεριφορές που συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου του Σ.Δ.) δείχνουν ότι 
οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμφωνούν κατά μέσο όρο «Συχνά» έως «Πολύ συχνά» ως 

προς το βαθμό που ασκούνται στην πράξη.. Συγκεκριμένα, ο βαθμός σημαντικότητας 
κυμαίνεται μεταξύ του 2,78 (στην δήλωση «Εποπτεύει την ποιότητα επικοινωνίας στον 

εργασιακό χώρο») και του 3,21 (στη δήλωση «Συγκαλεί σύντομες συναντήσεις με το 

προσωπικό του σχολείου προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα ζητήματα»).  

 

Τα συμπεράσματα αναφορικά με την επαγωγική ανάλυση γίνονται με βάση τους δύο 
ερευνητικούς στόχους της έρευνας.  

1ο ερευνητικό ερώτημα: Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους ρόλους και 

τις συμπεριφορές που συμβάλλουν στη συνοχή και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας του 
Συλλόγου Διδασκόντων από τους/τις διευθυντές/ριες (επίπεδο σημαντικότητας) και των απόψεών 

τους για το βαθμό εφαρμογής τους στην πράξη στη σχολική μονάδα που εργάζονται (επίπεδο 
εφαρμογής);  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε σημαντική στατιστική διαφορά των απόψεων 

των εκπαιδευτικών μεταξύ του βαθμού σημαντικότητας και του βαθμού εφαρμογής στην πράξη ως 
προς τη  συνοχή και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας του Συλλόγου Διδασκόντων από τους/τις 

διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων που υπηρετούν. Συγκεκριμένα, ενώ σε επίπεδο 
σημαντικότητας (επιθυμίας/προσδοκίας για τους ίδιους) φαίνεται να συμφωνούν «Πάρα πολύ» με τη 

σημαντικότητα των ρόλων της διευθυντικής συμπεριφοράς, στην πράξη αυτό φαίνεται να ισχύει μόνο 

από «Συχνά» έως «Πολύ συχνά».  
2ο ερευνητικό ερώτημα: Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους ρόλους και 

τις συμπεριφορές που συμβάλλουν στη υλοποίηση του έργου του Συλλόγου Διδασκόντων από 
τους/τις διευθυντές/ριες (επίπεδο σημαντικότητας) και των απόψεών τους για το βαθμό εφαρμογής 

τους στην πράξη στη σχολική μονάδα που εργάζονται (επίπεδο εφαρμογής); 
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Όπως και στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε σημαντική στατιστική διαφορά των 

απόψεων των εκπαιδευτικών μεταξύ του βαθμού σημαντικότητας και του βαθμού εφαρμογής στην 

πράξη ως προς την υλοποίηση του έργου του Συλλόγου Διδασκόντων από τους/τις διευθυντές/ριες 
των σχολικών μονάδων που υπηρετούν. Συγκεκριμένα, ενώ σε επίπεδο σημαντικότητας φαίνεται να 

συμφωνούν «Πάρα πολύ» με τη σημαντικότητα των ρόλων της διευθυντικής συμπεριφοράς, στην 
πράξη αυτό φαίνεται να ισχύει και πάλι μόνο από «Συχνά» έως «Πολύ συχνά».  

Εν κατακλείδι, προκύπτει μια σημαντική στατιστική διαφορά ανάμεσα στα δύο επίπεδα, 

σημαντικότητας και εφαρμογής, σύμφωνα με τις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ουσών, δηλαδή οι 
εκπαιδευτικοί δεν βιώνουν στην πράξη αυτά τα οποία οι ίδιοι επιθυμούν/προσδοκούν.  

Η παραπάνω ασυμβατότητα μας έρχεται να τονίσει την απουσία θεσμοθετημένης συνολικής 
επιμόρφωσης όλων των διευθυντών/τριών των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων αναφορικά με την 

προετοιμασία και την ανάπτυξή τους προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο πολύπλευρο 

και πολύπλοκο διοικητικό και καθοδηγητικό έργο τους (Ράπτης & Γρηγοριάδης, 2017. Ράπτης & 
Ψαράς, 2015).  

Επιλογικά, διατυπώνονται ορισμένες ενδεικτικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στη 
συγκεκριμένη θεματική: 

• Η πραγματοποίηση αντίστοιχης έρευνας με αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Η πραγματοποίηση αντίστοιχης έρευνας με αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Η πραγματοποίηση συγκριτικής μελέτης των απόψεων των εκπαιδευτικών μεταξύ 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

• Η πραγματοποίηση ερευνητικής μελέτης με πληθυσμό αναφοράς τους/τις διευθυντές/τριες 

σχολικών μονάδων  και των δύο βαθμίδων 

• Η πραγματοποίηση ποιοτικής έρευνας στους/στις διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων 

προκειμένου να παρατηρηθούν στην πράξη οι διευθυντικές συμπεριφορές και να αναζητηθεί 

σε βάθος η εμπειρική αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα.  
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ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ‘’VITTRA TELEFONPLAN SCHOOLS’’ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ  
 

Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70  

1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας M. Ed., M. Th., Ph.D. 
 

Περίληψη  

Στην εργασία γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση της ριζοσπαστικής 

αρχιτεκτονικής και της αισθητικής (ανα)διαμόρφωσης του σχολικού χώρου των ‘’Vittra Telefonplan 

Schools’’ στη Σουηδία σε ξεχωριστούς ανοιχτούς χώρους, οι οποίοι λειτουργούν ως ΄΄μαγνήτες 
μάθησης’’, όπως είναι: η ‘’η εξέδρα’’, ‘’το σπήλαιο’’, ‘’οι κόγχες συγκέντρωσης’’, ‘’η τρύπα 

ποτίσματος’’, ‘’το χωριό των τραπεζιών’’, ‘’τα πυρά της κατασκήνωσης’’ και ‘’το εργαστήριο’’, με 
σκοπό να ενισχυθεί η φυσική-χωροταξική ελευθερία των μαθητών και συνακόλουθα να προαχθεί η 

προσωποκεντρική μάθηση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής. 
Έτσι οι μαθητές δύνανται να κάνουν χρήση στρατηγικών της ανακαλυπτικής και δημιουργικής 

μάθησης, στη βάση των ατομικών αναγκών, ενδιαφερόντων και ικανοτήτων τους σε θέματα 

επιστημών, περιβάλλοντος, εφευρέσεων και καινοτομιών. Ως προς τη διάρθρωση της εργασίας 
γίνεται καταρχήν αναφορά στην παιδαγωγική φιλοσοφία και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

280 

 

‘’Vittra Telefonplan Schools’’ και ακολούθως αναφορά στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, ως κύριων συνιστωσών της προσωπο-κεντρικής μάθησης.  

 
Λέξεις κλειδιά: ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ στη Σουηδία, αρχιτεκτονική και αισθητική 

(ανα) διαμόρφωση σχολικού χώρου, προσωποκεντρική μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, 
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

1. Εισαγωγή 

Το 2011 η Rosan Bosch, σχεδίασε την κατασκευή των πρώτων ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ 
στην προσπάθειά της να δώσει εναλλακτικές και αντισυμβατικές προτάσεις σχεδιασμού, 

διαμόρφωσης και αισθητικής του παραδοσιακού, τυποποιημένου και ομοιόμορφου σχολικού χώρου 
των υφισταμένων σχολικών κτιρίων στη Σουηδία. Κατά το σχεδιασμό και την (ανα)διαμόρφωση του 

σχολικού χώρου στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’, η Bosch προσπάθησε να συνδέσει λειτουργικά 

τις τέχνες, τη σχεδιαστική λογική, την αρχιτεκτονική, τις ψηφιακές εφαρμογές και την παιγνιώδη 
μάθηση ώστε να επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη της πρακτικής νοημοσύνης και της κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης των μαθητών (Gottfredson, 2003; Hurren, 2017). Η Bosch επισήμανε ότι 
χρειάζεται το σχολείο να ενισχύσει τη φυσική - χωροταξική ελευθερία των μαθητών με σκοπό οι 

μαθητές να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να εφαρμοστούν επιτυχώς τόσο η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, όσο και η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Barrett, Davies, Zhang & Barrett, 2015). Έτσι η 
χωροταξική και αισθητική διαρρύθμιση του σχολικού χώρου στα Vittra Telefonplan Schools, 

στόχευε να βοηθήσει τους μαθητές: α) να έχουν αμφίδρομη κοινωνική αλληλεπίδραση με τα μέλη 
της σχολικής ομάδας, β) να ασκούνται στη συγκέντρωση, στη δέσμευση, στη στοχο-προσήλωση 

αναφορικά με την ολοκλήρωση ομαδικών projects και ατομικών εργασιών, γ) να ικανοποιούν τις 

ιδιαίτερες γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες στη βάση των προσωπικών τους 
ικανοτήτων, χαρισμάτων και ενδιαφερόντων (Suk & Rieu, 2013).  

2. Η παιδαγωγική φιλοσοφία στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της εργασίας, η θεμελιώδης παιδαγωγική φιλοσοφία στα 

‘’Vittra Telefonplan Schools’’ είναι η ενίσχυση της φυσικής - χωροταξικής ελευθερίας των μαθητών 

και συνακόλουθα η ανάπτυξη της αυτονομίας, της αυτοεκτίμησης και των εσωτερικών κινήτρων των 
μαθητών για μάθηση, ανακάλυψη και πειραματισμό. Ως προς αυτό το σκοπό στα ‘’Vittra Telefonplan 

Schools’’ πέραν της ριζικής αναδιαμόρφωσης της αρχιτεκτονικής και της αισθητικής του σχολικού 
χώρου, επιλέχθηκε να μην λειτουργεί ένα σαφώς προσδιορισμένο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 

διδασκαλίας, αφού δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι και σε συνεργασία με 

τους μέντορες-εκπαιδευτικούς τους, τόσο το περιεχόμενο της γνωστικής περιοχής μάθησης, όσο και 
τους χώρους και το χρόνο μάθησης (Hong & Kim, 2010). Έτσι οι μαθητές όλων των ηλικιών δύνανται 

να εργάζονται στη βάση των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, των προσωπικών τους αναζητήσεων 
και των διεπιστημονικών τους ερωτημάτων, επάνω σε θεματικές περιοχές, οι οποίος σχετίζονται 

πρωτίστως με τις επιστήμες, το περιβάλλον, τις εφευρέσεις και τις καινοτομίες (Dignath, Buettner & 

Langfeldt, 2008) στα όρια της ζώνης της επικειμένης κοινωνικογνωστικής τους ανάπτυξης (Doolittle, 
1997). Επίσης οι μαθητές δύνανται να επιλέγουν να εργάζονται είτε σε μικρές ή μεγάλες ομάδες σε 

μακροχρόνια ερευνητικά projects είτε μόνοι τους σε βραχύχρονα κοινωνικο-γνωστικά έργα με το 
προσωπικό ρυθμό και στυλ μάθησης και τις ατομικές μεθόδους προσέγγισης, επεξεργασίας και 

κατανόησης της μάθησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: α) η μελέτη βιβλιογραφικών πηγών για 
ένα γενικό και/ή εξειδικευμένο θέμα των επιστημών, β) η διεξαγωγή πειραμάτων μέσω της χρήσης 

φυσικών υλικών και/ή ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, γ) η λήψη συνεντεύξεων από ειδικούς 

επιστήμονες και εμπειρογνώμονες ενός συγκεκριμένου πεδίου μάθησής τους, δ) η διενέργεια 
ερευνών πεδίου αναφορικά με τρέχοντα κρίσιμα θεματα από το χώρος της οικολογίας, της οικονομίας 

και της τεχνολογίας (Lee, 2016). Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, οι μαθητές παρωθούνται 
από τους μέντορες-εκπαιδευτικούς της σχολικής ομάδας με μεθόδους φθίνουσας παιδαγωγικής 
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καθοδήγησης (Collins, Brown & Holum, 1991), τόσο για να επεξεργαστούν τις πολλαπλές 

αισθητηριακές αναπαραστάσεις του περιεχομένου της μάθησης, όσο και να εμπλακούν ενεργητικά 

σε διαλεκτικές συζητήσεις ανακάλυψης νέων γνώσεων και οικοδόμησης προσωπικών 
νοηματοδοτήσεων (Van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010). Έτσι οι μαθητές πετυχαίνουν να 

αποκτούν τόσο δηλωτικές και διαδικαστικές γνώσεις (Schneider, Rittle-Johnson & Star, 2011), όσο 
και σημαντικές κριτικές, δημιουργικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Στο τέλος της ολοκλήρωσης 

των εργασιών τους, οι οποίες είτε τους έχουν ανατεθεί είτε τις έχουν οι ίδιοι επιλέξει, οι μαθητές 

έχουν την προσωπική ευθύνη και την ηθική δέσμευση με βάση τους κανόνες ενός άτυπου 
μαθησιακού συμβολαίου της σχολικής τους τάξης, να υποστηρίξουν όλα τα υπόλοιπα μέλη της 

σχολικής ομάδας ώστε να μπορέσουν και αυτά να κατανοήσουν τόσο τη διαδικασία, όσο και τα 
αποτελέσματα της νεο-αποκτημένης μάθησής τους (Nouri, & Shahid, 2005). Μέσω της παραπάνω 

μαθησιακής διαδικασίας τα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ επιτυγχάνουν να ενδυναμώνουν την 

κοινωνική συνοχή, αλληλεπίδραση και αλληλεγγύη μεταξύ όλων των μελών της σχολικής ομάδας, 
αφού οι μαθητές εξοικειώνονται και μαθαίνουν να εφαρμόζουν αποτελεσματικές ομαδο-

συνεργατικές διαδικασίες αλληλο-διδασκαλίας και μεντορείας μέσω τόσο της συμμετοχής τους σε 
ανοιχτές διαλεκτικές συζητήσεις, όσο και της χρήσης γραπτών ανακοινώσεων, πολυτροπικών 

κειμένων, ψηφιακών μέσων και πολυμεσικών εφαρμογών (Højholt & Kousholt, 2019).  

3. Ο αρχιτεκτονικός και αισθητικός σχεδιασμός στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ 

Η Rosan Bosch επεδίωξε στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ να αποφύγει την παραδοσιακή 

κατάτμηση του ενιαίου σχολικού χώρου σε σχολικές αίθουσες διδασκαλίας και σχεδίασε διακριτούς 
ανοιχτούς σχολικούς χώρους ως ξεχωριστές ανοιχτές εκπαιδευτικές ζώνες/περιοχές μάθησης, 

επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπροσθέτως δεν ακολούθησε την αρχιτεκτονική διαχωρισμού του 

χώρου του σχολείου, η οποία εφαρμοζόταν ήδη από τη δεκαετία του 1970, μέσω της αξιοποίησης 
κυλιόμενων βιβλιοθηκών και ‘’μισών τοίχων’’ με σκοπό να δημιουργηθούν αυτοσχέδιες περιοχές 

μάθησης. Αντ’ αυτού η Bosch χρησιμοποίησε ογκώδη φωτεινά έπιπλα, τα οποία προσομοίαζαν 
περισσότερο με παιγνιώδεις κατασκευές, και μεγαλο-μεγέθη έπιπλα αφηρημένης μορφής με 

ελκυστικά λαμπερά χρώματα, τα οποία ταίριαζαν αρμονικά με καφέ τραπέζια, οβάλ γραφεία, 

φουτουριστικές καμπίνες και μεταλλικές τάβλες εργαστηρίων (Vittra, 2019). Η Bosch έδωσε στους 
αναφερόμενους ιδιαίτερους ανοιχτούς σχολικούς χώρους-μαγνήτες, συγκεκριμένα ονόματα, τα 

οποία αναμενόταν να προκαλέσουν την περιέργεια και τη φαντασία των μαθητών για δημιουργία, 
ανακάλυψη και εφευρετικότητα (Ariani & Mirdad, 2016). Στους παραπάνω σχολικούς χώρους-

μαγνήτες συμπεριλαμβάνονται: α) ‘’η εξέδρα’’ (show-off), ένα μπλε, σκαλοπάτι, όπου οι μαθητές 

ανεδείκνυαν και να εξηγούσαν τις παραγωγές των projects τους στα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 
ομάδας, και όπου μπορούσε να συγκεντρωθεί η σχολική κοινότητα για να ενημερωθεί για κάποιες 

σημαντικές ανακοινώσεις και για να λάβει κάποιες κρίσιμες αποφάσεις για τη σχολική ζωή, β) ‘’το 
σπήλαιο’’ (cave), μια κόκκινη, μοκέτα κάτω από ένα τεχνητό βουνό, όπου οι μαθητές μπορούσαν να 

έχουν ιδιαίτερες διαπροσωπικές επαφές και να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης, γ) ‘’οι κόγχες 

συγκέντρωσης’’ (concentration niches), κωδικοποιημένες με ξεχωριστά χρώματα, όπου οι μαθητές 
είχαν ιδιωτικούς χώρους ατομικής εργασίας και μελέτης, δ) ‘’η τρύπα ποτίσματος’’ (the watering 

hole), δίπλα στους περισσότερους πάγκους, όπου οι μαθητές μπορούσαν να έχουν εταιρική μορφή 
συνεργασίας και επικοινωνίας, ε) ‘’το χωριό των τραπεζιών’’ (village of tables), όπου οι μαθητές 

μπορούσαν να εργάζονται ανά μεγάλες ομάδες επάνω σε συλλογικά projects, στ) ‘’η πυρά της 
κατασκήνωσης’’ (the campfire), όπου οι μαθητές συμμετείχαν σε ανοιχτές διαλεκτικές συζητήσεις 

είτε κινούμενοι είτε καθισμένοι στο πάτωμα, σε μια πολυθρόνα ή σε ένα γραφείο, ανάλογα με τη 

στάση του σώματος που προτιμούσαν, ζ) ‘’το εργαστήριο’’ (the laboratory), όπου οι μαθητές 
εργάζονταν σε ξύλινους πάγκους με μεταλλικά καλύμματα επάνω σε ένα εύρος ευφάνταστων 

επιστημονικών πειραμάτων είτε εκτελούσαν πρωτότυπες συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής 
(Vittra, 2020). 
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3. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία  

Σύμφωνα με τη Bosch η αντισυμβατική (ανα)διαμόρφωση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

και της αισθητικής του ενιαίου σχολικού χώρου στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’επιτυγχάνει να 
προάγει τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και 

σχολική ζωή, η οποία βασίζεται στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Gardner 
(2008) οι μαθητές μαθαίνουν κάνοντας χρήση διαφορετικών τύπων νοημοσύνης, όπως είναι: η 

λογική/μαθηματική, η λεκτική/γλωσσική, η μουσική, η οπτική/χωρική, η σωματική/κινητική, η 

διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική και η νατουραλιστική νοημοσύνη. Έτσι η εναλλακτική και 
καινοτόμα αρχιτεκτονική (ανα)διαμόρφωση του σχολικού χώρου στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ 

σε συνδυασμό με τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις και οδηγίες των υπευθύνων μεντόρων-
εκπαιδευτικών επιτρέπει σε όλους τους μαθητές να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται κοινωνικο-

γνωστικά και συναισθηματικά στη βάση των πρότερων ισχυρών τύπων νοημοσύνης τους (Gardner 

& Hatch, 1989). Με αυτόν τον τρόπο η διαφοροποιημένη διδασκαλία παρέχει στους μαθητές πολλές 
επιλογές και ευκαιρίες μάθησης, αφού οι εκπαιδευτικοί λειτουργώντας με ανοιχτή σκέψη και 

ευελιξία, δύνανται να προσαρμόζουν το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, τόσο στο επίπεδο της 
γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξής των μαθητών, όσο και στη δυναμική της 

σχολικής ομάδας στη βάση των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων της (Landrum & McDuffie, 2010). 

Ως προς αυτό το σκοπό οι μέντορες-εκπαιδευτικοί στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ εφαρμόζουν 
διαφοροποιημένες στρατηγικές διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) η καθοδήγηση των 

μαθητών από τους συμμαθητές τους, β) η ομαδοποίηση σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες 
εργασίας, γ) η αυτόνομη επιλογή τόσο του περιεχομένου, όσο και του τρόπου της εργασίας από τους 

μαθητές (Tomlinson, 2005). Έτσι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν περισσότερο ως διευκολυντές της 

μάθησης, αφού υποστηρίζουν πολυδιάστατα τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και να 
αξιολογούν αναστοχαστικά τόσο τη διαδικασία, όσο και τα αποτελέσματα της μάθησής τους.  

4. Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση  

Στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ οι εκπαιδευτικοί βοηθούν πολυεπίπεδα τους μαθητές ώστε 

να καταστούν περισσότερο ικανοί στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Ως αποτέλεσμα οι μαθητές 

δύνανται: α) να συνδυάζουν γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, β) να εστιάζουν στην 
ολοκλήρωση των εργασιών τους, γ) να προσανατολίζονται συστηματικά στην επίτευξη των στόχων, 

δ) να σκέπτονται, να αισθάνονται και να ενεργούν με εσωτερικά κίνητρα, ε) να έχουν πλήρη 
αντίληψη της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους ως προς έναν ή περισσότερους τομείς μάθησης 

(Zimmerman, 1995). Ως προς αυτό το σκοπό οι μαθητές στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ 

εκπαιδεύονται και κινητοποιούνται από τους μέντορες-εκπαιδευτικούς τους ώστε: α) να θέτουν 
προσωπικούς στόχους, β) να ενισχύουν τα κίνητρά τους για μάθηση, ανακάλυψη και πειραματισμό, 

γ) να αναπροσαρμόζουν παλαιότερες στρατηγικές ή να εφευρίσκουν νέες στρατηγικές μάθησης, δ) 
να αποκτούν μια βαθιά και ολιστική κατανόηση των νέο-αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων, ε) 

να θέτουν πρόσθετα ερωτήματα για τη μάθησή τους, στ) να κρατούν ημερολόγιο και περιληπτικές 

σημειώσεις της πορείας της μάθησής τους, ζ) να παρατηρούν και να αξιολογούν την πρόοδό τους σε 
συγκεκριμένα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, η) να αναδιαμορφώνουν τις μαθησιακές 

τους ενέργειες μέσω της ανάλυσης των γνωστικών απαιτήσεων και δυσκολιών των εργασιών, θ) να 
αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια και συναισθηματικούς πόρους για να είναι υπεύθυνοι για τη μάθησή 

τους (Dignath, Buettner & Langfeldt, 2008). ‘Έτσι οι μαθητές στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ 
επιτυγχάνουν τόσο να εμπλέκονται γνωστικά, μεταγνωστικά και συμπεριφοριστικά στη μάθηση και 

ανάπτυξή τους και να θέτουν τις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες (Pintrich, 1995), όσο 

και να έχουν κριτική επίγνωση των κοινωνικο-γνωστικών και συναισθηματικών τους ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Schraw, Crippen & Hartley, 2006). 
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5. Συζήτηση - Προτάσεις 

Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας, η θεμελιώδης παιδαγωγική 

φιλοσοφία πίσω από την επιλογή της ριζοσπαστικής αρχιτεκτονικής, σχεδιαστικής και αισθητικής 
(ανα)διαμόρφωσης του ενιαίου σχολικού χώρου στα ‘’Vittra Telefonplan Schools’’ στη Σουηδία 

είναι η ενίσχυση της φυσικής-χωροταξικής ελευθερίας των μαθητών και συνακόλουθα η προαγωγή 
της προσωπο-κεντρικής τους μάθησης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

σχολικής ζωής. Έτσι ο ενιαίος και ομοιόμορφος σχολικός χώρος διαχωρίστηκε σε διακριτούς 

ανοιχτούς χώρους -‘’μαγνήτες μάθησης’’ ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται οργανωμένα και 
συστηματικά σε συνθήκες διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στη 

βάση των προσωπικών ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και χαρισμάτων τους  σε θέματα επιστημών, 
περιβάλλοντος, εφευρέσεων και καινοτομιών. Με βάση την αναφερόμενη μελέτη περίπτωσης των 

‘’Vittra Telefonplan Schools’’ στη Σουηδία, οι αρμόδιοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί και επιστημονικοί 

φορείς στην Ελλάδα, όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 
οι Κεντρικές Διοικητικές Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Κατασκευής Σχολικών Κτηρίων χρειάζεται 

να λάβουν τα αντίστοιχα θεσμικά μέτρα με κύριο σκοπό: α) το σταδιακό αρχιτεκτονικό και αισθητικό 
μετασχηματισμό τόσο των υφισταμένων, όσο και των νεο-κατασκευασμένων σχολικών 

χώρων/κτιρίων σε ανοιχτούς χώρους μάθησης, οι οποίοι θα ενισχύουν τη φυσική - χωροταξική 

ελευθερία των μαθητών και θα ενδυναμώνουν την προσωπο-κεντρική τους μάθηση, β) την οργάνωση 
και υλοποίηση εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων διδακτικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης ώστε οι εκπαιδευτικοί να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή 
μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας και στρατηγικών ανακαλυπτικής, δημιουργικής και 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο η ευνοούμενη Πολιτεία θα έχει βοηθήσει όλους 

τους μαθητές ανεξαρτήτως, των ατομικών ικανοτήτων, του ιδιαίτερου γνωστικού στυλ μάθησης, των 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και του εκπαιδευτικού και κοινωνικο-πολιτσιμικού 

επιπέδου των γονέων τους να ικανοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις γνωστικές, κοινωνικές και 
συναισθηματικές τους ανάγκες για μάθηση, αυτοπροσδιορισμό και σύναψη σχέσεων με όλα τα μέλη 

της σχολικής ομάδας. 
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Εκπαιδευτικός- ΠΕ87.08 

 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μέσω ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης τη δυνατότητα 

εφαρμογής ενός νέου μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας σε δομές της Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) με την οπτική σύγχρονων προσεγγίσεων της Γυναικείας Διοίκησης. Επιπρόσθετα 

αναδεικνύονται ως βασικότερα εμπόδια κατά τη διαδικασία του διοικητικού μετασχηματισμού οι 

γενικότερες παραδοχές που επικρατούν για τη γυναίκα εκπαιδευτικό. Κύριοι στόχοι της παρούσας 
έρευνας ήταν η διερεύνηση στην εφαρμογή και τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού μίας 

συγκεντρωτικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα μετασχηματιστικό μοντέλο δράσης με την οπτική 
του φύλου σε μονάδες Δημόσιας  Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Κρήτης. Οι 

συμμετέχοντες της έρευνας αποτελούνται από έντεκα εκπαιδευτικά στελέχη των Δ.ΙΕΚ εκ των 

http://www.rosanbosch.com/en/project/vittra-school-telefonplan
http://www.rosanbosch.com/en/project/vittra-school-telefonplan
https://vittra.se/telefonplan/
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οποίων πέντε ήταν άνδρες και έξι γυναίκες.  Στην παρούσα έρευνα αναδεικνύονται τα οφέλη από την 

εφαρμογή ενός μετασχηματιστικού μοντέλου (στυλ) ηγεσίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας καταδεικνύεται ότι στα υποκείμενα των υπό διερεύνηση πληθυσμών υφίσταται η 
δυνατότητα μετασχηματισμού διοικητικών πρακτικών. Μάλιστα αναδεικνύεται η συμβολή της 

γυναίκας ηγέτη σε αυτό.  
 

Λέξεις κλειδιά: Μετασχηματισμός, εκπαιδευτική ηγεσία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, 

γυναίκα ηγέτης, εκπαίδευση ενηλίκων 

1. Εισαγωγή 

Κεντρικό φαινόμενο στην έρευνα μας αποτέλεσε η μελέτη για τις δυνατότητες της γυναίκας ως 
ηγέτη σε δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η υιοθέτηση εκ μέρους της,  μετασχηματιστικών 

προσέγγισεων και καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων με γνώμωνα την προώθηση σύγχρονων 

διοικητικών εκπαιδευτικών πρακτικών αποτέλεσε αντικείμενο για διερεύνηση, γεγονός το οποίο 
παρουσιάζει ένα έλλειμμα από την ελληνική εκπαιδευτική έρευνα.  

 Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός η υλοποίηση και εφαρμογή των 
προαναφερθέντων εκπαιδευτικών πρακτικών αρχίζει να λαμβάνει μια νέα τροπή μια νέα ώθηση στο 

εκπαιδευτικό έδαφος λόγω των γενικότερων ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 

εξελίξεων. Μία εκπαιδευτική ηγεσία με νεότερες ιδέες και οράματα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 
(Halliger, 2003) όπου αρκετοί ερευνητές επικεντρώθηκαν σε διερεύνηση νέων δομών κουλτούρας 

και σε εκπαιδευτικές αλλαγές. Το μοντέλο που χαρακτηρίζει όλα αυτά τα στοιχεία εμπεριέχονται σε 
αυτό της Μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

Κατά συνέπεια, νέου τύπου ικανότητες και προσόντα απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς 

ηγέτες ώστε να αναλαμβάνουν νέους ρόλους οι οποίες συνάδουν με τα χαρακτηριστικά της 
σύγχρονης γυναίκας ηγέτη όπως αναδεικνύονται στην παρούσα έρευνα. Οι εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις και οι απαιτήσεις αυτών προϋποθέτουν μια νέα οπτική στην Ελληνική Εκπαιδευτική 
Ηγεσία. Ο Mezirow (2006) ισχυρίζεται ότι πρέπει να στοχαζόμαστε κριτικά γιατί «όταν οι παλιοί 

τρόποι νοηματοδότησης δεν επαρκούν τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να εμπλακούμε με νέους» 

σελ.109. Με αυτήν την προοπτική έρχεται η στιγμή να αξιολογήσουμε και να αναθεωρήσουμε 
παραδοχές και να οδηγηθούμε σε  εκπαιδευτικούς μετασχηματισμούς, παραγωγικότερους, οι οποίοι 

να ανταποκρίνονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η Μετασχηματίζουσα φιλοσοφία 
γενικότερα προϋποθέτει σχέσεις ισότητας όταν στην πραγματικότητα οι περισσότερες ανθρώπινες 

σχέσεις είναι άνισες. Στα συμφραζόμενα αυτά η προσφορά της γυναίκας είναι πλέον αποδεκτό αν 

όχι αναμφισβήτητο ότι συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ανέλιξη στον πολιτισμό και την 
οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα στατιστικές αποδεικνύουν επίσημα ότι οι γυναίκες έχουν 

προοπτικές ανέλιξης παρά το μικρό ποσοστό κατοχής τους σε υψηλόβαθμες εκπαιδευτικές θέσεις. 
Χάρη στην ανάδειξη των ιδιαίτερων ηγετικών χαρακτηριστικών των γυναικών - ηγετών που 

παρουσιάζονται στην έρευνα, ξεκινάει μία νέα εποχή για την εκπαιδευτική ηγεσία.  Ηγετικά 

χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα είναι έννοιες που στην παρούσα έρευνα αποτελούν τροφή για σκέψη 

προβληματισμό και βαθειά νοηματοδότηση για κάθε αναγνώστη. Η έρευνα μας επιχειρεί να 
αναδείξει την υποαντιπροσώπευση των γυναικών ηγετών με στόχο η παρούσα κατάσταση να μειωθεί 

ή ακόμα να παύσει να υφίσταται. Η εν λόγω έρευνα υλοποιείται μέσω ποιοτικής προσέγγισης σε 
εκπαιδευτικές μονάδες που αφορούν την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, με κύριο στόχο τη 

διερεύνηση αντιλήψεων απόψεων και χαρακτηριστικών των ηγετικών στελεχών σε θέματα 

διοίκησης, μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις. 
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2. Κυρίως μέρος 

Σύμφωνα με παλαιότερη αλλά και σύγχρονη βιβλιογραφία ο συγκεντρωτισμός αναφέρεται ως 

απολιθωμένη πλέον δομή για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος «τα 
πάντα ρει» κατά αναλογία οι οικονομικές και κοινωνικές ζυμώσεις διαρκώς επιφέρουν νέες συνθήκες 

για την κοινωνία και εκπαίδευση και δημιουργούν ολοένα διαφορετικού τύπου απαιτήσεις και 
ανάγκες στην διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αναπόδραστα οι κατάλληλες γνώσεις και 

δεξιότητες από τους εκπαιδευτικούς ηγέτες καθίστανται αναγκαίες για την καίρια συμβολή τους στη 

διαμόρφωση ενός δημοκρατικού και προοδευτικού εκπαιδευτικού συστήματος.  
Η προαναφερθείσα διαπίστωση αντικρούει την πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία όπως 

πιστοποιείται από βιβλιογραφική ανασκόπηση η ύπαρξη της έμφυλης ανισότητας στην εκπαιδευτική 
διοίκηση και όχι μόνο είναι γεγονός. Σύμφωνα με έρευνα  Νιώτα (2018) ο χρόνος που αφιερώνουν 

οι γυναίκες για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις φαίνεται πως τις εμποδίζει από το να 

εκπληρώσουν αντίστοιχα τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Είναι προφανές λοιπόν ότι πολλές 
γυναίκες εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να χάνουν κάποιες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και 

μάλιστα ορισμένες που θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά για την εξέλιξη της καριέρας τους. 
 Όσο αφορά το γυναικείο τρόπο άσκησης εξουσίας σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας 

(Ταταριώτου, 2011) η γυναίκα ηγέτης ταυτίζεται με το ανθρώπινο πρόσωπο της διοίκησης, με την 

ευαισθησία που την οδηγεί σε ένα συνεργάτικό περιβάλλον και προσπαθεί να διατηρήσει την ηρεμία 
της εκπαιδευτικής δομής της ευθύνης της. 

Ως κεντρικό-νοηματοδότης φαινόμενο στην έρευνα μας αναφέρεται η συναισθηματική 
νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό της γυναίκα ηγέτη να συνδέει με μια μετασχηματιστική διοικητική 

πολιτική. Η σχέση αυτή μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό και ακρογωνιαίο λίθο για καινοτόμες 

δράσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η συναισθηματική νοημοσύνη όταν διακατέχεται ιδιαίτερα από 
τα διοικητικά στελέχη μπορεί να αλλάξουν όλο το «οικοδόμημα» (Coleman, 1994). Η ενάρετη ζωή 

όπως παρατηρήθηκε και από τον Αριστοτέλη, βασίζεται στον αυτοέλεγχο. Η ικανότητα να 
παραμερίζουμε τις εγωκεντρικές μας προτεραιότητες έχει γενικότερα κοινωνικά οφέλη γιατί ανοίγει 

το δρόμο στην ενσυναίσθηση (συναισθηματική νοημοσύνη), απαραίτητη προϋπόθεση μιας 

εποικοδομητικής δημόσιας παιδείας που αποτελεί το πιο ουσιώδες στοιχείο της δημοκρατίας. Η 
υπεροχή της δεξιότητας της  Συναισθηματικής Νοημοσύνης της Γυναίκας ηγέτη σύμφωνα με 

έρευνες, ενδεικτικά αναφέρονται στο Νάνου– Ζήση (2009). Επίσης η Συναισθηματική Νοημοσύνη 
και ο σημαντικός ρόλος της στην Εκπαιδευτική Ηγεσία αναφέρεται στο Νούσια (2011). Αξισημείωτη 

αναφορά στο γεγονός ότι η Γυναίκα ηγέτης υπερτερεί έναντι του άνδρα ηγέτη στην ενσυναίσθηση 

επισημαίνεται στο Bar-On (2006). Σύμφωνα με τα παραπάνω παρατηρέιται η ανάγκη αναβάθμισης 
και ανάπροσαρμογής διοίκητικών πολιτικών και εφαρμογών στις  εκπαιδευτικές δομές υπό το πρίσμα 

της ενσυναίσθησης ακόμα και όταν αναφερόμαστε σε ηγεσία. 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την «Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης» 

(Cedefop, 2014), παραθέτονται πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τα συστήματα, τις πολιτικές, 

και την ανάγκη εκσυγχρονισμού στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο εν 
λόγω φορέας δεν αναφέρει σε κανένα σημείο τα χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει ο εκπαιδευτικός 

ηγέτης για να βοηθήσει στην πραγμάτωση αυτών των μεταρρυθμίσεων. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων από 
διοικητικής πλευράς, αναφέρονται από Green (2013) και επισημαίνονται κυρίως σε τρία 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα εκπαιδευτικής πολιτικής: 

• η παραγωγικότητα (productivity)  

• η επεκτάσιμοτητα (expandability) 

• η κοινωνικότητα (sociability)  

Από την άλλη η σημασιολογία για τις προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης της Δια Βίου 

Μάθησης προϋποθέτουν μια αναβάθμιση της διοικητικής δομής. Ο Λιντζέρης (2017) αναφέρεται σε 

ένα κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012) με τίτλο «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης, 
επενδύοντας για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» υπογραμμίζοντας τη σύνδεση 
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ανάπτυκών δεξιοτήτων οριζόντιων και κάθετων, όλων των εκπαιδευτικά εμπλεκομένων στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση η οποία θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και 

την ανταγωνιστικότητα. 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των προαναφερθέντων ηγετικών χαρακτηριστικών γωρισμάτων και την 
εξαγωγή συμπερασμάτων για τα ελληνικά δεδομένα, ακολουθήσαμε τη ποιοτική ανάλυση των υπό 

διερεύνηση υποκειμένων της έρευνας και την έγκυρη νοηματοδότηση των απόψεων στάσεων των 

συμμετεχόντων. 
Μέσα από τη μέθοδο της διεξαγωγής ημιδομημένων συνεντεύξεων βασιστήκαμε στην ευελιξία 

των ερωτήσεων της συνέντευξης με αποτέλεσμα να οδηγήσουμε την έρευνα μας στην ανάπτυξη των 
θεματικών ενοτήτων της. Συλλέξαμε δεδομένα αναδεικνύοντας θέματα που αφορούν τις στάσεις 

ιδέες και αντιλήψειςτ ων διοικητικών στελεχών στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην 

περιφέρεια της Κρήτης 
Οι στόχοι της έρευνά μας αποτελούν τμήμα του σκοπού όπου διερευνούν φαινόμενα «από 

μέσα» και δίνεται έμφαση στις μη μετρήσιμες πλευρές όπως κοινωνικά νοήματα, βιωμένη εμπειρία 
και εκπαιδευτικές απόψεις και διαδικασίες (Ιωσηφίδης, 2008) σελ.42-43. 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 
Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων στην ποιοτική έρευνα μας αποτυπώθηκαν κυρίως 

με ερωτήσεις του τύπου «πως» και «γιατί». Με αυτόν τρόπο οδηγήθηκε η έρευνα μας στον 
περιορισμό της γενικής ερευνητικής περιοχής σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα σ’ ένα 

«νοηματικό γρίφο» προς επίλυση  (Mason, 2003)  Τα κυριότερα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

• Πως η σύγχρονη εκπαιδευτική ηγεσία συσχετίζεται με ένα αποκεντρωτικό μοντέλο δράσης 

στη σύγχρονη Επαγγελματική Κατάρτιση; 

• Γιατί η μετασχηματιστική εκπαιδευτική διοίκηση συνάδει με χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης; 

• Ποια τα ηγετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γυναίκα ηγέτη και σε τι διαφέρουν με τα 

ηγετικά χαρακτηριστικά ενός άνδρα; 

• Ποιες είναι οι προοπτικές ανασχηματισμού από τη γυναίκα ηγέτη στην Εκπαίδευτική  

πολιτική των Ενηλίκων; 

 Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα μας σκόπιμη 
δειγματοληψία με διοικητικά στελέχη σε δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με σχετική ισομέρεια 

όσον αφορά το φύλο, της διοικητικές βαθμίδες και τα προσόντα. Συγκεκριμένα συλλέξαμε από τους 

συμμετέχοντες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ποιοτική ανάλυση, ανταποκρίθηκαν καθολικά 
στο κεντρικό φαινόμενο αφού απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Στον παρακατω πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος. 
 

 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Φύλο Σπουδές Εμπειρία 
Έτη 

Διοικητική βαθμίδα 
στα ΙΕΚ 

Οικ. 
Κατάστα

ση  

Ηλικία 
25-45   45-

65   

Θετικώ

ν 

Ανθρωπ. 

Κοινωνικώ
ν 

5-10 10-

20 

Διοι

κ. 
  

Υποδ

. 

Διευθ. Έγγαμοι     

Άγαμοι 
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Άνδρες 3 2 0 5 2 1 2 3 2 4                 1 

Γυναίκε

ς 

0 6 0 6 2 2 2 3 3 1                 5 

Σύνολο 3 8 0 11 4 3 4 6 5 5                 6 

 

Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν ατομικές (πρόσωπο με πρόσωπο) σε χώρο 
οικείο ως προς τους ερωτώμενους. Από το μήνα Απρίλιο έως Ιούνιο του 2019. 

Μέσω αυτής της μεθοδολογικής προσέγγισης φωτίζεται η σύγχρονη έμφυλη διάσταση 

στερεοτυπικών αντιλήψεων. Επιτυγχάνεται η κριτική συνειδητοποίηση πεποιθήσεων- αντιλήψεων 
και η μετέπειτα ίσως αλλαγή κοινωνικών πρακτικών στο διοικητικό τους έργο. Όλες οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν πάντα με την σύναινεση των συμμετεχόντων και με 
αυτόν τον τρόπο ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η φερεγγυότητα και αξιοπιστία των ευρημάτων 

(validating finding). 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Όλοι οι συμμετέχοντες, στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα για το συγκεντρωτικό καθεστώς που 

επικρατεί στα ΙΕΚ, συμφώνησαν ότι στις μονάδες αυτές επικρατεί ένα καθεστώς το οποίο 
δυσχεραίνει το διοικητικό τους έργο σε πολλά επίπεδα. Την ίδια άποψη παρουσιάζουν αποτελέσματα 

ερευνών και επιστημονικών συνεδρίων που έχουν διεξαχθεί και διεξάγονται κατά καιρούς τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ανάγκη διοικητικής αποκέντρωσης εμφανίζεται σε επιστημονικά 
άρθρα και έρευνες οι οποίες όμως αφορούν περισσότερο δομές της Δευτεροβάθμιας/Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτές, τα διοικητικά στελέχη επιζητούν μια εναλλακτική εκπαιδευτική 
πολιτική θεωρώντας το υπάρχον συγκεντρωτικό καθεστώς ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνεται από τη συλλογή των 

δεδομένων της έρευνάς μας. Όπως επιβεβαιώνεται και στο Πουλής (2001) η ουσιαστική διοικητική 
αποκέντρωση δεν έχει επιτευχθεί σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές.  

Η δυνατότητα αλλαγής της συγκεντρωτικής διοικητικής πολιτικής διερευνάται μέσω του 
δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος. Συγκεκριμένα αναζητήσαμε αν μία μετασχηματιστική 

εκπαιδευτική διοίκηση η οποία συνάδει με χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης θα 

μετασχηματίσει το συγκεντρωτικό καθεστώς που επικρατεί στην εκπαίδευση. Τα συμπεράσματα 
πάνω στο ζήτημα έχουν ως εξής: 

Αρχικά ρωτήσαμε τα διοικητικά στελέχη πως ανταποκρίνονται στην ιδέα μίας 
μετασχηματιστικής διοίκησης. Οι συμμετέχοντες ιδιαίτερα οι άνδρες από ότι φαίνεται στην αρχή 

αποδέχονται τον όρο «ηγέτη» αλλά όταν στη συνέχεια ερωτήθηκαν και κατανόησαν πως θα ήταν μια 

ηγετική φυσιογνωμία στα ΙΕΚ παρουσιάζονται διστακτικοί. Αντίθετα οι γυναίκες στην εις βάθος 
εξέταση-νοηματοδότηση αντιλήψεων τους για το θέμα, μας αναφέρουν με βεβαιότητα ότι είναι πιο 

έτοιμες για μια μετασχηματιστική διοίκηση με χαρακτηριστικά ηγέτη. Όπως ανέφεραν σημαντικό 
ρόλο στη διοικητική πολιτική διαδραματίζει η ικανότητα ενός διευθυντή με χαρακτηριστικά ηγέτη 

να προωθεί ένα καθεστώς συνεργασίας με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση πόρων για να 

διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία προσδοκόντας μία αναπτυξιακή πολιτική. 
Στο επόμενο ερευνητικό ερώτημα «ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός μετασχηματιστικού 

ηγέτη», από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων συμπεραίνουμε ότι όλοι επιθυμούν έναν/μία 
Διευθυντή/ντρια με έμπνευση, συνεργατικότητα, ευελιξία και κατανόηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
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σύμφωνα με σχετικές εμπειρικές μελέτες εντοπίζονται ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του 

μετασχηματισμού. Μετασχηματισμός σημαίνει νεότερες ιδέες στην διοίκηση οι οποίες κρίνονται 

αναγκαίες γιατί αυτές θα ενδυναμώσουν θα προσφέρουν όραμα και θα αλλάξουν αποτελεσματικά 
την δυσχεραίνουσα τωρινή εκπαιδευτική κουλτούρα. Οι Bass & Avolio (1994) περιέγραψαν τη 

μετασχηματιστική ηγεσία ως μια διαδικασία κατά την οποία οι ηγέτες όχι μόνο δεν περιορίζονται 
στο συγκεντρωτικό καθεστώς εξαιτίας των αντιλήψεων των υφισταμένων τους και της κεντρικής 

Υπουργικής Πολιτικής αλλά τις μετασχηματίζουν κιόλας. 

Τα χαρακτηριστικά μετασχηματιστικού ηγέτη, διερευνήθηκαν σε επίπεδο έμφυλης 
διαφοροποίησης. Για την προσέγγιση αυτού του θέματος το ερώτημα που θέσαμε ήταν να εντοπίσουν 

σύμφωνα με την διοικητική τους εμπειρία, έμφυλα μετασχηματιστικά χαρακτηριστικά. Προέκυψαν 
σημαντικά ευρήματα όπου και τα παραθέτουμε παρακάτω. 

Αν και η πρώτη ανταπόκριση στην ερώτηση από όλους τους συνεντευξιαζόμενους ήταν ότι 

«δεν έχει να κάνει το φύλο» σε μια δεύτερη προσεκτικότερη προσέγγιση του θέματος, οι άνδρες 
παραδέχθηκαν ότι οι γυναίκες διοικητικοί παρόλο που είναι πιο τυπικές στη νομοθεσία είναι πιο 

ευέλικτες στην άσκηση διοικητικού έργου. Φαίνεται καθαρά ότι οι γυναίκες είναι έτοιμες να 
ρισκάρουν για να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από άνδρα διοικητικό 

ότι οι γυναίκες είναι πιο διαλλακτικές πιο ευέλικτες. Συμπερασματικά, οι γυναίκες ως διοικητικά 

στελέχη εκτός του ότι θεωρούν μια μετασχηματιστική ηγεσία ως ιδανική για τις εκπαιδευτικές δομές, 
είναι διατεθειμένες ευκολότερα να αναθεωρήσουν πεποιθήσεις και να αλληλεπιδράσουν 

συναισθηματικά με τους συνεργάτες τους για μια καινοτόμα διοίκηση. Οι άνδρες ενώ απαντούν 
θετικά στην ερώτηση ότι δέχονται ευκολότερα κριτική από τις γυναίκες, στο τέλος παραδέχονται ότι 

δεν θα άλλαζαν εύκολα τις πεποιθήσεις τους και παραδέχονται ότι είναι λιγότερο ευέλικτοι από ότι 

οι γυναίκες.  

 

Διάγραμμα 1 Εννοιολογική υποκατηγορία μοντέλου που αφορά τους άνδρες 
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Διάγραμμα 2 Εννοιολογική υποκατηγορία μοντέλου  που αφορά τις γυναίκες 

 

Ερμηνεία  μοντέλων 

 

• Και τα δύο διοικητικά φύλα επιθυμούν ένα αποκεντρωτικό καθεστώς  (n=5)στη δομή των 

ΙΕΚ. Οι άνδρες επιθυμούν αλλά δεν υιοθετούν (n=3) 

• Οι άνδρες δέχονται και εφαρμόζουν περισσότερο από τις γυναίκες εντολές από το κέντρο 

(n=3) 

• Οι γυναίκες πλησιάζουν περισσότερο τα στοιχεία του μετασχηματισμού (n=6) αφού είναι 

περισσότερο δεκτικές για καινοτομίες (n=5) στην εκπαίδευση (παρατηρούμε την αμφίδρομη 

σχέση μεταξύ εννοιών) 

• Οι γυναίκες αναθεωρούν (n=5) πιο εύκολα πεποιθήσεις και παρουσιάζονται να δίνουν 

περισσότερη έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις, επίσης αμφίδρομη σχέση μεταξύ εννοιών  

 

Τα διοικητικά φύλα ομόφωνα συμφωνούν  ότι ο συγκεντρωτισμός ιδιαίτερα σε δομές της Δια 
Βίου Μάθησης αποτελεί τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό. Η σύγχρονη αντίληψη για την διοίκηση 

σε εκπαιδευτικές δομές αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτικού οργανισμού και του/της 
Διευθυντή/ντριας για να αναπτύξει ηγετικές και μαθησιακές ικανότητες. Κατά συνέπεια η 

μετασχηματιστική οπτική της γυναίκας διοικητικού μπορεί να προσφέρει ισάξια διοικητικές 

ικανότητες και δεξιότητες.  
Η Αθανασούλα-Ρέππα (1999) περιγράφοντας αποτελέσματα έρευνας υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι γυναίκες διοικούν διαφορετικά, αναφέρει ότι οι γυναίκες Διευθύντριες έχουν την τάση να είναι 
περισσότερο δημοκρατικές από τους άνδρες, από τον τρόπο που μιλούν είναι πιο ευγενικός, λιγότερο 

προσβλητικός και περισσότερο διστακτικός. Οι καθηγητές που δουλεύουν με γυναίκες Διευθύντριες 

είναι συνήθως περισσότερο παραγωγικοί, έχουν υψηλότερο ηθικό και αισθάνονται ότι αποτελούν 
μια κοινωνία με τους συναδέλφους τους.  
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 Επιπρόσθετα η ενσυναίσθηση ως χαρακτηριστικό των γυναικών, οικοδομείτε πάνω στην 

αυτοεπίγνωση. Αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για τη ζωή. Αποτελεί την ικανότητα των 

γυναικών να υπερισχύουν στη συναισθηματική παρόρμηση, να διαβάζουν τα συναισθήματα των 
άλλων και να χειριζόνται ήπια τις σχέσεις. Σύμφωνα με Goleman (1994) αυτό αποκαλείτε 

συναισθηματική νοημοσύνη. Ο Bass (1985) αναφέρεται σε ένα ηγετικό πρότυπο που κερδίζει την 
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των υφισταμένων του όταν ασκεί μετασχηματιστική ηγεσία η οποία 

συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω συστατικά: διανοητική υποκίνηση, χάρισμα, συναισθηματική 

νοημοσύνη. Οι βασικές δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης όπως αναφέρει και ο Goleman 
(2019), αποδεικνύονται όλο και πιο σημαντικές στην ομαδική δουλειά, στη συνεργασία, στην 

υποβοήθηση των ανθρώπων έτσι ώστε να μαθαίνουν να δουλεύουν μαζί πιο αποτελεσματικά .  
Το παρακάτω διάγραμμα 3 αποτελεί τη σχηματικη νοηματοδότηση των δεδομένων της 

έρευνας. 

 
 

Διάγραμμα 3: Η ερευνητική περιοχή 

2.3. Συμπεράσματα -προτάσεις 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι οι γυναίκες είναι αυτές που 
παρουσιάζονται περισσότερο μετασχηματιστικές φαίνεται να διαθέτουν σε υψηλότερο βαθμό 

χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι επιδεκτικές μπαίνον σε νέους ρόλους και 
ανταποκρίνονται σε μια νέα διοικητική πολιτική εξίσου καλά ή και καλύτερα από τους άνδρες, αρκεί 

να τους δοθεί η ευκαιρία να «αυτενεργούν».  

Είναι αναγκαίο η ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων σε όλες τις δομές της εκπαιδευτικής 
κοινότητας για να προωθηθεί η ισότητα ή αλλαγή, ο μετασχηματισμός των κοινωνικών, 

εκπαιδευτικών, διοικητικών ρόλων στη συμπεριφορά ανδρών γυναικών. Σε θεσμικό επίπεδο, όπως 
επισημαίνει και η Αθανασούλα-Ρέππα (2008) προτείνεται  η θέσπιση κριτηρίων και διαδικασιών που 

θα προωθούν την ίση διεκδίκηση ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων στον στίβο της επαγγελματικής 

ανέλιξης.  

Η αποτελεσματική διοίκηση επιφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα έναν προσανατολισμό, ένα 

κίνητρο για αυτενέργεια. Επομένως η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική ωφείλει να πραγματεύεται 
συλλογικά, από διοικητικά στελέχη τα οποία θα έχουν την σχετική αυτονομία, ευελιξία και ικανότητα 

στην επίτευξη των σύγχρονων εκπαιδευτικών στόχων. 

Στην Ελληνική πραγματικότητα το εκπαιδευτικό σύστημα σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης 
διανύει περίοδο «ευμενούς αδιαφορίας» (Πασιαρδής, 2004). Σύμφωνα με τα τελευταία 
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αποτελέσματα των ερευνών όσο προχωράμε σε πολιτικές εκπαιδευτικής αυτονομίας, διαφαίνεται ότι 

οι εκπαιδευτικοί ηγέτες θα πρέπει να κάνουν χρήση περισσότερο μίας μετασχηματιστικής 

υφολογικής ηγεσίας. Επομένως είναι εμφανής η ανάγκη ανέλιξης και αναδιάρθρωσης τόσο στο 
εκπαιδευτικό όσο και στο διοικητικό πλαίσιο, ιδιαίτερα στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση που συνδέεται άμεσα με το κοινωνικό πολιτικό γίγνεσθαι.  
Αυτή η νέα ανάγκη στις εργασιακές συνθήκες σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας 

και των επιστημών προσκαλεί την εκπαιδευτική ηγεσία να έχει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών ρόλων και στην προώθηση της ανάπτυξης και εξέλιξης αυτών. Αυτές οι αλλαγές στη 
συνέχεια, αλληλεπιδρούν στο κοινωνικό- πολιτισμικό επίπεδο όπου και εδώ η Εκπαίδευση Ενηλίκων 

έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Ενδεικτικά η προσαρμογή των μεταναστών, ο πληθυσμός 
μειονοτήτων, αποφυλακισμένοι, οι ανάγκες που δημιουργούνται για περισσότερα μορφωτικά εφόδια, 

η ανάγκη επαφής με την τέχνη και τον πολιτισμό, γενικότερα η ανάγκη ανάπτυξης πολιτισμικών και 

κοινωνικών χαρακτηριστικών συνδέονται με την επαγγελματική  κατάρτιση και την ομαλή 
εργασιακή ένταξη. Απαιτούνται επομένως μετασχηματιστικοί ηγέτες για τον σχεδιασμό και 

υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων.  
Για να επιτευχθεί μία αποτελεσματική εκπαίδευση ενηλίκων είναι αναγκαία προυπόθεση να 

υπάρχει ποιοτική μόρφωση και μετασχηματιστική διοίκηση προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα. 

Πρέπει πλέον να πραγματοποιείται έλεγχος και αξιολόγηση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης τα 
οποία θα απαρτίζονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Επιπλέον να 

υπάρχει σύγχρονη συμβουλευτική υποστήριξη και επαγγελματικός προσανατολισμός που θα δίνει τη 
δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να πραγματοποιεί σωστές επαγγελματικές επιλογές. 

Συμπερασματικά κάθε φύλο στις διοικητικές δομές έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Ο Διευθυντής/ντρια σε μία εκπαιδευτική μονάδα έχει καταλυτικό ρόλο για τη διαμόρφωση θετικού 
κλίματος. το εκπαιδευτικό κλίμα αναφέρεται στην ατμόσφαιρα (φιλική, εχθρική κ.τ.λ.) που επικρατεί 

σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα και σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτήν (Πασιαρδής, 
2004). Όπως συμφωνεί και ο Δημητρίου (2015) ο διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας για να 

επιτύχει ένα θετικό κλίμα οφείλει να υπηρετεί τα συμφέροντα των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και να ακολουθεί τις υπάρχουσες κοινοπολιτικές εξελίξεις.  
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γυναικών όπως παρουσιάστηκαν στην έρευνα, είναι μέρος 

της ταυτότητας τους ικανά να εμπνεύσουν την εκπαιδευτική πολιτική σε νέους δρόμους 
μετασχηματισμού και ανέλιξης. Μέσω της έρευνας μας δίνουμε το έναυσμα για περαιτέρω διερεύ 

νηση του φαινομένου και σε άλλες  εκπαιδευτικές δομές ηγεσίας  μεγαλύτερης εμβέλειας. 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΕ78 
 

Περίληψη  

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί ζητούμενο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 

μελέτη αυτή έχει στόχο να διερευνήσει τη σημασία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης  όχι μόνο για 

το μέλλον των εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά και για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 
Εξετάζεται η εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης χωρίς 

αποκλεισμούς. Η προστασία του δικαιώματος στη μόρφωση κάθε παιδιού είναι το κλειδί για την 
ενδυνάμωση των αρχών της δημοκρατίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης στις  σύγχρονες 

κοινωνίες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέα θέαση του εκπαιδευτικού έργου, 

http://www.eiconsortium.org/
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δημιουργώντας περιβάλλοντα μάθησης που διευκολύνουν την εφαρμογή των αρχών της 

συμπερίληψης. Αξιοσημείωτο είναι πως οι συνεργατικές τεχνολογίες παρέχουν δυνατότητες 

διεύρυνσης της συνεργατικής μάθησης, ενισχύοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ 
μαθητών/τριών. Αναδεικνύεται η συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών στην εφαρμογή της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, λόγω του ότι υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και 
δημιουργούν μαθησιακές ευκαιρίες για κάθε παιδί.  

 

Λέξεις κλειδιά: συμπεριληπτική εκπαίδευση, ψηφιακές τεχνολογίες, εκπαιδευτική πολιτική 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και 
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών σχετικά με το θέμα της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση 

κερδίζει διαρκώς έδαφος. Το δικαίωμα της εκπαίδευσης θεωρείται πλέον αναφαίρετο δικαίωμα κάθε 

ανθρώπου.  Τα κράτη καλούνται να εφαρμόσουν ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα 
προκειμένου να  διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης σε ισότιμη βάση για όλους. 

Η έννοια της συμπερίληψης (inclusion) γίνεται πλέον κατανοητή ως ζήτημα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το οποίο αφορά  μεγαλύτερο εύρος εκπαιδευόμενων από αυτό των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (European Agency for Development in Special Needs Education, 2011). Κατά 

συνέπεια, η κατανόηση σε βάθος της έννοιας της συμπερίληψης στην εκπαίδευση έχει υπερβεί την 
υπόθεση ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ένταξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Αφορά στο δικαίωμα κάθε παιδιού στη μόρφωση. 
H συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) είναι εξελισσόμενη έννοια και διαδικασία, 

η οποία ενδυναμώνει όλα τα παιδιά να μάθουν και να συμμετέχουν αποτελεσματικά μέσα σε τυπικά 

σχολικά συστήματα χωρίς διαχωρισμούς. Βασική επιδίωξη  είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και 
ειδικότερα το σχολείο να ανταποκριθεί στις ανάγκες μάθησης κάθε παιδιού.  Για τον σκοπό αυτό 

απαιτούνται αλλαγές όχι μόνο στις δομές εκπαίδευσης, αλλά σε επίπεδο κοινωνίας προκειμένου να 
αρθούν εμπόδια και να προσφερθεί υποστήριξη σε όποιο παιδί χρειάζεται. Επομένως, τα αίτια της 

σχολικής αποτυχίας αναζητούνται στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα 

Αναλυτικά Προγράμματα, τις μεθόδους διδασκαλίας, τα μέσα διδασκαλίας, την κουλτούρα του 
σχολείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς θεωρείται εκπαιδευτικός 

στόχος που θεμελιώνεται στις αξίες της δημοκρατίας και της ισότητας και πρέπει να αποτελεί βασική 
επιδίωξη όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (UNESCO, 2009a).  

Αδιαμφισβήτητα, το σχολείο στον 21ο αιώνα έρχεται αντιμέτωπο με ποικίλες προκλήσεις όπως 

διαμορφώνονται στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης και της παγκοσμιοποίησης.  Η πνευματική 
δύναμη αναγνωρίζεται ως η πιο σημαντική δεξιότητα, αφού η γνώση θεωρείται καθοριστικός 

παράγοντας ανάπτυξης και προόδου. Άλλωστε, η κοινωνία της γνώσης χαρακτηρίζεται ως 
μανθάνουσα κοινωνία (Θεοφιλίδης, 2012). Ουσιαστικό γνώρισμα της κοινωνίας αυτής είναι η 

αλματώδης ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών (digital technologies). Έμφαση δίνεται στην 

ικανότητα των ανθρώπων να μαθαίνουν. Ειδικά, η μάθηση και η διδασκαλία επηρεάζονται 
αναπόφευκτα από τον ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων και τη γρήγορη παλαίωση των 

γνώσεων. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, πέρα από την 
προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, συμβάλλει καθοριστικά στην άρση εμποδίων που 

προκύπτουν λόγω ανομειογένειας του μαθητικού πληθυσμού. Η προσθετική αξία της ενσωμάτωσης 
ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι μεγάλη, διότι χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες 

επιτυγχάνεται σχεδιασμός περιβαλλόντων μάθησης με δυνατότητα προσαρμογής στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες κάθε παιδιού. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν τις σχολικές τάξεις και 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης εν γένει. 
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2. Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς: Ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών 

2.1 Εκπαιδευτικός και κοινωνικός αποκλεισμός  

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες και έντονες  κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που 
καθιστούν οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη των φαινομένων ιδιαίτερα δύσκολη. Σε κοινωνικό 

και  οικονομικό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες 
μεγάλου ανταγωνισμού, αβεβαιότητας και κοινωνικών προβλημάτων. Η ταχύτατη ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι στάσεις απέναντι στην ανεργία, τη 

φτώχεια, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ορισμένοι βασικοί παράγοντες που 
διαμορφώνουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Επίσης,  οι κοινωνίες χαρακτηρίζονται από ετερότητα, η 

οποία πλέον υπερβαίνει πρότερες τυποποιήσεις της διαφορετικότητας (όπως εθνική καταγωγή, 
γλωσσικό υπόβαθρο κ.ά.) και περιλαμβάνει παραμέτρους που αφορούν στις ατομικές εμπειρίες, τις 

φυσικές και πνευματικές ικανότητες (Νεοφύτου, Βαλιαντή, 2016). 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι φαινόμενο συνδεδεμένο με την ύπαρξη κοινωνικών 
συστημάτων που οδηγούν ορισμένες ομάδες ανθρώπων σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό από 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αναφέρεται στον ρόλο που παίζουν ή που τους ανατίθενται 
να παίξουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  Η καταγραφή  εκδηλώσεων  

κοινωνικού αποκλεισμού είναι τρομαχτική, τόσο σε επίπεδο μορφών όσο και σε επίπεδο αριθμών. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου, αφού το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση συγκαταλέγεται στα βασικά κοινωνικά δικαιώματα και συμβάλλει στην κοινωνική 

συνοχή. Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να οριστεί ως σχέση απουσίας ή αφαίρεσης κοινωνικών 
ή πολιτικών ή και ατομικών ακόμα δικαιωμάτων, σε ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού μιας  

κοινωνίας. Υπό την έννοια αυτή, ο  αποκλεισμός προβάλλει ως κοινωνική σχέση νομικής ή και 

θεσμικής έλλειψης ή περιστολής της αρχής της καθολικότητας στη χρήση  δικαιωμάτων. 
Συνοψίζοντας, κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια σχέση έλλειψης της δυνατότητας για συμμετοχή 

στις διαμορφωμένες και αποδεκτές μορφές πράξης, κοινωνικών σχέσεων και επικοινωνίας. 
Η εκπαιδευτική ένταξη αλλά και o αποκλεισμός αποτελούν πρωταρχικές ανησυχίες για  

κυβερνήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της πλήρους συμμετοχής των πολιτών. Όμως, χωρίς 

αυστηρή εφαρμογή των εννοιών της εκπαιδευτικής ένταξης και του αποκλεισμού, ενδέχεται στην 
πραγματικότητα οι επιφανειακές ή ονομαστικές μορφές ένταξης  να καλλιεργήσουν  νέες μορφές 

αποκλεισμού (Sayed, 2003). 

2.2. Σχολείο για όλους και όλες: Συμπερίληψη και ισότητα  

Ημερομηνία ορόσημο για την εκπαίδευση και ειδικότερα για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

και διακρίσεις αποτελεί το 1994, έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα η Παγκόσμια Διάσκεψη που 
οργάνωσε η UNESCO στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας (7-10 Ιουνίου, 1994). Τότε θεμελιώθηκε η 

φιλοσοφία της ένταξης όλων των παιδιών σε ένα κοινό σχολείο, όπως ορίζεται στη «Διακήρυξη της 
Σαλαμάνκα και πλαίσιο δράσης για την Ειδική Αγωγή» (UNESCO, 1994). 

Με βάση τη Διακήρυξη, οι κυβερνήσεις των κρατών καλούνται: 

• να δώσουν πολιτική και οικονομική προτεραιότητα στη βελτίωση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων τους, ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα παιδιά, 

• να υιοθετήσουν την αρχή της εκπαίδευσης που στηρίζεται στην αρχή της ισοτιμίας, με την 

εγγραφή όλων των παιδιών στα «κανονικά σχολεία», 

• να αναπτύξουν πιλοτικά προγράμματα και να ευνοήσουν την ανταλλαγή εμπειριών με κράτη 

που εφάρμοσαν την «Εκπαίδευση για όλους». 

Συνεπώς,  σχολείο και  κοινωνία αντιμετωπίζουν την πρόκληση «Ένα Σχολείο για όλους». 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως στο πλαίσιο του Κινήματος «Εκπαίδευση για Όλους», του οποίου 
ηγείται η UNESCO, έχει τεθεί ως προτεραιότητα η προαγωγή ποιοτικής βασικής εκπαίδευσης για 

όλους. Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι μεταξύ των στόχων που έπρεπε να είχαν  
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επιτευχθεί ως το 2015 (UNESCO, 2014). Ειδικότερα, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ως στόχος 

της κοινωνίας συνολικά, νοηματοδοτείται από μια προοπτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

εκφράζεται σε πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές από διεθνείς οργανισμούς (Hardy, Woodcock, 
2015). 

Εντούτοις, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς παραμένει ζητούμενο για εκπαιδευτικά 
συστήματα στην Ευρώπη, παρότι έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες από τη Διακήρυξη της 

Σαλαμάνκα. Η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

υποστηρίζεται από την UNESCO, η οποία μάλιστα προτρέπει τα κράτη να εντοπίζουν και να 
καταγράφουν όλες τις κατηγορίες αποκλεισμένων από την εκπαίδευση προκειμένου τα στοιχεία αυτά 

να αξιοποιηθούν για μεταρρυθμίσεις και την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών 
πολιτικών (UNESCO, 2009b).  Επιπρόσθετα, η έντονη ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού που 

επικρατεί στις σχολικές τάξεις επιτείνει την ανάγκη εφαρμογής νέων μοντέλων εκπαίδευσης.  

Όπως αναφέρεται ρητά στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής   Ένωσης 
(26.10.2012), κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 14). Επιπλέον, απαγορεύεται 

κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε 

άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού και ακόμα - εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών – 
απαγορεύεται η διάκριση λόγω ιθαγένειας  (άρθρο 21). Σε διεθνές επίπεδο, τα εν λόγω δικαιώματα  

εμπεριέχονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(United Nations, 2006).  

Ακόμη, η «Διακήρυξη του Incheon για την Εκπαίδευση 2030» που πραγατοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του Παγκόσμιου φόρουμ Εκπαίδευσης (Incheon Κορέας, 21 Μαΐου 2015) έθεσε  νέο όραμα 
για την εκπαίδευση σε βάθος δεκαπενταετίας. Με βάση τον  Στόχο για την Αειφόρο Ανάπτυξη για 

την Εκπαίδευση (SDG4), αναγνωρίζεται η ανάγκη διασφάλισης της συμμετοχής και της δίκαιης 
ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους (UNESCO, 2015). Ειδικότερα, αναγνωρίζεται  η συμπερίληψη και 

η ισότητα μέσω της εκπαίδευσης ως ο ακρογωνιαίος λίθος μιας μεταρρυθμιστικής ατζέντας 

εκπαίδευσης. Όπως άλλωστε επισημαίνεται κανένας εκπαιδευτικός στόχος δεν πρέπει να θεωρείται 
ότι επιτυγχάνεται, εκτός εάν επιτευχθεί από όλους. Ακολούθως οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να 

προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές στις εκπαιδευτικές πολιτικές και να εστιάσουν τις ενέργειές 
τους στους πιο μειονεκτούντες, ειδικά σε αυτούς με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

κανείς δεν θα μείνει πίσω. 

Tάση σύγκλισης με τα παραπάνω διαφαίνεται στο νομοθετικό πλαίσιο της εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα. Όπως  προβλέπεται στο άρθρο 1 «Αποστολή του Υπουργείου» του  Προεδρικού 

Διατάγματος 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
αποστολή του Υπουργείου είναι «η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση της παιδείας με σκοπό»,  

μεταξύ άλλων,  

• την ανοχή στη διαφορετικότητα,  

• τη διαπαιδαγώγηση με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της 

απαγόρευσης των διακρίσεων, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, 

• τη διαμόρφωση ελεύθερων, ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, 

• την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας, της 

τεχνολογίας, της κοινωνίας της πληροφορίας, 

• τη μέριμνα για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης της νέας γενιάς και της δια βίου 

μάθησης. 

Άρα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό καθώς και σε διεθνές επίπεδο εκφράζεται η βούληση για  

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Προαναγγέλονται λοιπόν μεταρρυθμίσεις στα 
εκπαιδευτικά συστήματα. 
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2.3 Ψηφιακές τεχνολογίες για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

Ήδη από τη δεκαετία του 1990 έχουν προταθεί αλλαγές σε βάθος των περιβαλλόντων μάθησης, 

λόγω της χρήσης  νέων τεχνολογιών. Η εισαγωγή των υπολογιστών στις σχολικές τάξεις επιφέρει 
μετασχηματισμό στη λειτουργία τους, καθώς και στο πλαίσιο μάθησης με αποτέλεσμα το περιβάλλον 

μάθησης να μετασχηματίζεται συνολικά.  Οι αλλαγές που συντελούνται στις τάξεις έχουν ορισμένα 
κύρια χαρακτηριστικά, όπως: α) υιοθετούν συστηματική χρήση της τεχνολογίας και των 

υπολογιστών για πολλά και ποικίλα έργα, β) η διάδραση της ομάδας έχει κεντρικό ρόλο στη 

διαδικασία μάθησης, γ) η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της ενασχόλησης των μαθητών/τριών με 
εργασίες που τους δίνουν την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά με αυθεντικά και διεπιστημονικά 

ζητήματα, και δ) οι εργασίες έχουν χαρακτήρα διερευνητικό και προωθούν την αυτόνομη 
καθοδήγηση (Salomon, 2006). 

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες  προσφέρουν  περιβάλλοντα που ενισχύουν 

τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και τις δεξιότητες χρήσης τους εντός εκτός τάξης. Επιπρόσθετα, 
συνδέονται με τις σύγχρονες  εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης και με όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

Οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρουν μεγάλη ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα, αφού μπορούν να εφαρμοστούν είτε συνδυαστικά με διδασκαλία στην τάξη 

(classroom teaching, face-to-face) είτε αυτόνομα (pure eLearning) διαμορφώνοντας κατάλληλα το 

επίπεδο διαδραστικότητας με τον/την εκπαιδευόμενο/η καλύπτοντας ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις 
(Καμπουράκης, Λουκής, 2006). 

Η σχεδίαση υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθησης έχει δεχθεί σημαντικές επιδράσεις από τη 
θεωρία του εποικοδομισμού (Καρασαββίδης, Κόμης, 2008). Σύμφωνα με την εποικοδομιστική 

μάθηση (constructive learning), οι εκπαιδευόμενοι/ες τακτοποιούν τις νέες γνώσεις σε σχέση με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και σε συνέχεια αυτών προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένες 
έννοιες. Θεωρείται ότι η νόηση αναπτύσσεται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδιών 

και ενηλίκων (Vygotsky, 1978). Η γνώση σύμφωνα με τις εποικοδομιστικές θεωρίες δεν  μεταδίδεται, 
αφού πρόκειται για διαδικασία προσωπικής δόμησης της γνώσης η οποία θεμελιώνεται σε 

προγενέστερες γνώσεις που με τη σειρά τους μετασχηματίζονται ώστε να συνδεθούν με τη νέα γνώση 

(Ψυχάρης, Καλοβρέκτης, 2018). Η μέθοδος αυτή  υποστηρίζει την εξατομικευμένη ανακάλυψη και 
την άμεση απόκτηση μαθησιακών εμπειριών. Έτσι, η χρήση των νέων τεχνολογιών αναδεικνύει την 

επικοινωνία διδασκομένων και διδασκόντων και συγχρόνως διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία 
(Καμπουράκης, Λουκής, 2006). Η παιδαγωγική προσέγγιση του εποικοδομισμού μοιράζεται μια 

κοινή επιστημολογική και ιδεολογική βάση (όσον αφορά στη φύση της πραγματικότητας, της 

γνώσης, της μάθησης, της διδασκαλίας) με τις προσεγγίσεις που υιοθετούν μεθοδολογίες συνεπείς  
με  βασικές αρχές της ερμηνευτικής σχολής σκέψης. Έμφαση δίνεται στην πολυσημία των 

φαινομένων, την επιλεκτικότητα της αντίληψης των φαινομένων και της εμπειρίας, καθώς και την 
αλληλεπιδραστική με το περιβάλλον και την εξελικτική φύση της διαδικασίας συγκρότησης των 

γνωστικών δομημάτων, με τα οποία οικοδομείται η ανθρώπινη γνώση (Ράπτης, Ράπτη, 2004). Οι 

ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν εργαλεία, τα οποία καθιστούν ευκολότερη τη δημιουργία 
περιβαλλόντων μάθησης που βασίζονται στην ερευνητική διαδικασία και μπορούν να διαχειριστούν 

οι μαθητές/τριες, ενώ αποκτούν νέες γνώσεις. Από την άλλη, η δυνατότητα οπτικοποίησης 
δυσνόητων  εννοιών  ή φαινομένων και η μετάβαση από στατικά σε δυναμικά μοντέλα επέφερε 

αλλαγές στην έρευνα και τη μαθησιακή διαδικασία (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών Η.Π.Α., 2006). Με 
διαρκώς αυξανόμενες ποσότητες πληροφοριών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, με την ταχύτητα με 

την οποία πρέπει να διαχειριζόμαστε αυτές τις συνθήκες, καθίσταται αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε 

νέες τεχνολογίες και εργαλεία που ταιριάζουν στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου (Buzan, Buzan, 
2010).  

Η προσθετική αξία της ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία, σε μια 
συνοπτική διατύπωση, περιλαμβάνει τα εξής: 

• ευελιξία και εξατομίκευση, 
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• ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, 

• ενίσχυση συνεργασίας, υποστήριξη συνεργατικής μάθησης, 

• ενίσχυση αυτονομίας κατά τη διαδικασία μάθησης, 

• ενθάρρυνση και υποστήριξη της ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού που μαθαίνει στη 

διαδικασία μάθησης, 

• ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

• αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης συνολικά. 

Ειδικότερα, η παροχή ψηφιακών τεχνολογιών για μαθητές/τριες με αναπηρίες συνεπάγεται την 

άρση  εμποδίων, όπως  φυσικά εμπόδια,  περιεχόμενο και υλικό που δεν είναι προσβάσιμα, γνωστικά 
εμπόδια για  μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία ή ειδικές δυσκολίες μάθησης, εμπόδια περιεχομένου 

που μπορεί να προκύψουν όταν η γλώσσα λειτουργίας μιας συσκευής ή λογισμικού  δεν είναι ίδια με 
τη μητρική γλώσσα του/της μαθητή/τριας,  διδακτικά εμπόδια σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

ευελιξία στη μαθησιακή διαδικασία,  οικονομικά εμπόδια που σχετίζονται με το κόστος συσκευών 

και  λογισμικού (Hamburg, Bucksch, 2017). 
Πράγματι, οι συνεργατικές τεχνολογίες (collaborative technologies) προσφέρουν νέες 

προοπτικές ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών σε χώρους μάθησης και εργασίας. Οι δυνατότητες 
αναδιαμόρφωσης της συνεργατικής μάθησης είναι σημαντικές, αφού πλέον ο χρήστης μπορεί να 

εστιάσει στη διαδικασία συνεργασίας  μέσω της καταγραφής της συμβολής και του ρόλου των 
εμπλεκομένων. Ακόμα, δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης ιδεών και απόψεων που προέρχονται από 

διαφορετικές κοινότητες ή/και βασίζονται σε διαφορετικές εμπειρίες. Έτσι, οι τεχνολογίες 

υποστήριξης συνεργασίας και επικοινωνίας δημιουργούν νέα περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία 
είναι τέτοια η διεύρυνση του κοινωνικού πλαισίου που τα διαφοροποιεί ποιοτικά από τα πλαίσια που 

περιορίζονται από τον χώρο και τον χρόνο  (Γιαννούτσου, Τρούκη, 2008). Το γεγονός αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία για την αποφυγή της περιθωριοποίησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού που 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού. 

2.4 Συμπερίληψη: Ζήτημα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Όταν τίθενται πολιτικά ζητήματα σχετικά με την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την εκπαίδευση είναι κυρίως πολιτικές (Barton, 2011). Στο 
πλαίσιο της Διακήρυξης της Σαλαμάνκα επαναβεβαιώνεται το δικαίωμα στη μόρφωση όλων των 

ανθρώπων, όπως αυτό διαφυλάσσεται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (1948) και ανανεώνεται η δέσμευση που ανέλαβε η διεθνής κοινότητα στην Παγκόσμια 
Διάσκεψη για την Εκπαίδευση για όλους (1990), ότι δηλαδή θα διασφαλίσει αυτό το δικαίωμα  

ανεξάρτητα από τις ατομικές διαφορές. Στη Διακήρυξη (UNESCO, 1994), αναφέρεται ότι: 

• Κάθε παιδί έχει το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση και πρέπει να του δίνεται η 

ευκαιρία να κατακτά και να διατηρεί ένα ικανό επίπεδο μάθησης. 

• Κάθε παιδί είναι μοναδικό ως προς τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και 

τις ανάγκες μάθησης. 

• Τα «κανονικά» σχολεία με προσανατολισμό τον σεβασμό της αρχής της ισοτιμίας συνιστούν 

το αποτελεσματικότερο μέσο κατά των διακρίσεων, δημιουργώντας κοινότητες που σέβονται 

τη διαφορετικότητα και επιτυγχάνουν έτσι την «Εκπαίδευση για όλους» ακόμη περισσότερο. 

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι μια διαδικασία ενίσχυσης της ικανότητας του 
εκπαιδευτικού συστήματος να φτάσει σε όλους τους/τις μαθητές/τριες. Ως γενική αρχή, πρέπει να 

καθοδηγεί όλες τις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές, ξεκινώντας από το γεγονός ότι η 

εκπαίδευση είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και το θεμέλιο για την Ευρώπη (European Agency, 
2014).   

Η ιδέα ότι τα σχολεία μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα  συνιστά 
καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση του ενδιαφέροντος στην έρευνα και πρακτική για τη 
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βελτίωση του σχολείου. Υπάρχει πληθώρα κριτικών που επισημαίνουν διεθνή παραδείγματα 

βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την αλλαγή. Λόγου χάρη, με εστίαση σε παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Κέντρο Ισότητας στην Εκπαίδευση του 
Πανεπιστημίου Μάντσεστερ  εξετάζει τις πρακτικές στην τάξη που μπορούν να βοηθήσουν όλα τα 

παιδιά να συμμετάσχουν. Η ανασκόπηση επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε στοιχεία της συμμετοχικής 
εκπαίδευσης και των επιπτώσεων στα σχολεία και τους ηγέτες του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, η 

αποτελεσματική διδασκαλία αναδεικνύεται κρίσιμος  παράγοντας για τη σχολική βελτίωση. Οι 

εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε οποιοδήποτε σχολείο και η αποτελεσματική 
διδασκαλία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για σχολική βελτίωση. Η κριτική αυτή 

περιλαμβάνει τις επιδράσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην εκπαίδευση και για 
βελτίωση της πρακτικής στην τάξη (Ainscow et al., 2013). Επίσης, το σχολείο καλείται να επινοεί 

μαθησιακές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα στη μάθηση και συγχρόνως 

ευθύνη για την ύλη που διδάσκονται οι μαθητές/τριες (Bonnett, Cuypers, 2003). 
Όντως, διαφαίνεται ότι τα κοινωνικά συστήματα ανταποκρίνονται θετικά στις κοινωνικές 

πολιτικές που υποστηρίζουν την αλλαγή. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη να  κατευθυνθούν σε 
μετασχηματισμούς με καινοτόμους τρόπους για να προκύψουν νέα συστήματα. Μια από τις 

επικρίσεις που εκφράζονται για τα προγράμματα ένταξης είναι ότι το βάρος της ένταξης μετακυλίεται 

σε όσους/ες εντάσσονται πρόσφατα, καθώς ζητείται  να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για 
να προσεγγίσουν στο πρότυπο με εκείνους/ες που βρίσκονται ήδη στo σύστημα. Πιο προοδευτικές 

προσεγγίσεις τονίζουν τη σημασία του μετασχηματισμού συστημάτων, επεκτείνοντας τις 
δυνατότητές τους (Sayed, Soudien, 2003). Υποστηρίζεται ότι σχολεία που λειτουργούν χωρίς 

αποκλεισμούς έχουν «καθοριστικά χαρακτηριστικά» σε δομή, προγράμματα, συστήματα, πρακτικές , 

κουλτούρα και ήθος  που τα διακρίνουν από τα σχολεία που δεν εφαρμόζουν πολιτικές μη 
αποκλεισμού. Υπάρχουν επίσης αναφορές σε  μια «παιδαγωγική χωρίς αποκλεισμούς», η οποία 

σχετίζεται με θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης ή στρατηγικές διδασκαλίας  (Dyson, 1999). 
Χάρη στις εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών ενισχύονται οι προοπτικές  

ανταπόκρισης τους στις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Επιπρόσθετα, οι 

ψηφιακές τεχνολογίες δύνανται να  λειτουργήσουν αντισταθμιστικά συμβάλλοντας στην άμβλυνση 
ανισοτήτων. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παρουσιάζει δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει επειδή η αξιοποίησή τους δεν είναι απλή υπόθεση. Οι 
δυσκολίες επιτείνονται λόγω της αποσπασματικότητας και της απουσίας συνολικού σχεδιασμού 

(Καμπουράκης, Λουκής, 2006). 

Βέβαια, το ζήτημα της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση στη 
σχολική εκπαίδευση συνδέεται με  πολιτικές εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Ολοένα και περισσότερες χώρες επιδιώκουν πλέον την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στα 
συστήματα εκπαίδευσης, υιοθετώντας ανάλογες πολιτικές. Για τον λόγο αυτό, η  παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών συνιστά προτεραιότητα για εκπαιδευτικά ιδρύματα και  

εκπαιδευτικές αρχές.  
Είναι αλήθεια ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία η ανάγκη δημιουργίας μιας κοινωνίας ανοικτής 

σε όλα τα μέλη της προβάλλει επιτακτικά. Η Πολιτεία καλείται να υιοθετήσει νέες πολιτικές  
προκειμένου να διαμορφώσει το πλαίσιο, να κάνει πράξη το Σχολείο για Όλους (Σούλης, 2013). Εν 

κατακλείδι, απαιτείται σχεδιασμός νέων περιβαλλόντων μάθησης υποστηριζόμενων από ψηφιακές 
τεχνολογίες. 

3. Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει την ανάγκη εφαρμογής των αρχών της συμπερίληψης στη 
λειτουργία κάθε σχολείου. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση συνιστά αναγκαία συνθήκη προκειμένου 

να καταργηθούν τα εμπόδια στη μάθηση για όλα τα παιδιά. Επιπρόσθετα, η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση καλύπτει το αίτημα για ισότητα ευκαιριών στη μάθηση. Εκείνο που προέχει είναι να 
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αντιμετωπιστεί η διαφορετικότητα κάθε παιδιού χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις, αλλά ως 

δυνατότητα εξέλιξης.  

Το αίτημα για συμπερίληψη όλων των μαθητών/τριών σε ένα σχολείο προβάλλει πλέον 
επιτακτικά. Η δημιουργία σχετικού πλαισίου λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση 

κουλτούρας συμπερίληψης στο σχολείο. Ο στόχος της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/τριών 
και η διαπαιδαγώγησή τους με βάση τις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης  και της απαγόρευσης 

διακρίσεων περιλαμβάνεται στην ελληνική νομοθεσία. Ταυτόχρονα, αποτελεί προτεραιότητα η 

ανάπτυξη και προαγωγή της τεχνολογίας και η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης συνολικά. 
Πράγματι, οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν δυνατότητες αναθεώρησης εκπαιδευτικών υλικών 

και μέσων, καθώς και εφαρμογής αρχών καθολικού σχεδιασμού συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά 
στην άρση εμποδίων στη μάθηση. Επιπλέον, οι τεχνολογίες υποστήριξης συνεργασίας και 

επικοινωνίας εμπλουτίζουν την κοινωνική διάσταση της μάθησης μέσω της δημιουργίας νέων 

περιβαλλόντων μάθησης που καλλιεργούν τη συνεργασία. Επομένως, η προώθηση ενός 
συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου προσφέρει νέες προοπτικές εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. 
Συνοψίζοντας,, το ζήτημα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό 

ζήτημα. Είναι πρωτίστως ζήτημα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Η ισότιμη ένταξη όλων 

των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διασφάλιση του δικαιώματος στη μόρφωση, χωρίς 
διακρίσεις και αποκλεισμούς, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά 

συστήματα στη σημερινή εποχή. Αποδεικνύεται ότι η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη 
διδασκαλία και τη μάθηση προσφέρει προοπτικές εξέλιξης του σχολείου, εντάσσοντας τες στην 

ευρύτερη προοπτική της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Πρόκειται για ζήτημα 

εκπαιδευτικής πολιτικής με ηθικές διαστάσεις. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναζητεί τον τρόπο με τον οποίον η λογοτεχνία μπορεί να συμβάλει στην 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με διάφορα κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι η φτώχεια, η 
ανεργία, η παιδική εργασία κλπ. Συγκεκριμένα, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί 

ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με την παιδική εργασία μέσα από ένα λογοτεχνικό 

κείμενο. Το λογοτεχνικό κείμενο έχει τη δύναμη να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες 
αναφορικά με τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα, λόγω των σχημάτων λόγου,το οποίο το ίδιο το 

λογοτεχνικό κείμενο διαθέτει. Τα σχήματα λόγου, όπως η μεταφορά, η μετωνυμία κλπ προσδίδουν 
στο κείμενο ενάργεια, ζωντάνια και παραστατικότητα και τελικά καταφέρνουν ν’ απευθυνθούν στο 

συναίσθημα του μαθητή και της μαθήτριας. Έτσι, χάρη στα σχήματα λόγου το λογοτεχνικό κείμενο 

καταφέρνει αφενός να προβληματίσει κι αφετέρου να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις 
μαθήτριες για τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα.  

Λέξεις-κλειδιά: Λογοτεχνία, σχήματα λόγου, ευαισθητοποίηση 

1. Εισαγωγή: 

      Η παιδική εργασία είναι ένα μείζον ζήτημα, καθώς αποτελεί μια κατάφωρη παραβίαση των 

δικαιωμάτων του παιδιού. Η παιδική εργασία  παραβιάζει τα δικαιώματα του παιδιού, διότι εκείνο 
εκτίθεται από πολύ μικρή ηλικία στην οικονομική εκμετάλλευση,  στην κοινωνική εκμετάλλευση, 

ενώ ταυτόχρονα το ίδιο στερείται  το βασικό και θεμελιώδες δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασής του 
στην εκπαίδευση (Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού άρθρο 32, 1989).(  

https://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm)  Η παιδική εργασία δεν περιορίζεται στα σύνορα της 

Ελλάδας, αλλά λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις. 
      Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στον τρίτο κόσμο, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες 

(Αφρική, Νεπάλ, Ινδία, Αργεντινή, Κολομβία κλπ) αναγκάζονται από μικρή κιόλας ηλικία να βγουν 
στη βιοπάλη, εργαζόμενα κάτω από σκληρές εργασιακές συνθήκες, προκειμένου να συνεισφέρουν 

οικονομικά στις οικογένειες τους. Στην πλειοψηφία τους, μάλιστα, τα παιδιά εγκαταλείπουν το 

σχολείο για να εργαστούν στις σκληρές κι αντίξοες εργασιακές συνθήκες κερδίζοντας μια πολύ 
χαμηλή έως πενιχρή αμοιβή.  

      Ωστόσο, η παιδική εργασία δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα για τις υπανάπτυκτες ή τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το φαινόμενο της παιδικής εργασίας γίνεται εμφανές ακόμη και σε χώρες 

του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία υπολογίζεται ότι το 25% 

των 11χρονων παιδιών, αλλά και το 66% των 14χρονων παιδιών-κυρίως προερχόμενων από τις 
λαϊκές συνοικίες στο Νότιο Λονδίνο- εργάζονται, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν το σχολείο τους. 

Πέραν της Μεγάλης Βρετανίας, στον ευρωπαϊκό Νότο και δη στην Ισπανία ο αριθμός των παιδιών 
που εργάζονται φτάνει περίπου στις 200.000.  

https://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm
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       Σε ό, τι αφορά στην Ελλάδα, το φαινόμενο της παιδικής εργασίας λαμβάνει μεγάλες 

διαστάσεις. Από τη μια πλευρά, παρατηρείται ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό τόσο παιδιών όσο κι 

εφήβων που εργάζονται στο δρόμο (τα λεγόμενα παιδιά του δρόμου). Η Δασκαλάκη (2005) 
σημειώνει ότι τα παιδιά τα οποία εργάζονται στο δρόμο αποτελούν ειδική κατηγορία. Αυτό συμβαίνει 

διότι τα παιδιά μπορεί είτε να διατηρούν σχέσεις με την οικογένειά τους, είτε να είναι χωρίς 
οικογένεια. Πέραν της παιδικής κι εφηβικής εργασίας στο δρόμο, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί 

είναι κι οι έφηβοι, ο οποίοι εγκαταλείπουν το σχολείο για να εργαστούν.  

     Οι λόγοι που εξωθούν τα παιδιά στην εργασία ποικίλουν, αλλά κυρίως  εντοπίζονται στη 
φτώχεια, στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών από 

την οποία προέρχονται τα παιδιά.  
Αναμφίβολα, το σχολείο δεν μπορεί να κλείνει τα ματιά μπροστά σε αυτά τα προβλήματα. Το 

σχολείο υποχρεούται να ενσταλάξει στους μαθητές και τις μαθήτριες την ενσυναίσθηση σχετικά με 

το ζήτημα της παιδικής εργασίας πρωτίστως, αλλά και σχετικά με το ζήτημα της οικονομικής 
εξαθλίωσης, της φτώχειας, της ανεργίας και λοιπών κοινωνικών προβλημάτων.  

    Το μάθημα το οποίο θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές 
σχετικά με τα μείζονα κοινωνικά ζητήματα είναι αναμφίβολα η λογοτεχνία. Γι’ αυτό άλλωστε το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών- Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-

ΑΠΣ) για τη λογοτεχνία στο γυμνάσιο προκρίνει το μάθημα της λογοτεχνίας ως εργαλείο 
προβληματισμού αναφορικά με τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. 

2. ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για τη λογοτεχνία 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) για τη διδασκαλία 

της λογοτεχνίας, η λογοτεχνία παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 64), το οποίο βοηθάει 

τους μαθητές και τις μαθήτριες ν’ αποκτήσουν μια πολυπρισματική θεώρηση για τον σύγχρονο 
κόσμο και για τα προβλήματα τα οποία εκείνος καλείται ν’ αντιμετωπίσει. Τα λογοτεχνικά κείμενα, 

σύμφωνα πάντοτε με την περιγραφή του ΑΠΣ, μπορούν να διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες 
των μαθητών και των μαθητριών και να τους ευαισθητοποιήσουν πάνω σε ποικίλλα θέματα 

(http://ebooks.edu.gr/info/cps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf)  

Σε ό, τι αφορά στο σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών για το Γυμνάσιο, οι μαθητές της 
Β’ Γυμνασίου διδάσκονται λογοτεχνικά κείμενα –πεζά και ποιητικά- τα οποία πραγματεύονται 

διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Μέσα από αυτά τα κείμενα, οι μαθητές επιδιώκεται να 
εξοικειωθούν με την έννοια της ετερότητας στη λογοτεχνία. Ο στόχος, δηλαδή, είναι να αντιληφθούν 

και να κατανοήσουν την έννοια του άλλου, να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν συνομήλικοι τους 

οι οποίοι βιώνουν δυσκολίες. 
Ο παραπάνω διδακτικός στόχος θα επιτευχθεί μέσα από την ανάγνωση του λογοτεχνικού 

κειμένου. Ερχόμενοι σε επαφή με το λογοτεχνικό κείμενο, οι μαθητές κι οι μαθήτριες θα 
διαμορφώσουν την αντίληψή τους σχετικά με τα προβλήματα, που ταλανίζουν τον σύγχρονο κόσμο,  

μέσα από την υποκειμενική τους αντίληψη και θεώρηση του κειμένου. Το παραπάνω θα καταστεί 

εφικτό μόλις οι μαθητές κι οι μαθήτριες συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες τις οποίες διαθέτει η 
γλώσσα ως σύστημα μέσα από την μεταφορική λειτουργίας της. .  

3. Λογοτεχνία 

 Ο λόγος για τον οποίο η λογοτεχνία έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει στους μαθητές την 

ενσυναίσθηση αναφορικά με τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα και δη με το ζήτημα της παιδικής 
εργασίας, είναι η μεταφορική λειτουργία της γλώσσας που χρησιμοποιείται ευρέως στο λογοτεχνικό 

κείμενο. Ο λόγος της λογοτεχνίας βρίθει από σχήματα λόγου (μεταφορά, μετωνυμία, παρομοίωση,  

εικόνα κλπ), τα οποία διεγείρουν το συναίσθημα του αναγνώστη. Τα σχήματα λόγου ή αλλιώς οι 
ρητορικοί τρόποι σύμφωνα με τον Γερμανό φιλόσοφο Φρίντριχ Νίτσε αποτελούν τα έντεχνα μέσα 

τα οποία διαθέτει η γλώσσα για να εντυπωσιάσει τον ακροατή ή τον αναγνώστη.  

http://ebooks.edu.gr/info/cps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf
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      Στα Μαθήματα Ρητορικής (1872- 3) ο Φρίντριχ Νίτσε δεν διαχωρίζει τη γλώσσα από τα 

ρητορικά σχήματα/ σχήματα λόγου. Θεωρεί ότι τα σχήματα λόγου αποτελούν μέρος της γλώσσας. 

Ισχυρίζεται δε πως η γλώσσα δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένα αποτέλεσμα πολλαπλών ρητορικών 
τρόπων. Οι ρητορικοί τρόποι (μεταφορά, εικόνα, παρομοίωση, μετωνυμία κλπ)-κατά τον Φρίντριχ 

Νίτσε-  δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί η γλώσσα, είναι η ίδια η γλώσσα. 
    Στο ίδιο μήκος κύματος, οι εκπρόσωποι του αποδομισμού- ενός θεωρητικού ρεύματος της 

λογοτεχνικής ανάλυσης των κειμένων, το οποίο άνθισε τη δεκαετία του 1960- εστιάζουν την προσοχή 

τους στη μεταφορική χρήση της γλώσσας. Ο Geoffrey Hartman (Deconstruction and criticism vi-vii) 
ορίζει τη λογοτεχνία «ως το μέρος του λόγου, στο οποίο παρουσιάζεται η γλώσσα αυτή καθαυτή, ως 

το μέρος του λόγου το οποίο δύναται να διεγείρει το συναίσθημα του αναγνώστη, λόγω της 
εκτεταμένης χρήσης των ρητορικών τρόπων».  

   Ο Paul de Man στις Αλληγορίες Της Ανάγνωσης (1979) τοποθετεί τη μεταφορική γλώσσα στο 

επίκεντρο της λογοτεχνικής κριτικής του. Θεωρεί ότι η μεταφορά δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί 
η γλώσσα, αλλά πως η μεταφορά είναι η ίδια η γλώσσα. Αυτός είναι, εξάλλου, κι ο λόγος για τον 

οποίον αρνείται όποια διάκριση ανάμεσα στη λογοτεχνία και στη φιλοσοφία. Δεν διστάζει μάλιστα 
να τονίζει την τεράστια δύναμη, την οποία διαθέτει η λογοτεχνία καθώς όπως ο ίδιος ισχυρίζεται στο 

προγραμματικό του κεφάλαιο « εντός του λογοτεχνικού κειμένου, ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει 

τον εαυτό του με όποιον τρόπο θέλει, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να τον ανασκευάσει εντός του 
πλαισίου του κειμένου». (De Man, 1979:  19). 

     Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι τόσο η μεταφορά  και τα λοιπά σχήματα λόγου σε 
μικροσκοπικό επίπεδο όσο κι η λογοτεχνία σε μακροσκοπικό επίπεδο έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης των πιο αντιπροσωπευτικών θεωρητικών προσεγγίσεων, και στη μελέτη των λογοτεχνικών 

κειμένων και στη μελέτη των διάφορων φιλοσοφικών εννοιών. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να 
εξεταστεί το πώς μπορεί ένα ποίημα-προϊόν του λογοτεχνικού λόγου- να καλλιεργἠσει την 

ενσυναίσθηση των μαθητών και των μαθητριών.  

4. Ανάλυση ποιήματος από το βιβλίο της Νεοελληνικής λογοτεχνίας Β’ Γυμνασίου      

ΔΗΜΗΤΡΑ Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ   

Για ένα παιδί που κοιμάται 

Για ένα παιδί που κοιμάται 

Νύχτα. Η κίνηση αραιή στη λεωφόρο. 
Μες στο κλειστό, το φωτισμένο εργοστάσιο, 

Οι μηχανές, αποσταμένες* μα άγρυπνες, 

Επιβλέπουν σαν άκακοι γίγαντες 
Τον ύπνο του μικρού. Στριμωγμένος 

Κοντά στη σκάρα του ατμού,* 
Με του αδερφού του το παλτό σκεπασμένος 

Ξεκουράζεται. 

Όλη τη μέρα δουλεύει στα φανάρια* 
Σκουπίζει τζάμια βιαστικά με το κόκκινο. 

Εισπράττει κέρματα ή την εύλογη* αγανάκτηση. Περιμένει το επόμενο φανάρι. 
Τίμια κερδίζει έτσι το ψωμί 

Και το μερίδιο του νυχτοφύλακα, 
Που τον αφήνει να κοιμάται εκεί μέσα. 

Τα χιονισμένα βουνά της πατρίδας του, 

Τα χέρια της μάνας του που τύλιγαν γύρω του 
Γυναίκειο μαντίλι για το κρύο, 

Το δάσκαλο που πληρωνότανε με γάλα 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexk_3.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexk_3.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexk_3.html
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Μόλις θυμάται. 

Θυμάται κάτι ελληνικά από το στόμα του, 

Που τώρα εδώ ακούγονται αλλιώτικα. 
Όχι σαν βότσαλα γυαλιστερά μεγάλης θάλασσας, 

Όχι σαν ποδοβολητό του αλόγου 
Ενός ανίκητου στρατηλάτη,* 

Αλλά να, σαν τα κέρματα στην τσέπη, 

Σαν το φτύσιμο στο βλέμμα του πελάτη. 
Καμιά φορά πιο εγκάρδια 

Σαν τούτο δω το βουητό της σκάρας, 
Που όλο ανεβάζει το θερμό ατμό. 

Δ. Χ. Χριστοδούλου, Το κυπαρίσσι 

των εργατικών, Καστανιώτης 
 

Το ποίημα πραγματεύεται ένα παιδί οικονομικών μεταναστών, το οποίο αναγκάζεται να βγει 
στη βιοπάλη, προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημα της οικογένειάς του. Η ποιήτρια, χρησιμοποιεί 

πλήθος εκφραστικών μέσων/σχημάτων λόγου/ρητορικών τρόπων για να αναπαραστήσει με τον πιο 

ζωντανό κι αληθοφανή τρόπο το πρόβλημα της παιδικής εργασίας.  
Το ποίημα ξεκινά με την οπτική εικόνα του κλειστού και φωτισμένου εργοστασίου. Από το 

ξεκίνημα, λοιπόν, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον εργασιακό χώρο του παιδιού. Έπειτα, 
προσωποποιεί τις μηχανές «Οι μηχανές, αποσταμένες* μα άγρυπνες, Επιβλέπουν», οι οποίες 

αποκτούν τις ιδιότητες ενός ανθρώπου που επιβλέπει τους άλλους, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί την 

παρομοίωση «σαν άκακοι γίγαντες» τονίζοντας το μέγεθος των μηχανών του εργοστασίου. Σταδιακά, 
οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την κατάσταση του μικρού ήρωα του ποιήματος μέσα 

από τις εικόνες, την προσωποποίηση και την παρομοίωση των πρώτων στίχων του ποιήματος.  
 Στη συνέχεια, η ποιήτρια χρησιμοποιεί την μεταφορά «εισπράττοντας κέρματα ή την 

περιφρόνηση», η οποία αποτυπώνει την καθημερινότητα του μικρού παιδιού. Συνεπώς, οι μαθητές 

κι οι μαθήτριες αρχίζουν ν’ αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες τις οποίες βιώνει ένα μικρό παιδάκι, διότι 
αναγκάζεται να δουλεύει σκληρά όλη την ημέρα, εισπράττοντας ταυτόχρονα την αγανάκτηση των 

περαστικών, που δεν αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που εκείνο καλείται ν’ αντιμετωπίσει. Στον 
παρακάτω στίχο οι μεταφορές «τίμια κερδίζει έτσι το ψωμί του και το μερίδιο του νυχτοφύλακα που 

το αφήνει να κοιμάται εκεί μέσα» διογκώνουν τις κακουχίες τις οποίες βιώνει αυτό το παιδί, ώστε να 

καταφέρει  το ίδιο να εξασφαλίσει το φαγητό και τον ύπνο του. Η δύσκολη και σκληρή δουλειά που 
κάνει στα φανάρια του επιτρέπει ίσα ίσα να τρώει, αλλά και να βρίσκει έναν ζεστό χώρο για να 

κοιμάται τα βράδια. Ήδη από τους πρώτους στίχους σκιαγραφείται -μέσω των σχημάτων λόγου- η 
απελπιστική κατάσταση ενός μικρού παιδιού, το οποίο όντας ξεριζωμένο αναγκάζεται να βγει στη 

βιοπάλη  για να επιβιώσει.  

Στους επόμενους στίχους, χρησιμοποιούνται συνειρμικές εικόνες μέσω των αναμνήσεων του 
παιδιού. Την ώρα που το παιδί κοιμάται, μεταβαίνει νοερά στην ιδιαίτερη πατρίδα του ενθυμούμενο 

τα βουνά της «τα χιονισμένα βουνά της πατρίδας του», την μητέρα του, η οποία πάντοτε τον φρόντιζε 
όταν κρύωνε «γυναικείο μαντίλι για το κρύο», αλλά και τον δάσκαλό του που του μάθαινε την 

ελληνική γλώσσα «τον δάσκαλο που πληρωνότανε με γάλα μόλις θυμάται».  Οι συνειρμικές εικόνες 
είναι πολύ δυνατές και καταδεικνύουν την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στην προηγούμενη ζωή 

του παιδιού (στην πατρίδα του) και στην τωρινή του ζωή, η οποία είναι γεμάτη βάσανα και 

σκληρότητα.  
Έπειτα, στους επόμενους στίχους γίνεται ευρεία χρήση της παρομοίωσης, ώστε να φανεί η 

αντίθεση ανάμεσα στην ελληνική γλώσσα την οποία διδασκόταν το παιδί στην ιδιαίτερη πατρίδα του 
και στην ελληνική γλώσσα την οποία ακούει κατά τη διαμονή του στην Ελλάδα. Τα ελληνικά τα 

οποία εκείνο διδασκόταν στην πατρίδα του ακούγονταν εύηχα, μελιστάλακτα και όμορφα, όπως 

αφήνεται να εννοηθεί εντός του ποιήματος. Γι’ αυτόν τον λόγο, μοιάζουν με «βότσαλα γυαλιστερά» 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexk_3.html
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και με «ποδοβολητό ενός αλόγου». Τα ελληνικά, ωστόσο, τα οποία ακούει να χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινότητά του προσιδιάζουν περισσότερο σε προσβολές και ύβρεις. Γι’ αυτό μοιάζουν με 

«κέρματα στην τσέπη» ή «και με «φτύσιμο στο βλέμμα του πελάτη». Ταυτόχρονα, οι παρομοιώσεις 
λειτουργούν κι ως οπτικές (βότσαλα γυαλιστερά, κέρματα στην τσέπη) ή ακουστικές (ποδοβολητό 

ενός αλόγου, κέρματα στην τσέπη) εικόνες, οι οποίες βοηθούν ακόμη περισσότερο τον μαθητή και 
τη μαθήτρια να καταλάβει τη δεινή θέση, στην οποία βρίσκεται το μικρό παιδάκι του ποιήματος. 

Τέλος, τα ελληνικά τα οποία ακούει το παιδάκι μοιάζουν σαν «το βουητό της σκάρας που όλο 

ανεβάζει το θερμό ατμό». Το παιδάκι τη μόνη θαλπωρή την οποία συναντά στην ξένη χώρα, όπου 
έχει μεταναστεύσει είναι τα μηχανήματα του εργοστασίου, στα οποία  καταφεύγει  για να κοιμηθεί. 

Το «άψυχο» εργοστάσιο είναι το μόνο μέρος στο οποίο το παιδί καταφέρνει να βρει απάγγειο και 
θαλπωρή. 

Η μεταφορά, η προσωποποίηση, οι παρομοιώσεις και οι εικόνες καταφέρνουν να αποτυπώσουν 

με ενάργεια τη δεινή κατάσταση του μικρού παιδιού της ιστορίας. Τα σχήματα λόγου ή αλλιώς οι 
ρητορικοί τρόποι περιγράφουν λεπτομερώς και παραστατικά την αντίθεση ανάμεσα στην 

προηγούμενη και στην τωρινή ζωή του μικρού παιδιού. Οι ρητορικοί τρόποι αναδεικνύουν με τον 
μέγιστο δυνατό τρόπο τη σκληρότητα, την οποία βιώνει ένα μικρό παιδί, το οποίο αντί ν’απολαμβάνει 

την ξεγνοιασιά της παιδικής του ηλικίας αναγκάζεται να καταφύγει στη σκληρή βιοπάλη. Λόγω 

ακριβώς του γεγονότος ότι το ποίημα αποκτά ζωντάνια, ενάργεια και παραστατικότητα, καταφέρνει 
να διεγείρει το συναίσθημα των μαθητών και των μαθητριών κι εντέλει να τους προβληματίσει 

αναφορικά με το πρόβλημα της παιδικής εργασίας ειδικότερα και των  κοινωνικών προβλημάτων 
γενικότερα.  

Οι μαθητές κι οι μαθήτριες διαβάζοντας το συγκεκριμένο ποίημα, αρχικά αισθάνονται λύπη 

και συμπόνια για τον πρωταγωνιστή του ποιήματος και για όσα εκείνος περνάει. Έπειτα, όμως 
προβληματίζονται για την ανάλγητη στάση των υπολοίπων, οι οποίοι δεν σέβονται τον αγώνα του 

μικρού παιδιού για την επιβίωσή του, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να το προσβάλουν και να το 
φτύνουν. Συνειδητοποιούν, λοιπόν, πόσο άδικο είναι για ένα μικρό παιδί να εργάζεται υπό δύσκολες 

συνθήκες και να θέτει τη ζωή του καθημερινά σε κίνδυνο για την επιβίωσή του.  

Παίρνοντας αφορμή από το ποίημα και τις δυσκολίες του μικρού παιδιού, οι μαθητές κι οι 
μαθήτριες σκέφτονται και προβληματίζονται σε μακροσκοπικό επίπεδο για τα διάφορα παιδιά και 

τους εφήβους, οι οποίοι αναγκάζονται να εργάζονται στο δρόμο ή σε βιοτεχνίες ή στον 
αγροκτηνοτροφικό τόμεα ή γενικότερα να εργάζονται σε εργασιακές συνθήκες ακατάλληλες κι 

επώδυνες για την ηλικία τους. Κατανοούν ότι η φτώχεια, η ανεργία, η μετανάστευση-εν προκειμένω- 

είναι κάποιοι από τους λόγους, οι οποίοι εξωθούν τα παιδιά και τους εφήβους στη σκληρή βιοπάλη 
αντί για την ξεγνοιασιά και το σχολείο. Αρχίζουν, συνεπώς, και σχηματοποιούν μια εικόνα των 

προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας και για τις ανισότητες, τις οποίες θ’ αντιμετωπίσουν στη 
μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.  

Το συγκεκριμένο ποίημα είναι τόσο δυνατό που καταφέρνει να μιλήσει στο συναίσθημα των 

μαθητών και των μαθητριών. Το συγκεκριμένο ποίημα αποτελεί το ερέθισμα για ν’αρχίσουν εκείνοι 
κι εκείνες να προβληματίζονται για τις ανισότητες, για την κοινωνική αδικία κλπ. Εντέλει θα τους 

βοηθήσει να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα του 
σύγχρονου κόσμου.  

5. Επίλογος 

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτει το εξής συμπέρασμα: η λογοτεχνία δεν είναι απλώς 

ένα προϊόν μυθοπλασίας, είναι ένα είδος λόγου που διαθέτει μεγάλη δύναμη. Ο λογοτεχνικός λόγος 

είναι κατά βάση μεταφορικός λόγος και γι’ αυτόν τον λόγο έχει τη δύναμη ν’ απευθυνθεί στο 
συναίσθημα του καθενός και να μιλήσει στην ψυχή του. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός πως 

τόσο ο μεταφυσικός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε τον 19ο αιώνα όσο και οι αποδομιστές θεωρητικοί 
της λογοτεχνίας (Derrida, Paul De Man, Harold Bloom κλπ) αναγνώρισαν τη δύναμη του 

μεταφορικού λόγου και τον ενέταξαν στις θεωρητικές πραγματείες τους. Τόσο για τον Νίτσε όσο και 
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για τους αποδομιστές, ο μεταφορικός ή συνδηλωτικός  λόγος έχει απόλυτη προτεραιότητα σε 

σύγκριση με τον κυριολεκτικός ή δηλωτικό λόγο. Δε διστάζουν, βέβαια, να τονίσουν και την 

ανωτερότητα του μεταφορικού λόγου έναντι όποιου άλλου λόγου.  
Λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη ενός λογοτεχνικού κειμένου, ο εκπαιδευτικός μπορεί 

ν’αξιοποιήσει στο έπακρον το μάθημα της λογοτεχνίας, για να καταφέρει να προβληματίσει τους 
μαθητές και τις μαθήτριες σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και τελικά 

ν’ αποκτήσουν εκείνοι ενσυναίσθηση για τα προβλήματα, που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Κουτσιούρη Σοφία 

Υποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Περίληψη  

 Στην παρούσα ανακοίνωση προσεγγίζεται κριτικά ο τρόπος με τον οποίο ο ηγεμονικός λόγος 
(discourse) της εκπαιδευτικής ευαλωτότητας επανασυναρθρώνεται σε μειονεκτικά σχολικά 

περιβάλλοντα, επηρεάζοντας τις αναπλαισιώσεις και πραγματώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων 

για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Η θεωρητική προσέγγιση της παρούσας μελέτης 
στηρίζεται σε εννοιολογικά εργαλεία της θεωρίας του παιδαγωγικού μηχανισμού του Basil Bernstein. 

Τα ερευνητικά δεδομένα προέρχονται από ημι-δομημένες συνεντεύξεις και παρατηρήσεις στη 
σχολική τάξη που πραγματοποιήθηκαν σε τρία δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας με 

μεγάλο αριθμό μαθητών από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 

καταδεικνύει ότι οι διαφορετικές ερμηνευτικές κατανοήσεις της εκπαιδευτικής ευαλωτότητας από 
τους εκπαιδευτικούς, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες πλαισίου, διαμορφώνουν τις μορφές 

παιδαγωγικής πρακτικής με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αναπλαισιώνουν και πραγματώνουν τα 
αναλυτικά προγράμματα του γλωσσικού μαθήματος. Αποτέλεσμα αυτών των αναπλαισιώσεων και 

http://ebooks.edu.gr/info/cps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf
https://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexk_3.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexk_3.html
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πραγματώσεων είναι να προωθούνται συχνά μορφές γλωσσικής γνώσης που αναπαράγουν την 

εκπαιδευτική μειονεξία και ευαλωτότητα των μαθητών.   

 
Λέξεις κλειδιά: ευαλωτότητα, αναλυτικό πρόγραμμα, παιδαγωγικές πρακτικές, συμπερίληψη, 

ρυθμιστικός λόγος 

1. Εισαγωγή 

H ευαλωτότητα (vulnerability) αποτελεί μια αμφιλεγόμενη έννοια με μακρά ιστορία στις 

δυτικές κοινωνίες (Brunila & Rossi, 2018∙ Zembylas, 2016). Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες 
παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο η συνάρθρωση ενός λόγου (discourse) σχετικού με την 

ευαλωτότητα συγκεκριμένων ομάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (μεταναστών/προσφύγων, 
ανέργων, ατόμων με αναπηρία κ.ά.). Στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης οι 

λόγοι της ευαλωτότητας οδηγούν διεθνώς σε μια ευδιάκριτη στροφή προς θεραπευτικές πολιτικές 

και πρακτικές, οι οποίες αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ευαλωτότητας των συγκεκριμένων 
ομάδων (π.χ. Chriss, 1999∙ Ecclestone & Brunila, 2015∙ Nolan, 2017). Κάποιοι ερευνητές 

ερμηνεύουν την ανάδυση του θεραπευτικού ήθους ως ανταπόκριση του κράτους στη 
δυσλειτουργικότητα των σύγχρονων αστικών περιβαλλόντων, τα οποία, προάγοντας τον ατομικισμό, 

απειλούν την αυτοεκτίμηση, τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της ανάπτυξης σταθερών 

δεσμών και εαυτών (π.χ. Chriss, 1999). 
Στο πεδίο της εκπαίδευσης, ο λόγος της ευαλωτότητας έχει οδηγήσει στην ανάδυση της 

αποκαλούμενης «θεραπευτικής εκπαίδευσης», ενός φαινομένου με ευρύτερες εκπαιδευτικές, 
πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες (Ecclestone & Brunila, 2015∙ Wright, 2014). Η θεραπευτική 

εκπαίδευση προωθείται επίσης από τους διεθνείς φορείς (π.χ. την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,  την UNESCO) μέσω της παραγωγής δεικτών για τη 
μέτρηση της ευημερίας (βλ. OECD, 2019), ενώ σε πολλές χώρες (π.χ. στη Φινλανδία) συνδέεται με 

λόγους σχετικά με την ύπαρξη μιας «κρίσης» στην «πνευματική υγεία» και την «ευημερία» («well-
being») (Ecclestone, 2011∙ Ecclestone & Brunila, 2015∙ Wright, 2014). Η έννοια της θεραπευτικής 

εκπαίδευσης, η οποία χρησιμοποιείται στην ψυχολογία, τη φιλοσοφία και στις σπουδές της κριτικής 

πολιτικής, «περιγράφει εκπαιδευτικές ιδέες και πρακτικές οι οποίες ευρέως αντλούν στοιχεία από  τις 
γνώσεις της ψυχολογίας και τις θεραπευτικές επιταγές» (Wright, 2014: 142). Συμπεριλαμβάνει 

προσεγγίσεις της μάθησης που συνδέονται με την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(π.χ. της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτοεκτίμησης), καθώς και στρατηγικές που 

εφαρμόζονται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την προώθηση θετικών εκπαιδευτικών εμπειριών, 

την καλή πνευματική υγεία και την υποστήριξη νέων ανθρώπων με προβλήματα. Γενικότερα, η 
θεραπευτική εκπαίδευση 

[α]ναφέρεται σε μια συνολική εκπαιδευτική φιλοσοφία η οποία δίνει έμφαση στη 
σημασία της φροντίδας για τη συναισθηματική και ψυχολογική ζωή, παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πιο εντυπωσιακών δραστηριοτήτων στις 

σχολικές τάξεις και πρωτοβουλιών του αναλυτικού προγράμματος που διασφαλίζουν τη 
συναισθηματική και κοινωνική μάθηση. (ό.π.) 

Κάποιοι ερευνητές, προσεγγίζοντας κριτικά την έννοια της ευαλωτότητας, επισημαίνουν ότι 
στον χώρο της εκπαίδευσης η κατασκευή συγκεκριμένων ατόμων και ομάδων ως ευάλωτων 

«συσκοτίζει την αναγνώριση των δομικών ανισοτήτων και των ιδεολογικών δεσμεύσεων που 
διαιωνίζουν τις κοινωνικές αδικίες μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής» (Zembylas, 

2016: 287), «απολιτικοποιώντας» την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς αυτή γίνεται πλέον 

αντιληπτή με ψυχολογικούς και όχι με πολιτικούς όρους (Brunila & Rossi, 2018∙ Ecclestone & 
Brunila, 2015∙ Zembylas, 2016). Υποστηρίζουν επίσης ότι το θεραπευτικό ήθος οδηγεί σε 

αμφισβήτηση ή και σε απόρριψη των παραδοσιακών μορφών γνώσης του αναλυτικού προγράμματος 
ως ακατάλληλων για συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, και ιδίως των μειονεκτούντων, και ως εκ 

τούτου οξύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες (Ecclestone, 2011). Ωστόσο, η επίδραση που ασκούν οι 
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λόγοι της ευαλωτότητας στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος παραμένει ουσιαστικά 

αδιερεύνητη.  

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται, από την οπτική της κοινωνιολογίας των 
εκπαιδευτικών πρακτικών και πολιτικών, οι τρόποι με τους οποίους η έννοια της εκπαιδευτικής 

ευαλωτότητας γίνεται αντιληπτή από τους δρώντες της εκπαίδευσης σε υποβαθμισμένα σχολικά 
περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι συνέπειες αυτών των κατανοήσεων για τις 

πραγματώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων της νεοελληνικής γλώσσας, ενός σχολικού 

αντικειμένου κρίσιμης σημασίας για τις συνολικές ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών και την 
εκπαιδευτική πορεία τους.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο ισχύουν δύο αναλυτικά 
προγράμματα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Πρόκειται για το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών του 2003, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της 

διαθεματικότητας (Αλαχιώτης, 2002), με το επιμέρους αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας, το οποίο κατασκευάστηκε με βάση τις επικοινωνιακές και κειμενοκεντρικές 

προσεγγίσεις της γλωσσικής διδασκαλίας, καθώς και με τις αρχές της παιδαγωγικής της 
πολυτροπικότητας και των πολυγραμματισμών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003∙ Κουτσογιάννης, 

2011). Το 2011, ένα νέο αναλυτικό πρόγραμμα εισήχθη πιλοτικά σε κάποια σχολεία, το οποίο 

ενσωματώνει τις αρχές του κριτικού γραμματισμού  (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Κατά την 
περίοδο διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια το συγκεκριμένο 

αναλυτικό πρόγραμμα ίσχυε ως συμπληρωματικό του πρώτου για όλα τα Γυμνάσια της χώρας.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η εμπειρική μελέτη της οποίας βασικά ευρήματα παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση 
υλοποιήθηκε σε τρία δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας, μιας περιοχής στην οποία 

παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της οικονομικής αποστέρησης και της κοινωνικής 
περιθωριοποίησης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (μεταναστευτικών/προσφυγικών 

πληθυσμών και/ή εργατικών στρωμάτων) (Arapoglou & Maloutas, 2011), καθώς και της 

εκπαιδευτικής μειονεξίας του μαθητικού πληθυσμού της (Spyrellis, 2015). Στα σχολεία που 
συμμετείχαν στην έρευνα φοιτούν σχεδόν αποκλειστικά μαθητές από εργατικά κοινωνικά στρώματα, 

οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο (85-90%), αν και η πλειονότητα 
από αυτούς έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή εγκαταστάθηκαν σε αυτή σε μικρή ηλικία. Τα ερευνητικά 

δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω των ακόλουθων εργαλείων: α. 18 συνεντεύξεων με φιλολόγους 

(Σ=14), διευθυντές (Σ=3) και τη Σχολική Σύμβουλο (Σ=1) που ήταν αρμόδια για την επιστημονική 
καθοδήγηση των φιλολόγων στα συγκεκριμένα σχολεία, και β. 17 παρατηρήσεων του μαθήματος της 

Γλωσσικής Διδασκαλίας σε 12 σχολικές τάξεις. Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2017-
2018 και 2018-2019. 

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση εννοιολογικά εργαλεία 

κεντρικά στη θεωρία του παιδαγωγικού μηχανισμού του Basil Bernstein. Η θεωρία της κοινωνικής 
και πολιτισμικής (ανα)παραγωγής και αλλαγής του Bernstein (1990, 1991, 2000) περιγράφει τους 

μηχανισμούς και τις διαδικασίες με τις οποίες η επιλογή και οργάνωση του αναλυτικού 
προγράμματος, των παιδαγωγικών πρακτικών και των μεθόδων αξιολόγησης οδηγούν στην 

αναπαραγωγή ή τη διακοπή των ταξικών σχέσεων.  
Ο Bernstein (ό.π.) υποστηρίζει ότι ο παιδαγωγικός μηχανισμός αποτελεί μια σειρά από κανόνες 

οι οποίοι ρυθμίζουν τη σχέση δύο διαφορετικών λόγων: του διδακτικού κανόνα/λόγου (instructional 

rule/discourse) και του ρυθμιστικού κανόνα/λόγου(regulative rule/discourse). Ο διδακτικός λόγος 
είναι «ένας κανόνας διαφόρων ειδών δεξιοτήτων και των μεταξύ τους σχέσεων», ο οποίος ρυθμίζει 

την επιλογή της γνώσης, τον βηματισμό και την ακολουθία της παιδαγωγικής επικοινωνίας 
(Βernstein, 2000: 32-33). Ο ρυθμιστικός κανόνας/λόγος είναι «ένας κανόνας κοινωνικής τάξης», ο 
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οποίος δημιουργεί τα κριτήρια που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα, τον τρόπο συμπεριφοράς κ.ά. 

(ό.π.). Ο ρυθμιστικός λόγος είναι πάντα το κυρίαρχο συστατικό κάθε παιδαγωγικού λόγου και 

κατασκευάζεται μέσα από τις διαδικασίες της αναπλαισίωσης (στη συγκεκριμένη περίπτωση την 
εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος για τη γλωσσική διδασκαλία).   

Η αναπλαισίωση (recontextualisation), μια έννοια κεντρική στη θεωρία του Bernstein (1990, 
2000), περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες επιστημονικές γνώσεις που παράγονται από τα 

πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα μεταφέρονται στο πεδίο της εκπαίδευσης, προκειμένου να 

μετασχηματιστούν σε σχολική γνώση (σχολικά αναλυτικά προγράμματα και εγχειρίδια). Σύμφωνα 
με τον Bernstein, αυτή η διαδικασία δεν είναι ιδεολογικά «ουδέτερη», αλλά αντίθετα ρυθμίζεται από 

σχέσεις εξουσίας και ελέγχου.  
Η αναπλαισίωση της γνώσης και των αναλυτικών προγραμμάτων στη σχολική τάξη 

πραγματοποιείται μέσα από τις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Οι ποικίλες μορφές 

παιδαγωγικής πρακτικής που αναπτύσσονται στις σχολικές τάξεις διαμορφώνονται από τον 
συνδυασμό των διαφορετικών τιμών της ταξινόμησης (classification), της περιχάραξης (framing) και 

από το είδος του νοηματικού προσανατολισμού (orientation to meaning) (Bernstein, 1990, 2000). Η 
ταξινόμηση αναφέρεται στον βαθμό μόνωσης μεταξύ δρώντων, κατηγοριών κ.ά. (π.χ. της σχολικής 

και της εξωσχολικής γνώσης, μεταξύ των διαφορετικών σχολικών αντικειμένων). Η περιχάραξη 

περιγράφει τον βαθμό ελέγχου της παιδαγωγικής επικοινωνίας από τον εκπαιδευτικό. Η έννοια του 
νοηματικού προσανατολισμού αναφέρεται στο είδος της γνώσης που παράγεται από την 

εκπαιδευτική διαδικασία (ό.π.). Ο νοηματικός προσανατολισμός μπορεί να είναι εσωστρεφής, 
δηλαδή να οδηγεί σε μορφές αφηρημένης και γενικευτικής γνώσης, ανεξάρτητης από το τοπικό 

πλαίσιο στο οποίο αποκτάται. Ωστόσο, συχνά ενδέχεται να είναι εξωστρεφής, δηλαδή να 

προσανατολίζει τους μαθητές προς μορφές γνώσης και δεξιότητες εξαρτημένες από το τοπικό 
πλαίσιο πρόσκτησής τους, οι οποίες δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο πλαίσιο. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι μορφές πρακτικής των εκπαιδευτικών ενδέχεται να οδηγούν τους μαθητές σε γνώσεις που 
τους ενισχύουν διανοητικά και καταπολεμούν την εκπαιδευτική (και κοινωνική) μειονεξία τους ή σε 

μορφές γνώσης που αναπαράγουν τον εκπαιδευτικό (και κοινωνικό) αποκλεισμό τους.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων αναδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί αναπλαισιώνουν τα 

αναλυτικά προγράμματα της νεοελληνικής γλώσσας σε τάξεις με μαθητικό πληθυσμό που μειονεκτεί 
κοινωνικά και εκπαιδευτικά, ο οποίος παράλληλα διακρίνεται από εθνοτική και  πολιτισμική 

ανομοιογένεια. Σύμφωνα με τις περιγραφές των εκπαιδευτικών, οι περισσότεροι μαθητές δεν 

κατέχουν αυτό που ο Bernstein (1990, 1991, 2000) ονομάζει «κανόνες αναγνώρισης», δηλαδή δεν 
έχουν πλήρη επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων του σχολικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, δεν κατέχουν ούτε 

τους «κανόνες πραγμάτωσης» σχολικών κειμένων αποδεκτών στο συγκεκριμένο πλαίσιο 
(προφορικών και γραπτών σχολικών κειμένων ή κειμένων «θεμιτής» συμπεριφοράς). 

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες μαρτυρίες δύο φιλολόγων: 

 «[…] [ο]ι εκθέσεις τους είναι άθλιες. Πόσους μαθητές έχουμε; 250; Άντε στο σύνολο 
των 250 να πάρεις 30 εκθέσεις που να είναι εκθέσεις Γυμνασίου. Όλα τα άλλα είναι 

παραγραφούλες με λίγες σειρές, με πάρα πολλά ορθογραφικά λάθη». (Σχολείο Α 
Φιλόλογος 1) 

«Γενικά, οι οικογένειες εδώ δουλεύουν πάρα πολύ, είναι της εργατικής τάξης και τα 
παιδιά μένουν πάρα πολλές ώρες μόνα. Υπάρχει μια παραμέληση κι αυτή η παραμέληση 

αφορά και την αγωγή τους, αφορά και τον τρόπο που θα μιλήσουν και τον τρόπο που θα 

χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για να κερδίσουν κάτι. Είναι πολλά δηλαδή. Το ένα οδηγεί 
στο άλλο. Στην τάξη μέσα, η στάση τους όλη δεν είναι αυτή που περιμένεις». (Σχολείο Γ 

Φιλόλογος 4) 
Σε αυτά τα ιδιαίτερα απαιτητικά σχολικά περιβάλλοντα οι εκπαιδευτικοί πραγματώνουν 

τα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας με μια ποικιλία 
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παιδαγωγικών πρακτικών. Ωστόσο, τα ευρήματα από την ανάλυση των συνεντεύξεων 

ανέδειξαν ότι ο διδακτικός λόγος (η επιλογή της γνώσης, η ακολουθία των μαθησιακών 

διαδικαδιών και ο βηματισμός τους) συνήθως ενσωματώνεται σε έναν ισχυρό ρυθμιστικό λόγο 
σχετικό με την ανάγκη συμπερίληψης των ευάλωτων ομάδων μαθητών. Ο συγκεκριμένος 

λόγος φαίνεται να απορρέει από ποικίλους πόρους λόγου: τόσο από τις υπερεθνικές πολιτικές 
της συμπερίληψης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων οι οποίες διακινούνται σε παγκόσμιο 

επίπεδο από τους υπερεθνικούς φορείς (π.χ. OECD, 2012∙ UNESCO, 2009∙ βλ. και Hardy & 

Woodcock, 2015), όσο και από τις πολιτικές της ταυτότητας, της αναγνώρισης (Brunila & 
Rossi, 2018) και της ενίσχυσης της «φωνής» και της συμμετοχής τους των ευάλωτων 

κατηγοριών στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες (Power, 2012).    
Η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει επίσης ότι οι λόγοι που συναρθρώνονται γύρω 

από την ευαλωτότητα και τη συμπερίληψη των συγκεκριμένων ομάδων διαμορφώνουν τον 

τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν τις ανάγκες των μαθητών τους, ενώ επιδρούν 
και στις μορφές πρακτικής που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο λόγος της ευαλωτότητας οδηγεί στην αντιμετώπιση των 
ευάλωτων ομάδων μαθητών ως απειλής για την κοινωνική συνοχή. Αντίστοιχα, η συμπερίληψή 

τους ερμηνεύεται ως προσαρμογή τους στις κυρίαρχες νόρμες και αφομοίωσή τους από την 

κυρίαρχη κουλτούρα. Η ανάλυση των δεδομένων από τις παρατηρήσεις στη σχολική τάξη 
αποκαλύπτει ότι ο συγκεκριμένος λόγος οδηγεί σε μείωση των γνωστικών απαιτήσεων από 

τους μαθητές και στη διαμόρφωση πρακτικών οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση βασικών 
γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόησης ενός απλού κειμένου, ανάπτυξης μιας παραγράφου). 

Παράλληλα, διαμορφώνει και τις πρακτικές αξιολόγησης, όπως φαίνεται από το παρακάτω 

απόσπασμα από τη συνέντευξη μιας φιλολόγου, η οποία περιγράφει τη μεγάλη επιείκεια με την 
οποία αξιολογεί τα μαθητικά κείμενα αλλά και την προώθηση αυτής της λογικής από τους 

Σχολικούς Συμβούλους. Οι πρακτικές αξιολόγησης φαίνεται ακόμη να συνδέονται με τη 
μαζικότητα και την υποχρεωτικότητα της φοίτησης στο Γυμνάσιο: 

Φιλόλογος: «[…] [Λ]έμε ότι το Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική εκπαίδευση. Είναι 

προτιμότερο τα παιδιά να βρίσκονται στο σχολείο παρά στους δρόμους και να 
αλητεύουνε κ.λπ., και να εκτίθενται σε διαφόρους κινδύνους.  

Ερευνήτρια: Αυτή είναι η άποψη και των Σχολικών Συμβούλων;  
Φιλόλογος: Στο παρελθόν τα λέγανε πιο έντονα. Τώρα πια δεν το συζητάμε 

καθόλου το θέμα. Το θεωρούνε δεδομένο». (Σχολείο Β Φιλόλογος 3) 

Σε άλλες περιπτώσεις ο λόγος της ευαλωτότητας εμπεριέχει στοιχεία ενός θεραπευτικού 
ήθους, το οποίο υπαγορεύει την αντιμετώπιση των μαθητών ως «ευάλωτων» υποκειμένων που 

πρέπει να υποστηριχθούν ψυχολογικά και συναισθηματικά (βλ. και Ecclestone & Brunila, 
2015). Ωστόσο, αν και η συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών είναι αναγκαία συνθήκη 

για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεών τους, οι θεραπευτικές πρακτικές που υιοθετούν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να οδηγούν και πάλι στη μείωση των προσδοκιών των 
εκπαιδευτικών από τους μαθητές και στην περιθωριοποίηση μορφών γνώσης που θα 

μπορούσαν να ενισχύσουν τους μαθητές διανοητικά (βλ. και Ecclestone, 2011). Με άλλα λόγια, 
η θεραπευτική κουλτούρα διαμορφώνει πρακτικές που διακρίνονται από έναν εξωστρεφή 

νοηματικό προσανατολισμό, ενώ επηρεάζει και την αξιολόγηση των μαθητικών κειμένων. 
Όπως αναδεικνύεται από το παρακάτω απόσπασμα, η αξιολόγηση αποτελεί σύγκριση του 

μαθητή με τον προηγούμενο εαυτό του και όχι με έναν προκαθορισμένο στόχο που πρέπει να 

επιτευχθεί. Παράλληλα, τα κριτήρια αξιολόγησης φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με 
τις επιδόσεις των μαθητών:  

 «Είμαστε κοντά τους και στα δύσκολα και στα εύκολα […] Η αξιολόγηση έχει 
σχέση με τον ίδιο το μαθητή. Οι συνθήκες είναι πολύ ποικίλες, τις υπολογίζω. Το ίδιο 

το παιδί, πώς εξελίχθηκε, εάν σημείωσε πρόοδο, μικρή-μεγάλη. Μια μικρή πρόοδος 
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είναι σημαντική για το ίδιο το παιδί. Από άλλον περιμένω πολύ περισσότερα». (Σχολείο 

Γ Φιλόλογος 5)  

Κάποιες φορές οι λόγοι της ευαλωτότητας συναρθρώνονται γύρω από την αναγνώριση 
της ταυτότητας και την ενίσχυση της «φωνής» και της συμμετοχής (αντιπροσώπευσης) των 

μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (βλ. και Brunila & Rossi, 2018∙ Power, 2012). Φαίνεται 
επίσης ότι διαμορφώνουν και την κουλτούρα, τις αξίες και τις δεσμεύσεις των 

εκπαιδευτικών των σχολείων. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Διευθύντρια 

του Σχολείου Β περιγράφει την κουλτούρα αναγνώρισης του διαφορετικού και της 
συμπερίληψης που προσπαθεί να αναπτύξει το σχολείο της: 

«Για τα παιδιά αυτά, που την έχουν πρώτη (πατρίδα) και αυτά που την έχουν 
δεύτερη, είναι σημαντικό το σχολείο να αποκτήσει μια λιγότερο εθνοκεντρική 

προσέγγιση, να εντάσσει τα παιδιά σε δραστηριότητες, να βρίσκει αυτά που τα 

συνδέουν -την αγάπη τους για τη μουσική, τον αθλητισμό, την τέχνη και τα λοιπά-, κι 
όχι αυτά που τα χωρίζουν». (Διευθύντρια Σχολείου Β) 

 Οι συγκεκριμένες νοηματοδοτήσεις της ευαλωτότητας επηρεάζουν επίσης τις 
παιδαγωγικές πρακτικές με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί πραγματώνουν τα αναλυτικά 

προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι της αναγνώρισης και της ενίσχυσης της 

συμμετοχής και της φωνής των μαθητών κάποιες φορές διαμορφώνουν πρακτικές οι οποίες 
δίνουν έμφαση στη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, κατά την οποία 

ωστόσο οι μαθητές δε φαίνεται να παράγουν πάντα αποδεκτά (θεμιτά) σχολικά κείμενα.  
«Εγώ έχω ως βασική αρχή να μιλάνε όλα τα παιδιά, είτε στην εξέταση είτε στην 

παράδοση. Κάτι να πούνε. Σωστό λάθος, δε με πειράζει, αλλά κάτι να πούνε. Να 

διορθώσουν τον άλλον, να έχουν μια συμμετοχή, μικρή ή μεγάλη. Αυτό το καταφέρνω 
σε μεγάλο βαθμό. Δεν καταφέρνω να έχω σωστές απαντήσεις πάντα, αλλά δε με 

πειράζει». (Σχολείο Γ Φιλόλογος 3)  
Άλλοτε πάλι οι λόγοι της αναγνώρισης και της αντιπροσώπευσης διαμορφώνουν 

πρακτικές οι οποίες διακρίνονται από έναν εσωστρεφή νοηματικό προσανατολισμό, με 

έμφαση στην απόκτηση «ισχυρών» (Υoung, 2013) μορφών γνώσης του αναλυτικού 
προγράμματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τιμές της ταξινόμησης μεταξύ της σχολικής και 

της εξωσχολικής γνώσης κυμαίνονται, στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να συνδέσουν 
την επίσημη γνώση του αναλυτικού προγράμματος με τις καθημερινές εμπειρίες των 

μαθητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας μορφής πρακτικής είναι η ακόλουθη 

αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού με τους μαθητές μιας σχολικής τάξης της Α΄ Γυμνασίου. 
Η εκπαιδευτικός, της οποίας η πρακτική φαίνεται να επηρεάζεται από τον λόγο της 

αναγνώρισης (όπως αναδείχθηκε στη συνέντευξή της),  προσπαθεί να μυήσει τους μαθητές 
στο εσωτερικό του πεδίου της γλωσσολογίας, διδάσκοντας τη λειτουργία των ρηματικών 

χρόνων με αναφορές στην καθημερινή ζωή των μαθητών: 

«Ε(κπαιδευτικός]: Εμείς την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε πάρτι. Δε θα συζητήσουμε 
για την επιτυχία του.  

[Σχόλια των παιδιών για το πάρτι] 
Ε.: Αποκριάτικο πάρτι. Είχε ένα κάλεσμα. Ποιο ήταν το κάλεσμα; 

Μαθητές: ‘Σας περιμένουμε’. ‘Σας προσκαλούμε’. ‘Ελάτε’.  
Ε.: Το θυμάμαι. Τι χρόνο χρησιμοποιήσαμε εμείς στην αφίσα; 

Μαθητές: Μέλλοντα. Ενεστώτα.  

Ε.: Δεν είπαμε ‘Σας περιμένουμε’, ‘Σας προσκαλούμε’. Χρησιμοποιούμε λοιπόν 
ενεστώτα, όταν θέλουμε να γίνει το μήνυμά μας πιο… 

Μαθήτρια: Σαφές. 
Ε.: Πιο σαφές, πιο άμεσο. Κι όταν βεβαίως μιλάμε για γεγονότα που θα γίνουν, πότε;  

Μαθήτρια: Σύντομα. 

Ε.: Σύντομα στο μέλλον». (Σχολείο Β Φιλόλογος 5) 
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Το παραπάνω απόσπασμα αναδεικνύει επίσης τον αυστηρό έλεγχο (την ισχυρή 

περιχάραξη) της παιδαγωγικής επικοινωνίας από την εκπαιδευτικό, η οποία ελέγχει την 

επιλογή, την ακολουθία και τον βηματισμό της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Το 
συγκεκριμένο εύρημα εντοπίστηκε σχεδόν σε όλες τις σχολικές τάξεις. Ένα επιπρόσθετο κοινό 

στοιχείο που παρατηρήθηκε στις σχολικές τάξεις είναι η έμφαση σε μορφοσυντακτικά 
φαινόμενα, η οποία αποκαλύπτει ότι η καλλιέργεια μεταγλωσσικών δεξιοτήτων γίνεται συχνά 

αυτοσκοπός της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (Κουτσογιάννης, 2010). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή η δομιστική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας 
ενισχύεται από τη Σχολική Σύμβουλο, η οποία αντιλαμβάνεται τη συγκεκριμένη προσέγγιση 

ως κατάλληλη για τους μαθητές των σχολείων του Κέντρου.  Στο παρακάτω απόσπασμα από  
τη συνέντευξή της αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο ο λόγος της ευαλωτότητας υπαγορεύει 

συγκεκριμένες κατανοήσεις του αναλυτικού προγράμματος και των αναγκών των μαθητών.  

«Και νομίζω […] αν λειτουργούσαμε με πιο… ίσως περισσότερο παραδοσιακά και 
λιγότερο μοντέρνα: ‘Μάθε αυτό, ξαναπές το, ξανακλίντο, μίλα, μίλα, μίλα, φτιάξε 

προτάσεις’. Με έναν άλλο τρόπο, Εντάξει, σας είπα: όχι μοντέρνο πια. Ίσως πρέπει να 
ξαναγυρίσουμε πίσω στο παραδοσιακό κομμάτι της μάθησης της Γλώσσας. Ή σε 

συνδυασμό. Ή όπως μαθαίνουν την ξένη γλώσσα πολύ καλά. Γιατί, όπου διδάσκουν μια 

ξένη γλώσσα, εξακολουθούν να τη δίνουν με κανόνες. Αυτοί στα ελληνικά δε δίνονται. […] 
Γενικά μιλάω, αλλά για το Κέντρο ακόμα περισσότερο».  (Σχολική Σύμβουλος)  

Υποστηρίζεται ότι τα παραπάνω ευρήματα είναι κατάλοιπα εδραιωμένων 
επαγγελματικών πρακτικών (χρήση της «παραδοσιακής», «μετωπικής» διδασκαλίας, 

εδραιωμένες δομιστικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της γλώσσας) (ό.π.). Ωστόσο, η ισχυρή 

περιχάραξη συχνά αποσκοπεί στον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών και στην 
πειθάρχησή τους. Επιπλέον, στις περισσότερες σχολικές τάξεις παρατηρήθηκε η ισχυρή 

ταξινόμηση μεταξύ του γλωσσικού μαθήματος  και των άλλων σχολικών αντικειμένων (με 
εξαίρεση το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και της Λογοτεχνίας), γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί στις εσωστρεφείς επαγγελματικές ταυτότητες (Bernstein, 2000) των φιλολόγων, οι 

οποίες επιτρέπουν διασυνδέσεις γνώσεων μόνο εντός του ευρύτερου γνωστικού πεδίου των 
φιλολόγων.  

5. Συμπεράσματα  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η ευαλωτότητα ως 

ηγεμονικός λόγος που διακινείται σε παγκόσμιο επίπεδο από τους υπερεθνικούς φορείς, λειτουργεί 

ως ρυθμιστικός λόγος μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν τις ιδιαιτερότητες και τις  
ανάγκες των μαθητών τους. Παράλληλα, γίνεται το πρίσμα μέσα από το οποίο οι εκπαιδευτικοί 

κατανοούν τα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στα 
συγκεκριμένα σχολικά περιβάλλοντα. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ακόμη ότι η έννοια της 

ευαλωτότητας επενδύεται με διαφορετικά νοήματα από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ως 

«δημιουργοί νοημάτων» (Ball, Maguire, & Braun, 2012: 138) ερμηνεύουν την εκπαιδευτική 
ευαλωτότητα των μαθητών τους με βάση «τις εμπειρίες τους, τον σκεπτικισμό και την κριτική τους» 

και «από τις θέσεις των ταυτοτήτων και των υποκειμενικοτήτων τους» (ό.π.:15).   
Η έρευνα ανέδειξε επίσης ότι ο ρυθμιστικός λόγος της ευαλωτότητας επηρεάζει τις 

αναπλαισιώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων στη σχολική τάξη, συν-διαμορφώνοντας με άλλους 
παράγοντες πλαισίου (π.χ. τις εδραιωμένες επαγγελματικές συνήθειες των εκπαιδευτικών) τις 

παιδαγωγικές πρακτικές τους. Οι διαφορετικές κατανοήσεις της ευαλωτότητας οδηγούν σε 

διαφορετικούς νοηματικούς προσανατολισμούς. Ο εξωστρεφής προσανατολισμός σε νοήματα 
εξαρτημένα από το πλαίσιο συνήθως αποκλείει τους μαθητές από τη γνώση του αναλυτικού 

προγράμματος. Αντίθετα ο εσωστρεφής προσανατολισμός σε αφηρημένα και γενικευτικού 
χαρακτήρα νοήματα υποβοηθά τη μάθηση, κυρίως όταν οι εκπαιδευτικοί επιτυγχάνουν να συνδέσουν 

τις ειδικές γνώσεις του αναλυτικού προγράμματος με την καθημερινή ζωή των μαθητών.  
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Συνεπώς, τα ευρήματα της έρευνας εγείρουν έντονο προβληματισμό για την πολυπλοκότητα 

των παραγόντων που επηρεάζουν τις αναπλαισιώσεις και πραγματώσεις των αναλυτικών 

προγραμμάτων στα τοπικά σχολικά πλαίσια. Γεννούν επίσης ερωτήματα για την επίδραση που 
ασκούν στον διδακτικό λόγο οι ποικίλοι ρυθμιστικοί λόγοι οι οποίοι συναρθρώνονται στο μακρο-

επίπεδο της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης (Muller & Hoadley, 2010∙ Robertson & Sorensen, 2018) 
και αναπλαισιώνονται στο μικρο-επίπεδο των σχολείων και των σχολικών τάξεων. Οπωσδήποτε, η 

περαιτέρω μελέτη των ρυθμιστικών λόγων που διαμορφώνουν τα σχολικά πλαίσια στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα στις μέρες μας και η ανάδειξη της αλληλεπίδρασής τους με τον διδακτικό 
λόγο θα φώτιζε βαθύτερα τους μηχανισμούς αναπαραγωγής των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και 

ενδεχομένως θα υποδείκνυε πρακτικές με τις οποίες οι ανισότητες θα μπορούσαν να αμβλυνθούν.  
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ελέγχου στην κοινωνία αυτή (Berstein, 1971a). Μια τέτοια περίπτωση μελέτης της κατανομής της 

δύναμης στον σχολικό χώρο αναδεικνύεται από την ανάλυση των θεσμικών κειμένων του 2003 που 

βρίσκονται σε ισχύ μέχρι σήμερα, δηλ. το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ). Στην παρούσα εργασία η μελέτη των 

κειμένων αυτών εστιάζει σε τρεις επιμέρους παραμέτρους: α. την ποικιλία των λόγων/ discourses, 
δηλ. των κοινωνικών πρακτικών  που χρησιμοποιούνται για τη λεκτική ανταλλαγή και συνδέονται 

με τρόπους σκέψης, ιδεολογίες, κοινωνικές αξίες, β. την προσέγγιση του γραμματισμού στην κριτική–

χειραφετητική του οπτική, γ. τις ταυτότητες των υποκειμένων που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα των 
λόγων και του είδους του γραμματισμού που προωθούν τα κείμενα. Ταυτόχρονα, μέσα από τις ίδιες 

παραμέτρους εξετάζεται η φιλοσοφία των καινούριων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προκειμένου 
να προκύψουν σχετικά συμπεράσματα για τις διαφοροποιήσεις στην επιλογή γλωσσολογικών 

θεωριών, την ενδυναμωτική/χειραφετητική τους πρόθεση και το είδος των νέων εγγράμματων 

ταυτοτήτων που κατασκευάζουν για τα κοινωνικά υποκείμενα, εκπαιδευτικούς και 
μαθητές/μαθήτριες. 

 
Λέξεις-κλειδιά: ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, ΑΠ, γλωσσολογικές θεωρίες, γραμματισμός, ταυτότητες. 

1. Εισαγωγή 

Οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας όπως καταγράφονται στα 
θεσμικά κείμενα (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, 2003) καθώς και οι μαθησιακές δραστηριότητες που απορρέουν 

από αυτούς έχουν ενσωματώσει συγκεκριμένες φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις 
για την αξία και το είδος της γνώσης, τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/τριών, τις 

προσδοκίες για τη δημιουργία συγκεκριμένου τύπου πολιτών.  Τα ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΠΣ συνιστούν 

μαζί με τα σχολικά βιβλία τα στοιχεία του μακροεπιπέδου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμορφώθηκαν το 2003 και παραμένουν σε ισχύ μέχρι σήμερα. Η επικαιροποίηση της εκπαιδευτικής 

προσέγγισης των ίδιων Αναλυτικών Προγραμμάτων που γινόταν μέσω εγκυκλίων και Οδηγιών για 
τη Διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων ακολούθησε κατά την περίοδο 2019-21 έναν 

διαφορετικό προσανατολισμό: αναγνώριση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως εναλλακτικής 

διδακτικής-μαθησιακής προσέγγισης, «εργαστήρια δεξιοτήτων», «τράπεζα θεμάτων», «πολλαπλό 
βιβλίο». 

2. Τα Αναλυτικά Προγράμματα (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ) του 2003 

Η χρήση της γλώσσας, ως προς τις γλωσσικές εκφάνσεις, τις υφολογικές ποικιλίες και τις 

δοµικές επιλογές διαµορφώνεται από το είδος των σχέσεων των συνδιαλεγόµενων, το κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται αυτή η συνδιαλλαγή, τον σκοπό της επικοινωνίας και την ιδεολογία 
των επικοινωνούντων (Αναστασιάδου & Ηλιοπούλου, 2014). Η μελέτη των θεσμικών κειμένων 

στοχεύει στην εξέταση της χρήσης της γλώσσας μέσα από την εστίαση σε τρεις επιμέρους 
παραμέτρους: 

• την ποικιλία των λόγων/ discourses που εμφανίζονται στα κείμενα αυτά ως απόρροια 

γλωσσολογικών προσεγγίσεων,  

• την προσέγγιση του γραμματισμού στην κριτική – χειραφετητική του οπτική (αναζήτηση 

στοιχείων που επιβεβαιώνουν την παρουσία ή την απουσία του)  

• τις αντιλήψεις και στάσεις των υποκειμένων που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα των λόγων 

και του είδους του γραμματισμού που προωθούν τα κείμενα. 

Η προσέγγιση της πρώτης από τις παραπάνω παραμέτρους  (των λόγων/discourses ως 
κοινωνική πρακτική για τη λεκτική ανταλλαγή που συνδέεται με τρόπους σκέψης, ιδεολογίες, 

κοινωνικές αξίες) έχει επηρεαστεί από το έργο του Fairclough (2003) ενώ η δεύτερη παράμετρος έχει 
επιλεγεί για να αναδείξει την ύπαρξη ή την απουσία του κριτικού γραμματισμού ως ενδυναμωτικής-

χειραφετητικής πρακτικής ανάλυσης των κειμένων συνδεμένης με τις αρχές και τις αξίες της 
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Κριτικής Παιδαγωγικής. Τέλος, η ανάπτυξη συναφών αντιλήψεων και στάσεων σχετίζεται με την 

κατασκευή των ταυτοτήτων (εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών) στο πλαίσιο των κοινωνικο-

πολιτισμικών προσεγγίσεων και διαντιδράσεων σε πολυφωνικά σχολικά περιβάλλοντα.  
 

Ι. Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003) της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο (γενικός) 

σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι η κατάκτηση της επικοινωνίας, η συνειδητοποίηση της 

σημασίας του λόγου για την κοινωνική ζωή, η αναγνώριση των δομικών και γραμματικών στοιχείων 
για την αναγνώριση παρεκκλίσεων, η εκτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο σεβασμός της 

γλώσσας και των πολιτισμικών αξιών άλλων λαών. Ενδεικτικά: 

• Να κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, 

ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά.  

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε 

είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου να μετέχουν στα κοινά ως ελεύθεροι δημοκρατικοί 
πολίτες µε κριτική και υπεύθυνη στάση.  

• Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της νεοελληνικής 

γλώσσας στον προτασιακό και κειµενικό λόγο, ώστε να κατανοούν και να αιτιολογούν και 

τις τυχόν παρεκκλίσεις ή ανατροπές των παραπάνω στοιχείων.  

• Να εκτιμήσουν, επίσης, τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης και του 

πολιτισμού κάθε λαού.  

• Να εκτιμήσουν την πολιτιστική τους παράδοση της οποίας βασικό στοιχείο και φορέας είναι 

η γλώσσα, σεβόμενοι συγχρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών.  

• Να κατανοήσουν, τέλος, οι μαθητές ότι οι αλληλεπιδράσεις των λαών αποτυπώνονται και στη 

γλώσσα τους.  

Οι γλωσσολογικές θεωρίες που αναγνωρίζονται στο παραπάνω απόσπασμα παραπέμπουν σε 

διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικούς λόγους/discourses για τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας:  

    τη δομιστική προσέγγιση  κατά την οποία περιγράφονται και διδάσκονται  δομές και 
γραμματικά στοιχεία εντός της πρότασης (Μήτσης, 1996) ώστε να «κατανοούνται και να 

αιτιολογούνται οι παρεκκλίσεις». Η δομιστική προσέγγιση συνδέεται με το συμπεριφορισμό και 

σύμφωνα με αυτήν, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται μέσα από την «επαφή με τα  φωνολογικά 
δεδομένα της γλώσσας και πάνω σε αυτά, το άτομο εφαρμόζει απαγωγικές, αναλυτικές διαδικασίες 

και σιγά σιγά εξάγει τα στοιχεία και τους κανόνες της. Με τον εμπειρικό αυτό τρόπο η γραμματική 
ως γνώση της γλώσσας έρχεται από έξω και μαθαίνεται ως µια επίκτητη ικανότητα» (Φιλιππάκη -

Warburton) 

 τη λειτουργική  προσέγγιση (Halliday, 1978) που συσχετίζει τη γλώσσα/κείμενο με το 
επικοινωνιακό περικείμενο («πολιτιστική παράδοση»), θεμελιώνεται στον λόγο/discourse και 

εστιάζει στο νόημα/meaning. Η γλώσσα ερμηνεύεται ως δυνητικό μήνυμα (meaning potential), 
αναπαραστατικό  (ideational meaning), διαπροσωπικό (interpersonal meaning) και κειμενικό (textual 

meaning) (Caffarel, Martin & Mathiessen, 2004) 

την επικοινωνιακή προσέγγιση (Communicative Approach) ως ανάπτυξη της επικοινωνιακής 
ικανότητας (παραγωγή γραμματικά σωστού λόγου) και ως χρήση της γλώσσας σε πραγματικές 

συνθήκες επικοινωνίας, σε ποικίλες επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες («για τη συµµετοχή στην 
κοινωνική ζωή»). 

Στην παραπάνω παρουσίαση του σκοπού, επικρατεί η εκδοχή του λειτουργικού 

γραμματισμού  ως μια ισχυρή κατασκευή που στοχεύει στην υλοποίηση των απαιτήσεων και των 
σκοπών της κοινωνίας από μέρους των ατόμων (Katsarou, 2009). 

Πρόκειται  για μια εργαλειακού τύπου απάντηση σε μια πιο σύνθετη πραγματικότητα 
(Κουτσογιάννης, 2017)  που δίνεται μέσα από «θεωρίες εξαιρετικά δημιουργικές στην παροχή 
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θεωρητικού πλαισίου για την ανάγνωση της σχολικής πραγματικότητας» (Κουτσογιάννης, 2009). 

Στην ανάγνωση αυτή η γλώσσα «αναπαρίσταται ως ένα ουδέτερο µέσο, που δε φορτίζεται από τις 

προθέσεις των άλλων, οι γραµµατικές και οι γλωσσικές επιλογές αντιµετωπίζονται επιφανειακά, 
χωρίς να εξετάζεται ο σκοπός χρήσης τους σε όλη του τη διάσταση και να αναδεικνύεται η σχέση 

τους µε το κειµενικό είδος, τον αποδέκτη/τρια που απευθύνεται και τις προθέσεις του/ης δηµιουργού 
του κειµένου» (Αγάπογλου, 2014). 

Από αυτή τη σύλληψη του γραμματισμού απουσιάζει η στόχευση της κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης, η μέριμνα να αναδειχτούν τα κρυμμένα μηνύματα των κειμένων, οι σημασίες και οι 
προθέσεις των δημιουργών τους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χειραφετητικά απέναντι στους 

κοινωνικούς περιορισμούς και να οδηγήσουν σε γλωσσολογική επαγρύπνηση (Bolinger, 1980) 
καθώς και η στόχευση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης/critical language awareness ως 

συνειδητοποίηση των επιλογών που κάθε φορά μας προσφέρει η γλώσσα καθώς και των εικόνων για 

την πραγματικότητα που αυτές οικοδομούν (Fairclough, 1992).  
 Η αναφορά στη συμμετοχή στα κοινά «ως ελεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες µε κριτική και 

υπεύθυνη στάση» κρίνεται ως ασαφής γιατί δεν καταγράφεται το είδος αυτής της συμμετοχής, οι 
τομείς δράσης κ.ά.. Ακόμη, γίνεται μια αναφορά στην πολιτιστική παράδοση («Να εκτιμήσουν την 

πολιτιστική τους παράδοση») που θα μπορούσε να εννοηθεί ως εθνοκεντρική προσέγγιση και να 

οδηγήσει σε υπερβολές ως προς τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό από τους εκπαιδευτικούς  και τον 
τρόπο που λειτουργεί στην τάξη (για το «αντιληπτό» και το «λειτουργικό» Αναλυτικό Πρόγραμμα 

(στον Χατζηγεωργίου, 2012, σ.108). Μάλιστα, η αξία μιας κοινής κουλτούρας που παρέχεται μέσω 
του Αναλυτικού Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή από τους εκφραστές μιας κριτικής 

δημοκρατικής εκπαίδευσης καθώς για κάθε μειονότητα η κουλτούρα σημαίνει διαφορετικά 

πράγματα. «Η κοινή κουλτούρα δεν μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο των γεγονότων, των ιδεών, 
των δεξιοτήτων που μας κάνουν πολιτισμικά εγγράμματους (culturally literate) αλλά τη δημιουργία 

των συνθηκών που είναι απαραίτητες για να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι στη δημιουργία και την 
αναδημιουργία νοημάτων και αξιών» (Apple,  2018, σ. 39). 

Οι ταυτότητες των μαθητών/τριών όπως προτείνεται να πραγματωθούν από τη γλωσσική 

διδασκαλία (στο γενικό μέρος) είναι αυτές των «ελεύθερων δημοκρατικών πολιτών» ωστόσο, δεν 
υπάρχει στις επόμενες ενότητες επαρκής τεκμηρίωση της διαδικασίας που οδηγεί σε αυτή την 

πραγμάτωση ούτε και  ορισμός του περιεχομένου της δημοκρατίας (τι περιλαμβάνει, ποιες οι 
εμφάσεις της, πώς επιτυγχάνεται η συμπερίληψη κ.ά.). 

 

ΙΙ. Η ειδικότερη στοχοθεσία του  Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) για τη Γλώσσα (γενικά) και τη 

Νεοελληνική Γλώσσα (ειδικότερα) κινείται στον αναγνωριστικό γραμματισμό/recognition literacy 
και τον  γραμματισμό δράσης/action literacy (Hasan, 1996, στο Katsarou, 2009). Στη «σχολική 

λειτουργική ποικιλία» (Halliday, 1978) το γλωσσολογικό θεωρητικό πλαίσιο που αξιοποιείται 

στηρίζεται στην δομιστική-λειτουργική προσέγγιση, την επικοινωνιακή, την κειμενοκεντρική 
προσέγγιση (παιδαγωγική των κειμενικών ειδών), τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από όλο το ΑΠ 

συνολικά (language across the curriculum) και τη διαθεματική προσέγγιση που «διασφαλίζει την 
ενοποίηση των γνωστικών αντικειμένων στο επίπεδο της σχολικής τάξης»  και συνενώνει διδακτικά 

αντικείμενα και γνώσεις σε μια ενότητα, ευνοώντας συνολικές προσεγγίσεις μέσα από διαφορετικά 
γνωστικά πεδία.  

Προσεγγίζοντας κριτικά τη στοχοθεσία αυτή (στην κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού 

και της Κριτικής Παιδαγωγικής) παρατηρούμε ότι κινείται σε δύο διακριτούς άξονες: 
Α. Στη διασύνδεση γλώσσας και πολιτισμού η οποία εκλαμβάνει την πολιτιστική παράδοση ως 

πεδίο κλειστό και στατικό και τη γλώσσα (μια συγκεκριμένη εκδοχή της ελληνικής γλώσσας, 
επίσημη και αναλλοίωτη στη μακρόχρονη πορεία της) «ως βασικό της φορέα», αφήνοντας, 

ενδεχομένως, έξω από τη διασύνδεση αυτή τις γλωσσικές ποικιλίες ομάδων που δεν μετέχουν στη 

συγκεκριμένη εκδοχή της γλώσσας («εθνική γλώσσα»). Ως προς τους «άλλους/ες», τους φορείς 
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διαφορετικής γλώσσας, αρκεί ο σεβασμός από μέρους της πλειοψηφίας. Η αναφορά στην 

πολυπολιτισμική Ευρώπη παραπέμπει σε μια ευρωκεντρική αντίληψη του πολιτισμού αλλά και 

αποκαλύπτει –με τρόπο λανθάνοντα- την βαθύτερη επιθυμία να γίνει υπενθύμιση για τον γεωγραφικό 
και πολιτισμικό  χώρο όπου ανήκει η Ελλάδα.  

Τέλος, ως προς τον τελευταίο στόχο ο οποίος αναφέρεται στους/στις μαθητές/τριες, που δεν 
έχουν την ελληνική ως πρώτη/μητρική γλώσσα (αλλοδαποί, παλιννοστούντες), η εξοικείωση με την 

ελληνική αποτελεί έναν λόγο/discourse προερχόμενο από το αφομοιωτικό μοντέλο/melting pot το 

οποίο στηρίζεται στη φαντασιωτική κατά τις Δραγώνα, Σκούρτου & Φραγκουδάκη (2001) 
ιδεολογική κατασκευή του μονογλωσσικού και μονοπολιτισμικού σχολείου. Μια άλλη εκδοχή θα 

μπορούσε να είναι η αποδοχή της διαφοράς ως βάσης για τη μάθηση όλων σ’ ένα μοντέλο 
συμπερίληψης όπου κατά την bell hooks (1992) οι διαφορετικοί/ές δεν θεωρούνται κακοί, πολιτικά 

λάθος ή μη σωστά σκεπτόμενοι και έχουν την ελευθερία να εξωτερικεύουν τις επιθυμίες τους. 

Εξάλλου, η συνείδηση του εαυτού, η κατασκευή της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας 
πετυχαίνεται μέσα από τις κοινές εμπειρίες (και συναισθήματα) που αποκτά το άτομο στη συνάντησή 

του με τους άλλους (Taylor, 1989). Ταυτόχρονα, η παιδαγωγική ως πολιτισμική πρακτική έχει ένα 
πολύ πιο σύνθετο ρόλο: περιορίζει και ταυτόχρονα μετασχηματίζει την κατασκευή, την παρουσίαση 

και την εμπλοκή ποικιλίας εικόνων, λόγων, και δράσης που καταλήγουν  στην παραγωγή νοήματος, 

διαμέσου του οποίου οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν τις ατομικές ταυτότητες και το συλλογικό τους 
μέλλον. Η παιδαγωγική με την έννοια αυτή αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα έναν λόγο κριτικής  

αμφισβήτησης και αντίστασης και ένα σχέδιο δυνατότητας (Giroux, 1993). 
Β. Στην επιμονή στον στόχο του λειτουργικού γραμματισμού (που υποστηρίζεται από την 

επικοινωνιακή και την κειμενοκεντρική προσέγγιση) αναφορικά με την αξία της γλώσσας, 

ενδεικτικά:  

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή ώστε 
είτε ως πομποί είτε ως δέκτες, τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης,  

• Να επισημάνουν τη δομή της γλώσσας,  

• Να χρησιμοποιούν µε επιτυχία το ανάλογο επίπεδο λόγου σε κάθε περίσταση επικοινωνίας, 

• Να αναγνωρίζουν τις διάφορες κειµενικές μορφές, π.χ. ημερολόγιο, βιογραφικό σημείωμα, 

επιστολή κτλ. και να τα χρησιμοποιούν µε το πιο κατάλληλο για την περίπτωση επίπεδο 

λόγου,  

• Να αναγνωρίζουν τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, Να διευρύνουν το λεξιλόγιό 

τους , κ.ά.  

 

Εστιάζοντας στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην κοινωνική ζωή (ως πομποί και δέκτες) 
παρατηρούμε ότι παραγνωρίζεται η κοινωνική, ιστορική, πολιτισμική τοποθέτηση των κειμένων τους 

τα οποία πρέπει να παρουσιάζονται ως «ουδέτερα» με την κατασκευή φανταστικού ακροατηρίου 

(fictional audience) το οποίο εκλαμβάνεται ως λογικός/ή αναγνώστης/στρια (rational reader) ο 
οποίος/α δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός/ή στα παιδιά, τακτική για την οποία έχουν εκφραστεί 

τεκμηριωμένες αντιρρήσεις  (Gee, 2010).  
Η ίδια λογική του λειτουργικού γραμματισμού (μέσα από τη δομο-λειτουργική και 

επικοινωνιακή προσέγγιση) παρατηρείται και στη συνέχεια του κειμένου όταν οι στόχοι 

εξειδικεύονται ανά τάξη:  
Για την Α  ́Γυμνασίου: Να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το βαθμό σαφήνειας του 

εκφερόμενου λόγου, Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κώδικες προφορικής επικοινωνίας για 
διάφορους σκοπούς και να αξιοποιούν τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία του λόγου, Να 

συντάσσουν κείμενα διαφορετικού είδους ανάλογα µε τον αποδέκτη, το σκοπό και την περίσταση 

επικοινωνίας κ.ά.  
Από τη στοχοθεσία της Β΄ τάξης: Να κατανοήσει ότι το υποκείμενο συμφωνεί µε το ρήμα στο 

πρόσωπο και τον αριθμό. Να αντιληφθεί, µε απλό τρόπο, την οργάνωση µιας παραγράφου µε 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

321 

 

διάφορους τρόπους (αιτιολόγηση, παραδείγματα, σύγκριση, αντίθεση, διαίρεση κ.λπ.), ώστε να 

μπορεί να υποστηρίζει τις απόψεις του. Να συνειδητοποιήσει ο μαθητής: ότι η κλίση των ρημάτων 

βασίζεται στη διάκριση μεταξύ των δύο φωνών και ότι οι δύο αυτές φωνές δεν ταυτίζονται µε τις 
αντίστοιχες διαθέσεις.  

Από τη στοχοθεσία της Γ΄ τάξης: Να σχεδιάζει και να γράφει συνθετικές / ερευνητικές εργασίες, 
αξιοποιώντας τις κατάλληλες πηγές, Να μάθει να διακρίνει τις βουλητικές, ειδικές και ενδοιαστικές 

προτάσεις σε σχέση µε τα ρήματα από τα οποία εξαρτώνται, Να εξοικειωθεί µε τους χρονικούς 

συνδέσμους…, Να αφομοιώσει τα είδη υποθετικών προτάσεων…, Να εξοικειωθεί µε τους 
αποτελεσματικούς συνδέσμους…, Να εξοικειωθεί µε τα διάφορα είδη µορίων και τις σημασίες 

τους…).  
Μέσα από την παραπάνω στοχοθεσία ενός κοινωνικά και πολιτικά ουδέτερου «αυτόνομου 

μοντέλου γραμματισμού» (Street, 1984) είναι δυνατόν να διαμορφωθούν συγκεκριμένες αντιλήψεις, 

στάσεις, ταυτότητες για τους/τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τις μαθήτριες. Το θεσμικό 
κείμενο «τοποθετεί/positions» (Davies & Harré, 1990) τα κοινωνικά υποκείμενα που 

πρωταγωνιστούν στην εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία και τους αποδίδει συγκεκριμένες 
υποκειμενικότητες/ταυτότητες:  ο/ η εκπαιδευτικός τοποθετείται ως «δάσκαλος της γλώσσας και της 

αξίας της πολιτιστικής παράδοσης» οι μαθητές/τριες ως «ελληνοκεντρικοί/ές», «υπομονετικοί/ές 

ασκούμενοι/ες» στις κειμενικές μορφές, στον διάλογο και στα γλωσσικά φαινόμενα και ως 
«συντάκτες/τριες τεκμηριωμένου και σύνθετου λόγου» (Σφακιανάκη, 2020).  

Στο ίδιο επίσημο κείμενο (ΔΕΠΠΣ, 2003) εμπεριέχονται «Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια 
εργασίας» με τα οποία παρουσιάζονται προτάσεις ομαδοσυνεργατικής  διερευνητικής μάθησης (π.χ. 

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, απομαγνητοφωνούν μαρτυρίες, Οι μαθητές χωρισμένοι σε 

ομάδες καταγράφουν το ειδικό λεξιλόγιο, Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες περιγράφουν τη 
γεωγραφική σχέση του τόπου τους µε τη θάλασσα κ.ά.).  Η διδακτική μεθοδολογία  επικεντρώνεται 

στη διαθεματικότητα και αυτό αποτελεί την καινοτομία του συγκεκριμένου θεσμικού κειμένου. Η 
διαθεματική προσέγγιση «αποτελεί τη βάση για μια κοινωνική εκπαίδευση, εξασθενίζει τα σύνορα 

ανάμεσα στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και απαιτεί την εξασθένιση του 

περιορισμού/περιχάραξης/framing στην εκπαιδευτική σχέση, δηλ. τον έλεγχο της διδακτικής πράξης 
(Bernstein, 1971b) ως αποτέλεσμα της ανάγκης να συσχετιστεί η σχολική γνώση με τις ζωές και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών (Whitty, 2002). Η ενοποίηση των γνωστικών αντικειμένων απαιτεί 
την εξασθένιση του περιορισμού/περιχάραξης/framing στην εκπαιδευτική σχέση (δηλ. στο βαθμό 

που ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες έχουν τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Bernstein, 

1971b).  
Πέρα από τη θετική προοπτική της διαθεματικής προσέγγισης σε ομάδες, παρατηρούνται 

αποκλίσεις προς έναν ρυθμιστικό λόγο/regulative discourse, ως τρόπο μεταφοράς της γνώσης αυτής 
στην τάξη («με διδακτικές ενέργειες οι μαθητές ασκούνται…», εστίαση στην επίτευξη 

προδιαγεγραμμένων στόχων… με μετρήσιμα αποτελέσματα») (Τσάφος, 2014, σ. 303). Μάλιστα, 

δημιουργείται η εντύπωση ότι όλοι οι προκαθορισμένοι στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν στον 
μέγιστο βαθμό, στην ιδανική περίπτωση που όλοι/ες οι μαθητές/τριες της χώρας διδάσκονταν, σε 

κάθε τάξη, το ίδιο μάθημα, την ίδια ώρα, από το ίδιο μοναδικό βιβλίο και την ίδια σελίδα. Αυτό, 
ωστόσο δεν θα σήμαινε την προαγωγή του κριτικού γραμματισμού αλλά ούτε και την πολυθρύλητη 

ισότητα των μαθητών/τριών του δημόσιου σχολείου θα διασφάλιζε (Σφακιανάκη, 2020).  
Συμπερασματικά, οι όποιες καλές προθέσεις των εκπονητών των ΑΠ για τον εκσυγχρονισμό 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας το 2003 (απομάκρυνση από τα κλειστά, ντετερμινιστικά ΑΠ) ώστε 

να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας, της τεχνολογικής ανάπτυξης παρέμειναν ρητορείες χωρίς πρακτικό αντίκρισμα 

(Katsarou & Tsafos, 2010). 
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3. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-20 (Ν. 4692/2020) ετέθη από μέρους της πολιτικής 

ηγεσίας το θέμα της επικαιροποίησης και του εκσυγχρονισμού των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) 
τα οποία είχαν παραμείνει σταθερά και αναλλοίωτα σε πείσμα όλων των κοινωνικο-πολιτισμικών 

εξελίξεων και των αλλαγών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Νέα δεδομένα και προσεγγίσεις οδήγησαν 
στη δημιουργία διαφορετικών παιδαγωγικών λόγων/discourses. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 

εξαγγελίες του Υπ. Παιδείας, ο στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η καλλιέργεια ήπιων 

δεξιοτήτων (soft skills), η αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση, η ανάπτυξη ψηφιακά εγγράμματων 
μαθητών/τριών, η συμπερίληψη ατόμων και ομάδων στην εκπαιδευτική κοινότητα (π.χ. 

πρόσφυγες/μετανάστες, ρομά κ.ά.) (https://bit.ly/3hhYCIm). 
Αναγνωρίζεται η ανάγκη για μετατόπιση από το γνωστικό αντικείμενο στα «επιδιωκόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα» και από το βιβλιο-κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται στην 

αποστήθιση, σε ένα μοντέλο πολλαπλών πηγών μάθησης. Τα νέα εγχειρίδια, τα αποθετήρια και οι 
βιβλιοθήκες ψηφιακού υλικού, οι εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης αποτελούν πρακτικές που 

προϋποθέτουν την άμεση αντικατάσταση των σχολικών βιβλίων με νέα, σύγχρονα, εστιασμένα στις 
κοινωνικο-πολιτισμικές και επιστημονικές εξελίξεις αλλά και αλλαγή στην «προσωπική 

εκπαιδευτική θεωρία» και τις ταυτότητες των εκπαιδευτικών. Οι πολλαπλές πηγές μάθησης 

προσφέρουν «αυτονομία» σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες αλλά, ταυτόχρονα, καθώς ένα μεγάλο 
μέρος των πηγών αυτών είναι ψηφιακό, μπορούν να εντείνουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αυτών που 

γνωρίζουν και διαθέτουν εκσυγχρονισμένα ψηφιακά μέσα και αυτών που αγνοούν και δεν μπορούν 
να ακολουθήσουν.  

Οι διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής αναφέρονται σε «μία μεγάλη μεταρρυθμιστική 

τομή, που στοχεύει σε αλλαγή φιλοσοφίας στην εκπαίδευση, με έμφαση στη μετάδοση γνώσης αλλά 
και στην καλλιέργεια πολύτιμων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, επιστήμης και τεχνολογίας στα 

παιδιά μας». Η μετάδοση γνώσης –σύμφωνα με τους ίδιους- δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σε πλαίσιο 
παθητικοποίησης των μαθητών/μαθητριών κατά το banking model του Freire (2005) αλλά στο 

πλαίσιο της δημιουργίας «αυτόνομων» μαθητών/τριών που «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» μέσω της 

βιωματικής και διερευνητικής προσέγγισης. Νέα προσδοκόμενα χαρακτηριστικά των ταυτοτήτων 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για λήψη αποφάσεων, 

η ανάπτυξη παιδαγωγικών-μαθησιακών πρωτοβουλιών που συνδυάζει διαφορετικό έντυπο και 
ψηφιακό υλικό, συναισθηματικής νοημοσύνης,  ενσυναίσθησης.   

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η γενίκευση των «εργαστηρίων δεξιοτήτων» που 

εξαγγέλθηκε για το σχολικό έτος 2021-22 με τέσσερις κατευθύνσεις: υγεία-σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, οικολογία, κοινωνική ευθύνη, STEM/επιχειρηματικότητα. Κι εδώ η στόχευση 

είναι, σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αι. (δεξιότητες ζωής/life 
skills, ήπιες δεξιότητες/soft skills, επιστημονικές και τεχνολογικές δεξιότητες μέσα από σύγχρονες 

πηγές γνώσης). 

Από μέρους της εκπαιδευτικής πολιτικής διατυπώνεται η πρόθεση για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων κοινωνικής ζωής (ενδ. ενσυναίσθηση και ευαισθησία), ψηφιακής ιθαγένειας (ενδ. 

ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο), δεξιότητες διαμεσολάβησης και επιχειρηματικότητας.  
Αν υλοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες μέσα από νέα, πολλαπλά σχολικά εγχειρίδια, 

προγραμματισμένες δράσεις (π.χ. εργαστήρια δεξιοτήτων) και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη 
νέα αυτή φιλοσοφία, αναμένεται εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες να βγουν από τη μονοκρατορία του 

ενός, αναλλοίωτου στο πέρασμα των χρόνων, σχολικού βιβλίου, να εμπλακούν σε βιωματικές 

δράσεις μέσω των εργαστηρίων δραστηριοτήτων να γίνουν πιο ευέλικτοι και κριτικοί απέναντι στη 
σχολική γνώση αλλά και στη γνώση των κοινωνικών θεμάτων βρίσκοντας το σημείο τομής τους με 

τα δικά τους βιώματα.  
Οι προθέσεις δείχνουν αισιόδοξες –μένει να δούμε τον τρόπο και τους όρους της εφαρμογής 

τους μέσα από τον χρονικό προγραμματισμό και τη σύνδεση με τα νέα εγχειρίδια.  Οι νέες ταυτότητες 

που πρόκειται να διαμορφωθούν  για τα  κοινωνικά υποκείμενα που εμπλέκονται στη 

https://bit.ly/3hhYCIm
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διδακτική/μαθησιακή διαδικασία με βάση τις εμφάσεις των επικείμενων ΠΣ είναι αυτές υποκειμένων 

που μπορούν να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν τρόπους αυτοκαθοδηγούμενης 

μάθησης, να διευρύνουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό τους.  
Από την άλλη πλευρά, αντιρρήσεις εκφράζονται σχετικά με την κυκλοφορία των νέων 

εγχειριδίων σε ψηφιακή μορφή καθώς θεωρείται ότι θα σημάνει το τέλος της δωρεάν διανομής 
βιβλίων και θα συνδέσει το «ανοικτό και ευέλικτο σχολείο με τις ορέξεις της αγοράς» (Καββαδίας, 

2021α). Η περαιτέρω ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης με την παράλληλη (;) χρήση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης έχει, επίσης, δημιουργήσει ανάλογο προβληματισμό για τη μεγέθυνση των  κοινωνικών 
ανισοτήτων εξαιτίας του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την έλλειψης ψηφιακών μέσων σε μεγάλη 

μερίδα του πληθυσμού:  η κανονικότητα που επιβλήθηκε μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
θεωρήθηκε «απατηλή» (Καββαδίας, 2021β).  Τέλος, σχετικά με τα εργαστήρια δεξιοτήτων 

διατυπώνεται η αντίρρηση  ότι υποτιμούν την ουσία της μόρφωσης, προωθούν ένα είδος γενικής 

μόρφωσης, στοχεύουν στην «εκμάθηση της μάθησης» κατά τον Γρόλλιο (στο Κάτσικας, 2021).  

4. Συμπεράσματα 

Τα θεσμικά κείμενα του 2003 στη Νεοελληνική Γλώσσα ακολουθούν τη δομιστική, 
λειτουργική, επικοινωνιακή, διαθεματική προσέγγιση, και στηρίζονται σε κλειστό, ντετερμινιστικό 

πλαίσιο ομοιομορφίας για τους στόχους και τα συνακόλουθα αποτελέσματα. Ως αποτέλεσμα, οι 

ταυτότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών που κατασκευάζονται είναι οι ταυτότητες  
υποκειμένων προσκολλημένων σε στοχοκεντρικές και υλοκεντρικές προσεγγίσεις. 

