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Αριστεία & Ισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευσηi 

Του Δημήτρη Θ. Ζάχου 
Επίκουρου Καθηγητή Παιδαγωγικής-Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 

Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~dimzachos/ 
dimzachos@eled.auth 

 
Εισαγωγή 

Μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανθρωπότητα -μέσω του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών- εξέφρασε την βούλησή της να αποτρέψει αντίστοιχες καταστάσεις στο 
μέλλον (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 1945). Σ’ αυτό την προσπάθεια εντάσσεται 
και η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου (United Nations, 1948) όπως και οι 
διακηρύξεις επιστημονικών επιτροπών οι οποίες υπό την αιγίδα της UNESCO -του Εκ-
παιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 
(United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, 1969)- «απονομιμο-
ποίησαν» τη «φυλή» ως επιστημονική κατηγορία. Την περίοδο αυτή λαοί απελευθερώ-
θηκαν από αποικιοκρατικά και δουλοκτητικά καθεστώτα, ενώ πολλοί άνθρωποι ήταν 
αισιόδοξοι, άλλοι/ες γιατί εκτιμούσαν ότι θα μπορέσουν να εκπληρώσουν το καπιταλι-
στικό όνειρο της κοινωνικής ανόδου και άλλοι/ες γιατί πίστευαν ότι υπήρχαν οι συν-
θήκες για να ζήσουν σε μια κοινωνία Ισότητας.  

Σε αρκετές δυτικές χώρες, από τη λήξη του δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου μέχρι τα 
μέσα περίπου της δεκαετίας του 70, σημειώθηκε ραγδαία άνοδος των ρυθμών της οι-
κονομικής ανάπτυξης, γεγονός που βελτίωσε σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των πλη-
θυσμών τους (Marglin & Schor, 1990). Η οικονομική ευημερία, σε συνδυασμό με την 
απειλή που αισθάνονταν τα καπιταλιστικά κράτη από το μοντέλο του «υπαρκτού σο-
σιαλισμού» επέφεραν την δημιουργία, την επέκταση και την εδραίωση του κράτους – 
πρόνοιας.  

Η καπιταλιστική ανάπτυξη όμως, στηρίζεται στον έντονο ανταγωνισμό, στην πλεονε-
ξία, στο φθόνο και στην ανισότητα (Payne, 2013). Στον καπιταλισμό δηλαδή, χρειάζε-
ται το άτομο να είναι ανεξάρτητο από κοινωνικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και προ-
σηλωμένο στο στόχο της επίτευξης της «επιτυχίας». Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, μαζί με 
το εργασιακό ήθος μεταβάλλεται και ο χαρακτήρας των ανθρώπων (Sennett, 1998), με 
αποτέλεσμα να αποθεώνονται οι ατομικές πορείες και ο ξέφρενος ανταγωνισμός.  

Η οικονομική άνθιση είχε αντίκτυπο και στην εκπαίδευση, αφού αυτή έγινε αξία -υπε-
ράνω πολιτικής ιδεολογίας σε πολλές χώρες του κόσμου- την οποία η οργανωμένη κοι-
νωνία είχε υποχρέωση να παράσχει στα μέλη της, ένα δημόσιο δικαίωμα δηλαδή, γε-
γονός που επικυρώθηκε με την υπογραφή μιας «χάρτας» από τα κράτη μέλη του Ορ-
γανισμού Ενωμένων Εθνών (ΟΗΕ) (Heyneman, 1990, σ. 115). Πολλοί άνθρωποι, βιώ-
νοντας στο στενό ή ευρύτερο περιβάλλον τους την ανοδική κοινωνική κινητικότητα 
που προσέφερε η οργανωμένη εκπαίδευση, θεώρησαν το σχολείο ως το «μεγάλο εξι-
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σωτή (great equalizer)» (Downey, von Hippel & Broh, 2004). Παράλληλα, οι κυρίαρ-
χες οικονομικές και πολιτικές ελίτ αναγνώρισαν ότι η εκπαίδευση του συνόλου των 
πληθυσμών τους μπορεί να έχει θετική επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, ση-
μειώθηκε μια ευρεία συνηγορία υπέρ της αντίληψης, σύμφωνα με την οποία η εκπαί-
δευση θα μπορούσε να συντελέσει σε μια τέτοια αύξηση του πλούτου, η οποία όχι μό-
νον θα σήμανε τη νίκη των ανθρώπων στη μάχη τους έναντι της φύσης, αλλά και την 
έναρξη μιας περιόδου καθολικής ευημερίας.  

Η οικονομική κρίση του 70 όμως διέψευσε αυτές τις ελπίδες και η δημόσια εκπαίδευση 
βρέθηκε στο στόχο των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων. Το δημόσιο σχολείο κατη-
γορήθηκε ως αναποτελεσματικό και η λύση που προτάθηκε αφορούσε στην ολοένα και 
μεγαλύτερη παραχώρηση εκπαιδευτικών «υπηρεσιών» στον ιδιωτικό τομέα (Noguera 
& Wells, 2011). Στα χρόνια που ακολούθησαν, η σχεδόν οικουμενική επικράτηση του 
καπιταλισμού έδωσε νέα ώθηση στις νεοφιλελεύθερες ιδέες. Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Οργανισμός Οικονομι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προτείνουν ένα «πακέτο» εκπαιδευτικών μεταρρυθ-
μίσεων κεντρικά σημεία του οποίου είναι η αποτελεσματικότητα, η αποκέντρωση των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν το σχολείο των 
παιδιών τους (Hursh, 2005).  

Η έννοια της Ισότητας 

Η Κοινωνική Ισότητα προωθείτε με πολιτικές και συστήματα που επιδιώκουν να κα-
ταργήσουν κάθε είδους προνόμια (Διαμαντόπουλος, 2002: 268-269), όπως του αίμα-
τος, της κληρονομιάς και της ανισοκατανομής του πλούτου (βασιλείς, φεουδάρχες, κά-
στες κα.). Στην εκπαίδευση, όσοι/ες υποστηρίζουν την κοινωνική Ισότητα βρίσκονται 
απέναντι σε θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες οι δυνατότητες των μαθητών/τριών καθο-
ρίζονται από την κοινωνική τους τάξη, τη «φυλή» τους, το φύλο τους, την εθνότητα / 
εθνικότητά τους, τις έμφυτες ικανότητές τους και το σεξουαλικό τους προσανατολισμό.  

Θα πρέπει σ’ αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η έννοια της Ισότητας στην εκπαίδευση, 
όπως και οι περισσότερες έννοιες στις κοινωνικές επιστήμες άλλωστε, δεν έχει ένα, 
κοινό για όλους/ες περιεχόμενο. Από τις διάφορες νοηματοδοτήσεις της Ισότητας, δύο 
έχουν αποτελέσει αντικείμενα εκτεταμένου διαλόγου & διαμάχης μεταξύ θεωρητικών 
αλλά και πολιτικών: Η Ισότητα ως προς τις ευκαιρίες και η Ισότητα ως προς τα αποτε-
λέσματα. Η Ισότητα ευκαιριών αφορά στην ανάγκη να έχουν όλοι και όλες οι μαθη-
τές/τριες τις ίδιες ευκαιρίες για να πετύχουν τους στόχους τους στην εκπαίδευση. Αυτό 
μπορεί να εξασφαλιστεί όταν γίνεται ισομερής κατανομή των πόρων και όταν όλα –
ανεξαιρέτως- τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις 
βαθμίδες. Επειδή όμως όλοι/ες οι μαθητές/τριες δεν έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ανά-
γκες, το συγκεκριμένο περιεχόμενο της έννοιας της Ισότητας στην εκπαίδευση αμφι-
σβητήθηκε και αμφισβητείται αφού δεν εξασφαλίζει δικαιοσύνη ως προς το αποτέλε-
σμα. Η Ισότητα ως προς το αποτέλεσμα είναι η αντίληψη που θέλει να γίνεται ισομερής 
κατανομή των αγαθών, των θέσεων ή των επιτευγμάτων. Και αυτή όμως δεν αποδίδει 
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δικαιοσύνη, αφού οι άνθρωποι διαφοροποιούμαστε ως προς τις κλίσεις, το ταλέντο, τη 
υγεία, το ενδιαφέρον, τις προτιμήσεις και τη σκληρή δουλειά. Επιπρόσθετα, μια τέτοια 
προσέγγιση της Ισότητας θα λειτουργούσε εις βάρος της τόσο της ελευθερίας, όσο και 
της αποδοτικότητας (Arrow, 1993, σ. 7). 

Κατά την εκτίμησή μας, σε μια διαπραγμάτευση της έννοιας της Ισότητας στην εκπαί-
δευση, θα πρέπει πάντοτε να συνυπολογίζουμε θέματα κοινωνικής προέλευσης - αφε-
τηρίας, πρόσβασης, ποιότητας και αποτελέσματος. 

Η έννοια της Αριστείας 

Η λέξη Αριστεία χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ως πρόταγμα και ως σύνθημα 
/ λέξη κλειδί. Ως πρόταγμα, δίνει έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθούν οι επιδόσεις των 
μαθητριών (Lockwood, 1998, σ. 4). Σαν σύνθημα / λέξη κλειδί χρησιμοποιείται κατά 
κόρον από όσους/ες υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το ρόλο της «α-
γοράς», δηλαδή της εισαγωγής των ιδιωτών στην εκπαίδευση. Οι μεταρρύθμισες αυτές, 
οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα μέρη του πλανήτη, στηρίζονται στην αντί-
ληψη, σύμφωνα με την οποία οι ιδιώτες είναι (περισσότερο) ελεύθεροι από πολιτικούς 
περιορισμούς και γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες και μπορούν να δημιουργήσουν και 
να διατηρήσουν καλύτερα σχολεία (Boyd & Kerchner, 1988). Κεντρικά ζητήματα των 
μεταρρυθμίσεων είναι το δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν το σχολείο που θα φοιτή-
σουν τα παιδιά τους, οι αλλαγές στη βασική εκπαίδευση, στην πιστοποίηση και στις 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών, η αύξηση των ακαδημαϊκών μαθημάτων 
και των ωρών διδασκαλίας, η άνοδος των ακαδημαϊκών απαιτήσεων, η εισαγωγή νέων 
βιβλίων, όπως και αντικειμενικών τρόπων αξιολόγησης, η καλύτερη χρηματοδότηση 
των σχολικών μονάδων, όπως και η σύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις και η επέμβαση 
των αρχών στα σχολεία που δεν επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους (Doyle & Hartle, 
1985). 

Στις Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής μάλιστα, από το 1983 και τη δημοσίευση της 
αναφοράς A Nation at Risk (ένα έθνος σε κίνδυνο), υπάρχει ένα κίνημα για την προώ-
θηση της Αριστείας στην εκπαίδευση (The Educational Excellence Movement), κύριος 
–διακηρυγμένος- στόχος του οποίου είναι η βελτίωση των σχολείων (Honig, 1985). Οι 
βασικοί σκοποί του κινήματος της Αριστείας είναι περίπου ίδιοι με αυτούς του κινή-
ματος των μεταρρυθμίσεων: αύξηση των ακαδημαϊκών μαθημάτων, των ωρών διδα-
σκαλίας και των απαιτήσεων για την αποφοίτηση απ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης, καθώς και εντατική αξιολόγηση που στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια 
(Raywid 1987).  

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις έχουν προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σ’ 
ότι αφορά στις επιδράσεις που ασκούν στις εκπαιδευτικές πορείες και τελικά στο μέλ-
λον των παιδιών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι αντιδράσεις 
αυτές εκκινούν από το γεγονός ότι η λογοδοσία / αξιολόγηση στηρίζεται σε ένα μο-
ντέλο «αντικειμενικών» εξετάσεων (δοκιμασίες υψηλής σημασίας high-stakes tests), 
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στα οποία μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και σχολεία καλούνται να ανταποκριθούν σε 
συγκεκριμένα «πρότυπα Αριστείας». Σε κάθε περίπτωση (μαθητών/τριών ή εκπαιδευ-
τικών), η χρήση της έννοιας της Αριστείας σηματοδοτεί υψηλότερα πρότυπα και εξέ-
ταση με συγκεκριμένα κριτήρια (Braithwaite, 1992, σ. 42), αφού οι εμπνευστές τους 
θεωρούν ότι μ’ αυτό τον τρόπο δεν θα ωφεληθούν μόνον αυτοί/ές των οποίων οι επι-
δόσεις βρίσκονται ήδη σε υψηλό επίπεδο, αλλά και όσοι/ες έχουν χαμηλές επιδόσεις 
σε σχολεία χαμηλών επιδόσεων (Blunkett, 1999 όπως αναφέρεται στο: Ainscow, 2010, 
σ. 75). Οι εν λόγω εξετάσεις όμως, αξιολογούν μόνον ορισμένες πλευρές της σχολικής 
δραστηριότητας. Σαν αποτέλεσμα, τα μέλη ορισμένων ομάδων αποθαρρύνονται να 
συμμετάσχουν και να καρπούνται των αγαθών της μάθησης (Ainscow, 2010, σ. 75). 
Μ’ αυτό τον τρόπο, ενισχύουν το τραπεζικό μοντέλο της μάθησης, τις αξίες και την 
ιστορική αφήγηση των κυρίαρχων ομάδων και υπονομεύουν την αμφισβήτηση, τον 
πειραματισμό και την κριτική σκέψη (Scorza, Mirra, & Morrell, 2013).  

Παρόλα αυτά, στη ρητορική με την οποία προωθείτε η Αριστεία από διεθνείς οργανι-
σμούς & ενώσεις, όπως και από εθνικές κυβερνήσεις συμπεριλαμβάνονται και ζητή-
ματα Ισότητας (Schleicher, 2014). Η προγραμματική ταύτιση θέσεων μεταξύ των κι-
νημάτων της Αριστείας και των μεταρρυθμίσεων όμως, έχει προκαλέσει πολλές επιφυ-
λάξεις για τη συμβατότητα Αριστείας και Ισότητας. Η ανησυχία εντείνεται από την 
επικράτηση του προτάγματος της Αριστείας έναντι της Ισότητας στην εκπαίδευση, η 
οποία ήταν ο κεντρικό –διακηρυγμένος- στόχος των εκπαιδευτικών πολιτικών των πε-
ρισσότερων δυτικών χωρών μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Αυτό είναι και το 
βασικό ερώτημα, στο οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε παρακάτω: Κατά 
πόσο, δηλαδή, η έμφαση στην Αριστεία απειλεί την Ισότητα στην εκπαίδευση. Στην 
ανάλυσή μας, ιδιαίτερη θέση θα καταλάβει το περιεχόμενο που δίνεται στην έννοια της 
Αριστείας στην ελληνική περίπτωση.  

Αριστεία εναντίον Ισότητας; 

Το περιεχόμενο που κάποιος/α δίνει στην έννοια της Αριστείας καθορίζεται από την 
ένταξή του/της σε ιδεολογικά ρεύματα και σε πολιτικές και θεωρητικές ομάδες. Επι-
πρόσθετα, τα εκάστοτε (συγκεκριμένα) οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα 
οδηγούν σε αναθεωρήσεις ή σε αλλαγές στο εννοιολογικό περιεχόμενό της κάθε έν-
νοιας των κοινωνικών επιστημών (άρα και της Αριστείας). Αναγνωρίζοντας την αυθαι-
ρεσία και την ενδεχόμενη αστοχία που διατρέχει κάθε κατηγοριοποίηση, διακρίνουμε 
μια κεντρική διαφορά στο περιεχόμενο που δίδεται στην Αριστεία μεταξύ όσων τοπο-
θετούνται ιδεολογικά και πολιτικά στην Δεξιά και όσων στην Αριστερά. Οι κανόνες, η 
ποιότητα και η εκλεκτικότητα αποτελούν αιτούμενα και σλόγκαν της Δεξιάς, ενώ η 
Ισότητα, η δικαιοσύνη και η κοινωνική ένταξη είναι αιτήματα και συνθήματα της Αρι-
στεράς (Morrison, 1985, σ. 257).  

Σε μια συντηρητική (Δεξιά) προσέγγιση, το περιεχόμενο που δίνεται στην έννοια της 
Αριστείας κλίνει προς την αναγνώριση / επιβράβευση της ατομικής διάκρισης. Η κοι-
νωνία χρειάζεται να ενθαρρύνει και να αμείβει τα καλύτερα μυαλά και τα μεγαλύτερα 
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επιτεύγματα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πιο δύσκολα προβλήματα (Glazer, 
1987, σ. 197). Στην προσέγγιση αυτή εδράζει και η κεντρική λειτουργιστική 
(functionalist) αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση είναι ένα σύστημα που 
δρα ως δίοδος επιτυχίας, ως ένας «κοινωνικός ανελκυστήρας» για όλα τα άτομα, των 
οποίων οι ικανότητες καθορίζουν τους ρόλους που θα αναλάβουν στην κοινωνία (Bell, 
1977). Αυτοί/ές που θα τα καταφέρουν πολύ καλά στο σχολείο, θα γίνουν δικαιωματικά 
οι ηγέτες/ιδες της οικονομίας και της κοινωνίας, ενώ οι υπόλοιποι/ες θα καταλάβουν 
θέσεις χαμηλότερου κύρους και απολαβών. Σ’ ότι αφορά στις αιτίες της αποτυχίας των 
μαθητών/τριών -σύμφωνα με όσους/ες υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση- αυτές ε-
ντοπίζονται στο οικογενειακό περιβάλλον (που δεν ενδιαφέρεται) ή στο ότι αυτοί/τες 
που προέρχονται από χαμηλές τάξεις και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες δεν έχουν 
φιλοδοξίες.  

Η λειτουργιστική αντίληψη της «αξιοκρατίας» όμως, παραμελεί ή δεν λαμβάνει υπόψη 
τις τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που «κρατούν πίσω»ii ένα μεγάλο 
μέρος των μαθητών/τριών που προέρχονται από «ευάλωτες» κοινωνικές ομάδες. Όσοι 
την υιοθετούν κλείνουν τα μάτια στο ρόλο που παίζουν οι κοινωνικές ανισότητες στη 
σχολική αποτυχία / επιτυχία. Θεωρούν για παράδειγμα ότι εάν τα παιδιά ρομικής προ-
έλευσης -που ζουν σε καταυλισμούς- προσπαθήσουν περισσότερο και δουλέψουν πιο 
σκληρά, θα μπορέσουν να καταλάβουν τις θέσεις που συνήθως νέμονται τα μέλη της 
οικονομικής και πολιτικής ηγεμονικής ομάδας.  

Σ’ αυτή την αντίληψη έκλινε –κατά τη γνώμη μας- το περιεχόμενο της Αριστείας που 
προωθήθηκε στην Ελλάδα με την εισαγωγή του νόμου 3966 του 2011 (ΦΕΚ 118 / 24 
Μαΐου 2011) που αφορούσε στη λειτουργία των Πρότυπων – Πειραματικών σχολείων. 
Η ιδρυτική πράξη καθιστούσε τα πρότυπα – πειραματικά ως σχολεία ελίτ. Αυτό φαίνε-
ται από τα βασικά τους χαρακτηριστικά τα οποία ήταν: Πρώτον, η επιλογή του σχο-
λείου τους/τις γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών (οι γονείς μπορούσαν να μην 
εγγράψουν το παιδί στο σχολείο της γειτονίας τους). Δεύτερο, η επιλογή των μαθη-
τών/τριών από το σχολείο με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια (συμμετοχή σε εξετάσεις). 
Τρίτο, η επιλογή του προσωπικού των σχολείων αυτών με ξεχωριστό από τα υπόλοιπα 
σχολεία τρόπο, από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν αυξημένα προσόντα.iii  

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση εισάχθηκε στην ελληνική δημόσια τυπική 
εκπαίδευση ένας από τους βασικούς πυλώνες των προτάσεων που αφορούν στην εδραί-
ωση του μοντέλου της αγοράς στην εκπαίδευση: Η επιλογή σχολείου. Για να γίνει όμως 
επιλογή, θα πρέπει να υπάρχουν και διαφορετικές προτάσεις. Γι’ αυτό και με τον ίδιο 
νόμο (άρθρο 37) προβλέπονταν ο πολλαπλασιασμός των πρότυπων σχολείων. Με τον 
τρόπο αυτό επιδιώχθηκε και δρομολογήθηκε μια πορεία διαφοροποίησης των σχολι-
κών μονάδων, αλλά και σταδιακής απόσυρσης του κράτους από τις υποχρεώσεις του 
έναντι της εκπαίδευσης. Το ζήτημα μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό εάν δούμε 
ορισμένες δυτικές χώρες (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία), όπου δημιουργήθηκαν 
μια σειρά από διαφορετικά -από τα κοινά δημόσια- σχολεία της γειτονιάς (charter, 
magnet, free schools, academies, πρότυπα – πειραματικά). Τα σχολεία αυτά επιλέγουν 
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τους/τις μαθητές/τριες και επιλέγονται από τους/τις γονείς τους και εξυπηρετούν στον 
ένα ή τον άλλο βαθμό ιδιωτικά συμφέροντα (εταιρείες, αλυσίδες σχολείων κα) (Levin, 
2013). Έτσι, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο καταργήθηκε στην πράξη το ε-
νιαίο σχολείο και επανήλθε ο διαχωρισμός των μαθητών/τριών με βάση την τάξη, την 
εθνότητα / εθνικότητα / «φυλή» / πολιτισμική ομάδαiv και τις ειδικές ανάγκες.  

Μια δεύτερη ιδεολογική στόχευση του περιεχόμενου με το οποίο νοηματοδοτήθηκε η 
Αριστεία στη χώρα μας έχει να κάνει με συγκεκριμένες αντιλήψεις που αφορούν στην 
έννοια της Ισότητας. Η έκταση που δόθηκε στο θέμα από μεγάλα ιδιωτικά δίκτυα ενη-
μέρωσης δείχνει ότι το ζήτημα δεν αφορούσε μόνον μια μικρή μερίδα γονέων οι οποίοι 
αναζητούν ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά τους (το 2013 υπήρχαν 5500 αιτήσεις 
για 1260 θέσεις στα Γυμνάσια και 2558 αιτήσεις για 1439 θέσεις στα λύκεια (Καστα-
νάς, 2013). Στόχευε, κατά τη γνώμη μας, κυρίως στην επικράτηση της συγκεκριμένης 
αντίληψης για την Ισότητα και την την «αξιοκρατία», η οποία θα μπορούσε να αποτυ-
πωθεί συνοπτικά ως εξής: «εάν είσαι ικανός/ή ή εργατικός/ή θα τα καταφέρεις και θα 
διακριθείς». Εάν αυτή η αντίληψη γίνει «κοινή συνείδηση», τότε το κράτος θα μπορέ-
σει να αποσυρθεί από τις υποχρεώσεις που –μέχρι τώρα θεωρούνταν ηθικό και σωστό 
να αναλαμβάνει- έναντι όσων υστερούν/μειονεκτούν/είναι ευάλωτοι/ες. Δημιουργώ-
ντας κλίμα συναίνεσης, μπορεί ακόμη να γίνει αποδεκτή χωρίς μεγάλες αντιδράσεις 
μια πολιτική που μεταφέρει πόρους από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε άρι-
στους/ες ή προικισμένους/ες μαθητές/τριες. Μια τέτοια πολιτική ασκήθηκε –κατά τη 
γνώμη μας- τα τελευταία χρόνια αφού: Πρώτον, οι υποστηρικτικές δομές για τα παιδιά 
που προέρχονται από χαμηλές κοινωνικές τάξεις και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες 
(Φροντιστηριακά τμήματα, τάξεις υποδοχής, τμήματα ένταξης) υπολειτουργούν. Δεύ-
τερον, το σύνολο σχεδόν των δημόσιων σχολείων αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλή-
ματα (αργοπορία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού και εκκίνησης της μεταφοράς 
μαθητών/τριών, υποστελέχωση ολοήμερου σχολείου, αδυναμία κάλυψης λειτουργικών 
εξόδων). Η πολιτική αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί «θετική διάκριση» υπέρ των «α-
ρίστων», όταν αυτοί/ές πριμοδοτούνται με υποστηρικτικές δομές που παραβλέπουν μια 
βασική παιδαγωγική αλήθεια: Οι μαθητές/τριες που προέρχονται από χαμηλά κοινω-
νικά στρώματα και από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες είναι αυτές/οί που έχουν πε-
ρισσότερο ανάγκη το καλό σχολείο και τους /τις εκπαιδευτικούς με τα αυξημένα προ-
σόντα. 

Τέλος, παρά τους κινδύνους που προκύπτουν όταν επιχειρούμε να παραθέσουμε ερευ-
νητικά δεδομένα για να ενισχύσουμε τις πολιτικές, ηθικές ή φιλοσοφικές μας προσεγ-
γίσεις, τα στοιχεία σχετικών ερευνών δεν φαίνεται να συνηγορούν υπέρ της ίδρυσης 
και της λειτουργίας δημόσιων σχολείων ελίτ. Ο κυριότερος λόγος αφορά στο γεγονός 
ότι σ’ αυτά τα σχολεία οι μαθητές/τριες αναγκάζονται να προχωρούν πολύ γρήγορα, 
ενώ στα υπόλοιπα περιορίζονται οι ευκαιρίες μάθησης των μαθητριών (Rubin, 2006). 
Σ’ ότι αφορά στην ελληνική περίπτωση, η κατάργηση των εξετάσεων στα Πρότυπα 
έδειξε ότι υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι. Σύμφωνα με τον Ξηροτύρη (2001), οι μαθη-
τές/τριες που εγγράφηκαν στα πρότυπα – πειραματικά με κλήρωση δεν υστέρησαν σε 
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σχέση μ’ όσους/ες εισήχθηκαν με εξετάσεις, αλλά γι’ αυτό χρειάστηκε περισσότερο 
δουλειά από τους/τις εκπαιδευτικούς.  

Κατά την εκτίμησή μας, σε κάθε περίπτωση, το όποιο γνωστικό κέρδος αποκομίσουν 
οι «άριστες» μαθήτριες και οι άριστοι μαθητές είναι μικρότερο από τη ζημιά που υφί-
στανται: Πρώτον, οι ίδιες και οι ίδιοι, οι οποίες/οι χάνουν την επαφή με τα πραγματικά 
κοινωνικά δεδομένα. Δεύτερον, οι μαθητές/τριες που δεν συμπεριλαμβάνονται στα 
σχολεία ελίτ, οι οποίοι/ες φορτώνονται τη ρετσινιά της αποτυχίας και στερούνται συμ-
μαθήτριες/ές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συντελέσουν στη βελτίωσή τους. Τρί-
τον, το όραμα μιας καλύτερης, δημοκρατικής και συμπεριληπτικής κοινωνίας.  

Σ’ ότι αφορά τη σχέση της αριστεράς με την Αριστεία, το βασικό ερώτημα αφορά στο 
εάν το πρόταγμα της Ισότητας συνεπάγεται και την ακύρωση της Αριστείας ως περιτ-
τής. Η μέχρι σήμερα πρακτική έδειξε ότι η «υπαρκτή»v αριστερά δεν απορρίπτει την 
Αριστεία. Δίνει όμως άλλο νόημα και τελικό σκοπό, αφού η επιδίωξη της βέλτιστης 
επίδοσης οφείλει να εξυπηρετεί συλλογικά οράματα και στόχους, όπως την κοινωνική 
χειραφέτηση και τη βελτίωση των όρων διεξαγωγής της ταξικής πάλης σε καπιταλι-
στικά κράτη.  

Η σοσιαλδημοκρατία δίνει έμφαση στα κοινωνικά δικαιώματα και την Ισότητα, ενώ το 
κοινό καλό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο (τουλάχιστον θεωρητικά) με την εξίσωση μορ-
φωτικού επιπέδου και παρεχόμενων ευκαιριών (Louis, 2003).  

Οι διανοούμενοι της Αριστεράς, όπως ο Gramsci, πίστευαν ότι η εκπαίδευση διαδρα-
ματίζει τεράστιο ρόλο στη χειραγώγησης των μαζών (Holly, 1980, 319). Η αντίληψη 
αυτή κυριάρχησε σε χώρες όπου εφαρμόστηκες ένα είδος Σοσιαλισμού, όπως η πρώην 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατικών, οι οποίες συνυπολόγιζαν και τη 
συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, της στρατιωτικής ισχύος, 
όπως και στην οικοδόμηση της κομμουνιστικής κοινωνίας (Long & Long, 1980). H 
ομαδική Αριστεία ήταν ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης (Bronfenbrenner, 
1962), ενώ η επιβράβευση των βέλτιστων επιδόσεων ήταν μια συνηθισμένη τακτική 
(Σταχανοβισμός).vi  

Σ’ ότι αφορά στην Αριστερά στη χώρα μας, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας θεω-
ρούσε πρωταρχικό καθήκον «κάθε μαθητή» τη «μάχη για τις καλές επιδόσεις στα μα-
θήματα, για την αφομοίωση όλο και περισσότερων γνώσεων» (Κομμουνιστική Νεο-
λαία Ελλάδος, 1977, σ. 13). Όχι βέβαια για τη χάραξη ατομικών πορειών, αλλά ως 
«συστατικό στοιχείο του αγώνα για την ανύψωση του επιπέδου μόρφωσης, για τον εκ-
δημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και τη δημοκρατική αναμόρφωση του 
περιεχομένου της παιδείας, της πάλης για τη δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία, την 
κοινωνική πρόοδο και το σοσιαλισμό στην πατρίδα μας» (Κομμουνιστική Νεολαία Ελ-
λάδος, 1977, σ. 13). Πάνω σ’ αυτό το πλαίσιο θεμελιώθηκε το επίμαχο –και διαχρονικό 
όπως φαίνεται- σύνθημα «πρώτοι στα μαθήματα πρώτοι στους αγώνες» (Κομμουνι-
στική Νεολαία Ελλάδος, 1977, σ. 13). Στα χρόνια που ακολούθησαν το Κομμουνιστικό 
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κόμμα δεν φαίνεται να μετέβαλε αυτή του την αντίληψη (Κομμουνιστική Νεολαία Ελ-
λάδας, 2011, Α.Γ., 1997).  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν είναι ήταν / είναι όμως η μοναδική για την Αριστεία 
στο χώρο της ελληνικής Αριστεράς. Μια μερίδα ριζοσπαστών εκτιμούσε και θεωρεί 
ακόμη ότι με την επιδίωξη των καλύτερων επιδόσεων χαράσσονται ατομικές πορείες 
και ο δρόμος της ενσωμάτωσης στο σύστημα.vii Το σύνθημα «πρώτοι στα μαθήματα 
πρώτοι στους αγώνες» λοιδορήθηκε. Ο καλός μαθητής / η καλή μαθήτρια που προσπα-
θεί να επιτύχει το καλύτερο δυνατό στοχοποιήθηκε και θεωρήθηκε, όπως περιγράφει ο 
Σταμάτης (2013) σπασίκλας, ο/η οποίος/α δεν μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, μπορεί να ερμηνευτεί η πρόσφατη άρνηση κάθε συζήτησης για την Αρι-
στεία από μερίδα ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως Αριστεροί/ές. 

Συμπερασματικά 

Κατά την αντίληψη που υιοθετούμε, εάν Αριστεία είναι η καταμέτρηση των επιδόσεών 
μας σε σχέση με τους/τις άλλους/ες, τότε υπονομεύουμε την ίδια την προσπάθεια που 
καταβάλλουμε για να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό και προτιμούμε ένα 
περιεχόμενο της Αριστεία, το οποίο σηματοδοτεί την προσπάθεια του ατόμου να επι-
τύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα έτσι ώστε να συντελέσει στην κοινωνική πρόοδο 
και δικαιοσύνη. Συνηγορούμε δηλαδή υπέρ μιας προσέγγισης της Αριστείας ως πρό-
τυπο που παραμένει ανοιχτό σε συνεχείς αναθεωρήσεις και αξιολογήσεις και αναδει-
κνύεται σε στόχο που αφορά όλους και όλες (Morrison, 1985, σ. 257). Με άλλα λόγια, 
υποστηρίζουμε ότι η χρήση της έννοιας Αριστεία σηματοδοτεί την προσπάθεια να έ-
χουμε τα καλύτερα δυνατά εκπαιδευτικά αποτελέσματα για όλους και όλες τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες, με ισοδύναμους πόρους και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους 
και για όλες σε σχολεία ανοιχτά, συμπεριληπτικά και δημοκρατικά οργανωμένα. Μιας 
προσέγγισης που εκτιμά ότι η Αριστεία είναι προϋπόθεση για σχολεία που θα καλλιερ-
γούν την αγάπη για τη γνώση (Timar & Kirp, 1988). Μιας προσέγγισης στην οποία 
κλειδί είναι η ισορροπία ποιότητας – Ισότητας του σχολικού συστήματος (Kotthoff, 
2011, σ. 30) όταν στην ποιότητα συμπεριλαμβάνονται -εκτός από τις εκπαιδευτικές 
παροχές που απολαμβάνουν οι μαθητές/τριες- και οι εργασιακές συνθήκες που απο-
λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί.  

Στη δική μας θεώρηση, Αριστεία και Ισότητα είναι «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» 
(Brehony & Deem, 2003 στο: Ainscow, 2010: σ. 76). Αριστεία χωρίς Ισότητα είναι 
προνόμιο και «μόνον παράγει περισσότερη ανισότητα» (Shor, 1986, σ. 411), ενώ Ισό-
τητα χωρίς Αριστεία οδηγεί στην επικράτηση της μετριότητας (Ulich, 1964 στο: Gara-
way, 1995, σ. 70). Τα τελευταία χρόνια άλλωστε έγιναν προσπάθειες να συνδεθεί πε-
ρισσότερο το κίνημα της Αριστείας με την εκπαιδευτική Ισότητα, με τρόπο που να 
ικανοποιεί τις ακαδημαϊκές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Viteritti, 
2004, σ. 65). Επιπρόσθετα, έγινε ευρύτερα αποδεκτό ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές που 
στοχεύουν στην Αριστεία δεν αντιτίθενται σ’ αυτές που στοχεύουν στην Ισότητα και 
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οι συγκεκριμένες στρατηγικές οφείλουν να τις επιδιώκουν ταυτόχρονα (Κουμαράς & 
Σιάτρας, 2013).  

Καταλήγοντας: Ένα περιεχόμενο της Αριστείας, με βάση το οποίο η κάθε σχολική μο-
νάδα θέτει υψηλές προσδοκίες και στόχους για το σύνολο των μαθητών/τριών και επι-
χειρεί με κάθε πιθανούς τρόπους να βοηθήσει τους/τις τελευταίούς/ες να τους επιτύ-
χουν (Gardner et al., 1983, σ. 12) είναι –κατά τη γνώμη μας- απόλυτα συμβατή με την 
Ισότητα. Ένα σχολείο που στοχεύει σε μια επίδοση που θα εγγίζει τα προσωπικά όρια 
(Gardner et al., 1983, σ. 12) του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας μπορεί να ονο-
μαστεί άριστο. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να καταστήσουμε ξεκάθαρο ότι η επιδίωξη 
της Αριστείας δεν θα πρέπει να θέτει σε δεύτερο πλάνο σημαντικές λειτουργίες της 
μάθησης όπως: Η παιδαγωγική αξία και αξιοποίηση των λαθών, η διαμόρφωση ιδεών, 
η ελεύθερη διατύπωση γνώμης χωρίς το φόβο της αρνητικής αξιολόγησης.  

Υποστηρίζουμε ακόμη ότι η δημόσια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα κάθε ατόμου να στηρίζει την σχολική του/της πορεία του στις κλίσεις και 
στη διάθεσή του να δουλέψει πάνω σ’ αυτές και όχι να καθορίζεται από την κοινωνική 
του τάξη ή το κοινωνικό του περιβάλλον. Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό θα πρέπει τα 
σχολεία να παρέχουν εμπειρίες που ένα παιδί είναι πιθανό μη μπορεί να αποκτήσει στο 
σπίτι του, ειδικά όταν αυτό προέρχεται από ένα «ευάλωτο» περιβάλλον (Heckman, 
2008 & Heckman, 2011, όπως αναφέρεται στο: Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development, 2012: σ. 34). Όταν λοιπόν οι εκπαιδευτικές δομές αναγνωρίζουν 
τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, τότε, για παράδειγμα τα 
μαθήματα μπαλέτου, βιολιού και πιάνου θα γίνουν πραγματικότητα και δεν θα εξαρ-
τώνται από το εισόδημα της οικογένειας των μαθητών/τριών (Sizemore, 1980 όπως 
αναφέρεται στο: Wilson, 1988, σ. 22). Μ’ αυτό τον τρόπο η δημόσια εκπαίδευση θα 
μπορέσει να εξασφαλίσει σε μια πρώτη φάση την αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων 
των ομάδων στις εκπαιδευτικές επιτυχίες. Θα μπορέσει δηλαδή να επιτύχει την αντι-
στοιχία μεταξύ του πληθυσμιακού ποσοστού μιας κοινωνικής ομάδας και του ποσο-
στού συμμετοχή των μελών της εν λόγω ομάδας σε διάφορους θεσμούς, μεταξύ των 
οποίων και η εκπαίδευση. Έτσι, εάν για παράδειγμα οι Ρομά αποτελούν το 3% του 
πληθυσμού της χώρας, ως κριτήριο Ισότητας στην εκπαίδευση θα τεθεί αντίστοιχο πο-
σοστό επιτυχίας (3%) των μαθητών/τριών ρομικής προέλευσης στις ιατρικές σχολές 
της χώρας (για παράδειγμα).  

Στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι να παρέχει σε κάθε μαθητή και σε κάθε 
μαθήτρια μια πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία. Να παρέχει διανοητικές προκλήσεις σε 
όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη, χρώμα επιδερμίδας, κοινωνικό φύλο, 
σεξουαλικό προσανατολισμό έτσι ώστε να έχουν τις μέγιστες πιθανότητες επιτυχίας 
στο σχολείο. Για να εξασφαλίσουμε όμως ότι κάθε μαθητής/τρια θα μπορέσει να έχει 
μια άριστη εκπαιδευτική εμπειρία, θα πρέπει εμείς οι εκπαιδευτικοί να απορρίψουμε 
στρεβλές αντιλήψεις, όπως αυτή που θέλει τις διανοητικές ικανότητες να καθορίζονται 
από τα γονίδια. Έτσι, θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε υψηλές προσδοκίες για ό-
λους/ες τους/τις μαθητές/τριες και να πείσουμε και τα παιδιά ότι έχουν τη δυνατότητα 
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-εάν βέβαια καταβάλλουν προσπάθεια και εργαστούν σκληρά- να επιτύχουν. Θα πρέπει 
να πείσουμε ακόμη και τους/τις γονείς να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν 
συνδέσουμε το σχολείο με το σπίτι τότε θα μπολιάσουμε και τις γνώσεις και τις εμπει-
ρίες που φέρνει ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια μαζί της στο σχολείο (Jordan, 
2010, σ. 151). Εκπαιδευτικοί, γονείς και όσοι/ες άλλοι/ες εμπλέκονται στην εκπαίδευση 
πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η επιτυχία τους δεν περιορίζεται 
από την κοινωνική τους προέλευση και ότι η όποια διαφορετικότητά τους δεν αποτελεί 
φυσικό εμπόδιο στη σχολική τους πορεία. Η Αριστεία επιτυγχάνεται με αποφασιστικό-
τητα και σκληρή δουλειά.  

Κλείνοντας, για να μπορέσει η εκπαίδευση να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε μα-
θητή/τρια να επιδιώξει την Αριστεία θα πρέπει να παρέχει: 
• ισότιμη πρόσβαση σε ένα ανοιχτό δημόσιο σχολείο, ενιαίο, δημοκρατικό & συμπερι-

ληπτικό (χωρίς αποκλεισμούς) και ποιοτικό σχολείο  
• δίκαιη μεταχείριση όλων των μαθητών/τριών, των γονέων τους και του προσωπικού 

τους 
• αναλυτικό πρόγραμμα και οδηγίες που να ανταποκρίνονται στις γνωστικές και συναι-

σθηματικές ανάγκες των μαθητριών και των μαθητών, με τρόπο όμως που δεν θα 
ρίχνει τις απαιτήσεις και θα τους/τις καθιστά κοινωνούς των ανθρώπινων επιτευγμά-
των και γνώσεων 

• εφόδια, δυνατότητες και ευκαιρίες για να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ευη-
μερία και να παλέψουν για μια καλύτερη κοινωνία 
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i Το κείμενο αυτό αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της ομώνυμης εισήγησης του συγ-
γραφέα του στο 3ο Συνέδριο του του «Νέου Παιδαγωγού», η οποία έγινε στην Αθήνα, 
στις 16 Απριλίου 2016. 
ii «No child left behind» ήταν ο τίτλος του νόμου που πέρασε η κυβέρνηση του George 
W. Bush το 2002 προσαρμόζοντας την εκπαιδευτική πολιτική της στις ανάγκες της 
οικονομίας της αγοράς (Klein, 2015). 
iii Για το ζήτημα της επιλογής σχολείου βλ. Ζάχος (2016). 
iv Για τις συνέπειες της επιλογής σχολείου στη «φυλετική» σύνθεση των charter schools 
βλ. Garcia (2007) 
v Με τον όρο αυτό σηματοδοτούμε εκείνες τις πολιτικές ομάδες, οι οποίες αυτοπροσ-
διορίστηκαν ή αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερές και οι οποίες άσκησαν ή ασκούν ε-
ξουσία.  
vi Για τις τα μετάλλια αριστείας στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατικών 
βλ. Zajda (1979). 
vii Η άποψη αυτή φαίνεται πώς άσκησε σημαντική & μακροχρόνια επιρροή. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι επαναβεβαιώθηκε σε συζητήσεις που έγιναν στον Παιδαγωγικό Ό-
μιλο Θεσσαλονίκης γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Δ. Δ. προφορική συνέ-
ντευξη στο συγγραφέα του παρόντος άρθρου).  
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Μεταξύ «παλαιάς» και «νέας» αγωγής:  
Το προφίλ του εκπαιδευτικού, η αναγκαιότητα παιδαγωγικής κατάρτισης 

και το περιοδικό Μέση Εκπαίδευσις (1905-1906) 

Βασίλης Α. Φούκας  
Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.  

vfoukas@edlit.auth.gr 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και ερμηνεύεται, με βάση το ιστορικό και εκ-
παιδευτικό συγκείμενο της εποχής, το προφίλ των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης 
και, ειδικότερα, ο προβληματισμός αναφορικά με την αναγκαιότητα παιδαγωγικής κα-
τάρτισης των εκπαιδευτικών της βαθμίδας αυτής στο ελληνικό κράτος στο μεταίχμιο 
του 20ού αιώνα. Βασική πρωτογενής πηγή αποτελεί το πρώτο παιδαγωγικό περιοδικό, 
η ύλη του οποίου αφορά αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς της βαθμίδας αυτής, το 
περιοδικό Μέση Εκπαίδευσις (1905-1906). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται -με παραθέματα 
και αναλύσεις- στις παιδαγωγικές απόψεις που διατυπώνουν δύο σημαντικοί παιδαγω-
γοί του φθίνοντος 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ο Παναγιώτης Π. Οικονόμου 
(1851-1931) και ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος (1874-1960), οι οποίοι αρθρογραφούν στο 
συγκεκριμένο περιοδικό.  

Λέξεις-Κλειδιά: παιδαγωγική κατάρτιση, μέση εκπαίδευση, προφίλ εκπαιδευτικών, 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διδακτική επάρκεια 

Εισαγωγικά: αφόρμηση και σκοπός 

Ένα από τα θέματα που απασχολούν -σε νομοθετικό επίπεδο- την ελληνική εκπαιδευ-
τική επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια (1997 και εξής) είναι η οργάνωση και το περιε-
χόμενο της παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών με τη θέσπιση του Πιστοποι-
ητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Ωστόσο, στην πράξη έως σήμερα 
(2016) ελάχιστα έχουν συμβεί, αφού οι όποιες προβλέψεις παραμένουν ακόμη «στα 
χαρτιά» και δεν εφαρμόζονται. Έτσι, η συζήτηση περί της αναγκαιότητας ή μη της 
παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μάς ο-
δηγεί να εντάξουμε το πρόβλημα στην ιστορική του διάσταση και να το μελετήσουμε 
στη διαχρονία του. Ένας από τους σταθμούς στην πορεία της ιστορίας της παιδαγωγι-
κής κατάρτισης των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι και η πρώτη 
δεκαετία του 20ού αιώνα, η οποία βρίσκεται στο μεταίχμιο «παλαιάς» και «νέας» αγω-
γής.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει, με βάση το 
ιστορικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο της εποχής, τον προβληματισμό αναφορικά με 
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την αναγκαιότητα της παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευ-
σης, όπως αυτός διατυπώνεται στο πρώτο παιδαγωγικό περιοδικό που αφορά αποκλει-
στικά τους εκπαιδευτικούς αυτής της βαθμίδας, το περιοδικό Μέση Εκπαίδευσις (1905-
1906).  

1. Ιστορικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο 

Αμέσως μετά την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους (1830) καταγράφεται η απουσία 
της παιδαγωγικής κατάρτισης από τα απαιτούμενα προς διορισμό προσόντα των εκπαι-
δευτικών μέσης εκπαίδευσης -δεν συναντούμε καμία σχετική αναφορά στον νόμο του 
1836 «Περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων»- σε αντίθεση με τα 
δεδομένα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -νόμος «περί δημοτικών σχολείων» του 1834, 
άρθρα 6, 65, 66- γεγονός το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί με βάση το ιστορικό και πο-
λιτικό συγκείμενο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 
(ενδεικτικά Παπακωνσταντίνου & Ανδρέου, 1992: 67∙ Μπουζάκης & Τζήκας, 20022: 
23∙ Αντωνίου, 2002: 28-29∙ Φούκας, 2005: 97-130∙ Φούκας, 2014: 131-141) αλλά και 
την εδραιωμένη αντίληψη, που κυριαρχεί στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
στη Φιλοσοφική του Σχολή σχεδόν έως το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, ότι η 
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κειμένων είναι ικανή να καταστήσει τους υποψη-
φίους φιλολόγους «καλούς» παιδαγωγούς και δασκάλους. Υπό το πρίσμα αυτό, η κύρια 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση των φοιτητών-υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης 
περιορίζεται στο τυπικό και συντακτικό ενδιαφέρον των κλασικών κειμένων και παρα-
μελείται η ερμηνευτική τους πλευρά (Φούκας, 2005: 97-100).  

Στο ελληνικό κράτος η προσπάθεια να αναγνωρισθεί η αναγκαιότητα παιδαγωγικής 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης, να διαδοθεί το αίτημα για ίδρυση 
Έδρας Παιδαγωγικής και να εισαχθεί, τελικώς, η Παιδαγωγική σε διδασκόμενο αντι-
κείμενο στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φούκας, 2005: 131-182) 
αποτελεί εγχείρημα, αρχικά, συλλογικών προσπαθειών (Φούκας, 2004: 421-428), που 
εκκινούν από τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμά-
των (1869), ο οποίος χορηγεί υποτροφίες για σπουδές Παιδαγωγικής στη Γερμανία, 
προκηρύσσει διαγωνισμούς για την εξακρίβωση της εκπαιδευτικής κατάστασης, ιδρύει 
εξατάξιο Παιδαγωγείο στην Αθήνα και Διδασκαλείο στη Θεσσαλονίκη (Φούκας, 2005: 
117-118). Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης αποκρυ-
σταλλώνεται ως αίτημα προς το τέλος της δεκαετίας του 1890. Στην εξέλιξη της προ-
σπάθειας για παροχή παιδαγωγικής κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευ-
σης σημαντικό ρόλο, επίσης, διαδραματίζουν τα πρόσωπα, τα οποία διαχέουν, μέσω 
της διδασκαλίας τους στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την παιδα-
γωγική κατάρτιση ως απαραίτητο προσόν κάθε εκπαιδευτικού -ιδιαίτερα, ο φιλόλογος 
Ιωάννης Πανταζίδης με σπουδές στο Göttingen και ο φιλόσοφος Χρήστος Παπαδόπου-
λος με σπουδές στη Leipzig (Φούκας, 2005: 131-176).  
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Η περίοδος της αναδιοργάνωσης έχει ως αφετηρία της το 1899, έτος ίδρυσης στη Φι-
λοσοφική Σχολή Αθηνών της Έδρας της Γυμνασιακής Παιδαγωγικής και Μεθοδολο-
γίας, στην οποία διορίζεται ο Δημήτριος Ζαγγογιάννης, ο οποίος έχει παρακολουθήσει 
παιδαγωγικά μαθήματα στα Πανεπιστήμια της Jena, της Leipzig και της Halle (Φού-
κας, 2005: 183-213). Έχει προηγηθεί, το 1896, η δημοσίευση της επί υφηγεσία διατρι-
βής του με τίτλο Παιδαγωγούσα διδασκαλία, ήτοι έννοια και ουσιωδέσταται ταύτης α-
παιτήσεις (Κατερέλου-Ζαπανιώτη, 1990∙ Φούκας, 2005: 191-213). Στο σύγγραμμα 
αυτό οριοθετούνται οι έννοιες ‘παιδαγωγούσα διδασκαλία’ και ‘παιδαγωγούντα σχο-
λεία’ και αναλύονται διεξοδικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθιστούν τη διδα-
σκαλία ως τέτοια (Ζαγγογιάννης, 1896). Ο Δ. Ζαγγογιάννης συνδέει τη Γυμνασιακή 
Παιδαγωγική με τη Γενική Παιδαγωγική και πιστεύει ότι κάθε επιμέρους ζήτημα επι-
λύεται αναγόμενο σε γενικές και θεμελιώδεις αρχές της Γενικής Παιδαγωγικής. Επι-
πλέον, συμφωνώντας με τις αρχές του Johann Friedrich Herbart (1776-1841) και των 
μαθητών του, Karl Volkmar Stoy (1815-1885) και Otto Frick (1832-1892), θεωρεί α-
δύνατο να διαχωρίζει κανείς την Ηθική και την Ψυχολογία από τη διδασκαλία της Γε-
νικής Παιδαγωγικής (Φούκας, 2005: 203-224). Ο Δ. Ζαγγογιάννης, όμως, δεν αρκείται 
στη θεωρητική διδασκαλία της Παιδαγωγικής επιστήμης. Τη συνδέει άμεσα με την εκ-
παιδευτική πράξη, δίνοντας έμφαση στην αξία των υποδειγματικών διδασκαλιών στο 
πλαίσιο της παροχής παιδαγωγικής κατάρτισης στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχο-
λής και υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Το 1901, όμως, έρχεται η απόλυσή του να φανε-
ρώσει ότι δεν έχει ωριμάσει ακόμα το αίτημα για παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαι-
δευτικών μέσης εκπαίδευσης στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική. 

Η τάση για αναζήτηση λύσεων στα εκπαιδευτικά προβλήματα εκφράζεται έμπρακτα 
με τη διοργάνωση, το 1904, στην Αθήνα του Πρώτου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνε-
δρίου, με πρωτοβουλία του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», του Συλλόγου προς 
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων και του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων, στο οποίο εκβάλλει όλος ο σχετικός προβληματισμός του φθίνοντος 19ου 
αιώνα, αφού μία από τις πέντε θεματικές του Συνεδρίου είναι «η παιδαγωγική μόρφω-
σις του διδακτικού προσωπικού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων» (Φούκας, 
2005: 236-261). Ένα από τα πολλά πορίσματα του Συνεδρίου είναι να εκδοθεί «δαπάνη 
και επιστασία του υπουργείου Παιδείας» παιδαγωγικό περιοδικό, από το οποίο θα ενη-
μερώνονται οι εκπαιδευτικοί της μέσης βαθμίδας αναφορικά με ζητήματα που αφορούν 
στην παιδαγωγική θεωρία και στην εκπαιδευτική πράξη (Φούκας, 2005: 253). Γίνεται, 
έτσι, σαφές ότι ένας από τους παράγοντες στους οποίους αποδίδεται η κακή κατάσταση 
της μέσης εκπαίδευσης είναι η έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης. Οι απόφοιτοι της 
Φιλοσοφικής Σχολής γνωρίζουν μόνο «γράμματα», λίγα ή πολλά, αλλά δεν μαθαίνουν 
ούτε μεθόδους διδασκαλίας ούτε τρόπους συμπεριφοράς και διοίκησης της σχολικής 
μονάδας.  

2. Το περιοδικό Μέση Εκπαίδευσις (1905-1906) 

Το 1905 ο Σπυρίδων Δουκάκης, φιλόλογος, πρώην γυμνασιάρχης και διευθυντής του 
Βαρβακείου Λυκείου (1894-1896), αναλαμβάνει την έκδοση περιοδικού με τον τίτλο 
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Μέση Εκπαίδευσις. Η έκδοση του περιοδικού πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο της στροφής 
του ενδιαφέροντος από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη μέση εκπαίδευση (Δη-
μαράς & Αθανασιάδης, 2004: 283-284∙ Μπαλτά, 2000: 148-152). Η παιδαγωγική κα-
τάρτιση των καθηγητών, η εφαρμογή των παιδαγωγικών θεωριών στη διδακτική πράξη 
και η σημασία των διαφόρων μαθημάτων αναδεικνύονται κεντρικά ζητήματα του πε-
ριοδικού. Το σκεπτικό της έκδοσης του περιοδικού αναπτύσσεται από τον Σπ. Δουκάκη 
στο εισαγωγικό σημείωμα προς τους λειτουργούς της μέσης εκπαίδευσης: «Καίτοι συ-
ναισθάνομαι το υπό πολλάς απόψεις δυσχερές του έργου (…) ελπίζων ότι και πάντες οι 
δυνάμενοι συν τω χρόνω θα προσέλθωσιν αρωγοί προς επιτυχίαν του έργου, όπερ υπό 
πάντων ανομολογείται χρήσιμον και αναγκαίον…» (Δουκάκης, 1905: 1). 

Το περιοδικό κυκλοφορεί τρεις φορές το μήνα και αποτελείται από δύο μέρη. Στο 
πρώτο, το θεωρητικό, θίγονται ζητήματα αναφορικά με την αγωγή, την παιδαγωγική, 
τη διδακτική και δημοσιεύονται νομοθετικά κείμενα και διοικητικά έγγραφα. Στο δεύ-
τερο μέρος, το πρακτικό, δημοσιεύονται υποδειγματικές διδασκαλίες διαφόρων μαθη-
μάτων. Στους συνεργάτες του περιοδικού περιλαμβάνονται γνωστοί παιδαγωγοί, όπως 
οι: Παναγιώτης Π. Οικονόμου, Νικόλαος Εξαρχόπουλος, Γεώργιος Παπασωτηρίου, 
Δημήτριος Λάμψας καθώς και άλλοι «αναγνωρίσιμοι» εκπαιδευτικοί της περιόδου, ό-
πως: ο Γεώργιος Ρεμούνδος, υφηγητής (1904) και από το 1912 καθηγητής Μαθηματι-
κών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι: Δημήτριος Γεωργακάκις, Σπυρίδων Στουραΐ-
της, Θεοφάνης Α. Κακριδής και Αχιλλέας Τζάρτζανος.  

Ο τομέας της Παιδαγωγικής αντιπροσωπεύεται με άρθρα που υπογράφουν ο Παναγιώ-
της Π. Οικονόμου και ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος, ενώ η Διδακτική περιλαμβάνει επώ-
νυμα και ανώνυμα άρθρα που καλύπτουν πληθώρα γνωστικών αντικειμένων (Ιερά Ι-
στορία, Γραμματική, Ιερά Κατήχηση, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Νέα Ελληνικά, Ψυχο-
λογία). Στις σελίδες του περιοδικού αναπτύσσεται γόνιμος διάλογος ανάμεσα στους 
φιλολόγους, κυρίως, για ζητήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και συγγρα-
φής βιβλίων. Από την αντιπαράθεση των απόψεων του Π. Π. Οικονόμου με τους Δ. 
Λάμψα και Δ. Γεωργακάκι, διαφαίνεται η απαρχή της σύγκρουσης μεταξύ «παλαιάς» 
και «νέας» αγωγής αντίστοιχα, η οποία θα κορυφωθεί κατά τη δεύτερη δεκαετία του 
20ού αιώνα (Δημαράς & Αθανασιάδης, 2004: 284).  

Η απήχηση του περιοδικού στον εκπαιδευτικό κόσμο, ωστόσο, δεν είναι η αναμενό-
μενη. Πολλοί συνδρομητές επιστρέφουν το περιοδικό. Σε αυτούς ο εκδότης Σπ. Δου-
κάκης απευθύνεται με τα εξής: «...Επιτραπήτω ημίν να είπωμεν εις τους επιστρέφοντας 
νυν τα φυλλάδια και μάλιστα τα τελευταία μόνον ότι αδικούσιν ημάς υλικώς, εαυτούς δε 
ηθικώς...» (Δουκάκης, 1906: 368). Το περιοδικό φαίνεται ότι δεν κατάφερε να πείσει 
τους αναγνώστες του για τις αναγκαιότητες και τις καινοτομίες της εποχής με αποτέ-
λεσμα η κυκλοφορία του να σταματήσει ξαφνικά, τον Φεβρουάριο του 1906. Μετά τη 
σύντομη κυκλοφορία του συγκεκριμένου περιοδικού, κυκλοφορεί από τον Ελληνικό 
Διδασκαλικό Σύνδεσμο το περιοδικό Παιδαγωγικόν Δελτίον (1906-1908) με παιδαγω-
γικό καθαρά περιεχόμενο.  
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3. Το προφίλ των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης: Απόψεις και προτά-
σεις 

Παρά τη βραχύβια κυκλοφορία του περιοδικού, στις σελίδες του αναπτύσσονται γόνι-
μοι προβληματισμοί αναφορικά με το προφίλ των εκπαιδευτικών της μέσης βαθμίδας, 
ζήτημα το οποίο απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα κατά το τελευταίο τέ-
ταρτο του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Ο συντάκτης του περιοδικού και ο παι-
δαγωγός Ν. Εξαρχόπουλος θεωρούν λανθασμένη τη γενικότερη εκτίμηση ότι αρκούν 
οι νόμοι, τα διατάγματα και οι εγκύκλιοι για τη σωστή οργάνωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και θέτουν άμεσα το πρόβλημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Ε-
ξαρχόπουλος, 1905: 11). Άλλωστε το θέμα αυτό απασχολεί τον Ν. Εξαρχόπουλο μετά 
την περάτωση των μεταπτυχιακών του σπουδών στην Jena και στη Leipzig και την 
επιστροφή του στην Ελλάδα (1904), οπότε και αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Διδα-
σκαλείου Τριπόλεως (1905-1907). Ο Π. Π. Οικονόμου, από την άλλη, ο οποίος έχει και 
αυτός παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στα Διδασκαλεία του Duesselthal, της 
Gotta και της Leipzig, έχει υπηρετήσει ως διευθυντής στο πρότυπο Δημοτικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης (1875-1878), στα Διδασκαλεία Θεσσαλίας (1882-1885) και Αθηνών 
(1891-1892, 1898-1900) και εκδίδει το περιοδικό Εκπαίδευσις (1892-1895) (Φούκας, 
2010: 45), μέσω του περιοδικού που μελετούμε ασκεί έντονη κριτική στους απαιδαγώ-
γητους εκπαιδευτικούς αλλά και, κυρίως, στην πολιτεία, η οποία τους διορίζει: «…Ο 
επιφανής της Γερμανίας παιδαγωγός Stoy είπεν: όστις γίνεται διδάσκαλος άνευ προπα-
ρασκευής εις το έργον είναι άνθρωπος ασυνείδητος, ημείς δε προσθέτομεν ότι ασυνείδη-
τοι ωσαύτως είναι και οι διορίζοντες τοιούτους διδασκάλους…» (Οικονόμου, 1905: 
103).  

Τόσο ο Π. Π Οικονόμου όσο και ο Ν. Εξαρχόπουλος στην επιχειρηματολογία τους 
χρησιμοποιούν ένα «συγκριτικό επιχείρημα»: το 1905 λειτουργεί Διδασκαλείο για τους 
εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης (Μπουζάκης & Τζήκας, 20022), ενώ απου-
σιάζει οποιαδήποτε ενέργεια για παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της μέσης 
βαθμίδας. Πρωταρχική μέριμνα της πολιτείας, επομένως, θεωρείται ότι πρέπει να είναι 
η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμί-
δων, παράμετρος η οποία αποτελεί ένα από τα δομικά στοιχεία της εσωτερικής εκπαι-
δευτικής μεταρρύθμισης καθεαυτής (Τερζής, 1993: 14). Ο Ν. Εξαρχόπουλος σημειώ-
νει: «...Από των διδασκάλων λοιπόν οφείλομεν να αρχίσωμεν, διότι, ίνα μεταχειρισθώ-
μεν τους λόγους του Diesterweg, βελτίωσις της μορφώσεως των διδασκάλων είνε το 
πρώτον πάσης σχολικής μεταρρυθμίσεως. Εκείνος δε, όστις σχεδιάζει βελτίωσιν των σχο-
λείων χωρίς συγχρόνως να σκέπτηται και περί βελτίονος μορφώσεως των διδασκάλων, 
ο τοιούτος, καθώς λέγει ο Rein, έχει κάμη τον λογαριασμόν χωρίς τον ξενοδόχον...» (Ε-
ξαρχόπουλος, 1905: 12). 
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Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται, αναλυτικότερα, τα χαρακτηρι-
στικά του θεωρούμενου «καλού» ή αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, όπως αυτά συνο-
ψίζονται στα κείμενα των δύο παιδαγωγών που δημοσιεύονται στο εν λόγω περιοδικό 
και επιχειρούν να επηρεάσουν με τον τρόπο αυτό τους εκπαιδευτικούς φορείς ή να 
διαμορφώσουν -στο μέτρο των δυνατοτήτων τους- την ελληνική εκπαιδευτική πολι-
τική. Η «περίπτωση» του Ν. Εξαρχόπουλου είναι χαρακτηριστική, αφού είναι ο ειση-
γητής, ιδρυτής και πρώτος διευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης (1910) 
και αυτός που επηρεάζει εν πολλοίς, ως ο μοναδικός καθηγητής Παιδαγωγικής στην 
Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική κατά το 
πρώτο μισό του 20ού αιώνα.  

3.1 Γνωστικό υπόβαθρο 

Ο Ν. Εξαρχόπουλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημεία: στη γενική επιστημονική 
μόρφωση και στην ειδική παιδαγωγική κατάρτιση, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 
ανταποκρίνονται στις νέες κάθε φορά απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μεταρρύθ-
μιση τόσο στην εσωτερική δομή του σχολείου όσο και στην επιλογή των μορφωτικών 
αγαθών και των περιεχομένων μάθησης (Εξαρχόπουλος, 1905: 17). Από τη γενικότερη 
εκπαιδευτική πορεία του Ν. Εξαρχόπουλου, γίνεται σαφές, άλλωστε, ότι το ζήτημα της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, τον απασχολεί και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, τόσο στο Διδασκαλείο Τρίπολης, το οποίο διευθύνει, όσο και με την έκδοση 
του βιβλίου του Ποίος τις πρέπει να είναι ο διδάσκαλος (1907), στο οποίο χαρακτηρίζει 
τον εκπαιδευτικό ως «ψυχή του σχολείου» και ως «ήλιο», ο οποίος «εμφυσά ζωήν εις 
τας αψύχους σχολικάς διατάξεις» (Εξαρχόπουλος, 1907: γ΄). Ο Π. Π. Οικονόμου, από 
την άλλη, συνδέει την αποστολή και τον σκοπό του σχολείου με τα προσόντα του εκ-
παιδευτικού, σημειώνοντας: «…κάκιστος διδάσκαλος είναι εκείνος, όστις φρονεί … ότι 
η πολυμάθεια είναι ο τελικός σκοπός του έργου του και προς τούτο καταγίνεται διά ποι-
κίλων τεχνητών μέσων καταπονών και εαυτόν και τους μαθητάς του να παρουσιάση ε-
νώπιον των συναδέλφων του ή της κοινωνίας μαθητάς αναμασώντας τα διδαχθέντα χω-
ρίς εις τον στόμαχόν των να έχωσι τίποτε…» (Οικονόμου, 1905: 162). 

Το γνωστικό υπόβαθρο, επομένως, θεωρείται, στις αρχές του 20ού αιώνα, ένα από τα 
πρώτα, αναγκαία και απαραίτητα προσόντα των εκπαιδευτικών, χωρίς, ωστόσο, να θε-
ωρείται πανάκεια. Χωρίς τη θεωρητική σκευή ο εκπαιδευτικός μοιάζει με τεχνίτη, όπως 
ο γιατρός ονομάζεται «κομπογιαννίτης». Επισημαίνεται, εξάλλου, με έμφαση, ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να περιορίζονται στις βασικές τους σπουδές, αλλά να επιζη-
τούν τη μάθηση διά βίου, προκειμένου να τελειοποιούν τη διδασκαλία τους. Ο Π. Π. 
Οικονόμου σημειώνει γλαφυρά: «…Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος, όστις εταπείνωσε 
το ευγενέστατον και ύψιστον έργον, οίον είναι η ανατροφή του ανθρώπου, όστις το κατ’ 
εξοχήν πνευματικόν επάγγελμα μετέβαλεν εις χειρωναξίαν και εις βαναυσίαν… Εάν α-
φαιρέσητε από τους ασκούντας αυτό την θεωρητικήν παίδευσιν, ευθύς θα καταρρίψητε 
αυτούς μεν εις την τάξιν των χειρωνάκτων το δέ επάγγελμα εις τας τάξεις των βαναυσι-
κών...» (Οικονόμου, 1905: 163). Ακολουθείται, έτσι, τόσο από τον Π. Π. Οικονόμου 
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όσο και από τον Ν. Εξαρχόπουλο η θεωρία του J. F. Herbart, του «πατέρα της επιστη-
μονικής παιδαγωγικής» (Εξαρχόπουλος, 1907: 53), ο οποίος θεωρεί βασικό πυλώνα 
της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, τη γενική τους μόρφωση. Άλλωστε και οι δύο 
γνωρίζουν πολύ καλά τις απόψεις του, αφού σπουδάζουν την Παιδαγωγική από τους 
μαθητές του J. F. Herbart, K. Stoy, T. Ziller και W. Rein.  

3.2 Παιδαγωγική κατάρτιση 

Μία δεύτερη προϋπόθεση για έναν «καλό» εκπαιδευτικό είναι η συνεχής και εμπερι-
στατωμένη παιδαγωγική κατάρτιση. Ο Ν. Εξαρχόπουλος αναγνωρίζει προκαταλήψεις 
και ιδεολογήματα, τα οποία κυριαρχούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ελληνική 
εκπαιδευτική κοινότητα αναφορικά με την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
μέσης εκπαίδευσης, θεωρώντας ως βασική αιτία της πλάνης αυτής την άγνοια. Αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά: «...Ιδιαιτέρως παρ’ ημίν υπάρχει μεγάλη προκατάληψις κατά της 
παιδαγωγικής μορφώσεως ου μόνον εκτός του διδασκαλικού κόσμου αλλά και μεταξύ 
του κύκλου των διδασκάλων, ιδία δε παρά τοις πλείστοις των διδασκάλων της μέσης 
εκπαιδεύσεως. Επικρατεί η ιδέα, ότι τοιαύτη τις μόρφωσις είνε εντελώς περιττή, ότι αρκεί 
να είνε τις καλός φιλόλογος, ή θεολόγος, ή μαθηματικός, ή φυσικός διά να είνε και καλός 
διδάσκαλος. Η αιτία δε της πλάνης ταύτης είνε η άγνοια....» (Εξαρχόπουλος, 1905: 25-
26). Γίνεται σαφές ότι στις αρχές του 20ού αιώνα ασκείται δριμεία κριτική στην επι-
κρατούσα/κυρίαρχη άποψη του 19ου αιώνα, η οποία θεωρούσε αρκετή την επιστημο-
νική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό ο Π. Π. Οι-
κονόμου, το 1891, είχε διατυπώσει το αίτημα για ίδρυση Έδρας Παιδαγωγικής στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και την συνόδευε με την πρόταση για ίδρυση σχολείων, παρόμοιων 
με εκείνα του K. Stoy στην Jena και του T. Ziller στη Leipzig, στα οποία θα πραγμα-
τοποιείται η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών (Πρακτικά της εν Αθή-
ναις Επιστημονικής Εταιρείας, 1891: 649-650 και Φούκας, 2005: 105). Ανάλογη επι-
σήμανση κάνει και ο Κωστής Παλαμάς, γενικός γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών την περίοδο 1897-1927, ο ο οποίος σημειώνει τη δυσμενή κατάσταση της Ελλάδας 
συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο ζήτημα αυτό και, παράλληλα, διατυπώ-
νει τη θέση του ότι η «Παιδαγωγική επιστήμη δεν αυτοσχεδιάζεται» (το παράθεμα στο 
Αποστολίδου, 1989: 557-563).  

Κατά τους Ν. Εξαρχόπουλο (1905: 17-18) και Π. Π Οικονόμου (1905: 162), η παροχή 
αποκλειστικά και μόνο γενικής μόρφωσης στους εκπαιδευτικούς δεν είναι αρκετή προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στον ρόλο τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες 
της γνώσης. Ο βομβαρδισμός ex cathedra με ποσότητα γνώσεων, που είναι αδύνατο να 
αφομοιώσουν, είναι πρακτική καταδικασμένη να έχει πενιχρά αποτελέσματα, αν δεν 
συνδυαστεί δημιουργικά με την ειδική παιδαγωγική προετοιμασία, η οποία θα πρέπει 
να έχει δύο κατευθύνσεις: θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική παιδαγωγική κατάρ-
τιση θεμελιώνεται από δύο επιστήμες: την Ηθική και την Ψυχολογία, άποψη που σα-
φώς παραπέμπει στην ερβαρτιανή παιδαγωγική θεωρία (Εξαρχόπουλος, 1906: 339-
343). Το αντικείμενο της πρακτικής παιδαγωγικής, από την άλλη, οριοθετείται ως εξής: 
«...Αύτη εξετάζει πάσας τας μορφάς, υφ’ άς είναι δυνατόν να λειτουργήση η αγωγή, εν 
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τω τμήματι δε περί της εν τω σχολείω αγωγής ποιείται λόγον περί των διαφόρων ειδών 
των σχολείων και της οργανώσεως αυτών. Η πρακτική παιδαγωγική πραγματεύεται πε-
ραιτέρω περί των ζητημάτων των συναφών προς την διοίκησιν των σχολείων και δη ε-
ρευνά τίνες οι παράγοντες οι ενδιαφερόμενοι υπέρ της αγωγής της νεολαίας, κατά πόσον 
έκαστος τούτων δικαιούται να μετέχη ταύτης, τις οφείλει να είναι η εξωτερική του σχο-
λείου διαρρύθμισις, ποία τις η κατασκευή αυτού, τίνα τα διάφορα σχολικά έπιπλα, όργανα 
και σκεύη, υπό τίνων προσόντων πρέπει να περικοσμώνται οι εις ους ανατίθεται η διεύ-
θυνσις των σχολείων και επιθεώρησις αυτών, ποίας μορφώσεως οφείλουσι να τυγχάνω-
σιν οι διδάσκαλοι κ.λπ...» (Εξαρχόπουλος, 1906: 356). Σε όλα αυτά τα ζήτήματα η εκ-
παίδευση των εκπαιδευτικών της μέσης βαθμίδας υστερεί, καθώς απουσιάζει οποιαδή-
ποτε, κρατική ή ιδιωτική, μέριμνα.  

Ο Π. Π. Οικονόμου, μάλιστα, επισημαίνει: «…η παιδαγωγική μόρφωσις παντός διδα-
σκάλου θεωρείται επίσης αναγκαία και απαραίτητος, όσον και η επιστημονική αυτού παί-
δευσις. Και πιστεύω ότι σήμερον δεν υπάρχει παρ’ ημίν γνώμη άλλη περί του πράγμα-
τος…» (Οικονόμου, 1905: 102). Χαρακτηρίζει, μάλιστα, τους αδικαιολόγητα «βραδυ-
πορούντες» να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της παιδαγωγικής κατάρτισης των εκ-
παιδευτικών ανόητους (Οικονόμου, 1905: 102), ενώ τονίζει με έμφαση την αξία της 
παιδαγωγικής επιστήμης: «…Και το πώς σπείρονται και ριζοβολούν αι γνώσεις και αυ-
ξάνουν και καρποφορούν, τούτο διδάσκει η παιδαγωγική, ήν πρέπει πάντες οι διδάσκαλοι 
και μεγάλοι και μικροί να σπουδάσουν, ίνα και εαυτούς περισσότερον τιμήσουν και το 
έθνος των ωφελήσουν περισσότερον. Δυστυχώς όμως παρά τοις πλείστοις των διδασκά-
λων της μέσης και ανωτέρας εκπαιδεύσεως επικρατεί η γνώμη ότι την παιδαγωγικήν γι-
νώσκουν θυμοσόφως, διότι ενθυμούνται, πως εδίδαξαν αυτούς μαθητάς όντας οι διδά-
σκαλοί των και εφαρμόζουν και αυτοί τώρα εις τους μαθητάς των, όσα εφήρμοσαν εις 
αυτούς άλλοτε οι διδάσκαλοί των. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν παραδέχονται την 
παιδαγωγικήν, αλλ’ ότι θεωρούν την παιδαγωγικήν την ιδικήν των, την αυτοσχέδιον, ως 
την μόνην ορθήν παιδαγωγικήν, διότι αυτήν μόνην ηξεύρουν, την δε άλλην παιδαγωγικήν, 
την επιστημονικήν, περί ής ακούουν υπ’ άλλων να γίνεται λόγος, απορρίπτουν, ακριβώς 
διότι δεν την ηξεύρουν, διότι βαρύνονται να την μάθουν…» (Οικονόμου, 1905: 162-
163).  

Χαρακτηριστική είναι η παρομοίωση την οποία κάνει προκειμένου να γίνει σαφής η 
θέση του και να αναδείξει την αξία της παιδαγωγικής κατάρτισης: «…Αλλά μη λησμονή 
ότι τούτο είναι το έν μόνον μέρος, είναι ο είς πούς, το δε άλλο μέρος, ο δεύτερος πούς, 
προς κανονικόν βάδισμα, προς πρόοδον και επιτυχίαν και ευτυχίαν, είναι η παιδαγωγική 
μόρφωσις η τε θεωρητική και η πρακτική. Οι διδάσκαλοι των ελληνικών σχολείων και 
γυμνασίων βαδίζοντες με μόνην την επιστημονικήν παίδευσιν, άνευ της παιδαγωγικής 
άμα μορφώσεως, εμφανίζονται ημίν διδάσκαλοι χωλοί και ανάπηροι…» (Οικονόμου, 
1905: 163-164). Ο εκπαιδευτικός, επομένως, ο οποίος δεν προετοιμάζεται σε θεωρη-
τικό και πρακτικό επίπεδο για τη διδασκαλία του είναι δάσκαλος ανάπηρος. Είναι, ε-
πομένως, σαφής ο υπαινιγμός του Π. Π. Οικονόμου ότι η ελληνική πολιτεία προετοι-
μάζει «ανάπηρους» εκπαιδευτικούς για τα δευτεροβάθμια σχολεία, εφόσον αδιαφορεί 
για την παιδαγωγική και τη διδακτική τους επάρκεια.  
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3.3 Διδακτική επάρκεια 

Τρίτη συνιστώσα μιας επιτυχημένης και αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι, σύμφωνα 
με τους αρθρογράφους του περιοδικού, η διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού. Πα-
ράλληλα με την έμφαση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης ο Ν. Εξαρχόπουλος αποδί-
δει ιδιαίτερη σημασία στην εσωτερική δομή του σχολείου και πιο συγκεκριμένα στη 
μεθόδευση της διδασκαλίας και μάθησης, σε αυτό που η παιδαγωγική και διδακτική 
θεωρία του J. F. Herbart ονομάζει «τυπικά στάδια» διδασκαλίας και μάθησης. «...Ανά-
γκη προσέτι να γινώσκη ο διδάσκαλος τον κατάλληλον προς μετάδοσιν των γνώσεων 
τρόπον, την ορθήν της διδασκαλίας μέθοδον… Την τέχνην δε ταύτην της ορθής των γνώ-
σεων μεταδόσεως οφείλει ειδικώς να σπουδάση ο διδάσκαλος, διότι αι γνώσεις ουδεμίαν 
παρέχουσιν αυτώ του τοιούτου ιδέαν...» (Εξαρχόπουλος, 1905: 21-22). 

Τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διδάξει ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται να τον σπουδά-
σει. Η άποψη αυτή αποτελεί μία καινοφανή θέση, για τις αρχές του 20ού αιώνα, την 
οποία όλο και περισσότερο ενστερνίζεται η εκπαιδευτική κοινότητα. Η κυρίαρχη έως 
τότε άποψη ότι η επαρκής γνώση του αντικειμένου είναι αρκετή προκειμένου κάποιος 
να γίνει «καλός»/ αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, σταδιακά αμφισβητείται. Τα πρώτα 
-αποσπασματικά μεν, καθοριστικά δε- βήματα αυτής της αμφισβήτησης γίνονται από 
τους καθηγητές Ι. Πανταζίδη και Χρ. Παπαδόπουλο, οι οποίοι αναλαμβάνουν να διδά-
ξουν Γυμνασιακή Παιδαγωγική στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, πα-
ράλληλα με τα μαθήματα Φιλολογίας ο πρώτος και Φιλοσοφίας ο δεύτερος (Φούκας, 
2005). Η Παιδαγωγική αντιμετωπίζεται, πια, και ως «τέχνη», η οποία συμβάλλει στην 
όσον το δυνατόν πληρέστερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση των μαθητών (Εξαρχό-
πουλος, 1905: 24). Όποιος δεν έχει γνώσεις Διδακτικής διδάσκει μηχανικά, χωρίς να 
γνωρίζει το γιατί. Χωρίς παιδαγωγικά εφόδια και ακολουθώντας την πλατωνική ρήση 
ότι η γνώση είναι ανάμνηση ο απόφοιτος του ελληνικού Πανεπιστημίου των αρχών του 
20ού αιώνα προσπαθεί, ανακαλώντας τη μαθητική του ζωή, να ξαναφέρει στη μνήμη 
του τους καλούς ή κακούς εκπαιδευτικούς προκειμένου να ξεπεράσει το λεγόμενο «σοκ 
της πράξης». Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. Εξαρχόπουλος σημειώνει: «...Ο διδάσκαλος δη-
λαδή ο παιδαγωγικώς αμόρφωτος ή πλάττει μικρόν ίδιον τρόπον διδασκαλίας, ώ ακο-
λουθεί του λοιπού απαρεγκλίτως μη τολμών να απομακρυνθή απ’ αυτού ουδ’ επ’ ελάχι-
στον, ή ευρισκόμενος πρό των μαθητών και μη γινώσκων πώς να προβή εις την διδασκα-
λίαν, ουδαμού δ’ αλλαχού δυνάμενος να προσφύγη, ίνα παράσχη εαυτώ βοηθείαν, ως 
μόνον σωτηρίας μέσον ευρίσκει να αναδράμη εις την μνήμην του, και προσπαθεί να εν-
θυμηθή πώς εδιδάσκετο αυτός το περί ού πρόκειται μάθημα, ούτω δε καθίσταται τυφλός 
μιμητής του συστήματος του εαυτού διδασκάλου, ή τέλος καταφεύγει εις την πείραν ετέρου 
πρακτικού συναδέλφου του, τας συμβουλάς δ’ εκείνου εφαρμόζει κατά γράμμα ως στε-
ρούμενος της πνευματικής ευκινησίας και της ευκαμψίας εκείνης, ήν μόνη η θεωρία πα-
ρέχει. Ώστε εις δουλικόν τω όντι καταναγκασμόν είνε καταδικασμένος ο απαιδαγώγητος 
διδάσκαλος, ουχί ο θεωρητικώς μεμορφωμένος παιδαγωγός...» (Εξαρχόπουλος, 1905: 
39). Η βασική στόχευση της παιδαγωγικής επιστήμης, επομένως, πρέπει να συνοψίζε-
ται στα εξής: ψυχολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών, ψυχοπαιδαγωγικές γνώσεις, 
διδακτική επάρκεια, υποδειγματικές διδασκαλίες, πρακτική (εξ)άσκηση, αντιμετώπιση 
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εκπαιδευτικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης (Εξαρχόπου-
λος, 1905: 39). Σύμφωνα, επομένως, με την απόψη του Ν. Εξαρχόπουλου η Παιδαγω-
γική διακρίνεται σε επιστήμη (παιδαγωγική θεωρία) και τέχνη (διδακτική/ εκπαιδευ-
τική πράξη), οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται (Εξαρχόπουλος, 1906: 338-339).  

Ο Π. Π. Οικονόμου αναφορικά με την αναγκαιότητα της διδακτικής επάρκειας των 
εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης προσθέτει: «…Τότε οι διδάσκαλοι θα αγαπήσουν το 
έργον των περισσότερον, όταν διδαχθούν να ασκούν τούτο μετά λόγου και μετ’ επιτυχίας. 
Και όταν γίνη τούτο, τότε και οι μαθηταί θα σέβωνται και θα αγαπούν περισσότερον τον 
διδάσκαλόν των, τον ζηλωτήν και ευεργέτην των, και θα υπακούουν εις αυτόν και θα 
ηθικοποιούνται υπ’ αυτού και θα μανθάνουν περισσότερα και θα ανάψη η έμφυτος ορμή 
του ειδέναι και εις επιστημονικόν ζήλον και οι αληθινοί εργάται της επιστήμης θα πολ-
λαπλασιασθούν και θα διαδοθή το φως και η θερμότης της επιστήμης εις περισσότερον 
κόσμον και θα αρχίση και παρ’ ημίν η επιστήμη να εγκληματισθή και να καρποφορήση, 
εν ώ τώρα δηλητηριαζομένη δια της αμεθοδίας εν τε τη διδασκαλία και τη αγωγή διάγει 
βίον φυτών ξενικών των θερμοκηπίων…» (Οικονόμου, 1905: 164-165). Αναφορικά, ε-
πομένως, με τη διδασκαλία των παιδαγωγικών μαθημάτων οφείλουμε να αναφέρουμε 
ότι η θέση της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική, 
δεδομένου ότι απεικονίζει την έκταση της επαγγελματικής ειδίκευσης κάθε εκπαιδευ-
τικού ιδρύματος.  