Οι νέες προσεγγίσεις και οπτικές της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως ανακοινώνονται κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων μηνών δεν έχουν οδηγήσει -προς το παρόν- στην εκπόνηση νέων ΑΠ αλλά 

μέσα στις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας βρίσκονται δράσεις και πρακτικές (εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, πολλαπλό βιβλίο, εργαστήρια δεξιοτήτων κ.ά.) που στοχεύουν στην ανανέωση και τον 
εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής/μαθησιακής διαδικασίας οδηγώντας στη δημιουργία υποκειμένων 

ψηφιακά εγγράμματων,  με αναπτυγμένη την ικανότητα αυτο-καθοδηγούμενης μάθησης, 
ενσυναίσθησης, συνεργασίας. Προς το παρόν δεν γίνεται αναφορά στον γραμματισμό που 

προκρίνεται και, συνεπώς, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το είδος των 

εγγράμματων ταυτοτήτων που θα προκύψουν για τους/τις εμπλεκόμενους/ες στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Βιβλιογραφία  

Για  την  έρευνα  αυτή  αξιοποιήθηκαν  αποσπάσματα  από  τα  παρακάτω  κείμενα:  http://www.pi‐

schools.gr/download/programs/depps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf,  συντομευμένο εντ

ός του κειμένου https://bit.ly/2KNGZlv, σ. 47‐63.   
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο και 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο στο  
            http://www.pischools.gr/download/programs/depps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf 

 

Ελληνόγλωσση 

Αγάπογλου,  Θ.  (2014).  Ο  κριτικός  γραμματισμός  ως  χειραφετητική  πρακτική  γραμματισμού  

σε  τάξεις  υποδοχής.  Πρακτικά  Πανελλήνιου  Συνεδρίου 
«Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη», στο http://www.nured.uowm.gr/drama/PR

AKTIKA.html   
Δραγώνα, Θ. Σκούρτου, Ε. & Φραγκουδάκη, Α. (2001). Εκπαίδευση: πολιτισμικές διαφορές και 

κοινωνικές ανισότητες. Τόμος Α΄ . Διδακτικό υλικό για το ΕΑΠ. 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/346088_tilekpaideysi-apatili-kanonikotita-gia-tin-yli)Σχετικά
http://www.pischools.gr/download/programs/depps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

324 

 

Καββαδίας, Γ. (2021α). Τέλος τα δωρεάν σχολικά βιβλία. Ανάκτηση από 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/347725_telos-ta-dorean-sholika-biblia-apo-tin-ypoyrgo-

tis-fototypias-stin-ypoyrgo-tis 
Καββαδίας, Γ. (2021β). Τηλεκαπίδευση: Απατηλή κανονικότητα για την ύλη. Ανάκτηση από  

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/346088_tilekpaideysi-apatili-kanonikotita-gia-tin-yli 
Κάτσικας, Χ. (2021). «Εργαστήρια δεξιοτήτων»: Τι είναι και γιατί εισάγονται στα σχολεία. 

Ανάκτηση από 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/349006_ergastiria-dexiotiton-ti-einai-kai-giati-
eisagontai-sta-sholeia. 

Κουτσογιάννης, Δ. (2009). Γλωσσολογικό πλαίσιο ανάγνωσης του µαθησιακού υλικού: το  παράδει
γµα  των  διδακτικών  εγχειριδίων  της  γλώσσας  του  Γυµνασίου. Από  το Πανελλήνιο  Συν

έδριο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας», Νυμφαίο Φλώρινας.   

Κουτσογιάννης,  Δ.  (2017).  Γλωσσική  διδασκαλία  χθες,  σήμερα,  αύριο.  Μια  πολιτική  προσέγγι
ση. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελλ. 

Σπουδών.  Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.  
Μήτσης, N. (1996). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Από τη Γλωσσική Θεωρία στη  Διδακτική 

Πράξη. Αθήνα: Gutenberg.   

Σφακιανάκη,  Α.  (2020).  Προσεγγίζοντας  τη  γλωσσική  διδασκαλία  στο  γυμνάσιο  ως  διδακτική‐
μαθησιακή  πρακτική  τοποθετημένη  στις  αρχές  της  κριτικής  παιδαγωγικής.  Διδακτορική δ

ιατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης.   
Τσάφος,  Β.  (2014). Αναλυτικό  Πρόγραμμα. Θεωρητικές  προσεγγίσεις  και  εκπαιδευτικοί  προσανα

τολισμοί. Μεταίχμιο.  

Υπουργείο Παιδείας: Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών. Ανάκτηση από 
https://www.minedu.gov.gr/news/46904-04-11-20-nea-programmata-spoudon-nea-filosofia-

ekpaidefsis-gia-ta-sxoleia-mas 
Φιλιππάκη -Warburton (χ.χ.). Γραμματική και παιδεία. Ανακτήθηκε στις 15/04/2021 από 

http://archeia.moec.gov.cy/sd/288/eirini_filipaki.pdf 

Χατζηγεωργίου, Γ. (2012). Γνώθι το curriculum. Αθήνα: Εκδόσεις Διάδραση. 

Ξενόγλωσση 

Apple, M. (2018). The Struggle for Democracy in Education. Lessons from Social Realities, 1st 
Edition. Routledge: Taylor & Francis Group. 

bell  hooks  (1992).  Eating  the  other:  Desire  and  resistance.  In  Black  Looks:  Race  and  Repr

esentation, pp. 21–39. Boston: South End Press.   
Bernstein, B. (1971a).  Class,  Codes  and  Control:  Theoretical  Studies  Towards  a  Sociology  of

  Language. London: Routledge & Kegan.   
Bernstein, B. (1971b). On  the  Classification  and  Framing  of  Educational  Knowledge.  In  M.  Y

oung (Ed.), Knowledge and Control (pp. 47‐69). London: Collier‐Macmillan.   

Caffarel,  A.,  Martin,  J.  &  Mathiessen,  Ch.  (2004).  Language  typology.  A  functional  perspect
ive. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.    

Davies, B. & Harré, R. (1990).  Positioning:  The  Discursive  Production  of  Selves.  Journal  for  t
he Theory of Social Behaviour, 20, (1).   

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.   
Fairclough, N.  (2003).  Analyzing  Discourse:  Textual  Analysis  for  Social  Research.  London:  

Routledge.   

Freire, P. (2005). Pedagogy of the oppressed. New York: The Continuum International Publishing 
Group Inc. 

Gee, J. P. (2010). A Situated‐
Sociocultural  Approach  to  Literacy  and  Technology.  In  The New  Literacies: Multiple P

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/347725_telos-ta-dorean-sholika-biblia-apo-tin-ypoyrgo-tis-fototypias-stin-ypoyrgo-tis
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/347725_telos-ta-dorean-sholika-biblia-apo-tin-ypoyrgo-tis-fototypias-stin-ypoyrgo-tis
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/346088_tilekpaideysi-apatili-kanonikotita-gia-tin-yli
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/349006_ergastiria-dexiotiton-ti-einai-kai-giati-eisagontai-sta-sholeia
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/349006_ergastiria-dexiotiton-ti-einai-kai-giati-eisagontai-sta-sholeia
https://www.minedu.gov.gr/news/46904-04-11-20-nea-programmata-spoudon-nea-filosofia-ekpaidefsis-gia-ta-sxoleia-mas
https://www.minedu.gov.gr/news/46904-04-11-20-nea-programmata-spoudon-nea-filosofia-ekpaidefsis-gia-ta-sxoleia-mas


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

325 

 

erspectives on Research and Practice, ed. E. Baker, 165⎼193. New York,  NY: The Guilford

 Press.    
Giroux, H.  (1993).  Living  Dangerously: Multiculturalism  and  the  Politics  of  Culture. New Yor

k: Peter Lang Publishers.   
Halliday,  M.A.K.  (1978).  Language  as  social  semiotic:  The social  interpretation  of  language  

            and meaning. London: Edward Arnold.   

Katsarou,  E.  (2009).  Literacy  Teaching  in  the  L1  Curriculum  of  Greek Secondary Education.  
L1‐ Educational Studies in Language and Literature, 9 (3), pp. 49‐70.   

Katsarou, E. & Tsafos, B. (2010). Multimodality in L1 Curriculum: The case of Greek compulsory 
education. In Critical Literacy: Theories and Practices 4(1), pp. 48-65.  

Street, B. (1984). Literacy  in  theory  and  practice.  Cambridge  University  Press.   

Taylor,  Ch.  (1989).  Sources  of  the  Self:  The Making  of  the Modern Identity.  Cambridge,  Engl
and: Cambridge University Press.   

Taylor, Ch. (1989). Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, England: 
Cambridge University Press. 

Whitty, G. (2002 ). Making sense of educational policy. SAGE Publications Ltd.   
 

 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΩΣ 

ΣΗΜΕΡΑ 
 

Τζαμπουράκη Εμμανουέλα 

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής-ΠΕ 11 

MSc Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΠ-Αθλητικές Σπουδές: 

Κοινωνιολογία,Ιστορία,Ανθρωπολογία  
 

Περίληψη 

Ο χορός,βρισκόμενος σε μία δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του, 

εμπεριέχει στοιχεία πολιτισμού,αξιών,μηνυμάτων και συναισθημάτων ενώ ταυτοχρόνως μπορεί να 

συμβάλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών καλλιεργώντας πλήθος δεξιοτήτων.Ως εκ 
τούτου,πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό μέσο που δύναται να συνεισφέρει πολύπλευρα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα 
κυρίως ως διδακτικό αντικείμενό της Φυσικής Αγωγής και λιγότερο ως αυτόνομο μάθημα.Στην 

παρούσα εργασία,επιχειρείται η συνοπτική παρουσίαση της πορείας του χορού στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση από την Μεταπολίτευση έως σήμερα,όπως ορίζεται στα Αναλυτικά κι Ωρολόγια 
Προγράμματα Σπουδών.  

 
Λέξεις κλειδιά:Χορός,Αναλυτικό Πρόγραμμα,Φυσική Αγωγή,Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί 
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Ε.Π.Χ.  Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός 

Π.Σ.  Πρόγραμμα Σπουδών 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
Φ.Α.  Φυσική Αγωγή 

Φ.Ε.Κ.  Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

1.Εισαγωγή 

 Η εκπαίδευση αποτελεί έναν σημαντικό κοινωνικό θεσμό επιτελώντας πλήθος λειτουργιών οι 

οποίες στηρίζουν την κοινωνική οργάνωση (Δασκαλάκης,2014:16).Θεμελιώδη διάσταση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών ορίζοντας τα πλαίσια 

των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στα σχολεία (Φλουρής,2000:9). 
Ο χορός,θεωρείται η «αρχαιότερη από τις τέχνες» ενώ ως μέρος της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς,μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για την ιστορία μιας κοινωνίας κι ενός 

πολιτισμού (Royce,2005:25,104).Αποτελεί μία σύνθετη μορφή άσκησης (Δαμιανίδου,2013:21) 
σχετιζόμενη με την  Φυσική Αγωγή.Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό μέσο που συνδέει το παρελθόν 

με το παρόν,το άτομο με την συλλογικότητα,το τοπικό με το παγκόσμιο, ενώ ταυτοχρόνως,δύναται 
να συνδεθεί με διαφορετικά μαθήματα του σχολικού προγράμματος αναδεικνύοντάς τον σε διδακτικό 

αντικείμενο που μπορεί να αξιοποιηθεί πολύπλευρα στο σχολικό περιβάλλον (Γκαρτζονίκα,2016:12-

13). 
Στην παρούσα εργασία,επιχειρείται η συνοπτική παρουσίαση της πορείας του χορού στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από την μεταπολίτευση έως σήμερα, όπως αποτυπώνεται στα επίσημα 
έγγραφα της Πολιτείας (Φ.Ε.Κ.) που ορίζουν τα Αναλυτικά κι Ωρολόγια Προγράμματα 

Σπουδών.Παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της διδακτικής ενότητας του 

χορού,σκιαγραφείται η θέση του στην εκπαιδευτική διαδικασία κι ο ρόλος του στην επίτευξη των 
σκοπών που ορίζονται για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

2.Κυρίως μέρος 

Ως αφετηρία της εργασίας,έχει επιλεγεί το 1977 καθώς αποτελεί τη χρονιά κατά την οποία 

εκδίδεται το πρώτο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της Φ.Α. μετά τη δικτατορία των 

συνταγματαρχών στην Ελλάδα και τη θέσπιση του Συντάγματος του 1975.Εν 
συνεχεία,παρουσιάζονται τα βασικά σημεία των Φ.Ε.Κ. που ορίζουν τα Αναλυτικά κι Ωρολόγια 

Προγράμματα Σπουδών έως σήμερα κι αφορούν τον χορό. 

2.1. 1977,«Χορός τις βροχερές μέρες» 

Το 1977 δημοσιεύεται το υπ΄αριθμ.ΦΕΚ 347/12-11-1977.Ο γενικός σκοπός της Φ.Α. έγκειτο 

στην ενίσχυση της ψυχοσωματικής διάπλασης του αναπτυσσόμενου ατόμου και στην διαμόρφωση 
ελεύθερης και δημιουργικής προσωπικότητας (ΦΕΚ 347,κεφ.ΙΑ’).Για τις τάξεις Α’ και Β’,οι χοροί 

συμπεριλαμβάνονται στην ενότητα των εκδρομών,των περιπάτων κι άλλων σωματικών 
δραστηριοτήτων ενώ στις τάξεις Γ’-ΣΤ’ προτείνεται η διδασκαλία του Καλαματιανού και του 

Τσάμικου που είχαν χαρακτηριστεί ως Πανελλήνιοι χοροί καθώς και τοπικών χορών.Στο ανωτέρω 

Φ.Ε.Κ. παρατηρείται ότι ο χορός αποτελεί μία από τις ποικίλες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 
στο μάθημα της Φ.Α.,χωρίς όμως να καθορίζονται οι διδακτικές ώρες ούτε να προτείνεται 

συγκεκριμένη μεθοδολογία.Τις βροχερές ημέρες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα των 
γενικών παρατηρήσεων,εφόσον δε διατίθεται στεγασμένος χώρος,το μάθημα πραγματοποιείται στην 

αίθουσα διδασκαλίας. 
Η διδασκαλία των εθνικών χορών έχει ως επιδίωξη την άσκηση του σώματος με αρμονία, χάρη 

κι ευρυθμία των κινήσεων και την διατήρηση της εθνικής και της καλλιτεχνικής παράδοσης που είναι 

στενά συνδεδεμένη με το ιστορικό παρελθόν του έθνους (ΦΕΚ 347/12-11-1977).Η έννοια της 
«διατήρησης» ενέχει την συντήρηση,την διαφύλαξη από την φθορά του χρόνου παρουσιάζοντας τον 
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εθνικό σκοπό ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής,αποτυπώνοντας 

τη σαφή επιρροή της ιδεολογίας των προηγούμενων ετών.Επιπλέον,η παρουσία των τοπικών χορών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία καταδεικνύει τη νομιμοποίηση των τοπικών πολιτισμών 
(Γκαρτζονίκα,2016:124-181).Η αφήγηση εξακολουθεί να είναι εθνοκεντρική,με σταθερή την πίστη 

στην αξία της πατρίδας εφόσον η αποδοχή της εθνικής ταυτότητας,προσφέρει ασφάλεια κι αίσθηση 
συλλογικής ισχύος (Κουλούρη,1996:54). 

Γενικά,το ΑΠ του 1977 παρουσιάζει εθνοκεντρικό χαρακτήρα,ενώ οι χοροί αντιμετωπίζονται 

ως μία δραστηριότητα των βροχερών ημερών ή αναψυχής.Επιπροσθέτως,απουσιάζουν τα 
λαογραφικά στοιχεία και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την παράδοση,τα ήθη και τα έθιμα του 

τόπου μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά, ενώ δεν προτείνεται μέθοδος 
διδασκαλίας.Επιπλέον,παρατηρούμε ότι ενώ στο μάθημα της Μουσικής Αγωγής περιλαμβάνεται η 

διδασκαλία ελληνικών ακουσμάτων,δεν ενθαρρύνεται η διαθεματική προσέγγιση και η σύνδεσή τους 

με τον χορό. 

2.2. 1982,Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραμμα Α’ και Β’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου 

Το 1982 ξεκίνησε η εκπόνηση νέων Α.Π. με νέα μεθοδολογική προσέγγιση διδασκαλίας καθώς 
και η έκδοση βιβλίων για όλες τις τάξεις (Κελεσίδης,2014:299-301).Σημαντική ώθηση στην εξέλιξη 

της Φ.Α. δόθηκε με την ανωτατοποίηση της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) σε 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) (Μπουρνέλλη κ.α,2008:28).Η 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πανεπιστημιακά τμήματα και η επιρροή που ασκήθηκε από τα 

πανεπιστήμια του εξωτερικού,έδωσαν νέα ώθηση στο πεδίο της Φυσικής Αγωγής 
(Κουλούρη,2015:96-97). 

Το Φ.Ε.Κ.107/31-08-1982 καθορίζει το Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α’ και Β’ 

τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.Οι «Ελληνικοί χοροί»,συμπεριλαμβάνονται στα μέσα διδασκαλίας 
του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής,προτείνοντας την «εισαγωγή» στους «Πανελλήνιους» και στους 

«Τοπικούς χορούς» χωρίς να ορίζονται ούτε οι διδακτικές ώρες ούτε κάποια μέθοδος διδασκαλίας.Ως 
στόχος παρουσιάζεται η γνωριμία με τους βασικούς βηματισμούς,η διατήρηση της επαφής των 

μαθητών με την παράδοση και η καλλιέργεια του ρυθμού. 

Αξίζει να επισημανθεί η χρήση της ονομασίας «Ελληνικοί χοροί», αντικαθιστώντας πλέον τον 
όρο «Εθνικοί χοροί» του προηγούμενου ΦΕΚ ως μία ρητορική που προσπαθεί να απομακρυνθεί από 

ακρότητες προηγούμενων ετών. 

2.3. 1988,Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής των Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

τάξεων του Δημοτικού Σχολείου 

Το υπ.’αριθ.Φ.Ε.Κ.168/1988 στο οποίο ορίζεται το Α.Π. του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 
για τις τάξεις Γ-ΣΤ’,θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι αποτελεί συνέχεια του 

υπ.’αριθ.Φ.Ε.Κ.107/1982 στο οποίο καθορίζεται το Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραμμα για τις 
τάξεις Α’ και Β’.Ενδεχομένως,η κατάρτιση του νόμου 1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/30-9-1985) να 

ανέκοψε την συνέχεια στην νομοθεσία των ΑΠ.  

Η διδακτική ενότητα του χορού εμπεριέχεται στο γενικό πλαίσιο περιεχομένου της 
Φ.Α.,περιλαμβάνοντας την διδασκαλία των «Πανελλήνιων»,των «Τοπικών» κι άλλων 

χορών.Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από το κράτος επιλέγονται οι χοροί που θα 
χαρακτηρίζουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας (Γκαρτζονίκα,2016:115) καθώς σύμφωνα 

με όσα υποστηρίζει η Λουτζάκη την δεκαετία του 1980 παρατηρείται μία προσπάθεια «πολιτιστικής 
αποκέντρωσης» (Άντζακα-Λουτζάκη,2001:21).Εξάλλου,επιδίωξη του μαθήματος αποτελεί η 

συμμετοχή των μαθητών/τριών στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής,ενισχύοντας τον στόχο 

της Φ.Α. που αφορά την δημιουργική ένταξη του μαθητή/τριας στο (διευρυμένο) κοινωνικό σύνολο 
καθώς με το χορό οι μαθητές/τριες επικοινωνούν και εκφράζονται αλληλοεπιδρώντας με την 

ομάδα.Επιπλέον,η προτροπή των συντακτών για την διατήρηση χαρούμενου κλίματος,καταδεικνύει 
τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα που αποδίδεται στο μάθημα. 
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Επιπροσθέτως,ενθαρύννεται η διδασκαλία ποικιλιών των χορών σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα χρόνια κατά τα οποία οι χοροί διδάσκονταν με αυστηρή προσήλωση στην 

παράδοση,επιδιώκοντας την κατασκευή ενός ιδεατού τύπου χορού 
(Γκαρτζονίκα,2016:115).Επίσης,προτείνεται η διδασκαλία κλασσικού,σύγχρονου και ξένων λαϊκών 

χορών δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν πλήθος κινητικών,χορευτικών και 
πολιτισμικών ερεθισμάτων.Η προσέγγιση αυτή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προσπάθεια 

εναρμόνισης της θέσης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου 

που έχει διαμορφωθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα 1986-1992 είχαν προωθηθεί 
κοινοτικά προγράμματα δράσης ενταγμένα στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης με στόχο την 

ενίσχυση της συνοχής της Κοινότητας (Γκοβάρης,Ρουσάκης,2008:14).  
Στην προτεινόμενη ημερήσια γύμναση της ενότητας του χορού εκπληρώνεται τόσο ο 

βιολογικός σκοπός του μαθήματος όσο και ο παιδαγωγικός (ΦΕΚ 168/1988).Πρόκειται,σύμφωνα με 

όσα παρατηρούμε, για ένα σχέδιο μαθήματος άρτια δομημένο σε μέρη και οργανωμένο που 
στηρίζεται σε μεθοδολογία διδασκαλίας και συσχετίζεται με τον «σκοπό».Εξάλλου,σύμφωνα με όσα 

υποστηρίζει η Αγαλιανού, είναι εμφανή τα στοιχεία της έρευνας,καθώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
πλέον ασκεί τις αρμοδιότητες του και πραγματοποιείται η ανάθεση των μαθημάτων σε πτυχιούχους 

καθηγητές Φ.Α. (Αγαλιανού,2014:220).  

Γενικά,την περίοδο αυτή, επιχειρείται η μεθοδικότερη ένταξη της θεματικής ενότητας του 
χορού στην εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια της Φ.Α. καθώς προτείνονται συγκεκριμένα 

διδακτικά αντικείμενα (χοροί) και παρουσιάζεται στοχοθεσία (εκμάθηση των βασικών βηματισμών 
και συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής).Επιπλέον, η ημερήσια γύμναση μπορεί 

να θεωρηθεί ως προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος εφόσον χωρίζεται σε μέρη και συνδέεται με τον 

σκοπό.  

2.4. 1995,Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου  

Το 1995,δημοσιεύεται το υπ’αριθ.Φ.Ε.Κ.209/10-10-1995,το οποίο τιτλοφορείται «Αναλυτικό 
πρόγραμμα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου» έχοντας ως σκοπό «...μέσα 

από ποικίλες κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες να βοηθήσει κατά προτεραιότητα στη σωματική 

ανάπτυξη των μαθητών και να συμβάλλει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και την 
αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία» (Φ.Ε.Κ.209,άρθ.1).Ως εκ τούτου,η Φυσική Αγωγή,αποτελεί 

πλέον ένα διδακτικό αντικείμενο που προάγει τους τρείς βασικούς τομείς του ανθρώπου,το σώμα,την 
ψυχή και το πνεύμα (Γολεγού κ.α.,1997:18-19). 

Οι ειδικότεροι σκοποί του μαθήματος της Φ.Α. ταξινομούνται σε 

α)κινητικούς,β)βιολογικούς,γ)κοινωνικούς,δ)ηθικούς,ε)αισθητικούς,στ)γνωστικούς και 
ζ)βιωματικούς (Φ.Ε.Κ. 209,αρθρ.1) εκφράζοντας την έννοια της «δια βίου» άσκησης 

(Ταμβάκος,2018:74).Το διδακτικό αντικείμενο του χορού συμπεριλαμβάνεται στον αισθητικό,στον 
κινητικό και στον γνωστικό τομέα στοχεύοντας στην « γνώση των στοιχείων που σχετίζονται με τον 

χορό, την μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο» (ΦΕΚ 209,αρθρ.1).Η χρήση του 

όρου «γνώση» που απαντάται στο Φ.Ε.Κ.,έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εμπεριέχει την παροχή 
πληροφοριών,σε αντίθεση με την μέχρι τώρα χρήση του όρου «διατήρηση» που λαμβάνει την έννοια 

της διαφύλαξης στη φθορά του χρόνου (Γκαρτζονίκα,2016:181) 
Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει συγκεκριμένους χορούς, «τοπικό χορό» και «μουσικοκινητική 

αγωγή» ενώ καθορίζεται ο ετήσιος αριθμός ωρών διδασκαλίας.Ιδιαίτερη σημασία λαμβάνει η 
εμφάνιση του όρου «μουσικοκινητική αγωγή» (Φ.Ε.Κ. 209/10-10-1995) διότι η εισαγωγή της 

ενότητας αυτής αποδεικνύει την καταβαλλόμενη προσπάθεια «προς τον εκσυγχρονισμό και την 

διεύρυνση του περιεχομένου του μαθήματος καθώς προάγεται η δημιουργικότητα και η κινητική 
έκφραση»(Αγαλιανού,2014:222-223).Επιπλέον,είναι η πρώτη φορά κατά την οποία αφενός η 

διδασκαλία του χορού στηρίζεται στην τριμερή ενότητα «κίνηση-λόγος-μουσική» και αφετέρου 
καθιερώνεται ο όρος «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» στην επίσημη εκπαίδευση 

(Γκαρτζονίκα,2006:148).  
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2.5. 2002,Ο Χορός ως «αυτόνομο-επιλεγόμενο» μάθημα στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

Τόσο οι σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές στον ελληνικό χώρο όσο και τα νέα εκπαιδευτικά 

δεδομένα,οδήγησαν στην θεσμοθέτηση του ολοήμερου σχολείου.Η παγκοσμιοποίηση,η 
πολυπολιτισμικότητα,η διαφοροποίηση της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας καθώς και η 

προσπάθεια ένταξης μαθητών διαφόρων εθνικοτήτων (Αναγνωστοπούλου κ.α.,2013:4),οδήγησαν 
στην ανάγκη δημιουργίας ενός σχολείου ικανού να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις (Μανιάτη-

Αναγνωστοπούλου,ανακτήθηκε 22/03/2021).  

Το έτος 2002 δημοσιεύεται το Φ.Ε.Κ.1471/22-11-2002 που φέρει τον τίτλο «Ορισμός 
Προγραμμάτων Σπουδών,ωραρίου λειτουργίας και Ωρολογίου Προγράμματος Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου»,η λειτουργία του οποίου κινείται στα γενικότερα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
συστήματος και των εν ισχύ Α.Π.ενώ εμπλουτίζεται το πρόγραμμα με επιπλέον διδακτικά 

αντικείμενα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το μάθημα του Χορού για 2 ώρες εβδομαδιαίως 

(Φ.Ε.Κ. 1471/22-11-2002),με την προϋπόθεση να έχει επιλεγεί.Θα πρέπει να τονιστεί ότι το μάθημα 
του Χορού,αν και επιλεγόμενο, εντάσσεται για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική διαδικασία ως 

αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο.  
Το Πρόγραμμα Σπουδών για τις τάξεις Α’-Γ΄,περιλαμβάνει κινητική δημιουργικότητα και 

Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς τονίζοντας την σημασία παρουσίασης των χορευτικών μορφών 

από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα.Ακολούθως,για τις τάξεις Δ’-ΣΤ’,προτείνονται 
διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις με σκοπό την ανάδειξη των εκφραστικών 

δυνατοτήτων των μαθητών.Συμπεριλαμβάνονται ο δημιουργικός χορός, η μουσικοκινητική και 
ψυχοκινητική αγωγή,οι Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί,η οργάνωση παραστάσεων-εκθέσεων και 

λαϊκοί χοροί από όλο τον κόσμο διευρύνοντας την διδακτική πράξη και απομακρύνοντας όπως 

εύστοχα παρατηρεί η Γκαρτζονίκα την διδασκαλία του χορού από τα ελληνοκεντρικά πρότυπα 
(Γκαρτονίκα,2016:151). 

Εξάλλου,καθώς η πολυπολιτισμικότητα των τελευταίων ετών έχει «μεταλλάξει την σχολική 
αίθουσα σε χώρο αλληλεπίδρασης διαφορετικών εθνικοτήτων» (Δασκαλάκης,2014:195),η 

παιδαγωγική πράξη οφείλει να αναδεικνύει τους ιδιαίτερους πολιτισμούς και να αντιμετωπίζει το 

παιδί ως εξελισσόμενο άτομο (Γκοβάρης,Ρουσάκης,2008:147).Σύμφωνα με τον Πουρκό «κάθε 
πολιτισμός φαίνεται να δημιουργεί το δικό του σώμα» (Πουρκός,2016:166) συνεπώς η ενασχόληση 

με τις χορευτικές πρακτικές άλλων πολιτισμών,μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ομαλή 
ένταξη των παιδιών στη σχολική κοινότητα και κατ’ επέκταση στην κοινωνία κατά την ενήλικη ζωή 

τους.Όπως αναφέρεται στο εν λόγω Φ.Ε.Κ.,η ποικιλία της μουσικής και της κίνησης μπορεί να 

συμβάλλει στην καλλιέργεια αισθημάτων σεβασμού προς τους υπολοίπους λαούς, να αναπτύξει την 
κινητική δημιουργικότητα,τη συνεργασία,την αυτενέργεια,την πρωτοβουλία και την 

πρωτοτυπία.Επιπροσθέτως,γνωρίζοντας την μουσικοχορευτική μας παράδοση,ο μαθητής/τρια 
έρχεται σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα του Ελληνικού λαού και παράλληλα αναπτύσσεται η 

ελληνική πολιτισμική συνείδηση (Φ.Ε.Κ. 1471/22-11-2002, κεφ.Δ’). 

Σε γενικές γραμμές, η ένταξη του μαθήματος του Χορού ως αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο 
αποτέλεσε θετική εξέλιξη καθώς διευρύνθηκε η θεματολογία του και διδάχτηκε από καθηγητές Φ.Α. 

που διέθεταν τόσο επιστημονική όσο και παιδαγωγική κατάρτιση.Όλα τα σχολεία προχώρησαν στην 
ανεύρεση χώρου και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη διδασκαλία του.Έτσι, δόθηκε αξία και θέση 

στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι για το συγκεκριμένο μάθημα.  

2.6. 2003, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών 

Καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν την ολιστική αντιμετώπιση των γεγονότων, ο 
σχεδιασμός των νέων Α.Π. προσανατολίζεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να 

διαχειρίζονται διαφορετικά επιστημονικά πεδία (Μάκρη-Μπότσαρη,2005:8).Στα πλαίσια αυτών των 
προσαρμογών,εκδίδεται το υπ’αριθ.Φ.Ε.Κ.303/13-3-2003 στο οποίο προσδιορίζονται οι γενικές 

αρχές της εκπαίδευσης ενώ στο υπ’αριθ.Φ.Ε.Κ.304/13-3-2003 ορίζεται το Δ.Ε.Π.Π.Σ. που 
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περιλαμβάνει και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής με σκοποθεσία όμοια με το υπ’αριθ.Φ.Ε.Κ.209/10-

10-1995.Αν και δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στους διδακτέους χορούς σε σχέση με το 

προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα,ωστόσο,προτείνεται η προσέγγιση διαθεματικών εννοιών όπως 
ο πολιτισμός,η παράδοση,το άτομο-σύνολο,η επικοινωνία,η αλληλεπίδραση καθώς και η 

καλλιέργεια ποικίλων ικανοτήτων των μαθητών/τριών. 
Οι ετήσιες ώρες διδασκαλίας ορίζονται στις 10 για τις τάξεις Α’ έως Δ’ και στις 12 για τις 

τάξεις Ε’και ΣΤ’.Ακολούθως,στις ενδεικτικές δραστηριότητες περιλαμβάνεται η αναζήτηση 

πληροφοριών για τους χορούς η μύηση στον ρυθμό,στο τραγούδι,στην χορευτική κίνηση και η 
ενίσχυση της αντίληψης του χορού ως πηγή ζωής (Φ.Ε.Κ.304/13-3-2003),προάγοντας την έννοια της 

«δια βίου» χορευτικής δράσης,ενώ εξακολουθεί να ενθαρρύνεται η δημιουργία συναισθημάτων 
χαράς.Ακολούθως, προτείνονται διαθεματικά σχέδια εργασίας ενώ αξίζει να τονιστεί η διάθεση στα 

σχολεία υποστηρικτικών CD με πλήθος μουσικών ακουσμάτων.  

2.7. 2010,Ο Χορός ως αυτόνομο και υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία Ε.Α.Ε.Π.  

To 2010 αποτελεί μία σημαντική χρονιά για το μάθημα του Χορού στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση καθώς για πρώτη φορά εισάγεται ως αυτόνομο και υποχρεωτικό μάθημα στα Δημοτικά 
Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) των οποίων η λήξη του 

υποχρεωτικού ωραρίου καθορίζεται στις 14:00.Στο υπ’αριθ.Φ.Ε..Κ.804/9-6-2010,ορίζονται στις 4 οι 

ώρες του μαθήματος της Φ.Α. για τις τάξεις Α’-Δ’,εκ των οποίων η μία διδακτική ώρα θα διατίθεται 
για «Χορούς».  

Εν συνεχεία,στο υπ’αριθ.(Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010),ορίζεται το Π.Σ. των νέων διδακτικών 
αντικειμένων που θα εισαχθούν στα σχολεία Ε.Α.Ε.Π.,ενώ το βασικό πλαίσιο του μαθήματος της 

Φ.Α. διατηρείται όπως αυτό καθορίζεται στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003. 

Οι θεματικές ενότητες των Ε.Π.Χ. και της Μουσικοκινητικής Αγωγής ενοποιούνται στο 
μάθημα του Χορού προκειμένου να επιτευχθεί η διεύρυνσή του.Ως εκ τούτου,οι βασικοί άξονες που 

προκύπτουν είναι:α)Ε.Π.Χ. και Μουσικοκινητική Αγωγή με δρώμενα,παιχνιδοτράγουδα 
κλπ.,β)λαϊκοί χοροί και παιχνίδια από άλλες χώρες,γ)σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης και 

δ)προετοιμασία εκδηλώσεων-παραστάσεων (Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010). 

Ο Χορός αναβαθμίστηκε σε αυτά τα σχολεία καθώς το μάθημα ήταν μονόωρο και υποχρεωτικό 
για όλα τα παιδιά των τάξεων Α’-Δ’. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις 

διαθέσιμες διδακτικές ώρες κι έχοντας ομοιογενή ηλικιακά τμήματα, μπόρεσε να οργανώσει την 
διδασκαλία του. Επιπλέον εξευρέθηκε ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.Με την εξέλιξη 

αυτή και καθώς διακρινόταν ως πρόθεση της Πολιτείας η αναβάθμιση όλων των σχολείων σε σχολεία 

με πρόγραμμα Ε.Α.Ε.Π., διαφαινόταν ότι το μάθημα είχε πλέον καθιερωθεί. 

2.8. 2016,Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου Δημοτικού Σχολείου 

Το 2016 καθορίζεται ενιαίος τύπος Δημοτικού σχολείου για όλα τα σχολεία της 
χώρας.Ταυτόχρονα αναμορφώνεται το διδακτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα.Η Φ.Α. θα διδάσκεται 

3 ώρες την εβδομάδα για τις τάξεις Α’-Δ’ και 2 ώρες για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’.Ο Χορός δεν αποτελεί 

αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο αλλά διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος της Φ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
1324/11-5-2016).Συνεπώς επιστρέφουμε στο υπ’ αριθ. Φ.Ε.Κ.304/13-3-2003. 

3. Συμπεράσματα 

Παρατηρώντας την εξέλιξη της ονομασίας -εθνικοί,ελληνικοί,ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί-

συμπεραίνουμε ότι αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με την βαρύτητα που αποδίδεται στην καλλιέργεια 
του εθνικιστικού φρονήματος μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς η συγκρότηση της εθνικής 

ταυτότητας αποτελεί διαχρονικό σκοπό.Διαφαίνεται μία διστακτική προσπάθεια καλλιέργειας της 

συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη τις τελευταίες δεκαετίες. 
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Το διδακτικό περιεχόμενο περιλαμβάνει μία σταθερή ομάδα διδακτέων χορών οι οποίοι 

διευρύνονται σταδιακά με την προσθήκη τοπικών και στην συνέχεια χορών από όλο τον κόσμο καθώς 

και διαφορετικών ειδών.Η προσπάθεια αυτή εναρμονίζεται τόσο με την προσπάθεια καλλιέργειας 
της τοπικής συνείδησης,όσο και με την διαμόρφωση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας που επιβάλλει 

την αποδοχή της πολιτισμικής διαφοροποίησης. 
Ως προς τον τρόπο ένταξής του στο σχολικό πρόγραμμα από το 1977 έως σήμερα, 

διαπιστώνεται ότι ο χορός ενσωματώνεται ως διδακτική ενότητα στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής.Εξαίρεση αποτελεί το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο στο οποίο αποτελεί αυτόνομο αλλά 
επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο και το σχολείο Ε.Α.Ε.Π. στο οποίο αποτελεί υποχρεωτικό και 

αυτόνομο μάθημα. 
Συνοπτικά,παρατηρείται ότι το πρώτο επίσημο Α.Π. της Μεταπολιτευτικής περιόδου επιδιώκει 

την σύνδεση με το ιστορικό παρελθόν ενθαρρύνοντας την πραγματοποίηση των μαθημάτων του 

χορού κατά «τις βροχερές μέρες».Εν συνεχεία,την δεκαετία του 1980,η ανωτατοποίηση της Εθνικής 
Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) καθώς και η συνακόλουθη ανάπτυξη της επιστημονικής προσέγγισης,έδωσαν νέα 
ώθηση τόσο στο μάθημα της Φ.Α. όσο και του χορού ενώ η προσέγγιση χορευτικών μοτίβων 

διαφορετικών λαών αναδεικνύει την διάθεση εξωστρέφειας της εκπαιδευτικής πολιτικής.Την 

επόμενη δεκαετία, εισάγεται η ενότητα της  «μουσικοκινητικής αγωγής» και η διδασκαλία του χορού  
προσεγγίζεται με βάση το τρίπτυχο «κίνηση-λόγος-μουσική».Στο πλαίσιο αυτό,η καθιέρωση του όρου 

«Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» στην επίσημη εκπαίδευση δίνει έμφαση στο ιστορικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο του χορού.Την δεκαετία του 2000,οι προτεινόμενες δραστηριότητες προάγουν 

την έννοια της «δια βίου» χορευτικής δράσης κι ενθαρρύνουν την διαθεματική προσέγγιση  

εννοιών.Επιπροσθέτως, η σύνδεση του σκοπού του μαθήματος με την ανάπτυξη της προσωπικότητας 
των μαθητών/τριών αποτελεί σημαντική παρέμβαση μέσω της οποίας αναδεικνύονται οι πολλαπλές 

επιδράσεις που ασκούνται στα παιδιά κατά την διδασκαλία του Χορού αποδίδοντάς του ευρύτερη 
εκπαιδευτική αξία.Η θεσμοθέτηση των Ολοήμερων σχολείων το 2002  αποτέλεσαν το πεδίο για την 

αυτονόμηση του αντικειμένου του Χορού,ενώ η παρουσία του ως αυτόνομου και υποχρεωτικού 

διδακτικού αντικειμένου στα σχολεία Ε.Α.Ε.Π. έδωσε νέα ώθηση στο μάθημα.Το έτος 2016,η 
κατάργηση των σχολείων Ε.Α.Ε.Π. οδηγεί στην λειτουργεία των σχολικών μονάδων σύμφωνα με 

όσα ορίζονται το έτος 2003 με τον Χορό να αποτελεί διδακτική ενότητα στα πλαίσια του μαθήματος 
της Φ.Α. 

Εν κατακλείδι, με την παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να αναδείξουμε την θέση του χορού 

στην σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον,ευελπιστούμε ο 
Χορός να μην αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας «κατά τις βροχερές ημέρες» αλλά να αποκτήσει την 

θέση που του αξίζει,ως αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο,σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν ενσωματώνοντας 

αξίες συνδεδεμένες με την ιστορία του τόπου τους.  
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ΦΕΚ 1139/23-9-2006 

ΦΕΚ 804/9-6-2010 

ΦΕΚ 1139/28-7-2010 
ΦΕΚ 1324//11-5-2016 

 Ανακτήθηκαν στις 5/4/2021 από http://www.et.gr/ 

Παράρτημα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σημαντικότερα σημεία των Φ.Ε.Κ. που ορίζουν το 

Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α/θμιας και σχετίζονται με την διδασκαλία 

του Χορού από το 1977 έως σήμερα. 

ΕΤΟΣ Φ.Ε.Κ. ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΧΟΡΟΥ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

1977 

Φ.Ε.Κ.347/ 
12-11-1977 

Π.δ.1034 
Διδασκόμενα 

μαθήματα , 
αναλυτικό κ 
ωρολόγιο 

πρόγραμμα 
δημοτικού  

Αγωγή ,ανάπτυξη 
σωματικών και 

διανοητικών 
ικανοτήτων, γνώση 

ιστορικού και φυσικού 
κόσμου , 
καλλιέργεια 

παρατηρητικότητας, 
στοχασμού και 

ευαισθησίας, 
αφύπνιση ηθικής 
συνείδησης, βάσεις 

θρησκευτικής, εθνικής 
και ανθρωπιστικής 

αγωγής.(Αρθ11,Ν.309/
1976) 

Ενίσχυση 
ψυχοσωματικής 

διάπλασης, 
αφύπνιση των 

«κλίσεων» 
ανάπτυξη φυσικών 
ικανοτήτων, τόνωση 

ψυχικής υγείας, 
διαμόρφωση 

ελεύθερης και 
δημιουργικής 
προσωπικότητας 

Άσκηση σώματος με 
αρμονία, χάρη και 

ευρυθμία κινήσεων, 
διατήρηση εθνικής 

και καλλιτεχνικής 
παράδοσης 
,σύνδεση με 

ιστορικό παρελθόν 
του έθνους 

Γυμναστική: 
Α’,Β’,Γ’,Δ’ : 

2 ώρες/εβδ 
Ε’,ΣΤ’: 

1ώρα/εβδ 
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις- 

αθλητισμός: 
Δ’,Ε’,ΣΤ’ 

 2 ώρες/εβδ 
 

Α’ κ Β΄ τάξη 
ρυθμικά παιχνίδια, 

χοροί 
Γ’ κ Δ 

Καλαματιανός , 
Τσάμικος και 
τοπικοί χοροί 

Ε’ κ ΣΤ’ όπως Γ’ κ 
Δ΄ 

Ελληνικοί χοροί τις 
βροχερές μέρες 
(γενικές οδηγίες) 

1982 

Φ.Ε.Κ.107/ 

31-8-1982 
Π.Δ.583 

Αναλυτικό κ 
ωρολόγιο 
πρόγραμμα Α’ κ 

Β’ δημοτικού 

Ελευθερία, 

προβληματισμός, 
α)εξοικείωση με 

ηθικές, θρησκευτικές, 
πολιτικές, αισθητικές 
κ.λ.π. αξίες εθνικές, 

κοινωνικοοικονομικές, 
β)γνωστική σφαίρα , 

γ) κοινωνικοποίηση 

 Βελτίωση 

ψυχοσωματικής 
διάπλασης, 

καλλιέργεια 
κινητικών 
δυνατοτήτων και 

κλίσεων, 
προετοιμασία για 

ένταξη ως 
δημιουργικό μέλος 
στο κοινωνικό 

σύνολο 

Επαφή με την 

παράδοση, 
καλλιέργεια ρυθμού 

Γυμναστική: 

 Α’ κ Β΄, 
 2 ώρες/εβδ, 

Α’ κ Β’ τάξη 

εισαγωγή στους 
Πανελλήνιους και 

τοπικούς, Επαφή με 
την παράδοση , 
καλλιέργεια ρυθμού, 

1988 

Φ.Ε.Κ.168/12-

8-1988 
Τεύχος 
α’,σελ:2987- 

2999, 
Αναλυτικό 

πρόγραμμα του 
μαθήματος 
Φυσικής 

Αγωγής των Γ’, 
Δ’, Ε’, και ΣΤ’ 

τάξεων του 
Δημοτικού 
σχολείου 

 Βελτίωση 

ψυχοσωματικής 
διάπλασης, 
καλλιέργεια 

κινητικών 
δυνατοτήτων και 

κλίσεων, 
προετοιμασία για 
ένταξη ως 

δημιουργικό μέλος 
στο κοινωνικό 

σύνολο 

Να μάθουν 

βασικούς 
βηματισμούς των 
πανελλήνιων χορών, 

των απλών χορών 
της περιοχής του κι 

άλλων χορών, 
Συμμετοχή σε 
πολιτιστικές 

εκδηλώσεις της 
περιοχής 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

 
Διδασκαλία πανελλήνιων, τοπικών κι  
άλλων χορών, 

Γ’ -Δ’: 
Μπορούν να διδαχτούν κι άλλες μορφές χορού 

όπως κλασικός και σύγχρονος καθώς και ξένοι 
λαϊκοί, 
Συρτός ή Καλαματιανός, Τσάμικος ή 

κλέφτικος 
Ε’-ΣΤ’: Συρτός ή καλαματιανός, Τσάμικος ή 

κλέφτικος, γιατρός Ηπείρου, Φυσούνι 
Πρέβεζας, Ακριτικός Φλώρινας ή 
Μπουφιώτικος, Τριπάτι ή ποδαράκι 

|Ανατολικής Ρωμυλίας, Πεντοζάλης Κρήτης, 
Τσακώνικος Πελοποννήσου, Χορός Βέροιας, 

Καραγκούνα Θεσσαλίας 
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1995 

Φ.Ε.Κ.209/10-
10-1995,τεύχος 

α’, 
σελ:6223-6229 
Αναλυτικό 

πρόγραμμα του 
μαθήματος 

Φυσικής 
Αγωγής του 
Δημοτικού 

Σχολείου 

 Σωματική ανάπτυξη, 
ψυχική και 

πνευματική 
καλλιέργεια, 
αρμονική ένταξη 

στην κοινωνία. 
Ειδικότεροι σκοποί: 

κινητικοί, 
βιολογικοί, 
κοινωνικοί, ηθικοί, 

αισθητικοί, 
γνωστικοί 

 Α’ – Β’:7 ώρες/χρόνο, 
Γ’-Δ’:6 ώρες/χρόνο 

Ε’-ΣΤ’:12 ώρες/χρόνο 

Α’ -Β’: συρτός στα 
τρία, τοπικός χορός, 

γρήγορο χασάπικο, 
Αϊ Γιώργης, 
Γ’ -Δ’: καραγκούνα , 

τοπικός χορός, 
παλαμάκια, 

ποδαράκι, συρτός 
νησιώτικος, 
τσακώνικος 

Ε’-ΣΤ’: 
Ζωναράδικος, 

πεντοζάλη, συρτός 
καλαματιανός, 
τοπικοί χοροί, 

έντεκα, τικ 
μονό,τσάμικο 

 

ΕΤΟΣ Φ.Ε.Κ. ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΧΟΡΟΥ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

2002 

Φ.Ε.Κ.1471/22-
11-2002 τεύχος 

β’, σελ:- 19575-
19576 
Ορισμός 

προγραμμάτων 
σπουδών, 

ωραρίου 
λειτουργίας  και 
ωρολογίου 

προγράμματος 
ολοήμερου 

δημοτικού 
σχολείου  

Στόχος ολοήμερου: 
εμπέδωση γνώσεων 

και δεξιοτήτων που 
διδάσκονται στο 
πρωινό, εμπλουτισμός 

του πρωινού 
προγράμματος με 

επιπλέον αντικείμενα, 
κινητική ανάπτυξη, 
κοινωνικοποίηση, 

γνώσεις 
μουσικοχορευτικής 

παράδοσης, ήθη κι 
έθιμα, καλλιέργεια 
ελληνικής 

πολιτισμικής 
συνείδησης 

 Ανάπτυξη 
ψυχοκινητικού 

τομέα, αισθητικής 
εκτίμησης, 
προσωπικότητας και 

κοινωνικής 
συμπεριφοράς 

Αποτελεί μάθημα 
«επιλογής», 2 ώρες/ 

εβδομάδα 

Α’,Β’Γ: κινητική 
δημιουργικότητα, 

ελληνικοί 
παραδοσιακοί χοροί 
Δ’, Ε’, ΣΤ’: κινητική 

δημιουργικότητα, 
ελληνικοί 

παραδοσιακοί χοροί, 
Λαϊκοί χοροί από 
όλο τον κόσμο, 

οργάνωση 
παραστάσεων και 

εκθέσεων 

2003 

Φ.Ε.Κ.304/ 
13-3-
2003,Διαθεματι

κό ενιαίο 
πλαίσιο 

προγραμμάτων 
σπουδών και 
αναλυτικά 

προγράμματα 
Δημοτικού-

Γυμνασίου 

 Σωματική ανάπτυξη, 
ψυχική και 
πνευματική 

καλλιέργεια, 
αρμονική ένταξη 

στην κοινωνία. 
Ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων, 

καλλιέργεια 
φυσικών 

ικανοτήτων, 
ενίσχυση υγείας. 

Παράδοση, 
Πολιτισμός, 
αντιληπτικές 

ικανότητες, 
κιναισθητική, 

ακουστική 
αντίληψη, 
ικανότητες 

συντονισμού, 
κίνηση 

Α’ -Ε’:10 ώρες/έτος 
ΣΤ’:12 ώρες/έτος 

Α’ και Β’ : Συρτό 
στα τρία, Αϊ Γιώργη, 
γρήγορο χασάπικο, 

τοπικό χορό 
Γ’ και Δ’: 

καραγκούνα, συρτό 
νησιώτικο 
,παλαμάκια, 

ποδαράκι, 
τσακώνικος, τοπικοί 

χοροί , Ε’ και ΣΤ’: 
επανάληψη, 
πεντοζάλι, τικ 

2006 

Φ.Ε.Κ. 
1139/23-9-

2006,τεύχος 
β,σελ:15509-
15511,αναμόρφ

ωση ωρολογίων 
προγραμμάτων 

των 28 
Ολοήμερων 
Πειραματικών 

σχολείων 

   Ο χορός ορίζεται ως 
πρόσθετο γνωστικό 

αντικείμενο, 2 
ώρες/εβδομάδα 

 

2010 

Φ.Ε.Κ.804/9-6-

2010,Ωρολόγια 
προγράμματα 
δημοτικών 

σχολείων με 
ενιαίο 

αναμορφωμένο 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 

   Α’ -Δ’: μία ώρα / 

εβδομάδα   από την 
Φυσική Αγωγή 
διατίθεται για χορό 
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2010 

Φ.Ε.Κ.1139/ 
28-7-2010, 

Πρόγραμμα 
σπουδών νέων 
διδακτικών 

αντικειμένων 
που θα 

εισαχθούν σε 
ΕΑΕΠ 

 Ψυχοκινητικός, 
γνωστικός, 

συναισθηματικός 
τομέας 

Ψυχοκινητικός 
τομέας, αισθητική 

εκτίμηση, 
προσωπικότητα, 
κοινωνική 

συμπεριφορά 

Α’ ,Β’,Γ’,Δ τάξη:32 
ώρες/ έτος 

 

Α’,Β,’Γ’,Δ’: 
Μουσικοκινητική, 

Παραδοσιακοί χοροί, 
λαϊκοί χοροί και 
παιχνίδια άλλων 

χωρών, 
Α’ κ Β’: σύγχρονες 

μορφές χορευτικής 
έκφρασης, 
προετοιμασία 

εκδήλωσης- 
παράστασης 

2016 

Φ.Ε.Κ.1324 
/11-5-2016 
Ωρολόγιο 

πρόγραμμα 
ενιαίου τύπου 

ολοήμερου 
δημοτικού 
σχολείου 

   Σημείωση: δεν 
αναφέρεται το  
μονόωρο μάθημα του 

χορού για τις τάξεις Α’ 
– Δ’ 
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Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις 

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Αλεβίζος Χρυσοβαλάντης  

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 

Τριχάς Νικόλαος  

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο 

 
Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος  

Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο έχει διττό σκοπό. Πρωταρχικά να διαφωτίσει τις πτυχές της παιχνιδοποίησης 
στην εκπαίδευση καθώς και τα βασικά συστατικά της ώστε αυτή να καθίσταται επιτυχημένη. 

Δευτερευόντως να αναδείξει πρακτικές παιχνιδοποίησης που εφαρμόζονται στο σύγχρονο 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση 
της πληροφορικής στη ζωή μας, αποτελεί εχέγγυο για την υποστήριξη τέτοιων εγχειρημάτων και 

στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Τόσο στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων 
όσο και στους υπόλοιπους κλάδους της επιστήμης δύναται να βρει ανταπόκριση, αφού τα συστατικά 

ενός παιχνιδοποιημένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αποτελούν εν γένει κινητήρια δύναμη για 

ανακάλυψη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η νέα παιδαγωγική πρακτική οφείλει να εξέλθει από τον 
στείρο χαρακτήρα της παθητικότητας που την διακατέχει και να γίνει παιγνιώδης χωρίς να στερείται 

του στόχου της.  
 

Λέξεις κλειδιά: παχνιδοποίηση, εκπαίδευση, εκπαιδευτικές πρακτικές 

1. Εισαγωγή 

Το παιχνίδι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ήταν σημείο αναφοράς στην ψυχαγωγία του 

ανθρώπινου είδους. Πέραν των ψυχαγωγικών του ιδιοτήτων προσέφερε δεξιότητες και πεδίο 
κοινωνικοποίησης των εμπλεκομένων σε αυτό. Με την πάροδο των χρόνων και φτάνοντας στις 

σύγχρονες κοινωνίες, άρχισε να αναγνωρίζεται και η εκπαιδευτική του αξία με ολοένα και 

περισσότερους ερευνητές να υποδεικνύουν τη χρήση του ως μέσο βιωματικής μάθησης. Μοιραία 
λοιπόν, η ίδια η εκπαιδευτική λειτουργία άρχισε να υιοθετεί στοιχεία των παιχνιδιών στη μαθησιακή 

διαδικασία μέσω παιχνιδοποιημένων στοιχείων. 
Η παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση θεωρείται αναποτελεσματική και πολλές φορές βαρετή 

από αρκετούς μαθητές. Αν και οι εκπαιδευτικοί αναζητούν συνεχώς καινοτόμες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις, συμφωνείται σε μεγάλο βαθμό ότι τα σχολεία στη σημερινή εποχή αντιμετωπίζουν 
σοβαρό πρόβλημα ως προς την παρακίνηση των μαθητών για ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή 

διαδικασία (Lee & Hammer, 2011). Η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως εργαλείων μάθησης είναι 
μία πολλά υποσχόμενη προσέγγιση λόγω των δυνατοτήτων των παιχνιδιών για διδασκαλία και του 

γεγονότος ότι ενισχύουν όχι μόνο τη γνώση αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως την επίλυση 
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προβλημάτων, τη συνεργασία και την επικοινωνία. Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν διάφορους 

μηχανισμούς προκειμένου να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αλληλεπιδράσουν, συχνά με 

μοναδική ανταμοιβή τη χαρά του παιχνιδιού και την ικανοποίηση της νίκης. Ωστόσο, είναι δύσκολη 
η δημιουργία ενός πολύ ελκυστικού, πλήρους εκπαιδευτικού παιχνιδιού μιας και είναι αρκετά 

χρονοβόρα και δαπανηρή (Kapp, 2012), ενώ στοχεύει συνήθως μόνο σε ένα σύνολο μαθησιακών 
στόχων που επιλέχθηκαν από το σχεδιαστή του. Επιπλέον, η αποτελεσματική υιοθέτηση των 

εφαρμογών αυτών στην τάξη, απαιτεί συγκεκριμένη τεχνική υποδομή και κατάλληλη παιδαγωγική 

ολοκλήρωση. Σε αντίθεση με την ανάπτυξη περίπλοκων παιχνιδιών που είναι χρονοβόρα και οι 
σχεδιαστικές τους απαιτήσεις είναι μεγάλες, η προσέγγιση της παιχνιδοποίησης προτείνει τη χρήση 

στοιχείων σκέψης και σχεδίασης παιχνιδιών για την αύξηση της αφοσίωσης και των κινήτρων των 
μαθητών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στο συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας της 

παιχνιδοποίησης και η περιγραφή του πλαισίου εφαρμογής της στην εκπαιδευτική  πρακτική, ενώ 
αναδεικνύονται σύγχρονες πρακτικές εκπαιδευτικής παιχνιδοποίησης σε διεθνές επίπεδο.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η έννοια του παιχνιδιού 

Ένας από τους πιο καθιερωμένους ορισμούς του παιχνιδιού προέρχεται από το σχεδιαστή και 

παραγωγό παιχνιδιών Sid Meier, ο οποίος αναφέρει ότι «ένα παιχνίδι είναι μια σειρά από 
ενδιαφέρουσες και γεμάτες νόημα επιλογές που κάνει ο παίκτης για την επίτευξη ενός σαφούς και 

συναρπαστικού επιτεύγματος». Πριν από τον ορισμό του Meier, το παιχνίδι οριζόταν συνήθως ως «η 
δραστηριότητα που κατευθύνεται προς την επίτευξη συγκεκριμένης κατάστασης, χρησιμοποιώντας μόνο 

μέσα που επιτρέπονται από ειδικούς κανόνες, όταν τα μέσα αυτά έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής 

από την απουσία των κανόνων, και όπου ο μόνος λόγος αποδοχής είναι ένας τέτοιος περιορισμός να 
καταστήσει δυνατή μια τέτοια δραστηριότητα» (Suits, 1967). Το παιχνίδι έχει επίσης οριστεί ως 

«δραστηριότητα βασισμένη σε κανόνες με καθορισμένους στόχους» (Groh, 2012), «ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους παίκτες» (Dempsey et al., 2002) ή «ένα 

σύστημα στο οποίο οι παίκτες ασχολούνται με μία τεχνητή σύγκρουση, που ορίζεται από κανόνες, το 

οποίο οδηγεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα» (Salen & Zimmerman, 2004). 
Ένα παιχνίδι μπορεί να μην ενδιαφέρει ορισμένους. Οι άνθρωποι συμμετέχουν περιστασιακά 

σε ένα παιχνίδι στα πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων τους ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον που 
μπορεί να έχουν για το ίδιο το παιχνίδι. Συνεπώς, το ενδιαφέρον για το παιχνίδι δεν αποτελεί εξ 

ορισμού απαραίτητο στοιχείο. Πολλές φορές, ένας απλός κανόνας και μια απλή δραστηριότητα 

αρκούν για κάποια παιχνίδια. Η δραστηριότητα μπορεί να είναι από μόνη της ένα παιχνίδι. Σύμφωνα 
με τους Kim et al. (2018), το παιχνίδι είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες. Ο Koster (2005) 

προσέθεσε στον ορισμό του παιχνιδιού την έννοια της συναισθηματικής αντίδρασης με βάση την 
ιδέα της διασκέδασης. Έτσι, ορίζει το παιχνίδι σαν ένα σύστημα στο οποίο οι παίκτες συμμετέχουν 

σε μία αφηρημένη πρόκληση που ορίζεται από σαφείς κανόνες, διαδραστικότητα και 

ανατροφοδότηση, και η οποία οδηγεί σε ποσοτικό προσδιορισμό, καθώς και σε ένα αποτέλεσμα που 
προκαλεί συχνά μια συναισθηματική αντίδραση. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι ένα παιχνίδι είναι ένα σύστημα που ορίζεται από σαφείς κανόνες, 
οι οποίοι και καθορίζουν το τελικό μετρήσιμο αποτέλεσμα (σκορ). Οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι 

ονομάζονται παίκτες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν και πολλές φορές συνεργάζονται προκειμένου να 
επιτύχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος από μόνος του αποτελεί μία πρόκληση, ενώ κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού πρέπει να παρέχεται σαφής ανατροφοδότηση για το αποτέλεσμα της 

προσπάθειας των παικτών. Οι αποστολές τις οποίες καλούνται να φέρουν εις πέρας οι παίκτες θα 
πρέπει να είναι επαρκώς δύσκολες ώστε να μην καταντούν βαρετές αλλά και επαρκώς εύκολες ώστε 

να μη θεωρηθούν αδύνατες προς επίτευξη. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται να παραμένει ζωντανό 
το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα η συμμετοχή στο παιχνίδι συνήθως γεννά έντονα 
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συναισθήματα στους παίκτες. Το τελευταίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επιτυχία ενός 

παιχνιδιού. Η εθιστικότητα, εξάλλου, των παιχνιδιών αποτελεί ένα θέμα αυξανόμενου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος (Entwistle et al., 2020; Griffiths et al., 2012). Έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού εκκρίνονται στον εγκέφαλο των παικτών ορμόνες όπως η αδρεναλίνη και 

η ντοπαμίνη (Koepp et al., 1998), οι οποίες δημιουργούν συναισθήματα χαράς και ευχαρίστησης. 
 

2.2. Η έννοια της παιχνιδοποίησης 

Η παιχνιδοποίηση (gamification) ως όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ενσωμάτωση 
μηχανισμών παιχνιδιού σε ένα περιβάλλον μη παιχνιδιού (Deterding et al., 2011). Η πρακτική αυτή 

αξιοποιεί τα στοιχεία που κάνουν ένα παιχνίδι διασκεδαστικό (π.χ. κανόνες, προκλήσεις, αποστολές, 
βαθμολόγηση, ανταμοιβές, ανταγωνισμός με άλλους), για να ενισχύσει την εμπλοκή του χρήστη σε 

άλλους τομείς δραστηριότητας. Στόχος, συνήθως, είναι η ενίσχυση της εμπειρίας του χρήστη και 

ακολούθως η εμπλοκή του με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία.  
Στην πορεία η παιχνιδοποίηση ως όρος διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει τελικά και άλλα 

χαρακτηριστικά: 

• Τη διαδικασία της χρήσης παιχνιδιών σαν σκέψη και των μηχανισμών του παιχνιδιού για την 

επίλυση προβλημάτων (Deterding et al., 2011). 

• Την αξιοποίηση των στοιχείων, της δυναμικής και του πλαισίου του παιχνιδιού για την 

πρόκληση επιθυμητών συμπεριφορών (Lee & Hammer, 2011). 

• Την παιχνιδοποίηση η οποία χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς αισθητική και σκεπτικό του 

παιχνιδιού για να εμπλέξει τους συμμετέχοντες, να προκαλέσει αντίδραση, να προωθήσει τη 
μάθηση και την επίλυση προβλημάτων (Kapp, 2012). 

• Την παιχνιδοποίηση που εφαρμόζει τις αρχές σχεδίασης του παιχνιδιού σε ποικίλες 

δραστηριότητες εκτός παιχνιδιού, μία εκ των οποίων είναι και η εκπαίδευση (Nah et al., 

2013). 

Εξετάζοντας ένα προς ένα τα βασικά συστατικά της παιχνιδοποίησης που προκύπτουν από τους 

παραπάνω ορισμούς, ο Kapp (2012) αποκωδικοποιεί αυτές τις έννοιες ως εξής: 

• Η βάση είναι το παιχνίδι (Game-Based): Ένα παιχνίδι αποτελεί ένα σύστημα στο οποίο οι 

εμπλεκόμενοι συμμετέχουν σε μία αφηρημένη πρόκληση που καθορίζεται από κανόνες, 
διαδραστικότητα και ανατροφοδότηση, η οποία καταλήγει σε ένα ποσοτικά ικανό 

αποτέλεσμα που δημιουργεί ιδανικά μια συναισθηματική αντίδραση. Ο στόχος είναι να 

δημιουργηθεί ένα παιχνίδι στο οποίο οι άνθρωποι να θέλουν να επενδύσουν χρόνο, ενέργεια 
και φαιά ουσία. 

• Μηχανισμοί (Mechanics): Οι μηχανισμοί της συμμετοχής σε ένα παιχνίδι περιλαμβάνουν 

επίπεδα, επιτεύγματα, βαθμολογίες και χρονικούς περιορισμούς. Αυτά είναι στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται σε πολλά παιχνίδια. Οι μηχανισμοί από μόνοι τους είναι ανεπαρκείς για να 
μετατρέψουν μια βαρετή εμπειρία σε μία ελκυστική εμπειρία τύπου παιχνιδιού, ωστόσο 

αποτελούν δομικά και κρίσιμα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της 

παιχνιδοποίησης.  

• Αισθητική (Aesthetics): Χωρίς τη χρήση ωραίων γραφικών και μίας καλά σχεδιασμένης 
εμπειρίας παίκτη, η παιχνιδοποίηση δεν μπορεί να είναι επιτυχής. Η διεπαφή του χρήστη ή η 

εμφάνιση και η αίσθηση μιας εμπειρίας είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο στη διαδικασία της 

παιχνιδοποίησης. Το πώς η εμπειρία του παιχνιδιού βιώνεται από τον παίκτη, επηρεάζει σε 
μεγάλο βαθμό την προθυμία του να αποδεχτεί την παιχνιδοποίηση.  

• Σκεπτικό παιχνιδιού (Game Thinking): Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της 

παιχνιδοποίησης. Είναι η ιδέα να σκεφτόμαστε μια καθημερινή εμπειρία όπως το τζόκινγκ ή 

το τρέξιμο και η μετατροπή της εμπειρίας αυτής  σε μία δραστηριότητα που διαθέτει στοιχεία 
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ανταγωνισμού, συνεργασίας, εξερεύνησης και αφήγησης. Είναι ο τρόπος που θα μετατραπεί 

το τρέξιμο σε μια κοινωνική διαδικασία. Οι φίλοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους ενώ 

ταυτόχρονα ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. 

• Συμμετοχή - Εμπλοκή (Engage): Ένας σαφής στόχος της διαδικασίας της παιχνιδοποίησης 

είναι να κερδηθεί η προσοχή ενός ατόμου και η συμμετοχή του στη διαδικασία που έχει 
σχεδιαστεί και αναπτυχθεί. Η συμμετοχή των παικτών αποτελεί πρωταρχικό στόχο της 

παιχνιδοποίησης.  

• Άνθρωποι – Συμμετέχοντες (People): Αυτοί μπορεί να είναι εκπαιδευόμενοι, καταναλωτές 

ή παίκτες. Είναι όσοι θα λάβουν μέρος και θα δραστηριοποιηθούν ενεργά στη δημιουργική 
διαδικασία.  

• Υποκίνηση (Motivate action): Το κίνητρο είναι μια κατευθυντήρια διαδικασία που 

ενεργοποιεί, δίνει σκοπό ή νόημα στις πράξεις και στη συμπεριφορά. Σε ατομικό επίπεδο και 

αναφορικά με την παρακίνηση, η πρόκληση δεν πρέπει να είναι υπερβολικά δύσκολη ή πολύ 
απλή. Η παρακίνηση της συμμετοχής σε μία δράση ή δραστηριότητα, είναι από τα βασικά 

στοιχεία της παιχνιδοποίησης.  

• Προώθηση της μάθησης (Learning promotion): Η παιχνιδοποίηση δύναται να 

χρησιμοποιείται για την προώθηση της μάθησης επειδή αρκετά από τα στοιχεία του 
παιχνιδιού είναι βασισμένα στην εκπαιδευτική ψυχολογία. Περιλαμβάνει τεχνικές τις οποίες 

οι καθηγητές και οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η βαθμολόγηση των δραστηριοτήτων με πόντους, τα σχόλια 
βελτίωσης και η ενθάρρυνση για συνεργασία. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το παιχνίδι 

διεγείρει το ενδιαφέρον και παρακινεί τους εκπαιδευόμενους σε μία αποτελεσματική 
διαδικασία μάθησης.  

• Επίλυση προβλημάτων (Solve problems): Η παιχνιδοποίηση παρέχει μεγάλες δυνατότητες 

ως προς την επίλυση προβλημάτων. Τα παιχνίδια λόγω της συνεργατικής τους φύσης 

προωθούν την ομαδική επίλυση προβλημάτων. Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός που 

χαρακτηρίζει τα παιχνίδια ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προσπαθούν ολοένα και 

περισσότερο για την επίτευξη των στόχων. 

Ο βασικότερος λόγος της επιτυχίας της παιχνιδοποίησης, είναι το γεγονός ότι ικανοποιεί 
σημαντικές ανθρώπινες ανάγκες όπως η επιβράβευση, η αίσθηση κύρους, το αίσθημα κατορθώματος 

και προσωπικής έκφρασης, η διασκέδαση, και τέλος ο συναγωνισμός με συμπαίκτες (Βιντζηλαίου, 

2015). Οι Dicheva et al. (2015), αναφέρουν ότι τα βασικά στοιχεία των παιχνιδιών που 
χρησιμοποιούνται στην παιχνιδοποίηση να είναι τα ακόλουθα: 

• Οι πόντοι (points) / βαθμολογία που κερδίζει κάθε παίκτης μετά από την επιτυχή 

ολοκλήρωση μίας αποστολής. 

• Οι πίνακες κατάταξης (leaderboards) οι οποίοι περιλαμβάνουν τους παίκτες που 

συμμετέχουν στο παιχνίδι. Οι άνθρωποι λατρεύουν να ανταγωνίζονται με τους φίλους τους 

και έχουν το κίνητρο να σκοράρουν υψηλότερα, γεγονός που προσθέτει ακόμα περισσότερη 
διασκέδαση στην εμπειρία.  

• Τα σήματα (badges) με τα οποία επιβραβεύεται κάποιος παίκτης που κατάφερε να πετύχει 

κάποιο σημαντικό κατόρθωμα μέσα στο παιχνίδι.  

• Οι ανταμοιβές - μπορεί να είναι εικονικές ή πραγματικές. 

2.3. Η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση  

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς παιχνιδοποίησης ανήλθε σε 960,5 εκ. δολάρια το 2014 και 
αναμένεται να φθάσει τα 22,9 δισ. δολάρια μέχρι το 2022. Αυτά τα νούμερα καταδεικνύουν με 

χαρακτηριστικό τρόπο την τεράστια βιομηχανία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ανάπτυξη 
σχετικών εφαρμογών, οι οποίες φυσικά ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενό τους και τους τομείς 

εφαρμογής τους. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη άνθηση η ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
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εφαρμογών παιχνιδοποίησης. Ουσιαστικά εδώ αναφερόμαστε σε μία σύγκλιση των παιχνιδιών και  

εκπαίδευσης, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της μάθησης μέσα από το παιχνίδι, το συναγωνισμό 

και την επιβράβευση. Η εκπαίδευση μέσω της τεχνικής της παιχνιδοποίησης αναμφισβήτητα ενισχύει 
το βαθμό εμπλοκής των εκπαιδευομένων. Η γέννηση έντονων και θετικών συναισθημάτων κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού, προκαλεί μία αντίστοιχα θετική εμπειρία γύρω από το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, και ως εκ τούτου ο εκπαιδευόμενος επιδιώκει την επιστροφή του σε αυτό. 

Πολλές έρευνες όπως αυτές των Nah et al. (2014) καθώς και των Su και Cheng (2015), έδειξαν 

ότι η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να βελτιώσει αισθητά τα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Ο Mayo (2009) θεωρεί ότι τα παιχνιδοποιημένα μαθήματα επιδρούν 

θετικά στα μαθησιακά αποτελέσματα. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε συγκρίνοντας τις επιδόσεις 
μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων μαθητών. Η πρώτη ομάδα είχε παρακολουθήσει διάφορα 

μαθήματα με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και η δεύτερη τα ίδια μαθήματα αλλά με μεθόδους 

παιχνιδιοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του, έδειξαν ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν 
παιχνιδοποιημένα μαθήματα απέδωσαν τουλάχιστον 7,2% καλύτερα σε σχέση με το άλλο γκρουπ 

μαθητών. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στο μάθημα της βιολογίας η διαφορά αυτή έφτασε στο 
40%. 

2.4. Εφαρμογές παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση  

Ακολούθως παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές και χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής 
της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση. 

2.4.1. Classcraft 

Το Classcraft (https://www.classcraft.com) αναπτύχθηκε από τον Shawn Young, καθηγητή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον Καναδά. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων που δημιουργήθηκε 

με στόχο κυρίως την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.  Έκτοτε χρησιμοποιείται στην 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πολλές χώρες. Οι μαθητές σε μια τάξη που 

χρησιμοποιούν το Classcraft καλούνται να επιλέξουν από μία σειρά χαρακτήρων, όπως μάγους, 
πολεμιστές και θεραπευτές. Κάθε χαρακτήρας στο παιχνίδι διαθέτει διαφορετικούς πόντους υγείας, 

δράσης, εμπειρίας, ισχύος και χρυσά κομμάτια, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
Πίνακας 1: Κατηγορίες πόντων στο Classcraft 

Είδη πόντων Περιγραφή 

Πόντοι Υγείας (ΠΥ) Εναπομείνασα ενέργεια ζωής του χαρακτήρα 

Πόντοι Εμπειρίας (ΠΕ) Κερδίζονται όταν οι μαθητές επιδεικνύουν επιθυμητές 

συμπεριφορές τις οποίες εισάγει ο εκπαιδευτικός 

Πόντοι Δράσης (ΠΔ) Ξοδεύονται όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους 

Χρυσά Κομμάτια (ΧΚ) Κερδίζονται όταν αναγνωριστούν επιπρόσθετες προσπάθειες 
και ιδιαίτερη συνεισφορά του μαθητή 

Πόντοι Ισχύος (ΠΙ) Κερδίζονται όσο οι μαθητές ανεβαίνουν επίπεδο και 

χρησιμοποιούνται για την απόκτηση νέων δυνάμεων 

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν κάθε πόντο ανάλογα με τις ανάγκες τους (βλ. 
Πίνακα 2). 

 
Πίνακας 2: Παράδειγμα αντιστοίχισης πόντων του Classcraft με τη μαθησιακή συμπεριφορά στην τάξη 

Τύποι πόντων Συμπεριφορά Πόντοι 

Πόντοι εμπειρίας Εύρεση λαθών σε μαθησιακό υλικό 50 

Επίτευξη τουλάχιστον 70% σε κάποιο τεστ 30 

Απάντηση σε ερωτήσεις μέσα στην τάξη 60 

Βοήθεια άλλων μαθητών 75 
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Ενθουσιώδης συμμετοχή σε δραστηριότητες στην τάξη 100 

Πόντοι υγείας Αργοπορημένη προσέλευση -10 

Ενόχληση στην τάξη -5 

Υποβολή ανολοκλήρωτων εργασιών -10 

Μη συμμετοχή σε δραστηριότητες στην τάξη -20 

Επίτευξη λιγότερο από 60% σε κάποιο τεστ -5 

Πόντοι ισχύος Βοήθεια άλλων μαθητών με τις δικές τους δυνάμεις 5 

 
Ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετική πολιτική διαμοιρασμού των πόντων 

ανάλογα με τους χαρακτήρες του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, ο καθηγητής μπορεί να επιτρέψει 
στους μαθητές που επιλέγουν μάγο να καθυστερήσουν την προσέλευση στην τάξη έως και 2 λεπτά. 

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη στο να βοηθήσει κάποιους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες. Για παράδειγμα, ορισμένοι μαθητές δεν έχουν αρκετό χρόνο για να προσέλθουν στην τάξη 
λόγω του φορτωμένου προγράμματός τους. Έτσι, με την ικανότητα ενός μάγου μπορεί να αποφευχθεί 

η καθυστέρηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόζουν τις ιδιαίτερες ικανότητες  των 
διαφορετικών χαρακτήρων του παιχνιδιού ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες των μαθητών τους. 

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα υποκινηθούν να επιλέξουν κάποιο χαρακτήρα του οποίου οι 

ικανότητες του ταιριάζουν με τις δικές τους ανάγκες. 
Με το Classcraft, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρατηρήσουν και να αναλύσουν τη 

συμπεριφορά των μαθητών τους. Μπορούν να παρακολουθούν τις θετικές και αρνητικές 
συμπεριφορές τους. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια για να βελτιωθεί 

το κλίμα μέσα στην τάξη και ταυτόχρονα να αυξηθεί η συμμετοχή και οι επιδόσεις των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2.4.2. CodeCombat 

Το CodeCombat (https://codecombat.com) είναι ένας ιστότοπος που επιτρέπει τη δημιουργία 
παιχνιδιών - ρόλων με στόχο την εκμάθηση προγραμματισμού. Ο  μαθητής – εκπαιδευόμενος αρχίζει 

να μαθαίνει γλώσσες προγραμματισμού αφού πρώτα δημιουργήσει κάποιο χαρακτήρα. Ο μαθητής, 

προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του παιχνιδιού θα πρέπει να γράψει κώδικα. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση κάθε εργασίας επιβραβεύει το μαθητή με πόντους και πολύτιμους λίθους που 

αντιπροσωπεύουν την πρόοδο της μάθησής του. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί 
τάξεις στο CodeCombat για να εποπτεύει την πρόοδο των μαθητών του. Η πλατφόρμα υποστηρίζει 

αρκετές δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού, όπως οι Python, HTML,  JavaScript, CoffeeScript 

και Lua. 
Το CodeCombat εφαρμόζει κλασικά χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού, όπως ανταμοιβές, 

επίπεδα, εικονικό νόμισμα, πόντους και αποστολές. Όταν οι μαθητές ολοκληρώνουν τις αποστολές 
του κάθε επιπέδου, λαμβάνουν ανταμοιβές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εικονικά νομίσματα και 

πόντοι εμπειρίας. Το ύψος και το είδος της ανταμοιβής μπορούν να καθορίζονται από τον εκάστοτε 

εκπαιδευτή σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του. Οι μαθητές μπορούν επίσης 
να δημιουργήσουν ομάδες ώστε να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Για να ξεκλειδώσουν ένα επόμενο 

επίπεδο οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία το προηγούμενο. Κάθε χαρακτήρας στο 
παιχνίδι έχει διαφορετικές ικανότητες οι οποίες εξελίσσονται παράλληλα με την αύξηση της 

απόδοσης των μαθητών, ενώ οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν χαρακτήρες βάσει των προτιμήσεών 
τους. Μπορούν επίσης να ξεκλειδώσουν νέους χαρακτήρες του παιχνιδιού όσο προχωρούν μέσα σε 

αυτό. 

2.4.3. Duolingo 

Το Duolingo (https://www.duolingo.com) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες για 

την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Γλώσσες που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα είναι τα Αγγλικά, 
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τα Ελληνικά, τα Γερμανικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Ρώσικα, τα Πορτογαλικά, τα 

Ολλανδικά, τα Ιρλανδικά, τα Σουηδικά, τα Τούρκικα, τα Ουκρανικά, τα Εβραϊκά, τα Βιετναμέζικα, 

τα Πολωνικά, τα Ουαλικά, η Εσπεράντο, τα Νορβηγικά, τα Δανέζικα, τα Ουγγρικά κ.ά. Το Duolingo 
αρχικά αναπτύχθηκε στη Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, ενώ 

ακολούθως η Apple την επίλεξε ως μία από τις καλύτερες εφαρμογές (εφαρμογή της χρονιάς για 
iPhone) και η Google την ψήφισε σαν την καλύτερη από τις καλύτερες για Android λειτουργικά 

συστήματα. 

Τα στοιχεία των παιχνιδιών που χρησιμοποιεί το Duolingo για να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευομένων είναι οι πίνακες βαθμολογίας, το ξεκλείδωμα επιπέδων, το εικονικό νόμισμα 

και οι πόντοι εμπειρίας. Οι μαθητές μπορούν να δουν καθημερινά τους πόντους που έχουν 
συγκεντρώσει και την εξέλιξή τους, ενώ πρέπει να ολοκληρώσουν αποστολές για να αυξήσουν τους 

πόντους τους. Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός τεστ είναι μία από τις αποστολές. Το εικονικό νόμισμα 

του Duolingo είναι το Lingots, το οποίο οι μαθητευόμενοι μπορούν να κερδίσουν μελετώντας 
μαθήματα για 10 ημέρες ή ολοκληρώνοντας ένα κύκλο μαθημάτων ή ολοκληρώνοντας μια νέα 

ικανότητα ή ακόμη και απλά προσκαλώντας φίλους τους. Το Duolingo επιτρέπει μόνο σε αυτούς που 
ολοκλήρωσαν το προηγούμενο μάθημα να πάρουν το επόμενο μάθημα. Εκτός από τα στοιχεία 

παιχνιδιού που περιγράφονται παραπάνω, το Duolingo χρησιμοποιεί καρδιές οι οποίες 

αντικατοπτρίζονται στη μπάρα ενέργειας (υγείας) ενός χαρακτήρα παιχνιδιού, σε ένα παιχνίδι ρόλων 
ή ένα παιχνίδι δράσης. Η ποινή για τους μαθητές που κάνουν λάθη σε κάποια μαθήματα, δοκιμές, 

πρακτικές είναι να χάσουν από μια καρδιά. Αν χαθούν όλες οι καρδιές και οι μαθητές κάνουν ξανά 
λάθος, τότε αποτυγχάνουν στη δοκιμασία ή και στο ίδιο το μάθημα. 

Μαθητές από πολλές χώρες χρησιμοποιούν το Duolingo για να μάθουν ξένες γλώσσες. Πολλοί 

από αυτούς συμφωνούν ότι το Duolingo αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για να 
ξεκινήσει κάποιος να μαθαίνει ξένες γλώσσες, λόγω της έντονης διαδραστικότητας και του 

παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος του. 

3. Συμπεράσματα 

Οι τάσεις στην εκπαίδευση συνεχώς αλλάζουν, όπως αλλάζει και το ίδιο το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται 
συνεχώς σε εγρήγορση ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, διαφορετικά θα μείνουν πίσω 

στις εξελίξεις. Γίνεται κατανοητό  ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας έχουν χάσει πλέον το 
ενδιαφέρον τους. Ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αναποτελεσματικής διδασκαλίας και 

μάθησης μας δείχνει με έντονο τρόπο ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας. 

Πράγματι, φαίνεται δύσκολο να διδάσκει κάποιος με παραδοσιακές μεθόδους ένα μαθητή που έχει 
ξοδέψει άπειρες ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή παίζοντας παιχνίδια. Οι μέθοδοι διδασκαλίας 

πρέπει να προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου και να τον βοηθήσουν να μάθει, 
αντί να είναι εμπόδιο. Πρέπει να είναι η αφετηρία του. Οι επιστήμονες, οι καθηγητές, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τις διαφορετικές στρατηγικές του παιχνιδιού στο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο ώστε να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό και ικανοποιητικό μαθησιακό 
αποτελέσματα. Αυτό, βεβαίως, σημαίνει επίσης ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκπαιδευτούν 

σε τεχνικές διδασκαλίας παιχνιδοποίησης προκειμένου να βελτιωθεί η διδασκαλία τους και να 
αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να αυξήσουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τους. Η παιχνιδοποίηση είναι πλέον δυνατή μέσω εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που 
δημιουργούνται με τις σύγχρονες τεχνολογίες. 

Τα παιχνίδια και η παιχνιδοποίηση δεν αποτελούν νέα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στο διδακτικό πεδίο κάποια στοιχεία της παιχνιδοποίησης, η τεχνολογία και τα εργαλεία που έχουμε 
σήμερα στη διάθεσή μας είναι ικανά να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε καλύτερες 

παιχνιδοποιημένες λύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Οι παιχνιδοποιημένες λύσεις δεν είναι εύκολο 

να δημιουργηθούν και φυσικά δεν είναι πανάκεια ή κατάλληλες για οποιαδήποτε περίπτωση. 
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Περισσότερο θα λέγαμε ότι η παιχνιδοποίηση είναι ένα εργαλείο στην εργαλειοθήκη του 

εκπαιδευτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία σχεδιασμού βελτίωσης της διαδικασίας 

μάθησης. 
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Αναγνώστου Μαρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70/Υποψήφια Διδάκτορας φιλοσοφίας ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη 

Η ανάγκη προώθησης μιας ανθρωπιστικής κουλτούρας, η οποία εστιάζει στον άνθρωπο και την 
ανάπτυξη της ενδοπροσωπικής, αλλά και της διαπροσωπικής του νοημοσύνης, είναι ο ιδανικότερος 

τρόπος αναχαίτισης αρνητικών κοινωνικών φαινομένων. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση 

στηρίχθηκε για την υλοποίηση της στο ρεύμα της Φιλοσοφίας για παιδιά και είχε ως στόχο να 
καταγράψει την άποψη τους, να πληροφορήσει και να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στους μαθητές, 

αντιμετωπίζοντας τα ως ενεργούς πολίτες, να καλλιεργήσει την κριτική τους ικανότητα και την 
ενσυναίσθησή τους. Η εφαρμογή διδακτικών προτάσεων, που γεφυρώνουν την κοινωνική 

πραγματικότητα με το εκπαιδευτικό πλαίσιο, ενδεχομένως να συμβάλλει σταδιακά στην 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού φαινομένου, μεταδίδοντας τις αξίες του σεβασμού, της 
αλληλεγγύης και του ισότιμου διαλόγου και αντιμετωπίζοντας τα παιδιά ως ισότιμους κοινωνικά 

εταίρους, που συμπράττουν στη μαθησιακή διαδικασία. 
 

Λέξεις κλειδιά: παιδική κακοποίηση, φιλοσοφία για παιδιά, διδακτική πρόταση. 

Εισαγωγή 

Η παιδική κακοποίηση 

Η παιδική κακοποίηση αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, που εμφανίζεται με 
ιδιαίτερη σφοδρότητα  καθώς το βιοτικό επίπεδο δυσχεραίνει. Σε χώρες που έχουν βιώσει την 

οικονομική σε συνδυασμό με την ανθρωπιστική κρίση, οι επιπτώσεις τους στην υγεία και την 

ασφάλεια των παιδιών έχουν αποτυπωθεί με στοιχεία που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι από την οικονομική κρίση, τα παιδιά είναι εκείνα που πλήττονται περισσότερο 

από άλλες ομάδες του πληθυσμού. Εντοπίζονται πολυποίκιλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για 
την εμφάνιση βίας με αποδέκτη τα παιδιά.  Αρκετοί από αυτούς αφορούν το ατομικό  προφίλ του 

δράστη, το αξιακό σύστημα της κοινωνίας και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Για παράδειγμα, 

παράγοντες όπως το ιστορικό βίας των γονέων στην παιδική τους ηλικία, το χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο, η ανεργία, το  κοινωνικοοικονομικό προφίλ και το μέγεθος της οικογένειας, η ανεπαρκής 

κοινωνική υποστήριξη μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες κινδύνου και να διασυνδεθούν με 
οικογένειες, αλλά και με κοινωνικές ομάδες, όπου διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά παιδικής 

κακοποίησης (World Health Organization, 1999). 

Ο εντοπισμός της ως φαινόμενο οφείλεται στον Αμερικανό παιδίατρο Carl Kempe, ο οποίος  
μελέτησε εμπεριστατωμένα την παιδική κακοποίηση, αντιμετωπίζοντάς την ως ένα μόνιμο 

χαρακτηριστικό των κοινωνιών (Jenks, 2020). Στο άρθρο ‘The Battered Child Syndrome’ 
αναγνωρίστηκε ευρέως η κακοποίηση των παιδιών, η οποία πλέον στοιχειοθετήθηκε κι από 

ευρήματα βάσει δημοσιοποιημένων ιατρικών αναφορών. Ο Carl Kempe επικεντρώθηκε και στην 

αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων, που επέτρεψαν τον εντοπισμό της ως κοινωνικό πρόβλημα. 
Σύμφωνα με τους Ruth Kempe & Carl Kempe ‘Εάν ένας ερευνητής της δεκαετίας του 1970 

μεταφερόταν πίσω στον 19ο αιώνα για να διερευνήσει το σκηνικό της οικογένειας με τη σύγχρονη 
ματιά, η παιδική κακοποίηση θα του ήταν ξεκάθαρα ορατή. Στο παρελθόν όμως, ήταν κατεξοχήν 

αόρατη στις οικογένειες και στις κοινότητες που αυτές ζούσαν. Έπρεπε να συμβούν αλλαγές στις 
αντιλήψεις και στις απόψεις του πολιτισμού μας πριν μπορέσει να αναγνωριστεί ως κοινωνική 

ασθένεια’(στο Jenks, 2020, 151). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ‘Η παιδική κακοποίηση ή κακομεταχείριση 
αποτελεί κάθε μορφή φυσικής ή και συναισθηματικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, 

παραμέλησης ή αμέλειας ή εμπορικής ή άλλη εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα πραγματική ή πιθανή 
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ζημία στην υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή την αξιοπρέπεια του παιδιού στο πλαίσιο μιας 

σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή εξουσίας’(W.H.O., 1999). Οι κυριότερες μορφές κακοποίησης είναι 

(Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, 2018): 

• H σωματική κακοποίηση και η σωματική τιμωρία, δηλαδή η άσκηση σωματικής βίας με 

αποτέλεσμα την πρόκληση προβλημάτων στην υγεία του και την ισορροπημένη ανάπτυξή 
του. 

• Η παραμέληση, ως απουσία φροντίδας για την ανάπτυξη και ευημερία του παιδιού. 

• Η συναισθηματική-ψυχολογική κακοποίηση, με ενέργειες που ταπεινώνουν, περιορίζουν και 

εκφοβίζουν το παιδί, στερώντας του την αρμονική ανάπτυξη και συναισθηματική υγεία. 

• Η σεξουαλική κακοποίηση, ως επιβολή σεξουαλικής εμπλοκής του παιδιού σε σεξουαλική 

δραστηριότητα από ενήλικες  ή από άλλα παιδιά. 

 Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., κατοχυρώνει ότι τα παιδιά έχουν το 
δικαίωμα στην προστασία και στη διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την 

καλή διαβίωσή τους.  Το 1989 καταρτίστηκε και υιοθετήθηκε ένα διεθνές νομικό πλαίσιο σχετικά με 

τα δικαιώματα των παιδιών, το οποίο αποτελούσε δέσμευση πολιτική και ηθική των ηγετών του 
κόσμου για την παιδική ηλικία και ταυτόχρονα αναγνώριζε ιδιαίτερη θέση και ρόλο στα παιδιά. Η 

σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών είναι η πρώτη συστηματική προσπάθεια να προστατευτούν τα 
δικαιώματα των παιδιών, δημιουργώντας σε παγκόσμιο επίπεδο ένα κοινό νομικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα στο άρθρο 19 της ισχύουσας σύμβασης (20/11/1989), η οποία επικυρώθηκε από την 

Ελλάδα στις 2/12/1992 αναφέρεται ρητά στην παρ. 1 ότι ‘Τα Συµβαλλόµενα Κράτη λαµβάνουν όλα 
τα κατάλληλα νοµοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά µέτρα, προκειµένου να 

προστατεύσουν το παιδί από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωµατικών ή 
πνευµατικών, εγκατάλειψης ή παραµέλησης, κακής µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, 

συµπεριλαµβανόµενης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιµέλεια των 

γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των νοµίµων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου στο οποίο το έχουν εµπιστευθεί’. Αντίστοιχα στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου επισημαίνεται 

η ανάγκη δημιουργίας δικτύων και οργανισμών που θα διασφαλίζουν την τήρηση των παραπάνω 
δεσμεύσεων, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο θα πραγματοποιείται νομική παρέμβαση (Unicef, 1989). 

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα θα διαπιστώσουμε πως υπάρχουν  ενεργά δίκτυα 

και υπηρεσίες που φροντίζουν για την ενημέρωση, αλλά και παρεμβαίνουν όταν χρειαστεί σε 
διαπιστωμένες περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης. Αναφέρουμε ενδεικτικά ‘Το χαμόγελο του 

παιδιού’, ‘Τον συνήγορο του παιδιού’, ‘Μαζί για το παιδί’, ‘ΕΛΙΖΑ’, αλλά και σε επίπεδο 
κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, πλαίσια τα οποία λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για τα παιδιά 

και φροντίζουν την ομαλή διαβίωση και επανένταξή τους. Βέβαια παρά το γεγονός ότι έχουν 

διευρυνθεί οι δίαυλοι ενημέρωσης για το εν λόγω ζήτημα, υπάρχει νομοθετικό πεδίο και 
παρατηρείται αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των κοινωνιών, η παιδική κακοποίηση καταγράφει 

αύξηση. Σύμφωνα με το Χαμόγελο του παιδιού για το 2020 αναφέρθηκαν 2.009 περιπτώσεις 
κακοποίησης παιδιών, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά τις ηλικίες 0-6 ετών και να εστιάζεται 

στη σωματική κακομεταχείριση, αλλά και στην παραμέληση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θυτών 

είναι άνθρωποι του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος και κυρίως οι γονείς (Χαμόγελο του 
παιδιού, 2020). 

Η αύξηση του ποσοστού περιστατικών κακοποίησης παιδιών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με 
την εντεινόμενη οικονομική κρίση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Καθώς 

δυσχεραίνουν οι συνθήκες διαβίωσης, επηρεάζονται αρνητικά οι συνθήκες παροχής φροντίδας των 

παιδιών και παρατηρείται έντονη παραμέληση, αλλά και ενδοοικογενειακή βία. Η παιδική 
κακοποίηση, βέβαια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο αγγίζει όλες τις κοινωνικοοικονομικές 

τάξεις, τροποποιώντας τον τρόπο έκφρασής της σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θύτη 
και του πλαισίου, όπου παρατηρείται. Η συστηματική  αντιμετώπιση της κακοποίησης των παιδιών 

θα πρέπει να βασίζεται στην ενημέρωση και πρόληψη από τους εντεταλμένους φορείς με εντοπισμό 
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και παροχή υποστήριξης στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή στους οικονομικά  και κοινωνικά 

ευάλωτους πληθυσμούς. Το σχολείο, ως χώρος μόρφωσης και κοινωνικοποίησης των παιδιών, 

αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα διαφύλαξης των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας και συντελεί σε 
σημαντικό βαθμό στη πρόληψη και διάγνωση της κακοποίησης. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο δρα 

προληπτικά, εάν επικεντρωθεί στις αξίες της συλλογικής μόρφωσης, του σεβασμού και της 
συνδιαμόρφωσης της διδακτικής πράξης, καλλιεργώντας τις αξίες της ανθρωπιστικής παιδείας και 

τις αρχές της πολυδιάστατης σκέψης. Επενδύοντας στην ολόπλευρη παιδεία των μαθητών και 

αναπτύσσοντας φιλόστοργες πρακτικές εντός της σχολικής κοινότητας. 

Κυρίως μέρος 

Φιλοσοφία για παιδιά 

Ο John Dewey, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος της προοδευτικής 

εκπαίδευσης, ήταν θερμός υποστηρικτής της διασύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, πρεσβεύοντας το 

αδιαίρετο θεωρίας και πράξης. Αντιμετώπιζε τα παιδιά ως πολίτες που εκπαιδεύονται, ως υπεύθυνα 
κοινωνικά όντα με πολιτική ταυτότητα και αναγνώριζε σε αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις, 

δημιουργώντας ένα διευκολυντικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, που εμπνεόταν από τις αρχές της 
εξατομικευμένης μάθησης και της καθοδηγούμενης αυτενέργειας. Σύμφωνα με τον John Dewey στο 

έργο του ‘Εμπειρία και εκπαίδευση’ ‘πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή στις συνθήκες που χαρίζουν 

σε κάθε παρούσα εμπειρία μας, ένα νόημα άξιο λόγου’ και ‘το παρόν επηρεάζει οπωσδήποτε το 
μέλλον’, ενώ για τον ρόλο του σχολείου υποστηρίζει πως ‘η εκπαίδευση σαν αύξηση ή ωριμότητα 

θα έπρεπε να είναι μια διαδικασία αφιερωμένη πάντα στο παρόν’ (Dewey, 1980, 37). 
Ο John Dewey υποστήριζε πως για να πραγματωθεί οποιαδήποτε κοινωνική μεταβολή, πρέπει 

να προσφέρουμε στα μέλη μιας κοινωνίας μια φιλελεύθερη, ανθρωπιστική παιδεία. Θεωρούσε το 

σχολείο ως μια εμβρυακή, κοινοτική ζωή, που μέσα σε αυτήν το άτομο αναπτυσσόταν και ωρίμαζε 
ως πρόσωπο κι ως πολίτης. Αποτέλεσε βασική επιρροή στη διαμόρφωση της σκέψης του Matthew 

Lipman (1923-2010), o οποίος θεωρείται ο ιδρυτής του ρεύματος Φιλοσοφία για παιδιά (ΦγΠ) και 
υποστήριξε πως τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα με φιλοσοφικό 

υπόβαθρο, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και την αίσθηση συλλογικότητας (Lipman, 2017). 

Μέσω τέτοιων πρακτικών η σχολική τάξη μετατρέπεται σε κοινότητα διερεύνησης και τα παιδιά 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν την ανακάλυψη και την αυτενέργεια. Η ΦγΠ εστιάζει 

σε τρεις διαφορετικές πτυχές, οι οποίες αφορούν τη δυνατότητα διατύπωσης κρίσεων μετά από 
συστηματική εξέταση, την επινόηση και οραματισμό εναλλακτικών δρόμων σκέψης και τη 

ψυχοσυναισθηματική αναφορά της συμπεριφοράς, δηλαδή την κριτική, τη δημιουργική και τη 

φιλόστοργη σκέψη (Lipman, 2017). 
Το ρεύμα της ΦγΠ, το οποίο εισήγαγε, ήταν ένα φιλοσοφικό-παιδαγωγικό σύστημα το οποίο 

έθεσε ως προτεραιότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης μέσα στο 
πλαίσιο φιλοσοφικής διερεύνησης, χρησιμοποιώντας βιωματικές, μαθητοκεντρικές μεθόδους και 

μεθόδους καλλιέργειας αναστοχασμού. Οι θεωρητικές του καταβολές συνέτειναν σε αυτό το 

εγχείρημα και του πρόσφεραν όλα τα τεκμηριωμένα εργαλεία, ώστε να προχωρήσει στην καθιέρωσή 
του ως έναν από τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους, με τον οποίο μπορούμε να προλειάνουμε την 

αφαιρετική σκέψη χωρίς να περιμένουμε απλά να κάνει την εξελικτική εμφάνισή της.  
Οι μέθοδοι της ΦγΠ στηρίζονται στις αξίες της κοινοτικής ζωής των ομάδων, στον σεβασμό, 

την αλληλεγγύη και την αναγνώριση της ισοτιμίας των παιδιών. Η συνεργασία για αναζήτηση 
νοήματος, η συμπερίληψη και η καλλιέργεια της συμπληρωματικότητας στα πλαίσια της 

διερεύνησης αναδεικνύει τον ρόλο της εφαρμογής διδακτικών προσεγγίσεων με φιλοσοφικό 

υπόβαθρο. Ο διάλογος ως πλαίσιο προσεκτικής διατύπωσης κρίσεων και ενεργητικής ακρόασης θέτει 
τις βάσεις για συνεχή διαπραγμάτευση εννοιών μέσω λογικών συλλογισμών, ενώ ταυτόχρονα στα 

πλαίσια της ομάδας αναδεικνύεται η προσωπική άποψη και καλλιεργείται η πολιτική συνείδηση του 
ανθρώπου. Η φιλοσοφική έρευνα με παιδιά έχει τις ρίζες της στη σωκρατική διδασκαλία, ως ένα 
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περιβάλλον μάθησης που προωθεί την αυτοδιαχείριση και την ψυχική ισορροπία στην αναζήτηση 

της γνώσης. Έχει ως οραματισμό τη δημιουργία διαφορετικών και βασισμένων στο σεβασμό των 

ατομικών δικαιωμάτων, κοινωνιών, καθώς αναπτύσσει τον δημιουργικό και ευφάνταστο στοχασμό 
των παιδιών, την αναζήτηση αιτιών και ‘στηρίζεται στην ικανότητά μας να φανταζόμαστε τη 

δυνατότητα να είναι αλλιώς τα πράγματα’(Haynes, 2008). 
Τα παιδιά έχοντας ως κύριο πυλώνα τις δράσεις διαλόγου εκφράζονται ελεύθερα, 

αμφισβητούν, θέτουν ερωτήματα και συνειδητοποιούν την αξία και την ασφάλεια της ομαδικής ζωής. 

Θέτουν όρια και κανόνες λειτουργίας στους οποίους δεσμεύονται αβίαστα, καθώς έχουν συμμετάσχει 
στη δημιουργία τους και λειτουργούν εποικοδομητικά ως προς την τήρηση και την 

επαναδιαπραγμάτευσή τους. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η πολιτική τους ταυτότητα και η 
εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση γνωστικών αγαθών, αλλά μετατρέπεται σε πλαίσιο 

ηθικής και κοινωνικής καλλιέργειας. Όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Matthew Lipman ‘καθώς oι 

συμμετέχοντες μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά ο ένας τον άλλον, ανακαλύπτουν ότι ενισχύεται ο 
μεταξύ τους σεβασμός. Επιπλέον, καθώς αρχίζουν να αναγνωρίζουν την εξάρτησή τους από την 

κοινότητα διερεύνησης, την ίδια στιγμή αρχίζουν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και προστατευτική 
διάθεση απέναντι στις διαδικασίες της’(Lipman, 2017, 141). 

1. Διδακτικό σενάριο 

2. Μέθοδος 

Η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου στηρίχτηκε στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

(Ματσαγγούρας, 2000) και αναπτύχθηκε διαθεματικά, εμπλέκοντας τα γνωστικά αντικείμενα της 
γλώσσας, των ΤΠΕ, της θεατρικής αγωγής, των εικαστικών, της ΚΠΑ. Βασίστηκε στις μεθόδους του 

ρεύματος της ΦγΠ, χρησιμοποιώντας τους ανοιχτούς τύπους ερωτήσεων και τον συλλογικό, 

παιγνιώδη τρόπο διερεύνησης. Η σχολική ομάδα ενθαρρύνθηκε να εργαστεί διερευνητικά, 
λειτουργώντας σαν κοινότητα έρευνας, διασυνδέοντας την καθημερινή εμπειρία με τους κανόνες 

λογικότητας και τη δημιουργική φαντασία (Lipman, 2017). Το σχέδιο εργασίας (Frey, 2005) 
κατανεμήθηκε σε αυτόνομες συναντήσεις της σχολικής ομάδας, με έναν ιδιαίτερο θεματικό πυρήνα 

και αντίστοιχες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η βαθύτερη επεξεργασία του θέματος, να είναι 

εφικτή η διαμορφωτική αξιολόγηση, να γίνεται έλεγχος και ανατροφοδότηση των στόχων.  

3. Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 

Η συγκεκριμένη διερευνητική προσπάθεια αφορά σχολική ομάδα Ε’ τάξης δημοτικού 
σχολείου, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα της παιδικής κακοποίησης κι είχε την εξής στοχοθεσία: 

• Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές παιδικής κακοποίησης και να κατανοήσουν τα 

αίτια εμφάνισής τους 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και σύνταξης επιχειρηματολογίας. 

• Να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα και των άλλων, καλλιεργώντας την 
ενσυναίσθησή τους. 

• Να εκφράζουν κρίσεις κι απόψεις μετά από συστηματική έρευνα. 

• Να συνδράμουν για ύπαρξη συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην ομάδα και 

μεταξύ των ομάδων με στόχο να αντιλαμβάνονται τη θέση τους ως άτομα και ως μέλη μιας 
κοινότητας. 

• Να αντιληφθούν τη διασύνδεση με την καθημερινή ζωή των θεμάτων που εξετάζουν στην 

τάξη. 

 Με αφορμή την περιγραφή μιας μαθήτριας της τάξης ενός περιστατικού λεκτικής 
αντιπαράθεσης μεταξύ γονέα κι ενός παιδιού, η ομάδα των παιδιών εκδήλωσε ενδιαφέρον να 

συζητήσει εκτενέστερα και να το αναλύσει η ολομέλεια. Για να ενισχυθεί η διαδικασία διαλόγου 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις από την εκπαιδευτικό, όπως: Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη αυτό; Τί θα 
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συνέβαινε αν; Ποιά πιστεύεις πως ήταν τα συναισθήματά τους; Τί θα έκανες εάν ήσουν στη θέση 

τους;  

Με αυτόν τον τρόπο επισημάνθηκαν οι προσλαμβάνουσες των μαθητών και καταγράφηκαν οι 
έννοιες του θέματος, στις οποίες εστίασαν το ενδιαφέρον τους με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη 

στον πίνακα της τάξης. Η κεντρική έννοια ήταν η βία και οι υποέννοιες: κακομεταχείριση-σωματική-
με λέξεις-θυμός, οργή-πόνος, λύπη, φόβος-δικαιώματα-διάλογος-δύναμη-ενήλικες, παιδιά. Οι λέξεις 

αναλύθηκαν γλωσσικά και πραγματοποιήθηκε συζήτηση στην ομάδα, εξετάζοντας καθημερινά 

παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενθαρρύνθηκαν να 
καταγράψουν λέξεις και φράσεις στο προσωπικό τους ημερολόγιο, οι οποίες τους θα χρησίμευαν σαν 

υλικό για τις δραστηριότητες, ενώ συμφωνήθηκε να ασχοληθούμε ένα διδακτικό δίωρο την εβδομάδα 
(από την αρχή της χρονιάς κάθε Παρασκευή το πρώτο δίωρο, το χρησιμοποιούσαμε σαν ζώνη 

ανάπτυξης θεμάτων, διαθεματικών σχεδίων εργασίας και δημιουργικότητας). 

4. Συνάντηση πρώτη 

Πήγαμε στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου τα παιδιά χωρίστηκαν ανά δύο κι έψαξαν στο 

διαδίκτυο τις έννοιες, τις οποίες διατύπωσαν στην πρώτη συζήτηση για το θέμα. Επίσης ερεύνησαν 
για την ύπαρξη φορέων που ασχολούνται με τη βία κατά των παιδιών-ήδη γνώριζαν από τα ΜΜΕ, 

προηγούμενες ενημερώσεις στο σχολείο και από το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής-και βρήκαν υλικό που οργανώθηκε σε ξεχωριστές παρουσιάσεις. Η κάθε ομάδα 
παρουσίασε τη δουλειά της στην ολομέλεια, συζητήσαμε για τα κυριότερα σημεία και έγιναν 

ερωτήσεις. 

5. Συνάντηση δεύτερη (στην τάξη) 

Καθίσαμε όλοι μαζί σε κυκλική διάταξη και αφού παίξαμε παιχνίδια χαλάρωσης με μουσική, 

χρησιμοποιήσαμε τις πρώτες διερευνητικές ερωτήσεις για το θέμα για να κάνουμε σωματοποιήσεις 
και για δραματοποίηση περιστατικών, αξιοποιώντας κυρίως τα παραγλωσσικά στοιχεία. Τεχνικές 

που εφαρμόστηκαν: ελεύθερη δραματοποίηση, παγωμένη εικόνα, τεχνική του γλυπτού, παντομίμα. 

6. Συνάντηση τρίτη (στην τάξη) 

Παίξαμε εφαρμόζοντας τη μέθοδο του μανδύα του Ειδικού της Dorothy Heathcote (Heathcote, 

Herbert, 1985, 173-180). Τα παιδιά μοιράστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων: Εκπαιδευτικοί-
παιδιά-εκπρόσωποι από δίκτυα, όπως το Χαμόγελο του παιδιού-ενήλικες (κυρίως γονείς). Υπήρχε 

μια ομάδα η οποία συντόνιζε τη δραστηριότητα και αποτελούσε σημείο αναφοράς για βοήθεια και 
υποστήριξη. Οι μαθητές, αφού φόρεσαν το αντίστοιχο ταμπελάκι με την ιδιότητα της ομάδας τους, 

δούλεψαν πρώτα ανά ομάδα και στη συνέχεια συμμετείχαν σε μια προσομοίωση διαβούλευσης για 

το θέμα της παιδικής κακοποίησης. 

7. Συνάντηση τέταρτη (στο εργαστήρι εικαστικών) 

Σε αυτό το δίωρο τα παιδιά αποτύπωσαν μέσω της ζωγραφικής το θέμα ‘Παιδική κακοποίηση’, 
γράφοντας ένα μικρό κείμενο ή ένα σύνθημα, αφού προηγήθηκε συζήτηση με δύο άξονες:  

Πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς κακοποίηση; 

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα; 
 

8. Συνάντηση πέμπτη: Αξιολόγηση του σεναρίου-διάχυση (στην τάξη) 

Η ομάδα συναντήθηκε για να συζητήσει και να αξιολογήσει τη δουλειά της. Σε όλη τη διάρκεια 

του σεναρίου τα παιδιά κι η εκπαιδευτικός διατηρούσαν προσωπικό ημερολόγιο και ημερολόγιο 
ομάδας, οπότε σε αυτήν τη συνάντηση μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο 

δούλεψαν, έκφρασαν ιδέες για τη διάχυση των δραστηριοτήτων τους, επαναδιατύπωσαν την άποψή 
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τους για το θέμα της παιδικής κακοποίησης και αξιολόγησαν τον προσωπικό τους ρόλο  σε σχέση με 

την πραγματοποίησή του. Η δουλειά τους  γνωστοποιήθηκε στο σχολείο ως εξής: 

• Έκαναν παρουσιάσεις ανά τάξη για το θέμα. 

• Πραγματοποίησαν δράσεις στο προαύλιο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

• Πήραν συνεντεύξεις από τον διευθυντή του σχολείου, δασκάλους και τους γονείς τους. 

Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποπειράθηκε να φέρει σε επαφή τα παιδιά με την έννοια 

της παιδικής κακοποίησης. Μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων, κατάλληλα διαμορφωμένων για την 
ηλικία τους, προσπάθησαν να κατανοήσουν αυτό το σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, να προτείνουν 

τρόπους αντιμετώπισης, αναπτύσσοντας τη δική τους θέση και καλλιεργώντας μια υπεύθυνη στάση. 

Προφανώς οι διδακτικές παρεμβάσεις δεν θεραπεύουν άμεσα το συγκεκριμένο κοινωνικό πρόβλημα, 
αλλά επενδύοντας στην εκπαίδευση των παιδιών και ενημερώνοντας τη μαθητική κοινότητα, 

καλλιεργούμε την κοινωνική ευαισθησία και δρούμε προληπτικά, αποτρέποντας και απομειώνοντας 
σταδιακά τα ποσοστά της παιδικής κακοποίησης.  

Η διερεύνηση αυτού του θέματος ανέδειξε και άλλες σημαντικές παραμέτρους, που σχετίζονται 

με αυτό, όπως: 

• Τη θέση του παιδιού στην κοινωνία. 

• Τις σχέσεις των παιδιών με τους ενήλικες. 

• Την σχέση αλληλεπίδρασης σχολείου-κοινωνίας. 

Κλείνοντας, παραθέτουμε τα λόγια μιας μαθήτριας από το προσωπικό της ημερολόγιο: ‘Oι 

μεγάλοι μπορούν να σταματήσουν τον τσακωμό τους. Όταν, όμως, κακομεταχειρίζονται ένα παιδί, 
πάλι ένας μεγάλος θα το σταματήσει αυτό. Οι μεγάλοι είναι πιο δυνατοί κι έχουν τον έλεγχο για 

όλα...δυστυχώς!’ 
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ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ 
 

Αντωνάτου Σπυριδούλα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Υποψήφια διδάκτορας 

 

Περίληψη  

Το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα και οι Διεθνείς Συνθήκες, προβλέπουν ενιαίο 
πλαίσιο σπουδών για τα παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες, στοχεύοντας  στη μείωση των 

διακρίσεων και στην Εκπαίδευση για Όλους (Education for All). Η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

προσδίδει στους μαθητές με και χωρίς ειδικές ανάγκες, την ιδιότητα των ισότιμων μελών στην 
κοινωνική ομάδα της σχολικής τάξης. Η εισήγηση αναφέρεται  στη συμπεριληπτική  εκπαίδευση 

παιδιών με και χωρίς μειωμένη  όραση στο νηπιαγωγείο. Αποσκοπεί να διερευνήσει τα εμπόδια και 
να συζητήσει τις δυσκολίες  αντιστάθμισης της κοινωνικής ευαλωτότητας, με στόχο την ολιστική 

ανάπτυξη στο ενιαίο διδακτικό πλαίσιο. Η παρούσα έρευνα–δράση, πραγματοποιήθηκε στο πρωινό 

τμήμα ενός διθέσιου δημόσιου νηπιαγωγείου με δεκατέσσερις  (14) μαθητές, από τους οποίους  ο 
ένας είχε διάγνωση μειωμένης όρασης (low vision). Η συλλογή  των ερευνητικών δεδομένων έγινε 

με παρατήρηση, καταγραφές, βιντεοσκόπηση, φωτογραφίες και ημιδομημένη συνέντευξη. 
Πραγματοποιήθηκαν οι φάσεις  σχεδιασμού-δράσης-παρατήρησης-αναστοχασμού κι έγινε ανάλυση 

περιεχομένου. Ο ανασχεδιασμός  της διδακτικής πράξης στόχευσε στην αποδόμηση των παλιών 

αντιλήψεων που δημιουργούσαν εμπόδια  στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και δυσκολίες στην 
ολιστική ανάπτυξη των παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση. Η άρση των δυσκολιών κι εμποδίων, 

συνέβαλε στη αποτελεσματικότητα του νηπιαγωγείου ως αντισταθμιστικού πλαισίου κοινωνικής 
ευαλωτότητας και ανάπτυξης, κατά την συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς μειωμένη 

όραση. 

 
Λέξεις κλειδιά: έρευνα-δράση συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αντισταθμιστικό διδακτικό 

πλαίσιο παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση, συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς μειωμένη 
όραση. 

1. Εισαγωγή 

Τα άτομα με προβλήματα όρασης, ως προς τα υφιστάμενα test οπτικής οξύτητας, διακρίνονται 
σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες (Τσιναρέλης, 2005). Σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, διαχωρισμός 

γίνεται μεταξύ των παιδιών με τύφλωση και των παιδιών με χαμηλή ή μειωμένη όραση. Το παιδί με 
τύφλωση θεωρείται να έχει καθόλου ή πολύ μικρή όραση και μαθαίνει μέσω άλλων αισθήσεων. Το 

παιδί με χαμηλή  ή μειωμένη όραση, μαθαίνει  χρησιμοποιώντας και την  υπολειμματική όραση 
(Στασινός, 2013).  

Οι  έννοιες «ενσωμάτωση» κι «ένταξη», στην ελληνική βιβλιογραφία  συναντούνται ως 

ταυτόσημες.  Η διαφορά είναι ότι η πρώτη αποτελεί μια διαδικασία εξομοίωσης προς κατεστημένα 

https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://apps.who.int/iris/handle/10665/65900
https://apps.who.int/iris/handle/10665/65900
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πρότυπα, ενώ η δεύτερη, μια συνισταμένη εξελικτική διεργασία με στόχο την αύξηση του βαθμού 

κοινωνικής  οργάνωσης.  Στην εκπαίδευση και οι δύο έννοιες εμπεριέχουν τον θεσμικό διαχωρισμό 

ανάπηρων και μη παιδιών,  ο οποίος  ξεκινά από την προσχολική ηλικία και διαδραματίζει ιδιάζοντα 
ρόλο στη διαμόρφωση του ατόμου,  στην αυτοαντίληψη, στην εικόνα των άλλων,  όπως επίσης  στις 

κοινωνικές, επικοινωνιακές  και συνεργατικές  ικανότητες (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011α,β).  Η έννοια της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα καθώς σε αρκετές περιπτώσεις  η 

υποστήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Βασικό 

στοιχείο της συγκεκριμένης  έννοιας  είναι  ότι προσδίδει στους μαθητές με ειδικές ανάγκες την 
ιδιότητα του «ανήκειν»  στην κοινωνική ομάδα τoυ  Γενικού  Σχολείου (Χαρούπιας, 2013 ∙ 

Στασινός, 2013).  
Κάθε κράτος  παρέχει  την απαιτούμενη υποστήριξη της αυτοπεποίθησης κι ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (Unesco, 

1994), το Γενικό Σχολείο προσανατολίζεται στη συνεκπαίδευση και στοχεύει στην «Εκπαίδευση για  
Όλους» (Education for All) ως ένα δραστικό μέσο κατά των διακρίσεων και υπέρ της οικονομικής 

αποδοτικότητας κάθε Εκπαιδευτικού Συστήματος.  Σύμφωνα με τις  Αναπτυξιακά Κατάλληλες 
Πρακτικές,  παιδιά με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνονται στη Γενική Τάξη καθώς εντάσσονται 

κοινωνικά, πνευματικά και φυσικά (Bredekamp & Copple, 1998). Στο ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 

παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη για την  κάλυψη των αναγκών των παιδιών,  σαν ενιαίο  σύνολο      
(Ainscow, 1998). Σε Ευρώπη και Αμερική διεξάγονται σχετικές έρευνες κι  αξιολογούνται μέσα από 

την  πράξη (Sheridan  & Gutkin, 2000). Συνεπώς η προσφορά ίσων ευκαιριών θα πρέπει να αποτελεί  
βασική αρχή για την Εκπαιδευτική Θεωρία και Πράξη. 

Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό πλαίσιο αναδιοργανώθηκε σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες 

(Κυπριωτάκης, 1998). Ως  Γενικό, ορίζεται το Σχολείο στο οποίο φοιτούν μαθητές  με και χωρίς 
ειδικές ανάγκες. Η ισότητα στη σχολική εκπαίδευση θεσμοθετείται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

τόσο στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων όσο στην προστασία  των μαθητών  με και χωρίς 
ειδικές ανάγκες, από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία (ΥΠΕΠΘ, 2003 ∙ Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2009).  Στο  ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι ατομικές διαφορές των παιδιών δεν θα πρέπει 

να  θεωρούνται πηγές προβλημάτων αλλά  αφετηρίες παιδαγωγικού ενδιαφέροντος (Τάφα, 1998).  
Έρευνες  καταδεικνύουν ότι  συχνά εκδηλώνονται αρνητικές στάσεις και προκαταλήψεις 

έναντι  των  παιδιών με  ειδικές  ανάγκες.  Δείχνουν επίσης, ότι είναι δυνατή η αλλαγή στάσης ζωής 
και η  ανάπτυξη  θετικών  κοινωνικών  σχέσεων  και αλληλεπιδράσεων  (Roll, 1998).  Άλλες έρευνες 

δείχνουν,  ότι τέτοιου είδους  προκαταλήψεις εμφανίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι μαθητές 

Γυμνασίου από τις άλλες ηλικιακές ομάδες και ότι  η συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής 
συνύπαρξης,  ενθαρρύνει  τις θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις συμβάλλοντας στην αλλαγή 

στάσεων ζωής.  Επιπροσθέτως έχει δειχθεί,  ότι  η σχολική κουλτούρα  ή  παιδαγωγικό κλίμα της  
τάξης,  ενισχύοντας  τη  μάθηση μέσω  της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αλληλοκατανόησης,  

συμβάλλει θετικά στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών  (McDougall et al, 2004 ∙ Βασιλειάδης 

& Κυριατσούλη, 2011∙ Οικονομίδης,  2017). Στην έρευνα αυτή,  με τον όρο σχολική κουλτούρα ή 
παιδαγωγικό κλίμα της τάξης, ορίζεται ο καθημερινός αγώνας δράσης κι αλληλεπίδρασης  ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς  και  στα παιδιά, ο οποίος  διαμορφώνει  έναν οδηγό συμπεριφοράς κατά τον 
Hinde (2004), αλλά παράλληλα επηρεάζει τόσο την παιδαγωγική διαδικασία όσο και τις προτάσεις 

βελτίωσής  της, κατά τον Οικονομίδη (2017).    
 Σύμφωνα με έρευνες, οι δομημένες αντιλήψεις των παιδιών οδηγούν σε αρνητική στάση και 

διακρίσεις στο νηπιαγωγείο. Επίσης, δείχνουν ότι η αποτελεσματική συνεκπαίδευση παιδιών με και 

χωρίς ειδικές ανάγκες, προϋποθέτει διδακτική παρέμβαση  με στόχο τη διαμόρφωση  σχολικής 
κουλτούρας  η οποία ενισχύει τη  μάθηση μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αλληλοκατανόησης  

(Τραγουλιά & Αντωνάτου, 2010).  Επίσης, παιδιά  και έφηβοι με προβλήματα όρασης,  δημιουργούν 
λιγότερες φιλίες απο τους βλέποντες συμμαθητές τους παραμένοντας απομονωμένοι (Huurre & 

Komulainen, 1999).  Έχει δειχθεί ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης, αντιδρούν  διαφορετικά στις 

δύσκολες καταστάσεις από τους συνομηλίκους τους χωρίς προβλήματα όρασης. Συγκεκριμένα, τα 
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μικρότερα παιδιά με μειωμένη όραση εμφανίζουν παθητική συμπεριφορά, μείωση του 

αυτοσυναισθήματος,  παραίτηση και διάφορα σωματικά συμπτώματα σε σημαντικά μεγαλύτερο 

βαθμό από τους βλέποντες συνομηλίκους τους. Επίσης,  στις δύσκολες καταστάσεις διαμορφώνουν 
χαμηλή αυτοαντίληψη πιο εύκολα από τους τυφλούς συνομηλίκους τους (Konarska, 2007).  

Επίσης, έρευνες  έδειξαν ότι όταν ένας μαθητής με μειωμένη όραση στο σχολικό πλαίσιο 
καθυστερεί στις μετακινήσεις, συνήθως οδηγείται περισσότερο από όσο πραγματικά χρειάζεται αντί 

να εξασκείται στον προσανατολισμό και στην κινητικότητα.  Προσανατολισμός είναι η δυνατότητα  

του ατόμου να ξέρει πού βρίσκεται, πού θέλει να πάει και πώς θα φτάσει εκεί, ενώ η κινητικότητα 
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες  τεχνικές μετακίνησης  (Fazzi, 2011).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας-δράσης  είναι η  αντιμετώπιση των δυσκολιών της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση,  σε ένα αντισταθμιστικό πλαίσιο κοινωνικής 
ευαλωτότητας και ανάπτυξης στο νηπιαγωγείο. Ακολουθήθηκαν  οι φάσεις: σχεδιασμός-δράση-

παρατήρηση-αναστοχασμός (Cohen et al, 2008). Mέσα συλλογής δεδομένων ήταν η παρατήρηση, οι 
καταγραφές προόδου, οι βιντεοσκοπήσεις, οι φωτογραφίες και η ημιδομημένη συνέντευξη. 

Πραγματοποιήθηκε  ανάλυση περιεχομένου και συμπτωματική  δειγματολειψία. Δείγμα της έρευνας 

ήταν τα  δεκατέσσερα παιδιά (n=14)  του πρωινού τμήματος ενός δημοσίου νηπιαγωγείου,  πέντε (5) 
προνήπια και  οχτώ (9) νήπια, εκ των οποίων το ένα (1)  επαναφοιτούσε, έχοντας μειωμένη όραση 

και καθημερινή Παράλληλη Στήριξη  κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Η παρούσα έρευνα-
δράση αφορά αποκλειστικά στον  πρώτο ενάμιση μήνα της σχολικής χρονιάς, χρονικό διάστημα κατά 

το οποίο αναμενόταν ένας εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης και η συνεκπαίδευση παιδιών με και 

χωρίς μειωμένη όραση γινόταν από την ερευνήτρια.  Η ερευνήτρια, εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής, 
εργαζόταν με απόσπαση για πρώτη χρονιά στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο διαθέτοντας  προϋπηρεσία 

συνδιδασκαλίας παιδιών  με και χωρίς ειδικές ανάγκες.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας–δράσης, από την αρχή  της σχολικής χρονιάς, 

κατά την αναμονή  εκπαιδευτικού  Παράλληλης Στήριξης, παρατηρήθηκαν δυσκολίες στην 
διαμόρφωση ενιαίου διδακτικού πλαισίου κι εμπόδια στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης  στο 

νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής με μειωμένη όραση, ήταν  ανασφαλής στις μετακινήσεις 
του και ζητούσε  να οδηγείται συνεχώς από την ερευνήτρια. Είχε παραιτηθεί από τη χρήση της 

υπολειμματικής του όρασης, καθώς είχε στραμμένο το βλέμμα του ψηλά και δεν κοίταζε προς το 

σημείο δράσης  ή  την περιοχή  μετακίνησης.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να  προκαλεί  συχνά και 
σοβαρά ατυχήματα, τόσο στον εαυτό του όσο και στους  συμμαθητές του. Ενδεικτικά, χτυπούσε  

στην πόρτα της τάξης, σκόνταφτε στα έπιπλα και  στα παιχνίδια. Επίσης, έπεφτε επάνω  στα άλλα  
παιδιά, τα πατούσε ή χαλούσε τις κατασκευές τους. Έτσι, τα άλλα παιδιά  συνεχώς διαμαρτύρονταν, 

δυσανασχετούσαν με την παρουσία του, τον θεωρούσαν εμπόδιο στο παιχνίδι τους και συστηματικά 

τον απέφευγαν.   
Ο συγκεκριμένος μαθητής, διεκδικούσε με αρνητικό τρόπο, όπως  με δυνατές φωνές και 

γκρίνια, αποκλειστική προσοχή και  συνεχή  βοήθεια μέσα κι έξω από την τάξη. Πιο συγκεκριμένα,  
σε κάθε περίπτωση φώναζε την  ερευνήτρια  με απλωμένα χέρια, την έπιανε με δύναμη και την 

κρατούσε σφικτά. Ακολούθως, της εξέφραζε με ένταση  την  ανάγκη μετακίνησης  ή διευθέτησης  
κάποιας δυσκολίας. Μετά την κάλυψη των αναγκών του, δεν  επέτρεπε στην ερευνήτρια να 

απομακρυνθεί,  χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, παράπονα, γκρίνια και σωματική πίεση - ήταν 

μεγαλόσωμος και ιδιαιτέρως χειροδύναμος - παρόλο που η ίδια τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τη 
δραστηριότητα μόνος του και του εξηγούσε τους λόγους που έπρεπε να απομακρυνθεί. 

Επιπροσθέτως, δε χρησιμοποιούσε την υπολειμματική όραση.  Όταν ζωγράφιζε ή έπαιζε για 
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παράδειγμα, δεν κοίταζε προς το χαρτί ή το παιχνίδι, αλλά ευθεία  μπροστά. Όταν  έγραφε ή 

ζωγράφιζε, άγγιζε συνεχώς με τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού το σημείο επαφής  του μαρκαδόρου 

με το χαρτί, καθώς ήταν αριστερόχειρας. Είχε δυσκολία να μένει στο χώρο του χαρτιού, με 
αποτέλεσμα να  ζωγραφίζει και στο τραπέζι. Επίσης, παρατηρήθηκε να μη συμμετέχει στις 

οργανωμένες δραστηριότητες.  Για παράδειγμα, την ώρα του κύκλου (παρεούλας), έμενε αμέτοχος, 
ακίνητος και κοιτούσε  ψηλά.  

Τα υπόλοιπα παιδιά, παρατηρήθηκαν να φοβούνται το μαθητή με μειωμένη όραση, να 

απομακρύνονται από κοντά του και συστηματικά να αφήνουν άδειες τις θέσεις δίπλα του. Μολονότι 
ενθαρρύνονταν από την ερευνήτρια να αλληλοβοηθιούνται σε κάθε περίπτωση, δεν πρόσφεραν αλλά 

ούτε  δέχονταν  βοήθεια από το μαθητή με μειωμένη όραση όπως για παράδειγμα την ώρα της 
αναχώρησης, για να ντυθούν και να βάλουν τις τσάντες τους στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ερευνητικά  

δεδομένα, η αποφυγή αλληλεπίδρασης οδήγησε σε μη αποδοχή της διαφορετικότητας  και  διάκριση, 

κατά τη Ζώνιου-Σιδέρη (2011α). Συνοψίζοντας,  οι δομημένες αντιλήψεις των παιδιών με και χωρίς 
μειωμένη όραση δημιουργούσαν εμπόδια  στη διαμόρφωση ενός αντισταθμιστικού πλαισίου 

κοινωνικής ευαλωτότητας και δυσκολίες στις θετικές κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις.  
 Για  την αποδόμηση των παραπάνω αντιλήψεων και την αντιμετώπιση των εμποδίων και 

δυσκολιών,  η ερευνήτρια έθεσε ως βασικούς  στόχους, τη διευκόλυνση της ασφαλούς μετακίνησης 

του μαθητή με μειωμένη όραση  στο χώρο και την διασφάλιση  της ισότιμης συμμετοχής όλων των 
παιδιών στις ελεύθερες και οργανωμένες δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός για την επίτευξη των 

στόχων  βασίστηκε στην αναδιαρρύθμιση της τάξης σύμφωνα  με τον Αinscow (1998) σε συνδυασμό 
με  διαφοροποιημένες διδακτικές  πρακτικές  για την κάλυψη  των αναγκών όλων των παιδιών,  σαν 

ενιαίο σύνολο. Συγκεκριμένα, η  τάξη  διαρρυθμίστηκε έτσι ώστε  να εξυπηρετεί όλα τα παιδιά. Κάθε 

γραπτό κείμενο και σχέδιο όπως ο πίνακας  καιρού  και το ημερολόγιο,  μεγεθύνθηκε  τόσο όσο ο 
δοκιμαστικός έλεγχος επιβεβαίωσε  ότι ήταν ορατός  και από  το μαθητή με μειωμένη όραση.   Όλες 

οι γωνιές ανασχεδιάστηκαν  ώστε να απασχολούν όλα τα παιδιά σαν ενιαία ομάδα.  Η  ξεχωριστή 
γωνιά στην οποία  κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά εργαζόταν η εκπαιδευτικός Παράλληλης 

Στήριξης  και ο μαθητής με μειωμένη όραση, ενσωματώθηκε στη γωνιά της βιβλιοθήκης. 

Επιπροσθέτως, καταργήθηκαν τα στενά περάσματα ενώ το συρτάρι του μαθητή με μειωμένη όραση 
ορίστηκε σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, ώστε να τακτοποιεί αυτόνομα τις εργασίες του. 

Εκτός από τον χώρο, οι ελεύθερες και οργανωμένες δραστηριότητες  ανασχεδιάστηκαν ώστε  
να ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών. Ενδεικτικά,  την ώρα του κύκλου στις 

«καλημέρες» εισήχθη ο ρόλος του «βοηθού»,  ο οποίος ψιθύριζε το όνομα του παιδιού που είχε σειρά 

να καλημερίσει, στο αυτί  του παιδιού που αναλάμβανε το ρόλο του δασκάλου. Καθώς ήταν αρχή 
της χρονιάς και τα παιδιά  δεν είχαν μάθει ακόμη  όλα τα ονόματα, με την βοηθητική προαναγγελία 

των ονομάτων, ενισχύθηκε  η  ανάληψη του ρόλου του δασκάλου τόσο από τα πιο συνεσταλμένα  
όσο και από τον μαθητή με μειωμένη όραση, ο οποίος δεν έβλεπε τα πρόσωπα από απόσταση.   

Παράλληλα, με κάθε ευκαιρία  η ερευνήτρια πρότεινε σενάρια παιχνιδιού τα οποία ενέπλεκαν τα 

παιδιά με και χωρίς μειωμένη όραση  σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ενδεικτικά, όταν ο μαθητής  
με μειωμένη όραση έπαιζε κάνοντας ότι μαγειρεύει, η ερευνήτρια  του πρότεινε να προσκαλεί και τα 

άλλα παιδιά, ως βοηθούς σεφ ή  πελάτες. Για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων η επίβλεψη των 
παιδιών από την ερευνήτρια ήταν συνεχής κι επισταμένη.  

Μολονότι ο σχεδιασμός της διδακτικής πράξης στόχευε στην ενίσχυση των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων μέσω της ισότιμης συμμετοχής  όλων των παιδιών στις ελεύθερες και 

οργανωμένες δραστηριότητες, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.  Ο μαθητής με μειωμένη 

όραση συμμετείχε περισσότερο στις οργανωμένες δραστηριότητες κι ελάχιστα  στις ελεύθερες. 
Ενδιαφερόταν  να αλληλεπιδρά  με την ερευνήτρια περισσότερο από ό,τι με τα υπόλοιπα παιδιά. 

Επιπροσθέτως,  δεν    έπαιζε  αποτελεσματικά μαζί τους καθώς τους έδινε συνεχώς εντολές  κι 
απαιτούσε να τις εκτελούν. Τα ατυχήματα,  μειώθηκαν αλλά δε σταμάτησαν. Τα υπόλοιπα παιδιά 

συνέχιζαν να τον αποφεύγουν, να αφήνουν τις θέσεις δίπλα του άδειες και να μην δέχονται αλλά ούτε 

και να  του προσφέρουν βοήθεια. Στη φάση αυτή, ο ανασχεδιασμός   κρίθηκε αναγκαίος.  
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Ο  ανασχεδιασμός  στόχευσε στην εγκαθίδρυση μιας συμπεριληπτικής  κουλτούρας της τάξης. 

Βασικός σκοπός, παρέμενε η ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων  για την διαμόρφωση ενός 

αντισταθμιστικού πλαισίου συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση 
στο νηπιαγωγείο. Βασικοί  στόχοι   ήταν η σταδιακή μείωση της καθοδηγούμενης κίνησης και η 

κατάκτηση της κινητικής αυτονομίας του μαθητή  με μειωμένη όραση όπως επίσης η 
κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη όλων των παιδιών. 

Η δράση  για την επίτευξη των στόχων επικεντρώθηκε αφ΄ενός  στην ενεργοποίηση της  

υπολειμματικής  όρασης μέσω εξάσκησης του προσανατολισμού και  της κινητικότητας του μαθητή 
με μειωμένη όραση, αφ’ εταίρου  στην έκφραση  και  κατανόηση  των συναισθημάτων όλων των 

παιδιών, μέσω επεξεργασίας λογοτεχνημάτων,  δημιουργίας  ιστοριών, συζήτησης, ζωγραφικής, 
χορού και θεατρικού παιχνιδιού. Έγιναν ξεναγήσεις του μαθητή με μειωμένη όραση στους χώρους 

του νηπιαγωγείου σταδιακά, ανάλογα με το κέντρο ενδιαφέροντός του. Ακολούθως, με παιγνιώδεις 

ασκήσεις επιβεβαιωνόταν  η  καλή γνώση του χώρου  και σχεδιάζονταν καθημερινές ασκήσεις 
προσανατολισμού και κινητικότητας. Για παράδειγμα την ώρα του διαλείμματος, η ερευνήτρια, 

ζητούσε από τον μαθητή να στραφεί προς  το σημείο ενδιαφέροντός του,  όπως η τσουλήθρα ή το 
σκάμμα. Στη συνέχεια, τον ενθάρρυνε να μετακινηθεί προς τα εκεί στρέφοντας το βλέμμα του  προς 

την κατεύθυνση κίνησής  του. Τον   προειδοποιούσε  να αποφεύγει τα εμπόδια λεκτικά και ηχητικά, 

χτυπώντας τα δυνατά ώστε να εστιάζει το βλέμμα  του στην πηγή  του ήχου και να τα εντοπίζει. Σε 
κάθε περίπτωση η ερευνήτρια δεν παρέλειπε  να τον επαινεί και να τον ενθαρρύνει, ώστε καθημερινά 

να συνεργάζεται μαζί της.  
Παράλληλα, μέσω επεξεργασίας σχετικών λογοτεχνημάτων, συζήτησης, ζωγραφικής, χορού, 

θεατρικού παιχνιδιού, δημιουργία ιστορίας και  υποθετικών σεναρίων, τα παιδιά με και χωρίς 

μειωμένη όραση, ενισχύονταν να  εκφράζουν τα δικά τους συναισθήματα και των «διαφορετικών 
άλλων». Σε  ποικίλες καταστάσεις  της καθημερινής ζωής του νηπιαγωγείου, ενθαρρύνονταν να 

μπαίνουν στη θέση των «διαφορετικών άλλων», να κατανοούν  τα συναισθήματά τους και να τα 
συζητούν. Επίσης, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληγαν, τα παιδιά ενισχύονταν από την 

ερευνήτρια να τα χρησιμοποιούν βιωματικά στο σχολικό και οικογενειακό τους  περιβάλλον,  ώστε  

να αυτορυθμίζονται και να  αλλάζουν  τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. 
 Έτσι,  τα παιδιά άρχισαν  κατανοούν τόσο τα δικά τους συναισθήματα  όσο και των 

συμμαθητών τους. Παράλληλα,  τα παιδιά χωρίς μειωμένη όραση παρατηρήθηκαν να  προσεγγίζουν 
συχνότερα  το παιδί με μειωμένη όραση, να μένουν περισσότερη ώρα μαζί του, να το βοηθούν  και 

να δέχονται τη δική του βοήθεια. Την ώρα του κύκλου, ενδιαφερόντουσαν πιο συχνά  να  μη μένει 

άδεια η θέση δίπλα του.  Επίσης,  η ομάδα παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση, μπορούσε  ισότιμα 
και αποτελεσματικά να  εμπλέκεται σε σενάρια θεατρικού παιχνιδιού καθ΄  όλη τη διάρκεια ενός  

διαλείμματος.  Όπως ενδεικτικά έγινε  με την προετοιμασία  και την τέλεση «γάμου», στον οποίο 
όλοι με σειρά, έλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Επιπροσθέτως, ο μαθητής με μειωμένη όραση 

ανταποκρινόταν  άμεσα στην παρότρυνση  να παίξει με τους συμμαθητές του και παρέμενε 

περισσότερη ώρα μαζί τους. Ενδεικτικά, μέσα στην τάξη συμμετείχε ισότιμα στην προετοιμασία μιας  
γιορτής γενεθλίων με  καλεσμένα όλα τα παιδιά της τάξης. Ο μαθητής έμεινε μέχρι το  τέλος της 

δραστηριότητας,  αλληλεπιδρώντας  αποτελεσματικά, χωρίς να τα διατάζει αλλά  μαγειρεύοντας,  
σερβίροντας, τραγουδώντας και συμμαζεύοντας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά.  

Μέσω της καθημερινής εξάσκησης προσανατολισμού και κινητικότητας,  επιτεύχθηκε η 
σταδιακή μείωση της καθοδηγούμενης κίνησης του μαθητή με μειωμένη όραση και η αυτόνομη 

αποφυγή εμποδίων.  Ενδεικτικά,  σε ένα διάλειμμα μαγείρευε καθισμένος με μια παρέα παιδιών. 

Κρατώντας  ένα πιατάκι με χώμα και φύλλα, σηκώθηκε, απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τα 
καθισμένα παιδιά, απέφυγε επιτυχώς κάποια άλλα  που πέρασαν τρέχοντας από μπροστά του  και 

διένυσε μια  σχετικά μεγάλη απόσταση που τον χώριζε από την ερευνήτρια, για να της ζητήσει να 
μυρίσει  και να «μαντέψει» τη «συνταγή» του. Επίσης, μέσα στην τάξη αναλάμβανε με δική του 

πρωτοβουλία και  κινητική αυτονομία πλέον τις υποχρεώσεις του στην  «ομάδα καθαριότητας» στην 

οποία ανήκε, συμμετέχοντας ισότιμα στις ρουτίνες σερβιρίσματος του πρωινού, όπως επίσης  στις 
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δουλειές οργάνωσης και καθαριότητας της τάξης. Επιπροσθέτως  αναλάμβανε εθελοντικά  επιπλέον 

πρωτοβουλίες,  όπως να σκουπίσει ή να βοηθήσει κάποια άλλη ομάδα εργασίας όταν υπήρχε ανάγκη.  

 Ο  μαθητής στη φάση αυτή, αξιοποιώντας την υπολειμματική του όραση ήταν σε θέση να 
ολοκληρώνει με  επιτυχία και τις ατομικές χειροτεχνίες του. Κατάφερε για παράδειγμα να  κολλήσει  

φυλλαράκια δάφνης περιμετρικά  σε έναν  κύκλο τον οποίο σχεδίασε μόνος του,  και να ολοκληρώσει 
για πρώτη φορά αυτόνομα, την ατομική εργασία της 28ης Οκτωβρίου. Καθώς σε σύντομο χρονικό 

διάστημα κατέκτησε την κινητική του αυτονομία, παρατηρήθηκε να είναι σε θέση να μοιράζεται την 

προσοχή της  ερευνήτριιας  με τα άλλα παιδιά,  καθώς της επέτρεπε να φεύγει  από κοντά του σχετικά 
γρήγορα και  χωρίς αρνητικές αντιδράσεις. Επίσης παρατηρήθηκε να απομακρύνεται  μόνος του από 

κοντά της, αναζητώντας  την παρέα των άλλων παιδιών. Σε αυτή την φάση σσυνεπώς, άρχισαν να 
αποδομούνται  οι παλιές αντιλήψεις  των παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση,  οι οποίες 

δυσκόλευαν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και να δομούνται νέες,  οι οποίες τις ενίσχυσαν,  

σύμφωνα με τους McDougall et al, (2004), Τραγουλιά & Αντωνάτου, (2010) και Βασιλειάδη & 
Κυριατσούλη, (2011). Συνεπώς στο νηπιαγωγείο διαμορφώθηκε μια σχολική κουλτούρα κι ένα 

παιδαγωγικό κλίμα  ισότιμης συμμετοχής  παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση στο νηπιαγωγείο 
με τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα αντιστάθμισης της κοινωνικής ευαλωτότητας και 

ανάπτυξης.  

Τα  θετικά αποτελέσματα, καταγράφηκαν σε ένα ομαδικό χορευτικό υπό την εμψύχωση 
προσκεκλημένης καθηγήτριας χορού.  Συγκεκριμένα,  αποτυπώθηκε η ισότιμη συμμετοχή όλων των 

παιδιών, η κινητική αυτονομία του μαθητή με μειωμένη όραση και η διακριτική φροντίδα  των 
συμμαθητών  του  να τον  επαναφέρουν  στην ομάδα, κάθε φορά που απομακρυνόταν. Η  

προσκεκλημένη καθηγήτρια χορού δεν ήταν σε θέση να  διαχωρίσει  από το σύνολο,  το παιδί με  

μειωμένη όραση, όταν ρωτήθηκε σχετικά. Συνακόλουθα, στη συγκεκριμένη  φάση το σχέδιο δράσης  
κρίθηκε αποτελεσματικό.  

Η έρευνα έδειξε ότι είναι απαραίτητη η διαρρύθμιση  του χώρου  με στόχο   την  ελεύθερη 
πρόσβαση  όλων των παιδιών, με και χωρίς μειωμένη όραση σαν ενιαίο σύνολο. Εξίσου απαραίτητος 

δείχθηκε ο ανασχεδιασμός των ελεύθερων και οργανωμένων δραστηριοτήτων για την ισότιμη 

συμμετοχή στην παιδαγωγική διαδικασία και μάθηση.  Έδειξε επίσης  ότι ήταν απαραίτητη η 
ενεργοποίηση της υπολειμματικής όρασης του μαθητή με μειωμένη όραση, μέσω   της εξάσκησης 

προσανατολισμού  και κινητικότητας  με στόχο   την κινητική αυτονομία του μαθητή με μειωμένη 
όραση, ώστε να διασφαλιστεί  η αυτόνομη και  ισότιμη συμμετοχή του στις ελεύθερες και 

οργανωμένες δραστηριότητες. Εξίσου αναγκαία δείχθηκε η διδακτική παρέμβαση για την αλλαγή 

στάσεων και συμπεριφορών.  Με στόχο την αποδόμηση των αντιλήψεων που δυσκόλευαν τις  
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση και τη δόμηση νέων που τις 

ενίσχυσαν, διαμορφώθηκε μια συμπεριληπτική σχολική  κουλτούρα. 
Συνοψίζοντας, για την αποτελεσματικότητα του νηπιαγωγείου ως αντισταθμιστικού  πλαισίου  

κοινωνικής ευαλωτότητας και ανάπτυξης  παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση, απαιτήθηκαν  

αλλαγές στη διαρρύθμιση του χώρου, ασκήσεις και διδακτικές παρεμβάσεις, για τη διαμόρφωση μιας 
συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.   

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, κατέδειξαν ότι το νηπιαγωγείο ως αντισταθμιστικό 

πλαίσιο κοινωνικής ευαλωτότητας  και ανάπτυξης  παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση, 
προϋποθέτει μια συμπεριληπτική  σχολική  κουλτούρα και αντισταθμιστικό  παιδαγωγικό  κλίμα της 

τάξης. Δομημένες αντιλήψεις των παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση δημιουργούν εμπόδια  στη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση και δυσκολίες  στο  αντισταθμιστικό πλαίσιο φοίτησης στο νηπιαγωγείο, 
οδηγώντας σε διακρίσεις  σύμφωνα με την Ζώνιου-Σιδέρη (2011β). Έδειξε επίσης, ότι η διδακτική 

παρέμβαση με στόχο την αποδόμηση των παλαιών αντιλήψεων και τη δόμηση νέων,  αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων σύμφωνα  με  τους  
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Roll (1998), McDougall & al. (2004), Τραγουλιά & Αντωνάτου (2010),  Βασιλειάδη & Κυριατσούλη  

(2011). Επιπροσθέτως, συμφωνεί με τον Ainscow (1998) για την απαραίτητη  οργάνωση του χώρου.  

Η  απουσία εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης από την αρχή της σχολικής  χρονιάς, 
ανέτρεψε την αναμενόμενη καθημερινότητα του  μαθητή με μειωμένη όραση σύμφωνα με  την 

αντίληψη που είχε δομήσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Η δύσκολη αυτή κατάσταση 
οδήγησε σε παραίτηση χρήσης  της υπολειμματικής  του όρασης,  σύμφωνα με την Konarska (2007). 

Η  έρευνα συμφωνεί με την Fazzi (2011),  ότι στο σχολείο είναι απαραίτητο να  ενδυναμώνονται οι  

ικανότητες  προσανατολισμού και κινητικότητας  των μαθητών με μειωμένη όραση. Δείχθηκε, ότι 
για τη  μείωση της καθοδηγούμενης μετακίνησης είναι απαραίτητη η  εξάσκηση προσανατολισμού 

και κινητικότητας. Δείχθηκε επίσης,  ότι η επίτευξη της  αυτόνομης μετακίνησης του μαθητή με 
μειωμένη όραση συνέβαλε στην ενεργοποίηση της υπολειμματικής όρασης, στην αισθητηριακή 

ολοκλήρωση, στη μείωση των ατυχημάτων κι ενίσχυσε τις  θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  

Προτείνεται  επανάληψη της έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα. για τη γενίκευση 
τωνσυμπερασμάτων. Επίσης,  διεξαγωγή μακροχρόνιας έρευνας για την επίδραση του νηπιαγωγείου 

ως αντισταθμιστικού πλαισίου κοινωνικής ευαλωτότητας  στη μετέπειτα ζωή των παιδιών με και 
χωρίς μειωμένη όραση, ώστε να μελετηθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, η σχολική και 

ακαδημαϊκή πρόοδος και η επαγγελματική σταδιοδρομία. 
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ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Αντωνίου Φλωρεντία 

Διδάσκουσα ακαδημαϊκής εμπειρίας 

 
Ματιάκη Βασιλική 

Διδάκτωρ ΑΠΘ 
 

Περίληψη 

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται οι απόψεις και οι στάσεις των φοιτητών και φοιτητριών 
αναφορικά με τις εποικοδομητικές διδακτικές πρακτικές και πρακτικές αξιολόγησης, που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία δύο παιδαγωγικών μαθημάτων κατεύθυνσης στο Τμήμα 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ. Η ποσοτική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών 

δεδομένων έδειξε ότι οι εποικοδομητικές πρακτικές, ως διδακτική πρακτική στον ακαδημαϊκό χώρο, 

μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην αποτελεσματική οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση του 
γνωστικού αντικειμένου, υπηρετώντας ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας.  

 
Λέξεις κλειδιά: εποικοδομισμός, ακαδημαϊκή διδασκαλία, διδακτικές πρακτικές  

1. Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα μια στροφή στην 
διδακτική και τη διδασκαλία, η οποία δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών και 

τον ρόλο του διδάσκοντα ως διαμεσολαβητή (Davies & Pachler, 2018; Lazerson et al, 2000). Αρκετοί 
επιστήμονες προτείνουν να αντικατασταθεί η διδασκαλία μέσω της διάλεξης από τη διαδικασία με 

επίκεντρο την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών. Στην πραγματικότητα προτείνουν μια μετάβαση, 

από τη θεωρία και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται στο συμπεριφοριστικό παράδειγμα, 
στο εποικοδομητικό, ανθρωπιστικό, ή ακόμη και στο κριτικό-χειραφετητικό παράδεγμα. Και στις 

τρεις αυτές περιπτώσεις η διδασκαλία και η μάθηση κατανοούνται και ορίζονται με διαφορετικό 
τρόπο, αποδίδονται διαφορετικοί ρόλοι σε φοιτητές και διδάσκοντες και χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές στρατηγικές και μορφές διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, ανάλογα με το υιοθετημένο 

παράδειγμα, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα σχεδιασμού και διδασκαλίας στην 
ακαδημαϊκή τους διδακτική πρακτική (Sursock, 2015).  

Μεταξύ των ανωτέρω προσεγγίσεων που έχουν διαδοθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια και στην 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση, γνωστότερη είναι η εποικοδομητική (Fry et al, 2009). Οι Εποικοδομιστές 

θεωρούν ότι η μάθηση επιτυγχάνεται, όταν ο μανθάνων δίνει νόημα στη διαδικασία κατασκευής 

μεμονωμένων γνωστικών δομών, η οποία λαμβάνει χώρα χάρη στη συμμετοχή του και στην 
πολυμερή του δραστηριότητα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παραδοχές του Εποικοδομισμού, η 

μάθηση συμβαίνει όταν (Pritchard, 2009: 32–33): 

• η κατασκευή της γνώσης και όχι η αναπαραγωγή της είναι υψίστης σημασίας  

• νέες πληροφορίες ενσωματώνονται και προστίθενται στην τρέχουσα δομή γνώσης, 

κατανόησης και δεξιοτήτων ενός ατόμου 

• τα άτομα κατασκευάζουν τις δικές τους γνώσεις με ενεργό τρόπο (ενεργές στρατηγικές 

μάθησης), χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις τους για την οικοδόμηση νέων. 

• η μάθηση περιλαμβάνει τη χρήση ποικίλλων πόρων. 

• ενθαρρύνονται αυθεντικές εργασίες, έργα, δράσεις σε ένα αυθεντικό πλαίσιο μάθησης 

(Steventon, 2016). 

• ενθαρρύνεται η συνεργασία, η ομαδική εργασία αλλά και η αυτονομία 
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Ο Εποικοδομισμός, επομένως, ως θεωρία μάθησης εξηγεί αφενός, πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν, 

αφετέρου δε, γίνεται ταυτοχρόνως και το πλαίσιο για το σχεδιασμό της διδασκαλίας, διότι εξηγεί τι 

πρέπει να κάνουν τα άτομα, για να κατασκευάσουν τις γνώσεις τους. Κατά συνέπεια, ο 
Εποικοδομισμός προτείνει τις μαθησιακές δραστηριότητες που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι 

διδάσκοντες, ώστε να επιτύχουν τους διδακτικούς τους στόχους και να έχουν τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα (Biggs & Tang, 2007: 21). 

Στην ακαδημαϊκή διδασκαλία, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι 

φοιτητές/τριες αναπτύσσουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη μαθησιακή τους διαδικασία, οι οποίες 
δεν προκύπτουν μόνο από τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και κίνητρα για μελέτη, αλλά συνδέονται, 

πρωτίστως, με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα ακαδημαϊκά μαθήματα, καθώς, επίσης, και 
με το μοντέλο διδασκαλίας που υιοθετεί ο εκάστοτε διδάσκοντας. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση 

ενός/μίας φοιτητή/τριας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων από 

τον διδάσκοντα (Fry, et al., 2009; Prosser & Trigwell, 2014).  
Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι, όταν ακολουθούνται παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές 

από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν μια μαθησιακή στάση που εστιάζει στην 
αποδοχή νέων γεγονότων και ιδεών χωρίς αμφισβήτηση και χωρίς συσχέτιση με προηγούμενες 

γνώσεις. Κατά συνέπεια, το χαρακτηριστικό γνώρισμα των φοιτητών/τριών αυτών είναι η διανοητική 

τους παθητικότητα, η οποία καταλήγει στην απομνημόνευση συγκεκριμένων πληροφοριών και 
γνώσεων και στη συνέχεια στην αναπαραγωγή τους στο πλαίσιο μιας τελικής εξέτασης. Οι 

φοιτητές/τριες με μια τέτοια στάση έχουν μια στενή άποψη και επικεντρώνονται στις λεπτομέρειες, 
ενώ αποτυγχάνουν να διακρίνουν τις αρχές από τα παραδείγματα. Συνήθως, τηρούν τις απαιτήσεις 

του μαθήματος και δεν επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις. Τείνουν, τέλος, να έχουν 

εξωτερικά κίνητρα και να διακατέχονται από το φόβο της αποτυχίας σε μια εξέταση (Entwistle, 2009; 
Richardson, 2003). 

Αντιθέτως, όταν ακολουθούνται από τον διδάσκοντα εποικοδομητικές διδακτικές πρακτικές, 
οι φοιτητές/τριες επικεντρώνονται στη μελέτη νέων γεγονότων και ιδεών με ενεργό και κριτικό 

τρόπο, που σχετίζεται με προηγούμενες γνώσεις, επιτρέποντάς τους με αυτό τον τρόπο να 

κατασκευάσουν νέες γνωστικές δομές και να ανοικοδομήσουν τις υπάρχουσες. Οι φοιτητές/τριες  που 
μαθαίνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχουν την πρόθεση να κατανοήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να 

λειτουργήσουν και να εκτιμήσουν το μάθημα. Επιδιώκουν ενεργά να κατανοήσουν το περιεχόμενο 
του μαθήματος, να αναζητήσουν υλικό, να θέσουν ερωτήσεις και να αναζητήσουν απαντήσεις. 

Επίσης, αποκτούν μια ευρεία άποψη και συσχετίζουν τις ιδέες μεταξύ τους, παρακινούνται από το 

ενδιαφέρον τους και τείνουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, ξεπερνώντας τις απαιτήσεις του 
μαθήματος (Smith & Baik, 2019).   

Είναι εμφανές, επομένως, ότι κατά αναλογία με την υιοθετημένη από τον διδάσκοντα διδακτική 
προσέγγιση, διαμορφώνονται και συγκεκριμένες γνωστικές διαδικασίες από τους/τις φοιτητές/τριες. 

Στην παραδοσιακή προσέγγιση οι γνωστικές διαδικασίες που συντελούνται περιορίζονται στην 

απομνημόνευση, ενώ στην εποικοδομητική προσέγγιση, οι γνωστικές διαδικασίες είναι πιο 
προηγμένες: εξήγηση, υπόθεση, διερεύνηση, ανακάλυψη. Συνεπώς, η εποικοδομητική προσέγγιση 

στη μάθηση είναι πλουσιότερη από την άποψη της ποσότητας και της ποιότητας, καθώς βοηθά 
τους/τις φοιτητές/τριες - εκτός από την απόκτηση μόνιμων και ολιστικών γνώσεων για το θέμα - να 

αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών δεξιοτήτων (Baeten, Dochy, & Struyven, 2013; Pritchard, 
2009). 

Σε ερευνητικό επίπεδο παρατηρείται την τελευταία δεκαετία μια εστίαση αφενός, στον 

αποτελεσματικό διδάσκοντα και αφετέρου, στις βέλτιστες ακαδημαϊκές διδακτικές πρακτικές. Στην 
πρώτη ομάδα ερευνών, η μελέτη εστιάζει σε διάφορους παράγοντες, όπως: α) οι απόψεις των 

διδασκόντων για τη διδασκαλία, τα κίνητρα, την αυτο-αποτελεσματικότητα (Fanghanel, 2007), β) οι 
διδακτικές ενέργειες των διδασκόντων (χρήση διαφορετικών μοντέλων διδασκαλίας) και γ) οι στόχοι 

(ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί) (Gunel, 2006). Στη δεύτερη ομάδα, μελετάται, πρωτίστως, τι είδους 

διδακτικές πρακτικές υιοθετούν οι διδάσκοντες και ποιες θεωρούνται αφενός, πιο αποτελεσματικές 
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και αφετέρου, πιο αποδεκτές από τους/τις φοιτητές/τριές τους (Catano, 2011; Lizzio et al., 2002). 

Έρευνες σχετικές με τη θεματική και των δύο ομάδων έχουν πραγματοποιηθεί, αρχικά, στις ΗΠΑ 

(Shim & Walczak, 2012) αλλά και σε άλλες χώρες, όπως Καναδάς, Αυστραλία (Alt, 2016), Νέα 
Ζηλανδία. Λιγότερες είναι οι σχετικές έρευνες στην Ευρώπη, ενώ το ίδιο ερευνητικό πεδίο είναι 

ανερχόμενο σε χώρες της Ασίας, όπως η Κορέα και της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μεξικό (Irshad, 
2012). Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών, παρατηρείται ότι (Jesús, 2018):  

Α) αναφορικά με τον διδάσκοντα, θεωρείται «καλός» αυτός που δε φοβάται να αναγνωρίσει τα 

ελαττώματά του, δημιουργεί ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης, έχει ενθουσιασμό, ενσυναίσθηση, 
συνδέει το μάθημά του με καθημερινά προβλήματα και δραστηριότητες, κάνει διάλογο, είναι 

διαμεσολαβητής και όχι πομπός πληροφοριών. Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες θεωρούν πως οι 
«καλοί» διδάσκοντες είναι ξεκάθαροι και κατανοητοί, γνώστες του αντικειμένου τους, δημιουργούν 

ένα περιβάλλον σεβασμού, και ανοχής στην τάξη, είναι υπομονετικοί, δίκαιοι και οργανωμένοι. 

Επίσης, συνδέουν τη διδασκαλία τους με τη ζωή, χρησιμοποιούν διάφορα στυλ διδασκαλίας και 
δίνουν μεγάλη σημασία στον διάλογο και τη συμμετοχή των φοιτητών.  

Β) Αναφορικά με τις διδακτικές πρακτικές, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
σημαντικοί παράγοντες για την καλή διδασκαλία είναι ο διδάσκων να χρησιμοποιεί ποικιλία μεθόδων 

και μέσων, να δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον στην ακαδημαϊκή τάξη, να καθιστά τους/τις 

φοιτητές/τριες συμμετέχοντες στη διδασκαλία, να χρησιμοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), να κάνει διάλογο και να επιτρέπει τη μάθηση με ανακάλυψη, έρευνα , 

κριτική σκέψη, συνεργασία αλλά και τη βιωματική μάθηση.  
Παρά τον αυξανόμενο αριθμό ερευνών αναφορικά με την ακαδημαϊκή διδασκαλία, και τη 

στροφή του ενδιαφέροντος μερίδας διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική, οι 

μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται από καθηγητές πανεπιστημίου εξακολουθούν να είναι 
περιορισμένες (Hativa, 2000). Συνεπώς, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε περαιτέρω έρευνες 

προκειμένου να αλλάξουν οι πεποιθήσεις των διδασκόντων που διέπουν τις πρακτικές διδασκαλίας, 
ώστε η διάλεξη να πάψει να είναι συνώνυμο της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και η ενθάρρυνση της 

κριτικής σκέψης να γίνει πραγματικότητα (Ramsden, 2007). 

2. Κυρίως μέρος 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει σε μικροεπίπεδο τις στάσεις και τις απόψεις 

φοιτητών και φοιτητριών αναφορικά με τις εποικοδομητικές διδακτικές πρακτικές και πρακτικές 
αξιολόγησης, που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ακαδημαϊκών μαθημάτων. 

Με  βάση τον προαναφερθέντα  σκοπό της έρευνας, αλλά και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση , 

διαμορφώθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις:  
1. Τα υποκείμενα της έρευνας θα δείξουν προτίμηση στις εποικοδομητικές διδακτικές 

πρακτικές συγκριτικά με τις παραδοσιακές, διότι είναι πιο δημιουργικές και ευχάριστες.  
2. Τα υποκείμενα της έρευνας θα είναι αρνητικά απέναντι στις εποικοδομητικές πρακτικές 

αξιολόγησης, διότι είναι πιο απαιτητικές και χρονοβόρες.  

3. Τα υποκείμενα της έρευνας θα διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στην παιδαγωγική και 
διδακτική συμπεριφορά της διδάσκουσας και τα μαθήματα.  

Ως προς το προφίλ των υποκειμένων της έρευνας: Από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, το 98% 
ανήκει στο γυναικείο φύλλο, το 100% φοιτά στη Σχολή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και στο 

Τμήμα Φιλοσοφικής. Το 76,9% βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών, το 96% δεν έχει κάνει 
προηγούμενες σπουδές και το 67,3% δεν έχει παρακολουθήσει παρόμοιο μάθημα στο παρελθόν. 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Τα ερευνητικά δεδομένα αντλήθηκαν από τη διδασκαλία δύο ακαδημαϊκών μαθημάτων που 
πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 

ΑΠΘ. Πρόκειται για μαθήματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης, τρίωρης διάρκειας, τα οποία 
παρακολούθησαν φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούσαν στο έκτο (6ο) ή μεγαλύτερο εξάμηνο. Και 

στα δύο ακαδημαϊκά μαθήματα η διδάσκουσα χρησιμοποίησε εποικοδομητικές διδακτικές 
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πρακτικές, όπως flipped classroom, projects, ημερίδα, τελικές ομαδικές εργασίες, ομαδική ή ανά 

ζεύγη ή ατομική εργασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, συζήτηση με τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια οι διαλέξεις, με τη χρήση παρουσιάσεων power point, να 
καταλαμβάνουν ένα μόνο μικρό ποσοστό του διδακτικού χρόνου. Κατά αναλογία με τις 

εποικοδομητικές διδακτικές πρακτικές στα μαθήματα εφαρμόστηκε διαμορφωτική αξιολόγηση. 
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών λήφθηκαν υπόψη, η παρουσία και η 

συμμετοχή τους στο μάθημα, οι ατομικές /ανά ζεύγη ή ομαδικές  εργασίες κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου, η συμμετοχή και η συνεργασία τους κατά την ομαδική εργασία και το project, οι επιδόσεις 
τους στις γραπτές προόδους καθώς, επίσης, και η παρουσίαση των τελικών ομαδικών εργασιών στην 

ολομέλεια.  
Αναφορικά με τη συλλογή των δεδομένων, πριν από τη διανομή των ερωτηματολογίων στα 

υποκείμενα της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο ελέγχθηκε πιλοτικά. Ειδικότερα, διανεμήθηκαν 

δέκα (10) ερωτηματολόγια  σε φοιτητές και σε φοιτήτριες με τυχαία επιλογή και στη συνέχεια η 
ερευνητική ομάδα προχώρησε σε έλεγχο των ερωτήσεων και σε διορθώσεις, όπου αυτό κρίθηκε 

απαραίτητο (Σταμοβλάσης, 2016). Στη συνέχεια, ακολούθησε η διανομή και συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων από τα υποκείμενα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην τελευταία 

συνάντηση κάθε διδασκόμενου ακαδημαϊκού μαθήματος. Στην έρευνα συμμετείχαν 101 φοιτητές και 

φοιτήτριες του προαναφερθέντος Τμήματος του ΑΠΘ, οι οποίοι/ες παρακολούθησαν και/ή ένα από 
τα δύο ακαδημαϊκά μαθήματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης. Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν έντυπα ερωτηματολόγια και η ανάλυση των  ποσοτικών δεδομένων που 
προέκυψε από αυτά πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS23 ως ακολούθως:  

Περιεχόμενο μαθημάτων 

2.1.1 Ως προς το «Αν το περιεχόμενο των μαθημάτων ήταν συνεπές με τον τίτλο του 
μαθήματος», από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, συντριπτική πλειοψηφία (82%) δήλωσε ότι ήταν 

συνεπές. 
 2.1.2 Ως προς το «Αν το περιεχόμενο των μαθημάτων κάλυψε τις ανάγκες και τις προσδοκίες», 

από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία (69,3%) δήλωσε ότι καλύφθηκαν. 

2.1.3 Ως προς το «Αν το υλικό των μαθημάτων ήταν σχετικό με το περιεχόμενο των 
μαθημάτων», από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, συντριπτική πλειοψηφία (89%) δήλωσε ότι ήταν 

σχετικό. 
2.1.4 Ως προς το «Αν το υλικό των μαθημάτων ήταν κατανοητό», από τα 101 υποκείμενα της 

έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία (67,4%) δήλωσε ότι ήταν κατανοητό. 

2.1.5 Ως προς το «Αν το υλικό των μαθημάτων ήταν εύκολα προσβάσιμο», από τα 101 
υποκείμενα της έρευνας, συντριπτική πλειοψηφία (85,2%) δήλωσε ότι ήταν εύκολα προσβάσιμο. 

2.1.6 Ως προς «Αν έμειναν ικανοποιημένες/ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο των 
μαθημάτων», από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία (74,3%) δήλωσε ότι έμειναν 

ικανοποιημένοι. 

Πίνακας 1: Περιεχόμενο 
 

 f % 

τίτλος 

Λίγο 1 1,0 

Αρκετά 16 15,8 

Πολύ 41 40,6 

Πάρα πολύ 43 42,6 

Total 101 100,0 

 

ανάγκες 

Καθόλου 1 1,0 

Λίγο 3 3,0 

Αρκετά 27 26,7 
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Πολύ 46 45,5 

Πάρα πολύ 24 23,8 

Total 101 100,0 

 

υλικό 

Αρκετά 11 10,9 

Πολύ 39 38,6 

Πάρα πολύ 51 50,5 

Total 101 100,0 

 

Υλικό 

κατανοητό 

Λίγο 3 3,0 

Αρκετά 30 29,7 

Πολύ 43 42,6 

Πάρα πολύ 25 24,8 

Total 101 100,0 

 

Πρόσβαση στο 
υλικό 

Λίγο 1 1,0 

Αρκετά 14 13,9 

Πολύ 24 23,8 

Πάρα πολύ 62 61,4 

Total 101 100,0 

 

Ικανοποίηση 

Καθόλου 1 1,0 

Λίγο 3 3,0 

Αρκετά 22 21,8 

Πολύ 50 49,5 

Πάρα πολύ 25 24,8 

Total 101 100,0 

 

2.1.7 Ως προς το «Αν χρησιμοποιήθηκε ως υλικό των μαθημάτων «σημειώσεις», «βίντεο» και 

παρουσιάσεις «powerpoint» από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, το 77,2% δήλωσε ότι 
χρησιμοποιήθηκαν «σημειώσεις», το 80,2% ότι χρησιμοποιήθηκε «βίντεο» και το 100% δήλωσε ότι 

χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάσεις «powerpoint».  

2.1.8 Ως προς το «Αν προτιμούσαν κάποιο άλλου είδους υλικό», από τα 101 υποκείμενα της 
έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία 92,1% απάντησαν «Όχι». 

 
Πίνακας 2: Υλικό μαθήματος 

 

 f % 

Σημειώσεις 

ναι 78 77,2 

Όχι 23 22,8 

 101 100,0 

Βίντεο  f % 

 ναι 81 80,2 

 Όχι 20 19,8 

  101 100,0 

powerpoint  f % 

 ναι 101 100,0 

 

Ναι 6 5,9 
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Προτίμηση 

άλλου υλικού 

Όχι 93 92,1 

5 2 2,0 

 101 100,0 

 

Διεξαγωγή των μαθημάτων 

 

2.1.9 Ως προς το «Αν ήταν αποτελεσματική η οργάνωση του μαθήματος», από τα 101 

υποκείμενα της έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία (63,4%) δήλωσε ότι ήταν αποτελεσματική. 
2.1.10 Ως προς το «Αν ήταν επαρκής ο χρόνος διεξαγωγής του μαθήματος», από τα 101 

υποκείμενα της έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία (63,3%) δήλωσε πως ήταν επαρκής. 
2.1.11 Ως προς το «Αν δημιουργήθηκε πλαίσιο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος», 

από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία (73,3%) δήλωσε ότι δημιουργήθηκε. 

2.1.12 Ως προς «Αν έμειναν ικανοποιημένες/ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή των 
μαθημάτων», από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία (69,3%) δήλωσε ότι έμειναν 

ικανοποιημένοι. 
 

Πίνακας 3:Διεξαγωγή μαθήματος 

 

 f % 

Αποτελεσματική 

οργάνωση μαθήματος 

Λίγο 6 5,9 

Αρκετά 31 30,7 

Πολύ 41 40,6 

Πάρα πολύ 23 22,8 

Total 101 100,0 

 

Επαρκής χρόνος 

διεξαγωγής 
μαθήματος 

Λίγο 7 6,9 

Αρκετά 30 29,7 

Πολύ 38 37,6 

Πάρα πολύ 26 25,7 

Total 101 100,0 

 

Επικοινωνία με 

φοιτητές 

Λίγο 8 7,9 

Αρκετά 19 18,8 

Πολύ 41 40,6 

Πάρα πολύ 33 32,7 

Total 101 100,0 

 

Ικανοποίηση 

από μαθήματα 

Λίγο 3 3,0 

Αρκετά 28 27,7 

Πολύ 46 45,5 

Πάρα πολύ 24 23,8 

Total 101 100,0 

 

Διδακτικές πρακτικές 

 

2.1.13 Ως προς το «Ποιες διδακτικές πρακτικές χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος», τα 101 υποκείμενα της έρευνας δήλωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε: «Διάλεξη» 90,1%, 

«Συζήτηση» 91,1%, «Ερωτήσεις» 96%, «Ομαδοσυνεργατική» 83,2%. 
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Πίνακας 4: Διδακτικές πρακτικές 

 

 f % 

διάλεξη 

ναι 91 90,1 

όχι 10 9,9 

Total 101 100,0 

 

συζήτηση 

ναι 92 91,1 

όχι 9 8,9 

Total 101 100,0 

 

ερωτήσεις ναι 97 96,0 

όχι 4 4,0 

Total 101 100,0 

 

ομαδοσυνεργατική 

ναι 84 83,2 

όχι 17 16,8 

Total 101 100,0 

 
2.1.14 Ως προς «Τον χαρακτηρισμό του είδους της διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων», από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία 5,9%  δήλωσε 

ότι ήταν «Δασκαλοκεντρική», το 20,8% δήλωσε «Μαθητοκεντρική», το 33,7% «Ομαδοκεντρική» 
και «Project» δήλωσε το 39,6%.  

 
Πίνακας 5: Είδος διδασκαλίας 

 

 f % 

 

δασκαλοκεντρική 6 5,9 

μαθητοκεντρική 21 20,8 

ομαδοκεντρική 34 33,7 

project 40 39,6 

Total 101 100,0 

 

2.1.15 Ως προς το «Αν έμειναν ικανοποιημένες/ικανοποιημένοι από τις διδακτικές πρακτικές», 

από τα 101 υποκείμενα της έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία (63,4%) δήλωσε ότι έμειναν 
ικανοποιημένοι. 

 
Πίνακας 6: Ικανοποίηση από διδακτικές πρακτικές 

 

 f % 

 

Λίγο 5 5,0 

Αρκετά 32 31,7 

Πολύ 39 38,6 

Πάρα πολύ 25 24,8 

Total 101 100,0 
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Εποπτικά μέσα 

 

2.1.16 Ως προς «Τη χρήση εποπτικών μέσων κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος», από τα 101 
υποκείμενα της έρευνας, το 4,0% δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε ο «Υπολογιστής» , το 14,9% δήλωσε 

το «Διαδίκτυο», το 40,6 %, δήλωσε ο «Πίνακας», το 40,6% «Φυσικά ή τεχνητά αντικείμενα».  
 

Πίνακας 7: Εποπτικά μέσα 

 

 f % 

 

υπολογιστής 4 4,0 

διαδίκτυο 15 14,9 

πίνακας 41 40,6 

φυσικά ή 
τεχνητά αντικείμενα 

41 40,6 

Total 101 100,0 

 

Πρακτικές αξιολόγησης 

 
2.1.17 Ως προς τις «Πρακτικές αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν», από τα 101 υποκείμενα της 

έρευνας, το 1,0% δήλωσε ότι η αξιολόγηση γινόταν με «Ατομικές εργασίες», με «Ερωτήσεις/ 
συζήτηση» δήλωσε το 76,2%, με  «Παρουσίαση εργασιών» δήλωσε το 3,0% και με «Ομαδικές 

εργασίες» δήλωσε το 19,8%.  

 
Πίνακας 8: Πρακτικές αξιολόγησης 

 

 f % 

 

ατομικές εργασίες 1 1,0 

ερωτήσεις/συζήτηση 77 76,2 

παρουσίαση 

εργασιών 
3 3,0 

ομαδικές εργασίες 20 19,8 

Total 101 100,0 

 
2.1.18 Ως προς το «Αν έμειναν ικανοποιημένες/ικανοποιημένοι από τις πρακτικές αξιολόγησης», από 

τα 101 υποκείμενα της έρευνας, μεγάλη πλειοψηφία (62,4%) δήλωσε ότι έμειναν ικανοποιημένοι. 
 

Πίνακας 9: Ικανοποίηση από πρακτικές αξιολόγησης 

 

 f % 

 

καθόλου 1 1,0 

Λίγο 3 3,0 

Αρκετά 34 33,7 

Πολύ 41 40,6 

Πάρα πολύ 22 21,8 

Total 101 100,0 
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Συσχετίσεις παραγόντων 

 

2.1.19 Από τις συσχετίσεις παραγόντων (Field, 2013) που αναφέρονται στην «Ικανοποίηση» 
των φοιτητριών και φοιτητών στις τέσσερις μεταβλητές που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, 

διαπιστώνεται: Υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ της «Ικανοποίησης από τη διεξαγωγή των 
μαθημάτων» και των «Διδακτικών πρακτικών» (p< 0,005, P:707), αλλά και των «Πρακτικών 

αξιολόγησης» (p< 0,005, P:561). Υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ της «Ικανοποίησης από 

πρακτικές αξιολόγησης» και «Ικανοποίησης από Διδακτικές πρακτικές» (p< 0,005, P:647), υψηλός 
βαθμός συσχέτισης μεταξύ της «Ικανοποίησης από το περιεχόμενο των μαθημάτων» και της 

«Ικανοποίησης  από τη Διεξαγωγή των μαθημάτων» (p< 0,005, P: 542), της «Ικανοποίησης από τις 
πρακτικές αξιολόγησης» (p< 0,005, P: 439)  και της «Ικανοποίησης από τις Διδακτικές πρακτικές» 

(p< 0,005, P: 494). 

 
Πίνακας 10: Συσχετίσεις 1 

 

 
Ικανοποίηση από 

μαθήματα 

Ικανοποίηση από 

πρακτικές 
αξιολόγησης 

Ικανοποίηση 

από 

διδακτικές 
πρακτικές 

Ικανοποίηση από 

τα μαθήματα 

Pearson 
Correlation 

1 ,561** ,707** 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,000 

N 101 101 101 

Ικανοποίηση από 

πρακτικές 

αξιολόγησης 

Pearson 
Correlation 

,561** 1 ,647** 

Sig. (2-

tailed) 
,000  ,000 

N 101 101 101 

Ικανοποίηση από 

διδακτικές 

πρακτικές 

Pearson 
Correlation 

,707** ,647** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000  

N 101 101 101 

Ικανοποίηση από 

το περιεχόμενο 

Pearson 
Correlation 

,542** ,439** ,494** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 

N 101 101 101 

 

2.1.20 Από τον έλεγχο παλινδρόμησης (Regression analysis) (Montgomery et all, 2012) 

διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά (p< 0,005) μεταξύ της «Αποτελεσματικής οργάνωσης 
του μαθήματος» και της «Ικανοποίησης από τη διεξαγωγή των μαθημάτων». 
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Πίνακας 11: Συσχετίσεις 2 

 

Συσχετίσεις 

 Αποτελεσματική 
οργάνωση 

μαθήματος 

Ικανοποίηση από 
μαθήματα 

Pearson 
Correlation 

Αποτελεσματική 
οργάνωση μαθήματος 

1,000 ,674 

Ικανοποίηση από 
μαθήματα 

,674 1,000 

Sig. (1-tailed) Αποτελεσματική 

οργάνωση μαθήματος 

. ,000 

Ικανοποίηση από 

μαθήματα 

,000 . 

N Αποτελεσματική 

οργάνωση μαθήματος 

101 101 

Ικανοποίηση από 
μαθήματα 

101 101 

 
2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Από τις παραπάνω αναλύσεις παραγόντων εξάγονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:  

Οι εποικοδομητικές πρακτικές δεν διαφοροποίησαν αρνητικά τη στάση των υποκειμένων ως 
προς την κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών τους, δεν επηρέασαν τη γνώμη τους σχετικά με τη 

συμβατότητα του διδακτικού υλικού και του περιεχομένου του μαθήματος ούτε δυσχέραιναν την 
προσβασιμότητα τους στο διδακτικό υλικό. Ακόμη, δεν επηρέασαν αρνητικά την ικανοποίηση τους 

από το περιεχόμενο των μαθημάτων, δεν επιβάρυναν τον χρόνο διεξαγωγής τους και δεν εμπόδισαν 

το επικοινωνιακό πλαίσιο μεταξύ διδάσκοντος και φοιτητών/φοιτητριών κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος.  

Κατά την εφαρμογή των εποικοδομητικών πρακτικών χρησιμοποιήθηκε συμβατικό υλικό 
μαθήματος, που εκτιμήθηκε ως ισχυρά ικανοποιητικό, καθώς και μία ποικιλία εποπτικών μέσων, η 

χρήση των οποίων οδήγησε σε ποικιλομορφία των πρακτικών αξιολόγησης, που ικανοποίησε τα 

υποκείμενα. 
Οι εποικοδομητικές πρακτικές συνέβαλαν στη θετική αίσθηση αναφορικά με την οργάνωση 

του μαθήματος, βασίστηκαν σε διαλογική επικοινωνία και ομαδική εργασία και  ικανοποίησαν τα 
υποκείμενα ως προς τη διεξαγωγή του μαθήματος. 

Η ικανοποίηση των υποκειμένων της έρευνας από τη διεξαγωγή των μαθημάτων συσχετίστηκε 

θετικά ισχυρά με την ικανοποίησή τους από τις εποικοδομητικές διδακτικές πρακτικές και τις 
πρακτικές αξιολόγησης. Τέλος, η αποτελεσματική οργάνωση του μαθήματος με εποικοδομητικές 

πρακτικές συνέβαλλε στην ικανοποιητική έκβαση της διεξαγωγής του μαθήματος εν γένει.  
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3. Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η επιλογή εποικοδομητικών 
πρακτικών δεν αλλάζει την πιστότητα του περιεχομένου ενός μαθήματος στον ακαδημαϊκό τομέα, 

αναφορικά με τον τίτλο του και δεν αλλοιώνει την κατανόηση του διδακτικού υλικού που χορηγείται. 
Ακόμη, δεν επιβαρύνει τον χρόνο διεξαγωγής του μαθήματος και δεν εμποδίζει το επικοινωνιακό 

πλαίσιο μεταξύ διδάσκοντος και φοιτητών/τριών. 

Αντιθέτως, οι εποικοδομητικές πρακτικές φαίνεται να συμβάλλουν στη θετική αίσθηση 
οργάνωσης του μαθήματος, διότι αφενός, βασίζονται σε διαλογική επικοινωνία και ομαδική εργασία 

και αφετέρου, οδηγούν στην αποφυγή της δασκαλοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας. 
Παρότι οι εποικοδομητικές πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης απαιτούν μεγαλύτερη 

προσπάθεια, κόπο και ενεργητική συμβολή από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες, φαίνεται πως αυτή η 

παράμετρος δεν είναι ανασταλτικός παράγων, αρχικά, για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους 
και δευτερευόντως ως προς την τελική τους συμμετοχή και την αίσθηση ικανοποίησης που αποκτούν. 

Οι εποικοδομητικές πρακτικές αξιολόγησης σχετίζονται αναλογικά με την ικανοποίηση από 
τις εποικοδομητικές διδακτικές πρακτικές, που ακολουθούνται κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, 

γεγονός που αναδεικνύει την άμεση συνάφεια και λειτουργική ενότητα των μεθόδων αξιολόγησης 

και των διδακτικών πρακτικών. 
Τέλος, η αποτελεσματική οργάνωση ενός μαθήματος με εποικοδομητικές πρακτικές δείχνει ότι 

συμβάλλει στην ικανοποιητική έκβαση της διεξαγωγής του μαθήματος. 
Τα ανωτέρω ευρήματα και συμπεράσματα της έρευνας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν: α) 

στην έναρξη ενός διαλόγου για τη διδασκαλία και τις παιδαγωγικές πρακτικές στο ελληνικό 

πανεπιστήμιο και β) στην ενεργοποίηση των ερευνητών ως προς την υλοποίηση νέων μελετών 
αναφορικά με το επιστημονικό πεδίο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας στην Ελλάδα. 
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LEARNING ENGLISH THROUGH GREEK MYTHS: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   
 

Αρβανιτίδου Σοφία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

 

Περίληψη  

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση διαφοροποιημένων 
μεθόδων προσέγγισης μέσω των οποίων η διδασκαλία διαφορο- 

ποιείται και προσαρμόζεται με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών στην τάξη, 

ως προς την ετοιμότητά τους για μάθηση, τα ενδιαφέροντά τους και το στιλ μάθησής τους. Η 
εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας μπορεί να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα και 

δυσκολίες στους μαθητές αυτούς. Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος που απευθύνεται σε μαθητές 
της ΣΤ’ Δημοτικού προωθεί τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία των 

Ξένων Γλωσσών στις τάξεις του Δημοτικού. Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα μέρη μιας ιστορίας μέσα από μία ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους με το 
μύθο του Δαίδαλου και Ίκαρου στα αγγλικά και με τη σειρά τους να δημιουργήσουν την δική τους 

ιστορία βασισμένοι σε εικόνες ενώ οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι είναι α) να διηγηθούν το μύθο, 
αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες που προσφέρουν το βίντεο και οι εικόνες, β) να 

προσεγγίσουν διαθεματικά τη γνώση αναπτύσσοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους με 

τη δημιουργία ενός νέου μύθου, γ) να εμπλουτίσουν τον προφορικό λόγο μέσα από την περιγραφική 
απόδοση του μύθου, δίνοντας έμφαση στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και διευρύνοντας τον 

κοινωνικο-συναισθηματικό τους κόσμο.  
 