Το περιοδικό κάνει πράξη όσα σε θεωρητικό επίπεδο υποστηρίζει, δημοσιεύοντας στο 
δεύτερο μέρος κάθε τεύχους «υποδειγματικές» διδασκαλίες, προκειμένου οι εκπαιδευ-
τικοί -υποψήφιοι και εν ενεργεία- όλων των ειδικοτήτων να βοηθηθούν στο διδακτικό 
τους έργο.  

Επιλογικά 

Τόσο ο Ν. Εξαρχόπουλος (1905: 41) όσο και ο Π. Π. Οικονόμου (1905: 165) κλείνουν 
τα άρθρα τους στο περιοδικό Μέση Εκπαίδευσις με την πρόταση-προτροπή η πολιτεία 
να μεριμνήσει για την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της μέσης βαθμίδας. 
Η ευχή αυτή πραγματοποιείται λίγα χρόνια αργότερα με την ίδρυση του Διδασκαλείου 
Μέσης Εκπαίδευσης (1910) και τον Νικόλαο Εξαρχόπουλο να αναλαμβάνει πρώτος 
διευθυντής του (1910-1912). Έτσι, κλείνει η περίοδος των αναζητήσεων, των θέσεων 
και των αντιπαραθέσεων, γεγονός στο οποίο συνέβαλε η -έστω βραχύβια- ίδρυση Έ-
δρας Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (1899-1901). Με την ίδρυση του 
Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης, όμως, ανατρέπονται οι μεταρρυθμιστικές προσπά-
θειες που είχαν αναληφθεί έως τότε (νομοσχέδια Αθ. Ευταξία 1899, ίδρυση Έδρας Παι-
δαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η παιδαγωγική κατάρτιση αποτελεί, πλέον, α-
ντικείμενο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και χάνει την ευρύτητα που είχε ως γνω-
στικό αντικείμενο της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Υπό την έννοια αυτή 
προκύπτει ποιοτική διαφορά μεταξύ των παιδαγωγικών προτάσεων των παιδαγωγών 
του φθίνοντος 19ου αιώνα (Ι. Πανταζίδη, Χρ. Παπαδόπουλου, Δ. Ζαγγογιάννη, Π. Π. 
Οικονόμου) και των παιδαγωγών των αρχών του 20ού αιώνα (Ν. Εξαρχόπουλου), 
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αλλά, και, κυρίως, της εκπαιδευτικής πολιτικής, την οποία εφαρμόζουν οι Υπουργοί 
Παιδείας Αθανάσιος Ευταξίας (1899) και Σπυρίδων Στάης (1908-1909), αντίστοιχα.  

Γίνεται, πάντως, σαφές ότι την περίοδο που εξετάζουμε η αναγκαιότητα της παιδαγω-
γικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης, σταδιακά, γίνεται ευρέως α-
ποδεκτή από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών και, σε συνάρ-
τηση με τη διδακτική τους επάρκεια, αρχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επι-
μόρφωσής τους, προκειμένου το διδακτικό και εκπαιδευτικό τους έργο να είναι αποτε-
λεσματικότερο. Ασφαλώς προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η ανάπτυξη του κινή-
ματος της «Νέας Αγωγής», το οποίο διαφοροποιείται από την κυρίαρχη άποψη του 
δασκάλου-παντογνώστη-αυθεντία της «παλαιάς αγωγής». Οι θέσεις αυτές, σταδιακά, 
αρχίζουν να διατυπώνονται στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και να υιοθετούνται 
από «μικρή» μερίδα ακόμη παιδαγωγών (Αλ. Δελμούζος, Μ. Παπαμαύρου, Μ. Κου-
ντουράς) και εκπαιδευτικών. Η «Νέα Αγωγή», η οποία δίνει έμφαση στην αυτενέργεια 
του μαθητή και στις ανάγκες του, προϋποθέτει έναν εκπαιδευτικό ολόπλευρα καταρτι-
σμένο (γνωστικό υπόβαθρο, παιδαγωγική κατάρτιση, διδακτική επάρκεια) προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί τόσο στις ανάγκες της εποχής όσο και στον πολυσύνθετο ρόλο 
που του επιφυλάσσεται. Η βελτίωση του προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού στις αρχές 
του 20ού αιώνα κρίνεται, επομένως, αναγκαία και προς την κατεύθυνση αυτή οφείλει 
να κινηθεί η πολιτεία, η οποία, ωστόσο, είτε δεν θέλει είτε αδυνατεί να αντιληφθεί το 
μέγεθος της ευθύνης της, με αποτέλεσμα, οι όποιες προσπάθειες επιχειρούνται, να μην 
έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  
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Περίληψη 

Το Μουσείο του 21ου αιώνα είναι πολυδιάστατο και διαρκώς εξελισσόμενο. Βασικός 
του ρόλος και στόχος ταυτοχρόνως εξακολουθεί να είναι η εκπαίδευση. Στο πλαίσιο 
αυτό το μουσείο θεωρείται και είναι ένα σχολείο με διαφορετική μορφή και ταυτότητα. 
Ήδη από τον προηγούμενο αιώνα είχε ανακύψει η ανάγκη διασύνδεσης του μουσείου 
με προγράμματα παιδευτικού χαρακτήρα που θα ενίσχυαν ακόμα περισσότερο αυτήν 
τη λειτουργία. Η μουσειοπαιδαγωγική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την δη-
μιουργία μουσειοεκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη χρήση και χρησιμότητα τους. Ο 
εκπαιδευτικός διαδραματίζει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Καλεί-
ται να συνδράμει στη δημιουργία και υλοποίηση, τέτοιου προσανατολισμού, προγραμ-
μάτων. Η παρούσα αποτελεί μελέτη περίπτωσης μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος 
που δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε στο Μουσείο Παλαιόπολης, Μον Ρεπό, στην 
Κέρκυρα για παιδιά Α’ δημοτικού, ηλικίας 6-7 χρονών. Η περιγραφή, η υλοποίηση τα 
αποτελέσματα, η αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος αποτελούν το βασικό περιε-
χόμενο της παρούσας εργασίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσείο, εκπαίδευση, μουσειοπαιδαγωγική, μουσειοεκπαιδευτικά 
προγράμματα, εκπαιδευτικός, Μουσείο Μον Ρεπό. 

Εισαγωγή 

Το σχολείο δεν είναι η μοναδική πηγή μάθησης και γνώσης. Υπάρχουν και άλλα μα-
θησιακά περιβάλλοντα όπως τα μουσεία, οι εκθέσεις που εξασφαλίζουν την τη γνώση 
μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα. Αν και το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμο-
ποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο-μέσο για την πλαισίωση ενότητας του βιβλίου «Με-
λέτη Περιβάλλοντος», εντούτοις, πρωταρχικός στόχος είναι μέσα από τις δραστηριό-
τητες οι μαθητές να έρθουν σε μια πρώτη ουσιαστική επαφή με το μουσείο καθώς πρό-
κειται για παιδιά Πρώτης Δημοτικού (συγκεκριμένα 11 μαθητές). Να μάθουν δηλαδή, 
τι είναι μουσείο, πως στήνεται, ποιοι το αποτελούν, πως συμπεριφερόμαστε εντός του 
χώρου, από πού αντλούμε πληροφορίες και στη συνέχεια μέσα από τις δραστηριότητες 
να επιτευχθούν τόσο οι γνωστικοί όσο και οι ψυχοκινητικοί και συναισθηματικοί στό-
χοι που τίθενται. Άλλωστε η όλη οργάνωση έκαστου μουσειοπαιδαγωγικού προγράμ-
ματος αποσκοπεί στην απόκτηση μουσειακής εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι το παιδί 
εξοικειώνεται με την έννοια μουσείο απεντάσσοντας το από το πλαίσιο της τυπικής 
εκπαίδευσης (επίσκεψη με το σχολείο) και μετατρέπεται πλέον σε επισκέπτης με σκοπό 
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τη διασκέδαση και την αισθητική απόλαυση (Κύρδη 2010: 354 ). Το ερώτημα που τί-
θεται είναι αν τελικά μαζί με όλους τους στόχους επιτυγχάνεται και η άρση των στερε-
οτυπικών προκαταλήψεων που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές, κοινώς η «αποκατά-
σταση» της φήμης του μουσείου στα μάτια τους. 

Μουσειακή εκπαίδευση 

Τα μουσεία στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα αποτελούν εργαλείο του εκπαιδευτικού 
συστήματος, έχοντας αποκτήσει όμως τη ρετσινιά του βαρετού μέρους. Τις τελευταίες 
δεκαετίες έχει γίνει σημαντική προσπάθεια και πρόοδος μέσα από σχολικά εγχειρίδια, 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την ανάδειξη της παιδευτικής 
αξίας των μουσείων, με πρωτοπόρο το μουσείο Μπενάκη το 1978. Το πρόγραμμα «Με-
λίνα- Εκπαίδευση και Πολιτισμός» αποτέλεσε εφαλτήριο για τη χρηματοδότηση και 
δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και όχι μόνο (Παπαϊωάννου - Στεργιάκη, 
2013). Η προσπάθεια κοινωνικοποίησης των μουσείων, το άνοιγμά τους προς τα σχο-
λεία, τις οικογένειες και την κοινωνία γενικότερα δημιούργησαν έναν καινούριο επι-
στημονικό τομέα την μουσειοπαιδαγωγική. Μέσα από τη διεύρυνση και κατανόηση 
όλων των εμπλεκόμενων παραμέτρων καλείται να διαμορφώσει ένα επιστημονικό 
πλαίσιο αρχών ώστε να ασκείται γόνιμη εκπαιδευτική πολιτική προς όφελος στης κοι-
νωνίας και ειδικότερα των νέων. Η Μουσειακή Αγωγή συμβάλλει στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία του υλικού πολιτισμού και κατ΄ επέ-
κταση εμπλουτίζει τη σχολική εκπαίδευση, τη σχέση μαθητή- εκπαιδευτικού και μα-
θαίνει στα παιδιά να δρουν όχι μεμονωμένα αλλά σε σύνολο. Καθώς η σύγχρονη παι-
δαγωγική προωθεί νέες παιδαγωγικές αρχές, αντίστοιχα η μουσειοπαιδαγωγική αναζη-
τητά εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης των μουσείων (Νάκου 2001). Η σημαντικό-
τητα της μουσειακής εκπαίδευσης υποστηρίζεται από πολλούς θεωρητικούς (ανακαλυ-
πτική γνώση, κονστρουκτιβισμός κ.ά.) αφού το μουσειακό περιβάλλον συμβάλει στην 
ψυχική, συναισθηματική, εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με βιω-
ματικό τρόπο (Ruso and Bayram 2014). Έκαστο μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα εκ-
πονείται κυρίως σε μουσειακούς- ιστορικούς ή πολιτιστικούς χώρους από μια μικρή 
ομάδα μαθητών –κατά προτίμηση μια τάξη ώστε να έχουν κοινά χαρακτηριστικά- φέρ-
νοντας εις πέρας δραστηριότητες δομημένες με συγκεκριμένους γνωστικούς, εκπαιδευ-
τικούς και ψυχοκοινωνικούς στόχους.  

Μουσείο «Μον Ρεπό» 

Το Μον Ρεπό βρίσκεται στην περιοχή της Παλαιόπολης, όπου βρισκόταν η αρχαία 
πόλη της Κέρκυρας. Ιδρύθηκε κατά τον 8ο π.χ. αιώνα από τους Δωριείς Κορινθίους 
αποίκους. Η βίλα Μον Ρεπό δεν αποτελεί αρχαιολογικό μνημείο αλλά γίνεται αναφορά 
εδώ διότι βρίσκεται εντός του χώρου της Αρχαίας Κέρκυρας και συνάμα στεγάζει 
πλέον και το μουσείο της Παλαιόπολης, Το κτήριο, όπου στεγάζεται το Μουσείο Πα-
λαιόπολης, κτίστηκε κατά τα έτη 1828-1831 ως θερινή έπαυλη του Άγγλου Αρμοστή 
Fr. Adams και της Ελληνίδας συζύγου του. Το 1833 εγκαταστάθηκε εκεί η Σχολή Κα-
λών Τεχνών, ενώ το 1834 στο αγροκήπιο της έπαυλης λειτούργησαν δημόσιοι κήποι. 
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Το 1840 μεταφέρθηκε στην έπαυλη το ιερό σπουδαστήριο, το οποίο παρέμεινε εκεί για 
δύο χρόνια. Το 1863 φιλοξενήθηκε εκεί για αρκετό χρονικό διάστημα η αυτοκράτειρα 
της Αυστρίας Ελισάβετ. Το 1864, με την ένωση της Επτανήσου με την υπόλοιπη Ελ-
λάδα, το κτήριο με τους κήπους παραχωρήθηκε για χρήση στον τότε βασιλιά Γεώργιο 
Α΄, που το ονόμασε Mon-Repos. Το 1991 ο Δήμους Κερκυραίων παραχώρησε στο Υ-
πουργείο Πολιτισμού για πενήντα χρόνια κάποια κτήρια μαζί με την έπαυλη για την 
στέγαση του μουσείου. 

Το Μουσείο Παλαιόπολης άρχισε να οργανώνεται το 1999, όταν το κτήριο παραδόθηκε 
στην Η΄ Ε.Π.Κ.Α., σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από διεπιστημονική επιτροπή. 
Αιτία και παράλληλα στόχος της ίδρυσής του είναι η ανάδειξη του χαρακτήρα της έ-
παυλης και του κτήματος του Mon-Repos ως ιστορικών μνημείων, καταδεικνύοντας τη 
διαχρονικότητα και τη συνέχεια στη χρήση του χώρου. Το μουσείο αποσκοπεί στην 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας πάνω σε αρχαιολογικά και γενικότερα πολιτι-
στικά θέματα, καθώς και στην ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου σε πόλο έλξης και 
αναψυχής. Απώτερος στόχος είναι η άμεση σύνδεση και η ένταξη του μουσείου στην 
κοινωνική και πολιτιστική ζωής της Κέρκυρας. Σκοπός της έκθεσης του Μουσείου Πα-
λαιόπολης είναι να πληροφορήσει τον επισκέπτη για τη χρήση του κτηρίου και την 
ιστορία του κτήματος από την αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα, αποκαλύπτοντας σημα-
ντικές πτυχές της ζωής στην αρχαία Κέρκυρα και την ιστορική εξέλιξη της αρχαίας 
πόλης. Οι θεματικές ενότητες οργανωμένες κατά χρονολογική σειρά αφορούν στην ι-
στορία της έπαυλης και του κτήματος, στους κυρίαρχους ρυθμούς του 19ου αι., οπότε 
και κτίστηκε η έπαυλη, στην αντίληψη της εποχής για την αρχαιότητα, στην ιστορική 
διαδρομή του νησιού και της πόλης αλλά και στη συνέχεια της ζωής στο χώρο της 
Παλαιόπολης. Αφορούν, τέλος, σε σημαντικούς τομείς της ζωής και της δραστηριότη-
τας των αρχαίων Κερκυραίων αλλά και στην προσπάθεια της αρχαιολογικής έρευνας 
να ανακαλύψει, να ανασυνθέσει και να κάνει κτήμα όλων το παρελθόν. 

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το Μον Ρεπό είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Κάθε 
χρόνο υποδεχόταν περίπου 50.000 χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Τα τελευ-
ταία χρόνια ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε στις 34.000 κατά μέσο όρο. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Η διδασκαλία, προετοιμασία, εκπόνηση, αξιολόγηση και παρουσίαση του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος διήρκησε περίπου 3 μήνες (Ιανουάριος-Μάρτιος). Εκτός από τις 4 
εβδομαδιαίες ώρες της Μελέτης Περιβάλλοντος που αφιερώθηκαν στην διεξαγωγή του 
προγράμματος, αφιέρωνα και 2 ώρες Ευέλικτης Ζώνης για τις επιπλέον δραστηριότη-
τες. Καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτή οι μαθητές διδάχθηκαν την θεματική ενότητα ΄Τα φυτά 
του τόπου μου΄ της Μελέτης Περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες που αρχικά επιλέγο-
νται στοχεύουν να φέρουν τους μαθητές σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του μου-
σείου και τον λόγο ύπαρξής τους, εφόσον δεν έχουν κάποια πρότερη μουσειακή εμπει-
ρία. Στόχος είναι να αγαπήσουν το μουσείο και να αισθανθούν πως αποτελεί όχι μόνο 
μέσο μάθησης αλλά και ψυχαγωγίας. Επειδή οι μαθητές σε αυτή την ηλικία δεν έχουν 
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κατακτήσει καλά τον γραπτό λόγο, ο δάσκαλος παίζει το ρόλο του οργανωτή- συντο-
νιστή και γραμματέα, βοηθώντας στην ανάγνωση και καταγραφή των δραστηριοτήτων 
όταν εκείνες το απαιτούν. 

Αρχικά γίνεται μια πρώτη προσέγγιση του θέματος με ερωτήσεις του τύπου: «τι είναι 
μουσείο», «έχετε επισκεφθεί κάποιο μουσείο» κ.λπ. Εν συνεχεία ακολουθούν δραστη-
ριότητες. 

Δραστηριότητα 1: Διαβάζουμε το βιβλίο «Στο Μουσείο» της Μαρίζας Ντεκάστρο , 
το σχολιάζουμε και συζητάμε «τι σημαίνει μουσείο». 

Δραστηριότητα 2: Ακούμε το τραγούδι «Μες στο μουσείο» από το cd Εδώ Λιλιπού-
πολη και το διαδραματίζουμε.  

Δραστηριότητα 3: Τα παιδιά ζωγραφίζουν το μουσείο, όπως το φαντάζονται. 

Δραστηριότητα 4: Οι μαθητές παρακολουθούν παρουσίαση σχετικά με τα είδη μου-
σείων μέσω Power Point και διηγούνται δικές τους εμπειρίες από επισκέψεις τους σε 
μουσεία.  

Ειδικότεροι στόχοι των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι οι μαθητές: 
• Να κατανοήσουν-οικοδομήσουν την έννοια «μουσείο». 
• Να καταλάβουν πως στο μουσείο συμπεριφερόμαστε καταλλήλως. 
• Να γνωρίζουν διαφορετικά είδη μουσείων. 
• Να κατανοήσουν τις λειτουργίες ενός μουσείου 
• Να συνδέσουν την επίσκεψη στο μουσείο με τη διαδικασία μάθησης 
• Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα των εργαζομένων στα μουσεία.  
• Να επιθυμούν να επιλέξουν την επίσκεψη στο μουσείο και για ψυχαγωγικό σκοπό. 

Κατά την Επίσκεψη 

Αρχικά έγινε μια σύντομη περιήγηση στις αίθουσες του μουσείου ώστε τα παιδιά να 
προσανατολιστούν στο χώρο και να παρατηρήσουν τα εκθέματα που υπήρχαν σε κάθε 
αίθουσα. Εκτενής περιήγηση πραγματοποιήθηκε στον πρώτο όροφο του μουσείου, ό-
που φιλοξενούνται τα περισσότερα εκθέματα, διαβάζοντας τις λεζάντες. Αυτό έγινε 
καθώς μια από τις δραστηριότητες του προγράμματος απαιτούσε την περιήγηση στις 
αίθουσες και την καταγραφή αντικειμένων. 

Οι αίθουσες που φιλοξενούνται στο Μουσείο αφορούν πολλές θεματικές. Αυτή όμως 
που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση του Προγράμματος ήταν αυτή του Αίθριου 
χώρου στο ισόγειο, για το λόγο ότι φιλοξενεί εικόνες και παραστάσεις φυτών της Κέρ-
κυρας και είναι άμεσα εμπλεκόμενη με τη Θεματική του Προγράμματος που επιλέ-
χθηκε. Αφού έγινε λεπτομερής περιήγηση στην αίθουσα, παρατηρώντας ξεχωριστά 
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κάθε εικόνα με το φυτό που απεικόνιζε και τη λεζάντα που το ονόμαζε, ακολούθησαν 
οι παρακάτω δραστηριότητες: 

Δραστηριότητα 1η : Κάθε ομάδα παίρνει από 5 καρτέλες με τα φυτά που απεικονίζο-
νται και στους πίνακες της αίθουσας. Σκοπός είναι η κάθε ομάδα να αντιστοιχίσει τις 
καρτέλα που έχει με τις αντίστοιχες εικόνες κολλώντας τες από κάτω.  

Στόχος της δραστηριότητας είναι να καλλιεργηθεί η παρατηρητικότητα των μαθητών 
και να μπορέσουν να διακρίνουν τις βασικές ομοιότητες και διαφορές των φυτών. 

Δραστηριότητα 2η: Δίνεται σε κάθε ομάδα μια κατηγορία φυτών: βότανα, καλλωπι-
στικά φυτά και λαχανικά. Σκοπός είναι παρατηρώντας τις εικόνες των φυτών και α-
κούγοντας μια σύντομη περιγραφή από το δάσκαλο να εντοπίσουν και να καταγράψουν 
τα φυτά ανάλογα με την κατηγορία που έτυχαν μετά από τυχαία επιλογή. 

Στόχος είναι να οι μαθητές να μπορούν να ταξινομήσουν τα φυτά κατά είδη παρατη-
ρώντας τα χαρακτηριστικά τους. 

Δραστηριότητα 3η: Η τρίτη δραστηριότητα εντός του μουσείου είναι ένα παιχνίδι που 
ονομάσαμε «Μάντεψε ποιο φυτό είμαι;» όπου ο αρχηγός κάθε ομάδας πρέπει μέσα στο 
χρονικό όριο των 3’ να περιγράψει όσα περισσότερα εικονιζόμενα φυτά μπορέσει και 
οι συμπαίκτες του να εντοπίσουν και να ονομάζουν σωστά τα φυτά. Νικήτρια ήταν η 
ομάδα που βρήκε τα περισσότερα φυτά. 

Στόχος είναι τα παιδιά να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν ομάδα και να μπορέσουν 
μέσα από σωστές ερωτήσεις που θα θέσουν, να βρουν την απάντηση. 

Δραστηριότητα 4η: Δίνεται σε κάθε ομάδα χαρτί και μολύβι όπου αναγράφει: «Περι-
ηγηθείτε στο χώρο του μουσείου και καταγράψτε μουσειακά αντικείμενα στα οποία 
αποτυπώνονται φυτά».  

Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους χώρους του μουσείου, να ενισχύσουν 
την παρατηρητικότητά τους και να κατανοήσουν την συμβολή των φυτών στη ζωή των 
ανθρώπων ανά τους αιώνες. 

Δραστηριότητα 5η: Βοηθάμε τον καλλωπισμό του εξωτερικού χώρου του μουσείου, 
φυτεύοντας ανά ομάδες βολβούς από λουλούδια. 

Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν βιωματικά πλέον τη διαδικασία και τον τρόπο 
φύτευσης. 

 Αφού ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες στον εσωτερικό χώρο του Μουσείου, ακο-
λούθησαν δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο. Σκοπός ήταν οι μαθητές να έρθουν 
σε άμεση πλέον επαφή με τη φύση καθώς ο χώρος διαθέτει ποικιλία χλωρίδας. Οι δρα-
στηριότητες που ακολουθήθηκαν από τους μαθητές είναι οι εξής: 
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Δραστηριότητα 1η: Σε κάθε ομάδα δίνεται από μια φωτογραφική μηχανή. Το ζητού-
μενο είναι η κάθε ομάδα να εντοπίσει και να φωτογραφίσει μία πόα, ένα θάμνο και ένα 
δέντρο (κριτήριο ύψους φυτών). 

Στόχος είναι οι μαθητές ως ομάδα, να εντοπίσουν και να απαθανατίσουν τις ζητούμε-
νες κατηγορίες φυτών, τις οποίες έχουν διδαχτεί. 

Δραστηριότητα 2η: Η κάθε ομάδα καλείται να συλλέξει πεσμένα φύλλα, ρίζες, άνθη 
και καρπούς και αφού τα ταξινομήσουν με τη βοήθεια του επιβλέποντα εκπαιδευτικού 
δημιουργούν το φυτολόγιο της τάξης. 

Στόχος είναι να ενισχυθεί η παρατηρητικότητα των παιδιών και η κριτική τους σκέψη 
ώστε αφού συλλέξουν τα απαιτούμενα, να τα κατατάξουν σωστά δημιουργώντας το 
φυτολόγιο.  

Δραστηριότητα 3η: Ο δάσκαλος δένει στο μέτωπο κάθε μαθητή μία κάρτα που ανα-
γράφει το όνομα ενός φυτού. Οι μαθητές προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιο φυτό είναι 
θέτοντας ερωτήσεις στους υπόλοιπους. 

 Στόχος είναι οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, να θέσουν τις κατάλ-
ληλες ερωτήσεις και συνθέτοντας τις απαντήσεις που θα πάρουν, να βρουν το όνομα 
του φυτού.  

Δραστηριότητα 4η: Δίνεται σε κάθε μαθητή από μία κόλλα χαρτί με σκοπό να ζωγρα-
φίσει το φυτό που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση και να συμπληρώσει την ταυτό-
τητά του (όνομα, είδος…) 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να αφήσει τον κάθε μαθητή ατομικά να εκφραστεί 
ελεύθερα και να αξιολογήσει κατά πόσο είναι ικανός να καταγράψει τα όσα διδάχτηκε. 

 Μετά την επίσκεψη 

Για να γίνει αντιληπτό εάν οι μαθητές κατανόησαν και εμπέδωσαν τα όσα διδάχτηκαν 
από τις ώρες διδασκαλίας της ενότητας αλλά και την επίσκεψη στο μουσείο ακολού-
θησε μια σειρά δραστηριοτήτων αξιολόγησης. 
• Γίνεται εκτενής συζήτηση μέσα στην τάξη καταθέτοντας οι μαθητές τις εμπειρίες τους 

από την επίσκεψη στο μουσείο. 
• Δίνεται στους μαθητές ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση. 
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• Αναπαράσταση ανασκαφής, συντήρηση ευρημάτων, στήσιμο μουσείου, λειτουργία 
μουσείου εντός τάξης. 

 

Αξιολόγηση 

Ο αρχικός στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές στο άκουσμα της λέξης «μου-
σείο» να είναι θετικώς κείμενοι και να το αισθανθούν σαν ένα μέρος, που πέρα από 
γνώση, προσφέρει ψυχαγωγία και διασκέδαση. Κρίνοντας λοιπόν από τα αποτελέ-
σματα των συζητήσεων πριν και μετά την εκπόνηση του προγράμματος καθώς και από 
τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε στο τέλος των δραστηριοτήτων, 
το πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχές καθώς επετεύχθησαν όλοι οι στόχοι που 
είχαν αρχικά τεθεί.. Οι μαθητές έφεραν εις πέρας με ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό 
όλες της δραστηριότητες δείχνοντας ενθουσιασμό για την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία. 
Θετικοί παράγοντες αποτέλεσαν ο μικρός αριθμός μαθητών καθώς υπήρχε ευελιξία κι-
νήσεων και εμπλοκή όλων των παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες, το ότι η μαθητές 
δεν είχαν πρότερη μουσειακή εμπειρία στο πλαίσιο οργανωμένης εκπαιδευτικής επί-
σκεψης, επομένως δεν πρόλαβε να δημιουργηθεί αρνητική εντύπωση αναφορικά με το 
μουσειακό περιβάλλον καθώς και το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών, οι οποίοι πέρα 
από τις γενικές γνώσεις, είχαν αρκετή ωριμότητα και όρεξη για εμπλοκή σε κάτι τόσο 
πρωτόγνωρο γι΄ αυτούς. Αρνητικός παράγοντας αποτέλεσε το γεγονός ότι ο χρόνος μας 
στο μουσείο αποδείχτηκε περιορισμένος με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν διαλείμματα 
μεταξύ των δραστηριοτήτων και τα παιδιά να κουραστούν. Όσον αφορά στη δημιουρ-
γία του ερωτηματολογίου, θα ήθελα να σημειώσω, πως υπερτίμησα τις ικανότητες των 
παιδιών αφού δυσκολεύτηκαν να το συμπληρώσουν και χρειάστηκε ατομική μου ε-
μπλοκή με το καθένα. Αξίζει να αναφερθούν τα αποτελέσματα δύο ερωτήσεων του 
ερωτηματολογίου. Στην ερώτηση «Για σένα η επίσκεψη στο μουσείο κάνοντας δρα-
στηριότητες- παιχνίδια ήταν:..», 11 στους 11 μαθητές απάντησαν πως ήταν ΄διασκεδα-
στική΄ και ́ ενδιαφέρουσα΄ και από αυτούς 7 συμπλήρωσαν πως ήταν και ́ κουραστική΄. 
Να σημειωθεί ότι ο χρόνος στο μουσείο ήταν περιορισμένος (1 ώρα και 30΄) και γι΄αυτό 
δεν υπήρχε η «πολυτέλεια» της ξεκούρασης μεταξύ των δραστηριοτήτων. Επίσης στην 

Εικόνα 2. Συντήρηση των ευρημάτων (προσωπικό 
αρχείο εκπ/κού) 

Εικόνα 1. Το μουσείο της τάξης  (προσωπικό 
αρχείο εκπ/κού) 
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ερώτηση «Πόσο σου άρεσε καθεμιά από τις παρακάτω δραστηριότητες» 7 στους 11 
απάντησαν ΄πάρα πολύ΄ σε όλες στις δραστηριότητες. 

Μπορεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα να δομούνται συνδυαστικά ή επικουρικά με τη 
διδακτέα ύλη, αυτό δε σημαίνει όμως ότι στερούνται ευελιξίας και προσαρμογής ανά-
λογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Οι μέθοδοι που δομούν ένα πρόγραμμα ποι-
κίλουν και συνδέονται με διάφορες επιστήμες και τέχνες. Χρησιμοποιώντας και πα-
ντρεύοντας τη διαλεκτική, τη δεικτική και τη βιωματική μέθοδο, το μουσειοεκπαιδευ-
τικό μας πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία.  

Σκέψεις - Συμπεράσματα 

Στην σύγχρονη εποχή εφόσον παρουσιάζονται ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνία ,ανα-
μενόμενο είναι και τα μουσεία να παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές προσφέροντας σε 
σχέση με παλαιότερα χρόνια ποικίλες δυνατότητες στοχεύοντας όχι μόνο στη γνώση 
αλλά και στην ψυχαγωγία των επισκεπτών-μαθητών. Σημαντικότατος και καθοριστι-
κός είναι ο ρόλος τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του μουσειοπαιδαγωγού, οι οποίοι 
καλούνται να μυήσουν τα παιδιά στην διαδικασία επίσκεψης-γνωριμίας-περιήγησης 
του μουσείου. Φυσικά το αποτέλεσμα θα κριθεί από διάφορους παράγοντες όμως, όσο 
καλύτερη προετοιμασία και προεργασία γίνει πριν την επίσκεψη εκ μέρους του εκπαι-
δευτικού, τόσο μεγαλύτερη απήχηση θα έχει ο μουσειακός χώρος στους μαθητές. 

Πολλές φορές όμως παρατηρούνται προβλήματα και δημιουργούνται καταστάσεις που 
δυσχεραίνουν το έργο του εκπαιδευτικού. Η έλλειψη συνεργασίας και συνεννόησης 
μεταξύ σχολείου-μουσείου αποτελούν εμπόδιο στην σωστή και ολοκληρωμένη προε-
τοιμασία των μαθητών. Επίσης πολύ σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλ-
λειψη διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού από τη μεριά των μουσείων. Ελάχιστα είναι 
τα μουσεία που διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο, προσβάσιμο στους εκ-
παιδευτικούς για την οργάνωση και προετοιμασία της επίσκεψης. Αξιοσημείωτο είναι 
και το γεγονός ότι μόλις τα τελευταία χρόνια τα μουσεία ενεπλάκησαν ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότη-
τες συναφείς με τη σχολική θεματολογία.  

Με σωστή λοιπόν συνεργασία, οργάνωση και προετοιμασία η επίσκεψη στο μουσείο 
ενισχύει και εμπλουτίζει την μάθηση των παιδιών και γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι η μουσειακή εκπαίδευση 
εμπλέκει διάφορους τρόπους μάθησης και γνώσης προσεγγίζοντας μαθητές διαφορετι-
κού γνωστικού επιπέδου ακόμα και ΑΜΕΑ. Βασική προϋπόθεση είναι το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα να οργανωθεί και στηθεί σωστά από τον εκπαιδευτικό ή τον μουσειοπαι-
δαγωγό ώστε να αποτελέσει μοναδική εμπειρία σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς 
και να διαμορφώσει τη μουσειολογική τους κουλτούρα. Αυτό θα μπορούσε εύκολα να 
επιτευχθεί εάν από το Νηπιαγωγείο ακόμη, οι μαθητές παρακολουθούσαν εκπαιδευτικά 
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προγράμματα κατά την επίσκεψή τους σε μουσεία. Κατά μία έννοια θα υπήρχε ΄πρό-
ληψη΄ για την αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων αντιλήψεων και συμπερασμάτων 
σχετικά με το τι είναι μουσείο και τι τελικά μπορεί να προσφέρει.  

Εν κατακλείδι οι δραστηριότητες της παρούσας εργασίας έπειτα από συνεννόηση με 
τους αρμόδιους του μουσείου θα μπορούσαν να αποτελέσουν μουσειοσκευή για την 
οργάνωση-εκπόνηση σχετικού προγράμματος ώστε να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί 
και σε άλλα σχολεία. Ιδιαίτερα τα επαρχιακά μουσεία, λόγω έλλειψης έμπειρου προ-
σωπικού και κονδυλίων, υστερούν στον τομέα οργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
στερώντας από τους μαθητές τη μοναδική αυτή εμπειρία. Η δυνατότητα οργανωμένης 
επίσκεψης σε ένα μουσείο και όχι απλά μιας περιήγησης μπορεί και συμβάλει στην 
προσέλκυση κοινού όχι μόνο μαθητών αλλά και οικογενειών.  
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Αναπτύσσοντας την ικανότητα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης μέσω των Διαδικτυακών 

Κοινοτήτων Μάθησης 

Μυλωνάς Δημήτριος  
Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων  
dimmylonas@gmail.com  

Περίληψη 

Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν ένα τρόπο εκπαίδευσης για την επί-
λυση πολλών από τα προβλήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και εκπαίδευσης που συ-
ναντώνται στο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Η εφαρμογή ενός μοντέλου με «χειραφε-
τικό» προσανατολισμό δεν είναι πια κάτι ουτοπικό, αλλά μπορεί να πραγματωθεί στο 
πλαίσιο μιας ποιοτικής και νοηματοδοτημένης μάθησης. Αποτελεί ένα κριτικό και στο-
χαστικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, το οποίο συνδέει την 
επιμορφωτική και ερευνητική-διδακτική διαδικασία με το περιεχόμενο της μάθησης 
και τον πραγματικό κοινωνικό κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο η γνώση είναι συγκειμενική 
(contextual) και η αγωγή αποκτά πολιτική σημασία, ως μια πράξη κοινωνικοποίησης 
και ήθους. Τα μέλη της Διαδικτυακής Μαθησιακής Κοινότητας ως στοχαστικοί και 
κριτικοί εκπαιδευτικοί, δεν είναι πια οι τεχνοκράτες της εκπαίδευσης, αλλά αποκτούν 
τον επαγγελματικό εαυτό του «διαλεκτικού εταίρου στην εκπαίδευση, του αναμορφωτή 
και του «διανοούμενου εκπαιδευτικού». 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολική μονάδα και μάθηση, Οργανισμοί μάθησης, Διαδικτυακές 
Κοινότητες Μάθησης 

Εισαγωγή  

 Μάθηση δε σημαίνει απλή απόκτηση γνώσεων. Η απόκτηση γνώσεων στη σημερινή 
εποχή είναι αρκετά εύκολη υπόθεση. Ο καθένας, με πολύ χαμηλό κόστος, μέσω του 
διαδικτύου, του βιβλιοπωλείου και των βιβλιοθηκών μπορεί να έχει στη διάθεσή του 
σχεδόν οποιαδήποτε γνώση χρειάζεται. Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό για την ανάπτυξη 
και την πρόοδο του ατόμου. Σύμφωνα με τους Argyris & Schon, η μάθηση πραγματο-
ποιείται μόνον όταν μια νέα γνώση μεταφράζεται σε διαφορετική συμπεριφορά, η ο-
ποία επαναλαμβάνεται. Στην ίδια λογική, ο Senge P., θεωρεί ότι η έννοια της μάθησης 
είναι σχεδόν ταυτόσημη με την έννοια της «μετάνοιας», σύμφωνα με την οποία το ά-
τομο συνειδητοποιεί τις «λάθος» σκέψεις, στάσεις και συμπεριφορές του και τις αλλά-
ζει προς το «ορθότερο». Συνεπώς, μάθηση είναι η σταθερή αλλαγή της σκέψης, των 
στάσεων και των συμπεριφορών, που προκύπτει ως έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα της 
γνώσης και της εμπειρίας.  

Σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό, όταν η απόκτηση νέας γνώσης και πληροφοριών δε 
μεταφράζεται σε διαφορετική συμπεριφορά ή δεν αλλάζει το «εύρος των δυνητικών 
συμπεριφορών», δεν είναι μάθηση. Βασικό στοιχείο της μάθησης του ατόμου είναι η 
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αλλαγή των νοημάτων, «κατανοήσεων», νοητικών χαρτών ή μοντέλων, δηλαδή των 
συστημάτων γνώσεων, αξιών, πιστεύω, παραδοχών, υποθέσεων, τα οποία είναι κατα-
χωρημένα στον «εγκέφαλο» και προγραμματίζουν τη δράση και τη συμπεριφορά του 
ατόμου. Η μάθηση προϋποθέτει καταρχάς την «απομάθηση», δηλαδή τη διαγραφή των 
υφιστάμενων στοιχείων των νοητικών χαρτών και την εγγραφή σε αυτούς νέων «γνώ-
σεων», πράγμα απαραίτητο για την αλλαγή του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς. Οι 
νέες «γνώσεις» ασφαλώς προκύπτουν μέσω της «εμπειρίας», της «έρευνας» και του 
«πειράματος». Η μάθηση πιο αναλυτικά μπορεί να γίνεται στους παρακάτω τομείς - 
επίπεδα (Μπουραντάς, 2005: 46): 
• Απόκτηση γνώσης για γεγονότα, διαδικασίες ή διεργασίες, η οποία μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί σε οικείες καταστάσεις με μικρές αλλαγές. 
• Ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις με μικρές 

αλλαγές. 
• Μάθηση προσαρμογής, με την έννοια της αντιμετώπισης δυναμικών και πολύπλοκων 

καταστάσεων, οι οποίες χρειάζονται νέες – πρωτότυπες λύσεις μέσω του πειραματι-
σμού, και αξιολόγηση των «μαθημάτων» από επιτυχίες και αποτυχίες. 

• Μάθηση της μάθησης, μια διαδικασία που μας κάνει περισσότερο να σχεδιάζουμε το 
μέλλον και να προσδιορίζουμε το περιβάλλον, παρά να προσαρμοζόμαστε σε αυτό.  

Οργανωσιακή Μάθηση – Κουλτούρα και κλίμα μάθησης 

Η ικανότητα της οργανωσιακής μάθησης ενός οργανισμού (μιας σχολικής μονάδας) 
εξαρτάται ουσιαστικά από όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους του Μοντέλου Διαρκούς 
Επιτυχίας, όπως θεμελιώδης ιδεολογία, στρατηγική, κουλτούρα, άνθρωποι, συστή-
ματα, δομές και ηγεσία. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οργανωσιακής μάθησης 
είναι να αποτελεί βασικό στοιχείο της θεμελιώδους ιδεολογίας και να είναι τοποθετη-
μένη στην «καρδιά» της στρατηγικής. Όταν αυτή η στρατηγική σημασία της οργανω-
σιακής μάθησης εννοείται ουσιαστικά και δεν παραμένει στη ρητορική, τότε η ανά-
πτυξή της απαιτεί τη διαμόρφωση της κουλτούρας, των δομών και των συστημάτων 
που όχι μόνο διευκολύνουν και υποστηρίζουν, αλλά συμβάλλουν άμεσα στην υλοποί-
ηση της μάθησης. Εκτός αυτών βεβαίως, η συνεχής εκπαίδευση ως βασική λειτουργία 
προσδιορίζει άμεσα και σημαντικά την ανάπτυξη της μάθησης. 

Σύμφωνα με τον Senge, τα συστατικά των οργανισμών μάθησης είναι τα εξής: 
• Συστημική σκέψη: Κάθε άτομο πρέπει να γνωρίζει τη λειτουργία του οργανισμού 

(σχολικής μονάδας) ως συνόλου, δηλαδή να εφαρμόζει τη συστημική προσέγγιση και 
να μην εξετάζει τα γεγονότα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

• Προσωπική υπεροχή: Κάθε άτομο πρέπει να αποκτήσει την αυτογνωσία και παράλ-
ληλα να είναι ανοικτό στους άλλους. 

• Νοητικά μοντέλα: Τα άτομα χρειάζεται να μεταβάλουν τα νοητικά τους μοντέλα για 
να μπορέσουν να βελτιώσουν τους τρόπους σκέψης και την αντίληψη γι΄ αυτά που 
συμβαίνουν γύρω τους, καθώς επίσης και την ικανότητα να τα ερμηνεύουν.  

• Κατανεμημένο όραμα: Κάθε άτομο πρέπει να κατανοεί και να συμφωνεί σε ένα 
πλάνο δράσης και σε ένα κοινό σκοπό. 
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• Ομαδική μάθηση: Η ομαδική μάθηση είναι αναγκαία για να γίνει η ομάδα ως σύ-
νολο περισσότερο έξυπνη απ΄ ότι το άθροισμα των μερών της και παράλληλα να γίνει 
περισσότερο αποτελεσματική. 

Η δημιουργία μιας κουλτούρας - νοοτροπίας μάθησης και ενός ευνοϊκού κλίματος - 
ατμόσφαιρας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της. Ο ενστερνισμός 
της αξίας της μάθησης από την εκπαιδευτική κοινότητα πρακτικά σημαίνει: 
• Να κατανοεί τη σημασία της μάθησης για την πρόοδο και την ευημερία του σχολείου, 

αλλά και την προσωπική ευημερία. 
• Να θεωρεί ότι η πρόοδος και η ευημερία προκύπτει, όχι τόσο από το «να γίνονται τα 

πράγματα καλύτερα», αλλά κυρίως από το «να γίνονται τα πράγματα διαφορετικά».  
• Να κατανοεί το ρόλο της στην ατομική και οργανωσιακή μάθηση. 

Τα βασικά στοιχεία μιας κουλτούρας μάθησης είναι: ο διάλογος, η δημιουργική δια-
φωνία και κριτική, η συνεχής σύγκριση με τον καλύτερο και τις υποδειγματικές πρα-
κτικές, η ανταλλαγή εμπειριών, η συνεχής εκπαίδευση. Αναμφισβήτητα, η κουλτούρα 
μάθησης πρέπει να συμπληρώνεται, να ενισχύεται και να υποστηρίζεται από ένα κλίμα 
που θα διακρίνεται από στοιχεία όπως: η ευχάριστη ατμόσφαιρα, η ενθάρρυνση και 
επιβράβευση των νέων και δημιουργικών ιδεών, η επιβράβευση του μοιράσματος της 
γνώσης, του διαλόγου και των διαφωνιών και η ελευθερία αμφισβήτησης του κατεστη-
μένου. Βασικό στοιχείο της κουλτούρας και του κλίματος μάθησης είναι η αντιμετώ-
πιση των αποτυχιών και των λαθών. Ο φόβος κάνει τους ανθρώπους να μην αναλαμ-
βάνουν πρωτοβουλίες και ρίσκο, να μην πειραματίζονται και να αντιστέκονται στις 
αλλαγές. Συνεπώς, η μάθηση απαιτεί ακόμη και επιβράβευση των λαθών, όταν αυτά 
γίνονται μετά από σοβαρή, υπεύθυνη, πειθαρχημένη σκέψη και δράση (Μπουραντάς, 
2005: 51-53).  

Μοντέλα μάθησης και δημιουργία αξίας 

Η σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αναπτύξει το Μο-
ντέλο Μάθησης - Δημιουργίας Αξίας, έτσι ώστε να μεταμορφωθεί σε έναν σύγχρονο 
οργανισμό συνεχούς μάθησης, στο εσωτερικό του οποίου θα αναπτύσσεται, θα διαδί-
δεται και θα ενσωματώνεται η γνώση, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η αντίληψη για 
νέες ευκαιρίες.  

 
Γράφημα 1: Κύκλος Μάθησης - Δημιουργία αξίας  
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Ο αέναος αυτός «κύκλος μάθησης» θα δώσει στο Σχολείο τη δυνατότητα να αντιλαμ-
βάνεται τις ευκαιρίες, να αξιοποιεί ορθά και αποτελεσματικά τις δυνατότητές του και 
να αναπτύσσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στο χώρο της Παιδείας. Με τη μάθηση «δι-
πλού βρόγχου», που είναι ένας δυνητικός φορέας αποσταθεροποίησης και «επανάστα-
σης», θα αναθεωρεί τα νοητικά του μοντέλα και θα συνεχίσει να διαφοροποιείται και 
να καινοτομεί (Μαλαβάκης, 2012: 23-25). Ιδωμένη από τη θέση της δημιουργίας ορ-
γανωσιακής γνώσης, η μάθηση διπλού βρόγχου δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο, δύ-
σκολο εγχείρημα, αλλά μια καθημερινή δραστηριότητα, η οποία δημιουργεί συνεχώς 
νέα γνώση, ανακατασκευάζει υπάρχουσες προσεγγίσεις, πλαίσια, ή παραδοχές σε κα-
θημερινή βάση (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001: 247-248). Τα δυνητικά οφέλη που θα 
προκύψουν από τη συνεχή μάθηση είναι η ανάπτυξη της συστημικής σκέψης, η αυτο-
γνωσία, η ευαισθητοποίηση στις αλλαγές και η τελική μετατροπή της σχολικής μονά-
δας σε ένα καινοτόμο και ευφυές σχολείο. 

Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης (Δ.Κ.Μ.) – Πρόταση ανάπτυξης της ικανό-
τητας των σχολείων και των εκπαιδευτικών για βελτίωση της μάθησης 

Η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, ως μέσο συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των σύγχρονων εκπαιδευτικών και του σχολείου, παρουσιάζει πολλά πλε-
ονεκτήματα, όπως τη γεωγραφική ελευθερία, τη χρονική ευελιξία, τη μαθητοκεντρική 
δομή και προσαρμογή στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου (εκπαι-
δευτικού, μαθητή, γονέα, πολίτη). Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης (Δ.Κ.Μ.), ως 
η πιο σύγχρονη τάση στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, παρέχουν έναν καινοτόμο, ευ-
έλικτο και πολλά υποσχόμενο τρόπο εκπαίδευσης, κατάρτισης, διάχυσης γνώσεων, 
βελτίωσης της μάθησης, αλλά και επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφε-
ρόμενων μελών. Επίσης προσφέρουν το αντιστάθμισμα στο αίσθημα απομόνωσης που 
νιώθουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι πολίτες απομονωμένων περιοχών.  

Ο πιο διαδεδομένος ορισμός των διαδικτυακών κοινοτήτων ανήκει στον Rheingold, ο 
οποίος τις προσδιορίζει ως «πολιτιστικές συναθροίσεις που προκύπτουν όταν μια κρί-
σιμη μάζα ατόμων διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα επικοινωνία μέσα από τον 
κυβερνοχώρο». Έτσι, μια διαδικτυακή κοινότητα είναι ένα σύνολο ατόμων που μπο-
ρούν να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσουν ιδέες μέσω των δικτύων υπολογιστών. Οι 
Δ.Μ.Κ μπορούν να αναλυθούν σε τρείς διαστάσεις: την τεχνολογική, την εκπαιδευτική 
και την κοινωνική. 
• Η τεχνολογική διάσταση περιλαμβάνει τις τεχνολογίες που στηρίζουν την ύπαρξη 

αυτών των μαθησιακών περιβαλλόντων.  
• Η εκπαιδευτική διάσταση αναφέρεται στις εξελιγμένες παιδαγωγικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός της μάθησης. 
• Η κοινωνική διάσταση αναφέρεται στο γεγονός της ύπαρξης μιας κοινότητας, μιας 

συνεύρεσης ανθρώπων που αναπτύσσουν ένα δίκτυο σχέσεων και κανόνων (Oren et 
all, 1998: 33-34).  

Μια Δ.K.M. απαιτεί την ύπαρξη των εξής στοιχείων (Preece, 2000: 142-145): 
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Ένα ικανό πλήθος ατόμων, τα οποία μέσω της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης προ-
σπαθούν να ικανοποιήσουν δικούς τους στόχους ή να συμμετέχουν με συγκεκριμένους 
ρόλους στην επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού. Επίσης μια συγκεκριμένη θεματολο-
γία/σκοπός, όπως κοινά ενδιαφέροντα, αναγνωρίσιμες ανάγκες ή κοινές υπηρεσίες που 
παρέχει το λόγο ύπαρξης της κοινότητας. Επιπρόσθετα καθορισμένες πολιτικές λει-
τουργίας, όπως ορισμένες ή συμφραζόμενες παραδοχές, πρωτόκολλα επικοινωνίας και 
κανόνες για την καθοδήγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας 
και τέλος το τεχνολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει τη λειτουργία της κοινότητας. 

Για τη δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Μαθησιακής Κοινότητας στο χώρο της Παι-
δείας, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση. 
Καταρχήν απαιτείται η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία μιας Δ.Κ.Μ., η οποία θα συνδυάζει τις 
ιδιότητες και λειτουργίες τόσο μιας Μαθησιακής Κοινότητας, όσο και μιας Κοινότητας 
Πρακτικών. Εργαζόμενοι με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μοιράζονται τη γνώση 
τους με συναδέλφους τους που επιθυμούν νέες γνώσεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 
ικανότητας των ατόμων για βελτίωση της μάθησης (Λόη & Αποστολάκης, 2005: 113-
115). Η Δ.Κ.Μ. θα λαμβάνει υπόψη της και την ιδιαίτερη δομή του συστήματος Εκ-
παίδευσης (βαθμίδες, εμπλεκόμενοι κ.λ.π.). Το πρώτο βήμα πριν το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει μια έρευνα πεδίου, προκειμένου να διαπιστωθούν 
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων στην κοινότητα. Στην κοινότητα αυτή 
θα συμμετέχουν λειτουργοί της Παιδείας (Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, 
Σχολικοί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Προ-
σχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί των σχολι-
κών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξειδι-
κευμένοι επιστήμονες, γονείς, μαθητές). Αυτοί μπορούν να δρουν είτε ως εκπαιδευτές, 
είτε ως απλοί επισκέπτες, στην περίπτωση που θέλουν να ενημερωθούν, αλλά και ως 
πολίτες που έχουν ανάγκη εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε σχετικά θέματα. Η Δ.K.M. 
θα αποτελείται από τέσσερις υποκοινότητες, ανάλογα με τους συμμετέχοντες στους 
οποίους απευθύνεται (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί, μαθητές, γονείς-πολίτες) και το είδος 
των μαθησιακών αντικειμένων και πληροφοριών που θα πραγματεύεται η κάθε μία. Η 
δομή αυτή απεικονίζεται στο Γράφημα 2: 

 
Γράφημα 2: Η δομή της Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης για την Παιδεία  
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Η κοινωνική διάσταση της Δ.Κ.Μ. καθορίζεται από το ρόλο που θα έχει κάθε μέλος 
μέσα σε αυτή. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλη με 
πλήρη δικαιώματα σε συγκεκριμένη υποκοινότητα, ανάλογα με την ειδικότητά τους, 
αλλά θα μπορούν να συνδεθούν και ως επισκέπτες σε άλλη υποκοινότητα. Η ανάπτυξη 
ενός τέτοιου περιβάλλοντος συνεπικουρείται από τις νέες μαθησιακές τάσεις, οι οποίες 
υπαγορεύουν τη μετατόπιση από τη δασκαλοκεντρική προς τη μαθητοκεντρική προ-
σέγγιση, από τη «διδασκαλία» στη μάθηση, από την εξατομικευμένη μάθηση στη μά-
θηση που οικοδομείται σε ένα περιβάλλον συνεργασίας (Ζοπουνίδης, 2007:95-96). 

Μοντέλο Σχεδιασμού μιας Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης 

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και όποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
«προσχωρήσουν» στην κοινότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα. Τα Πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι οι «μηχανές» 
της κοινότητας. Συγκεντρώνουν τις ενότητες στα στοχοθετημένα προγράμματα και κα-
θοδηγούν τους εκπαιδευόμενους αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη «Διοίκηση» της κοι-
νότητας.  

 
Γράφημα 3: Διαδικτυακή Κοινότητα Μάθησης  

Για την κοινότητα που αναπτύσσεται, πρέπει να επιτευχθεί η αρμονική συνεργασία 
όλων των μελών. Οι χρήστες θα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Διαχειριστές, 
Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενοι και Επισκέπτες Το σύστημα πρέπει να εξετάσει τις ιδιαί-
τερες ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευόμενων (Jarvis, 2004:82-83). Η κοινό-
τητα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόσει το περιεχόμενο και τις σειρές μαθημάτων 
στις αλλαγές του περιβάλλοντος εργασίας των εκπαιδευομένων. Μια βάση «προφίλ» 
στην οποία καταγράφονται οι δεξιότητες των μελών, οι ανάγκες και οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι είναι πολύ χρήσιμη για την ανάπτυξη δυναμικών σχεδίων σειρών μαθημάτων. 

Μια «βάση γνώσεων» (Sampson, 2005:207-209), περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό που 
περιέχει εκτός των άλλων, τα σενάρια σειράς μαθημάτων, εκπαιδευτικές λύσεις, εκθέ-
σεις αξιολόγησης προγράμματος, απαντήσεις στους χρήστες κ.λ.π. Τα εκπαιδευτικά 
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προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν τα επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα μάθη-
σης (reusable learning objects) που μπορούν να επανασυντεθούν εύκολα για τις ανά-
γκες συγκεκριμένων εκπαιδευόμενων. Πρόσθετο υλικό κατάρτισης μπορεί να ενσωμα-
τωθεί στην κοινότητα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη, μόνο μετά από αξιολόγηση. Μια 
μαθησιακή κοινότητα τελικά, εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα των μελών 
να συνεργαστούν. Είναι ουσιαστικό να χτιστεί ένα περιβάλλον συνεργασίας και να εν-
θαρρυνθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της διαδικτυακής μαθησιακής κοινό-
τητας μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων των ομάδων που συμμετέχουν στη μαθη-
σιακή κοινότητα.  

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στη 
συνολική διάπλαση της προσωπικότητάς των νέων και στη διαμόρφωση ενός συστή-
ματος αξιών και αρχών με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη των νέων ανθρώπων στο 
σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Παράλ-
ληλα με την παροχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών λειτουργεί και ως βασικός συν-
δετικός παράγοντας με την αγορά εργασίας, με την επαγγελματική πορεία και ανέλιξη 
του ατόμου. Συνεπώς, οφείλει να παρέχει υψηλού επιπέδου γενική παιδεία, αλλά και 
να θέτει τις βάσεις για κατάλληλη εξειδίκευση που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβολές της αγοράς εργασίας. Είναι πολύ σημα-
ντικό όσοι κινούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης να αναζητούν διαρκώς τις «εξελίξεις» 
που διαμορφώνουν το νέο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα σ’ αυτό, ο 
εκπαιδευτικός, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπρο-
σαρμόζει και να εμπλουτίζει τις ικανότητες που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες και ταυ-
τόχρονα να διατηρεί τις πάγιες αξίες που είναι σύμφωνες με το λειτούργημά του. 

Για να πετύχει ο εκπαιδευτικός στο ρόλο του ως διαχειριστή της μάθησης, εκτός του 
ότι πρέπει να κατέχει σε βάθος το επιστημονικό αντικείμενο, πρέπει να διαθέτει και 
ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και αξιολόγησης. Το προφίλ του σύγχρονου εκ-
παιδευτικού θα πρέπει να αποτελεί σύνθεση του εκπαιδευτικού-επιστήμονα με άρτια 
θεωρητική κατάρτιση στο γνωστικό του αντικείμενο και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, 
του εκπαιδευτικού-παιδαγωγού με ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και του εκπαιδευτι-
κού-λειτουργού που επιτελεί μια κοινωνική αποστολή συντελώντας στην προσαρμογή 
και την ένταξη των νέων ατόμων στην υφιστάμενη πραγματικότητα. 

Η επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται άμεσα και από την ομαλή και αποδο-
τική λειτουργία των σχολικών μονάδων και των αντίστοιχων διοικητικών μηχανισμών 
οργάνωσης και συντονισμού του έργου τους. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της χρηστής και αποτελεσματικής Διοίκησης της 
Εκπαίδευσης και στην κατάλληλη προετοιμασία των στελεχών της για να αντεπεξέλ-
θουν επιτυχώς στο διοικητικό ρόλο και τις διοικητικές αρμοδιότητες που αναλαμβά-
νουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας ή και ως στελέχη διοικητικών υπηρεσιών 
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της Εκπαίδευσης. Προκειμένου ο Εκπαιδευτικός να λειτουργεί και ως «καλός μάνα-
τζερ» εκτελώντας με επιτυχία τα διοικητικά του καθήκοντα, χρειάζεται να διευρύνει 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στον τομέα του δημοσίου μάνατζμεντ και ειδικότερα 
σε θέματα όπως η ηγεσία, η χρηστή διοίκηση σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας 
και της διαφάνειας, η χάραξη και η εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών, η διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείριση κρίσεων και επίλυση συγκρούσεων, η παρακο-
λούθηση και η αξιολόγηση του παραγόμενου έργου, η οικονομική διαχείριση. 

Σύμφωνα µε επικρατούσες διεθνώς επιστημονικές αντιλήψεις (και τη σχετική ερευνη-
τική βιβλιογραφία), οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούνται επαρκώς προετοιμασμένοι με 
βάση τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο για τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Στην 
ελληνική πραγματικότητα δέχονται µια ταχύρρυθμη εισαγωγική επιμόρφωση, αλλά 
δεν υποστηρίζονται, μέχρι σήμερα, από «Μέντορα», παρά τις προβλέψεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Σύστημα συστηματικής επιμόρφωσης και επαγγελματικής στήριξης και 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης δεν υφίσταται. Η 
επιμόρφωση που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς δεν έχει συνέχεια, είναι περιστα-
σιακή, πολλές φορές δεν είναι εστιασμένη στις ιδιαιτερότητες των ίδιων και της σχολι-
κής μονάδας και δεν απευθύνεται σε όλους (επηρεάζεται ιδιαίτερα από γεωγραφικές 
ανισότητες «πόλης - επαρχίας»).  

Ο εκπαιδευτικός στην επιτέλεση του έργου του εξαρτάται άμεσα από τα δεδομένα του 
σχολείου (υποδομές και μέσα), είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψη του τις ειδικές 
συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας (π.χ. στο 
Γενικό Λύκειο η κοινωνία πιέζει τον εκπαιδευτικό σε διδασκαλία προσαρμοσμένη στις 
απαιτήσεις των πανελληνίων εξετάσεων) και διαθέτει ένα «βαθμό ελευθερίας», ώστε 
να συνθέτει και να προσαρμόζει το έργο του στις απαιτήσεις της τάξης και τις ιδιαιτε-
ρότητες των μαθητών. Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματώνεται µε διαφορετικές 
προϋποθέσεις, με διαφορετικό τρόπο, από διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετι-
κούς μαθητές, σε διαφορετικά σχολεία της χώρας και παράγει διαφορετικά αποτελέ-
σματα. Άρα το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η βελτίωση της ποιότητας γενικά, αλλά η 
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου κάθε συγκεκριμένου σχολείου της 
χώρας και από κάθε έναν εκπαιδευτικό. Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί 
ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την επιμορφωτική διαδι-
κασία (ανάπτυξη και βελτίωση της μάθησης) αντιμετωπίζουν εμπόδια και δυσκολίες 
που προκύπτουν κυρίως από τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, από το μη ενδιαφέρον μαθησιακό περιεχόμενο των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, από τη μη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, οργάνωσης, 
υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος, από τη χρησιμοποιούμενη διδακτική 
τεχνική της εισήγησης, από το αρνητικό μαθησιακό κλίμα που δημιουργείται από τη 
στάση και τη συμπεριφορά του επιμορφωτή, καθώς και από τις οικογενειακές και άλλες 
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις (Ευθυμίου, 2010:11-12). Η συμβολή του Σχολικού Συμ-
βούλου ειδικότητας, αλλά και του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύ-
νης στην ανάπτυξη της ικανότητας των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών για 
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τη βελτίωση της μάθησης κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση αναγκαία, καθοριστική 
και επιβεβλημένη.  

Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν ένα τρόπο εκπαίδευσης για την επί-
λυση πολλών από τα προβλήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και εκπαίδευσης που συ-
ναντώνται στο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Αποτελούν ένα κριτικό-στοχαστικό μο-
ντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, που συνδέει την επιμορφωτική και 
ερευνητική-διδακτική διαδικασία με το περιεχόμενο της μάθησης και τον πραγματικό 
κοινωνικό κόσμο. Η απαιτούμενη τεχνολογία υπάρχει και είναι διαθέσιμη, με συνεχώς 
χαμηλότερα κόστη. Ο ανθρώπινος παράγοντας, η οργάνωση και η διοίκηση είναι ανα-
γκαίο να γίνουν πιο ευέλικτοι για να είναι η Δ.Κ.Μ. λειτουργική και βιώσιμη και να 
αποτελέσει πραγματικό εργαλείο και όχι άσκοπη κατασπατάληση οικονομικών πόρων, 
ανθρώπινου δυναμικού και του χρόνου των λειτουργών της Εκπαίδευσης. Μετά την 
υλοποίηση της Δ.Κ.Μ, καλό θα είναι να δοθούν στους λειτουργούς του χώρου, αλλά 
και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους τα απαραίτητα κίνητρα για τη συμμετοχή σε 
αυτή, αλλά και την εφαρμογή των γνώσεων και πρακτικών που αποκτούν στο πλαίσιο 
της. Επίσης, θα πρέπει να οργανωθεί εκτενής εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών 
(από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) για την ύπαρξή της, αλλά και τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίσουν από τη χρήση της. 

 Το μοντέλο του «Κύκλου Μάθησης» που προτείνεται, στηρίζεται και αναπτύσσεται 
μέσω της Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης και αποτελεί ένα «εκπαιδευτικό συμβό-
λαιο», το οποίο αποσκοπεί στην σταδιακή διαμόρφωση μιας κουλτούρας μάθησης, η 
οποία σήμερα λείπει από τη χώρα. Η εφαρμογή του μοντέλου θεμελιώνεται στις αρχές 
της εμπιστοσύνης, της ευθύνης, της δικαιοσύνης και της επαγγελματικής δεοντολογίας, 
που θα αναπτύξει το «σώμα» των εκπαιδευτικών και θα συνδέεται µε πρακτικούς και 
επιστημονικούς τρόπους συνεχούς βελτίωσής τους, ιδιαίτερα μέσω της συνεχούς επι-
μόρφωσης, της αναμόρφωσης των εκπαιδευτικών εργαλείων και μέσων και της ανα-
συγκρότησης των εκπαιδευτικών θεσμών.  
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Περίληψη 

Το μάθημα των μαθηματικών αποτελεί ένα κύριο και βασικό γνωστικό πεδίο στην εκ-
παίδευση, που όμως επειδή θεωρείται δύσκολο, δημιουργεί άγχος τόσο στους εκπαι-
δευτικούς, όσο και στους μαθητές. Το μάθημα των εικαστικών από την άλλη, αποτελεί 
πηγή ευχαρίστησης και δημιουργικότητας, αλλά δεν θεωρείται βασικό μάθημα και γι’ 
αυτό το λόγο καταστρατηγείται από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, χρησιμοποιούν την 
ώρα των εικαστικών, ως φροντιστηριακή, για επιπλέον εξάσκηση στα μαθηματικά. Στο 
κεφάλαιο που ακολουθεί, συνδέουμε αυτά τα –φαινομενικά- διαφορετικά πεδία και 
προτείνουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή ποιοτικών εικαστικών δραστηριοτήτων, 
ως μέσο για τη δημιουργική ενασχόληση των μικρών παιδιών με την τέχνη, αλλά και 
την εξάσκησή τους με ποικίλες μαθηματικές έννοιες. Αναγνωρίζοντας την αισθητική 
και παιδαγωγική αξία της τέχνης, η ώρα των εικαστικών δεν πρέπει είναι φροντιστη-
ριακή άλλων μαθημάτων, αλλά δημιουργική, ανακαλυπτική, γεμάτη πολύτιμες διαθε-
ματικές γνώσεις και εμπειρίες. 

Λέξεις-Kλειδιά: Εικαστική Αγωγή, Εικαστικές και Μαθηματικές έννοιες, Διαθεματι-
κότητα 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία εκπηγάζει από ένα φαινόμενο που παρατηρείται στον εκπαιδευτικό 
χώρο και ειδικότερα μέσα στη σχολική τάξη και αφορά στις μαθησιακές περιοχές των 
εικαστικών και των μαθηματικών για την πρωτοσχολική ηλικία. Παρότι τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών στη χώρα μας (2003 & 2011), προτείνουν τη διαθεματική προ-
σέγγιση και την ολιστική θέαση της γνώσης (Vaideanu, 1987, Nicholson, 1984), εν 
τούτοις, τα όρια μεταξύ των μαθησιακών περιοχών παραμένουν ακόμα σταθερά και 
αδιάρρηκτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ποικίλες παρεξηγήσεις 
στον πληθυσμό των εκπαιδευτικών, σε θέματα που αφορούν στη διδακτική μεθοδολο-
γία και τους τρόπους εργασίας μέσα στην τάξη. Παρατηρούμε λοιπόν ότι: α. Οι εκπαι-
δευτικοί της δημοτικής εκπαίδευσης, εγκλωβισμένοι στις επιταγές του αναλυτικού 
προγράμματος από τη μια και του ωρολογίου προγράμματος από την άλλη, κλυδωνί-
ζονται ανάμεσα στο τι οφείλουν να πράξουν και στο τι είναι εφικτό να πράξουν, με 
δεδομένο το χρονικό όριο που τους θέτει το 45λεπτο για κάθε μάθημα και η προτεινό-
μενη ύλη που πρέπει να καλύψουν έως το τέλος της σχολικής. χρονιάς. β. Θεωρούν ως 
πιο σημαντικά μαθήματα τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά και προσπαθούν να καλύ-
ψουν την ύλη αυτών των μαθημάτων, χρησιμοποιώντας καταχρηστικά τις ώρες που 
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αναλογούν σε άλλα μαθησιακά πεδία όπως τα εικαστικά και τη μουσική, για να εξα-
σκήσουν περισσότερο τους μαθητές τους στην «επιστημονική» γνώση, αδικώντας κα-
τάφορα την αισθητική παιδεία και μαζί με αυτήν, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και 
την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Και γ. Τα εικαστικά, τα χρησιμοποιούν –όταν 
τα χρησιμοποιούν- ως συμπλήρωμα για τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία π.χ. να φτιάξουν 
μια μακέτα σε ένα πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, να φτιάξουν σήματα κυκλοφο-
ρίας, και αυτή τη δράση την αποκαλούν λανθασμένα, εικαστική.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, μας επέβαλαν να «αντιδράσουμε» και να προσπαθήσουμε 
να πείσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα, να δει με άλλα μάτια την εικαστική αγωγή. 
Να ανατρέψουμε δηλαδή, τις λανθασμένες απόψεις που έχουν μετατραπεί σε «παρα-
δοσιακή» εργασία μέσα στα σχολειά μας, χωρίς προβληματισμό και αμφισβήτηση και 
διαιωνίζουν μια ελλιπή εικαστική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθι-
στώντας τα παιδιά μας και αυριανούς πολίτες της χώρας του φωτός, ως εξειδικευμένους 
επιστήμονες, αλλά όχι δημιουργικούς ανθρώπους με πνευματική και αισθητική παιδεία 
(Kooll, 1997). Παρότι το φάσμα της προηγούμενης διαπίστωσης είναι ευρύ και καλύ-
πτει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εμείς επιλέξαμε να ασχοληθούμε και να εμβα-
θύνουμε στην πρωτοσχολική ηλικία, για τους εξής λόγους: α. αυτή η ηλικιακή ομάδα 
ανήκει στα ενδιαφέροντα και το επαγγελματικό μας πεδίο και β. τα παιδιά της α’ τάξης 
δημοτικού, βιώνουν μέσα σε ένα χρόνο τις δραματικές αλλαγές της μετάβασης από τη 
μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη. Και παρότι το υπουργείο παιδείας προτείνει ε-
νιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για τις δυο βαθμίδες (νηπιαγωγείο και δημο-
τικό), τα όρια ανάμεσά τους παραμένουν σταθερά και «προσαρμόζονται» τα πρωτάκια 
απότομα, στη στείρα εκμάθηση γνωστικών δεξιοτήτων. Από τις γνωστικές δεξιότητες, 
επιλέξαμε να μελετήσουμε και ερευνήσουμε αυτές που ανήκουν στο επιστημονικό πε-
δίο των μαθηματικών, γιατί: α. τα μαθηματικά αποτελούν ένα κύριο και βασικό γνω-
στικό πεδίο που θεωρείται δύσκολο και δυσνόητο, β. οι εκπαιδευτικοί της δημοτικής 
εκπαίδευσης αγωνιούν να καλύψουν την προτεινόμενη ύλη για τα μαθηματικά και δεν 
ασχολούνται –πλην ολίγων- με τα εικαστικά που αγαπούν τόσο πολύ τα παιδιά και γ. 
τα μαθηματικά και τα εικαστικά, παρότι ανήκουν σε διαφορετικά πεδία, εν τούτοις 
συνδέονται άμεσα με τρόπο αξιοθαύμαστο και αλληλένδετο, τόσο, που πολλοί μαθη-
ματικοί πρεσβεύουν ότι τα μαθηματικά είναι τέχνη, και πολλοί εικαστικοί, ότι η τέχνη 
είναι μαθηματικά (Kent, 1995). Οι διαπιστώσεις και οι προβληματισμοί που αναφέρ-
θηκαν πρωτύτερα, μας ώθησαν να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε ένα πειραματικό 
σχέδιο δράσης, για την α’ δημοτικού. Η επιθυμία μας είναι να συνδέσουμε τα εικαστικά 
με τα μαθηματικά μέσα σε ποιοτικές και πλήρεις εικαστικές δραστηριότητες και να 
αποδείξουμε ότι η εκμάθηση και εμπέδωση των μαθηματικών εννοιών, μπορεί να γίνει 
με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, χωρίς την καταστρατήγηση της ώρας των εικα-
στικών. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού σχεδίου (όπως θα δούμε παρακάτω), επι-
βεβαιώνουν την άποψη, ότι η διαθεματική συνεργασία της εικαστικής τέχνης και των 
μαθηματικών, μπορεί να επιφέρει στα παιδιά μας και το τερπνό και το ωφέλιμο 
(Frydman & Bryant, 1988).  
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Η γενική διατύπωση της έρευνας  

Τα προαναφερθέντα φαινόμενα που παρατηρούνται στον εκπαιδευτικό χώρο, μας προ-
βλημάτισαν και τα επιμερίσαμε σε τρεις κύριους θεματικούς άξονες, οι οποίοι αποτέ-
λεσαν και τα τρία κύρια δεδομένα της έρευνας που υλοποιήσαμε:  
1. Η δυσκολία κατανόησης των μαθηματικών εννοιών.  
2. Η καταστρατήγηση της ώρας των εικαστικών. και  
3. Ο τρόπος διαπραγμάτευσης των εικαστικών δραστηριοτήτων.  

Για το λόγο αυτό, προβήκαμε σε μια προέρευνα για να καταγράψουμε τη γνώμη των 
εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως προς την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, σε 
ποιους λόγους οφείλονται αυτές οι δυσκολίες και επιπλέον, αν υπάρχει η δυνατότητα 
διαθεματικής σύνδεσης των εικαστικών με τα μαθηματικά, καθώς και τον τρόπο υλο-
ποίησης των εικαστικών δραστηριοτήτων.  

Ο πληθυσμός και το δείγμα της προέρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο, το οποίο καταρτιζόταν από ερωτή-
σεις πολλαπλής επιλογής (Βάμβουκας, 1998) και δόθηκε στους εκπαιδευτικούς πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στους στόχους και την προτεινόμενη 
ύλη του αναλυτικού προγράμματος για τα μαθηματικά για την α’ δημοτικού και οι ε-
ρωτώμενοι, έπρεπε να επιλέξουν αποκλειστικά μία απάντηση σε κάθε ερώτηση. Στο 
τέλος, είχαν τη δυνατότητα να προσθέσουν και την προσωπική τους άποψη, αν δεν 
καλύπτονταν από τις προτεινόμενες ερωτήσεις. Οι δάσκαλοι απάντησαν σύμφωνα με 
την προσωπική τους άποψη. Το δείγμα της έρευνας ήταν τυχαίο και αποτελούνταν από 
100 δασκάλους της Μακεδονίας.  

Αποτελέσματα της προέρευνας 

Οι απαντήσεις των δασκάλων επιβεβαίωσαν τα δεδομένα της έρευνας και μας βοήθη-
σαν να καταλήξουμε στις παρακάτω παρατηρήσεις: 

Οι πιο εύκολες μαθηματικές έννοιες θεωρούνται, η απαγγελία και η ανάγνωση των 
αριθμών καθώς και η αναγνώριση των σχημάτων. Οι χωρικές έννοιες, η συμμετρία, η 
αναγνώριση αριθμητικών και γεωμετρικών μοτίβων θεωρούνται αρκετά δύσκολες έν-
νοιες, όχι όμως σε υπερβολικό βαθμό και οι πιο δύσκολες μαθηματικές έννοιες, είναι 
αυτές του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης καθώς και η κατανόηση της έννοιας της 
μάζας και του χρόνου. 

Η πλειοψηφία των δασκάλων χρησιμοποιεί για τα μαθηματικά κατά πρώτο λόγο τα 
σχολικό εγχειρίδιο και το χρησιμοποιεί ως κύριο εποπτικό και παιδαγωγικό μέσο και 
κατά δεύτερο λόγο, το υλικό που υπάρχει μέσα στην τάξη (άβακας κ.ά.). 
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Η πλειοψηφία των δασκάλων θεωρεί ως κυριότερους αρνητικούς παράγοντες για την 
κατανόηση των μαθηματικών εννοιών το λιγοστό χρόνο που αποδίδεται για τα μαθη-
ματικά. Θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την κατανόηση και εκμάθηση 
των μαθηματικών εννοιών και αυτό αιτιολογεί το φαινόμενο, να χρησιμοποιούν κατα-
χρηστικά τις ώρες των καλλιτεχνικών μαθημάτων για περαιτέρω εξάσκηση. Αρνητικό 
παράγοντα επίσης, θεωρούν την έλλειψη της σύνδεσης των μαθηματικών με άλλα γνω-
στικά αντικείμενα (διαθεματικότητα). 

Η πλειοψηφία των δασκάλων θεωρούν ότι τα μαθηματικά συνδέονται διαθεματικά με 
όλα τα μαθήματα και κορυφαία θέση στις προτιμήσεις των δασκάλων για τη διαθεμα-
τική σύνδεση των μαθηματικών, κατέχουν τα εικαστικά. 

Γενικές παρατηρήσεις 

Η διαθεματικότητα πλέον έγινε κοινή συνείδηση όλων των εκπαιδευτικών, και όλοι 
έστω και θεωρητικά, πρεσβεύουν ότι όλα τα μαθήματα μπορούν να συνδυαστούν και 
συνδεθούν μεταξύ τους (Hausfather, 1996, Bailey, 1996).  

Τα εικαστικά, που είναι η μαθησιακή περιοχή που μας ενδιαφέρει, κατέχουν την πρώτη 
θέση στις επιλογές των δασκάλων για την εμπλοκή και σύνδεσή τους με τα μαθημα-
τικά, αλλά όταν ρωτήθηκαν με ποιο τρόπο υλοποιούν μια εικαστική δραστηριότητα: α. 
Οι περισσότεροι δάσκαλοι παρότι γνώριζαν τα διδακτικά εγχειρίδια των εικαστικών, 
εν τούτοις δεν τα χρησιμοποιούσαν και β. Η συνηθέστερη απάντηση των δασκάλων 
ήταν, ότι καλούν τα παιδιά να δημιουργήσουν με ποικίλους τρόπους και κυρίως με 
ζωγραφική, χωρίς να εντάσσουν στη μαθησιακή διαδικασία τις προσεγγίσεις έργων τέ-
χνης, τις επισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους και τον αναστοχασμό. Τε-
λειώνοντας, οι Νέες Τεχνολογίες αξιοποιούνται ελάχιστα στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία στην α’ τάξη του δημοτικού. 

Επίσης, παρά την παραδοχή των εκπαιδευτικών για τη σχέση των εικαστικών με τα 
μαθηματικά, στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, οι πολλαπλές κοινές σχέσεις των 
μαθηματικών και των εικαστικών τεχνών δεν αξιοποιούνται δημιουργικά στην ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων μάθησης και διδασκαλίας και μάλιστα πολλές φορές μεταβάλ-
λονται σε πηγές σύγχυσης μεταξύ μαθηματικής γνώσης και καλλιτεχνικής έκφρασης, 
εξαιτίας όχι μόνο των επιλογών των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βι-
βλίων, αλλά και των διδακτικών πρακτικών. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, σε συνδυασμό με τις πολλές έρευνες και τα άρθρα ειδικών 
επιστημόνων για τη σχέση των μαθηματικών και της εικαστικής τέχνης, αλλά και το 
δικό μας ενδιαφέρον τόσο για τα εικαστικά όσο και για τα μαθηματικά στην πρωτο-
σχολική ηλικία, μας ώθησαν να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την παρούσα διδα-
κτική παρέμβαση. 
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Η Διδακτική Παρέμβαση 

Με τη διδακτική παρέμβαση, προσπαθήσαμε να επιτύχουμε ένα γόνιμο συνδυασμό των 
εικαστικών τεχνών και των μαθηματικών. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάσαμε και υλοποι-
ήσαμε 42 εικαστικές δραστηριότητες, οι οποίες αναλογούν περίπου στις ώρες των ει-
καστικών ετησίως για την εν λόγω τάξη και εμπεριέχουν τις βασικές διδακτικές αρχές 
και των δύο μαθησιακών περιοχών σε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική διδακτική 
πρόταση.  

Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε είναι: α. Εφαρμοσμένη, γιατί είχε προκαθορισμένο 
πρακτικό σκοπό και απέβλεπε στην πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων 
και θεωριών, β. Έρευνα Δράσης, γιατί ακολούθησε ένα προκαθορισμένο σχέδιο, με 
προσδιορισμό ορισμένων μεταβλητών (μαθησιακών στόχων) και επιδίωκε τη συμμε-
τοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 
μέλη της ομάδας συμμετείχαν πλήρως και ισότιμα στην πειραματική διαδικασία και η 
ερευνήτρια υπήρξε, ένας δεσμευμένος μέτοχος της διαδικασίας, που συμμετείχε χωρίς 
να αποστασιοποιείται (Βάμβουκας, 1999). Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε είναι η 
πειραματική (Strauss, 1987). Διήρκεσε μία σχολική χρονιά σε συγκεκριμένες α’ τάξεις 
δημοτικού. Υλοποιήθηκε στο φυσικό περιβάλλον της τάξης, και κατά το τέλος αυτής, 
εξήχθησαν πορίσματα, συγκρίσεις και μετρήσεις των πορισμάτων. Για την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήσαμε κατά κύριο λόγο τη σημειωτική ανάλυση 
(Panofsky, 1977, Kress & Leeuwen, 1996, Martin, 1985).  

Το περιεχόμενο του υλικού μας ταξινομήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε 5 κατηγορίες, οι 
οποίες αντιστοιχούν στους 5 άξονες των μαθηματικών, έτσι όπως αναφέρονται στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών (2011) και είναι οι εξής:  

1. Αριθμοί και πράξεις: Φυσικοί αριθμοί ως το 100 και πράξεις (ανάγνωση και γραφή 
των αριθμών μέχρι το 100, αναγνώριση ποσοτήτων, καταμέτρηση, διάταξη ποσοτή-
των και αριθμών, πρόσθεση και αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση). 

2. Εισαγωγή στην Αλγεβρική σκέψη: Κανονικότητες και ισότητες (κανονικότητες, συ-
ναρτήσεις, ανισότητες-ισότητες). 

3. Χώρος και Γεωμετρία: Προσανατολισμός στο χώρο, γεωμετρικά σχήματα, μετασχη-
ματισμοί και οπτικοποίηση (θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές, ανάγνωση χαρτών, 
δόμηση χώρου και συντεταγμένες, γεωμετρικά σχήματα, μετασχηματισμοί και συμμε-
τρία, οπτικοποίηση και χωρικός συλλογισμός). 

4. Μετρήσεις: Εισαγωγή στη μέτρηση μήκους, επιφάνειας, όγκου και χωρητικότητας 
(τυπικά και μη τυπικά όργανα μέτρησης κ.λπ.). 

5. Στοχαστικά Μαθηματικά: Οργάνωση δεδομένων και εισαγωγή στην πιθανότητα 
(στατιστική, πιθανότητες). 

Επειδή η έρευνά μας είναι ποιοτική, θεωρήσαμε ως μονάδες μέτρησης, καθετί που θε-
ωρείται ενδιαφέρον για το θέμα μας, ανεξάρτητα από τη συχνότητα που παρουσιά-
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στηκε (οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν και κατα-
νόησαν μια μαθηματική έννοια). Για το λόγο αυτό, καταγράψαμε ξεχωριστά την κάθε 
δραστηριότητα και την αναλύσαμε σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κα-
θεμιάς.  