Λέξεις κλειδιά: ξένες γλώσσες, μαθησιακές δυσκολίες, σενάριο διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

1. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ξένες Γλώσσες  

«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία είναι μια φιλοσοφία διδασκαλίας η οποία βασίζεται στην αρχή 
ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσαρμόζουν την διδασκαλία τους στις διαφορετικότητες των 

μαθητών. Αντί να εφαρμόζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο για όλους τους μαθητές, 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τροποποιούν την διδασκαλία τους ώστε να ανταποκρίνονται στα 
διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών, στους διαφορετικούς τρόπους που μαθαίνουν και 

στα διαφορετικά τους ενδιαφέροντα. Επομένως, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει εκ των προτέρων 
διαφορετικούς τρόπους για να βοηθήσει τον μαθητή να κατανοεί και να παρουσιάζει ότι έμαθε» 

(Tomlinson, 2003).  

Ο βασικός στόχος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι να εκμεταλλευτεί πλήρως την 
ικανότητα κάθε μαθητή να μάθει (Tomlinson, 2001b).  Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

αντιλαμβάνεται τη μαθησιακή εμπειρία ως κοινωνική και συνεργατική, ενώ η ευθύνη του τι 
συμβαίνει στην τάξη εναπόκειται πρώτα στο δάσκαλο και έπειτα στο μαθητή (Tomlinson, 2004). 

Μέσα σε ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον, που επιτρέπει το διαφοροποιημένο μοντέλο 

διδασκαλίας, καθηγητές, προσωπικό υποστήριξης και επαγγελματίες συνεργάζονται, για να 
δημιουργήσουν μια βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές. Επίσης, σε αυτό το περιβάλλον, 

κάθε μαθητής αποτιμάται για τις μοναδικές δυνάμεις του, ενώ του προσφέρονται ευκαιρίες για να 
αποδείξει δεξιότητες μέσα από μια ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης (Mulroy & Eddinger, 2003· 

Tomlinson, 2001a· Tuttle, 2000). 
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Εικόνα 1:Διαφοροποιημένη Διδασκαλία  

1.1.Οφέλη/πλεονεκτήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 

Σύμφωνα με την Tomlinson (2010), η διαφοροποιημένη διδασκαλία παρουσιάζει τα παρακάτω 

πλεονεκτήματα: 
• Εφαρμόζονται διάφορες διδακτικές προσαρμογές στο πλαίσιο των διαφορών που έχουν οι 

μαθητές, με βάση τη μορφή της νοημοσύνης του κάθε μαθητή και το μαθησιακό του προφίλ. 
• Η διδασκαλία διαμορφώνεται με βάση την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό 

προφίλ των μαθητών, ενώ προωθούνται οι εναλλακτικές μορφές εργασίας. 

• Υποστηρίζεται η ευελιξία του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. 
• Η αξιολόγηση είναι συνεχής και διαγνωστική. 

• Έμφαση δίνεται στην πρόοδο του μαθητή με γνώμονα το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε, αλλά και 
στην εξάσκηση θεμελιωδών δεξιοτήτων για την κατανόηση ουσιωδών εννοιών και αρχών. 

Θεμελιώδης προϋπόθεση για την επιτυχία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελεί και:  
 

1. η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα συμβάλλει στην εφαρμογή και 

προγραμματισμό της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω π.χ. ιεραρχημένων φύλλων 
δραστηριοτήτων, εργασιών αγκυροβολίας κ.ά, αλλά και η ικανότητα των εκπαιδευτικών να ασκούν 

αυτοκριτική στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να λαμβάνουν ανατροφοδότηση και να 
τροποποιούν τις εκπαιδευτικές μεθόδους αποτελεσματικότερα (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008).  

 

2. ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, έχοντας ως γνώμονα ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και 
πρακτικό σχέδιο, αλλά και η ύπαρξη και εφαρμογή ενός πλαισίου συνεχούς παρακολούθησης, 

υποστήριξης και ανάδρασης του τρόπου εφαρμογής του σχεδίου αυτού (Φύκαρης, 2013).  
Επίσης, η διαφοροποιημένη διδασκαλία:  

• εξαλείφει τις ανισότητες,  

• προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης,  
• προσαρμόζει τη διαδικασία μάθησης στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του εκάστοτε 

μαθητή,  
• μεγιστοποιεί τις επιδόσεις όλων των μαθητών (Φύκαρης, 2013).  
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2. Σχέδιο μαθήματος αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες  

 

 
Εικόνα 2: Δαίδαλος και 'Ικαρος  

 

Τίτλος:Learning English through Greek myths 
Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά 

Τάξη στην οποία απευθύνεται: Στ’ Δημοτικού 

Χρονική διάρκεια: 40 λεπτά 
Εισηγήτρια: Σοφία Αρβανιτίδου 

Διδακτικοί στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα: Στο τέλος του σεναρίου αναμένεται οι 
μαθητές: 

•  Να έρθουν σε επαφή με το μύθο του Δαίδαλου και Ίκαρου στην αγγλική γλώσσα. 

• Να βιώσουν τις ιδιαίτερες αξίες και στάσεις ζωής που προβάλλονται στον μύθο μέσα από το 

διάλογο, τις δημιουργικές δραστηριότητες και το παιχνίδι ρόλων. 

• Να αποκτήσουν διαλογικές συνήθειες και ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες. 

• Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση.  

• Να κατασκευάσουν και να δραματοποιήσουν (role play) το δικό τους σενάριο του μύθου 

ακολουθώντας πιστά την ιστορία ή διασκευάζοντας το μύθο με τη χρήση της αγγλικής 

(συνεργατική συγγραφή σεναρίου και δραματοποίηση). 
Συνοπτική περιγραφή: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και γίνεται καταμερισμός των 

αρμοδιοτήτων τους, τέσσερις ομάδες των 5 ατόμων.   Η πραγματοποίηση του σεναρίου 

πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής και καθεμιά ομάδα παίρνει τη θέση της μπροστά 
από τους έξι Η/Υ που βρίσκονται σε σύνδεση με το διαδίκτυο.  

2.1. Δυσκολίες και ικανότητες των μαθητών στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας  

Η εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας μπορεί να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα και 

δυσκολίες στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Για παράδειγμα, η υπερβολική και, χωρίς 

συγκεκριμένη ροή, μετάδοση πολλών νέων πληροφοριών κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπερδεύει 
τους μαθητές, οι οποίοι δεν είναι εύκολα στη θέση να ανταποκριθούν και να τοποθετήσουν σε σειρά 

τις νέες τους γνώσεις. Οι νέοι κανόνες γραμματικής και λειτουργίας της ξένης γλώσσας δεν γίνονται 
πλήρως αντιληπτοί από τους μαθητές. Συνεπώς, η ανάγνωση καθώς και η γραπτή και προφορική 

έκφραση πραγματοποιείται με αργό ρυθμό και συνήθως με απουσία γενικού νοήματος (Hunt & 

Marshall, 2005).  
Αντίθετα με τις παραπάνω πιθανές δυσκολίες, πολλά είναι τα χαρακτηριστικά του προφίλ των 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για να αποφέρουν ένα 
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καρποφόρο γνωστικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι μαθητές αυτοί φαίνεται να έχουν 

αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και αίσθηση του χιούμορ. Αυτή η ικανότητα τους μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα την σύνθεση ενός σχεδίου μαθήματος, το οποίο θα έχει ως κέντρο του τους 
μαθητές και τον δικό τους ρυθμό μάθησης. Παράλληλα, η ευκολία τους να συγκεντρώνονται εύκολα 

και για πολύ χρόνο σε θέματα που προκαλούν το ενδιαφέρον τους, μπορεί να εμπνεύσουν τον 
εκπαιδευτικό για την υιοθέτηση διασκεδαστικών και μη τυπικών μορφών μάθησης. Με αυτόν τον 

τρόπο, όχι μόνο αυξάνεται ο ενθουσιασμός και, συνεπώς, η προσοχή των μαθητών, αλλά 

διευκολύνεται και η απόκτηση γνώσεων. Για αυτό το λόγο, η ενθάρρυνση της ελεύθερης κίνησης και 
έκφρασης στην τάξη, στα πλαίσια του μαθήματος, αξιοποιούν τις ικανότητες των μαθητών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες και δεν περιθωριοποιούν τη μορφή της γνώσης τους.  

 2.2.Σκοποί και Στόχοι της διδασκαλίας βάσει του Αναλυτικού Προγράμματος.  

 Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος που απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού προωθεί 

τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στις τάξεις 
του Δημοτικού. Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν τα μέρη μιας 

ιστορίας μέσα από μία ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους και με τη σειρά τους να 
δημιουργήσουν την δική τους ιστορία βασισμένοι σε εικόνες ενώ οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι 

είναι οι εξής:  

✓ Να διηγηθούν το μύθο, αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες που προσφέρουν το 
βίντεο και οι εικόνες. 

✓ Να προσεγγίσουν διαθεματικά τη γνώση αναπτύσσοντας τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά τους με τη δημιουργία ενός νέου μύθου 

✓ Να εμπλουτίσουν τον προφορικό λόγο μέσα από την περιγραφική απόδοση του μύθου, 

δίνοντας έμφαση στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και διευρύνοντας τον κοινωνικο-
συναισθηματικό τους κόσμο. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αναγκαιότητα της έκφρασης των μαθητών στοχεύει στο να 
δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία στοιχειωδών επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων μέσα από δραστηριότητες που θα προέρχονται από την ενδεικτική θεματική ενότητα των 

μύθων και ιστοριών. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα μέρη μιας ιστορίας 
μέσα από μία ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους και με τη σειρά τους να δημιουργήσουν την 

δική τους ιστορία βασισμένοι σε εικόνες. Επομένως, η χρήση των αισθήσεων της αφής, της ακοής 
καθώς και της όρασης στοχεύουν στη διευκόλυνση του τρόπου μάθησης των μαθητών, αλλά και στην 

αύξηση της γλωσσικής τους συνείδησης. 

2.3. Διδακτικά υλικά και μέσα 

 Για τις ανάγκες του μαθήματος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προτζέκτορας και ηλεκτρονικός 

υπολογιστής για την προβολή βίντεο και εικόνων. Η χρήση του υπολογιστή αναμένεται να κεντρίσει 
το ενδιαφέρον των μαθητών και να αυξήσει την προσοχή τους στο μάθημα. Ταυτόχρονα, η 

τεχνολογία κατασκευής του βίντεο (animation) είναι ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά. Επιπλέον, η 

χρήση εικόνων (flashcards) πραγματοποιείται ακόμα και για τη συγγραφή της δικής τους προσωπικής 
ιστορίας. Οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν μία ιστορία που δεν περιορίζεται σε γραπτές οδηγίες, 

αλλά στην αξιοποίηση εικόνων που εξάπτουν την φαντασία και εμπνέουν τους μαθητές. Για το λόγο 
αυτό, καθώς και για το γεγονός ότι η χρήση διαφορετικών καρτελών για τα διαφορετικά μέρη της 

ιστορίας βοηθούν τους μαθητές να μην συγχέουν τις πληροφορίες που πρόκειται οι ίδιοι να 
μεταδώσουν, η χρήση του φυλλαδίου αποτελεί ένα ξεχωριστό έναυσμα δημιουργίας και έκφρασης. 

2.4. Πορεία Διδασκαλίας 

 Το παρόν σχέδιο μαθήματος σχεδιάστηκε για την εφαρμογή του σε τάξη αποτελούμενη από 
20 μαθητές, από τους οποίους οι τέσσερις είχαν διαγνωστεί με Μαθησιακές Δυσκολίες. Στην αρχή 
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του μαθήματος, η διδακτική ώρα θα ξεκινήσει με το καλωσόρισμα των μαθητών και την 

προετοιμασία τους για το μάθημα (3 λεπτά). Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός θα εισάγει τους μαθητές 

στο νοηματικό πλαίσιο του μαθήματος, ρωτώντας τους αν διαβάζουν μύθους ή γενικά ιστορίες και 
αν έχουν κάποια αγαπημένη. Η πρώτη φάση του σεναρίου περιλαμβάνει την αφόρμηση η οποία 

πραγματοποιείται με την προβολή ενός σύντομου βίντεο κινουμένων σχεδίων (animation), με το 
μύθο του Δαίδαλου και Ίκαρου στα αγγλικά [https://ed.ted.com/lessons/the-myth-of-icarus-and-

daedalus-amy-adkins#watch διάρκειας 5:08 λεπτών προς όλους τους μαθητές. Ακολουθούν 

ερωτήσεις-απαντήσεις που αφορούν την κατανόηση του μύθου με εμπλουτισμό λεξιλογίου στα 
αγγλικά. 

Στη συνέχεια στη δεύτερη φάση οι μαθητές έρχονται σε επαφή από μια προτεινομένη 
ιστοσελίδα [http://www.dltk-kids.com/world/greece/m-story-icarus.htm] με το κείμενο στην αγγλική 

του ελληνικού μύθου το οποίο αναπαράγεται και ακουστικά δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να 

εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με την αγγλική γλώσσα και την προφορά της. Οι μαθητές 
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το online dictionary http://www.wordreference.com/engr/  (it 

includes translation, definitions, synonyms, examples). 

 Αντίστοιχα, ο εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες κάρτες με εικόνες του μύθου 

[http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9464?locale=en] και οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν 

το δικό τους σενάριο πάνω σε κάθε κάρτα (3 κάρτες για κάθε ομάδα) στην αγγλική γλώσσα και αν 
το επιθυμούν να αλλάξουν την αρχή, μέση ή τέλος του μύθου, προσαρμόζοντάς τον μύθο στη δική 

τους φαντασία. [Φύλλο Εργασίας ομάδα 1 Picture Cards. Φύλλο Εργασίας ομάδα 2 Picture Cards. 
Φύλλο Εργασίας ομάδα 3 Picture Cards. Φύλλο Εργασίας ομάδα 4 Picture Cards]. Πρόκειται για 

δραστηριότητες οι οποίες προωθούν την ανεξάρτητη και κλιμακωτή διερεύνηση των μαθητών πάνω 

στο μύθο του Δαίδαλου και Ίκαρου προκειμένου στη συνέχεια να παρουσιάσουν τα πορίσματά τους 
στην ολομέλεια της τάξης. Κατά τη φάση υλοποίησης της ομαδικής εργασίας, ο εκπαιδευτικός 

περιφέρεται διακριτικά γύρω από τους σταθμούς εργασίας και παρακολουθεί το έργο όλων των 
ομάδων. Παρεμβαίνει είτε σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τον καλούν οι μαθητές είτε σε περιπτώσεις 

τις οποίες κρίνει ο ίδιος απαραίτητες κατά την εποπτεία των ομάδων. 

Σε τρίτη φάση εκπρόσωποι των ομάδων (όπως αυτοί έχουν οριστεί από τα ίδια τα παιδιά) 
αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν στην ολομέλεια το δικό τους σενάριο υπό μορφή θεατρικού 

παιχνιδιού (role-play) αλλάζοντας άλλοι καθόλου, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο την πλοκή 
(adaptation). Επισημαίνεται ότι καθώς κάθε ομάδα παρουσιάζει το σενάριο ανάλογα με τις κάρτες 

που έχει, οι υπόλοιπες καλούνται να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα απαντώντας προφορικά στα 

ερωτήματα (Πώς βρήκες το σενάριο των υπόλοιπων ομάδων; Ποιο σου άρεσε περισσότερο από όλα; 
Ποιο πιστεύεις ότι έχει περιθώριο βελτίωσης και γιατί;) Οι απαντήσεις δεν θα πρέπει να βασίζονται 

σε κλίμα ανταγωνισμού αλλά σε κλίμα συνεργασίας καθότι μετά από σύνδεση όλων των σεναρίων 
θα προκύψει το συνεργατικό σενάριο του μύθου των ομάδων συνολικά. Με την ολοκλήρωση κάθε 

παρουσίασης, ο εκπαιδευτικός προωθεί και συντονίζει σύντομη συζήτηση για το ηθικό δίδαγμα του 

μύθου στην αγγλική γλώσσα όπου παραθέτονται προφορικά μετά από ομαδική διαβούλευση οι 
γνώμες της κάθε ομάδας δια μέσου των αντιπροσώπων τους χρησιμοποιώντας το νέο λεξιλόγιο ώστε 

να διαπιστωθεί η πλήρης κατανόησή του μύθου από τους μαθητές και να ανταποκριθεί άμεσα ο 
εκπαιδευτικός σε τυχόν μαθησιακά κενά των παιδιών που μπορεί να εντοπίσει. Η υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού θα πρέπει κατά το δυνατόν να διευρύνει τα όρια δράσης των παιδιών, να ενθαρρύνει 
την πρωτοβουλία και την αυτενέργειά τους και να προωθεί την οικοδόμηση της γνώσης και του 

κλίματος συνεργασίας από τους ίδιους τους μαθητές. 

5. Συμπεράσματα  

Μέσα από τις δραστηριότητες του παραπάνω σχεδίου μαθήματος δαφοροποιημένης 

διδασκαλίας  οι μαθητές μαθαίνουν να φτιάχνουν διαλόγους, να βρίσκουν λέξεις και τρόπους για να 
εκφραστούν και να ενσαρκώσουν ρόλους αλλά και να σκέφτονται πολύ πέρα από τα νοήματα του 

κειμένου (Ζώνιου-Σιδέρη κ.α., 2015). Επίσης «παρωθούνται στη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη 

https://ed.ted.com/lessons/the-myth-of-icarus-and-daedalus-amy-adkins#watch
https://ed.ted.com/lessons/the-myth-of-icarus-and-daedalus-amy-adkins#watch
http://www.dltk-kids.com/world/greece/m-story-icarus.htm
http://www.wordreference.com/engr/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9464?locale=en
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της ομάδας τους, για τη δόμηση των νοημάτων που έχουν αποκομίσει από τα σημεία που 

επεξεργάστηκαν, ώστε να δημιουργήσουν στη συνέχεια, μια αντιπροσώπευση αυτού του νοήματος, 

μέσα από ένα διαφορετικό σημειολογικό σύστημα που συνδέει την προφορική γλώσσα, με τη 
γλώσσα του σώματος, τις χειρονομίες και τη δράση» (Tabak & Fowler, 2006:293). 

Τέλος, ενισχυτικά λειτουργεί και η προσαρμογή του μαθησιακού περιβάλλοντος στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτή επιτυγχάνεται με 

τεχνικές (Ράπτη, 2013) όπως:  

• καλή οργάνωση της ξενόγλωσσης τάξης και χρήση ρουτινών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
που διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα  

• χρήση βοηθημάτων όπως λεξικά, μαγνητόφωνα για ηχογράφηση της παράδοσης και 
ηλεκτρονικοί μεταφραστές  

• επιλογή θέσης μέσα στην αίθουσα που να συμβάλλει στην καλύτερη ακουστική δυνατότητα 

και την αποφυγή θορύβου  
• χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών  

• εξαίρεση από την ανάγνωση κειμένων μέσα στην τάξη  
• διεξαγωγή των γραπτών εργασιών σε επεξεργαστή κειμένου, κ.ο.κ. (Ράπτη, 2013).  
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Παράρτημα 

Φύλλο δραστηριότητας (με ενδεικτικές κάρτες) - Ομάδα 1  

Α.Write your own scenario (dialogue) in the speech bubbles. (Δημιουργήστε το δικό σας 
σενάριο πάνω σε κάθε κάρτα (2 κάρτες για κάθε ομάδα) στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να 

αλλάξετε την αρχή, μέση ή τέλος του μύθου, προσαρμόζοντάς τον μύθο στη δική σας φαντασία). 
Β. Use the online dictionary http://www.wordreference.com/engr/ (it includes translation, 

definitions, synonyms, examples)  

 
 

 
Εικόνα 3: Συμπλήρωσε το διάλογο  

 

http://www.wordreference.com/engr/
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Εικόνα 4: Συμπλήρωσε το διάλογο 

 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 

Φίλιππος Ευαγγέλου 

Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 

Καθηγητής – Σύμβουλος στο ΕΑΠ 

 

Περίληψη 

O καταιγισμός ιδεών ως τεχνική διδασκαλίας είναι χρήσιμο εναλλακτικό εργαλείο για τον 
εκπαιδευτικό και μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή διδακτική πράξη. Πρόκειται για μια 

συμμετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές ανακαλούν συνειρμικά 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών για ένα θέμα. 
Στην παρούσα έρευνα εφαρμόζεται ως εναλλακτική διδακτική τεχνική με προσομοίωση από τους 

ίδιους τους φοιτητές που παίζουν το ρόλο των μαθητών δημοτικού σχολείου. Το δείγμα της έρευνας 
ήταν 42 φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τέλος, από την συλλογή και ανάλυση των 

δεδομένων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών ευνοεί 

την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων και την μεταξύ τους συνεργασία, αναδεικνύει τις 
προϋπάρχουσες ιδέες και μετασχηματίζει τις παραδοχές των συμμετεχόντων, συμβάλλει στην 

οικοδόμηση νέων γνώσεων και αναπτύσσει την κριτική σκέψη. 
 

Λέξεις κλειδιά: καταιγισμός ιδεών, εναλλακτική τεχνική, φοιτητές, «πόλεμος» 
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1. Εισαγωγή 

Η συνεχώς αυξανόμενη διαφορετικότητα μεταξύ των μαθητών στα σημερινά σχολεία 

αναδεικνύει ως επιτακτική την ανάγκη, για όλους τους φορείς της εκπαίδευσης, αναπροσαρμογής 
και επαναπροσδιορισμού της διδασκαλίας και της μάθησης μέσα στη γενική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί 

φαίνεται πως συνειδητοποιούν την αναποτελεσματικότητα πολλών σημείων των παλαιότερων - 
παρωχημένων θεωρήσεων για τη μάθηση ενώ σύγχρονες θεωρίες για εναλλακτικές διδακτικές 

τεχνικές κερδίζουν ολοένα έδαφος (Φύκαρης, 2014).  

Σε προέκταση των παραπάνω, μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές με τις 
οποίες οργανώνεται μια διδασκαλία αποτελούν το βασικότερο μέσο για να ενισχυθεί ο νέος ρόλος 

του μαθητή που βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές είναι 
εκείνα τα παιδαγωγικά «εργαλεία», τα οποία αξιοποιούνται στο πλαίσιο των διδακτικών και 

μαθησιακών δραστηριοτήτων μιας διδακτικής στρατηγικής και χαρακτηρίζουν τη διδακτική μορφή 

της διδασκαλίας. Είναι σαφές ότι ανάλογα με τη διδακτέα ύλη, επιλέγεται και η τεχνική που 
θεωρείται ότι επιφέρει τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και κινητοποιεί το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Οι διδακτικές τεχνικές που είναι επικεντρωμένες στον μαθητή και όχι στον εκπαιδευτικό 
εντοπίζονται στη βιβλιογραφία ως συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές ή ως εναλλακτικές διδακτικές 

τεχνικές (Κόκκος, 1999).  

Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να υπογραμμισθεί ότι κρίσιμο σημείο για μια 
αποτελεσματική διδασκαλία αποτελεί το στάδιο του σχεδιασμού της διδασκαλίας και της επιλογής 

των κατάλληλων διδακτικών τεχνικών (Καψάλης & Νημά, 2008). Η επιλογή των τεχνικών εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι αρχές μάθησης των μαθητών, οι στόχοι της διδασκαλίας, 

η ηλικία των μαθητών, ο διαθέσιμος χρόνος, τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα και οι ιδιαιτερότητες του 

σχολείου και της τάξης (Petruţa, 2013). 
Στη σύγχρονη διδακτική πράξη υιοθετούνται εκείνες οι εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές που 

εγείρουν το ενδιαφέρον του μαθητή, ευνοούν την ενεργό συμμετοχή του στη διαδικασία της 
μάθησης, ενθαρρύνουν την εργασία σε ομάδες και δημιουργούν συνθήκες μάθησης και έρευνας στο 

σχολείο και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα (Βασάλα & Φλογαΐτη, 2002). Ο εκπαιδευτικός που 

διακρίνεται για τον εναλλακτικό τρόπο σκέψης για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και 
να οδηγηθεί σε επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα χρησιμοποιεί μια ή συνδυασμό περισσότερων 

εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών με στόχο να ικανοποιεί τις μαθησιακές ανάγκες και τους 
διαφορετικούς τρόπους μάθησης των μαθητών, τους οποίους εξασκεί σε εναλλακτικές μορφές 

μάθησης. 

Πιο συγκεκριμένα, μια σειρά από εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές που μπορούν να 
αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μίας διδασκαλίας είναι η μελέτη περίπτωσης, ο καταιγισμός ιδεών, οι 

ερωτήσεις, η συζήτηση, το παιχνίδι ρόλων, ο εννοιολογικός χάρτης, η μελέτη στο πεδίο, το παιχνίδι 
ρόλων κ.λπ. (Rogers, 1999). Σε πλήθος ερευνών αναδεικνύεται η σημασία της εφαρμογής αυτών των 

εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών κατά τη διδασκαλία και μάθηση (Crawford et al., 2005; Bonwell, 

2012; Καραμανίδης, 2014). Χαρακτηριστικά, έχει υποστηριχθεί ότι η εφαρμογή αυτών των τεχνικών 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης σύμφωνα με τον Gardner 

(Καραμανίδης, 2014).  
Επιπρόσθετα, από άλλους ερευνητές υποστηρίζεται ότι οι τεχνικές αυτές εκφράζουν το πνεύμα 

του εκδημοκρατισμού και μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή να καταστεί ενεργός πολίτης 
(Mukhamedyarova & Cotter, 2005, όπ. αναφ. στο Καραμανίδης, 2014). Ακόμη, επισημαίνεται ότι οι 

τεχνικές αυτές εκτός από την ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών, προωθούν τη 

βιωματική μάθηση, ενεργοποιούν και αξιοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες των 
μαθητών, ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών, δημιουργούν συνθήκες μάθησης και έρευνας, 

παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες για ανάπτυξη κριτικής σκέψης και προβληματισμού (Race, 1999; 
Καραμανίδης, 2014). 
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Ο καταιγισμός ιδεών αποτελεί μια τεχνική διδασκαλίας που μπορεί να εφαρμοστεί ως ένα 

χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο στη μελέτη θεμάτων της καθημερινής διδακτικής πράξης τόσο σε 

μαθητές δημοτικού σχολείου όσο και σε ενήλικες.  
Στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται η προσομοίωση της τεχνικής καταιγισμού των ιδεών ως 

εναλλακτικής διδακτικής τεχνικής από φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μελλοντικούς δασκάλους προκειμένου να 

διαπραγματευτούν την έννοια του «πολέμου». 

2. Ο καταιγισμός ιδεών ως εναλλακτική διδακτική τεχνική  

Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) ως τεχνική διδασκαλίας εφαρμόστηκε από τον Alex F. 

Osborn. Πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές 
ανακαλούν συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και αυθόρμητη 

έκφραση ιδεών για ένα θέμα διερευνώντας με αυτόν τον τρόπο τις ποικίλες διαστάσεις και τις 

πολλαπλές πτυχές του (Βασάλα & Φλογαΐτη, 2002; Γρηγοριάδου κ.ά., 2009). H τεχνική του 
καταιγισμού ιδεών προέρχεται από τις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας 

σύμφωνα με τις οποίες οι παρατηρήσεις μας εμπλέκονται με τις προηγούμενες αντιλήψεις και τις 
υπάρχουσες θεωρίες για τον κόσμο (Βασάλα & Φλογαΐτη, 2002; Τσακίρη κ.ά., 2007; Μπαγιάτη, 

2015).  

Η τεχνική αυτή ενδείκνυται τόσο στην αρχή της διδασκαλίας, όταν οι μαθητές έρχονται για 
πρώτη φορά αντιμέτωποι με μια νέα έννοια, όσο και κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της διδασκαλίας 

όταν το ενδιαφέρον το μαθητών αρχίζει να εξασθενεί. Είναι γνωστό ότι ο εκπαιδευτικός από την 
έναρξη μέχρι τη λήξη της διδασκαλίας επιχειρεί να δραστηριοποιήσει τους μαθητές του, ώστε να 

ενδιαφερθούν και να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημά του και τους υποδεικνύει διάφορους τρόπους 

με τους οποίους θα εργαστούν. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ των άλλων, ο 
καταιγισμός ιδεών που λαμβάνει χώρα όταν ο εκπαιδευτικός, κατά την επεξεργασία ενός θέματος, 

ζητά από τους μαθητές να διατυπώσουν ελεύθερα, γρήγορα και αυθόρμητα λέξεις ή φράσεις σχετικές 
με το υπό συζήτηση θέμα, τις οποίες ανακαλούν από προϋπάρχουσες γνώσεις τους με σκοπό στη 

συνέχεια να αποκτήσουν νέες (Μπαγιάτη, 2015). Οι λέξεις αυτές μπορούν, για παράδειγμα, να 

καταγραφούν στον πίνακα, στη συνέχεια να συζητηθούν και να ταξινομηθούν σε επιμέρους ομάδες, 
με σκοπό να αποκτήσουν οι μαθητές καινούριες γνώσεις, να προβληματιστούν για το θέμα κ.λπ. 

(Παπαδοπούλου, 2004; Χατζηδήμου, 2012). 

3. Τα στάδια διεξαγωγής του καταιγισμού ιδεών  

Τα τέσσερα στάδια διεξαγωγής του καταιγισμού ιδεών είναι τα εξής: 

1ο στάδιο: Στην αρχή της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τον καταιγισμό 
ιδεών και περιγράφει τον στόχο της εργασίας. Επισημαίνει ότι οι ιδέες που εκφράζει κάθε μαθητής 

ούτε θα κριθούν ούτε θα αξιολογηθούν έτσι ώστε να ξεπεράσουν τις αναστολές τους και να 
παρουσιάσουν τις ιδέες τους ελεύθερα. Ο στόχος του πρώτου σταδίου είναι  να συμμετέχουν όλοι οι 

μαθητές και να αναπτύξουν τις ικανότητες ελεύθερης έκφρασης, προσεκτικής ακρόασης αλλά και 

σεβασμού στις απόψεις του άλλου. Η διάρκεια αυτού του σταδίου εξαρτάται από την εξοικείωση των 
μαθητών με την τεχνική και δεν υπερβαίνει τα δέκα λεπτά.  

2ο στάδιο: Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει το θέμα και ζητά από τους μαθητές να εκφραστούν 
γι΄ αυτό γρήγορα, με λέξεις ή σύντομες εκφράσεις ενώ ο ίδιος σημειώνει όλες τις ιδέες στον πίνακα, 

αποφεύγοντας να υποδείξει τις δικές του ιδέες. Όταν η ροή ιδεών αρχίζει να φθίνει, τους πλησιάζει 
και επαναλαμβάνει την ερώτηση ενθαρρύνοντας και τους πιο διστακτικούς μαθητές να εκφραστούν 

χωρίς ο ίδιος να υποδεικνύει λέξεις. Τελειώνοντας τους συγχαίρει για τη συμμετοχή τους. 

Εναλλακτικά, σ’ αυτό το στάδιο είναι εφικτό οι μαθητές να χωριστούν ομάδες και κάθε ομάδα να 
ορίσει τον/την γραμματέα της ο οποίος θα καταγράφει  λέξεις ή φράσεις των υπολοίπων μελών της 

ομάδας. Η διάρκεια αυτού του σταδίου δεν υπερβαίνει τα δέκα λεπτά. 
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3ο στάδιο: Στο στάδιο αυτό γίνεται αξιολόγηση και ομαδοποίηση των ιδεών σύμφωνα με 

αντικειμενικά και αδιαμφισβήτητα κριτήρια ομαδοποίησης, τα οποία τίθενται συνήθως από τον 

εκπαιδευτικό. Στο στάδιο αυτό τα μέλη των ομάδων εργασίας ανακοινώνουν μεγαλόφωνα τις λέξεις 
- ιδέες οπότε οι μαθητές ακούγοντας τις λέξεις των άλλων ομάδων συμπληρώνουν και άλλες 

καινούριες ιδέες εκτός απ' αυτές που είχαν ήδη καταγράψει. Οι μαθητές συζητούν τις ιδέες που 
καταγράφηκαν και προτείνουν ποιες θα έπρεπε να σβηστούν εφόσον δεν αντιστοιχούσαν σε κάποια 

κριτήρια ομαδοποίησης. Η διάρκεια αυτού του σταδίου είναι περίπου δέκα λεπτά. 

4ο στάδιο: O εκπαιδευτικός επιλέγει μια ή περισσότερες ομαδοποιημένες - σύμφωνα με τα 
κριτήρια - κατηγορίες ιδεών και παρουσιάζει συνοπτικά συνήθως με εισήγηση τα σχετικά θέματα. 

Επίσης, αναθέτει στους μαθητές μια δραστηριότητα ατομικής εργασίας ή εργασίας σε μικρές ομάδες. 
Η διάρκεια αυτού του σταδίου εξαρτάται από την εμβάθυνση που επιδιώκεται κυρίως στη 

δραστηριότητα εφαρμογής και μαζί με την παρουσίαση των ομάδων και τη συζήτηση δεν υπερβαίνει 

τα 15 λεπτά (Βασάλα & Φλογαΐτη, 2002; Μπαγιάτη, 2015). 

4. Μεθοδολογία της έρευνας 

4.1 Η Έρευνα 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος «Εργαστήρια 

Μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές Εφαρμογές», το οποίο υλοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 

– 2019 σε φοιτητές του Ζ΄ Εξαμήνου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

4.2 Το δείγμα   

Το δείγμα της έρευνας ήταν 42 φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων που παρακολουθούσαν το μάθημα ««Εργαστήρια Μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές 

Εφαρμογές». Το ερευνητικό ενδιαφέρον αυτής της ομάδας φοιτητών και φοιτητριών που 
πραγματοποιήσαμε την εμπειρική έρευνα είναι ότι πρόκειται για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 

που θα διδάξουν σε μαθητές του Δημοτικού σχολείου. 

4.3 Ο σκοπός της έρευνας 

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να ασκηθούν οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και μελλοντικοί/ες δάσκαλοι/ες μέσα από την εργασία σε ομάδες στην εναλλακτική 
διδακτική τεχνική του καταιγισμού ιδεών και να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν σε μαθητές 

δημοτικών σχολείων στη σχολική τάξη. Το θέμα που διαπραγματεύτηκαν σε ομάδες εργασίας είναι: 
«ο πόλεμος».  

Πρόκειται για ένα επίκαιρο θέμα λόγω των προσφύγων μαθητών που υπάρχουν σε αρκετές 

τάξεις Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Καλύπτει τους στόχους που περιγράφονται στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα για μαθητές όλων των τάξεων. Οι στόχοι της διδασκαλίας επικεντρώνονται τόσο στην 

ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στις συνέπειες που προκαλεί ο πόλεμος όσο και στα οφέλη 
της ειρήνης. Είναι εφικτό να υλοποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων της Γλώσσας, της Ιστορίας, της 

Μελέτης Περιβάλλοντος και της Ευέλικτης Ζώνης. 

4.4 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έρευνας 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έρευνας περιλαμβάνει δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση της 

έρευνας έγινε η προσομοίωση της τεχνικής καταιγισμού των ιδεών ως εναλλακτικής διδακτικής 
τεχνικής από τους ίδιους τους φοιτητές παίζοντας το ρόλο των μαθητών δημοτικού σχολείου. Στη 

δεύτερη φάση έγινε η αποτίμηση της εκπαιδευτικής της αξίας και η αξιολόγηση του διδακτικού 
υλικού που παράχθηκε από κάθε ομάδα φοιτητών. 
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Πιο αναλυτικά, οι 42 φοιτητές και φοιτήτριες χωρίστηκαν σε 14 ομάδες των τριών ατόμων. 

Κάθε ομάδα όρισε έναν γραμματέα που θα κατέγραφε τις λέξεις ή φράσεις των υπολοίπων μελών 

της ομάδας και έναν εκπρόσωπο που στο τέλος της έρευνας θα ανακοίνωνε τα αποτελέσματα στην 
ολομέλεια. Ο διδάσκων παρεμβαίνει στις ομάδες για να βοηθήσει και να ενθαρρύνει αυτούς που 

έχουν ανάγκη και βοηθά στην αναζήτηση των πληροφοριών (Courau, 2000).  
Η έρευνα και η εφαρμογή  του καταιγισμού των ιδεών ως εναλλακτικής διδακτικής  τεχνικής 

πραγματοποιήθηκε με τις ομάδες εργασίας των φοιτητών στα παρακάτω τέσσερα στάδια: 

1ο στάδιο: Στην αρχή της έρευνας του πρώτου σταδίου έγινε ανάλυση του σκοπού της 
εφαρμογής και ζητήθηκε από τους φοιτητές να κάνουν την προσομοίωση όπου θα υποδυθούν τους 

μαθητές ώστε να συμμετέχουν όπως θα συμμετείχαν οι μαθητές σε εργασία σε ομάδες σε μια σχολική 
τάξη. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το θέμα στο οποίο θα γινόταν η εφαρμογή. Το θέμα αντλήθηκε 

από την επικαιρότητα και αφορούσε την έννοια του «πολέμου» και είναι εφικτό να διδαχθεί σε όλες 

τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Επισημάνθηκε ότι οι ιδέες που θα εκφράζει κάθε φοιτητής ούτε 
θα κριθούν ούτε θα αξιολογηθούν έτσι ώστε οι φοιτητές να ξεπεράσουν τις αναστολές τους και να 

παρουσιάσουν τις ιδέες τους ελεύθερα. Τέλος, ενημερώθηκαν ότι η εφαρμογή θα διαρκέσει περίπου 
45 λεπτά στα πλαίσια της προσομοίωσης μιας διδακτικής ώρας σε μια σχολική τάξη.  

2ο στάδιο: Καταγράφηκε η λέξη πόλεμος στον πίνακα και ζητήθηκε από τα μέλη κάθε ομάδας 

να εκφραστούν ελεύθερα και να καταγράψουν σε φύλλο εργασίας τις ιδέες – λέξεις που ερχόταν 
αυθόρμητα στο νου τους σχετικά με τη λέξη πόλεμος (εικόνα 1). 

 

 

 
Εικόνα 1: Φύλλο εργασίας της 6ης ομάδας φοιτητών με καταγραφή λέξεων για την έννοια: «πόλεμος» 

 
3ο στάδιο: Ζητήθηκε από τις ομάδες εργασίας να προτείνουν και να καταγράψουν κριτήρια 

ομαδοποίησης των ιδεών/λέξεων σε άλλο φύλλο εργασίας. Δόθηκαν οδηγίες ότι μέσα από τη 

συζήτηση των μελών κάθε ομάδας εργασίας έπρεπε να διαγράψουν λέξεις που δεν μπορούσαν να 
ομαδοποιηθούν με βάση τα κριτήρια που έθεσαν και στο τέλος να καταλήξουν σε συγκεκριμένα 

κριτήρια ομαδοποίησης. 
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Εικόνα 2: Φύλλο εργασίας της 6ης ομάδας φοιτητών με τα κριτήρια ομαδοποίησης των λέξεων για την έννοια: «πόλεμος» 

 
4ο στάδιο: Ζητήθηκε από τους εκπροσώπους κάθε ομάδας εργασίας να ανακοινώσουν στην 

ολομέλεια τόσο τις ιδέες/λέξεις όσο και τα κριτήρια ομαδοποίησης που κατέγραψαν στα φύλλα 
εργασίας. Ακολούθησε συζήτηση στη διάρκεια της οποίας φάνηκε ότι οι φοιτητές βίωσαν ευχάριστα 

αυτήν την τεχνική διδασκαλίας και έγινε αναλυτική αποτίμηση της εκπαιδευτικής αξίας της τεχνικής 
του καταιγισμού ιδεών στη διδασκαλία και μάθηση. 

4.5 Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν οι 14 ομάδες 
εργασίας. 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου 
(Patton, 1987; Βεργίδης,1999; Καραλής, 1999) που διευκολύνει στον εντοπισμό, στην κωδικοποίηση 

και κατηγοριοποίηση των βασικών θεμάτων της έρευνας.  

Αρχικά μελετήθηκαν τα τεκμήρια που πρόεκυψαν στα φύλλα εργασίας μέσα από την εργασία 
των φοιτητών σε ομάδες. Στη συνέχεια, αφού έγινε η κωδικοποίηση και η κατηγοριοποίηση, τα 

προϊόντα - οι λέξεις που προέκυψαν στο 2ο στάδιο της εφαρμογής της τεχνικής του καταιγισμού 
ιδεών από τις 14 ομάδες εργασίας των φοιτητών παρουσιάζονται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα 

1: 
Πίνακας 1: Προϊόντα - λέξεις του καταιγισμού ιδεών στο θέμα: «πόλεμος» 

 

Ομάδες 

φοιτητών 

Προϊόντα - λέξεις που κατέγραψαν οι ομάδες στο θέμα: «Πόλεμος» 

1η καταστροφές, τανκς, θάνατος, αίμα, κ.λπ. 

2η φόβος, αίμα, δάκρυα, καταστροφή, πείνα, κ.λπ. 

3η  θάνατος, καταστροφή, ειρήνη, βόμβες, κ.λπ. 

4η καταστροφή περιβάλλοντος/περιουσιών, αίμα, κ.λπ 

5η  όπλα, φόβος, θυμός, θάνατος, αίμα, κ.λπ. 

6η  λεφτά, πεινάμε, μαλώνουμε, κ.λπ. 

7η  θάνατος, αίμα, στρατιώτες, όπλα, κ.λπ. 

8η  θάνατος, στρατιώτες, πτώματα, πείνα, όπλα, κ.λπ. 

9η  αίμα, θάνατος, όπλα, πτώματα, κ.λπ. 

10η  όπλο, μαχαίρι, φόβος, πυρηνικά, κ.λπ. 

11η  όπλο, μαχαίρι, πιστόλι, θάνατος, κ.λπ. 

12η  όπλο, θάνατος, τραύμα, κακοί, κ.λπ. 

13η θάνατος, θύματα, φτώχεια, κ.λπ. 

14η  όπλα, στρατιώτες, σφαίρες, κ.λπ. 
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Από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων οι λέξεις που καταγράφτηκαν με 

περισσότερη συχνότητα από τις 14 ομάδες των φοιτητών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 2:  

 
Πίνακας 2: Συχνότητα καταγραφής των λέξεων στο 2ο στάδιο εφαρμογής της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών 

 

Λέξεις  Συχνότητα 

Θάνατος 14 

Τανκς 11 

Καταστροφές 11 

Φόβος  11 

Βόμβες 10 

Όπλα 10 

Πείνα 10 

Αίμα 9 

Στρατιώτες 9 

Ειρήνη 8 

Φτώχεια 7 

Λύπη 6 

Κλάμα 6 

Μάχη 6 

Σφαίρες 6 

Τραυματίες 5 

Θρησκεία 4 

Πληγές 4 

Αγωνία 4 

Εχθροί 4 
 

Οι υπόλοιπες λέξεις που έχουν καταγραφεί από τις ομάδες εργασίας στο 2ο στάδιο της 

εφαρμογής της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών εμφανίζονται με μικρή συχνότητα. Ενδεικτικά έχουν 
καταγραφεί λέξεις, όπως αρρώστιες, τρόμος, μαχαίρι, σειρήνες, νίκη, ήττα, κ.λπ. 

Στο 3ο στάδιο εφαρμογής της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών οι 14 ομάδες εργασίας αφού 
ομαδοποίησαν τις λέξεις – που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα 1 - με βάση τα κριτήρια που 

έθεσαν, ταξινόμησαν τις λέξεις σε συγκεκριμένα κριτήρια ομαδοποίησης, όπως αίτια, επιπτώσεις και 

λύσεις ή τρόποι αντιμετώπισης του «πολέμου». Τα κριτήρια ομαδοποίησης των λέξεων και η 
ταξινόμηση των λέξεων παρατίθενται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα 3: 

 
Πίνακας 3: Τα κριτήρια ομαδοποίησης των λέξεων και η ταξινόμηση των λέξεων 

 

Ομάδες 

φοιτητών 

Κριτήρια ομαδοποίησης 

των λέξεων 

Ταξινόμηση των λέξεων με βάση τα 

κριτήρια ομαδοποίησης 

1η Αίτια πολέμου, συνέπειες, 
μέσα πολέμου 

Αίτια πολέμου: χρήμα, θρησκεία, εξουσία 
Συνέπειες: καταστροφές, θάνατος, αίμα 

Μέσα πολέμου: τανκς, αεροπλάνο, καράβι 

2η Συναισθήματα, συνέπειες, 
πεδίο μάχης 

Συναισθήματα: φόβος, τρόμος, λύπη 
Συνέπειες: Αίμα, νίκη, ήττα, καταστροφή 

Πεδίο μάχης: σημαίες, τανκς, όπλα 

3η Αίτια, επιπτώσεις, 

συμμετέχοντες - μέσα 

Αίτια: έχθρα, διαμάχη, πλούτη 

Επιπτώσεις: θάνατος, καταστροφή, πείνα 

Συμμετέχοντες – μέσα: βόμβες, όπλα 
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4η Αίτια, συνέπειες, τρόποι 

αντιμετώπισης 

Αίτια: όπλα, φανατισμός, θρησκεία 

Συνέπειες: καταστροφή περιβάλλοντος/ 

περιουσιών 
Τρόποι αντιμετώπισης: ειρήνη, παιδεία 

5η Αίτια, επιπτώσεις, τρόποι 
αντιμετώπισης 

Αίτια: οικονομικοί, πολιτικοί γεωγραφικοί 
λόγοι 

Επιπτώσεις: απώλειες, καταστροφές 

Τρόποι αντιμετώπισης: νοσοκομείο, 
διάλογος, ειρήνη 

6η Αίτια, συνέπειες, μέσα Αίτια: λεφτά, κόντρα 
Συνέπειες: πεινάμε, μαλώνουμε 

Μέσα: μάχη, στρατός, όπλα, τανκς 

7η Συναισθήματα, υλικά, 
αποτελέσματα, άνθρωποι 

Συναισθήματα: λύπη, στεναχώρια, κλάμα 

Υλικά: όπλα, βόμβες, σφαίρες, τανκς 

Αποτελέσματα: θάνατος, αίμα, 
Άνθρωποι: στρατιώτες, εχθροί, πατέρας 

8η Συναισθήματα, αίτια, 

συνέπειες, τρόποι 
αντιμετώπισης, σχετικά 

με τον πόλεμο 

Συναισθήματα: αγάπη, μίσος, θλίψη, λύπη 

Αίτια: διαφωνία λαών, οικονομία 
Συνέπειες: πτώματα, θάνατος, πείνα 

Τρόποι αντιμετώπισης: φάρμακα, ειρήνη, 
συνθήκες 

Σχετικά με τον πόλεμο: 1ος και 2ος 

παγκόσμιος πόλεμος 

9η Αίτια, μέσα, 

αποτελέσματα 

Αίτια: μίσος, οικονομία, θρησκεία 

Μέσα: όπλα, σπαθιά, σφαίρες 
Αποτελέσματα: αίμα, θάνατος, πτώματα 

10η Αίτια, 
επιπτώσεις/αποτελέσματα, 

τρόποι αντιμετώπισης 

Αίτια: πυρηνικά, όπλο, μαχαίρι 
Επιπτώσεις/αποτελέσματα: φόβος, 

θάνατος, θύματα 

Τρόποι αντιμετώπισης: επίθεση, αίματα, 
καταφύγιο 

11η Συναισθήματα, 
αποτελέσματα, μέσα 

Συναισθήματα: φόβος, θλίψη, πόνος 
Αποτελέσματα: θάνατος, θύματα, πληγές 

Μέσα: όπλο, μαχαίρι, πιστόλι 

12η Αποτελέσματα πολέμου, 
συναισθήματα, μέσα 

πολέμου, εμπλεκόμενοι 
πολέμου 

Αποτελέσματα πολέμου: θάνατος, 
άρρωστοι, πληγές 

Συναισθήματα: αδικία, φόβος, τρόμος 
Μέσα πολέμου: όπλο, μπαζούκας 

Εμπλεκόμενοι πολέμου: στρατιώτες, 

στρατηγός, επαναστάτες 

13η Υλικές συνέπειες, λύσεις, 

συναισθηματικές/ψυχικές 
συνέπειες 

Υλικές συνέπειες: καταστροφές, όπλα, 

τανκς 
Λύσεις: ειρήνη, ανακωχή, συμβιβασμός 

Συναισθηματικές/ψυχικές συνέπειες: 

θάνατος, θύματα, αίμα, πόνος 

14η Αίτια, επιπτώσεις/ 

συνέπειες, τρόποι 
αντιμετώπισης 

Αίτια: κακοί άνθρωποι, εχθροί 

Επιπτώσεις/ συνέπειες: πείνα, αίμα, 
καταστροφές 

Τρόποι αντιμετώπισης: ειρήνη, γιατροί 
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Παράλληλα, τα κριτήρια ομαδοποίησης που καταγράφτηκαν με περισσότερη συχνότητα από 

τις 14 ομάδες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4 είναι τα εξής: 

 
Πίνακας 4: Συχνότητα καταγραφής των κριτηρίων ομαδοποίησης των λέξεων στο 3ο στάδιο εφαρμογής της τεχνικής του 

καταιγισμού ιδεών 

 

Κριτήρια ομαδοποίησης Συχνότητα 

Αίτια 9 

Συνέπειες/επιπτώσεις 9 

Μέσα 6 

Συναισθήματα 5 

Τρόποι αντιμετώπισης 5 

5. Συμπεράσματα 

Μετά από την υλοποίηση της προσομοίωσης της τεχνικής καταιγισμού των ιδεών ως 
εναλλακτικής διδακτικής τεχνικής από τους ίδιους τους φοιτητές διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν 

ενεργά και διαμόρφωσαν οι ίδιοι σε συνεργασία με το διδάσκοντα και τους συμφοιτητές τους το 
πλαίσιο εφαρμογής της τεχνικής, διαμοιράζοντας τις γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες τους.  

Πιο αναλυτικά, οι ομάδες εργασίας των φοιτητών εφάρμοσαν αποτελεσματικά την 

προσομοίωση της τεχνικής καταιγισμού των ιδεών ως εναλλακτικής διδακτικής τεχνικής. 
Συμμετείχαν αυθόρμητα και αποτελεσματικά όλες οι ομάδες σε όλα τα στάδια εφαρμογής της 

τεχνικής. Ενδεικτικά, στο 2ο στάδιο κατέγραψαν αρκετές λέξεις εκ των οποίων αυτές που 
εμφανίστηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα είναι: θάνατος, τανκς, βόμβες, όπλα, πείνα, αίμα, 

στρατιώτες, ειρήνη, φτώχεια, λύπη, κλάμα, μάχη, σφαίρες, τραυματίες, θρησκεία, πληγές, κ.λπ. Στη 

συνέχεια, κατανόησαν και εφάρμοσαν αποτελεσματικά το 3ο στάδιο καταιγισμού ιδεών αφού όλες 
οι ομάδες ομαδοποίησαν τις λέξεις του 2ου σταδίου με βάση τα κριτήρια που έθεσαν και ταξινόμησαν 

τις λέξεις σε συγκεκριμένα κριτήρια ομαδοποίησης εκ των οποίων αυτά που εμφανίστηκαν με 
μεγαλύτερη συχνότητα είναι Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια ομαδοποίησης που κατέγραψαν οι 

ομάδες των είναι: αίτια, συνέπειες, μέσα, συναισθήματα, τρόποι αντιμετώπισης, κ.λπ. 

Τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την προσομοίωση της τεχνικής του καταιγισμού 
των ιδεών (Κόκκος,2005) από τις ομάδες εργασίας των φοιτητών είναι τα εξής:   

• Απελευθερώνεται η σκέψη των συμμετεχόντων 

• Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο χαλαρή αφού οι συμμετέχοντες νιώθουν πιο άνετα και 
αναπτύσσεται μεταξύ τους οικειότητα και εμπιστοσύνη 

• Εξασφαλίζεται η συμμετοχή των συμμετεχόντων και επικοινωνιακή διδασκαλία 

• Αναπτύσσονται οι ικανότητες ελεύθερης έκφρασης και σεβασμού των απόψεων των άλλων 

• Αξιοποιούνται οι εμπειρίες και οι προϋπάρχουσες ιδέες των συμμετεχόντων 

• Δημιουργείται χώρος για εκπλήξεις, χιούμορ, ελεύθερη έκφραση 

• Οι συμμετέχοντες διερευνούν σε βάθος το εξεταζόμενο ζήτημα βασιζόμενοι σε μεγάλο βαθμό 

στις δικές τους δυνάμεις 

• Τα ζητήματα εξετάζονται από νέες και πολλαπλές οπτικές γωνίες, γεγονός που ευνοεί το 

μετασχηματισμό ορισμένων στερεότυπων πεποιθήσεων 

• Αξιοποιούνται η δημιουργικότητα και η εμπειρία της ομάδας εργασίας 

• Καλλιεργείται η κριτική σκέψη των συμμετεχόντων 

Με βάση τα παραπάνω, πιστοποιείται το γεγονός ότι μέσα από την εφαρμογή εναλλακτικών 
διδακτικών τεχνικών, όπως είναι ο καταιγισμός ιδεών, τόσο σε ενήλικες όσο και σε μαθητές 

ενθαρρύνεται σε μεγάλο βαθμό η ανταλλαγή απόψεων, η επεξήγηση αξιών και πεποιθήσεων, η 

ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών εννοιών, δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που 
συνθέτουν την Επικοινωνιακή Μάθηση (Mezirow, 1997; Μπαγιάτη, 2014). 
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Κλείνοντας, μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι η εφαρμογή της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών 

τόσο σε ενήλικες όσο και σε μαθητές είναι εφικτό να ενεργοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το 

ψυχοπνευματικό δυναμικό του κάθε ατόμου-μαθητή που συμμετέχει στη διδακτική διαδικασία. 
Πρόκειται για μια τεχνική που ευνοεί την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων και την μεταξύ τους 

συνεργασία, αναδεικνύει τις προϋπάρχουσες ιδέες και μετασχηματίζει τις παραδοχές των 
συμμετεχόντων, συμβάλλει στην οικοδόμηση νέων γνώσεων και αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Η 

τεχνική αυτή είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εναλλακτικά στη μάθηση και διδασκαλία τόσο των 

ενηλίκων όσο και των μαθητών, ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις που έχει κάθε μάθημα, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  
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ΗΡΩΙΔΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
 

Ηλία Ελένη 

Διδάκτορας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ε.Κ.Π.Α. 

 

Περίληψη  

Επιδιώκοντας την κοινωνική ευαισθητοποίηση των νηπίων, αναγνώστηκε το έργο του 

Άντερσεν «Το κορίτσι με τα σπίρτα», καθώς όταν η λογοτεχνία αξιοποιείται για την εξυπηρέτηση 
παιδαγωγικών στόχων, εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η απόλαυση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής, ώστε τα νήπια να 

εκφράσουν αναγνωστικές εντυπώσεις και συγκινησιακά βιώματα που αποκόμισαν από την επαφή 
τους με το δημοφιλές έργο. Στο πλαίσιο του προγράμματος, κατά το προσυγγραφικό στάδιο τα νήπια 

κλήθηκαν να αναλογιστούν σύγχρονες περιπτώσεις παιδιών, όπως η ηρωίδα του Άντερσεν, και να  
ορίσουν τα χαρακτηριστικά των κοινωνικά ευάλωτων παιδιών. Στη συνέχεια εξελίχθηκε η παραγωγή 

ομαδικών κειμένων από τα νήπια, με φθίνουσα καθοδήγηση, σύμφωνα με το κειμενοκεντρικό 

διδακτικό μοντέλο. Πρόκειται για πρωτότυπα αφηγηματικά επεισόδια, που κάποτε συνιστούν 
δημιουργική μίμηση, κάποτε τροποποίηση και κάποτε ανατροπή του λογοτεχνικού προτύπου του 

Άντερσεν. Βασική ηρωίδα τους είναι ένα κοριτσάκι νηπιακής ηλικίας, που αναφέρεται ως «το 
κοριτσάκι του κήπου», λόγω του μέρους όπου διαμένει.  

  

Λέξεις κλειδιά: νήπια, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δημιουργική γραφή 

1. Εισαγωγή 

Ο αναγνώστης του λογοτεχνικού κειμένου διαμορφώνει θετική ή αρνητική στάση για κάθε ένα 
από τα αφηγηματικά πρόσωπα (Iser, 1990) ενώ  με τα βασικότερα από αυτά συχνότατα ταυτίζεται. 

Η αναγνωστική ταύτιση με τους ήρωες εξαρτάται πρωτίστως από τη λογοτεχνική δεξιοτεχνία του 
συγγραφέα (Booth, 1987). Η  ταύτιση του αναγνώστη έχει ως συνέπεια να βιώνει προσωπικά τις 
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καταστάσεις που οι λογοτεχνικοί ήρωες αντιμετωπίζουν, καθώς και τα συναισθήματα που τους 

προκαλούνται.  

Ειδικότερα για τους μικρότερης ηλικίας αναγνώστες, οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν 
αφηρημένες έννοιες,  η ταύτιση με τα λογοτεχνικά πρόσωπα συνιστά όχι απλώς ισχυρότατο αλλά 

ουσιαστικά αναντικατάστατο μέσο κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.  Η λογοτεχνία 
άλλωστε, με τη μορφή της τραγωδίας, αποσκοπούσε από την αρχαιότητα αποκλειστικά στην αγωγή 

των πολιτών (Tompkins, 1988). 

Tα αφηγηματικά πρόσωπα είναι φορείς ιδεών και αξιών, ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές 
ομάδες, αντιπροσωπεύουν ποικίλες πολιτισμικές κουλτούρες και επιτελούν διάφορους κοινωνικούς 

ρόλους. Το «κορίτσι με τα σπίρτα», που πρωταγωνιστεί στο ομώνυμο έργο (Άντερσεν, 2005), 
συνιστά μία από τις χαρακτηριστικότερες κοινωνικά ευάλωτες αφηγηματικές μορφές. Το 

συγκεκριμένο λογοτεχνικό πρόσωπο επιλέχθηκε προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική 

ευαισθητοποίηση μαθητών νηπιακής ηλικίας. Το έργο αρχικά παρουσιάστηκε σε μαθητές δημοσίου 
νηπιαγωγείου της Αττικής, με αφήγηση από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Στη συνέχεια, καθώς  οι 

σχολικές θεατρικές παραστάσεις κατά κανόνα συμβάλλουν στο άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη 
κοινωνία (Γραμματάς, 2014), τα νήπια παρουσίασαν το έργο με τη μορφή θεατρικού δρώμενου στην 

ανοιχτή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.  

Κατά την επιστροφή από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, διαπιστώθηκε με τη μέθοδο της 
παρατήρησης στη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, ότι η ηρωίδα του Άντερσεν 

εξακολουθούσε να ασκεί ισχυρή επίδραση στα νήπια. Αναλυτικότερα, τα νήπια επαναλάμβαναν 
καθημερινά σκηνές από το συγκεκριμένο θεατρικό δρώμενο. Επίσης, «το κορίτσι με τα σπίρτα» 

εμφανιζόταν συχνά σε ζωγραφιές των νηπίων με ελεύθερο θέμα. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο να 

υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής, που θα επέτρεπε στους μαθητές του 
νηπιαγωγείου να αναφερθούν εκτενέστερα στο προσφιλές τους αφηγηματικό πρόσωπο. Καθώς στο 

πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στα νήπια να ανταλλάξουν μεταξύ τους τις 
εμπειρίες τους από την επαφή τους με το έργο του Άντερσεν, συνειδητοποιούν τη δημιουργικότητα 

του αναγνωστικού ρόλου γενικότερα (Iser, 1990). Αυτή η έγκαιρη συνειδητοποίηση θα συμβάλει 

ουσιαστικά στη φιλαναγνωσία των νηπίων και θα τα οδηγήσει σταδιακά στην αυτογνωσία.   
Το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής υλοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 

έως τις πασχαλινές διακοπές. Από τα κείμενα που παρήγαγαν τα νήπια, προέκυψε ένα ακόμη 
θεατρικό δρώμενο, που παρουσιάστηκε κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Με την αξιοποίηση στο 

δεύτερο θεατρικό δρώμενο των παιδικών κειμένων, κατ’ αντιστοιχία με την αξιοποίηση του έργου 

του Άντερσεν στο πρώτο δρώμενο, τα νήπια εμπεδώνουν την ισότιμη συμμετοχή τους στο διαχρονικό 
διάλογο συγγραφέα-αναγνωστών. Έτσι, τους προσφέρεται επιπλέον κίνητρο (Ηλία και 

Ματσαγγούρας, 2006), για να εξακολουθήσουν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
δημιουργικής γραφής, να εκδηλώνουν τη δημιουργικότητά τους σε σχέση με τη λογοτεχνία 

(Κωτόπουλος, 2012), εκφράζοντας αναγνωστικές εντυπώσεις, προσδοκίες, χαρακτηριστικά, 

εμπειρίες και επιθυμίες και κατά τη φοίτησή τους στις επόμενες σχολικές τάξεις και βαθμίδες.  Η 
δημιουργική συμμετοχή των νηπίων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενισχύει επίσης σημαντικά την 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους.  

2. Στόχοι  

Στο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παραγωγής πρωτότυπου αφηγηματικού λόγου από τα 
νήπια, ως βασικός στόχος τίθεται η κοινωνική ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός, το ενδιαφέρον, 

η διαμόρφωση θετικής στάσης από μέρους τους απέναντι σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα δε, ο σεβασμός των δικαιωμάτων επιβίωσης, προστασίας και 
ανάπτυξης των παιδιών.  

Ωστόσο επιδιώκονται αρκετοί επιπλέον στόχοι, που είναι κοινοί σε όλα τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα δημιουργικής γραφής, με επίκεντρο λογοτεχνικά κείμενα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 

η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των συμμετεχόντων μαθητών, η γλωσσική ανάπτυξη και 
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κυρίως η καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητάς τους, καθώς επίσης και η εξοικείωσή τους με το 

λογοτεχνικό φαινόμενο. Στους στόχους θα μπορούσε επίσης να προστεθεί η προώθηση της επαφής 

κι επικοινωνίας μεταξύ όλων των μαθητών, με συνέπεια τη δημιουργία ισχυρών δεσμών ανάμεσά 
τους.  

Σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα, που αποτυπώνουν, αναδεικνύουν και 
αξιοποιούν τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των μαθητών, προστίθεται 

προφανώς ο στόχος του ανοίγματος του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία, ώστε να διασφαλιστεί η 

επικοινωνία και η κατανόηση ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, που θα προσφέρει σε όλους 
αισιοδοξία και ελπίδα. Επιπλέον, σε σχέση ειδικότερα με τα νήπια, σημαντικό στόχο συνιστά η 

κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο.  

3. Αρχές και μεθοδολογία της παιδαγωγικής παρέμβασης  

Οι θεωρίες από το χώρο της αφηγηματολογίας και της κειμενογλωσσολογίας, σε συνδυασμό 

με τα χαρακτηριστικά της πρώιμης παιδικής ηλικίας, τα οποία  παρουσιάζει η αναπτυξιακή 
ψυχολογία, μετασχηματίζονται σε διδακτική παρέμβαση, που ενεργοποιεί τα νήπια, για να παράγουν 

αφηγηματικό λόγο υψηλών για την ηλικία τους προδιαγραφών. Η προτεινόμενη παρέμβαση κινείται 
στο πλαίσιο των κειμενοκεντρικών διδακτικών μοντέλων, σύμφωνα με τα οποία εφαρμόζεται η 

διδακτική αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης, που περιλαμβάνει ποικίλες τεχνικές στήριξης των 

μαθητών κατά το προσυγγραφικό, το συγγραφικό και το μετασυγγραφικό στάδιο (Ματσαγγούρας, 
2001).  

Αναλυτικότερα, αρχικά η παραγωγή των κειμένων προκύπτει μέσα από τις ερωτήσεις που ο 
εκπαιδευτικός απευθύνει προς τους μαθητές. Εφόσον οι διαδοχικές απαντήσεις δίνονται από 

διαφορετικούς μαθητές, πρόκειται για παραγωγή ομαδικού κειμένου (Huck et al., 1979). Ο/Η 

εκπαιδευτικός, ως προσεκτικός ακροατής (Pascucci και Rossi, 2002), χρησιμοποιεί 
συμπληρωματικές ερωτήσεις, όποτε χρειάζεται,  ώστε να μην υπάρχουν κενά ή ασάφειες στην τελική 

διατύπωση της παιδικής σκέψης. Καθώς η διαδικασία παραγωγής των κειμένων επαναλαμβάνεται, 
με την πάροδο του χρόνου ο εκπαιδευτικός περιορίζει τις ερωτήσεις του, εφόσον οι μαθητές σταδιακά 

γίνονται ικανότεροι στον τρόπο δόμησης της σκέψης (Ματσαγγούρας και Κουλουμπαρίτση, 1999), 

πληρέστεροι και ακριβέστεροι στην έκφρασή της.  
Επειδή τα νήπια δεν είναι σε θέση να γράφουν τα ίδια τις ιστορίες που παράγουν, τις 

καταγράφει με ακρίβεια ο/η εκπαιδευτικός ως ενιαία κείμενα, χειρόγραφα ή στον υπολογιστή. 
Αμέσως μετά από την καταγραφή τού κάθε κειμένου, αυτό διαβάζεται στα νήπια, οπότε εκείνα 

εξοικειώνονται με τη διαδικασία της γραφής, ως μορφής προσωπικής έκφρασης κι επικοινωνίας. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  να προσπαθούν να κατακτήσουν συντομότερα και τα ίδια τη δεξιότητα 
της γραφής.   Καθώς μάλιστα στη συνέχεια τα κείμενα των νηπίων δημοσιοποιούνται, ενισχύεται η 

επιθυμία και η διάθεσή τους να επιδιώκουν και στο μέλλον την απόλαυση που προσφέρει η 
δημιουργική γραφή, να την χρησιμοποιούν για την αποτύπωση και την ευρύτερη διάδοση και 

ανάδειξη της δημιουργικής σκέψης τους.  

Η συγκεκριμένη παιδαγωγική παρέμβαση ενθαρρύνει την αποκλίνουσα σκέψη, η οποία 
υπαγορεύεται από την ίδια την πολυσημική και υποδηλωτική φύση της λογοτεχνίας (Iser, 1991). Τα 

νήπια-αναγνώστες προβαίνουν στην παραγωγή αφηγηματικών κειμένων, που άλλοτε συνιστούν  
δημιουργική μίμηση άλλοτε συνιστούν τροποποίηση και άλλοτε ανατροπή του λογοτεχνικού 

προτύπου (Ματσαγγούρας, 2001).  
Στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργικής γραφής επικρατεί 

παιγνιώδης διάθεση (Ποσλανιέκ, 1992), σε πλήρη αντιστοιχία με την ανάγκη της παιδικής ηλικίας 

για παιχνίδι (Χουιζίνγκα, 1989). Τα νήπια εκφράζοντας την ταύτισή τους με τα αφηγηματικά 
πρόσωπα και επικεντρώνοντας στην αφηγηματική σκηνή που τα έχει συναρπάσει, αφενός 

ανακαλύπτουν και μοιράζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τις επιθυμίες τους και 
αφετέρου συμβάλλουν ως αναγνώστες στην ανάδειξη νέων στοιχείων του λογοτεχνικού έργου, που 

είναι ανεξάντλητο (Τζιόβας, 1987).  
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4. Διδακτικό υλικό και διδακτικά βήματα  

Το έργο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Το κορίτσι με τα σπίρτα» κυκλοφόρησε το 1845 και 

περιλαμβάνεται ακόμη σήμερα στα δημοφιλέστερα λογοτεχνήματα  παγκοσμίως. Σύμφωνα με την 
αφηγηματική υπόθεσή του, ένα μικρό κορίτσι που μάταια προσπαθεί να πουλήσει σπίρτα το βράδυ 

της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στους διαβάτες, στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να ζεσταθεί, 
ανάβει ένα-ένα τα σπίρτα του και ονειροπολεί. Στη φαντασία του αποκτά και απολαμβάνει όλα όσα 

στερείται στην πραγματικότητα, την οικογενειακή θαλπωρή, το γιορταστικό δείπνο, το ασφαλές 

σπιτικό περιβάλλον.  
Αν και το τέλος του έργου είναι τραγικό, ο συγγραφέας αποδίδει το θάνατο της ηρωίδας του 

ως λύτρωση από τη βασανισμένη ζωή της, από την οποία απουσιάζουν τα αγαπημένα πρόσωπα της 
οικογένειάς της, η φροντίδα τους και η προστασία τους. Το διαχρονικό αυτό έργο προσφέρει στα 

παιδιά-αναγνώστες τη δυνατότητα να φορτιστούν συγκινησιακά και να ευαισθητοποιηθούν για τους 

κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους και ειδικότερα εφόσον αυτοί βρίσκονται σε παιδική ηλικία. 
Κατά το προσυγγραφικό στάδιο, όπου τα νήπια καλούνται, στο πλαίσιο μιας χαλαρής 

συζήτησης, να αναλογιστούν αν έχουν συναντήσει στην πραγματική τους ζωή ή σε άλλα βιβλία, 
περιπτώσεις παιδιών, παρεμφερείς με αυτήν της ηρωίδας του Άντερσεν, αναδύονται οι σχετικές 

εμπειρίες τους. Στις ομαδικές αφηγήσεις των νηπίων που ακολουθούν, εκτυλίσσονται διάφορες 

σύγχρονες, φανταστικές περιπέτειες της κοινωνικά ευάλωτης ηρωίδας τους. 

5. Αποτελέσματα  

Στις εφτά παρακάτω παραγράφους παρατίθενται αποσπάσματα από τα ισάριθμα αφηγηματικά 
επεισόδια που περιλαμβάνει η  ιστορία των νηπίων «Το κοριτσάκι του κήπου»:  

Ο άνθρωπος που ζούσε στο σπίτι δίπλα στον κήπο όπου έμενε το κοριτσάκι, είχε έναν ταύρο. 

Όποτε έβρισκε καιρό, πήγαινε τον ταύρο στο δάσος, για να βρίσκουν άλλα ζώα και να τα πολεμάει. 
Όταν ο άνθρωπος αυτός συνάντησε το κοριτσάκι για πρώτη φορά, αντί να το χαιρετήσει, το τρόμαξε. 

Μια μέρα ο ταύρος του μπήκε στον κήπο και χτύπησε το κοριτσάκι ...  
Το κοριτσάκι  έβλεπε μια γιαγιά να περνάει κάθε μέρα από τον κήπο. Όταν έφτασε η Άνοιξη, 

κάποιο έντομο τσίμπησε μια φορά τη γιαγιά. Από τότε η γιαγιά έβαζε τη μάσκα της κι έριχνε σπρέι 

στα λουλούδια. Όταν έφευγε από τον κήπο, το κοριτσάκι έριχνε στα λουλούδια νερό και τα έκανε 
καλά. Τα λουλούδια ξαναγίνονταν όμορφα και το γιόρταζαν με το κοριτσάκι ...   

Ένας άντρας κάθε πρωί έβγαζε το σκυλάκι του βόλτα. Όποτε περνούσε από τον κήπο, έπαιρνε 
το κοριτσάκι από το χέρι και πήγαιναν να του αγοράσει γάλα. Ήταν τραγουδιστής και κέρδιζε πάρα 

πολλά χρήματα. Όταν γνωρίστηκε με το κοριτσάκι, του είπε  ότι περισσότερο από όλα του άρεσε να 

πετάει χαρταετό και να κολυμπάει. Δεν μπορούσε όμως να πηγαίνει στην παραλία, επειδή οι 
άνθρωποι του ζητούσαν αυτόγραφα και τον ενοχλούσαν. Έτσι είχε φτιάξει μια πισίνα στο σπίτι του 

...  Όταν μια μέρα το κοριτσάκι γύρισε απ’ το σχολείο, μια κυρία τού είχε μαγειρέψει κοτόπουλο με 
πατάτες. Αυτή η κυρία κάθε πρωί έριχνε κολόνια, έβαζε κραγιόν και ξεκινούσε για τη δουλειά της. 

Εκείνη τη μέρα όταν έφτασε στη δουλειά, έβγαλε τα κλειδιά της κι άρχισε να τα δοκιμάζει. Αλλά 

είχε πάρα πολλά κλειδιά και δεν έβρισκε το σωστό. Η ώρα περνούσε και βαρέθηκε να συνεχίσει. 
Έτσι γύρισε στο σπίτι της. Πότισε τα λουλούδια, φρόντισε το βάτραχο κι έκανε πολλές άλλες 

δουλειές, όπως το φαγητό για το κοριτσάκι ...  
Ένα ζευγάρι κλάδεψαν τον κήπο κι έριξαν τα κλαδιά στο τζάκι τους. Ύστερα ο άντρας έφυγε 

ταξίδι. Όλο τον καιρό που ο άντρας έλειπε, στον κήπο μεγάλωνε ένα δέντρο με μήλα και πουλιά. Η 
γυναίκα ζήτησε από το κοριτσάκι να τη βοηθήσει να κόψουν τα μήλα. Όταν ο άντρας γύρισε από το 

ταξίδι, βρήκε τη γυναίκα του να δίνει φάρμακο στο κοριτσάκι. Το κοριτσάκι είχε αρρωστήσει από 

το κρύο όταν μάζευαν με τη γυναίκα τα μήλα ...  
Το κοριτσάκι του κήπου έλεγε σε ένα άλλο κορίτσι στη γειτονιά να παίξουν οι δυο τους. Το 

άλλο κορίτσι όμως δεν πήγαινε, γιατί προτιμούσε να βλέπει διαφημίσεις, για να αγοράζει συνέχεια 
καινούρια παιχνίδια. Είχε ζητήσει από τους γονείς του να του αγοράσουν ανεμόμυλους και κούκλες. 

Τα άφησε όμως έξω στη βεράντα, επειδή δεν χωρούσαν πουθενά στο σπίτι του, που ήταν γεμάτο 
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παιχνίδια. Την άλλη μέρα μόλις ξεκίνησε να παίζει, τα παράτησε για να δει τις διαφημίσεις και να 

παραγγείλει καινούρια παιχνίδια. Όποτε έφταναν οι παραγγελίες και πήγαινε να ανοίξει τα  κουτιά, 

τα παρατούσε, γιατί πάλι πήγαινε να δει διαφημίσεις. Έτσι το κοριτσάκι του κήπου έμενε μόνο του 
κι έκανε κούνια. Μια φορά που κουνιόταν πολύ δυνατά, έπεσε από την κούνια και χτύπησε. Το άλλο 

κορίτσι πήγε τότε να το βοηθήσει να σηκωθεί. Εκεί που το σήκωνε, είδαν ένα ροζ λουλούδι. Επειδή 
και τα δύο κορίτσια αγαπούσαν πάρα πολύ το ροζ χρώμα, άρχισαν να φροντίζουν μαζί το λουλούδι 

για να μεγαλώσει και να γεμίσει ροζ ανθάκια. Τα δύο κορίτσια συνήθισαν από τότε να παίζουν μαζί 

στον κήπο, για να είναι συνέχεια κοντά στο λουλούδι. Αλλά όποτε ο καιρός ήταν βροχερός και 
σκοτεινός, πήγαιναν μαζί στο σπίτι του άλλου κοριτσιού και έβλεπαν διαφημίσεις ...  

Μια μέρα δύο αδέρφια πήραν τα βιντεοπαιχνίδια τους και πήγαν στον κήπο που έμενε το 
κοριτσάκι. Επειδή κοιτούσαν τις οθόνες και δεν πρόσεχαν πού πατούσαν, το ένα αγόρι γλίστρησε 

και έπεσε. Βγήκε η κασέτα και η οθόνη σκοτείνιασε. Όπως το αγόρι έψαχνε για την κασέτα, πέρασε 

η μαμά του, που πήγαινε στη δουλειά της. Επειδή κοιτούσε κι αυτή στην οθόνη της, δεν το είδε που 
ήταν σκυμμένο, και σκόνταψε πάνω του. Όταν το κατάλαβε, του έγραψε στην οθόνη «Συγγνώμη». 

Όσο το αγόρι έψαχνε την κασέτα, το βοηθούσε το κοριτσάκι του κήπου. Έτσι το αγόρι την 
ερωτεύτηκε και σταμάτησε πια να παίζει παιχνίδια στην οθόνη. Τώρα μάζευε λουλούδια και τα 

χάριζε στο κοριτσάκι. Τα δύο παιδιά προτιμάνε να παίζουν μαζί κρεμάλα στο χαρτί και μια φορά 

πήγαν στο θέατρο ... 

6. Συζήτηση 

Η κύρια ηρωίδα της ιστορίας που παρήγαγαν τα νήπια, είναι συνομήλική τους και δεν έχει 
οικογένεια. Στο κείμενο των νηπίων αναφέρεται ως «κοριτσάκι», χωρίς συγκεκριμένο όνομα, 

αντίστοιχα με ό, τι ισχύει στο έργο του Άντερσεν. Ο τίτλος «Το κοριτσάκι του κήπου», που επιλέγουν 

τα νήπια για την ιστορία τους, προσδιορίζει την ηρωίδα τους  σε σχέση με το μέρος όπου ζει.  
Το κοριτσάκι του κήπου συναναστρέφεται διαδοχικά διάφορους οικείους στους 

συγκεκριμένους μαθητές του νηπιαγωγείου λογοτεχνικούς ήρωες, παιδιά και ενήλικους, που 
προέρχονται από το βιβλίου Μετά τον Μικρό Πρίγκιπα (Ηλία, 2012). Το κοριτσάκι της ιστορίας των 

νηπίων, που είναι κοινωνικά ευάλωτο, έχει απολύτως την ανάγκη των υπολοίπων για να επιβιώσει. 

Πράγματι, μέσα από την επαφή του με τα γύρω του πρόσωπα, οι συνθήκες διαβίωσής του 
βελτιώνονται. Ταυτόχρονα όμως το κοριτσάκι ασκεί θετική επίδραση στον τρόπο ζωής και στην 

εξέλιξη του χαρακτήρα των άλλων προσώπων, τα προσανατολίζει προς ουσιαστικότερες αξίες. Όσοι 
συμπαραστέκονται στο κοριτσάκι και καλύπτουν ευκαιριακά έστω τις ανάγκες του, γίνονται τελικά 

οι ίδιοι καλύτεροι, ανακαλύπτοντας τη χαρά της προσφοράς. Στις περιπτώσεις της ευχάριστης και 

επωφελούς για τα διάφορα πρόσωπα συναναστροφής με το κοριτσάκι, περιλαμβάνεται, για 
παράδειγμα, το αγόρι που δεν διαθέτει πλέον αποκλειστικά το χρόνο του στις φορητές οθόνες του. 

Επίσης, περιλαμβάνεται εκείνο το κορίτσι που ενώ συνήθιζε να αποκτά συνέχεια καινούρια παιχνίδια 
χωρίς να προλαβαίνει να παίζει με αυτά, δίνει πλέον περισσότερη προσοχή και αξία στη φιλία και 

στη φύση.  

7. Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος δημιουργικής γραφής με αφετηρία το 

λογοτεχνικό κείμενο του Άντερσεν, τα νήπια προβληματίστηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά 
με τα άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, οπότε στο σύνολό τους εξελίχθηκαν 

κοινωνικά και συναισθηματικά. Αν και επέλεξαν η ηρωίδα τους να βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία, 
στην ιστορία τους κυριάρχησε η ισότιμη και αρμονική συνύπαρξή της με τους υπόλοιπους 

ανθρώπους.  

Το λογοτεχνικό πρότυπο πρόσφερε το κατάλληλο ερέθισμα στην παιδική φαντασία, αφού, 
έχοντας αφομοιωθεί θαυμάσια, λειτούργησε για τα νήπια ως εμπειρία, ως βίωμα, που οδήγησε στη 

συνειδητοποίηση την ευθύνης όλων προς τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.  
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Η φαντασία των νηπίων αποδείχτηκε ανεξάντλητη. Κάθε αφήγησή τους ήταν διαφορετική, 

πρωτότυπη, ανεπανάληπτη. Όπως αποδεικνύεται από την ευστοχία των αφηγήσεων, από τη συνοχή 

και από την ποικιλία τους, η ικανότητα της ακρόασης και της επικοινωνίας, καθώς και της 
συνεργασίας, αναπτύχθηκε για το σύνολο των νηπίων στο έπακρο. 

Ο ενθουσιασμός του συνόλου των νηπίων για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διατηρήθηκε αμείωτος σε ολόκληρη τη διάρκειά του. Μέσα από τη 

διεξαγωγή του προγράμματος η σχέση  μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των συμμαθητών εξελίχθηκε 

ποιοτικά.  
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός από το νηπιαγωγείο και σε 

όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Στην περίπτωση των μεγαλύτερων παιδιών, που έχουν αποκτήσει 
σχετική ευχέρεια στη γραπτή έκφραση, τα ίδια τα παιδιά γράφουν πρώτα τα ατομικά κείμενά τους  

με θέμα την αλληλεπίδραση με κοινωνικά ευάλωτα άτομα. Στη συνέχεια το κάθε κείμενο διαβάζεται 

στη σχολική τάξη από το μαθητή που το έγραψε ή από συμμαθητές του. 
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Περίληψη  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων ως πεδίων 
κοινωνικής πρακτικής και αφορμών για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης και τη δημιουργία 

μαθητικών συμπεριληπτικών ομάδων στο γυμνάσιο. Το σύγχρονο σχολείο συνιστά έναν χώρο 

ώσμωσης μαθητών/τριών που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά – οικονομικά και πολιτισμικά 
περιβάλλοντα, και αντιμετωπίζουν μία ποικιλία προκλήσεων  που ρυθμίζουν  τον βαθμό 

προσαρμογής και συμπεριφοράς τους. Στην εργασία, καταβάλλεται προσπάθεια, μέσω ενός 
διδακτικού σχεδιασμού που βασίζεται στη θεωρία των πολυγραμματισμών, να αξιοποιηθεί το 

μάθημα της λογοτεχνίας ως πεδίο συναπάντησης κοινών προβλημάτων που αναπαριστούν τις όψεις 

της ευαλωτότητας. Απώτερος στόχος είναι η εμπλοκή των μαθητών/τριών σε βιωματικές, 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που τους βοηθούν να αναδείξουν τα προβλήματα που 

περιγράφονται στα κείμενα και να τα εντάξουν στην κοινωνική τους πραγματικότητα, ώστε να 
προβληματιστούν με γόνιμο τρόπο. Έτσι, ενδυναμώνεται η συνεργασία, αλλά, κυρίως η 

ενσυναίσθηση, ενώ δίνεται στους μαθητές /τριες το βήμα για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, 

συμμετέχοντας, παράλληλα, σε ποικίλες μετασχηματιστικές πρακτικές.    
 

Λέξεις κλειδιά: Λογοτεχνία, Ευαλωτότητα, Ενσυναίσθηση, Βιωματικές δραστηριότητες, 
Πολυγραμματισμοί. 

 Εισαγωγή 

Η ευαλωτότητα συνιστά μία κατάσταση σύμφωνα με την οποία βιώνουμε την έκθεση σε 
συναισθήματα που μας δυσκολεύουν σημαντικά ως προς τη διαχείρισή τους. Οι ευάλωτες ομάδες 

συνιστούν πληθυσμό που βρίσκεται σε θέση μειονεκτική και γι’ αυτό έχει ανάγκη ιδιαίτερης 
προστασίας. Μέσα στις ευάλωτες ομάδες εντάσσονται επί παραδείγματι πρόσφυγες, θύματα 

σωματικής και λεκτικής βίας που πολλές φορές εκδηλώνεται ως ενδοοικογενειακή βία, άτομα με 

αναπηρίες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, θύματα ρατσισμού κ.α. Αλλά και στα πλαίσια 
της σχολικής πρακγματικότητας, ο σχολικός εκφοβισμός, η περιθωριοποίηση μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες ή με διαφορετική πολιτισμική καταγωγή συνιστούν μορφές ευαλωτότητας 
που πολλές φορές οδηγούν ακόμα και στη μαθητική διαρροή. Η ανάγκη ενσωμάτωσης των μαθητών/ 

μαθητριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και η παροχή βοήθειας για τη 

βέλτιστη διαχείριση των προβλημάτων τους, κρίνεται όσο ποτέ άλλοτε επιβεβλημένη.  Στην 
παρούσα διδακτική πρόταση επιχειρείται η αξιοποίηση του μαθήματος της λογοτεχνίας ως μέσου 

που συνδέεται με κοινωνικές πρακτικές και αναδεικνύει ανθρώπινα προβλήματα που αγγίζουν την 
πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτόν επιλέχθηκαν στοχευμένα λογοτεχνικά κείμενα που 

αναδεικνύουν ποικίλες όψεις της κοινωνικής ευαλωτότητας. Στόχος  είναι μέσα από τη μελέτη των 
κειμένων να διαφανούν οι ιδιαιτερότητες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, να προωθηθούν 

συνεργατικές πρακτικές και να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση μέσα από τη συμμετοχή σε βιωματικές 

δραστηριότητες.  
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Λογοτεχνία – Εκπαίδευση - Ενσυναίσθηση. 

Σύμφωνα με το συμπληρωματικό Π.Σ για τη Λογοτεχνία (Υ.Α. 70001/Γ2/2011, ΦΕΚ 

1562/Τ.Β΄/27-6-2011) η (σχολική) λογοτεχνία στοχεύει «στην κριτική αγωγή στο σύγχρονο 
πολιτισμό» και θέτει ως σκοπό τη «δημιουργία ενός έθνους αναγνωστών» (Π.Σ, 2011:20). Η 

λογοτεχνία, με άλλα λόγια, δε νοείται ως μάθημα που σχετίζεται αποκλειστικά με ζητήματα δομής, 
ύφους και αισθητικής, αλλά συνδέεται άρρηκτα και με ζητήματα που αναδεικύουν προβληματικές 

της καθημερινότητας και σχολιάζουν τη θέση του ατόμου μέσα σε ένα περίπλοκο κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον, καθορίζοντας έτσι την ατομική και συλλογική ταυτότητα (Αποστολίδου, 
Πασχαλίδης & Χοντολίδου, 2002). 

Εκτός από τις κοινωνικές πρακτικές, η λογοτεχνία συνδέεται άρρηκτα και με τη γλωσσική 
εκπαίδευση καθώς βοηθά στην ισόρροπη επίτευξη γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας μέσω 

της μελέτης ποικίλων κειμένων που συνιστούν γλωσσικές πράξεις με συναισθηματική φόρτιση. 

Εκκινώντας από την εμπειρία που προκαλεί το κείμενο, οι μαθητές/ τριες εμπλούτίζουν τόσο τον 
προφορικό, όσο και τον γραπτό τους λόγο, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες 

με τους συναναγνώστες. Τα λογοτεχνικά κείμενα, δηλαδή, αντιμετωπίζονται ως επικοινωνιακές 
πράξεις που χαρακτηρίζονται από πολυσημία και συνιστούν πεδία κοινωνικών αντανακλάσεων. Η 

ερμηνευτική τους προσέγγιση βοηθά σημαντικά στη διερευνητική και κοινωνική μάθηση, στην 

καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και στον κριτικό εγγραμματισμό τους καθώς μαθαίνουν να 
ανταποκρίνονται σε ποικίλα περιβάλλοντα και επικοινωνιακές περιστάσεις (Κολλιοπούλου, 2016). 

Παράλληλα, αντανακλούν την πολιτισμική πραγματικότητα που οι μαθητές/τριες μοιράζονται και 
διαδίδουν συνδέοντάς την με τα ιδεολογικά της παρεπόμενα (Αμπατζοπούλου, 2000). Η λογοτεχνία, 

υπ’ αυτή την έννοια, λειτουργεί ως πράξη έκφρασης και απελευθέρωσης λόγω της ερμηνευτικής 

πολλαπλότητας που τη χαρακτηρίζει. Ο κάθε αναγνώστης δύναται να κατασκευάσει μία ερμηνεία 
που αφορμάται από το κείμενο, αλλά συνδυάζεται δημιουργικά με την προσωπική του 

συναισθηματική κατάσταση, αλλά και τις γνώσεις που διαθέτει (Γκίβαλου, 2010:224-225).  
Μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των λογοτεχνικών κειμένων ο/η εκπαιδευτικός μπορεί, 

σχεδιάζοντας κατάλληλες δραστηρότητες, να οδηγήσει τους μαθητές/τριες στην κατασκευή της δικής 

τους ερμηνείας (Μαλαφάντης, 2001:245), ασκώντας την ελευθερία της σκέψης και τον 
προβληματισμό για τις πράξεις των ηρώων (Ματσαγγούρας, 2009:552) που, μάλιστα, μπορούν να 

συνδεθούν με τα δικά τους βιώματα / εμπειρίες. Τα κείμενα αποδίδουν, έτσι, ποικίλα αξιακά 
συστήματα και λειτουργούν ως μαρτυρίες των κοινωνικών συμβάντων (Καρακίτσιος & 

Καρασαββίδου, 2005). Η λογοτεχνία δυνητικά θα μπορούσε να βελτιώσει τις ικανότητες του ατόμου 

να διακρίνει νοητικές και συναισθηματικές καταστάσεις που αφορούν στο ίδιο το άτομο, αλλά και 
στους άλλους και με αυτόν τον τρόπο να βοηθά τον καθένα αφενός να ερμηνεύει αλλά  και να 

προβλέπει τόσο τη δική του συμπεριφορά, όσο και των συνανθρώπων του (Zabihzade et al., 2017)..  
Στον χώρο του σχολείου, η λογοτεχνία μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να επικοινωνούν 

μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες μέσω της καλλιέργειας της ενσυναίσθησης. Η ενασχόληση με 

τα κείμενα βοηθά στην κατανόηση των νοητικών καταστάσεων των άλλων και του εαυτού, αλλά και 
των συναισθηματικών καταστάσεων που αντανακλώνται μέσα από τα λογοτεχνικά πρόσωπα. Μέσα 

από την επεξεργασία και διείσδυση στα κείμενα προάγεται η ενσυναίσθηση, η οποία αφορά τη βίωση 
της κατάλληλης συναισθηματικής ανταπόκρισης, αλλά και τη ρεαλιστική κατανόηση των 

συναισθημάτων ενός άλλου προσώπου (Villadangos, Errasti, Amigo, Jolliffe, & García, 2016). Η 
ενσυναίσθηση είναι στην ουσία η ικανότητα να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται κάποιος στις 

σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων, αφορά, δηλαδή, πρωτίστως την αναγνώριση και το 

μοίρασμα των συναισθημάτων  (Singer 2006, 2007·Singer, Seymour, O’ Doherty, Stephan, Dolan & 
Frith, 2006).  

Η λογοτεχνία αφορά κατά πρώτο λόγο την επεξεργασία του τι σκέφτονται και τι αισθάνονται 
οι πρωταγωνιστές, ο αφηγητής και ο πιθανός αναγνώστης (Zunshine, 2003, 2006). Οι αναγνώστες 

των λογοτεχνικών κειμένων, μέσα από την αναπαράσταση διαφορετικών κόσμων σε σχέση με τον 

δικό τους, μπορούν να βιώσουν νοητικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν άλλους ανθρώπους. Η 
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αφηγηματική ενσυναίσθηση (Mar, 2004, 2009·Keen, 2006) τονίζει ότι τα αφηγηματικά κείμενα 

(προφορικά και γραπτά) προσκαλούν τον αναγνώστη να αισθανθεί, προκαλώντας τη σκέψη και το 

συναίσθημα, δηλαδή τη γνωστική και συναισθηματική του ανταπόκριση. Η ανάγνωση, λοιπόν, 
στηρίζεται σε περίπλοκες γνωστικές διεργασίες όπως η μνήμη, η φαντασία, η εμπειρία και η 

ικανότητα να λαμβάνει κάποιος την οπτική του άλλου, συντελώντας στην ενσυναισθητική 
ανταπόκριση του αναγνώστη κατά την αφήγηση και τη μυθιστορηματική ανάγνωση (Keen, 2006). 

Τα διηγήματα, αλλά, κυρίως τα μυθιστορήματα, ενισχύουν την συμ-πάθεια του αναγνώστη στους 

πρωταγωνιστές, αλλά και τη γνωστική και συναισθηματική του ενσυναίσθηση που περιλαμβάνει την 
ανάληψη  και τη βίωηση της οπτικής του Άλλου (Coplan, 2010·Djikic et al, 2013·Fong et al, 

2013·Stansfield & Bunce, 2014).  
Η ενσυναισθητική ανάγνωση, σύμφωνα με την οποία ο αναγνώστης ταυτίζεται με τη 

συναισθηματική κατάσταση των λογοτεχνικών ηρώων, συμβάλλει σε μία αλυσιδωτή αντίδραση που 

οδηγεί στην ώριμη συμ-πάθεια και στην υιοθέτηση αλτρουιστικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με αυτά 
τα δεδομένα, η υποκειμενική εμπειρία της λογοτεχνικής ανάγνωσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση 

της επιθετικότητας, στην ανάπτυξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας και στην ευαισθητοποίηση απέναντι στην ευαλωτότητα. Τα αποτελέσματα αυτά 

μπορούν να προκύψουν μέσω της τόνωσης της αναγνωστικής ανταπόκρισης σε θεματικές που 

περιγράφουν ζητήματα σχετιζόμενα με την ευαλωτότητα.  

Μεθοδολογία προσέγγισης - Πολυγραμματισμοί και Λογοτεχνία 

 Η προσέγγιση που επιχειρείται αξιοποιεί τη θεωρία των πολυγραμματισμών (Cope & 
Kalantzis 2000). Η έννοια των «πολυγραμματισμών» συνδέεται με την πολιτισμική και κοινωνική 

διάσταση του γραμματισμού, αλλά συνδυάζεται και με την έννοια της πολυτροπικότητας. Παρόλο 

που τα κείμενα που επεξεργάζονται οι μαθητές/ τριες δεν είναι πολυτροπικά, η εξέτασή τους 
ακολουθεί την παιδαγωγική των πολυγραμματισμών αφού  τα κείμενα αντιμετωπίζονται ως πεδία 

κοινωνικού προβληματισμού και αξιοποιούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναδείξουν πολλαπλές 
όψεις της ευαλωτότητας και να ενεργοποιήσουν την ενσυναίσθηση. Από την άλλη, κατά την 

επεξεργασία, αλλά και κατά τον μετασχηματισμό των κειμένων ανατίθενται δραστηριότητες που 

εμπλέκουν τους μαθητές / τριες σε εργασίες που αξιοποιούν την ψηφιακή διάσταση του 
γραμματισμού. Οι πολυγραμματισμοί, εξάλλου, σχετίζονται τόσο με την ποικιλότητα του νοήματος 

ως προς την κοινωνική διαφοροποίηση, όσο και με την έννοια της πολυτροπικότητας του νοήματος 
χάρη στα ψηφιακά μέσα (Κουτσογιάννης, 2017: 280).  

Φάσεις υλοποίησης 

 

1.1. Γνωριμία με τα κείμενα – Προετοιμασία τάξης – Χωρισμός ομάδων: Τοποθετημενη 

Πρακτική  

 

 Κατά την πρώτη φάση της διδακτικής προσέγγισης που έχει τη μορφή project ενταγμένου στο 

μάθημα της Λογοτεχνίας και απευθύνεται σε παιδιά της Γ Γυμνασίου, γίνεται ο χωρισμός των 

ομάδων στην τάξη. Οι ομάδες θα πρέπει να χωριστούν βάσει ενός κοινωνιογράμματος και να είναι 

κατά το δυνατόν μικτές ως προς το επίπεδο γνώσεων, ως προς το φύλο, αλλά και τις κοινωνικές και 

πολιτισμικές καταβολές των συμμετεχόντων. Οι ομάδες θα πρέπει να συνεργάζονται τόσο κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος στη φυσική τάξη, όσο και ασύγχρονα. Για τον λόγο αυτόν, δημιουργείται 

από τον/την εκπαιδευτικό σε μία από τις διαθέσιμες πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, μία ενότητα (e-class) ή κυψέλη (e-me) για την κάθε ομάδα. Η 

πλατφόρμα λειτουργεί τόσο ως αποθετήριο υλικού και δραστηριοτήτων, όσο και ως χώρος που οι 
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συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν, να συζητούν και να συνδημιουργούν στα πλαίσια των 

αναθέσεών τους.  

 Ο / Η εκπαιδευτικός στη συνέχεια παρουσιάζει στην τάξη συστάδες κειμένων που μπορεί να 

αντλούνται από τα ανθολόγια της λογοτεχνίας που διδάσκονται και στις τρεις τάξεις  ή και από 

κείμενα (ολόκληρα ή αποσπάσματα), τα οποία επιλέγει ο/η ίδιος/α και τα ενσωματώνει στη 

διδασκαλία. Τα κριτήρια επιλογής των κειμένων σχετίζονται με την ανάδειξη θεμάτων κοινωνικής 

ευαλωτότητας και καθορίζονται από τους γενικότερους θεματικούς άξονες που έχουν προεπιλεγεί. 

Για την παρούσα πρόταση οι άξονες αυτοί έχουν να κάνουν με το θέμα της Προσφυγιάς, της 

Ορφάνιας, της Φτώχιας, της Διαφορετικότητας, του Ρατσισμού / Εκφοβισμού, της Σεξουαλικής βίας 

και των Δύσκολων οικογενειακών σχέσεων. Για τον κάθε άξονα προτείνονται κείμενα λογοτεχνικά, 

τα οποία δημιουργούν ένα δυναμικό δίκτυο που δυνητικά μπορεί να εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια 

του project είτε από τον/την εκπαιδευτικό, είτε και από τους μαθητές/ τριες.  

Θεματικές 

Προσφυγιά Ορφάνια 

/ 

Απώλεια 

Φτώχια / 

Εκμετάλλευση 

Διαφορετικότητα/Ρατσισμός 

/ εκφοβισμός / Αναπηρία 

Σεξουαλική 

βία 

Δύσκολες 

οικογενειακές 

σχέσεις 

Διδώ 

Σωτηρίου, 

Ταξίδι χωρίς 

επιστροφή 

 

Άντον 

Τσέχοφ, 

Βάνκας 

Τέλλος Άγρας, 

Το ξανθό παιδί 

 

Ελένη Προβόλου, Μαζί Ευγενία 

Φακίνου, 

Αστραδενή 

Λέων 

Τολστόι, Ο 

παππούς και το 

εγγονάκι 

 

Μαρούλα 

Κλιάφα, Ο 

δρόμος για 

τον παράδεισο 

είναι μακρύς 

Έλλη 

Αλεξίου, 

Όμως ο 

μπαμπάς 

δεν 

ερχόταν 

Νικηφόρος 

Βραττάκος, Το 

παιδί με τα 

σπίρτα 

 

Λότη  

Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, 

Αμίλητη αγάπη 

 

Κασιαρού 

Εύα, Ήσουν 

μόνο ένα 

παιδί 

Άννα Φρανκ, 

Από το 

Ημερολόγιο 

της Άννας 

Φρανκ 

Ηλίας 

Βενέζης, Η 

επιστροφή του 

Αντρέα 

 Τόλης 

Νικηφόρου, 

Όταν πεθαίνει 

ένα παιδί 

Μαρούλα Κλιάφα, Ο κόσμος 

βαριέται να διαβάζει θλιβερές 

ιστορίες 

Άντρη 

Αντωνίου, 

Το 

καλοκαίρι 

που 

μεγάλωσα 

Κώστας 

Ταχτσής, Το 

Τρίτο Στεφάνι 

Δημήτρης 

Χατζής Ο 

Κάσπαρ 

Χάουζερ στην 

έρημη χώρα 

 Πέρλ Μπακ, Η 

μάνα 

 

Μαρία Πυλιώτου, Λεώνη   
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(Πίνακας 1) 

Στη φάση αυτή συζητείται στην ολομέλεια το θέμα της ευαλωτότητας. Ο / η εκπαιδευτικός αναγράφει 

στον πίνακα τη λέξη και ζητά από την τάξη να προσπαθήσει να την πλασιώσει με έννοιες που τους 

έρχονται στο μυαλό (brainstorming). Η δραστηριότητα στοχεύει στον προβληματισμό και την 

σταδιακή δημιουργία γενικών κατηγοριών ευαλωτότητας, όπως τις προσλαμβάνουν οι ίδιοι οι 

μαθητές. Στη συνέχεια δίνονται στις ομάδες πολύχρωμα χαρτάκια με ασκήσεις ενσυναίσθησης. Για 

παράδειγμα: “Πώς θα ένιωθες αν ερχόσουν για πρώτη φορά στην τάξη από μία άλλη χώρα και κανείς 

δε σου μιλούσε”; Ή “Πώς θα ένιωθες αν οι συμμαθητές σου σε κορόϊδευαν”; κ.λπ. Όλοι οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να εκφράσουν αισθήματα εξειδικευμένα και όχι γενικόλογα. Τα συναισθήματα αυτά 

καταγράφονται στον πίνακα και εφόσον η τάξη διαθέτει υπολογιστή, καταχωρίζονται και 

δημιουργούν ένα συννεφόλεξο που εκτυπώνεται και τοιχοκολλείται στην τάξη.  

 Οι πρώτες αυτές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στο δέσιμο των ομάδων, αλλά και στη 

σταδιακή έκφραση των συναισθημάτων βάσει ενσυναισθητικών ασκήσεων, προετοιμάζουν τις 

ομάδες για την προσέγγιση των κειμένων και την ανάλυση των καταστάσεων που περιγράφουν.  

Παρουσιάζονται οι θεματικές συστάδες των κειμένων, όπως επίσης και τα κείμενα, τα οποία 

ανεβαίνουν στην πλατφόρμα της ασύγχρονης εκπαίδευσης, ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι 

μαθητές. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να αναλύσει άλλη θεματική. Η ανάθεση προκύπτει τόσο από 

την έκφραση του ενδιαφέροντος της ομάδας σχετικά με το θέμα, όσο και από την ποιοτική 

αξιοποίηση εκ μέρους του εκπαιδευτικού των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές στο πρώτο μέρος 

του μαθήματος.  

 

1.2.Ανοιχτή Διδασκαλία 

 Η όλη διαδικασία «λογοτεχνικής» προσέγγισης της κοινωνικής ευαλωτότητας συντελείται σε 

πέντε στάδια (Παπαδοπούλου, 2004) στα οποία οι μαθητές καθοδηγούνται μέσα από φύλλα 

εργασίας. Το πρώτο στάδιο αποσκοπεί να θέσει ερωτήματα που στοχεύουν στην αναγνώριση του 

προβλήματος (Identification). Ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν τα πρωταγωνιστικά 

Μπέρτολντ 

Μπρεχτ, Για 

τον όρο 

Μετανάστες 

     

Άλκη Ζέη, 

Αναμνήσεις 

της 

Κωνσταντίνας 

από τη 

Γερμανία 

     

Δημήτρης 

Χατζής, Η 

τελευταία 

αρκούδα της 

Πίνδου 

     



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

398 

 

πρόσωπα, τις σχέσεις που φαίνεται να έχουν μεταξύ τους, να προσδιορίσουν το βασικό πρόβλημα 

που αντιμετωπίζουν. Στη συνέχεια, καθώς συντελείται η ταύτιση του/της αναγνώστη/ριας με τους 

ήρωες και ηρωίδες του λογοτεχνικού έργου και η αξιολόγηση καταστάσεων που αφορούν τη 

μυθιστορηματική ιστορία, ζητείται από τα παιδιά να εκφράσουν τις προσωπικές αντιλήψεις και 

απόψεις γύρω από τα θέματα – προβλήματα που θέτουν τα λογοτεχνικά κείμενα που έχουν προς 

επεξεργασία. Για παράδειγμα, εάν η ομάδα έχει αναλάβει το θέμα της προσφυγιάς καλείται να 

δομήσει σε ένα συνεργατικό έγγραφο (wikis / e-class) έναν απολογισμό σχετικά με τις δυσκολίες που 

βιώνουν οι μετανάστες, σχετικά με τα συναισθήματα που κατακλύζουν ένα παιδί που ξαφνικά χάνει 

το σπίτι και τους φίλους τους, έναν ενήλικα που ξεριζώνεται, ώστε να επιβιώσει κ.λπ. Η καταγραφή 

αυτή προτείνεται να φέρει αρχικά τη μορφή Ιδεοθύελλας και στη συνέχεια να γίνει αντικείμενο πιο 

συστηματικής επεξεργασίας.  

 Ακολουθεί το στάδιο της Επιλογής. Οι μαθητές/ τριες της κάθε ομάδας καλούνται να 

συλλέξουν τις βασικές ιδέες των κειμένων, αλλά και τους περιγραφόμενους τρόπους αντίδρασης των 

λογοτεχνικών προσώπων  και να τις χωρίσουν σε υγιείς και λειτουργικές από τη μία, και ασθενείς ή 

μη λειτουργικές από την άλλη. Ακολουθεί το στάδιο της Εμβάθυνσης σύμφωνα με το οποίo τα παιδιά 

προβληματίζονται γύρω από τις πτυχές του προβλήματος και προσπαθούν να κατανοήσουν τα 

συναισθήματά των προσώπων βάσει των προβλημάτων που βιώνουν. Η διαδικασία αυτή βοηθά στην 

κατάκτηση δεξιοτήτων ενσυναίσθησης που συνιστά βασικό ζητούμενο, ώστε να αντιμετωπιστούν 

ζητήματα ευαλωτότητας. Τέλος, καλούνται να αξιολογήσουν (Evaluation) τη συμπεριφορά των 

προσώπων που περιγράφονται στην ιστορία (Παπαδοπούλου, 2006, Riecken, & Miller, 1990).  

 Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες γίνονται σταδιακά στην τάξη και στην ασύγχρονη 

ομαδική επικοινωνία των ομάδων. Συνοδεύονται από φύλλα εργασίας που φέρουν παρόμοια δομή 

(για όλες τις ομάδες) και συντείνουν στη δημιουργία γενικών σχημάτων, τα οποία και θα συζητηθούν 

στην ολομέλεια μετά το πέρας της διαδικασίας.  

 

1.3.Κριτική Πλαισίωση 

 Στο στάδιο της κριτικής πλαισίωσης οι ομάδες μέσω εκπροσώπου τους καλούνται να 

παρουσιάσουν στην ολομέλεια τα θέματα ευαλωτότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τα κείμενα που 

επεξεργάστηκαν και να παρουσιάσουν τους χαρακτήρες και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν 

αυτοί να αντεπεξέλθουν στο πρόβλημά τους μέσω δραματοποίησης. Η δραματοποίηση συνιστά έναν 

τρόπο βιωματικής προσέγγισης που βοηθά τους μαθητές να συναισθανθούν σε μεγαλύτερο βαθμό το 

πρόβλημα που περιγράφεται και να μετατρέψουν την περιγραφή σε συναίσθημα. Έτσι, λοιπόν, κάθε 

ένα μέλος της κάθε ομάδας μπαίνει τη θέση ενός προσώπου, με το οποίο ταυτίστηκε περισσότερο, 

και μιλά σε πρώτο πρόσωπο, παραθέτοντας το πρόβλημά του και τα συναισθήματά του.  

  Στη συνέχεια η κάθε ομάδα προσπαθεί να εξηγήσει τις δυσκολίες και τα συναισθήματα που 

συνοδεύουν τους ήρωές τους. Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων οι μαθητές/ τριες ζητείται 

να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα όλων των μορφών ευαλωτότητας που παρουσιάζονται στα 

λογοτεχνικά κείμενα που επεξεργάστηκαν, να προσδιορίσουν την αλήθεια τους και να συζητήσουν 

τις επιπτώσεις που έχουν στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και στη δική τους. Ζητείται να μιλήσουν για 

θέματα ευαλωτότητας που οι ίδιοι αναγνωρίζουν στο σχολείο τους και να αναφέρουν μέσα και 

μεθόδους που μπορούν να συμβάλουν στην απάλυνση των διαφορών και στην ενσωμάτωση.  
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1.4.Μετασχηματισμένη Πρακτική 

 Στο στάδιο της μετασχηματισμένης πρακτικής ανατίθενται δραστηριότητες στις ομάδες οι 

οποίες αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και τις βιωματικές δραστηριότητες.  Έτσι, η ομάδα 

επί παραδείγματι που ασχολήθηκε με τη θεματική της σεξουαλικής βίας, αναλαμβάνει να σχεδιάσει 

μία προσομοίωση δίκης, όπου τα εμπλεκόμενα μέρη καλούνται να παραθέσουν τα γεγονότα 

(εισαγγελέας), να προσπαθήσουν να δικαιολογηθούν παραποιώντας την αλήθεια (μηνυόμενος και 

δικηγόρος υπεράσπισης), να εξηγήσουν το τραύμα (θύμα) και να βγάλουν μία απόφαση στηριγμένη 

στους νόμους (δικαστές). Η ομάδα που αναλαμβάνει τη θεματική του ρατσισμού καλείται να 

υιοθετήσει ρόλους (θυτών – θυμάτων) μέσα από ένα πλαίσιο αγώνων λόγου, όπου το κάθε μέλος θα 

προσπαθεί να επιβληθεί στο άλλο μέσω επιχειρηματολογίας.  Ταυτόχρονα, προσφέρονται και 

δραστηριότητες, οι οποίες καλούν τους μαθητές να αξιοποιήσουν μέρος της προβληματικής που 

αναδείχθηκε μέσα από τα κείμενα έτσι ώστε να συνθέσουν μία ψηφιακή αφήγηση, όπου θα 

συνδυάσουν έναν φανταστικό μονόλογο π.χ. ενός παιδιού πρόσφυγα, ενός παιδιού που αναγκάζεται 

να εργαστεί για να συντηρήσει την οικογένειά του, ενός ανθρώπου με αναπηρία, ενός μαθητή που 

έχει πέσει θύμα εκφοβισμού κ.α. με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση και εικόνες, ώστε να 

αποδίδουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα συναισθήματα του προσώπου που υποδύονται. Με την ίδια 

λογική ανατίθενται και δραστηριότητες, όπως η δημιουργία μιας ψηφιακής αφίσας ή μιας διαφήμισης 

με κοινωνικό μήνυμα υπέρ της προστασίας (συγκεκριμένων) ευάλωτων ομάδων, η συγγραφή, στα 

πλαίσια της δημιουργικής γραφής, μιας άλλης εκδοχής της ιστορίας που διάβασαν και τους άγγιξε 

περισσότερο, ο σχεδιασμός μιας συνέντευξης που θα πάρουν από ένα από τα πρωταγωνιστικά 

πρόσωπα που επιθυμούν κ.λπ. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων επιτρέπει σε όλους τους μαθητές να 

εντοπίσουν εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία τους και αξιοποιεί τον προσωπικό 

τύπο νοημοσύνης.  

Συμπεράσματα - Συζήτηση  

 Μέσα από την επαφή των παιδιών με λογοτεχνικά κείμενα που αναδεικνύουν πολλαπλές 

πτυχές κοινωνικής ευαλωτότητας επιδιώχθηκε η ευαισθητοποίησή τους για το μέγεθος, τη 

σοβαρότητα των ζητημάτων και η εξακρίβωση των ποικίλων μηχανισμών διαιώνισής τους. Επίσης, 

οι μαθητές/ τριες αναστοχάστηκαν προσπαθώντας να μπουν στη θέση των ηρώων σχετικά με τη 

συνειδητή ή όχι «συμβολή» και των ίδιων στην ύπαρξη ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, σε όλες τις 

φάσεις επιδιώχθηκε η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η εμπλοκή τους 

σε ασκήσεις δημιουργικού μετασχηματισμού, μέσω και της αξιοποίησης βιωματικών δράσεων, 

συνέτεινε σημαντικά στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και στη δυνητική βελτίωση του σχολικού 

κλίματος.   

 Η λογοτεχνία αξιοποιήθηκε εν πολλοίς ως μέσο που, παράλληλα με την αισθητική 

ευχαρίστηση του αναγνώστη, συνιστά και ένα πεδίο ανάδειξης κοινωνικών προβλημάτων με 

γενικότερη ισχύ. Τα κείμενα ανέδειξαν πτυχές της κοινωνικής ευαλωτότητας, ενώ η προσέγγιση και 

ανάλυσή τους συνέβαλε αφενός στη αναγνώριση προβλημάτων που, ενδεχομένως, για ένα μεγάλο 

μέρος των μαθητών να είναι ξένα και απόμακρα, αφετέρου οδήγησε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

την εύρεση λύσεων, αλλά και για τη συναισθηματική ταύτιση των μαθητών/τριών με την πλευρά του 

«αδύναμου» και την ενίσχυση της ενσυναίσθησης. Αυτό επιτεύχθηκε επειδή οι μαθητές /τριες είχαν 

τη δυνατότητα να θεωρήσουν τα φαινόμενα από πολλές οπτικές, να εισέλθουν στην κατάσταση του 

«άλλου», να υποδυθούν τον ρόλο του και έτσι να αναπτύσσουν τη ικανότητα της ενσυναίσθησης.  
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 Η «λογοτεχνική» προσέγγιση της ευαλωτότητας ενθαρρύνει γνωστικά και συναισθηματικά 

τους εμπλεκόμενους μαθητές/ τριες και τους βοηθά να  «να εισέλθουν νοητικά σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον πειραματισμού γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις, να συμμετέχουν δηλαδή σε ένα είδος 

«πρόβας» πριν από μία ενδεχόμενη αληθινή «παράσταση»» (Φουσιάνης, 2015:422, 

Ανδρουτσοπούλου, 1994). Έτσι η επαφή με τη λογοτεχνία λειτουργεί θα λέγαμε προληπτικά με την 

έννοια ότι βοηθά στον άτυπο δανεισμό της «δομής και του ύφους» ξένων ιστοριών (Φουσιάνης, 

2015:423, McLeod, 1997) και με την έννοια αυτή προωθεί την ταύτιση με προβλήματα μη βιωμένα. 

Οι  ιστορίες αποκτούν μία ταυτότητα και ενδεχομένως μπορούν να λειτουργήσουν ως αφόρμηση και 

για ταυτοποιήσεις συναισθηματικών καταστάσεων των εμπλεκόμενων μερών. Επίσης, επιτυγχάνεται 

και η αποδοχή εκ μέρους των μαθητών/τριών της διαφορετικότητας και η επίγνωση ποικίλων πτυχών 

της δικής τους ύπαρξης (Φουσιάνης, 2015, Crompton, 1991 «Τα βιβλία μπορούν να λειτουργήσουν 

ως καθρέφτης για τα παιδιά, αντανακλώντας την εμφάνισή τους, τις σχέσεις τους, τα συναισθήματα και 

τις σκέψεις του άμεσου περιβάλλοντός τους» (Rudman & Pearce, 1988:159). 

 Βασικές προϋπόθεσεις για την επιτυχή έκβαση μιας τέτοιας προσπάθειας συνιστά αφενός ο 

καλός σχεδιασμός και οργάνωση όλων των δραστηριοτήτων εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού που 

έχει αναλάβει το project, αφετέρου η πρότερη καταγραφή και διαπίστωση των πιθανών 

ιδιαιτεροτήτων των μαθητών/τριών του, ώστε να έχει γνώση σε περίπτωση που κάποια από αυτούς/ες 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, με σκοπό να σχεδιάσει με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία τις 

δραστηριότητές του. Επίσης, χρειάζεται να καθοδηγεί τους μαθητές/τριες σε όλα τα βήματα 

παρέχοντας διευκρινιστικό υλικό και βοηθώντας διαρκώς με αναστοχαστικά σχόλια.  

 Η εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης στα πλαίσια της λογοτεχνίας δρα λοιπόν ως εργαλείο 

απελευθέρωσης του βιώματος, καλλιέργειας της ενσυναίσθησης και ενίσχυσης της συνεργασίας και 

της κατανόησης της σημασίας ενεργοποίησης των μαθητών /τριών ενάντια σε κάθε μορφή που 

εντείνει την κατίσχυση και διαιώνιση της κοινωνικής  ευαλωτότητας, αποδίδοντας στη σχολική 

λογοτεχνία μία ιδιαίτερα επωφελή και εποικοδομητική λειτουργία. 
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ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Καπερνέκα Παναγιώτα 

ΣΕΕ ΠΕ87 Ν.Αιγαιου και Κρήτης 
 

Περίληψη  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα δίωρο Εξ Αποστάσεως  Εκπαιδευτικό Σενάριο για το 
Κυκλοφορικό Σύστημα του Πανελλαδικώς Εξεταζόμενου μαθήματος της Ανατομίας- Φυσιολογίας 

ΙΙ στα ΕΠΑ.Λ. Αφορά στην Ανατομία της καρδιάς, τη λειτουργία της,το αρτηριακό και το φλεβικό 
σύστημα μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας.  

Σκοπός μας είναι οι μαθητές να επιτύχουν τους γνωστικούς, 

συναισθηματικούς  και  ψυχοκινητικούς στόχους που έχουμε θέσει, αλλά και να υιοθετηθεί ως 
διδακτική πρόταση από τους εκπαιδευτικούς του τομέα Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας, με σκοπό τη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Οι διδακτικές προσεγγίσεις μας είναι οι Θεωρίες του 
συμπεριφορισμού και του εποικοδομισμού.Δίνεται έμφαση στην Ενεργητική συμμετοχή και 

εφαρμόζεται  η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης. 

 Στο διδακτικό αυτό σενάριο παρουσιάζεται αρχικά ο σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι. Στη 
συνέχεια αναφέρουμε την Υλικοτεχνική υποδομή που θα χρειαστούμε, τη Μέθοδο προσέγγισης της 

διδακτικής παρέμβασης, την Οργάνωση τάξης, την Προστιθέμενη αξία της χρήσης ΤΠΕ.                    
Τέλος παρουσιάζουμε τον Αναστοχασμό, και τις πιθανές επεκτάσεις του σεναρίου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κυκλοφορικό Σύστημα, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Διδακτικό Σενάριο 

 
1. Εισαγωγή 

Το Κυκλοφορικό Σύστημα είναι το 3ο Κεφάλαιο της Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ, Γ Τάξης, 

Τομέα Υγείας Πρόνοιας, ΕΠΑ.Λ. Το μάθημα ανήκει στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα μαθήματα. 
Αποτελείται από επτά υποενότητες που αφορούν στην Ανατομία, τη Λειτουργία της καρδιάς και 

περιλαμβάνουν το αρτηριακό και φλεβικό σύστημα.  
Στη Βιβλιογραφία δεν υπάρχουν διδακτικά Σενάρια για το μάθημα αυτό και απουσιάζουν τα 

ολοκληρωμένα εξ αποστάσεως διδακτικά σενάρια για το Κυκλοφορικό Σύστημα.  

http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=4331
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116319114?via%3Dihub
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Στο διδακτικό αυτό σενάριο που έχει εξ αποστάσεως εφαρμογή, παρουσιάζεται αρχικά ο 

σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι. Στη συνέχεια αναφέρουμε την Υλικοτεχνική υποδομή που θα 

χρειαστούμε, τη μέθοδο προσέγγισης της διδακτικής παρέμβασης , την Οργάνωση τάξης, την 
προστιθέμενη αξία της χρήσης ΤΠΕ. Τέλος παρουσιάζουμε τον Αναστοχασμό και τις πιθανές 

Επεκτάσεις του σεναρίου.Η Ταυτότητα του σεναρίου παρατίθεται ακολούθως: 
 

Ταυτότητα του διδακτικού σεναρίου 

 

Τίτλος: Κυκλοφορικό Σύστημα    

Διδακτικό αντικείμενο: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ  
Διδακτική ενότητα: Κυκλοφορικό Σύστημα  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ  και ΤΠΕ 

 
Μέθοδοι:Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας η διδακτική προσέγγιση που 

χρησιμοποιούμε είναι η Θεωρία του συμπεριφορισμού  και η Θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας. 
Χρησιμοποιούμε επίσης συστήματα Μάθησης μέσω της Ανακάλυψης, Διερεύνησης και 

Οικοδόμησης.Κατά την ανάθεση ερευνητικών εργασιών στο σπίτι χρησιμοποιούμε Θεωρίες του 

εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού. Δίνεται έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή 
των μαθητών, ενώ σε συγκεκριμένες φάσεις της διδασκαλίας, εφαρμόζονται η ομαδο-συνεργατική 

μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης . 
  

Διάρκεια σε ώρες διδασκαλίας: Δύο (2) διδακτικές ώρες   

Τάξη: Γ τάξη ΕΠΑ.Λ, Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας  
Αριθμός διδασκομένων: 12 (έως και 24 μαθητές) 

Τόπος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως 
1.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις  διδασκαλίας του μαθήματος 

Η πρόσφατη υγειονομική απειλή του Covid-19 οδήγησε 191 χώρες στο προσωρινό κλείσιμο 

των σχολείων. Σε αυτό το δίμηνο δοκιμάστηκε η δυνατότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων να 
διατηρήσουν τη συνέχεια στην εκπαιδευτική δραστηριότητα 1,5 δισεκατομμυρίων παιδιών που 

βρέθηκαν εκτός σχολείου ή μονάδας εκπαίδευσης. 
«Μία κρίση όμως, είναι μία ευκαιρία που κουβαλάει τον άνεμο του κινδύνου» σύμφωνα με μια 

Κινέζικη παροιμία. Επιστρατεύτηκαν οι νέες μορφές εκπαίδευσης, οι εξ αποστάσεως πρακτικές, οι 

ψηφιακές εφαρμογές και οι δικτυακές πλατφόρμες.  
Ο πρώτος στόχος μας ήταν η αποκατάσταση της επικοινωνίας  μεταξύ των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και η ενημέρωση όλων για την αποκατάσταση της πρόσβασης. 
 Με την αποκατάσταση της επικοινωνίας είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών να ακολουθήσουν 

τα παρακάτω βήματα για τη μετάβαση από τη συμβατική εκπαίδευση στην Επείγουσα Επιτακτική 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.  

• Aναθεώρηση του χρονοπρογραμματισμού του μαθήματος, 

• Προσαρμογή του τρόπου ανατροφοδότησης 

• Υποκατάσταση της αλληλεπίδρασης και της εμπειρίας μέσα στην τάξη 

• Προσαρμογή του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών 

• Αναθεώρηση του υλικού του μαθήματος 

• Διαχείριση της επικοινωνίας κα υποστήριξη των μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να παραβλέψουν την κοινωνική διαστρωμάτωση, αλλά και τις 

διαφορετικές κοινωνικές τάξεις των μαθητών στις οποίες απευθύνονται με την Επείγουσα Εξ 
Αποστάσεως εκπαίδευση. Τέλος πρέπει να λάβουν υπόψη τους το ψηφιακό χάσμα ,το οποίο δείχνει 

την διεύρυνση της απόστασης που χωρίζει αυτούς που διαθέτουν δεξιότητες και πρόσβαση στις νέες 

τεχνολογίες και στα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση. 
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Η διδακτική αυτή παρέμβαση είναι προϊόν της εκπαιδευτικής εμπειρίας με την                            Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση. Δεν περιλαμβάνει έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα 

μαθησιακά αξιολογημένα αποτελέσματα με βάση τα οποία ο ερευνητής μπορεί να διαπιστώσει το 
βαθμό βελτίωσης των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Αποτελεί όμως μια πρόταση με απώτερο σκοπό να υιοθετηθεί από τους  συναδέλφους  του 
Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας  και να βελτιώσει την Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

διδακτικές μέθοδοι που επιλέξαμε αποσαφηνίζονται παρακάτω.   

                                                       
Θεωρία του Συμπεριφορισμού 

       Μεταξύ των πολλών θεωριών που έχουν αναπτυχθεί, υπάρχουν αυτές που θεωρούν τη 
μάθηση ως διαδικασία απόκτησης της γνώσης (συμπεριφοριστικές ή μπηχεβιοριστικές), εκείνες που 

τη θεωρούν δημιουργία (γνωστικές ή κονστρουκτιβιστές/εποικοδομιστικές) και εκείνες που τη 

θεωρούν ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες (κοινωνικοπολιτισμικές). 
      Οι εκπρόσωποι του συμπεριφορισμού μελετούν μόνο τις εξωτερικές αντιδράσεις των 

ανθρώπων και δεν ασχολούνται με τις εσωτερικές νοητικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός 
τους. (Κόμης 2004). Ενδιαφέρονται κύρια για το εξωτερικό ερέθισμα από το περιβάλλον, τη σχέση 

του με μία συμπεριφορά και τη θετική ή αρνητική ενίσχυση αυτής της συμπεριφοράς (Πόρποδας, 

1996).  
     Ακόμη και σήμερα όταν απαιτείται, οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν συμπεριφοριστικές 

μεθόδους, όπου ο μαθητής έχει μικρό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος.Ο μαθητής ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και την ανατροφοδότηση που του 

παρέχει.Η έμφαση δίνεται σε εκείνο που πρέπει να μαθευτεί, στο άρτιο αποτέλεσμα (πρώτιστα 

κινητικό και έπειτα γνωστικό) και όχι στη διαδικασία, στην επικοινωνία ή στη συνεργασία. 
       Η συμπεριφοριστική θεωρία βρίσκει εφαρμογή στην ανάπτυξη λογισμικών κλειστού 

τύπου καθοδήγησης και διδασκαλίας (tutorials) και πρακτικής-εξάσκησης (drill and practice) που 
χαρακτηρίζεται από την επανάληψη, χρησιμοποιείται για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, στην 

εκμάθηση βασικών εννοιών και όχι αφηρημένων καθώς και για την βελτίωση του χρόνου αντίδρασης 

των αθλητών σε αγωνιστικές καταστάσεις, εκεί που ακόμη και χιλιοστά του δευτερολέπτου μπορεί 
να παίξουν σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα. 

        Τα λογισμικά αυτού του τύπου, παρά το γεγονός ότι δεν αναπτύσσουν όλες τις δεξιότητες 
των εκπαιδευόμενων, αλλά κυρίως, εκείνες της απομνημόνευσης, συμβάλλουν στη μάθηση μέσω 

ενεργής συμμετοχής του μαθητή και στην εξατομικευμένη μάθηση με ατομικούς ρυθμούς,Λόγω του 

καθοδηγητικού χαρακτήρα τους ενδείκνυνται για άτομα που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. 
Εποικοδομισμός 

      Οι κονστρουκτιβιστές/(επ)οικοδομιστές, οι εκπρόσωποι των γνωστικών θεωριών, 
αποδίδουν μεγάλη σημασία στη λογική σκέψη και στο γεγονός ότι η γνώση κατασκευάζεται μετά 

από συνεχείς αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον και μετά από συνεχείς νοητικές διεργασίες 

Kirschner, Sweller & Clark, 2006).  
Στο πλαίσιο του κονστρουκτιβισμού αναπτύχθηκε η αποκαλυπτική μάθηση. Ο εκπαιδευτικός 

έχει το ρόλο του διευκολυντή και του εμψυχωτή σε μία διαδικασία καθοδηγούμενης ανακάλυψης 
(Ράπτης & Ράπτη, 2010).                                        

              Τα λογισμικά που δημιουργήθηκαν με βάση αυτές τις θεωρίες βασίζονται στο 
πείραμα, στη δοκιμή και πλάνη, στη σταδιακή ανακάλυψη μέσω απόρριψης ή παραδοχής. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν τα λογισμικά μοντελοποίησης και προσομοίωσης, επίλυσης προβλημάτων, 

νοητικής χαρτογράφησης, και εν γένει όλα τα λογισμικά που επιτρέπουν αυτενέργεια στο μαθητή και 
διενεργείται συνοικοδόμηση της γνώσης 

Ο Κοινωνικός  Οικοδομισμός 
     Οι οπαδοί των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών, προχωρώντας ακόμη περισσότερο τη 

σημασία της μάθησης μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης, θεώρησαν κομβικό το ρόλο της γλώσσας 

και των στερεότυπων (Vygotsky, 1993). Στον κοινωνικό επικοδομισμό η αλληλεπίδραση ατόμου και 
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περιβάλλοντος διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, δε διευκολύνει απλώς τη μάθηση, αλλά την δημιουργεί 

(Ράπτης & Ράπτη, 2010, Σολομωνίδου 2006). Σημαντική έννοια αποτελεί η «ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης», όπου ο μαθητής μπορεί να οικοδομήσει τη γνώση με την αρωγή του κοινωνικού 
περιβάλλοντος (οικογένεια, σχολείο, ομάδες, κ.ά.) (Shunk, 2010).  

Από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές  είναι η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων 
διδασκαλίας και η διδασκαλία σε ετερογενείς ομάδες όπου οι μαθητές εντάσσονται, σε σχέση με το 

επίπεδο των φυσικών ικανοτήτων, γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων και των πολιτισμικών 

γνωρισμάτων τους (καταγωγή, θρησκεία κ.ά.).   
    Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις, με τις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις, βρίσκουν 

εφαρμογή στη συνεργατική μάθηση από απόσταση, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές                       
(Μελίδου & Αυγερινού, 2013). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν λογισμικά επικοινωνίας και 

συνεργασίας από απόσταση μέσω Τ.Π.Ε., καθώς και λογισμικά προγραμματισμού, που επιτρέπουν 

στους μαθητές να δημιουργήσουν δικές τους εφαρμογές σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα. 
Ενεργητική μάθηση 

       Ο όρος «ενεργητική μάθηση» αναφέρεται στο σύνολο των διδακτικών ενεργειών και 
μαθησιακών δραστηριοτήτων που δημιουργούν ένα πλαίσιο ενεργού συμμετοχής των μαθητών, με 

τον εκπαιδευτικό να μην μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις, αλλά να δρα ως συντονιστής/διαχειριστής της 

μαθησιακής διαδικασίας, στοχεύοντας κυρίως στο να εμψυχώσει και να διευκολύνει το μαθητή να 
παρατηρήσει, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αναλύσει, να συνθέσει γεγονότα, να πειραματισθεί, να 

αναζητήσει λύσεις και να κατακτήσει, τελικά, τη νέα γνώση.  
      Υπάρχουν δύο τύποι ενεργητικής μάθησης, η αυτοκαθοδηγούμενη (self directed) και η 

αυτόνομη μάθηση (independent work), η οποία είναι συνυφασμένη με τη διανοητική δραστηριότητα 

που απαιτείται από τους μαθητές (π.χ. να μπορούν να εργασθούν χωρίς επίβλεψη από τον 
εκπαιδευτικό, να συνεργασθούν σε ομάδες κ.ά.).                                          

      Στο πλαίσιο της ενεργητικής μάθησης, επιμέρους διδακτικές ενέργειες που είναι δυνατόν 
να αξιοποιηθούν συνδυαστικά από τους εκπαιδευτικούς Υγείας είναι η επίλυση προβλήματος,                 

η ανάληψη ρόλων, η διερευνητική μελέτη, ο πειραματισμός, η ανακάλυψη μετά από διερεύνηση, η 

προσομοίωση κ.ά. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί και επιμέρους θεωρητικές προσεγγίσεις και 
μεθοδολογίες διδασκαλίας που στηρίζονται σε αυτές, όπως είναι η διερευνητική/ανακαλυπτική 

μάθηση, η πειραματική και η συνεργατική μάθηση και η μάθηση με σχέδια εργασίας.  
Η συνεργατική μάθηση 

          Η συνεργατική μάθηση μπορεί να ορισθεί ως η από κοινού εργασία σε ένα συγκεκριμένο 

θέμα, με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείται η ατομική μάθηση, μέσω συνεργατικών διεργασιών. Η 
συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα ένα επίπεδο γνώσης μιας ομάδας μαθητών, που είναι μεγαλύτερο 

από το άθροισμα των γνώσεων του κάθε μέλους ξεχωριστά, αφού οι συνεργατικές δραστηριότητες 
οδηγούν στην ανερχόμενη γνώση, ως αποτέλεσμα της διάδρασης (όχι της συνάθροισης) μεταξύ των 

γνώσεων και απόψεων όλων όσων συμμετέχουν στο σχηματισμό της (Whipple, 1987).                                                                    

Ο McConnell (1994) περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η συνεργατική μάθηση αποφέρει κέρδος σε 
κάθε άτομο με χρήση των πόρων της ομάδας και διατύπωσε την πεποίθηση ότι, όταν κάποιος 

δημοσιοποιεί και διαπραγματεύεται τη γνώση του, αποκτά καλύτερη αντίληψη σχετικά με ένα 
αντικείμενο.  

1.2 Διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ 

       Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιούμε 

είναι η Θεωρία του συμπεριφορισμού  καθώς και  η Θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας. 

Χρησιμοποιούμε επίσης συστήματα μάθησης μέσω της Ανακάλυψης, Διερεύνησης και 
Οικοδόμησης.  

Κατά την ανάθεση ερευνητικών εργασιών στο σπίτι χρησιμοποιούμε Θεωρίες του 
εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού. Δίνεται έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή 

των μαθητών, ενώ σε συγκεκριμένες φάσεις της διδασκαλίας, εφαρμόζονται η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης . 
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1.3Λίγα λόγια για τη διδακτική ενότητα του συγκεκριμένου σεναρίου 

          Το Κυκλοφορικό Σύστημα είναι το 3ο Κεφάλαιο στο Βιβλίο της Ανατομίας-Φυσιολογίας 

ΙΙ και αποτελεί μέρος της Ύλης των Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων. Αποτελείται από επτά 
ενότητες: Ανατομία της Καρδιάς, Λειτουργία της Καρδιάς ,Αρτηρίες και Φλέβες, Αρτηριακό 

Σύστημα Μικρής και Μεγάλης Κυκλοφορίας, Φλεβικό  Σύστημα Μικρής και Μεγάλης 
Κυκλοφορίας. Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε για πρώτη φορά την διδασκαλία του Κεφαλαίου 

με τη χρήση της Εξ αποστάσεως μεθόδου. 

2.  Μαθησιακοί στόχοι 

Γνωστικοί:  

• Να κατανοήσουν το ρόλο της καρδιάς ως αντλίας στην κίνηση του αίματος. 

• Να γνωρίσουν τα αιμοφόρα αγγεία ως κανάλια µεταφοράς του αίματος σε κάθε 

σηµείο του σώματος, να διακρίνουν και να αιτιολογήσουν τις διαφορές τους. 

• Να γνωρίσουν οι µαθητές πώς γίνεται η κυκλοφορία του αίματος στο σώμα µας και 

να κατανοήσουν τη συµβολή και αναγκαιότητα της κυκλοφορίας για την καλή υγεία του 

σώματός µας. 

• Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας του κυκλοφορικού συστήματος 

µε τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού, όπως το αναπνευστικό, πεπτικό. 

• Να προβληματιστούν για την επίδραση της διατροφής και του τρόπου ζωής µας στη 

λειτουργία του κυκλοφορικού µας συστήματος. 

• Να εξοικειωθούν µε την αναζήτηση και τη συσχέτιση πληροφοριών σε πολυµεσικό  

περιβάλλον. 
 

 Στο τέλος της κάθε δραστηριότητας οι μαθητές πρέπει: 
 

•  Να είναι σε θέση να περιγράφουν την ανατομία της καρδιάς. 

•  Να προσδιορίζουν το αρτηριακό και φλεβικό σύστημα μικρής και μεγάλης  

 κυκλοφορίας. 

•  Να μπορούν να  περιγράφουν τη λειτουργία της καρδιάς. 

•  Να γνωρίζουν τη σημασία της πρόληψης των καρδιακών παθήσεων. 

 

Συναισθηματικοί στόχοι :Κατανόηση της σημασίας της λειτουργίας του κυκλοφορικού  
Συστήματος της καρδιάς για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: Να γράψουν εργασία για την πρόληψη καρδιακών παθήσεων. 

 2.1 Διδακτική ομάδα υλοποίησης του σεναρίου 

       Η διδακτική Ομάδα αποτελείται από μαθητές της Γ Τάξης ΕΠΑ.Λ. Η ηλικία των μαθητών 
μπορεί να έχει εύρος από 18 μέχρι 60 ετών. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση του αντικειμένου. 

Το σύνολο των μαθητών μπορεί να είναι  ολιγομελές  έξι (6 )μαθητών έως και εικοσιτέσσερις  (24) 
μαθητές.  

      Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, συντονιστικός αλλά και υποστηρικτικός 

στις διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται με τις ομάδες  
ή/και την ολομέλεια της τάξης, Εξ Αποστάσεως σύγχρονα και ασύγχρονα.                 

 Επίσης λειτουργεί διαμεσολαβητικά, σε συνεργασία με τους μαθητές και «καθοδηγεί» την 
ανάπτυξη γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων, αξιολογώντας προσεκτικά αυτό που οι μαθητές 

έχουν μάθει βασιζόμενοι στην εμπειρία που αποκτούν.  

Οι ομάδες συγκροτούνται από τους ίδιους τους μαθητές προκειμένου να ενισχύσουμε τη θετική 
τους στάση απέναντι στην όλη διαδικασία.  

Για την Εξ Αποστάσεως επικοινωνία (π.χ. με Viber, Skype) είναι απαραίτητη η δυνατότητα 
πρόσβασης των μαθητών στο διαδίκτυο,  από οποιαδήποτε διαθέσιμη συσκευή (υπολογιστή, 

τάμπλετ, έξυπνο κινητό) εκτός του σχολικού χώρου. Τα ψηφιακά μέσα και εργαλεία που 
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χρησιμοποιούνται είναι η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων  Webex στην οποία συνδέονται εκπαιδευτικός 

και μαθητές για να γίνει το μάθημα. 

2.2  Μέσα για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου 

    Η διδασκαλία υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου ή και στο σπίτι. 

Απαραίτητα μέσα για τη διδασκαλία είναι τα παρακάτω:  

• Υπολογιστής και βιντεοπροβολέας. 

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με σύνδεση στο διαδίκτυο και διαθέσιμο κάποιο 

κειμενογράφο, φυλλομετρητή,πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων webex ,καθώς και ένα ζευγάρι 

ακουστικά για κάθε υπολογιστή.  

• Κάθε μαθητής είναι απαραίτητο να διαθέτει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εναλλακτικά εάν οι μαθητές δεν διαθέτουν, θα δημιουργηθούν λογαριασμοί από τον 
καθηγητή Πληροφορικής του σχολείου για όλους τους χρήστες. 

2.3  Προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ  

        Οι κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες έχουν επηρεάσει και αλλάξει τον προσανατολισμό για 

τη θέση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μονάδες ανάλυσης παύουν να είναι αποκλειστικά 

ο υπολογιστής και το εκπαιδευτικό λογισμικό που τον συνοδεύει και νέες μονάδες ανάλυσης 
προστίθενται, όπως το δίκτυο υπολογιστών με την ποικιλία των εφαρμογών που διαθέτει και τις 

πολλαπλές δραστηριότητες που μπορεί να υποστηρίζει. 
        Στη βάση των σύγχρονων θεωρητικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, αναπτύσσονται 

κοινωνικοεποικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. Κάποιες από αυτές παρατίθενται στη συνέχεια. 
Υποστηριζόμενη από Η/Υ συνεργατική διδασκαλία & μάθηση 

        Οι κοινωνικοεποικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν τη 
συνεργατική διερευνητική διδασκαλία μέσα στην τάξη, αλλά και τη συνεργασία διαφορετικών 

τάξεων ή σχολείων όσον αφορά στη μάθηση, τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

         Η προσπάθεια για συνεργατική διερευνητική μάθηση είναι αποτελεσματική, όταν 
αξιοποιούνται οι εμπειρικο-βιωματικές γνώσεις των μαθητών και εξασφαλίζεται η συνεργασία και η 

εποικοδομητική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο και της ολομέλειας της τάξης και των μαθητικών 
ομάδων.                                                                                                                                                          

         Σε ένα συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον οι μαθητές είναι απαραίτητο να είναι 
ενήμεροι πως είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για τη δική τους μάθηση, αλλά και για των άλλων μελών της 

ομάδας. Για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι μαθητές καλούνται να 

αλληλοβοηθούνται και να αλληλοϋποστηρίζονται παρέχοντας ταυτόχρονα αμοιβαία 
αλληλοτροφοδότηση για την ατομική και την ομαδική τους απόδοση. 

          Κάποιες  μικρο-διδακτικές στρατηγικές, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διδάσκων στην 
επιδίωξή του για τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού διερευνητικού μαθησιακού περιβάλλοντος, 

είναι οι ακόλουθες: 

 1. Προάγει τον διάλογο ή δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να μιλήσουν στο μάθημα των ΤΠΕ: 

• ενθαρρύνει τη διατύπωση ερωτημάτων από μέρους των μαθητών 

• αφιερώνει χρόνο στη διατύπωση των απόψεων και των συμπερασμάτων μαθητών και 

ομάδων 

• προωθεί τον διάλογο και την επιχειρηματολογία 

• ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μαθητών και όλων των ομάδων 

• θέτει κατάλληλα ερωτήματα (συνήθως ανοικτά) 

• δεν μονοπωλεί την πρωτοβουλία 

• διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο 

2. Δίνει πρωτεύουσα σημασία στις εμπειρικο-βιωματικές απόψεις των μαθητών. 

3. Δημιουργεί γέφυρες μεταξύ της καθομιλουμένης και της γλώσσας-ορολογίας των ΤΠΕ. 
4. Εμπλέκει ενεργά μαθητές και ομάδες στις δραστηριότητες. 

5. Προωθεί την αυθεντική διερεύνηση στον επιτρεπτό βαθμό. 
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   Ταυτόχρονα, στην εποχή μας οι διαδικτυακές εφαρμογές και οι ασύρματες επικοινωνίες 

αλλάζουν το τοπίο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και δημιουργούν νέα πεδία επικοινωνίας και 
συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων. Ολοένα πιο φιλικές στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

εφαρμογές του Διαδικτύου ενισχύουν την Υποστηριζόμενη από Υπολογιστές                                    
Συνεργατική Μάθηση (Computer Supported Collaborative Learning-CSCL). 

    Μέσω αυτής εκμηδενίζονται πρακτικά οι αποστάσεις και οι χρονικές δυσχέρειες στην 

ανθρώπινη επικοινωνία και συνεργασία.   
    Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Κοινοτήτων Μάθησης, οι οποίες υποστηρίζονται από 

τις δυνατότητες των ΤΠΕ (Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης), πολλά και διαφορετικά μαθησιακά-
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην αλληλεπίδραση, στη 

συνεργασία και τη μάθηση (Αβούρης & Κόμης 2003, Αβούρης, Καραγιαννίδης & Κόμης 2007). 

2.4 Πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης- Προετοιμασία της διδασκαλίας 

Ο εκπαιδευτικός ελέγχει την καλή λειτουργία του Εργαστηρίου Πληροφορικής, τη 

διαθεσιμότητα/προσβασιμότητα των διαδικτυακών εφαρμογών και πηγών που θα αξιοποιήσει και 
ολοκληρώνει όλες τις πιθανές ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβεί, ώστε να διασφαλίζεται η 

πλήρης πρόσβαση στις δυνατότητες που παρέχουν (π.χ. δημιουργία λογαριασμού χρήστη όπου 

απαιτείται, επαρκή ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο κ.ά.).  
Προετοιμάζει κατάλληλα το ψηφιακό εποπτικό υλικό που θα χρειασθεί. Βάζει στα αγαπημένα 

τις κατάλληλες πηγές που θα χρησιμοποιήσει, ελέγχει αν λειτουργούν οι υπερσύνδεσμοι με τα βίντεο 
ή όποιο άλλο ψηφιακό υλικό θα χρησιμοποιήσει. Προετοιμάζει  λίστα με τις διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μαθητών. 

Οργάνωση Τάξης: Χωρίζουμε την τάξη των 24 μαθητών σε 5 ομάδες των 4 ή 5 μελών σύμφωνα 
με το κοινωνιόγραμμα της τάξης.Οι μαθητές αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους μέσα στην 

ομάδα, όπως αυτόν του χειριστή του Η/Υ, του γραμματέα, του χρονομέτρη, του συντονιστή. 
Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά από το σπίτι τους έχοντας σύνδεση με το Διαδίκτυο. 

2.5  Φάση 1η 

1η διδακτική ώρα (Δια ζώσης) 

 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να καθίσουν στα γραφεία με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και τους εισάγει στο θέμα του μαθήματος παρουσιάζοντας στον βιντεοπροβολέα  ένα 

σύντομο βίντεο με θέμα: 

 
 Τη λειτουργία της καρδιάς και τη  μικρή και μεγάλη κυκλοφορία στη διεύθυνση; 

 https://www.youtube.com/watch?v=8wO7XvaheL8 
 

καθώς και το παρακάτω βίντεο μεγαλύτερης έκτασης για το ίδιο θέμα. 

 https://www.youtube.com/watch?v=VsOwVJJSKas     
 

Πρέπει όμως να τονιστεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κρατάνε σημειώσεις, γιατί στη 
συνέχεια θα πρέπει να απαντήσουν σε  ερωτήσεις που σχετίζονται με το παραπάνω βίντεο 

συνεργαζόμενοι με τον συμμαθητή/τριά τους. 
Στη συνέχεια τους διαμοιράζει τη διεύθυνση  

https://www.youtube.com/watch?v=UaHZHYI9_r8 

Οι μαθητές θα δουν το Video, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις και απαντήσεις  για τη μικρή 
και μεγάλη κυκλοφορία. 

 
Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες θα μεταβούν στη διεύθυνση  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4119 και 

θα λύσουν τα  4 διαδραστικά πάζλ με θέματα από το Κυκλοφορικό Σύστημα. 

https://www.youtube.com/watch?v=8wO7XvaheL8
https://www.youtube.com/watch?v=VsOwVJJSKas
https://www.youtube.com/watch?v=UaHZHYI9_r8
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4119
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Έπειτα οι μαθητές/τριες μπροστά στον Η/Υ  θα μεταβούν στη διεύθυνση:  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4123 
Με τη διαδραστική αυτή άσκηση θα αξιολογήσουν τις γνώσεις τους πατώντας                      

«υποβολή απάντησης» μέσα από 14 ερωτήσεις επανάληψης, οι οποίες επιλέγονται τυχαία από                 
28 συνολικά ερωτήσεις ,στο κυκλοφορικό σύστημα.Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα επίσης, να 

διαγράψουν μια απάντηση και να προσπαθήσουν να απαντήσουν πάλι σωστά. 

2.6  Φάση 2η 

 2η διδακτική ώρα (Σύγχρονη  εξ αποστάσεως) 

 

Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να καθίσουν στα γραφεία με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να παίξουν διαδραστικά με την παρακάτω 3D  εφαρμογή: 

 
  https://www.zygotebody.com/?fbclid=IwAR1TDxih97lHDFZ7FqUXtCfKD_ar56K-

d9vFXIJtw5IXFCiBvDqXdBrvfgs 
 

Ο εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη ξενάγηση στο περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής. 

Πρόκειται για μια online εφαρμογή τρισδιάστατης Ανατομίας και στη συνέχεια  διαμοιράζει στους 
μαθητές τη διεύθυνση  με οδηγίες για την εφαρμογή. 

Στο τέλος του μαθήματος της 2ης διδακτικής ώρας, αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των 
μαθησιακών στόχων της διδασκαλίας μέσω του διαδραστικού τέστ.  

         Ο εκπαιδευτικός έχει αναθέσει στους  μαθητές να διαβάσουν στο σπίτι τη θεωρία του 

Κυκλοφορικού Συστήματος από το βιβλίο τους και στη συνέχεια να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών του παρακάτω τεστ με θέμα: 

 
 «Πόσο καλά γνωρίζω τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος;» 

   http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1482  

 
Ο υπερσύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο διαμοιράζεται από τον εκπαιδευτικό μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ η αξιολόγηση γίνεται ανά ομάδα σε κάθε υπολογιστή.                         
Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά, συζητούν το περιεχόμενο των πληροφοριών και τις καταγράφουν 

απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις αξιολόγησης. 

Έτσι οι μαθητές εξοικειώνονται με τις μορφές που εκδηλώνεται τη λειτουργία της καρδιάς και 
του κυκλοφορικού συστήματος.Ο μαθητής μαθαίνει να αυτενεργεί, να ανακαλύπτει τη γνώση. Κατά 

την παρουσίαση της εργασ εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του καθοδηγητή και του συντονιστή ενώ 
προτρέπει τους μαθητές να εμβαθύνουν στο υπό εξέταση θέμα εκφράζοντας τις απορίες τους και τους 

προβληματισμούς τους. 

 
3.  Αξιολόγηση του μαθήματος  

       Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός στέλνει στους μαθητές το παρακάτω ομαδοσυνεργατικό 
ψηφιακό εργαλείο ,το ερωτηματολόγιο σε Google Form, , το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις από το 

κεφάλαιο του Κυκλοφορικού Συστήματος: 
https://docs.google.com/forms/d/1WSUckf5gRilufKwIIPYN7c0u55qypbGmFCW4NbU7Nk/edit 

 

Οι Ερωτήσεις  που περιλαμβάνονται στη φόρμα μπορούν να είναι όπως οι ακόλουθες 
και να σταλούν στα mail των μαθητών: 

 

1.Το σχήμα της καρδιάς είναι: 

Α. Τετράγωνο 

Β. Κοίλο 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4123
https://www.zygotebody.com/?fbclid=IwAR1TDxih97lHDFZ7FqUXtCfKD_ar56K-d9vFXIJtw5IXFCiBvDqXdBrvfgs
https://www.zygotebody.com/?fbclid=IwAR1TDxih97lHDFZ7FqUXtCfKD_ar56K-d9vFXIJtw5IXFCiBvDqXdBrvfgs
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1482
https://docs.google.com/forms/d/1WSUckf5gRilufKwIIPYN7c0u55qypbGmFCW4NbU7Nk/edit
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Γ. Τρίγωνο 

Δ. Τριγωνική πυραμίδα 

 

2.Περιγράψτε τη θέση της καρδιάς 

 
3.Αναφέρατε ονομαστικά τις βαλβίδες της καρδιάς 

 

4.Ποιά από τα παρακάτω αγγεία τροφοδοτούν την καρδιά; 
Α.  Η ανιούσα θωρακική αορτή 

Β.  Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία    
 Γ. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία 

 Δ. Η υποκλείδια αρτηρία  

 
5. Αναφέρατε ονομαστικά τις τέσσερις φλέβες που σχηματίζουν την πυλαία φλέβα 

 
6. Ποιες περιοχές στέλνουν αίμα στην άνω κοίλη φλέβα και ποιες στην κάτω κοίλη 

    φλέβα; 

 
7. Τι είναι ο φλεβόκομβος ,που βρίσκεται και τι παράγει  

 
8. Η καρδιά περιβάλλεται από δύο πέταλα στα οποία υπάρχει μικρή ποσότητα 

    υγρού. Αυτά σχηματίζουν το  

  Α. Ενδοκάρδιο 
   Β. Μυοκάρδιο 

   Γ. Περικάρδιο 
   Δ. Επικάρδιο 

   

Στη συνέχεια η/ο Εκπαιδευτικός παρέχει γραπτή ή προφορική ανατροφοδότηση σε όποιον 
μαθητή κρίνει αναγκαίο. 

  
3.1 Αναστοχασμός   

    Η Διαδικασία ταναστοχασμού του εκπαιδευτικού που εφάρμοσε τη διδακτική παρέμβαση 

περιγράφεται παρακάτω: 
 

Επιμορφωτής: 

Ομάδα Επιμορφούμενων: Γ Τάξη  ΕΠΑ.Λ ,Τμήμα Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας  

Τίτλος σεναρίου:  Κυκλοφορικό Σύστημα   

Σχολείο που εφαρμόστηκε:  

Ημερομηνία: 

 

Οι ερωτήσεις αναστοχασμού στις οποίες καλείται να απαντήσει ο εκπαιδευτικός είναι: 

• Υλοποιήθηκε το σενάριο σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους στόχους του; 

• Προκάλεσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων; 

• Συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία; 

• Ποιες δυσκολίες παρουσιάσθηκαν;  

• Αν σχεδιάζατε πάλι το σενάριο θα το αλλάζατε όλο ή επί μέρους στοιχεία του και   

•    ποια;Αιτιολογήστε και γράψτε τα αναλυτικά. 

• Σε τι σας ωφέλησε ως εκπαιδευτικό ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο αναστοχασμός  

•   στο σενάριο; 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

411 

 

3.2  Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες  

H διδασκαλία μπορεί να επεκταθεί χρονικά και οι μαθητές να ετοιμάσουν μια εκδήλωση/ 

ενημέρωση για την «Πρόληψη των καρδιακών παθήσεων», την οποία θα παρακολουθήσει όλο το 
σχολείο. Με σκοπό να εξασφαλιστεί  η ενεργή συμμετοχή και των υπολοίπων μαθητών προτείνουμε 

να υλοποιηθεί στα πλαίσια τους μαθήματος της Πληροφορικής μια σχετική δράση π.χ. διαγωνισμός 
δημιουργίας αφίσας με μηνύματα για μια υγιή καρδιά. 
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Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Β1 ΚΑΙ Β2 ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Καπέτα Χρυσοβαλάντου 

Chrysovalantou.kapeta@gmail.com 

Διδάκτωρ ΑΠΘ 
 

Περίληψη  

Η εξακρίβωση κριτηρίων για τον διαχωρισμό ενός κειμένου είτε σε Β1 είτε σε Β2 επίπεδο στην 

παραγωγή του γραπτού λόγου αποτελεί καινοτόμα αφετηρία στην εκπαίδευση. Γι’ αυτό τον λόγο, 

διερευνήθηκαν 316 κείμενα του επιπέδου Β του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) 
της Ιταλικής Γλώσσας, περιόδων Μαΐου 2015 και Νοεμβρίου 2016 που ανέπτυξαν Έλληνες 

υποψήφιοι. Ακολούθησε η ψηφιοποίησή τους σε μορφή Word 2010 και η επεξεργασία τους στο 
λογισμικό READ-IT. Τα νέα δεδομένα καταχωρήθηκαν σε πίνακα SPSS.24, αναλύθηκαν στατιστικά 

και από την παραγοντική ανάλυση προέκυψε σχέση αντιστρόφως ανάλογη μεταξύ επιπέδου 

γλωσσομάθειας και βαθμού αναγνωσιμότητας. Επίσης, η συνοχή λέξεων και προτάσεων, η χρήση 
δευτερευουσών προτάσεων, επιρρημάτων κ.α. καθορίζουν τα όρια των επιπέδων. Επισημαίνεται ότι 

πρόκειται για Έλληνες χρήστες Ιταλικής και χρήζει να λαμβάνεται απαραίτητα υπόψη κατά την 
κατασκευή τεστ γλωσσομάθειας. Επιπλέον, η δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων για όλα τα 

γλωσσικά επίπεδα και για διαφορετικές γλώσσες θα οδηγούσε σε πιο αποτελεσματικά τεχνολογικά 

εργαλεία. 
 

Λέξεις κλειδιά: Διαχωρισμός, επίπεδο, αναγνωσιμότητα, αξιοπιστία, μέτρηση 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη εστίασε στην παραγωγή γραπτού λόγου, αφού έως τώρα δεν έχει γίνει 

μελέτη γραπτών κειμένων Ελλήνων χρηστών της Ιταλικής από όπου μπορεί κανείς να συμπεράνει 
πότε ένα κείμενο κατατάσσεται στο Β1 και πότε στο Β2 επίπεδο γλωσσομάθειας του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες (Beacco, 2017: 9-19).  
Παρατηρείται συχνά η άποψη ότι επειδή δεν υπάρχουν πολλά απτά στοιχεία για τον καθορισμό 

των γλωσσικών επιπέδων, κάποιες φορές οι εξεταζόμενοι ίσως αδικούνται επειδή δεν αξιολογούνται 

πάντα αξιοκρατικά και ακριβοδίκαια (Venturis, 2018: 2). Άλλες πάλι φορές, κάποια θέματα 
θεωρούνται δυσκολότερα του Β1 ή ευκολότερα, αντίστοιχα και για το επίπεδο Β2. Έτσι, 

δημιουργείται σύγχυση σε όσα αφορούν τα αποτέλεσμα εξετάσεων και ένα είδους αμφισβήτησης, 
διότι δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις που μπορούν να πιστοποιηθούν.  

Ακόμα, η επιλογή του διαβαθμισμένου επιπέδου Β δεν έγινε τυχαία, καθότι κάθε χρόνο υπάρχει 

μεγάλος αριθμός προσέλευσης Ελλήνων υποψηφίων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για το συγκεκριμένο επίπεδο. Ό λόγος σχετίζεται με την μοριοδότηση που 

παρέχεται στους κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στον επαγγελματικό τομέα. 
Η δειγματοληψία από την άλλη, βασίζεται στο ΚΠΓ επειδή υπήρχε στην διάθεση της έρευνας 

ένας επαρκής όγκος δειγμάτων, δηλ. τετραδίων, με άλλα λόγια κειμένων που παραχωρήθηκαν από 

το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος για την παρούσα έρευνα, ώστε να είναι εφικτή η στατιστική και 
παραγοντική ανάλυση, για τις όποιες επιβάλλεται η χρήση άνω των 200 δειγμάτων-κειμένων. Έτσι, 

πάρθηκαν 316 κείμενα με τυχαίο κλήρο ανάμεσα σε 1000 που παρήγαγαν Έλληνες χρήστες της 
Ιταλικής. Το τελευταίο αυτό στοιχείο αποτελεί βασική αναφορά, καθώς τα παρακάτω τελικά 

αποτελέσματα θα πρέπει να συντελέσουν βάση για μια πιο ακριβοδίκαιη και αξιόπιστη αξιολόγηση 
αλλοδαπών χρηστών μια ξένης γλώσσας που διαγωνίζονται συχνά με ίδια κριτήρια φυσικών χρηστών 

μιας ξένης γλώσσας (Biddle, Aker, 1996: 67). Αυτό από την άλλη, μπορεί να σταθεί εμπόδιο κατά 
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την αξιολόγηση, όταν δεν υφίσταται επιστημονική ερμηνεία της αξιολόγησης εκ μέρους 

κριτών/αξιολογητών.  

Συνοπτικά λοιπόν, στο θεωρητικό πλαίσιο εξετάζονται διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης όπως το 
λογισμικό Read-IT (Dylan Tool) (Dell’Orletta, et al., 2011: 75-76), μετριούνται και αναλύονται 

δείγματα δυο πρόσφατων εξεταστικών περιόδων ΚΠΓ, δηλ. Μαΐου 2015 και Νοεμβρίου 2016. 
Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες παραμέτρους, την αξιοπιστία 

(Validity) και το ακριβοδίκαιο (Fairness) ενός τεστ (Elder, Harding, 2008).  

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας αναλύονται εις βάθους τα δεδομένα της δειγματοληψίας, 
φτάνοντας έτσι στο τελικό προϊόν, δηλ. στα κριτήρια προσδιορισμού επιπέδου γλωσσομάθειας και 

αναγνωσιμότητας (Readability) της παραγωγής γραπτού λόγου ενός τεστ (Williamson, 2008).  
Οι σημαντικότεροι άξονες, στους οποίους κινήθηκε αυτή η μελέτη είναι οι εξής: 

• Εύρεση κριτηρίων για την μέτρηση του επιπέδου γλωσσομάθειας στην παραγωγή του 

γραπτού λόγου. 

• Εύρεση κριτηρίων μέτρησης του βαθμού δυσκολίας της παραγωγής του γραπτού λόγου.  

Με άλλα λόγια, οι σημαντικότερι στόχοι της παρούσας μελέτης έχουν ως εξής: 

• Η συνάφεια ψηφιακών εργαλείων μέτρησης με την παραγωγή του γραπτού λόγου, και κατά 

πόσο τα πρώτα συμβάλλουν σε μια μια πιο ακριβοδίκαιη και αξιόπιστη αξιολόγηση. 

• Κατά πόσο επηρεάζουν γραμματικοί, συντακτικοί και λεξιλογικοί παράγοντες το επίπεδο 

γλωσσομάθειας και τον βαθμό αναγνωσιμότητας ενός κειμένου. 

• Η σχέση βαθμού δυσκολίας και αναγνωσιμότητας στην παραγωγή του γραπτού λόγου, όταν 

μάλιστα πρόκειται για αλλοδαπούς χρήστες/συγγραφείς μιας ξένης γλώσσας.  

Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω θα ολοκληρωθεί η έρευνα φτάνοντας σε εκείνα τα 
γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά στοιχεία, με τα οποία θα μπορούν από εδώ και εφεξής να 

κατασκευάζονται πιο αξιόπιστες δοκιμασίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου, ενώ η δημιουργία 
ενός παγκόσμιου λογισμικού σαν το ήδη υπάρχον trat.exe (Klonis, 2019) με μια κοινή βάση 

δεδομένων θα είναι μια σύγχρονη επανάσταση για συναδέλφους ερευνητές.       

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Αφότου συλλέχθηκαν με τυχαίο κλήρο και απαρίθμηση τα δείγματα, η μεγαλύτερη δυσκολία 
της έρευνας που αποδείχθηκε χρονοβόρα και απαιτητική ως προς την απαιτούμενη προσοχή 

αποτέλεσε η ψηφιοποίησή τους, αφού τα 316 κείμενα του γλωσσικού επιπέδου Β των πρόσφατων 

περιόδων Μαΐου 2015 και Νοεμβρίου 2016 ήταν γνήσια χειρόγραφα υποψηφίων με γραφή συχνά 
δυσανάγνωστη, ανορθόγραφη και δυσπρόσιτη. Μιλώντας παραπάνω για τυχαίο κλήρο εννοείται 

προϋπόθεση ότι οι συγγραφείς των κειμένων ήταν άγνωστοι, όπως άγνωστη ήταν η προέλευση και 
καταγωγή τους, άγνωστο το γλωσσικό και μορφωτικό τους επίπεδο, αλλά και η ηλικία ή το φύλο 

τους. Το ΚΠΓ πλαισιώνει ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικών ηλικιών που λειτούργησε θετικά για την 

έκβαση της έρευνας, καθώς υπήρχε ανάγκη χρήσης δειγμάτων ενός αριθμού άνω των 200 για να γίνει 
κυρίως η παραγοντική ανάλυση.  

Επιπλέον, κατά την τρίτη φάση έγινε μεταφορά τον κειμένων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν 
λαθών τους στο εργαλείο READ-IT (Venturi, Dell’Orletta, et al., 2017: 37-39) με το οποίο 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δεδομένων, τα οποία καταχωρήθηκαν κατά την τέταρτη φάση με 

μεγάλη προσοχή σε έναν ενιαίο πίνακα SPSS.24., με το οποίο τέλος διεκπεραιώθηκε η στατιστική 
και παραγοντική ανάλυση. 

Μια άλλη δυσμενής και επίπονη περίοδος υπήρξε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έπρεπε 
να μελετηθεί εκτενώς η διαδικασία της στατιστικής και παραγοντικής ανάλυσης. Ειδικά αυτά τα δυο 

στάδια χρειάστηκαν πολύμηνη αφοσίωση, ενδελεχής κατανόηση και εις βάθους μελέτη όλων των 
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μεταβλητών που οδήγησαν σε ένα νέο προϊόν, δηλ. παράγοντες που συντελούν στην κατασκευή πιο 

αξιόπιστων τεστ, αλλά που αποτελούν συνάμα σημαντικά κριτήρια για εκπαιδευτικούς, για χρήστες 

της Ιταλικής γλώσσας και μελλοντικούς ερευνητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να διευρύνουν 
λεπτομερώς τα εν λόγω συμπεράσματα και να εξελίξουν ακόμα καλύτερα υπάρχοντα εργαλεία 

μέτρησης της παραγωγής γραπτού λόγου ή να εφεύρουν πιο εκσυγχρονισμένα.  
Συνοπτικά, στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκαν τα εξής βήματα, βλ. πίνακα 1: 

 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

1η φάση Επιλογή 316 κειμένων Β επιπέδου με τυχαίο κλήρο από 

<1000 δείγματα ΚΠΓ Ιταλικής γλώσσας περιόδων 
05/2015 και 11/2016 

2η φάση Ψηφιοποίηση κειμένων σε μορφή Word 2010 

3η φάση Προσεκτική μεταφορά κειμένων από το Word 2010 στο 

εργαλείο READ-IΤ 

4η φάση Προσεκτική μεταφορά δεδομένων από το READ-IT σε 
πίνακα SPSS.24 

5η φάση Στατιστική και παραγοντική ανάλυση με SPSS.24 

6η φάση Τελικό προϊόν (αποτελέσματα & συμπεράσματα 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι δύο παράμετροι που αναζητήθηκαν σε αυτήν την έρευνα αφορούν το γλωσσικό επίπεδο Β 
και τον βαθμό δυσκολίας της γραπτής παραγωγής που οδηγεί στα αποτελέσματα, τα οποία 

αναφέρονται παρακάτω. Αυτή η ανάλυση συνεχίστηκε με τη χρήση του εργαλείου READ-IT και στη 
συνέχεια μέσω του λογισμικού SPSS, έκδοση 24. 

 
Γράφημα 1: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων του βαθμού δυσκολίας (Read-It Globale) ανά επίπεδο γλωσσομάθειας (Livello) 
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Ξεκινώντας από την πρώτη ερευνητική ερώτηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ γλωσσικού 

επιπέδου και βαθμού δυσκολίας ενός παραγόμενου κειμένου, συλλέχθηκαν οι επόμενες 

πληροφορίες. Στο γράφημα 1, οι περισσότεροι χρήστες στο επίπεδο Β1 (49 γραπτές παραγωγές) και 
Β2 (67 γραπτές παραγωγές) φτάνουν σε επίπεδο δυσκολίας 1,01-7,60%. Σε αντίθεση με τον δείκτη 

Gulpease με τον οποίο το επίπεδο δυσκολίας μετράται σε κλίμακα από 0-100% όπου το 100% δείχνει 
το μέγιστο ποσοστό ευκολίας, ο δείκτης Read-It Globale μετρά το επίπεδο δυσκολίας όπου όσο 

προσεγγίζεται το 100% τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός δυσκολίας. Από την άλλη πλευρά, με τον 

δείκτη Gulpease (Mich, et al., 2013: 34-44), όσο πιο κοντά προσεγγίζεται το 100% τόσο πιο εύκολο 
είναι το παραγόμενο κείμενο ως προς τον βαθμό αναγνωσιμότητάς του. Στον πρώτο αρχικό πίνακα, 

μόνο δύο γραπτές παραγωγές του Β1 και ενός από τον Β2 μπόρεσαν να φτάσουν το 93,41-100%. 
Σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για συμμετέχοντες που ίσως δεν 

είχαν συλλάβει τις ερωτήσεις που τέθηκαν ή δεν απάντησαν καθόλου, έχοντας πιθανώς παραδώσει 

ακατανόητες γραπτές παραγωγές στους αναγνώστες/αξιολογητές. Στο παραπάνω γράφημα λοιπόν 
παρατηρείται ένα πλήθος δειγμάτων στην αρχή της κλίμακας από αριστερά προς δεξιά. Αυτό 

αποτελεί ένδειξη ότι οι Έλληνες χρήστες του διαβαθμισμένου επιπέδου Β δυσκολεύονται να 
παράγουν κείμενα που προσδιορίζονται για το εν λόγω γλωσσικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτό από 

την άλλη αποδεικνύει ότι υφίσταται δυσκολία ως προς την χρήση γραμματικών, συντακτικών και 

λεξιλογικών στοιχείων που, όπως θα επαληθευτεί στα συμπεράσματα παρακάτω, και παίζουν βασικό 
ρόλο στην διάκριση μεταξύ των ορίων των επιπέδων Β1 και Β2, ενώ υπάρχει σχέση αντιστρόφως 

ανάλογη μεταξύ των δυο ερευνητικών παραμέτρων, δηλ όσο αυξάνεται το επίπεδο γλωσσομάθειας 
τόσο μειώνεται ο βαθμός δυσκολίας των κειμένων και αντίστροφα, δηλ. όσο μειώνεται το επίπεδο 

γλωσσομάθειας, αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας. Όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να 

δικαιολογηθούν, καθώς πρόκειται περί αλλοδαπών, δηλ. Ελλήνων χρηστών της Ιταλικής ως ξένης 
γλώσσας και όχι ως μητρικής. Το γεγονός αυτό αυτομάτως διαφοροποιεί τις συνθήκες, κάτω από τις 

οποίες παράγονται τα συγκεκριμένα κείμενα. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την 
διάρκεια της αξιολόγησης, το βαθύτερο προφίλ των συγγραφέων για να οδηγηθούμε σε πιο αξιόπιστα 

και ακριβοδίκαια θέματα προς εξέταση ανάλογα με την ελληνική πραγματικότητα. 

 

 
Γράφημα 2: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων του δείκτη (Read-It Lessicale) ανά επίπεδο γλωσσομάθειας (Livello) 
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Κατά δεύτερον, ο δείκτης Read-It Lessicale επικεντρώνεται στα λεξιλογικά χαρακτηριστικά 

του κειμένου και αποτελείται τόσο από τη σύνθεση του λεξιλογίου όσο και από τον λεξιλογικό του 

πλούτο. Στον γράφημα 2, τα περισσότερα από τα κείμενα (96), με άλλα λόγια 67 του Β1 και 29 του 
Β2, άγγιξαν την μέγιστη συχνότητα των λεξιλογικών στοιχείων (90.11-100.00%). Επιπροσθέτως, 

υπάρχουν πολλά διαφορετικά ποσοστά για κείμενα που αντιστοιχούν στα επίπεδα B1 και B2, και 
ένας άλλος μεγάλος αριθμός διαφορετικών ποσοστών για κείμενα που αντιστοιχούν και στα δύο 

επίπεδα. Με τον δείκτη Read-It Lessicale, βλέπουμε από τα δεδομένα ότι υπάρχουν πολλά κείμενα, 

στα οποία χρησιμοποιούνται λεξιλογικά στοιχεία (VdB, υψηλή λεξική πυκνότητα, Βασικό λεξιλόγιο, 
Λεξιλόγιο υψηλής χρήσης). 

 

 
 

Γράφημα 3: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων του δείκτη (Read-It Lessicale) ανά επίπεδο γλωσσομάθειας (Livello) 

 

           Συνοψίζοντας, στην περίπτωση του δείκτη Read-It Sintattico σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο 
(γράφημα 3), φαίνεται ότι τα περισσότερα δείγματα βαθμολογούνται μόνο με 1,01-10,85%, δηλαδή 

107 γραπτές παραγωγές, από τις οποίες 51 υπάγονται στο B1 και 56 στο B2. 
Βρίσκουμε πολλές γραπτές παραγωγές του επιπέδου Β1 να εμφανίζονται σε διαφορετικά ποσοστά, 

γεγονός που δείχνει ίσως ευκολία για πολλούς Έλληνες υποψηφίους του επιπέδου Β1 στη χρήση 

μορφο-συντακτικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο B2. Ακόμα κι αν κανένα κείμενο 
δεν αγγίζει το 100%, γενικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει παρουσία μορφο-συντακτικών 

στοιχείων στα κείμενα που παράγονται.  
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Πίνακας 2: Παραλλαγές ή διαφορές μεταξύ όλων των μεταβλητών ανά επίπεδο γλωσσομάθειας Β1 

 

Communalitiesa 

 Initial Extraction 

Nr. di frasi 1,000 ,934 

Nr. di parole 1,000 ,883 

Lunghezza token 1,000 ,921 

Lunghezza caratteri 1,000 ,828 

Vocabolario di Base 1,000 ,831 

Vocabolario fondamentale 1,000 ,964 

Vocabolario di alto uso 1,000 ,652 

Vocabolario di alta disponibilità 1,000 ,783 

Densità Lessicale 1,000 ,768 

Sostantivi 1,000 ,678 

Nomi Propri 1,000 ,612 

Aggettivi 1,000 ,637 

Verbi 1,000 ,804 

Congiunzioni 1,000 ,548 

Coordinanti 1,000 ,797 

Subordinanti 1,000 ,813 

Proposizioni Principali 1,000 ,876 

Proposizioni subordinate 1,000 ,876 

Gulpease 1,000 ,876 

Read-It Base 1,000 ,744 

Read-It Globale 1,000 ,681 

Sufficienza o Insufficienza delle 
parole 

1,000 ,638 

Lingua appropriata o lingua 
inappropriata 

1,000 ,716 

Valutazione 1,000 ,824 

Fuori Tema 1,000 ,679 

Read-It Sintattico 1,000 ,724 

Read-It Lessicale 1,000 ,671 

Ortografia 1,000 ,815 

Coesione e coerenza testuale 1,000 ,843 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Μέσα από την παραγοντική ανάλυση, εξάγονται νέοι παράγοντες που είναι το τελικό προϊόν 

αυτής της μελέτης. Έτσι, έπειτα από την διαδικασία της παραγοντικής ανάλυσης, στον πίνακα 2, 

βλέπουμε πόσο υψηλές είναι οι παραλλαγές ή οι διαφορές των κύριων μεταβλητών. Εάν οι τιμές στην 
τελευταία στήλη (εξαγωγή) είναι μεγαλύτερες από 0,5, η παραλλαγή θα είναι υψηλότερη. Σε αυτόν 

τον πίνακα επισκόπησης, σε σύγκριση με το επίπεδο B1, οι υψηλότερες τιμές παρουσιάζονται για τις 
μεταβλητές "Vocabolario fondamentale" (96%), "Nr. di frasi" (93%) και "Lunghezza token" (92%) 

που θα μπορούσαν να αποτελούν τον πρώτο νέο παράγοντα. Ο δεύτερος παράγοντας θα μπορούσε 

να αποτελείται από τις μεταβλητές «Nr. di parole" (88%), "Gulpease" (88%), "Proposizioni 
subordinate" (88%), " Proposizioni principali" (88%), "Lunghezza caratteri" (83%), " Vocabolario di 

base" (83%) ), «Subordinanti» (81%), «Coesione e coerenza testuale» (84%), «Ortografia» (82%), 
«Valutazione» (82%) και «Verbi» (80%). Η τιμή της μεταβλητής «Congiunzioni» (55%) φαίνεται να 

είναι λιγότερο σημαντική για την παρούσα έρευνα Επειδή οι παραπάνω τιμές μοιάζουν να είναι 

αρκετά υψηλές, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι Έλληνες χρήστες της Ιταλικής κατάφεραν να κάνουν 
αρκετά μεγάλη χρήση αυτών των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για το Β1. 

 
Πίνακας 3: Παραλλαγές ή διαφορές μεταξύ όλων των μεταβλητών ανά επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 

 

Communalitiesa 

 Initial Extraction 

Nr. di frasi 1,000 ,928 
Nr. di parole 1,000 ,844 
Lunghezza token 1,000 ,936 
Lunghezza caratteri 1,000 ,811 
Vocabolario di Base 1,000 ,674 
Vocabolario fondamentale 1,000 ,866 
Vocabolario di alto uso 1,000 ,817 
Vocabolario di alta disponibilità 1,000 ,779 
Densità Lessicale 1,000 ,741 
Sostantivi 1,000 ,690 
Nomi Propri 1,000 ,689 
Aggettivi 1,000 ,517 
Verbi 1,000 ,631 
Congiunzioni 1,000 ,516 
Coordinanti 1,000 ,785 
Subordinanti 1,000 ,859 
Proposizioni Principali 1,000 ,869 
Proposizioni subordinate 1,000 ,869 
Gulpease 1,000 ,903 
Read-It Base 1,000 ,883 
Read-It Globale 1,000 ,645 
Sufficienza o Insufficienza delle parole 1,000 ,679 
Lingua appropriata o lingua inappropriata 1,000 ,462 
Valutazione 1,000 ,816 
Fuori Tema 1,000 ,640 
Read-It Sintattico 1,000 ,581 
Read-It Lessicale 1,000 ,584 
Ortografia 1,000 ,795 
Coesione e coerenza testuale 1,000 ,876 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. Only cases for which Livello = B2 are used in the analysis phase. 

 
Στον πίνακα 3, παρατηρούμε πόσο υψηλές είναι οι παραλλαγές ή οι διαφορές των κύριων 

μεταβλητών. Εάν οι τιμές στην τελευταία στήλη (εξαγωγή) είναι μεγαλύτερες από 0,5, η παραλλαγή 
θα είναι μεγαλύτερη. Σε αυτόν τον πίνακα επισκόπησης, σε σύγκριση με το επίπεδο B2, οι 

υψηλότερες τιμές φαίνεται να παρουσιάζονται για τις μεταβλητές "Lunghezza token" (94%), " Nr. di 

frasi" (93%) και «Gulpease» (90%). Στην πραγματικότητα, είναι αυτοί που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τον πρώτο νέο παράγοντα μετά την παραγοντική ανάλυση. Ο δεύτερος θα μπορούσε 

να αποτελείται από τις μεταβλητές «Nr. di parole" (84%), «Proposizioni subordinate e principali» 
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(87%), "Lunghezza caratteri" (81%), "Vocabolario fondamentale" (87%), "Vocabolario di alto uso" 

(82%) και "Subordinanti" (86%) και "Read-It Base" (88%). Η τιμή της μεταβλητής " Lingua 

appropriata o inappropriata" (46%) φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντική για αυτήν την αναζήτηση. 
Εκ νέου παρατηρείται μια αυξημένη χρήση συγκεκριμένων παραμέτρων που συνέβαλε σε τόσο 

υψηλή απόδοση που πρέπει να αξιολογηθεί θετικά, εφόσον οι συγγραφείς των κειμένων είναι 
Έλληνες. 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας απέδειξαν ότι μεταβλητές που αφορούν λεξιλογικά 
στοιχεία (“Vocabolario di base”, “Vocabolario fondamentale”, “Vocabolario di alto uso” e 

“Vocabolario di alta disponibilità”) είναι πολύ σημαντικές για την έρευνά μας, καθώς αυξάνουν το 
γλωσσικό επίπεδο και τη δυσκολία του κειμένου. Αυτές είναι μεταβλητές με πολύ υψηλές τιμές 

σύμφωνα με τις οποίες φαίνεται ότι στις 316 γραπτές παραγωγές αυτής της έρευνας παίζουν 

σημαντικό ρόλο στον διαχωρισμό των γλωσσικών επιπέδων Β1 και Β2. Ταυτόχρονα, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η έλλειψη λιγότερο συχνού λεξιλογίου δύναται να θεωρηθεί προβλέψιμη, αφού οι 

συνθέτες αυτών των κειμένων είναι Έλληνες, εν συντομία, η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η 
ιταλική, επομένως μπορούν να δικαιλογηθούν τα παραπάνω συμπερασμάτα για μια πιο ακριβοδίκαιη 

αξιολόγηση. 

Οι μεταβλητές που αφορούν τα συντακτικά στοιχεία (preposizioni subordinate, preposizioni 

principali, le subordinanti e coordinanti) αυξάνουν το επίπεδο και τη δυσκολία ενός κειμένου, 

συνθέτοντας έναν νέο παράγοντα σύμφωνα με τον οποίο ένα παραγόμενο κείμενο έχει υψηλότερες 
τιμές. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτές τις μεταβλητές, προκύπτουν πιο περίπλοκα κείμενα ανά 

επίπεδο γλωσσομάθειας, που συνεπώς σημαίνει υψηλότερα επίπεδα με υψηλότερους βαθμούς 

δυσκολίας. 
Τέλος, έχοντας τώρα νέους συντελεστές σχετικά με κείμενα που παράγονται από ξένους 

υποψηφίους, δίδεται η ευκαιρία σε άλλους συναδέλφους και μελλοντικούς ερευνητές να 
ανακαλύψουν παρόμοια χαρακτηριστικά και για τα επίπεδα Α και Γ, αλλά και για άλλες γλώσσες. 