Αποτελέσματα της Διδακτικής Παρέμβασης 

Στη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, τα παιδιά γνώρισαν 31 καλλιτέχνες και 84 
έργα τέχνης και δημιούργησαν συνολικά 610 έργα (σχέδια, ζωγραφιές, κατασκευές, 
υφαντά κ.λπ.). Μετά την καταχώρηση των στοιχείων και τη συσχέτιση αυτών με τους 
5 άξονες των μαθηματικών, και αφού έγινε επεξεργασία και σημειολογική ανάλυση 
των αποτελεσμάτων προβαίνουμε στις παρακάτω παρατηρήσεις σύμφωνα με το γρά-
φημα 1.:  

 
Γράφημα 1. Συσχέτιση των 3 φάσεων με τις μαθηματικές έννοιες 

Ερμηνεύοντας το γράφημα 1, το οποίο καταγράφει τη συσχέτιση των εικαστικών δρα-
στηριοτήτων με τις μαθηματικές έννοιες, καταλήγουμε στις παρακάτω παρατηρήσεις: 

• Ο 1ος μαθηματικός άξονας που αφορά στους αριθμούς και τις πράξεις κατέχει πο-
σοστό 82,29% συσχέτισης με τις εικαστικές δραστηριότητες.  

• Ο 2ος άξονας των μαθηματικών που αφορά στην εισαγωγή στην αλγεβρική σκέψη, 
παρουσιάζει συσχέτιση με τις εικαστικές δραστηριότητες σε ποσοστό 60,98%. 

• Ο μαθηματικός άξονας που παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό συσχέτισης με τις 
εικαστικές δραστηριότητες είναι ο 3ος άξονας-τροχιά που αφορά στο χώρο και τη 
γεωμετρία (96,22 %), φαινόμενο που αποδεικνύει την άμεση σχέση των μορφικών 
στοιχείων με τη γεωμετρία και τους κανόνες που τη διέπουν. 

• Ο 4ος άξονας των μαθηματικών που αφορά στις μετρήσεις, παρουσιάζει συσχέτιση 
με τις εικαστικές δραστηριότητες σε ποσοστό 69,34% και 
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• Ο 5ος άξονας, που αφορά στα στοχαστικά μαθηματικά, παρουσιάζει συσχέτιση με 
ποσοστό 60,59%, προσφέροντας ευκαιρίες οργάνωσης της γνώσης, εξαγωγή συ-
μπερασμάτων και καλλιέργειας της κριτικής σκέψης. 

Τα παραπάνω ποσοστά συσχέτισης, αποδεικνύουν ότι: προσπαθώντας το παιδί να δη-
μιουργήσει ένα έργο, χωρίς να το καταλάβει, μπαίνει στη διαδικασία να οργανώσει το 
υλικό του, να καταστρώσει ένα σχέδιο δράσης, να φανταστεί τι θέλει να κάνει και να 
επιδιώξει να το πετύχει, να υπολογίσει πόσα υλικά έχει στη διάθεσή του, αν θα χρησι-
μοποιήσει γεωμετρικά όργανα ή όχι, ποιους συνδυασμούς θα κάνει για να δημιουργή-
σει μια κανονικότητα, να προσπαθήσει να πετύχει μια συμμετρία, μια ισορροπία, να 
συνθέσει με πολλά σχήματα μια μορφή κ.ο.κ. 

Ποιοτικές παρατηρήσεις της έρευνας 

Παρότι η διδακτική παρέμβαση που υλοποιήσαμε είναι κατά βάση ποιοτική, προσπα-
θήσαμε να εξαγάγουμε και ποσοτικά αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάσαμε στα προη-
γούμενα κεφάλαια. Θεωρούμε όμως ότι είναι δέον, να παραθέσουμε επίσης ενδεικτικά, 
κάποια στοιχεία της διδακτικής παρέμβασης, τα οποία υποστηρίζουν και συμπληρώ-
νουν τα προαναφερθέντα ποσοτικά δεδομένα και αιτιολογούν τα υψηλά ποσοστά των 
συσχετίσεων των εικαστικών δραστηριοτήτων με τις μαθηματικές έννοιες που προτεί-
νονται από το νέο πρόγραμμα σπουδών για την πρωτοσχολική ηλικία. Θα εμβαθύνουμε 
σε αυτές, αναλύοντας κάθε κατηγορία (μαθηματικό άξονα) σε επιμέρους υποκατηγο-
ρίες, οι οποίες αντανακλούν την προτεινόμενη βασική θεματολογία –από το πρό-
γραμμα σπουδών- των μαθηματικών εννοιών για την πρωτοσχολική ηλικία. 

Συσχέτιση των δραστηριοτήτων με τις κατηγορίες των Μαθηματικών 

1η κατηγορία: Αριθμοί και Πράξεις 
1.1. Άμεση αναγνώριση  
1.2. Καταμέτρηση ποσοτήτων και αρίθμηση  
1.3. Διάταξη ποσοτήτων και αριθμών  
1.4. Ανάλυση και σύνθεση αριθμών  
1.5. Θεσιακή αξία ψηφίων  
1.6. Εκτιμήσεις  
1.7. Πράξεις στους φυσικούς αριθμούς  
1.8. κλασματικοί αριθμοί 
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Πίνακας 1. Ενδεικτικές ευκαιρίες για την ενασχόληση με τους αριθμούς και τις πράξεις. 

Με τις εικαστικές δραστηριότητες, δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στα παιδιά, να αναγνω-
ρίσουν άμεσα κάποιες ποσότητες, να μετρήσουν και καταμετρήσουν επίσης, να αντι-
ληφθούν βιωματικά την ανάλυση και τη σύνθεση κάποιων αριθμών (π.χ. στα ζάρια), 
τη θεσιακή αξία των αριθμών (π.χ. στην οδομέτρηση), να εκτιμήσουν μεγάλες ποσό-
τητες (π.χ. σε αριθμοσκάλες στα πολλαπλά), να γνωρίσουν και να δημιουργήσουν α-
θροιστικές και πολλαπλασιαστικές καταστάσεις, (π.χ. στα σπίτια, στα πολλαπλά), να 
γνωρίσουν βιωματικά τους κλασματικούς αριθμούς (π.χ. όταν χώριζαν την επιφάνεια 
εργασίας τους σε 2 ή 4 ίσα μέρη, όταν μετρούσαν τους ορόφους μιας πολυκατοικίας 
κ.ά.). 

2η κατηγορία: Εισαγωγή στην Αλγεβρική Σκέψη  
2.1. Διερεύνηση: αναγνώριση, συμπλήρωση, περιγραφή και κατασκευή επαναλαμ-
βανόμενων και μεταβαλλόμενων κανονικοτήτων  
2.2. Αναγνώριση αντιστοιχιών  
2.3. Σχέσεις συμμεταβολής  
2.4. Αλγεβρικές παραστάσεις  
2.5. Ισότητα –Ανισότητα  

 
Πίνακας 2. Ενδεικτικές ευκαιρίες για εισαγωγή στην αλγεβρική σκέψη 
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Ο 2ος άξονας των μαθηματικών εμπεριέχεται σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία, να γνωρίσουν το μοτίβο και τη χρήση του στη δημιουργία 
μιας κανονικότητας. Δημιούργησαν πληθώρα επαναλαμβανόμενων κανονικοτήτων 
(διακοσμητικά μοτίβα, υφαντική, πολλαπλά κ.ά.), αντιλήφθηκαν μέσα από τα έργα 
τους σχέσεις συμμεταβολής (υφαντά, πολλαπλά, μοτίβα κ.ά.), αναγνώρισαν σχέσεις 
ισότητας και ανισότητας και χρησιμοποίησαν τα κατάλληλα σύμβολα (π.χ. αστέρια, 
γραμμές, σύμβολα κ.ά.). 

3η κατηγορία: Χώρος και Γεωμετρία 
3.1. Θέσεις διευθύνσεις και διαδρομές σε χάρτες  
3.2. Δόμηση χώρου, επικαλύψεις και συντεταγμένες  
3.3. Ταξινόμηση και Ανάλυση γεωμετρικών σχημάτων σε στοιχεία και ιδιότητες  
3.4. Κατασκευές και σχεδιασμός  
3.5. Σύνδεση επιπέδων και στερεών σχημάτων  
3.6. Ανάλυση ή σύνθεση  
3.7. Μετατοπίσεις, στροφές και αξονική συμμετρία  
3.8. Αναγνώριση οπτικών γωνιών, δημιουργία οπτικοποιήσεων 

 
Πίνακας 3. Ο χώρος και η γεωμετρία, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τις 

εικαστικές δημιουργίες. 

Ο 3ος άξονας των μαθηματικών, που αφορά στο χώρο και τη γεωμετρία, αποδείχθηκε 
ο άξονας που σχετίζεται με υψηλότερο ποσοστό με τα εικαστικά. Τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να βρουν θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές σε μια επιφάνεια και σε 
χάρτες (σε όλα τα έργα τέχνης), να δομήσουν επιφάνειες και να τις επικαλύψουν (π.χ. 
στο σκάκι, στα πλακόστρωτα), να εργαστούν με γεωμετρικά σχήματα και να ανακα-
λύψουν βιωματικά τις ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών (π.χ. σχή-
ματα, κατασκευές), να αντιληφθούν τις διαφορές των επίπεδων και στερεών σχημά-
των (π.χ. ζάρια, κύβοι), να αναλύσουν και να συνθέσουν σχήματα (π.χ. πειραματι-
σμοί με σχήματα στο διαφανοσκόπιο), να αντιληφθούν συμμετρικές σχέσεις σε οι-
κείες μορφές και σχήματα (πεταλούδες, υφαντά), να παρατηρήσουν από διαφορετι-
κές οπτικές γωνίες μια εικόνα, ένα κτίριο κ.λπ. 
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4η κατηγορία: Μετρήσεις 
4.1. Μέτρηση γωνίας  
4.2. Άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις μήκους  
4.3. Μέτρηση με χρήση μη τυπικών και τυπικών μονάδων  
4.4. Χρήση οργάνων μέτρησης μήκους  
4.5. Εκτιμήσεις μηκών 
4.6. Άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις μιας επιφάνειας 
4.7. Μέτρηση επιφανειών με χρήση μη τυπικών και τυπικών μονάδων  
4.8. Χρήση οργάνων μέτρησης επιφάνειας για τη δόμηση επιφανειών  
4.9. Εκτιμήσεις επιφανειών  
4.10. Έμμεσες συγκρίσεις χωρητικότητας 
4.11. Μέτρηση όγκων με χρήση μη τυπικών και τυπικών μονάδων  
4.12. Εκτίμηση χωρητικότητας και όγκου 

 
Πίνακας 4. Ενδεικτικές ευκαιρίες για μετρήσεις και υπολογισμούς 

Σε όλες τις δραστηριότητες, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προβούν σε ποικίλες 
μετρήσεις, που είτε αφορούσαν τα μήκη των γραμμών, το εμβαδόν σχημάτων και 
επιφανειών, συγκρίσεις σχημάτων και μεγεθών και χωρητικότητας όγκου (τα κουτιά 
συσκευασιών κ.ά.). 

5η κατηγορία: Στοχαστικά Μαθηματικά 
5.1. Δεδομένα: Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση κατηγορικών δεδομένων  
5.2. Πείραμα τύχης  
5.3. Πιθανότητα ενδεχομένου 
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Πίνακας 5. Ενδεικτικές ευκαιρίες για οργάνωση δεδομένων και πειράματα τύχης. 

Σε όλες τις δραστηριότητες, δόθηκαν ευκαιρίες για συλλογή και παρουσίαση δεδο-
μένων (π.χ. πόσα είδη γραμμών υπάρχουν, ποια τα χαρακτηριστικά των φύλλων 
κ.ά.), ενώ δόθηκαν και λίγες ευκαιρίες, να ασχοληθούν τα παιδιά με πειράματα τύχης 
(ζάρια, πολλαπλά) και να εκφράσουν υποθέσεις για το τι πρόκειται να γίνει αν προ-
βούν σε κάποια ενέργεια. 

Επιλογικά 

Τα έργα τέχνης που έμειναν αθάνατα και διαχρονικά στην ιστορία όλων των πολιτι-
σμών, είναι αυτά που εντός τους κρύβουν υψηλές μαθηματικές έννοιες και αρχές 
(Μπουλώ, 2002). Οι καλλιτέχνες, άλλοτε συνειδητά και άλλοτε χωρίς να το καταλά-
βουν, δημιουργούν τα έργα τους εφαρμόζοντας κανόνες που ανήκουν τυπικά στην επι-
στήμη των μαθηματικών. Αυτή την άρρηκτη σχέση μεταξύ των τεχνών και των μαθη-
ματικών, μπορούν να την εκμεταλλευτούν οι εκπαιδευτικοί στη μαθησιακή διαδικασία 
και να επιτύχουν το μέχρι σήμερα «δύσκολο»: να μετατρέψουν το μάθημα των μαθη-
ματικών σε μια ευχάριστη και δημιουργική ενασχόληση για τα μικρά παιδιά, η οποία 
θα πηγάζει μέσα από τις εικαστικές τέχνες, μέσα από τον πολιτισμό και την αισθητική. 
Ο τρόπος είναι πολύ εύκολος: ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ποιοτικών εικαστικών 
δραστηριοτήτων στην ώρα των εικαστικών. 
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Ο ρόλος των ξένων μορφωτικών ινστιτούτων στην Ελλάδα μέσα από το παρά-
δειγμα δραστηριότητας του Βρετανικού Συμβουλίου και του Ινστιτούτου Γκαίτε  

 
Δρ. Ροφούζου, Αιμιλία  

Επίκουρη καθηγήτρια Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

eleni_petritsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο ρόλο των ξένων μορφωτικών ινστιτούτων στην 
Ελλάδα κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής της χώρας που εκ-
προσωπούν. Μέσα από την ιστορική αναδρομή του Βρετανικού Συμβουλίου και του 
Ινστιτούτου Γκαίτε στην Ελλάδα και τη σκιαγράφηση της  γενικότερης δραστηριότη-
τας τέτοιων φορέων επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου τους κατά την άσκηση μιας 
πολιτικής επικοινωνίας με το εξωτερικό και διεθνούς προβολής της Μ. Βρετανίας και 
της Γερμανίας αντίστοιχα.  

Λέξεις-Kλειδιά: Βρετανικό Συμβούλιο, Ινστιτούτο Γκαίτε, εξωτερική πολιτιστική πο-
λιτική, Ελλάδα, γλώσσα 

Εισαγωγή 

Η εξωτερική πολιτιστική και εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των κρατών. Μέσω 
της προβολής των πολιτιστικών, πνευματικών και επιστημονικών επιτευγμάτων ενός 
κράτους εξυπηρετεί στη δημιουργία συνθηκών σεβασμού μεταξύ των λαών, συνεργα-
σίας και ειρηνικής συνύπαρξης. Διμερή μορφωτικά και πολιτιστικά προγράμματα, σύ-
ναψη διακρατικών συμφωνιών, πολιτιστικές και επιστημονικές ανταλλαγές είναι με-
ρικά μόνο παραδείγματα έκφανσης του εν λόγω πεδίου («Πολιτιστική Διπλωματία»). 

Ο όρος «εξωτερική πολιτιστική πολιτική» ή «πολιτιστική διπλωματία» («cultural di-
plomacy»), συμπλέκεται πολλές φορές και με τον ευρύτερο όρο της «δημόσιας διπλω-
ματίας» («public diplomacy»), της διπλωματίας δηλαδή που στοχεύει στην επιρροή 
στην κοινή γνώμη ενός άλλου κράτους και κατ’ επέκταση στην επίδρασή της στην 
κρατική πολιτική (Cull, 2009). Στη σύζευξη πολιτισμού και δημόσιας διπλωματίας,  η 
δημόσια διπλωματία ταυτίζεται με την ανάληψη εγχειρημάτων σε χώρες του εξωτερι-
κού στον τομέα της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Στόχος αυτών 
των εγχειρημάτων είναι να επηρεάσουν την πολιτική της κυβέρνησης του κράτους στο 
οποίο απευθύνονται, επιδρώντας καταρχάς στους πολίτες του (Frederick, 1993). Ο 
Philip Taylor, από τους πρώτους ιστορικούς ερευνητές της πολιτικής του Βρετανικού 
Συμβουλίου, εντάσσει ξεκάθαρα στο εννοιολογικό και εμπειρικό περιεχόμενο της πο-
λιτιστικής διπλωματίας και τον ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Έτσι, ενσωμα-
τώνει στην έννοια της πολιτιστικής διπλωματίας όλες εκείνες τις κυβερνητικές πρωτο-
βουλίες που στοχεύουν στη διάχυση, μέσω των μίντια, πληροφοριών που αφορούν τις 
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ίδιες προς το εξωτερικό, ενώ δεν παραλείπει να τονίσει ότι όλα τα εργαλεία της πολι-
τιστικής διπλωματίας αποτελούν μια «πολιτική δραστηριότητα» υπό τον μανδύα του 
πολιτισμού (Taylor, 2007). Για αυτή τη δημόσια διπλωματία έχει υιοθετηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια από ειδικούς μελετητές, με πρωτοπόρο τον Josef Nye, ο όρος «soft power» 
(«μαλακή δύναμη»), για να αποδοθεί εννοιολογικά η ικανότητα να επιτευχθεί ένας στό-
χος χωρίς απειλές, εξαναγκασμούς, δωροδοκίες, αλλά αντιθέτως πολύ «ευγενικά» και 
διακριτικά, καλλιεργώντας στη χώρα-στόχο έναν θαυμασμό για τα πολιτισμικά επι-
τεύγματα και την πολιτική της χώρας-υποκείμενο (Nye, 2004).  

Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επένδυσε στην πολιτιστική διπλωματία ήταν η Γαλλία, 
όταν στα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκίνησε να επενδύει στην προβολή της γλώσσας της 
και του πολιτισμού της σε περιοχές της Μεσογείου. Η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε, 
αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ευρύτερα ως ανάγκη όλων των χωρών για 
σταθερή προβολή της εικόνας τους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε 
καταλυτικό παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις (Fischer, 2009).  

Το Βρετανικό Συμβούλιο 

Το Βρετανικό Συμβούλιο ενσαρκώνει αυτή τη νέα μορφή διπλωματίας με επιτυχία  από 
το 1934 (Nye, 2012), χρονιά ίδρυσής του, όπου με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 
Οικονομικών, το FO και τον ιδιωτικό τομέα έθεσε ως βασικό στόχο του τη διεθνή προ-
βολή της αγγλικής γλώσσας, της λογοτεχνίας, της τέχνης, της μουσικής, της επιστήμης, 
των βρετανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όλων των άλλων συνιστωσών της βρε-
τανικής ταυτότητας. Απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ήταν η βελ-
τίωση της εικόνας της Βρετανίας στις άλλες χώρες και η ανάπτυξη στενότερων σχέ-
σεων με αυτές (McMurry – Lee 1947). 

Στην Ελλάδα η παρουσία του Βρετανικού Συμβουλίου (ΒΣ) σηματοδοτήθηκε από την 
έναρξη της λειτουργίας τoυ Ινστιτούτου Αγγλικών Σπουδών ( ΙΑΣ) στο κέντρο της 
Αθήνας, στην οδό Ερμού, τον Σεπτέμβριο του 1938. Το ΙΑΣ ταυτίστηκε με τη διδα-
σκαλία της αγγλικής γλώσσας και καθιερώθηκε σύντομα ως το επίσημο εξεταστικό 
κέντρο του Πανεπιστημίου του Cambridge για τα διπλώματα γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας (ΝΑ, FO 395/656) καθώς και για τις πολύ ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές του 
εκδηλώσεις. Η ανταπόκριση του κοινού προς το ΙΑΣ, από την πρώτη κιόλας χρονιά, 
ήταν πολύ μεγάλη. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας αριθμούσε 3.500 μα-
θητές και η λίστα αναμονής άγγιζε τους 1.500 (Donaldson, 1984).  

Στη συνέχεια οι Βρετανοί αξιωματούχοι ακολούθησαν το παράδειγμα των άλλων Με-
γάλων Δυνάμεων στην Ελλάδα και στράφηκαν στην ελληνική επαρχία  ιδρύοντας ένα 
εφάμιλλο της Αθήνας παράρτημα στη Θεσσαλονίκη (Φλάισερ, 2003) και στη συνέχεια 
στην Καβάλα, τις Σέρρες, την Πάτρα, την Κέρκυρα, τη Σάμο. Επιπλέον,  ανέπτυξαν  
ένα δίκτυο υποστήριξης κέντρων αγγλικής γλώσσας στις περιοχές γύρω από τα προα-
ναφερθέντα ινστιτούτα (Πετρίτση , 2015). 
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Το απαραίτητο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των βρετανικών ιδρυμά-
των στην Ελλάδα, επικυρώθηκε με την υπογραφή της πρώτης διακρατικής-πολιτιστι-
κής σύμβασης, στις 30 Δεκεμβρίου του 1940, επισημοποιώντας τις πολιτιστικές σχέ-
σεις Ελλάδας-Βρετανίας και προσφέροντας μια προοπτική ανάπτυξής τους (NA, BW 
34/12). Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του ΒΣ λόγω της γερμανικής κατοχής, το ΒΣ  
επαναλειτούργησε τον  Αύγουστο του 1945, καθώς το FO υπογράμμιζε  τη σημασία να 
μπορούν να επηρεάζουν οι Βρετανοί την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, που ήταν μία από 
τις σημαντικότερες χώρες στην Ευρώπη για τα βρετανικά συμφέροντα (Φλάισερ, 
2003). Δεν είναι τυχαίο ότι το 1945, το ΒΣ επέκτεινε τη δραστηριότητά του εγκαινιά-
ζοντας το νέο Βρετανικό Ινστιτούτο Ανώτερων Σπουδών, για τους προχωρημένους μα-
θητές και για να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η πολιτιστική του δραστηριότητα 
στο θέατρο, τις κινηματογραφικές προβολές, τις εκθέσεις, τις συναυλίες και τις διαλέ-
ξεις.  

Η πολυεπίπεδη, πετυχημένη πορεία του ΒΣ, ειδικά και ως προς τη διάδοση της αγγλι-
κής γλώσσας, που από το 1951/2 είχε αρχίσει να βρίσκεται στην πρώτη θέση των προ-
τιμήσεων του ελληνικού κοινού,  διεκόπη με απόφαση της ελληνικής αστυνομίας τον 
Μάρτιο του 1956, στο πλαίσιο της κορύφωσης ευρύτερου πανελλαδικού αντιβρετανι-
κού και αντιδυτικού κλίματος λόγω των δυσμενών εξελίξεων στο Κυπριακό κατά την 
περίοδο 1954-56 (Στεφανίδης, 2010,  Πετρίτση, 2015). Η  ανεξαρτησία της Κύπρου 
και η υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, τον Φεβρουάριο του 1959, έβαλαν 
προσωρινά τέλος στις δυσμενείς συνθήκες των ελληνοβρετανικών σχέσεων και αποτέ-
λεσαν την αφετηρία για τη διαδικασία της προετοιμασίας της επαναλειτουργίας του 
ΙΑΣ (NA, BW 34/37) τον Οκτώβριο του 1960, τα εγκαίνια του οποίου ανέτρεψαν την 
ισορροπία που είχε δημιουργηθεί από τα ανταγωνιστικά ιδιωτικά κέντρα της αγγλικής 
γλώσσας, τα οποία είχαν σπεύσει να εκμεταλλευτούν δεόντως το κενό της απουσίας 
του βρετανικού ιδρύματος (ΝΑ, BW 34/29).  

Στη σύγχρονη περίοδο, γίνεται σαφές ότι η πολιτική του Βρετανικού Συμβουλίου κι-
νείται στους ίδιους βασικούς άξονες: Πρώτον, την εκπαίδευση με πυρήνα τη διδασκα-
λία της αγγλικής γλώσσας και δεύτερον, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ως 
προς τη διδακτική δραστηριότητα του Βρετανικού Συμβουλίου παρατηρείται μια εστί-
αση στην Αθήνα, όπου η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας για   μικρούς μαθητές 
πραγματοποιείται μέσω των τριών κέντρων διδασκαλίας στα σχολεία (St.Catherine’s 
British School, St.Lawrence College, Σχολή I.Μ. Παναγιωτόπουλου) και βέβαια μέσω 
του κεντρικού κέντρου διδασκαλίας στο Κολωνάκι, το οποίο απευθύνεται και σε ενή-
λικο κοινό και αποτελεί το επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις των βρετανι-
κών διπλωμάτων. Εν συνεχεία, ως προς την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 4 σχολεία που ακολουθούν το 
επίσημο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αρκετά βρετα-
νικά πανεπιστήμια έχουν ανοίξει παραρτήματά τους στην Ελλάδα.  Στις εκδηλώσεις 
σταθερή θέση έχουν πάλι οι τέχνες -θέατρο,  χορός,  κινηματογράφος, μουσική, εικα-
στικά- και η λογοτεχνία  καθώς και σεμινάρια και εργαστήρια στον τομέα της επιστή-
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μης, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού. Κύριος στόχος εί-
ναι η προβολή της πρωτοπορίας της Βρετανίας και της δημιουργίας επιστημονικών δι-
κτύων στους άνωθι τομείς, καθώς επίσης και η αξιοποίηση των προοπτικών των συ-
νεργασιών που δημιουργούν τα δίκτυα αυτά σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων. Τέλος, 
όπως και στο παρελθόν, το Βρετανικό Συμβούλιο προωθεί τις σπουδές των Ελλήνων 
φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια μέσω προγραμμάτων υποτροφιών («British 
Council Ελλάδα»). 

Το Ινστιτούτο Γκαίτε 

Η εξωτερική πολιτιστική πολιτική της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
(ΟΔΓ) προσανατολίζεται στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, οι οποίοι 
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, συνοψίζονται σήμερα στην παρου-
σίαση της Γερμανίας ως χώρας με πολύπλευρες και παγκοσμίως γνωστές πολιτιστικές 
σκηνές, αλλά και ως τόπου επιστήμης, έρευνας και εκπαίδευσης, στην εξάπλωση της 
γερμανικής γλώσσας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στην προώθηση της ευρωπαϊ-
κής ενότητας π.χ. μέσα από κοινά για όλη την Ευρώπη νομοσχέδια εκπαιδευτικής και 
μετεκπαιδευτικής πολιτικής, στην πρόληψη των κρίσεων, στη διατήρηση της παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και στη δημιουργία ενός σταθερού υπόβαθρου για τις 
διεθνείς σχέσεις μέσω της προώθησης του διαλόγου («Auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik», 2013· «Grundlagen und Ziele der Auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik»). Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Γερμανία διαθέτει τους κατάλληλους 
οργανισμούς, οι οποίοι αν και ακολουθούν κοινή πολιτική γραμμή, διατηρούν την ε-
λευθερία τους ως προς τη διαμόρφωση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων («Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik», 2013).  

Ο κυριότερος γερμανικός φορέας αναφορικά με την εργασία στο εξωτερικό είναι το  
Goethe-Institut και αυτό διότι αποτελεί τον ουσιαστικότερο φορέα προώθησης της γερ-
μανικής γλώσσας. Η εξάπλωση της γερμανικής γλώσσας σε ευρωπαϊκό και διεθνές ε-
πίπεδο είναι βέβαιο ότι μπορεί να επιφέρει πολιτικά-ιδεολογικά και οικονομικά οφέλη 
στη Γερμανία και για το λόγο αυτό η ΟΔΓ ασκεί σήμερα μια καλά συντονισμένη και 
οργανωμένη πολιτική αξιοποιώντας το δίκτυο των Ινστιτούτων Γκαίτε, το οποίο δρα-
στηριοποιείται στην προσφορά γλωσσικών μαθημάτων, αλλά προσφέρει έργο και στον 
τομέα του πολιτισμού και της προώθησης της εικόνας της σύγχρονης Γερμανίας.     

Παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε βρίσκει κανείς σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Το 
Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας, ωστόσο, είναι το αρχαιότερο παράρτημα του εξωτερι-
κού, καθώς ιδρύθηκε μόλις ένα έτος μετά την ίδρυση του κεντρικού Ινστιτούτου του 
Μονάχου το 1951. Δεν είναι, όμως μόνο το αρχαιότερο παράρτημα του εξωτερικού, 
αλλά και το μεγαλύτερο, και εκείνο με τους περισσότερους συνεργάτες, και εκείνο με 
το μεγαλύτερο αριθμό εξεταζόμενων, και εκείνο με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό 
(Hermann, 2002, Hübel, 2002). 
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Μια σύντομη ιστορική αναδρομή του παραρτήματος της Αθήνας μας οδηγεί στον Ελ-
ληνογερμανικό Σύλλογο “Φιλαδέλφεια” και στη Γερμανική Ακαδημία. Δεδομένης της 
έλλειψης επίσημης πολιτιστικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, η ίδρυση 
του Ινστιτούτου Γκαίτε Αθηνών το 1952 έπρεπε να νομιμοποιηθεί με τη βοήθεια ενός 
άλλου φορέα και συγκεκριμένα του Ελληνογερμανικού Συλλόγου “Φιλαδέλφεια”, ο 
οποίος είχε ιδρυθεί ήδη από το 1837. Το γνωστό κτήριο του Ινστιτούτου Γκαίτε στην 
Ομήρου, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 25 Ιανουαρίου 1984, οικοδομήθηκε σε κτήμα 
που είχαν καταφέρει να αποκτήσουν τα μέλη του Συλλόγου το 1847 καταβάλλοντας 
1.165 δραχμές. 

Ουσιαστικός, ωστόσο, πρόδρομος του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Αθήνα θεωρείται η 
Γερμανική Ακαδημία, η οποία ιδρύθηκε το 1925 στο Μόναχο. Η Ελλάδα ήταν ένας 
ιδιαιτέρως αγαπητός τόπος για εξωτερικές θέσεις της Ακαδημίας. Αρκεί να αναλογιστεί 
κανείς ότι από τα 20 παραρτήματα που διέθετε η Ακαδημία το 1934, τα 12 βρίσκονταν 
στα Βαλκάνια και επτά από αυτά στην Ελλάδα. Ακόμη περισσότερο εντυπωσιακά είναι 
μάλιστα τα δεδομένα σχετικά με την αύξηση του αριθμού των μαθητών του παραρτή-
ματος της Αθήνας, από 18 το 1935 σε 508 το 1939 (!), αύξηση η οποία βεβαίως διεκόπη 
λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αρχικά και του Εμφυλίου στη συνέχεια.  

Συνέπεια των προαναφερθέντων δυσμενών εξελίξεων ήταν η διακοπή των ελληνογερ-
μανικών σχέσεων αφού Ελλάδα-Γερμανία βρίσκονταν επισήμως σε κατάσταση πολέ-
μου μέχρι το καλοκαίρι του 1952, οπότε και άρχισαν οι συζητήσεις μέσω της πρεσβείας 
που άνοιξε εκείνη την περίοδο -μέχρι τότε υπήρχε μόνο ένα προξενείο- για επανάκτηση 
οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με την Ελλάδα.  Υπό αυτές τις συνθήκες προ-
καλεί πραγματικά εντύπωση η ίδρυση τον Οκτώβριο του 1952 του πρώτου παραρτή-
ματος του Ινστιτούτου Γκαίτε στο εξωτερικό στην Αθήνα. Περισσότερο συνδέεται 
αυτή η ενέργεια με τον ιδρυτή και διευθυντή του, τον Werner Günther, ο οποίος είχε 
πρωτύτερα δραστηριοποιηθεί στην Ακαδημία. O Günther απευθύνθηκε νωρίτερα στον 
Franz Thierfelder, πρώην Γενικό Γραμματέα της Γερμανικής Ακαδημίας και μέλος του 
Προεδρείου του Ινστιτούτου Γκαίτε, ζητώντας την υποστήριξή του για την ίδρυση του 
παραρτήματος στην Αθήνα, την οποία και κατάφερε να αποσπάσει. Ο Thierfelder φαί-
νεται μάλιστα πως υπέβαλε και σχετικές προτάσεις για την έναρξη των γλωσσικών 
μαθημάτων, τα οποία θα πραγματοποιούνταν μεν στα πλαίσια του Συλλόγου “Φιλα-
δέλφεια”, αλλά υπό τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Γκαίτε. Έτσι,  παρά τις επιφυλάξεις 
της Βόννης, ο  Günther έθεσε ως στόχο να επαναφέρει στην ελληνική πραγματικότητα 
το ανύπαρκτο πλέον μάθημα γερμανικής γλώσσας και για να το πετύχει αυτό περνούσε 
αρκετές ώρες στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», όπου είχαν την έδρα τους οι πρώτοι 
διπλωμάτες της ΟΔΓ, δεδομένου ότι η πρεσβεία της Γερμανίας άνοιξε όπως αναφέρ-
θηκε ήδη μόλις το 1952. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι εξαιτίας των ενεργειών του 
Günther τα μαθήματα της γερμανικής γλώσσας είχαν αρχίσει λίγο νωρίτερα από την 
ίδρυση του Ινστιτούτου της Αθήνας, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την επίσημη 
διοργάνωσή τους στα πλαίσια του Ινστιτούτου. Ο Günther συναντούσε διαρκώς πα-
λιούς του μαθητές και γνωστούς και έτσι είχε κατορθώσει να σχηματίσει μια μικρή 
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ομάδα, η οποία σε συναντήσεις που λάμβαναν χώρα σε ταβέρνες και καφετέριες ση-
ματοδότησε την επανέναρξη των γερμανικών σπουδών στην Ελλάδα.  

Επισήμως, βέβαια, τα μαθήματα γερμανικών άρχισαν στην Αθήνα το φθινόπωρο του 
1952 και συγκεκριμένα στις 8 Οκτωβρίου, στα πλαίσια του Ελληνογερμανικού Συλλό-
γου Φιλαδέλφεια, αφού μέχρι το 1954 Σύλλογος και Ινστιτούτο συστεγάζονταν στην 
Ομήρου 14-16. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας παρακολούθησαν 
γλωσσικά μαθήματα 204 μαθητές και με τη βοήθεια του Συλλόγου, ο οποίος όμως ό-
δευε πλέον προς τη διάλυση, μπορεί κανείς να πει ότι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα 
δύσκολα βήματα για τη λειτουργία του παραρτήματος της Αθήνας, γεγονός που έθεσε 
σε τροχιά τις εξελίξεις. Από εκεί και έπειτα οι εξελίξεις ήταν καθοριστικές για την 
πορεία του ινστιτούτου. Τον Απρίλιο του 1954 έλαβε χώρα ένα σημαντικό γεγονός στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε της  Αθήνας, η διάλεξη του Thierfelder «Η σημασία των διεθνών 
πολιτιστικών σχέσεων» και δυο χρόνια αργότερα, το Μάιο του 1956, υπεγράφη η πο-
λυπόθητη πολιτιστική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, η οποία προ-
σέφερε πλέον στο παράρτημα της Αθήνας την αυτονομία του από τον Ελληνογερμα-
νικό Σύλλογο “Φιλαδέλφεια”, μετά την επανασύστασή του βέβαια το 1955 με νέο προ-
σωρινό προεδρείο (Hübel, 2002).  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, κύριο μέλημα του ιδρυτή του Ινστιτούτου Γκαίτε της Αθήνας 
ήταν η διοργάνωση γλωσσικών μαθημάτων. Από πολύ νωρίς, ωστόσο, οι προσπάθειες 
επικεντρώθηκαν και στην πολιτιστική εργασία  και έτσι  το Ινστιτούτο ανέπτυξε έντονη 
δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Δικαίως λοιπόν και η πρώην Ανατολική Γερμανία 
εξέφραζε διαχρονικά τη δυσαρέσκειά της για τις δυνατότητες  άσκησης εξωτερικής 
πολιτικής που διέθετε το αντίπαλο γερμανικό κράτος μέσω της ισχυρής επιρροής του 
Ινστιτούτου Γκαίτε στην Αθήνα (Rofousou, 2002).                

Για να επιστρέψουμε στη σημερινή πραγματικότητα και στη δράση αυτού του φορέα 
γενικότερα , το Ινστιτούτο Γκαίτε αποτελεί έναν οργανισμό  της ΟΔΓ ο οποίος δρα-
στηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο προωθώντας τη γνώση της γερμανικής γλώσσας 
και καλλιεργώντας τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία. Προωθεί σήμερα τη γερμανική 
γλώσσα στο εξωτερικό μέσω γλωσσικών μαθημάτων όλων των επιπέδων και για όλους 
τους σκοπούς, μέσω εξετάσεων για την απόκτηση διπλωμάτων γλωσσομάθειας και 
μέσω κύκλων μαθημάτων μετεκπαίδευσης με ειδίκευση σε αντικείμενα όπως γερμα-
νική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμός. Επιπλέον, υποστηρίζει την εργασία των κα-
θηγητών γερμανικής γλώσσας παρέχοντάς τους διδακτικό υλικό, καλλιεργεί τη διεθνή 
πολιτιστική συνεργασία και προωθεί τη γενικότερη εικόνα της Γερμανίας στο εξωτε-
ρικό (Ammon, 2005). Τρεις επομένως τομείς είναι καθοριστικοί για τη δραστηριότητα 
του Ινστιτούτου Γκαίτε: η εργασία σε γλωσσικά ζητήματα, η εργασία σε πολιτιστικά 
ζητήματα και η παροχή πληροφοριών (Maier, 2008), ενώ χαρακτηριστικό της σπου-
δαιότητας αυτής της δράσης είναι το γεγονός ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 40 
ετών (1961-2001) διπλασιάστηκε ο αριθμός των Ινστιτούτων στο εξωτερικό -από 64 
σε 128-(Schumacher, 2011), ενώ μέχρι το 2004 το δίκτυο έφτασε τον εντυπωσιακό 
αριθμό των 143 Ινστιτούτων («Goethe-Institut»).  
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Στον τομέα της γλώσσας, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι μαθαίνουν 
γερμανικά στο δίκτυο των Ινστιτούτων Γκαίτε παγκοσμίως, ενώ στις δραστηριότητες 
των Ινστιτούτων συμπεριλαμβάνονται οι συνεργασίες με το διδακτικό προσωπικό της 
γερμανικής γλώσσας σε 100.000 περίπου σχολεία του εξωτερικού -είτε αυτές αφορούν 
στην παροχή συμβουλών, είτε στην μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού-, 
η δημιουργία διδακτικού υλικού, η υποστήριξη της σχετικής επιστημονικής έρευνας 
και η διεξαγωγή γλωσσικών προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε σχετικά γερμανικά εγ-
χειρήματα, όπως π.χ. τα ακόλουθα προγράμματα: Ostsee-Kooperation, Just add Ger-
man, Unternehmen Deutsch, Deutsch Online, Sprache und Identität-Schaufenster En-
kelgeneration, zur Zukunft des Lernens, Deutsch 3.0, Partnerschulinitiative. 

Στον πολιτιστικό τομέα, οι πρωτοβουλίες αφορούν το θέατρο, το χορό, τον κινηματο-
γράφο, τη μουσική, τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. 
Διοργάνωση διαλέξεων, προβολών ταινιών, παραστάσεων, εκθέσεων και ανοιχτός πο-
λιτιστικός διάλογος μονοπωλούν το ενδιαφέρον του κοινού πολλών χωρών, ενώ πολύ 
σημαντική είναι η υποστήριξη εκδοτικών οίκων με σκοπό τη μετάφραση γερμανικών 
εκδόσεων μέσω του προγράμματος Übersetzungen deutscher Bücher in eine Fremd-
sprache, το οποίο στα περίπου 40 χρόνια της ύπαρξης του έχει χρηματοδοτήσει τη με-
τάφραση περίπου 6.000 τίτλων σε 45 γλώσσες. 

Συμπληρωματικά στη γλωσσική και πολιτιστική εργασία, το Ινστιτούτο Γκαίτε προω-
θεί μια ζωντανή και επίκαιρη εικόνα της Γερμανίας στο εξωτερικό. Ειδικές εκδόσεις, 
βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης, πρωτίστως ωστόσο η πρόσβαση στο διαδίκτυο 
σε περισσότερες από 40 γλώσσες είναι καθοριστικοί παράγοντες στην ενημέρωση του 
κοινού στο εξωτερικό για τη ζωή, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και ό,τι άλλο αφορά 
τη σύγχρονη Γερμανία. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί: 27.700.000 επισκέψεις στο 
www.goethe.de  (2013/2014), 820.000 (2013/2014) και 880.000 (2014/2015) επισκέ-
ψεις στις βιβλιοθήκες των Ινστιτούτων παγκοσμίως, 75.000 δανεισμοί ψηφιακά 
(2014/2015) (Jahrbuch 2013/2014, Jahrbuch 2014/2015, Goethe-Institut Griechen-
land).    

Τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Ελλάδα παρέχουν αντίστοιχο έργο με 
τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί. Γλωσσικά μαθήματα για όλα τα επίπεδα, όλες τις ηλικίες 
και όλους τους σκοπούς, εξετάσεις γλωσσομάθειας, προσφορά διδακτικών μέσων από 
τις βιβλιοθήκες, καθημερινή διάθεση γερμανικών εφημερίδων για ανάγνωση, οπτικο-
ακουστικό υλικό, ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και συμμετοχή σε επίκαιρα προ-
γράμματα όπως το Berlinale-Blogger 2016, αλλά και το πρόγραμμα ενίσχυσης εκδοτι-
κών οίκων με σκοπό τη μετάφραση γερμανικών βιβλίων στην ελληνική γλώσσα (11 
τίτλοι μεταξύ 2011 και 2014) είναι μερικές από τις παροχές των Ινστιτούτων της Ελ-
λάδας («Goethe-Institut Griechenland»).      

Συμπεράσματα 
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Στη μελέτη αυτή παρουσιάστηκε επιγραμματικά ο ρόλος των ξένων μορφωτικών ιν-
στιτούτων, και συγκεκριμένα του Βρετανικού Συμβουλίου και του Ινστιτούτου Γκαίτε, 
κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής της Μ. Βρετανίας και της Ο-
μοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αντίστοιχα. Αρχικά επιχειρήθηκε μια ιστο-
ρική αναδρομή αυτών των φορέων και στη συνέχεια έγινε μνεία στο πολυεπίπεδο έργο 
τους, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της 
χώρας προέλευσής τους.  