Ακόμη πιο χρήσιμο θα ήταν μια ευρύτερη αναζήτηση σε όλες τις ενότητες μιας ολόκληρης εξέτασης 

(προφορικά, κατάνόηση γραπτού λόγου κτλ.). Μια μεγάλη συλλογή δεδομένων από περαιτέρω 
ενότητες θα επιτρέψει στους υπεύθυνους φορείς των εξετάσεων για διαφορετικές πιστοποιήσεις να 

παράγουν δοκιμασίες που θα είναι πιο δίκαιες και ίσως ακόμα πιο έγκυρες για αλλοδαπούς χρήστες 
μιας ξένης γλώσσας. 

Έτσι, ένα σύγχρονο λογισμικό που περιλαμβάνει πρόσθετες γλώσσες και διαφορετικά 

γλωσσικά επίπεδα μέσω επιστημομικώς αποδεδειγμένων στοιχείων, τα οποία θεωρούνται χρήσιμα 
για τη μέτρηση, την επεξεργασία και την αξιολόγηση διαφορετικών δοκιμών, όπως στην παρούσα 

έρευνα της γραπτής παραγωγής, θα οδηγήσει σε δοκιμές με πιο αντικειμενική ισχύ και δικαιοσύνη 
προς τους ξένους υποψηφίους.  

Ένα ανάλογο, καινότομο και σύγχρονο λογισμικό, το οποίο βασίζεται σε συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις και απαιτήσεις χρησιμοποιείται ήδη για την κατασκευή των εξετάσεων KΠΓ σχετικά 
με την ιταλική γλώσσα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Klonis, 2019). Συγκεκριμένα, το ψηφιακό λογισμικό που 
δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Ο αναγνώστης μπορεί να εισαγάγει το κείμενό του και το λογισμικό θα του εξαγάγει 

αποτελέσματα και βαθμολογίες από τους προαναφερθέντες τύπους αναγνωσιμότητας και 

επίσης το επίπεδο δυσκολίας σχετικά με τις δοκιμασίες 

• Ο χρήστης μπορεί να δει κάποιες πρόσθετες λειτουργίες συστήματος, όπως μετρήσεις λέξεων, 

συλλαβών, χαρακτήρων, προτάσεων, χαρακτήρων κατά λέξη, συλλαβών κατά λέξη, λέξεων 
ανά πρόταση. 
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• Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανάγνωσης κειμένων ως ολόκληρου του ιστότοπου, όταν ο 

χρήστης πληκτρολογεί στην αντίστοιχη διεύθυνση. 

• Και τέλος, είναι δυνατή η μέτρηση της αναγνωσιμότητας των αρχείων .doc, .docx και .pdf, 

εάν αυτά τα αρχεία δημοσιεύονται στο λογισμικό (Klonis, 2019: 1239-1240). 

Το ανωτέρω ψηφιακό λογισμικό φέρει τον τίτλο trat.exe (εργαλείο ανάλυσης αναγνωσιμότητας 

κειμένου) και προσδοκάται να αναπτυχθεί και για άλλες γλώσσες όπως γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά 
κ.λπ. Επιπλέον, θα είναι πολύ ενδιαφέρον και απαραίτητο να μετρούνται και να επεξεργάζονται οι 

εκάστοτε δοκιμασίες (π.χ. θέματα ή οδηγίες εξετάσεων), χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό 

εργαλείο και για όλα τα επίπεδα γλώσσας (Α, Β και Γ). 
Τέλος, μια πιο εκτενής έρευνα σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο παρόμοια με την παρούσα θα 

συνέβαλε πολύ στην δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων για όλες τις γλώσσες και για όλα τα 
επίπεδα γλωσσομάθειας. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό να συλλεχθούν περισσότερα σημαντικά 

στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από την ακαδημαϊκή κοινότητα, επόμενους ερευνητές αλλά 

και εκπαιδευτικούς και χρήστες με σκοπό στην πρώτη περίπτωση από τους μεν ειδικούς για την 
κατασκευή πιο αξιόπιστων και ακριβοδίκαιων τεστ και στην δεύτερη για την βελτιστοποίηση της 

εκπαίδευσης και εκμάθησης των γλωσσών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης. 
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Περίληψη  

Η έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης» είναι πολύ σημαντική και έχει μελετηθεί από πολλές 

επιστήμες, οι οποίες και δεν έχουν καταλήξει σε ομοφωνία ως προς τον ορισμό της, ενώ τα τελευταία 

χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά μία πιο σταθερή παρουσία, ιδίως μέσα από εκπαιδευτικά 
προγράμματα, χωρίς, όμως, αυτό να συμβαίνει στο μάθημα της Ιστορίας. Σκοπός της παρούσας 

εισήγησης είναι αφενός να διασαφηνιστεί η έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης» και πόσο αυτή 
μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο μάθημα της Ιστορίας και αφετέρου 

επιχειρεί να αναδείξει τη σχέση της σχολικής Ιστορίας με την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της 

δημοκρατικής σκέψης και της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών/τριών, μέσα από την οποία 
ο/η μαθητής/τρια αναγνωρίζει και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα από τα οποία 

αναδεικνύεται η αξία της ελευθερίας, ο σεβασμός, η κατανόηση, η ανεκτικότητα της πολιτισμικής 
ετερότητας, αλλά και η κριτική επεξεργασία στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική δικαιοσύνη, ιστορική εκπαίδευση, δημοκρατική εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Το μάθημα της ιστορίας υπήρξε «μήλον της έριδος» ήδη από τη δημιουργία του νεοελληνικού 
κράτους και πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για να προωθηθούν συγκεκριμένες αντιλήψεις 

και να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σκοποί, όπως είναι η ιδεολογική χειραγώγηση των πολιτών. Οι 

περιπέτειες του μαθήματος της Ιστορίας δε θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια σχεδόν ολόκληρου 
του 19ου αιώνα. Από τα μέσα του 20ου αιώνα- μέσα στο πλαίσιο της εξέλιξης των επιστημών- 

παρατηρούμε πια μία τάση αναμόρφωσης του μαθήματος και αναζήτησης νέων διδακτικών 
μοντέλων για μία αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία (Κογκούλη, 2016). 

Το μάθημα της Ιστορίας καθιερώνεται και παίζει σημαντικό ρόλο από τις πρώτες ακόμα 

προσπάθειες να οργανωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Από την αρχή, λοιπόν, διαφαίνεται ότι «… από 
τη σκοποθεσία του μαθήματος και την επιλογή των περιεχομένων του ως τη σύνταξη των σχολικών 

εγχειριδίων και τη θέση του στο ωρολόγιο πρόγραμμα (ΩΠ) παρατηρείται το φαινόμενο να αποδίδεται 
σεβασμός σε πολιτικές γραμμές και ιδεολογίες, σεβασμός που μετατρέπει το μάθημα σε πολιτική πράξη» 

(Μαυροσκούφης, 1997: 15). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι σε περιόδους 

ανατροπής των ισχυόντων πολιτικών συστημάτων, η σχολική Ιστορία αποτέλεσε μέσο 
αναπαραγωγής και διάδοσης των νέων πολιτικών ιδεολογημάτων. Αυτό, βέβαια, διευκολυνόταν 

περισσότερο από το αυστηρά συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, το οποίο και ίσχυε 
ανέκαθεν, αφού «αυτό ελέγχεται εκεί πιο αποφασιστικά από τις πολιτικές και διευθυντικές ομάδες και, 

επομένως, διαποτίζεται δραστικότερα από την ηγεμονική ιδεολογία» (Μαυροσκούφης, 1997: 16). 

Όπως γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ο σκοπός της σχολικής Ιστορίας δεν ήταν πάντοτε αυτονόητος ούτε 
καθολικός. Αντιθέτως πολλές φορές η σχολική Ιστορία ενοχοποιήθηκε για ιστορικές παραχαράξεις, 

αφού προσάρμοζε το περιεχόμενο της Ιστορίας στην κυρίαρχη εκδοχή, με αποτέλεσμα να γίνεται 
βορά στα συμφέροντα απολυταρχικών καθεστώτων, τα οποία και επιχειρούσαν να υπονομεύσουν 

την καλλιέργεια της δημοκρατικής σκέψης των μαθητών και ως εκ τούτου να ενισχύσουν και την 
κατάλυση των δημοκρατικών αξιών. 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διασαφηνιστεί η έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης» 

και πόσο αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο μάθημα της Ιστορίας 

και αφετέρου επιχειρεί να συζητήσει τη σχέση της σχολικής Ιστορίας με την καλλιέργεια και την 
ανάπτυξη της δημοκρατικής σκέψης και της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών/τριών.  

2. Κοινωνική δικαιοσύνη και εκπαίδευση  

Είναι γεγονός ότι διαχρονικά στην ανθρώπινη πορεία ανέκυπταν δυσχερείς οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες δημιουργούσαν κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια, διακρίσεις, 

συνεχείς ανακατατάξεις στους πληθυσμούς, ενώ τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μία ιδιαιτέρως 
ανησυχητική άνοδος του ρατσισμού, του φανατισμού, των διακρίσεων και των επιθέσεων εναντίον 

διάφορων ανθρώπων που χαρακτηρίζονταν ως «διαφορετικοί», ακόμα και σε προηγμένες χώρες στη 
Δύση, οι οποίες ακολουθούν το διεθνές δίκαιο και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 

(Νικολάου, 2016). Σε αυτό το πλαίσιο η ανάγκη για την ανάδειξη της κοινωνικής  δικαιοσύνης 

καθίσταται όλο και πιο αναγκαία και η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στη 
διαιώνιση των ανισοτήτων. 

Όπως είναι αναμενόμενο, το να ορίσει κάποιος το περιεχόμενο της «κοινωνικής δικαιοσύνης» 
δεν είναι μία απλή υπόθεση. Αποτελεί μία έννοια η οποία έχει μελετηθεί τόσο από τη νομική 

επιστήμη, όσο και από τη φιλοσοφία, την ανθρωπολογία, αλλά και τις Επιστήμες της εκπαίδευσης, 

ενώ δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον προσδιορισμό της (Ζάχος, 2019). Το γεγονός αυτό προκύπτει, 
επειδή είναι «πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας κοινός τρόπος να προσδιοριστούν έννοιες που 

σχετίζονται με τον τρόπο που βλέπουμε και ερμηνεύουμε τον κόσμο, αφού αυτός εξαρτάται από τα 
συνφέροντα και τις ιδεολογικές επιλογές μας, καθώς και από το οικονομικό, το κοινωνικό και το 

πολιτικό πλαίσιο» (Ζάχος, 2019: 547). 

Σύμφωνα με τον Rawls (1999), η κοινωνική δικαιοσύνη αφορά την ισορροπία μεταξύ ατομικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων και επιθυμιών, ενώ κάποιοι άλλοι μελετητές εστιάζουν στο ότι η 

κοινωνική δικαιοσύνη αφορά την προσπάθεια δημιουργίας μίας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση, 
καταπίεση, βία, αποκλεισμούς, διακρίσεις και περιθωριοποίηση (Ζάχος, 2019) και αναφέρεται σε 

κανόνες που προσδιορίζουν «τη διανομή των ωφελειών και των βαρών μεταξύ των μελών μιας 

οργανωμένης κοινωνίας» (Λιανός, 2000). Σε κάθε περίπτωση η κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως μία παγκόσμια πολιτική και κοινωνική σταθερά, η οποία βασίζεται στο γεγονός 

της ισότιμης κατανομής των αγαθών σε όλα τα μέλη μίας δημοκρατικής κοινωνίας και συνδέεται με 
το δικαίωμα  στη διαφορετικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευνοείται η εξάλειψη των διαφορών 

που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ομάδες ή άτομα, ενώ η ίδια η διαφορετικότητα δεν 

αποκλείει το να υπάρχει ισότητα (Μαυροσκούφης, 2009). 
Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης δε θα μπορούσε να μην έχει χώρο στην εκπαίδευση. Στο 

πλαίσιο αυτό μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη μέσα από τον πολυδιάστατο ορισμο της 
ισότητας που αφορά τις ίσες ευκαιρίες, την ίση μεταχείριση και τα ίσα αποτελέσματα, γεγονός που 

μας παραπέμπει σε μία εκπαίδευση μέσω δικαιωμάτων (Μαυροσκούφης, 2009). 

Παράλληλα, παρατηρούμε ότι η ίδια η κοινωνία περιμένει από τα σχολεία και τους/τις 
εκπαιδευτικούς να έχουν μία δίκαιη αντιμετώπιση των μαθητών/τριών, σεβόμενοι την 

προσωπκότητά τους, τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους. Η κοινωνική δικαιοσύνη, λοιπόν, στην 
εκπαίδευση σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν τις ίσες ευκαιρίες, την ίση πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης όλων των μαθητών/τριών και την παραμονή τους 
στο σχολείο (Archambault & Dumais, 2012). 

Σύμφωνα με όλα αυτά, λοιπόν, κατανοούμε ότι στόχος του σύγχρονου σχολείου θα πρέπει να 

είναι η παροχή προς όλους τους/τις μαθητές/τριες των δικαιωμάτων της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, 
της ισότητας των ευκαιριών, της αυτονομίας, της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και στην 

καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως είναι η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η αλληλοκατανόηση, η 
ελεύθερη των αποψεων, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (Ελευθεράκης, 2008). 
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3. Σχολική Ιστορία και κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής αγωγής 

Για πολλά χρόνια η σύνδεση του μαθήματος της Ιστορίας με την έννοια της κοινωνικής 

δικαιοσύνης δεν είχε αναδειχθεί επαρκώς. Τα τελευταία, όμως, χρόνια οι εξελίξεις στη Διδακτική της 
Ιστορίας αναδεικνύουν την ιδέα της προώθησης της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω του 

μαθήματος της Ιστορίας (Μαυροσκούφης, 2009).  
Η σύγχρονη βιβλιογραφία μας έχει δώσει κάποιους οδοδείκτες και κάποια εργαλεία, τα οποία 

αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, θα δημιουργήσουν το πλαίσιο για τη διδασκαλία της ιδέας της 

κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλες τις πτυχές της. Καταρχάς, στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού σχολείου 
αποτελεί βασική προϋπόθεση η καλλιέργεια αξιών όπως η κριτική σκέψη, η αντικειμενική γνώση, ο 

διάλογος, η αλληλεγγύη, η κατανόηση, ο αλληλοσεβασμός, η αποδοχή του άλλου. Αυτές οι αξίες 
αποτελούν τη θεμελιώδη βάση μίας κοινωνίας και μπορούν να διδαχθούν, αφού η δημοκρατία 

διδάσκεται και η εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο στη δημοκρατική ανέλιξη της κοινωνίας. Το 

μάθημα της Ιστορίας αποτελεί ένα από τα κατεξοχήν διδακτικά αντικείμενα μέσα από το οποίο 
μπορεί να επιτευχθεί η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της δημοκρατικής σκέψης των μαθητών. Η 

διάσταση αυτή έχει άμεση σύνδεση με τους γενικούς σκοπούς της ιστορικής εκπαίδευσης που αφορά 
την ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης του μαθητή (Λεοντσίνης, 2013) 

Παράλληλα, ο μαθητής στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ιστορικής του συνείδησης 

αντιλαμβάνεται τις άρρηκτες σχέσεις μεταξύ παρελθόντος, μνήμης και Ιστορίας, τις διαφοροποιήσεις 
του εκάστοτε κοινωνικού πλαισίου και της ανθρωπολογικής διάστασης της Ιστορίας. Στο πλαίσιο 

αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη η ιστορική εμβάθυνση στα γεγονότα και τα φαινόμενα της 
ιστορικής πορείας της ανθρωπότητας, ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές αφενός ότι η ιδιότητα του 

πολίτη και η ιστορική του συνείδηση αναπλαισιώνονται μέσα από το πρίσμα των εκάστοτε συνθηκών 

και της δομής, αλλά και της οργάνωσης της κοινωνίας και αφετέρου ότι με τον τρόπο αυτόν οι 
μαθητές απελευθερώνονται από την ιδεολογική και πολιτική χρήση της Ιστορίας (Λεοντσίνης & 

Ρεπούση, 2001: 121-123). 
Σε μία δημοκρατικά, λοιπόν, συγκροτημένη πολιτεία η αξία της ιστορικής εκπαίδευσης είναι 

μεγάλη και αναγκαία και η ίδια μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ανοιχτών δημοκρατικών 

κοινωνιών και στη συγκρότηση δημοκρατικών συνειδήσεων (Λεοντσίνης, 2013). Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, για να αναδειχθεί ένα δημοκρατικό πλαίσιο στο σχολείο, μέσα στο οποίο θα εξαίρονται 

τα ανθρώπινα διακαιώματα και η ισοτιμία όλων των ανθρώπων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν 
συγκεκριμένες δεξιότητες στους μαθητές, οι οποίες και είναι απαραίτητες για την ανάδειξη της 

ιστορικής εκπαίδευσης και λειτουργούν ως ακρογωνιαίος λίθος στη διαμόρφωση δημοκρατικών 

κοινωνιών. Καταρχάς, είναι αναγκαίο να καλλιεργηθούν στους μαθητές δεξιότητες για μία 
ορθολογική προσέγγιση της Ιστορίας, ενώ παράλληλα θα αναδεικνύονται αρετές της ανεκτικότητας 

στις ανθρώπινες πράξεις, προκειμένου να επιτευχθεί η ερμηνεία των ιστορικών δεδομένων χωρίς 
μεροληψία και προκατάληψη, καθιστώντας τους μαθητές ικανούς να εντοπίζουν τη μισαλλοδοξία, 

την προπαγάνδα και τις προκαταλήψεις που μπορούν να υπάρχουν στην Ιστορία, κατανοώντας τους 

κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας (Λεοντσίνης, 2013). Προκειμένου, να φτάσουμε σε έναν 
τόσο πολυσήμαντο και ουσιαστικό εκπαιδευτικό στόχο, είναι απαραίτητο να αναδειχθεί η 

προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας μέσω της ενσυναίσθησης. Στην επίτευξη της «ιστορικής 
ενσυναίσθησης» καταλήγει κάποιος κυρίως μέσα από τη μελέτη πηγών και μαρτυριών και αφού 

γνωρίσει τι σκέφτονταν οι άνθρωποι των παλαιότερων εποχών, ποιους στόχους έθεταν, πως 
αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι την κατάστασή τους και τι τελικά αποφάσιζαν να κάνουν (Κουργιαντάκης, 

2012). Η «ιστορική ενσυναίσθηση» παρουσιάζεται από μελετητές ως το υψηλότερο επίπεδο 

ενσυναίσθησης και χρειάζονται οι κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές, για να καταφέρουν οι 
μαθητές να αντιληφθούν τις διαφορετικές κοινωνικές πραγματικότητες κατά την πάροδο του χρόνου 

και πως αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι άλλων εποχών την εκάστοτε πραγματικότητα και ποιες ήταν 
οι αιτίες που τους οδήγησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες (Λεοντσίνης, 2003: 117).  

Παράλληλα, στο μάθημα της Ιστορίας είναι απαραίτητο να διδάσκονται θέματα, τα οποία 

αφορούν θέματα ισότητας ("equality"), σχέσεις εξουσίας ("power relations") και θεσμοθετημένης 
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καταπίεσης ("institutionalized oppression") και επειδή τα θέματα αυτά έχουν σύνθετο ιστορικό 

πλαίσιο και συνεχώς εξελίσσονται, εφόσον διαχρονικά υπάρχουν νέες προεκτάσεις, νέες διαστάσεις 

και νέες εκδηλώσεις ανισότητας, η ιστορική εκπαίδευση  με σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη 
προϋποθέτει όχι μόνο την απόκτηση γνώσεων μέσω της ενασχόλησης με σχετικά θέματα, αλλά 

κυρίως την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προαγωγή της συνειδητοποίησης σε θέματα ετερότητας και 
την ενίσχυση της κριτικής σκέψης (Goodman, 2001). Μέσα από τη μελέτη αυτών των θεμάτων που 

αναδεικνύονται μέσα από συγκεκριμένα ιστορικά συγκείμενα, οι μαθητές/τριες καλούνται να 

αποκτήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που θα τους/τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν ως 
υπεύθυνοι/ες κοινωνικά πολίτες, ώστε να σέβονται την ετερότητα και τα δικαιώματα των 

συνανθρώπων τους, αλλά παράλληλα να μην καταπατούν τα δικά τους πιστεύω και τις αξίες τους  
και να συμμετέχουν στη δημοκρατία ως πολίτες της χώρας τους, αλλά και ως πολίτες του κόσμου, 

δρώντας σύμφωνα με τους νόμους, τα δικαιώματα και τις ευθύνες της δημοκρατίας, υιοθετώντας τις 

αρχές της δημοκρατικής πολιτειότητας. 
Το μάθημα της Ιστορίας αποτελεί ένα πολύ πρόσφορο γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να 

αναδειχθεί η διάσταση της "δημοκρατικής πολιτειότητας", ενώ προκρίνεται η διαθεματική 
προσέγγιση θεμάτων που άπτονται στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των θεμελιωδών ελευθεριών μέσα από διεπιστημονικές διεργασίες και εκπόνηση σχεδίων εργασίας 

(Μαυρομμάτη, 2019). Βασικό εργαλείο σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι η "πολυπρισματικότητα", μέσα 
από την οποία είναι δυνατόν οι μαθητές/τριες να εγκολπώνονται τις αρχές της δημοκρατικής 

πολιτειότητας (Μακαρατζής, 2017). Μέσα από τη μελέτη πηγών που εκφράζουν διαφορετικές 
αντιλήψεις από τις επικρατούσες και μέσα από τη μελέτη εν γένει αντικρουόμενων πηγών πάνω σε 

ένα θέμα, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την ποικιλομορφία της σύγχρονης εποχής, 

να προβληματίζονται και να συζητάνε για θέματα που αφορούν την ταυτότητά τους ως μέλη μίας 
κοινωνίας. Μέσα από αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, προγεύονται τον ρόλο του ενεργού δημοκρατικού 

πολίτη (Μακαρατζής, 2017: 22-23). 
Σ' όλες αυτές, φυσικά, τις διαδικασίες βασικό πυλώνα αποτελεί η διάρθρωση του Αναλυτικού 

Προγράμματος, καθώς όταν αυτό εκπληρώνει ουσιαστικούς εκπαιδευτικούς στόχους, ενισχύεται η 

ιστορική σκέψη των μαθητών, αλλά και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού, ο/η οποίος/α οφείλει να 
στοχάζεται σχετικά με το δικό του/της ρόλο και του σχολείου με γνώμονα τον μετασχηματισμό του 

κοινωνικού συστήματος και την ενίσχυση όλων των μαθητών/τριών στη συνειδητοποίηση 
των ανισοτήτων που υπάρχουν, των δικαιωμάτων τους, αλλά και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 

(Ζάχος, 2019). 

5. Συμπεράσματα 

Το δημοκρατικό σχολείο οφείλει να παρέχει στους μαθητές του δικαιώματα, όπως: ελευθερία, 

δικαιοσύνη, ισότητα ευκαιριών, αυτονομία, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και να τους καλλιεργεί 
κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες, όπως είναι η ανάληψη ευθυνών, η συνεργασία, η 

κοινωνικότητα, η αλληλοκατανόηση, η ενσυναίσθηση, η ελεύθερη έκφραση απόψεων και η 

δημοκρατική λήψη απόφασης (Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2001). 
Μέσα από τη διδασκαλία της Ιστορίας μπορεί να καλλιεργηθεί η δημοκρατική κουλτούρα των 

νέων πολιτών, αφού μορφοποιηθεί ένα σύνολο δεξιοτήτων, όπως είναι η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός, 
η κατανόηση, η ανάγκη τεκμηρίωσης, η ανεκτικότητα της πολιτισμικής ετερότητας, η αποδόμηση 

της ρητορικής της προπαγάνδας, η κριτική επεξεργασία στερεοτύπων και προκαταλήψεων 
(Λεοτσίνης, 2013). Βασικό ρόλο, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι του ιστορικού 

μαθήματος, διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί με τις πρόσφορες παιδαγωγικές και διδακτικές 

πρακτικές που ακολουθούν. 
 Το μάθημα της Ιστορίας ένα από τα κατεξοχήν διδακτικά αντικείμενα μέσα από τα οποία 

μπορεί να επιτευχθεί η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της δημοκρατικής σκέψης των μαθητών, γεγονός 
που συνδέεται άμεσα με τους γενικούς σκοπούς της ιστορικής εκπαίδευσης που αφορά την ανάπτυξη 

της ιστορικής συνείδησης του/της μαθητή/τριας, ενώ παράλληλα η ιστορική εκπαίδευση μπορεί να 
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δημιουργήσει το πλαίσιο για τη διδασκαλία της ιδέας της κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλες τις πτυχές 

της (Κουργιαντάκης, 2012). Μέσα από τη διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει να ενθαρρύνεται ο 

διάλογος, ο πλουραλισμός των απόψεων και η ιστορική εκπαίδευση να αποτελεί φραγμό στην 
ξενοφοβία, το μίσος, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. 
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ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ" ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΗΝ COVID-19. 
 

Κορασίδη Ανδριάνα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
Υποψήφια διδάκτορας 

 
Μπαλαμπέκου Σταματία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ0404 

 

Περίληψη  

Η πανδημία της Covid- 19 ξέσπασε ως ένα άνευ προηγουμένου κοινωνικό γεγονός, το οποίο, 
εκτός του παγκόσμιου και κινδυνώδους χαρακτήρα του, αποδείχθηκε ιδιαίτερα και ταχύτατα 

μεσοποιημένο. Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, επιχειρείται σε πρώτο επίπεδο μία 

διεπιστημονική προσέγγιση (βιολογία- γλωσσολογία) σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, διερευνώντας 
τους αμυντικούς μηχανισμούς των εφήβων απέναντι σε ψευδείς και κατασκευασμένες ειδήσεις 

σχετικά με την πανδημία της Covid- 19, ενώ σε δεύτερο επίπεδο εφαρμόζεται ένα διαθεματικό 
μοντέλο συνδιδασκαλίας με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με γλωσσικούς, εξωγλωσσικούς και 

επιστημονικούς δείκτες αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων.  Μέσω της συνεργασίας του επιστημονικού 

με τον γλωσσικό γραμματισμό του σήμερα, στόχος είναι να κατανοηθεί η συνάρτησή τους με το 
κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι και η αναγωγή τους σε κριτικό γραμματισμό, που αναπτύσσει στους 

μαθητές αντανακλαστικά αναγνώρισης σημαντικών επιστημονικών θεμάτων και επιτρέπει να 
καλλιεργήσουν διαισθητικά (ή συνειδητά) ικανότητες ένταξης των κειμένων στο κοινωνικό πλαίσιο, 

μέσα στο οποίο παράγονται.  

  
Λέξεις κλειδιά: πανδημία, ψευδείς ειδήσεις, γραμματισμός, εφηβεία 

1. Εισαγωγή 

Η πανδημία της Covid-19 μετά το ξέσπασμά της επέφερε μία αλυσίδα επάλληλων ρηγματώσεων 

(Kasuga, 2010) σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας σε τοπικό, εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Η ταχύτητα και η σφοδρότητα με την οποία εκδηλώθηκε επιτάχυνε αυτό που 

http://www.elliepek.gr/documents/8o_synedrio_eisigiseis/Nikolaou.pdf
http://www.elliepek.gr/documents/8o_synedrio_eisigiseis/Nikolaou.pdf
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αποκαλεί ο Harvey εμπειρία «χωρο-χρονικής» συμπίεσης, αναφερόμενος σε οποιοδήποτε φαινόμενο 

που αλλοιώνει τις ποιότητες και τη σχέση ανάμεσα στον χώρο και τον χρόνο (Harvey, 1989). Θα 

μπορούσε μεταξύ άλλων να χαρακτηριστεί ως ένα τραυματογενές φαινόμενο, δεδομένου του θυμικού 
συντελεστή με τον οποίο πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται ο δημόσιος διάλογος γύρω από 

αυτό. Σε ατομικό επίπεδο βιώνεται ως μία πιθανώς επερχόμενη απειλή που ανεξαρτήτως του 
πλήγματος που μπορεί να επιφέρει ή όχι, ωστόσο οδηγεί στον μηρυκασμό των ίδιων αρνητικών 

συναισθημάτων, όπως είναι ο φόβος, το άγχος, η επιθετικότητα λόγω του εγκλεισμού και η λύπη 

λόγω της ευαλωτότητας του εαυτού. Με τον όρο ευαλωτότητα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε 
εκείνο το όριο ανάμεσα στο αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεται να νιώθουν οι άνθρωποι 

προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν στην καθημερινότητά τους και στον φόβο μίας 
ενδεχόμενης κατάρρευσης μπροστά στις αντίξοες συνθήκες. Υπό το πρίσμα, λοιπόν, αυτό και 

λαμβάνοντας υπόψη πως η πανδημία αυτή, όπως και κάθε άλλη, αποτελεί ένα αποσταθεροποιητικό 

κοινωνικό γεγονός με άμεση επίδραση στον ψυχισμό ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν μπορούμε ως 
εκπαιδευτικοί να μείνουμε απαθείς μπροστά στο πώς επηρέασε και επηρεάζει τους εφήβους. Σε αυτή 

την προσέγγιση συνηγορεί και η επαφή των τελευταίων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
γενικότερα τον κόσμο του διαδικτύου. Η επαφή αυτή τους εκθέτει σε έναν καταιγισμό 

ανεπεξέργαστων πληροφοριών, ο οποίος σε συνδυασμό με πιθανή έλλειψη πνευματικής οχύρωσης 

και ψυχικών αποθεμάτων, δύσκολα επιτρέπει σε κάποιον να διανύσει μία δύσκολη συγκυρία χωρίς 

επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα. 

1.1 Η πανδημία της Covid-19 ως μεσοποιημένο κοινωνικό γεγονός  

Πέρα από το γεγονός ότι η πανδημία επηρέασε με ασυνήθιστη ταχύτητα όλους τους 

κοινωνικοοικονομικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς θεσμούς, προκαλώντας ένα συναισθηματικό 

κλίμα αβεβαιότητας στον γενικό πληθυσμό, εύλογα προκάλεσε και την ισχυρή μεσοποίησή της. Στη 
σύγχρονη κοινωνία, άλλωστε, τα μαζικά μέσα επικοινωνίας έχουν καταστεί βασικός δίαυλος 

προσανατολισμού, παίρνοντας τη θέση της πολιτικής, της οικονομίας και της θρησκείας (Baecker 
2018). Στην περίπτωση της Covid-19 ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διερευνηθεί ή να χαρτογραφηθεί 

η προοπτική του προβλήματος και οι πιθανές επιπτώσεις και διακινδυνεύσεις. Η διαδικασία ορισμού 

της πανδημίας υπό συνθήκες οξείας αβεβαιότητας δεν έφερε στο προσκήνιο μόνο την ηγετική 
παρουσία της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την κυριαρχία ατέρμονων συζητήσεων στη 

μεσοποιημένη πλέον δημόσια σφαίρα σχετικά με τις προοπτικές της ιατρικής θεραπείας. Οι 
άνθρωποι, επομένως, άρχισαν να σχηματίζουν μία «συνθετική εμπειρία» για την πανδημία είτε ως 

άμεσα πληττόμενοι είτε ως υποκείμενοι στα μέτρα αντιμετώπισης ή/και πρόληψης. Η βίωση του 

γεγονότος μέσω των μαζικών διαύλων ενημέρωσης εξαιτίας της επιτακτικής ανάγκης 
προσανατολισμού των ατόμων, επέδρασε καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες 

προσέλαβαν την υγειονομική κρίση και τις συναφείς διακινδυνεύσεις. Η ανάγκη αυτή ήταν και είναι 
άμεσα συνυφασμένη με τα ζωτικά ενδιαφέροντα του αποδέκτη και με τον βαθμό βεβαιότητας που 

αυτός/ή νιώθει εν αναφορά προς τις γνώσεις και την πληροφόρηση που διαθέτει για το εκάστοτε 

θέμα (Δεμερτζής, 2002). Μια τέτοια εξάρτηση από τα Μέσα δεν μπορεί παρά να καταστήσει το κοινό 
ευένδοτο απέναντι σε συνομωσιολογικές αφηγήσεις και παραπληροφόρηση, που σε καιρούς κρίσης 

και αβεβαιότητας ανθίζει εγκάρσια, σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας (Bavel et al., 2020) λόγω της 
συναισθηματικής ευθραυστότητας. Η αισθητική της δημοσιογραφικής κάλυψης, επομένως, και η 

ποικιλία των βαθμών ποιότητας πρόσβασης στην πληροφορία δύναται να επηρεάσει σε μεγάλο 
βαθμό τις αντιλήψεις για την υγεία, τις συμπεριφορές, τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα στα 
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διάφορα συγκείμενα της πανδημίας, όπου η διαδικτυακή παραπληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει 

στην ασθένεια και τον θάνατο (McGinty & Gyenes, 2020). 

1.2 Η επίδραση των fake news στην εφηβική ηλικία 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εύφορο έδαφος για την άνθηση και εξάπλωση των 

εσφαλμένων πληροφοριών για τον κορωνοϊό σ’ όλο τον κόσμο, παρά τις αυξανόμενες προσπάθειες 
από διεθνείς οργανισμούς και τους ιδιοκτήτες των πλατφορμών να ελέγξουν το πρόβλημα (Frenkel 

et al., 2020). Συνήθως τέτοιου τύπου ειδήσεις τείνουν να περιλαμβάνουν πληροφορίες 

αγχοπαραγωγές ή προσανατολισμένες να προκαλέσουν θυμό, επιδεινώνοντας την τραυματική 
επίδραση του φαινομένου σε ένα κοινό το οποίο αναζητά διαρκώς πληροφορίες με στόχο τη μείωση 

της αβεβαιότητας και θέτοντας σε κίνδυνο την ψυχολογική συγκρότηση κυρίως των ευπαθών 
ομάδων. Ενδιάθετα, άλλωστε, οι άνθρωποι έλκονται από την αρνητική πληροφορία, η οποία βάζει 

ένα είδος σφραγίδας στο ανθρώπινο μυαλό και δεν είναι εύκολο να την σβήσεις (Sunstein, 2020) 

εξηγώντας την τάση μας να δίνουμε προσοχή στις αρνητικές ειδήσεις (Hancock, 2020). Σε πολλές 
μάλιστα περιπτώσεις η ευαλωτότητα στις ψευδείς ειδήσεις σχετίστηκε με τη λιγότερη συμμόρφωση 

στις οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας ή την απροθυμία εμβολιασμού. Σε αντίθεση με 
ανθρώπους που έχουν καλλιεργημένη ψυχική ανθεκτικότητα και ευελιξία στις αντιδράσεις, οι πιο 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στις οποίες ανήκουν και τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα αναπτύξει 

επαρκείς πνευματικούς και ψυχικούς αμυντικούς μηχανισμούς, αντιμετωπίζουν γιγαντωμένα 
συναισθήματα άγχους. Στην Ελλάδα, το 58% των νέων ηλικίας 10‐18 ετών ενημερώνεται από 

δημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα και το 26% από διαδικτυακές δημοσιογραφικές σελίδες (Ελληνικό 
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, Υπουργείο Παιδείας, 2018). Η συμμετοχή τους μάλιστα στη χρήση 

και την αναπαραγωγή ψεύτικων ειδήσεων φαίνεται να είναι σημαντική, αφού, σε ποσοστό 68%, οι 

μαθητές δεν ελέγχουν καθόλου ή το κάνουν περιστασιακά, την πηγή του δημοσιεύματος που 
αναδημοσιεύουν. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό πως οι ψευδείς ειδήσεις επηρεάζουν τον τρόπο με 

τον οποίο οι έφηβοι ενδεχομένως κατανοούν τον κόσμο γύρω τους. Ειδικότερα, όταν οι ειδήσεις 
σχετίζονται με ζωτικά για αυτούς ζητήματα και οι πληροφορίες παραμένουν ασαφείς, δεν 

αποκλείεται αυτό να έχει άμεσο αντίκτυπο στην συναισθηματική τους αποσταθεροποίηση. Η 

απάντηση, συνεπώς, στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διασποράς ψευδών ειδήσεων από τους 
νέους καθώς και στον μετριασμό της αρνητικότητας των συναισθημάτων μπροστά σε μία 

αδιασταύρωτη είδηση, πρέπει να αναζητηθεί στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και εγρήγορσης 
(Ελληνικό Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, 2019). Η σχολική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου διασποράς των fake news. Η αναγνώριση του φαινομένου από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών και η τοποθέτηση τους με παιδαγωγικό χαρακτήρα απέναντι σε αυτό, 
μπορούν να δημιουργήσει τις συνθήκες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Η συνεργασία και η χρήση 

καινοτόμων πρακτικών μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια.  

1.3 Γλωσσικός και Επιστημονικός Γραμματισμός: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος (κριτικός 

γραμματισμός) 

Ο γραμματισμός του σήμερα αποτελεί μία πολύπλευρη και πολυδιάστατη έννοια που έχει 
προσεγγιστεί θεωρητικά υπό πλήθος πρισμάτων και μοντέλων ιδεών. Στο παρελθόν, διατηρούσε μια 

αμιγώς λειτουργική διάσταση και για τον λόγο τούτο στις πρώτες του χρήσεις διεθνώς ο 
όρος γραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να γράφει. Στην εποχή 

μας, ωστόσο, προτάσσεται η κριτική διάστασή του και η συνάρτησή του με το κοινωνικοπολιτισμικό 
πλαίσιο. Η γλωσσική και κοινωνική συνειδητότητα του γραμματισμού, ως στοιχεία καλλιέργειας του 

δημοκρατικού και δημιουργικού πολίτη, η σύνδεση με την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάγκη 

ανταπόκρισης και προσαρμογής σε αυτή, η στάση απέναντι στην «υπερπληροφόρηση» και 
παραπληροφόρηση, οδηγούν αναπόδραστα σε μία θεωρία πολυγραμματισμών, η οποία βλέπει το 
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γραμματισμό ως μια κοινωνική πρακτική (Barton & Hamilton, 2000), μέσω της οποίας αναπτύσσεται 

ή θα πρέπει να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. 

Σύμφωνα με την UNESCO η έννοια του γραμματισμού αφορά την ικανότητα του ατόμου να 
κατανοεί και να παράγει ένα σύντομο κείμενο για γεγονότα της καθημερινής του ζωής, συνδέοντας 

τον όρο με τον γλωσσικό γραμματισμό που ενδιαφέρει και το παρόν πόνημα. Ο γλωσσικός 
γραμματισμός θα μπορούσε να θεαθεί ως μία ιδιότητα και μία δεξιότητα και ως τέτοια περιέχει 

ορισμένες ικανότητες οι οποίες είναι (Χατζησαββίδης, 2002):  

• 1. Η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των λέξεων.  

• 2. Η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των κειμένων.  

• 3. Η ικανότητα κατανόησης των νοημάτων που βρίσκονται δίπλα και πέρα από τις λέξεις των 

κειμένων. 

• 4. Η γνώση της κοινωνικής πρακτικής που αντιπροσωπεύει κάθε κείμενο. 

• 5. Η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) αναγνώρισης του είδους λόγου, στο οποίο ανήκει 

ένα κείμενο. 

• 6. Η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) ένταξης του κειμένου στο κοινωνικό πλαίσιο, 

μέσα στο οποίο παράγεται.  

• 7. Η ικανότητα αντίδρασης στα νοήματα του κειμένου.  

• 8. Η ικανότητα παραγωγής κειμένων που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση καθημερινών 

(επαγγελματικών και μη) αναγκών.  

Ο επιστημονικός γραμματισμός (Scientific literacy) αντίστοιχα, αναφέρεται στη γνώση που 
χρειάζεται να έχει η κοινωνία (μέσω τυπικών και άτυπων δομών) γενικά για την επιστήμη   και στη 

δυνατότητα της να κατανοεί, να αξιολογεί και να αξιοποιεί  την επιστημονική δραστηριότητα 
(Laugksch, 2000). Σε μίκρο επίπεδο, ο επιστημονικός γραμματισμός αποτελεί πλεονέκτημα για τον 

κάθε άνθρωπο που δραστηριοποιείται σε μια κοινωνία που εξαρτάται από την τεχνολογία και την 

επιστήμη (Laugksch, 2000). Η τυπική εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να λειτουργήσει 
διττά- είτε να δημιουργήσει κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, είτε απλά να παρέχει δεξιότητες και 

ικανότητες σε μορφές «προσαρμόσιμες» στις κοινωνικές απαιτήσεις και την τεχνολογική ανάπτυξη 
(Σκορδούλης, 2009). Μπορούμε λοιπόν να σχεδιάζουμε διδακτικές παρεμβάσεις στις φυσικές 

επιστήμες που ενισχύουν τον επιστημονικό γραμματισμό. Μαζί με τους γνωστικούς στόχους να 

καλλιεργήσουμε και την κριτική σκέψη των μαθητών και των μαθητριών μας, σε θέματα άμεσα 
συνδεδεμένα με την καθημερινότητα τους, που θα τους τοποθετήσουν ενεργά μέσα στα γεγονότα. 

    Και οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις, επομένως, αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος 
οδηγώντας στην αποδοχή του ορισμού της έννοιας του γραμματισμού από τον Traves, σύμφωνα με 

τον οποίο «γραμματισμός είναι η ικανότητα ελέγχου της ζωής και του περιβάλλοντος μέσω του 
λόγου, με τρόπο ορθολογικό» (Traves, 1992).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για την προσέγγιση ενός τέτοιου ζητήματος επιλέξαμε τη συνδιδασκαλία. Στη συνδιδασκαλία, 

βρίσκονται στην γενική τάξη δύο (ή και περισσότεροι) εκπαιδευτικοί, συνήθως ένας γενικός και ένας 
ειδικός εκπαιδευτικός, που συνεργάζονται προκειμένου να διδάξουν μία διαφορετική, ανάμεικτη 

ομάδα μαθητών, στον ίδιο φυσικό χώρο (Cook&Friend, 1995; Murawski&Hughes, 2009). Η 

συνύπαρξη των διαφορετικών τρόπων σκέψης στην ίδια αίθουσα οξύνει τη δημιουργικότητα των 
εκπαιδευτικών, εντάσσει τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή στον κοινό 

σχεδιασμό, επιτρέπει την καθοδήγηση και αξιολόγηση όλων των μαθητών είτε αυτοί παρουσιάζουν 
δυσκολίες είτε όχι και οδηγεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις του αναλυτικού προγράμματος (Nichols, 

Dowdy&Nichols, 2010). Στη δική μας περίπτωση, η συνδιδασκαλία θα πραγματοποιηθεί από 

εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων.  Η συνδιδασκαλία δημιουργεί περισσότερες διδακτικές 
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επιλογές για όλους τους μαθητές και αυξάνει τη συμμετοχή και την ενεργό εμπλοκή τους, 

βελτιώνοντας την ακαδημαϊκή επίδοση.  Για την παρούσα έρευνα επιλέγεται το μοντέλο της 

ομαδικής συνδιδασκαλίας, όπου με συντονισμένο τρόπο οι διδάσκοντες συμμετέχουν ισότιμα στην 
παράδοση του μαθήματος. 

2.2. Διδακτικό σενάριο 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση απευθύνεται στη Β γυμνασίου, μιας και οι τρόποι μετάδοσης των 

μικροοργανισμών και οι μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού εντάσσονται ως στόχοι στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Βιολογίας. Οι συγκεκριμένες ενότητες είχαν διδαχθεί πριν 
την πραγματοποίηση της παρέμβασης, διήρκησε 1 διδακτική ώρα και λόγω των συνθηκών 

ακολουθήθηκε ένα μετωπικό μοντέλο διδασκαλίας, όπου οι δυο εκπαιδευτικοί παρουσίασαν στους 
μαθητές και στις μαθήτριες τις πληροφορίες και τους καθοδήγησαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 

Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει:  

• Να αναγνωρίζουν τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των ψευδών ειδήσεων. 

• Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τους τρόπους μετάδοσης των παθογόνων 

μικροοργανισμών για να αξιολογούν την εγκυρότητα μιας είδησης. 

•  Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τους τρόπους πρόληψης της μετάδοσης των 

παθογόνων μικροοργανισμών για να αξιολογούν την εγκυρότητα μιας είδησης. 

• Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου 

οργανισμού για να αξιολογούν την εγκυρότητα μιας είδησης. 

To διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

Α. Εισαγωγή: 

Αρχικά ορίζεται ότι ψευδείς ειδήσεις (fake news) αποτελούν ιστορίες, οι οποίες 
παρουσιάζονται ως δημοσιογραφικές, αλλά στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένες και 

επιδιώκουν την σκόπιμη παραπληροφόρηση. Οι ψευδείς ειδήσεις προβάλλονται μέσω παραδοσιακών 

ειδησεογραφικών μέσων (ψηφιακών ή έντυπων) και τα τελευταία χρόνια βρίσκουν συχνά διεξόδους 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ψευδείς ειδήσεις γράφονται και δημοσιεύονται συνήθως με 

στόχο να παραπλανήσουν. Ο σκοπός τους είναι είτε εμπορικός, όπως η προώθηση ενός προϊόντος ή 
η δημιουργία κίνησης προς μία ιστοσελίδα, είτε πολιτικός (διαμόρφωση κοινής γνώμης). Στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στα ψευδονέα την εποχή της Covid-19 που σκοπό έχουν και την πρόκληση 

φόβου σε συνθήκες πανδημίας. 

Β. Γλωσσικοί δείκτες αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων: 

Παρουσιάζονται στους μαθητές και στις μαθήτριες τα βασικά γλωσσικά χαρακτηριστικά 

αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων με τα αντίστοιχα παραδείγματα: 

1. Υπερβολικοί τίτλοι ή τίτλοι άσχετοι με το περιεχόμενο του κειμένου. 

2. Δημοσιεύματα χωρίς υπογραφή συντάκτη. 

3. Κείμενα με πολλά ορθογραφικά, συντακτικά, εκφραστικά λάθη ή κείμενα που 

προέρχονται από αυτόματη μετάφραση. 

4. Υπερβολικοί ισχυρισμοί, συνωμοσιολογίες, αόριστες αποδείξεις, απουσία χρονικών 

προσδιορισμών. 
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5. Προτροπή για αναπαραγωγή. 

6. Φωτογραφίες από άλλα γεγονότα. 

Γ. Χαρακτηριστικά του ιού SARS-Cov-2: 

Παρουσιάζονται στους μαθητές και στις μαθήτριες τα δομικά χαρακτηριστικά του ιού, τα 

κύτταρα που παρασιτεί (κύτταρα αναπνευστικής οδού), οι τρόποι μετάδοσης (σταγονίδια του βήχα) 
και οι τρόποι πρόληψης της μετάδοσης του (πλύσιμο χεριών, αποφυγή επαφής χεριών με στόμα, μύτη 

και μάτια και χρήση μέσων προστασίας). Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανασύρουν τις γνώσεις που 

έχουν από την αντίστοιχη ενότητα της βιολογίας. 

Δ. Παραδείγματα ψευδών ειδήσεων με θέμα την Covid-19: 

Δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες κάποια παραδείγματα ψευδών ειδήσεων με θέμα 
την πανδημία της Covid-19. Στη συνέχεια καλούνται να αναγνωρίσουν τα γλωσσικά και 

επιστημονικά στοιχεία που αναδεικνύουν την ψευδότητα τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

εφαρμόζουν συνδυαστικά τα εργαλεία που τους έχουν παρουσιαστεί.  

Ε. Εμπέδωση-Αυτοαξιολόγηση: 

Στους μαθητές και τις μαθήτριες δίνονται δυο άρθρα με θέμα τους καπνιστές και την covid-19. 
Οι μαθητές χρειάζεται να εντοπίσουν την ψευδοείδηση και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. 

Επίσης τους ανατίθεται ένα διαδικτυακό κουιζ όπου γίνεται επανάληψη όλων των ψευδών ειδήσεων 

αναφορικά με την αντιμετώπιση και την πρόληψη της Covid-19.  

Στ. Παραδείγματα έγκυρων πηγών: 

Στο τέλος δίνονται στους μαθητές παραδείγματα έγκυρων πηγών πληροφόρησης για τα θέματα 
της Covid-19, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επίσημη 

ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης για θέματα Covid-19.  

3. Συζήτηση 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την περίοδο του lockdown τον Απρίλιο του 

2020. Χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα microsoft teams, και την παρακολούθησε ένα 
τμήμα της Β  γυμνασίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της και 

εξέφραζαν τον ενθουσιασμό τους σχετικά με τη χρήση των εργαλείων αναγνώρισης ψευδονέων, 

ενδεικτικά, στην αξιολόγηση του κειμένου για τη χρήση χλωρίνης στο δέρμα προς αποφυγή της 
μετάδοσης της Covid-19 ανέφεραν: «Κυρία, δεν γίνεται να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να 

χρησιμοποιεί χλωρίνη στο δέρμα του!», και στην αξιολόγηση των φωτογραφιών «Άμα κοιτάς 
προσεκτικά, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.». Ως εκπαιδευτικοί του τμήματος ολόκληρη τη 

σχολική χρονιά, παρατηρήσαμε ότι το συγκεκριμένο μάθημα κινητοποίησε μαθητές και μαθήτριες 

που στα υπόλοιπα μαθήματα είναι πιο αποκλεισμένοι. Όπως αναφέρεται και στην έρευνα των Gomes 
et al. (2010) ο αποκλεισμός και η ένταξη στο μάθημα της χημείας, φαίνεται να εξαρτάται μεταξύ 

άλλων και από τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στην τάξη με τους εκπαιδευτικούς και τους 
συμμαθητές μέρα τη μέρα και χρόνο το χρόνο, ατομικά αλλά και συλλογικά. Έτσι, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι η πιο συλλογική διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών αλλά 

και των μαθητών, έδωσε σε αυτούς τους μαθητές και τις μαθήτριες χώρο να εκφραστούν και να 
συμμετάσχουν. Παράλληλα όμως και η επιλογή της θεματικής φαίνεται να καθόρισε τη συμμετοχή 

και το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών. Όπως είχε παρατηρήσει και η Ryu (2015) οι 
πρακτικές που χρησιμοποιούσε η εκπαιδευτικός για να εμπλέκονται περισσότερο και να κατανοούν 
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καλύτερα το περιεχόμενο οι μαθητές, περιελάμβαναν μεταξύ άλλων την χρήση παραδειγμάτων από 

την καθημερινή ζωή.  

Τα παιδιά κατανόησαν σχετικά γρήγορα πως η  γλώσσα αποτελεί σημαντικό δείκτη στον 
εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων παρά το γεγονός ότι το παραπλανητικό ενημερωτικό περιεχόμενο 

συνήθως μιμείται την αξιόπιστη δημοσιογραφία, καθιστώντας τις διαφορές δύσκολα ανιχνεύσιμες. 
Προχωρώντας με την παρουσίασή μας, οι μαθητές άρχισαν να καθίστανται πολύ πιο ευαίσθητοι στα 

γλωσσικά χαρακτηριστικά των ψευδών ειδήσεων εντοπίζοντας τόσο εσωτερικούς (κειμενικούς) όσο 

και εξωτερικούς δείκτες (τίτλοι, απουσία συντάκτη). Γρήγορα αντιλήφθηκαν πως σε τέτοιου είδους 
κείμενα επικρατεί κυρίως η συναισθηματική γλώσσα, οι υπερβολικές διατυπώσεις, οι υπερθετικοί 

και εμφατικοί προσδιορισμοί. Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως οι γλωσσικοί δείκτες αποτέλεσαν ένα 
πιο λείο έδαφος προς κατάκτηση σε σχέση με τις επιστημονικές ανακρίβειες που απαιτούν εκ 

προοιμίου εμβάθυνση στο περιεχόμενο και ανάκληση της πρότερης γνώσης.  

Η πρόκληση της χρήσης της επιστημονικής επιχειρηματολογίας φαίνεται να αντιμετωπίστηκε 
διττά από τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος. Κάποιοι μαθητές προχώρησαν πιο άνετα 

στην αξιολόγηση των κειμένων ενώ κάποιοι άλλοι πιο διστακτικά. Οι μαθητές του γυμνασίου και οι 
φοιτητές του πανεπιστημίου αποδέχονται με μεγαλύτερη βεβαιότητα αυτά που διαβάζουν στα 

σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστημών, δυσκολεύονται να καταδείξουν τον ρόλο των δηλώσεων 

στην επιστημονική επιχειρηματολογία και δεν αντιμετωπίζουν κριτικά την επιχειρηματολογία τους 
(Phillips&Norris, 2009). Ειδικά στο πλαίσιο της πανδημίας της Covid-19 δόθηκε στους μαθητές και 

στις μαθήτριες η δυνατότητα να τοποθετηθούν ενεργά σε θέσεις και απόψεις που σχετίζονται με τη 
ζωή και την καθημερινότητα τους. Τους δόθηκε η ευκαιρία να κατανοήσουν την κοινωνική σημασία 

του επιστημονικού λόγου.  

4. Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη διδασκαλία ενδυνάμωσε τους μαθητές ως προς τον καταιγισμό των 

πληροφοριών που δέχονται σε σχέση με την πανδημία της Covid-19. Τους έδωσε τη δυνατότητα να 
τοποθετηθούν ενεργά πάνω σε ζητήματα που έχουν συνηθίσει να είναι «παθητικοί αποδέκτες» 

χρησιμοποιώντας την επιστημονική και γλωσσική τους γνώση προς όφελος δικό τους αλλά και του 

ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Η κατανόηση των λέξεων και των κειμένων που παρουσιάστηκαν 
στους μαθητές και τις μαθήτριες παράλληλα με την ικανότητα αξιολόγησης της πληροφορίας που 

τους παρουσιάστηκε από ορθολογική και επιστημονική σκοπιά, και τέλος η ικανότητα αντίδρασης 
στα νοήματα των κειμένων, αποτέλεσαν βήματα ανάπτυξης και καλλιέργειας του γλωσσικού και 

επιστημονικού γραμματισμού.  Η αξιολόγηση που ακολούθησε τη συνδιδασκαλία έδειξε πως σε 

μεγάλο βαθμό και σε μικρό διάστημα οι μαθητές και οι μαθήτριες ανέπτυξαν πιο επιφυλακτική στάση 
απέναντι σε κάθε είδους παραγωγή (άρθρα και οπτικοακουστικό υλικό), αναζήτησαν τους δείκτες με 

τους οποίους εξοικειώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιδασκαλίας, για να διερευνήσουν την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δημοσιευμάτων, και συσχέτισαν τις πληροφορίες με γνώσεις που 

ήδη διέθεταν, ώστε να τις αξιολογήσουν βάσει αυτών. Αξίζει αναφοράς το γεγονός πως η φυσική 

περιέργεια και φαντασία τους ενεργοποιήθηκε κυρίως λόγω της προβολής αυθεντικών 
δημοσιευμάτων και όχι κατασκευασμένων, επιβεβαιώνοντας την θέση του Μήτση (2004) ότι το 

αυθεντικό υλικό μπορεί να αποτελέσει βασικό ενεργοποιητή ενδιαφέροντος κατά τη διδασκαλία 
γλωσσικών μαθημάτων, καθώς διαθέτει το απαιτούμενο βιωματικό και επικοινωνιακό φορτίο που 
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χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν συναίσθηση της σημασίας 

ανάδειξής του στην τάξη και στην πυροδότηση σχετικού προβληματισμού.  

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Ελληνόγλωσση 

Δεμερτζής, Ν. (2002). Πολιτική επικοινωνία. Διακινδύνευση, δημοσιότητα, διαδίκτυο. Αθήνα: εκδ. 
Παπαζήση. 

Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης – 

Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου. Αθήνα: Gutenberg 
Σκορδούλης, Κ.Δ. (2009). Φιλοσοφία της κριτικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. Κριτική         

Επιστήμη και Εκπαίδευση, 9, 3-20. 
Χατζησαββίδης, Σ. (2002). Η Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο. ∆ραστηριότητες για την 

καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και του γραµµατισµού. Θεσσαλονίκη: Βάνιας 

Ξενόγλωσση 

Baecker, D. (2018). Listening to Media in Cultural Theory, Sociology, and Management. Cybernetics 

and Human Knowing, 25, 25-40. 
Barton, D. & Hamilton.M. (2000). Literacy Practices. In Barton, D. Hamilton, M. & Ivanič, , R. 

(επιμ.) Situated Literacies. Reading and Writing in Context. London: Routledge. 

Bavel, J.J.V., Baicker, K., Boggio, P.S. et al. (2020). Using social and behavioural science to support 
COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, 4 (1), 460-471. 

Cook, L. & Friend, M. (1995). Co-Teaching: Guidelines for Creating Effective Practices. Focus on 
Exceptional Children, 26, (3). Ανακτήθηκε από: 

https://www.researchgate.net/publication/234620116_Co-

Teaching_Guidelines_for_Creating_Effective_Practices 
Frenkel, S., Alba, D. and Zhong, R. (2020). Surge of virus misinformation stumps Facebook and 

Twitter. The New York Times, 8 March 2020. 
Gomes, M., Mortimer, E. F. & Kelly, G. J. (2011) Contrasting Stories of Inclusion/Exclusion in the 

Chemistry Classroom. International Journal of Science Education, 33(6), 747-772. 

Hancock, J. (2020). People’s uncertainty about the novel coronavirus can lead them to believe 
misinformation, says Stanford Scholar. Stanford News, 16 March 2020. 

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity. Oxford: Blackwell. 
Kasuga, N. (2020). Total Social Fact: Structuring, Partially Connecting, and Reassembling. Revue du 

MAUSS, 2 (36), 101-110. 

Laugksch, R. (2000). Scientific Literacy: A Conceptual Overview. Science Education, 84(1), 71-94. 
Lee, O., Quinn, H. & Valdes, G. (2013). Science and Language for English Language Learners in 

Relation to Next Generation Science Standards and with Implications for Common Core State 
Standards for English Language Arts and Mathematics. Educational Researcher, 42(4), 223-

233.  

Levinson, R. (2018). Realising the school science curriculum. The Curriculum Journal, 29 (4), 522-
537. DOI: 10.1080/09585176.2018.1504314 

McGinty, M. and Gyenes, N. (2020). A dangerous misinfodemic spreads alongside the SARS-COV-
2 pandemic. Harvard Kennedy School Misinformation Review (HKS), 12 May 2020. 

Montoya, Silvia (2018). Defining Literacy.Hamburg. σελ. 2. 
Murawski, W. W. & Hughes, C. E. (2009) Response to Intervention, Collaboration, and Co-Teaching: 

A Logical Combination for Successful Systemic Change. Preventing School Failure: 

Alternative Education for Children and Youth, 53(4), 267-277. DOI: 10.3200/PSFL.53.4.267-
277  

https://www.researchgate.net/publication/234620116_Co-Teaching_Guidelines_for_Creating_Effective_Practices
https://www.researchgate.net/publication/234620116_Co-Teaching_Guidelines_for_Creating_Effective_Practices
http://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/4.6.1_07_4.6-defining-literacy.pdf
https://doi.org/10.3200/PSFL.53.4.267-277
https://doi.org/10.3200/PSFL.53.4.267-277


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

434 

 

Nichols, J., Dowdy, A. & Nichols, C. (2010). Co-teaching: An educational promise for children with 

disabilities or a quick fix to meet the mandates of No Child Left Behind? Education, 130, 647-

651. 
Phillips, L. & Norris, S. (2009). Bridging the Gap Between the Language of Science and the Language 

of School Science Through the Use of Adapted Primary Literature. Research in Science 
Education, 39(3), 313-319.  

Reiss, M. (2019). Thinking Like a Fox: Queering the Science Classroom When Teaching About Sex 

and Sexuality. Ανακτήθηκε από: 
https://www.researchgate.net/publication/332212293_Thinking_Like_a_Fox_Queering_the_

Science_Classroom_When_Teaching_About_Sex_and_Sexuality 
Roth, W.-M., & Lee, S. (2004). Science education as/for participation in the community. Science 

Education, 88, 263-291. 

Ryu, M. (2015). Positionings of racial, ethnic, and linguistic minority students in high school biology 
class: Implications for science education in diverse classrooms. Journal of Research in 

Science Teaching, 52(3), 347-370.  
Sunstein, C. (2020). Why coronavirus (and other) falsehoods are believable. Bloomberg, 31 March 

2020.https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-31/coronavirusand-other-

falsehoods-are-believable-research-shows 
Traves, P. (1992). Reading: the entitlement to be ‘properly literate’. In Kimberley, K. Meek, M & J. 

Miller (επιμ.) New Readings: contributions to an understanding of literacy. London: A&C 
Black, pp. 77-85. 

 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΤΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΝΟΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Γ΄ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Μαράκη Βιργινία  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSC Δημιουργική Γραφή 

 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία αφορά την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία των 

μαθηματικών. Η εργασία προσεγγίζει με έναν διαφορετικό και καινοτόμο τρόπο τη διαίρεση (με και 
χωρίς υπόλοιπο) ως αντίστροφο του πολλαπλασιασμού, μέσω νοερών υπολογισμών, στη Γ  ́

Δημοτικού. Έτσι, επιχειρήθηκε να διερευνηθεί, αν μέσω της ψηφιακής προσέγγισης, οι μαθητές 
μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη διαίρεση ως αντίστροφο του πολλαπλασιασμού, καθώς και 

να αναπτύξουν τους νοερούς υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και αναδεικνύουν τη 

χρησιμότητα της Ψηφιακής Αφήγησης ως διδακτικής προσέγγισης στο χώρο των θετικών επιστημών.  
 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, δημοτικό σχολείο, μαθηματικά 

1. Εισαγωγή 

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μια σχετικά νέα μορφή αφήγησης που την τελευταία δεκαετία 
έχει εισαχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τους Robin & MacNeil, (2012) «η ψηφιακή 

αφήγηση είναι μια μορφή τέχνης, αφού με το συνδυασμό πολυμεσικού υλικού, όπως εικόνες, κείμενα, 

ηχογραφήσεις, μουσική ή ακόμα και βίντεο προκύπτει μια μικρής διάρκειας βιντεο-ιστορία». Οι 
ψηφιακές ιστορίες που φτιάχνονται, μπορούν να αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους σε όλες τις 

https://www.researchgate.net/journal/Research-in-Science-Education-1573-1898
https://www.researchgate.net/journal/Research-in-Science-Education-1573-1898
https://www.researchgate.net/publication/332212293_Thinking_Like_a_Fox_Queering_the_Science_Classroom_When_Teaching_About_Sex_and_Sexuality
https://www.researchgate.net/publication/332212293_Thinking_Like_a_Fox_Queering_the_Science_Classroom_When_Teaching_About_Sex_and_Sexuality
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-31/coronavirusand-other-falsehoods-are-believable-research-shows
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-31/coronavirusand-other-falsehoods-are-believable-research-shows
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βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Robin, 2006). Τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα που αφορά την αξιοποίηση της ψηφιακής 

αφήγησης στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (Μπράτιτσης, 2014; Bratitsis & 
Prapas, 2018; Ρούσση & Μπράτιτσης, 2017; Μπράτιτσης & Μαντέλλου, 2019).  

Το αντικείμενο των μαθηματικών είναι ένα από αυτά που δυσκολεύει τους μαθητές όλων των 
βαθμίδων, παρά τη μεγάλη χρησιμότητά του στην καθημερινότητα. Μεγάλη μερίδα των μαθητών 

δυσανασχετεί με το αντικείμενο. Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα και οι μαθητές με καλές επιδόσεις, 

θεωρούν κουραστικά τα μαθηματικά (Ignacio et al., 2006).  
Η διδασκαλία της διαίρεσης πρωτοπαρουσιάζεται στην  Α΄ Δημοτικού με τη διαδικασία 

μοιράσματος αντικειμένων. Ακολούθως εισάγεται στη Β΄ και επεκτείνεται στη Γ  ́Δημοτικού, όπου 
ουσιαστικά μελετώνται προβλήματα διαίρεσης, που εκτελούνται με οριζόντια διαίρεση, νοερά. Η 

διαίρεση είναι η τελευταία από τις αριθμητικές πράξεις, που μαθαίνεται και αποτελεί τη δυσκολότερη 

(Λεμονίδης, 2003).  
Στο πλαίσιο λοιπόν της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση που 

αξιοποιεί την ψηφιακή αφήγηση για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο και 
συγκεκριμένα της διαίρεσης ως αντίστροφο του πολλαπλασιασμού, σε μαθητές της Γ’ Δημοτικού. Η 

εργασία δομείται ως εξής: αρχικά αναπτύσσονται οι θεωρητικοί άξονες της έρευνας, περιγράφεται η 

ερευνητική μεθοδολογία και η παρέμβαση. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.   

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται οι θεωρητικοί άξονες της εργασίας. Ο ένας αναφέρεται στη 
σχέση της ψηφιακής αφήγησης με την εκπαίδευση και ο άλλος στη διδασκαλία των μαθηματικών 

στο Δημοτικό και συγκεκριμένα στην εκμάθηση της οριζόντιας διαίρεσης.  

2.1. Ψηφιακή Αφήγηση  

Ο όρος Ψηφιακή Αφήγηση ή Digital Storytelling αναφέρθηκε πρώτη φορά από τους J. Lambert 

και D. Atchley το 1993 σε ένα εργαστήριό τους στο Πανεπιστήμιο του Berkeley της Καλιφόρνιας 
(Center for Digital Storytelling, http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/). Έκτοτε έχουν δοθεί πολλοί 

ορισμοί για την ψηφιακή αφήγηση. Σύμφωνα με τον ορισμό του Κέντρου Ψηφιακής αφήγησης 

(CDS) αλλά και τον Lathem, (2005, όπ. αναφ. στο Μπράτιτσης, 2014:118) «η ψηφιακή αφήγηση 
αποτελεί το συνδυασμό της παραδοσιακής αφήγησης με πολυμεσικά στοιχεία και ενδεχομένως με 

ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας, οι ιστορίες που προκύπτουν έχουν μικρή διάρκεια και μπορούν να 
διανεμηθούν με διάφορους τρόπους». 

Η είσοδος των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της διαχρονικής 

παρουσίας του αφηγήματος σε κάθε ανθρώπινη εκδήλωση. Η ψηφιακή αφήγηση με τις δυνατότητες 
που προσθέτουν το διαδίκτυο και οι ψηφιακές κάμερες αποτελεί πλέον έναν τρόπο να λέγονται 

ιστορίες στην ψηφιακή εποχή (Μεϊμάρης, 2013). Η χρήση της μπορεί να γίνει σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης αρκεί να προσεγγιστεί κατάλληλα για την ηλικιακή ομάδα, στην οποία απευθύνεται 

(Robin, 2008). Η ένταξή της σε εκπαιδευτικά προγράμματα σημαίνει παραγωγή έργων από και για 

τους μαθητές δίνοντας τους ισχυρά κίνητρα (Μελιάδου, κ.α, 2011).  
Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη με διάφορους τρόπους (Μπράτιτσης, 

2015). Μπορεί να δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό και να αξιοποιηθεί για την παρουσίαση 
σύνθετων εννοιών με πιο ελκυστικό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή αποτελεί το έναυσμα μιας 

διδακτικής παρέμβασης ή το εισαγωγικό στάδιο μιας από τις επιμέρους φάσεις της. Μια δεύτερη 
περίπτωση είναι η δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας από τους ίδιους τους μαθητές. Αποτελεί 

συνήθως την καταληκτική φάση/δραστηριότητα μιας διδακτικής παρέμβασης και αξιοποιείται για 

τον έλεγχό του γνωστικού αποτελέσματος και της αφομοίωσης της διδαχθείσας ύλης.  
Στην παρούσα εργασία ακολουθείται η πρώτη προσέγγιση, όπου ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί την 

ψηφιακή ιστορία για τη διδασκαλία ενός δύσκολου αντικειμένου με εναλλακτικό τρόπο. 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
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2.2. Μαθηματικά και αφήγηση στο δημοτικό  

Τα μαθηματικά αποτελούν ένα πεδίο, που προκαλεί δυσαρέσκεια στους περισσότερους 

μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς θεωρούν ότι απαιτούν «ειδικές ικανότητες». Έτσι, πιστεύουν 
ότι τα μαθηματικά είναι δύσκολα, αφηρημένα, με αποτέλεσμα να αποκτούν αρνητικές στάσεις 

απέναντι σε αυτά (Ignacio, et al. , 2006). Αυτή η αρνητική στάση εμφανίζεται γύρω στην ηλικία των 
εννέα με έντεκα, με αποτέλεσμα ο μαθητής να μένει πίσω στη μαθησιακή διαδικασία και στην 

ανάπτυξη της γνωστικής του ικανότητας, που πολλές φορές τον συνοδεύει ως την ενήλικη ζωή 

(Σκουμπουρδή, 2005). Το άγχος που δημιουργείται αποτελεί μια πολυπαραγοντική αντίδραση του 
ατόμου σε διάφορες μορφές πίεσης και σταδιακά μπορεί οδηγήσει σε φοβία τη «μαθηματικοφοβία», 

όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Αγαλιώτης, 2000).  
Τα παιδιά διαθέτουν μαθηματικές γνώσεις πριν την είσοδο τους στο σχολείο, τις λεγόμενες 

άτυπες γνώσεις. Οι άτυπες γνώσεις αναφέρονται στις ικανότητες και τις γνώσεις που αποκτά το παιδί 

έξω από το σχολείο αλλά και σε αυτές που αποκτά στο σχολείο, χωρίς να τις διδάσκεται (Λεμονίδης, 
2013).  Η άτυπη γνώση των παιδιών θα πρέπει να προσδιορίζεται και να χρησιμοποιείται ως βάση 

για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σχολείο.  
Πριν την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων, που έγινε το 2005, τα βιβλία δεν είχαν 

πολύ μεγάλη σχέση με τον τρόπο σκέψης των παιδιών, τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και τις 

καθημερινές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν (Λεμονίδης, 2001). Μετά την αναθεώρησή τους, η 
διδασκαλία των μαθηματικών προσεγγίζεται βιωματικά, με νέες σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. 

Χρησιμοποιείται το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών και μόνοι τους, οδηγούνται στην ανακάλυψη 
της νέας γνώσης. Συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες με νοερούς υπολογισμούς και εμπλέκονται 

οι νέες τεχνολογίες. 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών δίνουν περισσότερο βάρος στην 
ποιοτική διάσταση της μάθησης και επιδιώκουν την καλλιέργεια θετικών στάσεων. Οι τελευταίες 

μπορούν να καλλιεργηθούν όταν οι δραστηριότητες προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, είναι 
δημιουργικές, παιγνιώδεις (Σκουμπουρδή, 2005). Έτσι, η αξιοποίηση της αφήγησης και των ιστοριών 

μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά, αφού  προσφέρεται για τη δημιουργία μυστηρίου και 

ενδιαφέροντος, προκειμένου να εμπλέξει τους μαθητές και να τους ωθήσει στην αναζήτηση και 
ανακάλυψη της νέας γνώσης. Σύμφωνα με τη Modi (2012) (όπ. αναφ. στο Toor &  Mgombelo, 2015), 

η αφήγηση μαθηματικών ιστοριών, είτε φανταστικών είτε αληθινών ωθούν τους μαθητές να 
σκέφτονται πράγματα, που πριν μπορεί να μην τους είχαν καν περάσει από το μυαλό.  

Στα μαθηματικά, οι αριθμητικές και υπολογιστικές πράξεις, διαχωρίζονται σε απλές και 

σύνθετες. Ο υπολογισμός είναι μια πράξη που μπορεί να γίνει με την χρήση τριών μέσων: α) με την 
αριθμομηχανή, β) με το μυαλό ή νοερά, και γ) με χαρτί και μολύβι. Σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης, 

ο νοερός υπολογισμός θεωρείται από τη μια ως μια βασική μαθηματική ικανότητα, και από την άλλη 
ως μια υψηλού επιπέδου διαδικασία σκέψης.  

Οριζόντιες διαιρέσεις ή απλές διαιρέσεις, είναι οι διαιρέσεις μονοψήφιων αριθμών, διψήφιου με 

μονοψήφιο και γενικά αυτές που μπορούν να λυθούν με ένα βήμα, εκτελώντας συνήθως νοερά την 
αντίστροφη πράξη, έναν πολλαπλασιασμό. Έρευνες έχουν δείξει ότι μια από τις πράξεις που 

δυσκολεύει περισσότερο τους μαθητές είναι η διαίρεση και έχουν συχνά χαμηλές επιδόσεις 
(Λεμονίδης, 2003). Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές, όταν έχουν να κάνουν με 

οριζόντιες διαιρέσεις, που έχουν υπόλοιπο.  

3. Ερευνητική προσέγγιση 

3.1. Μεθοδολογία 

Η εργασία αναφέρεται σε μια πειραματική έρευνα. Επιλέχθηκε με τυχαίο τρόπο μια τάξη Γ  ́
Δημοτικού, που αποτελείται από δυο τμήματα. Ο σκοπός μιας πειραματικής έρευνας είναι η 

διερεύνηση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ φαινομένων. Οι πειραματικές έρευνες χαρακτηρίζονται 
για τον τρόπο χειρισμού της πειραματικής μεταβλητής σκοπεύοντας να παρατηρήσουν την επίδραση 
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της σε μια άλλη μεταβλητή και το αποτέλεσμα, που θα επιφέρει( Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 

2005). Στην παρούσα έρευνα η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η ψηφιακή ιστορία και η εξαρτημένη οι 

απαντήσεις των μαθητών στα φύλλα ελέγχου.  
Αρχικά έγινε κλήρωση αναμεσά στα δυο τμήματα, ώστε να χωριστούν σε πειραματική ομάδα 

και ομάδα ελέγχου. Έπειτα διεξήχθησαν τα pre- και post- test. Κατά την αρχική αξιολόγηση 
συμμετείχαν οι μαθητές του ενός τμήματος, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπήρχε διαφορά στην 

εκτέλεση της διαίρεσης ως αντίστροφο του πολλαπλασιασμού, μετά τη διδακτική παρέμβαση. Αυτοί 

αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα. Η ολομέλεια της πειραματικής ομάδας παρακολούθησε την 
ψηφιακή ιστορία και μετά την αναδιηγήθηκε. Στη συνέχεια ακολούθησε η διανομή και ολοκλήρωση 

του post-test και στις δυο ομάδες. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν ως προς το ποσοστό 
επιτυχίας των μαθητών. 

3.2. Συμμετέχοντες 

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή τριάντα μαθητών/τριων  Γ  ́
Δημοτικού (ηλικίας οχτώ και εννιά ετών), σε σχολείο αστικού κέντρου, κατά το σχολικό έτος 2019-

2020. Οι μαθητές αποτελούν τα δυο τμήματα του σχολείου Γ1 και Γ2.  

3.3. Εργαλεία συλλογής ερευνητικών δεδομένων  

Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση pre- test και post-test, με τη μορφή φύλλων 

αξιολόγησης. Οι μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας συμπλήρωσαν πριν την έναρξη της 
διδακτικής παρέμβασης το pretest και μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης το posttest. Και τα 

δύο φύλλα περιείχαν ασκήσεις οριζόντιας διαίρεσης χωρίς υπόλοιπο και με υπόλοιπο (10 και 8 
συνολικά αντίστοιχα στο κάθε φύλλο) με μονοψήφιο διαιρέτη στις περισσότερες περιπτώσεις (οι 16 

από τις 18 στο σύνολο).  

3.4. Ερευνητικά ερωτήματα  

Το βασικό ερώτημα, που τέθηκε κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ήταν « Μπορεί η 

ψηφιακή αφήγηση στο αντικείμενο των μαθηματικών να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη 
κατανόηση του αντικειμένου από τους μαθητές του δημοτικού;».  

Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Η ψηφιακή ιστορία μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο παρουσίασης της νέας 

γνώσης;  

• Βοήθησε η ψηφιακή ιστορία στη διάγνωση ή στην πρόκληση εννοιολογικής αλλαγής;  

• Βοήθησε η ψηφιακή ιστορία στην ανάπτυξη του νοερού λογισμού; 

• Κατάφερε η ψηφιακή ιστορία να εμπλέξει τα παιδιά και να τα κάνει να απολαύσουν την 

εμπειρία τους, αποτελώντας έτσι ένα ελκυστικό μέσο διδασκαλίας; 

3.5. Σχεδιασμός της ψηφιακής ιστορίας 

Για τη δημιουργία τόσο μιας παραδοσιακής όσο και μιας ψηφιακής ιστορίας ακολουθήθηκαν 
τα εξής βήματα: 

• Σκέψη- Ανάλυση- Ιστορία  

• Καταγραφή - μετατροπή σε σενάριο 

• Συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού  

• Δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να υλοποιηθεί η ψηφιακή ιστορία είναι το Windows 

Movie Maker. Η ψηφιακή ιστορία είναι μυθοπλαστική και εμπνευσμένη από ένα λαϊκό παραμύθι. 
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Δομήθηκε με βάση την πυραμίδα του Freytag και περιλαμβάνει δυο κορυφώσεις ( Freytag, 1900), 

στις οποίες παρουσιάζονται οριζόντιες διαιρέσεις με και χωρίς υπόλοιπο.  

• Έκθεση (exposition) 

• 1ο γεγονός που πυροδοτεί τη δράση (1st inciting incident)  

• Αυξανόμενη δράση (rising action) 

• 1η κορύφωση (1st climax) 

• Φθίνουσα δράση (falling action)  

• Λύση (denouement) 

• 2ο γεγονός που πυροδοτεί τη δράση (2nd  inciting incident) 

• Αυξανόμενη δράση (2nd rising action)  

• 2η κορύφωση (2nd climax)  

• Φθίνουσα δράση (falling action)  

• Λύση (denouement)  

Το βίντεο διαρκεί πέντε λεπτά και τριάντα τέσσερα δευτερόλεπτα και εμπίπτει στο πεδίο της 

ψηφιακής αφήγησης, η οποία κατά μέσω όρο πρέπει να έχει διάρκεια πέντε λεπτά.  

3.6. Η ψηφιακή ιστορία περιληπτικά  

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην αυλή ενός σπιτιού, όπου μεγαλώνει μια ροδιά. Τα παιδιά της 

γειτονιάς παίζουν γύρω της και ανυπομονούν να μεγαλώσει και να φάνε από τους καρπούς της. Η 
ροδιά μεγαλώνει, ανθίζει αλλά τελικά καρποφορεί μόνο έναν καρπό. Εφόσον δεν υπάρχουν καρποί 

για όλους, τα παιδιά καλούνται να μοιραστούν το περιεχόμενο του ενός καρπού. Ο πρωταγωνιστής, 
το παιδί που έχει στο σπίτι του τη ροδιά, θέλει αποκλειστικά δικό του το ρόδι. Παρεμβαίνει, όμως η 

μητέρα του και τους προτείνει να μοιράσουν τα σποράκια του ροδιού βοηθώντας τα να κάνουν μια 
δίκαιη μοιρασιά. Τα παιδιά καταφέρουν να μοιράσουν δίκαια, να κάνουν διαίρεση μερισμού 

ανακαλώντας νοερά την προπαίδεια. Προβληματισμός προκύπτει όταν στα παιδιά προστίθεται ένα 

ακόμα παιδί και η μοιρασιά χρήζει επανάληψης, ενώ παράλληλα καλούνται να διαχειριστούν και το 
υπόλοιπο που προκύπτει.  

3.7. Αποτελέσματα  

3.7.1. Προπειραματική διαδικασία 

Στη διάρκεια της προπειραματικής διαδικασίας δόθηκε στους/στις μαθητές/τριες της 

πειραματικής ομάδας, ένα φύλλο ελέγχου με οριζόντιες διαιρέσεις, για να ελεγχθούν οι 
προηγούμενες γνώσεις τους. Στην πρώτη άσκηση οι διαιρέσεις ήταν χωρίς υπόλοιπο και στη δεύτερη 

με υπόλοιπο. Εντύπωση προκάλεσε η οριζόντια διαίρεση με υπόλοιπο, καθώς η έννοια του 
υπολοίπου ήταν άγνωστη στους/στις μαθητές/τριες, και πολλοί/ες επέλεξαν να μην απαντήσουν τη 

δεύτερη άσκηση. Όπως φαίνεται στο γράφημα 1 τα λάθη ήταν πολύ περισσότερα στη δεύτερη 

άσκηση.  

 
 

Γράφημα 1: Ποσοστά λαθών σε διαιρέσεις με υπόλοιπο και χωρίς, προπειραματικά 
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3.7.2. Μεταπειραματική διαδικασία 

Ακολούθησε η προβολή της ψηφιακής ιστορίας, μόνο στην πειραματική ομάδα. Η ομάδα 

παρακολούθησε το βίντεο με την ψηφιακή ιστορία στον βιντεοπροβολέα της τάξης. Έπειτα ζητήθηκε 
από τα παιδιά να συμπληρώσουν ένα ακόμα φύλλο με οριζόντιες διαιρέσεις, για να διαπιστωθεί η 

επίδραση της ψηφιακής ιστορίας στην κατάκτηση της οριζόντιας διαίρεσης με και χωρίς υπόλοιπο. 
Το ίδιο φύλλο δόθηκε και στην ομάδα ελέγχου έπειτα από τη διδασκαλία της οριζόντιας διαίρεσης 

με τον παραδοσιακό τρόπο, από την εκπαιδευτικό της τάξης.  

Κατά την σύγκριση των απαντήσεων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου 
παρατηρήθηκε ότι:  

• Η ομάδα ελέγχου, που δεν είδε το βίντεο, έκανε τα διπλάσια λάθη από την πειραματική 

ομάδα.  

• Η πειραματική ομάδα έδωσε τις περισσότερες σωστές απαντήσεις. 

• Η πράξη της οριζόντιας διαίρεσης ήταν ήδη γνωστή και για αυτό παρατηρείται μεγάλο 

ποσοστών σωστών απαντήσεων. Το κομμάτι της νέας γνώσης αφορούσε την οριζόντια 

διαίρεση με υπόλοιπο και τους τρόπους εύρεσης του. Έτσι, συγκρίθηκαν οι λανθασμένες 

απαντήσεις στις δυο διαφορετικές ασκήσεις και φαίνονται στο Γράφημα 2.  

 

 

 
Γράφημα 2: Ποσοστά λαθών σε διαιρέσεις με υπόλοιπο και χωρίς- Σύγκριση λαθών των ομάδων 

 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι: 

• Τα λάθη της ομάδας ελέγχου είναι διπλάσια σε σχέση με αυτά της πειραματικής ομάδας. 

• Τα λάθη και των δυο ομάδων στην διαίρεση με υπόλοιπο σε σχέση με την διαίρεση χωρίς 

υπόλοιπο είναι σχεδόν τριπλάσια. 

Επιπλέον, ομαδοποιήθηκαν τα λάθη της πειραματικής ομάδας στα δυο διαφορετικά είδη 
διαιρέσεων, πριν και μετά την παρακολούθηση της ψηφιακής ιστορίας, για να διαπιστωθούν οι 

επιδράσεις της, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1: 

• Τα λάθη στη διαίρεση χωρίς υπόλοιπο μετά την ψηφιακή ιστορία μειώθηκαν κατά το ήμισυ. 

• Τα λάθη στη διαίρεση με υπόλοιπο μειώθηκαν πολύ περισσότερο και πιο συγκεκριμένα, οι  

82 λανθασμένες απαντήσεις μετά τη ψηφιακή ιστορία μειώθηκαν στις 23. 

 
Πίνακας 1: Σύγκριση λαθών πριν και μετά την ΨΙ 

 

Πειραματική ομάδα Διαίρεση χωρίς 

υπόλοιπο 

Διαίρεση με υπόλοιπο Σύνολο 

Λάθη πριν την ΨΙ 16 82 98 

Λάθη μετά την ΨΙ 8 23 31 

Σύνολο 24 105 129 
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Τέλος, παρατηρήθηκε η κατανομή των λαθών στην ανάπτυξη του νοερού λογισμού των 

διαιρέσεων με και χωρίς υπόλοιπο.  

• Οι μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας, που δεν έκαναν κανένα λάθος αυξήθηκαν μετά 

την ψηφιακή ιστορία στη διαίρεση χωρίς υπόλοιπο, από εννέα σε δεκατέσσερις. Το ίδιο ισχύει 

και στη διαίρεση με υπόλοιπο, όπου οι μαθητές/τριες με μηδέν λάθη ήταν τέσσερις και έγιναν 
έξι μετά την ψηφιακή ιστορία. 

• Η έννοια του υπόλοιπου ήταν άγνωστη και πολλοί μαθητές/τριες επέλεξαν να μη λύσουν τη 

δεύτερη άσκηση στο φύλλο αξιολόγησης της προπειραματικής διαδικασίας. Αντιθέτως, μετά 

την ψηφιακή ιστορία όλοι οι μαθητές συμπλήρωσαν την άσκηση και δυο μαθητές μόνο 
έκαναν πάνω από τέσσερα λάθη.  

• Από την ομάδα ελέγχου η πλειοψηφία των μαθητών  έκανε από ένα έως  τέσσερα λάθη και 

στα δύο είδη διαιρέσεων, συγκεκριμένα 12 και 9 αντίστοιχα για τη διαίρεση χωρίς και με 

υπόλοιπο. Αντίθετα με την πειραματική ομάδα που έκανε 0 και 7 λάθη αντίστοιχα. Επίσης 
στην ομάδα ελέγχου μόνο τρεις μαθητές/ τριες  δεν έκαναν λάθος στη διαίρεση χωρίς 

υπόλοιπο και δύο μαθητές στη διαίρεση με υπόλοιπο.  

4. Απαντήσεις ερευνητικών ερωτημάτων 

Εφόσον το δείγμα της έρευνας ήταν πολύ μικρό τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευτούν. Ο 

σκοπός της παρούσας έρευνας με τη διενέργεια της πειραματικής μεθοδολογίας, ήταν να διαπιστωθεί 
αν μπορεί η ψηφιακή αφήγηση στο αντικείμενο των μαθηματικών να οδηγήσει σε 

αποτελεσματικότερη κατανόηση του αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, αν μπορεί να αποτελέσει 

ωφέλιμο εργαλείο στη διδασκαλία της διαίρεσης ως το αντίστροφο του πολλαπλασιασμού μέσω 
νοερών υπολογισμών στη Γ΄ Δημοτικού με σκοπό την κατανόηση και την επίλυση της. Έτσι, 

προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 
Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα που αφορά την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής αφήγησης 

για την παρουσίαση νέας γνώσης, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά, γιατί υπάρχει μεγάλη 

διαφορά στις σωστές απαντήσεις μετά την προβολή της ψηφιακής ιστορίας.  
Επιπροσθέτως, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα και την επιτυχία εννοιολογικής αλλαγής, τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, διότι οι μαθητές/τριες αναδόμησαν και συμπλήρωσαν τις 
γνώσεις τους πάνω στην οριζόντια διαίρεση. Ειδικά στη διαίρεση με υπόλοιπο, η διαφορά των 

λανθασμένων απαντήσεων είναι τεράστια, αφού οι μαθητές/τριες δεν μπορούσαν να αντιληφθούν 
την έννοια του υπολοίπου και τον τρόπο εύρεσής του, και δεν απάντησαν ή έκαναν λάθος στην 

προπειραματική διαδικασία.  

 Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα και την ανάπτυξη του νοερού λογισμού μέσω της ψηφιακής 
ιστορίας, τα αποτελέσματα ήταν πάλι θετικά, εφόσον οι μαθητές/τριες ελαχιστοποίησαν τα λάθη 

τους, κατανόησαν την οριζόντια διαίρεση και τη στρατηγική επίλυσή της, που αναπτύχθηκε μέσα 
στην ιστορία.  

Σε σχέση με το τέταρτο ερώτημα για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/ τριών, ο 

στόχος επετεύχθη διότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και επικρότησαν τον διαφορετικό τρόπο 
διδασκαλίας. Εφόσον το συγκεκριμένο ερώτημα είναι δύσκολο να μετρηθεί, ο ερευνητής για να 

εξάγει συμπεράσματα κρατούσε ημερολόγιο καταγράφοντας τις αντιδράσεις των παιδιών. Σε αυτό 
καταγράφηκαν σχόλια, όπως «δεν είχα σκεφτεί αυτόν τον τρόπο», «μπορώ κι εγώ αν δυσκολεύομαι να 

ξεκινάω να λέω την προπαίδεια από αυτό που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτό που ψάχνω και όχι από την 

αρχή». Επίσης, τα παιδιά θέλησαν να δουν ξανά και την ιστορία, η οποία προβλήθηκε 3 φορές 
συνολικά και ρώτησαν αν υπάρχουν και άλλες ιστορίες για τα μαθηματικά. Επιπλεόν, υπήρξε 

συναισθηματική εμπλοκή και ταύτιση με τους ήρωες της ιστορίας, όπως διαπιστώθηκε από τα σχόλια 
που έκαναν, για παράδειγμα «κι εγώ στην μαμά μου θα τα έδινα αυτά που περίσσευαν», όπως έπραξε 

ο πρωταγωνιστής της ιστορίας ή άλλες ενέργειες τις οποίες ανακαλούσαν για να εξηγήσουν τις λύσεις 

των ασκήσεων στα  post-test. 
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Αναφορικά με τη συμβολή της ψηφιακής αφήγησης, στην καλύτερη κατανόηση του 

αντικειμένου των μαθηματικών διαπιστώθηκε ότι, τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με συμφωνούν 

με την προϋπάρχουσα έρευνα των Μπράτιτση & Μαντέλλου (2019). Το ίδιο ισχύει και για τις 
ερευνητικές υποθέσεις της αποτελεσματικότητας της ψηφιακής αφήγησης για την παρουσίαση της 

νέας γνώσης, της πρόκλησης εννοιολογικής αλλαγής και του ενδιαφέροντος των μαθητών. 
Τα αποτελέσματα σε όλες τις υποθέσεις ήταν θετικά και ενθαρρυντικά. Στα παιδιά 

προκλήθηκαν θετικά συναισθήματα και είδαν τα μαθηματικά μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο που 

βοήθησε στην ανάπτυξη καλύτερη σχέση με το αντικείμενο. 

5. Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη έλαβε χώρα και περιελάμβανε διδακτική παρέμβαση σε ένα μόνο σχολείο, 
οπότε δεν ενδείκνυται η γενίκευση των συμπερασμάτων της. Προτείνεται λοιπόν, η επέκταση της 

έρευνας και σε άλλες σχολικές μονάδες, ώστε το δείγμα να είναι μεγαλύτερο και τα συμπεράσματα 

γενικεύσιμα και η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών σε άλλα θέματα μαθηματικών, καθώς και σε άλλα 
διδακτικά αντικείμενα.  

Επίσης, ενδιαφέρον θα είχε η διεξαγωγή της έρευνας σε άλλες ομάδες παιδιών ηλικιακά, σε 
παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σε παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, σε παιδιά 

ολογοθέσιων σχολείων, ώστε να σχηματιστεί μια πιο αντιπροσωπευτική άποψη για την επίδραση της 

ψηφιακής αφήγησης, αλλά και να επιβεβαιώσουν ή  να γενικεύσουν τα πορίσματα της παρούσας 
έρευνας. 

Τέλος, ερέθισμα αποτελεί η επέκταση της έρευνας σε ψηφιακά ενήμερες τάξεις όπου ο 
εκπαιδευτικός κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών,  με απώτερο σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση 

των ευρημάτων με αυτά της παρούσας έρευνας. 
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Περίληψη 

Η έννοια της αλγοριθμικής σκέψης, παρόλο που μάλλον στερείται πλήρους νοηματοδότησης 

και αποσαφήνισης, μπορεί να θεωρηθεί ως μια αναπαράσταση μιας σειράς ενεργειών (βημάτων), η 

οποία ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων. Για αυτό, κυρίως, τον λόγο, η 
αλγοριθμική σκέψη είναι πολλαπλώς συνδεδεμένη με τα Μαθηματικά, τα οποία αξιοποιεί κατά την 

ανάδειξη, καλλιέργεια και προώθησή της. Η υπολογιστική σκέψη, μολονότι και για αυτή απουσιάζει 
ένας σαφής και ξεκάθαρος προσδιορισμός της, διαφέρει από την αλγοριθμική. Ένας απλοϊκός 

ορισμός σκιαγραφεί την υπολογιστική σκέψη ως την ανθρώπινη ικανότητα διατύπωσης 

προβλημάτων, ώστε οι λύσεις τους να μπορούν να αναπαρασταθούν ως υπολογιστικά βήματα (ή 
αλγόριθμοι), τα οποία, μετέπειτα, πρέπει να εκτελεσθούν από έναν υπολογιστή. Η παρούσα εργασία 

θα παρουσιάσει αρκετές ιδέες και παραδείγματα, που πιθανόν να βοηθήσουν όχι μόνο στην 
καλλιέργεια και την ανάδειξη της αλγοριθμικής και της υπολογιστικής σκέψης αλλά και στην 

αναζήτηση και τον εντοπισμό των σχέσεων, των εξαρτήσεων και των διαφορών μεταξύ τους.  

 
Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά, αλγόριθμος, αλγοριθμική και υπολογιστική σκέψη, πρόβλημα 

1. Εισαγωγή  

Ως αλγόριθμος, στα Μαθηματικά, νοείται μια πεπερασμένη και καλά ορισμένη ακολουθιακή 

σειρά βημάτων (εντολών ή ενεργειών), που μπορεί να επαναλαμβάνονται, η οποία καθορίζει, αν 

εφαρμοστεί σωστά, αποτελεσματικούς τρόπους επιτυχούς αποπεράτωσης μιας (μηχανιστικής, κατά 
βάση) διαδικασίας. Στην Πληροφορική Επιστήμη, ως αλγόριθμος καλείται η διαδοχή λογικών, 

πεπερασμένων και αυστηρά καθορισμένων βημάτων που απαιτούνται για την επίλυση 
συγκεκριμένου προβλήματος, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε γλώσσα κατανοητή από αυτόν 

(γλώσσα μηχανής) ή σε γλώσσα που χρησιμοποιεί όμοια δομή (συμβολική γλώσσα). Ένα 

καθοριστικό, ειδοποιό χαρακτηριστικό ενός υπολογιστικού-συμβολικού αλγόριθμου είναι αυτή η 
δυνατότητα εφαρμοσιμότητάς του σε έναν υπολογιστή (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001).  

Οι αλγοριθμικές διαδικασίες, που σαφώς είναι κατά πολύ παλαιότερες χρονικά των 
υπολογιστικών συστημάτων, είναι συνδεδεμένες και συναρτημένες, μέσω πολλών τρόπων και 

διόδων, με την έννοια της αλγοριθμικής σκέψης. Δοθείσης της σημερινής καταιγιστικής διείσδυσης 

των αλγόριθμων σε κάθε τεχνολογικό κατασκεύασμα, αλλά και στην καθημερινή ζωή ακόμη 
(Μαστρογιάννης, 2020), η ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης μπορεί να καταστεί πολύ επωφελής 

για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Katai, 2015). Η αλγοριθμική σκέψη, που είναι 
ένας ειδικός και ισχυρός τρόπος σκέψης, μαζί με τη φαντασία και τη λογική αποτελούν τις κρίσιμες 

και κομβικές συνιστώσες της ανθρώπινης διανόησης και δημιουργικότητας (Ziatdinov & Musa, 

2012).  
Η υπολογιστική σκέψη, που παλαιότερα ήταν ταυτισμένη με την αλγοριθμική σκέψη (Sysło, 

2015; Denning, 2009), είναι μια θεμελιώδης δεξιότητα ζωής, ειδικά, τώρα, στον σημερινό κόσμο της 
πολλής και ανεξέλεγκτης πληροφορίας. Είναι ένας τρόπος σκέψης, που ξεπερνά κατά πολύ τους 

υπολογισμούς και τον προγραμματισμό και παρέχει ένα πλαίσιο συλλογισμού για πολλά προβλήματα 
και τις λύσεις τους. Η υπολογιστική σκέψη, όπως επινοήθηκε από την Αμερικανίδα Jeannette Wing 

(1956 -), Διευθύντρια, σήμερα, του Ινστιτούτου Επιστήμης Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο της 
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Κολούμπια, δημιουργεί πολλές ευνοϊκές συνθήκες, ώστε να διαμορφωθεί, αρχικά, μια λύση ενός 

προβλήματος, υπό τη μορφή αλγόριθμου, ο οποίος κατόπιν θα «τρέξει» ως πρόγραμμα σε υπολογιστή 

(Lee & Martin, 2017; Sysło, 2015; Wing, 2006).  
Η ανάγκη μιας διδακτικής και μαθησιακής εστίασης στην αλγοριθμική και την υπολογιστική 

σκέψη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβάλλει ως μια εκ των ων ουκ άνευ, 
αν και προκλητική σχολική διαδικασία, που απαιτεί συχνή, οργανωμένη και συστηματική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Katai, 2015; Lu & Fletcher, 2009). Υπό και αυτή την αναγκαιότητα, 

η παρούσα εργασία, στη συνέχεια, θα παρουσιάσει αρκετές ιδέες και παραδείγματα, με κύριο σκοπό 
να αποσαφηνιστούν, περαιτέρω, αυτές οι δυο (όχι και τόσο ξεκάθαρες) έννοιες της αλγοριθμικής και 

της υπολογιστικής σκέψης, δεδομένου ότι πρέπει να αποτελούν κρίσιμες μαθησιακές εξαρτύσεις, 
ακόμη και για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.  

2. Η αλγοριθμική σκέψη  

Η αλγοριθμική σκέψη, αν και ως σημασία δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένη (Μαστρογιάννης, 
2017; Jancarik, 2007), σχετίζεται με την έννοια της δημιουργίας και επεξεργασίας αλγόριθμων και 

θεωρείται ως η προσανατολισμένη στη λεπτομέρεια μελέτη των βηματικών διαδικασιών, οι οποίες 
στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων (Doleck et al., 2017; Lamagna, 2017; 2015; Futschek, 2006). 

Ο καθηγητής L. Nakhleh (2021) του Rice University του Houston, δέχεται ότι η αλγοριθμική σκέψη, 

η οποία επιστρατεύεται κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων (και σαφώς ενισχύει την επίλυση) 
είναι, μια βηματική διαδικασία πέντε σταδίων:  

1. Κατανόηση του προβλήματος.  
2. Διατύπωση του προβλήματος. 

3. Ανάπτυξη ενός αλγόριθμου. 

4. Εφαρμογή του αλγόριθμου.  

5. Απάντηση στο δοθέν πρόβλημα. 

Η αλγοριθμική σκέψη, που δεν απαιτεί, κατά βάση, υπολογιστή αλλά χαρτί και μολύβι, είναι, 
μάλλον, σαν τη μαθηματική σκέψη (Knuth, 1985), έχει μαθηματική κατατομή και χαρακτήρα και 

χρησιμοποιεί τα Μαθηματικά ως μέσο καλλιέργειας και ανάπτυξής της. Είναι αναμφισβήτητο ότι η 

γνώση των Μαθηματικών είναι το πρώτο βήμα αλλά και πολλά ακόμη βήματα, για την ανάπτυξη της 
αλγοριθμικής σκέψης. Σε κάθε περίπτωση, η αλγοριθμική και η μαθηματική σκέψη διέπονται από 

αμφιδρομικότητα, αφού είναι αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρωνόμενες. Γενικά, η αλγοριθμική 
σκέψη παρακινεί τους μαθητές να επινοήσουν έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα λειτουργήσει ως πιθανή 

λύση σε ένα δοθέν πρόβλημα. Στη συνέχεια, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αποδείξουν την ορθότητα 

του αλγόριθμου και να αναλύσουν την πολυπλοκότητά του (Nasar, 2016; Gal-Ezer & Lichtenstein, 
1997). Πράγματι, η αλγοριθμική σκέψη συναρτάται ισχυρά και με την ποσότητα των πόρων (χρόνο, 

χώρο, τυχαιότητα) που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός αλγόριθμου, δηλαδή την πολυπλοκότητα 
του, η οποία είναι θεμελιακή ενότητα του πεδίου της Ανάλυσης των Αλγορίθμων.  

Η αλγοριθμική σκέψη, που έχει την απαρχή της στα αρχαϊκά Μαθηματικά, τα οποία ήταν μόνο 

αλγοριθμικά, είναι η άλλη όψη του νομίσματος της δημιουργίας και της κατανόησης των 
αλγόριθμων. Στις ικανότητες, που την προάγουν και την ισχυροποιούν, μπορούν να συγκαταλεχθούν 

και οι παρακάτω (Μαστρογιάννης, 2017; Nasar, 2016; Ziatdinov & Musa, 2012; Futschek & 
Moschitz, 2010; Jancarik, 2007; Futschek, 2006): 

• Ανάλυση και σαφής οριοθέτηση προβλημάτων. 

• Ακώλυτη και με ευχέρεια εφαρμογή των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων της 

Αριθμητικής.  

• Εντοπισμός των ενδεδειγμένων βημάτων κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 

• Λεπτομερής και ακριβής περιγραφή ενεργειών και μεθόδων. 

• Διάσπαση ενός έργου σε υποέργα. 
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• Επινόηση νέων αλγόριθμων για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.  

• Ορθή εκτέλεση και εφαρμογή αλγόριθμων σε δεδομένα προβλήματα.  

• Εξέταση όλων των ενδεχομένων (γενικών και ειδικών) ενός προβλήματος.  

• Τσεκάρισμα και βελτιστοποίηση, αν απαιτείται, της αποτελεσματικότητας ενός αλγόριθμου. 

• Εντοπισμός προβλημάτων, στα οποία δεν εφαρμόζονται αλγοριθμικές λύσεις. 

• Σωστή περιγραφή ενός αλγόριθμου με λόγια. 

Όλες σχεδόν οι παραπάνω ικανότητες μπορούν να υπάρξουν ως διαστάσεις και παράμετροι της 

σκέψης μαθητών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, παρότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η 

διδασκαλία και η μάθηση της αλγοριθμικής σκέψης, ειδικά στο ελληνικό, μάλλον συμπεριφοριστικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, εξαντλείται στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και, ίσως, και στην 

αναπαράσταση του σημασιολογικού κανόνα του οικείου δεκαδικού αριθμητικού συστήματος. 
Πάντως, επιπλέον της Πληροφορικής και των Μαθηματικών η ενίσχυση της αλγοριθμικής σκέψη 

βελτιώνει την κατανόηση επιτραπέζιων και μη παιχνιδιών, πάζλ και γρίφων αλλά και την κατανόηση 

και άλλων γνωστικών αντικειμένων (Knuth, 1974), όπως για παράδειγμα της Φυσικής, της Χημείας, 
της Γλωσσολογίας και της Μουσικής. 

3. Παραδειγματικές περιπτώσεις προώθησης και ενδυνάμωσης της αλγοριθμικής σκέψης 

Αλγοριθμικοί γρίφοι, παζλ (Levitin & Levitin, 2011) και παιχνίδια (π.χ κύβος του Ρούμπικ) 

καλλιεργούν την αλγοριθμική σκέψη και ακονίζουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
(Μαστρογιάννης, 2018; 2017; Levitin & Levitin, 2011; Backhouse, 2011). Τα παζλ, οι γρίφοι, τα 

παιχνίδια αλλά και, γενικά, διάφορα προκλητικά ψυχαγωγικά μαθηματικά προβλήματα δημιουργούν 

κίνητρα και αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Επιπλέον, επιτρέπουν στους μαθητές όχι 
μόνο να σκέφτονται την επίλυση αυτών των προβλημάτων σε ένα αφηρημένο επίπεδο (Lamagna, 

2017; 2015), αλλά και να την απολαμβάνουν, καθώς η σχολική ατμόσφαιρα της τάξης καθίσταται 
πολύ παροτρυντική, αφού γίνεται διασκεδαστική και παιγνιώδης. Η αλγοριθμική επίλυση 

προβλημάτων μπορεί να θεωρηθεί ως μια άκρως προκλητική εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου 

ότι μπορεί να παρέχει αποτελεσματικές, αυτοματοποιημένες λύσεις σε πολλά ομοιότυπα 
προβλήματα.  

Ένα σχετικό πρόβλημα, που αφορά στο πέρασμα ενός ποταμιού με μια βάρκα, και δέχεται 
αλγοριθμική επίλυση, είναι το εξής (Kordemsky, 1992): «Στη μια άκρη ενός ποταμιού βρίσκονται n 

ενήλικες, 2 παιδιά και μια μικρή βάρκα, η οποία χωράει μόνο έναν ενήλικα ή 1 ή 2 παιδιά. Αν οι 

ενήλικες και τα παιδιά μπορούν να κωπηλατήσουν τη βάρκα, ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός των 
διαδρομών που απαιτούνται, ώστε οι n ενήλικές και τα 2 παιδιά να διασχίσουν το ποτάμι;». 

Στην πρώτη διαδρομή, θα κινηθούν τα δύο παιδιά. Στην απέναντι όχθη, θα παραμείνει το ένα, 
ενώ το δεύτερο παιδί θα επιστρέφει στους ενήλικες. Στην τρίτη διαδρομή θα κινηθεί ένας ενήλικας 

που θα παραμείνει στην απέναντι όχθη, ενώ το δεύτερο παιδί θα επιστρέψει τη βάρκα. Αυτές οι 

τέσσερις διαδρομές έχουν ως αποκλειστικό κέρδος τη μεταφορά μόνο ενός ενήλικα στην αντίπερα 
όχθη (αφού τα δύο παιδιά επέστρεψαν στην αρχή). Αυτό σημαίνει ότι για τη μετάβαση κάθε ενήλικα, 

απέναντι, απαιτούνται 4 διαδρομές. Στo τέλος της (4∙n)ης διαδρομής θα έχουν περάσει όλοι οι n 
ενήλικες το ποτάμι, ενώ στη «βάση» θα βρίσκονται μόνο τα δύο παιδιά. Άρα, ο συνολικός ελάχιστος 

αριθμός διαδρομών είναι 4∙n+1 (n το πλήθος των ενήλικων), που αποτελεί και τη συμβολική 

αναπαράσταση του αλγόριθμου επίλυσης του προβλήματος.  
Άλλα γνωστά προβλήματα που λύνονται αλγοριθμικά είναι (Μαστρογιάννης, 2018): ο 

«Πύργος του Ανόι», ο γνωστός κύβος του Ρούμπικ, προβλήματα διανομής συγκεκριμένης ποσότητας 
νερού, με τη χρήση μόνο δυο δοχείων καθορισμένης χωρητικότητας, καθώς και προβλήματα με 

περιπατητές, που βαδίζουν με συγκεκριμένη ταχύτητα ο καθένας, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να 

διασχίζουν μια σκοτεινή γέφυρα, που χωράει μόνο δυο άτομα κάθε φορά, κρατώντας έναν φακό.  
Έναν άλλο τρόπο προαγωγής αλλά και κεφαλαιοποίησης της αλγοριθμικής σκέψης μπορεί να 

ενεργοποιήσει ένας εκπαιδευτικός, μέσω της αξιοποίησης της σωστής περιγραφής ενός αλγόριθμου 
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με λόγια. Για παράδειγμα, σε μαθηματική-φορμαλιστική γλώσσα, ο μονοσήμαντος αλγόριθμος 

αναπαράστασης του σημασιολογικού κανόνα, σε κάθε αριθμητικό σύστημα βάσης β, για έναν αριθμό 

α είναι ο εξής (όπου τα αi αποτελούν τα στοιχεία του αλφάβητου, για τα οποία ισχύει ο περιορισμός: 
0 ≤ αi < β): 

0

n
i

i

i

a a 
=

= = αn∙βn + αn-1∙βn-1 +…+ α2∙β2 + α1∙β1 + α0∙β0. 

Στο οικείο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα, όπου ισχύει β = 10, η παραπάνω τυπική έκφραση 
(δεκαδικό ανάπτυγμα αριθμού) μπορεί να αποδοθεί, στην καθομιλουμένη γλώσσα, και με λόγια. 

Αυτή η διατύπωση με λόγια της μεθοδολογίας-στρατηγικής, για την ανάλυση του δεκαδικού 
αναπτύγματος ενός αριθμού, μπορεί να είναι και η εξής: «Κάθε ψηφίο πολλαπλασιάζεται με μια 

δύναμη του 10, υψωμένη σε εκθέτη, ο όποιος φανερώνει, τη σειρά (θέση) του ψηφίου κατά την 

αναπαράσταση του αριθμού, αρχίζοντας από το μηδέν και από δεξιά προς τα αριστερά. Στο τέλος, 
δημιουργείται άθροισμα με προσθετέους αυτά τα μερικά γινόμενα, κατά σειρά φθίνοντος μεγέθους». 

Ομοίως, με λόγια, μπορεί να διατυπωθεί και ο παρακάτω σημασιολογικός κανόνας για έναν αριθμό 
α με κλασματικό (δεκαδικό) μέρος, σε ένα σύστημα με βάση β.  

0 1

n m
i j

i j

i j

a a b  −

= =

= +  , με 0 ≤ αi, bj < β. 

Τέλος, οι μαθητές, ως μια άσκηση για την ενίσχυση της αλγοριθμικής σκέψης τους, θα 
μπορούσαν να ενεργοποιηθούν μαθησιακά, ώστε να εντοπίσουν τον αλγόριθμο, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για τη δημιουργία μιας κινηματογραφικής χρωματικής κατασκευής, υπό τη μορφή μιας 

φτερωτής ανεμόμυλου.  
 

  
 

Εικόνα 1: Η διαδοχική περιστροφή ενός τριγώνου δημιουργεί πολύχρωμα δυναμικά σχέδια 
 
Στην παραπάνω εικόνα 1, αποτυπώνονται δυο χαρακτηριστικά ενσταντανέ, κατά την κίνηση 

του σημείου Α. Η κατασκευή, που μπορεί να δημιουργηθεί στο περιβάλλον ενός Δυναμικού 
Συστήματος Γεωμετρίας, αξιοποιεί γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. Συγκεκριμένα, ένα τρίγωνο 

ΑΒΓ, με συνεχείς περιστροφές, ως προς ένα σημείο του (εδώ το Γ), κατά γωνία περιστροφής 45ο, 

αρχικά του ιδίου και, στη συνέχεια της νέας, κάθε φορά, εικόνας του, δημιουργεί το σχέδιο στην 
εικόνα 1 αριστερά (τα τρίγωνα, που σχηματίζονται, χρωματίζονται). Ο δυναμικός μετασχηματισμός 

του αρχικού τριγώνου, μέσω της μετακίνησης των σημείων Α ή Β, προσδίδει αυτή τη χρωματική 
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τριγωνική χρωματική πανδαισία και φαντασμαγορικότητα και πιστοποιεί, πιθανόν, και τη διείσδυση 

και την αξία των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, δείχνοντας ότι τα Μαθηματικά, πολλές φορές 

(αν όχι όλες), επεξηγούν πτυχές και καταστάσεις της απλής καθημερινότητας. Στην εικόνα 1 δεξιά, 
αποτυπώνεται ένα άλλο ενσταντανέ, αποτέλεσμα μιας τυχαίας κίνησης του σημείου Α ή Β.  

4. Αλγοριθμική ή υπολογιστική σκέψη; 

Τα τελευταία χρόνια, η αλγοριθμική σκέψη αλλά και άλλες σχετικές έννοιες, όπως η 

κωδικοποίηση, ο προγραμματισμός και η υπολογιστική σκέψη έχουν αναχθεί σε ύψιστες, θεμελιακές 

εκπαιδευτικές προτεραιότητες, όπως είναι η Αριθμητική, η Γραφή και η Ανάγνωση (Lu & Fletcher, 
2009; Wing 2006). Η υπολογιστική σκέψη, αν και απουσιάζει ένας σαφής και ξεκάθαρος προσδι-

ορισμός της διαφέρει από την αλγοριθμική. Η έννοιά της είναι περίπλοκη και η θεωρητική της φύση 
πολύπλευρη (Li et al., 2020a). Η υπολογιστική σκέψη είναι η ψυχή του υπολογιστή, των 

πληροφοριών, του λογισμικού αλλά και άλλων επιστημονικών κλάδων και η καλλιέργειά της 

συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας για επιστημονική σκέψη των μαθητών (Zheng, 2020). Υπό 
μια έννοια, ως υπολογιστική σκέψη μπορεί να θεωρηθεί το να σκέφτεται κανείς σαν επιστήμονας 

των υπολογιστών (Grover, 2019), καίτοι μια τέτοια θέαση ψαλιδίζει, κατά πολύ, την εννοιολογική 
ευρύτητα της υπολογιστικής σκέψης. Κατά τη μητέρα του σύγχρονου όρου J. M. Wing (2006), η 

υπολογιστική σκέψη είναι ένας τρόπος, μέσω του οποίου οι άνθρωποι λύνουν προβλήματα, και σε 

καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται σαν υπολογιστές. 
Ένας απλοϊκός ορισμός σκιαγραφεί την υπολογιστική σκέψη ως την ανθρώπινη ικανότητα 

διατύπωσης προβλημάτων, ώστε οι λύσεις τους να μπορούν να αναπαρασταθούν ως υπολογιστικά 
βήματα (ή αλγόριθμοι), τα οποία, μετέπειτα, πρέπει να εκτελεσθούν (κυρίως) από έναν υπολογιστή 

(Lee & Martin, 2017; Selby, 2012). Η υπολογιστική μάθηση, ως απόρροια της υπολογιστικής 

σκέψης, είναι επαναληπτική, και απαιτεί αλληλεπίδραση μεταξύ υπολογιστή και ανθρώπου (Cooper, 
Pérez & Rainey, 2010). Κατά τον Denning (2009), η υπολογιστική σκέψη είναι μία από τις βασικές 

πρακτικές και εφαρμογές της επιστήμης των υπολογιστών και περιλαμβάνει την αφαιρετική σκέψη, 
την αξιοποίηση των Μαθηματικών για την ανάπτυξη σχετικών αλγόριθμων, καθώς και την εξέταση 

της ορθής κλιμάκωσης μιας λύσης σε διαφορετικά μεγέθη προβλημάτων. 

O Weintrop et al. (2016) προτείνει να ταξινομηθεί η υπολογιστική σκέψη, που σχετίζεται με τα 
Μαθηματικά και την Πληροφορική, σε τέσσερις κατηγορίες δεξιοτήτων και πρακτικών, οι οποίες θα 

αφορούν: α) στα δεδομένα και τις πληροφορίες, β) στη μοντελοποίηση και τις προσομοιώσεις, γ) στις 
υπολογιστικές επιλύσεις προβλημάτων και δ) στη συστημική σκέψη (επίλυση προβλήματος εντός 

ενός ευρύτερου συστήματος). Άλλος σχετικός ορισμός (Lee & Martin, 2017) περιγράφει την 

υπολογιστική σκέψη ως μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, που περιλαμβάνει επτά στάδια, με 
πρώτο την οργάνωση των δεδομένων και τελευταίο τις αυτόματες λύσεις, ενώ ένας άλλος την 

προσδιορίζει ως μια σειρά από ιδέες και πρακτικές, στις οποίες περιλαμβάνονται έννοιες της 
ανάπτυξης λογισμικού, όπως εντοπισμός σφαλμάτων, επαναχρησιμοποίηση καθώς και διαμοίραση 

αρχείων. Τελευταία, προστέθηκε και η ρομποτική, ενώ η Google, ως εκφάνσεις της υπολογιστικής 

σκέψης, συνυπολογίζει την αναγνώριση αλλά και τη γενίκευση μοτίβων (Google, 2021).  
Κατά τον Psycharis et al. (2018) και τον Doleck et al (2017), η υπολογιστική σκέψη σχετίζεται 

με ένα υποσύνολο σχετικών γνωστικών δεξιοτήτων, όπως αφαίρεση, αυτοματοποίηση, ανάλυση 
δεδομένων, αποσφαλμάτωση, κατάτμηση προβλημάτων σε μικρότερα, καλύτερα διαχειρίσιμα 

κομμάτια, ευρετική, συλλογιστική, αναδρομική σκέψη, αλγοριθμική σκέψη, συνεργατικότητα, 
δημιουργικότητα, αναγνώριση προτύπων, γενίκευση, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων 

(ιδίως οι επτά τελευταίες από αυτές τις δεξιότητες). Μάλιστα, η σύνδεση μεταξύ της υπολογιστικής 

σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων στα Μαθηματικά έχει πολλαπλώς παρατηρηθεί (Niemelä et 
al., 2017).  

Πάντως, η δυσκολία εννοιολογικής περιχάραξης της υπολογιστικής σκέψης μπορεί να 
αποδοθεί στα πολλά ακόμη ανοιχτά επιστημονικά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα (Lee & Martin, 

2017): «ποιος θα πραγματοποιήσει τη λύση (άνθρωπος ή υπολογιστής) και πόσο θα διαφέρει τότε η 
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λύση;», «σε ποιο βαθμό η υπολογιστική σκέψη εξαρτάται από την εκμάθηση του προγραμματισμού;» 

και «ποιες δεξιότητες σκέψης αφορούν στην υπολογιστική σκέψη και δεν έχουν καλυφθεί, ήδη, από 

τη μαθηματική ή την αλγοριθμική σκέψη;».  
Ένας τελευταίος, αναθεωρημένος ορισμός της Wing (2014) οριοθετεί την υπολογιστική σκέψη 

ως την πνευματική δραστηριότητα, η οποία διαμορφώνει ένα πρόβλημα, με σκοπό να δεχτεί αυτό 
μια υπολογιστική λύση. Η λύση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν άνθρωπο ή από μια 

μηχανή. Γενικά, δηλαδή, η υπολογιστική σκέψη δεν αφορά μόνο στην επίλυση προβλημάτων αλλά, 

επίσης, και στη διαμόρφωσή τους.  
Ωστόσο, παρόλη αυτή τη «βαβυλωνία των ορισμών», υπάρχει συνομολόγηση ειδικών 

(Lamprou & Repenning, 2018; Doleck et al., 2017), περί της θεμελιακότητας της υπολογιστικής 
σκέψης, ως μιας απαραίτητης δεξιότητας για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, την οποία όλοι οι μαθητές 

πρέπει να αποκτήσουν. Ο Li et al. (2020a), η Grover (2019) και οι Lamprou & Repenning (2018) 

αλλά και άλλοι προτείνουν, για την υπολογιστική σκέψη, να διδάσκεται αυτή στο μάθημα της 
Πληροφορικής ή να ενσωματώνεται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (ως μια σημαντική 

διεπιστημονική έννοια) παρά να διδάσκεται ως ξεχωριστή ικανότητα ή αντικείμενο. 
Οι προσεγγίσεις και οι πρακτικές για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών 

δεν είναι πάντοτε αυτονόητες (Li et al. 2020b). Στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, κάποιες ιδέες και 

παραδείγματα, που μπορεί να βοηθήσουν στην καλλιέργεια και την ανάδειξη της υπολογιστικής 
σκέψης, καταγράφονται παρακάτω (de Oliveira, Assunção & Prates, 2019; Harrison & Hanebutte, 

2018; Grover, 2018; Bers, 2018; Selby, 2012):  

• Οι μαθητές μαθαίνουν για τους αλγόριθμους, μέσω κάποιων ρουτίνων, που τέμνουν την 

καθημερινή τους ζωή (π.χ. πρωινή έγερση ή βραδινή κατάκλιση). Γράφουν, μετά, κάποιους 
καθημερινούς, δικούς τους «αλγόριθμους».  

• Οι μαθητές δημιουργούν ένα μαθηματικό παιχνίδι με μηχανικά παιχνίδια ή ένα παιχνίδι 

εκπαιδευτικής ρομποτικής, συμμετέχοντας, κιόλας, ει δυνατό, και σε έναν σχετικό 

διαγωνισμό. 

• Οι μαθητές μαθαίνουν προγραμματισμό, καθώς αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

διδασκαλίας της υπολογιστικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων.  

• Οι μαθητές, κατά την επίλυση ενός δύσκολου προβλήματος, επιστρατεύουν την 

προϋπάρχουσα γνώση τους, συνεργαζόμενοι με τους συμμαθητές τους.  

• Οι μαθητές γράφουν έναν «αλγόριθμο», σχετικό με τη λύση π.χ. μιας πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εξίσωσης ή με τη μετατροπή βαθμών Φαρενάιτ σε Κελσίου.  

• Οι μαθητές μαθαίνουν να αξιοποιούν τη μέθοδο της κατάτμησης, δηλαδή το σπάσιμο ενός 
προβλήματος σε μικρότερα κομμάτια, κατά την επίλυση «προκλητικών» προβλημάτων 

«Πρακτικής Αριθμητικής». 

• Οι μαθητές μαθαίνουν να γενικεύουν, μέσω της αναγνώρισης μοτίβων (π.χ. σε ακολουθίες 

αριθμών πολλαπλασίων του 3). 

Τελικά, η υπολογιστική σκέψη, που είναι μια οικουμενική ικανότητα (όπως και η αλγοριθμική 
σκέψη), κάτι πολύ περισσότερο από τον προγραμματισμό και την Επιστήμη των Υπολογιστών (Li et 

al. 2020b; Futschek, 2006), δε συνδέεται, κατά τη γνώμη μας, με την επίλυση αλλά με τη διαμόρφωση 
ενός προβλήματος. Είναι η σκέψη που συναρτάται με την ευκολότερη και αποδοτικότερη συνόψιση 

των δεδομένων, την παρουσίαση, τη μεταφορά, και την επεξεργασία τους, μέσω της χρήσης, κυρίως, 

ενός υπολογιστή. Η ενεργοποίηση και η υιοθέτηση πρόσφορων αλγόριθμων λειτουργούν επικουρικά 
και συμπληρωματικά. Αντίθετα, η αλγοριθμική σκέψη, που δεν είναι εξαρτημένη από υπολογιστή, 

είναι αντιστοιχισμένη με την εύρεση κατάλληλων μεθοδολογιών και ακολουθιακών βημάτων, που 
θα οδηγήσουν στην αυτοματοποιημένη λύση ενός προβλήματος. 

Πάντως, περισσότερο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είναι ανάγκη να καθορισθεί πληρέστερα ο 

σύνθετος χαρακτήρας της υπολογιστικής σκέψης, ώστε να αποσαφηνιστούν ευκρινέστερα οι 
διαφορές της σε σχέση με την αλγοριθμική σκέψη, καθώς, σύμφωνα με τους παρατιθέμενους 
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ορισμούς της βιβλιογραφίας, οι δυο αυτές οριοθετήσεις της σκέψης είναι αλληλοσυμπληρωνόμενες, 

αλληλεπικαλυπτόμενες, ασαφείς και συγκεχυμένες.  

5. Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Ένα από τα πλέον στρυφνά, ασφυκτικά και αδυσώπητα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
σύγχρονος άνθρωπος είναι η δάμαση, η διαχείριση και το φιλτράρισμα της συνεχούς και 
καταιγιστικής πληροφορίας, από την οποία, καθημερινά και αλλεπάλληλα, σφυροκοπείται. Στη 
φαρέτρα του, ωστόσο, ως σημαντικά αντισταθμιστικά όπλα σε αυτή την τεράστια πρόκληση, ο 
άνθρωπος μπορεί να τοποθετήσει και την κριτική, την αλγοριθμική και την υπολογιστική σκέψη. Η 
αντιπαράταξη και των τριών αυτών μορφών σκέψης, στον σημερινό βομβαρδισμό πληροφοριών, 
προσφέρει πολλά περιθώρια στοχευμένης δράσης, η οποία είναι πιθανό να οδηγήσει στην 
αναζητούμενη λύτρωση από τη μέγγενη της ανελέητης πληροφορίας.  

Η αλγοριθμική και η υπολογιστική σκέψη, που αποτέλεσαν το αντικείμενο μελέτης της 
παρούσας εργασίας, είναι οικουμενικές έννοιες, αμφότερες ταγμένες στην καλλιέργεια και 
εξυπηρέτηση της ύψιστης ανθρώπινης διανόησης, της ανάπτυξης, δηλαδή, δεξιοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων, πάντοτε, ασφαλώς, σε συνθήκες αμοιβαίας απόκτησης ωφελημάτων με αυτή. Η 
επίλυση προβλημάτων είναι, σαφώς, κρίσιμη και θεμελιακή ενότητα της ορθολογικής διαχείρισης 
των πληροφοριών. 

Αν και οι εννοιολογικές οριοθετήσεις των δυο αυτών μορφών σκέψης είναι, προς το παρόν, 
πλημμελείς, αντικρουόμενες και αλληλοκαλυπτόμενες, η σπουδαιότητά τους, επ’ ουδενί, δεν τίθεται 
υπό διαπραγμάτευση. Η ενεργοποίηση της αλγοριθμικής σκέψης, παρόλο που κάποιος μπορεί να της 
προσάψει μια συμπεριφοριστική κατατομή, προσφέρει (πέραν των άλλων όπως για παράδειγμα 
ενίσχυση δεξιοτήτων αναζήτησης βέλτιστων αλγόριθμων) και γρήγορες αυτοματοποιημένες λύσεις 
για πολλά σχετικά ομοειδή προβλήματα. Βέβαια, πέραν του συμπεριφοριστικού πλαισίου της 
εφαρμογής του έτοιμου αλγόριθμου για την επίλυση ενός προβλήματος, οι μαθητές, με την 
καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης τους, μπορούν να αναπτύσσουν και να εφευρίσκουν οι ίδιοι, 
κατά μόνας ή σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους, δικούς τους αλγόριθμους επίλυσης· ένα 
γεγονός, ασφαλώς, που έχει υπέρτερη μαθησιακή αξία.  

Η υπολογιστική σκέψη, που μπορεί να θεωρηθεί ως υπερσύνολο της αλγοριθμικής σκέψης 
(οπότε έχει πολλά κοινά στοιχεία μαζί της), είναι αυτή που θα δώσει τη δυνατότητα στον μαθητή να 
σχεδιάσει και να διαμορφώσει ένα πρόβλημα, το οποίο θα επιλυθεί στη συνέχεια μάλλον από έναν 
υπολογιστή. Φυσικά, οι γνωστικές διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης είναι πολλές, μια αλήθεια 
που είναι ικανή να καταδείξει την πολυπλοκότητα και την πολυσυνθετότητα της έννοιας.  

Τα παραδείγματα, που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία, ίσως συμβάλλουν, κατά τι, 
στη σχολική μεθερμήνευση και αναπλαισίωση αυτών των δυο σημαντικών εννοιών, οι οποίες 
τέμνουν οριζόντια, εξυπηρετώντας και ενισχύοντας πολλά γνωστικά αντικείμενα, ακόμη και της 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το ξεκαθάρισμα των πληροφοριών, η επίλυση προβλημάτων, η 
αυτοματοποίηση, η αφαίρεση και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας είναι οι σημαντικότερες 
γνωστικές παρακαταθήκες της αλγοριθμικής και της υπολογιστικής σκέψης. Για αυτό, τις δυο αυτές 
ύψιστες νοητικές λειτουργίες και δεξιότητες της σκέψης, το σύγχρονο σχολείο έχει την παιδαγωγική 
υποχρέωση να τις καλλιεργεί και να τις προμοτάρει, ίσως και ως γενικές απόψεις ζωής. Άλλωστε ο 
Μάρκος Αυρήλιος το είχε δηλώσει και επιβεβαιώσει ξεκάθαρα, εδώ και 1.850 χρόνια (Lee, 2014): 
«Πολύ λίγα χρειάζονται για μια ευτυχισμένη ζωή. Όλα είναι μέσα μας, στον τρόπο σκέψης μας». 
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Περίληψη 

Η πανδημία που προκλήθηκε από τον COVID-19 επηρέασε τον παγκόσμιο πληθυσμό 
ποικιλοτρόπως, αφήνοντας το στίγμα του σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Πέρα από τις 

δραματικές επιπτώσεις στην υγεία, σημαντικότατες συνέπειες παρατηρήθηκαν στις μετακινήσεις, το 

εμπόριο, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, το περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
αλλαγών, ρευστότητας και αβεβαιότητας, πολλές αλλαγές περιήλθαν στον τρόπο με τον οποίο 

παρέχεται η εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες. Αυτή η εργασία εστιάζει την προσοχή της στις 
αλλαγές που εντοπίστηκαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση 

των κοινωνικών λειτουργών, μέσα από το πρόγραμμα της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου 

Frederick (Κύπρος). Το Πανεπιστήμιο, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, κατάφερε άμεσα να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών Κοινωνικής 

Εργασίας, χωρίς να παρατηρηθεί καμία έκπτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και όσον 
αφορά την πρακτική άσκηση. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για να καταστεί εφικτό να προσφερθεί υβριδική εκπαίδευση στους φοιτητές, δηλαδή ένας 

συνδυασμό της παραδοσιακής διδασκαλίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της 
υποστήριξης της τεχνολογίας. Επίκεντρο αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και η συζήτηση 

των υπέρ και των κατά των δύο μεθόδων εκπαίδευσης, όπως και προτάσεων για την παροχή 
βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών. 

 

Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υβριδική εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
πανδημία, COVID-19. 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Κιουλάνη (2007) η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δύναται να καλύψει τις 

μακροχρόνιες απαιτήσεις των επαγγελματικών αναγκών των εκπαιδευτικών δίνοντας νέες 

προοπτικές στους εκπαιδευόμενους.  
Η ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας έχει προκαλέσει μια καταλυτική δυναμική 

στον τομέα της εκπαίδευσης (Stantchev κ.ά., 2014). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιείται 
για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων 

των φοιτητών καθώς επίσης και των επαγγελματιών. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνήθως έχει τη 

μορφή της διαδικτυακής εκπαίδευσης, χρησιμεύει ως μέσο για τη συνεχή επιμόρφωση, 
προσφέροντας εμπλουτισμό γνώσεων στους εκπαιδευόμενους. Τα τεχνολογικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η τηλεδιάσκεψη, βίντεο, 
ηλεκτρονικά μαθήματα (e-learning), διαδικτυακά σεμινάρια και συνέδρια, εικονικές τάξεις (Burns, 

2011).  
Η εξ αποστάσεως  εκπαίδευση των φοιτητών βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ηλεκτρονική 

μάθηση κατά την οποία κάποιος μαθαίνει και εκπαιδεύεται μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών 
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υπολογιστών. H εκπαίδευση των φοιτητών με αυτή τη διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε εκπαίδευση 

με σύνδεση (online) και εκπαίδευση χωρίς σύνδεση (offline) (Clark, 2016). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάθηση μπορεί να λάβει χώρα τόσο εντός όσο και εκτός της 
τάξης. Μπορεί να είναι είτε αυτό-καθοδηγούμενη, είτε καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτή, επίσης 

μπορεί να είναι ασύγχρονης ή σύγχρονης μορφής. Ο όρος που έχει επικρατήσει για το σκοπό αυτό 
είναι, μεικτή ή υβριδική εκπαίδευση (Mitchell, 2009). 

Σύμφωνα με τον Moller (2009), η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται με τη μορφή 

ασύγχρονης μάθησης όπου ο εκπαιδευτής έχει την υποχρέωση αλλά και δυνατότητα να προετοιμάζει 
το εκπαιδευτικό υλικό αποθηκεύοντας το σε κάποιο ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. e-learning) και οι 

εκπαιδευόμενοι, οι φοιτητές με τη σειρά τους, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτό το 
υλικό και να το μελετήσουν στο δικό τους χώρο και χρόνο.  Με τη μέθοδο αυτή, η επικοινωνία μεταξύ 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου δεν γίνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο αλλά με αποστολή και λήψη 

e-mails και με ομάδες συζήτησης. 
Επίσης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται με σύγχρονη μάθηση όπου ο 

εκπαιδευόμενος συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία σε πραγματικό χρόνο μέσω του 
διαδικτύου. Η μορφή μάθησης αυτή έχει πολλά κοινά σημεία με την παραδοσιακή εκπαίδευση που 

πραγματοποιείται εντός μίας αίθουσας διδασκαλίας, με τη διαφορά ότι ο εκπαιδευτής και οι 

εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε μια εικονική αίθουσα, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας. Συνήθως, σε αυτή η μορφή εκπαίδευσης υπάρχει η 

δυνατότητα καταγραφής της συνεδρίασης σε βίντεο και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τη δουν και 
σε δεύτερο χρόνο (Clark, 2016). 

2. Πλεονεκτήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια προηγμένη τεχνολογικά μέθοδος διδασκαλίας, 
επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και μάθησης, η οποία παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει λιγότερο οικονομικό κόστος στους φοιτητές και 
εκπαιδευόμενους εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέσουν λιγότερα 

μεταφορικά έξοδα στη μετακίνηση τους προς το πανεπιστήμιο ή στο χώρο που παρέχεται η 

εκπαίδευση. Συνήθως, τα προγράμματα ενός πανεπιστημίου όταν προσφέρονται εξ αποστάσεως, 
προσφέρουν πιο οικονομικά δίδακτρα από τα αντίστοιχα που διδάσκονται δια ζώσης (Moore, 2011). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση φαίνεται να καταρρίπτει τα σύνορα με διεθνείς ευκαιρίες 
συνεργασίας, διευκολύνοντας τον εκπαιδευόμενο ως προς την προσβασιμότητα στην πληροφόρηση 

αλλά και εκμηδενίζοντας το κόστος, μέσω της εξοικονόμησης πόρων, υπηρετώντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο την ισότιμη πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου (Guemide κ.ά., 2011). Η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά με την παραδοσιακή μέθοδο ως προς τον τρόπο 

διδασκαλίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις εκπαιδευόμενων ατόμων δείχνει να υπερτερεί (Σύψας κ.ά., 
2013).  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν απαιτεί φυσική παρουσία στο χώρο εκπαίδευσης. Αυτό 

προϋποθέτει ευελιξία και βολικό τρόπο εκπαίδευσης για το λόγο ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
επιλέξουν το χώρο τον οποίο θέλουν να διαβάσουν, να μελετήσουν ή να παρακολουθήσουν την 

εκπαίδευση. Στην ασύγχρονη εκπαίδευση αλλά και στην σύγχρονη εκπαίδευση εφόσον 
καταγράφεται σε βίντεο, μπορούν να σταματήσουν και να ξεκινήσουν όποτε θέλουν και να 

ανατρέξουν όσες φορές θέλουν σε κάποιο σημείο μιας διάλεξης και των σημειώσεων του μαθήματος. 
Η ευελιξία όπως και η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία αποτελούν ένα βασικό πλεονέκτημα 

ως προς το χώρο και το χρόνο. Τα πλεονεκτήματα χρήσης της εξ αποστάσεως μάθησης είναι 

σημαντικά, για το λόγο ότι πρόκειται για εναλλακτική πρακτική που συνδυάζει τόσο τον 
παραδοσιακό όσο και καινοτόμο τρόπο, την επικοινωνία δια ζώσης και την επικοινωνία μέσα από το 

διαδίκτυο, τη σύγχρονη και την ασύγχρονη μάθηση (Βορβή και Παπαγάλου, 2013). 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση και προσφέρει προσωπική 

ανάπτυξη και βελτίωση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να 
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ξεπεράσουν δυσκολίες όπως είναι ο χρόνος και η φυσική παρουσία σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Για 

παράδειγμα, κάποιος ο οποίος διαμένει στην επαρχία, πιθανόν να μην έχει τις ίδιες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης με κάποιον ο οποίος διαμένει στην πόλη. Επίσης, με την εξ αποστάσεως ως μέθοδο 
διδασκαλίας δεν παρεμποδίζονται οι άλλες δραστηριότητες της καθημερινότητας του 

εκπαιδευόμενου. Επίσης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσαρμόζεται στις ξεχωριστές ανάγκες του 
κάθε εκπαιδευόμενου για το λόγο ότι του επιτρέπει να ελέγξει το ρυθμό του μαθήματος, ανάλογα με 

τις ανάγκες και τις δυνατότητες του και μπορεί να επιλέξει τον δικό τους τρόπο και τόπο μελέτης. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκμηδενίζει τις αποστάσεις 
παρέχοντας ελευθερία και ανεξαρτησία στα προγράμματα σπουδών της επιλογής των 

εκπαιδευόμενων, αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί στο χώρο και το χρόνο (Guemide κ.ά., 2011, 
Κιουλάνης, 2007).  

Σημειώνεται ως αποτελεσματικότερη μέθοδος μάθησης και ικανοποιεί τους εκπαιδευόμενους 

σε υψηλότερο βαθμό, εξαιτίας της ενεργού συμμετοχής και αλληλεπίδρασής τους, γεγονός που 
εγγυάται υψηλού επιπέδου κατάρτιση (Γκελαμέρης, 2015). Επιπρόσθετα, ενθαρρύνει έναν ιδιαίτερο 

τρόπο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με έρευνες, υποστηρίζουν ότι η διαδικτυακή 
αλληλεπίδραση ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και την ουσιαστική συζήτηση στα chat, στα 

forums, αλλά και στις τηλεδιασκέψεις. Ο εκπαιδευόμενος συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους , 

συμμετέχει σε ομάδες, καλλιεργεί την κριτική του σκέψη και τις ιδιαίτερες δεξιότητές του, ενώ 
αυξάνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή του. Ο εκπαιδευόμενος δεν είναι, πλέον, ο παθητικός 

δέκτης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά ενεργό μέλος αυτής. Από την άλλη, ο εκπαιδευτής έχει 
τη δυνατότητα να εμπλουτίζει και να ενημερώνει κάθε φορά το υλικό που διαχειρίζεται και να το 

επαναχρησιμοποιεί ανά πάσα ώρα και στιγμή (Mitchell, 2009; Clark, 2016). 

3. Μειονεκτήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκτός από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, παρουσιάζει και 

ορισμένα μειονεκτήματα. Σύμφωνα με τον Mitchell, (2009), ένα απ’ τα σημαντικότερα 
μειονεκτήματα είναι το γεγονός ότι απουσιάζει η φυσική παρουσία και η κατά πρόσωπο επικοινωνία 

μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου. Η απουσία σημαντικών μηχανισμών μάθησης που ήταν 

εφικτοί με τη δια ζώσης επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου (για παράδειγμα, η γλώσσα του 
σώματος), έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται τυπικές και απρόσωπες σχέσεις μεταξύ τους. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευόμενοι συνηθίζοντας τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης, παρουσιάζονται 
πιο επιφυλακτικοί, και δυσκολεύονται στο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα μ’ αποτέλεσμα να 

νιώθουν ανασφάλεια, απομόνωση και άγχος. 

Ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας είναι και η ανάγκη κατάρτισης και εξοικείωσης των 
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία με τις νέες τεχνολογίες. Οι εκπαιδευόμενοι, εκτός απ’ 

την ενασχόλησή τους με το γνωστικό αντικείμενο, οφείλουν να εξοικειωθούν και να μάθουν να 
χειρίζονται τα εκάστοτε τεχνολογικά εργαλεία όπως chat, forum και e–mail (Ντρενογιάννη και 

Λιάμπας, 2015). 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να αφιερώνουν σημαντικό χρόνο στην προετοιμασία του μαθήματος, 
στη δημιουργία και ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην επικοινωνία με τους 

εκπαιδευόμενους τους. Σε μερικές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα νέα 
δεδομένα που φέρνει η τεχνολογία στην εκπαίδευση και τη μάθηση, ως αποτελέσματα να 

επιβαρύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους εκπαιδευομένους. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να κατέχουν τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς επίσης η αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού 

μπορεί να είναι επιβαρυντικός παράγοντας στην οικονομική κατάσταση των εκπαιδευομένων 
(Ντρενογιάννη και Λιάμπας, 2015; Χλαπάνης, 2006). 

Σημαντικό μειονέκτημα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τα διάφορα τεχνολογικά 
προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η αργή σύνδεση  στο διαδίκτυο, 

η χρήση παλαιών υπολογιστών μπορεί να καταστήσει την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 
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δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη. Σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος αγοράς του κατάλληλου 

εξοπλισμού αποτελεί το κύριο πρόβλημα εφαρμογής και υλοποίησης της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.  

4. Μεθοδολογία της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου η οποία δίνει τη δυνατότητα στους 
ερευνητές να παρατηρήσουν τους συμμετέχοντες σε συγκεκριμένο περιβάλλον και συγκεκριμένες 

συνθήκες. Η έρευνα πεδίου είναι κατάλληλη, για ζητήματα που η μελέτη τους είναι επιτυχής όταν 

διεξάγεται στις συνθήκες που αυτά γεννιούνται και αναπτύσσονται, ώστε να παρακολουθεί κάποιος 
εύκολα τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε αυτά με τη πάροδο του χρόνου. Στην έρευνα 

καταγράφηκαν παρατηρήσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία εφαρμόστηκε 
υποχρεωτικά σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συμβατικών προγραμμάτων σπουδών 

Κοινωνικής Εργασίας τα έτη 2020-2021, λόγω της πανδημίας COVID-19.  

5. Συζήτηση 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι αλλαγές που περιήλθαν στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών, μέσα από το 
πρόγραμμα της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Frederick (Κύπρος). Σκοπός αυτής της 

εργασίας είναι η παρουσίαση και συζήτηση των υπέρ και των κατά των δύο μεθόδων εκπαίδευσης 

όσον αφορά την εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών. 
Διαπιστώθηκε ότι η μετατροπή της δια ζώσης εκπαίδευσης σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

έφερε σημαντικές αλλαγές στους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε τομείς όπως είναι η καθημερινότητα 
τους, η μελέτη, η κοινωνική συναναστροφή με φίλους και συμφοιτητές τους αλλά και η καθημερινή 

επαφή με το πανεπιστήμιο και το ακαδημαϊκό προσωπικό. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχει το έτος 

και το επίπεδο σπουδών των φοιτητών/τριών, το οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, η εργασία της 
οικογένειας και των φοιτητών, η οικογενειακή κατάσταση όπως και οι σχέσεις με την οικογένεια. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της Κοινωνικής Εργασίας παρουσιάζονται να είναι 
πολύ πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στις ακαδημαϊκές τους ευθύνες και να δηλώνουν ότι με 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αντιμετώπισαν οποιοδήποτε πρόβλημα στη φοίτηση τους. 

Αντίθετα, σε περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών οι οποίοι διαμένουν σε άλλες επαρχίες ή 
σε αγροτικές περιοχές, υποστηρίζουν ότι ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στη μετακίνηση τους και λιγότερα 

έξοδα μετακίνησης, καθώς πλέον δεν χρειάζεται να μετακινούνται από το σπίτι τους προς το χώρο 
του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με έρευνα των Μπίκου και Τζιφόπουλου (2013) και Παπαδάκη (2014),  

οι εκπαιδευόμενοι αξιολόγησαν θετικά τη συμμετοχή τους σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

δήλωσαν ότι η εκπαίδευση ενίσχυσε την τεχνολογική τους κατάρτιση, συνέβαλε στην εξοικονόμηση 
χρόνου, κόπωσης και πόρων, ενώ υπήρχε η δυνατότητα εκμετάλλευσης του εκπαιδευτικού υλικού. 

Επίσης, παρατηρείται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αποτελεσματική σε εκπαιδευόμενους  
από απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές και  προσφέρει ισότιμη συμμετοχή και χαμηλό κόστος 

συμμετοχής.  

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτήτριες Κοινωνικής Εργασίας θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκπαίδευσης, η οποία τους παρέχει τις ίδιες 

ευκαιρίες εκπαίδευσης με την δια ζώσης εκπαίδευση. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται και 
από τους τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίοι δηλώνουν πολύ 

ευχαριστημένοι με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Σύμφωνα με έρευνα των Popovici 
και Mironov (2015) και Ντρενογιάννη και Λιάμπας (2015), υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές/τριες είναι 

καλά ενημερωμένοι και γνώστες με τη χρήση της τεχνολογίας και χρησιμοποιούν ήδη αυτές τις 

τεχνολογίες για να υποστηρίξουν τη μαθησιακή τους εξ αποστάσεως διαδικασία. Οι Παρασκευά και 
Ζερβού (2014), Hubackova και Klimova (2013) και Hubackova (2013) υπογραμμίζουν ότι ο θεσμός 

της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης αποτελεί τον πλέον κατάλληλο και ευέλικτο τρόπο επιμόρφωσης. 
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Από την άλλη πλευρά, σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες Κοινωνικής 

Εργασίας παρουσιάζονται να υπάρχουν δυσκολίες να προσαρμοστούν με τις νέες συνθήκες 

εκπαίδευσης. Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες φαίνεται να έχουν έντονη δυσκολία να ξεπεράσουν το 
γεγονός ότι αποφοίτησαν από το λύκειο αλλά ουσιαστικά δεν φοιτούν σε «κανονικό» πανεπιστήμιο 

αλλά φοιτούν εξ αποστάσεως. Ουσιαστικά οι πρωτοετείς δυσκολεύονται να έχουν ομαλή μετάβαση 
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην τριτοβάθμια λόγω της πανδημίας και της αδυναμίας να έχουν 

φυσική παρουσία στο πανεπιστήμιο. Γεγονός που δυσκολεύει τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες είναι 

ότι δεν μπόρεσαν ακόμη να ενταχθούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα, να μάθουν τον σωστό τρόπο 
μελέτης και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους. 

Σε μερικές περιπτώσεις, παρατηρείται ότι τόσο οι μεταπτυχιακοί όσο και οι προπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες νιώθουν έντονο άγχος στην περίοδο των εξετάσεων οι οποίες πραγματοποιούνται 

μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας Safe Exam Browser. Ο λόγος που 

νιώθουν άγχος είναι μήπως αντιμετωπίσουν τεχνικά ή τεχνολογικά προβλήματα κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων και τα οποία να μην μπορούν να επιλύσουν οι ίδιοι από μόνοι τους. Αυτό το εμπόδιο 

ξεπεράστηκε γρήγορα με τη βοήθεια και την στήριξη των τεχνικών του πανεπιστημίου καθώς επίσης 
και με την υποστήριξη τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του διοικητικού προσωπικού.  

Ένα εμπόδιο το οποίο παρουσιάστηκε με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν 

η οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Οικογένειες οι οποίες επηρεάστηκαν οικονομικά κατά την 
περίοδο της πανδημίας και κάποιος από τους δύο γονείς ή και οι δύο γονείς έχασαν την εργασία τους 

ή αναστάλθηκε η εργασία τους για ένα χρονικό διάστημα, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν να 
ανταπεξέλθουν με το οικονομικό κόστος και βάρος για αγορά εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, κάμερα, μικρόφωνα, κτλ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το Πανεπιστήμιο στάθηκε αρωγός 

και βοήθησε οικονομικά αυτούς τους φοιτητές/τριες, παρέχοντας τους τον αναγκαίο εξοπλισμό για 
να μην χάνουν μαθήματα και για να μπορούν να φοιτήσουν όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές. 

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι περισσότεροι φοιτητές/τριες μπόρεσαν να ενταχθούν ομαλά στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών/τριων παρατηρήθηκε ότι λόγω της 

πανδημίας και του εγκλεισμού στο σπίτι τους, προέκυψαν διάφορά οικογενειακά προβλήματα τα 

οποία επηρέασαν και την ακαδημαϊκή τους επίδοση και απόδοση. Υπήρξε περίπτωση φοιτητή, ο 
οποίος δεν είχε προσωπικό χώρο για να μπορεί να διαβάσει και να συγκεντρωθεί στη μελέτη του 

γιατί έμενε στο ίδιο δωμάτιο με τον έφηβο αδελφό του και προκύπταν συνέχεια διάφορα 
προβλήματα. Σε άλλη περίπτωση, υπήρχε ενδοοικογενειακή βία στην οικογένεια, από τον πατέρα 

προς τη μητέρα και η φοιτήτρια μαζί με τη μητέρα της αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στη θεία της 

για ένα χρονικό διάστημα. Σε ένα άλλο παράδειγμα, μια φοιτήτρια παρουσίαζε ψυχοσωματικά 
προβλήματα τα οποία εμπόδιζαν την ομαλή λειτουργία της και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί και 

να διαβάσει. Όλες οι περιπτώσεις φοιτητών/τριων, οι οποίες ανήκαν σ’ αυτή την κατηγόρια και ήρθαν 
στην αντίληψη των ακαδημαϊκών, παραπέμφθηκαν στο συμβουλευτικό κέντρο του πανεπιστημίου 

για βοήθεια και στήριξη, καθώς επίσης σε κάποιες πιο σοβαρές περιπτώσεις φοιτητές 

παραπέμφθηκαν σε ιδιώτες ψυχολόγους για παροχή συμβουλευτικής και θεραπείας. 
Λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης με την πανδημία και λόγω του lockdown, αρκετές 

εργασίες έκλεισαν ή ανέστειλαν τις εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιοι φοιτητές οι 
οποίοι εργάζονταν για να πληρώνουν τα δίδακτρα του πανεπιστημίου, λόγω της κατάστασης έχασαν 

την εργασία τους και το εισόδημα τους ως αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί αρνητικά και να 
σκέφτονται να παρατήσουν τις σπουδές τους. Η Διοίκηση του πανεπιστημίου βοήθησε οικονομικά 

τους φοιτητές/τριες, τους παρείχε οικονομική στήριξη και άλλες ευκολίες με σκοπό να συνεχίσουν 

τις σπουδές τους. 
Μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η πρακτική άσκηση σε 

οργανισμούς και φορείς κοινωνικής φροντίδας στην Κύπρο. Στην περίοδο της πανδημίας, το 
ακαδημαϊκό προσωπικό συνέχισε να στηρίζει και να ενθαρρύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές οι 

οποίοι έπρεπε να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Οι ακαδημαϊκοί επόπτες 

τοποθέτησαν τον κάθε φοιτητή/τρια σε οργανισμό που επέλεξε ο φοιτητής/τρια αλλά στην περίοδο 
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του εγκλεισμού όλοι οι οργανισμοί υπολειτουργούσαν ή δεν δεχόντουσαν άτομα εκτός του 

προσωπικού τους. Οπότε, η πρακτική άσκηση χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Στην περίοδο του lockdown, 

άρχισε η πρώτη φάση όπου οι ακαδημαϊκοί επόπτες μαζί με τους εποπτευόμενους φοιτητές τους είχαν 
εβδομαδιαία εποπτεία και ανέλυαν μελέτες περίπτωσης, άρχισαν να ολοκληρώνουν τις θεωρητικές 

εργασίες και η δεύτερη φάση άρχισε εφόσον είχαν χαλαρώσει τα μέτρα και οι φοιτητές μπορούσαν 
να αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο πρακτικής. Επίσης, δόθηκε κάποια παράταση 

χρόνου για να μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά η πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών. 

Το πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εξοπλίστηκε με τεχνολογικό εξοπλισμό για 
να μπορεί να παρέχει υβριδική εκπαίδευση δηλαδή ο/η ακαδημαϊκός να είναι στην αίθουσα για να 

διδάσκει το μάθημα και οι φοιτητές/τριες κάποιοι να μπορούν να παρακολουθούν και να 
συμμετέχουν από το σπίτι τους και κάποιοι εάν το επιθυμούν αν είναι στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Στην υβριδική εκπαίδευση, οι φοιτητές που παρακολουθούν από το σπίτι τους έχουν την ευελιξία και 

την ικανότητα να παρακολουθούν παράλληλα το εκπαιδευτικό υλικό, τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
την υπόλοιπη αίθουσα με σκοπό να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Όλο το ακαδημαϊκό 

προσωπικό εκπαιδεύτηκε για να μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία και ευκαιρία προς τους 
φοιτητές, όμως, λόγω της κατάστασης της πανδημίας, η υβριδική εκπαίδευση κράτησε για τέσσερις 

εβδομάδες. 

Τέλος, η Διοίκηση και το προσωπικού του Πανεπιστήμιου προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες και εξοπλισμό για να είναι όλοι οι ακαδημαϊκοί σε θέση να παρέχουν υβριδική εκπαίδευση 

και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

6. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε πως το Πανεπιστήμιο Frederick μετέτρεψε τα συμβατικά 

προγράμματα σπουδών σε εξ αποστάσεως προγράμματα και πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα 
σπουδών του πτυχίου και μεταπτυχιακού προγράμματος στην Κοινωνική Εργασία. Μέσα από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώνεται ότι υπάρχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και 
μειονεκτήματα στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Όλη η 

ακαδημαϊκή κοινότητα, η Διοίκηση και όλες οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου κατάφεραν να φέρουν 

εις πέρας αυτή τη δοκιμασία, σε μια περίοδο πρωτόγνωρη, δύσκολη όπως είναι η πανδημία, 
διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μοντέλο αποτελεσματικής εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης το οποίο προϋποθέτει κατάλληλο σχεδιασμό, νέα δεδομένα και αλλαγές στους ρόλους 
και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης.  Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι υπερπήδησε τα εμπόδια και 

τις δυσκολίες που προέκυψαν, επιτυγχάνοντας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να μπορούν να φοιτούν 

κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή την περίοδο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στηρίχθηκε 
σε ένα δημιουργικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα  σε συνδυασμό της τεχνολογίας με την εκπαίδευση, 

ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση, τη συνεργατική μάθηση και γνώση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, επιλύοντας κάθε είδους προβλήματα, προωθώντας την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και 

εξέλιξη των φοιτητών και φοιτητριών. Εν κατακλείδι, ο συνδυασμός παραδοσιακής και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της αξιοποίησης του διαδικτύου, προσφέρεται για εκπαίδευση των 
φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και μπορεί να αποτελέσει κυρίαρχο παράδειγμα 

αποτελεσματικής εκπαίδευσης. 
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Πετεινάκη Μαρία  

φιλόλογος 
Med «Εκπαίδευση Ενηλίκων»  

 

Περίληψη 

Με τις προσφυγικές ροές και τα αντίστοιχα προγράμματα ένταξης τα σχολεία γίνονται 

υποδοχείς του «Άλλου». Σε αυτή τη νέα κοινωνική συνθήκη, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και να υποστηρίξουν τις μαθήτριες και τους μαθητές τους 

καλλιεργώντας τους τον κριτικό στοχασμό, τη συνακόλουθη κριτική συνειδητοποίηση αλλά και την 
επιθυμία για ανάληψη δράσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο πρώτο μέρος αναλύεται η 

μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία», ενώ στο δεύτερο μέρος 

η μέθοδος αυτή αξιοποιείται για την κατάρτιση ενός διδακτικού σεναρίου σε διαπολιτισμικό πλαίσιο 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας εισήγησης,  λοιπόν, είναι, αφενός, η 

παρουσίαση μιας εναλλακτικής διδακτικής  πρότασης για τη διαχείριση της «νέας» ευαλωτότητας 
που χαρακτηρίζει το σύγχρονο ελληνικό σχολείο και, αφετέρου, η περαιτέρω ανάδειξη της 

συγκεκριμένης μεθόδου και των δυνατοτήτων εφαρμογής της στην εκπαιδευτική πράξη. 

  
Λέξεις κλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Αισθητική εμπειρία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός  

Η σύγχρονη Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας καλείται να αντιμετωπίσει και 
τη διαχείριση των προσφυγικών ροών που τα τελευταία χρόνια φτάνουν στη χώρα μας. Αναπόσπαστο 

μέρος της ενσωμάτωσης των προσφύγων είναι η υποχρεωτική ένταξη των παιδιών τους στις μονάδες 
παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού 

συστήματος (Νόμος 4636/2019, ΦΕΚ 169Α΄/1-11-2019). Για τον λόγο αυτό, έχουν ιδρυθεί Δομές 

Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) που λειτουργούν εντός των 
οριζομένων για αυτό τον σκοπό σχολικών μονάδων (απόφ. υπ. αριθμ. 107230/Δ1, ΦΕΚ 3605Β΄/29-

08-2020).       
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι τοπικές κοινωνίες να έρχονται αντιμέτωπες με μια νέα 

διαπολιτισμική πραγματικότητα, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προσκρούει στις μέχρι τώρα 
πεποιθήσεις τους (Αναγνώστου & Νικόλοβα, 2017). Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους ίδιους τους 
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εκπαιδευτικούς (Φουστέρης, 2018), οι οποίοι, πέρα από τη διαχείριση των δικών τους πεποιθήσεων, 

είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση ευάλωτων ομάδων σε διαπολιτισμικό μάλιστα περιβάλλον, 

κάτι για το οποίο αρκετοί δεν είναι επιστημονικά καταρτισμένοι (Αναγνώστου & Νικόλοβα, 2017· 
Φουστέρης, 2018). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους τέσσερις βασικούς στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
δηλαδή «τη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, την 

αλληλεγγύη, το σεβασμό των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων, την αγωγή στην ειρήνη» (Φουστέρης, 

2018, σελ.42), γίνεται αντιληπτή η χρησιμότητα της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (στο εξής ΜΜ) 
σε αυτό το πλαίσιο. Στον πυρήνα της ΜΜ τίθεται ο μετασχηματισμός των δυσλειτουργικών νοητικών 

συνηθειών των εκπαιδευομένων (Mezirow, 2007). Δυσλειτουργικές νοητικές συνήθειες ως προς την 
αντίληψη του «Εαυτού» σε σχέση με τον «Άλλο», λοιπόν, μπορεί να εμποδίζουν  την εφαρμογή των 

αρχών της  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθιστώντας, έτσι, αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό της 

στην κατεύθυνση της ΜΜ  (Elam κ.συν., 2017). Επιπλέον, όπως επισημαίνουν και οι Elam κ.συν 
(2017), ο συνδυασμός της ΜΜ με την αισθητική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο 

στην επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η μέθοδος του Αλέξη Κόκκου 
«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας», η οποία αναλύεται στο επόμενο 

κεφάλαιο, συνδυάζει τις αρχές της ΜΜ με την αισθητική εμπειρία και, επομένως, μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμη στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.   
Σκοπός της παρούσας εισήγησης, λοιπόν, είναι να παρουσιάσει ένα διδακτικό σενάριο για τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διαπολιτισμικό πλαίσιο βασισμένο στη μέθοδο του Αλέξη Κόκκου 
«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας». Αρχικά, παρατίθεται συνοπτικά το 

θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου, η οποία, αν και εδράζεται στους κόλπους της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Καλοκύρη, 2017· 
Κόκκος, 2017α). Έπειτα, παρουσιάζεται το διδακτικό σενάριο, το οποίο αναπτύσσεται 

ακολουθώντας τα έξι στάδια που αναμένεται να διανύσουν οι μαθητές/-τριες προκειμένου να 
οδηγηθούν στον μετασχηματισμό μιας δυσλειτουργικής νοητικής τους συνήθειας: τη διερεύνηση της 

ανάγκης για κριτικό στοχασμό, την καταγραφή των απόψεων των μαθητών/ -τριών, τον 

προσδιορισμό των υπό εξέταση απόψεων, την επιλογή των έργων τέχνης, τον κριτικό στοχασμό μέσω 
της αισθητικής εμπειρίας και την επαναξιολόγηση των παραδοχών. Τέλος, παρατίθενται 

παρατηρήσεις σχετικά με τη μέθοδο και την εφαρμογή της.    

1.2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο ποικίλα πολιτισμικά πλαίσια 

αναμειγνύονται περισσότερο από ποτέ, δεν υπάρχει παγιωμένη αλήθεια και, επομένως, ο άνθρωπος 
καλείται να επαναπροσδιορίζει διαρκώς τον τρόπο που νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του (Belenky & 

Stanton, 2007). Αυτή η διεργασία είναι απαραίτητη, καθώς το άτομο που αδυνατεί να κατανοήσει τις 
εμπειρίες του συχνά οδηγείται στην υιοθέτηση συντηρητικών απόψεων ή απόψεων που επιβάλλουν 

θεσμοί και πρόσωπα με εξουσία (Mezirow, 2007).  

 Με ποιον τρόπο, όμως, το άτομο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη συνθήκη; Την απάντηση 
δίνει ο Mezirow (2007), ο οποίος υποστηρίζει ότι, όταν οι προηγούμενοι τρόποι νοηματοδότησης 

αποδεικνύονται ανεπαρκείς, απαιτείται η ενεργητική συμμετοχή μας σε ένα  στοχαστικό διάλογο που 
θα οδηγήσει στην επαναξιολόγηση των νοητικών συνηθειών και απόψεών μας (ή αλλιώς του 

πλαισίου αναφοράς μας). Εφόσον το άτομο στοχαστεί κριτικά πάνω στις δυσλειτουργικές νοητικές 
του συνήθειες ενδέχεται να τις μετασχηματίσει και να υιοθετήσει, παράλληλα, νέες παραδοχές ή 

ακόμη και να αναλάβει δράση για να αλλάξει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (Mezirow, 2007). 

Με άλλα λόγια, απαιτείται να προσεγγίσουμε κριτικά τους «φακούς» που χρησιμοποιούμε για να 
ερμηνεύσουμε τον κόσμο (Belenky & Stanton, 2007). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και εντοπίζοντας,  παράλληλα, την ακαταμάχητη επίδραση 
της τέχνης στις αισθήσεις (Κόκκος, 2011· Perkins, 1994), ο Αλέξης Κόκκος (2011) διαμόρφωσε τη 

μέθοδο «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της αισθητικής εμπειρίας». Η μέθοδός του συνδυάζει, 
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μεταξύ άλλων, τη θεωρία της ΜΜ, με τη θεωρία του παιδαγωγού Paulo Freire, του φιλοσόφου John 

Dewey, του θεωρητικού της λογοτεχνίας Brian Boyd, του ψυχολόγου Paul Watzlawick, την 

αισθητική θεωρία των στοχαστών της Σχολής της Φρανκφούρτης, την προσέγγιση έργων τέχνης του 
David Perkins και τις ιδέες, σχετικά με την τέχνη, του Έλληνα στοχαστή Κορνήλιου Καστοριάδη. 

Επομένως, επιλέγονται έργα υψηλής αισθητικής αξίας, καθώς είναι εκείνα που  μπορούν να 
ενεργοποιήσουν τον κριτικό στοχασμό, τον μετασχηματισμό και τη χειραφέτηση, σε αντίθεση με τα 

έργα μαζικής κουλτούρας, που θεωρείται ότι αναπαράγουν κοινωνικά επιβαλλόμενα αντιληπτικά 

σχήματα και, άρα, δεν εξυπηρετούν τις αρχές και τους στόχους της ΜΜ (Κόκκος, 2011).  
Σε αυτό το σημείο, σημαντική είναι η επισήμανση ότι ο ίδιος ο Mezirow (1991) θεωρεί ότι ο 

κριτικός στοχασμός αποτελεί δυνατότητα των ενηλίκων, συμφωνώντας, έτσι, με την πλειοψηφία των 
εκπαιδευτών ενηλίκων που υποστηρίζουν ότι οι ενήλικοι μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο από τα 

παιδιά (Jarvis, 2007).  Ωστόσο, ο Κόκκος (2017α, 2017β), στη συνέχεια, υποστήριξε ότι μπορεί να 

επιτευχθεί η καλλιέργειά του και στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, εφόσον αυτό ευνοεί την 
αφηρημένη σκέψη.  Άλλωστε, η άποψη ότι η ΜΜ δεν αφορά μόνο την ενηλικιότητα, έχει 

υποστηριχθεί και από τον αναπτυξιακό ψυχολόγο Kegan (2007). Ειδικότερα, με αφορμή θεματικές 
ενότητες του διδασκόμενου αντικειμένου, λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη την αντιληπτική τους 

ικανότητα και τα ενδιαφέροντά τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπλέξουν τους μαθητές/-τριές 

τους σε μια διεργασία κριτικού στοχασμού, η οποία, μάλιστα, ενισχύει και  τη διάθεσή τους για 
μάθηση (Κόκκος, 2017β· Πετεινάκη, 2019).  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο/η εκπαιδευτής/-τρια αναλαμβάνει τον ρόλο του διευκολυντή και του 
συνεργατικού μανθάνοντος ενώ, ιδανικά, αναμένεται να δράσει ως πολιτισμικός ακτιβιστής 

εφαρμόζοντας, βέβαια, σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διεργασίας, τις αρχές του στοχαστικού 

διαλόγου (Κόκκος, 2011· Mezirow, 1991, 2007). Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες συμμετοχής σε ένα δυναμικό αναστοχαστικό διάλογο, ο οποίος διεξάγεται σε κλίμα 

ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ανεκτικότητας, ενώ οι εκπαιδευόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για 
τη διεργασία στην οποία συμμετέχουν (Illeris, 2009) .   

Στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο, λοιπόν, που στόχο έχει να συγκροτήσει μια κοινωνία 

της γνώσης και να αντιμετωπίσει την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 1996), το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προσπαθεί να προετοιμάσει τα παιδιά, να 

γίνουν κριτικά σκεπτόμενοι, αυτοδύναμοι ενήλικες (Κόκκος, 2017α, 2017β). Σε αυτό το πλαίσιο 
καταρτίστηκε το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί. 

2. Κατάρτιση διδακτικού σεναρίου βάσει της μεθόδου του Αλέξη Κόκκου 

2.1. Αποπροσανατολιστικό δίλημμα 

Ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα, μια «ενοχλητική και άβολη» άποψη που παρατηρεί ο/η 

εκπαιδευτικός στην τάξη του αποτελεί το εφαλτήριο για τη μετασχηματιστική διεργασία (Κόκκος, 
2011, 2017α∙ Mezirow, 2007). Αφού διαπιστώσει ότι και οι μαθητές/-τριές του αντιλαμβάνονται το 

ίδιο, συζητάει μαζί τους με στόχο να λάβει τη συγκατάθεση όλων για τη συμμετοχή τους  σε μια 

διεργασία κριτικού στοχασμού, με την αξιοποίηση έργων τέχνης, για το υπό εξέταση θέμα (Κόκκος, 
2011, 2017α).  

2.2 Στάδια υλοποίησης διδακτικού σεναρίου 

Πρώτο στάδιο: διερευνώντας την ανάγκη κριτικού στοχασμού (1 διδακτική ώρα) 

 Ένα τέτοιο αποπροσανατολιστικό δίλημμα μπορεί να αναδυθεί με τον ερχομό στα σχολεία  

προσφύγων μαθητών, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις σε μια 
κοινωνία (Αναγνώστου & Νικόλοβα, 2017). Λαμβάνοντας, λοιπόν, αυτή την προβληματική ως 

δεδομένη, καταρτίστηκε ένα σενάριο 6 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και θα 
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μπορούσε να εφαρμοστεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ή/και της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.  

Στο πλαίσιο αυτό, επομένως, ορίζονται οι στόχοι, που αφορούν μόνο στο πεδίο των στάσεων, 
καθώς η καλλιέργεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων δεν αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, 

διαμορφώνονται οι στόχοι ως εξής (Northwest Center for Public Health Practice, 2012): 
Οι μαθητές/-τριες αναμένεται να: 

• αμφισβητήσουν παραδοσιακές δυσλειτουργικές νοητικές συνήθειες και στερεότυπα  

• υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στους πρόσφυγες. 

Δεύτερο στάδιο: οι μαθητές/-τριες διατυπώνουν τις απόψεις τους (1 διδακτική ώρα) 

 

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες (π.χ. τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων) και θα 
απαντήσουν γραπτά, αρχικά ατομικά, στην ερώτηση που θα γράψει ο/η εκπαιδευτικός στον πίνακα: 

«Γιατί έρχονται πρόσφυγες στο σχολείο και στη γειτονιά μου;». Έπειτα, οι μαθητές/-τριες θα 

μοιραστούν τις απαντήσεις αυτές με την ομάδα τους, θα ιεραρχήσουν τις απόψεις που θέλουν να 
συζητηθούν και ένας/μια από κάθε ομάδα θα τις παρουσιάσει στην ολομέλεια. Οι τελικές απαντήσεις 

θα καταγραφούν στον πίνακα και έπειτα θα ομαδοποιηθούν. Η πρακτική αυτή εξυπηρετεί δύο 
στόχους: αφενός συγκεντρώνεται το αναγκαίο υλικό για τη συνέχιση της διεργασίας και, αφετέρου, 

γίνεται εφικτή η μετέπειτα σύγκριση των αρχικών απόψεων με αυτές που θα αναδυθούν μέσα από τη 

μετασχηματιστική διεργασία (Κόκκος, 2011).  
Η στερεοτυπική αντίληψη των μαθητών/-τριών ως προς τους πρόσφυγες αποτελεί τη 

δυσλειτουργική νοητική συνήθεια που επιδιώκεται να μετασχηματίσουν και η οποία, ενδεικτικά, 
μπορεί να έχει εκφραστεί στη σχολική τάξη μέσω απόψεων παρόμοιων με τις παρακάτω: 

• «Είναι ξένοι. Ζουν εντελώς διαφορετικά από μας.»  

• «Έρχονται για να μας πάρουν τις δουλειές μας.»  

• «Δεν αγαπούν πραγματικά την πατρίδα τους, για αυτό έφυγαν. Θα ενδιαφερθούν για τη δική 

μας πατρίδα;» κ.λ.π. 

Τρίτο στάδιο: προσδιορισμός των υπό εξέταση απόψεων (1 διδακτική ώρα) 

Στο τρίτο στάδιο η καθηγήτρια συζητά/διαπραγματεύεται με τους μαθητές/-τριες, ώστε, με 

βάση τις απαντήσεις τους, να προσδιοριστούν τα υποθέματα και τα κριτικά ερωτήματα που 
σχετίζονται με αυτές (Κόκκος, 2011).  Δύο υποθέματα που μπορεί να προκύψουν είναι τα εξής: 

• Ο Έλληνας ως «Άλλος» 

• Εξετάζοντας τις αιτίες των στερεοτύπων μου. 

Τα αντίστοιχα κριτικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 
 

Α) Τι σημαίνει «είμαι ξένος»; 

Β) Τι σημαίνει «έχω στερεότυπα»; 
 

Αν προκύψουν παραπάνω υποθέματα επιλέγονται από την ολομέλεια δύο για τα οποία θα 
διαμορφωθούν αντίστοιχα δύο κριτικά ερωτήματα.  

Τέταρτο στάδιο: επιλέγοντας έργα τέχνης 

Αρχικά, σημαντική είναι η παρατήρηση ότι η εφαρμογή της μεθόδου δεν προϋποθέτει  ειδικές 
τεχνικές γνώσεις, αλλά δίνει έμφαση στην ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να εξάγουν τα δικά τους 

συμπεράσματα από τα δοθέντα έργα (Κόκκος, 2011∙ Perkins, 1994).  
Ακολούθως, λοιπόν, η επιλογή των έργων τέχνης γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό, καθώς οι 

μαθητές/-τριες θεωρείται ότι αδυνατούν να επιλέξουν κατάλληλα έργα, υψηλής αισθητικής αξίας, 

όπως ήδη αναφέρθηκε ότι προβλέπεται. Τα έργα αυτά φροντίζει ο/η εκπαιδευτικός να 
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ανταποκρίνονται στο επίπεδο και την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών του/της (Κόκκος, 2011). 

Τα έργα, που θα δοθούν χωρίς τους τίτλους και τα ονόματα των καλλιτεχνών, είναι τα εξής: 

 
Πίνακας 1. Πρόσφυγες 

 

Τίτλος πρωτοτύπου             Μέσα στις φλόγες (απόσπασμα) 

Συγγραφέας                       Διδώ Σωτηρίου                      

Έκδοση                        Κέδρος, 1993 

Πηγή http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-

Dimotikou_html-empl/index08_10.html     

[…] Αρχίσαμε να βαδίζουμε πιασμένοι απ’ το χέρι, κοντά ο ένας στον άλλον, χαμένοι, 

μουδιασμένοι, δισταχτικοί, σαν να ’μαστε τυφλοί και δεν ξέραμε πού θα μας φέρει το κάθε βήμα 

που αποτολμούσαμε. Γυρεύαμε ξενοδοχείο στο λιμάνι για ν’ ακουμπήσουμε και να περιμένουμε 
τους δικούς μας. Όπου κι αν ρωτούσαμε, παίρναμε την ίδια στερεότυπη απόκριση: 

 — Απ’ τη Σμύρνη έρχεστε; Δε δεχόμαστε πρόσφυγες. 
 — Μα, θα σας πληρώσουμε καλά, ανθρώποι του Θεού, έλεγε η θεία Ερμιόνη.  

Εκείνοι επέμεναν στην άρνησή τους:  

— Φοβόμαστε τις επιτάξεις. Στη Χίο, στη Μυτιλήνη, στη Σάμο επιτάξανε όλα τα σχολεία, 
τα ξενοδοχεία, τα πάντα...  

— Τι θέλαμε, τι γυρεύαμε να ’ρθούμε σε τούτον τον αφιλόξενο τόπο, έλεγε η κυρία Ελβίρα. 
Τι θέλαμε, τι γυρεύαμε να χωριστούμε από τους άντρες μας!  

      Στο τέλος βρέθηκε ένας αναγκεμένος ξενοδόχος και μας έδωσε ένα σκοτεινό, άθλιο 

δωμάτιο με έξι κρεβάτια. Για πότε γινήκαμε πραγματικοί πρόσφυγες δεν το καταλάβαμε. Μέσα σε 
λίγα εικοσιτετράωρα όλος ο κόσμος αναποδογύρισε. Βαπόρια φτάναν το ένα πίσω από τ’ άλλο και 

ξεφόρτωναν κόσμο, έναν κόσμο ξεκουρντισμένο, αλλόκοτο, άρρωστο, συφοριασμένο, λες κι 
έβγαινε από φρενοκομεία, από νοσοκομεία, από νεκροταφεία. Έπηξαν οι δρόμοι, τα λιμάνια, οι 

εκκλησίες, τα σκολειά, οι δημόσιοι χώροι. Στα πεζοδρόμια γεννιόνταν παιδιά και πέθαιναν γέροι.  

      Ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκανε ξαφνικά έξω από την προγονική τους γη. 
Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους. […]Άρπαξαν βάρκες, καΐκια, σχεδίες, 

βαπόρια και πέρασαν τη θάλασσα σ’ έναν ομαδικό, φοβερό ξενιτεμό. Κοιμήθηκαν αποβραδίς 
νοικοκυραίοι στον τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι, άστεγοι, άποροι, αλήτες και 

ζητιάνοι στα λιμάνια του Πειραιά, της Σαλονίκης, της Καβάλας, του Βόλου, της Πάτρας.  

      Ενάμισι εκατομμύριο αγωνίες και οικονομικά προβλήματα ξεμπάρκαραν στο φλούδι της 
Ελλάδας, με μια θλιβερή ταμπέλα κρεμασμένη στο στήθος: «Πρόσφυγες!». Πού ν’ ακουμπήσουν 

οι πρόσφυγες; Τι να σκεφτούν; Τι να ξεχάσουν; Τι να πράξουν; Πού να δουλέψουν; Πώς να 
ζήσουν; […] 

           Η Σμύρνη είχε παραδοθεί στις φλόγες και στο αίμα. Ο κόσμος στριμωχνόταν στην 

παραλία ζητώντας προστασία απ’ τον αγγλογαλλικό και τον αμερικάνικο στόλο· και παρακαλούσε 
τους συμμάχους να τον σώσουν απ’ το λεπίδι. Μα οι ξένοι είχαν, λέει, διαταγές να μην 

επεμβαίνουν! Και κάθονταν πάνω στα καράβια τους με σταυρωμένα χέρια και κάπνιζαν τα 
τσιμπούκια τους! Και κοίταζαν, σαν θεατές, το φοβερό μαρτύριο ενός ολόκληρου πληθυσμού.  

      Όσοι άνθρωποι είχαν λεφτά, έδιναν ολόκληρη περιουσία για να τους πάρουν οι βάρκες. 

Μα τις περισσότερες φορές άλλοι, πιο χεροδύναμοι και σβέλτοι, σπρώχναν τους πρώτους κι 
άρπαζαν τη θέση τους. Κι οι βάρκες, κάθε τόσο, αναποδογύριζαν κι οι άνθρωποι πνίγονταν μέσα 

στον πανικό, σαν τις μύγες.[…] 

 

 

  

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_10.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_10.html
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Πίνακας 2. Το κουτσό   

                                                   

Πρωτότυπος τίτλος Το κουτσό 

Δημιουργός Βλάσης Κανιάρης                                

Χαρακτηριστικά Εγκατάσταση 

Έτος 
 

1974 

Πηγή 
 

http://collection.emst.gr/projects/%CE%A4%CE%BF-
%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CF%8C/   

Μουσείο/Γκαλερί Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ελλάδα 

 

 

Πίνακας 3. Η σχεδία 

                                                             

Πρωτότυπος τίτλος The Raft (απόσπασμα) 

Δημιουργός Bill Viola 

Χαρακτηριστικά Βιντεο- ηχητική εγκατάσταση 

Έτος 
 

2004 

Πηγή 
 

https://www.amfedarts.org/artroom-bill-viola-raft/  

Μουσείο/Γκαλερί Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.emst.gr/projects/%CE%A4%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CF%8C/
http://collection.emst.gr/projects/%CE%A4%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CF%8C/
https://www.amfedarts.org/artroom-bill-viola-raft/
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Πίνακας 4. Ατλαντικός πολιτισμός 

 

Πρωτότυπος τίτλος    Civilisation atlantique 

Ζωγράφος André Fougeron 

Χαρακτηριστικά Λάδι σε καμβά 

Έτος 1953 

Πηγή https://www.tate.org.uk/art/artworks/fougeron-atlantic-civilisation-

t07645  

Μουσείο/Γκαλερί Tate Modern, Λονδίνο 

 
 

Πίνακας 5. Τείχη 

 

Τίτλος πρωτοτύπου Τείχη 

Συγγραφέας Κωνσταντίνος Καβάφης 

Έκδοση Ίκαρος, 1984 

Πηγή  http://www.snhell.gr/archive/content.asp?id=3&author_id=1&page=1  

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 

μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 

 
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· 
 

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 

Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 
 

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω. 

 

 

 

 

 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/fougeron-atlantic-civilisation-t07645
https://www.tate.org.uk/art/artworks/fougeron-atlantic-civilisation-t07645
http://www.snhell.gr/archive/content.asp?id=3&author_id=1&page=1
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Πίνακας 6. Χωρίς τίτλο 

 

Πρωτότυπος τίτλος Χωρίς τίτλο 

      Δημιουργός Bertille Bak 

   Χαρακτηριστικά Εγκατάσταση μεικτών μέσων 

Έτος 2009 

Πηγή http://collection.emst.gr/projects/%ce%a7%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82

-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf-120/ 

Μουσείο/Γκαλερί Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ελλάδα 

 

 
 

Πίνακας 7. Αντιστοίχιση έργων τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα 

 

 Έργα τέχνης Κριτικά Ερωτήματα  

  Α. Β. 

1. Πρόσφυγες √ √ 

2. Το κουτσό  √ √ 

3. Η σχεδία  √ √ 

4. Ατλαντικός πολιτισμός √ √ 

5. Τείχη   √ 

6. Χωρίς τίτλο  √ 

 

Τι σημαίνει, λοιπόν, «είμαι ξένος»; Τα δύο πρώτα έργα δείχνουν τον  Έλληνα ως «Άλλο», τον 

Έλληνα ως πρόσφυγα και ως μετανάστη αντίστοιχα, προκειμένου οι μαθητές/-τριες να 
συνειδητοποιήσουν κριτικά ότι οι Έλληνες έχουν και οι ίδιοι βρεθεί στη θέση των 

προσφύγων/μεταναστών και έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια συμπεριφορά με αυτή που κάποιοι από 
μας επιδεικνύουν σήμερα σε εκείνους. Στην πιο «ανώδυνη» εκδοχή της αυτή η συμπεριφορά μπορεί 

να αποτυπώνεται στη στερεοτυπική, «ενστικτώδη», προστασία της τσάντας μας όταν πλησιάζει ο 

«Άλλος», όπως φαίνεται στη Σχεδία του Bill Viola. Γιατί, όμως, η κυρία αντιδρά έτσι; Ποια είναι η 
αιτία του στερεοτύπου της; Περιμένει, άραγε, ότι στην ίδια θέση θα βρεθεί  και εκείνη; Γνωρίζει ότι 

κολυμπάμε στην ίδια θάλασσα και, άρα, όλοι έχουμε την ίδια πιθανότητα να πνιγούμε; Την απάντηση 
σε αυτά τα ερωτήματα φαίνεται να δίνει σε πολλαπλά επίπεδα το επόμενο έργο. Η απληστία και τα 

συμφέροντα ορισμένων δημιουργούν την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Κανένας δεν επιλέγει 

αυτή τη ζωή. Αμέσως μετά προκύπτει η ανάγκη για κριτική συνειδητοποίηση των επιλογών μας. 

http://collection.emst.gr/projects/%ce%a7%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf-120/
http://collection.emst.gr/projects/%ce%a7%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf-120/
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Αναρωτηθήκαμε ποτέ ποιος μας έκανε να σκεφτόμαστε έτσι και πότε; Πώς υψώθηκαν τα «Τείχη» 

στο μυαλό και στην καρδιά;  Ήρθε η ώρα για κριτικό αναστοχασμό και επαναπλαισίωση. Ήρθε η 

ώρα να επιλέξουμε συνειδητά πια, έχοντας επίγνωση της οδυνηρής πραγματικότητας, ποια πόρτα θα 
ανοίξουμε και σε ποιον.   

Πέμπτο στάδιο: στοχαζόμενοι κριτικά μέσω της αισθητικής εμπειρίας (3 διδακτικές ώρες) 

Σε αυτό το στάδιο στόχος είναι η κριτική επεξεργασία της άποψης που αποφασίστηκε να 

εξεταστεί μέσα από τη συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης, η οποία πραγματοποιείται με το 

μοντέλο του Perkins, όπως το αξιοποιεί ο Κόκκος στη μέθοδό του (Perkins, 1994∙ Κόκκος, 2011) και 
αποτυπώνεται σχηματικά στον πίνακα 8. Η διεργασία αυτή πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε 

εικαστικό έργο, ενώ και η επεξεργασία των λογοτεχνικών έργων ακολουθεί τα ίδια βήματα 
(Αβραμίδου & Ψυχογυιοπούλου, 2017∙ Κόκκος, 2011).  

 
    Πίνακας 8: Στάδια επεξεργασίας έργου τέχνης   

 

Φάσεις  Δράσεις Ενδεικτικές ερωτήσεις από τον /την 

εκπαιδευτικό  

1η: χρόνος για 

παρατήρηση 
 

Δράση 1:Παρατηρώ 

αυθόρμητα 
 

 

 
 

Δράση 2: Εκφράζω τις πρώτες 
παρατηρήσεις 

 

 
Δράση 3: Εκφράζω τα πρώτα 

ερωτήματα 
 

Δράση 4: Εντοπίζω το 
κεντρικό ερώτημα 

 

(Παρατηρούν για λίγο χωρίς 

σχολιασμό/Αναγιγνώσκουν το κείμενο 
χωρίς σχολιασμό) 

 

 
«Τι παρατηρείτε;» 

 
 

 

«Τι ερωτήματα σας προκαλεί το έργο;» 
 

 
«Ποιο είναι το κεντρικό ερώτημα που 

πραγματεύεται το έργο;» 

2η: ανοικτή και 
περιπετειώδης 

παρατήρηση 

Δράση 1:Διεγείρω την 
προσοχή 

 
Δράση 2: Αναζητώ την ψυχική 

διάθεση 

 
 

 
Δράση 3: Αναζητώ τις 

εκπλήξεις 

«Ποια είναι η ‘ιστορία’ του έργου;» 
 

«Ποια συναισθήματα παρατηρείτε στο 
έργο;» 

«Ποια συναισθήματα σας προκαλεί;» 

 
 

«Δείτε/Διαβάστε πιο προσεκτικά το 
έργο. Εντοπίζετε εκπλήξεις; Σας 

εντυπωσιάζει κάτι;», 

 

3η: παρατήρηση 

ξεκάθαρη και 
αναλυτική  

 

Δράση 1: Επανέρχομαι στις 

εκπλήξεις και προσπαθώ να τις 
ερμηνεύσω 

 

Δράση 2: Επανέρχομαι στο 
αρχικό κεντρικό ερώτημα 

 

«Τι μπορεί να συμβολίζει η έκπληξη 

που εντοπίσατε προηγουμένως;» 
 

 

«Πώς σχετίζεται το έργο με το υπό 
εξέταση θέμα;» 
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Δράση 3: Αναζητώ την 

ισορροπία  

 

«Πώς συνδυάζει ο καλλιτέχνης τα 

στοιχεία του έργου προκειμένου να 
μεταδώσει με επιτυχία το μήνυμά του;» 

4η: ανασκόπηση της 
διεργασίας 

Δράση 1: αναστοχάζομαι 
ολιστικά πάνω στο έργο 

(εδώ μπορούν να δοθούν πληροφορίες 
για τον δημιουργό και το έργο) 

 «Πώς σας φαίνεται τώρα  το έργο;» 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα με το επίπεδο της τάξης και την εξοικείωσή της με την τέχνη 
κάποια από τα στάδια αυτά μπορεί να συγχωνευθούν ή να παραληφθούν. Επίσης, συνήθως, μετά από 

την επεξεργασία του πρώτου έργου τέχνης, η διεργασία για τα υπόλοιπα ακολουθείται πιο γρήγορα 

(Κόκκος, 2011· Πετεινάκη, 2019). 

Έκτο στάδιο: επαναξιολογώντας τις παραδοχές μας (1 διδακτική ώρα) 

Στο τελευταίο στάδιο οι μαθητές/-τριες απαντούν ξανά γραπτώς στο αρχικό ερώτημα «Γιατί 
έρχονται πρόσφυγες στο σχολείο και στη γειτονιά μου;». Οι απαντήσεις αυτές συγκρίνονται με τις 

αρχικές προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν μετασχηματισμοί.  

3. Συζήτηση και συμπεράσματα 

Στην παρούσα εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη εισροή στην Ελλάδα ευάλωτων 

πληθυσμών, επιλέχθηκε να καταρτιστεί ένα διδακτικό σενάριο για την εφαρμογή στη σχολική τάξη 
της μεθόδου του Αλέξη Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» 

σε διαπολιτισμικό πλαίσιο. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/- τριες σε ζητήματα 

προσφύγων και να συνεισφέρει ενεργά το σχολείο στην κριτική συνειδητοποίηση της ευαλωτότητας 
που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.   

Είναι εύλογο ότι μια μεμονωμένη διδασκαλία διάρκειας 6 ωρών δεν μπορεί να οδηγήσει στον 
ολοκληρωμένο μετασχηματισμό δυσλειτουργικών απόψεων, πόσο μάλλον δυσλειτουργικών 

νοητικών συνηθειών (Κόκκος, 2011). Ωστόσο, «ο μετασχηματισμός της δομής της συνείδησης 

διευκολύνεται όταν ένας μανθάνων αντιμετωπίζει ένα σύνθετο πολιτισμικό περιβάλλον, επειδή η 
αποτελεσματική ένταξη σε αυτό το περιβάλλον απαιτεί αλλαγή στη σχέση του μανθάνοντος με την 

ομαδική του/της ταυτότητα» (Kasl & Elias, 2007, σελ. 261).  
Επιπλέον, η συστηματική εφαρμογή τέτοιων παρεμβάσεων μπορεί να ενεργοποιήσει τους 

μαθητές/τριες να στοχαστούν κριτικά πάνω στις δυσλειτουργικές παραδοχές τους για τον «Άλλο», 

να τις μετασχηματίσουν σταδιακά και να αναλάβουν δράση ώστε, τελικά, να αλλάξουν τις συνθήκες 
όχι μόνο της δικής τους ζωής αλλά και των «ευάλωτων Άλλων», αναπτύσσοντας κοινωνική 

υπευθυνότητα και καταλήγοντας να γίνουν χειραφετημένοι ενήλικοι (Mezirow, 2007· Κόκκος, 
2017α). Παρόλο που η προαναφερθείσα μέθοδος ήδη αξιοποιείται στη σχολική τάξη από ορισμένους 

εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων και γνωστικών αντικειμένων (Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της 

Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2017),  ωστόσο, απουσιάζει η συστηματική 
εφαρμογή της στη χώρα μας (Κόκκος, 2017α).  

Βασική προϋπόθεση, βέβαια, είναι να συνειδητοποιήσουν κριτικά οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις 
δικές τους δυσλειτουργικές συνήθειες και απόψεις, να τις μετασχηματίσουν και να αναλάβουν δράση 

προκειμένου να βοηθήσουν και τους μαθητές/-τριές τους να κάνουν το ίδιο (Καλοκύρη, 2017· 

Κόκκος, 2017α· Mezirow, 2007· Φουστέρης, 2018). Προκύπτει, έτσι, η αναγκαιότητα αξιοποίησης 
της  ΜΜ γενικότερα και της μεθόδου του Κόκκου ειδικότερα στο σχολικό περιβάλλον και, επομένως, 

προτείνεται η συστηματικότερη συμπερίληψή τους  σε επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών 
προκειμένου να  αναδειχθεί τελικά το σχολείο σε φορέα πολιτισμικής παρέμβασης (Καλοκύρη, 

2017). 
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Συμπερασματικά, η παρούσα εισήγηση επιδιώκει την περαιτέρω διάχυση αντίστοιχων 

εφαρμογών στην επιστημονική κοινότητα, καθώς η συναφής ελληνική βιβλιογραφία είναι 

περιορισμένη (Κόκκος, 2017α), ενώ απώτερο στόχο έχει την ανάδειξη της μεθόδου σε βασικό 
εργαλείο του σύγχρονου ελληνικού σχολείου. 
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ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ OΡΘΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

Συμεωνίδης Νικόλαος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα διδακτική πρόταση που κατατίθεται, επιδιώκεται οι μαθητές να καταφέρουν να 

εκτελέσουν σωστά τις αριθμητικές πράξεις τους χρησιμοποιώντας τους νοερούς υπολογισμούς. Αυτό 
ελέγχθηκε με τη παρέμβαση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εντός της διδακτικής διαδικασίας των 

μαθηματικών στην Ε’ τάξη του Δημοτικού. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν ενός μήνα και οι 
μαθητές διδάχθηκαν στρατηγικές νοερών υπολογισμών και εξασκήθηκαν στην εκτέλεση πράξεων με 

αυτό τον τρόπο υπολογισμού. Η αξιολόγηση της παρέμβασης έγινε τρεις φορές, στην αρχή, στη μέση 

και στο τέλος της παρέμβασης. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν ήταν πολύ θετικά και τα 
συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν εξίσου αισιόδοξα και ενθαρρυντικά για τη συμβολή των νοερών 

υπολογισμών στην ορθότητα των πράξεων. 
 

Λέξεις κλειδιά: Νοεροί υπολογισμοί, αξιολόγηση, ορθότητα πράξεων.  
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http://collection.emst.gr/projects/%ce%a7%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf-120/
https://www.tate.org.uk/art/artworks/fougeron-atlantic-civilisation-t07645
http://www.snhell.gr/archive/content.asp?id=3&author_id=1&page=1
http://collection.emst.gr/projects/%CE%A4%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CF%8C/
http://collection.emst.gr/projects/%CE%A4%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CF%8C/
https://www.amfedarts.org/artroom-bill-viola-raft/


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

471 

 

1. Εισαγωγή 

Έρευνες στην Αγγλία έδειξαν ότι μαθητές ακόμα και ενήλικες δεν διαχειρίζονται σωστά τους 

νοερούς υπολογισμούς κατά την εκτέλεση των πράξεών τους (Askew και λοιποί., 2002). Μάλιστα 
γίνεται γνωστό από σχετικές μελέτες (Gray, 1991; Askew και λοιποί.,2002) ότι μαθητές που έχουν 

υψηλή επίδοση στα μαθηματικά εκτελούν με πολύ μεγάλη επιτυχία τους νοερούς υπολογισμούς, ενώ 
μαθητές με χαμηλή επίδοση εκτελούν τις πράξεις τους χρησιμοποιώντας περισσότερο τον 

παραδοσιακό κάθετο αλγόριθμο. Οι μαθητές λοιπόν που έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια χρήσης με τους 

νοερούς υπολογισμούς, αντιμετωπίζουν τις πράξεις πολύ πιο εύκολα από εκείνους που εφαρμόζουν 
μόνο τον κάθετο αλγόριθμο και σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις (Gray, 1991).  

Αν λοιπόν δεν γίνει διδασκαλία νοερών υπολογισμών, οι μαθητές που γνωρίζουν μόνο τον 
κάθετο αλγόριθμο, δεν θα καταφέρουν να έχουν πρόσβαση σε νοερές στρατηγικές και κατ’ επέκταση 

πιθανόν να μην μπορέσουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις πράξεις.  

Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας των νοερών υπολογισμών είναι ότι βοηθούν τους μαθητές 
να μάθουν την αξία των αριθμών, τη δομή του αριθμητικού συστήματος, τις διαδικασίες 

υπολογισμού, τις ιδιότητες των αριθμών καθώς και να τους βοηθήσουν να οικοδομήσουν πάνω σε 
αυτές τις στρατηγικές, τις μοναδικές δικές τους (Cooper και λοιποί., 2002).  

Η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών συνδέεται με τις επιδόσεις των μαθητών στην 

εκτέλεση των πράξεων. Έχει αποδειχθεί πως με την σωστή καθοδήγηση που παρέχει η διδασκαλία 
οι μαθητές βελτιώνονται στην εκτέλεση των πράξεων τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής 

όσο και μετέπειτα (Blöte, Klein, & Beishuizen, 2000). Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκαν πολλά 
υποστηρικτικά προγράμματα και επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς, τα οποία περιλάμβαναν 

σχετικές ασκήσεις, παραδείγματα, προβλήματα με συγκείμενο, και συνοδευτικό υλικό με βοηθητικές 

οδηγίες για τη διδασκαλία των νοερών στρατηγικών (QCA, 1999). 

2. Θεωρητικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα λοιπόν με το θεωρητικό πλαίσιο υπάρχουν σημαντικοί λόγοι κατά τους οποίους 
προτείνεται η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών οι οποίοι προσφέρουν αρκετά οφέλη, μέσα σε 

αυτά και η συμβολή στην ορθότητα των πράξεων. 

Οι κυριότεροι λόγοι είναι:  

• Μπορεί οι περισσότερες πράξεις να αποτυπώνονται εγράπτως αλλά πρώτιστα 
αναγνωρίζονται και εκτελούνται στο νου πριν ακόμα υλοποιηθούν με μολύβι και χαρτί. 

Μάλιστα σε έρευνες που έχουν γίνει, περίπου το 75% (Brown, και λοιποί., 1999) των 

καθημερινών πράξεων γίνονται νοερά. Οπότε είναι ανάγκη να γίνει η απαραίτητη βαρύτητα 
για την διδασκαλία τους από τη στιγμή που καθημερινά όλοι οι άνθρωποι εκτελούν τους 

περισσότερους υπολογισμούς στο νου τους. 

• Με τη βοήθεια των νοερών υπολογισμών οι μαθητές κατανοούν πιο εύκολα την έννοια των 

αριθμών, ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν αμεσότερους τρόπους υπολογισμού και θέλουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα των αριθμών (Mclntosh, και λοιποί., 

1992).  

•  Η νοεροί υπολογισμοί συμβάλλουν ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν τις κατάλληλες 

δεξιότητες για την επίλυση των προβλημάτων. Μάλιστα έρευνες έχουν δείξει ότι η νοεροί 
υπολογισμοί συμβάλλουν στην βελτίωση των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων (Ebutt, 

1990). Οι μαθητές κατανοούν πιο εύκολα μέσα από το συγκείμενο του προβλήματος ποιοι 

αριθμοί συνθέτουν την πράξη και με ποιον τρόπο θα καταφέρουν να την εκτελέσουν 
ευκολότερα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

• Οι μαθητές οι οποίοι αποκτούν καλές επιδόσεις στην εκτέλεση των πράξεων με νοερούς 

υπολογισμούς, κατ’ επέκταση αποκτούν και καλές επιδόσεις στην εκτέλεση των πράξεων 

μεταθέτω αλγόριθμο (DfEE 1998). 

• Με την διδασκαλία των νοερών υπολογισμών προάγεται η μαθηματική σκέψη. 
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Σύμφωνα με θεωρητικές παραδοχές (QCA, 1999) ένας λόγος για τον οποίο οι μαθητές έχουν 

υψηλές επιδόσεις χρησιμοποιώντας νοερούς υπολογισμούς είναι διότι αποφεύγουν τα 

συστηματικά λάθη που προκύπτουν από τον παραδοσιακό αλγόριθμο, όπως για παράδειγμα η 
λανθασμένη στοίχιση των αριθμών στις τάξεις των ψηφίων κατά την εκτέλεση των πράξεων και 

απρόσεκτά λάθη που προέρχονται από σύγχυση όπως για παράδειγμα να ξεχάσουν τον 
υπολογισμό κρατούμενων. 

3. Μεθοδολογία 

3.1. Το δείγμα 

Η παρέμβαση έγινε στο τμήμα της Ε’ τάξης 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου. Είχε διάρκεια ένα 

μήν. Συμμετείχαν 17 μαθητές, 8 αγόρια και 9 κορίτσια. Κάθονταν από την αρχή της χρονιάς σε 
τέσσεριας ομάδες, τρεις των τεσσάρων και μία των πέντε μαθητών. Τις σχημάτισαν μόνοι έχοντας 

ως γνώμονα τις παρέες τους. Σε κάθε ομάδα υπήρχε ο ρόλος του συντονιστή, του γραμματέα και των 

εμψυχωτών. Κάθε βδομάδα οι ρόλοι εναλλάσσονταν δεξιόστροφα, όπως η φορά της κίνησης των 
δεικτών του ρολογιού. 

3.2. Η παρέμβαση 

Οι φάσεις της παρέμβασης εξελίχθηκαν γραμμικά και ήταν οι εξής: 

• Διδασκαλία νοερών υπολογισμών και προφορική εξάσκηση πριν από την έναρξη του 

μαθήματος. 

• Αναζήτηση αποτελεσμάτων της παρέμβασης με διανομή φύλλου αξιολόγησης που περιείχε 

αριθμητική δραστηριότητα με συγκείμενο. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε τρεις φορές με 

παραλλαγές των προβλημάτων.  

• Τοποθέτηση χρονικού ορίου είκοσι λεπτών για την επίλυση του προβλήματος.  

• Ανάπτυξη μαθηματικού διαλόγου, για την επεξήγηση του φύλλου δραστηριότητας. 

• Επίλυση στις ομάδες.  

• Ανάπτυξη μαθηματικού διαλόγου με τους μαθητές για την καταγραφή, παρουσίαση και 

ερμηνεία των στρατηγικών υπολογισμού τους και αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής τους. 

• Αναζήτηση της ορθότητα εκτέλεσης των νοερών στρατηγικών υπολογισμού. 

• Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση. 

Στόχος της παρέμβασης ήταν η ανάδυση της συμβολής των νοερών υπολογισμών στις πράξεις. 

Η διδακτική παρέμβαση ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς. Οι μαθητές πριν από εκείνη τη χρονική 
στιγμή δεν είχαν διδαχθεί επισταμένα τους νοερούς υπολογισμούς.  

Τα πρώτα αποτελέσματα διερευνήθηκαν σχετικά νωρίς, λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου 
διδακτικού τριμήνου. Έπειτα τα επόμενα αποτελέσμταα ήρθαν στην μέση του τριμήνου και με τη 

λήξη του αναζητήθηκαν και τα τελευταία. Η συλλογή των αποτελεσμάτων και η αξιολόγησή της 
παρέμβασης έγινε συνολικά τρεις φορές μέσω φύλλων αξιολόγησης. Οι μαθητές κάθε φορά είχαν να 

αντιμετωπίσουν μία αριθμητική δραστηριότητα με συγκείμενο, να εκτελέσουν τους υπολογισμούς 

τους και να το λύσουν.  
Κατά τη διαδικασία επίλυσής ο δάσκαλος σύστησε στους μαθητές να εκτελέσουν τις 

απαιτούμενες πράξεις των προβλημάτων με νοερούς υπολογισμούς και ποτέ δεν απέκλεισε ή 
απέρριψε διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού πέρα από αυτούς.  

Η διανομή και επίλυση του φύλλου αξιολόγησης εντάσσονταν διδακτικά, στην πέμπτη φάση 

της καθημερινής πορείας διδασκαλίας, με τίτλο «αξιολόγηση». Σύμφωνα με τον ημερολογιακό 
προγραμματισμό, για την πρώτη αξιολόγηση, αξιοποιήθηκε η ενότητα με τίτλο: «Σύνθετα 

προβλήματα- Επαλήθευση» της Ε’ τάξης δημοτικού. Η συγκεκριμένη επιλέχθηκε καθώς ανήκει στη 
γνωστική περιοχή των προβλημάτων που περιέχουν συγκείμενο, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ο 
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μαθητής για να σχεδιάσει τις κινήσεις του και να οδηγηθεί στις επιζητούμενες πράξεις. Βρίσκεται 

στην «πράσινη θεματική περιοχή» η οποία επαναλαμβάνεται εμπλουτισμένη κάθε πέντε με έξι 

κεφάλαια. Και στις τρεις περιπτώσεις που υλοποιήθηκε η αξιολόγηση υπήρξε μέριμνα ώστε τα 
ημερήσια διδασκόμενα μαθήματα να συνδέονται μεταξύ τους και να σχετίζονται με τα προβλήματα. 

Τα προβλήματα με συγκείμενο που κλήθηκαν να λύσουν οι μαθητές και στις τρεις αξιολογήσεις 
ήταν: 

«Η απόσταση από τη στάση του λεωφορείου μέχρι το σχολείο είναι 9χμ. 90μ. Στα 6/9 της 

απόστασης συναντάμε το πάρκο της κυκλοφοριακής αγωγής. Πόση είναι η απόσταση από το πάρκο της 
κυκλοφοριακής αγωγής μέχρι το σχολείο;». Αποτελούσε παρόμοιο του προβλήματος β, της ενότητας 

29 στο τετράδιο εργασιών καθώς μέριμνα ήταν οι στόχοι να συνάδουν με εκέινους της ενότητας και 
των δραστηριοτήτων που ορίζονταν στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

«Ο Σπύρος είναι αθλητής του στίβου. Κάθε εβδομάδα τρέχει συνολικά 5χμ. και 250μ. Αυτή τη 

βδομάδα έχει διανύσει τα 3/5 της απόστασης. Πόσα μέτρα του μένουν ακόμα;». Αποτελούσε 
παραλλαγή του προβλήματος του πρώτου φύλλου αξιολόγησης. Συμφωνούσε με τους στόχους της 

ενότητας και των δραστηριοτήτων της. 
«Η διάρκεια του ταξιδιού με διαστημόπλοιο από τον Άρη στην Αφροδίτη είναι 10 ημέρες και η 

απόσταση 250.500χμ. Κάθε ημέρα το διαστημόπλοιο διανύει ίσα χιλιόμετρα. Αν βρίσκεται στην 7η 

ημέρα ταξιδιού, πόσα χιλιόμετρα έχει να διανύσει ακόμα;». Η επιλογή του έγινε σύμφωνα με την 
λογική που ακολουθήθηκε και με τα προηγούμενα προβλήματα. Αποτελούσε δηλαδή παραλλαγή 

τους. Συμφωνούσε σε στόχους με τη διδακτική ενότητα.  
Ο λόγος που δεν περιλήφθηκε κάποιο πρόβλημα αυτούσιο από το τετράδιο εργασιών της 

ενότητας, ήταν για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα οι μαθητές να έχουν προετοιμαστεί από την 

προηγούμενη μέρα. 
Ο δάσκαλος κάθε φορά αφού μοίρασε το φύλλο αξιολόγησης στους μαθητές τους ενημέρωσε 

ότι δεν θα έπρεπε να ανησυχούν αφού δεν πρόκειται για κάποιο απροειδοποίητο κριτήριο 
αξιολόγησης ώστε να μην αγχωθούν και αναπτύξουν αρνητικά συναισθήματα. Ένας μαθητής 

ανέλαβε να το αναγνώσει δυνατά και έπειτα να το επαναλάβει με δικά του πιο απλά λόγια. Έπειτα ο 

δάσκαλος, με διάλογο, τόνισε κάποια σημεία του προβλήματος που θα έπρεπε να δώσουν σημασία 
οι μαθητές, έδωσε εξηγήσεις, αναζήτησε για απορίες και έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για το 

εικοσάλεπτο της επίλυσης. Κινούταν μεταξύ των ομάδων και παρατηρούσε τις διαδικασίες.  
Με την ολοκλήρωση του χρονικού ορίου των 20 λεπτών, ο προκαθορισμένος μαθητής από την 

ομάδα του, έλαβε το λόγο για να παρουσιάσει αναλυτικά με μαθηματικά επιχειρήματα τη λύση της 

ομάδας του, το λόγο της επιλογής της, τις στρατηγικές υπολογισμού που ακολούθησαν. Η δήλωση 
του αυτού του μαθητή προέρχονταν μετά από συνεννόηση μεταξύ των μελών κάθε ομάδας. Ειδάλλως 

αναλάμβανε το καθήκον αυτό ο γραμματέας. Επί της διαδικασίας αναπτυσόταν γόνιμος διάλογος 
μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου, όπου εκφράζονταν σχόλια και προβληματισμοί προς γόνιμη 

σκέψη, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση.  

4. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης συλλέχτηκαν μέσα από τα τρία φύλλα αξιολόγησης. Ο 

βασικός στόχος ήταν να αναδυθεί η συμβολή των νοερών υπολογισμών στην ορθότητα της εκτέλεσης 
των αριθμητικών πράξεων. Στην υλοποίησή τους επίδρασε επικουρικά η διδασκαλία των νοερών 

υπολογισμών πριν από την έναρξη του μαθήματος κατά τα αγγλικά πρότυπα (QCA, 1999) για να 
έρθουν σε άμεση επαφή οι μαθητές μαζί τους, να τους κατακτήσουν σε βάθος, να δομήσουν πάνω σε 

αυτούς τους δικούς τους ή ακόμα να δημιουργήσουν τους δικούς τους. 

Τα αποτελέσματα για τα δεδομένα χρήσης έδειξαν ότι και στις τρεις περιπτώσεις της επίλυσης 
των προβλημάτων χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές η Στρατηγική της Διάσπασης του ενός 

Αριθμού σε μονάδες και δεκάδες (ΣΔΑ) και ο Κάθετος Αλγόριθμος (ΚΑ).  
Όσον αφορά τις πράξεις που εκτελέστηκαν με νοερούς υπολογισμούς (Στρατηγική της 

Διάσπασης του ενός Αριθμού σε μονάδες και δεκάδες), στην αριθμητική δραστηριότητα με 
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συγκείμενο της πρώτης αξιολόγησης έγιναν 39 υπολογισμοί με ΣΔΑ. Στην αριθμητική 

δραστηριότητα με συγκείμενο της δεύτερης αξιολόγησης έγιναν 12 και στην αριθμητική 

δραστηριότητα με συγκείμενο της τρίτης 8.  
Στην πρώτη αξιολόγηση τη μερίδα του λέοντος της επιτυχίας τη λαμβάνει η στρατηγική ΣΔΑ 

αφού και οι 39 υπολογισμοί έγιναν σωστά Άρα η ΣΔΑ είχε απόλυτη επιτυχία 100% (39/39). Στο 
δεύτερο φύλλο αξιολόγησης οι 12 πράξεις που έγιναν με ΣΔΑ είχαν απόλυτη επιτυχία 100% (12/12). 

Και στο  τρίτο φύλλο αξιολόγησης έγιναν 12 πράξεις με ΣΔΑ και απόλυτη επιτυχία 100%.  

Ο συνολικός αριθμός των πράξεων που έγιναν και στα τρία φύλλα αξιολόγησης ήταν 119, εκ 
των οποίων οι 59 με ΣΔΑ και οι 60 με ΚΑ (Πίνακας 1). Σύμφωνα λοιπόν με τους 119 υπολογισμούς 

που εκτελέστηκαν σε όλη την παρέμβαση, οι 59 έγιναν που έγιναν με ΣΔΑ είχαν 100% επιτυχία και 
οι 60 που έγιναν με κάθετο αλγόριθμο οι 26 μόνο ήταν επιτυχείς (43,33%) και οι 34 ανεπιτυχείς 

(56,67%) (Γράφημα1). Από τα αποτελέσματα λοιπόν φαίνεται η απόλυτη επιτυχία των πράξεων που 

έγιναν με στρατηγική νοερού υπολογισμού και το μικρό ποσοστό επιτυχίας των υπολογισμών που 
έγιναν με κάθετο αλγόριθμο. Τα ποσά είναι συγκρίσιμα διότι το πλήθος τους είναι σχεδόν το ίδιο (59 

με ΣΔΑ και 60 με ΚΑ).  
 

Πίνακας 1: Πλήθος και ποσοστά επιτυχίας και αποτυχίας των υπολογισμών στην παρέμβαση 

 

 
 
 

 

Γράφημα 1: Γραφική απεικόνιση των ποσών και ποσοστών επιτυχίας και αποτυχίας των υπολογισμών στην παρέμβαση 

 
 

 
 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΠΕΤΥΧΑΝ/ΠΕΤΥΧΑΝ% 

ΑΠΕΤΥΧΑΝ/ΑΠΕΤΥΧΑΝ 

% 

ΣΔΑ 59 59 100% 0 0,00% 

ΚΑ 60 26 43,33% 34 56,67% 
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5. Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Συγκεντρωτικά σε ολόκληρη την παρέμβαση, η Στρατηγική της Διάσπασης του ενός Αριθμού 

σημείωσε την απόλυτη επιτυχία 100% (59 στις 59 ήταν σωστές). Το ποσοστό επιτυχίας του Κάθετου 
Αλγόριθμου ήταν 43,33% (26 από τους 60 ήταν σωστοί) ενώ η αποτυχία ήταν μεγαλύτερη φτάνοντας 

στο 56,67% (34 από τους 60 ήταν λάθος). Παρ’ όλο που η χρήση της Στρατηγικής της Διάσπασης 
του ενός Αριθμού στους υπολογισμούς ελαττώθηκε από την πρώτη αξιολόγηση ως την τρίτη, τα 

ποσοστά επιτυχίας παρέμειναν σταθερά υψηλά και απόλυτα 100%.   

Εν ολίγοις, όσοι μαθητές χρησιμοποίησαν τη Στρατηγική της Διάσπασης του ενός Αριθμού 
στους υπολογισμούς τους σημείωσαν επιτυχία. Ενώ από εκείνους που χρησιμοποίησαν ΚΑ οι 

περισσότεροι απέτυχαν. Επικρατούσα στρατηγική υπολογισμού φαίνεται να είναι οριακά ο ΚΑ αλλά 
πιο αποτελεσματική η Στρατηγική της Διάσπασης του ενός Αριθμού.  

Επικρατούσα στρατηγική νοερών υπολογισμών ήταν η στρατηγική της διάσπασης του ενός 

αριθμού. Αποτέλεσε ίσως μια από τις πιο εφαρμόσιμες στρατηγικές από τους μαθητές πρώτα στην 
διαίρεση και έπειτα στον πολλαπλασιασμό. Οι μαθητές την κατέκτησαν εννοιολογικά και 

αντιλήφθηκαν τα όρια της χρήσης της,. Αυτό γίνεται αντιληπτό επίσης μέσα από τα φύλλα 
αξιολόγησης όπου οι μαθητές δεν χρησιμοποίησαν άλλες στρατηγικές συνειδητά γιατί δεν ταίριαζαν 

με τους παραπάνω υπολογισμούς (για παράδειγμα στρατηγικές αντιστάθμισης).  

Φαίνεται λοιπόν ότι οι νοερές στρατηγικές βοήθησαν τους μαθητές στη βελτίωση των 
μαθηματικών γνώσεων στις ιδιότητες των πράξεων. Η συμβολή τους στις πράξεις γίνεται αντιληπτή, 

με τους μαθητές να παραδέχονται ότι τις απλοποιεί και ότι τους βοήθησε να εκτελέσουν με ευκολία 
την πράξη της διαίρεσης που κατά ομολογία τους είναι και η πιο δύσκολη, είτε σε τοπικό επίπεδο 

(μαθητές μιας τάξης), είτε σε γενικό επίπεδο, στο μαθητικό δυναμικό.  

Oι μαθητές με τις στρατηγικές νοερών υπολγισμών άρχισαν να δείχνουν εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις τους και να αποδεικνύουν την αξιοπιστία των τεχνικών έμπρακτα, οι οποίες μπορούν να 

διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων και στην εκτέλεση των πράξεων. 
Τέλος, τα αποτελέσματα της παρέμβασης κρίνονται πολύ θετικά καθώς οι μαθητές έδειξαν να 

υιοθετούν αυτές τις τεχνικές, οι οποίες συνέβαλαν επικουρικά στην κατανόηση, διαχείριση και 

επίλυση των προβλημάτων. Το θεωρητικό πλαίσιο διαφαίνεται να ενισχύεται με την παρούσα 
διδακτική πρόταση και να δίνεται η περεταίρω δυνατότητα για εφαρμογή και χρήση εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για μια ποιοτικότερη μαθησιακή διαδικασία. Η συμβολή των νοερών 
υπολογισμών στην ορθότητα των πράξεων είναι εμφανής και μέσω της παρούσας παρέμβασης και η 

διδασκαλία των νοερών στρατηγικών θα πρέπει να αποτελεί στόχο κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού.   
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Περίληψη  

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται μία διδακτική πρόταση, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας παιδιών σχολικής ηλικίας σύμφωνα με το μοντέλο 
μάθησης 4ΜΑΤ. Μέσω των προτεινόμενων βιωματικών δραστηριοτήτων επιδιώκεται τόσο η 

κατανόηση και η αποδοχή της ετερότητας από τους μαθητές όσο και η απόκτηση κοινωνικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με 
τον διαπολιτισμικό “άλλο”μέσα από ένα ευέλικτο και προσαρμοστικό επικοινωνιακό και μαθησιακό 

περιβάλλον. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ενθάρρυνση των διαπολιτισμικών επαφών, η ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των μαθητών και η ευαισθητοποίησή τους σε διαπολιτισμικά ζητήματα με την 

εφαρμογή βιωματικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις. Το 

μοντέλο μάθησης 4MAT θεωρείται κατάλληλο για τη σχεδίαση διδακτικών παρεμβάσεων, καθώς 
λαμβάνει υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριων σε συνδυασμό με τα διαφορετικά 

στυλ μάθησης, τους εμπλέκει σε μαθησιακές διαδικασίες βάσει των προσωπικών τους εμπειριών και 
τους παρέχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες 

τους.  

 
Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική επικοινωνία, μοντέλο μάθησης 4ΜΑΤ, διαπολιτισμική 

ικανότητα, συναισθηματική δεκτικότητα   

1. Εισαγωγή 

1.1. Η σημασία και ο ρόλος της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή  

 Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν μια «πολυπολιτισμική 
πραγματικότητα» καθώς έρχονται σε επαφή με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς εξαιτίας  της 

μαζικής μετακίνησης πληθυσμών, της παγκοσμιοποίησης και των εξ αποστάσεως κοινωνικών 
επαφών. Αναμφίβολα, η πολιτισμική ποικιλομορφία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται, συνομιλούν και ενεργούν στην καθημερινή τους ζωή (Council of Europe, 2007). 
Πεποιθήσεις, στάσεις και αντιλήψεις διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου και επιδρούν με 

ποικίλους τρόπους στην επικοινωνία μεταξύ των ατόμων που βιώνουν ταυτόχρονα διαφορετικές 
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καταστάσεις στη διάρκεια του βίου τους (Baumann, 1996˙  Onorato & Turner, 2004). Αυτή ακριβώς 

η διαμορφωθείσα κατάσταση κάνει τη μελέτη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας ιδιαίτερα 

σημαντική. Μέσω της διαπολιτισμικής επικοινωνίας διασφαλίζεται η ειρηνική και η εποικοδομητική 
συνύπαρξη σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο και αποκτάται η αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα 

(Kreijns Kirschner & Jochems, 2003).  
Σύμφωνα με τους Samovar και Porter (1997: 70) η διαπολιτισμική επικοινωνία (intercultural 

communication) ορίζεται ως «η μελέτη της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων των οποίων οι 

πολιτισμικές αντιλήψεις διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό». Η διαπολιτισμική επικοινωνία, ωστόσο, δεν 
αναφέρεται απλά στην επικοινωνία ανθρώπων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αλλά 

θέτει ως πρωταρχικό ζήτημα την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων που μπορεί να 
ενστερνίζονται αντίθετες, διαφορετικές ή ασυμβίβαστες απόψεις και δίνει έμφαση στην αυτο-

έκφραση και την αμοιβαία ακρόαση χωρίς κριτική διάθεση, αλλά με ανοιχτό πνεύμα και ανοχή. Η 

επίγνωση, επομένως, των δικών μας πολιτισμικών προκαταλήψεων και των προκαταλήψεων των 
άλλων συμβάλλει θετικά στην αποτελεσματική επικοινωνία (UNESCO, 2017).  

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας διαπολιτισμικής διδακτικής παρέμβασης θεωρούνται η 
απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων για μια αποτελεσματική επικοινωνία και η αξιοποίηση του 

διαλόγου προς την κατεύθυνση αυτή με απώτερο σκοπό τη γόνιμη διασταύρωση, δηλαδή την 

αμοιβαία μάθηση και τη μέγιστη ωφέλεια, την απουσία διακρίσεων (πολιτιστικός σχετικισμός), τη 
διαπραγμάτευση διαπολιτισμικών ζητημάτων και συγκρούσεων και την “άνθηση” της 

διαπολιτισμικής συμβίωσης που αποδέχεται τον πολιτισμικό πλουραλισμό (πολιτισμικός 
υβριδισμός) (Barrett, 2018). Διαφορετικά σενάρια συνεργασίας και επικοινωνίας που επιδρούν 

θετικά στην αλληλεπίδραση μιας ομάδας ως προς τον συντονισμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

και την αναγνώριση πολιτισμικών διαφορών αναφορικά με την κοινότητα, την επικοινωνία και την 
αλληλεξάρτηση(Council of Europe,2007)μπορεί να υποστηρίξει και το μοντέλο μάθησης 4MAT.  

1.2.Το μοντέλο μάθησης 4 Model–Action–Talk (4MAT) 

 Το μοντέλο 4 Model–Action–Talk (4MAT) δημιουργήθηκε με σκοπό τον σχεδιασμό 

διδασκαλιών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού τόσο για μαθητές όσο και για ενήλικους. 

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη και δομημένη διδακτική προσέγγιση, η οποία εφαρμόζει ποικίλες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας με βάση τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού 

που αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως μια διαρκή και ενεργό διαδικασία. Το μοντέλο ενσωματώνει 
διάφορες θεωρίες σχετικά με τα μαθησιακά στυλ, όπως η θεωρία της βιωματικής μάθησης του Kolb 

και η θεωρία των δύο ημισφαιρίων (Hemisphericity) (McCarthy, 1987). Ως μαθησιακό στυλ ορίζεται 

ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο τα άτομα μαθαίνουν, στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε 
διαφορετικού τύπου πληροφορίες και τείνουν να αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους σε ερεθίσματα 

που δέχονται από τον έξω κόσμο (Felder & Soloman, 2005).  
Η θεωρία της βιωματικής μάθησης του Kolb κάνει λόγο για έναν κύκλο μάθησης τεσσάρων 

σταδίων (Συγκεκριμένη Εμπειρία, Αναστοχαστική Παρατήρηση, Αφηρημένη Θεωρητική Σύλληψη 

και Ενεργός Πειραματισμός) και τέσσερα διαφορετικά μαθησιακά στυλ (Απόκλισης, Αφομοίωσης, 
Σύγκλισης και Διευκόλυνσης) που επηρεάζονται από παράγοντες όπως το κοινωνικό περιβάλλον και 

οι εκπαιδευτικές εμπειρίες (Kolb, 1984). Και η θεωρία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου 
υποστηρίζει ότι τα άτομα προσανατολίζονται σε διαφορετικά μαθησιακά στυλ, σε διαφορετικούς 

τρόπους επεξεργασίας των πληροφοριών και πρόσληψης της νέας γνώσης εξαιτίας του δεξιού ή 
αριστερου ημισφαιρίου που κυριαρχεί στο άτομο. Οι μαθητές στους οποίους κυριαρχεί το δεξιό 

ημισφαίριο έχουν ανεπτυγμένη διαίσθηση, ασχολούνται με περισσότερα αντικείμενα ταυτόχρονα, 

εκφράζονται με τη γλώσσα του σώματος (Kinesics) και τοποθετούν τον εαυτό τους στη θέση του 
άλλου. Από την άλλη, οι μαθητές στους οποίους κυριαρχεί το αριστερό ημισφαίριο θεωρούνται πιο 

αναλυτικοί, αρέσκονται στην έρευνα και στην κατηγοριοποίηση των πληροφοριών (McCarthy et al., 
2002). 
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Το μαθησιακό μοντέλο 4ΜΑΤ αποτυπώνεται ως ένας κύκλος, ο οποίος διαιρείται σε τέσσερα 

τεταρτημόρια, κάθε ένα εκ των οποίων αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό μαθησιακό στυλ. Κάθε 

τεταρτημόριο διαιρείται με τη σειρά του σε δύο τμήματα που σχετίζονται με τα δύο ημισφαίρια του 
εγκεφάλου. Ο κύκλος αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μια κυκλική αλληλουχία από συνεχείς απαντήσεις 

στα ερωτήματα: "γιατί;", "τι;", "πώς" και "τι θα συμβεί αν…;". Αυτή η κυκλική προσέγγιση στη 
μάθηση θεωρείται μια φυσική μαθησιακή διαδικασία (McCarthy et al., 2002) (Σχήμα 1).  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Σχήμα 1. Το μοντέλο 4ΜΑΤ 

(McCarthy et al., 2002) 

 

 

 
 

 
Το μαθησιακό στυλ που αναφέρεται στον επινοητικό μαθητή χαρακτηρίζεται από την 

προσωπική ερμηνεία που αποδίδει ο τελευταίος στις έννοιες και αναζητά απάντηση στο "γιατί" 

(McCarthy, 2006). Ο επινοητικός μαθητής έχει ανεπτυγμένη φαντασία και προσεγγίζει το πρόβλημα 
από διαφορετικές πλευρές. Διακατέχεται από έντονα συναισθήματα, επιδιώκει την απόκτηση 

γνώσεων μέσω των προσωπικών εμπειριών, αφουγκράζεται τις καταστάσεις, εκφράζει τα πιστεύω 
του, θέλει να γνωρίζει την επιδραση των νέων πληροφοριών στον εαυτό του, συζητάει και 

ανταλλάσσει απόψεις (McCarthy, 2006).  

Το δεύτερο μαθησιακό στυλ αναφέρεται στον αναλυτικό μαθητή ο οποίος αντιλαμβάνεται τη 
γνώση μέσα από τον στοχασμό και ανασκαλεύει το "τι" της μάθησης. Αρέσκεται στη νέα γνώση, 

αναζητά τις σωστές απαντήσεις, επιθυμεί να ενημερώνεται από ειδικούς, διατυπώνει θεωρίες 
(DeBello, 1990˙ Scott,1994). Ο συλλογισμός του είναι επαγωγικός, αντιμετωπίζει τις έννοιες 

αφαιρετικά χωρίς την παρεμβολή συναισθημάτων (Kolb, 1981), είναι οργανωτικός, αναλύει, 

ταξινομεί και κατηγοριοποιεί τις σκέψεις και τις εμπειρίες του (McCarthy, 2006).  
Ο μαθητής του τρίτου μαθησιακού στυλ, αυτού της κοινής λογικής, επικαλείται την κοινή 

λογική και προσεγγίζει τη γνώση μέσα από την πράξη (McCarthy, 2006). Αυτός ο τύπος μαθητή 
ελκύεται από την ιδέα του πειραματισμού και ενδιαφέρεται για την εφαρμογή της γνώσης που 

προκύπτει. Επιπλέον, δίνει έμφαση στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, έχει 
αυτοπεποίθηση, αναλαμβάνει εργασίες, συνθέτοντας τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας 

με πρωτότυπο τρόπο (McCarthy, 2006).  

Τέλος, ο μαθητής του τέταρτου μαθησιακού στυλ, ο δυναμικός, αποκτά τη γνώση μέσω των 
αισθήσεών του, επιδιώκει νέες εμπειρίες, ενεργεί έχοντας επίγνωση των πιθανών κινδύνων και 

προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες (Kolb, 1981). Συνάμα, προσπαθεί να ξεπεράσει τα 
όριά του, επιδιώκοντας την καινοτομία και αξιοποιώντας τις γνώσεις στον καθημερινό βίο 

(McCarthy, 2006) ( Πίνακας 1). 
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ΣΤΥΛ 4-Δυναμικός μαθητής 

 

ΤΙ; (Συναισθηματική Διάσταση) 
 

• Ερωτήσεις και απαντήσεις 

• Ανταλλαγή απόψεων 

• Προσομοίωση 

• Παιχνίδια ρόλων 

 

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως 
σύμβουλοι 

 

Αναστοχασμός: "Υπάρχουν απορίες και 
σχόλια;" 

ΣΤΥΛ 1- Επινοητικός μαθητής 

 

ΓΙΑΤΙ; (Πραγματιστική και Γνωστική 
Διάσταση) 

 

• Ενσυναίσθηση 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Συνεργατική μάθηση 

• Ιδεοθύελλα 

 
Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως πρόσωπα 

 

Αναστοχασμός: "Οι συγκεκριμένες 
πληροφορίες θεωρείτε ότι είναι χρήσιμες;" 

ΣΤΥΛ 3- Μαθητής κοινής λογικής 
 

ΠΩΣ; (Γνωστική και Συναισθηματική 

Διάσταση) 
 

1. Οπτικοποιήσεις 
2. Παιχνίδια ρόλων 

3. Προσομοίωση 

 
Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως 

εκπαιδευτές-επόπτες 
 

Αναστοχασμός: "Ποιες επιπλέον 

πληροφορίες θεωρείτε ότι είναι απαραίτητες για 
την ολοκλήρωση της δραστηριότητας;". 

ΣΤΥΛ 2- Αναλυτικός μαθητής 
 

ΤΙ; (Γνωστική και Συναισθηματική 

Διάσταση ) 
 

• Μελέτη περίπτωσης 

• Παρουσίαση 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως 
καθοδηγητές 

 
 

Αναστοχασμός: " Ποιες επιπλέον 

πληροφορίες θα σας ενδιέφεραν;" 

 
Πίνακας 1: Τα μαθησιακά στυλ σύμφωνα με το μοντέλο 4ΜΑΤ 

(Προσαρμογή από L. Kupaj & W. Krysa, 2014). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1.  Η διδακτική πρόταση 

Με βάση τη θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε αναφορικά με το μοντέλο 4ΜΑΤ προτείνεται 

μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων με διαθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα, οι οποίες 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και απευθύνονται κυρίως σε 

μαθητές Ε  ́και Στ  ́τάξης. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν είτε μέσα στην τάξη 
συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς το αναλυτικό πρόγραμμα είτε στο πλαίσιο υλοποίησης 

προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ομάδας και τις συνθήκες του εκάστοτε περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες ηλικιακές ομάδες, με τις απαραίτητες προσαρμογές 

και αλλαγές, από εμψυχωτές και εκπαιδευτές σε δομές και προγράμματα μη τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης. Στους επιμέρους στόχους της διδακτικής πρότασης περιλαμβάνονται επιπλέον: 
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1. η δημιουργία των κατάλληλων διαπολιτισμικών προϋποθέσεων με σκοπό οι μαθητές/τριες να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά,   

2. η ενεργός εμπλοκή των μαθητών,τριων σε επικοινωνιακές καταστάσεις, ιδιαίτερα, με τον 
διαπολιτισμικό “άλλο”, 

3. η άρση των στερεότυπων και των προκαταλήψεων που εμποδίζουν τη διαπολιτισμική 
επικοινωνία, 

4. η κατανόηση και αποδοχή της ετερότητας και της πολιτισμικής ταυτότητας του “άλλου”, 

5. η ανάπτυξη διαλεκτικής σχέσης μεταξύ μαθητών/τριων με διαφορετική κουλτούρα  
6. η καλλιέργεια δεξιοτήτων ενσυναίσθησης,ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοούν τις αξίες και 

αντιλήψεις του διαπολιτισμικού “αλλου”, 

7. η ενίσχυση της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας 

Ο κριτικός αναστοχασμός, όπως εμπεριέχεται στον σχεδιασμό των βιωματικών δράσεων, 

τονίζει τη σημασία της διερεύνησης της βαθύτερης σκέψης με σκοπό την αναδιάρθρωση των 
θεμελιωδών αντιλήψεων, ώστε να επέλθει ουσιαστική αλλαγή στο άτομο. Με βάση αυτή την 

παραδοχή από τη μία συνδέεται με την καλλιέργεια ανθρωπιστικών ιδεών ως βασική αξία για μια πιο 
δίκαιη και συνεκτική κοινωνία και από την άλλη με τη σύζευξη της μάθησης μέσω της εμπειρίας και 

της “ανοιχτότητας” στις εμπειρίες και τις οπτικές των “άλλων”(Fook, 2017).  

Επιπλέον, η εφαρμογή της Συνεργατικής Μάθησης αναμένεται να ενισχύσει τις 
διαπολιτισμικές σχέσεις και να αυξήσει την αυτοεκτίμηση εντός της μαθησιακής κοινότητας, καθώς 

τα μέλη της συνεργάζονται για έναν κοινό στόχο που προϋποθέτει επιπλέον συμφωνημένους ρόλους 
(Slavin, 1990). Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους σε μικρές ομάδες και μέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων αντλούν μεγάλη συναισθηματική ικανοποίηση και εμπλέκονται 

σε ενεργό διάλογο. Διερευνούν, στοχάζονται, αναστοχάζονται, συνειδητοποιούν τις πολιτισμικές 
διαφορές, κατανοούν τη δική τους «πολιτισμική» ταυτότητα, διαμορφώνουν θετικότερες στάσεις 

έναντι των άλλων πολιτισμών (Παπάς, 2001). Εκπαιδευτικοί και μαθητές αναπτύσσουν 
διϋποκειμενική σχέση μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο ενός ολικού και μη γραμμικού 

μοντέλου επικοινωνίας που προϋποθέτει μια διαλεκτική σχέση του "εαυτού" με τον "άλλο" 

(Κοσμίδου & Hardy, 1999: 21-27). Στη συνέχεια, παρατίθενται τα δομικά στοιχεία της 
προτεινόμενης διδασκαλίας (Πίνακας 2) καθώς και μια συνοπτική περιγραφή κάθε στοιχείου: 

 

1. Διερεύνηση της 

προϋπάρχουσας κατάστασης 

2. Ορισμός της 

επιτυχημένης διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας σύμφωνα με το 
μαθησιακό μοντέλο 4ΜΑΤ 

3. Ανάδειξη της σημασίας 

της διαπολιτισμικής ικανότητας 

στη διαπολιτισμική επικοινωνία 

Α. Καλλιέργεια κατανόησης 
Β. Καλλιέργεια συναισθηματικής δεκτικότητας 

Γ.  Ενίσχυση δράσης 

         Δ. Καλλιέργεια συνεργασίας 
         Ε. Αξιολόγηση βιωματικών δράσεων 

 

Πίνακας 2: Τα δομικά στοιχεία της προτεινόμενης διδασκαλίας 

 Διερεύνηση της προϋπάρχουσας κατάστασης 

Για τη διερεύνηση των επικοινωνιακών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα της 

επικοινωνίας, τίθενται τα παρακάτω αναστοχαστικά ερωτήματα:  

8. Ποιο είναι το μαθησιακό προφίλ των μαθητών;  

9. Τι γνωρίζω για την ατομική τους ταυτότητα; 
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10. Πώς εξετάζω τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και προσδιορίσουν τη θέση τους 

στον κόσμο σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους; 

11. Πώς αντιμετωπίζω τις πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες θα προκύψουν σε νέα επικοινωνιακά 
περιβάλλοντα; 

12. Υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία των μαθητών εξαιτίας πολιτισμικών διαφορών; 
13. Πώς επιτυγχάνεται η επικοινωνιακή λειτουργικότητα, δηλαδή η εξήγηση, η διαπραγμάτευση, 

η διαχείριση και η λήψη αποφάσεων σε πολλές καταστάσεις;  

14. Σε ποιο βαθμό εφαρμόζω τεχνικές και σχέδια εργασίας για την ανάπτυξη της επικοινωνίας; 

15. Δημιουργώ κατάλληλες συνθήκες για συνεργασία και ομαδική εργασία στην τάξη; 

Οι διαμορφωθείσες συνθήκες εντός της σχολικής αίθουσας αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, καθώς οριοθετούν το 

πλαίσιο για την ανάπτυξη και κατανόηση των επικοινωνιακών αρχών, την εδραίωση των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της ενεργούς ακρόασης, την προώθηση μηνυμάτων, την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων και συγκρούσεων και την επίγνωση ότι οι 

γλώσσες των άλλων λαών είναι δυνατόν να εκφράζουν κοινές ιδέες με ένα μοναδικό τρόπο ή ότι οι 
άνθρωποι με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο χρησιμοποιούν διαφορετικούς λεκτικούς και μη-

λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί (Watzlawick, 1986).  

Μετά από τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας κατάστασης ακολουθεί η εφαρμογή της 
διδακτικής πρότασης, η οποία διαρθρώνεται σε δύο διακριτές φάσεις: 

α) Η πρώτη φάση που αφορά στην εφαρμογή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην επίτευξη 
των στόχων των μαθητών/τριών, στην αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων, στην οριοθέτηση της 

επικοινωνίας και στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

β) Η δεύτερη φάση που εστιάζει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τον 
διαπολιτισμικό "αλλο", στην κατανόηση των πολιτισμικών, των κοινωνικών και των ατομικών 

αλληλεπιδράσεων και των συνεργατικών δράσεων. 

 Ορισμός της επιτυχημένης διαπολιτισμικής επικοινωνίας σύμφωνα με το μαθησιακό μοντέλο 

4ΜΑΤ 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 
στην τάξη, όπως π.χ. η «ενεργητική ακρόαση», η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα κατανόησης 

του “άλλου” κ.ά. Ωστόσο, η διευκόλυνση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μπορεί να ενισχυθεί από 
τις παρακάτω διαστάσεις (UNESCO, 2007): 

- τη γνωστική διάσταση (γνώση) 

- τη συναισθηματική διάσταση (στάσεις /αξίες) 
- την πραγματιστική διάσταση (ικανότητες) 

Η γνωστική διάσταση πραγματεύεται τη στρατηγική γνώση, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το 
άτομο λειτουργεί σε ένα διαπολιτισμικό συναπάντημα μέσα στη σχολική τάξη (αυτοεκπροσώπηση, 

αντιμετώπιση παρανοήσεων και παρερμηνειών, καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, κ. λ. π.). Η 

συναισθηματική διάσταση κάνει λόγο για θετική αυτοαντίληψη, κοινωνικό πνεύμα, σεβασμό και 
εκτίμηση του “άλλου”. Τέλος, η πραγματιστική διάσταση θεωρεί ότι τα διαπολιτισμικά ζητήματα 

πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και οι εργασίες να περατώνονται συνεργατικά 
(UNESCO, 2007). 

Κατά τις διαπολιτισμικές επαφές δημιουργείται σε φαντασιακό επίπεδο μια «εσωτερική 
αντίληψη του άλλου» με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ουσιαστικά, διαμορφώνονται εικόνες ενός 

«προσωρινού κόσμου», ο οποίος αποτελεί μίξη του δικού μας κόσμου με τον κόσμο των άλλων 

(Luschützky, 2000). Σε μια συνάντηση με τον «διαπολιτισμικό άλλο» ο μαθητής τείνει να 
χρησιμοποιήσει παρόμοιους τρόπους προσέγγισης και να εφαρμόζει κατηγοριοποιήσεις, αφαιρέσεις 

και προσαρμογές που είναι οικείες στον ίδιο από τον δικό του κόσμο. Αυτό συνεπάγεται ότι 
αντιλάμβάνεται τη διαφορετικότητα μέσω των δικών του κοινωνικοπολιτιστικών φίλτρων και 

σύμφωνα με το μαθησιακό στυλ που υιοθετεί (Neuner, 2003:42). 
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 Ανάδειξη της σημασίας της διαπολιτισμικής ικανότητας στη διαπολιτισμική επικοινωνία 

Σημαντική παράμετρος της διαπολιτισμικής επικοινωνίας είναι η διαπολιτισμική ικανότητα, η 

οποία συνδράμει στη δημιουργία θετικών και εποικοδομητικών σχέσεων με τους διαπολιτισμικούς 
“άλλους”. Ως διαπολιτισμική ικανότητα ορίζεται το σύνολο των αξιών, των στάσεων, των γνώσεων 

και αντιλήψεων - ορισμός, ο οποίος υιοθετείται και στην παρούσα διδακτική πρόταση - οι οποίες 
απαιτούνται για την αποδοχή και τον σεβασμό ατόμων με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο και 

επιτρέπουν στα άτομα να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά (Barrett, 2018). 

Η διαπολιτισμική ικανότητα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως η συναισθηματική 
κατανόηση και αντίληψη, η αυτογνωσία και η πολυπρισματική θεώρηση (Barrett, 2018). 

 Η σημασία της καλλιέργειας της κατανόησης, της συναισθηματικής δεκτικότητας και της 

συνεργασίας για τη διαπολιτισμική επικοινωνία 

Η καλλιέργεια της κατανόησης της πολιτισμικής ετερότητας συμβάλλει στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών για τα διαπολιτισμικά θέματα (κατανόηση) και της συναισθηματικής 
δεκτικότητας (συναίσθημα). Οι από κοινού δράσεις ενισχύουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα τους (δράση) καθώς και τη δικαιοσύνη στην ομάδα, βοηθώντας τους να 
περάσουν από την ατομική στην κοινωνική πρακτική (συνεργασία) (Morgensen & Schnak, 2010). 

 Αξιολόγηση των βιωματικών δράσεων 

Για τον σκοπό της παρούσας διδακτικής πρότασης κρίθηκε αναγκαία η αξιοποίηση μιας σειράς 
ατομικών δεικτών υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης, εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής ικανότητας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι ατομικοί δείκτες 
προσδιορίζονται ως ένα σύνολο ερωτήσεων οι οποίες απευθύνονται στο άτομο και κατατάσσονται 

σε τέσσερις κατηγορίες: προσωπικές αξίες και δεξιότητες, ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, 

διαπολιτισμική γνώση και ευαισθησία, ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια ζητήματα (Neuner, 2012). Οι 
ερωτήσεις μπορούν να διαμορφωθούν με δύο τρόπους: 

16. με αναδρομική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει σε κάποιον να αναλογιστεί προηγούμενες 
διαπολιτισμικές εμπειρίες και να αναλύσει τις ενέργειες, τις σκέψεις, τις απόψεις και τις 

στάσεις του εκείνο το χρονικό διάστημα. 

17. με στιγμιαία προσέγγιση με την οποία το άτομο συλλογίζεται τις τρέχουσες ενέργειές του και 

τον τρόπο σκέψης του (Neuner, 2012). 

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων πρακτικών και δραστηριοτήτων οι δείκτες που σχετίζονται με 
μια επιτυχημένη διαπολιτισμική επικοινωνία, αποτελούν ταυτόχρονα εργαλείο αξιολόγησης το οποίο 

αξιοποιεί την πολιτισμική πολυμορφία και τον πλουραλισμό των απόψεων και των πρακτικών και 

αναζητά ευκαιρίες για τη σύνδεση και τη συνεργασία μαθητών/τριών με άτομα διαφορετικής 
πολιτισμικής προέλευσης. Το στάδιο της αξιολόγησης δεν αποτελεί διακριτό κομμάτι των 

βιωματικών δράσεων, καθώς σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων δραστηριοτήτων 
εφαρμόζεται η διαμορφωτική  αξιολόγηση με τη βοήθεια των ατομικών δεικτών. 

 Οι δραστηριότητες της προτεινόμενης διδασκαλίας αποτυπώνονται συνοπτικά στον πίνακα 

που ακολουθεί (Πίνακας 3): 
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1. Διερεύνηση της 

προϋπάρχουσας κατάστασης 

2. Ορισμός της επιτυχημένης 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας 
σύμφωνα με το μαθησιακό 

μοντέλο 4ΜΑΤ 

3. Σημασία της διαπολιτισμικής 

ικανότητας 
στη διαπολιτισμική επικοινωνία 

Δραστηριότητες Δραστηριότητες Δραστηριότητες 

1.1. Ορίζω την "επικοινωνία" 

 
Ενίσχυση επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων 

Συνεργασία με εναλλακτικούς 
τρόπους 

Δέσιμο των μελών της ομάδας 

2.1. " Προσωπικές ταυτότητες" 

 
Προσομοίωση 

 

(Δυναμικός Μαθητής και 
Μαθητής Κοινής Λογικής) 

3.1. "Το μεγάλο ταξίδι" 

 
Μεταφορά  

Προσομοίωση 

 
(Δυναμικός και Επινοητικός 

Μαθητής) 

1.2 "Ο σπόρος της 

επικοινωνίας" 

 
Καθορισμός προσωπικών 

στόχων 
Αξιοποίηση προσωπικών 

ικανοτήτων 

2.2. "Αξίες" 

 

Συζήτηση 
Παρουσίαση 

 
(Δυναμικός Μαθητής) 

3.2."Το άλλο ζευγάρι" 

 

Οπτικοποίηση 
Μελέτη Περίπτωσης 

Παιχνίδι ρόλων 
 

(Δυναμικός, Αναλυτικός και 

Κοινής Λογικής Μαθητής) 

1.3 "Το δέντρο της γνωριμίας" 

 
Ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων 

Συζήτηση για τον τρόπο 
λειτουργίας της ομάδας 

Σύνταξη Συμβολαίου 
Προσδοκίες από την εφαρμογή 

των δραστηριοτήτων 

2.3. "Ο χρόνος στην 

καθημερινή ζωή άλλων 
πολιτισμών" 

 

Συνέντευξη 
Παιχνίδι ρόλων 

Συνεργατική μάθηση 
 

(Δυναμικός Μαθητής και 

Μαθητής Κοινής Λογικής) 

3.3. "Εκφράζω τα 

συναισθήματα με το πρόσωπο 
και το σώμα" 

 

Μη λεκτική επικοινωνία-
Kinesics (Γλώσσα του 

σώματος) 
 

(Επινοητικός Μαθητής) 

 2.4. "Χαιρετώ με 

διαφορετικούς τρόπους" 
 

Συνεργατική Μάθηση, 

Κίνηση 
Παιχνίδι 

 
(Επινοητικός Μαθητής) 

3.4. "Ένα σώμα γνώσης" 

 
Συζήτηση 

Προσομοίωση 

Ιδεοθύελλα 
 

(Δυναμικός, Επινοητικός και 
Αναλυτικός Μαθητής). 

 2.5."Χαιρετισμοί στον χάρτη" 
 

Συζήτηση  

Παρουσίαση 
(Δυναμικός Μαθητής) 

 

 
Πίνακας 3: Ιεράρχηση των δραστηριοτήτων της διδακτικής πρότασης 
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3. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Η αποτελεσματική επικοινωνία με τον διαπολιτισμικό “άλλο” μπορεί να επιτευχθεί μόνον όταν 

οι μαθητές εμπλέκονται σε βιωματικές δράσεις που ενισχύουν αφενός την επικοινωνιακή ικανότητα 
αφετέρου προκαλούν το ενδιαφέρον για τους άλλους πολιτισμούς και την αποδοχή της ετερότητας 

(απόκτηση διαπολιτισμικής ικανότητας). Η παραπάνω παραδοχή αποτέλεσε σημείο αναφοράς για 
την παρούσα διδακτική πρόταση και τον σχεδιασμό παρεμβατικών διαπολιτισμικών δράσεων με 

σκοπό τη θεμελίωση και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μεταξύ μαθητών με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Η επικοινωνία, ωστόσο, με τον διαπολιτισμικό "άλλο" δε 
σημαίνει οπωσδήποτε την πλήρη αποδοχή και υιοθέτηση απ' την πλευρά του ατόμου των αξιών, των 

ιδεών και των πεποιθήσεων του “άλλου”, αλλά την απόκτηση ευελιξίας για την κατανόηση της 
διαφορετικότητας όπως πραγματικά υφίσταται και όχι μέσω του δικού του εθνοκεντρικού φίλτρου 

(Council of Europe, 2011).  

Κρίσιμο ζήτημα για τον σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης ήταν η σύζευξη του 
κατάλληλου εκπαιδευτικού μοντέλου με τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Για τον σκοπό αυτό 

καταλληλότερο θεωρήθηκε το μοντέλο 4ΜΑΤ το οποίο υποστηρίζει ότι κάθε μαθητής έχει το δικό 
του στυλ μάθησης και το μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να οργανωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα 

διαφορετικά μαθησιακά στυλ (McCarthy, 2000). Το μοντέλο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο οργάνωσης 

της διδασκαλίας με βάση τον διαφορετικό τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν, σκέφτονται, 
εκφράζονται, ενεργούν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο, ορμώμενοι από τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους. Η σχέση μεταξύ εμπειρίας, κριτικού αναστοχασμού, σύλληψης αφηρημένων 
εννοιών και πειραματισμού είναι ο θεμέλιος λίθος του μοντέλου 4ΜΑΤ (McCarthy et al., 2002).  

Για την επιτυχή, ωστόσο, υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων απαιτείται επιπλέον οι 

εκπαιδευτικοί να θεωρούν τους εαυτούς τους «διαμεσολαβητικούς παράγοντες» που έχουν ως κύρια 
αποστολή την ενίσχυση κάθε προσπάθειας των μαθητών τους μέσω του κριτικού αναστοχασμού 

(Railsback, 2002). Για να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, πρέπει να είναι 
επαρκώς προετοιμασμένοι ώστε να αναστοχάζονται κριτικά πάνω στη δράση (on action) και κατά τη 

διάρκεια της δράσης (in action). Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών έγκειται τόσο στην απόκτηση 

εμπειρίας όσο και στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαπολιτισμική 
ικανότητα των εκπαιδευτικών έχει αναπτυχθεί επαρκώς και ότι είναι εξοικειωμένοι και έμπειροι στη 

χρήση διάφορων μεθόδων για την απόκτηση από τους μαθητές της διαπολιτισμικής ικανότητας 
(Railsback, 2002). 

Αν και οι συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες για την προώθηση της 

διαπολιτισμικής ικανότητας σε μαθητές/τριες σχολικής ηλικίας, όπως είναι οι μαθητές Ε΄ και Στ΄ 
τάξης, πρέπει να λάβουμε υπόψη οτι οι διαπολιτισμικές εμπειρίες των ατόμων εξαρτώνται από την 

ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και άλλους παράγοντες. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι ερευνητές 
που ερευνούν τέτοια ζητήματα, πρέπει να είναι γνώστες της πληθυσμιακής ποικιλομορφίας και 

ειδικότερα των πολιτισμικών ομάδων μια κοινωνίας, ενός σχολείου, μιας τάξης προκειμένου να 

εφαρμόσουν τις κατάλληλες δράσεις που ταιριάζουν σε διαφορετικές υποομάδες, αποφεύγοντας 
γενικεύσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και έρχονται σε αντίθεση με τη 

φιλοσοφία του μοντέλου 4ΜΑΤ. 
Συμπερασματικά, η παρούσα εισήγηση προσδοκά να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω έρευνα 

και συζήτηση πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική επικοινωνία, την παραγωγή 
υλικού καθώς και τον σχεδιασμό δράσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πνεύματος 

αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και στη διαμόρφωση «διαπολιτισμικής 

συνείδησης» η οποία διευκολύνει και την αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία (Morgensen 
& Schnak, 2010).  
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ STEM ΠΡΙΝ ΤΟ STEM.  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Τζωρτζάκης Ιωάννης  

ΣΕΕ ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 

 

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 

Εκπαιδευτικός Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικός M.Sc.  

 

Περίληψη 

Την τελευταία δεκαετία, η εκπαίδευση STEM, που αποτελεί κάτι περισσότερο από τη σύνθεση 

του περιεχομένου των μαθημάτων, επιστήμη (S), τεχνολογία (T), εφαρμοσμένη μηχανική (E) και 
μαθηματικά (M), κερδίζει ενδιαφέρον στη σχολική εκπαίδευση διεθνώς, καθώς προωθεί την κριτική 

και δημιουργική σκέψη, καθώς και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων από τους μαθητές. Το 
μάθημα «Τεχνολογία», μοναδικό μάθημα διδασκαλίας της Μηχανικής, διδάσκεται στους μαθητές 

του Γυμνασίου από το 1994, και τους εμπλέκει στη διεξαγωγή εργασιών και κατασκευών με τη 

μέθοδο project, τη διδακτική προσέγγιση του Τεχνικού Σχεδιασμού (engineering design) και τη 
Διερευνητική Μάθηση σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου, όλα απαραίτητα συστατικά του 

STEM. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν δύο διδακτικές προτάσεις, που σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν από μαθητές στο μάθημα «Τεχνολογία» πριν την STEM «εποχή», οι οποίες θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν παραδειγματικές εφαρμογές υλοποίησης ολοκληρωμένου STEM.  

 
Λέξεις κλειδιά: STEM, STEAM, STREAM, Τεχνολογία, engineering design 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με κείμενο-σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτέλεσμα κοινής εργασίας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, σχετικά με τις οκτώ βασικές ικανότητες της δια 
βίου μάθησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007), με τον όρο ικανότητα (competence) ορίζεται «ένας 

συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων κατάλληλων για το ευρύτερο συγκείμενο. Οι βασικές 

https://eric.ed.gov/?id=ED383654
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ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και 

ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση». 

Το Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες: 1)Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, 
2)Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, 3)Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη 

και την τεχνολογία, 4)Ψηφιακή ικανότητα, 5)Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn), 
6)Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, 

7)Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και 8)Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.  

Μετά και από αναφορά «ενός σταθερά υψηλού ποσοστού εφήβων και ενηλίκων με ανεπαρκείς 
βασικές ικανότητες», το 2018, δίνεται διευκρίνηση / επέκταση, μεταξύ άλλων για την 3)Μαθηματική 

ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, αναφέροντας ότι 
«Μεθοδολογίες μάθησης όπως η διερευνητική μάθηση, η μάθηση βάσει έργων, η μεικτή μάθηση, η 

μάθηση με βάση τέχνες και παιχνίδια, μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερα κίνητρα και να 

αυξήσουν τη συμμετοχή στη μάθηση. Ομοίως, η εμπειρική μάθηση, η μάθηση στο χώρο εργασίας 
και οι επιστημονικές μέθοδοι στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά 

(STEM) μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη ευρέος φάσματος ικανοτήτων» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2018). Ο όρος STEM εισάγεται πλέον θεσμικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ συναντάται όλο και 

συχνότερα, στην εκπαίδευση, σε εργασίες, επιμορφωτικά προγράμματα και συζητήσεις 

εκπαιδευτικών, τα τελευταία μάλιστα χρόνια και σε παραλλαγές όπως STEAM και STREAM, που 
εισάγει τις Ανθρωπιστικές επιστήμες, την Τέχνη και τη Γλώσσα, ανάλογα με το ποιος χρησιμοποιεί 

τον όρο και τι θέλει να δείξει ότι περιλαμβάνει. Συνήθως το "STEM" σημαίνει Επιστήμη, 
Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά, αλλά αρκετοί διατυπώνουν ερωτήματα για τη χρήση του 

ακρωνύμιου ως προς τη διαφορά με τα επιμέρους πεδία του. Ο Bybee (2013) θεωρεί το STEM ως 

διφορούμενη έννοια που θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη και πολιτική ή ακόμη μια εντυπωσιακή 
λέξη-κλειδί για άντληση χρηματοδότησης από ερευνητές, πρόκειται όμως για κάτι ευρύτερο από τα 

επιμέρους συστατικά που το αποτελούν, αφορά σε ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο διδασκαλίας που 
αφήνει πίσω τη διδασκαλία των εμπλεκόμενων μαθημάτων ως μεμονωμένα και τα ενσωματώνει σε 

σύνθετα διδακτικά αντικείμενα. Η θεματολογία του αφορά σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου, 

και στη διδακτική του δεν διδάσκονται πλέον διακριτά γνωστικά αντικείμενα, αλλά ενιαίο 
περιεχόμενο μέσα από την ενσωμάτωση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (integrated STEM), 

που υπόσχεται να προωθήσει την κριτική και τη δημιουργική σκέψη, καθώς και την ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων από τους μαθητές, σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή εκπαίδευση, όπου 

συνήθως το ζητούμενο είναι η κατάκτηση εκπαιδευτικών στόχων χαμηλότερου επιπέδου, σύμφωνα 

με την ταξινομία του Bloom.  
Ως προς τα μαθήματα των Θετικών Επιστημών, το STEM επιδιώκει τον κοινά αποδεκτό στόχο 

για ένα επιστημονικά μορφωμένο κοινό (NSTA, 1982). Οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τις επιστημονικές τους γνώσεις για να τους βοηθήσουν να λάβουν σωστές αποφάσεις 

καθώς, αν δεν κατανοούν την επιστήμη, τόσο ως περιεχόμενο, όσο και ως τρόπο απόκτησης γνώσης, 

αν δεν μπορούν να σταθμίσουν τους ισχυρισμούς των επιστημόνων και να κατανοήσουν τα 
πλεονεκτήματα και και τις αδυναμίες αυτής της επιστημονικής γνώσης, τότε δεν θα είναι σε θέση να 

αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία της για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και δεν θα μπορούν να 
θεωρηθούν επιστημονικά εγγράμματοι (Akerson, 2018).  

Παρόμοια, υπάρχουν ορισμοί και για τα άλλα πεδία του STEM, η Τεχνολογία περιγράφεται ως 
«το σύνολο συσκευών, τεχνικών και πρακτικών που είναι διαθέσιμα σε ένα πολιτισμό και εξαρτάται 

από την επιστημονική γνώση" (Arthur, 2011), ορισμός συναφής με αυτούς που χρησιμοποιούνται 

κυρίως στο μάθημα της Τεχνολογίας στο ελληνικό σχολείο, «το αποτέλεσμα της εφαρμογής των 
τεχνών και των επιστημών για τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου», ενώ για τη Μηχανική 

δηλώνεται ότι "Οι μηχανικοί εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην επιστήμη και τα μαθηματικά για να 
σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν πράγματα, να αναπτύξουν την υπάρχουσα τεχνολογία…." και για 

τα Μαθηματικά ότι είναι ένα όργανο επίλυσης προβλημάτων που συνδέεται επίσης με τις Θετικές 

Επιστήμες, καθώς η δημιουργία τους προκύπτει ως αποτέλεσμα των αναγκών της επιστήμης.  
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Ο Bybee (2013) προτείνει τον ακόλουθο ορισμό του γραμματισμού STEM:  

• Γνώση, στάσεις και δεξιότητες για τον εντοπισμό ερωτημάτων και προβλημάτων σε 

καταστάσεις ζωής, για την εξήγηση της φύσης και του τεχνικά δημιουργημένου κόσμου και 

την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το 

STEM. 

• Κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επιστημονικών κλάδων του STEM, ως 
μορφών ανθρώπινης γνώσης, έρευνας και σχεδιασμού. 

• Συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο οι επιστημονικοί κλάδοι του STEM διαμορφώνουν 

το υλικό, και πολιτιστικό μας περιβάλλον. 

• Προθυμία για συμμετοχή σε θέματα STEM και τις ιδέες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της 

μηχανικής και των μαθηματικών ως εποικοδομητικός, ενδιαφερόμενος και αναστοχαζόμενος 

πολίτης. 

2. Η εκπαίδευση STEM 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα επιστημονικά πρότυπα επόμενης γενιάς (NGSS, 2013) στο χώρο 

της εκπαίδευσης, δεν ενσωματώνουν πλέον μόνο επιστημονικό περιεχόμενο και πρακτικές αλλά και 
πρακτικές μηχανικής, δεν υπάρχει όμως ακόμη ένας ορισμός του STEM στον οποίο να υπάρξει 

γενικότερη συμφωνία. Με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, βρίσκονται πολλά προτεινόμενα 
προγράμματα και δραστηριότητες που αυτοχαρακτηρίζονται ως STEM, αλλά υπάρχουν ορισμένες 

βασικές συνιστώσες που είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται προκειμένου κάτι να 

χαρακτηριστεί ως STEM, ή κάποιος τρόπος να οριστεί το «καλό STEM». Πρόσφατα, σε 
ειδησεογραφικό κανάλι στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάστηκε ρεπορτάζ, την Καθαρά Δευτέρα, 

με αφορμή την κατασκευή χαρταετών, που ανέφερε ότι η κατασκευή του χαρταετού είναι μια 
σύνθετη διαδικασία στην οποία οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν και να μάθουν γνώσεις που, υπό 

άλλες συνθήκες, θα διδάσκονταν σε συγκεκριμένα μαθήματα, πιθανόν αποκομμένες από το 

«αυθεντικό» τους πλαίσιο. Με αυτή την έννοια, ομαδικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν τη 
διδασκαλία και αξιοποίηση γνώσεων από άλλα αντικείμενα, όπως στην περίπτωση του χαρταετού 

που μπορούν να ενσωματωθούν γνώσεις και πρακτικές από φυσική, μαθηματικά, μηχανική και 
τεχνολογία, είναι δραστηριότητες STEM. Αντίθετα, δραστηριότητες που φαινομενικά είναι STEM, 

όπως αυτές που εμφανίζονται κάτω από τον ευρύτερο τίτλο του προγραμματισμού ή της ρομποτικής, 

θα μπορούσε να μην είναι, καθώς το θέμα από μόνο του δεν εξασφαλίζει και την απαιτούμενη 
διαδικασία της εκπαίδευσης STEM.  

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, ζητούμενο από την εκπαίδευση STEM, είναι η σύνδεση με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σε πρόσφατη έκθεσή του, ο ΣΕΒ διατύπωσε πέντε προτάσεις για το 

STEM στο σχολείο (ΣΕΒ, 2021), μεταξύ των οποίων, κατοχύρωση αυτονομίας του σχολείου, εθνική 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης STEM ως ελκυστικές επιλογές πεδίου σπουδών, ανασχεδιασμό των 
αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στο 

STEM, αναθεώρηση του συστήματος αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με 
ενίσχυση της διδακτικής STEM και κινητοποίηση των επιχειρήσεων για την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης STEM. Ανάλογη έκκληση είχε διατυπωθεί στην Αμερική επί προεδρίας Obama 

(Whitehouse.gov, 2017). 

3. Σκοπός της STEM εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με το υλικό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της συστάδας εκπαιδευτικών 
μηχανικών του Β2 επιπέδου ΤΠΕ, εκπαίδευση STEM έχει ονομαστεί η προσπάθεια ενσωμάτωσης 

των διαφορετικών επιστημονικών πεδίων κάτω από την ίδια ομπρέλα. Η STEM εκπαίδευση ορίζεται 

ως «Μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση, όπου οι αυστηρές ακαδημαϊκές έννοιες 
παρουσιάζονται σε συνδυασμό με πραγματικά προβλήματα. Μια προσέγγιση που οι φοιτητές 

εφαρμόζουν την επιστήμη, την τεχνολογία, τις επιστήμες των μηχανικών και τα μαθηματικά σε 
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πλαίσια που αναδεικνύουν συνδέσεις μεταξύ του σχολείου, της κοινότητας, της εργασίας, και την 

παγκόσμια επιχειρηματική δράση…». Η εκπαίδευση STEM έχει δύο στόχους, αφενός μεν να δοθεί 

μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα πεδία, αφετέρου δε να βελτιωθούν τα προγράμματα σπουδών για 
την υποστήριξη του πολίτη του 21ου αιώνα. Υποστηρικτές της διασύνδεσης των γνωστικών 

αντικειμένων στη σχολική STEM εκπαίδευση, με θεματολογία προβλημάτων πραγματικού κόσμου, 
θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να προσεγγίσουν με θετικό τρόπο τα συγκεκριμένα 

πεδία, είτε κάνουν χρήση ψηφιακών μέσων είτε όχι.  

Επιπλέον, δεν αρκεί η αξιοποίηση ενός μόνο γνωστικού πεδίου για να χαρακτηριστεί μία 
δραστηριότητα ως STEM, ιδανικά πρέπει να συμμετέχουν όλα και μάλιστα όχι αποκομμένα, όπως 

γίνεται κατά την εκπαίδευση σε διακριτά γνωστικά αντικείμενα (silo) που σκοπεύει στο να 
αποκτήσουν οι μαθητές βαθιά πρόσβαση στις θετικές επιστήμες αλλά ενσωματωμένα (integrated 

STEM), όπου η γνώση του περιεχομένου κάθε γνωστικού αντικειμένου αποκτάται μέσα από 

πραγματικές καταστάσεις και τεχνικές επίλυσης προβλήματος μέσα σε ένα κοινωνικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο, ενώ δεν διδάσκονται διακριτά γνωστικά αντικείμενα αλλά ενιαίο περιεχόμενο, 

μέσα από την ενσωμάτωση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.  
Σύμφωνα με τον Watson, η ζητούμενη σύνθεση των επιμέρους αντικειμένων του STEM 

επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω της Μηχανικής (engineering), όπως απεικονίζεται χαρακτηριστικά 

στην Εικόνα 1. (Watson & Watson, 2013). 
 

 
Εικόνα 1. Συσχέτιση των τεσσάρων πεδίων του STEM 

 

Κάθε πεδίο του STEM συνδέεται με μία ή περισσότερες διδακτικές προσεγγίσεις. Για την 

επίλυση επιστημονικών προβλημάτων εφαρμόζεται κυρίως η Διερευνητική προσέγγιση, για 
αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, που συνήθως είναι ασθενώς δομημένα, 

αξιοποιείται η μέθοδος επίλυσης προβλήματος (PBL), ενώ όπου απαιτείται κατασκευή τεχνήματος 

αξιοποιείται η μέθοδος project. Καθώς ως απαραίτητο συστατικό του STEM εμφανίζεται η 
Μηχανική, αντίστοιχης σπουδαιότητας είναι η αξιοποίηση της διδακτικής προσέγγισης του Τεχνικού 

Σχεδιασμού. 

4. Τεχνικός Σχεδιασμός – Engineering Design Process 

Ο Τεχνικός Σχεδιασμός (engineering design process) είναι μία δραστηριότητα που 

ανταποκρίνεται πάντα σε μία ανθρώπινη ανάγκη (στοιχείο, σύστημα, ή διεργασία). Είναι ο τρόπος 
με τον οποίο οι μηχανικοί επιλύουν τα προβλήματα και ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων 

δημιουργώντας τον τεχνητό κόσμο. Τα προβλήματα σχεδιασμού αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, 
είναι ασθενώς δομημένα και αποσκοπούν στην εξεύρεση βέλτιστης λύσης σύμφωνα με 

προδιαγραφές, περιορισμούς και κριτήρια. Κατά τον τεχνικό σχεδιασμό οι μηχανικοί ορίζουν το 
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πρόβλημα και αναζητούν πιθανές λύσεις. Λαμβάνουν υπόψη περιορισμούς που τίθενται: από τους 

νόμους της φύσης, τα διαθέσιμα υλικά, την περιβαλλοντική νομοθεσία, την ασφάλεια, τον τρόπο 

κατασκευής (κ.α.). Απαιτούν βελτιστοποίηση δηλ. επιδίωξη της βέλτιστης λύσης στο πρόβλημα, που 
απαιτεί συνυπολογισμό παραμέτρων και αντισταθμίσεις (trade-offs) για την εξισορρόπηση 

ανταγωνιστικών ή αντικρουόμενων περιορισμών ακόμη και προδιαγραφών σε κάποιες περιπτώσεις. 
Η εισαγωγή του Τεχνικού Σχεδιασμού ως διδακτικής προσέγγισης στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σχετικά πρόσφατη, απαντάται στη βιβλιογραφία σε πολλές εκδοχές 

που εξαρτώνται από το πλαίσιο στο οποίο εισάγονται, τον τύπο του τεχνικού σχεδιασμού που 
ακολουθούν, τους υπάρχοντες πόρους και τις ικανότητες των εμπλεκόμενων μαθητών. Ένα μοντέλο 

υλοποίησης του κύκλου του μηχανικού, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές απεικονίζεται στην 
Εικόνα 2 και περιλαμβάνει τις αντίστοιχες φάσεις. 

 

 

Φάση 1. Προσδιορισμός ανάγκης ή προβλήματος  

Φάση 2. Έρευνα της ανάγκης ή του προβλήματος  

Φάση 3. Ανάπτυξη πιθανών λύσεων  

Φάση 4. Επιλογή της βέλτιστης πιθανής λύσης  

Φάση 5. Κατασκευή πρωτοτύπου  

Φάση 6. Έλεγχος και αξιολόγηση της λύσης  

Φάση 7. Επικοινωνία της λύσης  

Φάση 8. Επανασχεδιασμός 

 

 

Εικόνα 2.Ανάλυση του Τεχνικού Σχεδιασμού  

(Engineering Design Process), Engineering Design Process Model -Massachusetts, 2006) 
 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχει ήδη ένα μ άθημα γενικής παιδείας στο Γυμνάσιο 

που είναι από τη φύση του διεπιστημονικό, αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις ψηφιακές τεχνολογίες και 
επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων. Το μάθημα «Τεχνολογία» είναι μάθημα γενικής 

παιδείας και το μοναδικό μάθημα διδασκαλίας της Μηχανικής. Εισάγει τους μαθητές στη διεξαγωγή 
επιστημονικών εργασιών και κατασκευών με τη μέθοδο project, ακολουθεί τη διδακτική προσέγγιση 

του Τεχνικού Σχεδιασμού (engineering design) και τη Διερευνητική προσέγγιση, όλα απαραίτητα 

συστατικά του STEM.  

5. Το μάθημα της Τεχνολογίας  

Το μάθημα της Τεχνολογίας στην ελληνική γενική εκπαίδευση, βασίζεται στο μοντέλο του 
Maley που αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Maryland και έγινε γνωστό ως «Maryland Plan». 

Σύμφωνα με τον Ν.Ηλιάδη, εφαρμόστηκε πιλοτικά σε σχολεία το 1981 και έκτοτε αποτέλεσε 

διδακτικό αντικείμενο στη ΣΕΛΕΤΕ, ενώ από το 1993 διδάσκεται στην Α και Β τάξη του Γυμνασίου. 
Το 1998, το πρόγραμμα του Maley με την ονομασία «Έρευνα και Πειραματισμός» άρχισε να 

διδάσκεται ως «Τεχνολογία» στην Α τάξη Λυκείου, μέχρι το 2010, ενώ έκτοτε διδάσκεται, με μικρές 
τροποποιήσεις, στην Γ τάξη του Γυμνασίου. Το μάθημα δεν εμβαθύνει σε κάποια από τις ειδικότητες 

των μηχανικών που παράγουν τη σύγχρονη τεχνολογία, όπως συμβαίνει στην Επαγγελματική 

εκπαίδευση, αλλά ακολουθεί διδακτική μεθοδολογία που βασίζεται σε δραστηριότητες που 
εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στο να κατασκευάσουν, να συγκρίνουν, να χρησιμοποιήσουν, να 
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περιγράψουν, να εφαρμόσουν, να αναπτύξουν, να εκτελέσουν, να λύσουν και να αλληλεπιδράσουν 

καθώς ολοκληρώνουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Iliadis, 2000). 

To μάθημα της Τεχνολογίας είναι από τη φύση του διαθεματικό – διεπιστημονικό. Από τα 
μεγαλύτερα οφέλη που προσφέρει στην εκπαίδευση, είναι ότι δείχνει πρακτικά τη χρησιμότητα των 

γνώσεων από όλα τα επιστημονικά πεδία, την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση αυτών των 
γνώσεων και τη σύνδεσή τους με τα ανθρώπινα επιτεύγματα Ειδικότερα στο «Έρευνα και 

Πειραματισμός», οι μαθητές πραγματοποιούν έρευνες και πειράματα σε θέματα δικής τους επιλογής, 

ενώ συγγράφουν και σχετική εργασία με διάρθρωση ανάλογη με τις επιστημονικές ανακοινώσεις. 
Για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος, ο διδάσκων μπορεί να συνεργαστεί με καθηγητές και 

άλλων ειδικοτήτων, ώστε να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα της έρευνας και αναζήτησης 
πληροφοριών σε ποικίλα επιστημονικά πεδία, με στόχο τη σύνδεση γνώσεων, εμπειριών, δεξιοτήτων, 

με τις ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές, επιστημονικές και πολιτισμικές παραμέτρους, σε τοπικό 

αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους μαθητές στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών σε όλα τα στάδια της εργασίας τους (αναζήτηση πληροφοριών, συγγραφή, 

παρουσίαση).  

5. Σχεδιασμός και υλοποίησης δραστηριοτήτων STEM στο μάθημα της Τεχνολογίας 

Παρουσιάζονται δύο διδακτικές προτάσεις, που υλοποιήθηκαν από μαθητές της Α τάξης Λυκείου 

στο μάθημα «Τεχνολογία» πριν την STEM «εποχή», οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
παραδειγματικές εφαρμογές υλοποίησης ολοκληρωμένου STEM και περιλαμβάνουν και τα τέσσερα 

βασικά «συστατικά» του STEM. Η πρώτη από αυτές, περιλαμβάνοντας και επιπλέον μαθησιακά 
αντικείμενα από την Τέχνη και το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, προωθεί το STEM στο πλέον 

πρόσφατα αναγνωρισμένο μοντέλο STREAM, που προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στα STEM και 

STEAM, τον καλλιτεχνικό και γλωσσικό γραμματισμό ως ουσιαστικό μέρος ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος σπουδών.  

5.1. Ανάλυση και κατασκευή μοντέλων δικτυωτών γεφυρών 

Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων 

της Τεχνολογίας και της Αγγλικής γλώσσας στην Α΄ τάξη του Ζαννείου Πειραματικού Λυκείου 

Πειραιά τα σχολικά έτη 2007-2008 και εφαρμόστηκε σε τρία τμήματα 90 συνολικά μαθητών. Το 
σύνολο των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε εντός του ωρολογίου προγράμματος των 

μαθημάτων στο σχολείο, σε τέσσερις συνολικά διδακτικές ώρες στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας 
και πέντε διδακτικές ώρες. στην Τεχνολογία (Τζωρτζάκης & Κωστάκη 2008). 

Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων και των δύο μαθημάτων έγινε χρήση και ενσωμάτωση 

πληροφοριών από το ένα διδακτικό αντικείμενο στο άλλο. Οι μαθητές είχαν ήδη σχετική ευχέρεια 
στην Αγγλική γλώσσα (σε επίπεδα Β1-Β2) και στην Τεχνολογία ήταν εξοικειωμένοι στην 

πραγματοποίηση ερευνών με τη μέθοδο Project, τη χρήση νέων τεχνολογιών και μπορούσαν να 
συνεργαστούν, κάνοντας χρήση πηγών πληροφόρησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Αξιοποιήθηκαν εργαλεία Web 2.0 και συγκεκριμένα συνεργατικοί ιστότοποι (Wikis) που οι ίδιοι οι 

μαθητές κατασκεύασαν, καθώς και ιστολόγιο (Blog), μέσω του οποίου οι μαθητές συνεργάστηκαν 
κατά τη λήψη αποφάσεων. Έγινε εφαρμογή της μεθόδου project, της επιστημονικής μεθόδου (όπως 

αναφέρεται στο διδακτικό εγχειρίδιο η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας) καθώς και της 
τεχνολογικής μεθόδου (όπως αναφέρεται στο διδακτικό εγχειρίδιο η μέθοδος του τεχνικού 

σχεδιασμού-engineering design) 
Ως διαθεματική έννοια επιλέχθηκε να είναι η έννοια «Γέφυρες». Από την πλευρά του 

μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας, το σενάριο αποδίδει στις ομάδες των μαθητών ρόλους 

περιηγητών – αναζητητών – συγγραφέων, που καλούνται να συγγράψουν μία αναφορά (report) 
σχετικά με τον επιλεγόμενο αρχιτεκτονικό ρυθμό της γέφυρας που έχουν αναλάβει, καθώς και τον 

τόπο που βρίσκονται οι παραπάνω γέφυρες. Από την πλευρά του μαθήματος της Τεχνολογίας, οι 
μαθητές υλοποίησαν εκπαιδευτικό σενάριο που αποδίδει σε ομάδες μαθητών ρόλους μελετητών 
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μηχανικών, που καλούνται να μελετήσουν και να υποβάλλουν προτάσεις για την κατασκευή της 

βέλτιστης γέφυρας σε δεδομένο χώρο. Η διαθεματική δραστηριότητα αφορούσε στο θεωρητικό 

τμήμα της εργασίας, σχετικά με τα είδη, τη χρήση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των γεφυρών. 
Στο τεχνικό-επιστημονικό τμήμα της εργασίας, οι μαθητές σε ομάδες είχαν σκοπό να επιλύσουν 

κάποιες συγκεκριμένες γέφυρες, να συνεργαστούν προκειμένου να βγάλουν συμπεράσματα για το 
σύνολο των γεφυρών, να γράψουν την εργασία τους στο, κοινό με το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, 

Wiki και τέλος να ανταλλάξουν στοιχεία για τις γέφυρες μεταξύ των δύο μαθημάτων. Τέλος, να 

αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να διαγωνιστούν στην κατασκευή και πειραματικό 
έλεγχο μοντέλων γεφυρών, προκειμένου να κατασκευάσουν αυτή με τη μεγαλύτερη αντοχή. Οι 

εργασίες αξιολογήθηκαν με διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση 
έγινε με παρακολούθηση της προόδου των ομάδων μέσα από τα Wikis, υπό μορφή σχολίων και 

ανατροφοδότησής τους από τους εκπαιδευτικούς Στη βαθμολόγηση από τους διδάσκοντες, 

χρησιμοποιήθηκε ρουμπρίκα αξιολόγησης με διαβαθμισμένα κριτήρια, όπου συνυπολογίστηκαν τα 
παραπάνω καθώς και οι προφορικές παρουσιάσεις, τα παραδοτέα και οι τελικές παρουσιάσεις των 

εργασιών.  
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι μαθητές υλοποιούν διδακτικό 

σενάριο και πρέπει να σχεδιάσουν, να προσομοιώσουν και να υπολογίσουν την αντοχή 

προσομοιωμένων γεφυρών, να συνεργαστούν σε ομάδες για να βγάλουν συμπεράσματα, να 
κατασκευάσουν πραγματικά μοντέλα γεφυρών, να πραγματοποιήσουν πειράματα και να λάβουν 

μέρος σε μαθητικό διαγωνισμό. Παράλληλα, να υλοποιήσουν δραστηριότητες του Π.Σ. του 
μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, που αναφέρονται στην Τέχνη και σε επισκέψεις σε ξένες χώρες 

και να τις συσχετίσουν με τις δραστηριότητες της Τεχνολογίας, αξιοποιώντας συνεργατικά δικτυακά 

περιβάλλοντα 
Χρησιμοποιούν Wikis και Blog, συγγράφουν και αναρτούν τις εργασίες τους, αξιολογούνται 

με ρουμπρίκες με διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση καθώς και αξιολόγηση ομοτίμων. 

 
Εικόνα 3. Ανάλυση της δραστηριότητας σε τμήματα 

Η Δραστηριότητα υπό το πρίσμα στου STEM  

Πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα που αξιοποιεί γνώσεις και μεθόδους εργασίας των 
διδασκόμενων μαθημάτων. Αξιοποιεί διδακτικό σενάριο που εμπλέκει τους μαθητές στην 

αντιμετώπιση καταστάσεων του πραγματικού κόσμου, ενώ έχει προέκταση σχετική με την αγορά 

εργασίας. Για την κατασκευή του μοντέλου των γεφυρών συνδυάζονται γνώσεις της Φυσικής και 
των Μαθηματικών, αξιοποιείται η Τεχνολογία, τόσο στην προσομοίωση όσο και στην αναζήτηση 

και δημοσίευση των αποτελεσμάτων και γίνεται ευρεία χρήση της Μηχανικής και του Τεχνικού 
Σχεδιασμού σε όλα σχεδόν τα στάδια, από τη λήψη σχεδιαστικών αποφάσεων μέχρι την κατασκευή 

πραγματικών διαγωνιστικών μοντέλων. Είναι λοιπόν μία δραστηριότητα STEM που περιλαμβάνει 

πλήρως όλα τα «συστατικά» του. Επιπλέον αξιοποιούνται γνώσεις και περιλαμβάνονται 
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δραστηριότητες από το μάθημα της Αγγλικής, μεταξύ των οποίων η συγγραφή κειμένου σχετικά με 

τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς των γεφυρών, εμπλέκοντας τον τομέα της Τέχνης και μετατρέποντας 

το STEM σε STEAM και στη συνέχεια σε STREAM καθώς επεκτείνεται σε γλωσσική επεξεργασία 
των μαθητικών εκθέσεων και σε μετάφραση περιλήψεων από τη μία γλώσσα στην άλλη που 

συνδέουν τις δραστηριότητες των δύο μαθημάτων (Εικόνα 4). 
 

 
 

Εικόνα 4. Διαθεματική συνεργασία σε μαθητική ιστοσελίδα 

5.2 Έρευνα και μετατροπή σκληρότητας ελατηρίου μοτοσυκλέτας 

Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος 

της Τεχνολογίας στην Α΄ τάξη του Ζαννείου Πειραματικού Λυκείου Πειραιά τα σχολικά έτη 2006-
2010 και εφαρμόστηκε σε πέντε τμήματα 140 συνολικά μαθητών. Το σύνολο των δραστηριοτήτων 

πραγματοποιήθηκε εντός του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων στο σχολείο, σε τέσσερις 
συνολικά διδακτικές ώρες (45 λεπτών) στο μάθημα της Τεχνολογίας. 

Η δραστηριότητα είχε δύο κύρια μέρη, το «Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης 

ελατηρίου μοτοσυκλέτας» και το «Μετατροπή ελατηρίου μοτοσυκλέτας» 
Οι μαθητές έπρεπε να σχεδιάσουν μετατροπές βελτιστοποίησης σε ελατήριο ανάρτησης 

μοτοσυκλέτας ώστε να είναι κατάλληλο για το δικό τους βάρος. Αυτές έπρεπε να μπορούν να 
πραγματοποιηθούν γρήγορα και με μικρό κόστος. Πραγματοποίησαν αρχικά ομαδικά πειράματα, 

δημιούργησαν και ερμήνευσαν διαγράμματα αποτελεσμάτων (Εικόνα 5), εξέτασαν την ισχύ του ήδη 

διδαγμένου από το μάθημα της Φυσικής, νόμου του Hooke, σύγκριναν τα αποτελέσματα με αυτά 
εμπειρικών τύπων μηχανολογίας που καθοδηγήθηκαν να ανακαλύψουν, καθώς δεν περιλαμβάνονται 

στη σχολική εκπαίδευση και στη συνέχεια υπολόγισαν τις απαιτούμενες μετατροπές για την αύξηση 
του συντελεστή Κ (σκληρότητα ελατηρίου) με περικοπή σπειρών των δοσμένων ελατηρίων (Εικόνα 

6). Χρησιμοποίησαν Wikis και Blog, όπου συνέγραψαν και ανάρτησαν τις εργασίες τους, 

αξιολογήθηκαν με ρουμπρίκες με διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση, καθώς και αξιολόγηση 
ομοτίμων (συμμαθητών), και κατά την πορεία του μαθήματος, αξιοποίησαν εννοιολογικούς χάρτες 

και ακολούθησαν χρονοδιαγράμματα που συνέταξαν οι ίδιοι, σύμφωνα με συμβόλαια μάθησης. 
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Εικόνα 5. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση πειραμάτων 

 

 
 

Εικόνα 6. Έλεγχος και αξιοποίηση εμπειρικών τύπων υπολογισμού 

 

Η Δραστηριότητα υπό το πρίσμα στου STEM  

Πρόκειται για δραστηριότητα που αξιοποιεί γνώσεις και μεθόδους εργασίας από τα μαθήματα 

της Φυσικής και των Μαθηματικών καθώς και τη διερευνητική προσέγγιση, σε συνδυασμό με τον 

Τεχνικό Σχεδιασμό, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες στο μάθημα της Τεχνολογίας 
«Έρευνα και πειραματισμός». 

Αξιοποιεί διδακτικό σενάριο που εμπλέκει τους μαθητές στην αντιμετώπιση καταστάσεων του 
πραγματικού κόσμου και έχει προέκταση σχετική με την αγορά εργασίας. Για τη διεξαγωγή του 

πειράματος απαιτήθηκε να αποφασιστούν τεχνικές και να παραχθούν νέες γνώσεις, 

αναπλαισιώνοντας τις υπάρχουσες σχολικές και αντλώντας πληροφορίες από χρηστικά τεχνολογικά 
αντικείμενα, όπως για παράδειγμα, για τη μέτρηση της παραμόρφωσης ισχυρού ελατηρίου που 

καταπονείται σε συμπίεση, διδακτικό αντικείμενο που δεν έχει αντίστοιχο παράδειγμα στη σχολική 
εκπαίδευση, αποφασίστηκε, από τους ίδιους τους μαθητές, για λόγους ασφαλείας, περιορισμός του 

ελατηρίου σε ομόκεντρους σωλήνες, κατά το πρότυπο του εμβόλου της φαρμακευτικής σύριγγας, ή 

του ελατηρίου που βρίσκεται μέσα σε στυλό, ενώ για τη μέτρηση της δύναμης σε συμπίεση, 
αξιοποιήθηκε απλή ζυγαριά μπάνιου και όχι δυναμόμετρου που υπάρχει στα εργαστήρια φυσικής και 

είναι κατάλληλο μόνο για μετρήσεις εφελκυσμού. Η αξιοποίηση της Τεχνολογίας, έγινε τόσο την 
επιλογή και χρήση μέσων και υλικών όσο και στην αναζήτηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων 

μέσω τεχνολογιών web2.0. 

Πρόκειται για δραστηριότητα STEM που περιλαμβάνει και αξιοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα 
πεδία και μαθήματα.  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

495 

 

6. Συζήτηση 

Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης STEM και δύο συμβατές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες στο μάθημα της Τεχνολογίας, που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το υπάρχον 
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, που μπορούν να αξιοποιηθούν ως διδακτικές προτάσεις 

STEM, παρά το ότι προηγήθηκαν χρονικά της εισαγωγής του στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. 
Μετατροπές θα μπορούσαν να γίνουν, σε επίπεδο υλοποίησης, με αξιοποίηση πιο σύγχρονων 

εργαλείων και εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Ακριβέστερος σχεδιασμός ως προς τα ζητούμενα 

της εκπαίδευσης STEM, θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη στοχευμένη διδασκαλία μαθησιακών 
αντικειμένων από τις επιστήμες της Φυσικής και των Μαθηματικών, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης 

STEM και όχι αυτό να προκύψει ως ανάγκη για την υλοποίηση των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. 
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων,  

ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου 
 

Περίληψη 

Την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω Covid-19, 
καθώς για μεγάλες χρονικές περιόδους οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν τη δυνατότητα της δια 

ζώσης επικοινωνίας και διδασκαλίας με τους μαθητές, αναφέρθηκαν αρκετές προσπάθειες 
εφαρμογής του διδακτικού μοντέλου της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας. Αρκεί όμως η 

μετατροπή της διδασκαλίας ενός μαθήματος, σε παρουσίαση μιας διάλεξης με βίντεο, για 

να θεωρηθεί ότι διδάσκεται με Αντεστραμμένη Διδασκαλία; Η ανάρτηση υλικού σε 
πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης όπως το e-class και το e-me ή το moodle, η 

αξιοποίηση υλικού από τον εθνικό συσσωρευτή μαθησιακού υλικού «Φωτόδεντρο» και 
αλλού, αρκούν για την εφαρμογή της; Στην παρούσα βιβλιογραφική έρευνα, 

διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις της εφαρμογής της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας, 

εξηγούνται διαδεδομένες παρανοήσεις και προτείνονται καλές πρακτικές για την 
αξιοποίησή της στη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 
Λέξεις κλειδιά: αντεστραμμένη διδασκαλία, αντεστραμμένη μάθηση, 

ανεστραμμένη τάξη, παρανοήσεις, καλές πρακτικές 

1. Εισαγωγή 

Με το όνομα «Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom)» περιγράφεται μία 

διδακτική προσέγγιση, απλοποίηση του μοντέλου της Αντεστραμμένης Μάθησης (Flipped 
Learning), που υιοθετείται από εκπαιδευτικούς και οργανισμούς τα τελευταία χρόνια με 

αυξανόμενη ταχύτητα. Η εφαρμογή της αφορά όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και την 

εκπαίδευση ενηλίκων, με πρόσφατο παράδειγμα την εφαρμογή της στην επιμόρφωση της 
ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας, στο πρόγραμμα για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Τ4Ε. Σύμφωνα με την Αντεστραμμένη 
Διδασκαλία, η μετωπική διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος απομακρύνεται από την 

τάξη και αντικαθίσταται κυρίως με video-μαθήματα, προσβάσιμα στους μαθητές μέσω 

διαδικτύου, στον ατομικό τους χώρο μάθησης (σπίτι). Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το 
διαθέσιμο πλέον διδακτικό χρόνο που έχει με τους μαθητές στο σχολείο, για τη διενέργεια 

ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων με ζητούμενα την επίτευξη της ενεργητικής μάθησης 
και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα. Πλήθος ερευνών και αποτελεσμάτων 

από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τεκμηριώνουν σημαντική θετική 

συσχέτιση της διδακτικής αυτής προσέγγισης, με την αύξηση της βαθμολογίας στα 
μαθητικά τεστ, μείωση του απαιτούμενου διδακτικού χρόνου στο σχολείο και αύξηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών. 

2. Η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της αναστολής 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω Covid-19 

Μετά την έναρξη της πανδημίας και το πρώτο κλείσιμο των σχολείων, το ΥΠΑΙΘ 

εξέδωσε, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την υλοποίηση εξ αποστάσεως ασύγχρονης 
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εκπαίδευσης (ΥΠΑΙΘ, 2020), όπου κλήθηκαν οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 

να συντονίσουν τη διαδικασία προκειμένου έως τις 24/3/2020 να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες για την αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών 
ασύγχρονης εκπαίδευσης όπως το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.  

Ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας ορίστηκε ως υπεύθυνος ομάδας που 
υποστήριζε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου κατά το σχεδιασμό και καθ΄ όλη 

τη διάρκεια του προγράμματος ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου 

όλοι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης για το Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο και αφού επιλέξουν την πλατφόρμα την οποία θα αξιοποιήσουν (e-me ή e-class) να 

δημιουργήσουν ψηφιακά τμήματα και, σε επικοινωνία και με τους γονείς, να εντάξουν στη 
συνέχεια τους μαθητές τους σε αυτά.  

Σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων, προτάθηκε το μέρος της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας που γίνεται ασύγχρονα να περιλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση: το υλικό 
(ενότητα βιβλίου ή/και ψηφιακές δραστηριότητες ή/και βίντεο κ.λπ.) που καλείται ο 

μαθητής/τρια να αξιοποιήσει για την επανάληψή του, την ανάθεση σε καθημερινή βάση 
εργασιών, ασκήσεων, τεστ αυτοαξιολόγησης που καλείται να κάνει ο μαθητής στη 

συγκεκριμένη περίοδο και τη διόρθωση των εργασιών – ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό 

της τάξης με την αποστολή σχετικής ανατροφοδότησης σε κάθε μαθητή μεμονωμένα. 
Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, κλήθηκαν να οργανώσουν από 23/3/2020 εξ 

αποστάσεως ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της 
μαθησιακής διαδικασίας της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με πρόβλεψη το 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης εκπαιδευτικών να επαναλαμβάνεται κάθε 

εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τις ενημερωτικές 

συναντήσεις μπορούσαν να αξιοποιήσουν την προσφορότερη μέθοδο τηλεκπαίδευσης 
(σύγχρονη ή/και ασύγχρονη). 

Η υλοποίηση των παραπάνω οδήγησε εμφανώς στην καλλιέργεια της ψηφιακής 

ικανότητας των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της αναστολής 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω Covid-19, του επόμενου σχολικού έτους 2020-

2021, σε άρθρο του Economist με τίτλο «Laptops at the ready. The lockdown has helped 
Greece to digitize», αναφέρεται ότι η Ελλάδα έκανε «απροσδόκητο άλμα στην 

τηλεκπαίδευση, καθώς «το ελληνικό υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να πέσει στα 

“βαθιά” της τηλεκπαίδευσης, λόγω της πανδημίας» και «Σύμφωνα με νέο νόμο που 
ψηφίστηκε το καλοκαίρι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν πλέον να πραγματοποιούν όλα τα 

μαθήματα διαδικτυακά, από το Νηπιαγωγείο έως την προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο» 
ενώ εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι «Τα παιδιά αισθάνονται άνετα επειδή μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με τον δάσκαλό τους ως συνήθως και αισθανόμαστε πολύ εμψυχωμένοι. 

Φέτος έχουμε αριθμό ρεκόρ από μαθητές οι οποίοι θα δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις, 
και οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολλές νέες δεξιότητες χάρη στο ψηφιακό πρόγραμμα». 

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών, 
σχεδιάστηκε σε κεντρικό επίπεδο και υλοποιήθηκε από σύμπραξη πανεπιστημίων το 

πρόγραμμα Τ4Ε (Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση). 

Όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος (https://t4e.sch.gr), το 

πρόγραμμα Τ4Ε σκοπεύει στην αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και την περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των 
σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά 

εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Αξιοποιεί τεχνολογίες σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

https://t4e.sch.gr/
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(πλατφόρμα e-class και e-Me). Στον Οδηγό επιμορφούμενου του προγράμματος (Τ4Ε, 

2021) αναφέρεται, για πρώτη φορά, ότι «η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται στη 

μεθοδολογία της Ανεστραμμένης Διδασκαλίας (Flipped Instruction) … και στις αρχές της 
Αυτο-ρυθμιζόμενης Μάθησης …» και διευκρινίζει ότι «Η ανεστραμμένη διδασκαλία είναι 

ένα διδακτικό μοντέλο μάθησης σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν 
πρώτα ασύγχρονα ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (τη θεωρία του επόμενου μαθήματος) και 

στη συνέχεια, μέσω της σύγχρονης διδασκαλίας εμπλέκονται σε διάφορες αυθεντικές 

μαθησιακές δραστηριότητες, σενάρια κ.λπ.» Για τη δεύτερη δράση του προγράμματος 
αναφέρει «Η δεύτερη δράση (Δ2) του προγράμματος αναφέρεται στην επισκόπηση 

παιδαγωγικά τεκμηριωμένων διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, που έχουν 
επιλεγεί και ενορχηστρωθεί υπό το πρίσμα διδακτικών σεναρίων για τις ανάγκες του 

γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας/εκπαιδευτικού σας κλάδου. Στη φάση αυτή θα 

αξιοποιηθεί, η μεθοδολογία της Ανεστραμμένης Διδασκαλίας βάσει των αρχών της Αυτο-
ρυθμιζόμενης Μάθησης». «Η δράση Δ2 διακρίνεται σε δύο επιμέρους υπο-δράσεις. Η κάθε 

μία από αυτές αντιστοιχεί στη βιωματική σας επιμόρφωση και στις δύο πλατφόρμες 
ασύγχρονης εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον, την e-class (η-

τάξη) και e-me, ως εξής….» 

3. Η αναφορά στο flipped classroom στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο 

Με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω twitter της Υπουργού Παιδείας, ανακοινώθηκε στις 

23/6/2021 η παρουσίαση νέου νομοσχεδίου (Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις), όπου αναφέρεται «…ελευθερία στους εκπαιδευτικούς 

στις μεθόδους αποτίμησης της επίδοσης των μαθητών (όχι μόνο διαγωνίσματα αλλά και 

εργασίες και εφαρμογή της μεθόδου της «ανεστραμμένης τάξης», ελευθερία στο σχολείο 
για την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών, εκπαιδευτικών ασκήσεων» 

Πρόκειται για την πρώτη φορά που εμφανίζεται το μοντέλο της Α.Δ. σε πρόταση του 
ΥΠΑΙΘ. Αναμενόμενα ακολουθούν, την ίδια ημέρα, δημοσιεύματα στον Τύπο με 

χαρακτηριστικούς τίτλους, όπως αυτό στο “TheTOC” με τίτλο «Νέο σχολείο: Τι είναι η 

flipped classroom και πώς αλλάζει τη φιλοσοφία του μαθήματος- Τέλος η αποστήθιση» 
(TheTOC, 2021) όπου αναφέρεται «Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας εμπεριέχει 

νέα δεδομένα, με αξιολόγηση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, αυτονομία 
σχολείων με νέου τύπου αξιολόγηση των μαθητών, ακόμα και flipped classroom 

(ανεστραμμένη τάξη), όπου ο μαθητής θα παρουσιάζει μέρος του μαθήματος, με στόχο την 

πιο ενεργό συμμετοχή του.» και παρακάτω «Αξιολόγηση μαθητή. Προβλέπονται δύο 
σημαντικές τομές ως προς την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών: Ο εκπαιδευτικός 

θα μπορεί πλέον να επιλέξει τη μορφή της τετραμηνιαίας δοκιμασίας αξιολόγησης των 
μαθητών, π.χ. να αναθέσει κάποια συνθετική ή διαθεματική εργασία, μια ομαδική 

παρουσίαση ή να αξιοποιήσει τις μεθόδους της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom), 

όπου π.χ. ο ίδιος ο μαθητής καλείται να παρουσιάσει το μάθημα της ημέρας ή να εισηγείται 
τρόπους επίλυσης προβλημάτων.» 

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, με τίτλο «Νέο σύστημα αξιολόγησης 
και πολλαπλό βιβλίο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας» (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

2021) όπου αναφέρεται: «Προβλέπεται η αξιολόγηση μέσω της δοκιμασίας της 
«ανεστραμμένης τάξης» (flipped classroom), όπως ορίζεται διεθνώς. Συγκεκριμένα, ο 

μαθητής θα καλείται να επεξεργαστεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και να 

παρουσιάσει ένα κομμάτι του μαθήματος της ημέρας στην τάξη.»  
Είναι φανερό ότι η εσπευσμένη ερμηνεία και παρουσίαση ενός ολιγόλογου κειμένου, 

από μη ειδικούς, μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις, για την επίλυση των οποίων κρίνεται 
σκόπιμη η συνοπτική περιγραφή του μοντέλου του flipped classroom, το οποίο 

δημιουργήθηκε ως απάντηση σε δύο βασικά παιδαγωγικά ερωτήματα της εκπαιδευτικής 
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κοινότητας, το «πώς θα βρεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στο σχολείο για την εφαρμογή 

μαθητοκεντρικών μεθόδων που προάγουν την ενεργητική μάθηση;» και «πώς 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα ισότιμης διδασκαλίας της θεωρίας του μαθήματος για όλους 
τους μαθητές, ακόμη και όταν αυτοί απουσιάζουν από το σχολείο;» 

4. Η μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας 

Δύο από τα σημαντικότερα ζητούμενα κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος 

είναι η αντικατάσταση του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας με πιο 

σύγχρονα μαθητοκεντρικά μοντέλα, που να προάγουν την ενεργητική μάθηση και την 
καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων του «μαθητή του 21ου αιώνα», 

Η ενεργητική μάθηση αποτελεί ζητούμενο, καθώς όσο πιο ενεργητική είναι η 
συμμετοχή του εκπαιδευομένου, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η απόκτηση γνώσης. 

(Καρατζά & Φίλιπς, 2007). Για την επίτευξη της ενεργητικής μάθησης πρέπει οι μαθητές 

να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που τους οδηγούν στη «μάθηση µε νόημα» (Bonwell 
& Eison, 1991), δραστηριότητες κατά τις οποίες όχι μόνο ακούν, αλλά διαβάζουν, 

γράφουν, συζητούν ή επιλύουν προβλήματα, και κυρίως, αναλύουν, συνθέτουν και 
αξιολογούν, δραστηριότητες που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό, το «σκέφτονται για όλα 

αυτά που κάνουν» (Eison, 2010). Η ενεργητική μάθηση περιλαμβάνει ένα σύνολο 

μαθητοκεντρικών θεωριών και διδακτικών προσεγγίσεων (Lowell et al., 2013), μεταξύ των 
οποίων η μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων (Problem based learning - PBL), η 

συνεργατική και ομαδοσυνεργατική μάθηση (collaborative και cooperative learning), 
καθώς και η διδασκαλία από συμμαθητές (Peer tutoring), που υλοποιούνται μέσω σειράς 

στρατηγικών και μεθόδων μάθησης, μεταξύ των οποίων, οι συχνά χρησιμοποιούμενες στην 

περίπτωση εφαρμογής του μοντέλου της αντεστραμμένης διδασκαλίας, TPS, Jigsaw και 
Role playing. Η αποτελεσματικότητα της ενεργητικής μάθησης τεκμηριώνεται από έρευνες 

(Prince, 2004), κάποιες από τις οποίες βασίζονται με μεγάλο πλήθος δεδομένων, που για 
την ομαδοσυνεργατική μάθηση (Johnson, Johnson, & Smith, 1991) τα πρώτα τους στοιχεία 

ανάγονται στο τέλος του 19ου αιώνα. 

Δεύτερο σημαντικό ζητούμενο των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων για τον 
«μαθητή του 21ου αιώνα», εκτός από τη συνεργασία, την καινοτόμο σκέψη και την 

επίλυση προβλημάτων, είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όχι μόνο για βοήθεια 
του εκπαιδευτικού κατά τη διδασκαλία, αλλά για αξιοποίηση από τους μαθητές. (Larson & 

Miller, 2011). Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την τελευταία περίοδο της πανδημίας Covid-

19, τα σχολεία δεν λειτουργούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και τα μαθήματα 
γίνονταν αναγκαστικά από απόσταση, όπου με τον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

χαρακτηρίζεται η εκπαίδευση στην οποία είτε ο εκπαιδευτής, είτε ο εκπαιδευόμενος, είτε 
το μαθησιακό υλικό, βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο, προσβάσιμο μέσω διαδικτύου 

(NCES, 2012). 

5. Το μοντέλο της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας (Flipped Classroom)  

Η ενεργητική μάθηση πλεονεκτεί σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία ως προς 

την απόκτηση γνώσης, μειονεκτεί όμως ως προς τον απαιτούμενο χρόνο, ιδιαίτερα κατά 
την αρχική εφαρμογή της, όπου οι στρατηγικές υλοποίησης των διαφόρων διδακτικών 

δραστηριοτήτων δεν έχουν γίνει ακόμη οικείες στους μαθητές. Το μοντέλο της 
Αντεστραμμένης Διδασκαλίας (Flipped Classroom) (ΑΔ) δίνει μία λύση στο πρόβλημα, 

καθώς αξιοποιεί σχεδόν αποκλειστικά τον διαθέσιμο σχολικό χρόνο για την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων. Επίσης, το μοντέλο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, καθώς πρόκειται για 
μία μορφή Μεικτής Μάθησης (Blended Learning). όπου ο μαθητής διδάσκεται τόσο δια 

ζώσης όσο και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου (The Glossary of Education Reform, 2013) 
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Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Α.Δ.), αναπτύχθηκε το 2007, από τους καθηγητές J. 

Bergmann και Α. Sams, του Woodland Park High School-Colorado, προκειμένου να 

καλυφθούν χαμένες ώρες διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων (Bergmann & Sams, 2012), 
(Bergmann & Sams, 2014), και έκτοτε εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες και σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης.  
Η Α.Δ. ορίζεται ως «μία εκπαιδευτική στρατηγική που αποτελείται από δύο μέρη: 

διαδραστικές ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες μέσα στην τάξη και άμεσες ατομικές 

οδηγίες εκτός τάξης και μέσω υπολογιστή» (Lowell et al., 2013) ή απλούστερα, «η 
παράδοση του μαθήματος γίνεται στο σπίτι των μαθητών, ενώ οι ασκήσεις, που 

παραδοσιακά γίνονται από τους μαθητές στο σπίτι, μεταφέρονται στο σχολείο» (στο 
πρωτότυπο: school work at home and homework at school) (Yarbro, 2015). Κατά την 

εφαρμογή της, οι μαθητές πραγματοποιούν ατομικές ή ομαδικές εργασίες εξάσκησης και 

αφομοίωσης της διδακτέας ύλης υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του εκπαιδευτικού 
στην τάξη, με τον εκπαιδευτικό να γίνεται καθοδηγητής για επίλυση αποριών ή παροχή 

βοήθειας κατά τη διεκπεραίωση εργασιών και οι μαθητές ενεργοί χρήστες των 
πληροφοριών. Η μάθηση και όχι η διδασκαλία, γίνεται το επίκεντρο και ο χρόνος στην 

τάξη αξιοποιείται για την εμπέδωση της γνώσης (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013), με 

συμμετοχή και του εκπαιδευτικού, του οποίου η «παρουσία» είναι λιγότερο απαραίτητη 
όταν οι μαθητές παρακολουθούν μια διάλεξη (Bergmann & Sams, 2012). 

Ως προς την τεχνική της υλοποίηση, στην οποία οφείλεται και το όνομά της, στην 
Α.Δ. η παραδοσιακή διδακτική δομή της διδασκαλίας αντιστρέφεται, δηλ. εκεί όπου ο 

εκπαιδευτικός «παρέδιδε» το μάθημα στο σχολείο και ανέθετε στο μαθητή να κάνει κάποια 

εργασία στο σπίτι (Mok, 2014), στην Α.Δ., η παράδοση του περιεχομένου του μαθήματος 
γίνεται στον προσωπικό χώρο του μαθητή (σπίτι) κυρίως με την παρακολούθηση μικρής 

διάρκειας video, με τους μαθητές να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του μαθήματος 
κάθε στιγμή, και να μπορούν να δουν το video με τον εκπαιδευτικό να παραδίδει ή να 

εξηγεί το μάθημα, όσες φορές χρειάζονται, όπου και όταν το χρειάζονται (Κατσά, 2014). 

Για την παράδοση του μαθήματος, εκτός από βίντεο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και 
διαδικτυακές πηγές περιεχομένου, προσομοιώσεις με κατάλληλα λογισμικά, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια καθώς και παραδοσιακοί τρόποι όπως σημειώσεις και φυλλάδια, καθώς και η 
χρήση μιας πλατφόρμας on line εκπαίδευσης (LMS) όπως το Moodle, το e-class το e-me 

κ.α. αλλά το ρόλο αυτό μπορεί να τον παίξει και μία ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική 

ιστοσελίδα, (πχ. weebly) (Τζωρτζάκης & Βλαχοκυριάκου, 2017). 

6. Αποτελέσματα εφαρμογής της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας 

Σε διεθνές επίπεδο, έχουν δημοσιευτεί εκατοντάδες μελέτες που αναφέρονται στα 
αποτελέσματα της Α.Δ. Οι περισσότερες αφορούν στην έρευνα για την επίδραση στις 

επιδόσεις των μαθητών, στην ικανοποίηση, των μαθητών ή των εκπαιδευτικών και σε 

μελέτες περίπτωσης, κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στις άλλες βαθμίδες. 
Σύμφωνα με μία από τις πρώτες έρευνες, σε 453 εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν την ΑΔ 

στη τάξη, το 67% των εκπαιδευτικών δήλωσε αύξηση της βαθμολογίας των μαθητών στα 
μαθητικά τεστ, και ειδικότερα στη βαθμολογία των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, 

το 80% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι βελτιώθηκε η στάση/συμπεριφορά (attitude) των 
μαθητών ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ το 99% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι 

θα ξαναχρησιμοποιήσει την Α.Δ. την επόμενη σχολική χρονιά (Flipped Learning Network, 

2014). 
Άλλες έρευνες, όπως σε μελέτη εφαρμογής της Α.Δ. στο μάθημα της Άλγεβρας της 

Β΄ Λυκείου ελληνικού σχολείου, συμπεραίνεται ότι η Α.Δ. είναι μια μέθοδος απόλυτα 
συμβατή με τη λειτουργία του ελληνικού σχολείου, η οποία μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο 
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λειτουργίας του και χωρίς να χρειάζεται επιπλέον πόρους, πέρα από αυτούς που το σχολείο 

μπορεί να προσφέρει (Κατσά, 2014).  

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και πολλές έρευνες σε πανεπιστήμια, καθώς και 
στην εκπαίδευση ενηλίκων (Τζωρτζάκης & Βλαχοκυριάκου, 2016), όπου, προκειμένου να 

διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της Α.Δ., σχεδιάστηκαν και έγιναν πειραματικές 
εφαρμογές σε σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης, σε διδακτικό αντικείμενο με 

περιορισμένο διδακτικό χρόνο. Σε ότι αφορά στις στάσεις και αντιλήψεις των σπουδαστών, 

μετά την εφαρμογή, δήλωσαν ότι θα ήθελαν να είχαν διδαχτεί με Α.Δ. μαθήματα όταν ήταν 
μαθητές στο σχολείο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95% και ότι η ΑΔ συνεισφέρει στην 

εμβάθυνση της διδασκαλίας, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95%. 
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Α.Δ. είναι η οικονομία του 

απαιτούμενου διδακτικού χρόνου στην τάξη, όπως αναφέρουν οι έρευνες σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν πλέον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο 
μέσα στη σχολική τάξη για την εφαρμογή ενεργητικών δραστηριοτήτων μάθησης, 

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης των μαθητών (Cynthia & Joseph, 2014) 
Με την εφαρμογή της ΑΔ στη σχολική τάξη, ο χρόνος στο σχολείο/πανεπιστήμιο 

αξιοποιείται καλύτερα, με δραστηριότητες που στοχεύουν σε εμπέδωση, και λαμβάνουν 

υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή (εξατομικευμένη διδασκαλία) (Κατσά, 2014), 
(Cotta et al., 2016) και (Blair et al., 2016). 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην πειραματική εφαρμογή εφαρμογής της Α.Δ. στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ο όγκος του μαθησιακού υλικού που καλύφθηκε στο δεδομένο χρόνο ήταν κατά 

πολύ μεγαλύτερος, ίσως και ο διπλάσιος από αυτόν που ο ίδιος εκπαιδευτικός κάλυπτε τα 

προηγούμενα χρόνια, με ίδιο περίπου αριθμό μαθητών, σε ίσο χρόνο (Τζωρτζάκης & 
Βλαχοκυριάκου, 2016). Ο συνδυασμός της αύξησης των επιδόσεων με τη βελτιστοποίηση 

του χρόνου του διδάσκοντος στην τάξη, καθιστά την Α.Δ. ένα πολύ ενδιαφέρον 
εναλλακτικό μοντέλο διδασκαλίας (Gross et al., 2015). 

Σε ότι αφορά στο φόρτο εργασίας των μαθητών/φοιτητών, έρευνες  αναφέρουν ότι η 

Α.Δ. μειώνει και το συνολικό απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης των εκπαιδευόμενων 
φοιτητών για τη μελέτη ενός αντικειμένου, εντός και εκτός τάξης (He et al., 2016), με 

πιθανή ανακατανομή του φόρτου εργασίας, μεταξύ προετοιμασίας και εμπέδωσης, χωρίς 
όμως αύξηση στο συνολικό χρόνο απασχόλησης, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας 

στην τάξη εμφανώς μειώνεται. Τα παραπάνω αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση 

των αλληλεπιδράσεων στην τάξη, που τελικά οδηγεί σε πιο ακριβή προγραμματισμό και 
διαχείριση του χρόνου προετοιμασίας και μελέτης. πράγμα που εκτείνεται και στις 

εξετάσεις, στις οποίες οι βαθμοί βελτιώνονται ουσιαστικά, ιδιαίτερα για φοιτητές με 
χαμηλότερες βαθμολογίες, παρά το γεγονός ότι η δια ζώσης. επικοινωνία εκπαιδευτών με 

τους μαθητές είναι κατά 30-50% συντομότερη για την ΑΔ.  

7. Πλεονεκτήματα και επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή της Αντεστραμμένης 

Διδασκαλίας  

Όπως αναφέρεται (Τζωρτζάκης & Βλαχοκυριάκου, 2017), τα αποτελέσματα 
εφαρμογής της Α.Δ. εμφανίζονται εμφανώς θετικά, αναφέρονται όμως και σχετικές 

επιφυλάξεις.  

• Το συχνότερα αναφερόμενο πλεονέκτημα της ΑΔ από τους εκπαιδευτικούς, σε 

σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία, είναι η αξιοποίηση του διαθέσιμου 
σχολικού χρόνου για επίλυση προβλημάτων και ομαδική εργασία, με τη βοήθεια 

του δασκάλου (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013). 

• Σημαντικό πλεονέκτημα για τους μαθητές και αφετηρία του ίδιου του μοντέλου της 

Α.Δ. είναι ότι οι μαθητές μπορούν να δουν και να αλληλεπιδράσουν με το ψηφιακό 
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υλικό όσες φορές θέλουν, εστιάζοντας σε όποια σημεία επιθυμούν, με το δικό τους 

ρυθμό (Strayer, 2007), πράγμα που δε συμβαίνει όταν παραδίδονται διαλέξεις στην 

τάξη (Hertz, 2012), ιδιαίτερα αφού δεν υπάρχει πλέον το πρόβλημα της πιθανής 
απουσίας του μαθητή από την παράδοση της θεωρίας του μαθήματος. 

• Η εξατομίκευση, με την δυνατότητα για διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι επίσης 

σημαντικό πλεονέκτημα της Α.Δ καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει οργανώσει 

τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα γίνονται από το σπίτι, με τρόπο ώστε, 
εκτός από την ανίχνευση των αναγκών των μαθητών, να καθορίζει για αυτούς 

ξεχωριστά μονοπάτια μάθησης, ώστε να καλύψουν τις αδυναμίες που 
παρουσιάζουν (Κατσά, 2014). 

• Πλεονέκτημα για όλους τους μαθητές είναι ότι γίνονται γνώστες του περιεχομένου 

του μαθήματος πριν ακόμα φτάσουν στο σχολείο, πράγμα που οδηγεί σε αύξηση 

της αυτοπεποίθησης, άρα και της εμπλοκής τους. 

• Σημαντική επιφύλαξη είναι η δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης των μαθητών από 

το σπίτι στο εκπαιδευτικό υλικό, λόγω έλλειψης κατάλληλων τεχνολογικών 

υποδομών (Yarbro, 2015) (Κατσά, 2014), πράγμα όμως λιγότερο πιθανό με την 
πάροδο των ετών.  

• Υπάρχουν επίσης επιφυλάξεις ως προς την εξοικείωση με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών από τους μαθητές, τυχόν αντιρρήσεις των γονέων για τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και αντίστοιχες για τους εκπαιδευτικούς, μαζί με 
την αναφερόμενη έλλειψη καθοδήγησης για τον τρόπο δημιουργίας ή εύρεσης 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την μη ετοιμότητα για την εφαρμογή 

των στρατηγικών ενεργητικής μάθησης στη σχολική τάξη (Yarbro, 2015).  

8. Συνήθεις παρανοήσεις και καλές πρακτικές 

Παρανόηση 1: Η αντεστραμμένη διδασκαλία υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό  

Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Πρόκειται για παρανόηση που υποστηρίζει ότι ΑΔ 

σημαίνει την υποκατάσταση του δασκάλου από τη διαδικτυακή διανομή βιντεοδιαλέξεων. 
Όπως περιγράφηκε αναλυτικά το μοντέλο της αντεστραμμένης διδασκαλίας/μάθησης είναι 

ο συνδυασμός της τεχνολογικά υποστηριζόμενης ασύγχρονης διδασκαλίας μαζί με αυτό 

που αναφέρουν οι Κανρούδη και Μπράτιτσης ως «ποιοτικό χρόνο συνεργατικής 
διδασκαλίας και προσωπικής επαφής με το δάσκαλο, στην τάξη, απαιτεί τη διεξαγωγή 

διδακτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο με υποχρεωτική την παρουσία του εκπαιδευτικού 
ο οποίος έχει πολύ σημαντικότερο ρόλο από την παράδοση διαλέξεων. Οργανώνει, 

συντονίζει και παρακολουθεί την εργασία των μαθητικών ομάδων και είναι πάντα 

διαθέσιμος για επίλυση αποριών, παροχή βοήθειας και εξατομικευμένη διδασκαλία όπου 
απαιτείται.  

Παρανόηση 2: Η Α.Δ. είναι μέθοδος αξιολόγησης 

Η παρανόηση ότι η Α.Δ. είναι μέθοδος αξιολόγησης και μάλιστα ότι σχετίζεται με 

την ποιότητα της παρουσίασης/διδασκαλίας υλικού μαθήματος που έχει μελετηθεί από 

κάποιους μαθητές στους άλλους, οφείλεται κυρίως στα δημοσιεύματα του Τύπου και των 
μη ειδικών. Σε σχετικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο, συγχέεται «η δοκιμασία της 

αντεστραμμένης τάξης» με κάποια μέθοδο αξιολόγησης, πιθανώς λόγω τοποθέτησης στην 
ίδια πρόταση «νέου τύπου αξιολόγηση των μαθητών, ακόμη και flipped classroom…”, 

συγχέεται με την αξιολόγηση του μαθητή σε αυτό το υλικό, πράγμα που δεν προβλέπεται. 

Η δυνατότητα παρουσίασης από τον μαθητή στην τάξη, μαθήματος που έχει μελετήσει 
μόνος του, (διδασκαλία από ομότιμους (Peer Tutoring) αποτελεί μία από τις μεθόδους της 

Ενεργητικής Μάθησης. Υπενθυμίζεται ότι διδασκαλία με flipped classroom οδηγεί σε 
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εφαρμογή της μαθητοκεντρικής προσέγγισης της ενεργητικής μάθησης που απαιτεί 

συνεργασία μαθητών υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών και περιλαμβάνει τρόπους 

αξιολόγησης των μαθητών όπως αξιολόγηση με ρουμπρίκες, portfolio μαθητή κ.λπ. καθώς 
και αξιολόγηση της μάθησης με αυτοαξιολόγηση. έτερο-αξιολόγηση κλπ. Οι μαθητές 

αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και όχι στην 
ικανότητά τους να διδάσκουν υλικό που έχουν αφομοιώσει μόνοι τους. Καλή πρακτική 

είναι να εξηγούνται τα παραπάνω στους μαθητές και να χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση ρουμπρίκες που δημιουργούνται με τη συνεργασία των μαθητών. 

Παρανόηση 3: Η Α.Δ. δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν η ταχύτητα σύνδεσης των 

μαθητών ή των εκπαιδευτικών με το διαδίκτυο δεν  είναι υψηλή 

Οι απαιτήσεις της Α.Δ. σε μεγάλο εύρος και ταχύτητα δεδομένων δεν είναι υψηλή, 

καθώς πρόκειται κυρίως για ασύγχρονα μεταδιδόμενο υλικό. Σχετικές έρευνες, όπως 

μελέτη περίπτωσης (Busto et al., 2021), που έγιναν την περίοδο της πανδημίας όπου οι 
ταχύτητες ήταν παγκοσμίως μειωμένες λόγω εντατικής χρήσης, έδειξαν ότι η Α.Δ μπόρεσε 

να υποστηρίξει ακόμη και διαδικτυακά σεμινάρια διδακτορικού επιπέδου των οποίων, 
εκτός της ασύγχρονης και η δια ζώσης συναντήσεις των μισών από τους 1000 περίπου 

συμμετέχοντες, είχαν αντικατασταθεί από σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, με 

προσεκτική επιλογή του μεταδιδόμενου υλικού. Σε άλλη περίπτωση (Sandhu et al., 2019) 
επιβεβαιώθηκε το ίδιο συμπέρασμα, σε περιοχές όπου λόγω γεωγραφικής απομόνωσης, η 

ταχύτητα του διαδικτύου είναι ιδιαίτερα χαμηλή και η εμπειρία εκπαιδευτικών και 
φοιτητών είναι μικρή. Καλή πρακτική είναι να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικοί περιορισμοί 

και να επιλέγονται οι συμφερότερες λύσεις. 

Παρανόηση 4: Flipped classroom, flipped learning, blended learning, e-learning 

είναι διαφορετικοί όροι για το ίδιο πράγμα 

Στην ελληνική βιβλιογραφία οι όροι Flipped Classroom και Flipped Learning 
συναντώνται με πολλαπλούς τρόπους όπως αντεστραμμένη διδασκαλία, ανάστροφη τάξη, 

ανεστραμμένη τάξη κ.α. Παρά το ότι σε σχετικά δημοσιεύματα οι όροι θεωρούνται 

συνώνυμοι, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Καταρχάς, ο όρος flipped classroom, που στα ελληνικά 
αποδίδεται τις περισσότερες φορές ως αντεστραμμένη διδασκαλία, ανεστραμμένη τάξη, 

αναφέρεται συνήθως στην παρουσίαση της θεωρίας από τον εκπαιδευτικό, σε μορφή 
βίντεο, το οποίο οι μαθητές βλέπουν στο σπίτι, ενώ αξιοποιούν το χρόνο τους στην τάξη 

για ερωτήσεις και συμμετοχή σε ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η 

αντεστραμμένη μάθηση (flipped learning), είναι μία «παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία 
η άμεση διδασκαλία μετακινείται από τον ομαδικό χώρο μάθησης στον ατομικό χώρο 

μάθησης και ο προκύπτων ομαδικός χώρος μετατρέπεται σε ένα δυναμικό, διαδραστικό 
περιβάλλον μάθησης όπου ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές καθώς εφαρμόζουν 

έννοιες και εμπλέκουν δημιουργικά τους μαθητές στο υπό μελέτη θέμα» (Flipped Learning 

Network, 2014).  
Το μοντέλο της Αντεστραμμένης Μάθησης προϋποθέτει, εκτός των όσων 

αναφέρθηκαν για την Α.Δ., πιο γενικευμένη εφαρμογή και ενσωμάτωση βασικών 
προϋποθέσεων, όπως η συνεχής παρατήρηση και ανατροφοδότηση της πορείας των 

μαθητών, η διαχείριση του χρόνου, η πραγματοποίηση μαθητοκεντρικών 
αυτονοηματοτούμενων δραστηριοτήτων, η διαφοροποίηση του περιεχομένου, η 

διαμορφωτική αξιολόγηση κ.α , προϋποθέσεις που περιγράφονται ως «Οι τέσσερις 

πυλώνες» (The Four Pillars) της Αντεστραμμένης Μάθησης. (Flipped Learning Network, 
2014). Με βάση τα επίπεδα ταξινομίας στόχων στο γνωστικό τομέα του Bloom, στην 

Αντεστραμμένη Μάθηση τα κατώτερα επίπεδα (Γνώση-Κατανόηση) επιτυγχάνονται στο 
σπίτι, ενώ τα ανώτερα επίπεδα (Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση και Αξιολόγηση), στο 
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σχολείο. Απλή όμως, εφαρμογή αντεστραμμένης διδασκαλίας μπορεί να γίνεται με πολύ 

θετικά αποτελέσματα και μάλιστα είναι ο συνήθης τρόπος για τη σταδιακή εφαρμογή του 

μοντέλου της αντεστραμμένης μάθησης σε μεμονωμένες ενότητες ή διδακτικά αντικείμενα 
(Τζωρτζάκης, 2017). 

Σε ότι αφορά στην ηλεκτρονική μάθηση και στη μικτή μάθηση (e-learning και 
blended learning), υπάρχει συσχέτιση ως προς την αξιοποίηση του διαδικτύου και τη 

διεξαγωγή διδακτικών δραστηριοτήτων από απόσταση, πράγματα που εφαρμόζονται και 

σε άλλες διδακτικές πρακτικές και μεθόδους, διαφορετικές από την αντεστραμμένη 
διδασκαλία/μάθηση. Ειδικότερα, στην περίπτωση της μικτής μάθησης, που και αυτή 

περιλαμβάνει διαδικτυακή και πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, το διαδικτυακό υλικό 
δεν αντικαθιστά τη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, όπως στην ηλεκτρονική μάθηση, 

αλλά οι δύο τρόποι αλληλοσυμπληρώνονται, «αναμιγνύονται», προκειμένου να 

δημιουργήσουν ένα εμπλουτισμένο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τον 
εκπαιδευόμενο. Σε ότι αφορά στην αντεστραμμένη διδασκαλία/μάθηση, (που αποτελεί 

ειδική περίπτωση της μικτής μάθησης) υπάρχει διάκριση μεταξύ του δια ζώσης και του 
διαδικτυακού μέρους του μαθήματος, καθώς ζητείται από τους μαθητές να 

παρακολουθήσουν ένα βίντεο ή να συμμετάσχουν σε άλλη μαθησιακή διαδικτυακή 

δραστηριότητα, ΠΡΙΝ έρθουν στην τάξη, όπου εφαρμόζεται η γνώση που μαθαίνεται 
διαδικτυακά και οι νέες εννοιες διερευνώνται σε βάθος. (Pappas, 2016). 

Παρανόηση 5: Μόνο κάποιοι εκπαιδευτικοί και σχολεία μπορούν να ασχοληθούν με 

την αντεστραμμένη διδασκαλία. 

Καθώς ο Bergmann και ο Sams (που θεωρούνται οι πρωτοπόροι της αντεστραμμένης 

διδασκαλίας/μάθησης), ήταν εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, αρκετοί λανθασμένα πιστεύουν ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται εύκολα 

για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων. Υπάρχουν όμως πολλές εκατοντάδες δημοσιευμένες 
μελέτες περίπτωσης, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που δείχνουν το αντίθετο 

(Arfstrom, 2014). Το ίδιο συμβαίνει σε ότι αφορά στην εξοικείωση με την τεχνολογία. Αν 

και απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο εξοικείωσης, αυτό δεν υπερβαίνει το επίπεδο που 
έχουν οι εκπαιδευτικοί. Καλή πρακτική είναι η δημοσιοποίηση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών και η ανοιχτή συζήτησή τους σε επίπεδο σχολικής μονάδας με σκοπό τη 
διάχυση, τη συνεργασία και την παροχή βοήθειας. 

Παρανόηση 6: Φωτόδεντρο και Αίσωπος, διδακτικό υλικό στο e-class, το e-me και 

το μαθησιακό υλικό του προγράμματος Τ4Ε …είναι αντεστραμμένη διδασκαλία.  

Αν και οι αναφερόμενοι δικτυακοί τόποι και συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) 

εξυπηρετούν, τόσο με τους μαθησιακούς πόρους όσο και με τις δυνατότητες διαχείρισης 
περιεχομένου και διακίνησης εκπαιδευτικού υλικού που διαθέτουν, αντεστραμμένη 

διδασκαλία/μάθηση είναι μοντέλο διδασκαλίας που μπορεί να αξιοποιεί τα παραπάνω αλλά 

μπορεί και όχι. Το μαθησιακό υλικό του προγράμματος Τ4Ε, όπως και τα προηγούμενα, 
αποτελεί μαθησιακό υλικό ενώ η αντεστραμμένη διδασκαλία αναφέρεται στον τρόπο 

αξιοποίησης του υλικού αυτού. Αν και δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες, εκτίμηση 
εκπαιδευτικών είναι ότι, όπως συμβαίνει και με την εκπαίδευση των μαθητών στο σχολείο, 

δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν διδακτικά μοντέλα που απαιτούν συνεργασία ομάδων 
επιμορφούμενων στον περιορισμένο χρόνο των επιμορφώσεων. Αν και το μοντέλο της 

Α.Δ. δίνει λύση στο πρόβλημα, προϋποθέτει τη δέσμευση των επιμορφούμενων στην 

προετοιμασία πριν το μάθημα, πράγμα δύσκολο στην εκπαίδευση ενηλίκων.  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

505 

 

Παρανόηση 7: Η μετατροπή της διδασκαλίας ενός μαθήματος σε παρουσίαση της 

διδασκαλίας με βίντεο, είναι αντεστραμμένη διδασκαλία.  

Αν και η αντεστραμμένη διδασκαλία, περιλαμβάνει την παρουσίαση της θεωρίας από 
τον εκπαιδευτικό σε μορφή βίντεο, για να το δουν οι μαθητές στο σπίτι, που πράγματι 

μπορεί έχει τη μορφή διάλεξης από τον εκπαιδευτικό, η αντεστραμμένη διδασκαλία είναι 
κάτι πολύ περισσότερο, καθώς περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ομαδική διεξαγωγή 

μαθησιακών δραστηριοτήτων στην τάξη.  

Σε ότι αφορά στα ίδια τα βίντεο, καλές πρακτικές για τη δημιουργία τους είναι: α) να 
έχουν σύντομη διάρκεια (έως 6 λεπτά). β) Εκτός από τις διαφάνειες PowerPoint, να 

εμπεριέχουν και τον ομιλητή. γ) Τα πιο ερασιτεχνικά βίντεο δεν είναι λιγότερο ελκυστικά 
από τις μαγνητοσκοπήσεις υψηλής πιστότητας σε στούντιο, σημασία έχει το περιεχόμενο 

και ο ενθουσιασμός του ομιλητή και δ) Η συμπερίληψη γραφικών καθώς και η απεικόνιση 

της διαδικασίας όπου ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα, αυξάνουν επίσης την 
ελκυστικότητα. (Παπαδημητρίου, 2014) 

9. Συζήτηση 

Είναι γνωστό ότι οι παιδαγωγικές στρατηγικές που εμπλέκουν τους μαθητές στη 

μαθησιακή διαδικασία, είναι ζητούμενο στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αλλά απαιτούν 

χρόνο διδασκαλίας που πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμος στο σχολείο. Η εφαρμογή της 
Αντεστραμμένης Τάξης/Διδασκαλίας/Μάθησης φαίνεται ότι δίνει απάντηση καθώς 

επιτυγχάνει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο στην τάξη ενώ 
ταυτόχρονα έχει την αποδοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Η υιοθέτηση 

του μοντέλου από το Υπουργείου Παιδείας και τους εποπτευόμενους φορείς του αποτελεί 

σημαντικό βήμα. Παρανοήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως και δυσκολία στην 
πρώτη εφαρμογή και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, φαίνεται όμως ότι υπάρχει 

σταδιακή εξοικείωση εκπαιδευτικών και μαθητών και προς όφελος της εκπαίδευσης 
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Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 

Αλεξανδράκη.Φωτεινή 

Διδάκτορας ΠΤΠΕ -Πανεπιστημίου Κρήτης, Ειδική Παιδαγωγός-Νηπιαγωγός 

 

Περίληψη  

Στο σύγχρονο Νηπιαγωγείο η αξιοποίηση των ΤΠΕ καθίσταται καθοριστική στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Διεθνή ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η χρήση υπολογιστή και έξυπνων 

κινητών συσκευών ως ψηφιακά εργαλεία, διευκολύνουν τη διδακτική προσέγγιση και ενισχύουν τη 

μάθηση στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.  
Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού, σύμφωνα με τις αρχές 

των ρεαλιστικών μαθηματικών και το μοντέλο των επιπέδων. Δημιουργήσαμε κατάλληλες ψηφιακές 
εφαρμογές με εκπαιδευτικά παιχνίδια πολλαπλασιασμού, τα οποία υλοποιήθηκαν με τη χρήση 

έξυπνων κινητών συσκευών, παράλληλα με τις βιωματικές δραστηριότητες, στα πλαίσια της μικτής 

πολυμορφικής μάθησης. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που διδάχθηκαν πολλαπλασιασμό 

με την εφαρμογή ψηφιακών και βιωματικών δραστηριοτήτων βασισμένων στο μοντέλο των επιπέδων 
εμφάνισαν υψηλότερα σκορ και βελτίωσαν τις μαθηματικές τους επιδόσεις, συγκριτικά με τα παιδιά 

που διδάχθηκαν με τις παραδοσιακές μεθόδους, χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ. 

 
Λέξεις κλειδιά: Μικτή Πολυμορφική Μάθηση, Ρεαλιστικά Μαθηματικά, Μοντέλο Επιπέδων, 

Πολλαπλασιασμός, Tablets, Νηπιαγωγείο. 
 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) 
διαδραματίζουν κύριο ρόλο στα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα. Ενθαρρύνουν και βελτιώνουν τη 

δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, προσεγγίζουν πρωτοποριακά την εκπαιδευτική διαδικασία της 
διδασκαλίας και ενισχύουν τη μάθηση. Εάν επιτευχθεί η κατάλληλη προσπάθεια για τη σωστή 

εφαρμογή των ΤΠΕ, η σωστή αξιοποίησή τους, αποτελεί πραγματική ευκαιρία για εκπαιδευτική 

πρόοδο (Shahmir, Hamidi, Bagherzadeh, & Salimi, 2011).  
Σήμερα, γίνεται λόγος για ενδυνάμωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση καθώς πλείστα ευρήματα 

ερευνών τις καθιστούν αποτελεσματικές στην υποστήριξη της διδακτικής και μαθησιακής 
διαδικασίας, στην ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών και στη βελτίωση των επιδόσεων τους. Οι 

όροι ψηφιακός πολιτισμός και ψηφιακή παιδεία εμπεριέχονται στα περισσότερα προγράμματα 

σπουδών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Voogt, Knezek, Cox, Knezek, & ten Brummelhuis, 
2013).  

Καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διερευνήσουν νέα ελκυστικά 
εργαλεία διδασκαλίας, να τα ενσωματώσουν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

στόχο να διευκολύνουν τη μάθηση (Buldu, 2006). Ο Anastasiades (2005) κάνει λόγο για την ανάγκη 

δημιουργίας περιβαλλόντων συνδυαστικής μάθησης. Χαρακτηριστικά σε έρευνα που διεξήχθη στις 
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ΗΠΑ, παιδιά προσχολικής ηλικίας τόνισαν ότι η χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών ήταν 

ευκολότερη από τη χρήση παραδοσιακών υλικών (Couse & Chen, 2010). 

Οι έξυπνες κινητές συσκευές: 

• διευκολύνουν τη διαχείριση και την πρόσβαση,  

• συμβάλλουν στην αύξηση των κινήτρων, 

• ενισχύουν την απόδοση της μάθησης των παιδιών, 

• επιτρέπουν την εφαρμογή ενός ευρύτερου φάσματος στρατηγικών διδασκαλίας, 

• επιτρέπουν την εξατομικευμένη μάθηση, 

 

• βελτιώνουν την ποιότητα της παιδαγωγικής υποστήριξης και διευκολύνουν το 

συλλογιστικό τρόπο σκέψης, 

• βοηθούν στη βελτίωση της ανάγνωσης, στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και 

• συμβάλλουν στην ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών και 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παιδιών (Fernández-López, Rodriguez-Fortiz, 

Rodriguez-Almendros, & Martizez- Segura, 2013; Hutchison, Beschorner, & Schmidt-
Crawford, 2012; Karsenti & Fievez 2013; Kinash, Brand & Mathew, 2012; 

McClanahan, Williams, Kennedy & Zate, 2012; Murray & Olcese, 2011; Ostler & 
Topp, 2013; Pamuk, Ergun, Cakir, Yilmaz, & Ayas, 2013; Zambarbieri & Carniglia, 

2012; Zaranis, 2011).     

Ως εκ τούτου η εισαγωγή των ΤΠΕ στους χώρους προσχολικής εκπαίδευσης είναι 
επιβεβλημένη και θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες (Ντολιοπούλου, 2002). 

Σήμερα οι περισσότερες χώρες έχουν εντάξει τις ΤΠΕ στα προγράμματα σπουδών τους (Lau & Sim, 
2008). 

2. Κυρίως μέρος 

Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής έρευνα καταρρίπτει τις αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες οι 
μαθητές προσχολικής ηλικίας δεν μπορούν να κατανοήσουν σύνθετες μαθηματικές έννοιες και να 

έρθουν σε επαφή με σημαντικά μαθηματικά νοήματα. Σήμερα τα Μαθηματικά, στην προσχολική 
εκπαίδευση, δεν έχουν ως στόχο την τυπική μάθηση εννοιών και διαδικασιών, αλλά την ανάπτυξη 

ενός τρόπου σκέψης που θα ενεργοποιεί τους μαθητές και θα τους διευκολύνει στην επίλυση 

προβλημάτων, στην επεξεργασία δεδομένων, στην ανάλυση και στη σύνθεση, στις προβλέψεις και 
στις γενικεύσεις (ΥΔΒΜΘ, 2011).  

Στα πλαίσια αυτών των προβληματισμών αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια διεθνώς, 
διάφορες μεταρρυθμιστικές προτάσεις διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών. Μια από αυτές 

είναι και η «Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση» (ΡΜΕ). Η ΡΜΕ αποτελεί μια θεωρία διδασκαλίας 
και μάθησης των μαθηματικών, η οποία βασίστηκε στις αντιλήψεις του Freudenthal (1991), 

υιοθετώντας την άποψη ότι οι μαθητές μαθαίνουν μαθηματικά, μέσω της συμμετοχής τους σε 

περιβάλλοντα που έχουν νόημα γι’ αυτά. Η ιδέα πίσω από όλα αυτά είναι ότι τα παιδιά πρέπει να 
μάθουν να κάνουν μαθηματικά, μέσω ρεαλιστικών καταστάσεων που τους επιτρέπουν να 

αναπτύξουν τα δικά τους μαθηματικά και να χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική γλώσσα (Κολέζα, 
2009). 

Σύμφωνα με τους Gravenmeijer & Doorman (1999) τα μαθηματικά πρέπει να παρουσιάζονται 

με ελκυστικό τρόπο, ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον και να έχουν νόημα για τους μαθητές. Οι 
μαθητές μπορούν να εμπλακούν ενεργά, να αναλύσουν καταστάσεις προβληματισμού, να επιλύσουν 

προβλήματα και να εφαρμόσουν τα μαθηματικά συνδέοντάς τα με την καθημερινή τους ζωή, μέσα 
από ενδιαφέρουσες και προσιτές δραστηριότητες. 

Το νηπιαγωγείο αποτελεί το βασικό θεμέλιο για την προσέγγιση του πολλαπλασιασμού στην 

προσχολική ηλικία με τη χρήση απλών μαθηματικών παιχνιδιών και ελκυστικών δραστηριοτήτων. Η 
διδασκαλία των μαθηματικών αυτών πράξεων στις πρώιμες ηλικίες, καθιστά τα παιδιά ικανά να 
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κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες που θα κατευθύνουν τη γνωστική τους ανάπτυξη και τη 

μελλοντική τους εκπαίδευση (Steffe, Cobb & von Glasersfeld, 1988). Είναι σημαντικό τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας να κατανοήσουν ότι ο πολλαπλασιασμός πάντα αυξάνει την ποσότητα των 
συνόλων  (Kouba, 1989). 

Αρκετές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 
πολλαπλασιασμού από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έρευνες σε παιδιά ηλικίας 3, 4 και 5 ετών 

έδειξαν ότι τα παιδιά κάτω των 5 ετών κατανοούν την ίση ομαδοποίηση των αντικειμένων αλλά 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον πολλαπλασιαστικό συλλογισμό (Anghileri, 1989). Μελέτες σχετικά 
με τις λύσεις των παιδιών σε προβλήματα πολλαπλασιασμού υποδεικνύουν ότι τα παιδιά μπορούν 

να λύσουν διάφορα προβλήματα συνδυάζοντας την άμεση μοντελοποίηση με την καταμέτρηση και 
την ομαδοποίηση με τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που βασίζονται στην πρόσθεση και την 

αφαίρεση (Mulligan, 1992).  

Πλείστες μελέτες καταδεικνύουν ότι η χρήση έξυπνων κινητών συσκευών με μαθηματικές 
εφαρμογές βελτιώνουν σημαντικά τα μαθηματικά των μικρών παιδιών (Outhwaite, Gulliford, & 

Pitchford, 2017). Έρευνα για τη χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών στο νηπιαγωγείο υποδηλώνει 
ότι οι εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις επιστήμες της μάθησης μπορούν να βελτιώσουν 

τα μαθηματικά επιτεύγματα και την επίλυση προβλημάτων (Blackwell, Lauricella, & Wartella, 

2014). 
Η ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μαθηματικών 

δραστηριοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, προσελκύει την προσοχή τους σε σημαντικές 
μαθηματικές έννοιες, εισάγει μαθηματικό λεξιλόγιο και προκαλεί τη μαθηματική σκέψη των παιδιών. 

Επιπρόσθετα, η χρήση ψηφιακών μέσων για την εκμάθηση πρώιμων μαθηματικών εννοιών στην 

προσχολική ηλικία, ασκεί θετική επίδραση στις μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών (Penuel, Riel, 
Krause, & Frank, 2009). 

Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι η μάθηση με τη βοήθεια των ΤΠΕ ενισχύει την ανάπτυξη 
των μαθηματικών δεξιοτήτων και την καλλιέργεια μιας βαθύτερης αντιληπτικής ικανότητας για τους 

μαθητές, σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία (Zaranis, 2011). Σημαντική επίδραση στα 

μαθηματικά επιτεύγματα μαθητών προσχολικής ηλικίας, παρουσιάστηκε σε μαθητές που 
συμμετείχαν σε μαθηματικό πρόγραμμα και έκαναν χρήση έξυπνων κινητών συσκευών. Έπειτα από 

22 εβδομάδες, οι μαθητές βελτίωσαν τις μαθηματικές τους επιδόσεις με τη χρήση κατάλληλου 
εκπαιδευτικού λογισμικού. Υψηλότερα αποτελέσματα παρουσίασαν οι μαθητές με χαμηλή επίδοση 

(Schacter & Jo, 2016). 

Η παρούσα μελέτη υιοθετώντας την άποψη ότι οι έξυπνες κινητές συσκευές πρέπει να 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο των διδακτικών προσεγγίσεων στην προσχολική ηλικία σύνδεσε τη 

μαθησιακή περιοχή των Μαθηματικών και των ΤΠΕ σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών για 
το νηπιαγωγείο (ΥΔΒΜΘ, 2011). 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες για τον 

πολλαπλασιασμό με τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών, ακολουθώντας τις αρχές της Ρεαλιστικής 
Μαθηματικής Εκπαίδευσης, οι οποίες αναφέρονται σε 3 επίπεδα μαθηματικής παρέμβασης (1ο, 2ο, 

3ο) με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο της γραμμής (line level). 
Στο επίπεδο αυτό τόσο η καταμέτρηση όσο και ο υπολογισμός των αντικειμένων βασίζονται στο 

πλαίσιο της γραμμής. Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο της ομάδας (group level). Στο επίπεδο 
αυτό η καταμέτρηση των αντικειμένων, οι ομαδοποιήσεις και ο υπολογισμός τους, βασίζονται στο 

πλαίσιο της ομάδας. Αντίστοιχα στο τρίτο επίπεδο, το συνδυαστικό (combination level) το οποίο 

είναι πιο σύνθετο, περιλαμβάνει τα δύο προηγούμενα επίπεδα, δημιουργώντας έναν πίνακα (Van den 
Heuvel-Panhuizen, 2008). 

Συνδυάσαμε το μοντέλο το μικτής πολυμορφικής μάθησης ενεργοποιώντας τόσο το φυσικό 
όσο και το ψηφιακό περιβάλλον, βιωματικές και ψηφιακές δραστηριότητες, για τη διδασκαλία του 

πολλαπλασιασμού. Έτσι μαθητές και εκπαιδευτικοί ενεργοποιούνται σε ένα ελκυστικό, αποδοτικό 

και αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο λειτουργεί σε ένα πλαίσιο δομημένο και 
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υποστηρικτικό (Liaw, Huang & Chen, 2007). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο της μικτής μάθησης 

αναγνωρίστηκε από την Αμερικανική Ένωση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ως μια από τις κορυφαίες 

τάσεις πρόσκτησης της γνώσης (Rooney, 2003). 

2. Μέθοδος της έρευνας 

Το ενδιαφέρον μας στην παρούσα έρευνα εστιάστηκε στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού 
στην προσχολική εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ βασισμένη στη ρεαλιστική μαθηματική 

εκπαίδευση. Εξετάσαμε τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στον 

πολλαπλασιασμό με τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών (tablets). Ο γενικός στόχος της μελέτης 
μας ήταν να διερευνηθεί το αποτέλεσμα της διδακτικής παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο 

του πολλαπλασιασμού για το νηπιαγωγείο, με μαθηματικές δραστηριότητες και λογισμικό βασισμένο 
στην Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση. 

Βασικοί στόχοι της έρευνάς μας ήταν να διερευνήσει: 

• το ρόλο των έξυπνων κινητών συσκευών στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού 

βασισμένη στα Ρεαλιστικά Μαθηματικά, 

•  τα μαθησιακά αποτελέσματα με τη χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών για τη 

διδασκαλία του πολλαπλασιασμού, σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, 

• τα μαθησιακά αποτελέσματα για τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού με την 

παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, 

•  την κατηγορία των μαθητών που βελτίωσαν περισσότερο τις επιδόσεις τους στον 

πολλαπλασιασμό, 

• ένα μοντέλο διδασκαλίας του πολλαπλασιασμού, βασισμένο στα Ρεαλιστικά Μαθηματικά, 

για την ενίσχυση της μαθηματικής σκέψης και την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.  
Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν 119 παιδιά, 64 αγόρια και 55 κορίτσια, προσχολικής ηλικίας 4 

έως 6 ετών που φοιτούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία του Δήμου Ρεθύμνης κατά το σχολικό έτος 2016-
2017. Η έρευνά μας περιελάμβανε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν η  Πειραματική Ομάδα, η οποία 

αποτελούνταν από 59 μαθητές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης διδάχθηκαν 

πολλαπλασιασμό με τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών. Παράλληλα με τις ψηφιακές 
δραστηριότητες συνδυάσαμε και βιωματικές δραστηριότητες. Η δεύτερη ομάδα ήταν η  Ομάδα 

Ελέγχου, αποτελούνταν από 60 μαθητές οι οποίοι διδάχθηκαν πολλαπλασιασμό με τον παραδοσιακό 
τρόπο. 

2.1. Οι 3 φάσεις της έρευνας 

Η έρευνά μας υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση συλλέξαμε δεδομένα για το 
επίπεδο της μαθηματικής ικανότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, 4-6 ετών στον 

πολλαπλασιασμό, πριν τη διδακτική παρέμβαση. Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 
δεδομένων ήταν ένα κατάλληλα διαμορφωμένο τεστ, το οποίο βασίστηκε, στις αρχές των 

Ρεαλιστικών Μαθηματικών, στο μοντέλο των τριών επιπέδων (Van den Heuvel-Panhuizen, 2008) 

και στο τεστ πρώιμης μαθηματικής ικανότητας τo ΤEMA3 (Ginsburg & Baroody, 2003). 
Οι δοκιμασίες-ασκήσεις στο τεστ μας παρουσιάζονταν με τη μορφή  πλαστικοποιημένων 

έγχρωμων εικόνων και ακολουθούσε ατομική συνέντευξη με κάθε νήπιο, διάρκειας περίπου 30 
λεπτών. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις δοκιμασίες-ασκήσεις όπου εξέτασαν την 

ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας 4-6 ετών, στην πράξη του πολλαπλασιασμού βάση των 

αρχών της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Στο 1ο επίπεδο του πολλαπλασιασμού (line 
level) η καταμέτρηση των αντικειμένων και ο υπολογισμός τους βασίζεται στο πλαίσιο της γραμμής. 

Στο 2ο επίπεδο του πολλαπλασιασμού (group level) η καταμέτρηση των αντικειμένων, οι 
ομαδοποιήσεις τους και ο υπολογισμός τους βασίζεται στο πλαίσιο της ομάδας (βλ. Εικόνα 1α). Σε 

αυτό το επίπεδο τα νήπια καλούνταν να υπολογίσουν τα αντικείμενα που βρίσκονταν σε ομάδες 

(δυάδες, τριάδες, τετράδες, πεντάδες) και να απαντήσουν με τον σωστό αριθμό.  Το 3ο επίπεδο του 
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πολλαπλασιασμού (combination level) περιελάμβανε τα δυο προηγούμενα επίπεδα (βλ. Εικόνα 1β). 

Στο 3ο επίπεδο του πολλαπλασιασμού η καταμέτρηση των αντικειμένων και ο υπολογισμός τους 

βασίζεται στο συνδυαστικό πλαίσιο της γραμμής και της ομάδας, των δυο, δηλαδή, 
προαναφερθέντων επιπέδων, δημιουργώντας έναν πίνακα. Τα νήπια καλούνταν να απαντήσουν σε 

ένα πιο σύνθετο πρόβλημα πολλαπλασιασμού. Για παράδειγμα, παρουσιάσαμε στα νήπια ένα χωράφι 
με 2 σειρές από λεμονιές υποβάλλοντας την εξής ερώτηση: «Κάθε σειρά έχει 5 λεμονιές. Πόσες είναι 

όλες μαζί οι λεμονιές;». Τα νήπια καλούνταν να υπολογίσουν τα αντικείμενα που βρίσκονταν στο 

πλαίσιο της γραμμής (2 σειρές) και στο πλαίσιο της ομάδας (5 λεμονιές) και να απαντήσουν με τον 
σωστό αριθμό. 

 

       
                                                              (α)                                                                                   (β) 

Εικόνα 1(α, β): Δοκιμασίες για το 2ο και 3ο επίπεδο του πολλαπλασιασμού 
 

Στην Α΄ φάση της έρευνας μας οργανώθηκε και ο μεθοδολογικός σχεδιασμός των ψηφιακών 

και βιωματικών δραστηριοτήτων. Στηριχθήκαμε στις αρχές του Προγράμματος Σπουδών του 2011 
για το Νηπιαγωγείο (ΥΔΒΜΘ, 2011) και δώσαμε έμφαση στο παιχνίδι (ψηφιακό και βιωματικό) που 

αποτελεί την κυρίαρχη δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης στην προσχολική ηλικία. 

Μελετώντας σχετικές έρευνες διαπιστώσαμε ότι οι μέθοδοι παρέμβασης που βασίζονται στο 
ψηφιακό παιχνίδι είναι αρκετά συναρπαστικές, επιτυχείς και έχουν στρατηγική καθώς οδηγούν τα 

παιδιά σε αναζήτηση, δοκιμή και έλεγχο. Οι διδακτικές παρεμβάσεις και το υλικό των 

δραστηριοτήτων σχεδιάστηκαν με κριτήριο την ανταπόκριση στο ηλικιακό και αναπτυξιακό επίπεδο 

των παιδιών του νηπιαγωγείου, στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντά τους, στην ελκυστικότητα της 

εμφάνισης και στην εύκολη πλοήγηση. 
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της δημιουργίας των ψηφιακών εφαρμογών, λάβαμε 

υπόψη μας τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα ψηφιακά παιχνίδια. Σύμφωνα με τον 
Prensky (2007) πρέπει να είναι διασκεδαστικά, να έχουν στόχους, να είναι διαδραστικά και 
αλληλεπιδραστικά, να έχουν κανόνες, να παρέχουν διλήμματα, να δημιουργούν προβλήματα προς 
λύση και να παρέχουν καταστάσεις νίκης. Παράλληλα εφαρμόσαμε τις τρεις σημαντικές ιδιότητες 
που έχουν οι στόχοι ενός ψηφιακού παιχνιδιού. Αυτές ήταν η σαφήνεια (τα παιδιά κατανοούσαν 
τις οδηγίες-εντολές κάθε ψηφιακού παιχνιδιού), η δυνατότητα (οι στόχοι ήταν εφικτοί και τα 

παιδιά μπορούσαν να καταφέρουν και να οδηγηθούν στην επίλυση των μαθηματικών 
προβλημάτων) και η επιβράβευση (επίλυση κάθε μαθηματικού προβλήματος παρείχε 
επιβράβευση, ως ανταμοιβή στα παιδιά). Με αυτό τον τρόπο κινητοποιούνται περισσότερο και 

εμπνέονται με αποτέλεσμα να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να τα καταφέρουν (Schell, 
2008).  

Άλλωστε όπως υποστηρίζουν οι (Salen & Zimmerman, 2004) για να είναι αποτελεσματικό ένα 

παιχνίδι θα πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες μεταξύ της μάθησης και της ευχαρίστησης. Ως εκ 
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τούτου τα διδακτικά σενάρια που διαμορφώσαμε στόχευαν να επηρεάσουν και συναισθηματικά 
τα παιδιά. 

Στη Β΄ φάση της έρευνας μας υλοποιήθηκε η διδακτική παρέμβαση. Η διδακτική παρέμβαση 
είχε διάρκεια 2 εβδομάδων. Τα νήπια υλοποιούσαν καθημερινά για 40 λεπτά 2 ψηφιακές 
δραστηριότητες και 1 βιωματική δραστηριότητα. Τα διδακτικά σενάρια οδηγούσαν στην επίλυση 
προβλημάτων πολλαπλασιασμού. Τα νήπια προκειμένου να εκτελέσουν τις εφαρμογές στις 
έξυπνες κινητές συσκευές, έπρεπε να επιλέξουν με το δάχτυλό τους τον αριθμό που έκριναν ότι 
περιείχε τη σωστή απάντηση από το 1 έως το 10, ακολουθώντας την τακτική του συρσίματος 
(dragging). 

Άλλωστε ερευνητικά αποτελέσματα έχουν δείξει ότι το dragging είναι ένας δημοφιλής τρόπος 
επικοινωνίας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όταν κάνουν χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών 
(Romeo, Edwards, McNamara, Walker & Ziguras, 2003). Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι εφαρμογές 
είχαν οπτική και ηχητική ανατροφοδότηση. Σε περίπτωση ορθής απάντησης εμφανιζόταν μια 
ελκυστική φατσούλα (βλ. Εικόνα 2β) και συνοδεύονταν από οπτική και ηχητική επιβράβευση 
(χειροκρότημα και πανηγυρικό ήχο). Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης εμφανιζόταν μια 
φατσούλα με ένα ερωτηματικό και μια αντίστοιχη ηχητική υπόκρουση όπου παρότρυνε το παιδί 
να προβληματιστεί, να αναστοχαστεί και να προσπαθήσει εκ νέου με απεριόριστο αριθμό 
επαναλήψεων, ωσότου επιτύχει να υπολογίσει σωστά τον αριθμό που αντιστοιχούσε στην 
εκάστοτε πράξη. 
 

      
                                                       (α)                                                                                                  (β) 

Εικόνα 2(α,β): Στιγμιότυπα ψηφιακής δραστηριότητας 2ου επιπέδου 

 

Στην ψηφιακή δραστηριότητα «Τα γουρουνάκια και η μηλιά», υπήρχαν δύο γουρουνάκια, ο 
αδυνατούλης και ο χοντρούλης (βλ. Εικόνα 2α). Μια ηλιόλουστη μέρα πήραν τα καλαθάκια τους και 

ξεκίνησαν τη βόλτα τους στην εξοχή. Πήγαν στην αγαπημένη τους μηλιά. Την αγαπούσαν, έπαιζαν 
με τα κλαδιά της, έκοβαν τα μήλα της, τα έτρωγαν και ξεκουράζονταν κάτω απ’ αυτήν. Η μηλιά όμως 

ήταν πολύ κουρασμένη!». Τα νήπια καλούνταν να τη βοηθήσουν. Τα παιδιά ενθουσιάζονταν από τα 

γραφικά και τα ηχητικά ακούσματα. Αρχικά καλούνταν να σύρουν 3 μήλα  από τη μηλιά και να τα 
βάλουν στο καλάθι του αδυνατούλη. Έπειτα καλούνταν να βάλουν τον ίδιο αριθμό μήλων και στο 

καλάθι του χοντρούλη. Ο αριθμός των μήλων που έσερναν τα παιδιά από τη μηλιά στα καλάθια ήταν 
διαφορετικός κάθε φορά. Στη συνέχεια έπρεπε να επιλύσουν το πρόβλημα του πολλαπλασιασμού: 

«Πόσα καλάθια έχεις; Πάτα τον σωστό αριθμό. Πόσα μήλα έχει το κάθε καλάθι; Πάτα τον σωστό 

αριθμό. Πόσα είναι όλα τα μήλα; Πάτα τον σωστό αριθμό». Στο πάνω μέρος της οθόνης 
εμφανίζονταν κάθε φορά οι αριθμοί από το 1 έως το 10 (βλ. Εικόνα 2β). 

  Το 3ο επίπεδο του πολλαπλασιασμού είχε τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας καθώς το παιδί 
έπρεπε να έχει εμπεδώσει τα δύο προηγούμενα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορεί να τρέξει την εφαρμογή 

και να λύσει τα αντίστοιχα προβλήματα. 
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                                                            (α)                                                                                   (β)                      

Εικόνα 3(α,β): Στιγμιότυπα ψηφιακής δραστηριότητας 3ου επιπέδου 
              

Στη ψηφιακή εφαρμογή του 3ου επιπέδου του πολλαπλασιασμού με τίτλο: «Η πολυκατοικία» ο 

ήρωας της ιστορίας μας ήταν ο Γιαννάκης, (βλ. Εικόνα 3α), ο οποίος ήθελε να φτιάξει τη δική του 
πολυκατοικία. Τα παιδιά τον βοήθησαν στη διαμόρφωση των ορόφων, τοποθετώντας τα 

διαμερίσματα. Ακολουθώντας τη στρατηγική του «σύρε και τοποθέτησε». Στο πάνω μέρος της 
εφαρμογής εμφανίζονταν τα διαμερίσματα και οι αριθμοί από το 1 έως το 10. Ακολουθούσαν οι 

κάτωθι ηχητικές οδηγίες: « Σύρε και τοποθέτησε 3 διαμερίσματα σε κάθε όροφο. Πόσους ορόφους 

έχει η πολυκατοικία σου; Πάτα τον σωστό αριθμό. Πόσα διαμερίσματα έχει κάθε όροφος; Πάτα τον 
σωστό αριθμό. Πόσα είναι όλα τα διαμερίσματα στη πολυκατοικία. Πάτα τον σωστό αριθμό» (βλ. 

Εικόνα 3β). 
Στην ομάδα ελέγχου που διδάχθηκε πολλαπλασιασμό με τον παραδοσιακό τρόπο οι νηπιαγωγοί 

αξιοποίησαν παιχνίδια στα κέντρα μάθησης, το κουκλοθέατρο, δραστηριότητες με φυσικά υλικά και 

φύλλα εργασίας. Στη Γ΄ φάση της έρευνας επισκεφθήκαμε ξανά τις σχολικές μονάδες και 
χορηγήσαμε το TEMA3 για να συλλέξουμε τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, μετά την παρέμβαση. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS έκδοση 

21. Αρχικά ελέγξαμε αν η πειραματική ομάδα (Π.Ο.) και η ομάδα ελέγχου (Ο.Ε.) πριν την διδακτική 

παρέμβαση είχαν τις ίδιες επιδόσεις στον πολλαπλασιασμό, δηλαδή αν ξεκίνησαν από το ίδιο 
επίπεδο. Στους Πίνακες 1 και 3 παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος της (Ο.Ε.) ήταν (ΜΟ=9,516) 

μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της (Π.Ο.) (ΜΟ=9,050) πριν τη διδακτική παρέμβαση. Αντίστοιχα 
μετά την παραδοσιακή διδασκαλία ο μέσος όρος της (Ο.Ε.) ήταν (ΜΟ=10,316) και ο μέσος όρος 

(Π.Ο.) μετά τη διδακτική παρέμβαση ήταν (11,830). 

Πίνακας 1. Περιγραφικά μέτρα των επιδόσεων των μαθητών που διδάχθηκαν με τη χρήση έξυπνων 
κινητών συσκευών, πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση στον πολλαπλασιασμό  

Επιδόσεις μαθητών     Μέσος     
   όρος 

      N       Τυπική     
        Απόκλιση 

Πριν τη διδακτική παρέμβαση         9,050        59 1,265 

Μετά τη διδακτική παρέμβαση        11,830        59 ,421 

 

Στον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση των 
παιδιών της (Π.Ο.) πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση (t=-17,942, df= 58, p<0,001).  
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Πίνακας 2. T-test εξαρτημένων δειγμάτων από τις επιδόσεις των μαθητών στον πολλαπλασιασμό 

για την πειραματική ομάδα  

 
 

 
 

 

 
 

 
Πίνακας 3. Περιγραφικά μέτρα των επιδόσεων των μαθητών της ομάδας ελέγχου στον 

πολλαπλασιασμό  

Επιδόσεις Μαθητών Μέσος όρος N  Τυπική 
Απόκλιση 

Πριν 9,516 60 2,346 

Μετά 10,316 60 1,712 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4 στην (Π.Ο.) που διδάχθηκε πολλαπλασιασμό με τις αρχές 
της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης, της μικτής μάθησης και τη χρήση των έξυπνων κινητών 

συσκευών, τη μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις τους στον πολλαπλασιασμό, μετά τη διδακτική 
παρέμβαση, παρουσίασαν οι «αδύναμοι» μαθητές, αποδεικνύοντας ότι νέα κίνητρα και εργαλεία 

διδασκαλίας ενεργοποιούν το ενδιαφέρον τους, ξεπερνούν τις κοινωνικοσυναισθηματικές τους 

δυσκολίες, με αποτέλεσμα η χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών να τους εμπλέκει στη διαδικασία 
της γνώσης και της μάθησης, να τους ευνοεί και να ενισχύει τη μαθηματική τους σκέψη. 

 
Πίνακας 4. Μέσος όρος (M) και (sd) τυπική απόκλιση της μαθηματικής βελτίωσης των μαθητών 

στον πολλαπλασιασμό, σύμφωνα με το επίπεδο μαθηματικής ικανότητάς τους 

Ομάδες Μαθηματικό 
Επίπεδο  

Μαθητών 

Μέσος    Όρος Τυπική  
Απόκλιση 

N 

Π.Ο. Αδύναμοι 4,050 ,825 20 
 Μέτριοι 2,923 ,277 13 
 Άριστοι 1,730 ,533 26 
Ο.Ε. Αδύναμοι 1,833 1,098 18 
 Μέτριοι 1,250 ,462 8 
 Άριστοι ,147 ,436 34 
Σύνολο Αδύναμοι 5,883 1,923 38 
 Μέτριοι 4,173 ,739 21 
 Άριστοι 1,877 ,969 60 
 119 

 

5. Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία με τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών, βασισμένη στα Ρεαλιστικά 

Μαθηματικά ασκεί σοβαρή επίδραση στις επιδόσεις των παιδιών 4 έως 6 ετών στον 
πολλαπλασιασμό. Οι επιδόσεις των παιδιών που διδάχθηκαν πολλαπλασιασμό με τη χρήση έξυπνων 

κινητών συσκευών είναι υψηλότερες από τις επιδόσεις των παιδιών που διδάχθηκαν με την 
παραδοσιακή διδασκαλία. Η παραδοσιακή διδασκαλία επιδρά ελάχιστα στις επιδόσεις των παιδιών 

4-6 ετών στον πολλαπλασιασμό.  

 
 

Κατανομή      
     T 

  Βαθμός 
Ελευθερίας 

Μέση Διαφορά Επίπεδο 

Σημαντικότητας 

P 

        Πριν-Μετά 

τη διδακτική 
παρέμβαση 

 

17,942 

 

     58 

 

    -2,779 

 

         0,000 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, ο ρόλος των έξυπνων κινητών συσκευών 

στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού, βασισμένη στα Ρεαλιστικά Μαθηματικά και στη χρήση 

επιπέδων, στην προσχολική ηλικία είναι σημαντικός, ουσιαστικός και αποτελεσματικός καθώς 
εμπλουτίζει, ενισχύει και υποστηρίζει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και επιφέρει 

ουσιαστικά αποτελέσματα στις επιδόσεις των παιδιών. 
Επιπλέον η διδασκαλία με τη χρήση της διδακτικής τεχνικής των έξυπνων κινητών συσκευών 

και την εφαρμογή κατάλληλων ψηφιακών εφαρμογών, είναι αποδοτική και επιφέρει πολύ υψηλά 

μαθησιακά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς και υψηλές διαφορές στις επιδόσεις 
των παιδιών σε σύγκριση με την τεχνική της παραδοσιακής διδασκαλίας (Ζαράνης, Καλογιαννάκης 

& Παπαδάκης, 2013).  
Η διδασκαλία του πολλαπλασιασμού στην προσχολική ηλικία με την παραδοσιακή μέθοδο 

επιφέρει πολύ χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα. Η έμφαση στις ρεαλιστικές πτυχές της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, φαίνεται να αποτελεί μια σημαντική διδακτική πρακτική, η οποία βοηθάει 
τα παιδιά να μάθουν Μαθηματικά και να χρησιμοποιήσουν τη σκέψη τους αποτελεσματικά, όπως 

αποδεικνύεται και σε αντίστοιχες έρευνες (Zaranis & Kalogiannakis, 2011; Zaranis, 2011).  
Το μοντέλο μας ονομάστηκε ΜοΠοΝη (Μοντέλο Πολλαπλασιασμού για το Νηπιαγωγείο). 