Από τη σκιαγράφηση της ίδρυσης, λειτουργίας και δραστηριότητας των μορφωτικών 
αυτών ιδρυμάτων καθίσταται σαφές ότι εξυπηρετούν τα πολιτικά συμφέροντα της χώ-
ρας τους και υπό το μανδύα του πολιτισμού με την ευρεία έννοια αποσκοπούν στην 
εξάπλωση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας αντίστοιχα και στη διάχυση πληρο-
φοριών που αφορούν την εκάστοτε χώρα με απώτερο στόχο την καλλιέργεια θετικού 
κλίματος, τη βελτίωση της εικόνας της Μ. Βρετανίας και της Γερμανίας αντίστοιχα στη 
χώρα-στόχο και την αποκόμιση πολιτικών-ιδεολογικών και οικονομικών οφελών.  

Βιβλιογραφία 

Ulrich Ammon, »Umkämpftes Privileg – Die deutsche Sprache«, στο: Kurt-Jürgen 
Maaß (Hg.), Kultur und Außenpolitik. Handbuch für Studium und Praxis, Ba-
den-Baden: Nomos, 2005, σελ. 90.  

«Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik» (2013). Auswärtiges Amt, 16.12.2013. Α-
νακτήθηκε 4.2.2014 από τη διεύθυνση http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/ZieleUndPartner/ZielePartner_node.htm
l. 

«British Council Ελλάδα». Ανακτήθηκε 29.2.2014 από τη διεύθυνση 
https://www.britishcouncil.gr/. 

Nicholas J. Cull, “Public Diplomacy Before Gullion: The Evolution of a Phrase”, στο: 
Nancy Snow, Philip M. Taylor (eds.), Handbook of Public Diplomacy, New 
York: Routledge 2009, σελ. 19. 

Frances Donaldson, The British Council: The first Fifty Years, London: Jonathan 
Cape, Thirty Bedford Square 1984, σελ. 61. 

Αli Fischer, A story of engagement: the British Council 1934-2009, Introduction by 
Lord Kinnock, British Council Edition, London: Counterpoint 2009, σελ. 17. 

H. Frederick, Global communication and international relations, Belmont CA: 
Wadsworth 1993, σελ. 229. 

«Goethe-Institut». Goethe-Institute in aller Welt gesehen von der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung, München, 2004, σελ. 51. 

71/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/ZieleUndPartner/ZielePartner_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/ZieleUndPartner/ZielePartner_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/ZieleUndPartner/ZielePartner_node.html
https://www.britishcouncil.gr/


«Goethe-Institut Griechenland». Ανακτήθηκε 29.2.2014 από τη διεύθυνση 
https://www.goethe.de/ins/gr/de/sta/ath.html?wt_sc=athen. 

Rainer Hermann, »Das Älteste Haus. In Athen knüpft das Goethe-Institut. Netze auf 
dem Balkan«, στο: Goethe-Institute in aller Welt gesehen von der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung, München, 2004, σελ. 25-27. 

Jahrbuch 2013/2014. Goethe-Institut. Sprache. Kultur. Deutschland.  

Jahrbuch 2014/2015. Goethe-Institut. Sprache. Kultur. Deutschland. 

Jan Hübel, »Ein Institut feiert Geburtstag. 50 Jahre sind mehr als 50 Jahre«, στο: Goe-
the-Institut Αthen 50 χρόνια στην Ελλάδα, 1952-2002, Goethe-Institut Athen, 
2002, σελ. 18-29.  

«Grundlagen und Ziele der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik». Institut für 
Αuslandsbeziehungen. Ανακτήθηκε 4.2.2014 από τη διεύθυνση 
http://www.ifa.de/kultur-und-aussenpolitik/themen/grundlagen-der-akbp.html. 

Felicia Maier, »Der kulturpolitische Auftrag des Goethe-Instituts. Eine kritische Be-
trachtung anhand der Programmarbeit in Stockholm, Rabat und Casablanca«, 
στο: Wolfgang Schneider (Hg.), Auswärtige Kulturpolitik. Dialog als Auftrag – 
Partnerschaft als Prinzip, Bonn: Kulturpolitische Gesellschaft e.V.; Essen: 
Klartext Verlag, 2008, σελ. 32. 

Ruth Emily McMurry and Muna Lee, The cultural approach: Another way in Interna-
tional Relations, Chapel Hill: University of North Carolina Press 1947, σελ. 141. 

Joseph Nye, Lecture on Soft Power and Public Diplomacy, 20 January 2012, Portcul-
lis House, London. 

Joseph Nye, Soft Power: The means to success to International Politics, New York: 
Public Affairs 2004 σελ. 10-11. 

Ελένη Πετρίτση, Η βρετανική πολιτιστική πολιτική 1945-1967, αδημοσίευτη διδακτο-
ρική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2015, σελ. 141-
149, 229. 

«Πολιτιστική Διπλωματία». Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών. Ανακτή-
θηκε 2.2.2014 από τη διεύθυνση http://www.mfa.gr/politistike-diplomatia/. 

Emilia Rofousou, »Kulturpolitik der DDR in Griechenland und das ‘Feindbild’ Goe-
the-Institut Athen«, στο: Goethe-Institut Αthen 50 χρόνια στην Ελλάδα, 1952-
2002, Goethe-Institut Athen, 2002, σελ. 40-41. 

72/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016

https://www.goethe.de/ins/gr/de/sta/ath.html?wt_sc=athen
http://www.ifa.de/kultur-und-aussenpolitik/themen/grundlagen-der-akbp.html
http://www.mfa.gr/politistike-diplomatia/


Joerg Schumacher, Das Ende der kulturellen Doppelrepräsentation. Die Auswärtige 
Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland und der DDR am Beispiel ihrer 
Kulturinstitute 1989/90, Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag 
der Wissenschaften, 2011, σελ. 108. 

Ιωάννης Στεφανίδης, Εν ονόματι του έθνους. Πολιτική κουλτούρα, αλυτρωτισμός και 
αντιαμερικανισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967, Αθήνα: Επίκεντρο 
2010. 

P. M. Taylor, Global Communications, International Affairs and the Media since 
1945, London and New York: Routledge 2007, σελ. 79. 

Χάγκεν Φλάισερ, «Στρατηγικές πολιτισμικής διείσδυσης των μεγάλων Δυνάμεων και 
ελληνικές αντιδράσεις, 1930-1960» στο: Χ. Φλάισερ (επιμ.), H Ελλάδα ’36-’49: 
Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο – Tομές και συνέχειες, Αθήνα: Εκδόσεις Κα-
στανιώτη 2003, 95, 107. 

Αδημοσίευτες πηγές 

 Νational Αrchives (N.A.). FO 395/656, 14 Ιουνίου 1939, University of Cambridge, 
Local Examinations Syndicate, to Stephen Gaselee, FO. 

NA, BW 34/12, Cultural Convention.  

NA, BW 34/37, Strictly Confidential, Handing over Notes: Greece, February 1959, A. 
Policies Pursued and Suggested, σελ. 1. 

ΝΑ, BW 34/29, Notes on Greece, 27 Σεπτεμβρίου 1960, σελ. 1. 

73/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016
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Περίληψη 

Αποστολή του Πανεπιστημίου είναι η παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστη-
μονικής γνώσης και η μετάδοση της γνώσης αυτής στους φοιτητές του με μορφές δι-
δασκαλίας υψηλού επιπέδου, προκειμένου να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική 
και παραγωγική ανάπτυξη του τόπου, βελτιώνοντας την ποιότητα και τους όρους δια-
βίωσης των πολιτών, προσφέροντας τις γνώσεις και τις ικανότητες των πανεπιστημια-
κών δασκάλων στην υπηρεσία των μορφωτικών αναγκών του λαού. Προκειμένου να 
επιτύχει την αποστολή του, το Πανεπιστήμιο πρέπει να διαθέτει προσωπικό υψηλού 
επιπέδου, ερευνητές αιχμής και, ταυτόχρονα, εμπνευσμένους δασκάλους. Στο παρόν 
κείμενο εστιάζουμε στην εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου και επιχειρούμε 
να παρουσιάσουμε, καταρχήν, σε αδρές γραμμές, την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, 
μια νέα περιοχή επιστημονικής γνώσης, που αφορά στην «επαγγελματική» παιδαγω-
γική κατάρτιση των πανεπιστημιακών δασκάλων. Στη συνέχεια, περιγράφουμε την κα-
τάσταση στο πεδίο αυτό στην Ελλάδα, όπου, ενώ στα Πανεπιστήμια των αναπτυγμένων 
χωρών εδώ και δεκαετίες έχουν εντοπίσει την αναγκαιότητά της Πανεπιστημιακής Παι-
δαγωγικής, στη χώρα μας μόλις ξεκινούν οι σχετικές συζητήσεις. Τέλος, προτείνουμε 
πρωτοβουλίες που είναι δυνατόν να αναληφθούν, σε ακαδημαϊκό και πολιτικό επίπεδο, 
σε βάθος χρόνου και με συστηματικό τρόπο, για τη δημιουργία ενός κατάλληλου πλαι-
σίου λειτουργίας και ανάπτυξης της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Το πλαίσιο αυτό 
θα εξασφαλίζει τη διαρκή ανάπτυξη της ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής ικανότητας 
των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, φροντίζοντας συνεχώς για τη βελτίωση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. 

Λέξεις-Κλειδιά: πανεπιστημιακή παιδαγωγική, παιδαγωγική κατάρτιση, πανεπιστη-
μιακός δάσκαλος, πανεπιστημιακή κουλτούρα 

Εισαγωγή 

Η αποστολή ενός Πανεπιστημίου1 είναι πολυδιάστατη. Προάγει τις Επιστήμες παρά-
γοντας, μέσω της έρευνας, νέα επιστημονική γνώση. Είναι, όμως, ταυτόχρονα, και ερ-
γαστήριο διάχυσης της γνώσης. Αποστολή του είναι αφενός να παρέχει στους φοιτητές 
του επιστημονική γνώση και αφετέρου να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και το α-
καδημαϊκό ήθος τους, και, φυσικά, τη συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης τους, στη-
ρίζοντας την προσπάθειά τους να αναπτυχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

1 Στο κείμενό μας αυτό ως Πανεπιστήμιο θεωρούμε κάθε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας 
μας. 
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Το Πανεπιστήμιο συμβάλλει με το έργο του στην κοινωνική, πολιτιστική και παραγω-
γική ανάπτυξη του τόπου, βελτιώνοντας την ποιότητα και τους όρους διαβίωσης των 
πολιτών, προσφέροντας τις γνώσεις και τις ικανότητές των δασκάλων του στην υπηρε-
σία των μορφωτικών αναγκών του λαού (σχετικό είναι το Άρθρο 4 του Νόμου Πλαι-
σίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας). Είναι, πρέπει να είναι, τελικά, το 
Πανεπιστήμιο, βασικός πυλώνας της ζωής ενός τόπου. 

Όσον αφορά τώρα, το σκέλος της εκπαίδευσης που παρέχει το Πανεπιστήμιο, στο ο-
ποίο θα επικεντρωθούμε στην παρούσα εργασία μας, διαπιστώνουμε ότι:  

Παραδόξως στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας μας επικρατεί η άποψη ότι η διδα-
κτική επάρκεια αποτελεί παρεπόμενο της θεωρητικής και ερευνητικής κατάρτισης του 
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Ως εκ τούτου η παιδαγωγική κατάρ-
τιση των μελών ΔΕΠ δεν συνιστά πεδίο θεωρητικού προβληματισμού και πρακτικής εξά-
σκησης, γεγονός που εν πολλοίς οφείλεται στην αυθεντία της παράδοσης, που απορρέει 
από την εποχή όπου τα πανεπιστήμια ήταν εστίες αναπαραγωγής των προνομίων και της 
εξουσίας της εκάστοτε οικονομικής και πνευματικής ελίτ. (Γουγουλάκης και Οικονόμου, 
2014, σελ. 11-12) 

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική 

Η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική (ΠΠ) είναι ένα νέο πεδίο θεωρίας και πράξης, έρευ-
νας και εφαρμογής της. Επικεντρώνει τη σπουδή της στην «επαγγελματική» κατάρτιση 
των πανεπιστημιακών δασκάλων2 σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολο-
γίας (ό.π., 2014). Στη ίδια μελέτη διαπιστώσαμε την αναγκαιότητα παιδαγωγικής κα-
τάρτισης τόσο του μόνιμου διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 
χώρα μας όσο και των συνεργατών του (υποψήφιοι διδάκτορες, επιστημονικοί συνερ-
γάτες και όλοι όσοι συνεπικουρούν στο διδακτικό έργο των Πανεπιστημίων). Στο πλαί-
σιο αυτού του προβληματισμού, προτείναμε την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών -σε 
ακαδημαϊκό και πολιτικό επίπεδο- προκειμένου να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί ένας 
γόνιμος επιστημονικός διάλογος, με σκοπό να ανοίξει και στη χώρα μας ο δρόμος ενί-
σχυσης και βελτίωσης του παρεχόμενου διδακτικού έργου στα Πανεπιστήμια. Η δια-
βούλευση αυτή θα μπορούσε να έχει ως κατάληξη τη δημιουργία κατάλληλων δομών 
μέσα στα Πανεπιστήμια που θα εξασφαλίζουν τη βασική ψυχοπαιδαγωγική και διδα-
κτική κατάρτιση και, στη συνέχεια, τη διαρκή επικαιροποίηση και ανάπτυξη της παι-
δαγωγικής ικανότητας του συνόλου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητάς μας.  

Η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να εστιάσει ερωτήματα όπως: Ποιες ικανότητες θα έ-
πρεπε να έχει ο καλός πανεπιστημιακός δάσκαλος, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσ-
δοκίες της κοινωνίας, που τον θέλει επίκουρο και μέντορα του φοιτητή, στη προσπά-
θειά του να κατακτήσει τη γνώση; Και αν αυτές, με κάποιον τρόπο, εντοπισθούν, πρό-
κειται για έμφυτες ή επίκτητες ικανότητες; Αν καταλήξουμε στο δεύτερο ενδεχόμενο 

2 Mε τον όρο πανεπιστημιακός δάσκαλος εννοούμε κάθε άνδρα ή γυναίκα που είναι μέλος του Διδακτικού 
Προσωπικού ενός Πανεπιστημίου. 
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που είναι και το πιο πιθανό, τι είδους εκπαίδευση και άσκηση απαιτείται και πώς αυτή 
μπορεί να πιστοποιηθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; (ό.π.) 

Στην ίδια προβληματική κινήθηκαν, στη συνέχεια, και οι Κεδράκα και Δημάση (2015). 
Στην εισήγησή τους, στο Πρώτο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτι-
κής με θέμα "Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη", στη Δράμα τον Νοέμβριο 
του 2015, αναφέρθηκαν στη σημασία της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, όχι μόνο για 
την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών ενός Πανεπιστημίου, αλλά 
και για τη διαμόρφωση των συνθηκών ανάπτυξης της κοινωνίας στην οποία αυτό λει-
τουργεί. Διατύπωσαν, με τη σειρά τους, ερωτήματα που οφείλει να θέτει ο ακαδημαϊ-
κός δάσκαλος στον εαυτό του, όπως: Πώς χειρίζομαι τη διδασκαλία μου; Ποιες διδα-
κτικές μεθόδους και τεχνικές χρησιμοποιώ όταν διδάσκω; Είναι αποτελεσματικές οι 
διδακτικές προσεγγίσεις μου; Οι ίδιες εκτιμούν όμως ότι σήμερα στην Ελλάδα, τα πε-
ρισσότερα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ δεν ενημερώνονται σε θέματα σχετικά με διδακτικές με-
θόδους, είτε γιατί δεν διαθέτουν ανάλογα κίνητρα, είτε γιατί θεωρούν πιο σημαντικό 
για την εξέλιξη και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους να επικεντρωθούν στην έ-
ρευνα.  

Η εποχή του Πανεπιστημίου των λίγων είναι πλέον παρελθόν, αλλά το νέο ήρθε μαζί 
με μια έντονη παιδαγωγική κρίση που εξαπλώνεται σε όλες βαθμίδες. Οι δυνατότητες 
των νέων τεχνολογιών ανατρέπουν τις παγιωμένες μέχρι χτες εκπαιδευτικές σταθερές. 
Η ενημέρωση και η επικοινωνία αποκτούν στις μέρες μας νέα οχήματα και νέες ταχύ-
τητες, η διαδικασία μάθησης δεν έχει πια ανάγκη τη σχολική αίθουσα και το σχολείο, 
όπως το γνωρίσαμε, ενώ στην Ευρώπη - και όχι μόνον - αναδύεται η ιδεολογία της Δια 
Βίου Μάθησης και γίνεται προσπάθεια για την εφαρμογή της πολιτικής οικοδόμησης 
ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου (Bologna Process - Higher Education 
Area, 2013). 

Ήδη, στη δύση του εικοστού αιώνα, είχε γίνει αντιληπτό και διατυπώθηκε καθαρά, από 
τους Hannan και Silver, ότι:  

[η] ικανότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου δεν μπορεί να στηρίζεται στο έμφυτο τα-
λέντο του, αλλά σε εστιασμένη κατάρτιση, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας πανεπιστη-
μιακής κουλτούρας που βλέπει τη μάθηση ως μια παιδαγωγικά κατάλληλη διαδικασία 
που προωθεί την ενεργό μάθηση. (Κεδράκα και Δημάση, 2015) 

Έτσι, για παράδειγμα, στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αναφέρεται ως ένδειξη διασφά-
λισης της ποιότητας του διδακτικού προσωπικού και του παρεχόμενου διδακτικού έρ-
γου, η εφαρμογή από τα Πανεπιστήμια δοκιμασμένων τρόπων αξιολόγησης της διδα-
κτικής επάρκειας του προσωπικού που διδάσκει ή θα διδάξει τους φοιτητές. (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education, 2005)  
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Στο παρόν κείμενο εστιάζουμε στην ανάληψη πρωτοβουλιών, ερευνητικών και οργα-
νωτικών, προκειμένου να προσεγγίσουμε το θέμα της παιδαγωγικής - διδακτικής κα-
τάρτισης των πανεπιστημιακών δασκάλων στη χώρα μας με τρόπο επιστημονικό, ορ-
γανωμένο και συστηματικό. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιάσουμε πρώτα σε αδρές 
γραμμές την Π.Π., θα περιγράψουμε την κατάσταση στη χώρα μας σήμερα, θα προτεί-
νουμε έναν πρώτο σχέδιο δράσης και θα παρουσιάσουμε πώς σχεδιάζουμε να υλοποι-
ήσουμε μία εμπειρική έρευνα με αντικείμενο την Π.Π. στην Ελλάδα.  

Επιλέξαμε τον όρο Π.Π., την οποία θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε και πανεπιστη-
μιακή διδακτική, μιας και αναφερόμαστε κυρίως στη διδακτική πτυχή της πανεπιστη-
μιακής διδασκαλίας (McLean, 2006. Hartley, Pill & Woods, 2005. Fry, Κetteridge & 
Marshall, 2009. Elmgren & Henriksson, 2010).  

Ο όρος πανεπιστημιακή παιδαγωγική παραπέμπει στην ακαδημαϊκή διάσταση της έν-
νοιας της παιδαγωγικής για να χαρακτηρίσει, αφενός διάφορες επιστημονικές θεωρίες 
και μελέτες, που αφορούν διαδικασίες επηρεασμού και μόρφωσης σε επίπεδο ατόμου, 
ομάδας, κοινότητας και κοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, και αφετέρου συγκε-
κριμένες διδακτικές πρακτικές και προσεγγίσεις των διδασκόντων κατά τον σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση των μαθησιακών διαδικασιών που ενεργοποιούν στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής αποστολής τους. (Γουγουλάκης και Οικονόμου, 2014, σελ. 
13) 

Πιο απλά και πρακτικά, η Π.Π. απαντά στο ερώτημα: Τι είδους γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες χρειάζεται ο πανεπιστημιακός δάσκαλος ώστε να βοηθήσει αποτελεσμα-
τικά τους φοιτητές του να μάθουν και να καλλιεργηθούν; (ό.π.) 

Προφανώς, ο πανεπιστημιακός δάσκαλος πρέπει να διαθέτει επαγγελματικά εφόδια 
που αφορούν τις επιστημονικές γνώσεις της ειδικότητάς του καθώς και τα θεωρητικά 
/επιστημολογικά μοντέλα και τα εννοιολογικά εργαλεία ανάλυσης. Είναι απαραίτητα 
για να μελετήσει τα φαινόμενα του ερευνητικού πεδίου του, να είναι ικανός να σχεδιά-
σει και να «τρέξει» πειράματα, να συλλέξει και να αναλύσει δεδομένα, να περιγράψει, 
να κατανοήσει και να εξηγήσει φαινόμενα. Είναι, όμως, εξίσου σημαντικό να μπορεί ο 
πανεπιστημιακός δάσκαλος, λειτουργώντας ως «μηχανικός της εκπαίδευσης», αφενός 
να κατανοεί σε βάθος τις διαδικασίες μάθησης, και αφετέρου, να μπορεί να σχεδιάζει 
και να πραγματοποιεί τα μαθήματά του με τρόπο που να αποτελούν βιώματα μύησης 
των φοιτητών στην επιστήμη του. Εξάλλου, μελέτες της τελευταίας δεκαετίας έδειξαν 
τον αδιαμφισβήτητο και σημαίνοντα ρόλο (και) του πανεπιστημιακού δασκάλου στη 
μαθησιακή διαδικασία (Day et al., 2007. Hattie, 2012). 

Σήμερα, η έμφαση στα αποτελέσματα της μάθησης, η διεθνοποίηση μέσω προγραμμά-
των κινητικότητας, η παγκοσμιοποίηση της αγοράς των εκπαιδευτικών ευκαιριών και 
ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα Πανεπιστήμια, ανάγει την ποιότητα της παιδαγωγικής 
φροντίδας τους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (Γουγουλάκης και Οικονόμου, 2014)  

77/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



Ακόμη και αν ένα Πανεπιστήμιο κατέκτησε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στην Π.Π. 
δεν είναι εύκολο να παραμείνει εκεί σήμερα, εξαιτίας των αλλαγών που συντελούνται 
σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πράγματι, είναι πλέον ραγδαία 
η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και ταχύτατη η παραγωγή και διάδοση της νέας 
γνώσης, ενώ γρήγορα απαξιώνεται η υφιστάμενη. Προκύπτουν νέες αντιλήψεις και συ-
νήθειες επικοινωνίας και μάθησης και είναι δραματική η αύξηση του φοιτητικού πλη-
θυσμού (Tapper & Palfreyman, 2005) χωρίς αντίστοιχα να αυξάνεται η χρηματοδότηση 
των Πανεπιστημίων. Επομένως, είναι απαραίτητη η ύπαρξη, σε κάθε Πανεπιστήμιο, 
δομής που θα ερευνά συνεχώς τα νέα δεδομένα και θα εντοπίζει τις ανάγκες που κάθε 
φορά προκύπτουν ώστε να παρέχει στο εκπαιδευτικό προσωπικό όλα τα εφόδια προ-
κειμένου να εξασφαλίζει την παιδαγωγική αριστεία του. 

Σχετικές είναι οι συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου (ΟΥΕ), οι οποίες γίνονται 
με υπόβαθρο τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί σε κοινωνικό και επιστημολογικό ε-
πίπεδο:  

Αυτό που είναι γνωστό δεν είναι πλέον σταθερό. Η διάρκεια ζωής της γνώσης μπορεί να 
είναι πολύ σύντομη. Σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους ελλοχεύει η απειλή του παρω-
χημένου στο τι διδάσκεται και πώς διδάσκεται. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, οι από-
φοιτοι της Ευρώπης χρειάζονται το είδος της εκπαίδευσης που τους επιτρέπει να συμμε-
τέχουν αποτελεσματικά ως αφοσιωμένοι, δραστήριοι, σκεπτόμενοι, πολίτες του κόσμου, 
καθώς και ως οικονομικά υποκείμενα στην ηθική, βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών 
μας. (High Level Group, 2013, σελ. 13) 

Η ΟΥΕ επισημαίνει ότι η ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και του μαθησιακού 
περιβάλλοντος συμβάλλουν, ώστε οι φοιτητές να βελτιώνουν τις δημιουργικές ικανό-
τητές τους, κατανοώντας συνάμα ότι η μάθηση είναι μια δια βίου υπόθεση. Η ποιότητα 
της διδασκαλίας είναι καθοριστική για την ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών, ενισχύ-
οντας τις μελλοντικές ευκαιρίες και επιλογές τους στην αγορά εργασίας. 

Στην ανάλυσή της η ΟΥΕ υπεισέρχεται στη σχέση διδασκαλίας και έρευνας τονίζοντας 
ότι δεν υφίσταται αντίφαση μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων. Η καλή διδασκαλία, 
σε οποιοδήποτε επιστημονικό αντικείμενο, είναι καλή στο βαθμό που ενημερώνεται 
και εμπνέεται από τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας. Επίσης, ένας καλός δάσκαλος, 
όπως και ένας καλός φοιτητής, είναι ενεργητικοί στη μάθησή τους, διαπνέονται από 
διερευνητικό πνεύμα και αναστοχαστική διάθεση. Αξίζει να τονιστεί στο σημείο αυτό, 
πέραν προθέσεων και διακηρύξεων, ότι η διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα ΑΕΙ ως ζήτημα μεγάλης προτεραιότητας:  

3Η διδασκαλία είναι μια βασική αποστολή και, ως εκ τούτου κεντρική υποχρέωση. Η 
ποιότητα της διδασκαλίας είναι η εκ των ων ουκ άνευ διάσταση μιας ποιοτικής κουλτού-
ρας μάθησης. Αυτή η αποστολή της διδασκαλίας θα πρέπει να εμφανίζεται ως μια υψίστης 

3 Κρίναμε σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε, στο σημείο αυτό, και μέχρι το τέλος της παραγράφου, εκτενές 
απόσπασμα από το κείμενό μας στον eκπ@ιδευτικό κύκλο, (Γουγουλάκης και Οικονόμου, 2014). 
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προτεραιότητας υποχρέωση κάθε ιδρύματος που συμμετέχει στην παροχή της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης - μια καθημερινά βιωμένη προτεραιότητα και όχι μόνο φανταχτερές 
λέξεις σε μια διατύπωση της αποστολής του σε ένα κείμενο. (ό.π., σελ. 12) 

Στην έκθεσή της η ΟΥΕ αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει συναίνεση γύρω από έναν ενιαίο 
ορισμό της ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση, καθώς και οι δύο συνιστούν σύνθε-
τες δραστηριότητες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβλητές παραμέτρους 
του κάθε φορά εκπαιδευτικού πλαισίου, όπως το γνωστικό αντικείμενο, τους φοιτητές, 
τη μέθοδο διδασκαλίας, την υλικοτεχνική υποδομή. Παρά τη διαπίστωση αυτή, η ΟΥΕ 
υποστηρίζει ότι υπάρχουν παράγοντες που ευνοούν την καλή διδασκαλία και μάθηση, 
ανεξαρτήτως του αντικειμένου και του πλαισίου, όπως για παράδειγμα: 
• η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών είναι απαραίτητη στις διαδικασίες διοίκησης, σχε-

διασμού, ανάπτυξης και αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών, διασφάλισης 
και αναθεώρησης της ποιότητας, 

• αποτελεί βασική ευθύνη των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου να διασφαλίσουν 
ότι τα ακαδημαϊκά στελέχη τους δεν είναι μόνον καλά εκπαιδευμένα σε ένα συγκεκρι-
μένο ακαδημαϊκό αντικείμενο, αλλά έχουν πιστοποιηθεί, επίσης, και ως επαγγελμα-
τίες εκπαιδευτικοί, 

• αυτή η ευθύνη εκτείνεται στην εξασφάλιση νέων στελεχών που ή διαθέτουν διδακτική 
εμπειρία κατά την είσοδό τους στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ή έχουν πρόσβαση σε 
αξιόπιστα μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών κατά τα πρώτα χρόνια της,  

• η ευθύνη επεκτείνεται και στην παροχή ευκαιριών για τη συνεχή επαγγελματική ανά-
πτυξή τους ως επαγγελματιών δασκάλων και όχι απλά στην εξειδίκευσή τους μόνο σε 
ένα ακαδημαϊκό γνωστικό αντικείμενο. (ό.π., σελ. 15) 

Αν και η ΟΥΕ δεν διεξέρχεται θέματα περιεχομένου της επαγγελματικής (διδακτικής) 
κατάρτισης των καθηγητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενδίδει τελικά στον πειρα-
σμό και διακριτικά υποδεικνύει, αν όχι κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδασκα-
λίας και μάθησης, τουλάχιστον την κατεύθυνση προς την οποία αυτά θα πρέπει να α-
ναζητηθούν: 
1. Η ευθύνη για την ευόδωση της μαθησιακή διαδικασίας στην ανώτατη εκπαίδευση 

μοιράζεται από κοινού μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, με τους πρώτους να προτρέ-
πουν τους δεύτερους σε αμφισβήτηση των προκαταλήψεών τους και την αναθεώρηση 
των παραδοχών τους, ώστε να μπορούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα κατανόη-
σης.  

2. Η ποιοτική διδασκαλία και μάθηση κινείται σε ευρείς ορίζοντες και για αυτό απαιτεί 
περιβάλλον πλούσιο σε έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης. Δεν είναι μόνο το περιε-
χόμενο του γνωστικού αντικειμένου που χρειάζεται εμπλουτισμό με νέα ερευνητικά 
αποτελέσματα, αλλά και η ίδια η παιδαγωγική-διδακτική προσέγγισή του στις αίθου-
σες διδασκαλίας και τα εργαστήρια. Εκεί κυρίως θα καλλιεργήσουν οι φοιτητές την 
ακαδημαϊκή εγγραμματοσύνη τους και παιδεία, καθώς και όλες εκείνες τις δεξιότητες 
που θα τους καταστήσουν «καλούς κ’ αγαθούς» πολίτες, όχι μόνο του τόπου τους.  

79/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



3. Στην εποχή της ολοένα και ταχύτερης παγκοσμιοποίησης που διάγουμε, η διδασκαλία 
και η μαθησιακή εμπειρία όλων των σπουδαστών πρέπει να είναι πλανητική (παγκο-
σμιοποιημένη) ενθαρρύνοντας, έτσι, τη σφαιρική κατανόηση των επιστημονικών α-
ντικειμένων (High Level Group, 2013, σελ. 18-19). 

Η περίπτωση της Σουηδίας 

Η διεύρυνση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε αυτήν μεγαλύτερου 
αριθμού φοιτητών, ατόμων, δηλαδή, που παραδοσιακά απορροφούνταν από την αγορά 
εργασίας, εγείρουν θέματα ομαλής ενσωμάτωσης, αποτελεσματικότητας και οικονομι-
κής βιωσιμότητας, θέτοντας, σε τελική ανάλυση, επί τάπητος το ζήτημα της ποιότητας 
της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης. Πριν αναφερθούμε στην Ελληνική πανεπιστη-
μιακή πραγματικότητα θα εκθέσουμε, εν είδη μελέτης αναφοράς (benchmarking), προ-
κειμένου να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με όσα θα αναφέρουμε στη συνέχεια για τη 
χώρα μας, το Σουηδικό παράδειγμα.  

Στη Σουηδία, η συζήτηση γύρω από την ποιότητα της ΠΠ ξεκίνησε στα σοβαρά ήδη 
στη δεκαετία του 1960, με πρωτοβουλία του φοιτητικού κινήματος της χώρας, και έ-
δωσε το έναυσμα για έρευνα, αναπτυξιακές δράσεις και δημιουργία υποδομών για την 
παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση και στήριξη των μελών ΔΕΠ (Bondestam 2010).  

Η πρώτη μεγάλη έρευνα για την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική άρχισε τις εργασίες της 
τον Ιανουάριο του 1965 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1970. «Η ακαδημαϊκή δι-
δασκαλία» (Den akademiska undervisningen), ήταν ο τίτλος της έκθεσης με τα πορί-
σματα της έρευνας. (UPU, 1970)  

Το έργο της εν λόγω επιτροπής έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάδυση της έρευνας και 
ανάπτυξης της ΠΠ στη Σουηδία. Στη διάρκεια των εργασιών της, η επιτροπή έλαβε 
ερευνητικές πρωτοβουλίες εξετάζοντας διάφορες πτυχές της πανεπιστημιακής διδα-
σκαλίας με συμμετοχή πολλών ερευνητών από διάφορα πανεπιστήμια. Έτσι με πρό-
ταση της επιτροπής δημιουργήθηκε ειδική υπηρεσία Παιδαγωγικής Ανάπτυξης στην 
Ανώτατη Αρχή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανάλογες υπηρεσίες-μονάδες στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι οποίες ενισχύθηκαν με σημαντικούς πόρους για την υπο-
στήριξη των δράσεών τους. 

Άλλες προτάσεις της επιτροπής που υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αφο-
ρούσαν στη δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών σπουδών και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, τον εξοπλισμό των πανεπιστημίων με τεχνικά βοηθήματα διδασκα-
λίας και την υποστήριξη/κατάρτιση του προσωπικού στη χρήση τους. Επίσης, η επι-
τροπή εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο στην πανεπιστημιακή παιδαγωγική που χρησιμο-
ποιούνταν σε σεμινάρια επιμόρφωσης των μελών ΔΕΠ. 

Η θέση του Σουηδικού Υπουργείου Παιδείας για την ανανέωση της διδασκαλίας και 
την παιδαγωγική κατάρτιση των μελών ΔΕΠ διατυπώθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή 
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ευκρίνεια στον νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Regeringens Proposition 
2001/02:15). Σε συνέχεια μιας παράδοσης προσαρμογής και συντονισμού της εκπαί-
δευσης με την κοινωνία και την αντίληψη γύρω από τη μάθηση ως μιας δια βίου υπό-
θεσης, που η εκκίνησή της χρονικά εντοπίζεται στη δεκαετία του ’60, παροτρύνονται 
τα ΑΕΙ να προχωρήσουν στη δημιουργία οργανωτικών δομών παιδαγωγικής κατάρτι-
σης και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού τους: 

Κάθε ΑΕΙ θα πρέπει αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να 
αναπτύξει και να προσφέρει εκπαίδευση σε θέματα πανεπιστημιακής παιδαγωγικής για 
την επαγγελματική καλλιέργεια του διδακτικού του προσωπικού. (ό.π., σελ. 89) 

Προτείνεται, επίσης, τα Ιδρύματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δι-
κές τους οργανωτικές λύσεις να ορίσουν τουλάχιστον ένα άτομο, υπό την εποπτεία του 
πρύτανη, με τομέα ευθύνης την ανάπτυξη της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής. Τα ι-
δρύματα θα πρέπει, επίσης, να εντείνουν τις προσπάθειές τους να συνάψουν ή να βελ-
τιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με άλλα ΑΕΙ γύρω από θέματα ΠΠ. Η ευθύνη 
των Τμημάτων για την ανάπτυξη των διδακτικών δεξιοτήτων κι της επιμόρφωσης του 
προσωπικού τους θα πρέπει να τονιστεί και να παρακολουθείται/αξιολογείται στο πλαί-
σιο της γενικότερης προσπάθειας ποιοτικής αναβάθμισης του έργου τους. Ο νόμος συ-
στήνει στα ιδρύματα να προσφέρουν τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ και στο υπόλοιπο 
προσωπικό τους να αφιερώνουν τμήμα του χρόνου εργασίας τους στη συμμετοχή κι 
ανάπτυξη εθνικών και διεθνών δικτύων ΠΠ. Τονίζεται, επίσης, ότι η βελτίωση της ποι-
ότητας του διδακτικού έργου αποτελεί εγγενές μέλημα της ακαδημαϊκής κοινότητας 
και η ευθύνη θα πρέπει γι’ αυτό να επιμερίζεται εξίσου ανάμεσα στο διδακτικό προσω-
πικό, τις σχολές και τα τμήματα, και τη διοίκηση κάθε ιδρύματος. Στη βάση αυτή, υ-
πογραμμίζεται ιδιαίτερα η ενίσχυση των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού, με 
συνεχή ενθάρρυνση και υποστήριξη πρωτοβουλιών εκ μέρους του για πειραματισμό 
και ανανέωση της παιδαγωγικής πράξης, ως αναπόσπαστο στοιχείο της γενικότερης 
φροντίδας για τη διασφάλιση της ποιότητας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 προ-
βλέπεται, επιπλέον, στις ετήσιες εκθέσεις αναφοράς να γίνεται μνεία για το εύρος και 
το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των καθηγητών που επιβλέπουν μεταπτυχιακούς φοι-
τητές σε θέματα σχετικά με την παιδαγωγική καθοδήγηση. Και αυτή η πρόβλεψη ε-
ντάσσεται στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αριστείας που θα πρέπει να επιδιώκουν 
να πληρούν τα προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

Ύστερα από εμπεριστατωμένη διερεύνηση και διαβούλευση, η οποία συμβάδιζε με 
πρακτικές πρωτοβουλίες οργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, αποφασίστηκε η κα-
θιέρωση σε όλα τα ΑΕΙ υποχρεωτικών μαθημάτων διάρκειας δέκα εβδομάδων (15 
ECTS) ως βάση πιστοποίησης της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής επάρκειας των με-
λών ΔΕΠ. Επίσης, η Σουηδική Ένωση Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών έκανε 
σύσταση στα Πανεπιστήμια να σχεδιάσουν τα μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας με 
συγκρίσιμο τρόπο, ώστε να αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθ-
μια εκπαίδευσης. Ήδη από το 2003 ισχύει, ως προϋπόθεση διορισμού στη θέση του 
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λέκτορα, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ΠΠ (SFS 2002:761, Νόμος Πλαί-
σιο/HF, κεφ. 4, §§ 7, 8 και 9). 

Από το 2006 ισχύει η ίδια απαίτηση για κατάρτιση στην ΠΠ και για τους διδακτορικούς 
φοιτητές. Για τους επιβλέποντες καθηγητές προβλέπεται κύκλος υποχρεωτικών σεμι-
ναρίων κατάρτισης σε ζητήματα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών (SFS 2006:1053, 
HF, κεφ. 6, §§ 32 και 33).  

Στις κατευθυντήριες συστάσεις της προς τα ΑΕΙ αναφορικά με τη διαμόρφωση και την 
έκταση των μαθημάτων ΠΠ, η Ένωση Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών, διατυ-
πώνει μια σειρά μαθησιακών στόχων για όσους τα παρακολουθούν, ήτοι:  
• απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη μάθηση των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, γνώσεων συναφών με το επιστημονικό 
πεδίο της εκπαίδευσης (Επιστήμες της Αγωγής), 

• βελτίωση της ικανότητας των διδασκόντων να σχεδιάζουν, να διδάσκουν, να εξετά-
ζουν και να αξιολογούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να υποστηρίζουν τη μαθη-
σιακή ανάπτυξη των φοιτητών ατομικά και ομαδικά, 

• ανάπτυξη αναστοχαστικής προσέγγισης του διδακτικού ρόλου και των αξιακών αρ-
χών που διέπουν την επιστημονική δραστηριότητα ή την καλλιτεχνική-αισθητική δη-
μιουργία, τη δημοκρατία, την ισότητα των φύλων και των ίσων ευκαιριών στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, 

• γνώση των στόχων της κοινωνίας και του κανονιστικού πλαισίου της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 

• ικανότητα των διδασκόντων να αντιλαμβάνονται, να αναλύουν και να επικοινωνούν 
τη δικές τους εμπειρίες, αλλά και άλλων, καθώς και τα σχετικά με το γνωστικό αντι-
κείμενό τους ερευνητικά αποτελέσματα, ως βάση για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης 
και του επαγγελματισμού τους, 

• παρουσίαση μιας αυτόνομης εργασίας που πραγματεύεται την εκπαίδευση και τη δι-
δασκαλία στο δικό τους επιστημονικό τομέα και η οποία να υποστηρίζεται θεωρητικά 
και εμπειρικά. (SUHF, 2005) 

Διαπιστώνεται ότι η έρευνα για τη διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση αναπτύσσε-
ται ραγδαία τα τελευταία χρόνια με έντονη την επιρροή αγγλοσαξονικών θεωριών. 
Στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου Handbook of Research on Teaching 
(Richardson, 2001), οι συγγραφείς υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα να αναδειχθεί η 
έρευνα για την Ανώτατη Εκπαίδευση ως ιδιαίτερο ερευνητικό πεδίο, επειδή οι όροι και 
οι συνθήκες μάθησης διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα χαμηλότερα επί-
πεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε γενικές γραμμές, επικρατεί σήμερα συναίνεση 
γύρω από τις επιστημολογικές και κανονιστικές παραδοχές αυτών των θεωριών σε δια-
πανεπιστημιακό επίπεδο, γεγονός που, σε μεγάλο βαθμό, αποδίδεται στη συνολικότερη 
ομογενοποίηση που συντελείται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς. Παραδόξως, η 
εξέλιξη αυτή συμβαίνει στο όνομα του ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποι-
ημένης εκπαιδευτικής αγοράς. 
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Η κατάρτιση των μελών ΔΕΠ σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής θεωρείται πλέον 
αναγκαία προϋπόθεση για τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδα-
σκαλίας, όπως, επίσης, και η προετοιμασία όσων επιβλέπουν εργασίες σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο. Κάθε ίδρυμα υποχρεούται να δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές αρχικής και 
συνεχόμενης επιμόρφωσης των μελών του παρέχοντας όλες τις διευκολύνσεις στο προ-
σωπικό του να συμμετέχει σε οργανωμένα σεμινάρια ΠΠ, τα οποία καλύπτουν όλο το 
φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων ενός σύγχρονου διδάσκοντα (τις θεωρίες της γνώ-
σης, τον διδακτικό σχεδιασμό, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη βελτίωση της ποιό-
τητας του διδακτικού έργου, τη διδακτική των επιμέρους επιστημονικών περιοχών 
κ.λπ.). 