Όπως προέκυψε, όλοι οι μαθητές εντάχθηκαν στη μαθησιακή διαδικασία, συμμετείχαν στη διδακτική 

παρέμβαση με βάση το ΜοΠοΝη. και παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις μαθηματικές τους 
επιδόσεις στον πολλαπλασιασμό, σε σύγκριση με εκείνους που διδάχθηκαν με την παραδοσιακή 

μέθοδο διδασκαλίας.  
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Περίληψη  

Η διακοπή της λειτουργίας των σχολείων λόγω της πανδημίας του Covid-19 δημιούργησε νέα 
δεδομένα και δυσκολίες που επιχειρήθηκε να υπερκεραστούν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε τις απόψεις Ελληνίδων εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους 
μέσα στις νέες συνθήκες με βάση πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Στόχος είναι να 

μελετήσουμε ποιες πτυχές του επαγγελματικού τους ρόλου εκτιμούν ότι μεταβλήθηκαν και πώς 
συνδέονται οι απόψεις τους και οι εκπαιδευτικές πρακτικές που εφάρμοσαν στην περίοδο της 

πανδημίας με τις απόψεις τους γενικότερα για τον επαγγελματικό τους ρόλο. Από τις συνεντεύξεις 

που διενεργήθηκαν προέκυψε ότι ορισμένοι από τους καθιερωμένους ρόλους των εκπαιδευτικών 
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τροποποιήθηκαν και οι συγκεκριμένες καθηγήτριες αντιμετώπισαν και διαχειρίστηκαν ποικιλότροπα 

τους διαφοροποιήμενους αυτούς ρόλους. 

 
Λέξεις κλειδιά: Covid-19, τηλεκπαίδευση, ρόλος εκπαιδευτικού 

1. Εισαγωγή 

Παρότι η πανδημία του Covid-19 ενέσκηψε ξαφνικά το 2020 και δεν υπήρχε χρόνος 

προσαρμογής –μάλιστα αναδύθηκε ο όρος panicogy (panic+pedagogy) (Dhawan, 2020, σ.15) για να 

καταδείξει τις παιδαγωγικές πρακτικές που δοκιμάστηκαν σε μια κρίσιμη υγειονομικά περίοδο– ήδη 
μελετάται διεξοδικά η επίδρασή της στην εκπαίδευση. Ευρείας κλίμακας έρευνες διενεργούνται 

ταυτόχρονα σε πολλές χώρες με διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης προσφέροντας 
ποικιλία δεδομένων. Τα στοιχεία αφορούν κυρίως εφαρμοζόμενες πρακτικές και τις επιπτώσεις της 

τηλεκπαίδευσης και της διακοπής λειτουργίας των σχολείων στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, 

στη μαθησιακή διαδικασία και τις εφαρμοζόμενες λύσεις. Το δυσεπίτευκτο, λόγω των περιορισμών 
στις μετακινήσεις και του σύντομου χρονικού διαστήματος από την έναρξη της πανδημίας, είναι η 

ερμηνεία των δεδομένων από όσους εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία: μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, γονείς, κ.ο.κ. Σκοπός της παρούσας πιλοτικής ποιοτικής έρευνας είναι να 

διερευνήσουμε πώς εκτιμά ο/η εκπαιδευτικός ότι επηρέασε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 

διάρκεια της πανδημίας τον ρόλο του/της και πώς οι απόψεις του/της και οι εκπαιδευτικές πρακτικές 
που εφάρμοσε στην περίοδο αυτή συναρτώνται με το επαγγελματικό οδοιπορικό του/της και τις 

γενικότερες απόψεις του/της για τον επαγγελματικό του/της ρόλο. 

1.1. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πανδημία 

Η αιφνίδια παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού SARS-CoV-2, που προκαλεί την ασθένεια 

Covid-19, μετέβαλε συνιστώσες της ανθρώπινης ζωής, όπως την εκπαίδευση (Dhawan, 2020). Για 
να περιοριστεί η διασπορά του ιού διακόπηκε σε πολλές χώρες η λειτουργία σχολείων και 

πανεπιστημίων (Pokhrel, Chhetri, 2021), επηρεάζοντας πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια μαθητές σε 
περίπου 180 χώρες (UNESCO, 2020). Η μετάβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία θεωρήθηκε ο 

αποτελεσματικότερος τρόπος για να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό σύστημα (Basilaia, Kvavadze, 

2020). Σε τουλάχιστον 96 χώρες χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική 
τηλεόραση, βιντεοσκοπημένες και διαδικτυακές διαλέξεις (Elfirdoussi et al., 2020) και εφαρμόστηκε 

η σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ή τηλεκπαίδευση) (Νίκου, 2012). Στη 
σύγχρονη τηλεκπαίδευση οι μαθητές παρακολουθούν ζωντανά από τον υπολογιστή το μάθημα και 

αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση η επικοινωνία μαθητή - 

εκπαιδευτικού γίνεται σε διαφορετικό χρόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διάφορων 
πλατφορμών (π.χ. e-class). Ο χρόνος μελέτης καθορίζεται από τον εκπαιδευόμενο και το διδακτικό 

υλικό είναι διαθέσιμο οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Σπηλιοπούλου, 2004). 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πανάκεια σε συνθήκες υγειονομικής διακινδύνευσης (Dhawan, 

2020), αποτέλεσε μια νέα εμπειρία για μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην οποία κλήθηκαν να 

προσαρμοστούν (Pokhrel, Chhetri, 2021, OECD, 2020). Κεντρικό ζήτημα ήταν η ύπαρξη 
κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού, η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε τεχνική 

υποστήριξη (Basilaia, Kvavadze, 2020), καθώς η έλλειψή τους θα στερούσε από τους μαθητές τη 
δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος (School Education Gateway, 2020) διευρύνοντας τις 

κοινωνικές ανισότητες. 
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους την τεχνολογία, 

ώστε να διαμορφώσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον που θα υπερπηδούσε τις αδυναμίες της 

τηλεκπαίδευσης και θα ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των μαθητών και τις απαιτήσεις του 
εκπαιδευτικού συστήματος (OECD, 2020, Carillo, Flores, 2020). Και παρότι, αν είχε υπάρξει σχετική 

επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί θα ανταποκρίνονταν καλύτερα, η πραγματοποίηση ειδικών 
επιμορφώσεων εξαρτήθηκε από την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας (UNESCO, 2020).  
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Από την άλλη τα σπίτια των μαθητών μετατράπηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς να 

αποτελούν πάντα ευνοϊκά για μάθηση περιβάλλοντα, καθώς η προσοχή τους μπορεί να αποσπαστεί 

ποικιλότροπα (Jan, 2020). Και ενώ αρκετοί μαθητές θεωρούν τα διαδικτυακά μαθήματα βαρετά και 
κουραστικά και αδυνατούν να ισορροπήσουν την προσωπική και μαθητική ζωή τους σε ένα 

περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης (Dhawan, 2020), ο εκπαιδευτικός έπρεπε να κεντρίζει το 
ενδιαφέρον τους, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα (Barron et al., 2021). 

Η ανατροπή της καθιερωμένης εκπαιδευτικής πραγματικότητας προκάλεσε σε εκπαιδευτικούς 

και μαθητές άγχος, ανησυχία, θλίψη, έλλειψη συγκέντρωσης και ανέδειξε τη σημασία της 
προσαρμοστικότητας και της αλληλεπίδρασης δασκάλου - μαθητή (Barron et al., 2021). Πολλοί 

εκπαιδευτικοί ένιωσαν κόπωση και απροετοίμαστοι να διδάξουν από απόσταση, ενώ έπρεπε να 
προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη, οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας στους μαθητές επιτυγχάνοντας 

νέες ισορροπίες (Dhawan, 2020, Λεκασάς, 2021). Κλήθηκαν να εξισορροπήσουν την επαγγελματική 

με την προσωπική τους ζωή και τη φροντίδα των οικογενειών τους (Barron et al., 2021) 
διαχειριζόμενοι τα κοινωνικά και ψυχικά βάρη που επέφερε η πανδημία στους ίδιους. Αυτή η 

πρωτόγνωρη συγκυρία επηρέαζε διάφoρους καθιερωμένους ρόλους του εκπαιδευτικού στη σχολική 
μονάδα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Πλαίσιο και μέθοδος έρευνας  

Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με δομημένη συνέντευξη βάθους το διάστημα 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020, ενώ ίσχυαν περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. 
Επιλέχθηκαν τρεις καθηγήτριες ξένων γλωσσών που ήθελαν να συμμετάσχουν στην έρευνα με 

convenience/availability δειγματοληψία (Lynch, χ.χ., Teddlie, Yu, 2007, σ. 78). Οι εκπαιδευτικοί 

δίδασκαν αντίστοιχα σε δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο της πρωτεύουσας και της επαρχίας . 
Η συλλογή των δεδομένων λοιπόν βασίστηκε στις συνεντεύξεις μας με τρεις εκπαιδευτικούς. 

Η πρώτη καθηγήτρια, η Μαρία, προέρχεται από μέση προς ανώτερη κοινωνική τάξη, δεν 
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και διδάσκει σε γυμνάσιο 

στην Αθήνα. Η Ελένη προέρχεται από τη μεσαία τάξη, από μικρή ήθελε να γίνει εκπαιδευτικός και 

διδάσκει σε δημοτικό στην επαρχία. Τέλος, η Γεωργία προέρχεται από μεσαία κοινωνική τάξη και 
είναι κάτοχος δύο πτυχίων και ενός μεταπτυχιακού. Από παιδί είχε όνειρο να γίνει καθηγήτρια και 

διδάσκει σε λύκειο της επαρχίας. 
Κατά την κατασκευή του οδηγού της συνέντευξης και την ερμηνεία των δεδομένων λάβαμε 

υπόψη: α) Για την ιχνηλάτηση του οδοιπορικού των εκπαιδευτικών τη θεωρία του P. Bourdieu (1979, 

1986, 1989) για το είδος του κεφαλαίου (οικονομικού, πολιτισμικού, κοινωνικού, συμβολικού), που 
κάθε άτομο αξιοποιεί στο πεδίο όπου δρα (εδώ στην εκπαίδευση ως χώρο εργασίας). β) Τους 

βασικούς ρόλους του εκπαιδευτικού που σταχυολογήσαμε από τη σχετική βιβλιογραφία: του 
διαχειριστή ανθρώπινου δυναμικού, του δημιουργού εκπαιδευτικού υλικού, του μεταλαμπαδευτή 

γνώσεων, του διεκπεραιωτή διοικητικών εγγράφων, του πρότυπου συμπεριφοράς, του διευκολυντή 

της μάθησης, του ψυχολόγου, του συμβούλου, κ.ο.κ. (ενδεικτικά: Σακελλαρίου, 2015). 
Επειδή στην τηλεκπαίδευση μεταβάλλεται ο τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικού - μαθητή και 

μαθητή - μαθητή επικεντρωθήκαμε στους ρόλους που βασίζονται στην επικοινωνία. Για παράδειγμα, 
στη δια ζώσης διδασκαλία ο εκπαιδευτικός καλείται να παρακινεί τους μαθητές να διατυπώνουν τις 

απορίες τους, να συνεργάζεται μαζί τους και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ 
των μαθητών. Διαλογικά και με ομαδικές εργασίες βοηθά τον μαθητή να εμπεδώσει τη γνώση και τη 

μαθησιακή διαδικασία. Έτσι το ερώτημα μετατίθεται από το τι θα διδάξει ο καθηγητής στο τι θα 

μάθει ο μαθητής. Με διάθεση για πειραματισμό θα συμβάλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
των μαθητών και την ανακάλυψη των δεξιοτήτων τους (επικοινωνιακός, συνεργατικός, 

αντιδιδακτικός, δημιουργικός ρόλος). 
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Ο εκπαιδευτικός ως ενορχηστρωτής οργανώνει το μάθημα με βάση τις ιδιαιτερότητες των 

μαθητών, συντονίζει τη μεταξύ τους επικοινωνία, οργανώνει τον χρόνο που θα αναλώσει σε κάθε 

δραστηριότητα και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία του μαθήματος και την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του. Ο εκπαιδευτικός ως αξιολογητής δεν καταγράφει απλώς 

μαθησιακά αποτελέσματα. Παρέχει ανατροφοδότηση οδηγώντας τους μαθητές  στην 
αυτοαξιολόγηση. (Ενίοτε η ανατροφοδότηση στη δια ζώσης διδασκαλία παρέχεται και από τους 

συμμαθητές με τη μορφή σχολίων). Το σχολείο τέλος ως φορέας κοινωνικοποίησης  διά των 

εκπαιδευτικών επιδιώκει να ενταχθούν οι μαθητές ομαλά στην κοινωνία και να αναπτύξουν 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες (οργανωτικός, ανατροφοδοτικός, κοινωνικός ρόλος). 

Πώς όμως μπορεί ο καθηγητής στην τηλεκπαίδευση να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των 
μαθητών, να τους εμπλέξει στη μαθησιακή διαδικασία, να διατηρήσει τη μεταξύ τους επικοινωνία; 

Πώς θα «συντονίσει» άτομα με διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης που δεν βρίσκονται στο ίδιο 

μαθησιακό περιβάλλον; Πώς θα οργανώσει τον χρόνο του, όταν επικοινωνεί με κάθε μαθητή 
χωριστά, ενώ στην τάξη οι δραστηριότητες γίνονται ταυτόχρονα για όλους τους μαθητές με τη 

συνεπικουρία της αλληλεπίδρασης των μαθητών; Πώς μπορούν να αναπτύσσονται συνεργατικές 
δεξιότητες, όταν δυσχεραίνεται η συγκρότηση ομάδων μαθητών; 

2.2. Αποτελέσματα έρευνας 

2.2.1. Η επικοινωνία 

Και οι τρεις εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι με την τηλεκπαίδευση χάθηκε η άμεση επαφή με 

τους μαθητές διασαλεύοντας τον επικοινωνιακό τους ρόλο. Θεωρούν τη ζωντανή επαφή ουσιώδη για 
τη διεξαγωγή του μαθήματος και τη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας με τους μαθητές.          

 Δεν μου άρεσε που δεν είχα την επαφή με τα παιδιά... να βλέπεις τα μάτια τους... την απορία, το 

αστείο της τάξης... Γιατί τα παιδιά μπορεί να βρουν αστείο ένα νόημα που κάνεις, ένα βλέμμα… 
Σου λείπει... να βλέπεις ότι όλοι είμαστε μαζί, ότι είμαστε συνδεδεμένοι. 

 
Δεν βλέπεις τα παιδιά... μιλάς στο κενό σαν επιστημονική φαντασία κοιτώντας έναν υπολογιστή... 

Εφόσον δεν υπάρχει η αλληλεπίδραση μαθητή και δασκάλου και μαθητών μεταξύ τους... αυτό δεν 

είναι μάθημα... Είναι μια επικοινωνία που δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. 
 

Καθεμία διαχειρίζεται διαφορετικά αυτή την αλλαγή. Η Μαρία ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
που έχουν δοθεί, διατηρώντας κάμερες και μικρόφωνα κλειστά και κάνοντας μάθημα χωρίς ιδιαίτερη 

αλληλεπίδραση. Η Γεωργία και η Ελένη, για να διατηρήσουν την επικοινωνία με τους μαθητές, 

αξιοποιούν το chat, το email και το e-class. 
Χρησιμοποιούν αρκετά το chat… Αυτό… είναι… καλό, γιατί είναι επικοινωνία… Να νιώθουμε 

ότι είμαστε μέσα στην τάξη, ότι συμμετέχουμε όλοι μαζί, ότι είμαστε… μία τάξη. 

2.2.2. Η οργάνωση 

Ο οργανωτικός ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιήθηκε σημαντικά κατά την 

τηλεκπαίδευση, καθώς έπρεπε να μεριμνήσει για την οργάνωση και αναπροσαρμογή του μαθήματός 
του στις νέες συνθήκες. Η Μαρία επισήμανε ότι κατά την τηλεκπαίδευση χάνεται ο αυθορμητισμός 

που υπάρχει στην τάξη: θα πρέπει να έχει σκεφτεί από πριν οτιδήποτε μπορεί να προκύψει (π.χ. την 
απορία κάποιου μαθητή) και να έχει προετοιμάσει το κατάλληλο υλικό για τους μαθητές. Όλα αυτά 

καταναλώνουν πολύ από τον προσωπικό της χρόνο και από τον χρόνο του μαθήματος, καθώς 
απουσιάζει η αμεσότητα της φυσικής τάξης. 

Αυτό που θα έκανα τελείως αυθόρμητα στην τάξη... θα πρέπει να σκεφτώ τι μπορεί να προκύψει, 

να το έχω έτοιμο για να μην χάσω χρόνο να γράψω στον υπολογιστή αυτό που θέλω... Παίρνει 
διπλάσιο χρόνο από αυτό που κάναμε όταν ήμασταν στο σχολείο. 
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Η Ελένη επισημαίνει τη δυσκολία στην αναπροσαρμογή του υλικού, ώστε να το χρησιμοποιεί 

μέσω της τεχνολογίας στα διαδικτυακά μαθήματα. Έχοντας όμως παρακολουθήσει πολλές 

επιμορφώσεις έχει θετική στάση προς την τεχνολογία ‒ένα «όνειρο που είχε», όπως αναφέρει‒ και 
αξιοποιεί τις δυνατότητές της για την οργάνωση του μαθήματος. 

Το μάθημα ευτυχώς το είχα προετοιμάσει... Πιο πολύ το τεχνικό θέμα ήταν... πώς θα 
προσαρμόσω την προετοιμασία που ήδη είχα κάνει στις νέες συνθήκες. 

 

Ό,τι έχουμε πει στην τάξη και είναι στον πίνακα, το κρατάς. Αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί 
μπορείς μετά να το εφαρμόσεις σε όλες τις τάξεις. Γιατί πολύ συχνά τα παραδείγματα τα βάζω 

επιτόπου... τα παιδιά τι μου λένε. 
 

Τέλος, η Γεωργία προσθέτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος και για τις απουσίες των 

μαθητών, που ήταν αρμοδιότητα του απουσιολόγου, χάνοντας χρόνο και προσδίδοντας στη δουλειά 
του έναν γραφειοκρατικό χαρακτήρα. 

Το πρώτο τέταρτο να το φας παίρνοντας απουσίες στα παιδιά, που τα δέχεσαι ένα ένα, που πρέπει 
να σημειώσεις το απουσιολόγιο. Κάποια παιδιά τα πετάει το σύστημα και ξαναμπαίνουν μετά 

μέσα. 

2.2.3. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 

Η τηλεκπαίδευση επηρέασε τον ρόλο των καθηγητριών ως αξιολογητών, παρότι καθεμιά 

προσπάθησε να αντισταθμίσει με διαφορετικό τρόπο τις αλλαγές που επήλθαν. Η Μαρία, που 
φαίνεται να θεωρεί τον ρόλο αυτό κεντρικό στην παιδαγωγική διαδικασία, προσπάθησε, ενώ δεν 

έγιναν εξετάσεις, να αξιολογήσει τους μαθητές με εργασίες που τους ανέθετε. Αλλά, ακόμα και έτσι 

δυσκολεύτηκε να διατηρήσει τον προγενέστερο ρόλο της. 
Τους έλεγα να στείλουν την άσκηση στο mail μου, να δω ότι την έκαναν και... ότι δεν θα τη 

διορθώσω...  Ήμουνα σίγουρη ότι γινόταν η δουλειά. Τους έλεγα: «θα το στείλετε, όποιος δεν το 
στείλει θα θεωρήσω ότι δεν έχει κάνει την άσκηση». Άρα η αξιολόγηση θα ήταν χαμηλότερη. 

 

Για τη Μαρία η αξιολόγηση ήταν πάντα σημαντική, προκειμένου να διακρίνει το επίπεδο των 
μαθητών, στόχος των οποίων πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητα. Αντίθετα, για την Ελένη, που 

δίδασκε σε δημοτικό, τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούσαν, όπως και πριν την τηλεκπαίδευση, 
κυρίως τη συμμετοχή στο μάθημα και τη συμπεριφορά του μαθητή και θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε 

να βαθμολογήσει σε αυτές τις συνθήκες. 

Μας είπαν να βάλουμε τους βαθμούς... αν προσπάθησε να μπει μέσα στην τάξη, γιατί μερικοί 
αποφάσισαν να μην μπουν... Αφού αποφάσισες να μην μπεις, δεν μπορείς να πάρεις κι ένα βαθμό 

ικανοποιητικό. Αλλά πάλι… όλα ήταν ελεύθερα, τίποτα δεν ήταν υποχρεωτικό και μετά με βάζουν 
να βάλω ένα βαθμό. Αυτό θα έπρεπε να μην υπήρχε, να βάλουμε βαθμό. 

 

Η Γεωργία επέλεξε την ανάθεση μικρών εργασιών. Ωστόσο, η αξιολόγηση ήταν πάντα για 
εκείνη κάτι που δεν εμπίπτει στον καθιερωμένο ρόλο του εκπαιδευτικού.  

Μέχρι τώρα δεν έκανα σπουδαία αξιολόγηση… Μου έστελναν μόνο εργασιούλες στο mail... Τους 
είχα πει να έχουν ένα τετράδιο και να γράφουν με ημερομηνία πάντα αυτά που κάναμε στην τάξη... 

Αυτός ο ρόλος πάντα με πίεζε… Δεν θεωρώ ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να αξιολογεί 
έτσι στυγνά. Εφόσον υποχρεούμαι τώρα να αξιολογήσω, σίγουρα θα έχω προβλήματα να 

αναλάβω αυτό το ρόλο. Τώρα δεν έχω τα παιδιά μπροστά να δω και τα προφορικά τους, να 

μιλήσουμε, να δω τις ιδιαιτερότητές τους. 
 

Η Γεωργία άλλωστε επισημαίνει ότι αποφεύγει να επιβάλλει ποινές/τιμωρίες στην 
τηλεκπαίδευση, όπως έκανε και στα δια ζώσης μαθήματα. Και παρότι η τεχνολογία προσφέρει 
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τρόπους να επιπλήξει τους μαθητές, δεν τους χρησιμοποιεί προσπαθώντας να τους συνετίσει μέσω 

του διαλόγου. 

Έχεις δικαίωμα να τον βγάλεις στο lobby σαν πρώτη προειδοποίηση και να του κάνεις και expel… 
να αποβάλεις τελείως τον μαθητή. Εγώ δεν έχω ακόμα κάνει αποβολή. Όπως πάντα προσπαθώ 

να μην είμαι πολύ τιμωρητική. 

2.2.4. Συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας 

Οι τρεις καθηγήτριες είχαν υιοθετήσει έναν συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο σε όλη την 

επαγγελματική πορεία τους, παρότι διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο καθεμία τον αντιλαμβάνεται στη 
διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Η Μαρία θεωρεί ότι ο ρόλος αυτός χάνεται, διότι δεν έρχεται σε άμεση 

επικοινωνία με τους μαθητές, ώστε να τους παρέχει άμεση ανατροφοδότηση και να τους βοηθήσει. 
Τώρα δεν βρίσκεται στη φυσική τάξη και δυσκολεύεται να αντιληφθεί αν τα παιδιά εμπέδωσαν το 

μάθημα:  

Ούτε έχεις συμβουλευτικό χαρακτήρα, διότι δεν υπάρχουν διενέξεις ανάμεσα στους μαθητές. Δεν 
έχει γίνει κάτι στο διάλειμμα που να τα προβληματίζει, και να πούνε «κυρία, γιατί μου το είπε ο 

ένας, μου το είπε ο άλλος», για να μπορέσεις να επέμβεις… Όταν τα βλέπεις μπροστά σου… ξέρεις 
πώς νιώθει το παιδί και αν τα έχει καταλάβει όλα... [Στην τηλεκπαίδευση] δεν ξέρεις... ποιος σ’ 

ακούει καλά, ποιος δεν σ’ ακούει. 

 
Στην τάξη γυρνάς γύρω γύρω, βλέπεις ποιος έχει κάνει τι και ποια είναι η διαδικασία στο μυαλό 

τους, τι σκέφτονται. Ενώ τώρα… είσαι τελείως απομονωμένος. Έχεις μόνο το αποτέλεσμα αυτού 
που κάνουν. 

 

Συμπληρωματικά, η Ελένη υποστηρίζει ότι εξαιτίας των συνθηκών δύσκολα αντιλαμβάνεται 
αν κάποιο παιδί χρειάζεται τη βοήθειά της.  

Συνήθως τα ξέρεις τα παιδιά. Άρα μπορείς κάπως να κάνεις το μάθημά σου, ώστε τα παιδιά που 
δυσκολεύονται... να τους βοηθήσεις. Αλλά... έχεις αυτές τις κάμερες κλειστές, δεν μπορείς να το 

αντιληφθείς τόσο. 

 
Ωστόσο η Ελένη, αντίθετα από τη Μαρία, ενισχύει τους μαθητές να αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους, όπως έκανε και στη φυσική τάξη. Και παρότι αφιερώνει περισσότερο χρόνο, εμπλέκει και στην 
τηλεκπαίδευση τους μαθητές σε διάλογο, γιατί έτσι το μάθημα είναι αποτελεσματικότερο. 

Πολλοί δάσκαλοι για… να προχωρήσουν την ύλη «κλειστά μικρόφωνα, μ’ ακούτε και 

προχωράμε». Εγώ τους βάζω να μιλούν μεταξύ τους, ο ένας την ερώτηση ο άλλος απαντάει… 
είναι λίγο πιο ζωντανό. 

 
Η Γεωργία, που φαίνεται να διάκειται θετικότερα προς την τηλεκπαίδευση, εκτιμά πώς ο ρόλος 

του συμβούλου έγινε πιο αναγκαίος στις νέες συνθήκες. Πιθανόν να είναι και ένας από τους 

σημαντικότερους ρόλους που ανέλαβε, αν και φαίνεται πως σε όλη της την πορεία ήταν 
υποστηρικτική προς στους μαθητές θέλοντας να μοιράζεται τα συναισθήματα και τις γνώσεις της με 

τους άλλους. 
Ήθελα… να μεταδώσω τα συναισθήματα, ήμουν δοτική... Ήθελα αυτό… που ήξερα… που 

ένιωθα... να το μεταδώσω σε άλλους.  
 

[Είμαι] ένας θεραπευτικός σύμβουλος, να ηρεμήσω λίγο τα παιδιά… Αυτός ήταν ο ρόλος που 

ανέλαβα. Του παρηγορητή, του σύμβουλου, κάποιον να απευθυνθούν, να μοιραστούν τα 
προβλήματα. Ο ρόλος που είχα πριν ήταν πιο πολύ του εκπαιδευτικού. Τώρα είναι πιο πολύ... του 

συμβούλου. 
 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

524 

 

Η θετική στάση της Γεωργίας προς την τηλεκπαίδευση προκύπτει και από το γεγονός ότι, όπως 

προσπαθούσε να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον με δημιουργικούς τρόπους στη φυσική τάξη, έτσι 

και στην τηλεκπαίδευση επινοεί τρόπους να κάνει τα διαδικτυακά μαθήματα πιο ενδιαφέροντα. Έτσι 
δεν την εκπλήσσει ότι η τηλεκπαίδευση βοήθησε κάποιους μαθητές να γίνουν πιο θαρραλέοι, με τη 

δική της ενθάρρυνση. 
Κινητοποίησε τη φαντασία μου, μου έδωσε ένα κίνητρο να σκεφτώ και άλλες διεξόδους πώς θα 

κάνω το μάθημα... Με ώθησε να λειτουργήσει... η δημιουργικότητά μου και να σκεφτώ κι άλλους 

τρόπους... Πάντα πρέπει το μυαλό κάτι να μηχανευτεί… να βρεις καινούριες λύσεις. 
 

Κάποιοι μαθητές... εσωστρεφείς... τους δόθηκε η ευκαιρία περισσότερο να ακουστεί η φωνή τους. 
Τους έδινα κι εγώ τον λόγο, οπότε αναγκάζονταν να μιλήσουν..., ενώ πριν η φωνή τους 

καλυπτόταν από… τους πιο ένθερμους της τάξης. 

 2.2.5. Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος 

Και οι τρεις καθηγήτριες θεωρούν σημαντικότατο τον κοινωνικοποιητικό τους ρόλο, αν και 

τον αποτιμούν διαφορετικά σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η Μαρία εκτιμά ότι ο ρόλος 
αυτός δεν υφίσταται στην τρέχουσα συγκυρία, υποστηρίζοντας ότι οι μαθητές κοινωνικοποιούνται 

στο περιβάλλον του σχολείου αλληλεπιδρώντας και δημιουργώντας μια μικρή κοινότητα. 

Και μόνο ο ορισμός «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» καταργεί τον κοινωνικό ρόλο... την άμεση 
επαφή που έχεις με τα παιδιά και πώς τα βοηθάς και στις μεταξύ τους σχέσεις. 

 
Η Ελένη αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από τη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών αυτό μεταφέρεται και στους μαθητές. Έτσι, παρά την «απομόνωση» 

λόγω της τηλεκπαίδευσης, θεωρεί ότι δεν απειλείται ο κοινωνικοποιητικός της ρόλος και ότι μπορεί 
να διαμορφώσει μια οιονεί παραδοσιακή διδασκαλία δημιουργώντας ένα κλίμα φυσικής τάξης και 

ενθαρρύνοντας την επικοινωνία των μαθητών. 
Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Είναι καλό να έχουν ερεθίσματα. 

 
Για να νιώθουμε ότι είναι η τάξη μας, ότι νιώθουμε ζεστά μέσα στην τάξη... τους βάζω να μιλούν 

μεταξύ τους. Προσπαθώ να κρατήσω την επαφή με τον λόγο... να έχουμε την εντύπωση ότι πάλι 
είμαστε μια ομαδούλα. 

 

Η Γεωργία, ακόμη πιο εμφατικά υποστηρίζει ότι οι μαθητές κοινωνικοποιούνται ακόμη 
περισσότερο σε περιόδους κρίσης, μαθαίνοντας να τις διαχειρίζονται. 

Βλέπουν πώς είναι η κοινωνία σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και αυτό κοινωνικοποίηση 
είναι: το να μπορείς να προσαρμόζεσαι σε όλες τις συνθήκες… Ο καθηγητής εκεί μπορεί με μια 

κουβέντα, μια παρότρυνση που θα κάνει στα παιδιά… να τα βοηθήσει να κοινωνικοποιηθούν. 

 

2.2.6. Ο εκπαιδευτικός ως διεκπεραιωτής 

Ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης καλείται να «μεσολαβήσει» ανάμεσα στην 
τεχνολογία −το νέο μέσο διεξαγωγής του μαθήματος− και τους μαθητές, ώστε να διευκολύνει τη 

μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, επειδή η τηλεκπαίδευση προσφέρει λιγότερες ευκαιρίες για 
αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση καθιστά, σύμφωνα με τη Μαρία, τον ρόλο του διεκπεραιωτικό. 

Στην εικονική αίθουσα ο ρόλος σου είναι περισσότερο διεκπεραιωτικός. Κάνεις το μάθημά σου, 

ρωτάς απορίες, ενώ στην αίθουσα υπάρχει κίνηση... υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. 
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Στην ίδια κατεύθυνση και η Γεωργία επισημαίνει ότι στη φυσική τάξη μπορεί να διαμορφωθεί 

μια σχέση εμπιστοσύνης πέρα από την τυπική σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή, ενώ το άγχος από τη 

χρήση της  τεχνολογίας περιορίζει τις «χαλαρές» στιγμές της δια ζώσης διδασκαλίας. 
Πριν ήμουν και λίγο... φίλη με τα παιδιά... Μοιραζόμασταν και κάτι έξω από το μάθημα... Τώρα… 

το αποφεύγουμε... Δεν θέλω να με παρακολουθούν και οι γονείς να λέω. 
 

Φαίνεται επομένως ότι και οι τρεις καθηγήτριες συμφωνούν πως κατά την τηλεκπαίδευση η 

εργασία τους προσέλαβε κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά διεκπεραιωτικού τύπου, ενώ η Ελένη 
πρόσθεσε ότι με την επιστροφή στο σχολείο, μετά το τέλος της πρώτης καραντίνας τον Ιούνιο 2020, 

οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν επίσης να επιβλέπουν την τήρηση των υγειονομικών μέτρων από τους 
μαθητές. 

3. Συμπεράσματα 

Τα πρώτα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πιλοτική μας έρευνα, που ασφαλώς χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης, είναι ότι υπάρχουν κοινά ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς 

(π.χ. δυσχέρεια επεξεργασίας της μη λεκτικής επικοινωνίας, έλλειψη ζωντανής επαφής, κ.ο.κ.). 
Ανάλογα όμως με τον ρόλο που η εκπαιδευτικός θεωρούσε σημαντικότερο –λόγω της βαθμίδας 

εκπαίδευσης όπου δίδασκε, της στάσης προς το επάγγελμα, της πορείας της στο πεδίο της 

εκπαίδευσης με βάση το μορφωτικό και κοινωνικό της κεφάλαιο και ανάλογα με τις απόψεις της για 
την τηλεκπαίδευση– σχολίαζε διεξοδικότερα εκείνον ακριβώς τον ρόλο στον οποίο έδινε 

προτεραιότητα (σε σχέση με άλλους ρόλους) και εξηγούσε είτε γιατί η τηλεκπαίδευση τον αλλοίωσε 
είτε πώς χειριζόταν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε να αναστρέψει αυτή τη μεταβολή, είτε πώς 

η τηλεκπαίδευση τον ενίσχυσε. 

Είναι γεγονός ότι η θεσμοποίηση της τηλεκπαίδευσης αποτέλεσε μια «λύση ανάγκης» στην 
πανδημία και ενδεχομένως ο τρόπος χρήσης της σε παγκόσμιο ή τοπικό επίπεδο να ενίσχυσε τις 

κοινωνικές ανισότητες (έλλειψη τεχνολογικών μέσων, προβληματική πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
κ.λπ.) και τις εκπαιδευτικές ανισότητες (μονότονα μαθήματα, κουραστικές διαδικασίες, έλλειψη 

επικέντρωσης, κ.λπ.). Εκπαιδευτικοί, χωρίς σχετική εμπειρία και επιμόρφωση, κλήθηκαν να 

κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον, τη φαντασία και τη συμμετοχή των μαθητών και να διαχειριστούν 
το άγχος λόγω των συνθηκών και την απόσταση. Ωστόσο το πέρασμα από τη σχολική τάξη 

(συνύπαρξη, επικοινωνία) στην εικονική (απόσταση, μηχανικές ειδοποιήσεις, κωδικοποιημένες 
αντιδράσεις) δεν μπορεί να είναι μια «λύση ανάγκης» –δεδομένης και της κλιματικής αλλαγής που 

ολοένα και συχνότερα καθιστά απαραίτητη την τηλεκπαίδευση σε διάφορες συνθήκες (πλημμύρες, 

τυφώνες, κυκλώνες, καύσωνες, κ.λπ.) (Dhawan, 2020)– αλλά μια διαρκώς παρούσα εκπαιδευτική 
διαδικασία, συμπληρωματική προς τη δια ζώσης διδασκαλία, που θα συνεκτιμά τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες της κοινωνίας, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
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ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ. 
 

Διακομανώλης Ιωάννης  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Την τελευταία δεκαετία  παρατηρείται  μια εμφανής  αύξηση κι εδραίωση της κοινωνικής 

ανισότητας. Η σημερινή υγειονομική κρίση από την πανδημία του Covid-19 επιδείνωσε την 
κατάσταση κι έκανε ακόμα πιο εμφανείς τις αδυναμίες της σύγχρονης κοινωνίας και των πολιτικών 

συστημάτων. Η αντιμετώπιση  των επιπτώσεων μιας κρίσης προϋποθέτει κοινωνικούς θεσμούς 
ικανούς ν’ αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιδράσεις  όχι μόνο της κρίσης , αλλά και  των φαινομένων 

της κοινωνικής ενδόρρηξης και κοινωνικής εντροπίας. 

Ένας τέτοιος θεσμός είναι το σχολείο, το οποίο μέσα από καινοτόμα προγράμματα  μπορεί να 
πετύχει αυτόν τον στόχο και ταυτόχρονα να συμβάλει τα μέγιστα στην κοινωνική, πολιτισμική και 

σχολική συμπερίληψη. Κρίσιμη παράμετρος, για την επιτυχία των καινοτόμων προγραμμάτων, θα 
είναι κατά πόσο στη φάση του σχεδιασμού τους το σχολείο θα μπορέσει να εντοπίσει  τις περιοχές  

της αυξημένης εντροπίας, αυτοοργάνωσης και  συνεξέλιξης.  

Λέξεις κλειδιά:  κοινωνική ενδόρρηξη, μεταγνώση, κοινωνικοποίηση, ταυτότητα, συνεξέλιξη, 
συμπερίληψη. 

1.Εισαγωγή  

Το πρόγραμμα Εστία ήταν ένας σημαντικός σταθμός στον οδικό χάρτη που είχε  επεξεργαστεί 

το 5ο Δημοτικό Σχολείο για τη μετατροπή του από ένα τυπικό εξαθέσιο δημοτικό σχολείο σ’ ένα 

ανοιχτό στην τοπική κοινωνία συνεργατικό σχολείο. Το πρόγραμμα «Εστία» αποτελούνταν από τρία 
ανεξάρτητα υποπρογράμματα: «Η αυλή των θαυμάτων», «Οι μαθητές σε μαγειρικές  περιπέτειες» 

και το «Οικογενειακό τραπέζι».   
Η εφαρμογή οποιουδήποτε καινοτόμου προγράμματος από μόνη της δεν μπορεί ν’ αμβλύνει τα 

προβλήματα της σχολικής κοινότητας. Για να το πετύχει αυτό ένα καινοτόμο σχολικό πρόγραμμα θα 

πρέπει  να συντρέχουν συγκεκριμένες  προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τον Τριλιανό πρέπει  να έχει 
συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά (Τριλιανός 2002):  

• α)να καλλιεργεί και το ενδιαφέρον των μαθητών   

• β) να παρέχει  πολλές ευκαιρίες επιτυχίας  

• γ) να τους προετοιμάζει κατάλληλα για την αντιμετώπιση των σχολικών απαιτήσεων   

• δ) να τους ενθαρρύνει, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους   

• ε) να δημιουργεί κλίμα ηρεμίας και ασφάλειας στη σχολική τάξη  

Η θεματολογία πρέπει να αφορά τους μαθητές.  Η θεματολογία ενός προγράμματος είναι πολύ 

σημαντική, διότι αποτελεί τον σύνδεσμο ανάμεσα στους μαθητές και τον κόσμο που τους περιβάλλει. 

Είναι λάθος να πιστεύουμε πως ο σύνδεσμος αυτός αποτελεί μια φυσική διαδικασία. Χρειάζεται 
δουλειά για να κατακτήσουν οι μαθητές, μέσω των μεταγνωστικών δυνάμεών τους, τη μεταφορά κι 

εφαρμογή των όσων μαθαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας  στις πραγματικές καταστάσεις. Οι 
μαθητές είναι σκόπιμο να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους κι 

αποτελούν κίνητρα για δημιουργικότητα και παραγωγή πρωτότυπων λύσεων. Οι αυθεντικές 

δραστηριότητες που προσομοιώνουν την καθημερινή πραγματικότητα διευκολύνουν τη μάθηση σε 
βάθος κι αναπτύσσουν την αυτονομία.    
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 Η σχολική κοινότητα θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια προβλήματα θέλει ν’ 

αμβλύνει και ποιους στόχους θέλει να πετύχει με την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος. 

Βασική όμως προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο 
είναι η ύπαρξη σχολικού οράματος κι  εκπαιδευτικού κλίματος που θα επιτρέπει τη σωστή εφαρμογή 

του. 

2. Σχολικό Όραμα  

Το σχολείο, για να είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του, θα πρέπει να είναι σε θέση 

να προβλέπει το μέλλον , αφού «για να βιώσουμε το παρόν πρέπει να είμαστε σε θέση να 
οραματιστούμε το μέλλον». Πασιαρδή (1999). Αυτό σημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει 

να είναι σε θέση να προβλέπουν συνεχώς το μέλλον, για να μπορούν να δρομολογούν τις αναγκαίες 
αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ώστε οι μαθητές τους να έχουν τα σωστά εφόδια.  

Είναι σημαντικό το σχολικό όραμα να είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαμόρφωσης, εστιασμένο 

στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών, των  μαθητών/μαθητριών, στη βελτίωση της διδασκαλίας  
και της μάθησης(Barnet & McCormick, 2004). 

Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει: 

• να γνωρίζουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί  κι οι  

μαθητές.  

• οι διαδικασίες δημιουργίας πρέπει να είναι συμμετοχικές, ώστε τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας να έχουν  την «πατρότητα» τόσο του σχολικού οράματος όσο και των δράσεων που 
θα γίνουν για την υλοποίησή του (Vandenberghe, 1995). 

• οι διαδικασίες δημιουργίας πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις επιρροές από το οικογενειακό, 

πολιτισμικό, κοινωνικό, οικοδομικό περιβάλλον του σχολείου. 

2.1 Μεθοδολογία Δημιουργίας Σχολικού Οράματος 

2.1.1 Το Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης 

O όρος Καταξιωτική Διερεύνηση οφείλεται στον David Cooperrider, ο οποίος θεωρείται ο 

κύριος εμπνευστής του μοντέλου. Βασικό εργαλείο αποτελούν οι ερωτήσεις που στοχεύουν τόσο 
στην ανακάλυψη όσο και στη σύνδεση με τις επιθυμίες και τους στόχους των ερωτηθέντων. 

Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι: 

•  Γραμμικές, με στόχο το τι έχει συμβεί.  Είναι προσανατολισμένες στη διερεύνηση, στην 

περιγραφή του προβλήματος ή στην εξεύρεση λύσης.  

•  Κυκλικές, με στόχο τη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων. Οι κυκλικές ερωτήσεις 

διευκολύνουν τη σύνδεση με τις ικανότητες και τις εσωτερικές ανάγκες κι επιθυμίες. 
Διευκολύνουν τον οραματισμό και το σχεδιασμό της μελλοντικής  επιθυμητής κατάστασης.  

• Αναστοχαστικές, με στόχο την κατανόηση και την απόκτηση μιας μεταγνώσης. 

• Οι ερωτήσεις θαύματος είναι  προσανατολισμένες στο μέλλον. Μπορούν να είναι ιδιαίτερα 

επωφελείς,  επιτρέπουν στον ερωτώμενο να έρθει  σ’ επαφή με εναλλακτικές οδούς στη ζωή, 

που δεν είχε θεωρήσει προηγουμένως ότι είναι δυνατές. Η βασική μορφή της ερώτησης 

θαύματος  είναι «Ας υποθέσουμε ότι βρίσκουμε τα λεφτά ή ότι μπήκαμε στο πρόγραμμα. Τι θα 

αλλάξει; Πώς θα το χρησιμοποιήσουμε;» 

Η Καταξιωτική Διερεύνηση είναι μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Οι υπεύθυνοι 
θα  πρέπει να δημιουργήσουν, μέσα από τη συζήτηση,  μια θετική στάση απέναντι στο πρόβλημα ή 

στην επίτευξη του στόχου,  χρησιμοποιώντας εμπειρίες και  γεγονότα που έχουν αφήσει μια  θετική 

ανάμνηση, συναισθήματα, θετική ενέργεια, συμβάλλοντας έτσι  στην ενδυνάμωση της 
αυτοπεποίθησης.  
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Οι συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς  γίνονται κατά ομάδες  των δύο - τριών ατόμων. Στους 

μαθητές γίνονται σε επίπεδο τάξης για εξοικονόμηση χρόνου. Στις συζητήσεις   οι υπεύθυνοι είναι 

κι αφηγητές αλλά κι  ενεργοί ακροατές.  Στόχος της ενεργητικής ακρόασης είναι  ο εντοπισμός των 
προσωπικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων, δυνάμεων, που θα συνεισφέρουν στη λύση. Υπάρχουν 

τέσσερα στάδια (Γκότσης Ηλίας): 

• Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον «ορισμό» και την «ανακάλυψη» 

• Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τον «οραματισμό» (dreaming)  

• Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει  τη φάση του «σχεδιασμού» (design) 

• Το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει  τη φάση  της «υλοποίησης» (delivery)  

 

 

2.1.2 Συνεξέλιξη  

Η κοινωνικοποίηση του  παιδιού κι η αναζήτηση της ταυτότητάς του είναι στενά συνυφασμένες 
με τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τις συγκρούσεις στη ζωή του. Οι σχέσεις εντός μίας ομάδας 

δεν χαρακτηρίζονται πάντα από ηρεμία κι αμοιβαία κατανόηση. Συχνά ένα ή πολλά μέλη  

προσπαθούν να επιβληθούν στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κι αυτό οδηγεί σε συγκρουσιακές 
καταστάσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι αντιπαραθέσεις κι οι συγκρούσεις αποτελούν 

φυσιολογικό τμήμα της κοινωνικοποίησης και της ωρίμανσης των παιδιών (Χατζηχρήστου, 2011).  
 Με τη «συνεξέλιξη» εξετάζεται  η ανάπτυξη των ομάδων που μοιράζονται μεταξύ τους το 

χώρο διαβίωσης και την ιστορία τους. Οι άνθρωποι δεν εξελίσσονται ανεξάρτητα ο ένας από τον 

άλλο. Αναπτύσσονται  μέσα από σχέσεις, διαμορφώνουν την  προσωπικότητά τους με αμοιβαίες 
απαντήσεις, προκλήσεις, υποστήριξη και περιορισμούς (Jürg Willi σελ. 302-311).  

 
 

Σύμφωνα με τη συστημική θεωρία τα άτομα, οι οικογένειες κι οι κοινωνικές ομάδες είναι  

συστήματα πολυεπίπεδα µε ιεραρχημένη εσωτερική διάταξη. Το κάθε σύστημα αποτελεί ένα δίκτυο 
εισροών, διαδικασιών, εκροών κι ανατροφοδοτήσεων. ( Κεφαλάς, 1999).   

Η «συνεξέλιξη» θα μπορούσε ν’ απεικονιστεί  με το παρακάτω σχήμα: 
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Το γράφημα βασίζεται στη μελέτη απεικόνισης  του όρου των   Stead and Stead’s (2004). 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της συστημικής θεωρίας εντοπίζει την περιοχή  της «συνεξέλιξης» 

στον κοινό  χώρο που σχηματίζεται εκεί που τέμνονται οι ατομικοί κύκλοι μέσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον.  Από το γράφημα γίνεται επίσης κατανοητό ότι  για να υπάρχει  συνεξέλιξη, τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας  θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους,   για να γνωρίζουν τα «θέλω», τις 

ανησυχίες και τις σκέψεις των άλλων μελών. 

3 Εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο 

3.1 Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, προσδιορισμός των προβλημάτων και των στόχων 

της σχολικής κοινότητας   

Εφαρμόζοντας  το συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης σε συνδυασμό με την 

έννοια της συνεξέλιξης, ξεκίνησε ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας ένας διάλογος.   Οι 
στόχοι του διαλόγου  ήταν: 

• η  κατάρτιση ενός οδικού χάρτη μετατροπής του 5ου Δημοτικού  σε ανοιχτό σχολείο,  

• ο προσδιορισμός των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το σχολείο και των λύσεών τους,  

• η προετοιμασία της σχολικής κοινότητας για τις αλλαγές που έρχονται, 

• ο προσδιορισμός των δράσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία και διατήρηση του 

κατάλληλου σχολικού οράματος 

Από τον  διάλογο μπόρεσαν να εξαχθούν  πολλά συμπεράσματα. Δεν θα αναφερθούμε σε όλα,  

αλλά θα σταθούμε μόνο σ’ αυτά που σχετίζονται άμεσα με  το καινοτόμο πρόγραμμα «Εστία».  
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία  έγινε η  καταγραφή των προβλημάτων της σχολικής 

κοινότητας ,  των φαινομένων κοινωνικής εντροπίας και κοινωνικού αποκλεισμού στα πλαίσια της 
σχολικής κοινότητας. 

• Διαπιστώσαμε ότι αρκετοί  μαθητές μας δεν είχαν μαζί τους κολατσιό. 

• Μεγάλο ποσοστό είχε για κολατσιό μαζί του πατατάκια ή κρουασάν. 

• Λόγω των ευέλικτων μορφών εργασίας και των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων,  

αυξήθηκε κατακόρυφα  ο αριθμός των μαθητών του ολοήμερου σε σχέση με τα προηγούμενα        
      χρόνια. 

• Για πολλές οικογένειες τα κοινά γεύματα περιορίστηκαν δραματικά. 
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• Η συμμετοχή  των γονέων στη σχολική καθημερινότητα  ήταν μηδαμινή και περιοριζόταν στα 

απολύτως απαραίτητα.   

• Το ενδιαφέρον των γονέων για το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων  ήταν πολύ μικρό.  

• Πολλούς γονείς οι εκπαιδευτικοί τους γνώριζαν για πρώτη φορά στους βαθμούς. 

• Το σχολείο δεν συμμετείχε σε κανένα ευρωπαϊκό ή πανελλήνιο  πρόγραμμα.  

• Δεν υπήρχε καμία διασύνδεση του σχολείου με άλλους εκπαιδευτικούς, παραγωγικούς 

κοινωνικούς, πολιτιστικούς, πολιτισμικούς  φορείς της τοπικής κοινωνίας. 

• Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του μαθήματος ήταν 

μηδενική.  

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν αναπληρωτές. Στους δεκατρείς 
εκπαιδευτικούς του σχολείου  οι τρεις ήταν μόνιμοι.  Το γεγονός αυτό πολλοί γονείς το 

θεωρούσαν πολύ σοβαρό μειονέκτημα και γι’ αυτό πίστευαν ότι το σχολείο δεν μπορεί ν’ 

ανταπεξέλθει στην αποστολή του. Πολλοί γονείς προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να πάρουν 
μετεγγραφή σε άλλα «καλύτερα» σχολεία της περιοχής ή  μέσα από ιδιαίτερα μαθήματα 

προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών τους.  

• Πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονταν ξένοι στο σχολείο. Χαρακτηριστική ήταν η φράση «μια 

χρονιά είναι, θα περάσει» .   

3.2 Θεματολογία, σκοποί και δομή του προγράμματος  

3.2.1 Θεματικές ενότητες του προγράμματος « Εστία»   

Το Οικογενειακό τραπέζι 

• Οικογένεια: Σχέσεις μεταξύ των μελών  της οικογένειας. Οι ρόλοι των μελών της οικογένειας .   

• Οικογενειακό τραπέζι: Έθιμα και παραδόσεις που συνδέονται με το οικογενειακό τραπέζι. Τα 

είδη του οικογενειακού τραπεζιού κι οι ιεροτελεστίες που συνδέονται με αυτά. 
Μουσική,φαγητά, εδέσματα. Η σημασία του οικογενειακού τραπεζιού για την κοινή 

οικογενειακή ζωή. 

Οι μαθητές σε μαγειρικές  περιπέτειες 

• Η μεσογειακή διατροφή,  η προετοιμασία και παρασκευή πρωινού, η σημασία του πρωινού. 

Η αυλή των θαυμάτων  

• Δημιουργία σχολικού κήπου. Η καλλιέργεια και παραγωγή πρώτων υλών της μεσογειακής 

διατροφής  στον σχολικό κήπο. Τα ιπποκρατικά βότανα. Ατομική υγιεινή και  καθαριότητα  

   Ο άνθρωπος από μικρή  ηλικία παρεμβαίνει ενεργά και διαφοροποιητικά διαμέσου της 

(συν)εργασίας και επιδρά στις σημαντικότερες συνθήκες και σχέσεις της ζωής.(Holzkamp-
Osterkamp 1977).Απώτερος, λοιπόν, σκοπός όλων των ενεργειών του κάθε ατόμου είναι ο 

καθορισμός της ταυτότητάς του.   Ταυτότητα είναι η άποψη που έχει κάθε άνθρωπος για τον εαυτό 
του σχετικά με ερωτήματα: «ποιος/α είναι», «τι στόχους έχει στη ζωή του», «ποια θέση έχει στην 

κοινωνία», «ποια θέλει να είναι η επαγγελματική του σταδιοδρομία», «ποιες θρησκευτικές, ηθικές 

και πολιτικές πεποιθήσεις έχει» ή «ποιος/α είναι ως άνδρας/γυναίκα;». Επομένως, η επιτυχής 
διαμόρφωση ταυτότητας συνδέεται άμεσα με τη θέση και την τοποθέτηση του εαυτού στον χρόνο 

και το κοινωνικό περιβάλλον. 
Το δημοτικό σχολείο σε αντίθεση με τις άλλες σχολικές  βαθμίδες συνοδεύει τον μαθητή για 

έξι  χρόνια, από τη νηπιακή έως την προεφηβική ηλικία. Κατά τη διάρκεια αυτών των έξι χρόνων 

τοποθετούνται οι βάσεις για την ταυτότητα του κάθε ατόμου.   
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η θεματολογία του προγράμματος  όχι μόνο 

ανταποκρίνεται στα άμεσα ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά είναι κι απολύτως αναγκαίο  να 
διερευνηθεί και να κατανοηθεί  από αυτά. 
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3.2.2 Οι σκοποί του προγράμματος  

• Ν’ αναδείξει τη μοναδικότητα της κάθε οικογένειας.  

• Να βοηθήσει το μαθητή να γνωρίσει το δικό του  πολιτισμικό και κοινωνικό του περιβάλλον 

μέσω της διερεύνησης και της κατανόησης του ρόλου του μέσα στη  δική του οικογένεια  και 
στον δικό του κοινωνικό  περίγυρο.  

• Να μάθει  να επικοινωνεί σωστά  με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνικής ομάδας στην οποία 

ανήκει. 

• Ν’ αναπτύξει θετική στάση απέναντι στην υγιεινή κι ισορροπημένη διατροφή.  

• Ν’ αντιμετωπίσει και ν’ αμβλύνει τα προβλήματα που καταγράφηκαν μέσα από τον διάλογο 

που προηγήθηκε π.χ τη δημιουργία συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, την εμπλοκή γονέων  κι 

εξωτερικών  φορέων στις σχολικές δραστηριότητες και τη δημιουργία ευκαιριών 

ανακαλυπτικής και βιωματικής μάθησης για τους μαθητές μας. 

• Να ενδυναμώσει την αίσθηση του «ανήκειν» σε όλα  τα μέλη της σχολικής κοινότητας . 

 3.2.3 Δομή του προγράμματος  

Το πρόγραμμα κατά την εφαρμογή του στο σχολείο οργανώθηκε σε τέσσερις  εξάμηνους  

κύκλους. Αυτό συνέβη για τους εξής λόγους:  

• Το εύρος της θεματολογίας του προγράμματος, το πλήθος των δράσεων, η σωστή σύνδεσή τους 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ) κι ο  διαθέσιμος διδακτικός χρόνος επέβαλαν 
τη συγκεκριμένη επιλογή. 

• Η ενεργή συμμετοχή όλων στη μάθηση,  η παροχή πολλών ευκαιριών επιτυχίας στους μαθητές 

μας, ώστε να μην υπάρχουν  αποκλεισμοί, προϋποθέτουν την ύπαρξη χρόνου. Ο χρόνος 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα   για τη σωστή εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος και τη  

σωστή τους κατανομή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι  στόχος των δράσεων δεν ήταν ν’ 

αναδείξουμε το σωστό πρότυπο, το οποίο όλοι οι άλλοι πρέπει να μιμηθούν. Αντικειμενικός στόχος 
των δράσεων ήταν να βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει τον «δικό του κόσμο», τους μηχανισμούς 

και τους  κανόνες  που τον διέπουν. Οι δράσεις του προγράμματος ήταν πλήρως ενταγμένες στο 
Α.Π.Σ και μέσα από τη διαθεματική  προσέγγισή τους  βοηθούν τους μαθητές να κατακτήσουν τα 

διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων . 

Μπορεί οι δράσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία ν’ απευθύνονται σ’ όλο το σχολείο, 
ωστόσο το περιεχόμενό τους διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη. Γενικότερα, έχει προσαρμοστεί 

το περιεχόμενό τους κι ο βαθμός δυσκολίας  τους σε δύο γνωστικούς κύκλους.  
Στον πρώτο κύκλο περιλαμβάνεται η Α΄Β΄ και Γ΄ τάξη του δημοτικού, ενώ στον άλλον κύκλο 

η Δ΄ Ε΄ και  ΣΤ΄ τάξη. 

3.3 Διδακτικές στρατηγικές  

Η «διαφοροποιημένη» διδασκαλία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία κτίσαμε την προσέγγισή 

μας, διότι επιτρέπει την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση για τον κάθε μαθητή, ο οποίος 
υποχρεωτικά συνυπάρχει σε συγκεκριμένες τάξεις με μαθητές της ίδιας περίπου χρονολογικής 

ηλικίας, αλλά πολύ διαφορετικών επιπέδων γλωσσομάθειας, ικανοτήτων, κινήτρων κι αναγκών. Οι 
μαθητές μας ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, διότι  δεν βίωσαν με τον ίδιο τρόπο κανένα 

γεγονός στη ζωή τους κι  έχουν διαφορετικό υπόβαθρο αξιών, εμπειριών και στάσεων, που τους κάνει 

μοναδικούς.    
Η «διαφοροποιημένη» διδασκαλία επιτρέπει στον δάσκαλο  να βοηθήσει  τους μαθητές του 

καθοδηγώντας τους να δημιουργήσουν τη δική τους προσωπική λογική για τη λύση  γνωστικών 
προβλημάτων με τη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών και διαδικασιών αναστοχασμού. Αυτή η 
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δημιουργική μαθησιακή δραστηριότητα οδηγεί στον συνειδητό συσχετισμό της λογικής πορείας 

στρατηγικών λύσης με τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες. 

Ο Ματσαγγούρας (1994) εξηγεί ότι η μεταγνώση αναφέρεται στη συνειδητοποίηση και στον 
έλεγχο όχι   μόνο   των   γνωστικών   διαδικασιών,   αλλά   και   των συναισθημάτων και των κινήτρων. 

Ο μαθητής αξιολογεί ο ίδιος την προσπάθειά του. Ο μαθητής μόνος του εντοπίζει ποια στρατηγική 
που εφάρμοσε τον βοήθησε να μάθει και ποια όχι. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν ν’ αναπτύξουν   τις   μεταγνωστικές   στρατηγικές   των   μαθητών   τους.  

Είναι  δεδομένο πως στην αρχή ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών αποτυγχάνει στη χρησιμοποίηση 
μεταγνωστικών στρατηγικών, διότι οι  διαφορές στην αντίληψη της μεταγνώσης είναι προφανώς 

υπεύθυνες για τη διαφοροποίηση των επιδόσεων των μαθητών. Η συμβολή του δασκάλου στην 
κατάκτηση ικανοτήτων για τη λύση  γνωστικών προβλημάτων  σ’ αυτό το στάδιο θεωρείται 

πρωταρχικής σημασίας.  

3.4 Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 

Σε κάθε σχολείο υπάρχει μια σχολική κοινότητα. Η σχολική κοινότητα αποτελείται από τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Θεσμικά οι γονείς σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο  
1566/85 αντιπροσωπεύονται στο σχολικό συμβούλιο από τον εκλεγμένο σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων. Στα πλαίσια του προγράμματος παραχωρήσαμε την οργάνωση και την επικοινωνία με 

τους εθελοντές γονείς στο σύλλογο γονέων  και κηδεμόνων, καθώς και την οργάνωση και διαχείριση  
ορισμένων χρονοβόρων ενεργειών  (προετοιμασίες, μεταφορά αντικειμένων, διευθέτηση χώρου) 

χωρίς διδακτικό ενδιαφέρον. Η ανάληψη από τον σύλλογο συγκεκριμένων δράσεων απελευθέρωσε  
σημαντικό χρόνο,  τον οποίο οι εκπαιδευτικοί κι οι μαθητές μπόρεσαν να αφιερώσουν σε άλλες 

δράσεις. Παράλληλα, έδωσε την ηθική ικανοποίηση στους γονείς πως αποτελούν ενεργά μέλη της 

σχολικής κοινότητας και συνεισφέρουν  στην εκπαίδευση των μαθητών, αρκεί βέβαια να γίνεται 
κατανοητό απ’ όλους ότι ο σύλλογος των διδασκόντων είναι το κυρίαρχο όργανο στο σχολείο.      

3.5 Η σχολική βιβλιοθήκη 

Η ύπαρξη μιας οργανωμένης σχολικής βιβλιοθήκης  αποτελούσε πρωταρχικό μέλημα του 

σχολείου μας. Σύμφωνα µε το ισχύον Α.Π.Σ του δημοτικού, η λογοτεχνία διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη γλωσσική, στην αισθητική καλλιέργεια του ατόμου και γενικότερα στην ευαισθητοποίηση 
του μαθητή απέναντι στα προβλήματα της ζωής.  

Η λογοτεχνία  επιτρέπει στον αναγνώστη μέσα σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον  να ξαναζήσει μέσω 
των βιβλίων προσωπικές του εμπειρίες  και προβλήματα, ν’ αξιολογήσει τη συμπεριφορά του και τις 

ενέργειές του και  ν’ αναπτύξει εναλλακτικές στρατηγικές. Έτσι, η  σχολική   βιβλιοθήκη   μας    

βοήθησε    σημαντικά    να καλλιεργήσουμε   τις μεταγνωστικές δεξιότητες και τις αναστοχαστικές 
στρατηγικές των μαθητών μας. Κατά τη διάρκεια των δράσεων και των πειραμάτων  πάρα πολλοί 

μαθητές μας ανακαλούσαν γνώσεις από τα βιβλία που είχαν δανειστεί από τη βιβλιοθήκη 
προκειμένου να τις εφαρμόσουν σ’ αυτές και το αντίστροφο.  Επομένως, η σωστή οργάνωση και 

λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης ήταν πρωταρχικής σημασίας   για το σχολείο και την επιτυχία 

του προγράμματος.  

4. Δράσεις του προγράμματος ενδεικτικά  

4.1 Οι μαθητές σε μαγειρικές  περιπέτειες 

Προετοιμασία, δημιουργία και προσφορά πρωινού από μια τάξη μια φορά  κάθε μήνα.  
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4.2 Η αυλή των θαυμάτων 

Περιγραφή των δράσεων  

 Οι  πρώτες δράσεις του προγράμματος αφορούσαν  τη διαμόρφωση του χώρου και την 

προετοιμασία του. Μαθητές, εκπαιδευτικοί κι εθελοντές γονείς  σε συνεργασία με τον γεωπόνο του 
σχολείου έκαναν τις απαραίτητες  εργασίες. Η επιλογή των φυτών και των βοτάνων που επρόκειτο 

να φυτευτούν στον κήπο και η δημιουργία ομάδων  φροντίδας των φυτών ήταν το επόμενο βήμα.  
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα σήμα για το πρόγραμμα του 

σχολείου.           

Σε συνεργασία με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω και το ΕΚΦΕ Κω σχεδιάσαμε δράσεις 
και πειράματα που μας βοήθησαν να μελετήσουμε τα φυτά, φυσικά φαινόμενα όπως η διαπνοή, τις 

χημικές ιδιότητες των σωμάτων όπως το σημείο βρασμού και το  σημείο τήξης, τα διαλύματα, τα 
μείγματα και άλλα.  

 Υπήρξαν όμως και δράσεις που προστέθηκαν στο πρόγραμμα κατά την υλοποίησή του. Έτσι, 

ύστερα από πρόταση των παιδιών της έκτης δημοτικού  μαζέψαμε ρίγανη, βασιλικό, θυμάρι κτλ. Με 
τη συνδρομή των γιαγιάδων και των γονιών  μαζέψαμε τις ελιές του σχολείου, βγάλαμε το λάδι και 

φτιάξαμε τσακιστές ελιές και σαπούνι.   
 

 
 

                                          Εικόνα 2: Χωματουργικές εργασίες, επιλογή  φυτών, φύτεμα, πειράματα, δημιουργία 

             σήματος, επίσκεψη συνεργατών.    

Εικόνα  1 Προετοιμασία πρωινού, εθελοντές γονείς 
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4.3 Οικογενειακό τραπέζι 

Περιγραφή των δράσεων  

Αρχικό μέλημά μας ήταν να εξακριβώσουμε τι σημαίνει για τους μαθητές μας το οικογενειακό 
τραπέζι μέσα από ασκήσεις αυτόματης γραφής και τη συμπλήρωση εννοιολογικών χαρτών για τις 

μεγάλες τάξεις και ζωγραφιές για  τις μικρές τάξεις.  
 Με βάση το οικογενειακό τραπέζι προσπαθήσαμε να οριοθετήσουμε την έννοια της 

οικογένειας και τον ρόλο των μελών της. Μέσα από βιωματικές δράσεις  οι μαθητές γνώρισαν όλα 

τα είδη του οικογενειακού τραπεζιού και τον ρόλο που διαδραματίζουν στη ζωή μας.  
 Αναπαραστήσαμε σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων, την ομάδα χορό-Κως και το  

Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω το γαμήλιο τραπέζι. 
 Μέσα από τις δράσεις οι μαθητές μας κατάλαβαν ότι οι σχέσεις εντός μίας ομάδας δεν 

χαρακτηρίζονται πάντα από ηρεμία κι αμοιβαία κατανόηση. Συχνά ένα ή πολλά μέλη  προσπαθούν 

να επιβληθούν στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κι αυτό οδηγεί σε συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ 
των μελών της ομάδας. Γι’ αυτόν τον λόγο το σχολείο μας, σε συνεργασία με το επιστημονικό 

προσωπικό της αστικής εταιρείας «Ιπποκράτης», σχεδίασε μια σειρά δράσεων που αφορούσαν τόσο 
γονείς όσο και μαθητές και είχαν ως στόχο να προάγουν την ιδέα της συνεξέλιξης ως τρόπο επίλυσης 

των συγκρούσεων εντός ομάδων . Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς τίτλους δράσεων:  

• Η μητέρα μου, η γυναίκα με τα χίλια πρόσωπα  

• Τρεις φίλοι στον λόφο  

• Η μάχη του τηλεκοντρόλ 

Ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το ψωμί εξαιτίας της συνεχούς παρουσίας του για χιλιάδες χρόνια 
στο οικογενειακό τραπέζι. Σπείραμε σιτάρι και κριθάρι στην αυλή του σχολείου, επισκεφτήκαμε 

ανεμόμυλους κι αλώνια της Κω,  ζυμώσαμε και ψήσαμε  στο σχολείο διάφορους τύπους ψωμιών  με 
τη βοήθεια  αρτοποιών. Μέσα από  βιβλιογραφικές έρευνες οι μαθητές συνέλεξαν στοιχεία για τη 

θρεπτική, πολιτιστική, θεολογική αξία  του ψωμιού.  

 Γνωρίσαμε τον άρτο και μέσα από αυτόν την Ιερά Τράπεζα και το Μυστικό Δείπνο.  Με τη 
βοήθεια θεολόγων και της Μητρόπολης Κω μάθαμε τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει στη 

χριστιανική κι ιουδαϊκή θρησκεία ο  Άρτος  (Ε’ και ΣΤ’).   
 

   
 

Εικόνα  3 Αλώνια της Κω, Σπορά σιταριού και κριθαριού, το Γαμήλιο τραπέζι,  ο ΄Άρτος,  το ψωμί, Η μητέρα μου, η γυναίκα 
με τα χίλια πρόσωπα,  Ανεμόμυλοι της Κω  
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5. Αποτελέσματα  

Οι δράσεις του προγράμματος Εστία μας βοήθησαν να δουλέψουμε τις μεταγνωστικές 

ικανότητες των μαθητών μας. Αρωγός σ’ αυτήν την προσπάθεια ήταν η σχολική βιβλιοθήκη, η οποία 
για κάθε θέμα είχε διαθέσιμους τίτλους: από το φύτεμα και τη φροντίδα των φυτών μέχρι την ατομική  

καθαριότητα.  
Η φύση των δράσεων ήταν τέτοια που απαιτούνταν η επανάληψή τους, για παράδειγμα όταν οι 

σπόροι που φυτεύαμε δεν φύτρωναν ή η  φροντίδα  των φυτών ή το σωστό πλύσιμο των χεριών. Κάθε 

φορά που επαναλαμβάναμε τη δράση, φροντίζαμε ν’ ανακαλούμε και τις  προηγούμενες πράξεις μας. 
Αν το αποτέλεσμα ήταν το επιδιωκόμενο,  επαναλαμβάναμε τη συμπεριφορά μας, αν όχι, εξετάζαμε 

τους πιθανούς λανθασμένους χειρισμούς και την τροποποιούσαμε. 
Με τις δράσεις δημιουργήσαμε για τους μαθητές μας πολλές ευκαιρίες ανακαλυπτικής και 

βιωματικής μάθησης.  

Η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες βελτίωσε τη μεταξύ τους συνεργασία, την ικανότητά τους  
να εκτελέσουν και να διατυπώσουν  με σαφήνεια  οδηγίες  κι ερωτήματα. 

Σε γνωστικό επίπεδο εξοικειώθηκαν με έννοιες όπως γραμμάρια, βάρος/απόβαρο, ζύγισμα, 
λίτρα, μείγματα, διαλύματα, κλάσματα θερμότητα κι άλλα. 

 Η συμμετοχή  εθελοντών γονέων ως βοηθών στις ομάδες των μαθητών βελτίωσε κατά πολύ 

τη σωστή επικοινωνία με το σχολείο, αύξησε την προθυμία  πολλών γονέων να συμμετέχουν στις 
δράσεις του σχολείου και συνέβαλε στη δημιουργία μια θετικής άποψης για το σχολείο. 

Δώσαμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων τόσο 
για το περιεχόμενο πολλών δράσεων όσο και για τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής τους . 

Στο πρωινό  παρατηρήσαμε στην αρχή  ότι οι περισσότεροι μαθητές που δεν κατάφεραν να 

πάρουν το έδεσμα της αρεσκείας τους προτίμησαν το δικό τους κολατσιό με αποτέλεσμα πολλές 
φρουτοσαλάτες, γιαούρτια, μπάρες δημητριακών κι υγιεινά μπισκότα  να καταναλωθούν από την 

τάξη που τα παρασκεύασε ή να δοθούν στο συσσίτιο της μητρόπολης. Στο τέλος του προγράμματος, 
μετά από δύο εξάμηνους κύκλους, η συντριπτική πλειοψηφία  των μαθητών μας την ημέρα του 

πρωινού δεν έφερνε μαζί του κολατσιό. Ακόμα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση  στην 

κατανάλωση φρουτοσαλάτας, νωπών οπωροκηπευτικών και γιαουρτιού. Πολλοί γονείς μάς 
πληροφόρησαν ότι τα παιδιά τους έμαθαν χάρη σ’ αυτήν τη δράση να τρώνε γιαούρτι και σαλάτες.     

Αναδείξαμε το οικογενειακό τραπέζι ως περιοχή συνεξέλιξης της οικογένειας και τονίσαμε τη 
σπουδαιότητα που έχει στην καθημερινότητα.  

Αναδείξαμε τις δράσεις του καινοτόμου προγράμματος Εστία ως περιοχή συνεξέλιξης της 

σχολικής κοινότητας.   
Μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε τη βάση για 

πολλές συνεργασίες του σχολείου με φορείς της τοπικής κοινωνίας:  

• το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα  

• το Λύκειο Ελληνίδων  Κω  

• την Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης 

• τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κω 

• τον Ιατρικό Σύλλογο Κω 

• την Ιερά Μητρόπολη Κω  

  Το μεγαλύτερο όμως  κέρδος από την εφαρμογή του προγράμματος, κατά την άποψή μου, 

ήταν ότι η  εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης  υπεύθυνη του προγράμματος «οι μαθητές σε 
μαγειρικές  περιπέτειες» ήρθε σ’ επαφή με όλους τους γονείς και μαθητές κι είχε την ευκαιρία  να 

συνεργαστεί μαζί τους. Αυτή η συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα να κτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης, 

γεγονός που βοήθησε σημαντικά στην ενσωμάτωση των μαθητών του τμήματος ένταξης στο σχολικό 
περιβάλλον. Μέσω του προγράμματος η  εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης σε συνεργασία με το 

δάσκαλο της τάξης μπόρεσαν να δώσουν στους μαθητές  του τμήματος ένταξης  περισσότερες 
ευκαιρίες ανάδειξης των ικανοτήτων τους. 
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   6.Συμπεράσματα 

Μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος Εστία το σχολείο μας μπόρεσε να θέσει τις βάσεις 

για πολλές σημαντικές αλλαγές. Άρχισε να ανοίγεται στην τοπική κοινωνία με την εμπλοκή γονέων  
κι εξωτερικών  φορέων στις σχολικές δραστηριότητες, να δημιουργεί βιωματικές  ευκαιρίες μάθησης, 

να εφαρμόζει εκπαιδευτικές πολιτικές συμπερίληψης και τέλος  συνέβαλε τα μέγιστα στην εδραίωση  
ενός σχολικού οράματος προσανατολισμένο στις αρχές  του ανοιχτού συνεργατικού σχολείου.  
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
 

Διαμαντής Κωνσταντίνος 

Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΑΠΘ 

 

Περίληψη  

Στον 21ο αιώνα επιθυμία των σύγχρονων κοινωνιών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε 

ανεπτυγμένη χώρα, είναι η λειτουργία Πανεπιστημίων και Σχολείων που προσαρμόζονται στα 
δεδομένα της σύγχρονης ψηφιακής και πολυπολιτισμικής εποχής και στοχεύουν στην ενεργό 

συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. Στο παρόν άρθρο διερευνώνται οι διαστάσεις της αξιοποίησης στη 
διδασκαλία Συστημάτων Απόκρισης (ΣΑ) εκπαιδευομένων, που παρέχουν διάδραση σε πραγματικό 

χρόνο (System Response Student, SRS). Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να καταγραφούν οι 

απόψεις φοιτητών (Ν=199) για την εμπειρία και τον αντίκτυπο από την εμπλοκή τους στη χρήση ΣΑ 
μέσω των εφαρμογών Socrative και Mentimeter. Σε διδασκαλίες δύο μαθημάτων που διεξήχθησαν 

στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά 
το εαρινό εξάμηνο του 2020 οι φοιτητές συμμετείχαν σε διδασκαλίες που αξιοποιήθηκαν ΣΑ. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο για τις εφαρμογές διαδικτυακών ΣΑ. 
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Για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτών των εφαρμογών εξετάστηκε με ποιον 

τρόπο και σε ποιο βαθμό αποδέχτηκαν οι φοιτητές την εμπλοκή τους στα ΣΑ που χρησιμοποιήθηκαν 

είτε πριν, είτε κατά, είτε μετά τις διδασκαλίες στην περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. 
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, που προέρχονται από εννέα Πανεπιστημιακά Τμήματα τόσο 

Ανθρωπιστικών όσο και Θετικών Σπουδών του ΑΠΘ, αξιολόγησαν πολύ θετικά την ενσωμάτωση 
στη διδασκαλία ΣΑ και πάνω από εννέα στους δέκα συμφωνούν ότι παρέχουν νέες δυνατότητες 

ενίσχυσης των διδακτικών μεθόδων, μέσα από μια διασκεδαστική εμπειρία. Τα γενικά αποτελέσματα 

φανερώνουν σχεδόν καθολική αποδοχή τέτοιου είδους καινοτόμων εργαλείων όπως είναι τα ΣΑ, που 
σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας των φοιτητών κάνουν το μάθημα ελκυστικότερο και με 

μεγάλη ευχαρίστηση θα υιοθετούσαν και οι ίδιοι ανάλογες πρακτικές σε μια μελλοντική διδασκαλία. 
Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία, Ενεργός Συμμετοχή, Συστήματα Διαδικτυακής Απόκρισης, 

Πανδημία Covid-19. 

1. Εισαγωγή 

Η ψηφιακή τεχνολογία ως στοιχείο έκπληξης στη διδασκαλία  

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων σε όλες σχεδόν τις χώρες και οι υπεύθυνοι για 
τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών παρακολουθούν τις εξελίξεις και την πρόοδο της 

τεχνολογίας και με καινοτόμες εφαρμογές προσπαθούν να επανεκτιμήσουν και να επανασχεδιάσουν 

διδακτικές μεθόδους, ειδικά στην μετά-Covid εποχή, που θα προσελκύσουν την προσοχή του μαθητή 
(Langford & Damsa, 2020). Τα αποτελέσματα από τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 αναφέρουν ότι σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων δεν είχε 
χρησιμοποιήσει πριν από την κρίση την εξ αποστάσεως και τη διαδικτυακή μάθηση, το 95% θεωρεί 

ότι η κρίση Covid-19 αποτελεί σημείο χωρίς επιστροφή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (European Commission, 2020). 
Επιπλέον, οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι οι διαδικτυακοί πόροι μάθησης και το σχετικό περιεχόμενο 

πρέπει να είναι πιο συναφή, διαδραστικά και εύχρηστα, ενώ πάνω από το 60% αισθάνεται ότι 
βελτίωσε τις ψηφιακές του δεξιότητες κατά τη διάρκεια της κρίσης, και πάνω από το 50% των 

ερωτηθέντων επιθυμεί να προχωρήσει περισσότερο. Οι εκπαιδευτικοί, αντιλαμβάνονται πλέον την 

ανάγκη να ανανεώσουν τις μεθόδους που αξιοποιούν στη διδασκαλία τους και να υιοθετήσουν 
διαδραστικές τεχνικές μάθησης, καθώς όπως αναφέρουν και τα προφητικά λόγια του Dewey «Αν 

διδάσκουμε σήμερα όπως διδάξαμε χθες, κλέβουμε από τα παιδιά μας το αύριο» (Kivunja, 2014, p. 
107). 

Επιδίωξη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν ενεργά, να 

επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να απολαμβάνουν τη μάθηση ως μια «ψυχαγωγική», υπό την 
κυριολεκτική έννοια του όρου, διαδικασία (Grigoryan, 2018). Στις διδασκαλίες που αξιοποιείται 

παιδαγωγικά τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση προκαλείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αφοσίωση 
στους εκπαιδευόμενους (Kim et al., 2013; Fabienne, et al., 2015; Lim, 2017; Grigoryan, 2018). Οι 

ερευνητές συμφωνούν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες επιταχύνουν το ρυθμό και επηρεάζουν θετικά τη 

μάθηση, ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, ειδικά όταν αξιοποιούνται 
Συστήματα Άμεσης Διαδικτυακής Απόκρισης (Awedh, Mueen, Zafar & Manzoor, 2014; Dakka, 

2015; Flosason, McGee & Diener-Ludwig, 2015; Hussein, 2019; Lin & Lin, 2020). Όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μια βασική πρόκληση είναι η ενεργοποίηση των φοιτητών, η δημιουργική 

συμμετοχή και η συνεργασία τους στη διδακτική διαδικασία. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε 
μικρά μόνο ποσοστά επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εμπλοκή των φοιτητών στην διδασκαλία 

(Flosason, McGee & Diener-Ludwig, 2015; Kearns, 2016). Η μειωμένη συμμετοχή δεν έχει αρνητικό 

αντίκτυπο μόνο στην ποιότητα, στην αξιολόγηση και στα αποτελέσματα, αλλά μπορεί επίσης να έχει 
επιζήμια επίδραση στη συνέχιση των σπουδών και στον αριθμό των φοιτητών που θα ολοκληρώσουν 

τις σπουδές τους (Bonet and Walters, 2016).  
Συστήματα Απόκρισης (ΣΑ) 
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Σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας αναπτύσσονται όλα και περισσότερα 

Συστήματα Απόκρισης Σπουδαστών (Student Response Systems), (Dervan, 2014; Hill & Fielden, 

2017; Holubek, 2020). Στη διεθνή βιβλιογραφία τα Συστήματα Απόκρισης αναφέρονται με ποικίλη 
ορολογία (Παράρτημα 1). Διαδικτυακές πλατφόρμες που υποστηρίζουν ΣΑ και «τρέχουν» 

εφαρμογές όπως οι Socrative και Mentimeter συγκλίνουν και στοχεύουν προς την κατεύθυνση της 
ενεργοποίησης και της συμμετοχής των εκπαιδευομένων με τη συναίνεσή τους (Hill & Fielden, 2017; 

Yoon, 2017). Η ιδιαίτερη ευκολία στη χρήση, η στιγμιαία και σε πραγματικό χρόνο ανατροφοδότηση, 

τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, αποτελούν πλεονεκτήματα αυτών των εφαρμογών 
(Dervan, 2014; Sun & Hsieh, 2018).  

Ο Wiliam επισημαίνει ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσω έγκαιρης ανατροφοδότησης και 
συζήτησης των απαντήσεων από τους μαθητές, βοηθά στην πρόοδό τους και στη βελτίωση της 

μεταγνωστικής λειτουργίας (Wiliam, 2006). Η ενσωμάτωση στη διδασκαλία ΣΑ αποτελεί τρόπο 

μέτρησης -χωρίς άμεση βαθμολόγηση- του επιπέδου της εννοιολογικής κατανόησης, που ενισχύει 
παράλληλα και την εξατομικευμένη μάθηση (Black & Wiliam, 2009; Langford & Damsa, 2020). 

Socrative και Mentimeter 
Πολλοί μελετητές υπογραμμίζουν την ενίσχυση των κινήτρων και της διαδραστικότητας στην 

τάξη με την εφαρμογή των ΣΑ (Dervan, 2014; Hill & Fielden, 2017; Sun & Hsieh, 2018, Holubek, 

2020). Οι εφαρμογές αυτές αξιοποιούν μεθόδους Άμεσης Απόκρισης σε πραγματικό χρόνο, καθώς 
οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις για τις απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι και οι 

συμφοιτητές τους (McDonough & Foote, 2015; Dervan, 2014). Επιπρόσθετα, αυτά τα εργαλεία 
μπορούν να αποτελέσουν έναν επιτυχημένο τρόπο για την αύξηση της απόδοσης των 

εκπαιδευομένων καθώς εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Dakka, 2015). 

Οι διαδικτυακές εφαρμογές Socrative (https://b.socrative.com/login/teacher/) και Mentimeter 
(https://www.mentimeter.com/), ως διαδραστικά ΣΑ σε πραγματικό χρόνο, μπορούν παράλληλα να 

χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός τις απόψεις ή το γνωστικό επίπεδο του 
ακροατηρίου (Lin & Huang, 2018). Παρέχουν ευρεία επιλογή τύπων ερωτήσεων (πολλαπλής 

επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης) και επιτρέπουν στους χρήστες να ανταποκρίνονται 

μέσω smartphone ή tablet ή άλλης ψηφιακής συσκευής. Οι εμπλεκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
δηλώσουν τα αληθινά τους στοιχεία ή να εμφανίζονται στον πίνακα των αποτελεσμάτων ανώνυμα 

με κάποιον κωδικό που θα επιλέξουν (Holubek, 2020). Τα σχόλια μπορούν να προβληθούν σε 
πραγματικό χρόνο και να συζητηθούν από τους συμμετέχοντες (Lin & Lin, 2020).  

Με μια απλή εντολή το λογισμικό των εφαρμογών επεξεργάζεται στατιστικές αναλύσεις και 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε μορφή αρχείου excel ή pdf. Τα δεδομένα από την περιγραφική 
στατιστική ανάλυση, μπορούν να αποθηκευτούν σε προεπιλεγμένο φάκελο στον υπολογιστή, να 

αποσταλούν μέσω email στον εκπαιδευτικό που σχεδίασε τη διδασκαλία ή και στον κάθε έναν 
φοιτητή ξεχωριστά. Οι εκπαιδευτικοί/ερευνητές συζητούν τα αποτελέσματα με τους φοιτητές 

συμπληρώνουν, σχολιάζουν, αναθεωρούν, βελτιώνουν και αναβαθμίζουν την μαθησιακή διαδικασία 

(Gómez-Espina et. al, 2019; Hussein, 2019). Οι εκπαιδευόμενοι συγκρίνουν τις δικές τους 
απαντήσεις με τις απαντήσεις των άλλων. Με τον τρόπο αυτόν συνειδητοποιούν τις ελλείψεις τους 

και το γνωστικό επίπεδο που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περίοδο. Η αποκάλυψη των απαντήσεων 
που δίνουν οι υπόλοιποι συμφοιτητές και η σύγκριση με τη δική τους απάντηση αποτελεί μια 

εμπειρία αυτοαξιολόγησης, που εμπλέκει ενεργά και με ευχάριστο τρόπο τους εκπαιδευόμενους σε 
μια διαδικασία μεταγνωστικής λειτουργίας (Hill & Fielden, 2017). 

Αρκετές έρευνες από το διεθνή χώρο συμφωνούν ότι τα ΣΑ αναδεικνύουν οργανωμένα και 

επιλεκτικά μεγάλο όγκο πληροφορίας, αξιοποιούν τη δύναμη της εικόνας και ενισχύουν τη 
μεταγνωστική ικανότητα, αλλά παράλληλα επισημαίνουν την επιφύλαξή τους για τη δημόσια έκθεση 

των συμμετεχόντων από την κοινοποίηση σε όλο το ακροατήριο των απαντήσεων που δίνουν οι 
σπουδαστές (Holubek, 2020; Dervan, 2014; Hill & Fielden, 2017).  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων που διαμόρφωσαν φοιτητές του 
ΑΠΘ μετά από τη συμμετοχή τους σε περισσότερες από δέκα εξ αποστάσεως και δύο δια ζώσης 

διδασκαλίες με την αξιοποίηση Συστημάτων Απόκρισης μέσω των εφαρμογών Socrative και 
Mentimeter. Η έρευνα αποκάλυψε πολλές πτυχές και ενδιαφέρουσες γνώμες που θα συνεισφέρουν 

στη βελτίωση και την αναβάθμιση μελλοντικών διδασκαλιών με τη χρήση ΣΑ. 

Αρχικά διατυπώθηκαν τέσσερις διαστάσεις που αξιοποιήθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές 
στην έρευνα και αφορούν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την Προηγούμενη Εμπειρία Χρήσης, 

Ζητήματα Διδακτικήςκαι Μάθησης, Ανατροφοδότηση/Αυτοαξιολόγηση/Μεταγνωστική Λειτουργία 
και Προσδοκίες για μελλοντική αξιοποίηση. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα εξέτασε την επίδραση 

ανεξάρτητων μεταβλητών όπως το Πανεπιστημιακό Τμήμα, το Φύλο και το Εξάμηνο Σπουδών. Στην 

προσπάθεια για εύρεση διμεταβλητών συσχετίσεων μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων 
μεταβλητών, η εκπόνηση της παρούσας έρευνας, καθοδηγήθηκε επιπλέον από τα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα: 
1. Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο Φύλο και τις απόψεις των φοιτητών για 

τη θετική επίδραση της αξιοποίησης των ΣΑ στη διδασκαλία; 

2. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις που αποδεικνύουν ότι η φιλικότητα, η ευκολία 
χρήσης και η προηγούμενη εμπειρία σε εφαρμογές ΣΑ σχετίζεται με το φύλο των φοιτητών; 

3. Το Πανεπιστημιακό Τμήμα των συμμετεχόντων φοιτητών όσον αφορά στην εμπειρία της 
συμμετοχής τους κατά την αξιοποίηση των εφαρμογών Socrative και Mentimeter επιφέρει 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αίσθηση της ενεργού συμμετοχής, και την 

ενίσχυση της δυνατότητας για αυτοαξιολόγηση και άμεση ανατροφοδότηση των φοιτητών; 
4. Εμφανίζονται διαφοροποιήσεις στις θετικές απόψεις των συμμετεχόντων για την αξιοποίηση 

των ΣΑ στη διδακτική πράξη, ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών; 
Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται όχι μόνο στο συνδυασμό κατά τη διδασκαλία 

ταυτόχρονα δύο Συστημάτων Απόκρισης μέσω των εφαρμογών Socrative και Mentimeter αλλά και 

στη συνεχή αξιοποίησή τους σε όλες ανεξαιρέτως τις διδασκαλίες των δύο μαθημάτων (δύο δια 
ζώσης και έντεκα εξ αποστάσεως) του εαρινού εξαμήνου του έτους 2020 που εφαρμόστηκε το “lock 

down” λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από έξι 
διαφορετικά τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλολογίας, 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αγγλικής, Γερμανικής, και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και τρία 

τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών (Μαθηματικό, Φυσικό και Πληροφορικής). Ως προς το 
φύλο το 34% ήταν άνδρες και το 66% γυναίκες, ενώ το 73% φοιτούσε στο 8ο εξάμηνο και το 27% 

σε μεγαλύτερα εξάμηνα. 
Συνυπολογίζοντας περιορισμούς και διαθέσιμα μέσα, για την ερευνητική προσέγγιση του 

συγκεκριμένου θέματος, ως μέθοδος έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποσοτική ερευνητική μέθοδος στη 

συλλογή, ανάλυση και συζήτηση των δεδομένων. Επιλέχθηκε, η επισκόπηση περιγραφής με τη 
χρήση ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω της 

εφαρμογής Socrative Student. Ωστόσο, για να περιοριστούν τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι 
ποσοτικές μέθοδοι, συνδυάστηκαν με κάποια στοιχεία ποιοτικής έρευνας μέσω δύο ερωτήσεων 

σύντομης απάντησης, που συμπεριλαμβάνονταν στο μέσο συλλογής των πληροφοριών.  
Το εργαλείο έρευνας ήταν ένα ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

μελέτης, το οποίο περιελάµβανε 22 ερωτήσεις. Για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου λήφθηκαν 

υπόψη αντίστοιχες εργασίες και μελετήθηκε προσεκτικά η διατύπωση, η δομή, η συνοχή και η 
σαφήνεια των ερωτημάτων στις πρόσφατες έρευνες του Dervan (2014), των Gómez-Espina et. al 

(2019), των Lin & Lin (2020) και του Holubek (2020). Επιπρόσθετα, μελετήθηκε σε βάθος η 
θεωρητική δομή και οι πρακτικές δυνατότητες των διαδικτυακών διαδραστικών εργαλείων άμεσης 

ανατροφοδότησης Socrative και Mentimeter. 
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Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας προς τους φοιτητές υπήρχαν πέντε θεματικοί άξονες. Ο 

πρώτος περιελάµβανε ερωτήσεις για το προφίλ των συμμετεχόντων (Πανεπιστημιακό Τμήμα, Φύλο, 

Εξάμηνο Σπουδών). Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τις απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με την 
εμπειρία χρήσης των εφαρμογών (ευκολία, φιλικότητα, ευχαρίστηση, συσκευή σύνδεσης, 

προηγούμενη εμπειρία). Στον τρίτο άξονα καταγράφονταν οι απόψεις σχετικά με ζητήματα 
διδακτικής (κατανόηση γνωστικού αντικειμένου, ενίσχυση ενεργού συμμετοχής και 

συνεργατικότητας, εξοικονόμηση χρόνου). Ο τέταρτος άξονας αναφέρονταν στις απόψεις για την 

παιδαγωγική συνεισφορά των εφαρμογών, στη βελτίωση της μεταγνωστικής λειτουργίας, την 
ενίσχυση της αυτοαξιολόγησης και της ανατροφοδότησης. Στον πέμπτο άξονα υπήρχαν δύο 

ερωτήσεις που κατέγραφαν τις προσδοκίες των συμμετεχόντων για μια μελλοντική αξιοποίηση των 
εφαρμογών Socrative και Mentimeter. 

Για τη στατιστική ανάλυση, τη συσχέτιση των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών, 

καθώς και την οπτικοποίηση δεδομένων και αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο 
σύνολο υπηρεσιών λογισμικού για ανάλυση δεδομένων SPSS 26. Όσον αφορά τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων έγινε χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert από το 1-5 όπου η τιμή 1 αντιπροσωπεύει 
την απάντηση «Διαφωνώ απόλυτα», η 2 την «Διαφωνώ αρκετά», η 3 την «Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ», η 4 την «Συμφωνώ αρκετά» και η 5 την «Συμφωνώ απόλυτα». 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Ανάλυση αξιοπιστίας και δημιουργία διαστάσεων 

Πριν τη μελέτη των ερευνητικών ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας για τις 
διαστάσεις των απόψεων των φοιτητών σχετικά με την αξιοποίηση στη διδασκαλία των Συστημάτων 

Απόκρισης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι υπάρχει αποδεκτή εσωτερική αξιοπιστία αφού οι 

τιμές του Cronbach Alpha σε όλες τις διαστάσεις είναι μεγαλύτερες από 0,50.  
Απόψεις για την εμπειρία χρήσης των εφαρμογών Socrative και Mentimeter 

Οι εννέα από τους δέκα φοιτητές δήλωσαν ότι δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία αξιοποίησης 
ΣΑ, όπως είναι οι εφαρμογές Socrative και Mentimeter, ή άλλες παρόμοιες. Οι φοιτητές συμφωνούν 

σχεδόν απόλυτα με την άποψη ότι το Socrative είναι εξαιρετικά εύκολο και φιλικό στη χρήση, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 1. 
 

Απόψεις για το Socrative  Μ.Ο. Τ.Α. 

Το Socrative είναι εξαιρετικά εύκολο και φιλικό στη χρήση 4,72 0,58 

Εφαρμογές όπως το Socrative κάνουν το μάθημα ελκυστικότερο 4,49 0,66 

Με την εφαρμογή Socrative εξοικονομείται χρόνος και οπτικοποιείται η 
κατανόηση του μαθήματος από τους  εκπαιδευόμενους, 

4,39 0,62 

Η εμπειρία μου από τη χρήση εφαρμογών όπως το Socrative θεωρώ ότι με 
προβλημάτισε ευχάριστα 

4,38 0,64 

Πίνακας 1. Απόψεις για το Socrative 

 
Για τη χρήση του Mentimeter οι φοιτητές συμφωνούν αρκετά με το γεγονός ότι το Mentimeter 

είναι εξαιρετικά εύκολο και φιλικό στη χρήση (Μ.Ο.=4,12±0,82). Εφαρμογές όπως το Mentimeter 
κάνουν το μάθημα ελκυστικότερο (Μ.Ο.=4,11±0,81). Με την εφαρμογή Mentimeter εξοικονομείται 

χρόνος και οπτικοποιείται η κατανόηση του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους 

(Μ.Ο.=4,04±0,73) και ότι η εμπειρία τους από τη χρήση εφαρμογών όπως το Mentimeter ήταν 
ωφέλιμη (Μ.Ο.=3,97±0,81).  

 
Επίδραση των ΣΑ στη διδακτική διαδικασία  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 2, οι φοιτητές συμφωνούν αρκετά έως απόλυτα με 

το γεγονός ότι εφαρμογές όπως το Socrative και το Mentimeter ενισχύουν την αίσθηση της ενεργού 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

542 

 

συμμετοχής, ενισχύουν την συνεργατική μάθηση και ότι τους εμπλέκουν ενεργά και με ευχάριστο 

τρόπο σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης και μεταγνωστικής λειτουργίας.  

 

Απόψεις για Socrative και Mentimeter Μ.Ο. Τ.Α. 

Εφαρμογές όπως το Socrative Student και το Mentimeter ενισχύουν την 
αίσθηση της ενεργού συμμετοχής 

4,50 0,68 

Η αποκάλυψη των απαντήσεων που έδιναν οι συμφοιτήτριες/τές και η 

σύγκριση με τη δική μου απάντηση ήταν μια εμπειρία αυτοαξιολόγησης, που 
εμπλέκει ενεργά και με ευχάριστο τρόπο τους εκπαιδευόμενους σε μια 

διαδικασία μεταγνωστικής λειτουργίας 

4,43 0,59 

Εφαρμογές όπως το Socrative και το Mentimeter ενισχύουν την συνεργατική 

μάθηση 
3,84 0,89 

Πίνακας 2. Επίδραση των ΣΑ στη διδακτική διαδικασία 

  

Προσδοκίες για μελλοντική αξιοποίηση Socrative και Mentimeter 
Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται οι απόψεις των φοιτητών για την αξιοποίηση των εφαρμογών 

Socrative και Mentimeter σε ενδεχόμενο μελλοντικής διδασκαλίας. Προέκυψε ότι οι φοιτητές 

συμφωνούν αρκετά έως απόλυτα ότι σε μια μελλοντική διδασκαλία θα αξιοποιούσαν ΣΑ. 

 
Γράφημα 17. Προσδοκίες μελλοντικής αξιοποίησης ΣΑ 

 

Φύλο 
Στα αποτελέσματα των ελέγχων independent samples t-test των διαστάσεων ως προς το φύλο, 

δεν εντοπίστηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μέσων τιμών (p>0,05). Οι φοιτητές 
ανεξάρτητα από το φύλο τους έχουν σχεδόν στην πλειονότητά τους θετική άποψη για την ευκολία 

στη χρήση και το φιλικό περιβάλλον των ΣΑ και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. 

Επίσης, μόνο δέκα στους εκατό φοιτήτριες/φοιτητές έχουν εμπειρία αξιοποίησης ΣΑ στα χρόνια που 
φοιτούν στα Πανεπιστήμιο και το ποσοστό αυτό δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο. 

Εξάμηνο σπουδών  
Στα αποτελέσματα των ελέγχων independent samples t-test των διαστάσεων ως προς το 

εξάμηνο σπουδών, εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μέσων τιμών. 

Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι στη διάσταση «Θετική άποψη για το Socrative» η μέση τιμή των 
φοιτητών 8ου εξαμήνου (Μ.Ο.=4,53) είναι στατιστικά μεγαλύτερη (t(192)=2,05, p=0,042<0,05) από 

αυτή των επί πτυχίω φοιτητών (Μ.Ο.=4,38), δηλαδή οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου εκφράζονται 
θετικότερα για τα ΣΑ σε σύγκριση με όσους φοιτούν σε μεγαλύτερα εξάμηνα. 

3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα έρευνα η πλειονότητά των συμμετεχόντων ήταν φοιτήτριες 8ου εξαμήνου από 
το τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ. Περίπου εννέα στους δέκα φοιτητές δήλωσαν ότι 

δεν είχαν άλλη ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις εφαρμογές Socrative και Mentimeter κατά τη διάρκεια 
της φοίτησής τους. Επιπλέον, οι φοιτητές χρησιμοποιούν ως συσκευή σύνδεσης Smartphone, Laptop 

4,55

4,15

0,64

0,85

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Socrative Student

Mentimeter

Μ.Ο. Τ.Α.
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ή Η/Υ για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τις πλατφόρμες Socrative και 

Mentimeter. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα σχεδόν στο σύνολό τους σχημάτισαν θετική άποψη για τη 
χρήση των εφαρμογών Socrative και Mentimeter. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι είναι είναι εξαιρετικά 

εύκολα και φιλικά στη χρήση, κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό, εξοικονομείται χρόνος, 
οπτικοποιείται η κατανόηση του μαθήματος και γενικότερα προβληματίστηκαν ευχάριστα με την 

εμπειρία αυτή. Η άποψη ότι η εφαρμογή Socrative αποτελεί ένα εύχρηστο, ελκυστικό και ωφέλιμο 

παιδαγωγικό μέσο φαίνεται να ταυτίζεται και με τα πορίσματα άλλων ερευνών από τον διεθνή χώρο 
(Yoon, 2017; Lim, 2017; Hussein, 2019, Holubek, 2020). Ακόμη, η εμπειρία τους με την αξιοποίηση 

του Mentimeter ήταν ωφέλιμη και διασκεδαστική κάτι που συμβαδίζει με τα πορίσματα παρόμοιων 
ερευνών (Hill & Fielden, 2017; Langford & Damsa, 2020). 

Για ζητήματα που άπτονται της διδακτικής διαδικασίας οι απόψεις των φοιτητών συνολικά 

ήταν πολύ θετικές και για τα δύο υπό διερεύνηση ΣΑ κάτι που έρχεται σε συμφωνία με έρευνες από 
το διεθνή χώρο (Dervan, 2014; Dakka, 2015; Grigoryan, 2018; Hussein, 2019). Ειδικότερα, από την 

ανάλυση και την επεξεργασία των απόψεων των φοιτητών παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα 
ικανοποίησης από την αξιοποίηση των ΣΑ στη μαθησιακή διαδικασία και σχεδόν στο σύνολό τους, 

θα επιθυμούσαν να είχαν παρακολουθήσει και άλλες διδασκαλίες που θα αξιοποιούσαν τέτοιου 

είδους εφαρμογές. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι αυτές οι εφαρμογές ενισχύουν την αίσθηση της 
ενεργού συμμετοχής, ενισχύουν την συνεργατική μάθηση και αυτά τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται 

με προηγούμενες μελέτες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, όπως των Kerns, 2016; Lim, 2017, 
Hill & Fielden, 2017; Lin & Huang, 2018.  

Όσον αφορά την ανατροφοδότηση που παρέχουν οι εφαρμογές Socrative και Mentimeter και 

την εμπλοκή τους σε μια διαδικασία μεταγνωστικής λειτουργίας, οι περισσότεροι φοιτητές δήλωσαν 
ότι και τα δύο ΣΑ έχουν εξίσου καλή ανατροφοδότηση ή θα επέλεγαν το Socrative και αυτή η άποψη 

είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα τόσο του Dervan (2014), όσο και του Pryke (2020). Το γεγονός 
αυτό εξηγεί και τα υψηλά επίπεδα προσδοκιών για αξιοποίηση των εφαρμογών Socrative και 

Mentimeter σε ενδεχόμενο μελλοντικής διδασκαλίας.  

Στη συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση του δημογραφικού προφίλ στις απόψεις των φοιτητών. 
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύεται από τις απαντήσεις των φοιτητών, είναι ότι 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική (σε επίπεδο 5%) διαφοροποίηση των απόψεών τους για την 
αξιοποίηση της εφαρμογής Socrative σε σχέση με το Πανεπιστημιακό Τμήμα Φοίτησης και το 

εξάμηνο σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

αξιοποιούν περισσότερο την εφαρμογή Socrative συγκριτικά με τους φοιτητές των Σχολών των 
Θετικών Επιστημών συσχέτιση που μπορεί ίσως να δικαιολογηθεί και από το μεγαλύτερο ποσοστό 

που είχαν ως πρότερη εμπειρία αξιοποίησης ΣΑ, από τον ίδιο διδάσκοντα σε προηγούμενο εξάμηνο. 
Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα 

πλεονεκτήματα των ΣΑ σε σχέση με τους «επί πτυχίω» φοιτητές οι οποίοι πιθανόν να έχουν ως 

προτεραιότητα την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Δε βρέθηκαν παρόμοιες έρευνες ούτε από τον 
ελλαδικό, ούτε από το διεθνή χώρο για να γίνει σύγκριση με τις παραπάνω διμεταβλητές συσχετίσεις. 

Μελλοντικές κατευθύνσεις και Περιορισμοί   
Προτεραιότητα της πανεπιστημιακή εκπαίδευσης αποτελεί η παιδαγωγική αξιοποίηση των 

ψηφιακών μέσων και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η χρήση εξελιγμένων ΣΑ που 
εμπλέκουν ενεργά τους φοιτητές. Τα προγράμματα σπουδών είναι απαραίτητο να ενσωματώσουν 

βιωματικά τη δυναμική των ψηφιακών εργαλείων με σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρμογές όπως είναι 

τα ΣΑ. Παρά τα σαφή ευρήματα η παρούσα έρευνα έχει περιορισμούς κυρίως από τον ερευνητικό 
της χαρακτήρα, καθώς σχεδόν αποκλειστικά αξιοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος επεξεργασίας και 

ανάλυσης αποτελεσμάτων. Δεδομένου ότι είναι από τις ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες 
ταυτόχρονα σε δύο Συστήματα Απόκρισης (Socrative και Mentimeter) και το δείγμα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό των ελλήνων φοιτητών, τα αποτελέσματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

προσοχή όσον αφορά ζητήματα γενίκευσης. Ως εκ τούτου, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να 
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καταβάλει προσπάθεια ώστε να επαναλάβει παρόμοιες μελέτες, καθώς οι διαστάσεις που 

εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα επιδέχονται επέκταση με πληθώρα και άλλων μεταβλητών, που 

πιθανόν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Συστημάτων Απόκρισης. 
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Παράρτημα 1. Διεθνής Ορολογία ΣΑ 

Η ορολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς ποικίλει. Τα Συστήματα Απόκρισης στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται και ως Διαδραστικά Συστήματα Απόκρισης (Interactive Response 
Systems), Διαδικτυακά Συστήματα Απόκρισης (Web-Based Response Systems), Συστήματα 

Απόκρισης που βασίζονται σε «σύννεφο» (Cloud-Based  Response Systems), Συστήματα Απόκρισης 
με βάση το Παιχνίδι (Game-Based  Response Systems), Συστήματα Διαδικτυακής Απόκρισης Κοινού 

(Online Audience  Response Systems), Έξυπνα Συστήματα Προσωπικής Απόκρισης (Smart Personal  

Response Systems),  Συστήματα Προσωπικής Ευθύνης (Personal Responsibility Systems), 
Χειροκίνητα Συστήματα Απόκρισης (Hand-held Response Systems), Συστήματα Συσκευών Clicker 

(Clicker Device Systems), Συστήματα απόκρισης ερωτήσεων/απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο 
(Real-time question/answer Response Systems), Συστήματα Δημοσκόπησης (Polling Systems),  

Ηλεκτρονικά Συστήματα Απόκρισης στην Τάξη (Electronic Classroom Response Systems), 

Συστήματα Επικοινωνίας στην Τάξη (Classroom Communication Systems), Ηλεκτρονικά 
Συστήματα Ανατροφοδότησης (Online Feedback Systems) και  Ηλεκτρονικά Συστήματα 

αξιολόγησης (Online Assessment Systems). 
 

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ  
 

Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή   

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου  

 
Τζαμαρία Παρθενία  

Νηπιαγωγός 

Περίληψη  

  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα Project που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 

παιδιά που φοιτούσαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Λακκίου Λέρου το σχολικό έτος 2020-2021. Με αφορμή 
την επέτειο του ΟΧΙ, τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν να ανακαλύψουν την ιδιότυπη ιστορία του νησιού. 

Γιατί η Λέρος είναι το νησί της Άρτεμης, πότε και από ποιους χτίστηκε το βυζαντινό Κάστρο της 
Παναγιάς, πώς η Ιταλική κατοχή κληροδότησε στο νησί αμέτρητα τούνελ και το μοναδικό αερόφωνο 

και πώς οι εξόριστοι της Χούντας φιλοτέχνησαν την εκκλησία της Αγίας Κιουράς (Κωστόπουλος, 
2015, Σαλιάρη-Βρατσάλη, 2009). Το Project  βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών με βασικό 

εργαλείο την Επαυξημένη Πραγματικότητα (λογισμικό Blippar), που συνέβαλε στο κρατηθεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Σκοπό είχε να ανακαλύψουν τα παιδιά άγνωστες πτυχές της 
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Λέρου, να νιώσουν υπερήφανα για τον τόπο τους και τελικά να κατασκευάσουν έναν οδηγό, 

προκειμένου να κάνουν γνωστό τον τόπο τους σε άλλους ανθρώπους. 

 
Λέξεις κλειδιά: επαυξημένη πραγματικότητα, τοπική γνώση, εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της προβληματικής που αναπτύχθηκε στη ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας καθορίστηκαν 

οι σκοποί, οι στόχοι και οι κατευθυντήριες αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σύμφωνα µε τις 

οποίες το περιβάλλον νοείται και εξετάζεται στην ολότητά του (φυσικό και δομημένο, τεχνολογικό 
και κοινωνικό) και υπό αυτό το πρίσμα μελετά τη φύση, τον πολιτισμό, την ιστορία και δίνει έμφαση 

στα τοπικά ζητήματα (Reyes-Garcia, et al., 2005, στο Παπαβασιλείου, Καΐλα, Παπαδομαρκάκης, & 
Μαντζάνος, 2010). 

Η Τοπική ή Παραδοσιακή Γνώση αναφέρεται στο σύνολο των πληροφοριών, των παραδόσεων, 

των πρακτικών και γενικότερα της σοφίας των τοπικών κοινοτήτων-κοινωνιών, όπως αυτή 
συσσωρεύτηκε μέσα στον χρόνο. Τα διαφορετικά ήθη και έθιμα του κάθε τόπου, οι δικές του γιορτές 

και τα πανηγύρια, τα παραμύθια που συνιστούν τη δική του λαϊκή παράδοση, οι τοπικές μορφές 
τέχνης, οι ιστορίες, οι μύθοι και οι θρύλοι, η λαογραφία, οι τελετουργίες, ακόμα και οι νόμοι,  

αποτελούν μορφές της Τοπικής Γνώσης (Kothari, 2007).  

Στις αναπτυσσόμενες χώρες η Τοπική Γνώση συνδέεται άρρηκτα με την τοπική ιστορία και τον 
πολιτισμό. Αν και η τοπική παραδοσιακή γνώση θεωρείται πολύ σημαντική, ωστόσο αυτή χάνεται, 

αφού στο βωμό της ανάπτυξης θυσιάζονται οι φυσικοί βιότοποι, αλλά και οι τοπικοί πολιτισμοί 
(Reyes-Garcia, και συν., 2005, στο Παπαβασιλείου, 2011).  

Η Τοπική Γνώση είναι μοναδική για έναν δεδομένο πολιτισμό ή μια δεδομένη κοινωνία-

κοινότητα. Πρόκειται για μια αυθεντική μορφή της γνώσης, που εξελίχθηκε καθαρά μέσα από την 
ανάγκη επιβίωσης των πολιτισμών (Κουτσονικόλας, 2017). 

1.1 Τοπική Γνώση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη  

Η διατήρηση της παραδοσιακής γνώσης προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ η απώλειά της 

προκαλεί έντονη ανησυχία, από επιστημονική, ανθρωπιστική αλλά και από περιβαλλοντική άποψη 

(Alcorn, 1995, στο Παπαβασιλείου, Καΐλα, Παπαδομαρκάκης, & Μαντζάνος, 2010). Αυτά τα 
παραδοσιακά συστήματα γνώσης φθίνουν με το πέρασμα του χρόνου και χάνονται µε ταχύτατους 

ρυθμούς (Cox, 2000, στο Παπαβασιλείου, Καΐλα, Παπαδομαρκάκης, & Μαντζάνος, 2010). 
Μία σημαντική στρατηγική για τη διατήρηση της Τοπικής Γνώσης είναι να εμπλουτιστούν οι 

επιστήμες και η εκπαίδευση από τις πολιτιστικές παραδοσιακές γνώσεις (Karr & Thomas, 1996, 

Berkes, Colding, & Folke, 2000, Reyes-Garcia, και συν., 2005, στο Παπαβασιλείου, Καΐλα, 
Παπαδομαρκάκης, & Μαντζάνος, 2010). Έτσι, η δημιουργική αξιοποίηση της τοπικής πολιτισμικής 

παράδοσης, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ανοίγει νέους ορίζοντες στην 
προσέγγιση των θεμάτων της Αειφορίας (Παπαβασιλείου, 2015, σ. 195) 

Η Τοπική Γνώση αποτελεί σημαντική παράμετρο της Αειφόρου Ανάπτυξης και είναι 

επιτακτική ανάγκη τα εκπαιδευτικά προγράμματα, με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, να 
αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν δημιουργικά στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το 

πλαίσιο η Τοπική Γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της Αειφόρου Ανάπτυξης με στόχο να 
συνδράμει καθοριστικά και, προβάλλοντας δημιουργικές προτάσεις, να αναδείξει θέματα, που 

αφορούν στην τοπική κοινωνία (Παπαβασιλείου, 2013, σσ. 549-551) 
Στο προσχέδιο της UNESCO για την κατάρτιση του Διεθνούς Σχεδίου Εφαρμογής, για την 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη τη δεκαετία 2005-2014 των Ηνωμένων Εθνών (UN Decade 

of Education for Sustainable Development 2005-2014, Draft International Implementation Scheme) 
αναδεικνύεται ο ρόλος της Τοπικής Γνώσης στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου (UNESCO, 

2005). 
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Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η δημιουργική αξιοποίηση της 

Τοπικής Γνώσης, στοχεύει στη σύνδεσή της με την πνευματική, κοινωνική, οικονομική και 

πολιτιστική ζωή του τόπου. Τα ήθη κι έθιμα, οι παραδόσεις και οι οικονομικές δραστηριότητες ενός 
τόπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαίδευση, η οποία μπορεί να συμβάλει στην τοπική 

ανάπτυξη με αειφόρο προσανατολισμό (Παπαβασιλείου, 2015, σ. 195). Ο εγχώριος πληθυσμός θα 
πρέπει να αξιοποιείται ως πηγή άντλησης της Τοπικής Γνώσης, αλλά και ως συνεργάτης στις 

διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων τοπικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος (Γεωργόπουλος & 

Τσαλίκη, 1993, σ. 65) 
Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι 

σημαντικό να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως 
επιτακτική, για τη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλότητας, που μαζί με την βιολογική ποικιλότητα 

είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στην επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί 

να συμβάλει η δημιουργική αξιοποίηση όλων των διαστάσεων της τοπικής περιβαλλοντικής γνώσης 
(Παπαβασιλείου, 2013, σ. 538) 

Σύμφωνα με την UNESCO «η αλλοίωση ή εξαφάνιση οποιουδήποτε στοιχείου πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς αποτελεί καταστροφή της κληρονομιάς όλων των εθνών του κόσμου» 

(UNESCO, 2005). 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διαμόρφωση κατάλληλων συμπεριφορών, βασισμένων στην 
τοπική γνώση, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, που, ως πηγή συλλογικής μνήμης είναι συνυφασμένη με την ταυτότητα των τοπικών 
κοινωνιών (Karr & Thomas, 1996, στο Κάκκαλου, 2015). 

1.2 Επαυξημένη πραγματικότητα 

 Όπως αναφέρει η Μπάκα (2018) στηριζόμενη στους Milgram & Kishino (1994), «Ο όρος 
επαυξημένη πραγματικότητα, γνωστός και ως Augmented Reality, αναφέρεται σε μία νέα τεχνολογία 

η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση εικονικών στοιχείων, που παράγονται από έναν υπολογιστή, σε 
ένα πραγματικό περιβάλλον και σε πραγματικό χρόνο. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι 

διαφοροποιείται από την εικονική πραγματικότητα, διότι συμπληρώνει το πραγματικό περιβάλλον, 

δεν το αντικαθιστά, και γίνεται αντιληπτό από τον χρήστη όχι μόνο μέσω της όρασης, αλλά και μέσω 
των υπόλοιπων αισθήσεων  (Milgram, 1994)» (Μπάκα, 2018). Οι διαδραστικές και τρισδιάστατες 

πληροφορίες, οι οποίες επαυξάνονται στο πραγματικό περιβάλλον συνδυάζουν πραγματικά και 
εικονικά αντικείμενα  (Fuhrt, 2011). Στην επαυξημένη πραγματικότητα, το πραγματικό περιβάλλον 

δεν υποκρύπτεται, αλλά, σε αντίθεση με την εικονική πραγματικότητα, έχει κυρίαρχο ρόλο. Σύμφωνα 

με τον  (Azuma, 1997), τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας χαρακτηρίζονται από έναν 
συνδυασμό πραγματικών και τρισδιάστατων εικονικών στοιχείων σε πραγματικό περιβάλλον, που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο  (Μπάκα, 2018). 
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Τσιαβός και Σοφός (2019) «Με τη χρήση εφαρμογών 

AR στην εκπαιδευτική διαδικασία, εικόνες, ήχοι, κείμενα, τρισδιάστατα γραφικά και βίντεο 

τοποθετούνται στο πραγματικό περιβάλλον των μαθητών/-ριών, σε πραγματικό χρόνο και ο 
συνδυασμός του πραγματικού περιβάλλοντος με την επιπρόσθετη ψηφιακή πληροφορία, αποτελεί 

έναν αποτελεσματικό τρόπο αναπαράστασης, που διατηρεί την ισόρροπη αλληλεπίδραση 
πραγματικού και εικονικού περιβάλλοντος» (Τσιαβός και Σοφός, 2019). 

Η γνώση που οικοδομείται με τη χρήση της AR εντάσσεται στο κατάλληλο πλαίσιο και οι 
μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με αυτήν. Έτσι, η γνώση αποκτά νόημα μέσα στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο, συνδέεται απόλυτα με αυτό και επιπρόσθετα δημιουργούνται ολοκληρωμένες νοητικές 

δομές με τελικό αποτέλεσμα τη μάθηση, ενώ έχει διαπιστωθεί θετική συνεισφορά στη μαθησιακή 
διαδικασία αφού μεγιστοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών (Τσιαβός και Σοφός, 2019).  

Τα οφέλη από τη χρήση της AR στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, 
περιλαμβάνουν την εξατομικευμένη μάθηση, την αλληλεπίδραση με μη προσβάσιμα αντικείμενα, 

αυξημένο ενδιαφέρον και κίνητρα για τους μαθητές/τριες, την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης 
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και επιπλέον βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την σαφή 

διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  (Τσιαβός & Σοφός, 2019). 

Το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας εντάσσεται στη μελέτη κυρίως τοπικών περιβαλλοντικών 
θεμάτων από το άμεσο περιβάλλον των παιδιών, τα οποία τους προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ποικίλες εμπειρίες και γνώσεις και συμβάλλουν στην  
ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων. 

1.3 Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η γνωριμία και η ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι 
στους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου τους, η διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος με 

στοιχεία του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
Σε ό,τι αφορά τους στόχους οι μαθητές/μαθήτριες στο Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003, 

Υ.Π.Ε.Θ, 2018 και ΔΕΠΠΣ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2003) θα πρέπει: 

• Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα 

• Να αναγνωρίζουν τα Μνημεία και να τα συνδέσουν με τα σχετικά ιστορικά γεγονότα, μύθους, 

τη λαϊκή και θρησκευτική παράδοση 

• Να εντοπίζουν την τοποθεσία των Μνημείων στο χάρτη 

• Να επισκεφθούν τα Μνημεία 

• Να εντοπίσουν πιθανές αιτίες παραμέλησης ή υποβάθμισης του μνημείου. 

• Να γνωρίζουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων Μνημείων 

• Να κατανοήσουν τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της θρησκευτικής μας 

παράδοσης, με στοιχεία του περιβάλλοντος 

• Να αποσαφηνίσουν βασικές αξίες, όπως η συνεργασία και ο σεβασμός του άλλου 

• Να είναι σε θέση να συνεργαστούν και να απολαύσουν την εποικοδομητική επικοινωνία και 

συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να νιώσουν τη χαρά της προσωπικής 
δημιουργίας 

• Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για τη χρήση των ΤΠΕ 

• Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Blippar 

1.4 Συσχέτιση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα  

Το νησί της Λέρου διαθέτει αναρίθμητα Μνημεία εξαιρετικής πολιτιστικής αξίας. Το θέμα σε 

ό,τι αφορά την ιστορική του πλευρά έχει άμεση σχέση με την κατηγορία «Παιδί και περιβάλλον- 
Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση», ενώ η διάσταση των Μνημείων ως στοιχεία 

πολιτισμού, σχετίζονται με την «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».  
Η διαθεματικότητα του θέματος, με το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την ενίσχυση 

του εκπαιδευτικού περιεχομένου με στοιχεία που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του τοπικού 

περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνικών και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών αποτελούν βασικά 
συστατικά του Αναλυτικού Προγράμματος. 

Επιπλέον η αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΤΠΕ και όλων των τεχνολογικών 
μέσων, όπως ταμπλέτα, Η/Υ, projector, διαδραστικός  πίνακας και λογισμικά κατάλληλα για 

εκπαιδευτική χρήση, έχει άμεση σχέση με την ενότητα «Παιδί και Πληροφορική». 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Το συγκεκριμένο Project υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2020-2021 και πήραν μέρος το σύνολο 
των 41 μαθητών/μαθητριών (22 νήπια/19 προνήπια) που φοιτούσαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Λακκίου 
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Λέρου. Το πρόγραμμα διήρκεσε συνολικά 5 εβδομάδες και αφιερώθηκαν κατά μέσο όρο 2 ημέρες 

την εβδομάδα.  

Το Project  βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών με βασικό εργαλείο την Επαυξημένη 
Πραγματικότητα (AR) και τη χρήση της ταμπλέτας. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό Blippar, ένα εύχρηστο περιβάλλον για τα νήπια, που συνέβαλε να κινητοποιηθούν 
συναισθηματικά, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ποικίλο 

οπτικοακουστικό υλικό, φύλλα εργασίας, ψηφιακό υλικό, μέρος του οποίου σχεδιάστηκε από τις 

εκπαιδευτικούς του σχολείου για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος. 
Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Η μέθοδος project, και η 

ομαδοσυνεργατική προσέγγιση επιλέχθηκαν, γιατί είναι μέθοδοι που ενδείκνυνται για παιδιά 
νηπιακής ηλικίας. Τους δίνει ιδιαίτερη χαρά να δουλεύουν σε ομάδες, τα κάνει πιο υπεύθυνα και 

ενθαρρύνει τα πιο δειλά παιδιά να συμμετέχουν.  

Επιπλέον η μελέτη πεδίου χρησιμοποιήθηκε εκτός σχολικής αίθουσας κατά την επίσκεψη των 
παιδιών στα μνημεία και στόχευε στην απόκτηση βιωματικών εμπειριών. Δυστυχώς, λόγω των 

περιορισμών που επέβαλε η πανδημία (Covid-19), η επίσκεψη στα μνημεία ήταν προαιρετική. Οι 
γονείς ενημερώνονταν για την εξέλιξη του προγράμματος και αν είχαν τη δυνατότητα 

πραγματοποιούσαν την επίσκεψη χωρίς την παρουσία των εκπαιδευτικών και σε χρόνο που εκείνοι 

επέλεγαν. Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούσαν να απεικονίσουν την εμπειρία τους ζωγραφίζοντας 
ό,τι τους έκανε εντύπωση κάθε φορά. Επίσης η πνευματική διέγερση και η υποβολή ερωτήσεων 

αξιοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

2.2 Αναλυτικό πλάνο μαθησιακών δραστηριοτήτων 

Με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ, τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν να ανακαλύψουν την ιδιότυπη 

ιστορία του νησιού. Στην αρχή, στο διαδραστικό πίνακα της τάξης, παρουσιάστηκε στα παιδιά o 
παρακάτω χάρτης της Λέρου, ο οποίος θα αποτελούσε την κύρια εικόνα για την αξιοποίηση του 

λογισμικού Επαυξημένης Πραγματικότητας, Blippar (Κωδικός Blippar: 2021).  
 

 

Εικόνα 1: Χάρτης της Λέρου 

 
Τα παιδιά έκαναν υποθέσεις σχετικά με το τι απεικονίζει ο χάρτης, ποια είναι η χρήση του και 

τι πληροφορίες μπορεί να δίνει. Αναζήτησαν την πόλη του Λακκιού και καθώς έδειχναν πιθανά 
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σημεία στο χάρτη, κάθε φορά οι εκπαιδευτικοί, αφού πρώτα ονόμαζαν την τοποθεσία, μοιράζονταν 

μαζί τους ορισμένες πληροφορίες που θα προκαλούσαν την περιέργειά τους. Στη συνέχεια 

χωρίστηκαν σε ομάδες, των 3-4 ατόμων, με σκοπό να συζητήσουν μεταξύ τους και να αποφασίσουν 
για ποια από τα μέρη που αναζήτησαν στο χάρτη προηγουμένως, θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα 

πράγματα. Κατέληξαν ότι θα ήθελαν να μάθουν για το Ναό της Θεάς Άρτεμης στο Παρθένι, για το 
Κάστρο της Παναγίας στο Παντέλι, για την Αγία Ματρώνα Κιουρά, για το Τούνελ της Μερικιάς και 

το Αερόφωνο στην Πατέλα. 

 Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε ένα tablet και όσο το δυνατόν πιο απλά επεξηγήθηκε στα παιδιά 
η εφαρμογή Blippar. Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν την ταμπλέτα, σκανάροντας τον 

χάρτη της Λέρου.  
Στην ταμπλέτα εμφανίζονταν, εικονίδια με τα οποία είχε εμπλουτιστεί ο χάρτης, που 

επεσήμαναν τα σημεία αναφοράς που είχαν προεπιλέξει τα παιδιά. Κάθε σημείο παρέπεμπε σε 

πληροφορίες και παιχνίδια που αφορούσαν στα πέντε σημεία αναφοράς. Τα εικονίδια που 
παρέπεμπαν σε πληροφορίες, παρουσιάζονταν στην ολομέλεια της τάξης και ακολουθούσε συζήτηση 

μετά από κάθε παρουσίαση, ενώ αντίθετα, μοιράζονταν στις ομάδες τους για τα εικονίδια που 
οδηγούσαν σε παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια αποτελούσαν και την αξιολόγηση - εμπέδωση των 

πληροφοριών της κάθε ενότητας. Επιπλέον, υπήρχε ένα εικονίδιο που οδηγούσε στην εφαρμογή 

Padlet και τα παιδιά μπορούσαν εκεί να ανεβάσουν τα έργα τους. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, 
καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήταν υποστηρικτικός και επεξηγηματικός. 

 
Ναός της Θεάς Άρτεμης 

Α. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  

Στην εφαρμογή sway του office δημιουργήθηκε μια παρουσίαση της Θεάς Άρτεμης, 
προκειμένου να τη γνωρίσουν τα παιδιά και να μάθουν πληροφορίες για αυτήν. Επιπλέον, τούς 

δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν το μύθο που συνδέει τη Θεά με το νησί της Λέρου και είδαν εικόνες 
του Ναού στη σημερινή του μορφή.  

 

(https://sway.office.com/LCUrFlfWKnpEbuiy?ref=Link&fbclid=IwAR3sXOm4hGeycJwKtkl8YH
SNT3XPdX80ZO7dcvkkKoP3odMZbWmoWjwnmaE)  

 
Β. Δραστηριότητες αξιολόγησης- εμπέδωσης 

Τα παιδιά δραματοποίησαν τον μύθο, ζωγράφισαν ό,τι τους άρεσε από αυτόν και ηχογράφησαν 

την περιγραφή της ζωγραφιάς τους. Επιπλέον, ζωγράφισαν ένα αντίγραφο του περίφημου αγάλματος 
του 4ου αιώνα π.Χ. «Η Άρτεμις των Βερσαλλιών» και έγραψαν το όνομά της. Έφυγαν από το σχολείο 

με μια κατασκευή από τόξα και βέλη που κατασκευάστηκαν από ξύλα που βρήκαν και μάζεψαν στην 
αυλή του σχολείου.  

Στην εφαρμογή Jigsaw Planet δημιουργήθηκε ένα παζλ που απεικόνιζε τη Θεά με το ελάφι της 

(https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=182227a38733) 
Ενώ στην εφαρμογή Wordwall δημιουργήθηκε ένα παιχνίδι ερωτήσεων 

 (https://wordwall.net/play/15920/066/558).  
 

Κάστρο της Παναγίας 
Α. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  

Τα παιδιά απόλαυσαν, αρχικά, μια εικονική διαδρομή προς το Κάστρο μέσω ενός βίντεο που 

αντλήθηκε από το YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=3ViOl2fLoDY).  
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ενότητας, δημιουργήθηκε ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε 

στο YouTube με τίτλο “Το Κάστρο της Λέρου και η ιστορία του”. To βίντεο με πολύ  κατανοητό 
τρόπο, ενσωμάτωνε πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία για την κατασκευή του Κάστρου, για την 

έλευση των Ιωαννιτών ιπποτών στο νησί της Λέρου, για το πέρασμα του νησιού στην τουρκική 

κατοχή, την κατασκευή της εκκλησίας και τη λαϊκή παράδοση για την εμφάνιση της θαυματουργής 
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εικόνας της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας στη θάλασσα, φτάνοντας στο σήμερα και στον ετήσιο 

εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο. 

Β. Δραστηριότητες αξιολόγησης- εμπέδωσης 
Τα παιδιά απόλαυσαν τη χαρά του παιχνιδιού και της συνεργασίας, στην προσπάθεια να βάλουν 

σε σωστή χρονική σειρά τα γεγονότα με εικόνες όπως τα παρακολούθησαν στο προηγούμενο βίντεο 
στην εφαρμογή LearningApps. 

(https://learningapps.org/watch?v=p0dm70urn21)  

Επίσης, κατασκεύασαν με πηλό το οικόσημο του σχολείου που αποφάσισαν να είναι μια 
κουκουβάγια που θεωρείται σύμβολο της σοφίας. 

 
Αγία Ματρώνα Κιουρά 

Α. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  

Στην εφαρμογή thinglink κατασκευάστηκε μια διαδραστική αφίσα, μέσω της οποίας, δόθηκε η 
δυνατότητα στα παιδιά να ακούσουν παραδοσιακά τραγούδια για την Αγία Κιουρά, να κάνουν μια 

εικονική περιήγηση μέσω του Google Maps, να παρακολουθήσουν ένα βίντεο με τον εσωτερικό 
διάκοσμο και τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας. Επίσης,  άκουσαν πληροφορίες τόσο 

για την ζωή της ίδιας της Αγίας Ματρώνας, όσο και για την περίφημη ιστορία της εκκλησίας όπου 

φιλοτεχνήθηκε από τους εξόριστους της Χούντας. Επιπλέον, έκαναν σύγκριση ανάμεσα στις 
παραδοσιακές εκκλησίες και στην Αγία Κιουρά εντοπίζοντας διαφορές αλλά και ομοιότητες. 

(https://www.thinglink.com/scene/1438885413438619650?fbclid=IwAR0TQBoKYjJCr-
ilbZIfLnYUbr3qzL9mRIt_T9a_YHKa7LhOMyeCTqEvyk8) 

 

Β. Δραστηριότητες αξιολόγησης- εμπέδωσης 
Στην ίδια αφίσα, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να συνθέσουν δυο παζλ  

(1. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=281d478ee33f   
2. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2376ad177d1a ) με παραστάσεις από το 

εσωτερικό της εκκλησίας καθώς και να εντοπίσουν ποια αντικείμενα ανήκουν και ποια δεν ανήκουν 

στην εκκλησία της Αγίας Κιουράς, στην εφαρμογή Wordwall 
 

(https://wordwall.net/el/resource/13880879/%ce%b1%ce%bd%ce%b7%ce%ba%ce%b5%ce%b9-
%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%ba%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b1) 

 
Τούνελ της Μερικιάς 

Α. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  
Στην εφαρμογή sway του office δημιουργήθηκε μια παρουσίαση του Τούνελ της Μερικιάς, που 

έχει πλέον, μετατραπεί σε Πολεμικό Μουσείο του Β΄ΠΠ. Τα παιδιά περιηγήθηκαν εικονικά και 

έμαθαν πληροφορίες που συνδέονται με το Β΄ ΠΠ, την κατασκευή και τη χρησιμότητα των τούνελ 
της Λέρου γενικά, αλλά και την επίπονη διάσωση και συλλογή των πολύ σημαντικών ιστορικών 

ευρημάτων που φιλοξενεί το «Τούνελ – Μουσείο της Μερικιάς».  
(https://sway.office.com/wzw01DDdpd5dekaN?ref=Link&fbclid=IwAR2aGsiRVF1v6sh-

UFJBAW6mJl7lMzTkR6CBYcmnTs-6FchYWz-PWcTa47c)  
 

Β. Δραστηριότητες αξιολόγησης- εμπέδωσης 

Τα παιδιά, μέσω της εφαρμογής Wordwall προσπάθησαν να παίξουν ένα κουίζ ερωτήσεων 
σχετικές με αντικείμενα και πληροφορίες που αναφέρονται στο Τούνελ της Μερικιάς. 

(https://wordwall.net/el/resource/15956163/%cf%84%ce%b1-
%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b5%ce%bb-%cf%84%ce%b7%cf%82-

%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%ac%cf%82) 
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Αερόφωνο 

Α. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

Δημιουργήθηκε μια παρουσίαση μέσω της εφαρμογής sway 
(https://sway.office.com/WTlBcLKv63tR1ztZ?fbclid=IwAR2XmS19-

LBDn_nX1uAaRMwlZkWIY6IMGBZ1CpGhQbbefR3FWsFFoLxnl_o), μέσω του οποίου 
παρουσιάστηκε στα παιδιά το μοναδικό στον κόσμο αερόφωνο και η χρήση του και στη συνέχεια 

έγινε η προβολή ενός βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=r2ODdnG0xto) που παρουσιάζει 

το μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο. 
Β. Δραστηριότητες αξιολόγησης- εμπέδωσης 

Στην κατανόηση χρήσης και λειτουργίας του αερόφωνου αξιοποιήθηκε η δραματοποίηση και 
συμπληρώθηκε με ένα παιχνίδι μνήμης. 

 (https://learningapps.org/watch?v=p1efktb7521)  

2.3 Διάχυση 
Τα παιδιά συνεργάστηκαν και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών κατασκεύασαν μια 

διαδραστική αφίσα - χάρτη, μέσω της εφαρμογής Thinglink 
  ( https://www.thinglink.com/card/1449093413398904833 ), προκειμένου να μοιραστούν τις 

γνώσεις που αποκόμισαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τους επισκέπτες του νησιού. Η 

συγκεκριμένη αφίσα αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του σχολείου στο Facebook, αλλά και στο 
blog του σχολείου που παρέχεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

5. Συμπεράσματα 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το πρόγραμμα και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά 

μνημεία του νησιού. Γνώρισαν καλύτερα τον τόπο τους και στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντός τους 

που αγνοούσαν σε μεγάλο βαθμό. Εντυπωσιάστηκαν από τη χρήση της AR και διασκέδασαν 
μαθαίνοντας μέσα από τη συνεργασία. Ζητούσαν στις ελεύθερες δραστηριότητες την ταμπλέτα 

προκειμένου να επαναλάβουν κάποια από τα παιχνίδια που είχαν παίξει τις προηγούμενες ημέρες ή 
να δουν ξανά, κάποια από τα βίντεο τα οποία τούς είχαν κάνει εντύπωση. Ήρθαν σε επαφή με 

σημαντικές πτυχές της ιστορίας του τόπου τους. Γνώρισαν τη Θεά Άρτεμη και το μύθο που τη συνδέει 

με το νησί της Λέρου. Γνώρισαν τους Ιωαννίτες ιππότες για τους οποίους δεν είχαν ακούσει ξανά και 
κατανόησαν τον λόγο ύπαρξης ενός κάστρου. Προσέγγισαν τη ζωή των εξόριστων της χούντας που 

φιλοτέχνησαν τις προσωπογραφίες που κοσμούν το εκκλησάκι της Αγίας Κιουράς και τις σύγκριναν 
με τις αγιογραφίες άλλων εκκλησιών. Ξεναγήθηκαν εικονικά στα ατελείωτα τούνελ του νησιού που 

φιλοξένησαν τους κατοίκους του νησιού κατά τις γερμανικές αεροπορικές επιδρομές. Τέλος, ήρθαν 

σε επαφή με τα γεγονότα του Β’ΠΠ, γνωρίζοντας τη μοναδικότητα του δομικού αερόφωνου-
«Ακουστικού Τοίχου» με το αντιαεροπορικό πυροβόλο, που δυσκόλεψαν τους Γερμανούς να 

καταλάβουν το νησί. 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας, η γνωριμία και η ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι 

στους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου τους επιτεύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά 

έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα ιστορικά γεγονότα, τους μύθους και τις θρησκευτικές παραδόσεις 
που συνδέονται με τα συγκεκριμένα Μνημεία. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος, ήταν σε θέση 

να αναγνωρίσουν τα Μνημεία και να τα εντοπίζουν στο χάρτη. Τα περισσότερα νήπια επισκέφθηκαν 
με τους γονείς τους το σύνολο των Μνημείων. Φαίνεται να κατανόησαν ότι στη Λέρο υπάρχουν 

Μνημεία, που, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Από την 
επίσκεψή τους στα διάφορα Μνημεία παρατήρησαν ότι αυτά έχουν υποστεί μεγάλη φθορά τόσο από 

το πέρασμα των χρόνων όσο και από τους ανθρώπους. Σε γενικές γραμμές, ήταν ένα πρόγραμμα που 

βασίστηκε στη συνεργασία μεταξύ των παιδιών και στην εποικοδομητική επικοινωνία τους κάτι που 
ευνόησε σημαντικά την επίτευξη των αρχικά προσδιορισμένων στόχων.  

Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ τα παιδιά ενημερώθηκαν παίρνοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο, 
ενώ ο εμπλουτισμός με επαυξημένη πραγματικότητα (AR) αποτέλεσε πολύτιμο εκπαιδευτικό 

εργαλείο στο πρόγραμμά μας γιατί έδωσε ξεχωριστά ερεθίσματα στα παιδιά, κράτησε ζωντανό το 
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ενδιαφέρον τους και έδωσε τη δυνατότητα άμεσα να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν σημαντικά 

στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού της Λέρου να προχωρήσουν στη σύνδεσή τους με το 

τραγούδι, τη λαογραφία και τις τέχνες με ευχάριστο τρόπο, αξιοποιώντας ποικίλο οπτικοακουστικό 
και ψηφιακό υλικό σε σύντομο σχετικά χρόνο. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη χρήση 

τεχνολογικών μέσων, βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ και ανέπτυξαν κοινωνικές ικανότητες 
μέσα από την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το συγκεκριμένο Project ενδεχομένως να είχε ακόμη καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αν 

δεν υπήρχαν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από την πανδημία Covid-19 και δινόταν η δυνατότητα 
για περαιτέρω βιωματική προσέγγιση μέσω οργανωμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων, αλλά και την 

παρουσίαση των προϊόντων της εργασίας σε κοινωνικούς φορείς του τόπου, όπως είναι οι σύλλογοι 
γονέων, πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α. Επιπλέον, πρόκειται για ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα άμεσα συνδεδεμένο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου το 

οποίο προσφέρεται ιδανικά για τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. 
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν ότι μια διδακτική παρέμβαση στο 

Νηπιαγωγείο που έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα που διαπραγματεύονται αυτήν την εξοικείωση να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και 

να έχουν ενδιαφέρον (French, 2004). 
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ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ. 
 

Καπετανάκη Σοφία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 

Περίληψη  

Ένα σχέδιο εργασίας εμπνευσμένο και βασισμένο στην έκτακτη επικαιρότητα, στον αόρατο 
εχθρό του κορωνοϊού που ήρθε να αλλάξει την κανονικότητα όλης της ανθρωπότητας, σκορπώντας 

παντού το φόβο. Οι ειδήσεις και οι συμβουλές πολλών μας βομβαρδίζουν. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα έρχεται να μετριάσει το φόβο με τη δύναμη που προσφέρει η γνώση από σωστές πηγές 

ενημέρωσης. Ένα animation (δημιουργία νηπιαγωγών πολυετούς εμπειρίας), έρχεται να 

διαμορφώσει κλίμα ασφάλειας για τα παιδιά. Μια αφίσα από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας, 
δοσμένη μέσα από λογισμικό παρουσίασης θα βοηθήσει: στην οικοδόμηση  της γνώσης για τα μέτρα 

ατομικής και κοινωνικής προστασίας από τον κορωνοϊό, στην αντιπαράθεση με τις πρότερες - περί 
υγιεινής - γνώσεις και στη εξαγωγή σχετικού συμπεράσματος. Με παιγνιώδεις δραστηριότητες 

εμπέδωσης, αξιολόγησης και μεταγνώσης θα ολοκληρωθεί το project. Το λογισμικό παρουσίασης 

και όλα τα διαδραστικά παιχνίδια του σεναρίου δημιουργήθηκαν από μένα την ίδια καθώς δεν 
υπάρχει ακόμη σχετικό αναρτημένο υλικό στο διαδίκτυο. 

 
Λέξεις κλειδιά: υγεία, κορωνοϊός, ειδικοί 

1. Εισαγωγή 

Οι επίσημες οδηγίες όπως αυτές αναφέρονται στην ειδική για την προστασία και πρόληψη από 
τον κορωνοϊό αφίσα του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας είναι οι κυριότερες νέες γνώσεις που θα 

διδαχθούν στα παιδιά και συμπληρωματικά κάποιες ακόμη συμβουλές ειδικών για τόνωση του 
ανοσοποιητικού μας ώστε να είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στην απειλή του ιού. Το κρίσιμο 

στοιχείο βρίσκεται στο συμπέρασμα που εκμαιεύω από τα παιδιά πως οι γενικοί κανόνες υγιεινής 

είναι κοινοί με τις οδηγίες για την προστασία από τον κορωνοϊό. 
Παράλληλα επιτυγχάνονται στόχοι από όλες τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού 

προγράμματος του Νηπιαγωγείου. 
Σύμφωνα με πηγές του διαδικτύου που αυτό το διάστημα μας βομβαρδίζουν αλλά και σύμφωνα 

με εμπειρικά δεδομένα υπάρχουν εναλλακτικές (πρότερες) αντιλήψεις, ιδέες και αναπαραστάσεις της 

κοινωνίας επομένως και των μαθητών μου καθώς και πιθανές δυσκολίες της σκέψης τους σχετικά με 
το θέμα. 

➢ Πρότερες ορθές γνώσεις 
Ο κορωνοϊός είναι μια δύσκολη ίωση. Ξεκίνησε από την Κίνα και ταξιδεύει σε όλη τη γη και 

αρρωσταίνει τους ανθρώπους. Μοιάζει με κρυολόγημα ή γρίπη. Μεταδίδεται όπως και η γρίπη. Οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες και όσοι έχουν ήδη αρρώστια/ες κινδυνεύουν περισσότερο. 
➢ Πρότερες λανθασμένες ή ατελείς ιδέες ή αντιλήψεις 

Ο ιός μεταδίδεται μόνο με το σάλιο. Το καλοκαίρι δεν θα κολλήσουμε τον ιό. Η ζέστη τον 
σκοτώνει άρα το καλοκαίρι δεν προσέχουμε. Όσο κι αν προσέχουμε θα κολλήσουμε όλοι τον ιό. Τα 

παιδιά δεν κινδυνεύουν άρα δε χρειάζεται να προσέχουν όπως οι μεγάλοι. Η διατροφή, η γυμναστική, 

ο καλός ύπνος δε μας θωρακίζουν έναντι του κορωνοϊού. Μόνο όσοι είναι ήδη άρρωστοι πρέπει να 
προσέχουν. Μας λένε ψέματα για τον κορωνοϊό.  

Για την αποκατάσταση αυτών των λανθασμένων και ατελών αντιλήψεων και για την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών μου και κατ΄ επέκταση των οικογενειών τους και του περιβάλλοντός 

τους θέτω ως στόχο μου κατά τη σχεδίαση του σεναρίου μου την ορθή οικοδόμηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων.  
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Με τη δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, τη δημιουργία 

εννοιολογικού χάρτη, διερευνήθηκαν οι πρότερες γνώσεις, αντιλήψεις, ιδέες, αναπαραστάσεις των 

μαθητών. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες είναι συμβατές  με το 

αναθεωρημένο (2014), Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Εντάσσεται στη μεθοδολογία της 

ευέλικτης ζώνης όπως αυτή ορίζεται από το ΔΕΠΠΣ (2003). 

2.2. Γνωστική περιοχή 

 Κοινωνικές επιστήμες: Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους από την ενότητα «Κοινωνία 
και οικονομία», το περιεχόμενο «Ανάγκες και επιθυμίες», τα παιδιά οδηγούνται  να κατανοήσουν ότι 

όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από στέγη, τροφή, νερό, ενδυμασία και ασφάλεια (Πρόγραμμα 

Σπουδών Νηπιαγωγείου, αναθεωρημένο (2014), σελ. 303). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζω 
στις ανάγκες των ανθρώπων ώστε να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη ασφάλειας 

από τον κορωνοϊό. 

2.3. Εμπλεκόμενες Γνωστικές περιοχές 

Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη: Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους από το 

περιεχόμενο «Προσωπική ενδυνάμωση», τα παιδιά οδηγούνται  να εξοικειωθούν με γεγονότα της 
ζωής που προκαλούν άγχος και στενοχώρια (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, αναθεωρημένο 

(2014), σελ. 88).  
Γλώσσα: Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους από τις ενότητες «Παραγωγή προφορικών 

και γραπτών κειμένων», τα περιεχόμενα «Η Γλώσσα ως επικοινωνία» και «το λεξικό/αλφαβητάρι 

της τάξης», τα παιδιά οδηγούνται  να εφαρμόζουν στρατηγικές οργάνωσης του λόγου τους πριν 
μιλήσουν, να εμπλουτίζουν το γραπτό λεξιλόγιό τους και να φτιάχνουν πίνακες (Πρόγραμμα 

Σπουδών Νηπιαγωγείου, αναθεωρημένο (2014), σελ. 118 και 130). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
εστιάζω στο να προτείνουν «θέματα» από την καθημερινή ζωή των παιδιών, στον καιρό της 

πανδημίας.  

Μαθηματικά: Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους από τις ενότητες «Χώρος και 
γεωμετρία» και «Στατιστική», τα περιεχόμενα «Αναγνώριση, ονομασία και ταξινόμηση 

γεωμετρικών σχημάτων», «Ανάγνωση χαρτών» και «Κατηγορικά δεδομένα, Διαγράμματα με υλικά, 
Εικονογράμματα», τα παιδιά οδηγούνται να γνωρίσουν το σχήμα και το μέγεθος  του κορωνοϊού, να 

γνωρίσουν το ταξίδι του στη γη μας,  να θέτουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα 

(κατηγορικά), να συλλέγουν δεδομένα μέσω μικρών ερευνών και να τα οργανώνουν 
χρησιμοποιώντας υλικά, να κατασκευάζουν διαγράμματα με υλικά, εικονογράμματα (Πρόγραμμα 

Σπουδών Νηπιαγωγείου, αναθεωρημένο (2014), σελ. 150,151, 163).  
Τέχνες: Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους απ΄ όλες τις ενότητες των Τεχνών, τα παιδιά 

καλούνται να εκφραστούν σχετικά με το θέμα της προστασίας μας από τον κορωνοϊό (Πρόγραμμα 

Σπουδών Νηπιαγωγείου, αναθεωρημένο (2014), σελ. 174-213). . 
Φυσικές Επιστήμες: Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους από την ενότητα «Ζωντανοί 

οργανισμοί», το περιεχόμενο «Το ανθρώπινο σώμα», τα παιδιά οδηγούνται  να αντιληφθούν ότι 
υπάρχουν πολλά όργανα στο εσωτερικό του σώματος και να προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας τους (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, αναθεωρημένο (2014), σελ. 239). Στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζω στο ότι όλοι οι άνθρωποι απειλούνται από ιούς, μικρόβια, μύκητες 

και πρέπει να γνωρίζουν τι είναι αυτά και που ανήκει ο κορωνοϊός. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

557 

 

Φυσική Αγωγή: Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους από την ενότητα «Κινητικές 

δεξιότητες και φυσική κατάσταση», τα περιεχόμενα «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης.» και «Ο ρόλος 

της άσκησης και της διατροφής στην υγεία».  τα παιδιά οδηγούνται  να βελτιώσουν τη δύναμη, την 
αντοχή και την ευλυγισία τους κατανοώντας τη σημασία της τόνωσης του ανοσοποιητικού τους 

συστήματος, στην περίοδο της πανδημίας. (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, αναθεωρημένο 
(2014), σελ. 223, 225).  

Τ.Π.Ε.: Στην ενότητα «Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις 

Τ.Π.Ε.», με περιεχόμενο την «Ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών με τη χρήση των Τ.Π.Ε.» ώστε 
να διερευνούν, να πειραματίζονται, να ανακαλύπτουν τη γνώση και να αποκτούν την ικανότητα 

κρίσης και λήψης αποφάσεων και να επιλύουν προβλήματα (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 
αναθεωρημένο (2014), σελ. 329-330). 

2.4. Σκοπός και στόχοι  

2.4.1. Σκοπός 

Η κατανόηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη προστασίας από τον κορωνοϊό ώστε να 

οργανώνουν τις οδηγίες των ειδικών σε στάσεις ζωής. 

2.4.2. Κύριοι στόχοι ως προς τη γνωστική περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών 

1. Να οικοδομούν ορθές γνώσεις και δεξιότητες για την προστασία τη δική τους και των 

αγαπημένων τους από τον κορωνοϊό.  
2. Να συγκρίνουν τις νέες γνώσεις για την προστασία από τον κορωνοϊό με τις πρότερες γνώσεις 

τους για τη διασφάλιση της καλής υγείας. 
3. Να εξάγουν συμπεράσματα από την αντιπαράθεση των μέτρων πρόληψης της καλής υγείας 

γενικά και του κορωνοϊού ειδικότερα.  

2.4.3. Επιμέρους στόχοι ως προς τις υπόλοιπες γνωστικές περιοχές 

Γλώσσα 

➢ Να παράγουν προφορικά και γραπτά κείμενα.  
Μαθηματικά 

➢ Να συλλέγουν δεδομένα μέσω μικρών ερευνών και να τα οργανώνουν σε γράφημα.  

➢ Να εξετάζουν  τον κορωνοϊό ως προς το σχήμα και το μέγεθος. 
➢ Να διαβάζουν χάρτες της γης μέσα από το ταξίδι του ιού. 

Φυσικές Επιστήμες 
➢ Να εξετάζουν  τον κορωνοϊό ως ζωντανό μικροοργανισμό (ιό). 

Φυσική Αγωγή 

➢ Να φροντίζουν τη φυσική τους κατάσταση.  
Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη 

➢ Να μετριάζουν το άγχος που προκαλεί ο κορωνοϊός.   
Τέχνες 

➢ Να αποδίδουν το θέμα με όλα τα είδη τέχνης. 

Τ.Π.Ε. 
➢ Να αξιοποιούν το διαδίκτυο με τη χρήση του Φυλλομετρητή: Chrome, της Μηχανής 

Αναζήτησης: Google και του  Ιστότοπου: Youtube.  
➢ Να χρησιμοποιούν, στο βαθμό που είναι ικανά, το λογισμικό ανοιχτού τύπου της 

εννοιολογικής χαρτογράφησης, kidspiration. 
➢ Να χρησιμοποιούν, όσο μπορούν, το γενικής χρήσης λογισμικό παρουσιάσεων, Ms power 

point. 

➢ Να αξιοποιούν παιχνίδια της εφαρμογής learningapps.org/. 
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➢ Να αξιοποιούν αντικείμενα της εφαρμογής e-content, της ψηφιακής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας e-me. 

➢ Να πλοηγούνται σε ασφαλείς εφαρμογές του διαδικτύου, προτεινόμενες από τη νηπιαγωγό ή 
τους γονείς τους. 

➢ Να χρησιμοποιούν, στο βαθμό που είναι ικανά, το λογισμικό ανοιχτού τύπου δημιουργίας και 
έκφρασης Revelation Natural Art. 

➢ Να χρησιμοποιούν, στο βαθμό που είναι ικανά, τη διαδικτυακή εφαρμογή word art.com, 

συννεφόλεξο. 
➢ Να χρησιμοποιούν, στο βαθμό που είναι ικανά, το λογισμικό ανοιχτού τύπου, movie maker.  

➢ Να αξιοποιούν το διαδίκτυο με τη χρήση του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου, Φωτόδεντρο, Μαθησιακά Αντικείμενα, Υπολογιστικό Φύλλο για μικρά 

παιδιά.  

➢ Να εξοικειωθούν με τις βασικές δυνατότητες ενός υπολογιστικού φύλλου. 
➢ Να εξοικειωθούν με επίλυση ψηφιακών παζλ, jigsawplanet.com/ . 

➢ Να πλοηγούνται στον παγκόσμιο χάρτη της Google Earth. 

2.4.4. Επιμέρους στόχοι ως τη μαθησιακή διαδικασία   

➢ Να ακολουθούν τους κανόνες που έχουν οριστεί. 

➢ Να μάθουν να περιμένουν τη σειρά τους. 
➢ Να αποκτήσουν την ικανότητα συνεργασίας μεταξύ τους.  

➢ Να αποκτήσουν τη δεξιότητα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

2.5. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές  

2.5.1. Θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση  

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας 
Η προβολή animation βασίζεται στη συμπεριφοριστικού τύπου διδακτική στρατηγική της 

παρουσίασης της πληροφορίας.  
Η δημιουργία εννοιολογικού χάρτη βασίζεται στις εποικοδομιστικού τύπου διδακτικές 

στρατηγικές διερεύνησης και ανακάλυψης για την καταγραφή των προηγούμενων γνώσεων, ιδεών, 

αντιλήψεων και αναπαραστάσεων των παιδιών.  
Τέλος και οι δύο δραστηριότητες εφόσον υλοποιούνται ομαδικά βασίζονται στην 

κοινωνικοπολιτισμικού τύπου διδακτική στρατηγική συνεργατικής δραστηριότητας.  
Δραστηριότητες διδασκαλίας  

Η δραστηριότητα διδασκαλίας στηρίζεται στη συμπεριφοριστικού τύπου διδακτική στρατηγική 

της παρουσίασης της πληροφορίας, γιατί η νηπιαγωγός παρουσιάζει και καθοδηγεί σχετικά με τον 
τρόπο προβολής του λογισμικού παρουσιάσεων. Επίσης στις εποικοδομιστικού τύπου διδακτικές 

στρατηγικές διερεύνησης, ανακάλυψης και επίλυσης προβλήματος αφού τα παιδιά με τη νηπιαγωγό 
σε ρόλο υποστηρικτικό και συνερευνητικό προχωρούν βήμα βήμα στην παρουσίαση και κατανόηση 

όλων εκείνων των κανόνων/οδηγιών που απαιτούνται για την προστασία μας από τον κορωνοϊό και 

στην σύγκρισή τους με τους γενικούς κανόνες υγείας.  
Τέλος, κοινωνικοεποικοδομιστικού τύπου διδακτική στρατηγική κοινωνικογνωστικών 

συγκρούσεων και κοινωνικοπολιτισμικού τύπου διδακτική στρατηγική συνεργατικής 
δραστηριότητας αφού τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. 

Δραστηριότητες εμπέδωσης  
Οι δραστηριότητες εμπέδωσης στηρίζονται στη συμπεριφοριστικού τύπου διδακτική 

στρατηγική της παρουσίασης της πληροφορίας, γιατί η νηπιαγωγός παρουσιάζει και εξηγεί τους 

κανόνες του παιχνιδιού. Επίσης στις εποικοδομιστικού τύπου διδακτικές στρατηγικές διερεύνησης, 
ανακάλυψης και επίλυσης προβλήματος αφού τα παιδιά με τη νηπιαγωγό σε ρόλο υποστηρικτικό και 

συνερευνητικό καταλήγουν βήμα βήμα στην παρουσίαση και κατανόηση (σύγκριση με γνωστούς 
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κανόνες υγείας και εξαγωγή συμπεράσματος) όλων εκείνων των κανόνων/οδηγιών που απαιτούνται 

για την προστασία μας από τον κορωνοϊό.  

Τέλος, κοινωνικοπολιτισμικού τύπου διδακτική στρατηγική συνεργατικής δραστηριότητας 
αφού τα παιδιά παίζουν σε ομάδες.   

Δραστηριότητες αξιολόγησης  
Οι δραστηριότητες αξιολόγησης βασίζονται στις εποικοδομιστικού τύπου διδακτικές 

στρατηγικές επίλυσης προβλήματος αφού τα παιδιά καταφέρνουν να παίξουν επιτυχώς (με μία ή και 

περισσότερες προσπάθειες) τα παιχνίδια. Τέλος, κοινωνικοπολιτισμικού τύπου διδακτική 
στρατηγική συνεργατικής δραστηριότητας αφού τα παιδιά παίζουν σε ομάδες των δύο.   

Δραστηριότητες μεταγνώσης  
Οι δραστηριότητες μεταγνώσης βασίζονται στην  εποικοδομιστικού τύπου διδακτική 

στρατηγική ερωταποκρίσεων, αφού τα παιδιά καλούνται να περιγράψουν από μνήμης τους κανόνες 

για την προστασία από τον κορωνοϊό και να δημιουργήσουν τις δικές τους αφίσες, αλφαβητάρι, 
animation, ποιήματα, ζωγραφιές. Επίσης στη διδακτική στρατηγική της διερεύνησης καθώς 

δημιουργούν τον τελικό εννοιολογικό χάρτη των γνώσεων τους για το θέμα (μεταγνωστική 
αξιολόγηση). Τέλος, κοινωνικοπολιτισμικού τύπου διδακτική στρατηγική συνεργατικής 

δραστηριότητας αφού τα παιδιά παίζουν σε ομάδες των δύο.  

2.5.2. Διδακτική προσέγγιση  

• Με διδακτικό υλικό των ΤΠΕ.  

• Σύνδεση στο διαδίκτυο. Φυλλομετρητής: Chrome - Μηχανή Αναζήτησης: Google - 

Ιστότοπος: Youtube.  

• Φωτόδεντρο, Μαθησιακό αντικείμενο, Υπολογιστικό Φύλλο για μικρά παιδιά. Ανοιχτή 

εφαρμογή για την εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων και την ταυτόχρονη μετατροπή τους σε 
γραφήματα στηλών και πίτας.  

• Το λογισμικό ανοιχτού τύπου της εννοιολογικής χαρτογράφησης, kidspiration. 

• Το λογισμικό ανοιχτού τύπου, δημιουργίας ταινιών, movie maker. Δίνει τη δυνατότητα 

προσθαφαίρεσης στοιχείων, μορφοποίησης, αποθήκευσης και δημιουργίας ταινίας σε μορφή 
mp4. 

• Το γενικής χρήσης λογισμικό παρουσιάσεων, Ms power point, «ΝΑΙ στην υγεία, ΝΑΙ στον 

ειδικό, ΟΧΙ στον κορωνοϊό», είναι λογισμικό οπτικοποίησης. ‘Εχει δημιουργηθεί από μένα 

για τις ανάγκες της διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Κάθε διαφάνεια 
εικονίζει δύο οδηγίες για την ασφάλειά μας από τον κορωνοϊό. Στη διαφάνεια που 

παρουσιάζεται πολυμεσικά η σύγκριση  και η εξαγωγή αποτελέσματος, δίνεται η ευκαιρία 
για ομαδικό παιχνίδι με υψηλού επιπέδου διαδικασία σκέψης. Στην τελευταία διαφάνεια 

εμφανίζεται η αφίσα για τα μέτρα πρόληψης από τον κορωνοϊό του Υπουργείου Υγείας της 

Ελλάδας. 

• Εργαλεία web 2.0 

o Διαδικτυακή εφαρμογή wordart.com, συννεφόλεξo. Παρέχει ένα εύχρηστο 
περιβάλλον ακόμη και για πολύ αρχάριους χρήστες. Οι επιλογές που μας δίνονται για 

τροποποιήσεις είναι πολλές. Μπορούμε να εισαγάγουμε είτε κείμενο είτε 
μεμονωμένες λέξεις, όπως επίσης να επιλέξουμε αν οι λέξεις μας θα γράφονται με 

κεφαλαία ή μικρά γράμματα ή θα ξεκινούν όλες με κεφαλαίο. Επιπλέον, μας δίνεται 

η δυνατότητα να διαλέξουμε το σχήμα που θα έχει το «Συννεφόλεξο», τη 
γραμματοσειρά, τη διάταξη του σχεδίου μας, τα χρώματα των λέξεων και του φόντου. 

o Διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας ασκήσεων εμπέδωσης και αξιολόγησης, 
learningapps.org/, παιχνίδι εμπέδωσης, ΟΧΙ στον κορωνοϊό. Το κλειστού τύπου 

λογισμικό ”ΟΧΙ στον κορωνοϊό”, της ανοιχτού τύπου εφαρμογής learningapps.org/ 

έχει δημιουργηθεί από μένα για τις ανάγκες της εμπέδωσης του συγκεκριμένου 
γνωστικού αντικειμένου. Τα παιδιά καλούνται αφού  σχολιάσουν και 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10770
https://learningapps.org/display?v=pxjvi5upa20
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επιχειρηματολογήσουν (επιλύοντας έτσι τις γνωστικές συγκρούσεις), να γυρίσουν ένα 

ένα κομμάτι του παζλ. Κάθε κομμάτι εικονίζει μια οδηγία για την προστασία μας από 

τον κορωνοϊό.  Ενώ ανήκει στα λογισμικά παρουσίασης της πληροφορίας που 
βασίζεται στη θεωρία του συμπεριφορισμού, εναλλακτικά θα αξιοποιήσω τις 

δυνατότητες που δίνει στα παιδιά μέσω της συνεργασίας για διερεύνηση και 
ανακάλυψη. Όταν όλα τα κομμάτια γυρίσουν, όλες οι οδηγίες των ειδικών έχουν 

παρουσιαστεί, και εμφανίζεται αυτόματα η αφίσα για τα μέτρα πρόληψης από τον 

κορωνοϊό του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας. Η προστιθέμενη αξία του έγκειται 
στο ότι περιέχει όλες τις ορθές οδηγίες των ειδικών με το ίδιο εποπτικό υλικό/εικόνες 

αλλά και κείμενο (με τη μορφή βοήθειας) και αφίσα που αξιοποιήθηκαν και στη 
δραστηριότητα διδασκαλίας και παρέχει και επιβράβευση (συμπέρασμα σύγκρισης 

γενικών και ειδικών για τον κορωνοϊό κανόνων υγιεινής).  

o Διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας ασκήσεων εμπέδωσης και αξιολόγησης, 
learningapps.org/, παιχνίδια αξιολόγησης, Το κρυφτούλι του κορωνοϊού, Το σχήμα 

του, Κορωνοϊός. Το κλειστού τύπου λογισμικά  της ανοιχτού τύπου εφαρμογής 
learningapps.org/ έχουν δημιουργηθεί από μένα ως δραστηριότητες αξιολόγησης. 

Πρόκειται για διαδραστικά παιχνίδια τύπου κρυπτόλεξου,  βρες το σωστό και  «σωστό 

ή λάθος». Αξιολογούμε μέσω αυτών την επίτευξη των στόχων. Η προστιθέμενη αξία 
τους έγκειται στο ότι περιέχουν όλες τις ορθές οδηγίες αλλά και τις λαθεμένες 

αντιλήψεις των παιδιών για το θέμα και παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση εφόσον 
δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας των απαντήσεων και επανάληψη της 

προσπάθειας όσες φορές κι αν χρειαστεί.  

o Διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας ασκήσεων εμπέδωσης και αξιολόγησης,  
learningapps.org/, παιχνίδι αξιολόγησης, ΝΑΙ στην υγεία, ΟΧΙ στον κορωνοϊό. Το 

κλειστού τύπου λογισμικό ”ΝΑΙ στην υγεία, ΟΧΙ στον κορωνοϊό”, της ανοιχτού 
τύπου εφαρμογής learningapps.org/ έχει δημιουργηθεί από μένα ως δραστηριότητα 

αξιολόγησης. Πρόκειται για πίνακα εφαρμογών με δύο διαδραστικά παιχνίδια 

δημιουργίας ζευγών (με εικόνες).  

• Διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας παζλ, jigsawplanet.com/, παιχνίδι εμπέδωσης και 
αξιολόγησης, αρκετά παζλ κορωνοϊός. Οι ζωγραφιές των παιδιών μας γίνονται παζλ. 

• Λογισμικό ανοιχτού τύπου, έκφρασης και δημιουργικότητας, Revelation Natural Art. Η 

προστιθέμενη αξία του έγκειται στο ότι είναι διαδραστικό, ευχάριστο, ευνοεί τον 

πειραματισμό, διερεύνηση και ανακάλυψη (εποικοδομισμός) και δίνει τη δυνατότητα 

προσθαφαίρεσης στοιχείων, μορφοποίησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης. Το 
λογισμικό Revelation Natural Art (RNA) είναι από εκείνα που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΘ 

και έχουν αποσταλεί στα σχολεία, τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Η χρήση προβολικού και διαδραστικού συστήματος ευνοεί την κινητοποίηση και οργάνωση 

των ομάδων. Προκαλεί εντονότερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό των παιδιών σε σχέση με το 
συμβατικό διδακτικό υλικό. 

• Αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me (ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση), της εφαρμογής της, e-me content. Αξιοποιήθηκε το αντικείμενο Drag and Drop, 

για δημιουργία παιχνιδιού αξιολόγησης για το μέγεθος του κορωνοϊού, σειροθέτηση με τον 
κορωνοϊό. Αξιοποιήθηκαν, επίσης,  ο τοίχος Κυψέλης: Το βασικό κανάλι επικοινωνίας 

μεταξύ των μελών της Κυψέλης και οι Εργασίες (e-me assignments): Ανάθεση εργασιών σε 

παιδιά. 

• Η χρήση και η αξιοποίηση της πλατφόρμας webex (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση), 

λόγω της επιβολής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην περίοδο της 
υγειονομικής κρίσης, του covid-19.  

• Συμβατικά παιδαγωγικά παιχνίδια, με θεατρικό παιχνίδι, μουσική, χορό, ζωγραφική και 

παιχνίδια φυσικής αγωγής.  

https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6708-throyme-toys-kanones-ygieinhs
https://learningapps.org/display?v=p2by1hddj20
https://learningapps.org/display?v=p9tmewe7j20
https://learningapps.org/display?v=p9tmewe7j20
https://learningapps.org/display?v=pokfphq1a20
https://learningapps.org/display?v=pf0o6506n20
https://www.jigsawplanet.com/skap/koronoios
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=559226
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=559226
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2.6. Διδακτικές βοήθειες  

• Προφορικές οδηγίες της νηπιαγωγού. 

• Γραπτές οδηγίες στον τοίχο της e-me. 

• Φύλλα εργασίας, ψηφιακά και συμβατικά. 

• Ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου από τη νηπιαγωγό όταν χρειαζόταν ή όταν 

δυσκολεύονταν τα παιδιά. 

• Η βοήθεια κάποιου παιδιού σε άλλο παιδί στο πλαίσιο των συνεργατικών μας 

δραστηριοτήτων. 

2.7. Δραστηριότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου στην τάξη 

Οργανώνονται αλληλεπιδράσεις: εκπαιδευτικός- εκπαιδευτικό λογισμικό/ υλικό, μαθητής- 

εκπαιδευτικός, μαθητής- μαθητής, μαθητής- εκπαιδευτικό λογισμικό/ υλικό.  

2.7.1. Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας: αποτίμηση υπάρχουσας 

γνώσης και ανίχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών. (3 διδακτικές ώρες, δια 

ζώσης) 

Ένα ευχάριστο, παιδικό, πολυμεσικό βίντεο, ο κορωνοϊός σε animation που παρουσιάζει 

συνοπτικά και σφαιρικά το θέμα μας.  

Σε ρόλο συνερευνητικό, η νηπιαγωγός καλεί ένα ένα τα παιδιά να καταθέσουν τη σκέψη τους 
για το θέμα. Στο τέλος, αποθηκεύουν, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, τον εννοιολογικό χάρτη που 

θα δημιουργήσουν στον υπολογιστή για μελλοντική χρήση του και τα παιδιά τον εκτυπώνουν  και 
τον αναρτούν στο χώρο που θα συγκεντρωθεί το υλικό του γνωστικού αντικειμένου. 

Καταλήγουμε στο ιστόγραμμα του project, με επιμέρους θέματα: Τι είναι ο κορωνοϊός; Πώς 

μπορούμε να προστατευτούμε απ΄ αυτόν; Ποια τα συναισθήματά μας στον καιρό του κορωνοϊού; 
Κορωνοϊός στις τέχνες. Το αναρτούμε σε εμφανές σημείο στη γωνιά της ευέλικτης ζώνης. Τα παιδιά 

χωρίζονται σε ομάδες εργασίας, ανά δύο ή τρία παιδιά. 

2.7.2. Δραστηριότητες διδασκαλίας (10 διδακτικές ώρες, δια ζώσης) 

Μία δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, διάρκειας δύο ολόκληρων 

διδακτικών ωρών, με το γενικής χρήσης, ανοιχτού τύπου λογισμικό παρουσιάσεων ”ΝΑΙ στην υγεία, 
Ναι στον ειδικό, ΟΧΙ στον κορωνοϊό”(εικόνα 1). Παρουσιάζεται και το υλικό (λογισμικό 

παρουσιάσεων, Ms power point) Χέρια καθαρά…μικρόβια μακριά! που έχει σταλεί στα σχολεία από 
την 7η Υγειονομική Περιφέρειας Κρήτης ως πρόγραμμα Πρόληψης μετάδοσης των μικροβίων, 

διάρκειας δύο διδακτικών ωρών. 

Με τρόπο, καθοδηγητικό, η νηπιαγωγός, παρουσιάζει και εξηγεί την ανάγνωση του 
παγκόσμιου χάρτη, στην εφαρμογή της Google Earth. 

Οι ομάδες εργασίας παρουσιάζουν τις εργασίες τους με ρόλο καθοδηγητών για τα υπόλοιπα 
παιδιά.  

Ομαδικά δημιουργούμε ερωτηματολόγιο για την έρευνα που πρόκειται να κάνουμε με θέμα 

ποια είναι τα συναισθήματά μας στον καιρό του κορωνοϊού. Δείγμα της έρευνας τα παιδιά και οι 
γονείς τους. Οργανώνουμε τα αποτελέσματα σε γράφημα με συμβατικά υλικά, τουβλάκια 

οικοδομικού υλικού. 

https://www.youtube.com/watch?v=GsQh_dx2Jjw&feature=share&fbclid=IwAR1waPUbO0zYNE4EqkyR8wIAmX9-mt_NPWOkUfA10lRapPVgKS3hXmT1L3c
https://www.hc-crete.gr/tmp/bugs/presentation-kids.ppt
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Εικόνα 18: Λογισμικό παρουσιάσεων ”ΝΑΙ στην υγεία, Ναι στον ειδικό, ΟΧΙ στον κορωνοϊό” 

2.7.3. Δραστηριότητες εμπέδωσης (7 διδακτικές ώρες, δια ζώσης) 

Μία δραστηριότητα εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών, 
με το κλειστού τύπου λογισμικό ΟΧΙ στον κορωνοϊό της ανοιχτού τύπου εφαρμογής 

learningapps.org/.  

Παρουσιάζεται και το υλικό Με λένε Κορώνα που έχει σταλεί στα σχολεία από την Ένωση 
Ελλήνων Ψυχολόγων, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών.  

 Παρακολουθούμε βιντέακια της θεατρικής ομάδας Ονειρόδραμα και τα αποδίδουμε με 
θεατρικά και ψυχοκινητικά παιχνίδια στην τάξη (μία διδακτική ώρα). 

 Στο διαδραστικό πίνακα, στο Google Earth ψάχνουν, ανά δύο παιδιά να βρουν το ταξίδι του 

ιού στη γη και να το παρουσιάσουν στην ολομέλεια, διάρκειας μίας διδακτικής ώρας. 
Ομαδικά οργανώνουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας σε γράφημα με στήλες, συμβατικά 

σε χαρτί με μαρκαδόρους (μία διδακτική ώρα). 

2.7.4. Δραστηριότητες αξιολόγησης (12 διδακτικές ώρες, εξ αποστάσεως) 

Η έρευνα μας συνεχίζεται με τη δημιουργία γραφημάτων σε στήλες, στο Φωτόδεντρο, 

Μαθησιακό αντικείμενο, Υπολογιστικό Φύλλο για μικρά παιδιά,  με διάρκεια μίας διδακτικής ώρας. 
Περιηγούμαστε στο Google Earth, σε ομάδες, ακολουθώντας το ταξίδι του κορωνοϊού, με 

διάρκεια μίας διδακτικής ώρας. 
Τέσσερις δραστηριότητες αξιολόγησης, διάρκειας μίας ολόκληρης διδακτικής ώρας έκαστη, 

με τα κλειστού τύπου λογισμικά Κορωνοϊός, ΝΑΙ στην υγεία, ΟΧΙ στον κορωνοϊό , Το σχήμα του 

κορωνοϊού, Το κρυφτούλι του κορωνοϊού της ανοιχτού τύπου εφαρμογής learningapps.org/.  
Μία δραστηριότητα αξιολόγησης, διάρκειας μίας διδακτικής ώρας, με το κλειστού τύπου 

λογισμικό Σειροθέτηση με τον κορωνοϊό, με αξιοποίηση του αντικειμένου Drag and Drop, της 
ανοιχτού τύπου εφαρμογής e-me content, της εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας e-me, του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Συναρμολόγηση ψηφιακών Παζλ-κορωνοϊός (ζωγραφιές παιδιών μας με θέμα τον κορωνοϊό), 
διάρκειας 5 διδακτικών ωρών, της ανοιχτού τύπου εφαρμογής jigsawplanet.com/. 

2.7.5. Μεταγνωστικές δραστηριότητες (7 διδακτικές ώρες, δια ζώσης) 

Δραστηριότητες μεταγνώσης, διάρκειας μίας διδακτικής ώρας έκαστη, με τη διαδικτυακή 

εφαρμογή wordart.com, συννεφόλεξo, τα ανοιχτού τύπου λογισμικά revelation natural art, 

δημιουργίας ταινιών, movie maker και kindspiration. Δημιουργία χαϊκού και μαντινάδων. Με το 
πρώτο και δεύτερο λογισμικό δημιουργούν δύο αφίσες, με το τρίτο ένα animation, Ο κορωνοϊός στο 

https://learningapps.org/display?v=pxjvi5upa20
https://www.minedu.gov.gr/Corona_GREEK_version.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c_V1CcI4_EE
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10770
https://learningapps.org/display?v=pokfphq1a20
https://learningapps.org/display?v=pf0o6506n20
https://learningapps.org/display?v=p9tmewe7j20
https://learningapps.org/display?v=p9tmewe7j20
https://learningapps.org/display?v=p2by1hddj20
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=559226
https://www.jigsawplanet.com/skap/koronoios
https://video.link/w/rmNjc
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αλφαβητοχώρι και με το τελευταίο ένα νέο εννοιολογικό χάρτη για σύγκριση με τον αρχικό 

(μεταγνωστική αξιολόγηση). 

3. Αξιολόγηση  

3.1. Αρχική - διαγνωστική 

Η νηπιαγωγός υποθέτει τις πρότερες γνώσεις και στάσεις ορθές ή λανθασμένες ώστε να θέσει 
το σκοπό και τους στόχους του σεναρίου και λαμβάνοντας υπόψη τις προαπαιτούμενες γνώσεις, τις 

ιδιαιτερότητες της ομάδας, τις πιθανές δυσκολίες σχεδιάζει τις κατάλληλες δραστηριότητες με την 

επιλογή του επίσης κατάλληλου διδακτικού υλικού και των κατάλληλων διδακτικών τεχνικών.  
Με τη δεύτερη δραστηριότητα της γνωστικής και ψυχολογικής προετοιμασίας γίνεται 

ανίχνευση και διερεύνηση των πρότερων γνώσεων, αντιλήψεων ιδεών, στάσεων των παιδιών σχετικά 
με το θέμα. 

3.2. Σταδιακή – διαμορφωτική 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων, σε κομβικά σημεία του σεναρίου, η 
νηπιαγωγός παρατηρεί και αξιολογεί την εξέλιξή τους και πραγματοποιεί τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό σε περίπτωση που διαπιστώσει πως δεν ανταποκρίνονται τα 
παιδιά ή δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτείνει 

εναλλακτικές προτάσεις υλοποίησης ώστε να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες.  

3.3. Τελική – συνολική 

Γίνεται ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Οι στόχοι ήταν συμβατοί με τις γνωστικές περιοχές, τις πρότερες γνώσεις και αντιλήψεις και 
τις ιδιαιτερότητες του τμήματος και έχουν επιτευχθεί. Τα φύλλα εργασίας ήταν συνεπή σε σχέση με 

τους στόχους που τέθηκαν. Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα κατάλληλα. Είχαν 

προστιθέμενη αξία και ομοιογένεια με τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Η ροή των δραστηριοτήτων 
ήταν συνεπής με τη παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση.  Όλα τα μέρη του σεναρίου αποτελούν 

συστατικά ενός ενιαίου συνόλου και είναι συνεπή το ένα προς το άλλο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
και των μαθητών  ήταν ο κατάλληλος σε κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά. 

4. Συμπεράσματα 

Οι δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, οι δραστηριότητες διδασκαλίας 
και εμπέδωσης του προγράμματος καθώς και οι μεταγνωστικές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν με 

δια ζώσης διδασκαλία. 
Η υλοποίηση με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία των δραστηριοτήτων  

αξιολόγησης έγινε λόγω της ανάστολής λειτουργίας της δια ζώσης διδασκαλίας, λόγω covid-19.  

Παρά τη νέα συνθήκη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύγχρονης και ασύγχρονης, η 
διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους στόχους της.  

Στις ασύγχρονες εξ αποστάσεως διδασκαλίες δεν ήταν εφικτή η μεταξύ των παιδιών 
συνεργασία. Ζήτησα όμως από τις μαμάδες που έτσι κι αλλιώς συμμετείχαν στην εικονική τάξη να 

παίξουν το ρόλο του συμμαθητή και να φτιάξουν δυάδα με το παιδί ώστε ο στόχος, της συνεργασίας, 

να επιτευχθεί.  
Στην επιτυχία προγράμματος συνέβαλε αφενός  ο προσεκτικός και αναλυτικός σχεδιασμός του 

και αφετέρου η συγκινητική και άμεση ανταπόκριση παιδιών και γονέων για την εξ αποστάσεως 
συνεργασία μας.  

Το project προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή και των μαθητών και 
των γονιών τους.  

https://video.link/w/rmNjc
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Στις σύγχρονες διδασκαλίες τα παιδιά είχαν εξοικειωθεί με τις δεξιότητες: ανοίγω κλείνω το 

μικρόφωνο, σηκώνω το χεράκι, γράφω/ζωγραφίζω κατά το διαμοιρασμό της οθόνης με την επιλογή 

annotate και δουλεύω σε ομάδες (breakout sessions).  
Δε δημιουργήθηκε διδακτικός θόρυβος.  

Τα παιχνίδια των δραστηριοτήτων του σεναρίου εκτός από τα παιδάκια μας, με ενδιαφέρον τα 
έπαιζαν και τα μεγαλύτερα αδέλφια τους.  

Επομένως, θα άλλαζα το σχεδιασμό στο σημείο: Τάξη που απευθύνεται: Απευθύνεται σε παιδιά 

Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου. 
Δε θα έκανα άλλες αλλαγές δεδομένης της επίτευξης των στόχων μου και του ενθουσιασμού 

που εισέπραξα από τους μαθητές μου. 
Ο αναλυτικός σχεδιασμός με ωφέλησε/βοήθησε, ως εκπαιδευτικό: 

➢ να μελετήσω μέρος από το νέο, αναθεωρημένο (2014), πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου. 
➢ να φρεσκάρω τις γνώσεις μου σχετικά με τις θεωρίες και τις στρατηγικές μάθησης.  

➢ να εξοικειωθώ με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών.  
➢ να πειραματιστώ με τη δημιουργία δικών μου παιχνιδιών προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της δικής μου τάξης. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο).ΦΕΚ304/13-
03-2003. 

Δικτυογραφία 

Αφίσα του Υπουργείου Υγείας. Τηρούμε τους κανόνες υγιεινής.  
Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 

Κορωνοϊός στην εφαρμογή learningapps.org/. Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 
Με λένε Κορώνα. Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 

ΝΑΙ στην υγεία, ΟΧΙ στον κορωνοϊό  στην εφαρμογή learningapps.org/. Τελευταία προσπέλαση 

12/04/2021. 
Ο κορωνοϊός σε animation. Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 

Ο κορωνοϊός στο αλφαβητοχώρι. Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 
Ονειρόδραμα. Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 

ΟΧΙ στον κορωνοϊό  στην εφαρμογή learningapps.org/. Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 

Παζλ-κορωνοϊός στην εφαρμογή jigsawplanet.com/. Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 
Σειροθέτηση με τον κορωνοϊό στην εφαρμογή της  e-me content, αντικείμενο Drag and Drop. 

Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 
Το κρυφτούλι του κορωνοϊού στην εφαρμογή learningapps.org/. Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 

Το σχήμα του κορωνοϊού στην εφαρμογή learningapps.org/. Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 

Υ.ΠΑΙ.Θ. ΙΕΠ, Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Αναθεωρημένη έκδοση, Αθήνα (2014). 
Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 

Χέρια καθαρά…μικρόβια μακριά! Τελευταία προσπέλαση 12/04/2021. 
  

https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6708-throyme-toys-kanones-ygieinhs
https://learningapps.org/display?v=pokfphq1a20
https://www.minedu.gov.gr/Corona_GREEK_version.pdf
https://learningapps.org/display?v=pf0o6506n20
https://www.youtube.com/watch?v=GsQh_dx2Jjw&feature=share&fbclid=IwAR1waPUbO0zYNE4EqkyR8wIAmX9-mt_NPWOkUfA10lRapPVgKS3hXmT1L3c
https://video.link/w/rmNjc
https://www.youtube.com/watch?v=c_V1CcI4_EE&fbclid=IwAR0rg2jh8uPPSBRZCHPcaa1TJDRSYn9YPqMD-El8S95tgwbNkKwv96bdmGY
https://learningapps.org/display?v=pxjvi5upa20
https://www.jigsawplanet.com/skap/koronoios
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=559226
https://learningapps.org/display?v=p2by1hddj20
https://learningapps.org/display?v=p9tmewe7j20
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/1947_1o_meros_pps_nipiagogeioy.pdf
https://www.hc-crete.gr/tmp/bugs/presentation-kids.ppt
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ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Καραγκιόζης Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή του φαινόμενου της δραματικής 
αύξησης του αριθμού των οχημάτων στους δρόμους που, μαζί με την αύξηση της κινητικότητας του 

πληθυσμού, έχουν επιβάλει μία νέα πραγματικότητα. Η ένταξη σε αυτό το περιβάλλον της 
κυκλοφορίας, απαιτεί κατάλληλη διαπαιδαγώγηση του χρήστη, που θα του επιτρέψει να αναπτύξει 

στην ίδια του τη συνείδηση ορθές συμπεριφορές και γνώσεις. Πόσο μάλλον και στην εξοικείωση των 

μαθητών μας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον οδικής ασφάλειας και μετακινήσεων. Σκοπός της δράσης 
μας αυτής με τους μαθητές της Τρίτης τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (σχ. 

έτος 2017-18)  είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σωστής ευρωπαϊκής κυκλοφοριακής 
συμπεριφοράς και κουλτούρας. Το σύγχρονο σχολείο, ανοιχτό στην κοινωνία και στην υλοποίηση 

της μάθησης εν κινήσει, κινητοποιεί τους μαθητές ενισχύοντας το εσωτερικό κίνητρο του καθενός, 

ώστε να λειτουργούν ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εκπαιδευτικού προγράμματος Teachers4Europe (Τ4Ε). 

 
Λέξεις-κλειδιά: Ευρώπη, ενεργός πολιτειότητα, οδική ασφάλεια 

 

1. Εισαγωγή 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη κοινωνικοπολιτισμικό και 

πολιτικοοικονομικό μηχανισμό διατήρησης, μετάδοσης και συγκρότησης του πολιτισμού μας μέσω 
διαδικασιών, οι οποίες καλλιεργούν στους ανθρώπους μια κοινή κουλτούρα με σκοπό την πρόσληψη 

και κατανόηση των αναπαραστάσεων του κόσμου μας (Γκουτζιαμάνη Θεοδώρα, 2020). 

Το σχολείο αποτελεί τον σημαντικότερο θεσμό, ίσως τον πιο βασικό, που 
διαθέτει η κοινωνία για να προετοιμάσει τους σημερινούς μαθητές και 

αυριανούς (Ευρωπαίους) πολίτες να μάθουν να ζουν βιώσιμα, καθώς γίνεται πλέον φανερή η ανάγκη 
να αποτελεί το σχολείο τη μικρογραφία μιας βιώσιμης κοινωνίας (Κωστούλα – Μακράκη, 2008). 

Ειδικότερα, η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία 

προτείνει και προωθεί έναν τύπο εκπαίδευσης που στηρίζεται σε πρωτοπόρες και 
καινοτόμες παιδαγωγικές αρχές και ιδέες, τόσο στη διδασκαλία και τα προγράμματα 

σπουδών, όσο και στη δομή και τη λειτουργία του σχολείου και των εκπαιδευτικών  
συστημάτων. Σκοπός είναι να κάνει τους μαθητές ικανούς να αναπτύξουν τις 

γνώσεις τους και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον και την εκπαίδευση (Ταγκαλάκη, 

2013). Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε το σχολείο να μπορεί 
να συνεισφέρει αναδεικνύοντας ευέλικτους, εγγράμματους και ενεργούς πολίτες, που θα είναι ικανοί 

να διαχειρίζονται τα κρίσιμα κοινωνικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Η ενσωμάτωση της Κυκλοφοριακής Αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία αποκαλύπτει την 

ανάγκη μιας διαφορετικής προσέγγισης των προβλημάτων της και του τρόπου διαχείρισής τους. Οι 
αναφορές στην Κυκλοφοριακή Αγωγή μέχρι σήμερα είναι αποσπασματικές, ενώ η ενημέρωση σε 

θέματα οδικής ασφάλειας είναι ελλιπής. Το αποτέλεσμα της έλλειψης μιας ολοκληρωμένης 
εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα οδικής ασφάλειας οδηγεί καθημερινά στην αύξηση των τροχαίων 

ατυχημάτων (Καρδαρά κ.ά., 2009) με εκατοντάδες θύματα μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά. Ακόμη, 
οδηγεί και στη δημιουργία κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Για τους λόγους αυτούς, 
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η ολοκληρωμένη προσέγγιση της κυκλοφοριακής αγωγής μέσα από το σχολείο θα πρέπει να 

εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής εκπαίδευσης σε θέματα οδικής ασφάλειας 

(Ορφανιώτης, 2011). Ελπίζουμε πως έτσι θα προστατευθούν οι επόμενες γενιές από τις επικίνδυνες 
αντιλήψεις σχετικά με την οδική συμπεριφορά και, τελικά, θα εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο και ασφαλές 

κυκλοφοριακό σύστημα με παγκόσμια χαρακτηριστικά. 

1.1 Γιατί μια εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια: η απάντηση σε μια  

πραγματικότητα 

 

         Το παιδί είναι ιδιαίτερα ευάλωτο τόσο εξαιτίας της παρορμητικότητάς του όσο και 

εξαιτίας της φυσιολογίας του. Η ανάπτυξή του, ψυχοκινητική και αισθητηριακή, το 
εμποδίζει να έχει μια ικανοποιητική αντίληψη των κινδύνων. Μέχρι την ηλικία των 

εφτά ετών το παιδί δυσκολεύεται να εκτιμήσει τις αποστάσεις και την ταχύτητα, 

μπερδεύει τα μεγέθη και δεν μπορεί να εκτιμήσει εύκολα τον κίνδυνο. Πριν τα έξι δεν είναι σε θέση 
να εστιάσει την προσοχή του παρά μόνο σε ένα πράγμα κάθε φορά 

όπως π.χ. την μπάλα πίσω από την οποία τρέχει στον δρόμο. Μόνο στην ηλικία  
μεταξύ έντεκα και δώδεκα είναι σε θέση να επιλέγει γρήγορα αυτό το οποίο είναι 

βασικό και να μεταφράζει πλήρως τη σημασία του συνόλου των προσλαμβανόμενων 

μηνυμάτων. Πριν από την ηλικία αυτή εξάλλου δεν έχει παρά μικρή μόνο πρόσβαση  
στη συμβολική γλώσσα (πινακίδες σημάτων) και στο λεξιλόγιο της οδικής ασφάλειας 

(βλ. και Ορφανιώτης, 2011). Η συμπεριφορά του παιδιού κυριαρχείται γενικά από 
συγκινήσεις κάτι το οποίο το καθιστά παρορμητικό και απρόβλεπτο. Ζει στον  

«κόσμο» του και ξεχνάει εύκολα τις οδηγίες. Συχνά, μάλιστα υποεκτιμά ή υπερεκτιμά 

τον κίνδυνο και σε μια περίσταση φόβου θα πανικοβληθεί, θα διστάσει και δεν θα 
πάρει τη σωστή απόφαση. Είναι σημαντικό, επίσης, 

να κατανοήσουμε ότι η μακρά διαδικασία της ωρίμανσης εκθέτει το παιδί στους  
κινδύνους μιας κυκλοφορίας που έχει συλληφθεί από και για ενήλικες. Αυτή η 

διαπίστωση, ωστόσο, δεν χρειάζεται να ενισχύει τον αρνητισμό. Αντιθέτως, σε αυτή 

την ηλικία την ευαίσθητη είναι που οικοδομείται η κληρονομιά «της αίσθησης της 
ασφάλειας» στο παιδί (Γκουτζιαμάνη Θεοδώρα, 2020).  

1.2. Σκοπός – Στόχοι 

Σε ένα ενιαίο περιβάλλον εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς το γνωστικό πεδίο οι μαθητές 

καλούνται να γνωρίσουν τι σημαίνει κυκλοφοριακή αγωγή, να αντιληφθούν με σαφήνεια πώς 

λειτουργούν τα σήματα και τι σημαίνει το καθένα. Ως μικροί ενεργοί πολίτες καλούνται να 
αναγνωρίσουν τυχόν λάθη τους στην οδική τους συμπεριφορά και να καταφέρουν να τα διορθώσουν 

μέσω αυτορρύθμισης ή και εξωτερικής βοήθειας. Οι μαθητές καλούνται να ευαισθητοποιηθούν 
απέναντι σε απρόβλεπτους κινδύνους και σε πιθανότητες ατυχήματος. Στόχος ευρύτερος και 

ακρογωνιαίος είναι να εφαρμόσουν με επιτυχία αυτά που θα μάθουν κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακόμη να γνωρίσουν στάσεις και πρακτικές που εφαρμόζονται σε 
άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κυκλοφοριακή ασφάλεια. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία καλούνται να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως μέλη 
μιας μικρής ομάδας μελέτης και να μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας κι 

επικοινωνίας. Ασκούνται στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στην ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής 
σκέψης. Αναπτύσσουν διάλογο κι επιχειρηματολογία. Καλούνται να σέβονται τις διαφορετικές 

απόψεις και να συνθέτουν καινούριες προτάσεις. Μπορούν να ανακοινώνουν τις σκέψεις τους για το 

πώς εργάστηκαν, ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν και πώς τις έλυσαν. Οι μαθητές ενεργοποιούν όλες 
τις αισθήσεις τους με εργασίες δημιουργικές, θεατρικό παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες. 

Ως προς τη συναισθηματική και κοινωνική διαδικασία καλούνται τα παιδιά να 
ευαισθητοποιηθούν σε διάφορα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, να αποκτήσουν κυκλοφοριακή 
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συνείδηση ως μελλοντικοί Ευρωπαίοι πολίτες, να αποκτήσουν θετική στάση σε θέματα οδικής 

ασφάλειας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1.Μεθοδολογία υλοποίησης 

Καταιγισμός ιδεών: Οι μαθητές αποτυπώνουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στον πίνακα. 
Ακολουθεί κατηγοριοποίηση ενοτήτων και χωρισμός ομάδων.  

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: Οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες αναλαμβάνουν να 

εντοπίσουν πληροφορίες για συγκεκριμένες θεματικές που προκύπτουν. Προτείνουν και υλοποιούν 
δραστηριότητες. 

Έρευνα πεδίου: Οι μαθητές καταγράφουν στοιχεία του περιβάλλοντός τους παρατηρώντας 
κυκλοφοριακή κίνηση, οδηγική συμπεριφορά, συμπεριφορά πεζών, ήχους κτλ., που αναπτύσσονται 

έξω από τον προαύλιο χώρο. 

Ενδοομαδική και διομαδική παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας. 
Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης 

Αναστοχασμός σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και διερεύνηση μελλοντικών 
δραστηριοτήτων. 

2.2. Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 1η: Συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», 
20/3/2018 

 
 

Εικόνα 1:  Τα δωράκια μας από το ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς 
 

Μετά από αίτημά μας προς το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 

(http://www.ioas.gr/ ) λάβαμε για όλους τους μαθητές της τάξης μας μικρά χρήσιμα δωράκια, όπως 
ένα μπρελόκ αντανακλαστικό για τη σχολική τσάντα των μαθητών. Ακόμη κι ένα πολύ 

κατατοπιστικό φυλλάδιο που φανερώνει τους ποικίλους τρόπους που τα ζώα προστατεύονται από 
τους κινδύνους στη ζωή τους, π.χ. η χελώνα με το καβούκι της, το καγκουρό με το μάρσιππο κ.ά.. Η 

κίνηση αυτή λειτούργησε κι ως ενίσχυση της εσωτερικής παρώθησης τόσο των μαθητών όσο και των 

οικογενειών τους, που μας συμπαραστάθηκαν με θέρμη! 
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Δραστηριότητα 2η: Ευρωπαϊκή ημέρα ευγένειας στον δρόμο, 22-24/3/2018 

 

 
Εικόνα 2: Η δική μας ευρωπαϊκή ημέρα Ευγένειας στον δρόμο 

 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στον δρόμο διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου και 

προέκυψε από τη συνειδητοποίηση ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα οφείλονται στην 
επιθετική οδική συμπεριφορά. Στόχος της Ημέρας είναι να γίνουν οι δρόμοι ένας χώρος αρμονίας 

και όχι μια αρένα επιθετικών συμπεριφορών. 
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (2008), οι 

Έλληνες οδηγοί είναι οι πιο επιθετικοί στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στον Δρόμο 

ξεκίνησε αρχικά στη Γαλλία το 2001 και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
μαθητές ετοίμασαν και μοίρασαν στους γονείς του σχολείου μας, κατά το σχόλασμα, το σχετικό 

φυλλάδιο, που θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να οδηγούμε προσεκτικά, να συμπεριφερόμαστε 
ευγενικά και να φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας! (https://www.neaodos.gr/wp-

content/uploads/2015/08/european_day.pdf ) 

 
Δραστηριότητα 3η: Οι ιππότες της οδικής ασφάλειας, τραγούδι, Ι.Ο.Α.Σ.  

(https://www.ioas.gr/multimedia/0/u2GTMjdkxoSHAbWP/ ) 17/4/2018 
Οι μαθητές με πολλή θετική διάθεση και με τη συνδρομή της μουσικού του σχολείου μας, κυρίας 

Ματινόγλου Ελένης, μόχθησαν κι έμαθαν να τραγουδούν το τραγούδι αυτό που περιλαμβάνει όλους 

τους βασικούς κανόνες της οδθής οδικής συμπεριφοράς. Το τραγούδι αυτό το τραγουδήσαμε σε όλες 
τις δράσεις παρουσίασης, διάχυσης της δράσης μας αυτής αλλά και στις επισκέψεις που 

πραγματοποιήσαμε για το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Teachers4Europe. Πιο συγκεκριμένα το 
τραγουδήσαμε στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών (7/5/2018), στην τελετή λήξης του Teachers4Europe 

Σερρών (16/5/2018), στο Eco festival του Δήμου Σερρών (22/5/2018) καθώς και στη γιορτή λήξης του 

σχολείου μας (13/6/2018). 
 

file:///C:/Users/vfoti/Documents/MEGA/Duplicate%20Win7/1.Μεταφορές%20συγχρονισμένων%20αρχείων/ετοιμασία%20τόμοι%20Πρακτικά%202021/(
https://www.neaodos.gr/wp-content/uploads/2015/08/european_day.pdf
https://www.neaodos.gr/wp-content/uploads/2015/08/european_day.pdf
file:///C:/Users/vfoti/Documents/MEGA/Duplicate%20Win7/1.Μεταφορές%20συγχρονισμένων%20αρχείων/ετοιμασία%20τόμοι%20Πρακτικά%202021/(
https://www.ioas.gr/multimedia/0/u2GTMjdkxoSHAbWP/
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Εικόνα 3: Οι στίχοι του τραγουδιού μας «Οι ιππότες της οδικής ασφάλειας 

 

Πατώντας στον παρακάτω υπεσύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε το βιντεοποιημένο ηχητικό 

αρχείο «Οι Ιππότες της οδικής Ασφάλειας, Teachers4Europe Σερρών» με χρήσιμο εποπτικό υλικό από τη 
δράση μας. (https://www.youtube.com/watch?v=v7ZxIu3wWco&t=22s ) 

 
Δραστηριότητα 4η: Θεατρικό παιχνίδι «Χειραψίες», 19/4/2018 

Με πολύ κέφι, καλή διάθεση και ενεργητική συμμετοχή οι μαθητές ενδύθηκαν διαφορετικούς 

ρόλους (π.χ. ως πεζοί, οδηγοί, αυτοκίνητο κ.ά.) για να κατανοήσουν όσο πιο βιωματικά γίνεται όλους 
τους συμμετέχοντες στην οδική κυκλοφορία. Μετά από λίγες μέρες ενισχύθηκε η ενσυναίσθησή τους 

σχετικά με τους ρόλους όλων των εμπλεκόμενων στον δρόμο! Το θεατρικό αυτό παιχνίδι 
παρουσιάστηκε πολλές φορές μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους με ποικίλες παραλλαγές! 

 
Εικόνα 4:  Θεατρικό παιχνίδι «Χειραψίες» 

 

Δραστηριότητα 5η: Οι Ευρωπαίοι Ιππότες της οδικής Ασφάλειας μάς καλησπερίζουν σε 20 
ευρωπαϊκές γλώσσες, 30/4/2018. 

Οι 20 μαθητές της Τρίτης τάξης ενδύονται ο καθένας τον ρόλο του Ευρωπαίου Ιππότη Οδικής 

Ασφάλειας, που επισκέπτονται την πόλη μας, τις Σέρρες, για να ενισχύσουν τη θετική οδική 

https://www.youtube.com/watch?v=v7ZxIu3wWco&t=22s
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συμπεριφορά των συμπολιτών μας και για να γνωρίσουν καλύτερα το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Teachers4Europe». Οι Ιππότες είναι παρόντες και στην τελετή λήξης, που έγινε την 

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, στο κέντρο της πόλης των 
Σερρών. 

 

   
 

Εικόνα 5: Η «καλησπέρα» σε 20 ευρωπαϊκές γλώσσες 

 

Δραστηριότητα 6η: Επίσκεψη στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, Δευτέρα 7/5/2018  

Προηγήθηκε επικοινωνία, επίσκεψη προετοιμασίας/γνωριμίας και συνάντησή μου με τον 
πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών μέσα Απριλίου 2018. 

 

 
 

Εικόνα 6:  Τα δωράκια μας από το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 

 
Έτσι προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε η επίσκεψή μας στο στολίδι του   

μηχανοκίνητου αθλητισμού,  το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018! Εκεί 

ενημερωθήκαμε για απλά θέματα τεχνικής φύσεως (π.χ. προθέρμανση ελαστικών πριν τη συμμετοχή 
σε προπόνηση ή σε αγώνα), ξεναγηθήκαμε σε όλους τους χώρους του Αυτοκινητοδρόμιου και στο 

τέλος τραγουδήσαμε (για πρώτη φορά επίσημα) το τραγούδι μας «Οι ιππότες της οδικής ασφάλειας»!  
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Να σημειώσουμε πως στους χώρους του Αυτοκινητοδρόμιου υπάρχει προσομοιωτής οδήγησης 

που όμως η χρήση του ενδείκνυται για παιδιά λίγο μεγαλύτερα από τους μαθητές μου της Τρίτης 

τάξης. Οπότε ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το άμεσο μέλλον, το επόμενο σχολικό έτος. 
Η σημασία της οδικής ασφάλειας τονίστηκε σε κάθε ευκαιρία της παρουσίας μας εκεί! Ως 

ενθύμιο δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά από ένα μπλουζάκι κι ένα καπελάκι με το λογότυπο του 
Αυτοκινητοδρόμιου. Ευχαριστούμε θερμά! Ευχόμαστε η συνεργασία μας να συνεχιστεί! 

 

Δραστηριότητα 7η: Βίντεο ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια, από 8/5/2018 
Με βάση τους παιδαγωγικούς στόχους της δράσης μας παρακολουθήσαμε τα παρακάτω βίντεο 

προς ευαισθητοποίηση των μαθητών και ως αφορμή για συζήτηση με τους μαθητές! Εκπληκτική 
εμπειρία για την ποιότητα της συζήτησης αυτής, όταν μάλιστα οι ίδιοι δίνουν τον λόγο στον επόμενο, 

που θέλει να σχολιάσει ή να καταθέσει τη δική του εμπειρία ως επιβάτης αυτοκινήτου ή και οδηγός 

ποδήλατου. Βιώνουμε κι απολαμβάνουμε προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών (9 ετών) το 
γνωστό Θέατρο Συζήτησης ή αλλιώς Discussion Theater με κεντρικό θέμα την οδική ασφάλεια στην 

Ελλάδα (ως Έλληνες πολίτες) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ως Ευρωπαίοι πολίτες)! 
Μάλιστα το 2ο βίντεο (Επιθετική οδήγηση – Γονεϊκά πρότυπα) μάς απασχόλησε ιδιαίτερα. Το 

ξαναείδαμε και θέλησαν οι μαθητές να το δουν και με τους γονείς τους στο σπίτι. Τους δόθηκαν όλες 

οι σχετικές πληροφορίες για το πώς θα το αναζητήσουν στο YouTube. Μάλιστα σκηνοθετήσαμε το 
αρχικό μέρος του βίντεο αυτού και το παρουσιάσαμε επί σκηνής στην τελετή λήξης Teachers4Europe 

στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια! Τα βίντεο αυτά μπορείτε προαιρετικά να τα βρείτε ακολουθώντας 
τους παρακάτω υπερσυνδέσμους: 

1ο SPOT Ζώνη ασφαλείας 

https://www.youtube.com/watch?v=bpK_pwqG2jE 
2ο Επιθετική οδήγηση – Γονεϊκά πρότυπα 

https://www.youtube.com/watch?v=YOyRhAOzdTk 
3ο A while ago... / the CAA _ RSI Panos Mylonas  

https://www.youtube.com/watch?v=u9m9s_OCX80 

4ο  «Βιάζεσαι να φτάσεις; Κι εμείς!» Νέα καμπάνια του ΙΟΑΣ για τη Λ.Ε.Α. 
https://www.youtube.com/watch?v=qC_Ranbn9bg  

5ο “…There is a reason”, Always belt-up («Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος») 
https://www.youtube.com/watch?v=5mtT69p7Mws  

 

Δραστηριότητα 8η: Μπλουζάκι για τους Ευρωπαίους Ιππότες Οδικής Ασφάλειας, 8/5/2018  
 

 
Εικόνα 7: Το μπλουζάκι για τους Ευρωπαίους Ιππότες  

 

Με πρωτοβουλία των γονέων των μαθητών ετοιμάστηκε κοντομάνικο μπλουζάκι για κάθε 
μαθητή της Τρίτης τάξης με το λογότυπο του Teachers4Europe, τον τίτλο της δράσης και το όνομα 

https://www.youtube.com/watch?v=bpK_pwqG2jE
https://www.youtube.com/watch?v=YOyRhAOzdTk
https://www.youtube.com/watch?v=u9m9s_OCX80
https://www.youtube.com/watch?v=qC_Ranbn9bg
https://www.youtube.com/watch?v=5mtT69p7Mws
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του σχολείου μας. Το μπλουζάκι αυτό το φορούσαν οι μαθητές σε όλες τις επίσημες παρουσιάσεις 

του προγράμματός μας! 

 
Δραστηριότητα 9η: Τελετή λήξης Teachers4Europe Σερρών, Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, 

Σέρρες, Τετάρτη 16/5/201 
Στην τελετή αυτή παρουσιάστηκε ένα δεκάλεπτο ενδεικτικό βιωματικό μέρος της δράσης μας 

από όλους τους μαθητές της Τρίτης τάξης επί σκηνής.  Συγκεκριμένα: 

Καλωσόρισμα από τους Ευρωπαίους Ιππότες Οδικής Ασφάλειας σε 20 ευρωπαϊκές γλώσσες. 
Θεατρικό παιχνίδι (πεζός – οδηγός – αυτοκίνητο – ποδήλατο). Ο χαιρετισμός με χειραψία στην 

αρχή  γίνεται με θυμό, με νεύρα. Σε λίγο όμως γίνεται με ευγένεια κι ανάλογη θετική κίνηση του 
σώματος των μαθητών. Είχαμε μιλήσει στην τάξη πόσο ρόλο παίζει η «γλώσσα του σώματος» και 

τα «μη λεκτικά μηνύματα», που εκπέμπουμε καθημερινά.  

 

 
 

Εικόνα 8:  Επιθετική συμπεριφορά – Γονεϊκά πρότυπα  

          
Προβλήθηκαν τρία από τα παραπάνω βίντεο ευαισθητοποίησης και ένα από αυτά (2ο Επιθετική 

συμπεριφορά – Γονεϊκά πρότυπα) παρουσιάσαμε μόνο την αρχή του (ως θεατρικό παιχνίδι) πάνω 

στη σκηνή. Ακολούθως τραγουδήσαμε το τραγούδι «Οι ιππότες της οδικής ασφάλειας», το οποίο 
δανειστήκαμε από το ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς 

(https://www.ioas.gr/multimedia/0/u2GTMjdkxoSHAbWP/ ). 
 

Δραστηριότητα 10η: Eco festival του Δήμου Σερρών, Τρίτη 22/5/2018 

 

   
 

Εικόνα 9: Το περίπτερό μας στο 7ο Eco festival του Δήμου Σερρών 

 

https://www.ioas.gr/multimedia/0/u2GTMjdkxoSHAbWP/
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Εικόνα 10: Σκηνή από drone την ώρα που οι Ιππότες τραγουδούν το τραγούδι τους 
 

Συμμετείχαμε με δικό μας περίπτερο στο 7ο Eco festival του Δήμου Σερρών από ώρα 9.00 π.μ. 

– 1.00 μ.μ., που έγινε στο κεντρικό πάρκο της πόλης, στο θερινό θεατράκι. Με τη συμπαράσταση και 
των γονέων των μαθητών η μέρα κύλησε πολύ διασκεδαστικά! Είχαμε λάβει έντυπο υλικό από τον 

ΙΟΑΣ για να το διανείμουμε στους πολλούς επισκέπτες μαθητές άλλων σχολείων. Μια πολύ χρήσιμη 
εμπειρία διάχυσης της δράσης μας στην τοπική κοινωνία. Στόχος μας κι ο αντίκτυπος της δράσης 

μας να είναι ανάλογα επιτυχημένος. 

 
Δραστηριότητα 11η: «Μαθαίνω την Ευρώπη», επιτραπέζιο παιχνίδι, 1/6/2018 

Παίξαμε στην τάξη το επιτραπέζιο παιχνίδι «Μαθαίνω την Ευρώπη», που το έφερε μαθήτρια 
της τάξης μας. Ήταν πραγματικά μια έκπληξη και ταυτόχρονα πολύ χρήσιμο ως εμπέδωση των όσων 

μάθαμε σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μας. Τα παιδιά συμμετείχαν σε ομάδες και το 

σκορ μπορείτε να να το δείτε στις παρακάτω εικόνες! 
 

   
 

Εικόνα 11: Το επιτραπέζιο παιχνίδι μας «Μαθαίνω την Ευρώπη» 

 

Δραστηριότητα 12η: Γιορτή λήξης  του σχολείου μας, 13/6/2018 
Στη γιορτή λήξης του σχολείου μας έγινε σύντομη παρουσίαση της δράσης μας στο σχολείο. 

Μια ακόμη  ευκαιρία παρουσίασης και διάχυσης σε μαθητές, συναδέλφους και γονείς στο πλαίσιο 

του προγράμματος Teachers4Europe. 
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Εικόνα 12: Η πρόσκληση της τελετής λήξης του σχολείου μας 

3.Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης στο πλαίσιο του Teachers4Europe ήταν από καιρό 

στις προθέσεις μας. Παρατηρώντας πως οι μαθητές της τάξης μας, από την αρχή του σχολικού έτους 
2017-18, ήταν πολύ δεκτικοί και πρόθυμοι να δημιουργήσουν, να συμμετέχουν σε βιωματικές 

δραστηριότητες, η δράση αυτή  εντάχθηκε στον προγραμματισμό μας. Έτσι, καθώς περνούσε ο 
καιρός, προετοιμάζονταν από εμένα χωρίς να το έχουν καταλάβει! 

Οι στόχοι, που είχαμε θέσει, υλοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους κι όλοι οι 

συμμετέχοντες (μαθητές, υπεύθυνος εκπαιδευτικός, γονείς, διεύθυνση του σχολείου) έμειναν πολύ 
ικανοποιημένοι έχοντας αποκομίσει όλα τα οφέλη μιας ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Άλλωστε είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα με δραστηριότητες που στοχεύουν να 

μεταμορφώσουν το πλέγμα των σχέσεων μέσα στην εκπαιδευτική και την τοπική κοινότητα προς την 

κατεύθυνση του ενεργού πολίτη. Η Ενεργός Πολιτειότητα προϋποθέτει την ενημέρωση για τα κοινά, 
τη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, που έχει το άτομο ως πολίτης, την έκφραση των 

απόψεών του, την απαίτηση για διαφάνεια και δικαιοσύνη, την ενεργό συμμετοχή στις 
κοινωνικές διεργασίες (teaching citizenship). 

Η Εκπαίδευση οφείλει να  συμβάλλει, σε σημαντικό βαθμό, 

στον  πολιτικό  εγγραμματισμό  του ενεργού πολίτη, να  καλλιεργεί  γνώσεις και δημοκρατικές αξίες, 
να καλλιεργεί κριτική σκέψη, να του διδάξει πώς να  ενεργοποιεί την ενσυναίσθηση, να του δίνει 

εργαλεία αλλά και να του  καλλιεργεί δεξιότητες και ικανότητες. 
Ο απώτερος σκοπός της συμμετοχής μας στο καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν 

να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση ενεργών δημοκρατικών πολιτών του αύριο. Επιπρόσθετα να 

υποστηρίξει τους μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αναλάβουν ρόλους συμμετέχοντας 
ενεργά σε βιωματικές δράσεις με την αξιοποίηση και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας  και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
Πιστεύω πως, μέσω των παιδαγωγικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, οι αρχικοί στόχοι 

επιτεύχθηκαν. Το σύγχρονο σχολείο, ανοιχτό στην κοινωνία και στην υλοποίηση της μάθησης εν 

κινήσει, κινητοποιεί τους μαθητές ενισχύοντας το εσωτερικό κίνητρο του καθενός. 
Για τη δράση μας συνολικά μπορείτε δείτε περισσότερα στους υπερσυνδσμους: 

Teachers 4 Europe, ΕΡΑ Σερρών (15/5), Τελετή λήξης 16/5/2018 
https://www.youtube.com/watch?v=-U6ASVwviMo  

Teachers 4 Europe 2017-18, Καλωσόρισμα Τελετή λήξης, Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=admQF3OVPuo  

https://www.youtube.com/watch?v=-U6ASVwviMo
https://www.youtube.com/watch?v=admQF3OVPuo
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Teachers 4 Europe 2017-18, Τελετή λήξης Σερρών, Τετάρτη 16/5/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=IKSveyCJtDk&t=123s  

5. Προτάσεις 

Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια εμβάθυνσης και επέκτασης της θεματικής αυτής (της οδικής 

ασφάλειας) και στο μέλλον. Έτσι στις προθέσεις μας είναι οι μαθητές αυτοί, την επόμενη σχολική 
χρονιά στην Τετάρτη τάξη να μάθουν οικοδομώντας τη νέα γνώση να λειτουργούν μεταγνωστικά και 

να έχουν ολοένα πιο ενεργό και αυτόνομο ρόλο σε υλοποίηση παρόμοιας δράσης. Για παράδειγμα 

θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε στις Σέρρες το «Μήλο – λεμόνι», ένα νέο καινοτόμο βιωματικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας στον 

ενσωματωμένο υπερσύνδεσμο στη φράση «Μήλο – λεμόνι») από το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». 

6. Ευχαριστίες 
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Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών (https://serrescircuit.gr/) 

Δήμος Σερρών (https://www.serres.gr/)  & Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (https://kedis.gr/) 

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αστέρια (https://dipetheserron.gr/) 
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http://www.ert.gr/serres/
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Βιβλιογραφικές αναφορές (διαδίκτυο) 

Ελληνόγλωσση 

Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

https://europa.eu/european-union/index_el 

Η γωνιά των εκπαιδευτικών 
http://europa.eu/teachers-corner/home_el 

Η γωνιά του παιδιού 
http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 

http://www.ioas.gr/ 
Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 

https://serrescircuit.gr/ 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – οδική ασφάλεια 

 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_el 

Εκπαιδευτική τηλεόραση – κυκλοφοριακή αγωγή 
http://www.edutv.gr/index.php/kikloforiak-agogi 

Ξενόγλωσση 
Schulmaterial Modul 3: Mit dem Fahrrad unterwegs 

https://www.mobilekids.net/de/schulaktion/schulmaterial/modul-3-mit-dem-fahrrad- 

unterwegs 
 

 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ STE(A)M ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  
   

Κλαδά Ευαγγελία  

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 
Βρετουδάκη Ελένη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 3ης Ενότητας Ηρακλείου (Med, PhD) 
 

 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια η Νανοεπιστήμη και η Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ) αποτελούν σημείο 

επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας και στον χώρο της εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη εργασία 
έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη δυνατότητα εφαρμογής εννοιών που αφορούν τις «εννιά μεγάλες 

ιδέες» της Νανοεπιστήμης/Νανοτεχνολογίας, μέσω μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας (ΔΜΑ) 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επίσης, να παρουσιάσει εκπαιδευτικές πρακτικές σύμφωνες  με τη 

http://https/europa.eu/european-union/index_el
http://europa.eu/teachers-corner/home_el
http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm
http://www.ioas.gr/
http://https/serrescircuit.gr/
http://https/ec.europa.eu/transport/road_safety/home_el
http://www.edutv.gr/index.php/kikloforiak-agogi
http://https/www.mobilekids.net/de/schulaktion/schulmaterial/modul-3-mit-dem-fahrrad-unterwegs
http://https/www.mobilekids.net/de/schulaktion/schulmaterial/modul-3-mit-dem-fahrrad-unterwegs
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φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών προσανατολισμένες στις αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και 

Καινοτομίας (RRI). Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη σε νηπιαγωγείο της πόλης του 

Ηρακλείου μέσω της οποίας αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες αντίληψης και διερεύνησης των νηπίων 
σχετικά με τις ιδιότητες των υλικών από τον μακρό-μικρό-νανό-κόσμο. Τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της μαθησιακής ακολουθίας  ήταν πολύ ενθαρρυντικά σε ότι αφορά τις αντιληπτικές και 
διερευνητικές δυνατότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Με το πέρας της μελέτης τα νήπια 

ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν την ύπαρξη υλικών της τάξης μεγέθους «Νάνο». Επιπλέον,  φάνηκε 

να είναι ικανά να προβληματίζονται σχετικά με την επέκταση της Νανοτεχνολογίας στην καθημερινή 
τους/μας ζωή.  

 
Λέξεις κλειδιά: Μέγεθος «Νάνο», προσχολική ηλικία, Νανοεπιστήμη, Νανοτεχνολογία. 

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η διεθνής έρευνα ολοένα και περισσότερο υποστηρίζει τη σημαντικότητα της εμπλοκής των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας με την εκπαίδευση STE(A)M. Συχνά αναφέρεται ότι τα μικρά παιδιά 

είναι μηχανικοί, επιλύουν προβλήματα και εύκολα συνεργάζονται καταδεικνύοντας με αυτόν τον 
τρόπο τις δημιουργικές τους δυνατότητες (Stone-MacDonald et al., 2012). «STE(Α)M είναι ένα 

μαθησιακό περιβάλλον όπου οι μαθητές εξερευνούν, ανακαλύπτουν, οικοδομούν τη γνώση με τη 

χρήση πραγματικών προβλημάτων και καταστάσεων οι οποίες σχετίζονται με τα βιώματά τους» 
(President Council of Advisors on Science and Technology, 2010). Η προσέγγιση STE(A)M 

περιλαμβάνει τις Φυσικές επιστήμες, την Τεχνολογία, τις επιστήμες των Μηχανικών, τις Τέχνες και 
τα Μαθηματικά.  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην προσέγγιση STEM εμπεριέχει στη μεθοδολογία του τα «5 Ε» 

τα οποία στηρίζονται σε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το πώς μπορούν οι μαθητές να εργαστούν 
στο σχολείο με επιστημονικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικός καθώς 

τα ίδια τα παιδιά ανακαλύπτουν έννοιες, σχέσεις και ιδιότητες των υλικών εμπλεκόμενα βιωματικά 
και ερμηνεύοντας, στη συνέχεια, τα ευρήματά τους. Οι 5 φάσεις στην προσέγγιση STEM είναι: α) η 

εμπλοκή με τη διαδικασία, την ιδέα, τη δεξιότητα που πρέπει να μάθουν, β) η εξερεύνηση, όπου τα 

παιδιά διερευνούν στοιχεία του περιβάλλοντος τους και των υλικών που το συναποτελούν, γ) η 
εξήγηση, όπου τα παιδιά διερμηνεύουν τα ευρήματά τους και παρουσιάζουν τις νέες ανακαλύψεις 

τους αλλά και τις νέες δεξιότητες τους. Σε αυτό τα σημείο εισάγονται και νέοι όροι/λεξιλόγιο, δ) η 
επεξεργασία, η οποία αφορά στη βαθύτερη εμπλοκή των μαθητών με τις νέες διαδικασίες και έννοιες 

που κρύβονται πίσω από αυτές (σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν περισσότερο τα νέα δεδομένα) 

και ε) η αξιολόγηση, που έχει τη μορφή της αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης από συμμαθητές 
και τον/την εκπαιδευτικό της τάξης (Τζίρου & Καραπάνου, 2018).   

Η έρευνα των Pantoya et al. (2015) εστιάζει στη Μηχανική στο νηπιαγωγείο και εξετάζει τα 
κείμενα που υπάρχουν για την ανάπτυξη της Μηχανικής στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. 

Τονίζεται η έλλειψη σε κατάλληλα πληροφοριακά κείμενα γι’ αυτόν τον τομέα και την ηλικία. Σε 

άλλη μελέτη προτείνεται η εισαγωγή της ρομποτικής και της μηχανικής σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας (Sullivan & Bers, 2016). Προτείνεται, επίσης, η αξιοποίηση των ρομποτικών 

τεχνουργημάτων Bee-bot και KIBO  καθώς παρατηρήθηκε έλλειψη σε εργαλεία για μηχανική και 
προγραμματισμό στις μικρές ηλικίες. Οι συγκεκριμένες ρομποτικές κατασκευές παρέχουν τη 

δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών να εμπλακούν ενεργά σε ρομποτικές δραστηριότητες. Σε 
άλλη μελέτη, εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα ρομποτικής όπου αξιοποιήθηκαν τα Lego WeDo και το 

προγραμματιστικό περιβάλλον LabVIEW, μέσα από ένα πρόγραμμα 6 μαθημάτων για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Οι ερευνητές επικέντρωσαν την προσοχή τους κυρίως στη μηχανική και τη 
ρομποτική. Στις διαδικασίες στις οποίες δόθηκε περισσότερη έμφαση ήταν: α) στη μηχανική δόμηση 

του ρομπότ, β) στον προγραμματισμό του, και γ) στους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στις απλές 
μηχανές (Ιωάννου & Μπράτιτσης, 2017). 
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Η Νανοτεχνολογία αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας που στοχεύει στην κατανόηση φαινομένων 

και στον χειρισμό της ύλης σε επίπεδο ατόμων, μορίων και συστάδων μορίων. Οι ιδιότητες των προς 

μελέτη υλικών (της τάξεως 0.1 nm και 100 nm), διαφέρουν  σημαντικά από εκείνες της 
μακροσκοπικής κλίμακας. Σχετικά με το μέγεθος Νάνο οι Stevens et al. (2009) υποστηρίζουν πως 

παράγοντες όπως το μέγεθος και η κλίμακα βοηθούν στην περιγραφή της ύλης. Έτσι οι μαθητές 
μπορούν να κατανοήσουν ότι υπάρχουν μη ορατοί, με γυμνό  μάτι κόσμοι ακόμα και σε μικρή ηλικία. 

Ερευνητές της ΔΦΕ υποστηρίζουν τη εισαγωγή Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με 

έρευνα των Brooks και Brooks (1993) όταν το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών που 
διδάσκεται σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των μαθητών, το ενδιαφέρον τους για μάθηση 

αυξάνεται. Άρα, γνωρίζοντας οι μικροί μαθητές αντικείμενα Νανοτεχνολογίας που χρησιμοποιούνται 
ή χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή μπορεί αυτόματα να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους στις 

Φυσικές Επιστήμες.  

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του Νηπιαγωγείου (2011), τονίζεται η 
σπουδαιότητα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο αξιοποιώντας τη φυσική 

περιέργεια και δημιουργώντας εσωτερικά κίνητρα εμπλοκής στους μικρούς μαθητές. Στη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστημών περιλαμβάνονται στόχοι για το μακρόκοσμο και το  μικρόκοσμο (ΥΠΕΠΘ, 

2003). Σύμφωνα με τον Σπύρτου κ.α. (2018) η απουσία στόχων που αφορούν τον νανόκοσμο από τα 

ΑΠΣ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ίσως να οφείλονται στο γεγονός ότι οι ιδιότητες νανοϋλικών, 
όπως και το μέγεθος «Νάνο», απέχουν αρκετά από όλα όσα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν 

να αντιληφθούν με τις αισθήσεις τους εξαιτίας του πολύ μικρού τους μεγέθους.   
Με βάση τα παραπάνω  θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα η διερεύνηση των αντιληπτικών 

δυνατοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε σχέση με το μέγεθος «Νάνο» μέσα από 

καταστάσεις καθημερινής ζωής. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία 

● Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιληπτικών δυνατοτήτων παιδιών 

προσχολικής ηλικίας μέσα από διαδικασίες ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης σχετικά με  τον 
χώρο του Νανόκοσμου και τη Νανοτεχνολογία.  

● Στόχοι  

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώχθηκε: 

Η βιωματική εμπλοκή των παιδιών σε επιστημονικού τύπου διερευνήσεις με βάση τη 

Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία: (α) Σχεδιάστε, (β) Αναπτύξτε, (γ) Εφαρμόστε και (δ) 
Αξιολογήστε. 

Η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην επαγωγική και αποκλίνουσα σκέψη. 
Η προσέγγιση της κλίμακας και του μεγέθους «Νάνο» με διεπιστημονικό και διαθεματικό 

τρόπο. 

● Σύνδεση στόχων διαθεματικών δραστηριοτήτων με το ΔΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου: 

Το μέγεθος «Νάνο» μέσα από το πρόγραμμα της Γλώσσας: 

Να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με το μέγεθος των υλικών 
που υπάρχουν γύρω τους. 

Να προσπαθήσουν να  διαβάσουν και να γράψουν τη λέξη «Νάνος» και «Γίγαντας». 
Να μάθουν νέο λεξιλόγιο σχετικό με τις έννοιες που διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία. 

Το μέγεθος «Νάνο» μέσα από το πρόγραμμα των Μαθηματικών: 

Να ταξινομήσουν, να σειροθετήσουν αντικείμενα με βάση το μέγεθός τους. 
Να οργανώσουν σε πίνακα αντικείμενα που ανήκουν στον μάκρο-μίκρο-νάνο κόσμο. 
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Το μέγεθος «Νάνο» μέσα από το πρόγραμμα  των Φυσικών Επιστημών: 

Να παρατηρήσουν μικρά αντικείμενα με μεγεθυντικό φακό. 

Να επισκεφτούν μικροβιολογικό εργαστήριο και να παρατηρήσουν στοιχεία με το 
μικροσκόπιο. 

Να διευρύνουν τη σκέψη τους σε σχέση με τα στοιχειωδέστερα υλικά του περιβάλλοντός τους.  
Το μέγεθος «Νάνο» μέσα από το πρόγραμμα  Παιδί, Δημιουργία και Έκφραση: 

Να αναζητήσουν και να παρατηρήσουν πίνακες ζωγράφων με το θέμα «Νάνοι». 

Να ζωγραφίσουν τελείες νάνους και τελείες γίγαντες. 
Να «ταξιδέψουν» με την φαντασία τους μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τη μουσική σε 

χώρες όπου υπάρχουν γίγαντες και νάνοι. 
Το μέγεθος «Νάνο» μέσα από το πρόγραμμα  της Πληροφορικής: 

Να χρησιμοποιούν διάφορα λογισμικά προκειμένου ν’ αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης 

των τεχνολογικών επιτευγμάτων ως εργαλείο για  να εμπεδώσουν την έννοια «Νάνο». 
Να αναζητήσουν πληροφορίες για το μέγεθος «Νάνο» στο διαδίκτυο. 

Να κατανοήσουν μέσα από σχετικά βίντεο φυσικές εξελικτικές διαδικασίες (π.χ. εξέλιξη από 
τον σπόρο στο φυτό). 

Να προγραμματίσουν ένα ρομπότ τύπου Bee-bot να κινηθεί και λογισμικά. 

● Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 

Προκειμένου να υποστηριχτούν τα νήπια στην εμπέδωση του μεγέθους «Νάνο» αξιοποιήθηκαν 

μια σειρά από προγραμματιζόμενα  παιχνίδια  τύπου  Logo,  τα  οποία  βρίσκουν  ιδιαίτερη εφαρμογή 
στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία όπως το Bee-bot, (Komis & Misirli, 2011).  Η  

εφαρμογή  της  εκπαιδευτικής  ρομποτικής  στο  νηπιαγωγείο  σχετίζεται με τη χρήση της ως 

παιδαγωγικό μέσο για την εξοικείωση με παιγνιώδη τρόπο των νηπίων με τις έννοιες του 
προγραμματισμού και της επεξεργασίας δεδομένων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά ανοικτού 

τύπου kidspiration - λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης- όπου οι μαθητές σύνδεσαν εικόνες 
και λέξεις σχετικές με την έννοια «Νάνο», Tux Paint - λογισμικό ζωγραφικής- όπου τα παιδιά 

ζωγράφισαν εργαλεία που βοηθούν στη διερεύνηση των νανοσωματιδίων, αλλά και κλειστού τύπου 

λογισμικά (εκπαιδευτικό παιχνίδι στη ψηφιακή πλατφόρμα wordall) όπου τα παιδιά ομαδοποίησαν 
εικόνες από τον μακρό-μικρό-νανόκοσμο. 

● Ερευνητικά ερωτήματα για την γνωστική κινητοποίηση των παιδιών 

Στην αρχή του προγράμματος τα νήπια εκφράστηκαν ελεύθερα με στόχο την αποτύπωση των 

αρχικών αναπαραστάσεων και των πιθανών παρανοήσεων τους με βάση τρεις ερωτήσεις: 

Ποιο νομίζεις ότι είναι το στοιχειωδέστερο υλικό που μπορείς να δεις με γυμνό μάτι; 
Πιστεύεις πως υπάρχει κάτι μικρότερο που δεν μπορείς να δεις με “γυμνό μάτι;” 

Πως μπορούμε να δούμε ένα νανοσωματίδιο; 

● Διαδικασία Έρευνας 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) επιδιώχθηκε η 

οργάνωση αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων προκειμένου τα νήπια να αντιληφθούν την 
πραγματική έννοια «Νάνο» αποκαθιστώντας τις πιθανές παρανοήσεις που μπορεί να έχουν γύρω από 

το θέμα. 
Η μεθοδολογική́ προσεγγιση της μαθησιακής ακολουθίας βασίστηκε στη βιωματική́ μάθηση 

μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Βασιζόμενοι στη θεωρία της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» 
δόθηκαν ευκαιρίες στα νήπια να βιώσουν προκλήσεις λίγο πάνω από το ατομικό επίπεδο των 

ικανοτήτων τους (Χατζηγεωργίου, 1998).  

Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση της μαθησιακής ακολουθίας «Σχεδιάστε» πραγματοποιήθηκε 
από κοινού με τις εκπαιδευτικούς και τα νήπια ένα ιστόγραμμα διερεύνησης βασιζόμενοι στις αρχικές 

πιθανές παρανοήσεις τους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους αλλά και τους βασικούς στόχους της 
μαθησιακής ακολουθίας. Στη δεύτερη φάση της μαθησιακής ακολουθίας «Αναπτύξτε» ξεκίνησε με 
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σκόπιμες αναγνώσεις παραμυθιών που εστίαζαν στην αντίληψη μεγεθών, όπως: «Ο 

Γλετζοφλέβαρος» κ.ά. Στη συνέχεια,  αποτυπώθηκαν οι προγενέστερες γνώσεις των νηπίων γύρω 

από το θέμα. Συγκεκριμένα, τα νήπια ρωτήθηκαν: α) ποιο πιστεύουν ότι είναι το στοιχειωδέστερο 
υλικό που γνωρίζουν, β) τι πιστεύουν ότι  αντιπροσωπεύει/αναπαριστά η λέξη/έννοια «Νάνο» και γ) 

αν πιστεύουν ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είναι ορατά με «γυμνό μάτι» κ.λπ. Όλες οι απαντήσεις 
των παιδιών καταγράφηκαν, ενώ τους ζητήθηκε να διερευνήσουν περαιτέρω το θέμα, στο σπίτι, με 

τη βοήθεια της οικογένειας τους. Τις επόμενες ημέρες και για μία εβδομάδα τα παιδιά έφεραν από το 

σπίτι τους εικόνες, παραμύθια κ.ά. σχετικά με το θέμα και τους ζητήθηκε εκ νέου να εκφράσουν τις 
απόψεις τους γύρω από το στοιχειωδέστερο υλικό του μακρόκοσμου. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν 

στο αύλειο χώρο του σχολείου και αναζήτησαν το μικρότερο αντικείμενο που υπάρχει. Τα ευρήματά 
τους παρουσιάστηκαν από τους ίδιους στην ολομέλεια της τάξης (πέτρα, χαλίκι, ψίχουλο, χώμα κ.α.).   

Στην τρίτη φάση της μαθησιακής ακολουθίας «Εφαρμόστε»  πραγματοποιήθηκαν 

οργανωμένες δραστηριότητες από τις εκπαιδευτικούς με υποστηρικτικό οπτικοακουστικό υλικό 
(βίντεο και εικόνες με εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στο διάστημα, την Ιατρική και την 

καθημερινή ζωή) σε μια προσπάθεια προσέγγισης του μεγέθους και της έννοιας «Νάνο». Οι 
οργανωμένες δραστηριότητες διήρκεσαν μια εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας οι αντιλήψεις 

των παιδιών άρχισαν σταδιακά να αναδιαμορφώνονται καθώς κατανοούσαν μέσα από τις 

διερευνητικές τους προσπάθειες ότι υπάρχουν υλικά τα οποία δεν είναι ορατά με «γυμνό μάτι» π.χ. 
ιοί και μικρόβια. Προβληματισμένα στη συνέχεια, για τους πιθανούς τρόπους διερεύνησης και 

παρατήρησης αυτών των στοιχειωδών υλικών εκφράστηκε η πρόταση (από νήπιο) της επίσκεψης σε 
χώρο (εργαστήριο) όπου μπορούν να δουν πολύ μικρά αντικείμενα με τη βοήθεια ενός ειδικού 

οργάνου. Έτσι η ολομέλεια αποφάσισε να οργανώσει, με την βοήθεια των εκπαιδευτικών, μια 

επίσκεψη.  
 Η επίσκεψη στο μικροβιολογικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες και 

αφού μίλησαν με τον μικροβιολόγο, τους δόθηκε η δυνατότητα να παρατηρήσουν με τη βοήθεια 
ειδικών πλακιδίων, ιούς και άλλα μικρόβια που «αρρωσταίνουν» το σώμα μας.  Τα περισσότερα 

παιδιά κατανόησαν ότι υπάρχουν υλικά μικρότερα του μακρόκοσμου αλλά και του μικρόκοσμου τα 

οποία ανήκουν στον νανόκοσμο. Τα νήπια ενθουσιάστηκαν με το μικροσκόπιο μέσω του οποίου 
ξεδιπλώθηκαν εντυπωσιακές εικόνες που πριν δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι υπάρχουν. Στη 

συνέχεια, δραστηριοποιήθηκαν σε παιχνίδια ταξινόμησης και διάκρισης με το  Beebot και με τα 
προαναφερόμενα λογισμικά kidspiration, Tux Paint και wordall. 

Στην τελευταία φάση της μαθησιακής ακολουθίας «Αξιολόγηση» παρά το γεγονός ότι 

εξαιρετικά δύσκολο, ως εγχείρημα, η προσέγγιση της έννοιας «Νάνο» με παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, φαίνεται να κινητοποιήθηκε έντονα το ενδιαφέρον τους εμπλέκοντας και την οικογένειά 

τους στην αναζήτηση και παρουσίαση των σχετικών με το θέμα πληροφοριών. Επίσης, έδειξαν 
έντονο ενδιαφέρον για τις δράσεις που εμπεριείχαν συστηματικές παρατηρήσεις με το μικροσκόπιο 

αλλά και τον μεγεθυντικό φακό καθότι,  όπως ανέφεραν, ένιωθαν «μικροί επιστήμονες»! Τέλος, 

αντιλήφθηκαν και κατανόησαν ότι υπάρχουν υλικά τόσο μικρά τα οποία δεν μπορούμε να τα 
εντοπίσουμε με «γυμνό μάτι».   

Οι δραστηριότητες εμπέδωσης πραγματοποιήθηκαν, επίσης, με την χρήση των νέων 
τεχνολογιών αλλά και φύλλων εργασίας. Με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες  τα παιδιά 

κατάφεραν να εξάγουν τα συμπεράσματά τους, να ομαδοποιήσουν αντικείμενα του μακρόκοσμου, 
του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου και να διακρίνουν αντικείμενα που είναι ορατά με «γυμνό  

μάτι», με μεγεθυντικό φακό και με μικροσκόπιο. 

● Διάρκεια, οργάνωση και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Διάρκεια της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) ήταν ένας μήνας και η τάξη 

οργανώθηκε και εμπλουτίστηκε με διάφορα υλικά όπως βιβλία, εικόνες, μικροσκόπιο, μεγεθυντικούς 
φακούς και φυσικά υλικά. 

● Συνολική Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 
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Οι διαδικασίες αξιολόγησης, εμπέδωσης και επέκτασης του εν λόγω προγράμματος 

αποτυπώθηκαν ως εξείς: Η πλειονότητα των παιδιών έδειξε έντονο ενθουσιασμό και συμμετείχαν 

ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επίσης, αναζητούσαν συχνά πληροφορίες στο 
διαδίκτυο σχετικές με το μέγεθος «Νάνο» και αναζητούσαν στην καθημερινότητά τους αντικείμενα 

που δεν ήταν ορατά με γυμνό  μάτι για αρκετό καιρό μετά, επεκτείνοντας τη νεοαποκτηθείσα γνώση 
σε νέες καταστάσεις και πλαίσια. Επιπλέον, αντιλήφθηκαν σε ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό τις 

αισθητηριακές μας αδυναμίες και κατανόησαν ότι οι αδυναμίες αυτές αποκαθίστανται σε μεγάλο 

βαθμό με τη χρήση έξυπνων τεχνουργημάτων όπως το μικροσκόπιο.  

● Επέκταση της μαθησιακής ακολουθίας: από το «Νάνο» μέγεθος στη Νανοτεχνολογία 

Στα πλαίσια της επέκτασης του διδακτικού σεναρίου προτάθηκαν εκπαιδευτικές πρακτικές 
προσανατολισμένες στις αρχές  της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI). Συγκεκριμένα, μετά 

την ολοκλήρωση της μαθησιακής ακολουθίας όπου τα παιδιά αντιλήφθηκαν την ύπαρξη σωματιδίων 

στο μέγεθος «Νάνο», η συζήτηση επεκτάθηκε και στην εφαρμογή της Νανοτεχνολογίας στην 
καθημερινή ζωή όπου πραγματοποιήθηκαν περεταίρω προβληματισμοί σχετικοί με τις θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις, στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, από τη χρήση των νανοϋλικών. 
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν εικόνες εφαρμογής της Νανοτεχνολογίας σε διάφορους τομείς της 

ζωής όπως την Ιατρική, το διάστημα, την πληροφορική και στο χώρο των καλλυντικών αλλά και οι 

επιπτώσεις αυτών των εφαρμογών.  
Ως εμπέδωση αξιοποιήθηκε ένας πίνακας διπλής εισόδου όπου καταγράφηκαν οι επιλογές των 

παιδιών σχετικά με τις επιμέρους εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας απαντώντας στο ερώτημα: «Ποια 
ήταν κατά την άποψή τους η πιο ενδιαφέρουσα και γιατί». Κατόπιν, μέσω ενός διαμορφωμένου 

φανταστικού σεναρίου σε εξέλιξη τα παιδιά κλήθηκαν να πάρουν αιτιολογημένες αποφάσεις, σε 

σκόπιμα διλήμματα, με βάση τις πρόσφατα διαμορφωμένες απόψεις τους σχετικά με το θέμα.   

2.2. Αποτελέσματα 

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιληπτικών δυνατοτήτων 
παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από διαδικασίες ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης σχετικά 

με  τον χώρο του Νανόκοσμου και τη Νανοτεχνολογία.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ενώ στην αρχή της μελέτης ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των 
παιδιών ονόμασε ως μικρότερα αντικείμενα συγκεκριμένα στοιχεία του μακρόκοσμου, με το πέρας 

της, το ίδιο σημαντικό ποσοστό αναθεώρησε τις αρχικές του απόψεις και κατανόησε ότι τα πιο μικρά 
αντικείμενα δεν ανήκουν στο χώρο του μακρόκοσμου ή του μικρόκοσμου αλλά σε κάποιον άλλο 

χώρο, τον χώρο του νανόκοσμου, όπου εκεί βρίσκονται τα μικρότερα υλικά τα οποία δεν είναι ορατά 

με «γυμνό μάτι».  
Στη δεύτερη ερώτηση, η οποία αφορούσε στο αν τα παιδιά γνωρίζουν ότι υπάρχουν μικρά 

αντικείμενα τα οποία δεν είναι ορατά με «γυμνό μάτι», στην αρχική φάση της μελέτης η πλειονότητα 
των παιδιών απάντησαν αρνητικά. Δεν ίσχυε όμως το ίδιο με το πέρας της όπου ένα συντριπτικό 

ποσοστό παιδιών αντιλήφθηκε ότι υπάρχουν και όρισαν ως το στοιχειωδέστερο υλικό  το «Νάνο». 

Σε σχέση με το τρίτο ερώτημα το οποίο αφορούσε στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι 
επιστήμονες για να παρατηρήσουν ένα νανοσωματίδιο, ενώ αρχικά, τα παιδιά αγνοούσαν την ύπαρξη 

επιστημονικών εργαλείων παρατήρησης, στην πορεία, έμαθαν ότι υπάρχουν, τα γνώρισαν, 
πειραματίστηκαν, με αποτέλεσμα, στο πέρας της μαθησιακής ακολουθίας, οι απόψεις τους να 

μεταστραφούν σε σημαντικό ποσοστό. 
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Πίνακας 1: Συνολικός Πίνακας αποτελεσμάτων 

 

Ερωτήσεις πριν  μετά  

Ποιο είναι το στοιχειωδέστερο υλικό;  αντικείμενα 

μακρόκοσμου 
(90%) 

Νανοσωματίδιο 

(90%) 

Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να δεις; 
Όχι (87%) Ναι (92%) 

Πως μπορούμε να δούμε ένα Νανοσωματίδιο; 
με το μάτι 

(95%) 

με το 
μικροσκόπιο 

(90%) 

2.3. Συζήτηση 

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, ενώ οι αρχικές αναπαραστάσεις των νηπίων ήταν 

μακριά από την έννοια «Νάνο» κατάφεραν να αναθεωρήσουν τις αρχικές τους απόψεις και να 
αντιληφθούν πως στον νανόκοσμο υπάρχουν μικρότερα υλικά τα οποία δεν είναι ορατά με «γυμνό 

μάτι». Κατά συνέπεια, παρέχοντας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναπτυξιακά κατάλληλα 
ερεθίσματα, η μάθηση προηγείται της ανάπτυξης διαδραματίζοντας κυρίαρχο ρόλο γι’ αυτήν  

(Χατζηγεωργίου, 1998). 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, ενώ οι  μικροί  μαθητές δεν μπορούσαν να αντιληφθούν 
αντικείμενα που δεν  βλέπουν με «γυμνό μάτι», ενθουσιάστηκαν ανακαλύπτοντας έναν καινούργιο 

κόσμο ονομάζοντας νανοσωματίδιο το στοιχειωδέστερο υλικό. Άρα, η  εισαγωγή εννοιών ΝΕ-Τ στην 
προσχολική εκπαίδευση μπορεί  να αποκτήσει ρεαλιστικές διαστάσεις εάν κινηθούμε πάνω στους 

άξονες που προτείνονται για την προσέγγιση STE(Α)M (εμπλοκή,  εξερεύνηση,  εξήγηση,  

επεξεργασία,  αξιολόγηση) στις μικρές ηλικίες μαθητών (Τζίρου & Καραπάνου, 2018).  
Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, τα νήπια αναγνώρισαν το μικροσκόπιο ως εργαλείο 

παρατήρησης του νανόκοσμου. Οι μικροί μαθητές αντιλήφθηκαν το μέγεθος «Νάνο» ως κάτι πολύ 
μικρό, επηρεασμένοι, αρχικά, από την ανάγνωση  κειμένων παιδικής λογοτεχνίας και στη συνέχεια, 

από τους σχετικούς πειραματισμούς τους. Τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με τα ευρήματα της 

μελέτης των  Πέικου, Μάνου και Σπύρτου (2015) όπου καταδείχθηκε ότι οι μικροί μαθητές 
συσχετίζουν τη «Νανοτεχνολογία» με κάτι πολύ μικρό μέσα από διερευνητικές διεργασίες και 

καταστάσεις προβληματισμού.  
Τα τελευταία χρόνια έρευνες τονίζουν τα οφέλη της χρήσης νέων ψηφιακών εργαλείων στην 

εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς οι μικροί μαθητές μπορούν να επιλύουν 

προβλήματα, να συνεργάζονται και να δημιουργούν (Stone-MacDonald et al., 2012). Έτσι και στην 
παρούσα μελέτη τα λογισμικά και το Bee-bot που αξιοποιήθηκαν για την εμπέδωση των νέων 

γνώσεων και εννοιών ήταν πολύ λειτουργικά, αποτελεσματικά και ευχάριστα για τα μικρά παιδιά. 
Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες οι οποίες αφορούν την εφαρμογή της Ν-ΕΤ μέσω των STE(A)M 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι στα πρώτα τους βήματα, φαίνεται να αναπτύσσεται σταδιακά 

έντονο ενδιαφέρον και να υποστηρίζεται ολοένα και περισσότερο η αναγκαιότητα εισαγωγής τους 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Hingant & Able, 2010. Jones et al., 2013. Laherto, 2011). Η 

συγκεκριμένη αναγκαιότητα βασίζεται στα πολλαπλά οφέλη και τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας όταν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διερευνητικές διαδικασίες 

καθότι αναπτύσσονται τόσο οι ατομικές όσο και οι κοινωνικές τους δεξιότητες (Torres-Crespo et al., 

2014.  Stone-MacDonald, 2012). 
Η παρούσα μελέτη ευθυγραμμίζεται με άλλες σχετικές οι οποίες υποστηρίζουν ότι είναι εφικτό 

να εφαρμοστούν στην Α/θμια τουλάχιστον οι 4 από τις 9 Μεγάλες Ιδέες της N-ET και συγκεκριμένα: 
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«Το μέγεθος και η κλίμακα», «Οι ιδιότητες των υλικών με βάση το μέγεθος», «Εφαρμογές των Ν-

ΕΤ» και «Τα όργανα» (Blonder & Sakhnini, 2012. Huang et al. 2011). 

Τέλος, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας εμπεριέχουν τον περιορισμό της αδυναμίας 
γενίκευσης καθότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό δείγμα παιδιών (Ν=20) τα οποία δεν 

επιλέχθηκαν με διαδικασίες τυχαίας δειγματοληψίας. Μας παρείχαν όμως μια εικόνα για το αν τα 
παιδιά ανάλογης ηλικίας είναι ικανά να αντιληφθούν έννοιες και στοιχεία από τον χώρο του 

νανόκοσμου.  
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ WEB 2.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
 

Κλημεντιώτη Χριστίνα 

Dr. Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκσυγχρόνισαν την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών γίνεται προτεραιότητα στο σημερινό 
δημοτικό σχολείο. Πλέον, οι ίδιοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, ενώ ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να 
καταγράψει τις στάσεις των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Γ’ και Δ’ τάξης σε σχέση με 

τα εκπαιδευτικά εργαλεία Web 2.0. Παράλληλα, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια 

διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση (project), στην οποία αξιοποιήθηκε η εικονική περιήγηση στο 
μουσείο της Ακρόπολης, μέσω του εργαλείου Google Art and Culture. Σκοπός της έρευνας είναι να 

αναδείξει την εκπαιδευτική αξία των εργαλείων αυτών και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην 
εκπαιδευτική πράξη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Project Based Learning, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, 
Μουσειακή Αγωγή 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους  Chapman, Περικλέους, Υακίνθου, Τζελάλ (2012) βασικός σκοπός των 

δράσεων που σχετίζονται με τη μουσειακή αγωγή είναι η καλλιέργεια της ιστορικής ενσυναίσθησης, 

δηλαδή, για να εξηγηθούν οι συμπεριφορές των ανθρώπων στο παρελθόν πρέπει να ληφθούν υπόψη 
οι διαφορετικές ιδέες / πεποιθήσεις που είχαν για τον κόσμο, καθώς και το διαφορετικό ιστορικό 

πλαίσιο – συγκείμενο, στο οποίο έζησαν. Η εμπλοκή των ψηφιακών μέσων στο χώρο της μάθησης 
και κατ’ επέκταση στη μουσειακή αγωγή, δημιουργούν νέες συνθήκες και προσφέρουν ποικιλία 

τομέων και δράσης. Οι Σοφός και Kron (2010) θεωρούν πως τα ψηφιακά μέσα (Η/Υ, Διαδίκτυο) 

ανήκουν στα τεταρτογενή μέσα, τα οποία εισάγουν πρωτοποριακές εφαρμογές όπως είναι για 
παράδειγμα η ηλεκτρονική μάθηση από απόσταση. Σε αυτό το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται, οι 

Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) εντάσσονται στη διδακτική καθημερινότητα των μαθητών και γνωρίζουν 
πολύ μεγάλη αποδοχή από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κουστουράκης, & 

Παναγιωτακόπουλος, 2008) αφού τους ενεργοποιούν και καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στη 

μάθηση. 

1.1.  Web 2.0 εργαλεία 

Η αξιοποίηση εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών συμβάλλουν στη συστηματοποίηση της 
μάθησης και επικεντρώνονται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών, με στόχο να αποκτήσουν 

αβίαστα τη νέα γνώση, μέσα από τη συμμετοχή και τη συνεργασία. Οι εφαρμογές Web 2.0 είναι 

διαδικτυακά (Web based) περιβάλλοντα μάθησης που διευκολύνουν τη διάδραση μεταξύ των 
συμμετεχόντων (Hui-Chun, Gwo-Jen, Chin-Chung & Nian-Shing, 2009). Η φιλοσοφία των 

εφαρμογών του Web 2.0 προσφέρει υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις τόσο σημαντική ευελιξία στον 
τόπο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησης, με στόχο την οικοδόμηση της γνώσης (Αναστασιάδης, 

2007) όσο και την ανάπτυξη της διερευνητικής και κριτικής σκέψης των μαθητών (Κωστούλα & 
Μακράκης, 2006). Η παιδαγωγική αξία των εργαλείων, κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων, 

έγκειται στην ανάδειξη εννοιών όπως συνεργασία, επικοινωνία, μάθηση, αλληλεπίδραση, 
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στοχασμός, συνεχής βελτίωση, έλεγχος των λαθών και ανατροφοδότηση (Su & Beaumont, 2010). O 

όρος Web 2.0, χρησιμοποιείται, για να περιγράψει τη δεύτερη γενιά υπηρεσιών διαδικτύου που 

εστιάζει στη δυνατότητα των χρηστών να διαμοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται 
διαδικτυακά, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες για κάποιον να δημιουργήσει και να 

συμμετάσχει στη συνεργατική μάθηση, πολλαπλασιάζοντας τις ευκαιρίες για γνώση (Jenkins, 2006). 
Η μεγάλη απήχηση που διαπιστώνεται αναφορικά με τη χρήση του Web 2.0 σχετίζεται με τις βασικές 

αρχές του: 

• Το ανοιχτό περιεχόμενο: την άμεση δηλαδή, πρόσβαση από όλους τους χρήστες και την 

επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου από όλους τους χρήστες ανά πάσα στιγμή (Conole & 
Alevizou, 2010) 

• Τον διαμοιρασμό του περιεχομένου και τη συνεργασία, στο πλαίσιο των οποίων οι ομάδες 

των χρηστών μπορούν να είναι πιο παραγωγικές όταν μοιράζονται ιδέες ή εργάζονται 

συλλογικά (Rollett et al., 2007) 

• Την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση: Και τα δύο είναι βασικά χαρακτηριστικά των web 

2.0 εργαλείων, αφού παρέχονται στους χρήστες ευκαιρίες για πρόσβαση και επικοινωνία στην 

αναζήτηση της γνώσης (O’ Reilly & Battelle, 2009) 

Εξαιτίας της διαφοροποίησης των μέσων, δηλαδή των εργαλείων του Web 2.0, και των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών τους ανάλογα με τη χρησιμότητα τους, διακρίνονται σε διαφορετικές 
κατηγορίες. Μια από τις κατηγορίες Web 2.0 εργαλείων, που αναδεικνύει τον εκπαιδευτικό τους 

ρόλο και αξιοποιείται για την ενίσχυση της μουσειακής αγωγής είναι τα ψηφιακά – εικονικά μουσεία 

και οι εικονικές περιηγήσεις. 

1.2.  Εικονικό Μουσείο και Εικονική Περιήγηση 

Ο κοινωνικός ρόλος εν γένει του Μουσείου είναι η εκπαίδευση. Φθάσαμε λοιπόν στη σύνδεση 
του Μουσείου με την κοινωνία και ειδικότερα στη σύνδεση του Μουσείου με το Σχολείο 

(Χατζηνικολάου, 2001). Η ποιοτική μουσειακή εκπαίδευση στηρίζεται σε μια επικοινωνιακή και 

εποικοδομητική εμπειρία (Serota, 1999). Στόχος του σύγχρονου μουσείου είναι να συλλέγει, να 
διατηρεί και να ερευνά την πολιτιστική κληρονομιά και ακόμη να ερμηνεύει, να εκπαιδεύει, να 

ψυχαγωγεί. Αποτελεί μέσο για τη δια βίου αγωγή και εκπαίδευση. Η εικονική περιήγηση εξυπηρετεί 
την ενεργό δράση του μαθητή ακόμα κι αν δεν προσέρχεται με φυσική παρουσία σε έναν μουσειακό 

ή πολιτισμικό χώρο. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των εικονικών μουσείων στη σχολική τάξη παρέχει 
γνωστικά οφέλη στους μαθητές, με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση τους απέναντι στα 

πολιτισμικά εκθέματα. Το μουσείο, ως φυσικός χώρος λειτουργεί σαν ένα περιβάλλον μάθησης που 

υποστηρίζει την ενεργητική – βιωματική μάθηση, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η προσωπική 
έκφραση των απόψεων, η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, η συναισθηματική εμπλοκή και η 

ψυχαγωγία (Rietschel, 2004; Hooper-Greenhill, 2007). 
Με τον όρο «εικονικό μουσείο» (virtual museum) υποδηλώνεται η δημιουργία αντίγραφου ενός 

πραγματικού μουσείου που αξιοποιεί την τεχνολογία ως μέσο για τη διαδικασία της ψηφιοποίησης 

των πληροφοριών. Το εικονικό μουσείο αποτελεί μία συλλογή ψηφιακών αντικειμένων τα οποία 
παρέχονται στους χρήστες με μία ποικιλία μέσων και τρόπων πρόσβασης που υπερβαίνουν τις 

παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες, αφού αυτοί είναι 
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (Schweibenz, 2004). Σε ένα εικονικό 

μουσείο ο χρήστης μπορεί απλά να περιοριστεί στην παρατήρηση των εκθεμάτων, τα οποία ενδέχεται 

να περιλαμβάνουν ένα κείμενο ή έναν υπερσύνδεσμο που θα οδηγεί σε πληροφορίες για τα εκθέματα, 
ή να αλληλεπιδράσει με το εικονικό περιβάλλον ή με αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό. Στόχος των 

εικονικών μουσείων είναι να δημιουργηθεί μια θετική στάση απέναντι στα μουσεία και όχι να 
αντικαταστήσουν τα φυσικά (Sylaiou, et al., 2005). Όπως όλα τα εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών, 

έτσι και τα εικονικά μουσεία λειτουργούν συμπληρωματικά και βοηθητικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
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Το πιο σημαντικό από τα πλεονεκτήματά του είναι ότι προάγει την πρόσληψη της γνώσης και 

τη μάθηση μέσα από την αυτενέργεια. Ο μαθητής χρήστης γίνεται ικανός με την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού να προσεγγίσει πολύπλευρα τα εκθέματα. Ενημερώνεται άμεσα για τις διαστάσεις, τα 
υλικά, τα ιστορικά και αισθητικά στοιχεία, για τους δημιουργούς και την εποχή (Kiourt, et al., 2015; 

Γλύτση, et. al., 2002). Η ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω των εφαρμογών της εικονικής 
πραγματικότητας δίνει την ευκαιρία στους μαθητές, να γνωρίσουν μη προσβάσιμους πραγματικούς 

χώρους και αντικείμενα.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω το εικονικό μουσείο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την 
εκπαίδευση. Η μάθηση προωθείται μέσω διάδρασης με το περιβάλλον και ο μαθητής διερευνά και 

ανακαλύπτει τη νέα γνώση. Στόχος της διερευνητικής προσέγγισης είναι να προωθηθεί η αυτόνομη 
και πραγματική μάθηση και να γίνουν ικανοί οι μαθητές να φτάσουν στη μεταγνώση.  

1.3.  Project Based Learning 

Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε σε μια διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση (project). Η 
μέθοδος project είναι μια μορφή με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο που μπορεί να υλοποιηθεί 

στο σχολείο, αλλά και εκτός αυτού και συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας. Με τον τρόπο αυτό, ο 
εκπαιδευτικός περιορίζεται στην καθοδήγηση και το συντονισμό του έργου των ομάδων και 

παρεμβαίνει μόνο όταν οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια (Kirschner et al., 2006). Εργαλεία της 

προσέγγισης αυτής είναι η βιωματική μάθηση, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις 
δραστηριότητες, ο σχεδιασμός της προσωπικής τους μάθησης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

και η εξατομίκευση της διδασκαλίας (Minner et al., 2010; Ματσαγγούρας, 2000). Σύµφωνα µε τον 
Χρυσαφίδη (2002), η µέθοδος Project είναι ένα πλέγµα διδακτικών διαδικασιών που έχουν ως 

αφόρµηση βιωµατικές καταστάσεις. Η γνώση µπαίνει στην υπηρεσία της αναζήτησης και της 

προβληµατικής των µελών της οµάδας. Με τη μέθοδο project, ο µαθητής µαθαίνει να προσεγγίζει 
την επιστηµονική αλήθεια µέσα από ατοµικές και οµαδικές αναζητήσεις, να µοιράζεται τη χαρά της 

επιτυχίας και να νιώθει τη χαρά της συµβολής, που ενισχύει το αυτοσυναίσθηµά του. 

1.4.  Η εκπαιδευτική δράση 

Το  αντικείμενο της εκπαιδευτικής  δραστηριότητας αναφέρεται στο μάθημα της Ιστορίας Γ  ́

και Δ΄ τάξεων. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή με το σχολικό Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών και το Δ.Ε.Π.Π.Σ..  

 
Τα στάδια της εν λόγω εκπαιδευτικής δράσης ήταν: 

• 1η Φάση: Αφόρμηση της παρούσας δράσης αποτέλεσε το κείμενο από τη Γλώσσα της Δ΄ 

Δημοτικού «Η ελιά δώρο της Αθηνάς» από την ενότητα «Η ελιά». Οι μαθητές διατύπωνουν 

ερωτήσεις μελετώντας το μύθο της Αθηνάς και του Ποσειδώνα. Ακολουθεί συζήτηση πάνω 
στη χρησιμότητα των δώρων του κάθε θεού. Έπειτα καταγράφουν τις δικές τους προτιμήσεις 

και αναπτύσουν τα επιχειρήματά τους. 

• 2η Φάση: Εικονική Περιήγηση: Οι μαθητές παρακολουθούν οπτικοακουστικό υλικό σχετικό 

με την Αθήνα των Κλασικών Χρόνων, τη θεά Αθηνά και το νέο μουσείο της Ακρόπολης. 

Ακολουθεί συζήτηση, και ανταλλαγή απόψεων για τις εμπειρίες των μαθητών από επισκέψεις 
σε αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία. Έπειτα χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων και με 

τη βοήθεια του διαδικτύου διενεργούν εικονική περιήγηση μέσω της εφαρμογής Google Art 
Project (Εικόνα 1). Κάθε ομάδα αναλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατά τη 

διάρκεια της εικονικής περιήγησης στο μουσείο και αξιοποιεί την εφαρμογή για να βρει 

πληροφορίες για τα εκθέματα. Οι μαθητές εντοπίζουν τα εκθέματα και καταγράφουν τις 
πληροφορίες στα φύλλα εργασίας (Εικόνα 2) με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. 
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Εικόνα 1: Google Art Project 

 

 

Εικόνα 2: Δείγμα από τα Φύλλα Εργασίας που δημιουργήθηκαν για τη δράση 

 

• 3η Φάση: Αξιολόγηση: Στο πλαίσιο μιας ολικής αξιολόγησης, οι μαθητές καλούνται να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο και να αξιολογήσουν την παρούσα δράση. Τα πεδία 

αξιολόγησης της παρούσας δράσης είναι: α) η εμπλοκή και η συμμετοχή των μαθητών στις 
δραστηριότητες, β) η συνεργασία, γ) η κατανόηση και η ενσυναίσθηση και δ) η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων. 

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η μέθοδος συλλογής των αποτελεσμάτων έγινε με ερωτηματολόγιο διερεύνησης και 

αξιολόγησης αποτελέσματος. Ως κατάλληλη ερευνητική μέθοδος κρίθηκε η μέθοδος επισκόπησης, 
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η οποία ανήκει στην ποσοτική μέθοδο όπου τη συλλογή δεδομένων ακολουθεί η στατιστική ανάλυση 

και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

2.2. Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

• Η εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης δίνει το έναυσμα στους μαθητές για 

αναζήτηση πληροφοριών σε μουσειακούς χώρους; 

• Σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες εντός του εργαστηρίου Η/Υ εξυπηρετούν την εικονική 

περιήγηση; 

• Το εικονικό μουσείο της Ακρόπολης παρέχει γνωστικά οφέλη στους μαθητές; 

2.3. Ερευνητικό εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο (Javeau, 2000). 

2.4. Το δείγμα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2018-2019, σε 5 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Το δείγμα περιελάμβανε 246 μαθητές Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικών Σχολείων. Το δείγμα 

ήταν τυχαίο και ανεξαρτήτως φύλου. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα σύντομο ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, αφού ολοκλήρωσε ο εκπαιδευτικός το Project. Το εύρος των 
ηλικιών των μαθητών κυμαίνεται στα 8-10 έτη και αντιπροσώπευε μια ευρεία κλίμακα των μαθητών 

εφόσον εφαρμόστηκε η συστηματική δειγματοληψία. 

2.5. Στατιστική Ανάλυση 

Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 246 μαθητές. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το τελικό 

αυτό δείγμα αντιπροσωπεύεται σε ποσοστό 61,4% (Ν=151) από αγόρια και αντίστοιχα 38,6% (Ν=95) 
από κορίτσια.  

Ως προς την τάξη, σύμφωνα με τα δεδομένα το τελικό αυτό δείγμα αντιπροσωπεύεται σε 
ποσοστό 50% (Ν=123) από μαθητές Γ’ Τάξης και αντίστοιχα σε ποσοστό 50% (Ν=123) από μαθητές 

Δ’ Τάξης. 

Ως προς το ερώτημα εάν έχουν επισκεφτεί το Μουσείο της Ακρόπολης, πριν την εικονική 
περιήγηση, οι μαθητές σε ποσοστό 61,4% (Ν=151) απάντησαν πως όχι, ενώ οι μαθητές σε ποσοστό 

38,6% απάντησαν πως ναι το έχουν επισκεφθεί.  

 2.5.1. Ανάλυση και παρουσίαση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος 

Η εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης δίνει το έναυσμα στους μαθητές για 
αναζήτηση πληροφοριών σε μουσειακούς χώρους; 

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα δόθηκαν δύο επιμέρους ερωτήματα.  

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση ότι η εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης δίνει το 
έναυσμα στους μαθητές για διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών για άλλους μουσειακούς χώρους 

επιβεβαιώνεται. Ειδικότερα, ως προς το ερώτημα «Η εικονική περιήγηση στο μουσείο της 
Ακρόπολης σε παρακίνησε να αναζητήσεις κι άλλες πληροφορίες για ό,τι είδες.» συνολικά το 51,7% 

των μαθητών έχει θετική στάση και επιθυμεί να αναζητήσει κι άλλες πληροφορίες για τα εκθέματα, 

πέρα από αυτά που παρουσιάστηκαν στην εικονική περιήγηση, αλλά και ως προς το ερώτημα «Η 
εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης σε παρακίνησε να αναζητήσεις κι άλλες 

πληροφορίες για άλλα μνημεία της χώρας» σε ποσοστό 80,5% οι μαθητές συνολικά δείχνουν θετική 
στάση και επιθυμούν να γνωρίσουν κι άλλα μνημεία της χώρας με εικονικές περιηγήσεις. Αυτό 

αποδεικνύει το γεγονός ότι οι εικονικές περιηγήσεις είναι ικανές να δημιουργήσουν θετικές 

πολιτισμικές στάσεις στους μαθητές. 
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Πιο αναλυτικά ως προς τη μεταβλητή «Φύλο», η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (t-test) 

επιβεβαιώνει όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην πρόταση «Η εικονική περιήγηση στο μουσείο 

της Ακρόπολης σε παρακίνησε να αναζητήσεις κι άλλες πληροφορίες για άλλα μνημεία της χώρας» 
οι μέσοι όροι τιμών στάσης διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα δύο φύλα. Από την ανάλυση των 

δεδομένων φαίνεται ότι τα αγόρια τείνουν να συμφωνούν με την πρόταση αυτή, από ότι τα κορίτσια 
με αντίστοιχους μέσους όρους 1,70 των αγοριών έναντι 2,25 των κοριτσιών (t=-4,98 – df= 244 – sig. 

0,00). Ως προς τη μεταβλητή «Τάξη», η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (t-test) επιβεβαιώνει όλα 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην πρόταση «Η εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης σε 
παρακίνησε να αναζητήσεις κι άλλες πληροφορίες για άλλα μνημεία της χώρας» οι μέσοι όροι τιμών 

στάσης διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα στους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης. Από την ανάλυση 
των δεδομένων φαίνεται ότι οι μαθητές της Γ’ τάξης τείνουν να συμφωνούν με την πρόταση αυτή, 

από ότι οι μαθητές της Δ’ τάξης με αντίστοιχους μέσους όρους 1,78 των μαθητών της Γ’ έναντι 2,04 

των μαθητών της Δ’ (t=-2,30 – df= 244 – sig. 0,22). Φαίνεται ότι οι μαθητές της Γ’ βρίσκουν πιο 
ενδιαφέρουσα μια εικονική περιήγηση σε ένα μουσείο και έτσι θα το επιχειρούσαν και για άλλα 

μνημεία της χώρας. 

2.5.2. Ανάλυση και παρουσίαση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος 

Σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες εντός του εργαστηρίου Η/Υ εξυπηρετούν την εικονική 

περιήγηση; 
Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα δόθηκαν τρία επιμέρους ερωτήματα. Ως προς το 

ερώτημα «Στο να κατανοήσεις όσα είδες στην εικονική περιήγηση, σε βοήθησε η προετοιμασία που 
έγινε στο εργαστήριο Η/Υ.» συνολικά το 76% των μαθητών έχει θετική στάση απέναντι στον 

εκπαιδευτικό και βοηθητικό ρόλο των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, η ταυτόχρονη αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού που διαπιστώνεται από τα δεδομένα στο ερώτημα «Στο να κατανοήσεις όσα 
είδες στην εικονική περιήγηση, σε βοήθησαν τα φύλλα εργασίας.» συνολικά το 84,6% των μαθητών 

έχει θετική στάση. Ως προς το ερώτημα «Στο να κατανοήσεις όσα είδες στην εικονική περιήγηση, σε 
βοήθησε η συζήτηση στην τάξη» μόλις το 68,7% των μαθητών είχαν θετική στάση. Αυτό αποδεικνύει 

το γεγονός ότι οι εικονικές περιηγήσεις και οι νέες τεχνολογίες μπορούν συνδυαστικά με την εργασία 

στην τάξη να λειτουργήσουν θετικά στη διαδικασία της μάθησης.  
Πιο αναλυτικά ως προς τη μεταβλητή «Φύλο», η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (t-test) 

επιβεβαιώνει όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην πρόταση «Στο να κατανοήσεις όσα είδες στην 
εικονική περιήγηση, σε βοήθησε η προετοιμασία που έγινε στο εργαστήριο Η/Υ.» οι μέσοι όροι 

τιμών στάσης διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα δύο φύλα. Από την ανάλυση των δεδομένων 

φαίνεται ότι τα αγόρια τείνουν να συμφωνούν με την πρόταση αυτή, από ότι τα κορίτσια με 
αντίστοιχους μέσους όρους 1,66 των αγοριών έναντι 2,62 των κοριτσιών (t=-6,37 – df= 244 – sig. 

0,00). Ως προς τη μεταβλητή «Τάξη», η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (t-test) επιβεβαιώνει όλα 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην πρόταση «Στο να κατανοήσεις όσα είδες στην εικονική 

περιήγηση, σε βοήθησε η προετοιμασία που έγινε στο εργαστήριο Η/Υ.» οι μέσοι όροι τιμών στάσης 

διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα στους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης. Από την ανάλυση των 
δεδομένων φαίνεται ότι οι μαθητές της Γ’ τάξης τείνουν να είναι θετικά προσκείμενοι, από ότι οι 

μαθητές της Δ’ τάξης με αντίστοιχους μέσους όρους 1,73 των μαθητών της Γ’ έναντι 2,33 των 
μαθητών της Δ’ (t= -3,92 – df= 244 – sig. 0,00). Στην πρόταση «Στο να κατανοήσεις όσα είδες στην 

εικονική περιήγηση, σε βοήθησε η συζήτηση στην τάξη.» οι μέσοι όροι τιμών στάσης διαφέρουν 
σημαντικά ανάμεσα στους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης. Από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται 

ότι οι μαθητές της Δ’ τάξης τείνουν να είναι θετικά προσκείμενοι, από ότι οι μαθητές της Γ’ τάξης 

με αντίστοιχους μέσους όρους 2,57 των μαθητών της Γ’ έναντι 1,64 των μαθητών της Δ’ (t=6,08 – 
df= 244 – sig. 0,00). Έτσι η συζήτηση στην τάξη φαίνεται να είναι πιο σημαντική στους μαθητές της 

Δ’ τάξης σε σχέση με τους μαθητές της Γ’. 
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2.5.3. Ανάλυση και παρουσίαση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος  

Το εικονικό μουσείο της Ακρόπολης παρέχει γνωστικά οφέλη στους μαθητές; 

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα δόθηκαν πέντε επιμέρους ερωτήματα. Τα τέσσερα 
αναφέρονται πριν την υλοποίηση της εικονικής περιήγησης, ενώ το πέμπτο ερώτημα αναφέρεται 

μετά το τέλος της εικονικής περιήγησης. Η τρίτη ερευνητική υπόθεση που σχετίζεται με το αν το 
εικονικό μουσείο της Ακρόπολης παρέχει γνωστικά οφέλη στους μαθητές επιβεβαιώνεται. 

Ειδικότερα, ως προς το ερώτημα «Πριν την εικονική περιήγηση στο μουσείο γνώριζες κάποια 

πράγματα για τον Εκατόμπεδο» συνολικά το 84,5% των μαθητών γνώριζε ελάχιστα ή τίποτα για τα 
εκθέματα του Εκατόμπεδου. Ως προς το ερώτημα «Πριν την εικονική περιήγηση στο μουσείο 

γνώριζες κάποια πράγματα για τους Κούρους/Κόρες» συνολικά το 68,7% των μαθητών γνώριζε 
αρκετά, ως προς το ερώτημα «Πριν την εικονική περιήγηση στο μουσείο γνώριζες κάποια πράγματα 

για τις Καρυάτιδες» συνολικά το 72% των μαθητών γνώριζαν πολλά γι’ αυτά τα εκθέματα και ως 

προς το ερώτημα «Πριν την εικονική περιήγηση στο μουσείο γνώριζες κάποια πράγματα για τη 
Ζωφόρο» συνολικά το 70,3% των μαθητών δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα. Στο τελευταίο ερώτημα 

«Μετά την εικονική περιήγηση, θα μπορούσα να πω πως έμαθα για τον Παρθενώνα και για τα άλλα 
μνημεία που δε γνώριζα.» συνολικά το 85,8% των μαθητών αποκρίθηκε ότι η εικονική περιήγηση 

συνέβαλε στον εμπλουτισμό των γνώσεων τους σχετικά με τα εκθέματα του μουσείου. Αυτό 

αποδεικνύει το γεγονός ότι οι εικονικές περιηγήσεις είναι ικανές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των 
μαθητών. 

Πιο αναλυτικά ως προς τη μεταβλητή «Φύλο», η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (t-test) 
επιβεβαιώνει όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Ως προς τις προτάσεις «Πριν την εικονική περιήγηση 

στο μουσείο γνώριζες κάποια πράγματα για τον Εκατόμπεδο», «Πριν την εικονική περιήγηση στο 

μουσείο γνώριζες κάποια πράγματα για τις Καρυάτιδες» και «Πριν την εικονική περιήγηση στο 
μουσείο γνώριζες κάποια πράγματα για τη Ζωφόρο» οι μέσοι όροι τιμών στάσης διαφέρουν 

σημαντικά ανάμεσα στα δύο φύλα. Από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι τα αγόρια τείνουν 
να έχουν περισσότερες γνώσεις, από ότι τα κορίτσια με αντίστοιχους μέσους όρους 3,09 των αγοριών 

έναντι 3,61 των κοριτσιών (t=-4,79 – df= 244 – sig. 0,00) για το πρώτο ερώτημα, 1,83 των αγοριών 

έναντι 2,09 των κοριτσιών για το δεύτερο ερώτημα (t=-2,60 – df= 244 – sig. 0,10) και 2,65 των 
αγοριών έναντι 3,33 των κοριτσιών (t=-5,84 – df= 244 – sig. 0,00). Ως προς την πρόταση  «Μετά την 

εικονική περιήγηση, θα μπορούσα να πω πως έμαθα για τον Παρθενώνα και για τα άλλα μνημεία που 
δε γνώριζα.» οι μέσοι όροι τιμών στάσης διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα δύο φύλα. Από την 

ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι τα αγόρια τείνουν να αποκτούν περισσότερες γνώσεις μετά την 

εικονική περιήγηση, από ότι τα κορίτσια με αντίστοιχους μέσους όρους 1,15 των αγοριών έναντι 
1,38 των κοριτσιών (t=-2,85 – df= 244 – sig. 0,00). Ως προς τη μεταβλητή «Τάξη» δε φαίνονται 

σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την εικονική περιήγηση και τις γνώσεις των 
μαθητών. Φαίνεται ότι οι μαθητές είχαν λιγότερες γνώσεις για τα εκθέματα πριν την εικονική 

περιήγηση, ενώ μετά τείνουν να αποκτούν περισσότερες γνώσεις.  

2.6. Περιορισμοί της έρευνας 

Στην έρευνα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Σκοπός ήταν να σκιαγραφήσω τις αντιλήψεις των 

μαθητών που συμμετείχαν σε μια εκπαιδευτική δράση, με τη συνδρομή ορισμένων εκπαιδευτικών 
μονάδων και όχι να προβώ σε γενικεύσεις των συμπερασμάτων μας στον πληθυσμό, ωστόσο ο 

αριθμός των συμμετεχόντων επιτρέπει μια πρώτη διερεύνηση των αντιλήψεων αυτών. Παράλληλα, 
στην έρευνα έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές κάθε τάξης και δεν εξαιρέθηκαν εκείνοι με διαγνώσεις 

μαθησιακών δυσκολιών.  

3. Αποτελέσματα 

Tα αποτελέσματα υποδηλώνουν την ανάγκη για εμπλοκή των νέων τεχνολογιών γενικά και 

κυρίως των εργαλέιων Web 2.0 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 
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και η ανάλυσή τους, οι αναλύσεις των παραγόντων και οι σχέσεις με τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και την εσωτερική κυριότητα του εργαλείου. Παράλληλα, τα 

ευρήματα μας δείχνουν ότι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρούν ότι είναι πολύ 
σημαντική η αξιοποίηση της εικονικής περιήγησης σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσειακής 

αγωγής.  
Το μουσείο δεν είναι ένα συμπλήρωμα του σχολικού πλαισίου, αλλά σχολείο και μουσείο 

λειτουργούν παράλληλα και θέτουν τις βάσεις για τη συνάντηση των δυο, μια και τα δύο αποτελούν 

τη βάση της εκπαίδευσης. Παράλληλα διασφαλίζεται το δικαίωμα όλων στην προσέγγιση της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσω μιας εικονικής περιήγησης.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η παρούσα δράση ανέπτυξε τις διανοητικές 
δεξιότητες και τις δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών των μαθητών, αφού τα φύλλα εργασίας και 

οι δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της εικονικής περιήγησης, ενεργοποίησαν τους μαθητές να 

ασχοληθούν άμεσα με τα εκθέματα. Παράλληλα η ομαδικότητα και η συνεργατικότητα, 
καλλιέργησαν τις επικοινωνιακές και τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. Φαίνεται ότι η  χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών και της εικονικής περιήγησης τους κινητοποίησε ώστε να αναζητήσουν 
περισσότερες πληροφορίες για την αρχαία Ελλάδα και τα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης.  
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Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19 
 

Κολοκοτρώνης Φώτιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 
Σκαράκη Ευαγγελία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 

Περίληψη  

 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εφαρμογή μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην 
εποχή του Covid-19 σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας  στο εάν κατά πόσο 

μπορούν να διδαχθούν την εξ’ αποστάσεως υπολογιστική σκέψη (ΥΣ) μέσα από ασύγχρονα 

περιβάλλοντα μάθησης. Υπάρχει ραγδαία αύξηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στην εκμάθηση 
της υπολογιστικής σκέψης καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν την ανάγκη να δημιουργούν μ’ 

έναν πιο ευφάνταστο και συνάμα διαδραστικό τρόπο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα 
ψηφιακά μέσα βοηθούν την εκπαιδευτική πράξη αλλά διαφαίνεται εξίσου ο σημαντικός ρόλος που 

διαδραματίζει ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία με τα παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς προσχολικής 
ηλικίας και πληροφορικής θα μπορούσε να δώσει νέες διαστάσεις και οφέλη στη μαθησιακή 

διαδικασία. Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην όλη 
διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με υλικό κατάλληλα δομημένο, ώστε να 

ανταποκριθούν καλύτερα στη εκμάθηση της ΥΣ. 

Λέξεις κλειδιά: υπολογιστική σκέψη, covid, εκπάιδευση, πρωτοβάθμια, εξ αποστάσεως 

Εισαγωγή 

Τα ψηφιακά μέσα έχουν εισχωρήσει σημαντικά στις ζωές των ανθρώπων στις Δυτικές 
κοινωνίες ενώ η καλλιέργεια της Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ) έχει εισαχθεί στις εκπαιδευτικές 

πολιτικές αρκετών προηγμένων χωρών (Papadakis & Kalogiannakis, 2017). Από την άλλη πλευρά 

νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να εισάγουν ενεργά τα παιδιά 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε δραστηριότητες ΥΣ (Kalogiannakis & Papadakis, 

2018a). Όπως ορίζει η Wing (2006, σελ. 33): «…η υπολογιστική σκέψη είναι μια θεμελιώδης 
ικανότητα για όλους, όχι μόνο για όσους σχετίζονται με την επιστήμη των υπολογιστών. Στην 

ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική, θα πρέπει να προσθέσουμε την υπολογιστική σκέψη στην 

αναλυτική ικανότητα κάθε παιδιού». Η ίδια το 2011 πρόσθεσε στον ορισμό της «...η υπολογιστική 
σκέψη είναι οι διεργασίες σκέψης που εμπλέκονται στη διαμόρφωση προβλημάτων και των λύσεών 

τους, με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να μπορούν να αναπαρασταθούν σε μια μορφή που μπορεί να 
υλοποιηθεί αποτελεσματικά από ένα πράκτορα επεξεργασίας πληροφοριών». Στις προηγμένες χώρες 

η ΥΣ έχει ενταχθεί ήδη από την προσχολική ηλικία καθώς θεωρείται ως μια απαραίτητη δεξιότητα 

για τους σημερινούς μαθητές στην σημερινή κοινωνία. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση είναι μία κατεύθυνση του επιστημονικού γραμματισμού ενώ στο πλαίσιο του 

επιστημονικού γραμματισμού δίνεται έμφαση στην μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση 
(Kalogiannakis, Ampartzaki, Papadakis & Skaraki, 2018). Τα μικρά παιδιά στις μέρες μας ζουν με 

την τεχνολογία και την χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή (Fessakis, Lappas & Mavroudi, 
2015). Η ύπαρξη φτηνών στην απόκτηση τους έξυπνων φορητών συσκευών, δίνει την δυνατότητα 

πρόσβασης ακόμη και σε παιδιά ηλικίας κάτω των οκτώ ετών τα οποία προέρχονται από οικογένειες 

με χαμηλό εισόδημα να έχουν πρόσβαση σε έξυπνες κινητές συσκευές (έξυπνα κινητά τηλέφωνα- 
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tablets) (Guernsey & Levine, 2016). Από την άλλη πλευρά έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά μέσω 

των οθονών αφής και της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναπτύσσουν 

δεξιότητες και ικανότητες που ξεπερνούν τις προβλεπόμενες για την αντιληπτικό-κινητική τους 
ανάπτυξη και αυτό γιατί η διδασκαλία με την σωστή χρήση φορητών μέσων και εφαρμογών 

βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών στην προσχολική ηλικία (Kalogiannakis κ.α., 
2018; Kalogiannakis, Nirgianaki & Papadakis, 2018; Papadakis & Kalogiannakis, 2019) . 

Από την άλλη πλευρά ο COVID-19 δεν προκαλεί μόνο κρίσεις υγείας σε όλο τον κόσμο αλλά 

επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένου και τον τομέα της εκπαίδευσης (Alea, 
Fabrea, Roldan & Farooqi, 2020).  Η ξαφνική μετάβαση σε εξ αποστάσεως διδασκαλία ανάγκασε 

τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να προσαρμόσουν τις εκπαιδευτικές τους ρουτίνες 
χρησιμοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι οποίες μέχρι πρότινος 

έμοιαζαν άγνωστες γι’ αυτούς (Pinto, Quintana & Quintana, 2020). Σύμφωνα με τον Αναστασιάδη 

(2004) η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια θεσμοθετημένη μορφή εκπαίδευσης όπου οι 
εκπαιδευόμενοι είναι χωρισμένοι από τον εκπαιδευτικό ενώ οι τπε χρησιμοποιούνται για να 

συνδέσουν τους εκπαιδευόμενους, το εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτές. Από την άλλη 
πλευρά ο  Λιοναράκης (2005) έχει δώσει μια έντονα παιδαγωγική διάσταση στην εξΑΕ θεωρώντας 

ότι «η εξΑΕ διδάσκει και ενεργοποιεί το μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί 

αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης» που θέτει ρητά το θέμα της 
αυτορρύθμισης του μαθητευόμενου. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν 

διαφορετικά συστήματα και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενώ ήδη κάποιες χώρες 
προσπαθούν να εφαρμόσουν ένα όραμα επείγουσας αλλαγής σε εθνικό επίπεδο ενώ άλλες έχουν 

υιοθετήσει κάποιες λύσεις για να διατηρήσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα σε θεσμικό ή 

ατομικό επίπεδο παρόλο που τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε εφαρμογών δεν είναι ακόμη 
προβλέψιμα (Agostinelli, 2019). Ωστόσο, μπορεί να εκτιμήσει κάποιος ότι τα σχολεία ή τα ιδρύματα 

που έχουν ήδη έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε συστήματα διαχείρισης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
αλλά και αυτά που επενδύουν στην καινοτομία των δικών τους ψηφιακών τεχνολογικών πόρων θα 

βγουν κερδισμένα από αυτή την κατάσταση διότι οι ρόλοι των εκπαιδευτικών θα συνεχίσουν να 

αλλάζουν στον κόσμο της εκπαίδευσης μετά τον COVID-19 (Korkmaz & Toraman, 2020). Στην 
εποχή του Covid-19 υπάρχουν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όπως η 

πρόσβαση στις κατάλληλες εφαρμογές, η χρήση των ψηφιακών εργαλείων και η οργάνωση 
ψηφιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Depoux κ.α., 2020). Μπορεί να πει κάποιος ότι τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί διαφέρουν ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών αλλά και τα πεδία των εκπαιδευτικών. Σήμερα, εν έτη 21ου αιώνα, όταν λαμβάνει χώρα η 
τρέχουσα πανδημία είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η μάθηση των παιδιών χρησιμοποιώντας τόσο της 

ψηφιακές τεχνολογίες όσο και τα ψηφιακά εργαλεία διότι σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί έχουν 
σημαντικές ευθύνες στην ανάπτυξη του παιδαγωγικού περιεχομένου των παιδιών αλλά και στο να 

καταφέρουν τα παιδιά να κατακτήσουν την γνώση (Gözüm & Demir, 2021). 

2. Κυρίως μέρος 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και προσχολική ηλικία στην ψηφιακή εποχή 

Σε μια παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή εποχή, κυβερνητικοί οργανισμοί και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα προωθούν όλο και περισσότερο την ηλεκτρονική μάθηση, με αποτέλεσμα τη μετάβαση από 

τις παραδοσιακές τάξεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Aldhafeeri & Khan, 2016). Ωστόσο, οι 
ερευνητές O'Doherty κ.α. (2018) έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την ποιότητα της 

διαδικτυακής μάθησης αλλά και τα προβλήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως η κοινωνική 

απομόνωση, η έλλειψη διαδραστικότητας και συμμετοχής, η καθυστερημένη ή ασταθής 
ανατροφοδότηση (Khurana, 2016). Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO για τον Ιούνιο του 2020, 

περίπου το 75% των μαθητών σε όλες τις χώρες του κόσμου χρησιμοποιούσαν την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Ο εξαναγκασμός αυτής της μετάβασης, η ανάγκη οργάνωσής της στο συντομότερο 
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δυνατό χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα η διασφάλιση της σωστής ποιότητας των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, προκάλεσε μια διφορούμενη στάση στην εξ αποστάσεως μάθηση εκ μέρους όλων των 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η εκμάθηση στο 
σπίτι σημαίνει ότι απαιτείται γονική υποστήριξη. Αυτή η ξαφνική μετατόπιση στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και οι προκλήσεις που παρουσιάζει προκαλούν ανησυχίες, διότι χωρίς την κατάλληλη 
υποστήριξη στους γονείς, αυτές οι αλλαγές μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα των γονέων να 

βιώσουν το γονικό στρες και τη γονική εξουθένωση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά τα παιδιά (Griffith, 2020). Ωστόσο, οι γονικές απόψεις τόσο για την εμπειρία εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών του νηπιαγωγείου όσο και για τους μαθητές δημοτικού, τις 

σχετικές δυσκολίες και την απαιτούμενη υποστήριξη, καθώς και τη χρήση των μέσων οθόνης στο 
σπίτι από τα παιδιά δεν έχουν εξεταστεί.  

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές τεχνολογίας έχουν βρεθεί ότι υποστηρίζουν τα μαθηματικά, την 

επιστήμη, τον γραμματισμό και την εκμάθηση ιδεών μέσω έξυπνων κινητών συσκευών και tablet. 
Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης εάν όλες οι εφαρμογές εκπαιδευτικής τεχνολογίας που αναπτύχθηκαν 

για παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν εκπαιδευτική αξία. Στην πραγματικότητα, ο Papadakis & 
Kalogiannakis (2020) εξέτασαν τις έρευνες σχετικά με την εκπαιδευτική αξία των ψηφιακών 

εφαρμογών από το 2011 έως το 2019 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότερες από τις 

εφαρμογές για κινητά που παράγονται με εκπαιδευτικό περιεχόμενο για παιδιά είναι μη 
εκπαιδευτικές και έχουν σχεδιαστεί για να τα διασκεδάζουν. Εκτός αυτού, έχει καθοριστεί ότι όχι 

μόνο οι γονείς αλλά και οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των παιδιών 
στην πρώιμη παιδική ηλικία έχουν δυσκολία στην επιλογή ψηφιακών εφαρμογών με εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο (Hirsh-Pasek κ.α., 2015; Παπαδάκης & Καλογιαννάκης 2017). Ωστόσο, η συμπερίληψη 

της τεχνολογίας στην εκπαίδευση των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους, τα επίπεδα 
ανάπτυξης, τα ατομικά ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες, καθώς και το κοινωνικό περιβάλλον και τον 

πολιτισμό στον οποίο ανήκουν συγκαταλέγεται στις πραγματικότητες του σημερινού κόσμου. 
Επιπλέον, έχει γίνει υποχρέωση για τα παιδιά να συναντηθούν με την τεχνολογία μετά την πανδημία 

Covid-19. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι ειδικοί της τεχνολογίας έχουν ουσιαστικές ευθύνες για να 

τους φέρουν μαζί με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της τεχνολογίας. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε μέσα από τη βιβλιογραφία αν είναι 

δυνατόν τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας  να διδαχθούν την ΥΣ εξ’ αποστάσεως. 

Υπολογιστική σκέψη και Εκπαίδευση  

Η ΥΣ είναι μία πολύ σημαντική ικανότητα για τα παιδιά στον 21ο αιώνα (Wing, 2016) και 

αποτελεί σημαντικό θέμα στον τομέα της εκπαίδευσης (Lin κ.α., 2020). Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών, υπήρξε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με την εκπαίδευση στην ΥΣ στα 

σχολεία και τον ρόλο της στην απόκτηση δεξιοτήτων σκέψης και ψηφιακών ικανοτήτων των παιδιών 
(Angeli & Giannakos, 2020). Πολλές είναι οι χώρες που έχουν ενσωματώσει την ΥΣ στα 

προγράμματα σπουδών τους (Webb et al., 2017) και έχουν εισάγει την Επιστήμη των Υπολογιστών 

ως μάθημα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές σε δημιουργούς 
προγραμμάτων υπολογιστών (Heintz, Mannila & Farnqvist, 2016 ; Lindberg, Laine & Haaranen, 

2019). Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι η ΥΣ μπορεί να αποκτηθεί και να αναπτυχθεί 
με τη διδασκαλία προγραμματισμού στα παιδιά. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι αυτό πρέπει να γίνει 

όσο το δυνατόν νωρίτερα (Heintz κ.α., 2016, Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016) 
Ο προγραμματισμός που βασίζεται σε μπλοκ γίνεται ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές 

εισάγονται στον προγραμματισμό και στην επιστήμη των υπολογιστών. Με τη δημοτικότητα 

εργαλείων όπως το Scratch, το Alice και το Code.org's Hour of Code, πολλά νέα περιβάλλοντα 
προγραμματισμού και πρωτοβουλίες χρησιμοποιούν τον τρόπο που βασίζεται στα μπλοκ. Αυτή η 

τάση μπορεί να φανεί στον αυξανόμενο αριθμό προγραμμάτων σπουδών επιστήμης υπολογιστών 
στην τάξη που ενσωματώνει περιβάλλοντα με βάση μπλοκ στο υλικό τους (Brown, Mönig, Bau & 

Weintrop, 2016). Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα λογικής drag-drop, όπως το App Inventor, το 
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Scratch (García-Peñalvo κ.ά., 2016), το Alice και το Blockly (Aivaloglou & Hermans, 2016) 

υποστηρίζουν τους νέους μαθητές στην καλλιέργεια της ΥΣ κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

προγραμματισμού, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν περισσότερο στη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων μέσω μεταφοράς και απόθεσης μπλοκ, καθώς μαθαίνουν. 

Σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει προσπάθειες για προώθηση της εκμάθησης ΥΣ σε μικρότερες 
ηλικίες. Εκτός από τα κατάλληλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και με σκοπό τη διάχυση της 

γνώσης και των καλών πρακτικών έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση της 

εκπαίδευσης από απόσταση χάρη στη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου με μεγάλη 
απήχηση. Σημαντική είναι η δημιουργία του Code.org, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με όραμα 

την επέκταση της πρόσβασης της επιστήμης των υπολογιστών στα σχολεία έτσι ώστε κάθε μαθητής 
σε κάθε σχολείο να έχει την ευκαιρία να μάθει την επιστήμη των υπολογιστών ως μέρος της βασικής 

του εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό, το Code.org δημιούργησε την ετήσια εκστρατεία Hour of 

Code, στην οποία έχουν συμμετάσχει περισσότερο από το 15% όλων των μαθητών στον κόσμο σε 
περισσότερες από 180 χώρες (Code.Org, 2020). To “codeacademy.com” προσφέρει μαθησιακά 

περιβάλλοντα για την εκπαίδευση προγραμματισμού και ΥΣ με δραστηριότητες (Angeli & 
Giannakos, 2020). H Google ανέπτυξε το CS First, ένα δωρεάν πρόγραμμα σπουδών επιστήμης 

υπολογιστών που μπορεί να διδάξει ο καθένας βασισμένο στην εφαρμογή Scratch και σχεδιασμένο 

για μαθητές ηλικίας 9-14 ετών. Οι μαθητές μαθαίνουν τη συνεργασία και τις βασικές έννοιες της 
πληροφορικής καθώς δημιουργούν τα δικά τους έργα ενώ οι εκπαιδευτικοί πρωτοπορούν με 

εύχρηστα σχέδια μαθημάτων, δραστηριότητες και επιμορφωτικό υλικό (Code with Google, 2020). 
Επίσης και το ίδιο το Scratch δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να κάνουν αίτηση για 

λογαριασμό εκπαιδευτικού. Έτσι διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στη δημιουργία λογαριασμών για 

μαθητές, τη διαχείριση της “ψηφιακής τάξης”, των έργων τους και στον σχολιασμό τους. (Scratch - 
Educators, 2020). 

Στην Ευρώπη, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Προγραμματισμού το 2013 από εθελοντές που και σήμερα τη διαχειρίζονται. Το 2015 συμμετείχαν 

570.000 συμμετέχοντες από 46 χώρες με 7.600 δραστηριότητες, ενώ το 2019 τα αντίστοιχα νούμερα 

ήταν 4.200.000 συμμετέχοντες με 72.000 δραστηριότητες από 80 και πλέον χώρες. Η μεγάλη 
συμμετοχή, το αυξημένο ενδιαφέρον αλλά και η ανάγκη εκμάθησης προγραμματισμού οδηγούν σε 

αύξηση του διαστήματος “εορτασμού”. Το 2021 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, θα 
πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 24 Οκτωβρίου.  (Europe Code Week, 2020) δίνοντας τη 

δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να παρουσιάσουν τα έργα τους και τη δουλειά τους. 

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν στην εκπαιδευτική πύλη European Schoolnet Academy δύο 
Δωρεάν Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC - Massive Online Open Courses). Tα Moocs 

ανήκουν στην κατηγορία της ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο σημαίνει πως κάθε 
εκπαιδευόμενος μελετά το μαθησιακό υλικό στον δικό του χρόνο, με τον δικό του ρυθμό και στον 

δικό του χώρο, προσπαθώντας να ακολουθήσει το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Έτρεξαν το 2019 

(EU Code Week - Ice-breaker MOOC και EU Code Week - Deep Dive MOOC) τα οποία λόγω της 
μεγάλης ζήτησης ξανα έτρεξαν το 2020. Στόχος και των δύο μεταξύ άλλων, ήταν να γίνει κατανοητή 

η σημασία της ενσωμάτωσης της κωδικοποίησης και της ΥΣ στη σχολική τάξη (European Schoolnet 
Academy, 2020). 

Στην Ελλάδα βλέποντας αυτή την αύξηση ενδιαφέροντος για εκμάθηση προγραμματισμού και 
ΥΣ έγιναν προσπάθειες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μαθητών. Πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο 

Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) έτρεξε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για Scratch Coding με σκοπό την 
εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού σε περιβάλλον Scratch. Το σεμινάριο διεξήχθη με 

μικτή μέθοδο μάθησης, κυρίως εξ αποστάσεως. 30 ώρες για ενήλικες/εκπαιδευτικούς και 6 ώρες για 
μαθητές (Scratch for teachers – EEYEM, 2020.). 

Επίσης στην προσπάθεια της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, στον 

προγραμματισμό μέσω του Scratch και της εκπαιδευτικής ρομποτικής διοργανώνονται ασύγχρονα 
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σεμινάρια από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς φορείς (etwinning.gr, 2020). 

Στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, τον καιρό της πανδημίας, χρησιμοποιήθηκαν 2 πλατφόρμες για 
ασύγχρονη μάθηση (e-class και η e-me). Στην τελευταία αναβάθμιση της e-me στην έκδοση 2.4 έγινε 

δυνατή η δυνατότητα επισύναψης κατευθείαν αρχείων Scratch (Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 
e-me, 2020). Οι αναβαθμίσεις στην πλατφόρμα γίνονται βάση ζήτησης και προτάσεων από τα μέλη 

της ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα παραπάνω δείχνουν πως υπήρξε η ανάγκη αυτή για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Υπολογιστική σκέψη και εκπαίδευσης προσχολική ηλικίας 

Η παγκόσμια τάση στην εκμάθηση ΥΣ στην εκπαίδευση αποκαλύπτει τη σημασία της 
εκπαίδευσης μαθημάτων προγραμματισμού για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Lindberg κ.ά., 2019). 

Επειδή οι μαθητές προσχολικής ηλικίας και νηπιαγωγείου είναι σε θέση να ασκήσουν τις γνωστικές 

τους ικανότητες για να επιλύσουν τη βασική υπολογιστική λογική, αυτό το δημογραφικό έχει 
δημιουργήσει σημαντικό ενδιαφέρον για τη μελέτη των μαθησιακών προθέσεων και συμπεριφορών 

τους (Lin κ.α., 2020). Η διεθνής έρευνα έχει τονίσει ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού σε μικρά 
παιδιά επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη των γνωστικών τους λειτουργιών (Papadakis κ.ά., 

2016). 

Ελάχιστες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας αναφορικά με την ΥΣ (Πουλάκης & Πολίτης, 2019) και όσες έχουν πραγματοποιηθεί δεν 

έχουν καταφέρει να εξετάσουν τα αποτελέσματα διδασκαλίας της ΥΣ στα παιδιά νηπιαγωγείου  (Lin 
κ.ά., 2020). Σε μία από αυτές οι Angeli και Valanides το 2020 εξέτασαν τις επιπτώσεις στην ΥΣ, της 

μάθησης με το Bee-Bot, σε 50 παιδιά ηλικίας 5 και 6 χρονών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

πως υπήρξαν στατιστικά σημαντικά οφέλη μεταξύ της αρχικής και τελικής αξιολόγησης δεξιοτήτων 
ΥΣ των παιδιών. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Bers, González-González & Armas–

Torres, 2019 μέσα από τη δική τους έρευνα σε παιδιά 3-5 χρησιμοποιώντας κιτ-ρομποτικής. 
Επεσήμαναν επίσης πως οι εκπαιδευτικοί ενσωμάτωσαν αποτελεσματικά δραστηριότητες 

κωδικοποίησης και ΥΣ στο πρόγραμμά τους. Σε μία άλλη μελέτη με στόχο την διερεύνηση των 

επιδράσεων των διδακτικών προσεγγίσεων στην καθοδήγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για 
να μάθουν υπολογιστικές λογικές και έννοιες προγραμματισμού για την ενίσχυση των δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων καθώς και των υπολογιστικών ικανοτήτων σκέψης τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι η χρήση του αναπτυγμένου συστήματος TUI με βάση το παιχνίδι μπορεί να αυξήσει τις 

μαθησιακές συμπεριφορές των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και να ενισχύσει τα μαθησιακά 

τους ενδιαφέροντα και τις υπολογιστικές ικανότητες σκέψης (Lin κ.α., 2020). 
Τα παραπάνω συνηγορούν πως τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να διδαχθούν την ΥΣ 

αρκεί να γίνει με τον σωστό τρόπο και με το κατάλληλο μέσο. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα διαθέσιμα και κατάλληλα για εκπαίδευση μαθητών προσχολικής 

ηλικίας. Ένα από αυτά, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και δωρεάν είναι το ScratchJr (Papadakis κ.ά., 

2016) το οποίο έχει απευθύνεται και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για 
μαθητές από 5 έως 7 ετών όπως και το LighbotJr το οποίο όμως έχει ένα μικρό κόστος αγοράς. Τα 

προηγούμενα ανήκουν στην κατηγορία των φορητών προγραμματιστικών περιβαλλόντων. Επίσης οι 
μικροί μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν και Web based προγραμματιστικά περιβάλλοντα στον 

προγραμματισμό και την ανάπτυξη της ΥΣ όπως το Kodable αλλά και την ενότητα για παιδιά που δε 
γνωρίζουν ανάγνωση με ειδικές εφαρμογές στο Code.org (Ζαράνης, Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 

2019). 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα αναδεικνύει ότι η υπολογιστική σκέψη έχει αρχίσει και 

εισάγεται για τα καλά στην εκπαιδευτική τάξη. Πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς  αναγνωρίζουν τα 
πιθανά οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας από τα νεαρής ηλικίας παιδιά, αλλά δεν διαθέτουν τις 
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κατάλληλες παιδαγωγικές γνώσεις για την ορθή αξιοποίηση της. Η τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται 

σε επίσημο και ανεπίσημο περιβάλλον μάθησης, πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπους που να προάγει 

τη μάθηση και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών (Lee, 2016). Παρά ταύτα οι εκπαιδευτικοί και οι 
γονείς πρέπει να περάσουν πολλές ώρες στην προσπάθεια αναζήτησης κατάλληλων εφαρμογών που 

να υποστηρίζουν τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών τους ή των παιδιών τους (Papadakis & 
Kalogiannakis, 2019).  

Η ΥΣ και η εκπαίδευση των μαθητών μας σε αυτή θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. 

Είναι μία πολύ σημαντική ικανότητα η οποία είναι δυνατό να κατακτηθεί από τους ίδιους ακόμη και 
όταν αυτοί βρίσκονται σε μικρότερες ηλικίες. Η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς 

προσχολικής ηλικίας και πληροφορικής θα μπορούσε να δώσει νέες διαστάσεις και οφέλη στη 
μαθησιακή διαδικασία. 

Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην όλη 

διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στη εκμάθηση 
της ΥΣ. Το υλικό επιμόρφωσης από διάφορους φορείς είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα υπάρχει 

αλλά δεν είναι σε κατάλληλη μορφή. Θα πρέπει να διαμορφωθεί σε υλικό κατάλληλο για εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και με βάση αυτό να γίνουν οι απαραίτητες επιμορφώσεις στους 

εκπαιδευτικούς. Παράλληλα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και κάποιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

οι οποίοι ειδικεύονται στην εκμάθηση της ΥΣ και του προγραμματισμού σε παιδιά μικρότερης 
ηλικίας. Με την κατάλληλη συνεργασία και μετάφραση των έτοιμων δραστηριοτήτων από την 

αγγλική γλώσσα στην ελληνική, μπορεί το συγκεκριμένο υλικό να αξιοποιηθεί από τους μικρούς μας 
μαθητές για την εκμάθηση της ΥΣ. Διανύοντας την ψηφιακή εποχή είναι φανερό ότι τα παιδιά μέσω 

από ελκυστικές και παιγνιώδεις διαδικασίες όπως αυτές της ΥΣ διεγείρουν το ενδιαφέρον τους ενώ 

παράλληλα  εμπλέκονται αβίαστα στην ενεργό μάθηση. 
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Λέξεις κλειδιά: Δια βίου Μάθηση, Διεργασίες Ομάδας, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 

Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συμπερίληψη 

 

1.Εισαγωγή- Θεωρητικό Μέρος  

Σύμφωνα με στοιχεία της  ΙΟΜ (International Organization for Migration 2010), πάνω από 194 
εκατομμύρια άτομα ζουν μακριά από τον τόπο γέννησης τους. Μεγάλο μέρος από αυτό τον αριθμό 

είναι παιδιά που φοιτούν στα σχολεία των χωρών υποδοχής  και μετεγκατάστασης. Υπό το πρίσμα 

αυτό, το σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο δε μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο (Σγούρα, Μάνεση & 
Μητροπούλου, 2018). Καλείται προς επανατοποθέτηση ως  αρωγός αυτοπροσδιορισμού ταυτότητας 

της ελευθερίας και ισότητας (Πανταζής, 2008) και της διαπολιτισμικής ικανότητας του ατόμου 
(Δαμανάκης, 1998). 

Σε ένα  πολυπολιτισμικό δημοκρατικό πλαίσιο οι πολλαπλές ταυτότητες της σχολικής 

κοινότητας (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003; Woods & Jeffrey, 2003) δεν αντιπαραβάλλονται 
κυριαρχικά η μία στην άλλη, αλλά συνυπάρχουν ιδεατά αναπτυσσόμενες και αλληλοβοηθούμενες. 

Κομβικό ρόλο στην παραπάνω τοποθέτηση διαδραματίζει ο/η  εκπαιδευτικός,  αφού οι καθημερινές 
του/της πρακτικές επηρεάζουν την ευρύτερη κοινωνία (Παπαναούμ, 2003). Πολλές φορές όμως, οι  

αλλαγές στην ανθρωπογεωγραφία της σχολικής κοινότητας τον/την φέρνουν μπροστά σε ταυτοτικά 

ζητήματα (Σιμόπουλος, 2014α) και  αποπροσανατολιστικά  διλήμματα αναφορικά με τις 
στερεοτυπικές στάσεις και αντιλήψεις που φέρει (Ασκούνη, 1997; Σιμόπουλος, 2014α). Η επαφή με 

το «άγνωστο» και το διαφορετικό που κουβαλούν οι νέοι μαθητές (Δραγώνα, 2003) γενούν 
αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα, απόρροια της κυρίαρχης κουλτούρας και των κοινωνικών 

πλαισίων στα οποία έχουν κοινωνικοποιηθεί και ζουν (Kohil, 2013; Αγγελόπουλος & Μάνεσης, 

2017). 

1.1  Διαπολιτισμική ικανότητα εκπαιδευτικών  

Ως «επάγγελμα υποστήριξης του ανθρώπου», το έργο του/της  εκπαιδευτικού απαιτεί την 
προετοιμασία για τη διαφορετικότητα με βασικό σκοπό την προσωπική ανάπτυξη (McLeod & 

McLeod, 2020). Αυτό σημαίνει την έκθεση του εαυτού σε εμπειρίες επαφής με άλλους ανθρώπους, 

την εξέταση των προσωπικών υποθέσεων στις περιπτώσεις που συναντούμε άτομα από μία 
«πολιτισμικά λιγότερο ευνοημένη ομάδα» καθώς και των προκαταλήψεων (Howard, 2019; Lago & 

Smith, 2010) που λειτουργούν ως συστήματα άμυνας για τη δικαιολόγηση του άγχους κάθε φορά 
που ερχόμαστε αντιμέτωποι με άτομα διαφορετικά από εμάς (Davids, 2006). Η αναγκαία 

χαρτογράφηση της πολιτισμικής ταυτότητας του/της εκπαιδευτικού από τον/την ίδιο/α σημαίνει τη 

συνειδητοποίηση των πολιτισμικών επιρροών στη δική του/της ζωή (McLeod & McLeod, 2020). Να 
κατανοήσει δηλαδή, ποιος/α είναι, τι σημαίνει για αυτόν/ήν η λέξη «σπίτι» (στα αγγλικά «home» και 

με την έννοια της πατρίδας), να αποτυπώσει τις πολιτιστικές ταυτότητες ή κόσμους των γονιών και 
των παππούδων του/της και να συνεξετάσει τις επιδράσεις όλων των παραπάνω στον εκπαιδευτικό 

του ρόλο (McLeod & McLeod, 2020). 

Μία «ολοκληρωμένη παιδαγωγική» δεν σημαίνει την απλουστευτική βεβαιότητα της 
διαπολιτισμικής ικανότητας, αλλά την ικανότητα ύπαρξης μέσα στο άγνωστο και της αποκάλυψης 

προσωπικών φόβων (Gozawa, 2009:131 στο Σιμόπουλος, 2014β:6). Μέσα από έμμεσες ευκαιρίες 
για επαφή με την ετερότητα (μέσω κειμένων, προσομοιώσεων ή ταινιών), αλλά και άμεσες (μέσω 

της αλληλεπίδρασης με πρόσωπα άλλων πολιτισμών) σε συνδυασμό με παιχνίδια ρόλων, συμμετοχή 
σε ομάδες ανάπτυξης και αναστοχασμό για την συνειδητότητα του εαυτού (Σιμόπουλος, 2014β). 
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1.2 Διεργασίες ομάδας για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας 

Οι επιστημονικές έρευνες των Kolb και Fry (1975), Nonaka και Takeuchi (1995) και  Kalantzis 

και Cope (2015) περιγράφουν την βιωματική μάθηση ως μία διεργασία ομάδας που συντελείται μέσα 
από εμπειρίες που οδηγούν στον στοχασμό και τον αναστοχασμό της παλιάς  εμπειρίας, τη βίωση 

νέας εμπειρίας και τελικά στη δράση. Σε αυτό τον κύκλο μάθησης οι νέες εμπειρίες αποκτούν 
εκπαιδευτική αξία όταν έχουν νόημα στο παρόν και στο μέλλον για τη ζωή του προσώπου, που 

εκπαιδεύεται (Λιάγκης-Κουκουνάρας, 2021).  

 Κατά την παρατήρηση και το καθρέφτισμα οι παρατηρήσεις και οι συμπεριφορές των άλλων 
μελών αποκτούν προστιθέμενη αξία καθώς καθοδηγούνται από τον/την εμψυχωτή/ρια ενώ στα οφέλη 

προστίθενται και η δυνατότητα βαθύτερης κατανόησης των δυναμικών της ομάδας, των ατομικών 
δυνατοτήτων, η καλλιέργεια δεξιοτήτων της διαπροσωπικής επικοινωνίας, η αξιοποίηση των 

δυσκολιών της, η υποστήριξη και η επανατροφοδότηση από τα άλλα μέλη (Γουρνάς, 2012).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στη συγκεκριμένη παρέμβαση ακολουθείται ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση μέσω της 
διεργασίας ομάδων.  

2.2.Αποτύπωμα του προγράμματος  

Για την συγκεκριμένη επιμόρφωση, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο τακτικών συναντήσεων και  
προτείνεται ένα πλαίσιο τριών  συναντήσεων διάρκειας 2,5 περίπου ωρών η κάθε μία που στοχεύει 

ειδικότερα, στην αναγνώριση στερεοτύπων και την καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας των 
εκπαιδευτικών και αποτελεί ενδιάμεσο τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιαστικού προγράμματος στο 

οποίο έχει προηγηθεί η γνωριμία των συμμετεχόντων/ουσών και ακολουθεί εκπαίδευση σε 

διαπολιτισμικές δεξιότητες. Η επιλογή αυτού του προσανατολισμού κρίνεται ως βασική 
προτεραιότητα προκειμένου μέσα από τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν οι 

συμμετέχοντες/ουσες με τη βοήθεια  εργαλείων  όπως η αυτο-διερεύνηση, η εργασία σε μικρές 
ομάδες, οι ομάδες εστίασης, αλλά και η παρατήρηση του εαυτού τους και των άλλων, να 

διαφοροποιήσουν – αποσαφηνίσουν νοητικά σχήματα για έννοιες όπως ο ρατσισμός, τα πολιτισμικά 

και κοινωνικά στερεότυπα, η κυρίαρχη κουλτούρα, η διαπολιτισμική ικανότητα του/της 
εκπαιδευτικού κλπ. για τις οποίες μολονότι ενδεχομένως να μην υπολείπονται σε θεωρητικές 

γνώσεις, ωστόσο, αυτές είναι συσσωρευμένες κατά έναν τρόπο που ακόμη δεν έχει σχηματοποιηθεί 
νοητικά (Σιμόπουλος, 2014).  Η συχνότητα των συναντήσεων που προτείνεται είναι μία φορά την 

εβδομάδα, ωστόσο ανάλογα με τις υποχρεώσεις των μελών, μπορεί και να επεκταθεί έως και μία 

φορά το μήνα, αλλά όχι αργότερα, αφού τα μέλη χάνουν τη μεταξύ τους σύνδεση και ο βιωματικός 
απόηχος της κάθε δράσης υποχωρεί. Τέλος, κάθε συνάντηση είναι απαραίτητο να δομείται από τρεις 

(3) διακριτές φάσεις, την εισαγωγική, τη φάση ανάπτυξης και τη φάση κλεισίματος, όπως 
προβλέπεται από την αρχή εφαρμογής βιωματικών δραστηριοτήτων (Φιλίππου & Καραντάνα, 2010). 

Εισαγωγική φάση: Σκοπός της εισαγωγικής φάσης, είναι να «ανοιχτούν» τα μέλη της ομάδας, 

να επικοινωνήσουν με τους άλλους, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούν και στον εαυτό τους 
εκφράζοντας τις επιθυμίες ή τις ανάγκες τους. Χρειάζεται να τονιστεί ότι οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες οφείλουν να διακρίνονται από ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες του «εδώ και 
τώρα» των μελών. Αποτελούν προτάσεις και όχι εντολές προς τους συμμετέχοντες, ενώ η τελική τους 

επιτυχία εξαρτάται κυρίως, από την αυθεντικότητα του/της  εμψυχωτή/ριας και από τη σχέση 
αποδοχής και σεβασμού που θα αναπτύξει με τα μέλη της ομάδας (Lobrot, 1974). 

Φάση ανάπτυξης: Η επιλογή των δραστηριοτήτων ανάπτυξης χρειάζεται να αντανακλά τη 

φροντίδα του/της εμψυχωτή/ριας για την αύξηση της αυτογνωσίας των μελών σε προσωπικό επίπεδο 
και την εμβάθυνση σε θέματα που τα απασχολούν, καθώς και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μέσα 
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σε ένα ασφαλές κλίμα που ενθαρρύνει τη δοκιμή του καινούριου, την εμπιστοσύνη και την 

αλληλεπίδραση. 

Φάση κλεισίματος: Αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της κάθε συνάντησης κατά την οποία 
επιτυγχάνεται το μοίρασμα του κάθε μέλους των σκέψεων και συναισθημάτων που ανακάλυψε στην 

παρούσα συνάντηση όσο μικρά ή μη σημαντικά κι αν φαίνονται (Φιλίππου & Καραντάνα, 2010). 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία το ατομικό βίωμα μετατρέπεται σε συλλογικό και η ομάδα αποκτά τη 

δική της ταυτότητα που τη διαφοροποιεί σταδιακά, από το εξωτερικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λειτουργεί, αφού εκτός από ομάδα έργου γίνεται και κοινωνικο-συναισθηματική ομάδα (Γκιάστας, 
2008). 

Στις παρακάτω δραστηριότητες που επιλέγονται ενδεικτικά, ο ρόλος του/της εμψυχωτή/ριας 
είναι να διευκολύνει το διάλογο, αλλά και να ενεργοποιήσει βιωματικά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

ώστε να ανασύρουν την εμπειρία και τα συναισθήματά τους με αφορμή ρεαλιστικά περιστατικά της 

ζωής τους. Για το λόγο αυτό, δεν επιδιώκεται τα μέλη να καταλήξουν σε μία συμφωνία, αλλά 
περισσότερο να ανακινηθούν εσωτερικά προς την κατεύθυνση λήψης αποφάσεων για νέες δράσεις 

καθώς μέσα από την αυτο-αποκάλυψη συνειδητοποιούν παγιωμένες προσωπικές πεποιθήσεις, 
στερεότυπα και πολιτισμικές γενικεύσεις, τα οποία νιώθουν την ανάγκη να αλλάξουν.  

 

2.2.1. 1η Συνάντηση - Γενεολογικό Ταξίδι 

Εισαγωγική φάση - Άνοιγμα συνάντησης 

Ο/Η εμψυχωτής/ρια θέτει το πλαίσιο της συνάντησης, όπως αυτό προσδιορίστηκε πιο πάνω. 
Ακολούθως, διαμοιράζει στους συμμετέχοντες ένα σύντομο κλειστό ερωτηματολόγιο που 

περιλαμβάνει τους παρακάτω ισχυρισμούς. Οι συμμετέχοντες/ουσες προσκαλούνται ατομικά να 

δώσουν μία απάντηση σε κάθε έναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς. Με την ολοκλήρωση των 
τριών επιμορφωτικών συναντήσεων ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν εκ νέου τις απαντήσεις που 

έδωσαν και να αυτοαξιολογήσουν αν πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές ψυχοσυναισθηματικές 
μετακινήσεις.   

• Θεωρώ ότι δεν έχω στερεότυπα για τους μη γηγενείς στη χώρα μου. 

• Είμαι ευαισθητοποιημένος/η σε ζητήματα συμπερίληψης. 

• Πιστεύω ότι έχω επαρκείς γνώσεις αναφορικά με τα διαφορετικά στερεότυπα, τις 

προκαταλήψεις και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες. 

• Δεν έχω πρόβλημα με τις μειονότητες με την προϋπόθεση ότι καταφέρνουν να αφομοιωθούν 

στη χώρα υποδοχής τους. 

• Τα μη γηγενή άτομα χρειάζεται να ξεπεράσουν το παρελθόν τους και να συνεχίσουν με τη 

νέα ζωή τους. 

• Δεν έχω θέμα με το ρατσισμό, απλά δεν μου αρέσει να βρίσκομαι ανάμεσα σε μειονότητες 

και αυτό είναι διαφορετικό. 

• Μετά από κάποιο ρατσιστικό σχόλιο συνήθως δικαιολογώ ότι έγινε για λόγους αστειότητας. 

• Δεν είμαι ρατσιστής, αφού ορισμένοι φίλοι ή/και μαθητές μου είναι διαφορετικής καταγωγής. 

Δραστηριότητα  «Το όνομά μου αλλιώς» 

 

Στόχοι: Αφήγηση  της προσωπικής  διαγενεακής ιστορίας του/της καθενός/μιάς, μοίρασμα, 

δέσιμο ομάδας,  επικοινωνία, παρακίνηση σε μία  αρχική αναγνώριση/αποτύπωση πολιτισμικών 
διαφορών ακόμη και εντός της ίδιας κυρίαρχης κουλτούρας, ενσυναίσθηση της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής βιογραφίας  των μαθητών/ριών. 
Διάρκεια: 50 λεπτά - ανάλογα και με τον αριθμό των μελών της 

Οδηγία: Προτείνεται στα μέλη της ολομέλειας να αναστοχαστούν και να μοιραστούν σύντομα  

τη μεταναστευτική ιστορία του ονόματός τους δίνοντας έτσι  και το διαπολιτισμικό τους αποτύπωμα. 
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Ενθαρρύνονται να κάνουν μία αναδρομή στο χρόνο και να αποτυπώσουν προφορικά και χωροταξικά 

από που ξεκίνησαν γεωγραφικά οι πρόγονοί τους  που είχαν το ίδιο όνομα και που βρίσκονται 

αυτοί/ές τώρα στο «εδώ και τώρα». Προς ενεργοποίηση όλων τον αισθήσεων η προφορική 
διατύπωση αποτυπώνεται και στο χώρο με τη βοήθεια ενός χάρτη, νήματος και πινεζών.   

 

Φάση ανάπτυξης: Δραστηριότητα «Είμαι, έχω, θέλω» 2  

 

Στόχοι: Αυτογνωσία, αποσαφήνιση στόχων-προτεραιοτήτων, ανάδειξη της πολυπλοκότητας 
των ρόλων/ταυτοτήτων ανάλογα με το πλαίσιο, αρχική διερεύνηση κατά πόσο επηρεάζονται από  

στερεότυπα και προκαταλήψεις 
 

Διάρκεια: 50 λεπτά   

Οδηγία 1. Δίνονται τρία χάρτινα κουτάκια (ή σακουλάκια ή και φάκελοι αλληλογραφίας). Το 
πρώτο αντιπροσωπεύει το «είμαι», το δεύτερο το «έχω» και το τρίτο το «θέλω». Οι 

συμμετέχοντες/ουσες έχουν 10 λεπτά να γράψουν ή να ζωγραφίσουν έξω από τα κουτιά τους ανάλογα 
με το θέμα που έχει το καθένα. 

Οδηγία 2. Ζητείται σε μικρά χαρτάκια αυθόρμητα να σημειώσουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, ρόλους ή ιδιότητες και να το τοποθετήσουν  στο κουτάκι 
με τίτλο «είμαι». Στη συνέχεια, κάνουν το  ίδιο  για το «έχω» όπου γράφουν ό,τι θεωρούν σημαντικό 

για εκείνους/ες,  πρόσωπα, πράγματα, δραστηριότητες, έργα και στα «θέλω» στόχους 
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους καθώς και ό,τι θέλουν να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν 

για να νιώθουν ευτυχισμένοι/ες και πλήρεις. Όταν ολοκληρώσουν, σε υποομάδες αναφέρουν τι έχει 

γραφτεί σε κάθε ζητούμενη θεματική και ακολουθεί συζήτηση.  
Οδηγία 3. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, στην ολομέλεια ανακοινώνονται 

αυθόρμητα  οι απαντήσεις και ακολουθεί συζήτηση. Ενδεικτικά κάποια ερωτήματα τα οποία 
μπορούν να δοθούν προς εμβάθυνση της προσωπικής ενδοσκόπησης και αυτο-αποκάλυψης μπορεί 

να είναι: 

• Τι παρατηρείτε στους χαρακτηρισμούς που δώσατε στον εαυτό σας ως προς τους ρόλους και 

τα γνωρίσματα σας; 

• Υπήρξαν θετικοί, αλλά και αρνητικοί χαρακτηρισμοί/ ρόλοι/ιδιότητες; Που το αποδίδετε 

αυτό; 

• Θεωρείτε ότι οι ρόλοι μένουν σταθεροί ή αλλάζουν ανάλογα με το πλαίσιο; Εσείς, για 

παράδειγμα, μέσα σε μία άλλη ομάδα θα αλλάζατε κάποιες από τις απαντήσεις σας; 

• Αναστοχαστείτε όσα χαρακτηριστικά σημειώσατε για τον εαυτό σας. Πιστεύετε ότι σας 

δίνουν κάποια πλεονεκτήματα ή κοινωνική δύναμη; 

• Κλείστε για λίγο τα μάτια σας και σκεφτείτε ότι ένα φτωχό ή αδύναμο πρόσωπο πολιτιστικής 

ή κοινωνικής προέλευσης διαφορετικής από τη δική σας, κοιτούσε εσάς και τη ζωή σας. Ποια 

πλεονεκτήματα θα παρατηρούσε αυτό το πρόσωπο και πώς θα έβλεπε τα δικά σας προνόμια; 

 

Φάση κλεισίματος 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

 

2 Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν αποτελούν δημιουργική προσαρμογή δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο κείμενο 

του Γ. Σιμόπουλου (2014)  «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική ικανότητα μέσα από μία βιωματική προσέγγιση», στο 

βιβλίο των Φιλίππου & Καραντάνα (2010) «Ιστορίες για να ονειρεύεσαι.. Παιχνίδια για να μεγαλώνεις..» και από … Chapter 13, Anti-

Oppressive Practice Groups, In – class exercise: Understanding your own power and privilege 
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Οδηγία: Προσκαλείται ο/η καθένας/μία ατομικά να αποτυπώσει σε ένα κομμάτι χαρτί με μία 

πρόταση εμπειρίες και συναισθήματα από τη συνάντηση. Στο τέλος ο/η εμψυχωτής/ρια συγκεντρώνει 

όλα τα χαρτιά και  διαβάζει όλες τις φράσεις συνθέτοντας το συναισθηματικό αποτύπωμα της 
συνάντησης. 

2.2.2.  2η
  Συνάντηση – Στερεότυπα και προκαταλήψεις 

Εισαγωγική Φάση – Άνοιγμα συνάντησης 

Ο/Η  εμψυχωτής/ρια ενημερώνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ότι η συνάντηση θα 

επικεντρωθεί στην  βιωματική αυτοδιερεύνηση των προσωπικών στερεοτυπικών σκέψεων και 
προκαταλήψεων και την επίδραση που ασκούν  στην εδραίωση αρνητικών στάσεων και 

συμπεριφορών. Προς όφελος της βαθύτερης  και όσο το δυνατόν αφιλτράριστης ενδοσκόπησης, οι 
συμμετέχοντες/ουσες ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν στερεοτυπικές σκέψεις πάνω σε κοινωνικά 

ζητήματα όπως διαφυλετικές στερεοτυπικές σκέψεις, ρατσισμός, θρησκεία, σεξουαλικός 

προσδιορισμός. 
Δραστηριότητα: Ταξίδι στον Άρη, Διάλεξε τον υποψήφιο σου 3  

Στόχοι: Κατανόηση των δυσλειτουργικών νοητικών σχημάτων και στάσεων απέναντι σε 
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και πως επηρεάζονται από στερεότυπα και προκαταλήψεις, 

διερεύνηση, αναγνώριση προσωπικών στερεοτυπικών σκέψεων και προκαταλήψεων και κριτική 

θεώρηση αυτών. 
Διάρκεια: 60 λεπτά   

Οδηγία 1: Ανακοινώνεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες πως για τη συγκεκριμένη άσκηση 
πρέπει να υποδυθούν το ρόλο ενός/μιας πετυχημένου/ης επιχειρηματία. Στόχος τους είναι η επιλογή 

ενός/μιας πολύ επιτυχημένου/ης μηχανικού με ιδιαίτερα χαρίσματα, ψυχική ανθεκτικότητα, όραμα, 

άριστες γνώσεις και διαθεσιμότητα,  ώστε να βοηθήσει στην υλοποίηση της επόμενης 
επιχειρηματικής  τους δραστηριότητας που είναι η ζωή στον Άρη. Η θέση είναι πολύ υπεύθυνη, 

προκλητική, απαιτητική αλλά επιφέρει πολλή φήμη και δόξα, χαράζοντας ιστορία.  
Οδηγία 2: Δίνονται σε καθένα/μια από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες επτά (7) κάρτες όπου 

αναγράφονται μόνο το όνομα του/της κάθε υποψηφίου/ιας. (Τα ονόματα πρέπει να παρουσιάζουν 

ποικιλομορφία ως προς το φύλο, το πολιτισμικό υπόβαθρο, τη θρησκεία). 
Οδηγία 3: Ζητείται από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες μόνο με αυτή την πληροφορία κατά 

νου να απορρίψουν έναν/μια υποψήφιο/φια. 
Οδηγία 4: Επόμενα, δίνονται άλλες κάρτες που αναγράφεται ολόκληρο το ονοματεπώνυμο και 

προσκαλούνται να απορρίψουν ακόμα έναν/μια υποψήφιο/φια παίρνοντας υπόψιν και αυτή την 

πληροφορία. 
Οδηγία 5:Στην συνέχεια, δίνονται κάρτες με φωτογραφία των υποψηφίων και προσκαλούνται 

τα μέλη εκ νέου να απορρίψουν ακόμα έναν/μία υποψήφιο/α. Σταδιακά απελευθερώνονται νέες 
πληροφορίες για την φυσική  κατάσταση, την επαγγελματική  ιδιότητα και τις προηγούμενες θέσεις 

εργασίας. Κάθε φορά ζητείται από τα μέλη της ομάδας να απορρίψουν πάλι έναν/μία υποψήφιο/α. 

Οδηγία 6: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και όλοι/ες έχουν επιλέξει τον/την υποψήφιο/φια 
που θεωρούν καταλληλότερο,  ανακοινώνεται και αιτιολογείται η κάθε μία επιλογή από τον/την 

καθένα/μια ξεχωριστά στην ολομέλεια. Ακολουθεί αναστοχασμός.  

• Αν είχαν αποκαλυφθεί όλες οι πληροφορίες από την αρχή θα είχαν επιλέξει άλλον/η 

υποψήφιο/α;   

 

3 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι δημιουργική προσαρμογή  από τις δραστηριότητες που αναγράφονται  στο  Australian 

Government Department Of Home Affair, “ Harmony Week-Lesson Plan- Stereotypes” και Equality and Human Rights Commission, 
National Human Rights Institution (NHRI) Britain “Lesson, 5 -Prejudice and Stereotypes”. 
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•  Ποιες εικασίες έκαναν για τους/τις υποψήφιους/ες; 

• Τι  καθόρισε ουσιαστικά  τις επιλογές τους; 

• Υπάρχει η πιθανότητα να λειτούργησαν στερεοτυπικά απέναντι σε αυτούς/ές τους/τις 

υποψηφίους; Πως; 

• Αν ναι, ποιες διεργασίες αναγνωρίζουν ότι τους/τις έκαναν να λειτουργήσουν στερεοτυπικά 

απέναντι στους/στις υποψήφιους/ες; 

• Πως μπορούν να καθορίσουν τη συμπεριφορά μας στερεοτυπικές σκέψεις και 

προκαταλήψεις; Πως λειτουργούν; 

 

Φάση Ανάπτυξης 

          Διαρκεια:30 λεπτά 

Σε αυθόρμητες τετράδες οι συμμετέχοντες/χουσες ενθαρρύνονται να φέρουν στο μυαλό τους 
παραδείγματα από την εκπαιδευτική τους καθημερινότητα που σχετίζονται με την παραπάνω 

συνθήκη. Αφού μοιραστούν τις εμπειρίες τους προσκαλούνται να συνθέσουν ένα σύντομο κείμενο 
αναφορικά με όσα ειπώθηκαν.   

 

Φάση Κλεισίματος 

          Διάρκεια: 25 λεπτά  

Στην  ολομέλεια η κάθε τετράδα καταθέτει τι συζήτησε και τι αποφάσισε να μοιραστεί. Ο 
εμψυχωτής/η εμψυχώτρια συγκεντρώνει ό,τι έχει ειπωθεί και συνθέτει το συλλογικό αποτύπωμα της 

ομάδας. 

 

2.2.3. 3η Συνάντηση – Θετική Αναπλαισείωση – Ενσυνειδητότητα 

Εισαγωγή Φάση - Άνοιγμα συνάντησης 

Έχοντας προσεγγίσει προσωπικά στερεότυπα από την προηγούμενη συνάντηση στην ομάδα, 

ο/η εμψυχωτής/ρια θέτει το πλαίσιο της τελευταίας συνάντησης ενημερώνοντας τα μέλη ότι μετά τις 

έντονα φορτισμένες συναισθηματικές διεργασίες των προηγούμενων συναντήσεων θα εργαστούν για 
την αποφόρτιση, την ενσυνειδητότητα των διαπιστωμένων στερεοτύπων και την θετική 

αναπλαισίωσή τους. 
Δραστηριότητα «Γείωση» 

Στόχος: Επικέντρωση στον εαυτό, επικέντρωση στο «εδώ και τώρα», αποφόρτιση.          

Διάρκεια: 20 λεπτά 
Ο/Η εμψυχωτής/ρια προτρέπει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σταθούν όρθιοι σε κύκλο και 

με γόνατα ελαφρά λυγισμένα, ακουμπώντας τα δάχτυλα των χεριών τους στο πάτωμα να αφήσουν 
το κεφάλι τους ελεύθερο προς τα κάτω. Ύστερα  να τεντώσουν τα γόνατα χωρίς να σηκώσουν τα 

δάχτυλα από το πάτωμα όσο νιώθουν άνετα εφιστώντας την προσοχή ώστε το βάρος τους να 

στηρίζεται μονάχα στα πόδια ενώ αναπνέουν αργά με μισάνοιχτο στόμα. Αφού μείνουν στη θέση 
αυτή για λίγη ώρα να σηκωθούν αργά αργά.   

 
Φάση ανάπτυξης: Δραστηριότητα «Αναζητώντας το όραμά μου» 

Οι συμμετέχοντες/ουσες προσκαλούνται μέσω καθοδηγούμενου οραματισμού να 

δημιουργήσουν το δικό τους όραμα για μια περισσότερο συμπεριληπτική κουλτούρα στο σχολείο.  
Στόχοι: Αναπλαισίωση δυσλειτουργικών νοητικών σχημάτων.    

Διάρκεια:  60 λεπτά 
Οδηγία 1: Οι συμμετέχοντες/ουσες προσκαλούνται να υποθέσουν ότι είναι μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας ενός πολυπολιτισμικού σχολείου που λειτουργεί σε μια βάση αμοιβαίας 

αποδοχής και να φανταστούν ότι έχουν πετύχει στο πλαίσιο του παιδαγωγικού τους έργου ένα 
αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά επιθυμούσαν. Χάριν της άσκησης ενθαρρύνονται να σκεφτούν ότι 
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κάθε επιθυμητό αποτέλεσμα είναι πιθανό -ακόμα και αν στο «εδώ και τώρα»  φαντάζει  κάτι το 

απίθανο. Προτρέπονται να οραματιστούν  την  εκπλήρωση της επιθυμίας τους σαν αυτή να συμβαίνει 

εκείνη τη στιγμή απαντώντας αναστοχαστικά στα παρακάτω ερωτήματα με όποιο τρόπο επιθυμούν: 
α) πως είναι β) πως αισθάνονται γ) τι λέξεις θα χρησιμοποιούσαν για να το περιγράψουν.  

Οδηγία 2: Ο/Η εμψυχωτής/ρια τους προτρέπει ακολούθως να απαντήσουν στο ερώτημα αν 
εξέφρασαν ένα όραμα αρκετά κοντά στην πραγματική τους επιθυμία. 

Οδηγία 3:Σε τυχαίες τετράδες προσκαλούνται να μοιραστούν τις σκέψεις και τα αποτελέσματα 

του αναστοχασμού κατά την προηγούμενη άσκηση και να τα καταγράψουν ως ομάδα αφού ορίσουν 
έναν εκπρόσωπο που θα μιλήσει στην ολομέλεια.  

Οδηγία 4: Aνακοινώνονται στην ολομέλεια τα αποτελέσματα των ομάδων και συζητούν τι 
σημαίνει για αυτούς συμπεριληπτικό σχολείο, ενώ  ο/η εμψυχωτής/ρια τα καταγράφει σε έναν πίνακα 

εστιάζοντας και σε διαφορετικές απόψεις που μπορεί να αναδειχθούν. 

 
Φάση κλεισίματος: Δραστηριότητα «Τι κρατώ στη χούφτα μου»4   

Στόχος: Αξιολόγηση των τριών συναντήσεων παρέμβασης 
Διάρκεια: 30 λεπτά 

Οδηγία 1: Ο/Η εμψυχωτής/ρια μοιράζει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες ένα κομμάτι χαρτί 

και στυλό και τους προτρέπει να σχεδιάσουν το περίγραμμα της παλάμης τους και έπειτα, να 
καταγράψουν μέσα σε κάθε δάχτυλο: 

• Στον αντίχειρα: κάτι καλό, κάτι που διασκέδασαν 

• Στον δείκτη: κάτι που άλλαξε ή προκάλεσε αλλαγή σε μία ιδέα τους 

• Στον μέσο: κάτι κακό, κάτι που δεν διασκέδασαν 

• Στον παράμεσο: κάτι από τις δραστηριότητες που θα το φυλάνε ως θησαυρό ή κάτι που τους 

εξέπληξε  

• Στο μικρό δάχτυλο: κάτι για το οποίο θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα 

• Στην παλάμη: μία πρόβλεψη για το μέλλον – τι θα κάνουν στη συνέχεια με όσα έμαθαν  

Οδηγία 2: Σε σχήμα κύκλου, οι συμμετέχοντες/ουσες προσκαλούνται να διαλέξουν μία φράση 

τους που θα ήθελαν να μοιραστούν στην ολομέλεια. Με το άκουσμα της φράσης από τον καθένα 
ολοκληρώνεται η συνάντηση. 

3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα της εκπαίδευσης 

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση των τριών (3) συναντήσεων αναμένεται να υποστηρίξει βασικούς 
στόχους ενός ευρύτερου σχεδιαστικού προγράμματος που αφορούν στην αρχική αναγνώριση και 

αποτύπωση των πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των ίδιων των συμμετεχόντων/ουσών, την 
ενσυναίσθηση της βιογραφίας μαθητών τους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, τη διαπίστωση 

της πολυπλοκότητας των ρόλων εντός κάθε επικοινωνιακού πλαισίου και της επίδρασης που 

ασκούνται σε αυτούς από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ακόμη, η παρέμβαση προσδοκάται να 
αμβλύνει προσωπικές δυσλειτουργικές παραδοχές και να συμβάλει στην ανάπτυξη της κριτικής 

στάσης και την αναπλαισίωση προηγούμενων νοητικών σχημάτων συνδιαμορφώνοντας ένα σχολικό 
περιβάλλον που θα λειτουργεί στη βάση του σεβασμού και της αμοιβαίας αποδοχής. Τέλος, η 

συγκεκριμένη παρέμβαση φιλοδοξεί να εμπνεύσει τον σχεδιασμό ευρύτερων βιωματικών δράσεων 

σε καθηγητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για τη συμπερίληψη των μαθητών/τριών τους με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.  

 
4 https://thalys.gr/mod/page/view.php?id=3279 

 

https://thalys.gr/mod/page/view.php?id=3279
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4. Συμπεράσματα 

Οι δράσεις προετοιμασίας και ευαισθητοποίησης του εκπαιδευτικού προσωπικού τόσο  σε 

θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όσο και σε  θέματα διαμόρφωσης υγιών σχέσεων μέσα στην 
μαθητική κοινότητα αποτελούν αναμφισβήτητη αναγκαιότητα. Δράσεις που θα υποστηρίξουν το 

παιδαγωγικό τους έργο και θα συμβάλλουν στην αποδόμηση στερεοτύπων και εν γένει 
δυσλειτουργικών παραδοχών. Η εμπειρική μάθηση στη διαπολιτισμική επικοινωνία αποδεικνύεται 

το πιο καταλυτικό μέσο υλοποίησης των παραπάνω δράσεων σε εκπαιδευτικούς, αφού αναδεικνύεται 

σε πηγή αυξημένης αυτογνωσίας και μετατρέπεται σε δύναμη ενώ,  συνεπάγεται τη βαθιά εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών πέρα από την απλή συνύπαρξη. 
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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα σχέσεων, 

συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας των παιδιών που φοιτούν σε έναν παιδικό 

σταθμό και των παιδαγωγών που εργάζονται σε αυτόν. Καταγράφονται πρακτικές λύσεις που 
βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου παιδαγωγικού έργου  με βάση τη θεωρία των 

πέντε (05) μοντέλων, του βιοσυστημικού, του μοντέλου των επικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein, 
του μοντέλου των σχέσεων σχολείου – οικογένειας των Ryan και  Adams, της συνεκπαίδευσης και 

τέλος του μοντέλου της γονεϊκής εμπλοκής των Hoover-Demdey και Sandler σε συνδυασμό με τα 

καινοτόμα προγράμματα, που εκπονούνται σε όλες τις δομές εκπαίδευσης για την ανάδειξη της 
συνεργασίας, του εθελοντισμού και της βελτίωσης των σχέσεων των εμπλεκόμενων φορέων. Η 

έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη προσπαθεί να συγκεράσει τη θεωρία για τη συνεργασία οικογένειας 
και παιδικού σταθμού με καινοτόμες εφαρμογές εν μέσω πανδημίας.   

  

Λέξεις – Κλειδιά: συνεργασία σχολείου – οικογένειας - παιδικός σταθμός - καινοτόμα προγράμματα  

1. Εισαγωγή 

Σημαντικό κριτήριο για την ποιότητα του παρεχόμενου παιδαγωγικού έργου αποτελεί ο βαθμός 
εξωστρέφειας της σχολικής κοινότητας και η ενεργοποίηση των δυνάμεών της για τη σύνδεση  με την 

κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Η συνεργασία και επικοινωνία του παιδικού σταθμού με την 

οικογένεια συνδέεται με το κοινωνικοπολιτιστικό πεδίο καλλιέργειας του προγράμματος των 
παιδικών σταθμών (Βαρνάβα-Σκούρα, 2009). Ένας παιδικός σταθμός που συνδιαλέγεται με το 

κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και λαμβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των 
παιδιών υποστηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη και ευημερία τους. Οι ενήλικες και τα παιδιά 

επωφελούνται από ένα οικείο και ασφαλές περιβάλλον. Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν, να 

εξερευνούν και να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους, ενώ οι ενήλικες απολαμβάνουν την εξέλιξη 
των παιδιών, σε έναν χώρο που πραγματικά τα φροντίζει και τα αποδέχεται. Η παιδαγωγική αξία της 

καλλιέργειας του κοινωνικού και πολιτισμικού πεδίου στο παιδαγωγικό πρόγραμμα έγκειται στη 
σημασία του σεβασμού και της αποδοχής της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε ατόμου και κάθε 

επιμέρους κοινωνικής ομάδας που αυτό ανήκει. Περικλείει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν την ταυτότητά του, όπως  η γλώσσα, η παράδοση, οι συνήθειες που διαφοροποιούν 
κάθε εθνικότητα, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει και μεγαλώνει.  

Τι γίνεται, όμως, όταν προκύπτουν προβλήματα στην επικοινωνία με τους γονείς; Ποια 
πολιτική και ποιες δράσεις αναλαμβάνει ο σταθμός; Τι χρειάζεται να έχει προηγηθεί και ποιες 

στρατηγικές είναι εκείνες που προλαμβάνουν το αρνητικό κλίμα; Ποια τα οφέλη από την επικοινωνία 
και τη συνεργασία με την οικογένεια; Πώς τα καινοτόμα προγράμματα μπορούν να υποστηρίξουν 

θετικά την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας; Ποιες θεωρίες μπορούν να 

αποτυπώσουν αυτή την προβληματική και πώς αυτές οι θεωρίες μπορούν να υποστηρίξουν και να 
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ενισχύσουν το πρόγραμμα και την εξωστρέφεια του παιδικού σταθμού; Λαμβάνοντας υπόψη στη 

μελέτη μας τα προβλήματα σχέσεων, συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ της 

οικογένειας των παιδιών που φοιτούν σε έναν παιδικό σταθμό και των παιδαγωγών που εργάζονται 
σε αυτόν διερευνήσαμε τις καλές πρακτικές που οδηγούν στη γεφύρωση της επικοινωνίας με την 

κοινότητα και την ανάπτυξη δεσμών με τους γονείς των παιδιών. Πώς εντοπίζονται αρχικά τα 
προβλήματα που προκύπτουν στις σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς; Πώς 

αποφασίζεται να αντιμετωπιστούν και με ποιους τρόπους; Πώς συνδιαλέγεται η θεωρία για τη 

συνεργασία και την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας με την πράξη; Πώς, τέλος, αναζητούνται 
από τους παιδαγωγούς οι γέφυρες με την κοινότητα; Οι προτεινόμενες λύσεις υποστηρίζονται από 

τη θεωρία των πέντε μοντέλων, τα οποία περιγράφουν και ενισχύουν την εμπλοκή των γονέων στην 
παιδαγωγική διαδικασία, καθώς και τη σύμπραξη σχολείου και  κοινότητας.  

 

2. Κυρίως μέρος 

Αφετηρία αποτέλεσε μία μελέτη περίπτωσης που αφορά αίτημα γονέα για την ελλιπή 

επικοινωνία και συνεργασία με τον παιδικό σταθμό το οποίο στη συνέχεια γίνεται η  αφορμή για την 
ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων μεταξύ των παιδαγωγών και την ανάπτυξη δράσεων που 

θέτουν σε νέες βάσεις τη σχέση με τους γονείς και την τοπική κοινότητα.   

Οι παιδαγωγοί αποφασίζουν να αναλάβουν δράση ξεκινώντας με τις προγραμματισμένες 
συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ τους. Σχεδιάζουν τις προτάσεις που θα βελτιώσουν το κλίμα 

αρχίζοντας με έναν καταιγισμό ιδεών και υποστηρίζοντας παράλληλα την ενεργητική συμμετοχή των 
γονέων στην κοινότητα του παιδικού σταθμού. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επτά βήματα, επτά 

παιδαγωγικές πρακτικές που συνδέουν το οικογενειακό περιβάλλον με την κοινότητα. Σύμφωνα με 

το βιοσυστημικό μοντέλο κάθε εμφάνιση προβλήματος στο μικροσύστημα επηρεάζει άμεσα τα 
υπόλοιπα συστήματα (οικογένεια, άτομο) (Γεωργίου, 2011  ̇ Ζηλιασκοπούλου, 2014). Εφόσον ο 

παιδικός σταθμός επιχειρεί την επίλυση του προβλήματος σε ένα από αυτά, αυτόματα ενεργοποιεί 
μηχανισμούς που επηρεάζουν και τα υπόλοιπα μικροσυστήματα. Επιπροσθέτως, όταν οι γονείς  

συμμετέχουν στη λήψη αυτών των αποφάσεων σχετικά με τη δική τους εμπλοκή στο σχεδιασμό και 

την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, δημιουργείται η σύνδεση με δύο θεωρητικά μοντέλα, το 
μοντέλο των σχέσεων σχολείου και οικογένειας των Ryan και Adams που λαμβάνει υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονέων και αξιοποιεί κάθε δυνατότητά τους για προσφορά 
και το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein το οποίο θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή 

των γονέων στη λήψη των αποφάσεων σε ζητήματα που τους αφορούν (Γεωργίου, 2011). Στη φάση 

αυτή που αποτελεί ένα είδος συμβολαίου μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας καταμερίζονται 
οι ρόλοι και οργανώνονται οι επόμενες δράσεις, προσδιορίζονται οι στόχοι, προτεραιοποιούνται οι 

ανάγκες και δημιουργείται εκ νέου το επικοινωνιακό πλαίσιο μεταξύ των μελών.  
Οι καλές πρακτικές συνδέονται με τους τύπους των θεωρητικών μοντέλων επικοινωνίας 

σχολείου και οικογένειας με στόχο την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων 

της παιδαγωγικής διαδικασίας (παιδιά-γονείς-παιδαγωγοί). Επιχειρούν να ενισχύσουν ρόλους και να 
εξελίξουν διαδικασίες ενεργοποιώντας δυνάμεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του παιδικού 

σταθμού και της σχέσης του με την κοινότητα. Αποφασίζονται τα εξής:  

• Ενίσχυση του ρόλου του παιδαγωγού αναφοράς και καθιέρωση  προγραμματισμένων 

συναντήσεων με τους γονείς και ιδίως με εκείνους που δεν έχουν συχνή παρουσία στον 
παιδικό σταθμό λόγω εργασίας.   

• Ενίσχυση της συνεργασίας και επικοινωνίας κατά την ώρα της υποδοχής και αναχώρησης 

των παιδιών μέσω του θεσμού του παιδαγωγού αναφοράς. 

• Δημιουργία ιστολόγιου (blog) και ενεργοποίηση ψηφιακού τοίχου μέσω εργαλείου για 

συνεργαστικές δράσεις ψηφιακής αφήγησης (padlet) για τη δημοσίευση ανακοινώσεων και 
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προώθηση του παιδαγωγικού έργου μέσω της τεκμηρίωσης δράσεων και εκδηλώσεων εντός 

και εκτός  του παιδικού σταθμού. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος με τη μέθοδο project.  

• Δημιουργία μητρώου εθελοντών γονέων στον παιδικό σταθμό και ανάληψη δράσεων για την 

καλλιέργεια λαχανόκηπου στην αυλή του παιδικού σταθμού και αισθητική αναμόρφωση του 

προαύλιου χώρου. 

• Διοργάνωση ανοικτών ομιλιών με θέματα που ενδιαφέρουν τις οικογένειες του παιδικού 

σταθμού (διαζύγιο, όρια, πένθος, ερχομός νέου μέλους στην οικογένεια ή όποια άλλη 
πρόταση υπάρχει και προβληματίζει τους γονείς) από ειδικούς επιστήμονες. Η πρόταση αυτή  

συνδέεται και με πρόσκληση γονέα - εθελοντή που επιθυμεί να προσφέρει τις εξειδικευμένες 

γνώσεις του σε έναν τομέα προς όφελος της σχολικής κοινότητας ή με δίκτυο συμβουλευτικής 
υποστήριξης που ανήκει στην τοπική κοινότητα. 

• Εκπόνηση ερωτηματολογίου αξιολόγησης και ανίχνευσης της ποιότητας συνεργασίας γονέων 

και παιδαγωγών.  

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν και αναζήτηση 

περαιτέρω προτάσεων που θα υλοποιηθούν την επόμενη χρονιά. 

Αναλυτικά, με την υιοθέτηση του θεσμού του παιδαγωγού αναφοράς ρυθμίζεται η συχνότητα 
επικοινωνίας και συνεργασίας με την οικογένεια. Ο παιδαγωγός αναφοράς συνιστά το άτομο που 

είναι σωματικά και συναισθηματικά διαθέσιμο για το μικρό παιδί, παρέχοντας σε αυτό 
εξατομικευμένη αγωγή και φροντίδα, σταθερότητα, ασφάλεια και τη συνέχεια με το οικογενειακό 

του περιβάλλον (Ρουφίδου, 2010). Έχει στην ευθύνη του μία ομάδα παιδιών για την οποία 

καταγράφει με συστηματική παρατήρηση συμπεριφορές και ενδιαφέροντα, είναι υπεύθυνος για την 
παιδαγωγική τεκμηρίωση των δράσεων, ενώ δίνεται η ευκαιρία λόγω του περιορισμένου αριθμού 

παιδιών που αναλαμβάνει να συζητά τους προβληματισμούς του με τους γονείς, να προτείνει τρόπους 
διαχείρισης και να ενημερώνει για τη συνέχιση των δράσεων που διεξάγονται στον παιδικό σταθμό. 

Ο θεσμός αυτός ενισχύει περισσότερο τις σχέσεις του γονέα με τον παιδαγωγό και τη σχέση του 

παιδιού με τον παιδικό σταθμό. Οι τακτικές συναντήσεις ορίζονται από κοινού και εξομαλύνονται οι 
οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ παιδικού σταθμού και οικογενειακού περιβάλλοντος, ενώ 

προλαμβάνονται ανησυχίες και ελλείμματα στην επικοινωνία. Σύμφωνα με το μοντέλο των 
επικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein, δημιουργείται  αμφίδρομη επικοινωνία με τις οικογένειες, 

αφού οι γονείς γίνονται δάσκαλοι (Γεωργίου, 2011˙ Ζηλιασκοπούλου, 2014). Οι γονείς συνεχίζουν 

στο δικό τους χώρο τη δραστηριότητα που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε στον παιδικό σταθμό, αφού 
ενημερώνονται συστηματικά από τον παιδαγωγό αναφοράς για το ημερήσιο πρόγραμμα. Με τον 

τρόπο αυτό υποστηρίζουν ουσιαστικά το παιδαγωγικό έργο και τη σύνδεση με τον παιδικό σταθμό. 
Δίνονται νέες προσκλήσεις προς την οικογένεια και θετικά κίνητρα για την επικοινωνία και 

συνεργασία με τους παιδαγωγούς στοιχείο που συνδέεται με το μοντέλο της γονεϊκής εμπλοκής 

(Γεωργίου, 2011). Ο χρόνος συνάντησης ορίζεται κατά την ώρα της υποδοχής και αναχώρησης από 
τον σταθμό, καθώς δίνεται η ευκαιρία και από τη μεριά του παιδαγωγού αναφοράς να ενημερωθεί 

για θέματα καθημερινότητας κάτι που παρέχει πληροφορίες για τον χρόνο και τη συμπεριφορά του 
παιδιού εκτός παιδικού σταθμού. Σύμφωνα με το μοντέλο των σχέσεων σχολείου και οικογένειας 

των Ryan και Adams και της γονεϊκής εμπλοκής οι επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά του παιδιού 

αναδεικνύονται σε συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο που έχει τακτική βάση με στόχο την εξέλιξη 
των ικανοτήτων των παιδιών και τη βέλτιστη ενημέρωση των γονέων γι’ αυτά, ενώ σύμφωνα με το 

μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein η υιοθέτηση του θεσμού του παιδαγωγού 
αναφοράς δίνει την ευκαιρία για τακτική επαφή παιδαγωγών με τους γονείς κάτι που ενισχύει τη 

μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία (Γεωργίου, 2011˙ Ζηλιασκοπούλου, 2014).  

Στο πλαίσιο της ψηφιακής τεκμηρίωσης, η δημοσιοποίηση ανακοινώσεων, εκδηλώσεων και 
δράσεων του παιδικού σταθμού μέσω της δημιουργίας ιστολόγιου (blog) και ψηφιακού συνεργατικού 

εργαλείου (padlet) προσφέρουν το βήμα για συμμετοχή σε μία νέα βάση επικοινωνίας. Οι δράσεις 
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γίνονται ορατές σε μεγαλύτερο εύρος κοινού, ενώ ταυτόχρονα τα μέλη καλούνται να ανταλλάξουν 

απόψεις, ιδέες και να αντιδράσουν σ’ αυτές. Σύμφωνα με το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών 

της Eipstein με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των γονέων και 
παιδαγωγών (Γεωργίου, 2011), ενώ σύμφωνα με το μοντέλο των σχέσεων σχολείου - οικογένειας 

των Ryan και Adams οι αλληλεπιδράσεις με το ψηφιακό περιβάλλον δίνουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν όλοι. Η τεκμηρίωση ως μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας αλλάζει περιβάλλον, 

καθώς από τη φωτογραφική αποτύπωση και τη βιντεοσκόπηση περνά στη ψηφιακή απεικόνιση και 

διάδραση με τους αποδέκτες της και προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες για αλληλεπίδραση, 
συνεργασία, ανάδειξη και διάχυση καλών πρακτικών καθώς και αξιολόγησης του παιδαγωγικού 

έργου.  
Οι ανοικτές ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες υλοποιούνται στο πλαίσιο πρόσκλησης προς 

τους γονείς, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για θέματα που τους αφορούν και τους 

προβληματίζουν. Τα θεωρητικά μοντέλα γύρω από αυτή την πρόταση αναπτύσσουν πλήρη 
τεκμηρίωση. Αρχικά, το βιοσυστημικό μοντέλο περιγράφει ότι η ενημέρωση γύρω από σημαντικά 

ζητήματα βοηθά τα μικροσυστήματα να εντοπίσουν τα προβλήματά τους με σκοπό να τα 
διαχειριστούν και να τα επιλύσουν. Για το μοντέλο των σχέσεων σχολείου - οικογένειας των Ryan 

και Adams μέσω αυτών των ανοικτών ομιλιών δυναμικά δίνονται οι ευκαιρίες για τη βελτίωση των 

αλληλεπιδράσεων γονέων και παιδιών εντός και εκτός σχολείου, ενώ για το μοντέλο της 
Συνεκπαίδευσης οι ανοικτές ομιλίες αποτελούν έναν τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων 

(Γεωργίου, 2011). Στο μοντέλο της γονεϊκής εμπλοκής διατυπώνεται ότι με αυτό τον τρόπο 
κατασκευάζεται ο γονεϊκός ρόλος, ενώ τέλος στο μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών της 

Epstein η συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια προέρχεται από φορείς και πρόσωπα της τοπικής 

κοινότητας, γεγονός που ενδυναμώνει τους δεσμούς της κοινότητας με τους κοινωνικούς φορείς και 
εν προκειμένω τον θεσμό του παιδικού σταθμού.  

Τέλος, η υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος, περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας και 
πολιτιστικών θεμάτων, που συνδέεται με τις αναπτυξιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών 

υποστηρίζει την ενεργοποίηση των θετικών δυνάμεων και μπορεί να αλλάξει δραστικά την 

καθημερινότητα του παιδικού σταθμού.  
 Ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιείται για την αισθητική αναμόρφωση του 

προαύλιου χώρου και τη δημιουργία λαχανόκηπου στην αυλή του παιδικού σταθμού προσκαλεί όλα 
τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας να συμμετέχουν για κοινό σκοπό (Γκόβας & Κύρδη, 

2015). Για την Ημέρα Εθελοντισμού και την υλοποίηση των δράσεων, οι γονείς καλούνται να 

δηλώσουν συμμετοχή σε ένα έντυπο εθελοντή γονέα, ενώ συγχρόνως ενεργοποιείται ένα μητρώο  
εθελοντών γονέων για δράσεις που μπορούν και μελλοντικά να πραγματοποιηθούν μέσα στον 

παιδικό σταθμό. Στο έντυπο καταγράφονται οι ρόλοι και οι ανάγκες (ξύλινα παρτέρια, φυτά, χώμα, 
παροχή νερού για το πότισμα, αισθητική αναμόρφωση των τοίχων,  εικαστική αποτύπωση 

επιδαπέδιων παιχνιδιών στην αυλή), ενώ κάθε γονέας ορίζει τον ρόλο του και τον χώρο προσφοράς 

του, αναλόγως των γνώσεων, των ταλέντων και των υλικών που διαθέτει. (Γκόβας & Κύρδη, 2015) 
Σύμφωνα με το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein οι ευκαιρίες αυτές για την 

ενίσχυση των σχέσων γονέων και παιδαγωγών, ενδυναμώνουν τη γονεϊκή μέριμνα, την επικοινωνία 
και συνεργασία παιδαγωγών σχολείου και κοινότητας, ενώ οι γονείς γίνονται εθελοντές δάσκαλοι 

και ταυτόχρονα συμμέτοχοι στη λήψη αποφάσεων (Ζηλιασκοπούλου, 2014). Στο μοντέλο της 
συνεκπαίδευσης περιγράφεται ως κοινή εκπαιδευτική εμπειρία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, 

αφού οι γονείς μαζί με τα παιδιά καλούνται να συμπράξουν στο πλαίσιο του παιδικού σταθμού για 

έναν κοινό σκοπό, ενώ σύμφωνα με το μοντέλο σχολείου – οικογένειας των Ryan και  Adams  
ενισχύονται και βελτιώνονται οι αλληλεπιδράσεις γονέων και παιδιών (Γεωργίου, 2011˙ 

Ζηλιασκοπούλου, 2014). Στο μοντέλο της γονεϊκής εμπλοκής περιγράφεται η κατασκευή του 
γονεϊκού ρόλου, η ανάπτυξη κινήτρων για μάθηση, κάτι που ενισχύει και προωθεί την παιδαγωγική 

διαδικασία, ενώ η γονεϊκή εμπλοκή βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργηθεί αξιοποιώντας τις 
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δυνάμεις της. Τέλος, σύμφωνα με το βιοσυστημικό μοντέλο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 

αλληλεπίδραση και αρμονική αλληλεξάρτηση μεταξύ των συστημάτων (Γεωργίου, 2011).  

3. Συμπεράσματα 

Για τα τελικά αποτελέσματα η αξιολόγηση των πρωτοβουλιών και των δράσεων 

πραγματοποιείται μέσω της κατασκευής και χορήγησης ερωτηματολογίου που αποτιμά την 
παρεχόμενη ποιότητα του παιδαγωγικού έργου του παιδικού σταθμού στους τομείς της επικοινωνίας 

και της συνεργασίας. Ανακοινώνονται οι προτάσεις για την επόμενη χρονιά, ενώ οργανώνεται η 

πολιτική για τη διαχείριση της μετάβασης των παιδιών στον παιδικό σταθμό με την ενεργητική 
εμπλοκή των γονέων. Σύμφωνα με το μοντέλο της γονεϊκής εμπλοκής με τον τρόπο αυτό ενισχύεται 

η κατασκευή του γονεϊκού ρόλου, ενώ κατά το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein, 
οι γονείς γίνονται συμμέτοχοι ως εθελοντές και δημιουργείται διαρκής αλληλεπίδραση σχολείου και 

οικογένειας (Γεωργίου, 2011˙ Ζηλιασκοπούλου, 2014).  

Εξετάζοντας τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα οφέλη που προκύπτουν για τους 
παράγοντες της παιδαγωγικής διαδικασίας από την πλευρά των παιδιών καταγράφονται τα εξής: 

• Σεβασμός και υποστήριξη των αναγκών και των ενδιαφερόντων τους.  

• Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τους παιδαγωγούς. 

• Ολόπλευρη ανάπτυξη, καλλιέργεια δεξιοτήτων, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και 

αυτοεκτίμησης, ανάπτυξη κινήτρων. 

• Πρόκληση και ποικιλία ευκαιριών για εξερεύνηση και βιωματική μάθηση.  

• Υποστήριξη για την ομαλή ένταξη και διαχείριση της μετάβασης και προσαρμογής στον 

παιδικό σταθμό.  

• Συνέχεια της αγωγής και της φροντίδας που προσφέρεται από τον παιδικό σταθμό στο 

οικογενειακό πλαίσιο.  

Από την πλευρά των γονέων:  

• Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη του γονεϊκού ρόλου. 

• Καλλιεργείται το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς τους παιδαγωγούς και τον 

παιδικό σταθμό. 

• Οι γονείς εκπαιδεύονται σε ζητήματα διαχείρισης που τους προβληματίζουν, αποκτούν 

γνώσεις και δεξιότητες, ενώ δέχονται την κατάλληλη υποστήριξη  και καθοδήγηση.  

• Γίνονται συμμέτοχοι στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν και μπορούν να έχουν και οι 

ίδιοι ενεργό ρόλο.  

• Ενημερώνονται για θέματα καθημερινότητας και δράσης των παιδιών μέσα στον παιδικό 
σταθμό. 

• Αποκτούν ενεργητική συμμετοχή στις δράσεις του παιδικού σταθμού. 

Από την πλευρά των παιδαγωγών: 

• Βελτιώνεται η ποιότητα του παιδαγωγικού προγράμματος.  

• Καλλιεργούνται οι θετικές αλληλεπιδράσεις στην επικοινωνία μεταξύ παιδικού σταθμού και 

οικογένειας.  

• Παρέχεται ποικιλία τρόπων επικοινωνίας και συνεργασίας. 

• Υιοθετείται νέα νοοτροπία και στάση στη συνεργασία παιδικού σταθμού και οικογένειας.  

• Αναπτύσσεται η εξωστρέφεια παιδικού σταθμού και τοπικής κοινότητας.  

• Δημιουργείται η εμπειρία για την αποφυγή και την επίλυση μελλοντικών δύσκολων 

καταστάσεων.  

• Καλλιεργούνται δεξιότητες και προωθούνται καλές πρακτικές για την αναβάθμιση του 

παιδαγωγικού έργου. 
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Συνοψίζοντας, ο πλούτος των δράσεων κινητοποιεί δυνάμεις και αναδεικνύει την ανάγκη για 

σύμπραξη μεταξύ των κοινωνικών φορέων. Τα παιδιά, οι γονείς και οι παιδαγωγοί γίνονται 

πρωταγωνιστές και ενεργητικοί συμμέτοχοι στην παιδαγωγική διαδικασία προσφέροντας  και 
αποκτώντας οφέλη μέσα από την καλλιέργεια σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους και με την 

κοινότητα. Αυτό που θα είχε ενδιαφέρον είναι να ερευνηθεί πώς κάθε πλευρά βιώνει τη συμμετοχή, 
την κοινή πορεία, τον δημοκρατικό τρόπο επίλυσης και συνδιαλλαγής και τη νέα συνθήκη σύμπραξης 

με σκοπό την ενίσχυση όλο και περισσότερων δράσεων που θα υποστηρίζουν και θα οριοθετούν το 

ρόλο κάθε παράγοντα και ταυτόχρονα θα αναβαθμίζουν το παιδαγωγικό έργο.  
 