Βέβαια για να συμβούν όλα αυτά απαιτούνται πόροι, υποστήριξη από τους αρμόδιους 
φορείς και τις Διοικήσεις των ΑΕΙ, και φυσικά από την ίδια την ακαδημαϊκή κοινότητα 
(φοιτητές και διδάσκοντες) ως καθ’ ύλην αρμόδιοι να προσδιορίσουν το περιεχόμενο, 
το χαρακτήρα, τις μορφές και την έκταση της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής κατάρ-
τισης.  

Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα διαπιστώνουμε κάποια παράδοξα σχετικά 
με την παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια των μελών ΔΕΠ. Θα περιοριστούμε μόνο σε 
δύο. 

1) Αποτελεί συνήθη πρακτική, κατά την αξιολόγηση του διδακτικού έργου ενός υπο-
ψηφίου για μια πανεπιστημιακή θέση, να συνδέεται το διδακτικό του έργο με το γνω-
στικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

Πουθενά δεν αναφέρεται η ποιότητα του προσφερόμενου διδακτικού έργου! Πουθενά 
δεν αναφέρεται κάποιου είδους διδακτική ή παιδαγωγική επάρκεια παρόλο που αυτό 
προβλέπεται, όπως θα δούμε παρακάτω, ρητά από τον Νόμο 3374/2005 για τη διασφά-
λιση της ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση. Θαρρείς και ότι αν διδάξεις ένα αντι-
κείμενο αυτόματα αποκτάς και την ικανότητα γι’ αυτό! 

2) Η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού αξιολογείται από τους φοιτητές 
χωρίς προηγουμένως να έχει ενδιαφερθεί το Πανεπιστήμιο να το εφοδιάσει με κατάλ-
ληλες γνώσεις και δεξιότητες, ούτε να έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα αριστείας στο 
επίπεδο της διδασκαλίας. Και φυσικά ούτε λόγος για προσφορά κατάλληλα σχεδιασμέ-
νων επιμορφωτικών σεμιναρίων με ευθύνη του ιδρύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της 
θητείας των μελών του. 

Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένων των μεγάλων ελλείψεων που διαπιστώνονται σε όλα 
τα ΑΕΙ στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης των διδασκόντων (παιδαγωγικής και 
διδακτικής), οι φοιτητές καλούνται, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσουν τους καθηγητές 
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τους στο πόσο καλά οργανώνουν την παρουσίαση της διδασκόμενης ύλης, αν διεγεί-
ρουν το ενδιαφέρον τους, αν παρουσιάζουν με τρόπο απλό και χρησιμοποιώντας εν-
διαφέροντα παραδείγματα τις βασικές έννοιες της ύλης ή αν χρησιμοποιούν περισσό-
τερες από μια μεθόδους διδασκαλίας (διάλεξη, ομαδικές εργασίες, βιωματικές δραστη-
ριότητες κ.λπ.). Οι φοιτητές αποφαίνονται, επίσης, για την ποιότητα της διδακτικής 
διαδικασίας και κρίνουν τους διδάσκοντες ως προς τη συνέπεια απέναντι στις υποχρε-
ώσεις τους και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου τους. Απαντούν, τέλος, 
σε ερωτήσεις που αφορούν στην ενθάρρυνση που δέχονται από τους διδάσκοντες να 
διατυπώσουν απορίες, στην καθοδήγηση που έχουν στις γραπτές εργασίες τους και την 
ποιότητα των σχολίων που έλαβαν, ακόμη και τη δυνατότητα που τους δίνεται ή όχι να 
τις βελτιώσουν. Η διαδικασία αυτή γίνεται πλέον ηλεκτρονικά στη σελίδα της Μονάδας 
Διασφάλισης Ποιότητας κάθε Πανεπιστημίου. 

Κατά την άποψή μας όμως το μεγαλύτερο παράδοξο που εντοπίζουμε στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση στην πατρίδα μας είναι να θεωρείται αυτονόητη και επιβεβλημένη η 
παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, αλλά όχι των καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πώς μπορεί να διορθωθεί 
αυτή η κατάσταση; 

Δεν είναι τυχαίο πως τα τελευταία χρόνια το εκπαιδευτικό έργο των πανεπιστημιακών 
δασκάλων έγινε αντικείμενο και της αξιολόγησής τους. Το «παιδαγωγικό κλίμα» και 
οι παράγοντες που το επηρεάζουν (π.χ. ο χαρακτήρας της μαθησιακής διαδικασίας και 
η παιδαγωγική/διδακτική κατάρτιση των διδασκόντων) είναι μεταξύ των παραμέτρων 
που θα αξιολογούνται στο εξής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009), ενώ ο Νόμος 
3374/2005 για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ορίζει το δι-
δακτικό έργο ως ένα από τα αντικείμενα της αξιολόγησης. Στο κείμενο αυτό, ως κρι-
τήρια και δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας του διδακτικού έργου, αναφέρονται ρητά: 

η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής διαδικα-
σίας, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα 
μέσα και οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αναλογία και η συνεργασία 
μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, το επίπεδο και η επικαιρότητα των παρεχόμενων 
γνώσεων, η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία, η κινητικότητα του διδακτικού προ-
σωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών. (ό.π., άρθρο 3) 

Είναι γεγονός ότι το θέμα της παιδαγωγικής κατάρτισης των πανεπιστημιακών δασκά-
λων αποτελούσε, μέχρι πρόσφατα, υπόθεση ήσσονος σημασίας, με αποτέλεσμα ελάχι-
στη ερευνητική παραγωγή. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εργασία των Καλδρυμίδου και 
Οικονόμου (1991) σχετικά με τη Διδακτική των Μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Τε-
χνολογική Εκπαίδευση και την εργασία των Γεωργιάδη, Οικονόμου και Μενεξέ (2012) 
τη σχετική με τις αντιλήψεις των σπουδαστών του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για 
το πρόγραμμα σπουδών τους. 
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Όμως και η χώρα μας, σήμερα, θέλοντας και μη, καλείται να αντιμετωπίσει της προ-
κλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού, προσφέροντας πανεπιστημιακά προγραμμά-
των σπουδών υψηλού επιπέδου και εφαρμόζοντας ελέγχους της ποιότητας των μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων τους. Μοιραία, λοιπόν, τίθεται επί τάπητος για συζήτηση και 
το θέμα της παιδαγωγικής που εφαρμόζεται στις αίθουσες διδασκαλίας των Πανεπι-
στημίων μας.  

Προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη πολύπλευρης έρευνας για τη διδασκαλία και μάθηση 
στα ελληνικά ΑΕΙ, η οποία να λαμβάνει υπόψη της την πολιτική και διοικητική ιδιαι-
τερότητα της χώρας καθώς και τη νοοτροπία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Ο σκοπός της έρευνας δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο στην ανάπτυξη γενικών θε-
ωρητικών προσεγγίσεων για τη μάθηση και τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, αλλά να 
συμβάλλει στην κατανόηση και τη συνειδητοποίηση ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν 
είναι κάτι το ενιαίο, αλλά κάθε πρόγραμμα σπουδών, κάθε φοιτητική ομάδα και κάθε 
μαθησιακό περιβάλλον εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτούν ιδιαίτερη 
παιδαγωγική αντιμετώπιση. Δίχως να υποβαθμίζεται η σημασία της έρευνας για την 
πανεπιστημιακή διδασκαλία σε επίπεδο συστήματος (μακρο-προοπτική), με επίκεντρο 
τα δομικά προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, θεωρείται σήμερα 
εξίσου ή και περισσότερο χρήσιμη η έρευνα γύρω από πρακτικά προβλήματα και ερω-
τήματα που γεννιούνται στο μαθησιακό περιβάλλον σε επίπεδο «αμφιθεάτρου/σεμινα-
ρίου» και εκπαιδευτικού ιδρύματος (μικρο-/μεσο-προοπτική). Το διδακτικό προσωπικό 
έχει ανάγκη από γνώσεις που στηρίζονται σε ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν 
από μελέτες της διδασκαλίας συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων μέσα από το 
πρίσμα των διδασκόντων και των διδασκόμενων (content specific research) καθώς, ε-
πίσης, και από αποτελέσματα έρευνας που εστιάζουν στη σχέση επιστημονικής έρευ-
νας, διδασκαλίας και αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας (asseement of student 
learning) (Kim & Olstedt, 2003. Menges & Austin, 2001). Μάλλον ο γόνιμος συνδυα-
σμός μικρο-/μακρο-προοπτικής στη διερεύνηση της διδασκαλίας και μάθησης να απο-
τελεί την πλέον ενδεδειγμένη κατεύθυνση, αν αναλογιστεί κανείς το πόσο επίκαιρο 
είναι σήμερα το ζήτημα της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, κάτι που υπαινί-
χτηκε ήδη εδώ και πολλά χρόνια ο Oliver Fulton σε άρθρο του στην Encyclopedia of 
Higher Education: 

Η αξία του να εξετάσουμε το πλαίσιο των, λεγόμενων, αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών 
ή στη διδασκαλία και τη μάθηση, σε ένα εύρος που κυμαίνεται από τις εθνικές πολιτικές 
χρηματοδότησης και διακυβέρνησης για την απασχόληση των πτυχιούχων, σίγουρα δεν 
έγινε αντικείμενο πλήρους εκμετάλλευσης. (Fulton 1992, σελ. ???) 

Έρευνες που μας προικίζουν με κατανόηση και ερμηνεία των μαθησιακών διαδικασιών 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μια περίοδο έντονης μαζικοποίησης, αλλεπάλληλων με-
ταρρυθμίσεων και οικονομικών περικοπών, υπό το πρίσμα της αναγκαιότητας της δια 
βίου μάθησης ως συντελεστή κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.  
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Διάγραμμα 1. Εννοιολογικό πλαίσιο έρευνας για την ΠΠ 

Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας που σχεδιάζουμε συνοψίζεται στο Διάγραμμα 1, 
στο οποίο απεικονίζεται με τη μορφή του «διδακτικού τριγώνου» (πρβ. Kim & Olstedt, 
2003). Επιδίωξή μας είναι η εστίαση στη διδασκαλία και τη μάθηση στα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια ως διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και του 
περιεχομένου της γνώσης. Η έμφαση της έρευνας περιλαμβάνει και τις τρεις διαστά-
σεις: το περιεχόμενο, τον φοιτητή και τον διδάσκοντα και τις μεταξύ αυτών σχέσεις 
(εκπαιδευτική επικοινωνία, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης, νέες τεχνολογίες επι-
κοινωνίας και πληροφοριών, διδακτικός σχεδιασμός σε σχέση με την προώθηση της 
ισότητα των φύλων και διαπολιτισμικότητα κ.λπ.).  

Τι μέλλει γενέσθαι 

Καταθέτουμε εδώ, στη συνέχεια, τις σκέψεις και τις ερευνητικές μας προθέσεις σχετικά 
με το θέμα, ευελπιστώντας να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας στη χώρα μας προσδοκώντας σε μελλοντική συνεργασία με όλους όσοι 
(συνάδελφοι, φοιτητές και ΑΕΙ) μοιράζονται μαζί μας τις ίδιες ανησυχίες για το μέλλον 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τα σημεία που εντοπίσαμε και καταγρά-
φουμε είναι τα εξής: 
• Κρίνουμε καταρχήν απαραίτητο να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των πα-

νεπιστημιακών δασκάλων. Αυτές θα προκύψουν τόσο από όσα θα δηλώσουν ως προ-
σωπικές τους ανάγκες οι τριτοβάθμιοι καθηγητές, όσο και από αυτά που θα προκύ-
ψουν από τις δηλώσεις των φοιτητών ή των αποφοίτων των Ελληνικών Πανεπιστη-
μίων για τις ελλείψεις που οι ίδιοι εντόπισαν στη διάρκεια της φοίτησής τους. Στο 
θέμα αυτό ήδη σχεδιάζουμε εμπειρική έρευνα που θα διεξαχθεί μέσα στο 2016.  
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• Η συγκέντρωση καλών πρακτικών από πανεπιστήμια υψηλού κύρους σε συνδυασμό 
με δημιουργία τράπεζας δημοσιεύσεων και βιβλιοθήκη με σχετικά κείμενα θα αποτε-
λέσει τον απαραίτητο άυλο, πνευματικό πόρο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται από όλους 
όσοι ενδιαφέρονται για ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. 

• Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των μελετών και των δημοσιεύσεων σε διεθνές επίπεδο 
που αναφέρονται στην Π.Π. και θα χρειαστεί χρόνος συντονισμένης μελέτης από ο-
μάδα συναδέλφων προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή βάση επικοινωνίας και 
δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ ερευνητών. Η τράπεζα αυτή πρέπει να εμπλουτίζε-
ται και να επικαιροποιείται συνεχώς. 

• Με βάση τα προηγούμενα πρόκειται να εκπονηθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα που θα ικανοποιούν τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Αναγκαία, στη συνέχεια, είναι η θεσμοθέτηση ενός οργανισμού που θα αναλάβει να 
υλοποιεί όλα τα παραπάνω σε σταθερή, συνεχή, βάση. Αυτός θα μπορούσε να είναι 
όμοιος με έναν από τους πολλούς που δοκιμάστηκαν και λειτουργούν στις Ευρωπαϊ-
κές χώρες ή μια νέα εκδοχή που θα δημιουργηθεί με εκλεκτικό, συνθετικό τρόπο, 
ενταγμένη βέβαια στην υπάρχουσα δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, φυσικά, 
στηριζόμενη στα ευρήματα των ερευνών μας. 

• Επόμενο βήμα είναι η θεσμοθέτηση της πιστοποίησης των προσόντων της παιδαγω-
γικής επάρκειας ενός πανεπιστημιακού δασκάλου. Υπάρχουν χώρες και Πανεπιστή-
μια όπου είναι υποχρεωτικό ο νεοεισερχόμενος διδάσκων να παρακολουθήσει πρό-
γραμμα μαθημάτων παιδαγωγικής κατάρτισης στη διάρκεια των πρώτων χρόνων ερ-
γασίας του και θα συνεχίσει να εργάζεται μόνον εφόσον το ολοκληρώσει με επιτυχία. 
Κι εμείς καλούμαστε να δώσουμε τη δική μας απάντηση στο θέμα αυτό. 

• Η δημιουργία κοινότητας/δικτύου ερευνητών στο νέο πεδίο είναι ζωτικής σημασίας 
αφού χωρίς αυτήν το εγχείρημα καταρρέει. Ήδη άνοιξε ο δημόσιος διάλογος που α-
παιτείται, έγιναν οι πρώτες δημοσιεύσεις και θα ακολουθήσουν και άλλες. Ομάδες 
εργασίας συγκροτήθηκαν, επίσης, και το πρώτο συνέδριο εξαγγέλθηκε ήδη. Η πρό-
ταση της κυρίας Κεδράκα για ειδικό συμπόσιο με προσκεκλημένα μέλη ΔΕΠ από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την Π.Π. τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη Σαμοθράκη 
είναι ήδη μια καλή αρχή. 

• Τέλος, για την ώρα, εργασίες που θα ανατεθούν από τα μέλη της νέας επιστημονικής 
κοινότητας σε φοιτητές, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και θέματα 
διδακτορικών, με αντικείμενο την Π.Π. θα δημιουργήσουν, αφενός μια επιστημονικά 
τεκμηριωμένη βάση εμπειρικών δεδομένων, ευρημάτων και συμπερασμάτων που θα 
επιτρέψουν την επιστημονική συζήτηση και αφετέρου τη δημιουργία κρίσιμης μάζας 
ερευνητών που το έργο τους θα επικεντρωθεί στην ΠΠ. 

Όλοι μας συνειδητοποιούμε τον βασικό ρόλο του Πανεπιστημίου στην κοινωνική, πο-
λιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, μέσω της τριπλής αποστολής του: 1) 
την παραγωγή νέας γνώσης, 2) τη σωστή κατάρτιση του στελεχικού δυναμικού της 
χώρας, με την προσφορά διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης υψηλού επιπέδου, καθώς 
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και 3) την οργανική συνεργασία των ιδρυμάτων με την ευρύτερη κοινωνία (εξωστρέ-
φεια). Πρόκειται για παραμέτρους της ακαδημαϊκής δραστηριότητας εξίσου σημαντι-
κές και αλληλένδετες. Στο κείμενο αυτό εστιάσαμε στην παιδαγωγική και διδακτική 
κατάρτιση των πανεπιστημιακών δασκάλων γιατί θεωρούμε ότι δεν χαίρει της δέουσας 
προσοχής και φροντίδας, αν και θα έπρεπε να γίνει αντιληπτό το εξής απλό γεγονός: 

Ο καλός δάσκαλος είναι ο επαγγελματίας που δημιουργεί 

όλους τους άλλους επαγγελματίες. 
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Τα κοριτσίστικα περιοδικά στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Εγγραφές του γυναι-
κείου ιδεότυπου, ή …μια εφηβεία επιεικής που γίνεται σαράντα (…και κάτι). 

Δρ. Μουλά Ευαγγελία 
moulaevang@gmail.com 

Κοριτσίστικα περιοδικά και κοινωνικοποίηση 

Τα κοριτσίστικα περιοδικά δεν αποτελούσαν οργανωμένο κομμάτι της βιομηχανίας της 
λαϊκής κουλτούρας πριν τον Πόλεμο (Ballaster et al, 1991: 109-115). H μόδα σχετικά 
με τη διαφοροποίηση των περιοδικών ως προς το κοινό τους με κριτήριο το φύλο άν-
θησε από τη δεκαετία του 50 και τα περιοδικά για έφηβες εγκαινιάζονται με τη Marilyn 
το 1955 (Alderson, 1968:5).  Στη συνέχεια, πολλοί τίτλοι (Romeo (1957), Bunty (1958), 
Twinkle (1968)] σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για νεαρά κορίτσια (Gifford, 1975:125). 
Μια πληθώρα τίτλων με υψηλή ποσόστωση εικονογραφηγημάτων, τα οποία μεταφρα-
σμένα ταξίδευαν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ομογενοποιώντας την κοριτσίστικη 
εφηβεία αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, ιδίως ως μαζικά προϊόντα με υψηλή κατανά-
λωση, διότι συνέβαλαν καταλυτικά στην κοινωνικοποίηση και τη διαμόρφωση των 
νέων γενιών επί μια τουλάχιστον τριακονταετία.  Συνολικότερα, τα  μαζικά προϊόντα 
που απευθύνονται στα νεαρά κορίτσια (teen /pre-teen market) θεωρούνται μέσα κατα-
σκευής κοινωνικών ρόλων (Christian- Smith, 1991: 45-69). 

Σύμφωνα με το Γκράμσι (1977: 51) τα περιοδικά αυτού του τύπου ανήκουν στη σφαίρα 
του ιδιωτικού- προσωπικού, στο πλαίσιο της «πολιτικής κοινωνίας». Εδώ η ηγεμονία 
επιβάλλεται όχι με άμεσο εξαναγκασμό, αλλά με έμμεσους διαμεσολαβητικούς μηχα-
νισμούς και δη αυτούς της πειθούς που επιτυγχάνουν την συναίνεση και συγκαλύπτουν 
οικονομικές ή ιδεολογικές σκοπιμότητες. 

Κάθε περιοδικό ή έντυπο γενικότερα έχει τις ιδιαίτερες συμβάσεις του και το στυλ του. 
Μέσα από την  επανάληψη των δομών του και την εξοικείωση με τις σταθερές του το 
κοινό του συμφιλιώνεται με την οπτική που υπηρετεί, ενώ επιτυγχάνεται μια όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη συναίνεση των αναγνωστών του και μια εξίσου ικανή ομοιογένεια 
στο επίπεδο των μεταγγιζόμενων αξιών και προτύπων.  

Στα υπό εξέταση περιοδικά, η παραλλαγή «το κορίτσι κερδίζει το αγόρι» ή το αντί-
στροφο εξαντλούν την πλειοψηφία  των δυνατών θεματικών (Knodel, 1982)  ενώ τα 
προβαλλόμενα πρότυπα ομορφιάς λειτουργούν σχεδόν τυραννικά επί των αναγνω-
στριών. Γι αυτό και οι West και Zimmerman (1987) χρησιμοποιώντας τον όρο «κάνο-
ντας φύλο», αναφέρονται  στη επιλεκτική εκείνη κοινωνική και γνωστική διαδικασία 
μέσα από την οποία οι πληροφορίες φιλτράρονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιού-
νται, ώστε να αναπαράγουν αυτο-εκπληρούμενες προφητείες, να καθορίζουν την κοι-
νωνική αλληλεπίδραση και κυρίως την έμφυλη ταυτότητα. 
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Το γούστο, τα ερμηνευτικά σχήματα και η συνταγή του κοινωνικού φύλου 

Η δεδομένη προτίμηση των κοριτσιών στα περιοδικά αυτά και δη στις αισθηματικές 
ιστορίες, έχει επιχειρηθεί να ερμηνευτεί στη βάση του γούστου, της «φυσικής» ροπής 
των κοριτσιών για ρομάντζο, σαν αυτό να πρόκειται για κάποια εγγενή, αδιαφοροποί-
ητη, ανιστορική ή ασυσχέτιστη με λοιπούς κοινωνικούς παράγοντες κατηγορία. Οι 
Bourdieu και  Wacquant (1992) ανάγουν το γούστο και συνεπώς το habitus (την αί-
σθηση του αυτοπροσδιορισμού μέσω του ανήκειν αλλά και μέσω της συνειδητοποίη-
σης της ετερότητας) σε διακύβευμα κοινωνικής πρακτικής και προϊόν διαπραγμάτευ-
σης. Το γούστο συντίθεται από κοινά αποδεκτούς λόγους (Hodge & Kress. 1988/ Gee, 
1996) και επενδυμένα σε κάθε πράξη ή επιλογή νοήματα, που εντέλει αναπαράγουν 
κοινωνικές δομές, προβάλλοντάς τες ως φυσικές. Το πεδίο των πολιτισμικών επιλογών 
δεν είναι εντέλει παρά ένα περιορισμένο σύστημα στυλιστικών δυνατοτήτων, από το 
οποίο κανείς  μέσω των προτιμήσεών του διαμορφώνει το life-style του (Bourdieu, 
1986: 203). Η επιλογή όμως διαμεσολαβείται από τα προϋπάρχοντα σχήματα και τις 
κοινωνικές προεγγραφές. Έτσι η υψηλή κατανάλωση κοριτσίστικων περιοδικών δεν 
επιτρέπεται απλά να εξηγηθεί ως έκφραση ενός οικουμενικού κοριτσίστικου γούστου, 
σα να πρόκειται για κάποια σύμφυτη της θηλύτητας ιδιότητα. 

Η κοινωνία οργανώνει και ελέγχει τις εμπειρίες της που οδηγούν στη διαμόρφωση του 
κοινωνικού φύλου μέσα από εννοιoλογικά σχήματα. Σχήματα είναι οι υπο-κείμενες 
των πραγμάτων, καταστάσεων, συμβάντων, ακολουθιών πράξεων, χαρακτήρων, συ-
μπεριφορών, σχέσεων και συστημάτων σκέψης και δράσης οργανωτικές έννοιες 
(Rumelhart, 1980: 34). Η αλληλεπίδραση – διασύνδεση φύλου με κειμενικό είδος 
(gender- genre) ανάγεται σε ένα ανάλογο σχήμα που εξασφαλίζει τη μεταξύ τους διά-
δραση. Για την ενεργοποίηση ενός σχήματος είναι αρκετή η μερική αναφορά σε κάποιο 
στοιχείο του, μέσω του οποίου αυτό ανακαλεί το σύνολο των προκαθορισμένων αξιών 
που  εκπροσωπεί. Με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης συμπληρώνει τα κενά της ιστο-
ρίας τις περισσότερες φορές με τρόπο παραδοσιακά έμφυλο έως σεξιστικό. Οι Cohan 
και Shires (1988) υποστηρίζουν πως το αφηγηματικό είδος του ρομάντζου έχει κατε-
ξοχήν έμφυλη ταυτότητα και δη θηλυκή, όσο τα είδη του θρίλλερ και του γουέστερν 
έχουν αρσενική (Cohan & Shires, 1988).   

Το κοινωνικό φύλο ως σύστημα νοημάτων, στη βάση της διαφοράς και των σχέσεων 
εξουσίας, εκδηλώνεται σε τρία επίπεδα: το κοινωνικό- πολιτισμικό, το αλληλεπιδρα-
στικό και το ατομικό. Τα συνήθη σχήματα που ενσταλάζει το κοινωνικό- πολιτισμικό 
και το αλληλεπιδραστικό επίπεδο για την αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα είναι σε 
αντιδιαστολή τα εξής (Stephens, 1996): 

• Δύναμη- ομορφιά 
• Βία- μη βία 
• Επιθετικότητα και αυταρχικότητα # υποχωρητικότητα και συμμόρφωση 
• Σκληρότητα# συναισθηματικότητα 
• Ανταγωνιστικότητα# υπακοή, σεμνότητα 

92/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



• Παραβατικότητα# πειθαρχία  
• Απληστία# δοτικότητα 
• Προστατευτικότητα # τρωτότητα 
• Κυνηγός- θύμα 
• Ανεξαρτησία- εξάρτηση 
• Παίκτης- βραβείο 
• Δράση- παθητικότητα 
• Αναλυτικός νους# συνθετικός νους 
• Ποσότητα# ποιότητα 
• Λογική# διαίσθηση 
• Πολιτισμός# φύση  

Αυτά τα σχήματα, άμεσα ή έμμεσα, αποτελούσαν και τη χρυσή συνταγή των κοριτσί-
στικων περιοδικών. 

Σύντομη αναδρομή – σταθμοί 
στην ιστορία του κοριτσίστικου έντυπου και των αντίστοιχων κόμικς 

Προπάτορας του είδους των κοριτσίστικων περιοδικών μπορεί να θεωρηθεί το Girl’s 
Own Paper που εκδόθηκε το 1880 από τον εκδοτικό οίκο Leisure office , τμήμα της 
Religious Tract Society (Brewer, 2010: 15) και αποτελείτο από 36 σελίδες σχεδόν α-
διάσπαστου λόγου. To 1919 εμφανίστηκε το School Friend, που κατόπιν διακοπής ε-
πανακυκλοφόρησε το 1950, συνδυάζοντας κόμικς και αφηγήσεις, στην γραμμή της αρ-
χικής του έκδοσης. Το The Schoolgirl κυκλοφόρησε από το 1929 ως το 1940 με πυκνό 
λόγο και ελάχιστες ασπρόμαυρες ζωγραφιές, ενώ στην ίδια φιλοσοφία ήταν το School-
girl’s Own με ζωή από το 1921 ως το 1936, καθώς και το The Schoolgirl’s Weekly 
(1922).  Ένα  θεωρητικά πρωτοπόρο περιοδικό ήταν το Girl’s Crystal (1935) το οποίο 
και ενσωμάτωσε τα: The Schoolgirl’s Weekly το 1939 και The Schoolgirl το 1940 α-
κολούθως. Η αναλογία γραπτού κειμένου – εικόνας υπέρ του πρώτου όμως εξακολου-
θεί να φανερώνει  πως τα περιοδικά της χρυσής εποχής απευθυνόταν σε μεγαλύτερης 
ηλικίας αναγνώστριες με ανεπτυγμένη την αναγνωστική ικανότητα (Brewer, 2010: 60). 
Όσα όμως επιβίωσαν τη δεκαετία του 50, μεταξύ των οποίων και το Girl’s Crystal, 
χρειάστηκε να προσαρμοστούν στο ρεύμα της εποχής και να εμπλουτίσουν την ύλη 
τους με κόμικς (Brewer, 2010: 47-66). 

Αξίζει αν σημειωθεί ότι τις ιστορίες τις έγραφαν κατά μεγάλη πλειοψηφία άντρες συγ-
γραφείς με γυναικεία ψευδώνυμα (Brewer, 2010: 48). Το αντίθετο συνέβαινε με τη 
λογοτεχνία, που θεωρείτο ως προϊόν υψηλής κουλτούρας πεδίο της ανδρικής επικρά-
τειας. Οι γυναίκες συγγραφείς του 18ου- 19ου αι. για να διεισδύσουν μεταχειρίζονταν 
αντρικά προσωπεία (Snyader Lanser, 1992: 36) 

Το 1950 ήδη, ο αιδεσιμότατος Marcus Morris έβγαζε πύρινους λόγους στη Sunday Dis-
patch  ενάντια στα πολύχρωμα αναξιοπρεπή  αναγνώσματα που κατακλύζουν τα βι-
βλιοπωλεία και απειλούν τα ήθη των νεαρών κοριτσιών (Brewer, 2010: 16). Παρόμοιες 
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αντιδράσεις ενάντια στα κόμικς γενικά και ενάντια στα υπερ- ηρωικά κόμικς ειδικά 
συναντάμε στη  μεταπολεμική Αμερική. (Παστουρματζή, 2010). 

Σημαντικός σταθμός στο χώρο των εικονογραφηγημένων περιοδικών υπήρξε το Girl 
που λανσαρίστηκε το 1951 και ήταν το πρώτο περιοδικό ολοκληρωτικά αφιερωμένο 
στα κόμικς (Brewer, 2010: 56). Ιστορίες από το Girl συναντάμε στο γαλλικό περιοδικό 
Line, πράγμα που αποδεικνύει ότι η εφηβική μόδα έχει την τάση να εξαπλώνεται και 
να ομογενοποιεί εθνικά χαρακτηριστικά. Η ιστορία «Ο κόσμος της Πάττυ» των Philip 
Douglas και Purita Campos που πρωτοκυκλοφόρησε στο περιοδικό Princess Tina το 
1967, έγινε διάσημη σε όλη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη επιτυχία σε Ολλανδία, Ισπανία 
και Ελλάδα (εδώ κυκλοφόρησε και ομώνυμο περιοδικό). 

Τη δεκαετία του 60 κυκλοφορούσαν στην Αγγλία 63 εβδομαδιαία περιοδικά για κορί-
τσια (Brewer, 2010: 48).  Tammy, Jinty, Judy, Bunty, Mandy, Judy , Suzie, Misty, 
Penny,  Debbie, Nikki, Diana, Princess, Dreamer, Lindy and School Fun είναι μερικοί 
από τους τίτλους που συνθέτουν τον κατάλογο των κοριτσίστικων περιοδικών και που 
παρέχουν ονειρικές αποδράσεις στις νεαρές αναγνώστριες. 

Από τα μακροβιότερα στο χώρο, η Bounty, επέζησε 43 χρόνια (1958-2001) πριν αφο-
μοιωθεί από το Cool και φιλοξένησε τη δημοφιλέστατη σειρά The four Marys. Η Jackie 
(1964) ακολούθησε άλλη εκδοτική συνταγή, συμπεριλαμβάνοντας κυρίως ποικίλης ύ-
λης θεματολογία και μόλις 1 με 2 ιστορίες κόμικς ρομαντικού περιεχομένου (Brewer, 
2010: 80). Το 1976 αφομοίωσε τη Diana και συνέχισε την κυκλοφορία της ως το 1993. 
H Diana της DC Thomson συνιστούσε ένα σχεδόν μοναχικό παράδειγμα. Ως περιοδικό  
ανταγωνιζόταν τη June Princess της Fleetway. Κατόπιν συγχωνεύτηκε με τη  Jackie, 
αλλά η πιο άμεση διάδοχός της υπήρξε το περιοδικό Blue Jeans 1977, το πρώτο ποπ 
περιοδικό της Thomson ως αντίβαρο του Pink της IPC. Περιείχε μεταξύ άλλων, αντι-
βαίνοντας τον κανόνα, και σελίδες γνώσεων, καλύπτοντας το κενό στον εκδοτικό χώρο 
και αποτελώντας ταυτόχρονα το αντιστικτικό ομόλογο των αγορίστικων περιοδικών 
τύπου Look and Learn ή Odhams' Boys' World. Επίσης ήταν το πρώτο περιοδικό που 
φιλοξένησε ιστορίες τρόμου και άνοιξε το δρόμο στη Misty, τη  Jinty ή τη Spellbound, 
που αποκλίνοντας από τον κεντρικό θεματικό άξονα, φιλοξενούσαν κυρίως ιστορίες 
τρόμου ή επιστημονικής φαντασίας. Σε αυτές τις ιστορίες άλλοτε ένας δαιμόνιος επι-
τελικός νους υπνώτιζε κορίτσια και τα καθιστούσε υποχείριά του, κι άλλοτε εξωγήινοι 
απήγαγαν κορίτσια για πειραματόζωα (Human Zoo) ή  ακόμα -σε ιστορίες με έντονες 
ψυχαναλυτικές πινελιές- μια ομάδα κοριτσιών βρισκόταν παγιδευμένη διαδοχικά στον 
εφιαλτικό κόσμο των ονείρων της καθεμίας (Worlds Apart). 

Τα περιοδικά που φιλοξενούσαν αποκλειστικά ρομαντικές ιστορίες ήταν συγκεκρι-
μένα: Marilyn (1955, ο ιδρυτής του είδους), Boyfriend (1959), Cherie (1960), Romeo 
(1957), Mirabelle (1956), Valentine (1957). Στη  Valentine π.χ. ο υπότιτλος του περιο-
δικού δήλωνε με σαφήνεια τον προσανατολισμό του “Brings you love stories in pic-
tures”. Στην πλειονότητά τους οι ιστορίες εδώ τέλειωναν με τον ήχο από τις καμπάνες 
της εκκλησίας.  
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Η τακτική των συγχωνεύσεων ως τρόπου επιβίωσης αυτών των περιοδικών ήταν πάγια. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Jinty (1974) είχε αφομοιώσει τα Penny και Lindy και στη 
συνέχεια την Tammy (το 1981) η οποία νωρίτερα είχε απορροφήσει τα Sally, Pixie, 
Sandy, June, Misty και Princess. Η Mandy ενώθηκε με την Junty το 1991, η Princess 
Tina (1967) συγχωνεύτηκε με το Pink το 1973, με το  Mates το 1980 και με το Girl το 
1981 (Brewer, 2010: 93), και η Valentine (1957) διαδοχικά με τα Roxy, Marilyn, Ser-
enade και τέλος με τη Mirabelle το 1974 (Brewer, 2010: 134). 

To 1993 κυκλοφόρησε επετειακά ο συλλογικός τόμος Mums Own Manual (Presenting 
the Comics of her Girlhood)  που απευθυνόταν με εμπρόθετη αμφισημία τόσο στις μη-
τέρες που υπήρξαν κάποτε κορίτσια, όσο και στο αντίστοιχο νεανικό κοινό, αφήνοντας 
να εννοηθεί, παρά τη ρετρό φιλοσοφία του, ότι τα κοριτσίστικα περιοδικά των μεταπο-
λεμικών δεκαετιών, με τα οποία μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν γενιές νέων κοριτσιών, 
ίσως έχουν ακόμη πέραση. Ο συγκεκριμένος τόμος προσπαθούσε  να ισορροπήσει α-
νάμεσα στην αυθεντικότητα των περιεχομένων του και στις καταναλωτικές προδιαγρα-
φές του χρόνου της κυκλοφορίας του. 

Από τότε παρήλθαν πάνω από είκοσι χρόνια και το εκδοτικό τοπία έχει αλλάξει άρδην. 
Τα κοριτσίστικα περιοδικά με σήμα κατατεθέν τις εικονογραφηγημένες ιστορίες έχουν 
εξαφανιστεί από την αγορά. Η πτώση της δημοτικότητάς τους σχετίζεται με τη σύ-
γκλιση της νεανικής κουλτούρας (Postman, 1985) με αυτήν των ενηλίκων υπό την επι-
κράτεια του καταναλωτισμού. 

H πορεία των περιοδικών στην Ελλάδα 

(Στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων: 
http://www.greekcomics.gr/forums/index.php?app=covers&section=contents&kind=

gr)   

Τα  κοριτσίστικα περιοδικά εισάγονται ως μόδα στην Ελλάδα το 1972. Οι ιδιάζουσες 
πολιτικές καταστάσεις και ο έλεγχος του τύπου, σε συνδυασμό με τη βαθιά συντηρη-
τική δομή της ελληνικής κοινωνίας πιθανόν να μην επέτρεψαν νωρίτερα την άφιξή 
τους. Η Μανίνα (εκδότης Νίκος Δεληγιώργης), εξέδωσε το πρώτο της φύλλο στις 30 
Ιουνίου του 1972. Για δύο χρόνια τα εξώφυλλά της κοσμούνταν αποκλειστικά από σκι-
τσαρισμένες κοριτσίστικες φιγούρες, με σπάνιες εξαιρέσεις φωτογραφιών δημοφιλών 
σταρ. Αργότερα όμως, το σκίτσο εκτοπίζεται από το εξώφυλλο. Στο τεύχος 892 
(25/7/1989) το περιοδικό περνάει στην Β' του περίοδο, με διπλή αρίθμηση στην αρχή 
(τα πρώτα τεύχη είχαν μόνο της παλιά αρίθμηση εξωτερικά) και μετέπειτα μονή. Αυτή 
ήταν πολύ σύντομη, μόλις δύο έτη περίπου. Μακροβιότερη και ανθεκτικότερη αποδεί-
χτηκε η Κατερίνα, που κυκλοφορεί κατόπιν τριών αλλαγών διευθύνσεων μέχρι σήμερα, 
με πλήρως αναμορφωμένο προφίλ. Στις 23 Ιουνίου 1973 ο Στέλιος Ανεμοδουράς με 
την εκδοτική του (Γενικαί εκδοτικαί επιχειρήσεις ΟΕ) ξεκινάει την κυκλοφορία του. 
Τον Σεπτέμβριο του 1977 ξεκίνησε η Β' περίοδος του περιοδικού και το 1979 η Γ' και 
μεγαλύτερη περίοδός του που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Από το πρώτο κιόλας τεύχος 
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ακολουθείται η εμπορική συνταγή του εξώφυλλου-φωτογραφίας κάποιου σταρ. Την 
δεκαετία του 2000 τα κόμικς πέφτουν σταδιακά  από το 50% στο 20% της ύλης μέχρι 
που εξαφανίζονται. Τα τελευταία χρόνια είναι καθαρά έγχρωμο. Ξεκινάει νέα αρίθ-
μηση, πάνω από το λογότυπο βλέπουμε το "νέα εικονογραφημένη" και στα στοιχεία 
όλα έχουν αλλάξει. Εκδοτική παρουσιάζεται η Ερμής- Ελλάς Ντοκόπουλος με διευθυ-
ντή την Κατερίνα Ρωσσίου (κόρη του Ανεμοδουρά. Μετά το τεύχος 95 βλέπουμε πάλι 
διευθυντή τον Στέλιο Ανεμοδουρά και σαν διευθύντρια σύνταξης την Κατερίνα 
Ρώσσιου. Στις 20 Ιουνίου 1975, ο Καμπανάς κυκλοφορεί ένα δεκαπενθήμερο περιο-
δικό για κορίτσια ονόματι Ελεάννα, του οποίου η ζωή διήρκεσε μόλις ένα χρόνο. Το 
έτερο περιοδικό (της Ελεάννας) για κορίτσια που κυκλοφόρησε ο Καμπανάς στις 27 
Ιουνίου 1975 με το όνομα Μπάρμπαρα δεν είχε επίσης καλύτερη τύχη. Όχι επειδή η 
ύλη ήταν υποδεέστερη από τη Μανίνα ή την Κατερίνα, αλλά προφανώς λόγω της στε-
νότητας της εγχώριας αγοράς και του γεγονότος ότι τα προηγούμενα περιοδικά είχαν 
ήδη αποκτήσει το φανατικό κοινό τους. Τον Ιούλιο του 1977, οι Ελληνικές Περιοδικές 
Εκδόσεις ΕΠΕ της Λίνας Δεληγιώργη (μέχρι το τεύχος 190) και μετά του Νίκου Δελη-
γιώργη (μέχρι της αλλαγής σκυτάλης στο τεύχος 206), κυκλοφορούν ένα πολυθεματικό 
περιοδικό για κορίτσια ονόματι Πάττυ. 