Βιβλιογραφία  

Βαρνάβα- Σκούρα, Τ. (Επιμ.) (2009). Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα 

παιδιών προσχολικής ηλικίας: Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών. Αθήνα: ΕΚΠΑ 

Γεωργίου, Σ. (2011). Σχέση Σχολείου-Οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: 
            Διάδραση 

Γκόβας, Ν., & Κύρδη, Κ. (2015). Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολίτης: 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. (τεύχος 1) Αθήνα: Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και 

Ίδρυμα Λαμπράκη 

Γκόβας, Ν., & Κύρδη, Κ. (2015). Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολίτης: 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. (τεύχος 2) Αθήνα: Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και 

Ίδρυμα Λαμπράκη 
Γκόβας, Ν., & Κύρδη, Κ. (2015). Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολίτης: 

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. (τεύχος 3) Αθήνα: Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και 

Ίδρυμα Λαμπράκη 
Ζηλιασκοπούλου, Δ. (2014). Συνεργασία σχολείου-οικογένειας: πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας 

και αντιµετώπισης των δυσκολιών. Ανακτήθηκε 20-05-2021 από: 
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-

06-09-35-19/42-c5-ziliask?showall=1 

Ρουφίδου, Ε. (2010, Οκτώβριος). Η παιδαγωγική των βρεφών και των μικρών παιδιών (0-3 χρόνων)  
στο παράδειγμα του Loczy. Ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής με 

τίτλο: «Σύγχρονες Τάσεις και προοπτικές στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση του 21ου 
αιώνα», Ιωάννινα. 

 

 

E-ΘΕΑΤΡΟ. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

Μπεϊκάκη Κασσάνδρα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου 
 

Μανιουδάκη Μαρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου 

 

Περίληψη 

Ο Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου 

Κρήτης λειτουργεί στο σχολείο εδώ και δέκα χρόνια. Η προηγούμενη σχολική χρονιά (2019 – 2020) 
προχώρησε, εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε κάτω από ειδικές συνθήκες. Έτσι αναγκαστήκαμε να 

προσαρμόσουμε τον Όμιλο στις πρωτόγνωρες αυτές περιστάσεις και να τον μετατρέψουμε σε Όμιλο 
… εξ αποστάσεως. Η βιωματική φύση των συναντήσεων εκ πρώτης όψεως έρχεται σε αντίθεση με 

http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-35-19/42-c5-ziliask?showall=1
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-35-19/42-c5-ziliask?showall=1
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τα μέσα που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, αποφασίσαμε να πειραματιστούμε και να  

αξιοποιήσουμε, κατά το δυνατόν, τις ΤΠΕ, ώστε η διάδραση των συμμετεχόντων να διατηρηθεί, αλλά 

και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αξιοποιήσαμε την ολιστική 
διάσταση της αισθητικής εμπειρίας και την τέχνη ως εργαλείο βιωματικής μάθησης. Εκτός από το 

θέατρο, ασχολήθηκαμε και με άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως ο χορός, η μουσική και τα 
εικαστικά. Επομένως, η εισήγηση αυτή αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση προσέγγισης της 

καλλιτεχνικής αγωγής  στο σχολείο.   

 
Λέξεις κλειδιά:  όμιλος, θέατρο, εξ αποστάσεως, τεχνολογικά εργαλεία 

1. Εισαγωγή 

Κανείς μας δεν ήταν προετοιμασμένος για τις αλλαγές που διαμόρφωσαν ένα διαφορετικό 

τοπίο στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη σχολική χρονιά 2019 – 2020. Το Υπουργείο 

Παιδείας ενεργοποίησε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κι εμείς υποχρεωθήκαμε να ακολουθήσουμε 
τη διαδικασία –και φυσικά δεν μπορούσαμε να μην εντάξουμε σε αυτήν και τον Όμιλο Θεατρικής 

και Μουσικής Παιδείας, ο οποίος λειτουργούσε ήδη στο σχολείο μας τα προηγούμενα δέκα χρόνια. 
Ο στόχος μας ήταν να ανταποκριθούμε στο ενδιαφέρον των μαθητών και να βελτιώσουμε τις 

συνθήκες του εγκλεισμού και της απομόνωσής τους, στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που συνιστά 

μία μη τυπική μορφή μάθησης. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες δεν επιχειρήσαμε τόσο να κάνουμε 
θέατρο με την κλασική έννοια του όρου, όσο να αξιοποιήσουμε τις θεατρικές τεχνικές για την 

οικοδόμηση δεξιοτήτων χρήσιμων για τη ζωή μέσα αλλά και έξω από το σχολείο. Ταυτόχρονα 
προσπαθήσαμε να συντηρήσουμε την επαφή των μαθητών με τον Όμιλο και να την αξιοποιήσουμε 

στο μέλλον στις δια ζώσης συναντήσεις μας. 

2. Κυρίως μέρος  

Στόχοι – Διδακτική μεθοδολογία – ΤΠΕ  

Ο Όμιλος, εδώ και δέκα χρόνια, επιδιώκει την επαφή των μαθητών με τη μουσική και το 
θέατρο. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει: 

• στην ενίσχυση της βιωματικής επαφής των μαθητών με τη μουσική και το θέατρο και την 

ενεργητική ενασχόλησή τους με αυτό, 

• στην ανάδειξη των καλλιτεχνικών τους δεξιοτήτων και κλίσεων (τραγούδι, σύνθεση, 

υποκριτική, σκηνοθεσία, σκηνογραφία κ.ά.), 

• στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους,  

• στην καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου τους, 

• στην ανάπτυξη της ομαδικότητας, της συνεργασίας, της συμμετοχής αλλά και της 

ευαισθητοποίησής τους σε κοινωνικά προβλήματα (συμμετοχή σε φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις κτλ.), 

• στον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών (μουσικών και θεατρικών) και τη γνωριμία 

τους με είδη μουσικής και θεάτρου. 

Γενικότερα, στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών, διανοητικών και δημιουργικών δεξιοτήτων, 
ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν το βιωματικό υπόβαθρο που απαιτείται να διαθέτουν τα σκεπτόμενα 

και ενεργά μέλη κάθε δημοκρατικής πολιτείας. 

Διδακτική μεθοδολογία:  

Η πραγματική εκπαίδευση συμβαίνει μέσα από τον τρόπο που επιλέγουμε να επιδράσουμε και 

όχι μέσα από πληροφορίες και μηνύματα. 
Με δεδομένη την νέα κατάσταση και γνωρίζοντας ότι η καθιερωμένη θεατρική παράσταση, 

που κάθε χρόνο αποτελεί το επιστέγασμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, εκ των πραγμάτων δεν 
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θα υλοποιηθεί, θελήσαμε να δώσουμε έμφαση στην «πρακτικότητα» ενός εργαστηρίου, το οποίο θα 

περιλάμβανε τα στάδια της επίλυσης προβλήματος και της αναζήτησης κατάλληλης στρατηγικής και 

ελιγμών και θα αναδείκνυε σε στοιχείο πρώτης γραμμής την καλλιέργεια της συνεργασίας. 
Παράλληλα, το τελικό προϊόν θα εξαρτιόταν αποκλειστικά και μόνο από τον βαθμό της δέσμευσης 

που κάθε έφηβος αναλάμβανε, ως αναπτυξιακή και γνωστική πρόκληση για αυτόν.  
Οι παραπάνω δεξιότητες σε κανονικές συνθήκες προετοιμάζουν, οικοδομούν και 

συνδιαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα, αλλά ποτέ δεν παύουν να λειτουργούν και αυτόνομα. 

Ευνοούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφυπνίζουν τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα και την 
φαντασία ως ψυχική θωράκιση. Αποτελούν τη βάση μια παιδαγωγικής στρατηγικής που δίνει έμφαση 

στη βιωματική μάθηση (Βγενοπούλου, 2015). Στις συναντήσεις μας διατηρήσαμε τη δομή του 
θεατρικού παιχνιδιού. 

Παράλληλα, η αισθητική εμπειρία αντιμετωπίζεται στην ολιστική της διάσταση και 

περιλαμβάνει την ενασχόληση με τις τέχνες  γενικότερα: θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικά κτλ. Η 
τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο βιωματικής μάθησης μέσα από ομαδοσυνεργατικές μεθόδους 

διδασκαλίας. Ο μαθητής καθίσταται συνδημιουργός, συμμέτοχος και συνδιαμορφωτής του τελικού 
αποτελέσματος.  

Τέλος, δόθηκε έμφαση στην Παιδαγωγική των πολυγραμματισμών (οπτικοακουστικός και 

ψηφιακός γραμματισμός κτλ.).  

Θεωρίες και περιβάλλοντα μάθησης με τη χρήση ΤΠΕ  

Για την υλοποίηση του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής  Παιδείας και εξαιτίας της 
ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, στηριχτήκαμε στη θεωρία του Εποικοδομητισμού. Οι μαθητές 

καθοδηγούνται στην οικοδόμηση την ερμηνεία του εξωτερικού κόσμου μέσα από δικές τους 

σημαντικές παραστάσεις και κατανοήσεις (Κορομπίλη & Τόγια, 2015). Έτσι αποκτούν εμπειρίες και 
επιχειρούν να εφαρμόσουν την πληροφορία στο γνωστικό τους δυναμικό (Δημητριάδης, 2015). Ο 

ρόλος τους αναβαθμίζεται, αφού κατέχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον το οποίο προσφέρει γνήσιες συνθήκες νέων εμπειριών. Έτσι, 

λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες οικοδόμησης δεξιοτήτων που επαφίενται στην αξιοποίηση 

πληροφοριών, που οι ίδιοι έχουν επιλέξει, θεωρώντας τες, έπειτα από κριτική διαλογή, σημαντικές.  
Για να οικοδομήσουν δεξιότητες οι μαθητές μέσα από νέες εμπειρίες εξ’ αποστάσεως κρίθηκε 

απαραίτητη η χρήση των ΤΠΕ, όπου δίνονται πολλές  δυνατότητες για άμεση, σύγχρονη και 
ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία, συνεπεξεργασία εικόνων, διαμοιρασμό ψηφιακών πόρων 

κτλ. Σε τεχνολογικά υποστηριζόμενους χώρους πειραματίζονται, κατασκευάζουν και 

προβληματιζονται, έτσι ώστε να μάθουν μέσα από τις εμπειρίες τους και να ενισχύσουν τη γνώση 
και τη μεταγνώση τους (Jonassen et al., 1999). Τα εποικοδομητικά περιβάλλοντα μάθησης έχουν 

πολλά πλεονεκτήματα όπως το ότι ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο της διδασκαλίας, υποστηρίζουν 
τη συνεργασία, την εμπλοκή και τον αναστοχασμό (Sherman & Kurshan, 2005). 

Αφού λάβαμε υπόψη τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, τις παιδαγωγικές των 

πολυγραμματισμών, τον οπτικοακουστικό και τον ψηφιακό γραμματισμό, επιμείναμε στη 
δημιουργική έκφραση του μαθητή συνδυάζοντας εκτός από το λόγο και άλλα μέσα έκφρασης. Μέσω 

της προσέγγισης αυτής οι μαθητές παρήγαγαν  προφορικά, γραπτά και πολυτροπικά κείμενα που 
είχαν τη δύναμη του βιωματικού λόγου. Επίσης, συμμετείχαν σε μια σειρά ρόλων και 

επικοινωνιακών συνθηκών που συμβάλλουν ουσιαστικά στην  συναισθηματική τους ανάπτυξη και 
νοημοσύνη. Έτσι η αφύπνιση της δημιουργικότητας και της φαντασίας στους μαθητές μας θα 

μπορούσε να γίνει η βάση της υγιούς και ολοκληρωμένης εξέλιξής  τους, αλλά και  μιας αποδοτικής 

παιδαγωγικής στρατηγικής, στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε.  

Τα εργαλεία 

Ξεκινήσαμε τις εξ αποστάσεως συναντήσεις μας στις 11 Απριλίου 2020 και τις ολοκληρώσαμε 
στις 30 Μαΐου 2020. Κάθε εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση διάρκειας τριών ωρών και συνολικά 
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κάναμε επτά συναντήσεις. Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιήσαμε για να μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες συνθήκες ήταν  

• το Webex,  

• το Skype και  

• μια κλειστή ομάδα στο Messenger για την μεταξύ μας επικοινωνία. Για την παραγωγή του 

υλικού και την παρουσίαση της δουλειάς μας χρησιμοποιήσαμε επίσης 

• κειμενογράφο,  

• ηχογράφηση,  

• φωτογραφία, 

• video,  

• το Youtube  

• Με όλες τις παραπάνω δημιουργίες των παιδιών στις επτά εξ αποστάσεως συναντήσεις μας 

δημιουργήσαμε ένα Padlet το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:  

https://padlet.com/beikakikas/k9leq0nhehdmr6n1. Το Padlet αυτό συνδιαμορφωνόταν απ’ 
όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, καθώς ανέβαζαν τα ίδια τις δημιουργίες 

τους σε κάθε συνάντηση. Έτσι εξελίχθηκε σταδιακά. Κάποια από τα video ανέβηκαν και στο 
youtube. 

Η διαδικασία 

 

• Παιχνίδια ενεργοποίησης: 

Στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση παραλείψαμε τα παιχνίδια γνωριμίας, γιατί τα παιδιά είχαν 
ήδη γνωριστεί στις δια ζώσης συναντήσεις που είχαν προηγηθεί. Σε κάθε όμως συνάντηση 

ξεκινούσαμε με παιχνίδια ενεργοποίησης, απαραίτητα στο ξεκίνημα κάθε θεατρικής δράσης, 
μαθήματος, πρόβας ή παράστασης, καθώς βοηθούν στην προετοιμασία του σώματος και της φωνής, 

στη συγκέντρωση της προσοχής και στην ενεργοποίηση της φαντασίας, της μνήμης και των 

αισθήσεων (Γκόβας, 2002).  Οι συμμετέχοντες καλούνταν να χαλαρώσουν τα χέρια, το κεφάλι, το 
πρόσωπο και γενικά το σώμα. Έπρεπε, στη συνέχεια να περπατήσουν ελεύθερα, στο δικό του χώρο 

ο καθένας, και μετά να τροποποιήσουν το περπάτημά τους ανάλογα με τις οδηγίες των εμψυχωτών 
(γρήγορα, αργά, σε ευθείες, σε καμπύλες κτλ). Μέσω ασκήσεων παντομίμας κλήθηκαν να 

ενεργοποιήσουν το σώμα τους και να οξύνουν την παρατηρητικότητά τους. Κάθε συνάντηση 

ξεκινούσε με την ίδια λογική, αλλά με διαφορετικά παιχνίδια (για παράδειγμα το να γίνει ο ένας ο 
καθρέφτης του άλλου, το λύσιμο κουίζ και γρίφων κτλ.). 

 

• Ασκήσεις συνεργασίας και  εμπιστοσύνης:  

Επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση να υλοποιήσουμε ασκήσεις συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης, αν και η φυσική απόσταση μεταξύ μας θα δυσκόλευε την διεκπεραίωσή τους. Ωστόσο, 

το επιχειρήσαμε, καθώς με αυτού του είδους τα παιχνίδια καλλιεργείται το αίσθημα της ομαδικής 
δράσης, της ασφάλειας στην ομάδα και της συνεργασίας. Κάθε συμμετέχων διαμορφώνει μια 

εμπειρία για τον εαυτό του ως μέλος της ομάδας, η οποία δεν ισοπεδώνει αλλά τηρεί κώδικες και 

κανόνες και προωθεί τον αλληλοσεβασμό. Ο καθένας καλείται να ενταχθεί στην ομάδα και να 
συνδεθεί με αυτήν με προσωπικό τρόπο. Όλοι είναι ισότιμα μέλη που τα ίδια ρυθμίζουν τον βαθμό 

συμμετοχής τους  αλλά και ταυτόχρονα δίνουν χώρο και στους άλλους. Όλοι αισθάνονται άνετα γι’ 
αυτό που είναι και φέρνουν στην ομάδα. Η ομάδα τελικά έχει την υποχρέωση να φροντίσει τα μέλη 

της, να μοιράσει τις δυνάμεις τους ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα. 

Παραδείγματα τέτοιων ασκήσεων είναι ο «Κολομβιανός υπνωτισμός»: οι μαθητές χωρίζονται 
σε ζευγάρια. Ο  Α αναλαμβάνει το ρόλο του υπνωτιστή ο οποίος κάνει διαδοχικές  χειρονομίες 

κάθετες ή και κυκλικές  και ο Β  πρέπει με το μέρος του σώματός του που έχει προσυμφωνηθεί (π.χ. 
το κεφάλι)  να ακολουθεί το χέρι του υπνωτιστή (Boal, 2013).  

https://padlet.com/beikakikas/k9leq0nhehdmr6n1
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• Σωματική έκφραση – Δυναμικές εικόνες: 

Στις διαδικτυακές συναντήσεις δόθηκε μεγάλη έμφαση και στην σωματική έκφραση – όσο 

αυτό ήταν βέβαια δυνατόν. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σώμα και να κινηθούμε σε 
διαφορετικούς ρυθμούς και σε διαφορετικές βαθμίδες έντασης και έκφρασης. Το σώμα έγινε μέσο 

μεταφοράς μηνύματος, έκφρασης συναισθημάτων, αφήγησης μιας ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό οι 
μαθητές εξέφρασαν σωματικά (ατομικά ή σε μικρές ομάδες) παραμύθια ή μικρά διηγήματα. 

Παράλληλα, επιδιώξαμε να υλοποιήσουμε ασκήσεις με δυναμικές εικόνες. Πρόκειται για 
ασκήσεις όπου τα μέλη της ομάδας καλούνται να ενεργοποιήσουν το σώμα τους και να φτιάξουν με 

αυτό μια εικόνα. Το σώμα καλείται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο και μέσο έκφρασης στο πλαίσιο 

ενός παιχνιδιού που  απελευθερώνει (λέει πράγματα που δεν λέγονται με λόγια). Ως ερέθισμα για τη 
δημιουργία τέτοιων εικόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια φωτογραφία,  ένα συναίσθημα, ένα 

γεγονός, ένας στίχος κτλ. (Παπαδόπουλος, 2010). Τα παιδιά κλήθηκαν να δημιουργήσουν τέτοιες 
εικόνες.  

 

• Ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και δραματοποιήσεις: 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και ανάπτυξης της δημιουργικότητας. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν εμπειρίες, να ασκήσουν τη φαντασία τους, να 
διαμορφώσουν νέους κώδικες συμπεριφοράς και επικοινωνίας με την ομάδα. Οι αυτοσχεδιασμοί 

ήταν είτε κατευθυνόμενοι, με συγκεκριμένα ερεθίσματα δοσμένα από τους εμψυχωτές, είτε 
ελεύθεροι, κατά τους οποίους τα παιδιά μόνα τους ή σε μικρές ομάδες ανακάλυπταν και πρότειναν 

τα θέματα, τα οποία ήθελαν να αυτοσχεδιάσουν. (Κουρεντζής, 2010). 

Οι μαθητές κλήθηκαν να κάνουν αυτοσχεδιασμούς που σχετίζονταν και με τη δραματοποίηση: 
υλοποίηση θεατρικών διαλόγων με αφορμή μια συνθήκη που τους δινόταν, δημιουργία αλλά και 

παρουσίαση/ δραματοποίηση ποιήματος (βλ. ενδεικτικά στο padlet  το ποίημα «Να ζει κανείς ή να 
μη ζει» κτλ.). 

 

• Λεκτικοί αυτοσχεδιασμοί: 

Στοχευμένα σε όλες τις διαδικτυακές συναντήσεις επιμείναμε σε λεκτικούς αυτοσχεδιασμούς, 
ώστε να αναπτύξουμε την ικανότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και να ενισχύσουμε 

την δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό των μαθητών. Κυρίως όμως θελήσαμε να 

ανταποκριθούμε στην ανάγκη τους να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς 
κα τις αγωνίες που τους γέννησαν οι πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες. Οι μαθητές κλήθηκαν 

να μιλήσουν για ό,τι τους απασχολούσε και να γράψουν «επίκαιρες» και άλλες ιστορίες (βλ. 
ενδεικτικά στο padlet “Η αλήθεια για την προέλευση του κορονοϊού”, «Συνταγές αγάπης» κ.ά.).  

Παραδείγματα τέτοιων ασκήσεων είναι τα παρακάτω: α) Να φτιάξουν και να διηγηθούν από 

κοινού μια ιστορία με φράσεις που δίνονται από τον εμψυχωτή όπως: «…Από τότε που θυμάμαι τον 
εαυτό μου….», «Ο τόπος αυτός μοιάζει μ’ ένα ρόδι….», «Πρέπει να ήμουν… όταν όλα άλλαξαν…». 

β) Να δημιουργήσουν ένα αυτοσχέδιο ποίημα ή  παραμύθι που θα δραματοποιήσουν και θα το 
παρουσιάσουν ως οντισιόν στους υπόλοιπους κ.ά.  γ) Να κατασκευάσουν ακροστιχίδα με τα 

γράμματα του ονόματός του ο καθένας και να δημιουργήσουν ιστορίες που να περιλαμβάνουν τις 

λέξεις της ακροστιχίδας. (Παπαθεοδούλου, 2015) κλπ. 
 Όλοι οι λεκτικοί αυτοσχεδιασμοί είτε ηχογραφήθηκαν, είτε γράφτηκαν εκείνη τη στιγμή στην 

ψηφιακή πλατφόρμα Padlet. 
 

• Υποκριτική και σκηνοθετικές προτάσεις: 

Από τις συναντήσεις, βέβαια, δεν έλειψε η ανάγνωση αποσπάσματων θεατρικών κειμένων 

όπως οι «Αστερισμοί» του Νικ Πέιν. Οι μαθητές έπαιξαν παιχνίδια ρόλων και παιχνίδια με τους 

χαρακτήρες αλλάζοντας τους ήρωες ή τα λόγια τους κ.ά. Επίσης έκαναν σκηνοθετικές προτάσεις για 
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μικρά διηγήματα (ενδεικτικά «Ένας αριθμός» του Άντον Τσέχωφ, «Μέτρα ενάντια στη βία» του Μπ. 

Μπρεχτ κ.ά.). Έφτιαξαν, εξάλλου, videoclip για τραγούδια που επέλεξαν ή πλαισίωσαν τραγούδια 

με δικές τους χορογραφίες. 
Παράλληλα, έκαναν προτάσεις σκηνογραφικές και ενδυματολογικές.  

 

• Κι άλλη Τέχνη στην ζωή μας…: 

Μια βασική δραστηριότητα που έγινε αυτό το διάστημα είναι η δημιουργική  «μίμηση» 
γνωστών έργων ζωγραφικής. Οι μαθητές, με αφορμή μια έκθεση του Μουσείου Getty, κλήθηκαν να 

επιλέξουν όποιο έργο ζωγραφικής θέλουν και να το «αναπαραστήσουν». Κάποιοι επέλεξαν να 
φωτογραφίσουν το αποτέλεσμα ενώ κάποιοι άλλοι να βιντεοσκοπήσουν όλη τη διαδικασία.  

 

• Όμιλος και Erasmus+:  

Ο Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής παιδείας του σχολείου μας συμμετέχει σε πρόγραμμα 

Erasmus+ με τίτλο «Shaping young’s European Future through Drama». Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές 
δημιουργήσαν και ανάρτησαν στο padlet ένα video με φωτογραφίες από το τελευταίο ταξίδι στη 

Σεβίλλη το οποίο πλαισίωσαν με χορό και τραγούδι. Στο ίδιο πλαίσιο επίσης για τον εορτασμό της 
Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2020 απαντώντας στην ερώτηση «Τι μου προσφέρει η Ευρώπη», 

έγραψαν μικρά κείμενα, ανάρτησαν φωτογραφίες για την δημοκρατία, την ελευθερία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα κλπ. στο padlet του Erasmus (https://padlet.com/n_djurkova/v5vtz91vpgx1 ).  

3. Συμπεράσματα 

Στην τελευταία συνάντηση ανακοινώσαμε στα παιδιά ότι θα τους απονείμουμε βραβεία Oscar 
για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους όλο το προηγούμενο διάστημα, αρκεί να εκφωνούσε ο 

καθένας ένα λόγο ενός λεπτού, μιλώντας για τον εαυτό του και να πείσει εμάς τους υπόλοιπους ότι 

το αξίζει. Εννοείται ότι όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, απέδειξαν ότι ήταν άξιοι για ένα τέτοιο 
βραβείο.  

Στη συνέχεια έγινε από τους μαθητές η αποτίμηση της διαδικασίας τόσο ως προς το 
περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο και τα μέσα. Σε γενικές γραμμές όλοι συμφώνησαν ότι την 

περίοδο της απομόνωσής τους στο σπίτι, οι συναντήσεις μας ήταν για όλους πολύ σημαντικές. Πέρα 

από το δημιουργικό κομμάτι που εκτόνωνε την ενεργητικότητά τους και τους βοηθούσε να νιώσουν 
δραστήριοι και παραγωγικοί, κάθε συνάντηση έκανε τη φαντασία τους να οργιάζει και το μυαλό τους 

να δραπετεύει από την ανιαρή καθημερινότητα. Τους δινόταν η ευκαιρία να «συναντηθούν» με τους 
συμμαθητές τους, να συνεργαστούν με κάποιο στόχο και αυτό έδινε βαθύτερο νόημα στις 

συναντήσεις αυτές. Επίσης έκριναν τις δραστηριότητες, αν και κάποιες ήταν απαιτητικές, ιδιαίτερα 

ευχάριστες και χαλαρωτικές. Τέλος όλοι συμφώνησαν ότι η εξ’ αποστάσεως διαδικασία ήταν μια 
αναγκαιότητα εκείνη την περίοδο. Αν και  σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με τις δια ζώσεις 

συναντήσεις, όπου η επαφή και η επικοινωνία είναι αμεσότερη, βαθύτερη και αποδοτικότερη, 
πρόσφερε όμως σημαντικά οφέλη στους μαθητές στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώσαμε. Η 

συνάντηση αλλά και ολόκληρη η διαδικασία έκλεισε σε ένα κλίμα πανηγυρικό και ενθουσιώδες, 

αφού οι μαθητές για μια ακόμη φορά επέδειξαν τις δυνατότητές τους στην υποκριτική, στο χορό και 
το τραγούδι.  
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ  Η 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Σηφάκη Αμαλία  

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 

 

Περίληψη  

Το 60ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου έχει ολοκληρώσει δύο προγράμματα Erasmus+ και βρίσκεται 

στο τρίτο. Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσει ένα από τα προγράμματα Erasmus+ 
στο οποίο έχουμε πάρει μέρος: τους στόχους, τις δραστηριότητες, τα παραδοτέα, τη διάχυση και την 

αξιολόγηση του προγράμματος. Κυρίως όμως να παρουσιάσει τα πολλαπλά οφέλη  που προσφέρει 

στο νηπιαγωγείο, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στα νήπια. Επίσης, θα δούμε πόσο επηρεάζει τους 
γονείς και τις καθημερινές συνήθειες μιας οικογένειας. 

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τέτοια καινοτόμα προγράμματα προσδίνουν μια ευρωπαϊκή 
διάσταση στην εκπαίδευση, βελτιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την ανταλλαγή 

καλών πρακτικών με τους εταίρους, ανοίγουν τους ορίζοντες των παιδιών βγάζοντας τα από το 

μικρόκοσμο τους και βελτιώνουν τη σχέση σχολείου-γονέων μέσα από τη διοργάνωση κοινών 
δραστηριοτήτων. Μπορούν ακόμα να αλλάξουν την καθημερινότητα μιας οικογένειας και να 

προβάλλουν την εικόνα ενός σχολείου ανοιχτού τόσο στην κοινωνία όσο  και στον κόσμο.  
 

Λέξεις κλειδιά: Εράσμους, νηπιαγωγείο, διατροφή, κινητικότητα 

1. Εισαγωγή 

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ έχουν αποδείξει την εκπαιδευτική τους αξία τόσο στο 

Δημοτικό Σχολείο όσο και στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πόσο όμως μπορούν 
να επηρεάσουν  την εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο; Τι οφέλη θα αποκομίσουν τα νήπια 

αν το σχολείο τους συμμετέχει σε τέτοιου είδους προγράμματα; 
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Το πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσω έχει τίτλο «Let’s eat together, everybody around the 

table» και κωδικό 2015-1-FR01-KA219-014966_2. Συμμετείχαν νηπιαγωγεία από Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Τουρκία, Λετονία, Ελλάδα, με συντονίστρια χώρα τη Γαλλία. Το πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διετία 2015-17. Στόχος του προγράμματος ήταν η προαγωγή της υγιεινής 

διατροφής με ντόπια προϊόντα και γενικά η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής  (συνδυασμός 
διατροφής και άσκησης). Παράλληλα, όπως σε κάθε πρόγραμμα Εράσμους+,  οι μαθητές θα είχαν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν τις χώρες εταίρους και να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό, τη γλώσσα, 

και τα προϊόντα της κάθε χώρας, καθώς και με παιδιά της ηλικίας τους.  Οι δραστηριότητες ήταν έτσι 
μοιρασμένες, ώστε να παρουσιάζουμε τα παραδοτέα  μιας θεματικής ενότητας σε κάθε κινητικότητα 

και να προγραμματίζουμε την επόμενη.  

.2. Κυρίως μέρος 

2.1. Οργάνωση προγράμματος- Διακρατικές συναντήσεις 

Κατ’ αρχήν για εμάς ήταν πολύ σημαντικό να βρούμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα 
συμμετείχαν μόνο νηπιαγωγεία, επειδή θέλαμε να ανακαλύψουμε πώς λειτουργούν τα νηπιαγωγεία 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κι επειδή θεωρούμε ότι οι δραστηριότητες θα ήταν άμεσα συγκρίσιμες, 
αφού απευθυνόμαστε σε παρόμοιες ηλικιακές ομάδες. 

 Οι διακρατικές συναντήσεις είναι πολύ σημαντικές γιατί οργανώνονται όλες οι 

δραστηριότητες του έτους. Διαρκούν 3 μέρες (+2 για μετακίνηση) και είναι αφιερωμένες σχεδόν εξ’ 
ολοκλήρου στο σχεδιασμό. Η πρώτη διακρατική συνάντηση έγινε στο Μπορντό (Γαλλία). 

Οργανώσαμε ομάδα στο gmail και στο φέισμπουκ για ευκολότερη επικοινωνία και για να 
μοιραζόμαστε έγγραφα στο Drive . Η Τουρκία ανέλαβε τη δημιουργία ιστοσελίδας και σελίδας στο 

Twinspace, και κάθε χώρα ανέλαβε να δημιουργήσει ένα παραδοτέο του προγράμματος. 

Αποφασίσαμε να έχει η κάθε χώρα τη μοσκότ της, η οποία θα ταξίδευε σε άλλη χώρα μετά από κάθε 
κινητικότητα, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την κάθε χώρα ξεχωριστά με 

βοηθό  τη μασκότ της. 
Η δεύτερη διακρατική συνάντηση έγινε στην Αθήνα αντί στην Κωνσταντινούπολη, λόγω των 

πολιτικών αναταράξεων οι οποίες λάμβαναν χώρα στην Τουρκία εκαίνη την εποχή. Ο λόγος που 

επιλέχθηκε η Αθήνα αντί το Ηράκλειο ήταν ότι ήδη είχε προγραμματιστεί κινητικότητα στο 
Ηράκλειο, κι ακόμα δε θέλαμε να χάσουμε τη χρηματοδότηση αυτής της διακρατικής συνάντησης. 

Εκεί ελέγξαμε την πρόοδο του προγράμματος και οργανώσαμε όλες τις δραστηριότητες του δεύτερου 
έτους. Ανατέθηκαν τα παραδοτέα σε κάθε χώρα και οργανώθηκαν οι κινητικότητες του δεύτερου 

έτους.  

Και στις δύο συναντήσεις  έμεινε λίγος χρόνος για πολιτιστική εξερεύνηση της πόλης.  

2.2.  Κινητικότητες στις χώρες εταίρους (Learning, teaching and training mobilities) 

          Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 6 κινητικότητες στις χώρες –
εταίρους. Σε αυτές γνωρίζαμε το σχολείο, παρακολουθούσαμε μαθήματα, λαμβάναμε μέρος σε 

δραστηριότητες και κάναμε πολιτιστικές επισκέψεις. Επιπλέον, αφού το θέμε μας ήταν η διατροφή, 

κρατούσαμε δικά μας δικά μας προϊόντα για να τα γευτούν τα παιδιά, και φέρναμε στο σχολείο μας 
προϊόντα από τη χώρα που επισκεφτήκαμε για να δοκιμάσουν τα δικά μας παιδιά.  

•. Κινητικότητα στην Άγκυρα, Τουρκία "My Favourite Food’ 
Πριν την κινητικότητα, είχαμε διεξάγει έρευνα για να δούμε ποιο ήταν το πιο αγαπημένο 

φαγητό των παιδιών και γράψαμε τη συνταγή του. Γράψαμε συνταγές για ορεκτικό, κυρίως πιάτο, 
επιδόρπιο και ποτό. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα ηλεκτρονικό 

βιβλίο με όλες τις συνταγές, και να μαγειρέψουμε κάποιες από αυτές στο σχολείο. 

 Το νηπιαγωγείο ήταν πολύ ωραίο. Μας παρουσίασαν τις 7 διαφορετικές περιοχές της Τουρκίας 
μέσα από τα φαγητά και τους χορούς τους, φτιάξαμε γιαούρτι, κάναμε γευσιγνωσία με προϊόντα από 
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τις χώρες μας, ανταλλάξαμε τις μασκότ και επισκεφτήκαμε  μουσεία, την Καππαδοκία, εργαστήρι 

πήλινων δημιουργιών και τοπικές μονάδες παραγωγής τροφίμων.  

• Κινητικότητα στο Χούσι, Ρουμανία "Stop  Fast Food" 
Για να καταπολεμήσουμε την ευρεία κατανάλωση του γρήγορου φαγητού, δουλέψαμε μαζί με 

τα παιδιά για να δημιουργήσουμε μια αφίσα που θα παρουσιάζει τα οφέλη της υγιεινής διατροφής 
και τα κακά του γρήγορου φαγητού. Τις αφίσες όλων των χωρών τις εκθέσαμε στο νηπιαγωγείο της 

Ρουμανίας, αλλά και στο σχολείο μας όταν γυρίσαμε.  

Παρότι νοικιασμένο, το σχολείο είχε άνετους χώρους. Μας παρουσίασαν τοπικούς χορούς, 
παιχνίδι με τις υγιεινές και μη τροφές και φτιάξαμε μαζί υγιεινά σνακ και μπισκότα. Οι γονείς  είχαν 

ετοιμάσει ντόπια φαγητά και γλυκά, και κάθε εταίρος παρουσίασε επίσης κάποια τρόφιμα από τη 
χώρα του. Επισκεφτήκαμε κι άλλα νηπιαγωγεία της πόλης, το Δήμαρχο, ένα παλιό ξύλινο μοναστήρι, 

την εκκλησία και το μουσείο της επισκοπής, το μουσείο κρασιού (όπου μας έκαναν μάθημα 

γευσιγνωσίας κρασιού), τις σκεπαστές αγορές λαχανικών και κρεάτων και μια μικρή βιοτεχνία 
άρτου. Την τελευταία μέρα την περάσαμε στο Ιάσιο, μια όμορφη παλιά πόλη με μεγάλη ιστορία και 

ωραία κτίρια. 
.• Κινητικότητα στο Μπορντό, Γαλλία " Pedalling for Health" 

Πριν την κινητικότητα, είχαμε διοργανώσει βόλτα με τα ποδήλατα και τους γονείς των παιδιών 

για να προωθήσουμε ένα εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης, ακόμη και σε μια αφιλόξενη για τα 
ποδήλατα πόλη όπως το Ηράκλειο. Όλες οι δράσεις παρουσιάστηκαν στο Μπορντό, όπου 

αποφασίστηκε να γίνουν ηλεκτρονικό βιβλίο και να ανέβουν στον ιστότοπό μας. 
Το νηπιαγωγείο στο Μπορντό είχε ευρύχωρες αίθουσες με μεγάλα παράθυρα και άνετη αυλή. 

Είχε ακόμα αίθουσα καλλιτεχνικών, γυμναστήριο και βιβλιοθήκη. Παρακολουθήσαμε μαθήματα, 

παράσταση ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, την πορεία της τροφής από την κεντρική αγορά στο 
εργοστάσιο παραγωγής γευμάτων για τα σχολεία, φτιάξαμε μηλόπιτα και επισκεφτήκαμε κι άλλα 

νηπιαγωγεία, το Δημαρχείο, ένα οινοποιείο, ένα ανοιχτό μουσείο με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, 
τον ψηλότερο αμμόλοφο της Ευρώπης  και την πόλη του Μπορντό. 

• Κινητικότητα στο Άπε, Λετονία "Color me Healthy" 

Με ήρωα ένα μήλο, κάθε χώρα δημιούργησε τη δική της ιστορία με τη βοήθεια των παιδιών. 
Οι ιστορίες έγιναν βιβλίο, στο οποίο τα παιδιά μπορούσαν να ζωγραφίσουν.  

 Το σχολείο είναι πολύ άνετο και καλά εξοπλισμένο. Παρακολουθήσαμε μαθήματα, φτιάξαμε 
κουλουράκια με τα παιδιά και παίξαμε παιχνίδια. Μάθαμε τα παραδοσιακά μουσικά όργανα και 

χορούς της Λετονίας και παρακολουθήσαμε χριστουγεννιάτικη παράσταση στο κοινοτικό κέντρο. 

Ακόμη επισκεφτήκαμε το κάστρο Cesis και μια φάρμα με ζώα. 
•. Κινητικότητα στο Ντόμπριτζ, Βουλγαρία "Healthy Eating =Healthy Teeth" 

Η στοματική υγιεινή ήταν ο επόμενος στόχος μας. Γι’ αυτό δημιουργήσμε ένα κοινό φυλλάδιο 
με θετικά μηνύματα, το οποίο τα παιδιά μπορούσαν να ζωγραφίσουν και να πάρουν σπίτι. 

Το σχολείο είχε άνετους χώρους. Παρακολουθήσαμε μαθήματα, παραδοσιακούς χορούς, 

επισκεφτήκαμε άλλα σχολεία, τα μουσεία της πόλης του Ντόμπριτς, ένα θεματικό πάρκο σχετικό με 
το μεσαιωνικό τρόπο ζωής στη Βάρνα, και ένα σπίτι σαν ζωντανό λαογραφικό μουσείο. 

         • Κινητικότητα στο Ηράκλειο, Ελλάδα "Healthy diet= Healthy body" 
Για να προωθήσουμε περαιτέρω την υγειινή διατροφή καλλιεργήσαμε τα δικά μας λαχανικά 

για να φτιάξουμε τη σαλάτα της φιλίας. 
Υποδεχτήκαμε τους εταίρους στο μικρό μας σχολείο. Παρακολούθησαν μαθήματα, ετοίμασαν 

τη «σαλάτα της φιλίας», παρακολούθησαν κρητικούς χορούς και τραγούδια, έμαθαν για το λάδι στο 

Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας στην Αργυρούπολη, επισκέφτηκαν το Μουσείο Λυχνοστάτης, το 
ΙΒ΄ ΚΕΠΑ, τη λαϊκή αγορά,  τα μνημεία και το αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου, τα Χανιά, το 

Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σπιναλόγκα.   
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2.3  Θεματικές ενότητες- παραδοτέα προγράμματος- δράσεις με τα παιδιά 

• Ξεκινήσαμε κάνοντας παρουσίαση του σχολείου μας και της περιοχής μας μέσω Ρower Ρoint 

Τemplate (πρόγραμμα παρουσίασης). Η κάθε χώρα παρουσίαζε τη σημαία, την περιοχή της, το 
σχολείο και τοπικά προϊόντα. 

• Οι 6 μασκότ άλλαζαν χώρα σε κάθε κινητικότητα και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κάνουν 
δραστηριότητες με αυτές. Τα παιδιά ήθελαν να τις πάρουν στο σπίτι τους και να τις έχουν κοντά τους 

στην καθημερινότητά τους.Με τις μασκότ ανακαλύπταμε τις χώρες- εταίρους καλύτερα, μέχρι που 

μαγειρεύαμε φαγητά της χώρας τους. 
• Τραγουδήσαμε στο Skype τα κάλαντα όλοι μαζί. Επειδή τραγουδήσαμε το «Τρίγωνα-

κάλαντα», είδαμε ότι υπάρχουν κοινά τραγούδια. Ήταν επίσης ευκαιρία για τα παιδιά να δουν ότι τα 
παιδιά στις άλλες χώρες δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτά, απλά μιλάνε μια διαφορετική γλώσσα. 

• Δημιουργήσαμε  βιβλίο με Χριστουγεννιάτικες συνταγές από όλες τις χώρες, το οποίο 

τυπώσαμε και δώσαμε στα παιδιά και φτιάξαμε κάποιες συνταγές στο σχολείο.  
• Ακόμη, σε συνεργασία με τα παιδιά, δημιουργήσαμε μια παρουσίαση για τα 

χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα έθιμά μας. Έτσι, μάθαμε και για τα έθιμα που έχουν στις 
χώρες-εταίρους.  

• Δημιουργήσαμε ένα ηχητικό λεξικό με καθημερινές λέξεις και φράσεις, το οποίο 

χρησιμοποιούσαμε συχνά στο σχολείο. 
• Για να προωθήσουμε την κατανάλωση πρωινού, διοργανώσαμε πρωινό στο σχολείο με τη 

βοήθεια των γονέων, κάναμε διαγωνισμό με θέμα «Αν τρώω πρωινό, θα….» και η ζωγραφιά του 
νικητή μπήκε στο κοινό φυλλάδιο για την προώθηση κατανάλωσης πρωινού. 

• Για τη δράση «Stop fast food» διοργανώσαμε σεμινάριο με διατροφολόγο, παίξαμε παιχνίδια, 

είδαμε βίντεο και φτιάξαμε μια αφίσα κι ένα κοινό Ρower Ρoint Τemplate (πρόγραμμα παρουσίασης) 
με τις δράσεις από όλες τις χώρες. 

• Ακόμη, ένα food pictionary στο οποίο, με βάση το αγγλικό αλφάβητο παρουσιάζαμε ένα 
φρούτο ή λαχανικό σε όλες τις γλώσσες. 

• Οι συνταγές από όλες τις χώρες έγιναν  βιβλίο με τίτλο “International healthy recipes”. Από 

αυτό το βιβλίο φτιάξαμε κάποια φαγητά στο σχολείο και το κοινοποιήσαμε στους γονείς μέσα από 
το μπλογκ μας, ώστε να μπορούν να μαγειρέψουν όποια συνταγή τους άρεσε μαζί με τα παιδιά τους. 

• Για τη δράση «Pedalling for health»,κάναμε ποδήλατο, παίξαμε παιχνίδια με παιδιά και γονείς 
στο πάρκο της Κνωσού και δημιουργήσαμε κοινή παρουσίαση με όλες τις δράσεις.  

• Φτιάξαμε με τα παιδιά κοινό ημερολόγιο 2017 «Healthy Calendar”, το τυπώσαμε και το 

δώσαμε στα παιδιά και σε άλλους φορείς. 
•  Μάθαμε και παίξαμε παραδοσιακά κινητικά παιχνίδια από όλες τις χώρες για να προάγουμε 

την άσκηση μέσα από το παιχνίδι και φτιάξαμε τον οδηγό «Eat right, be active». Τα παιχνίδια αυτά 
μάλιστα έγιναν και η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. 

• Κάναμε έρευνα αγοράς για συγκεκριμένα προϊόντα σε σουπερμάρκετ, φούρνο και 

κρεοπωλείο και παρουσιάσαμε κοινό έγγραφο για τη δράση αυτή  “My healthy trolley”. Τα παιδιά 
έκαναν έρευνα και με τους γονείς τους για να γράφουν μόνα τους τις τιμές των προϊόντων και να 

εξοικιωθούν με τα νομίσματα. 
• Με ήρωα ένα μήλο, κάθε χώρα σε συνεργασία με τα παιδιά δημιούργησε παραμύθι που μπήκε 

στο κοινό “Color me healthy” βιβλίο. Στα παιδιά άρεσαν οι ιστορίες, τις οποίες ήθελαν να ακούν και 
να παίζουν ξανά και ξανά. 

• Για να μάθουν να φροντίζουν τα δόντια τους, κάναμε σεμινάρια με οδοντιάτρους, 

δημιουργήσαμε Διάγραμμα Πλυσίματος δοντιών για να τα βοηθήσουμε να είναι πιο συνεπή και την 
κοινή μπροσούρα “Healthy eating=healthy teeth”.  

• Καλέσαμε γεωπόνο που μας μίλησε για τα φυτά και μας βοήθησε να  φυτέψουμε μαρούλια 
και κρεμμυδάκια, με τα οποία φτιάξαμε τη σαλάτα της φιλίας. 
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2.4.  Αξιολόγηση- Διάχυση 

        Η αξιολόγηση έγινε μέσω ερωτηματολογίων προς τους γονείς, τα οποία δόθηκαν ηλεκτρονικά  

από την ιστοσελίδα του σχολείου μας στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος, για να 
αξιολογήσουμε κατά πόσο άλλαξαν οι διατροφικές συνήθειες της οικογένειας. Επειδή τα παιδιά που 

παρακολούθησαν και τα δυο χρόνια του προγράμματος ήταν πολύ λίγα, εμείς δώσαμε το ίδιο 
ερωτηματολόγιο και στο τέλος του πρώτου έτους, όπου όμως δεν φάνηκαν τα αποτελέσματα σε όλο 

τους το εύρος. Πάντως, το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά τους 

«πάρα πολύ» και το 40% «αρκετά»  στο να υιοθετήσουν υγιεινότερες συνήθειες γενικά. Οι συνήθειες 
των Ελλήνων γύρω από το τραπέζι είναι σε γενικές γραμμές καλύτερες από άλλων χωρών (μαγειρεύει 

καθημερινά το 80%, τρώνε γρήγορο φαγητό 1-2 φορές το μήνα 100%, κατά 80% δεν τρώνε μπροστά 
σε ηλεκτρονικά μέσα, κλπ.). Αυτό που είχαμε παρατηρήσει στην αρχή ήταν ότι μόνο 20% 

κατανάλωναν πρωινό (εκτός από γάλα). Στο τέλος του πρώτου χρόνου το ποσοστό αυτό είχα αυξηθεί 

στο 50% και στο τέλος του δεύτερου στο 60%. Ακόμη αυξήθηκε το ποσοστό (από 40% σε 60%) των 
γονέων που κάνουν δραστηριότητες με τα παιδιά τους έξω από το σπίτι. Η κατανάλωση γλυκών 

μειώθηκε σε 1-3 φορές την εβδομάδα από σχεδόν καθημερινά και η κατανάλωση αναψυκτικών σε 
1-2 φορές το μήνα από 1-2 φορές την εβδομάδα.Η κατανάλωση γαλακτοκομικών καθημερινά 

αυξήθηκε από 70% σε 80% (το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα σε όλες τις χώρες). Βλέπουμε λοιπόν 

ότι το πρόγραμμα επηρέασε θετικά τις συνήθειες των οικογενειών (διατροφικές και κινητικές). Το 

διάγραμμα πλυσιματος δοντιών βοήθησε τα παιδιά να είναι πιο συνεπή στη στοματική τους υγιεινή.   

Ακόμη, δόθηκαν ερωτηματολόγια στα παιδιά για να εκτιμήσουμε πόσο τους άρεσε το 
πρόγραμμα.Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο με ερωτήσεις και οι απαντήσεις δίνονταν με 

φατσούλες (emoji). Άρα, ατομικά εμείς κάναμε την ερώτηση και τα παιδιά σημείωναναν τη 

φατσούλα που τα αντιπροσώπευε. Τα παιδιά απάντησαν ότι τους άρεσαν οι περισσότερες 
δραστηριότητες πάρα πολύ. 

Τέλος, υπήρχαν ερωτηματολόγια για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, τόσο μετά από κάθε 
κινητικότητα, όσο και στο τέλος του προγράμματος.  

Η διάχυση του προγράμματος έγινε μέσω του έντυπου και γραπτού τύπου και της τηλεόρασης, 

με τη διανομή έντυπου υλικού σε άλλα σχολεία και αρχές. Μετά από κάθε κινητικότητα 
διοργανώναμε απογεύματα ενημέρωσης για τους γονείς. Ακόμη, κατά την κινητικότητα των εταίρων 

μας στο Ηράκλειο ενεπλάκησαν κι άλλοι φορείς, όπως το 11ο ΓΕΛ, ο πολιτιστικός σύλλογος 
Ηλιούπολης, η σχολή χορού του κου. Χνάρη, το μουσικό συγκρότημα του κου. Μαλλιωτάκη, το ΙΒ’ 

ΚΕΠΑ, το κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας, κ.α. 

Πρέπει να προσθέσω ότι στη Γαλλία το πρόγραμμά μας πήρε βραβείο ως το καλύτερο της 
περιοχής  του Μπορντό. 

3. Συμπεράσματα 

Τα οφέλη του προγράμματος ήταν πολλαπλά:  

•Κατ’ αρχήν οι εκπαιδευτικοί είδαν ότι οι κτιριακές υποδομές των νηπιαγωγείων στις χώρες-

εταίρους ήταν πολύ καλύτερες από τις υποδομές των νηπιαγωγείων του Ηρακλείου. Ακόμη και σε 
χώρες που σε χώρες που κατά την αρχική μας άποψη δεν τις θεωρούσαμε τόσο προηγμένες όσο η 

Ελλάδα (Βουλγαρία, Ρουμανία) οι αίθουσες είναι άνετες, με καλό εξοπλισμό. Η μεγάλη έκπληξη 
ήταν το νηπιαγωγείο στη Λετονία, σε ένα μικρό χωριό το Άπε. Η τεράστια αυλή, οι άνετες αίθουσες, 

ο διαδραστικός πίνακας, το γυμναστήριο μας έκαναν τρομερή εντύπωση. Αυτό μας έκανε να 
διεκδικούμε καλύτερες κτιριακές υποδομές για τα νηπιαγωγεία μας και να μη θεωρούμε πια 

«φυσιολογικό» το να στεγαζόμαστε σε νοικιασμένα κτίρια και υπόγεια, με μικρή ή καθόλου αυλή. 

Ακόμη, η ανταλλαγή καλών πρακτικών βελτίωσε την εκπαιδευτική μας ικανότητα. Είναι πάντα 
μεγάλη η χαρά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους για να μεταδώσεις γνώσεις και να δώσεις κίνητρα 

στους μαθητές σου για ενεργή μάθηση.  
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•Οι οικογένειες βελτίωσαν τις συνήθειες που τους επιτρέπουν να έχουν ένα πιο υγιεινό τρόπο 

ζωής.  

•Τα παιδιά επίσης βελτίωσαν τις συνήθειές τους (συχνότερο πλύσιμο δοντιών και κατανάλωση 
πρωινού, λιγότερα γλυκά και αναψυκτικά, περισσότερη άσκηση), αλλά το κυριότερο ήρθαν σε επαφή 

με παιδιά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έμαθαν για τα παιχνίδια τους, γνώρισαν τα φαγητά τους, τη 
γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους. Έτσι, τους ανοίχτηκε ένας νέος κόσμος, παρόλο που δεν 

ταξίδεψαν τα ίδια και έγινε η αρχή για τη διαμόρφωση της Ευρψπαϊκής Ταυτότητάς τους.  

•Η σχέση μεταξύ σχολείου και γονέων ενισχύθηκε σημαντικά. Η συνεργασία σε 
δραστηριότητες όπως η έρευνα σε σουπερμάρκετ, η ποδηλατάδα και τα παιχνίδια, το πλύσιμο των 

δοντιών, η διοργάνωση πρωινού στο σχολείο, η παραγωγή  κρητικών εδεσμάτων για  την κρητική 
βραδιά που διοργανώσαμε για τους εταίρους, ενίσχυσε τους δεσμούς μας και απέδειξε ότι με 

καλοπροαίρετη διάθεση μαζί μπορούμε να κατορθώσουμε πολλά.  

•Το σχολείο ανοίχτηκε στην κοινωνία και συνεργάστηκε με φορείς και οργανώσεις που 
διαφορετικά δεν θα είχε συνεργαστεί.  

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο να απαντήσουμε στο ερώτημα «Εράσμους+ στο 
νηπιαγωγείο;» με «Ασφαλώς, ναι!!» 

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Ευρωπαϊκή Ένωση (2015), Erasmus+ Οδηγός προγράμματος 
Ειρήνη Σκοπελίτη, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Μάθημα 7: Μάθηση και Συμπεριφορισμός, Ανοιχτά 

μαθήματα ΠΠ. 
 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 
 

Φιολιτάκη Μαρία  

Δρ. Φιλοσοφίας, 

Φιλόλογος Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 
 

Χουρσάν Χρυσή  

Φιλόλογος 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου 

 

Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα πορίσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση 

Πολιτιστικού Προγράμματος. Αρχικά, γίνεται σύντομη αναφορά: α) στους αρχικούς στόχους και β) 
στη μεθοδολογία που επιλέχθηκε κατά την πρώτη φάση της υλοποίησης του προγράμματος. Στη 

συνέχεια, δίνεται έμφαση σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τις 

δραστηριότητες στις οποίες έλαβαν μέρος οι μαθητές, εκφράζοντας τις σκέψεις τους δημιουργικά 
μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Η δεύτερη σχετίζεται με τη ριζική αλλαγή 

μεθοδολογίας εξαιτίας των συνθηκών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της αξιοποίησης 
ψηφιακών περιβαλλόντων. Τέλος, παρουσιάζονται τα παραγόμενα αποτελέσματα, εκ των οποίων 

προκύπτει η διεπιστημονικότητα και ο δημιουργικός διάλογος μεταξύ γνωστικών αντικειμένων 

(νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, πληροφορική, εικαστικά). Όπως θα διαφανεί οι παραπάνω 
παράμετροι κατέστησαν το εγχείρημα όχι μόνο πρωτότυπο και απαιτητικό, αλλά και ιδιαίτερα 

σημαντικό καθώς η όλη προσπάθεια έλαβε τη μορφή μιας εσωτερικής ανάγκης για έκφραση και 
δημιουργία.       

 
Λέξεις κλειδιά: δημιουργική γραφή, νεοελληνική λογοτεχνία, φιλαναγνωσία, ΤΠΕ 
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1. Εισαγωγή 

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΑΚΕ με τίτλο «Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: 

προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό» συγκεφαλαιώνει πέρα από την 
γενικότερη και διαχρονική ανάγκη μέριμνας για τις ευάλωτες ομάδες και ενδυνάμωσής τους σε όλα 

τα κοινωνικά πεδία, την απρόσμενη αλλά αναπόφευκτη διαπίστωση του ανήκειν στις ευάλωτες αυτές 
ομάδες για το κοινωνικό σύνολο εν γένει, όπως απέδειξε με σκληρότητα η υγειονομική κρίση του 

έτους 2020. 

Η πανδημία που ενέσκηψε σε παγκόσμια κλίμακα υποχρέωσε σε αναθεώρηση δεδομένων 
πρακτικών κοινωνικής συμβίωσης και ποικιλότροπες αναπροσαρμογές σε όλες τις μορφές 

κοινωνικής συναλλαγής. Το πρόταγμα του «ελέγχου του σώματος» κατά τον Foucault (2008) 
φαίνεται να μετατοπίζεται σε μία πρωτόγνωρη συνθήκη έλλειψης στην ουσία σωματικότητας και σε 

μια αντικατάστασή της από την ψηφιακότητα, στην οποία οδήγησαν οι νέες συνθήκες. Τελικά, η 

«κατάσταση εξαίρεσης» τείνει να ενδυθεί μέσω της μονιμοποίησής της τον μανδύα μιας νέας 
κανονικότητας (Agamben, 1995). 

Νομοτελειακά η εκπαίδευση όχι μόνο δεν έμεινε ανεπηρέαστη, αλλά αποτέλεσε 
παραδειγματικό σχεδόν πεδίο των αλλαγών που συνεπισυσσώρευσε ο υγειονομικός κίνδυνος, η 

ανάγκη ελέγχου, με όλα τα συνεπακόλουθά της, των σωμάτων ατομικών και συλλογικών, η 

επιβεβλημένη άνωθεν αποστασιοποίηση όπως και η εξεύρεση και η εφαρμογή νέων πρακτικών για 
την συνέχιση της κοινωνικής αποστολής της. Η απομάκρυνση από τον φυσικό-σωματικό χώρο της 

εκπαίδευσης και η πλήρης εγγραφή της σε έναν άυλο-ψηφιακό κόσμο, έστω και ως προσωρινή -αν 
και εδώ γεννώνται εύλογα ερωτήματα- συνθήκη δημιούργησε νέες δυναμικές και σχέσεις ενίοτε 

λειτουργικές και ενίοτε δυσλειτουργικές και οδήγησε σε έναν νέο, βεβιασμένο ίσως, αλλά 

απαραίτητο επαναπροσδιορισμό. 
Το παρουσιαζόμενο Πολιτιστικό Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 

2019-20 από 16 μαθητές, προερχόμενους από όλες τις τάξεις του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου, 
κλήθηκε να αναμετρηθεί και αυτό με τις καινοφανείς αντιξοότητες της αποκοπής από τον φυσικό 

σχολικό χώρο. Ωστόσο, η θεματική στην οποία εντάχθηκε, «Αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης- 

Φιλαναγνωσία- Δημιουργική Γραφή», το κατέταξε εξαρχής στον προνομιακό χώρο της Λογοτεχνίας 
τόσο ως αναγνωστικής πρακτικής όσο και ως δημιουργικής εκφραστικής απόπειρας. Ο δε 

σχεδιασμός για την υλοποίησή του εξαρχής ενέπλεκε γνωστικά αντικείμενα όπως η Πληροφορική 
και η Γλώσσα και μεθόδους ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, που εν τέλει λειτούργησαν ως 

εργαλεία για την υπερπήδηση των επιβεβλημένων περιορισμών.  

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 και ιδίως κατά το δύσκολο και μακρόχρονο 
διάστημα του αναγκαστικού εγκλεισμού οι μαθητές του Προγράμματος κατάφεραν να συγκεράσουν 

την μοναχικότητα της ανάγνωσης, την ατομικότητα της γραφής με την ομαδικότητα και την 
βιωματικότητα της κοινής εμπειρίας σε μια εποχή, όπου η αποξένωση και η απόσταση μπόρεσαν να 

γεφυρωθούν ώστε λειτούργησαν τελικά υπέρ της αναγκαίας αποστασιοποίησης, συνθήκης 

απαραίτητης για την συγγραφή. 

2. Κυρίως μέρος 

Από την έναρξή του, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έλαβε τη μορφή διδακτικού σεναρίου με 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ενός περίπου διδακτικού έτους και σαφή στοχοθεσία ανά φάση 

υλοποίησής του. Ωστόσο, ως βασικός στόχος του προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί η επιδίωξη της 
επαφής των μαθητών με τα λογοτεχνικά κείμενα και η αναγνώριση της δύναμης των λέξεων ως μέσου 

προσωπικής έκφρασης.  

2.1. Πρώτη Φάση: Προσυγγραφικό Στάδιο 

Στη διάκριση των Φάσεων της υλοποίησης του προγράμματος υιοθετήθηκε η πρόταση της 

Νικολαΐδου (2016), σύμφωνα με την οποία το προσυγγραφικό στάδιο αφορά την ανάγνωση 
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λογοτεχνικών κειμένων, το συγγραφικό στάδιο περιλαμβάνει την ομαδική ή ατομική προσπάθεια 

συγγραφής ενός κειμένου με βάση κάποιο ερέθισμα και το μετασυγγραφικό στάδιο σχετίζεται με τον 

τρόπο παρουσίασης των κειμένων των «μικρών συγγραφέων». 
Στόχοι: 

Οι στόχοι που είχαν τεθεί κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του Προγράμματος ήταν κυρίως 
γνωστικοί και συναφείς προς το μάθημα της Λογοτεχνίας, εφόσον το πρόγραμμα, αρχικά, εντάχθηκε 

στη θεματολογία "Φιλαναγνωσία - Δημιουργική Γραφή". 

Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός στόχος ήταν η δημιουργία μια βαθύτερης σχέσης με το μάθημα 
της λογοτεχνίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι το πεδίο της δημιουργικής γραφής απαντά και 

σχετίζεται άμεσα με την φιλαναγνωσία, της οποίας σκοπός είναι “η εξοικείωση του μικρού μαθητή 
με το βιβλίο και την ανάγνωση και η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής ή εμπαθούς σχέσης του με το 

λογοτεχνικό βιβλίο” (Σερέφας, 2016). Πιο αναλυτικά, επιδιώχθηκε οι μαθητές: 

• να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με διαφορετικά είδη κειμένων, 

• να αναγνωρίζουν τη γλώσσα ως πανίσχυρο νοητικό εργαλείο για τον τρόπο σύλληψης και 

ερμηνείας του κόσμου, 

• να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

Παράλληλα, βασικό στόχο δεξιοτήτων αποτέλεσε η κινητοποίηση της φαντασίας των μαθητών 

αλλά και η γλωσσική τους καλλιέργεια. 
Μεθοδολογία Υλοποίησης: 

Στην πρώιμη αυτή φάση υλοποίησης του προγράμματος αξιοποιήθηκε ως επί το πλείστον η 

ανακαλυπτική μέθοδος καθώς ενεργοποιήθηκαν συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές (ερωτήσεις-
απαντήσεις, συζήτηση). 

Στη συνέχεια προκρίθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος σε συνδυασμό με την ερευνητική 
μέθοδο (Project) για την υλοποίηση του προγράμματος eTwinning. Ενώ, σε όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του προγράμματος υιοθετήθηκε μια διαθεματική προσέγγιση με συνδυασμό των 

γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της Πληροφορικής. 
Εργαλεία: 

• Επιτόπια έρευνα - επίσκεψη και ξενάγηση στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

• Αξιοποίηση της δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου. 

• Πρόγραμμα για τη δημιουργία blog της ομάδας: https://blogspot.com 

• Εργαλεία για την δημιουργία υλικού στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning: 

https://www.flipsnack.com και https://www.thinglink.com 

Η πρώτη Φάση Υλοποίησης, πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξυπηρετήσει το γενικότερο 
στόχο και να ενεργοποιήσει τους μαθητές ως αναγνώστες περιελάμβανε δια ζώσης συναντήσεις, οι 

οποίες πραγματοποιούνταν στην βιβλιοθήκη του Σχολείου σε εβδομαδιαία βάση και εκτός 
ωρολογίου προγράμματος. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας το πρόγραμμα διήρκησε 4 μήνες, 

κατά τους οποίους πραγματοποιήθηκε η γνωριμία των μελών της ομάδας και ενεργοποιήθηκε το 

ενδιαφέρον των μαθητών για διαφορετικά είδη της λογοτεχνικής παραγωγής.  
Κατά τη διάρκεια των πρώτων συναντήσεων οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους στόχους του 

προγράμματος και είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τους δικούς τους προβληματισμούς και τις 
προσδοκίες τους. Επίσης, δημιουργήθηκε το blog της ομάδας, ώστε να αποτελέσει δίαυλο 

επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, μέσο ενημέρωσης των γονέων για τις 

δραστηριότητες που επρόκειτο να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος και τέλος τρόπο 
διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  

Κατά τη διάρκεια των πρώτων συναντήσεων οι μαθητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, 
ενθαρρύνθηκαν να προβούν σε ανάγνωση βιβλίων που δανείστηκαν από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, 

ώστε να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και κυρίως να κινητοποιήσουν τη φαντασία τους. 

https://dimiourgikigrafi11.blogspot.com/
https://www.flipsnack.com/akoko/past-and-present-migrations.html
https://www.thinglink.com/scene/1295761106844778498
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Μετά την εξοικείωση των μαθητών με το χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε 

οργανωμένη επίσκεψη - ξενάγηση στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία, με την καθοδήγηση της κας Κ. Φραγκάκη να γνωρίσουν όλους τους χώρους του κτιρίου 
Ακτάρικα, όπου στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης μας, όσο και την ιστορία του ιδρυτή 

της Βιβλιοθήκης,  Δημήτριου Βικέλα. Κατόπιν,  οι μαθητές έμαθαν για τον τρόπο συντήρησης των 
βιβλίων και είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν μόνοι τους στο τμήμα δανεισμού, να διαβάσουν και 

να δανειστούν βιβλία και να αξιοποιήσουν τις διαδραστικές εφαρμογές που διαθέτει η Βικελαία 

Βιβλιοθήκη. 
Στη συνέχεια, οι μαθητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα eΤwinning, με τίτλο: «2019-2020: 

Mediterranean: a place of meeting and clash of cultures», που εκπονήθηκε υπό την καθοδήγηση της 
διευθύντριας του Σχολείου μας, κας Αντ. Κοκοτσάκη. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν 

εκπαιδευτικοί και μαθητές από επτά διαφορετικές μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Αλβανία, 

Κύπρος, Γαλλία, Τουρκία, Ελλάδα). Στις δια ζώσης συναντήσεις εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και 
με τη διερευνητική μέθοδο αναζήτησαν πληροφορίες για τα προσφυγικά ρεύματα προς τον Ελλαδικό 

χώρο από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή και στη συνέχεια εξήγαγαν τα συμπεράσματά 
τους για το πως τα ρεύματα αυτά συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού. Τα 

πορίσματα αλλά και τα συμπεράσματα της έρευνάς τους καταγράφηκαν σε διαδραστικό ηλεκτρονικό 

βιβλίο με τίτλο "Mediterranean: a place of meeting and clash of cultures" (Το βιβλίο είναι διαθέσιμο 
στην διεύθυνση: https://www.flipsnack.com/akoko/past-and-present-migrations.html - επιμέλεια: 

Α.Κοκοτσάκη και Μ.Αθανασάκη).  
Στις επόμενες συναντήσεις οι μαθητές είχαν  την ευκαιρία να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με 

την ποίηση. Πιο συγκεκριμένα μετά την αναζήτηση ποιημάτων Ελλήνων αλλα και ξένων ποιητών, 

εμπνευσμένων από τη Μεσόγειο Θάλασσα οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, ενθαρρύνθηκαν να 
ασχοληθούν με την μετάφρασή τους στα αγγλικά, προκειμένου να είναι προσβάσιμα από μαθητές 

διαφορετικών εθνικοτήτων. Τέλος, κλήθηκαν να “ντύσουν” με εικόνες και, αν το επιθυμούσαν, με 
μουσική τα μεταφρασμένα ποιήματα και να τα παρουσιάσουν με τη μορφή ppt. Όλες οι παρουσιάσεις 

των ομάδων συγκεντρώθηκαν σε μια διαδραστική εικόνα με τίτλο «Μεσόγειος Θάλασσα», στην 

οποία είχαν πρόσβαση οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους από τα συνεργαζόμενα σχολεία. (Η 
διαδραστική εικόνα, την οποία επιμελήθηκε η εκπαιδευτικός ΠΕ80, Μ.Αθανασάκη, είναι 

προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου:  https://www.thinglink.com/scene/1295761106844778498 . 
Στην τελευταία φάση του “Προσυγγραφικού Σταδίου”, με μια σειρά παρουσιάσεων 

(οργανωμένων από τις εκπαιδευτικούς) και συζητήσεων που τις ακολούθησαν, οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να καταθέσουν τις εμπειρίες τους από την επαφή με διαφορετικά είδη της λογοτεχνικής 
παραγωγής και με τη βοήθεια των συντονιστών - εκπαιδευτικών να προσεγγίσουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά λογοτεχνικών κειμένων. Πιο συγκεκριμένα ήρθαν σε επαφή με το διήγημα (έγινε 
λόγος για το χρόνο της αφήγησης, τους ήρωες ενός διηγήματος, την εστίαση κλπ), το ποίημα 

(αναφορά στη διάκριση παραδοσιακής - μοντέρνας ποίησης, σε χαρακτηριστικά στιχουργικής), το 

δοκίμιο (επισήμανση τρόπων πειθούς), το σενάριο (αρετές του διαλόγου, σκηνική παρουσία 
προσώπων, σκηνικές οδηγίες κλπ). 

2.2. Δεύτερη Φάση: Συγγραφικό Στάδιο 

Στόχοι: 

Κατά τη δεύτερη φάση υλοποίησης του Προγράμματος όχι μόνο διατηρήθηκαν οι 
προαναφερθέντες γνωστικοί στόχοι αλλά εμπλουτίστηκαν και με νέους. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη 

φορά οι μαθητές κλήθηκαν:  

• να κινητοποιήσουν τη φαντασία τους και τη συγγραφική επινοητικότητά τους  (Ροντάρι, 

2003). 

• να αναπτύξουν τη δεξιότητα αφήγησης ιστοριών, συναισθημάτων και καταστάσεων, ώστε ο 

μαθητής να μετατραπεί από δέκτης σε δημιουργός (Σουλιώτης, 2012). 

https://www.thinglink.com/scene/1295761106844778498
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Επίσης, ανανεώθηκαν και οι στόχοι δεξιοτήτων, καθώς σε αυτή τη φάση προκρίθηκε και η 

χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων ως εργαλείων έκφρασης των σκέψεων των μαθητών. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης: 
Λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, οι συναντήσεις της ομάδας 

πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως και γι αυτό το λόγο έγινε αναπροσαρμογή της μεθοδολογίας. 
Πιο συγκεκριμένα, περιορίστηκε η αξιοποίηση της ανακαλυπτικής μεθόδου, η οποία αξιοποιήθηκε 

μόνο στο βαθμό που εξυπηρετούσε τη γνωριμία των μαθητών με ένα νέο γραμματειακό είδος ή την 

παρουσίαση μιας νέας θεματικής ενότητας και αξιοποιήθηκαν η συζήτηση και η μέθοδος των 
ερωταποκρίσεων, ώστε να προκληθούν τα ανάλογα ερεθίσματα για περαιτέρω σκέψη και 

προβληματισμό. 
Σε αυτή τη φάση προκρίθηκε κυρίως η ατομική εργασία των μαθητών, οι οποίοι αξιοποιώντας 

κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα συνδύασαν τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και της 

Πληροφορικής (Νικολαϊδου κ.ά., 2014), προέβησαν στην καταγραφή σκέψεων, συναισθημάτων και 
τελικά στην παραγωγή κειμένων που εντάσσονται σε διαφορετικά γραμματειακά είδη.  

Εργαλεία: 

• Αξιοποίηση πλατφόρμας Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου: http://lessons.sch.gr/ και https://e-

me.edu.gr/groups/dimiourgiki-grafi-11-gymnasiou 

• Ψηφιακή επεξεργασία κειμένου (word) 

• Διαδικτυακά ψηφιακά εργαλεία (google docs, google forms, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

Η δεύτερη Φάση Υλοποίησης, πιο αναλυτικά, είχε χρονική διάρκεια 4 περίπου μηνών και 

χωρίστηκε σε δύο διακριτά μεταξύ τους μέρη καθώς λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών 
κρίθηκε σκόπιμη μια αναπροσαρμογή των στόχων και κατά συνέπεια της μεθοδολογίας. Πιο 

συγκεκριμένα, όλες οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως και με τη χρήση των 
εργαλείων της σύγχρονης αλλά και της ασύγχρονης διδασκαλίας.  

Α΄ Μέρος: Καθοδηγούμενη ατομική ή ομαδική εργασία των μαθητών  

Βασική επιδίωξη της φάσης αυτής αποτέλεσε όχι μόνο η κινητοποίηση της φαντασίας των 
μαθητών αλλά ο δημιουργικός μετασχηματισμός της σε τρόπο έκφρασης και εξωτερίκευσης 

σκέψεων και κατά συνέπεια η ανάδειξη του γραπτού λόγου σε τρόπο ουσιαστικής επικοινωνίας.  
Υπό αυτό το πρίσμα πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις 

(από τον Μάρτιο έως τον Μάιο 2020), οι οποίες αντικατέστησαν τις δια ζώσης συναντήσεις,  με τη 
χρήση της πλατφόρμας (BigBlue Button) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.lessons.sch.gr) 

και κατά τη διάρκειά τους οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν τόσο ατομικά όσο και 

ομαδικά. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων οι μαθητές είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να λάβουν 

γενικές οδηγίες για την πορεία συγγραφής ενός ποιήματος ή διηγήματος αλλά κυρίως για τη χρήση 
προγραμμάτων (ψηφιακών εργαλείων), τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησαν.  

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα μέσα από προσχεδιασμένες και 

στοχευμένες μικροδραστηρίοτητες να φέρουν σε μια πρώτη επαφή τους μαθητές με συγκεκριμένα 
γραμματειακά είδη και στη συνέχεια, τους προέτρεπαν να εργαστούν είτε ομαδικά είτε ατομικά, ώστε 

να εκφραστούν δημιουργικά με αφορμή τα ερεθίσματα που είχαν λάβει.  
Ενδεικτικά παραθέτουμε μια μικροδραστηριότητα που αφορά τη γνωριμία με το σύντομο είδος 

ποίησης, limerick. Η μικροδραστηριότητα αυτή υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εξ αποστάσεως 

συνάντησης, μέσω της πλατφόρμας lessons.sch.gr του πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

• Αρχικά, με χρήση ppt (διαμοιρασμός αρχείου) πραγματοποιήθηκε μια σύντομη παρουσίαση 

(διάρκειας περίπου 20  λεπτών) του γραμματειακού είδους των  limerick και δόθηκαν τα 
βασικά χαρακτηριστικά της μορφής αλλά και του περιεχομένου των ποιημάτων που 

εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. 

• Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επέκταση της παρουσίασης, κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί με συγκεκριμένα παραδείγματα (και τη χρήση του πίνακα της ψηφιακής τάξης) 

http://lessons.sch.gr/
https://e-me.edu.gr/groups/dimiourgiki-grafi-11-gymnasiou
https://e-me.edu.gr/groups/dimiourgiki-grafi-11-gymnasiou
http://www.lessons.sch.gr/
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κλήθηκαν να δώσουν  απαραίτητες διευκρινίσεις, να απαντήσουν τις απορίες και να προβούν 

οι ίδιοι στη δημιουργία ενός  limerick (διάρκειας περίπου 15 λεπτών). 

• Έπειτα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες (με τη δυνατότητα “break-out rooms” που 

προσφέρει η πλατφόρμα) και σε κάθε ομάδα ανατέθηκε να γράψει το δικό της limerick σε 

ένα συνεργατικό έγγραφο (google docs). Κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας (διάρκειας 
περίπου 25 λεπτών), οι εκπαιδευτικοί λόγω της δυνατότητας που δίνουν τα συνεργατικά 

έγγραφα ήταν σε θέση να επιβλέπουν την πορεία εργασίας της κάθε ομάδας και να  
“επισκέπτονται” τα δωμάτια και να παρέχουν πρόσθετες διευκρινίσεις. Σημειώνουμε ότι για 

την δημιουργία του συγκεκριμένου Φύλλου Εργασίας, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα, 
αξιοποιήσαμε τις «Επτά Τεχνικές Συγγραφής» του Ροντάρι (2003) καθώς και τα «Ποιήματα 

με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά» του Σεφέρη (1992). 

• Μετά το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου και την ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας, 

κλήθηκε ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας να παρουσιάσει στην ολομέλεια το “λιμεράκι” της 

ομάδας του.  

• Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι θα είχαν τη 

δυνατότητα μέχρι την επόμενη συνάντηση να συμπληρώσουν ατομικά μια φόρμα (google 

form), η οποια παρατίθεται στο Παράρτημα, και να φτιάξουν το δικό τους “λιμεράκι”. 

Με όμοιο τρόπο εργάστηκαν οι μαθητές και για άλλα λογοτεχνικά είδη.  
Επισημαίνουμε ότι μετά το πέρας των ζωντανών διαδικτυακών συναντήσεων ήταν εφικτή η 

επικοινωνία με τους μαθητές κυρίως μέσω της πλατφόρμας e-me του πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας μέσω της κυψέλης: https://e-
me.edu.gr/groups/dimiourgiki-grafi-11-gymnasiou είχαν την ευκαιρία: 

• να έχουν πρόσβαση στο υλικό που αξιοποιήθηκε και παρήχθη κατά την συνάντησης της 

ομάδας (πίνακας, προβολή ppt, αρχεία κειμένου, συνεργατικά έγγραφα, βίντεο κλπ) 

• μιας συνεχούς επικοινωνίας και ανατροφοδότησης, καθώς μπορούσαν να υποβάλλουν 

ερωτήσεις και να ζητούν διευκρινίσεις στις εργασίες που τους είχαν ανατεθεί 

• σε περίπτωση απουσίας τους από τη διαδικτυακή συνάντηση, να ενημερώνονται για το 

περιεχόμενό της και για τις εργασίες που τους είχαν ανατεθεί.  

Β΄ Μέρος: Ελεύθερη ατομική εργασία των μαθητών 

Κατά τη διάρκεια των ζωντανών διαδικτυακών συναντήσεων οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

ενημερώνονται για τρέχοντες διαγωνισμούς, σχετικούς με τα γραμματειακά είδη που είχαμε 
προσεγγίσει ή που απλώς άπτονταν των προσωπικών τους ενδιαφερόντων.  

Έτσι, παράλληλα με το πρώτο μέρος, της καθοδηγούμενης ομαδικής ή ατομικής εργασίας των 
μαθητών, υπήρξε και η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούσαν να εκφραστούν πιο ελεύθερα έχοντας 

ως έναυσμα τη θεματολογία ενός ή περισσότερων από τους τρέχοντες διαγωνισμούς. Επίσης, δεν 

ήταν λίγες και οι περιπτώσεις που η έκφραση αυτή προέκυψε ελεύθερα και αβίαστα ως εσωτερική 
τους ανάγκη και ως ασφαλής δημιουργική διέξοδος για την εξωτερίκευση των συναισθημάτων, 

φόβων και ελπίδων των παιδιών εν μέσω κρίσης και εγκλεισμού.  

2.3. Τρίτη Φάση: Μετασυγγραφικό Στάδιο 

Στόχοι: 

Κατά την τρίτη και τελευταία φάση του Προγράμματος δόθηκε προτεραιότητα σε στόχους 
διαμορφωτικής στάσης καθώς έγινε προσπάθεια από τους μαθητές: 

• να αναπτύξουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα 

• να κατανοήσουν τη σημασία της αυτενέργειας, ως βασικού στοιχείου της προσωπικότητάς 
τους και 

• να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους μέσα από την παρουσίαση των κειμένων τους. 

https://e-me.edu.gr/groups/dimiourgiki-grafi-11-gymnasiou
https://e-me.edu.gr/groups/dimiourgiki-grafi-11-gymnasiou
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Μεθοδολογία Υλοποίησης: 

Σε αυτή τη φάση προκρίθηκε ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων με αφορμή τα κείμενα των 

ίδιων των παιδιών καθώς και η κατά τινα τρόπο “κοινωνικοποίηση” της συγγραφικής εμπειρίας.  
Εργαλεία: 

• Διαδικτυακά ψηφιακά εργαλεία (google docs, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

• Αξιοποίηση του blog της ομάδας: http://dimiourgikigrafi11.blogspot.com/ 

• Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου http://lessons.sch.gr και της 

κυψέλης της ομάδας:  https://e-me.edu.gr/groups/dimiourgiki-grafi-11-gymnasiou  

• Αξιοποίηση του προγράμματος https://www.flipsnack.com/ 

Η τρίτη Φάση Υλοποίησης του προγράμματος περιλάμβανε αρχικά τον διάλογο που προέκυψε 
με αφορμή τα κείμενα των παιδιών ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές αλλά και ανάμεσα σε 

συντονίστριες εκπαιδευτικούς και μαθητές. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι 
υλοποιήθηκε παράλληλα με την δεύτερη φάση εφόσον η ανατροφοδότηση που προέκυπτε με αφορμή 

τις δημιουργίες των παιδιών ήταν συνεχής και ακολουθούσε χρονικά την ολοκλήρωση μιας 

θεματικής ενότητας.  
Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων κάθε θεματικής οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

αναγνώσουν, εφόσον το επιθυμούσαν το κείμενό τους ή μέρος αυτού και να “προκαλέσουν” 
συζητήσεις  πάνω στις σκέψεις τους αλλά και στον τρόπο έκφρασής τους.  Στο πλαίσιο αυτών των 

συζητήσεων οι μικροί συγγραφείς-ποιητές-δοκιμιογράφοι-θεατρικοί συγγραφείς είχαν την ευκαιρία 

να επεκτείνουν τους προβληματισμούς αλλά και οι αναγνώστες-ακροατές συμμαθητές και 
εκπαιδευτικοί να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους προκαλούσε η ανάγνωση 

και η επαφή με τα κείμενα των συμμαθητών τους.    
Παράλληλα, αξιοποιώντας τα συνεργατικά έγγραφα της google και των δυνατοτήτων που αυτά 

προσφέρουν (Instance, Kools, 2013), οι εκπαιδευτικοί προέβησαν σε μια δημιουργική επιμέλεια και 

«προκάλεσαν» μια «συζήτηση», η οποία ώθησε τους δημιουργούς να στηρίξουν τις θέσεις τους, να 
εκφραστούν ακόμη πιο ελεύθερα αλλά και να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα. Στο 

σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο “μηχανισμός” της γραπτής έκφρασης είναι πολυσύνθετος 
και τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να υπακούσει σε αυστηρά καθορισμένα βήματα και οδηγίες 

γραφής. Έτσι, όπως παρατηρούν και οι Waitman, Plucker (2009) τις περισσότερες φορές η 

“διδασκαλία” στην περίπτωση της δημιουργικής γραφής οφείλει να προσαρμοστεί στο χαρακτήρα, 
στην ιδιοσυγκρασία και στις ανάγκες του γράφοντος. 

Από τις ατομικές δημιουργίες των παιδιών προέκυψαν δύο ηλεκτρονικά βιβλία: ένα με limerick 
( https://www.flipsnack.com/mathanasaki/11.html?fbclid=IwAR0_DgvF9J1Pi1DXKRQtTRwWxT

OlPxdnNEgzr0K1s0GJ9Utch2X9apR3eqE - επιμέλεια Μ.Αθανασάκη) και ένα με χαϊκού 

(https://www.flipsnack.com/mathanasaki/-.html – επιμέλεια Μ.Αθανασάκη), ενώ επιλεγμένα 
κείμενά τους απεστάλησαν σε τρέχοντες διαγωνισμούς και απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις (οι 

μαθητές συμμετείχαν με 21 κείμενά τους σε 10 Μαθητικούς Διαγωνισμού, Παγκρήτιους και 
Πανελλαδικούς και απέσπασαν 10 διακρίσεις).  

3. Συμπεράσματα 

Η ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Προγράμματος με την λήξη του πολλαπλώς δύσκολου και 
απαιτητικού σχολικού έτους 2019-20 οδήγησε εκτός των άλλων και στην απαραίτητη αποτίμηση του 

όλου εγχειρήματος από την πλευρά των εκπαιδευτικών-συντονιστριών, των μαθητών, αλλά και των 
γονέων των μαθητών μας. Η αποτίμηση αυτή υπήρξε καθολικά θετική καθώς το Πολιτιστικό 

Πρόγραμμα πέτυχε να πραγματοποιήσει τους δεδηλωμένους στόχους του, αλλά, όπως προέκυψε και 

από την πορεία των γεγονότων που σημάδεψαν την χρονιά, κατάφερε να καλύψει ανάγκες που δεν 
υπήρξαν κατά το αρχικό στάδιο του προγραμματισμού του ή να εμπλουτίσει με νέες διαστάσεις, 

υπαγορευόμενες από την πανδημία, στόχους ήδη διατυπωμένους.  

http://dimiourgikigrafi11.blogspot.com/
http://lessons.sch.gr/
https://e-me.edu.gr/groups/dimiourgiki-grafi-11-gymnasiou
https://www.flipsnack.com/akoko/past-and-present-migrations.html
https://www.flipsnack.com/mathanasaki/11.html?fbclid=IwAR0_DgvF9J1Pi1DXKRQtTRwWxTOlPxdnNEgzr0K1s0GJ9Utch2X9apR3eqE
https://www.flipsnack.com/mathanasaki/11.html?fbclid=IwAR0_DgvF9J1Pi1DXKRQtTRwWxTOlPxdnNEgzr0K1s0GJ9Utch2X9apR3eqE
https://www.flipsnack.com/mathanasaki/-.html
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Κατ’ αρχάς το Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Αισθανόμαστε, Δημιουργούμε, Εκφραζόμαστε» 

οδήγησε σε μια προσέγγιση τόσο μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των 

ίδιων των μαθητών, βαθύτερη και ουσιαστικότερη από την πολύτιμη ούτως ή άλλως επικοινωνία στα 
πλαίσια της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας. Κύριο χαρακτηριστικό της υπήρξε η κοινή 

αναζήτηση της αναγνωστικής απόλαυσης με όλο το «παραμυθικό/παρηγορητικό» φορτίο που η τέχνη 
εξ ορισμού διαθέτει και της ελεύθερης έκφρασης μέσω αυτής των βαθύτερων προβληματισμών και 

σκέψεων των μαθητών. 

Η από κοινού αυτή αναζήτηση σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας σφυρηλάτησε τους 
δεσμούς των μελών της ομάδας και μέσω της αίσθησης του ανήκειν διαμόρφωσε κλίμα συνεργατικό 

και ενθάρρυνε τόσο την ατομική πρωτοβουλία όσο και την ομαδικότητα αλλά και την καλλιέργεια 
δημοκρατικού κλίματος. Η συζήτηση, ο διάλογος και η έκφραση στα πλαίσια της ομάδας 

προσωπικών προβληματισμών αποτέλεσαν συχνά κριτήριο τόσο για την επιλογή της θεματολογίας, 

όσο και για την παρουσίαση μέρους της δουλειάς μας σε διάφορους φορείς και ομάδες. 
Το συνεργατικό αυτό κλίμα παρείχε την δυνατότητα να καλλιεργηθούν υπάρχουσες ή να 

ανακαλυφθούν νέες κλίσεις και δεξιότητες των μελών της ομάδας (μαθητών και καθηγητών) και να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τόσο στους άλλους όσο και στους ίδιους τους εμπλεκόμενους. Η ενίσχυση 

αυτή της αυτοεκτίμησης μέσω της συνεργασίας αλλά και της ατομικής δημιουργίας εν τέλει 

ενδυνάμωσε την ψυχική ανθεκτικότητα όλων των εμπλεκομένων, ένα ζητούμενο γενικά απαραίτητο 
αλλά ζωτικής σημασίας για τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας (Underwood κ.ά., 2009). 

Οι ειδικές αυτές συνθήκες επέβαλαν και διευκόλυναν την περαιτέρω εμβάθυνση και 
κατάκτηση ενός ψηφιακού γραμματισμού προσανατολισμένου στην πράξη της γραφής, 

συνδεδεμένου οργανικά με τις ανάγκες των εμπλεκομένων για συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία 

και ανατροφοδότηση. Προκρίθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο και καλλιεργήθηκε η χρήση διαδικτυακών 
εργαλείων όπως τα συνεργατικά έγγραφα αλλά και τα ψηφιακά περιβάλλοντα και πλατφόρμες. 

Κυρίως όμως τους δόθηκε η δυνατότητα να εδραιώσουν μέσω της κριτικής ανάγνωσης αλλά 
και της προσωπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας την αγάπη για την λογοτεχνία ώστε να 

διαμορφώσουν μια στάση υπευθυνότητας και ευαισθησίας, ενσυναίσθησης και αντίστασης στην 

ψυχικά φθοροποιό διάσταση του αναγκαστικού εγκλεισμού. Για όλους τους εμπλεκόμενους στο 
Πολιτιστικό Πρόγραμμα η λογοτεχνία, με τον παρηγορητικό τρόπο που είναι εν γένει ίδιον της 

Τέχνης, κατά την εποχή της απόστασης μπόρεσε να ανοίξει δρόμους σημαίνοντες προς την 
ελευθερία. 
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Παράρτημα 

Φύλλο Εργασίας 1 (Ομαδική Εργασία - Συνεργατικό Έγγραφο google doc) 

 

Ας θυμηθούμε ξανά:  Τι είναι το «λιμεράκι» 

Είναι ένα ξενότροπο ποιητικό είδος  

Μορφή: 

• Το ποίημα αποτελείται από 5 στίχους 

• Οι στίχοι του ομοιοκαταληκτούν ομοιόμορφα - ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία (1-2 και 3-4). 

• Το μέτρο είναι ανάπαιστος (άτονη συλλαβή-άτονη συλλαβή-τονισμένη συλλαβή - τατατά 

τατατά τατατά(τα) ) αλλά ας μην δεσμευτούμε απο αυτό.  

• Ως προς τις συλλαβές παρατηρούμε ότι ο πρώτος, ο δεύτερος και ο πέμπτος στίχος είναι 

τρίμετροι, ο τρίτος και ο τέταρτος συντομότεροι, συνήθως δίμετροι. Επίσης: ας είστε πιο 

ελεύθεροι. 

Περιεχόμενο:  

Το ποίημα σας θα «αφηγηθεί» μια σύντομη ιστορία και θα έχει χιουμοριστική διάθεση (μην 
ξεχνάτε συνυπάρχει το λογικό με το παράλογο, το δυνατό με το αδύνατο). Πιο συγκεκριμένα:  

• στον 1ο στίχο παρουσιάστε τον πρωταγωνιστή σας 

• στον 2ο δηλώστε μια βασική ιδιότητα ή παραξενιά του ή ενα αντικείμενό του ή μια πράξη 

του 

• στον 3ο και στον 4ο παρουσιάστε την πλοκή (ενέργειες του πρωταγωνιστή κλπ) 

• ο 5ος θα είναι μια παραλλαγή του 1ου και φροντίστε να “κλείσετε” την ιστορία σας με έναν 

ευρηματικό τρόπο.  

 

Σχηματοποιημένη Μορφή:  

1ος στίχος  Ήταν ……(κάποιος-παρουσίαση του πρωταγωνιστή) 
2ος στίχος   που ……(κάτι του συνέβαινε ή αποκαλύπτεται η ιδιότητά του) 

3ος στίχος   όμως……(κάτι έκανε) 
4ος στίχος   και……… (κάτι είπε), 

5ος στίχος  ……………(βρες ένα περίεργο επίθετο γι’ αυτόν) 

Τώρα φτιάξτε όλοι μαζί το δικό σας λιμεράκι 
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Φύλλο Εργασίας 2 (Ατομική Εργασία - google form) 
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Αποσπάσματα από το ebook με τα «Δημιουργικά Λιμεράκια» των παιδιών της Ομάδας Δημιουργικής 

Γραφής  

 

 
 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

639 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  
 

Λιώση Λεμονιά 

lenialiosi@gmail.com 

Νοσηλευτρια  

 
Κοβάνη Κωνσταντίνα  

dina.091@hotmail.com 
Παιδαγωγός 

 

Κότουγλου Ζαχαρούλα  

zacharoula73@gmail.com 

Παιδαγωγός 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης, μέσα από το πλαίσιο συνεργασίας 
Παιδικού σταθμού- οικογένειας, για την επίλυση των συμπεριφορικών προβλημάτων που 

παρουσιάζουν οι μικροί μαθητές μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας.Αναζητείται η 
γενεσιουργός αιτία που πιθανόν να προκαλεί το πρόβλημα της δυσχερούς επικοινωνίας μεταξύ των 

παιδιών, όπως τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, οι  δυσκολίες στην γλώσσα 

ή δύσκολη μετάβαση μεταξύ περιβαλλόντων. Παρουσιάζεται επίσης ως εναλλακτικός/ 
συμπληρωματικός τρόπος,η εξ αποστάσεως προσέγγιση μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, ψηφιακού 

υλικού και εφαρμογών εν καιρώ καραντίνας, προωθώντας την άμεση διαδραστικότητα (padlet) μέσω 
της συνεχούς ανατροφοδότησης και επανασχεδιασμού του σχεδίου δράσεως, επιτυγχάνοντας έτσι 

την ανταπόκριση όλων των μερών, με τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.Τέλος προτείνονται 

στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων από τους παιδαγωγούς, για τον τρόπο προσέγγισης και 
ενημέρωσης των οικογενειών, με  το μοντέλο της συνεκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 

μοντέλα όπως το βίο-οικοσυστημικο (Bronfenbrenner) ή των επικαλυπτόμενων σφαιρών (Epstein) 
για την οργάνωση των εκπαιδευτικών δράσεων. 

Λέξεις κλειδιά:Συνεκπαίδευση, αλληλεπίδραση, καινοτόμες τεχνολογίες,. 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η μεγάλη είσοδος προσφύγων και μεταναστών, όπως και η αλλαγή του 

μοντέλου της οικογένειας, φέρνει σε επαφή ένα ετερόκλητο πλήθος παιδιών στον παιδικό σταθμό,τα 
οποία καλούνται να συμπράξουν και να αλληλεπιδράσουν μέσα σε αυτό το κλίμα αρμονικά. Η 

αρμονία αυτή όμως διαταράσσεται καθώς παρατηρούνται και καταγράφονται προβλήματα 

συμπεριφοράς και επικοινωνίας που καθίστανται ακόμα πιο δύσκολες, με την πανδημική κρίση και 
την κοινωνική απόσταση που επιβάλλεται.. 

Στόχος μας ,είναι οι  συντονισμένες προσπάθειες  των παιδαγωγών να επικοινωνήσουν και να 
συμπεριλάβουν τους γονείς, έχοντας επίκεντρο πάντα τα παιδιά και σεβόμενοι τις αντιλήψεις , 

πεποιθήσεις και αξίες τους, στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.μέσα από: 

• την συστηματική παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών,  

• την καταγραφή και την συλλογή των πληροφοριών αυτών,ώστε , να σχηματιστεί  μία 

ολοκληρωμένη εικόνα μέσα από την μεταξύ τους αντιπαράθεση,  

mailto:lenialiosi@gmail.com
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• το να δοθεί έμφαση στα κοινά τους ενδιαφέροντα και χρησιμοποιώντας τα για την γεφύρωση 

των σχέσεων ως τρόπο προσέγγισης.  

• κ τέλος, να έρθουν σε επαφή οι οικογενειες, παιδαγωγοί  και τα παιδιά ώστε να γνωριστούν, 

να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν. 

Λέξεις κλειδιά: συνεκπαίδευση, σχολείο, οικογένεια 

1. Εκπαιδευτικό  Σενάριο  

Ως παιδαγωγός ενός δημοσίου παιδικού σταθμού έχετε αντιληφθεί προβλήματα στη σχέση, στη 

συνεργασία και στην επικοινωνία μεταξύ των παιδιών του παιδικού σταθμού. Ενημερώσατε τη 

διευθύντρια και τους συναδέλφους σας και αποφασίσατε από κοινού να οργανώσετε ένα σχέδιο 
δράσης για τη συνεργασία και επικοινωνία με τις οικογένειες και τα παιδιά προκειμένου να 

διαμορφωθεί ένα γόνιμο κλίμα ανταλλαγής μαθησιακών εμπειριών. 
 

Ο προβληματισμός για τη μη επικοινωνία  και συνεργασία μεταξύ των παιδιών του παιδικού 

σταθμού 

• Τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. 

• Η μεγάλη αύξηση των οικογενειών των μεταναστών 

• Η δυσκολία επικοινωνίας στη γλώσσα. 

• Η δυσκολία στην επικοινωνία με την αναστολής λειτουργίας λόγω πανδημίας. 

2. Θεωρητικό μέρος  

Δεδομένης της ομάδας παιδιών που φιλοξενεί ο παιδικός σταθμός και αντιλαμβανόμενοι την 

διαφορετικότητα μεταξύ εθνικοτήτων και πολιτισμών, αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα σχέδιο 
δράσης για την επίλυση των σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών μέσω της εκπαιδευτικής 

συνυπευθυνότητας χρησιμοποιώντας το μοντέλο της συνεκπαίδευσης καθώς μέσα από 
διαφορετικούς πολιτισμούς ήθη και έθιμα όλοι έχουμε την ανάγκη να μάθουμε ότι δεν γνωρίζουμε ο 

ένας για τον άλλον. Η προαγωγή των σχέσεων καλής επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών θα 

προαχθεί αποτελεσματικά μέσα από ένα  πλαίσιο αμοιβαιότητας και συμπληρωματικότητας των δύο 
μερών τα οποία αν και από διαφορετικούς ρόλους, ενδιαφέρονται εξίσου και επηρεάζουν τις 

συμπεριφορές των παιδιών. 
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο της συνεκπαίδευσης δεν θα αποκλείσουμε και τα άλλα τέσσερα 

μοντέλα καθώς το ένα μοντέλο επηρεάζεται και εμπλέκεται με το άλλο,δίνοντας κάθε φορά έμφαση 

ανάλογα με το πρόβλημα ή το μοντέλο της οικογένειας που έχουμε απέναντι μας. Όσο κι αν 
γνωρίζουμε ότι οι προστριβές σε αυτές τις ηλικίες είναι η πρώτη μορφή κοινωνικοποίησης, 

οφείλουμε να αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον 
το οποίο όπως γνωρίζουμε επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία, τις αξίες που ενστερνίζονται και τις 

πεποιθήσεις που φέρουν,καθώς και τη συμπεριφορά τόσο με τους συνομηλίκους τους όσο και με 

τους παιδαγωγούς. 
Κατά τους Μυλωνάκου-Κεκέ 2009, η συνεκπαίδευση, αποτελεί ένα αναδυόμενο 

διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο που προτείνει ένα νέο λειτουργικό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο 
εμπλουτίζει τις υπάρχουσες κοινωνικοπαιδαγωγικές πρακτικές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.(Ζηλιασκοπούλου Δ. 2014 σελ 5-6 ) και έχει ως αντικείμενο την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση διαφόρων αντικοινωνικών συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον,αντιλαμβανόμενοι 
ότι για τις εκδηλούμενες αντικοινωνικές συμπεριφορές, είναι καθοριστικός ο ρόλος του παιδικού 

σταθμού και  της ευρύτερης κοινότητας, μέσα από την συγκρότηση και την εδραίωση ενός 
συστήματος αρχών και αξιών..Είναι εφαρμόσιμο στην ελληνική πραγματικότητα και παίρνει την 

μορφή σχολής γονέων,όπου οι γονείς.έρχονται σε επαφή μεταξύ τους,αλλα και με τα παιδιά 

τους,μετά το πέρας των μαθημάτων,με αφορμή κάποια θεματική ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, 
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π.χ ανακύκλωση. Στα προγράμματα που στηρίζονται στο μοντέλο της συνεκπαίδευσης η δημιουργία 

της νέας γνώσης, προέρχεται από την συνεργατική αλληλεπίδραση με υψηλό επίπεδο προσωπικού 

και ομαδικού αναστοχασμού. 
Συνεπώς, με την εφαρμογή  συνεκπαιδευτικών δράσεων γύρω από μια θεματική ενότητα που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων επιτυγχάνεται η 
διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας στην τάξη του παιδικού σταθμού,που μπορεί να οδηγήσει σε  

αλλαγή και μετατόπιση στάσεων και συμπεριφορών ,από την παθητική προς μια ενεργό συμμετοχή 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα κοινά τους προβλήματα και ανησυχίες. Κατά την εξέλιξη του 
προγράμματος,ο βαθμός εμπλοκής καθίσταται κλιμακούμενος τόσο των ανηλίκων όσο και των 

ενηλίκων, προσελκύοντας και άλλους στο πρόγραμμα. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων που 
υιοθετεί ο παιδικός σταθμός ενισχύεται, όταν αυτές ορίζονται με σαφήνεια ως προς τους στόχους και 

τα μέσα που θα αξιοποιηθούν, αλλά και διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις 

ανάγκες, τις πεποιθήσεις και τις αξίες παιδιών και γονιών. Επιπλέον,σύμφωνα με τους Γεωργίου 
(2000), η ενεργή  γονεική εμπλοκή, έχει πολλαπλά οφέλη,σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς 

επιτρέπει στον γονιό κάτω από συγκεκριμένους παράγοντες, να επιλέξει πως θα εμπλακει στην 
εκπαίδευση του παιδιού του, βοηθώντας τον έτσι να απεμπολίσει από την συμπεριφορά του το άγχος 

και την ανασφάλεια του για την απόδοση και την ολόπλευρη ανάπτυξη του και δημιουργεί 

πλεονεκτήματα για τους παιδαγωγούς (Νέες μεθοδολογίες,πρακτικές και στρατηγικές εφαρμογής 
καινοτόμων δράσεων). Συνεπώς, οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας για ένα ανοιχτό σχολείο, 

απαιτούν ο παιδικός σταθμός να προσδιορίζει τις στρατηγικές και τις πολιτικές που υιοθετεί για τη 
βελτίωση της συνεργασίας του με τους γονείς.  

  Η αποτελεσματικότητα των δράσεων που υιοθετεί ο παιδικός σταθμός ενισχύεται, όταν αυτές 

ορίζονται με σαφήνεια ως προς τους στόχους και τα μέσα που θα αξιοποιηθούν, αλλά και 
διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και των γονέων τους. Κατά 

τους Γεωργίου (2000),  και Μπρούζο  (2009), η μελέτη της επίδρασης της γονεϊκής εμπλοκής στη 
σχολική εκπαίδευση των παιδιών,κατέγραψε βελτίωση στις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, 

μέσα από την απόκτηση κοινών εμπειριών,διαφοροποίηση σε αντιλήψεις και στάσεις απέναντι στην 

μάθηση,και αναγνώριση της δια βίου μάθησης. Τα παιδιά βίωσαν την εμπειρία της μάθησης μαζι με 
τους γονείς τους, και εξέλιξαν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητές τους ανεξάρτητα από 

την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και το πολιτισμικό πλαίσιο.Ενώ οι παιδαγωγοί 
ανέπτυξαν νέα μορφές προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της βιωματικής μάθησης. 

Επίσης σημαντικό ρόλο έχει ο παιδαγωγός στην προσέγγιση των γονέων για να εξασφαλίσει 

την συνεργασία τους και να κερδίσει την εμπιστοσύνη, να λαμβάνει υπόψη το κοινωνικόοικονομικό 
και μορφωτικό επίπεδο της οικογενέιας, να κρατά χαμηλό και μη επικριτικό προφίλ ως προς τον 

τρόπο ζωής τους, ειδικά αν έχει να κάνει με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με διαφορετικό γλωσσικό 
και πολιτισμικό επίπεδο (π.χ. μετανάστες, ρομά), (Μπρούζος 2009) ,η ανεργεία, προβλήματα υγείας, 

το μοντέλο της οικογένειας, ο φόρτος εργασίας η ακόμα και συναισθήματα κατωτερότητας απέναντι 

στον παιδαγωγό η στους άλλους γονείς (Μπόνια. 2008).  που  μπορεί να εμποδίζει τη γονεϊκή 
εμπλοκή (Μπρούζος 2009).  

3. Σχέδιο δράσης  

Δεδομένης της ομάδας παιδιών που φιλοξενεί ο παιδικός σταθμός και αντιλαμβανόμενοι την 

διαφορετικότητα μεταξύ εθνικοτήτων και πολιτισμών αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα σχέδιο 
δράσης για την επίλυση των σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών μέσω της εκπαιδευτικής 

συνυπευθυνότητας χρησιμοποιώντας το μοντέλο της συνεκπαίδευσης καθώς μέσα από 

διαφορετικούς πολιτισμούς ήθη και έθιμα όλοι έχουμε την ανάγκη να μάθουμε για ότι δεν 
γνωρίζουμε ο ένας για τον άλλον. Η προαγωγή των σχέσεων καλής επικοινωνίας και συνεργασίας 

των παιδιών θα προαχθεί αποτελεσματικά μέσα από ένα  πλαίσιο αμοιβαιότητας και 
συμπληρωματικότητας των δύο μερών τα οποία αν και από διαφορετικούς ρόλους ενδιαφέρονται 

εξίσου και επηρεάζουν τις συμπεριφορές των παιδιών. 
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Χρησιμοποιώντας το μοντέλο της συνεκπαίδευσης δεν θα αποκλείσουμε και τα άλλα τέσσερα 

μοντέλα καθώς το ένα μοντέλο επηρεάζεται και εμπλέκεται με το άλλο,δίνοντας κάθε φορά έμφαση 

ανάλογα με το πρόβλημα ή το μοντέλο της οικογένειας που έχουμε απέναντι μας. Όσο κι αν 
γνωρίζουμε ότι οι προστριβές σε αυτές τις ηλικίες είναι η πρώτη μορφή κοινωνικοποίησης οφείλουμε 

να αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον το οποίο 
όπως γνωρίζουμε επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία,τις αξίες που ενστερνίζονται και τις πεποιθήσεις 

που φέρουν , καθώς και τη συμπεριφορά τόσο με τους συνομηλίκους τους όσο και με τους 

παιδαγωγούς. 

  3.1. Υλοποίηση 

Η παιδαγωγός κάνει συστηματική παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών ώστε μέσα από 
την καταγραφή της να έχει σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για το κάθε πότε αναδύονται οι 

δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις.Μεσω της 

παρατήρησης η παιδαγωγός ανακαλύπτει τα ενδιαφέροντα των παιδιών τόσο σε ατομικό αλλά και σε 
συλλογικό επίπεδο. 

Εστιάζει μέσα από την συλλογή των αποτελεσμάτων μετά την καταγραφή της στα κοινά 
ενδιαφέροντα των παιδιών για παράδειγμα μουσική ,χορός ,μαγειρική ,χειροτεχνία κ.α. 

Καλεί τους γονείς σε ατομικές συναντήσεις σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση σε ομαδικές 

συναντήσεις για να τους ενημερώσει για τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την επικοινωνία 
μεταξύ των παιδιών αλλά και για να δώσει έμφαση στα κοινά τους ενδιαφέροντα τα οποία τους καλεί 

να χρησιμοποιήσουν από κοινού για την γεφύρωση των σχέσεων των παιδιών τους. 
Μέσα από τις ατομικές συναντήσεις που πραγματοποιεί η παιδαγωγός με τους γονείς , μαθαίνει 

για το πώς περνάει το χρόνο του το παιδί στο σπίτι αλλά και το διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο που έχουν 

οι γονείς. 
Ζητά από τους γονείς να της μιλήσουνε για τα δικά τους ενδιαφέροντα κι αν θα ήθελαν  να 

μοιραστούν μαζί μας κάποια δικά τους ήθη και έθιμα όπως τραγούδια, χορούς, αφηγήσεις ιστοριών, 
μαγειρικές συνταγές, κατασκευές. 

Ενημερώνει τους γονείς ότι θα ήθελε να ορίσουν από κοινού δύο απογεύματα τη βδομάδα όπου 

θα έρχονται μαζί με τα παιδιά τους στο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού και θα μας παρουσιάζουν 
μια δραστηριότητα την οποία θα έχουν ήδη προετοιμάσει από το σπίτι μαζί με τα παιδιά τους. Κάθε 

φορά και άλλη οικογένεια. Όλοι οι υπόλοιποι, παιδαγωγοί, παιδιά,γονείς θα παρακολουθούμε, θα 
συμμετέχουμε και θα μαθαίνουμε μέσα από την συνεκπαίδευση των παιδιών και των γονιών τους. 

Σε αυτές τις συναντήσεις προτρέπουμε τους γονείς να φέρουν μαζί τους και τη γιαγιά τον 

παππού να μοιραστούν μαζί μας δικές τους εμπειρίες και γνώσεις καθώς και αν υπάρχουν μικρότερα 
ή μεγαλύτερα παιδιά στην οικογένεια. 

Για τους γονείς που δεν γνωρίζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα φροντίζουμε να 
επικοινωνήσουμε με την κοινωνική υπηρεσία ώστε να μας διαθέσει διερμηνέα ή αν κάποιο από τα 

μεγαλύτερα παιδιά τους που πηγαίνει χρόνια στο ελληνικό σχολείο, γνωρίζει ελληνικά να έρθει και 

να μας βοηθήσει εκείνο  με τον ρολο  του διερμηνέα. 
Επίσης ως προς το κομμάτι της επικοινωνίας μπορούμε να προωθήσουμε μέσα από τις δράσεις 

μας και τη μη λεκτική επικοινωνία η οποία είναι κοινή σε όλους και γίνεται μέσω του παιχνιδιού της 
παντομίμας. 

Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων του σχεδίου δράσης μας θα εκθέσουμε ότι έργα 
έχουμε  δημιουργήσει μέσα από αυτές τις συναντήσεις μας αλλά και έκθεση φωτογραφικού υλικού 

και  video με τις στιγμές που μοιραστήκαμε, παιδιά, γονείς, παιδαγωγοί προσκαλώντας μέλη από την 

ευρύτερη κοινότητα που λαμβάνει χώρα ο παιδικός σταθμός. 

4. Σχέδιο Δράσης σε καιρό πανδημίας 

Η Αναστολή λειτουργίας του παιδικού σταθμού  λόγω της πανδημίας μας οδήγησε στην 
αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας. Ως εκπαιδευτικοί, κληθήκαμε να  διαχειριστούμε τη νέα αυτή 
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συνθήκη και να χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά τεχνολογικά εργαλεία για να διατηρήσουμε 

ζωντανή την επαφή με τα παιδιά και τους γονείς και να επιτύχουμε την αλληλεπίδραση όπου ήταν 

εφικτό, σε ένα μαθησιακά νέο και ιδιότυπο πλαίσιο . 
Η τεχνολογία στάθηκε ο κυριότερος σύμμαχος και αρωγός μας στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της εκπαιδευτικής  επικοινωνιακής μας στρατηγικής. Κλείσαμε τις πόρτες των σπιτιών 
μας και << ανοίξαμε παράθυρα >> σε τάμπλετ υπολογιστές και κινητά. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

με την χρήση των κατάλληλων εφαρμογών αποτέλεσε μονόδρομο για όλη την εκπαιδευτική 

κοινότητα. 
Οι Νέες Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) με την συνεχή τους 

τεχνολογική εξέλιξη παρέχουν νέες δυνατότητες για την δημιουργία καινοτόμων αποτελεσματικών 
περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης, καθιστώντας τες απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη 

των εκπαιδευτικών στόχων  

Στείλαμε ανακοίνωση -κάλεσμα  προς τους γονείς και τα παιδιά μέσω mail  εκφράζοντας την 
επιθυμία να ξεκινήσει η διαδικτυακή μας επικοινωνία  για να κρατήσουμε  ζωντανή την επαφή με τα 

παιδιά . 
Διαπιστώσαμε από την ανταπόκριση των γονέων ότι υπήρξε έντονη  η ανάγκη για πιο 

διαδραστική και άμεση επικοινωνία και έτσι  φτιάξαμε  ένα padlet στο οποίο θα μπορούν να ανέβουν 

φωτογραφίες, σχόλια, video από τους παιδαγωγούς , τους γονείς και τα παιδιά. Το  padlet είναι ένας 
δωρεάν ψηφιακός  πίνακας ανακοινώσεων στον οποίο αναρτούμε βίντεο, εργασίες, υπερσυνδέσμους 

και εικόνες. Πρόκειται για ένα συνεργατικό διαδραστικό εργαλείο  με πολυμεσικό περιεχόμενο, 
ιδανικό για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών στην διάρκεια της καραντίνας. Υπάρχει η 

δυνατότητα ηχογράφησης, ώστε να απευθύνουμε καθημερινά ένα ευχάριστο μήνυμα, να το 

χρησιμοποιήσουμε ως προκαταβολικό οργανωτή για να ενημερώσουμε τους γονείς  και τα παιδιά για 
οτιδήποτε χρειάζεται. Είναι συμβατό με όλες τις κινητές συσκευές και δεν απαιτεί εγκατάσταση 

λογισμικού. 
 

https://padlet.com/zacharoula73/lxudspl4x9m1wmw6  
 
Ζητήσαμε να μας στείλουν εικόνες από τις δράσεις που υλοποιούσαν, μηνύματα προς τις 

δασκάλες, ζωγραφιές και ότι άλλο ήθελαν τα παιδιά 

Οι γονείς με τα παιδιά τους ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και πραγματοποιούν όποιες δράσεις 
διάλεξαν από τις προτεινόμενες. Στέλνουν φωτογραφικό υλικό είτε μέσω mail, είτε ανεβάζοντας το 

στο padlet. 
Οι παιδαγωγοί ανεβάζουν φωτογραφίες από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σχολείου για 

να κρατήσουν ζωντανή την εικόνα και να είναι οικείο το περιβάλλον στα παιδιά  όταν επιστρέψουν. 

Ταυτόχρονα προτείνουν παιχνίδια, βιβλία συνταγές , τραγούδια χειροτεχνίες και ότι άλλο θα 
μπορούσε να βοηθήσει ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση και επικοινωνία σχολείου οικογένειας. 

4.1  Αποτελεσματα δράσης 

• Μέσα από το σχέδιο δράσης μας χρησιμοποιώντας το μοντέλο της συνεκπαίδευσης 

καταφέραμε να φέρουμε τις οικογένειες από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια  
σε επαφή ,να γνωριστούν μεταξύ τους και να συνεργαστούν ενισχύοντας την καλή 

επικοινωνία μεταξύ των παιδιών τους μέσα από τη συστηματική συμμετοχή τους και όχι απλά 

μέσα από τη δική μας ενημέρωση ή διδαχή . 

• Οι γονείς ένιωσαν ότι έχουν έναν σημαντικό ρόλο μέσα από αυτή τη διαδικασία και ότι όχι 
μόνο εκείνοι πρέπει να μάθουν από τους άλλους αλλά είναι και εκείνοι σε θέση να διδάξουν 

τους άλλους μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις. 

• Τα παιδιά ένιωσαν και εκείνα εξίσου σημαντικά όταν γίνονταν εκείνοι οι δάσκαλοι των 

γονιών τους και των παιδαγωγών τους δείχνοντας τους τι εκεινα γνώριζαν και τι μπορούσαν 

να καταφέρουν. 

https://padlet.com/zacharoula73/lxudspl4x9m1wmw6
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• Οι γονείς άρχισαν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι με τα παιδιά τους 

προσπαθώντας να οργανώσουν και να προετοιμάσουν την κοινή τους δράση που θα μας 
παρουσίαζαν το επόμενο απόγευμα. Έμαθαν να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται όλοι 

μαζί. 

• Γονείς ,παιδιά ,παιδαγωγοί μέσω της συνεκπαίδευσης απέκτησαν καινούργιες γνώσεις και 

εμπειρίες με ευχάριστο τρόπο. 

• Μέσα από αυτές τις απογευματινές συναντήσεις οι γονείς , τα παιδιά και οι παιδαγωγοί 

απέκτησαν ένα κοινό σκοπό. 

• Αναπτύχθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης, ασφαλείας , στοργής και αγάπης ανάμεσα στα μέλη 

των οικογενειών. 

• Μέσα από αυτές τις συναντήσεις οι οικογένειες  μοιράζονται τις εμπειρίες τους αλλά και τις 

ανησυχίες τους σχετικά με τα παιδιά τους αναζητώντας λύσεις από κοινού. 

• Οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών ως προς τη μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία κατά τις 

πρωινές ώρες στον παιδικό σταθμό αποκαταστάθηκαν επαρκώς καθώς τα παιδιά έμαθαν να 
επικοινωνούν και να συνεργάζονται τόσο μέσω της λεκτικής αλλά και της μη λεκτικής 

επικοινωνίας έχοντας απόκτησει  πιο οικείες σχέσεις μέσα από τις απογευματινές 
συναντήσεις μαζί με τους γονείς και τους παιδαγωγούς τους. 

• Δημιουργήσαμε το δικό μας ψηφιακό υλικό  στο οποίο έχουν πρόσβαση και άλλα παιδιά 

εκτός από τα παιδιά του παιδικού. Οι εφαρμογές μπορούν να διατηρηθούν στο χρόνο και έτσι 

να χρησιμοποιηθούν ξανά από τις παιδαγωγούς αλλά και από τους γονείς είτε αυτούσιες, είτε 
προσαρμοσμένες  σε νέο μαθητικό πληθυσμό. 

• Προσφέρουν άμεση αλληλεπίδραση διαδραστικότητα. (padlet) 

• Διευκολύνθηκε η επικοινωνία μεταξύ των δασκάλων και των παιδιών, των παιδιών μεταξύ 

τους καθώς και μεταξύ των γονέων. 

• Υπήρξε ανατροφοδότηση  και έτσι τα παιδιά είδαν και τις εργασίες τους αλλά και τις εργασίες 

των συμμαθητών τους. 

• Ανέβασαν το δικό τους ψηφιακό υλικό στο padlet και αντέδρασαν με σχόλια στις εργασίες 
των συμμαθητών τους. (αλληλεπίδραση) 

• Δούλεψαν ατομικά αλλά και ομαδικά με την βοήθεια όλης της οικογένειας και ενισχύθηκε η 

συνεργατική μάθηση 

• Ενισχύθηκαν οι οικογενειακοί δεσμοί μέσα από την ενασχόληση με τις προτεινόμενες 

δράσεις. Η ενασχόληση των γονέων με τα παιδιά τους για την πραγματοποίηση των  δράσεων 

έφερε πιο κοντά την οικογένεια. 

• Η σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην προσπάθεια αυτή, ήταν να 

ενεργοποιήσουμε τους γονείς να ακολουθήσουν τις προτάσεις και τις συμβουλές μας για 
δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε όλη την διάρκεια του εγκλεισμού. Διαπιστώσαμε 

ότι ήταν αρκετοί αυτοί που δεν ήταν εξοικειωμένοι  με τεχνολογικά εργαλεία  και αυτό μας 

έκανε περισσότερο ευέλικτους στις προτάσεις μας. Βασικό εργαλείο επικοινωνίας ήταν το 
email. Για τους πιο προχωρημένους τεχνολογικά, προτείναμε κάτι πιο διαδραστικό όπως είναι 

το padlet. 

• Οι γονείς κλήθηκαν  ως <παιδαγωγοί> να αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά τους και να 

αποτυπώσουν με φωτογραφίες τις στιγμές  αυτές ,προβάλλοντας  την διαδικασία αλλά και το 
τελικό προϊόν των δράσεων που επέλεξαν να υλοποιήσουν . 

• Η ανταπόκρισή τους,  τα λόγια  και οι ευχές που μας μετέφεραν ηλεκτρονικά ήταν ιδιαίτερα 

συγκινητική και αποτυπώθηκε  για πάντα όχι μόνο στις εφαρμογές αλλά κυρίως στην καρδιά 

μας. 

• Με τη λήξη της αναστολής λειτουργίας και το άνοιγμα του παιδικού διαπιστώσαμε πως 

καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανή την επικοινωνία και την επαφή καθώς τα παιδιά ήρθαν 
ξανά στον παιδικό χαρούμενα σε ένα στολισμένο σχολείο που είχαν δει από τις φωτογραφίες 
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και η επικοινωνία  αυτή  βοήθησε στην ομαλή προσαρμογή με την επιστροφή τους μετά από 

δυο μήνες. 

• Αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε το ψηφιακό πίνακα καθημερινά και έτσι ανεβάζουμε 

δραστηριότητες που γίνονται με τα παιδιά ώστε να έχουν οι γονείς εικόνα για το πώς περνούν 

τα παιδιά τους στο σχολείο. Το εγχείρημά μας αυτό είχε θερμή ανταπόκριση από τους γονείς. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης περίπτωσης κατέδειξαν ότι το εγχείρημά μας αυτό 
είχε θερμή ανταπόκριση από τους γονείς.Αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε το ψηφιακό πίνακα 

καθημερινά και έτσι ανεβάζουμε δραστηριότητες που γίνονται με τα παιδιά ώστε να έχουν οι γονείς 
εικόνα για το πώς περνούν τα παιδιά τους στο σχολείο συνεχιζοντας να αλληλεπιδρουν μαζι μας.Ο 

λογος που αποφασίσαμε να διατηρήσουμε το ψηφιακο πινακα και μετά τη λήξη της καραντίνα είναι 

γιατί διαπιστώσαμε υλοποιώντας τις παραπάνω δράσεις οτι η εμπλοκή των γονέων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι ευεργετική στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.  

Τα παιδιά μιμούνται και αναπαράγουν τις στασεις και τις συμπεριφορες των γονιών τους. Μέσα 
από το μοντέλο της συνεκπαίδευσης ,ζητώντας την ενεργή συμμετοχή των γονέων καταφεραμε να 

εκπαιδεύσουμε παραλληλα γονεις και παιδια. Το αποτελεσμα ήταν οι γονείς να μάθουν πραγματα 

που δε γνώριζαν τοσο για τα αλλα παιδια και τις οικογένειες τους όσο και για τα δικα τους παιδια, 
αλλαζοντας κατα μεγαλο βαθμο τις μεχρι τοτε στάσεις και προκαταλήψεις τους. Αυτό είχε ως θετική 

συνέπεια την γεφύρωση των σχέσεων μεταξύ των παιδιών και την ήρεμη καθημερινότητα τους χωρίς 
εντάσεις στο χώρο του παιδικού σταθμού, το οποίο ήταν και το αρχικό μας ζητούμενο. 
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Περίληψη  

Σκοπός της εργασίας είναι αφενός να μελετήσει το σώμα διαμέσου της σωματοποίησης και της 

ενσώματης εμπειρίας (embodiment), σύμφωνα με τις παραδοσιακές και σύγχρονες τάσεις της 

αισθητικής αποτίμησης και αφετέρου, να διερευνήσει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο το αισθητικό 
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σώμα συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από τη διεπιστημονική διευρεύνηση των σχετικών 

θεωριών στη βιβλιογραφία ως την αναζήτηση πρακτικών εκπαιδευτικών μεθόδων, φαίνεται ότι το 

σώμα ήταν και παραμένει καταλυτικό συστατικό της δημιουργικής εκπαίδευσης. Από τις 
συγκεκριμένες μελέτες, διαπιστώνεται ότι με την τέχνη, τα παιδιά από πολύ νωρίς μαθαίνουν να 

ανταποκρίνονται στο περιβάλλον με αισθητικούς τρόπους, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα και 
χρησιμοποιώντας μια κριτική σκέψη ανώτερου ποιοτικά επιπέδου. Το σώμα δε δέχεται παθητικά τη 

νέα γνώση, αλλά συμμετέχει ενεργά, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ολόπλευρης 

προσωπικότητας και ενός εύρωστου σωματικά και ψυχικά ενεργού πολίτη. 
 

Λέξεις κλειδιά: τέχνη, ενσώματες /σωματοποιημένες πρακτικές, εκπαίδευση  

1. Εισαγωγή 

Το ΣΩΜΑ ως tabula rasa, αποτελεί το πρώτο και φυσικό εργαλείο του ανθρώπου, το μέσον 

δημιουργίας της κοινωνικής τάξης και εκτενέστερα του κόσμου (Gaines, 1992), αντικείμενο 
έκφρασης, αλλά και έντονου προβληματισμού. Το σώμα και η μεταβαλλόμενη σωματικότητα έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς μελέτης και συγκρούσεων σε θεωρίες αναπαραγωγής (Bastien, 
1985), φυλετικότητας (Davis & Whitten, 1987), θρησκευτικότητας (Atkinson, 1992), 

συναισθημάτων (Lutz & White, 1986) και εκπαίδευσης (Greene,1986, Gloton, 1976, Efland, 2002, 

Τριλιανός, 2009, Kόκκος 2007, 2011). O Γάλλος ανθρωπολόγος και κοινωνιολόγος Marcel Mauss 
στο μνημειώδες έργο του Τεχνικές του Σώματος (1973) υποστήριξε ότι είναι δυνατόν να 

δημιουργηθεί μια θεωρία σωματικής τεχνικής, καθώς όλες οι σωματικές εκφράσεις αποτελούν 
αντικείμενο μάθησης κι ότι μέσω της συγκριτικής ταξινόμησης αναδεικνύεται μια ουσιώδης 

αλληλεξάρτηση μεταξύ της σωματικής, ψυχοκοινωνικής και κοινωνικής υπόστασης του σώματος. 

Τόσο ο  Mauss όσο και ο ανθρωπολόγος Arnold Van Gennep (1960) μελέτησαν τις τεχνικές του 
σώματος μέσα από τελετουργικές και καθημερινές εκφράσεις, ανταποκρινόμενες στην 

κοινωνικοπολιτισμική χαρτογράφηση του χρόνου και του χώρου (Mauss, 1979, 1935; Van Gennep, 
1960).  

       Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η συνείδητότητα του σώματος για τους περισσότερους από εμάς 

εκφράζεται στην απλούστερη των παραδοχών μέσω των αισθήσεων και κατόπιν μέσω των 

συναισθημάτων κι όχι μέσω αλληλένδετων θεωρητικών συστημάτων, καθώς το σώμα αποτελεί τη 

σαφέστερη έκφραση της ανθρώπινης υπόστασης, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών ατελειών 
όπως και των ηθικών αδυναμιών. Aποτελεί ένα δυναμικό υπόστρωμα μέσα στο οποίο και μέσω του 

οποίου εκφράζονται αξίες, παράγονται δεξιότητες και αναπτύσσεται η γνώση. Oι Gilbert Lewis 

(1980) και Michelle Rosaldo (1984) υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα εμπεριέχουν πολιτισμικές 
αξίες, καθώς οι άνθρωποι συνηθίζουν να συνδέουν πολιτισμικές έννοιες με υποκειμενικά 

συναισθήματα, ενώ τα σώματα παράγουν κίνηση μέσω των αισθήσεων και των συναισθημάτων 
(Morris, 1991). Διακριτά συναισθήματα συχνά συνδέονται με διαφορετικές ποιότητες της κίνησης 

του σώματος (π.χ. πλάτος, ταχύτητα και ροή των κινήσεων) (Castellano, Villalba, Camurri, 2007) τα 

οποία αν και διαφέρουν μεταξύ των πολιτισμών, γεφυρώνουν τις σωματικές και σημασιολογικές 
έννοιες δημιουργώντας κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Μέσα σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο, ο 

Richard Susterman εισήγαγε τον όρο “somaesthetics” ως ένα συνδετικό πεδίο θεωρίας και 
πρακτικής (Shusterman, 1997). Ο όρος «σωματοαισθητική» επικεντρώνεται στον ρόλο της 

σωματικής εμπειρίας στην αισθητική αποτίμηση, με το Shusterman να υποστηρίζει ότι θα προσφέρει 
ένα πιο ουσιαστικό και συστηματικό πλαίσιο για την έρευνα στο σώμα. 

2. Κυρίως μέρος 

Αναφερόμενοι στην ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ λοιπόν, θα λέγαμε καταρχάς ότι πρόκειται για ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τόσο του πολιτισμού όσο και της κουλτούρας. Εδραιώνεται δε, ανάμεσα 

στο δίπολο φύσης-τέχνης, επιδιώκοντας να προσδιορίσει την εμπειρία του ωραίου και του άσχημου 
στην τέχνη και στον βίο, διερευνώντας ζητήματα όπως η καλλιτεχνική δημιουργία, η μίμηση, ο ρόλος 
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του καλλιτέχνη και η σχέση του με την κοινωνία. Η χαρακτηριστική ταξινόμηση του κόσμου σε 

δυαδικές πολικότητες, αποτελεί τη συμβολική ταξινόμησή του και χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

μελέτης στο χώρο της ανθρωπολογίας. Σύμφωνα με τη Σερεμετάκη (2017) και τον ορισμό της 
«μεταφοράς», η επικέντρωση της ανθρωπολογίας στις δυαδικές αντιθέσεις βασίζεται στο ότι ένα 

απλό αντιθετικό ζευγάρι, μπορεί να μεταφερθεί σε ένα άλλο εμπειρικό σύστημα και να σχηματιστούν 
με αυτόν τον τρόπο πιο περίπλοκα συστήματα διπολικότητας (Σερεμετάκη, 2017: 111). Οι John και 

Jean Comaroff, το ονόμασαν «τεχνική του κολάζ» εννοώντας τη συμπαράταξη των διαφόρων 

δυαδικών συνόλων (Comaroff, 1987),  ενώ ο Hertz (2013) με την έννοια «moiety» εννοεί τη δυϊστική 
διαμάχη αλλά και εξάρτηση των αντιθέτων στις πρωτόγονες κοινωνίες, ως μεταφορά για τις σχέσεις 

μεταξύ των φύλων σε πολλές κουλτούρες. 
       Ως όρος ειδικότερα η αισθητική, αποτελεί μέρος των προβληματικών που αναπτύσσονται 

στον χώρο της ηθικής φιλοσοφίας, η οποία όμως τείνει να την συνδέει με την υποτιθέμενη ηθική και 

συνάμα την αισθητική έκπτωση. Στο περιβάλλον αυτό, ηθική και αισθητική, αλλά και οι εμπειρίες 
ενός ανώτερου ποιοτικού περιβάλλοντος συνιστούν ένα συνεχές και ταυτόχρονα την 

κοινωνικοπολιτική ολότητα κάθε ατομικής δημιουργικότητας. Προερχόμενη από την ελληνική λέξη 
αισθητικός, δηλαδή την αντίληψη μέσω των αισθήσεων (Kaeppler, 2003; Lussier, 2010), κατά τον 

19ο αιώνα ο όρος αισθητική συναντάται κυρίως στην τέχνη, εννοώντας το ωραίο, το όμορφο, 

θέτοντας παράλληλα φιλοσοφικούς προβληματισμούς για το πώς αποτελεί μέρος ενός γενικότερου 
συστήματος σκέψης (Kaeppler, 2003). Πράγματι, αν κάποιος εκφράσει την άποψη ότι κάτι είναι 

όμορφο ή άσχημο, στην πραγματικότητα διατυπώνει μια προσωπική εκτίμηση (Βest, 1975). Εκείνο 
που πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσο αυτή η προσωπική εκτίμηση ακολουθεί τους κανόνες της 

εκάστοτε κοινωνίας και κατ’ ακολουθία, τους αισθητικο-φιλοσοφικούς της κανόνες (Kaeppler, 2003) 

(εικ. 1). Ένα άτομο για να μπορέσει να αξιολογήσει τα πολιτισμικά παράγωγα μιας άλλης κοινωνίας, 
πρέπει αρχικά να έχει κατανοήσει τις αισθητικές αρχές της κοινωνίας που εντάσσεται και για να 

επιτευχθεί αυτό, οφείλει να έχει αναπτύξει ουσιαστική κρίση μέσω επαναλαμβανόμενων αισθητικών 
εκτιμήσεων σε ανάλογα περιβάλλοντα (Giurchescu, 2003; Grau, 2003; Kaeppler, 2003).  

 

 
 

Εικόνα 1.   Η Αφροδίτη. Όμορφη ή άσχημη; 

Αριστερά: Μια επιλογή από μερικά από τα ειδώλια της Αφροδίτης που βρέθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Δεξιά (όπως 

παρουσιάζονται στην σειρά): η Αφροδίτη της Κνίδου και η Αφροδίτη της Μήλου. 

 

        Κατά τα μέσα του 18ου αιώνα ο όρος «αισθητική», θα αναλυθεί εκτενέστερα σε καθαρά 

επιστημονικό πεδίο από τον Baumgarten, ο οποίος την ορίζει ως την «επιστήμη της αισθητηριακής 
γνώσης» (Beardsley, 1989: 147-148). Προκειμένου να γίνει κατανοητή η αισθητηριακή γνώση, 
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χωρίζεται σε δύο επιμέρους κλάδους, την «αισθητική εμπειρία» (aesthetic experience) και τα 

«αισθητικά συναισθήματα» (aesthetic emotions) με σκοπό να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο 

και τη γλωσσική έκφραση ανάμεσα στις σύγχρονες και τις αρχαίες απόψεις περί αισθητικών 
ζητημάτων, μέσω μια νέας ορολογίας. Για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε να διατηρηθεί η προγενέστερη 

οργανική ένταξη των τεχνών σε ποικίλες πολιτισμικές και κοινωνικο-θρησκευτικές δραστηριότητες, 
ώστε  οι εμπειρίες της τέχνης και του βίου σε πρωτόγονους πολιτισμούς (Dewey, 1934: 1-11) να 

ενοποιηθούν σε μια σύγχρονη  κοινή εμπειρία. Για να καταστεί ακολούθως δυνατή αυτή η 

πολυδιάστατη σύζευξη μεταξύ της αρχαίας και της σύγχρονης αισθητικής, πρέπει γίνει αποδεχτή 
εξαρχής η ποικιλομορφία στα επίπεδα τόσο του λεξιλογίου, όσο και των ιδεών και των εικόνων, 

ούτως ώστε να μελετηθεί υπό το πρίσμα ενός νέου διαλεκτικού τρόπου σκέψης (Halliwell, 2012: 16).  
       Αν και η αισθητική έχει ταυτιστεί με την αισθητική εκτίμηση του «ωραίου», η έννοια του 

«άσχημου» αξίζει να αναφερθεί ότι εμφανίστηκε στην ιστορία της αισθητικής σκέψης αρκετά 

αργότερα, όταν το 1853 συγγράφηκε από τον Rosenkranz μία μελέτη  με θέμα την αισθητική του 
άσχημου. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι το άσχημο στην αρχαιότητα δεν έχει μελετηθεί αυτόνομα 

ως προς την αισθητική του πλευρά παρά μόνον σε συνάρτηση με συναφείς προς αυτό έννοιες, όπως 
είναι το γκροτέσκο, η αποκρουστικότητα, η δυσμορφία κ.α (Beardsley, 1989). 

       Η επόμενη συνεπώς φάση της αισθητικής ανάλυσης, ξεκινά από το ότι το ωραίο και το 

άσχημο δεν είναι αυθυπόστατα, αλλά συνευρίσκονται με άλλες ιδιότητες του αισθητικού 
αντικειμένου (Eco, 2004: 37-41). Αυτές, μπορεί να είναι είτε ηθικές (πχ. δίκαιο - άδικο), οπότε το 

ωραίο/άσχημο του σώματος αναγνωρίζεται από τις αισθήσεις είτε αισθητικές (συμμετρικό-
ασύμμετρο), όπου το ωραίο/άσχημο του πνεύματος γίνεται αντιληπτό με τα μάτια του νου. 

Ταυτόχρονα τώρα, σε ένα αμιγώς καλλιτεχνικό επίπεδο, το ωραίο και το άσχημο «ηλεκτρίζονται» 

τόσο από τους κώδικες της καθεμίας από τις μιμητικές τέχνες όσο κι από τους συμβολισμούς των 
διαφορετικών ιστορικών περιόδων, με αποτέλεσμα στην εντύπωση του ωραίου και του άσχημου να 

παράγονται επιπλέον διακείμενες συνδέσεις (Edmunds, 2001: 1-18) μέσω των οποίων οι 
προγενέστερες μορφές τέχνης μετουσιώνονται και εμπλέκονται σε μια διαλεκτική σχέση με αυτά.  

Στη νεότερη φιλοσοφική σκέψη σε σύγκριση με το ρομαντικό - παιδευτικό πρότυπο των Hegel, 

Nietzsche, Schiller, η αισθητική περιορίζεται στο κριτικό σύστημα των γνωστικών ικανοτήτων του 
ανθρώπου από την Τρίτη Κριτική του Immanuel Kant (Kant, 1987) (τον 18ο αιώνα), ενώ παράλληλα 

οι κοινωνικο-επιστημονικοί διάλογοι περί τέχνης και αισθητικής στα μέσα και τέλη του 19ου αιώνα 
πυροδοτούν το κριτικό στοιχείο, προετοιμάζοντας το έδαφος για συζητήσεις του 20ού αιώνα από την 

πλευρά της κριτικής θεωρίας (Adorno και Horkheimer, 2013) και τις σύγχρονες θεωρίες σώματος 

και τέχνης. 
       Πιο συγκεκριμένα, τον 20ο αιώνα, αναπτύσσεται προοδευτικά μια στροφή προς 

φορμαλιστικές/ γνωσιοκεντρικές προσεγγίσεις. Το σώμα έχει μελετηθεί στον φορμαλισμό (Hegel, 
1975), αφού υπήρξε εμφανής η τάση των καλλιτεχνών να μελετούν εξωτερική φόρμα του σώματος 

σε αντίθεση με τους φιλοσόφους που επικεντρώνονταν περισσότερο στη συνείδηση. Η μορφή, ως 

αντικείμενο της καθαρής, ανόθευτης αισθητικής κρίσης και ουσιαστικό στοιχείο της ομορφιάς 
αρχικά εντοπίζεται στον Καντ -Τρίτη Κριτική (Καψάλης, 2000). Η Chloe Bell, εξελίσσει την 

Καντιανή σκέψη για τη μορφή σε μια θεωρία για την τέχνη, σύμφωνα με την οποία η καλλιτεχνική 
αξία ενός έργου καθορίζεται από τη μορφή του, την τεχνοτροπία, τα υλικά, το μέγεθος, η υφή και η 

γραμμή, δίνοντας προτεραιότητα στην αισθητική αντίδραση και την κατανόηση της τέχνης που 
ενυπάρχει στο ίδιο το έργο, όχι στο ιστορικό υπόβαθρο του έργου ή του καλλιτέχνη ή στην ουσία 

των πραγμάτων (Bell, 1958).        

Στα μέσα του 20ού αιώνα οι εικαστικές τέχνες μετατράπηκαν σε κιναισθητικές, με τον 
Jacκson Pollock πχ. να απελευθερώνεται από όλες τις παραπάνω εννοιολογικές σκέψεις, στροβιλίζει 

και στάζει το χρώμα παρακινούμενος από μια ακατέργαστη και δυναμική κινητική υπαγόρευση του 
σώματος  (Greenberg, 1965). Σύμφωνα με τον Nikolas Bourriaud (2002), σε αντίθεση με τις εντελώς 

φανταστικές καλλιτεχνικές αφηγήσεις που αποτελούν το αντικείμενο του ενδιαφέροντος ιδίως στις 

γνωστικές θεωρίες των συναισθημάτων, η σύγχρονη τέχνη χρησιμοποιεί συχνά το στοιχείο της 
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φαντασίας ως απόδειξη της δικής της αντιφατικής αυτονομίας, υπερβαίνοντας τα όρια μεταξύ τέχνης 

και ζωής (Bourriaud, 2002). Από τη μια λοιπόν κατά την οντολογική προσέγγιση οι καλλιτεχνικές 

πρακτικές είναι κατεξοχήν μιμητικές και εκφραστικές όταν αναπαριστούν, απεικονίζουν, εκφράζουν 
καταστάσεις με τον δικό τους τρόπο και τα δικά τους μέσα (Borgdorff, 2012) και από την άλλη η 

επιστημολογική ιδιότητα της γνώσης της τέχνης εξετάζεται μέσω της φαινομενολογίας και των 
γνωστικών επιστημών. Στο έργο του Maurice Merleau-Ponty, η ενσώματη γνώση είναι συγκεκριμένα 

η «γνώση του σώματος». Το a priori του σώματος αναλαμβάνει τη θέση του a priori της διανοητικής 

γνώσης, καθιστώντας μια στενή σχέση του σώματος με τον κόσμο γύρω μας, στα θεμέλια της 
σκέψης, της δράσης και των συναισθημάτων (Merleau-Ponty, 1945). Αυτή η αίσθηση της 

ενσωμάτωσης, επιτρέπει στον καλλιτέχνη να κατανοήσει τον εαυτό του και ό,τι τον εκφράζει. 
       Οι σωματοποιημένες πρακτικές (somatics) θεμελιώθηκαν από τον Thomas Hanna, το 

1976, και αποσκοπούν στη λειτουργικότητα, τον επαναπροσδιορισμό και τη θεραπεία μέσω της 

σωματικής και πνευματικής ενοποίησης, όπως αυτό βιώνεται από πρώτο πρόσωπο. Το 
ζωντανό/υποκειμενικό σώμα λαμβάνει πληροφορίες μέσα σε μια διαδικασία αλλαγής και 

αναπροσαρμογής στο περιβάλλον του και διαφοροποιείται από το κορμί (body)/ αντικειμενικό, το 
οποίο παρατηρείται και αναλύεται από τρίτο πρόσωπο (Hanna, 1995). Αδιαμφισβήτητα, οι 

καλλιτέχνες σήμερα αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο να μελετούν με πόση δύναμη και ακρίβεια 

οι νοητικές διαδικασίες εκφράζονται μέσω του σώματος, κατανοώντας κινητικά το σώμα τους και 
ενσωματώνοντάς το στη δημιουργική διαδικασία με τη μελέτη της ανατομίας και της κινησιολογίας 

(Green, 2001). 
       Ο ρόλος του σώματος άλλωστε προϋπήρχε στην εκπαιδευτική διαδικασία από τα αρχαία 

χρόνια, καθώς ένας υγιής νους μπορούσε να αναπτυχθεί σε ένα εύρωστο, υγιές σώμα. Σήμερα, 

εξακολουθεί να προβληματίζει την παιδαγωγική επιστήμη, καθώς η πολιτική γραμμή της ισχύουσας 
νομοθεσίας προωθεί μια παθητική σωματική στάση στην μαθησιακή διαδικασία: καθόμαστε, 

ακούμε, συμμετέχοντας κυρίως σε λεκτικό επίπεδο περιορίζοντας οποιαδήποτε σωματική έκφραση 
και ανάγκη. Οι κρατικές μεταρρυθμιστικές «βελτιωτικές» παρεμβάσεις στη χώρα μας όσον αφορά 

στην παιδεία, σκοντάφτουν στη θεμελιωμένη πια κονσερβοποίηση της γνώσης. Το μορφωτικό 

έλλειμα βεβαίως δε θα είναι προσωρινό όπως και εξασθένηση του σώματος σε έναν όλο και 
περισσότερο παθητικό λήθαργο θα αποβεί μοιραία (άγχος, αυτοάνοσες ασθένειες, παχυσαρκία, 

καρδιαγγειακά νοσήματα, κινητικά και μυοσκελετικά προβλήματα).  Το σώμα ως ενιαίο δίπολο 
μυαλό/σώμα έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού. Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν αφενώς στα 

συστήματα της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και στα ωρολόγια σχολικά προγράμματα της κάθε χώρας 

(ως εξωτερικός υποχρεωτικός παράγοντας) και αφετέρου στην ενασχόληση του οικογενειακού 
πυρήνα (ως εσωτερικός προαιρετικός παράγοντας). Η σύζευξη ασφαλώς των δυο θα αποτελέσει τον 

ιδανικό συνδυασμό μέσου του οποίου θα αναπτυχθεί μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Δυστυχώς, το 
χρέος καλείται να καλύψει κυρίως το σχολείο, καθώς η καλλιτεχνική εκπαίδευση στο οικογενειακό 

περιβάλλον είναι περιορισμένη στις οικογένειες που τηρούν κάποιου είδους παράδοση με τις τέχνες. 

Επιπλέον, η ενασχόληση με τις τέχνες δεν παύει να θεωρείται  ακόμα ως ένα είδος «πολυτέλειας», 
ένα πολυδάπανο «χόμπι», μια περιττή «υποχρέωση» μπροστά στην χρησιμότητα των επιστημονικών 

γνώσεων που εξασφαλίζουν την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομιά και αποκατάσταση.  
Η ανάπτυξη των παραπάνω διεπιστημονικών θεωριών κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί ώστε 

να καταστούν καθολικά κατανοητές, θέτοντας εν συνεχεία ορισμένους βασικούς προβληματισμούς, 
οι οποίοι θα βοηθήσουν στην εφαρμογή των συγκεκριμένων θεωριών  στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

       Αρχικά είναι ανάγκη να διερευνηθεί κατά πόσο η γενική παιδεία μπορεί να εξελιχθεί σε 

μορφωτικό-πολιτιστικό σύστημα και κατά πόσο η τέχνη μπορεί να αποτελέσει το όχημα δια μέσου 
του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε ένα ανώτερο σύστημα, το οποίο αφενώς θα 

παροτρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν, να πειραματιστούν και να φανταστούν μέσω 
των δικών τους εμπειριών και συναισθημάτων και αφετέρου να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ώστε 

να διαμορφώσουν το δικό τους σύστημα αξιών (Τριλιανός, 2009: 114-115). 
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        Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση αλλά και η εκπαίδευση μέσω της τέχνης 

έχει γίνει συστηματικότερη τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρίζουν 

τις διδακτικές δυνατότητες που προσφέρει το εικαστικό έργο στην εκπαίδευση, εντάσσοντας στα 
ωρολόγια προγράμματά τους ορισμένα καινοτόμα προγράμματα. Ο Κωνσταντίνος Μαλαφάντης και 

η Γεωργία Καρέλα, στην έρευνα «Για μια ποιοτική Εκπαίδευση: οι Τέχνες στην Εκπαίδευση και η 
έννοια της διαφορετικότητας μέσα από την Τέχνη, 2012», επιβεβαίωσαν ότι η συμμετοχή στις τέχνες 

βελτιώνει τη αισθητική εμπειρία του ατόμου (Greene 1986), καθώς τα έργα τέχνης αποτελούν 

αυθεντικά τεκμήρια των αντιλήψεων μιας εποχής για τον κόσμο, τον άνθρωπο και των τάσεων ενός 
πολιτισμού πιο εύγλωττα, από ό,τι οι αφηρημένες ιδέες των λεκτικών κειμένων. Η εικαστική 

έκφραση αποτελεί με άλλα λόγια τον διεθνή κώδικα επικοινωνίας, μέσω του οποίου αποκαλύπτεται 
η ενότητα της πνευματικής ζωής (Gloton, 1976, 45-54). Προχωρώντας περισσότερο σε βάθος 

τόνισαν ότι η καλλιτεχνική ενασχόληση προάγει 4 γνωστικές λειτουργίες. Τη γνωστική ευελιξία, τη 

συνδετική ικανότητα της γνώσης, τη φαντασία και την αισθητική αποτίμηση της Τέχνης (Efland, 
2002: 159). Η τελευταία γνωστική λειτουργία είναι στενά συνυφασμένη με την αισθητική 

κουλτούρα των λαών, στοιχείο που συνενώνει το καλλιτεχνικό αντικείμενο με τον καλλιτέχνη και 
το κοινό. Αυτά είναι και τα τρία βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής κουλτούρας, τα οποία 

αλληλεπιδρούν και αναπτύσσονται μέσω της αισθητικής διαδικασίας (Daprati, Ιosa και Haggart, 

2009). Ο καθηγητής Αλέξης Κόκκος μόλις μέσα στην προηγούμενη δεκαετία διαμόρφωσε μια 
επιτυχώς δοκιμασμένη μέθοδο («Δημιουργική και Κριτική Μάθηση μέσα από την Αισθητική 

Εμπειρία») υποδεικνύοντας ότι τα έργα τέχνης επηρεάζουν ενεργά τη μετασχηματίζουσα μάθηση, 
καλλιεργώντας τα συναισθήματα, την φαντασία και την κριτική σκέψη (Κόκκος και Μέγα, 2007; 

Κόκκος, 2011). 

       Όπως φαίνεται, η αισθητική εκπαίδευση εστιάζει στην πρόσληψη, αποτίμηση και στην 
ικανότητα του κάθε ατόμου να ανταποκρίνεται στο περιβάλλον με αισθητικούς τρόπους και είναι 

σημαντικό να αναπτυχθεί από την παιδική ηλικία (Stinson, 1979).  
Μια πολύ σημαντική έρευνα που πραγματοποιήθηκε μόλις το 2019 σε παιδιά (ως 12 ετών) στο 

Χιούστον των ΗΠΑ, υποστήριζε ότι η προτίμηση των γραπτών εξετάσεων εις βάρος των 

καλλιτεχνικών μαθημάτων λειτουργεί τελικά αρνητικά στην κοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη 
των παιδιών. Προκειμένου να αποδείξει τη συμβολή της τέχνης στην ανάπτυξη μιας ολόπλευρης 

προσωπικότητας, δημιουργήσε ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής αλληλεπίδρασης του σχολείου με 
τοπικές οργανώσεις, πολιτιστικά ιδρύματα και καλλιτέχνες, συμπεριλαμβάνοντας συνολικά 10.548 

μαθητές από 42 σχολεία της περιοχής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα δημοτικά σχολεία 

αποτέλεσαν το 86% του δείγματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν όχι μόνο βελτίωση στην γραπτή 
ικανότητα των μαθητών στα εξεταζόμενα σχολικά μαθήματα (με τυπική απόκλιση 0.13) αλλά επίσης 

σημαντική μείωση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μαθητών κατά 3.6%, θετικότερες βλέψεις 
για πανεπιστημιακή μόρφωση και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (Bowen & Kisida, 2019). 

        Το Πανεπιστημίου Harvard εφαρμάζοντας το ερευνητικό πρόγραμμα «Project Zero», με 

σκοπό με σκοπό τη μελέτη και βελτίωση της εκπαίδευσης με τη βοήθεια της Τέχνης, απέδειξε ότι τα 
παιδιά από τη μικρή ακόμα ηλικία των 6 ετών, ανταποκρίνονταν θετικά σε ορισμένες  καλλιτεχνικές 

έννοιες, όπως το στυλ, η έκφραση, η μεταφορά και το ύφος. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν 
να αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα και δημιουργικότητα των παιδιών, ενώ σε δεύτερο χρόνο 

επιδίωκε να συννενώσει διεπιστημονικά έννοιες και θεωριές από διαφορετικές επιστήμες σε ατομικό 
και θεσμικό επίπεδο. Έτσι αποδείχτηκε για ακόμα μια φορά, ότι τα καλλιτεχνικά έργα λειτουργούν 

ως υποδείγματα και είναι δυνατόν μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του παραδείγματος, να 

επιτευχθεί η εξοικείωση με το περιεχόμενό τους σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα (Gardner, 1990: 
14). 

       Στη συνέχεια, αν πρόκειται να φανταστούμε μια εξελικτική μέθοδο διδασκαλίας, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθεί πώς η σχετική αισθητική προετοιμασία που επιτεύχθηκε κατά την 

τρυφερή ηλικία των παιδιών, θα παραμείνει ενδιαφέρουσα και ενεργή στο μέλλον. Αυτό το 

μεταβατικό κενό καλούνται να καλύψουν οι εναλλακτικές μορφές αισθητικής εκπαίδευσης.  

https://scholar.google.com/citations?user=ExUfHZUAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=7FYQX-oAAAAJ&hl=el&oi=sra
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Εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη εμπειρία σε πραγματικά περιβάλλοντα, το Lincoln Center for the 

Art in Education τις τελευταίες δεκαετίες έχει εστιάσει σε μια εναλλακτική προσέγγιση των 

παραδοσιακών μορφών τέχνης και την ένταξη των παιδιών στις σύγχρονες τέχνες που ονομάζεται 
αισθητική εκπαίδευση. Έχοντας ως ακρογωνιαίο λίθο τις απόψεις του Dewey (1934),  η διαφορά από 

τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στην τέχνη, εντοπίζεται στο ότι ξεκινά 
ευθέως από την αισθητική πρόσληψη. Σύμφωνα με τον Dewey (2005), μέσω της φαντασίας είναι 

εφικτό να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η διαδικασία της μάθησης με την ακόλουθη αλληλουχία 

ενεργειών: 1. βαθιά παρατήρηση, 2.  ανάλυση ενός ερεθίσματος μέσω των αισθήσεων, 3. ικανότητα 
ανάπτυξης ερωτήσεων ώστε να διευρυνθεί η μάθηση, 4. ικανότητα σύνδεσης του οπτικών 

ερεθισμάτων με προηγούμενες εμπειρίες, 5.  προσδιορισμός τύπων και μοτίβων, 6. ικανότητα 
ενσυναίσθησης, 7. ικανότητα διατύπωσης πολλαπλών ερμηνειών, 8. τεκμηρίωση προσωπικής 

ερμηνείας, 9.  αλληλεπίδραση ιδεών μέσης δυσκολίας, 10. ανάκληση των κεκτημένων εμπειριών για 

την ερμηνεία μελλοντικών. Επιπλέον, νέες τεχνικές αποκαλύπτουν ότι η τοποθέτηση του σώματος 
στο χώρο (απόσταση, ύψος, οπτική γωνία) όπως και η στάση του απέναντι στα έργα τέχνης, φαίνεται 

να επηρεάζουν την κριτική διαδικασία. Αντλώντας τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω της οπτικής 
εμπειρίας, το σώμα χρησιμοποιείται ως το μοναδικό μέσο καλλιτεχνικής αλληλεπίδρασης χωρίς τη 

διαμεσολάβηση ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού (Ryokai, Misra & Hara, 2015). Ο σχεδιασμός λοιπόν 

μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης ενσωματωμένης στο πλαίσιο της διαδραστικής τέχνης αποτελεί 
αντικείμενο νέου ενδιαφέροντος για τους ερευνητές (Hansen, Kortbek and Grønbæk, 2008). Η 

συγκεκριμένη τεχνική χαρακτηρίζεται εξαιρετικά χρήσιμη στην εκπαίδευση καθώς όπως 
αποδεικνύεται, ειδικοί και αρχάριοι στην τέχνη έχουν διαφορετική οπτική αντίληψη (Goodwin, 

2015) με τη διαφορά να εντοπίζεται στον απλό αλλά κατά τ’ άλλα καθοριστικό τρόπο που 

χρησιμοποιούν και τοποθετούν το σώμα τους απέναντι σε ένα έργο τέχνης.             
         Τελικά, με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί μια ομαλή μετάβαση από το άγονο εκπαιδευτικό 

έδαφος σε ένα περιβάλλον γόνιμο που προάγει το διαφορετικό και καλλιεργεί την αισθητική αξία 
μέσω του σώματος; Ασφαλώς μέσα από το σχολείο είναι μια πρώτη απάντηση, καθώς όπως 

προαναφέρθηκε έχει τον πρώτο ρόλο και την μεγαλύτερη ευθύνη έναντι του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. Το σώμα αποτελεί το πρωταρχικό εργαλείο της αισθητικής εκπαίδευσης, μέσω του 
μαθήματος της φυσικής αγωγής. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η καλλιτεχνική έκφραση της κινητικής 

δραστηριότητας του σώματος επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του χορού. Ο χορός αδιαμφισβήτητα 
αποτελεί ταυτόχρονα μορφή τέχνης αλλά και άθλησης, εφαρμόσιμη σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Στη φυσική αγωγή όμως, όπως διδάσκεται στα σχολεία το βασίλειο της καλλιτεχνικής 

αισθητικής προφανώς εξαπλώνεται περισσότερο στο χορό, αν και είναι απαραίτητο να λεχθεί ότι η 
φυσική αγωγή,  δεν εστιάζει τόσο στις αισθητικές διαστάσεις του χορού, όσο στη χρησιμότητά του 

χορού ως μια εναλλακτική μορφή προαγωγής της φυσικής δραστηριότητας (Gard, 2006). Ο χορός, 
σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ενθαρρύνει ακόμα και σήμερα συζητήσεις 

θεωρητικού υποστρώματος: «γιατί και πώς ή ποια κίνηση του σώματος αναμένεται ότι προάγει τη 

σωματική διάπλαση, τα ήθη και τα έθιμα»; (Sparshott,1993; Carter,1982).  Δυστυχώς, οι κοινωνικές 
προσταγές και η εσφαλμένη νοοτροπία ότι ο χορός προορίζεται αποκλειστικά για το γυναικείο φύλο, 

οδήγησαν σταδιακά  (κυρίως στην Αγγλία) πριν τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο στη σταδιακή παρακμή 
των σχολών χορού, επομενώς και στην εξασθένηση της αισθητικής ανάπτυξης του χορού (Νeale, 

1995).  Από τη δεκαετία του 1920 όμως, στη Φυσική Αγωγή οι γυμνάστριες Ginder και Selver 
εφήρμοζαν νέους τρόπους εκγύμνασης, εστιάζοντας στην κιναίσθηση (η Selver δημιούργησε τη 

μέθοδο γύμνασης sensory awareness (Μπαρμπούση, 1999, σ.42)), κάτι που χρονικά ταυτίστηκε με 

την κιναισθητική τάση των παιδαγωγικών μεθόδων. Έτσι, από την πλευρά της επιστήμης, τα σώματα 
δεν αντιμετωπίζονταν πλέον ως αναπαραγωγικές μηχανές νευρομυϊκής κίνησης, αλλά ως φυσικοί 

οργανισμοί σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Ο Rudolf Laban και η Margaret H’Doubler 
υπέδειξαν αργότερα τις κατευθυντήριες οδούς για την συμμετοχή του σώματος στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, με την εισαγωγή του δημιουργικού χορού σε σχολεία και πανεπιστήμια ο πρώτος 
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(Μπουρνέλλη, 2003), με την προώθηση του σώματος μέσω της ρυθμικής φόρμας που αντανακλά 

τους νόμους της φύσης η δεύτερη (Doubler, 1957: 116, 135).  

         Η εύκολα εφαρμόσιμη και πρακτική μέθοδος διαμέσου του χορού που καλλιεργεί την 
αισθητική εκπαίδευση, είχε ως αποτέλεσμα  τη δημιουργία ορισμένων μεθοδολογικών εργαλείων 

αισθητικής αποτίμησης, τα οποία υποδεικνύουν με τρόπο αναλυτικό και μεθοδικό τα στάδια και 
τον τρόπο διδασκαλίας/εκμάθησής της. Το Aesthetic Competence Evaluation (ACE) των Chatfield 

και Byrnes (1990), όπως επίσης και τα εργαλεία αξιολόγησης των Parrott (1993), Koutedakis, 

Hukam, Metsios, Nevill, Giakas, Jamurtas, Myszkewycz (2007), Κrasnow και Chatfield (2009), 
Αngioi, Metsios, Twitchett, Koutedakis, Wyon (2009) Arnold (2005), το πρόγραμμα του British 

Columbia Curriculum Guide of Dance (Neale, 1995), είναι ορισμένα από αυτά.  Σε άλλη έρευνα 
(Μαρία Κρητικού, 2017) και σε περιβάλλοντα καθαρά γυμναστικά, αποδείχτηκε ότι η έμφαση στην 

καλλιτεχνία (όπως οριζόταν από τα κριτήρια καλλιτεχνίας του Κώδικα Βαθμολογίας Ρυθμικής 

γυμναστικής) είναι μια καινούργια κατεύθυνση στην προετοιμασία των αθλητριών, η οποία σκοπό 
έχει να «φρενάρει»την εξέλιξη της δυσκολίας και να τροποποιήσει την μυοσκελετική επιβάρυνση 

στις μικρές ηλικίες. Αν και η καλλιτεχνία θεωρείται θέμα προσωπικής έκφρασης, από τα 
αποτελέσματα της εργασίας φάνηκε ότι η καλύτερη απόδοση σε επιλεγμένες φυσικές παραμέτρους 

σημαίνει υψηλότερη καλλιτεχνία στην εκτέλεση της χορογραφίας μέσω μιας αλληλουχίας 

αισθητικών κρίσεων. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
το νέο μεθοδολογικό εργαλείο αποτίμησης της αισθητικής σε αθλήματα που συμπεριλαμβάνουν τη 

χορογραφία ως μέσο καλλιτεχνίας. 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για την συγγραφή της εργασίας προηγήθηκε ενδελεχής βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το έργο 

της συγγραφής της παρούσας εργασίας προϋπέθετε και βασίστηκε στη μελέτη πολυάριθμων 
κειμένων και συγκέντρωση υλικού από: 

• Δημόσιες αρχειακές πηγές (Εθνική Βιβλιοθήκη)  

• Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες (Σχολή Καλών Τεχνών και Τμήμα Φυσικής 

Αγωγής/Αθλητισμού Αθηνών), 

• Ψηφιακές πλατφόρμες συλλογών, διατριβών, επιστημονικών εκδόσεων (eContent ΕΚΤ, 

Εθνικό αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)  

• Διαδικτυακές εφαρμογές (Research Gate, Google Scholar, Academia) 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Συνοψίζοντας, κάθε άνθρωπος, είναι εν δυνάμει καλλιτέχνης αφού η ζωή που διάγει μέσω της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ομορφαίνει και δημιουργεί εκ νέου τον κόσμο. Νέες έρευνες στην 

επιστήμη της νευροαισθητικής θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι 

αισθητικά «εύπλαστος» όταν αλληλεπιδρά με τις τέχνες από πολύ μικρή ηλικία. Στοχεύοντας όχι 
τόσο στη δημιουργία καλλιτεχνών, αλλά κυρίως στην ανάπτυξη των αισθητικών κριτηρίων, της 

παρατηρητικότητας και της δημιουργικότητας με σκοπό τη καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης ως 
εργαλείο καθημερινής χρησιμότητας, ο εγκέφαλος βρίσκει λύσεις σε ένα πρόβλημα, εφευρίσκει 

εναλλακτικές, ξεπερνά κρίσεις και δημιουργεί ευέλικτα σημεία αναφοράς. Η συγκεκριμένη 

εγκεφαλική δραστηριότητα συνιστά ένα πλαίσιο μάθησης. Η εκπαίδευση στην τέχνη επομένως δεν 
επιδιώκει εξειδικευμένες τεχνικές, αλλά προωθεί και υποδεικνύει τα μέσα εκείνα που προωθούν την 

δημιουργικότητα, τη φαντασιά, την κριτική σκέψη και οδηγούν στην αυτοπραγμάτωση. Με την 
τέχνη, τα παιδιά διδάσκονται πώς να ενσωματώνουν το μέρος στο όλον, πώς να αντιλαμβάνονται τις 

τμηματικές αλληλεπιδράσεις στη δημιουργία ενός ενιαίου κοινωνικού συνόλου, μέσω μιας 

διαφορετικής προοπτικής που επιτρέπει, αναγνωρίζει και προωθεί τη διαφορετικότητα. 
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5. Συμπεράσματα 

Μόνο η τέχνη με τη συλλογικότερη δυναμή της μπορεί να αποτελέσει την τροχοπέδη στην 

ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Δυτικού νεοφιλελευθερισμού, των ιδιωτικοποιήσεων, της αγοραστικής 
πανδημίας και της μανιώδους ατομικής προβολής και ευθύνης. Η αληθινά καλλιτεχνική 

ιδιοσυγκρασία, διαθέτει μηχανισμούς αντίστασης ώστε να μην εισχωρήσει στην παγίδα του 
υπερκαταναλωτισμού, των χρηματικών επάθλων, των τηλεοπτικών προβολών και νούμερων, την 

επιτυχία βάσει του αριθμού των εισιτηρίων σε καλλιτεχνικά δρώμενα, των προβολών στα κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης ή των απρόσωπων γκαλερί, μουσείων και των παγιωμένων κερδοσκοπικών 
καλλιτεχνικών διοργανώσεων. Δεν είναι πάντα εφικτό, όμως τα καλλιτεχνικά ρεύματα  μπορούν 

οργανωμένα να αναλάβουν εκστρατείες υπεράσπισης του καθολικού εισοδήματος, ασφάλισης και 
εκπαίδευσης, στοχεύοντας στη συλλογική ταυτότητα και δημιουργία, σύμφωνα με το πρότυπο μιας 

ενεργητικά σκεπτόμενης κοινωνίας. 
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Abstract  

The city of Lagos de Moreno, in Mexico has various official nominations that testify to its 
cultural and historical heritage value at the national level. However, the social reality of the city is 

different and situations experienced daily put its conservation at risk and inhibit its proper 

management. A high percentage of the population lives in conditions of multidimensional poverty 
and is vulnerable due to social deprivation. Among other causes, it is necessary to mention the absence 

of coherent local public policies to protect the cultural heritage, as well as the absence of a community 
educational program, that considers the needs and interests of the locals. So, the projection of the city 

as a tourist destination has therefore not yet managed to provide community opportunities that 
improve economic precariousness in a tangible way, and asset activation processes have been adopted 

without proper local interpretation. 

 
Key words: social vulnerability, historical herritage, public policies, turism  

1. Introduction  

The city of Lagos de Moreno, Jalisco, Mexico is the eighth largest municipality in the State of 

Jalisco, with 172,403 inhabitants (INEGI, 2020). It is characterized by a tendency towards 

urbanization, so that, in terms of the true economic contribution, activities related to commerce, 
services and manufacturing industries stand out, with legislative, transportation or construction 

activities being of a smaller scale. Agricultural activity, for which the area was famous throughout its 
history, has ceased to be a dominant economic activity in the region over the years (IIEG, 2019). 

At present, the vulnerability of the population is primarily due to the multidimensional 

phenomenon of poverty, which is classified according to various social deprivations and indicates 
living conditions that are incompatible with fundamental human rights. Thus, by 2015, 36.8% of the 

total population of Lagos de Moreno, represented by 62,702 inhabitants, was in a vulnerable situation 
and, although the index had improved compared to 2010, only about 2,000 people had managed to 

get out of this reality (IIEG, 2019). This phenomenon also materializes and extends to various 

delinquent phenomena, which characterize certain marginalized areas and neighborhoods, such as 
alcoholism, gang activity and various acts of vandalism (Martínez Reyes, 2015). 

One of the biggest problems the municipality faces, and has a negative impact on the quality of 
life of the inhabitants, is the lack of public security. There are crimes with a high potential for 

occurrence, such as malicious injuries, threats, different manifestations of theft and abuse, family 

violence and, of course, crimes related to the phenomenon of drug trafficking (IIEG, 2019). It should 
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be said that Lagos de Moreno ranks highest in extortion figures in the entire State (Consejo Ciudadano 

de Seguridad, 2015). Likewise, it has a high percentage of missing persons, since according to official 

figures, for the year 2020, a total of 103 individuals disappeared in this municipality (CEPAD, 202). 

2. The historical heritage of Lagos de Moreno 

Lagos de Moreno is part of a wide region that, in the 18th century, was established as the most 
important and prosperous in Mexico, thanks to the traffic of goods between the mining centers and 

the agricultural and livestock areas, whose most important roads Mexico-Zacatecas and Guadalajara-

San Luis Potosí crossed in Lagos. According to recent studies, these roads existed since prehispanic 
times and were only reused by the conquerors, who then used them as bridle paths and roads for carts 

and wagons (Cabrero, 2006). This makes a difference with other regions that can only be reached on 
foot, which does not favor commercial contacts with other environments. The most important of these 

routes, and one that we can imagine as a backbone from which other roads departed, linking villas, 

villages, mines and cities, was the Camino Real de Tierra Adentro. The region is bordered by rivers, 
streams, springs and freshwater lakes, hence the name of the city. Water is an element constantly 

referred to in regional language, in toponymy and in the local symbolic world. It was in the past and 
it continues to be so in the present. 

In prehispanic times, the territory designated by the Chichimeca tribes was known as Pechititan. 

The Spanish conquerors called it Chichimequillas, as it was part of the extensive region known as the 
Great Chichimeca, an area that for some years played a frontier role between the colonized territory 

and the unexplored territory to the north. The discovery of the Zacatecas mines in 1546 propitiated 
the advance of the Spanish conquerors towards the north and the traffic of minerals and other 

merchandise to Mexico City. The adventurers invaded and plundered everything they found and the 

Indians put up a fierce resistance. The hostilities between the two sides began with the so-called 
Mixtón War between 1541 and 1542 and lasted for the rest of the 16th century. This confrontation is 

known as the Chichimeca War and was one of the longest and bloodiest conflicts of the Spanish 
colonization (Powell, 1996). 

The mining discoveries that were multiplying in Chichimeca lands increased the interest of 

Europeans in the new territories, even at the risk of their lives. As a strategy to protect the Spanish 
from Chichimecas attacks and, above all, the silver that was extracted from the newly discovered 

mines, Viceroy Luis de Velasco implemented the strategy of founding villas along the silver routes 
from Zacatecas to Mexico. Thus the villas of San Miguel (1555) and San Felipe (1562) were born by 

order of the viceroy. And on 1563, the Spanish Hernando de Martel, mayor of Los Llanos and 

Teocaltiche, by order of the Royal Court of Nueva Galicia and accompanied by some Spanish 
families, founded the villa of Santa María de los Lagos, granting it a defensive function. Thus, a 

Spanish village or republic of Spaniards was established halfway between Guadalajara and Zacatecas. 
The Spaniards found clean and abundant rivers when they arrived in the region, a lagoon and 

abundant streams and springs. They took advantage of the resource by founding the town of Lagos 

near the river and built works to store water, irrigate the land and move wheat mills. This landscape 
survived throughout the colony and was preserved in the 19th century and even in the first decades 

of the 20th. In the chronicles of travelers who visited the place and in the works of the writers from 
Lagos, there are abundant references to the river, lagoon, springs, irrigation ditches and water jets. 

The villa of Santa María de los Lagos was a bastion city and also a site that contained the 
advance of the kingdom of New Spain to the north and secured the jurisdiction of that land for New 

Galicia. Its strategic location allowed Lagos to play a very important role in the founding of other 

towns in a vast region of influence. It also made it easier for the people of Lagos to develop political, 
economic and social activities in different urban centers. 

The composition of the indigenous population in Lagos and its surroundings was different from 
that of other places. In order to achieve the acculturation of the Chichimecas, the collaboration of 

sedentary indigenous tribes, allies of the Spanish, was very important. Although, when the Spanish 
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arrived there were no indigenous settlements in the region, since the last decade of the 16th century 

that situation was different. From then on, the indigenous population was the most numerous, 

followed by Spaniards, blacks, and mulattos and an incipient percentage of mestizos. The latter would 
occupy second place in the 17th century (Gómez Mata, 2010). 

The formation of three indigenous communities in the vicinity of the urban nucleus of Santa 
María de los Lagos had an important impact on the Spanish villa as it changed its social configuration. 

The residents of the indian villages cultivated the land that was granted to them and some ventured 

into raising cattle, with the permission and support of the Crown. In addition, they carried out salaried 
work in the surrounding areas, constituting the primary workforce for the development of agricultural 

and livestock activities in the region. 
In Lagos, the founders obtained the title of neighbor, a house lot, an orchard, one or two 

cavalries of farmland and a place to keep small livestock. In exchange for this, they were obliged to 

reside for ten years and to keep arms and horses. With these dispositions, the authorities thought that 
they would attract new neighbors because, according to the testimony of the founder Hernando de 

Martel, which was recorded in a judgement of residence, the place chosen for the foundation was the 
most dangerous in the entire kingdom due to the deaths and robberies that the Indians inflicted on 

those who came and went to the Zacatecas mines and many other parts (Gobierno del Estado 

deJalisco, 1990). 
As the Chichimecas Plains abounded in pastures, which were suitable for the cattle, sheep and 

horses brought by the Spaniards, from 1542 onwards cattle and sheep herds were herded to the 
Chichimeca frontier, and land and sites were granted for their breeding. From 1563 onwards, the 

cattle ranches multiplied. Some Spaniards also ventured into wheat and other crops. But a 

considerable part of those lands were abandoned when their owners moved away from the region, 
due to the danger they faced during the Chichimeca war. In other cases, the first owners of the land 

undertook businesses in other places and it was impossible for them to control all their possessions, 
so they sold them or ceded them to others (this is the case of Diego de Ibarra, for example). The 

abandonment of land made it easier for those who stayed in the area and others who arrived to grab 

more properties and form huge large estates. 
The sale of livestock was one of the most profitable activities in the region of Lagos due to its 

location between political borders. The landowners used the land grants to make a fortune by 
accumulating several cavalries and cattle ranches; some were exploited intensively with the animal 

husbandry or with the cultivation of cereals; many others were used for speculation. In the second 

half of the 16th century, the distribution of land grants increased, thus, many titles of estancias were 
ceded or sold as soon as they were received. The newcomers knew that owning property meant social 

promotion, ascending to the privileged strata, as well as the beginning of large agricultural, livestock 
and mining enterprises (Cruz Lira, 2014). 

The consolidation of property indelibly determined the social and economic life and, therefore, 

the culture and identity in Santa María de los Lagos, since, to this day, the world that was created 
around the estancias or haciendas and ranches, their cultural landscape and the ways and interests of 

the human community settled there, are elements that survive: peons, cowboys, peasants, charros, 
landowners and ranchers; the daily life that was created around them. The foundations of the rural 

environment and the structure of the rural world of 20th century Lagos were laid in the 16th and 17th 
centuries. 

The geographic location of Santa María de los Lagos, at crossroads, allowed the villa to be a 

place of transit and, consequently, a meeting place and commercial connection point. This function 
also defined some features of its society and marked several moments in its history. Many travelers 

stayed in the inns of the villa, exchanging news and legends with the locals, while enjoying the shelter 
offered by the place in an area of great danger. Along with the travelers came ideas and goods of all 

kinds: wheat, corn, flour, clothes, wine, oil, vinegar, raisins and almonds, printed matter, silver, cattle, 

European products, etc. Today, some vestiges of them can be seen, such as the Casa de las Diligencias, 
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located on Juárez street and Mesón de Jesús, María y José, located on Agustín Rivera street, a sober 

building with a striking Toledo-style balcony. In its interior the restaurant El Mesón was installed. So 

in this city a considerable part of this distinctive and very interesting historical, cultural and natural 
heritage has been preserved. 

3. Official nominations 

Mexico has a long history in the protection of heritage assets dating back a century; however, 

colonial buildings were not originally considered to be of heritage relevance. It was not until the 

1970s that their protection was included in the corresponding federal normativity, on account of the 
concern about the damage that could suffer due to urban growth and the new architectural 

interventions that opted for the renovation of the urban image (García, 2006). The State of Jalisco 
based much of its image on this colonial built heritage, while the figure of the mariachi and tequila 

ended up reflecting an indisputable part of the national identity. 

In the eighties, an inventory was made of the buildings in Guadalajara and in some additional 
localities in the State, as was the case of Lagos de Moreno. Contrary to the progressive trend of the 

time, which characterized the architectural projects in Jalisco, in Lagos de Moreno, from the 
beginning, the authorities had opted for the preservation of the urban image of the historic center. 

This led to it being officially declared as a Historical Monument of the Nation in 1989, being the first 

city in Jalisco with this nomination (García y Vaca, 2019). The Decree specified the perimeters and 
blocks that would delimit the area of the historic center of the old town of Santa María de los Lagos, 

which would enter the applicable legal provisions on intervention, consisting of exceptional testimony 
at the national level. Likewise, 641 buildings of religious, public or private use with a spatial 

relevance in terms of the manifestation of the historical stages of the past of Lagos were identified 

(Gobierno de México, 1989; 1990). It must be said that the decade of the nineties was an effervescent 
time in terms of cultural heritage legislation. Nationally, 56 areas of historic monuments had been 

registered, while Jalisco was only represented by two: Lagos de Moreno and San Miguel el Alto 
(García, 2006). 

The 21st century entered with additional official nominations for the case of Lagos de Moreno. 

In 2010, being an important part of the old Camino Real Tierra Adentro, its historic center and bridge 
were recognized by UNESCO as part of the World Heritage Site. Jalisco participated with four 

additional elements: the presidio and bridge of Ojuelos, the Ciénega de Mata hacienda and the 
cemetery of Encarnación de Díaz, points that historically belonged to the jurisdiction of the Mayor’s 

office of Lagos. 

Two years later, it was included in the list of Mexico’s Magical Towns, a program promoted 
by the Mexican Ministry of Tourism, whose objective is to reactivate local economies through 

tourism growth. According to current tourism trends and contemporary Mexican regulations, it 
promotes the development of various localities in the country, based on the enhancement of their 

historical and cultural heritage that gives them authenticity and uniqueness (Fernández Poncela, 

2015). Finally, in 2013, Lagos de Moreno was named Quarter Horse Capital City, by the Mexican 
Association of Quarter Horse Breeders, also recognizing a centennial historical trajectory in terms of 

these activities in the region. 

4. Public policies 

Despite the nominations, which testify to the historical valuation of Lagos de Moreno in the 
normative context, it is also interesting to see how the local political perspective has evolved with 

respect to the importance of culture and the protection of heritage assets for the municipal 

development. 
The 2007-2009 administration considered culture as a fundamental part in the development of 

Lagos de Moreno. It dedicated an extensive space to identify and break down the cultural values 
representative of the region and constitutive of a historical heritage, whose elements, tangible and 
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intangible, are present in the conformation of various social identities. Within a series of eight 

strategic interventions, aimed at improving the quality of life of its inhabitants, it dedicates a special 

program to the protection and recovery of cultural heritage, as part of the broad socio-cultural 
promotion of the population (Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, 2007). 

In the 2009-2012 Municipal Development Plan, the importance of collaboration and 
participation in the population in all economic, social and cultural aspects of public life was 

established. However, although the economic and social improvement was concretized through 

specific policies and was implicit in all thematic areas of municipal development, the cultural 
improvement remained in the background. In a broad context of valorization of modernization 

processes, heritage was related to urban image and was catalogued as such, through its relevant 
colonial buildings, which "are salable as a tourist product" (Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, 

2009). The following administration recovered a little the integral perspective of the so-called 

patrimonial (Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, 2012), however, it was the last one. 
In the following years, action plans were established that emphasized culture, art and sports, 

not cultural heritage (Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, 2015), while the panorama 2018-
2021 changed drastically. The lines of action related to these issues disappeared again; as the only 

reference to culture or historical heritage was through presenting the list of nominations, which Lagos 

de Moreno has received, and the list of existing spaces and sites in terms of artistic and cultural 
activities (Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, 2018). 

5. Conclusions 

By way of conclusion, we can say that the multiple appointments of Lagos de Moreno have not 

had a considerable social transcendence to date and neither a political impact. Only promoted by 

tourist use, although they have generated certain economic investments, they have been far from 
being coherent interventions for the sustainable safeguarding of heritage by the Municipal 

Government. 
In terms of normative criteria, the 1989 Decree, through which an area of historical monuments 

is declared in the city of Lagos de Moreno, presents some irregularities. It is characterized by 

subjective and imprecise criteria regarding the heritage value of Lagos de Moreno, which can be 
considered representative at the national level (García and Vaca, 2019). This fueled rumors for 

decades about the president's intervention to grant the appointment to the city, as his wife had family 
ties in this place, while the process of the appointment as a magical town was also questioned through 

similar comments. Even though since 1991 the Ministry of Tourism has established the Mixed Fund 

of Colonial Cities, referring to the participation of different sectors in terms of tourism promotion, it 
has not specified the mechanisms on which such collaboration is based. It has limited itself to 

publishing only the list of colonial cities, from which Lagos de Moreno is absent to date, despite its 
appointment as a National Historic Monument (González Torreros, 2004). 

The Municipal Development Plans of the last 15 years are also characterized by an 

inconsistency regarding the importance of culture and the enhancement of local heritage. Although 
there have been administrations that have reflected the importance given to the sustainable 

safeguarding of the local heritage and the establishment of concrete policies, most of them take up 
this part from the perspective of economic exploitation. 

In general, appointments have been promoted by the political field and some specific sectors 
with specific interests, without necessarily having a real impact on society, nor have they been 

associated with other strategies for sustainable integrated tourism. Although it depends on the point 

of view and the factors analyzed to reflect an improvement, this is also questioned (Becerra de la 
Torre, et. al., 2019). Likewise, the local Civil Association for the Protection of the Architectural 

Heritage of Lagos (PARLA), from 1996, participated in the selection of those assets or values; 
however, in the end, the heritage of Lagos de Moreno has been very uneven in terms of hierarchy and 

recognition of its constituent elements. To a great extent, they promote the historical built value of 
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the city, specifying a historical image of economic prosperity, reflected in the colonial buildings of 

the elites of the past, while other constituent elements of the rest of the social identities are excluded 

from the patrimonialization processes. The objectives of the heritage protection are limited to the 
regularization of the daily and commercial activities that sustain the properties of the historic center. 

The unfortunate management of cultural heritage, the absence of local public policies in this 
regard, and the lack of a community education program to safeguard cultural and natural heritage put 

its conservation at risk. Added to all this is the precarious urban planning that is observed in the city. 

As can be inferred, the solution to these problems is not tourism promotion and, much less, in the 
way it has been carried out to date, since commercial schemes have been adopted that have worked 

in other destinations but will never work in Lagos de Moreno, as they have not taken into account the 
concerns and interests of the general population. The result is that the inhabitants of Lagos do not 

fully identify with their heritage resources and the appointments that have been granted to this city 

are, until now, empty of meaning. 
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