Διευθυντής ανέλαβε ο Κώστας Μπαζαίος (μετά το 20στό τεύχος) στην οικογένεια του 
οποίου πέρασε και η τύχη του περιοδικού την Β' περίοδο. Στις 15 Ιουλίου 1989 αρχίζει 
η δεύτερη περίοδος του δημοφιλούς κοριτσίστικου περιοδικού. Οι αλλαγές μεγάλες, αν 
και φαίνεται δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την επιτυχία που είχε την περασμένη περί-
οδο, καθώς δεν πρέπει να ξεπέρασε τα 100 τεύχη (διαπιστωμένα 90 - 30/10/1992) Επί-
σης, μια μεγάλη διαφορά εντοπίζεται και στο περιεχόμενο των εξωφύλλων, καθώς τα 
περισσότερα πλέον δεν έχουν σκίτσα αλλά φωτογραφίες διασημοτήτων από το σινεμά, 
το τραγούδι και την τηλεόραση. Αποτελούταν κυρίως από αυτοτελείς ιστορίες, με ση-
μαντικότερη αυτήν της ομώνυμης του περιοδικού ηρωίδας, της Πάττυ. Ο κόσμος της, 
στο μακρινό και σχεδόν εξωτικό για τις Ελληνίδες αναγνώστριες Southampton, ήταν 
μαγικός. 

Ο πλασματικός κόσμος των εικονογραφηγημένων ιστοριών και η προβολή του 
στην πραγματικότητα 

Το πλασματικό σύμπαν των περιοδικών απαρτίζεται από ένα σύνολο τεχνικών και θε-
μάτων, τα οποία μέσα από την αναφορική λειτουργία κάθε επικοινωνιακής πράξης 
(Jakobson, 1960), οριοθετούν και τον πραγματικό κόσμο για την αναγνώστρια.  

Η μαγική συνταγή των περιοδικών αυτών συνίστατο, σε γενικές γραμμές, στα εξής: 
φωτογραφίες από ποπ σταρ, κουτσομπολιό, γράμματα αναγνωστριών, μόδα, διαφημί-
σεις, συμβουλές ομορφιάς, διάφορα (ωροσκόπιο, διαγωνισμοί, ποιήματα) και κυρίως 
εικονογραφηγημένες ιστορίες αλλά και φωτορομάντζα (Alderson, 1968: 8).  

Πρωτίστως, δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κοριτσίστικα περιοδικά έφεραν στη συντρι-
πτική πλειοψηφία τους ως τίτλο ένα κοριτσίστικο όνομα και μάλιστα σχεδόν πάντα 
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δισύλλαβο και υποκοριστικό, όπως ακριβώς συνηθίζεται για τα μικρά, χαϊδεμένα, οι-
κιακά ζώα. Η ονομασίες αυτές και μόνο καθαρογράφουν τον ενεχόμενο ιδανικό ανα-
γνώστη, που δεν είναι παρά μια έφηβη, την περίοδο της ζωής που υιοθετείται η κουλ-
τούρα των μοδάτων και συγκεκομμένων ονομάτων, ως ένδειξη αντισυμβατικής συμπε-
ριφοράς. Αυτού του τύπου το  έντυπο παύει να είναι μόνο αυτό που δηλώνει, αλλά 
μετουσιώνεται σε ένα συνομήλικο με την αναγνώστρια κορίτσι. Έτσι τα περιοδικά εκ-
φράζουν τη «φύση» της κοριτσίστικης εφηβείας με τον τρόπο ακριβώς που ο Ντίσνεϋ 
συλλαμβάνει και αντιπροσωπεύει τη «φύση» της παιδικότητας (Μουλά, 2006). Στις 
σελίδες τους παρέλαυναν και πρωταγωνιστούσαν, όχι μόνο στις στήλες των κουτσο-
μπολιών αλλά και στις εικονογραφηγημένες ιστορίες, γνωστοί ποπ τραγουδιστές, που 
διάνθιζαν την άνευρη κατά τ’ άλλα πραγματικότητά των αναγνωστριών και δημιουρ-
γούσαν την ψευδαίσθηση ότι οι διασημότητες είναι ζωτικό της μέρος. Άλλοτε συμπε-
ριελάμβαναν ιστορίες βασισμένες στην πραγματική ζωή των pop stars ή έπλαθαν φα-
νταστικά επεισόδια με πρωταγωνιστές διασημότητες, μεταξύ των οποίων φαβορί ήταν 
οι Tommy Steele και Cliff Richard. Άλλοτε οι pop stars διατηρούσαν μόνιμες στήλες, 
όπως ο  Μark Wynter στο περιοδικό Cherie, ενώ συχνά μια ιστορία τιτλοφορούταν από 
ένα δημοφιλές ποπ τραγούδι της εποχής (Brewer, 2010: 125). Στο Roxy (15 Μαρτίου 
1958) προσφερόταν ως δώρο στις αναγνώστριες μια μικρή καρφίτσα που συμβόλιζε 
την κιθάρα του Tommy Steele, ο οποίος και υποσχόταν στο εξώφυλλο ότι είναι ο αφη-
γητής της ιστορίας του τεύχους, ενώ στο Serenade (22 Σεπτεμβρίου 1962) δινόταν ως 
δώρο ένας ευτελής μικρός δίσκος στον οποίο ο Cliff Richard διαφήμιζε το καινούριο 
κόμικς, ξεκινώντας με τη φράση : «Hi there! This is Cliff” (Brewer, 2010: 132). 

Η σύνθεση της ύλης διατράνωνε την ιδεολογία του ελεύθερου χρόνου, παράγωγου της 
καταναλωτικής κοινωνίας (Frith, 1981). Τα νεαρά κορίτσια δεν είχαν βιοτικές μέρι-
μνες, αλλά χόμπι (Griffin et al., 1982), τα οποία μάλιστα δεν τα υπηρετούσαν συστη-
ματικά, παρά ευκαιριακά.   

Έτσι, ενώ τα αντίστοιχα αγορίστικα περιοδικά, αρνούνται την ομαδοποίηση του κοινού 
τους (Mort, 1998: 188) και  έχουν κατά βάση ένα θεματικό άξονα, όπως το μοντελισμό, 
το ψάρεμα, τα σπορ, τα αμάξια κ.ά., τα κοριτσίστικα μυούν το κοινό τους και κυριολε-
κτικά το εγκλωβίζουν σε έναν προδιαγεγραμμένο γυναικείο ρόλο. Περιχαρακώνοντας 
τον στερεότυπο ρόλο της γυναίκας χωρίς εναλλακτικές, διαμορφώνουν κοινότητες κο-
ριτσιών με παρεμφερή χαρακτηριστικά. Από την κουλτούρα του εφηβικού- πλατωνι-
κού ρομάντζου των περιοδικών αυτών, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν ως φυσική τους συ-
νέχεια, περιοδικά που απευθύνονται στη νέα γυναίκα, τα οποία και οροθετούν πλέον 
απερίφραστα τα όρια της γυναικείας συμπεριφοράς. Η αταξική, αφυλετική κουλτούρα 
της εφηβείας συσκοτίζει την πραγματικότητα και ομογενοποιεί ετερόκλητα μεταξύ 
τους υποκείμενα στο φαινομενικά κοινό παρονομαστή της εμπειρίας της ηλικίας τους. 
Η κοινή συναίνεση επιτυγχάνεται στη βάση του ότι όλα τα κορίτσια ενδιαφέρονται για 
την εμφάνισή τους, θέλουν να χάσουν κιλά, να βρουν αγόρι και να περνούν καλά. Στην 
έρευνα της Alderson, πάνω στα περιοδικά  Jackie, Valentine και Trend διαπιστώνεται 
ότι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις σε αυτά είναι «αγάπη» και «όνειρο» 
(Alderson, 1968:11). Έτσι τα συστατικά του λόγου της λαϊκής μυθοπλασίας (popular 
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fiction), συνταγογραφούν την πρόσληψη (Scholes 1985:2-3) και διαμορφώνουν τους 
στόχους και τη συμπεριφορά των νεαρών αναγνωστριών τους.  

Θεματικοί άξονες των ιστοριών 

Οι άξονες των κοριτσίστικων εικονογραφηγημένων ιστοριών απέχουν παρασάγγας από 
αυτούς των αγορίστικων, αλλά η πληθώρα και ποικιλία των ιστοριών αυτών οδηγεί 
συχνά σε αντιφατικά συμπεράσματα. Μολονότι κάποιοι μελετητές αναγνωρίζουν σε 
αυτές τη φόρμα του κλασικού παραμυθιού με το ευτυχισμένο τέλος, όπου ο αλτρουι-
σμός και η προσφορά επιβραβεύονται ενώ ο εγωισμός και η εξέγερση καταδικάζονται 
(McRobbie, 1990: 90), άλλοι υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο. Για τον Barker, oι 
ιστορίες παρουσιάζουν δισεπίλυτα δράματα της ταξικής εμπειρίας των εργαζόμενων 
κοριτσιών, παρέχοντάς τους ένα είδος πρακτικού εγχειριδίου ενδεδειγμένης συμπερι-
φοράς (Barker, 1989: 231- 233).  

Από την άλλη,  υπάρχουν και τα κορίτσια της μεγαλοαστικής τάξης. Το μέσο επίπεδο 
των προβλημάτων που αυτές οι ηρωίδες αντιμετωπίζουν είναι ξένο προς την πραγμα-
τικότητα των αναγνωστριών και αφορά μια ανώτερη κοινωνική τάξη χωρίς βιοτικά 
προβλήματα. Μια ηρωίδα π.χ. είναι αναστατωμένη διότι τo πόνυ που της χάρισε ο πα-
τέρας της είναι απείθαρχο και τη φέρνει σε δύσκολη θέση στους ιππικούς αγώνες (The 
pony who liked fun).  

Τα κορίτσια όλων των τάξεων όμως, θέλγονται από το συναίσθημα, την κακουχία και 
την τραγωδία. Στην Tammy (1971- 1984) τη Bunty και την Tracy  υπερτερούσαν οι 
θλιβερές ιστορίες (Brewer: 97). Τα ορφανά της Βικτωριανής εποχής που βρίσκονται 
εσώκλειστα  σε οικοτροφεία ή σε κάποιο αριστοκρατικό υποστατικό αποτελούν τη 
χρυσή συνταγή για την τέλεια  δραματική υπόθεση, ενώ οι ερωτικές απογοητεύσεις 
γεμίζουν ισόποσα τις σελίδες των περιοδικών. Χαρακτηριστική του πνεύματος αυτού 
είναι η σειρά της Judy "Nothing Ever Goes Right!" η οποία αποτελεί επιτομή της τάσης 
για τραγωδία, αφού μετά από μια αλυσίδα κακοδαιμονιών, η ηρωίδα κατέληξε θαμμένη 
σε ένα ανώνυμο μνήμα. 

Στο σχολικό- ιδρυματικό περιβάλλον ή σε επίπεδο φιλικών- διαπροσωπικών σχέσεων, 
τα επανερχόμενα θεματικά μοτίβα είναι λίγο ως πολύ τα εξής: Κακές επιρροές, εκβια-
σμοί, σχολικός εκφοβισμός, βαναυσότητα των ορφανοτροφείων και των ιδρυμάτων,  
φυγή από απάνθρωπες συνθήκες, προβλήματα φιλίας, αισθήματα ενοχής, εκδίκησης, 
απωθημένα, πειράγματα, αταξίες, διπροσωπία, αλλόκοτοι σχολικοί κανονισμοί που πα-
ραβιάζονται, αλλαγή χαρακτήρα μετά από ξαφνικό σοκ, απρόβλεπτοι σύμμαχοι – βοη-
θοί στις δυσκολίες κ.ά. 

Στο οικογενειακό τοπίο βρίσκουμε οικογενειακές μικρο-συγκρούσεις, εναντίωση στην 
άδικη απαγόρευση, το σύνδρομο του πολυάσχολου γονιού, συγκρούσεις αδελφών ή 
διδύμων, κρυφά ή απαγορευμένα καλλιτεχνικά ταλέντα, ενώ στο κοινωνικό- επαγγελ-
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ματικό πεδίο συναντάμε εκμετάλλευση εργαζόμενων κοριτσιών, ανάδειξη της αθωό-
τητας ενός αδίκως κατηγορουμένου, σταυροφορίες για τη σωτηρία κάποιου καταφρο-
νεμένου ή αδύναμου, σκληρή  μεταχείριση του υπηρετικού προσωπικού, φιλανθρωπία, 
κ.ά. 

Οι ιστορίες μυστηρίου επίσης κατέχουν ένα μεγάλο μέρος της ύλης, ανεξάρτητα από 
το γεγονός ότι τα μυστήρια που καλούνται οι πιο δραστήριες πρωταγωνίστριες να επι-
λύσουν (η ιστορία The four Marys ήταν σε κυκλοφορία από το 1958 ως το 1992 οπότε 
και έκλεισε η Bunty) είναι συνήθως ακίνδυνα και προβλέψιμα.  

Οι δε θεματικοί τους άξονες παρουσιάζουν μεγάλη φαντασία και πραγματική ποικιλία: 
από τον υπνωτισμό από εκπροσώπους του κακού και την απρόβλεπτη επίδραση μιας 
χημικής ουσίας, τη μεταμφίεση και την παρενδυσία, μέχρι σωσίες και διπλούς πράκτο-
ρες, περιστασιακή αμνησία, μαγικά αντικείμενα και υπερφυσικές ικανότητες, εισβο-
λείς από το διάστημα, ταξίδια στο χρόνο, κορίτσια θύματα καταδίωξης ύπουλων και 
εγκληματικών στοιχείων γεμίζουν τις σελίδες των περιοδικών. 

Θέματα taboo αποτελούν η μέθη, η δυσμορφία, η παρανομία, η θρησκεία, το διαζύγιο, 
το σεξ, τα κοινωνικά προβλήματα εν γένει, η επικαιρότητα και οι φυλετικές διαφορές 
(Alderson, 1968:13). Επίσης οι σπουδές παρουσιάζονται σε συγκρουσιακή αντιπαρά-
θεση με την επιδίωξη της αληθινής ευτυχίας, αυτής της κατάκτησης ενός αγοριού 
(Alderson, 1968: 27). 

Χαρακτηριστικά των εικονογραφημένων ρομαντικών ιστοριών- εγγραφές της 
θηλύτητας τότε και τώρα 

Τα εικονογραφηγήματα  περνούν σταδιακά από την αδιαφιλονίκητη κυριαρχία τους σε 
μια φθίνουσα πορεία ως τα τέλη της δεκαετίας του 80, οπότε εξαφανίζονται σταδιακά, 
καθώς τα εφηβικά περιοδικά συγκλίνουν υφολογικά με τα γυναικεία λαϊκά περιοδικά:  
Έρωτας, μόδα, ομορφιά (Peirce, 1990), οικογενειακή ζωή και ποπ μουσική (Dawn, 
1999: 44-45) καταλαμβάνουν όλη την ύλη και διαμορφώνουν μονοσήμαντα τη νεανική 
κουλτούρα (Carpenter 1983:102, 112), περιχαρακώνοντας αυστηρά την έννοια της θη-
λύτητας (Dawn, 1999: 52). Αυτή η θηλύτητα με όχημα την πανίσχυρη αγγλική γλώσσα 
και κουλτούρα μετατρέπεται σε παγκόσμιο πρότυπο που καταδυναστεύει και διαμορ-
φώνει το μοντέλο του νεαρού κοριτσιού, αγνοώντας εθνοφυλετικές και λοιπές ιδιαιτε-
ρότητες και διαφορές. (Harris & Fine, 2004:31). 

 Οι τίτλοι των περισσότερων ιστοριών με ρομαντικό περιεχόμενο προέρχονταν από κά-
ποια δημοφιλή για την εποχή τους ποπ τραγούδια και περιείχαν πληθώρα προσωπικών 
αντωνυμιών (my/ your) αλλά και ουσιαστικών που δήλωναν ρητά το θέμα (αγάπη, ευ-
τυχία κ.ά.). 
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Τα κορίτσια εργάζονταν ως γραμματείς, νοσοκόμες ή αεροσυνοδοί και τα πιο «χαρι-
σματικά» ως μπαλαρίνες ή μοντέλα, αλλά ανεξαιρέτως θα εγκατέλειπαν το όποιο επάγ-
γελμά τους για να παντρευτούν. Στη σειρά της Bunty, Sister of the bride η μικρότερη 
αδελφή σαμποτάρει συστηματικά τις προσπάθειες της μεγαλύτερης να κάνει καριέρα, 
για το καλό της, θεωρώντας ότι έτσι της εξασφάλιζε μελλοντικά έναν ευτυχισμένο 
γάμο. 

Η μοιραία συνάντηση μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε, αλλά ποτέ δεν επαφιόταν στο 
κορίτσι η πρωτοβουλία της προσέγγισης. Ο ρόλος του κοριτσιού ήταν να καρτερεί το 
μοιραίο. Η ρομαντική ιστορία όμως, σχεδόν πάντα αποδεικνύεται προβληματική, γιατί 
το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην επίτευξη του ειδυλλίου και την κορύφωση της ρο-
μαντικής στιγμής, αλλά στην εξασφάλιση της διάρκειας της σχέσης και στη νομιμοποί-
ησή της. Από τις βασικές κατηγορίες αγοριών που παρελαύνουν από τις σελίδες αυτών 
των ιστοριών (ο playboy καρδιοκατακτητής, ο αφηρημένος- αδέξιος που εμπνέει μη-
τρικά αισθήματα στα κορίτσια, ο επιθετικός και σέξυ μηχανόβιος και ο ντροπαλός - 
ευαίσθητος) μόνο ο τελευταίος δίνει εγγυήσεις για μακροχρόνια και πιστή σχέση, αλλά 
δεν είναι πάντα η πρώτη επιλογή των κοριτσιών. Τα αγόρια είχαν ιδιότητες, όπως αυτή 
του ποδοσφαιριστή, του ποπ σταρ, ακόμα και του ελαφρώς παραβατικού, αλλά τα κο-
ρίτσια ήταν απλώς θηλυκά. Οι πρόσκαιρες ενασχολήσεις τους σε θέσεις γραμματέως, 
μοντέλου ή βοηθητικού προσωπικού νοσοκομείων κ.λ.π. αποτελούν μέσα προς επί-
τευξη άλλων, συνήθως επιφανειακών και βραχυπρόθεσμων σκοπών (όπως το να κατα-
κτήσει η πρωταγωνίστρια τη θέση του βασικού μοντέλου μιας διαφημιστικής καμπά-
νιας για να ταξιδέψει στην Ηλιόλουστη Ταϊτή). Η ζωή των κοριτσιών καθοριζόταν α-
ποκλειστικά από τα αισθήματά τους. Αγάπη, κτητικότητα, ζήλεια, αφοσίωση διαπότι-
ζαν τις ιστορίες, ενώ επιστεγάζουσα αυτών ήταν η αγωνία μήπως χάσουν τον αγαπη-
μένο τους.  

Ως προς την εξωτερική τους εμφάνιση τα κορίτσια διαφοροποιούνται συνήθως 
ελάχιστα και συγκλίνουν στον κοινό παρονομάστη του ανιπροσωπευτικού τύπου, που 
συνδυάζει μοντερνικά  και συντηρητικά – παραδοσιακά στοιχεία, ενώ τα αγόρια 
μπορουν να είναι επιμελώς ατημέλητα και λιγότερο συμβατικά (McRobbie, 1991/ 
2000). Η εμφάνιση των κοριτσιών ακολουθεί μια κυρίαρχη συνταγή: λεπτή μύτη, με-
γάλα εκφραστικά μάτια, πυκνά μαλλιά, λεπτές φιγούρες, μοδάτα αλλά όχι εξεζητημένα 
ρούχα, θεατρικές κινήσεις, εύγλωττες εκφράσεις προσώπου που προδίδουν το συναί-
σθημα. 

Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις ηρωίδες εικονογραφικά σε τρεις κατηγορίες: την 
ξανθιά, γλυκιά και συνεσταλμένη που είτε κερδίζει το αγόρι στο τέλος είτε εγκαταλεί-
πεται, την άγρια και δυναμική μελαχρινή που μηχανορραφεί για να αποκτήσει το αγόρι 
που επιθυμεί, και τη μετριοπαθή, γλυκιά, φιλική, ανοικτή, κοινωνική αλλά συνηθι-
σμένη, που περνά απαρατήρητη. Δεν λείπουν οι περιπτώσεις που η ξανθιά είναι η δυ-
ναμική, αντιστρέφοντας το προσδοκώμενο. Ομοιότητες παρουσιάζουν και οι εικονο-
γραφικές αναπαραστάσεις του φύλου στο παιδικό βιβλίο, (Κανατσούλη Μένη, 2008: 
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129-144/ Τσιλιμένη Τασούλα, 2007). Τα μηνύματα των ιστοριών είναι σταθερά επα-
ναλαμβανόμενα. Το κορίτσι πρέπει να διεκδικήσει το αγόρι που θέλει, δεν πρέπει να 
εμπιστεύεται ποτέ άλλο κορίτσι και ο απώτατος σκοπός ζωής του είναι η απόκτηση 
συνοδού για το Σαββατόβραδο αρχικά και τη μετέπειτα ζωή του αργότερα (Christian - 
Smith, 1991: 45-69). Ακόμα κι όταν η ιστορία εξελίσσεται σε κάποια μακρινή, παρελ-
θοντική εποχή τα μηνύματα δεν διαφοροποιούνται, αλλά παρουσιάζονται ως διαχρο-
νικά και οικουμενικά.  

Πιο πρόσφατες έρευνες κάνουν λόγο για την κουλτούρα του γάμου, μέσα από τα λαϊκά 
περιοδικά η οποία υπαγορεύει και κανονικοποιεί συμπεριφορές και ηλικιακά όρια 
(Driscoll, 2002: 174). Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην επιδίωξη φυσικής ελκυστικό-
τητας (Guillen & Barr, 1994) και στην αυτοβελτίωση μέσα από τη μόδα και τον καλ-
λωπισμό (Evans et al. 1991), ενώ τα κορίτσια παροτρύνονται  από τη μία να γίνονται 
σεξουαλικά επιθυμητά και από την άλλη να επιδεικνύουν συνετή συμπεριφορά  και 
αυτοσυγκράτηση (Meenakshi, 1998). H δυτική καταναλωτική κοινωνία διογκώνοντας 
τις ανάγκες και τα στερεότυπα, περιορίζει τις ευκαιρίες των κοριτσιών, αναπαράγοντας 
το σύνδρομο της Σταχτοπούτας (Mead, 1963: 188).  

Τα κοριτσίστικα περιοδικά προβάλλουν εντέλει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της έ-
φηβης που ανταποκρίνεται στις ενδόμυχες επιθυμίες της ανδρικής, σχεδόν ηδονοβλε-
πτικής ματιάς, που θυματοποιεί και παθητικοποιεί τη μέλλουσα γυναίκα. Μεταφέρο-
ντας τη θεωρία του σταδίου του καθρέφτη του Lacan (1966), θα μπορούσαμε να υπο-
στηρίξουμε ότι οι νεαρές κοπέλες περνούν ένα αντίστοιχο στάδιο στην πορεία κατα-
σκευής της ταυτότητάς τους, που εξαρτάται από την επιστροφή της προβολικής εικόνας 
τους, όπως αντανακλάται πίσω σε αυτές μέσα από το ανδρικό βλέμμα. 

Απολογίας αντίλογος ή η υπόγεια δυναμική των νεανικών περιοδικών 

Οι αναγνώστες γενικά μεταφέρουν σε κάθε κείμενο την παιδεία τους, την κουλτούρα 
τους, το κοινωνικό τους στάτους και τις εμπειρίες τους, σε μια αναπόφευκτη διαδικασία 
σύγκλισης των οριζόντων προσδοκιών τους (Jauss, 1995:12) με αυτές του κειμένου. Η 
αλληλεπιδραστική επαφή κειμένου- αναγνώστη και το τελικό ενέργημα, που αποτελεί 
το αναγνωσμένο κείμενο, διαμορφώνεται και από έναν ακόμα βασικό παράγοντα, το 
φύλο του αναγνώστη.  

Τα περιοδικά αυτά λοιπόν, ενταγμένα στο πλαίσιο της μαζικής κουλτούρας, έχουν κα-
τακριθεί ως φερέφωνα της άρχουσας τάξης, ως εξαρτήματα των ιδεολογικών μηχανι-
σμών της εξουσίας (Ostermannv & Keller- Cohen, 1998) και ως μέσα διαιώνισης της 
κατεστημένης τάξης πραγμάτων. Τις αρνητικές συνέπειες από την ανάγνωση αυτών 
των περιοδικών έχουν επισημάνει πολλοί μελετητές (Levine, Smolak, and Hayden/ 
Martin and Gentry/ Martin and Kennedy).  

Η McRobbie, (1991: 84) που μελέτησε αναλυτικά το περιβάλλον της Jackie, το χαρα-
κτηρίζει ως ένα υπερβολικά κλειστοφοβικό σύμπαν με κυρίαρχα συναισθήματα το 
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φόβο, την ανασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τον πανικό. Δημιουργώντας ένα 
σκηνικό όπου δεσπόζουν ο έρωτας και η δυσπιστία, συνταγογραφείται η κοριτσίστικη 
εμπειρία (McRobbie, 1991: 84) ως αταξική, αφυλετική και ομοιογενής, με την ψυχική 
απομόνωση κοινό χαρακτηριστικό της παραδοσιακής θηλύτητας (McRobbie, 1997: 
195). 

Μια τέτοια θεώρηση όμως γενικεύει και αγνοεί το γεγονός, ότι η νεανική κουλτούρα 
ειδικά σήμερα, συντίθεται από ετερόκλητα στοιχεία που προέρχονται από πολλές και 
διαφορετικές  σφαίρες που διαφεύγουν του άμεσου ελέγχου. Έτσι, στον αντίποδα της 
πολεμικής που τους ασκείται, υποστηρίζεται εξίσου, ότι τα περιοδικά αυτά απλά αντα-
νακλούν την πραγματικότητα και την αντιγυρίζουν στο κοινό τους, ανταποκρινόμενα 
στις προδιαγραφές της ζήτησης. 

Πέρα από  όλα αυτά, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη ως προς το είδος και το 
βαθμό της επιρροής που ασκούσαν τα περιοδικά στο κοριτσίστικο κοινό, θα έπρεπε να 
διενεργηθούν έρευνες που να ανιχνεύουν τις απόψεις των ίδιων των αναγνωστριών 
τους και οι ενστάσεις να μην περιορίζονται σε συμπεράσματα μέσω κριτικής ανάλυσης 
περιεχομένου.  

Η Walkerdine (1997: 46) θεωρεί αυτά τα περιοδικά ως ιδεολογική προετοιμασία για 
την εφηβική, ετεροφυλοφιλική σεξουαλικότητα, αλλά από την άλλη ισχυρίζεται ότι η 
χειροπιαστά αντιρρεαλιστική μυθοπλασία τους (1997: 50) μπορεί να κινητοποιήσει  τα 
κορίτσια της εργατικής τάξης μέσα από τη φαντασία.  

Απαντώντας  ο Barker (1993)  στον ισχυρισμό της McRobbie, (1991: 87), ότι οι εκδό-
σεις συμμαχούν με το κατεστημένο για τον έλεγχο της θηλύτητας, του ελεύθερου χρό-
νου και της κατανάλωσης, υποστηρίζει ότι τα περιοδικά επιτρέπουν μεγάλο βαθμό ε-
λευθερίας στην αναγνώστρια και ότι η ιδεολογία τους δεν επιβάλλεται με τρόπο ανα-
πόδραστο και μηχανικό.  

Η McRobbie, (1997: 195), παρά το αρχικά άκαμπτο κατηγορώ της, αποδέχτηκε στη 
συνέχεια την ικανότητα του αναγνώστη να επεξεργάζεται το περιεχόμενο, αφότου έ-
λαβε υπόψη της τη δουλειά του Frazer (1987). Σε αυτήν μελετήθηκε η ανταπόκριση 
του κοινού και ο τρόπος πρόσληψης του περιεχομένου της Jackie, φανερώνοντας μια 
ενεργητική και κριτική εν πολλοίς αναγνωστική προσέγγιση. Επαυξάνοντας η ίδια κα-
τέδειξε τις πολιτικές προεκτάσεις και τις δυνατότητες που ενέχονται στην απόλαυση 
που πηγάζει από την κρυφή, αυτόνομη ανάγνωση των ρομαντικών ιστοριών.  

Οι αναγνώστριες των επιγόνων αυτών των περιοδικών σήμερα τα προσεγγίζουν με 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, που κυμαίνονται από την πρόθυμη και παθητική 
κατανάλωση μέχρι τον σκεπτικισμό και τη συνειδητή  αμφισβήτηση (Ballaster, 1991: 
162). Σχετικά επ’ αυτού ο  Jack Zipes (1979) υποστήριξε ότι η λαϊκή κουλτούρα, που 
έχει ως προδρόμους το λαϊκό παραμύθι και το ρομάντζο, την ίδια στιγμή που επικυρώ-
νει την καπιταλιστική ιδεολογία, παρέχει στο υποκείμενο εν δυνάμει και την ελπίδα για 
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αυτοκαθορισμό και αυτονομία. Επιπλέον, αποδεδειγμένα η ανάγνωση τέτοιων περιο-
δικών συχνά αποτελούσε και εξακολουθεί να είναι τρόπο τινά πράξη αντίστασης στην 
γονική ή εκπαιδευτική επιτήρηση και επιβολή, συμβολική διαμαρτυρία για την ανία, ή 
την απαρέσκεια των εφήβων ως προς το σχολείο. Οι αναγνώστριες, όχι σπάνια, διηθούν 
κριτικά τα αντιφατικά μηνύματα των περιοδικών, ακριβώς την στιγμή που τα χρησιμο-
ποιούν, για να τους παράσχουν μικρές  αποδράσεις από την απαιτητική καθημερινό-
τητά τους (Winship, 1991: 148). Η υπαγωγή της  ανάγνωσης των περιοδικών αυτών  
στην κουλτούρα της κρεβατοκάμαρας, στην ιδιωτική εκείνη σφαίρα αντίστασης των 
γυναικών, ή έστω στο πεδίο που λαμβάνει χώρα η διαπραγμάτευση του κοινωνικού 
τους ρόλου,  διαμορφώνει συνθήκες πρόσληψης που επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση 
και ίσως και την ανατροπή.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση για την υλοποίηση μαθητικών συ-
νεδρίων, η διοργάνωση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τους μαθητές 
των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης διαχείρισης των εργα-
σιών ενός μαθητικού συνεδρίου μέσω της χρήσης τεχνολογιών web 2.0 για τη δημιουρ-
γία ομάδων χρηστών, ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιασκέψεων, κ.ά. Βασικός στόχος 
της δραστηριότητας αποτελεί η ενεργοποίηση και εμπλοκή ολόκληρης της μαθητικής 
κοινότητας (μαθητές - γονείς - εκπαιδευτικοί) σε μια διαδικασία μάθησης χρησιμο-
ποιώντας ως σενάριο τη διενέργεια ενός επιστημονικού Συνεδρίου. 

Λέξεις - κλειδιά: Μαθητικά Συνέδρια, Συνεργατικά Εργαλεία, Web 2.0, Συνεργατική 
Μάθηση 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σύστημα συχνά εστιάζει στη στείρα απομνημόνευση συμβόλων, τύ-
πων, νόμων, θεωρημάτων και γενικά αφηρημένων εννοιών. Από τα πρώτα βήματα των 
μαθητών στο Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, η βασική ιδέα είναι να μάθουν σημα-
ντικές δεξιότητες όπως πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση και πολλαπλασιασμό, γιατί στο 
μέλλον κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τα εφαρμόσουν (Perkins, 2009). Το παραδο-
σιακό εκπαιδευτικό σύστημα εφοδιάζει τους μαθητές με πολλά κομμάτια παζλ δίχως 
όμως να τους δείχνει πώς να ολοκληρώσουν την εικόνα που σχηματίζεται. Για το λόγο 
αυτό πολλοί μαθητές συχνά χάνουν το ενδιαφέρον τους και εγκαταλείπουν την προ-
σπάθεια πριν ολοκληρώσουν την εικόνα του πάζλ (ACSTAC Handbook, 2016). Καθώς 
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η Επιστήμη και η Τεχνολογία αναπτύσσονται πάνω σε ερωτήματα, δοκιμές και αναλύ-
σεις για τον κόσμο γύρω μας, η διαδικασία μάθησης μέσα σε αυτό το περιβάλλον, α-
παιτεί μια πιο άμεση εκπαιδευτική προσέγγιση, μια προσομοίωση της διαδικασίας 
μέσω της οποίας οι μαθητές θα μπορέσουν να βιώσουν την Επιστήμη έξω από τα βιβλία 
τους (Aldrich, 2004).  

Στα πλαίσια αυτά, η υλοποίηση Μαθητικών Συνεδρίων (ΜΣ) τα οποία ως βασικό στόχο 
έχουν την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, της αυτενέργειας αλλά και της 
δημιουργικότητας των μαθητών, θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στην αναμόρφωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος και στην προσαρμογή του στις απαιτήσεις του 21ου 
αιώνα. Οι μαθητές μέσω της παρουσίασης εργασιών µε επιστημονική προσέγγιση και 
της απόκτησης εμπειριών στις διαδικασίες ενός επιστημονικού συνεδρίου, θα αναπτύ-
ξουν ή/και θα βελτιώσουν τις μαθησιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως αυτές περι-
γράφονται στο http://www.21stcenturyskills.org/. 

Η καινοτομία της διεξαγωγής ενός Μαθητικού Συνεδρίου από τους μαθητές Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές κινητοποιούνται και απο-
κτούν ενεργό ρόλο σε όλες τις διαδικασίες ενός Συνεδρίου: από τη διοργάνωσή του και 
την υποβολή εργασιών, μέχρι την παρουσίαση, την αξιολόγηση και την τελική ανά-
δειξη των καλύτερων από αυτές. Απώτερος σκοπός είναι η γενικότερη ενεργοποίησή 
τους και η ανάδειξη της δημιουργικότητάς τους. Επιπρόσθετα, επιθυμητή κρίνεται η 
συμμετοχή των γονέων σε όλα τα στάδια εξέλιξης του Συνεδρίου, με σκοπό την ενερ-
γητική εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τεχνολογίες Web 2.0 

Ο όρος Web 2.0 αναφέρεται γενικά σε μια δεύτερη γενιά των υπηρεσιών που είναι 
διαθέσιμες στο Internet (World Wide Web), που επιτρέπουν στους ανθρώπους να συ-
νεργαστούν και να μοιραστούν τις πληροφορίες on-line. Σε αντίθεση με την πρώτη 
γενιά, το Web 2.0 παρέχει στους χρήστες μια εμπειρία πιο κοντά στις εφαρμογές υπο-
λογιστών γραφείου από τις παραδοσιακές στατικές ιστοσελίδες, επιτρέποντας τη μετά-
βαση από μια συλλογή ιστοσελίδων και ιστοχώρων σε μια ολοκληρωμένη υπολογι-
στική πλατφόρμα με εφαρμογές (Ζουρελίδης, 2009). Όπως αναφέρει ο Μπράτιτσης 
(2008), ο όρος Web 2.0 εισήχθηκε στην αγγλοσαξονική ορολογία, προκειμένου να πε-
ριγράψει μια σειρά διαδικτυακών υπηρεσιών, που απαντώνται στη διεθνή βιβλιογρα-
φία ως κοινωνικό λογισμικό (social software) ή αλληλεπιδραστικό συνεργατικό λογι-
σμικό (interactive collaborative software). 

Η έννοια του Web 2.0 (Ιστός 2.0) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004 σ’ ένα 
συνέδριο για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ του εκδοτικού οίκου O’Reilly και του 
Medialive International. Ιστορικά, ο όρος Web 2.0, χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
τη «δεύτερη γενιά» υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού, η οποία διευκολύνει την αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των χρηστών και τη συνεργασία για τον διαμοιρασμό περιεχομένου 
(ΕΠΣΕΤ, 2016). O όρος Web 2.0 αναφέρεται σε κοινότητες και υπηρεσίες βασισμένες 
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στο διαδίκτυο (web-based), οι οποίες έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη δημιουργικό-
τητα, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των χρηστών. Παραδείγματα 
τέτοιων υπηρεσιών αποτελούν οι δικτυακοί τόποι κοινωνικής δικτύωσης (social 
networking sites - Facebook, Twitter, κ.ά.), τα wikis, τα blogs, τα mashups, τα micro-
blogging, τα rss, το podcasting, το YouTube, κ.ά. Μέσω της χρήσης εξειδικευμένων 
εργαλείων, όπως η αναζήτηση (search), το tag, η παράθεση links ή το authoring, οι 
χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο αλλά και να ανανεώσουν, 
να μοιραστούν ή να διαγράψουν το περιεχόμενο που δημιούργησαν. Οι εφαρμογές αυ-
τές ενδυναμώνουν το ρόλο του χρήστη στη διαμόρφωση και διακίνηση της πληροφο-
ρίας (ΕΠΣΕΤ, 2016).  

Ουσιαστικά, ο όρος Web 2.0 εκφράζει την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμο-
ποιείται πλέον το Διαδίκτυο. Πρόκειται για τεχνολογία που θέτει ως επίκεντρο τον χρή-
στη, ο οποίος μπορεί να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει το περιεχόμενο ιστοσελίδων 
μέσω διαδραστικών εφαρμογών (ΕΠΣΕΤ, 2016). Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί κάποιο 
νέο τεχνολογικό πρότυπο, αλλά αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου ως μια πλατ-
φόρμα εφαρμογών, όπου η συμμετοχή των χρηστών στην ανάπτυξη και διαχείριση του 
περιεχομένου, αλλάζει τη φύση και την αξία της πληροφορίας. Η διαρκής εξέλιξη της 
τεχνολογίας επιτρέπει τη μετάβαση στο άμεσο μέλλον στην «τρίτη γενιά» υπηρεσιών 
του Παγκόσμιου Ιστού, στον σημασιολογικό ιστό (Web 3.0), ο οποίος αποτελεί μια 
επέκταση του σημερινού Ιστού. Η επέκταση επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η δημο-
σιευμένη πληροφορία θα περιέχει μετα-δεδομένα (metadata), τα οποία θα είναι κοινά 
για όλους, θα μπορούν να «κατανοούνται» και από μηχανές, οι οποίες θα βοηθήσουν 
στην καλύτερη συλλογή και επεξεργασία τους (wikipedia, 2016). Στην Εικόνα 1 πα-
ρουσιάζεται διαχρονικά η εξέλιξη των «γενιών» υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού. 

 

Εικόνα 1. Η εξέλιξη των «γενιών» υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού. Web 1.0, 2.0, 3.0 
(Πηγή: Hayes, 2016). 
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Εκπαίδευση 2.0 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Ε-
πικοινωνιών (ΤΠΕ) θεωρούνται ως βασικός φορέας εκπαιδευτικών αλλαγών στις σχο-
λικές μονάδες, αλλαγές οι οποίες μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε σημαντικά εκ-
παιδευτικά και παιδαγωγικά αποτελέσματα. Όπως υποστηρίζεται, οι ΤΠΕ, υπό κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις σχεδιασμού και ένταξης στη διδακτική πρακτική, μπορούν να ενι-
σχύσουν τους μαθητές στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των στάσεων που χρειάζονται για να επιτύχουν στην κοινωνία του 21ου αιώνα (Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Επιπρόσθετα, όσοι ασχολούνται με το χώρο της εκπαίδευσης, θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους ότι οι σημερινοί μαθητές, ως ψηφιακοί ιθαγενείς (Prensky, 2001), έχουν 
καθημερινή επαφή με νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με υπηρεσίες κοινωνικού λογι-
σμικού, χρησιμοποιούν ιστολόγια, επικοινωνούν σύγχρονα ή ασύγχρονα, κατασκευά-
ζουν και διαμοιράζουν πολυμεσικά αρχεία, κ.ά. Οι σημερινοί μαθητές είναι διαφορετι-
κοί από τις προηγούμενες γενιές, επειδή μεγαλώνουν «συνδεδεμένοι» με τον κόσμο 
των ψηφιακών συσκευών όπως ο υπολογιστής και άλλες φορητές συσκευές, ενώ πολ-
λές τεχνολογικές γνώσεις-δεξιότητες αποκτώνται εκτός σχολείου (Νικολοπούλου, 
2009). Κατά συνέπεια, απαιτείται κατάλληλη προσαρμογή των εκπαιδευτικών προσεγ-
γίσεων, ώστε να προσδίδεται προστιθέμενη αξία στις, κατά τα φαινόμενα, έμφυτες 
«ψηφιακές δεξιότητες» των μαθητών. Το Διαδίκτυο, και ειδικότερα το κοινωνικό λο-
γισμικό, ενδείκνυται για την ανάπτυξη ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, πολύ πιο δυ-
ναμικού και ευέλικτου, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Μπρά-
τιτσης, 2008). 

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να προετοιμάσει αποτελεσματικά τους αυριανούς πολίτες 
της Κοινωνίας της Γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προ-
κλήσεις αλλά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Για το λόγο αυτό, η 
διδασκαλία ή η ενασχόληση των μαθητών με τις ΤΠΕ δεν πρέπει να έχει ως στόχο την 
κατάρτιση των μαθητών σε εφήμερες τεχνολογικές γνώσεις ή δεξιότητες. Αντίθετα, θα 
πρέπει κυρίως, να στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων αυτόνομης αξιοποίησης των 
υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων. Απώτερος 
στόχος οφείλει να είναι η προετοιμασία όλων των μαθητών για την εκπαίδευση και την 
παραπέρα ζωή τους, καθώς και τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης 
(Εικόνα 2) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 
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Εικόνα 2. Πλαίσιο ανάπτυξης των μαθητών στις ΤΠΕ  

(Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) 

Στα πλαίσια αυτά, ο εκπαιδευτικός χώρος δεν έχει μείνει απαθής στις τεχνολογικές 
εξελίξεις. Ήδη υπάρχει σημαντικό έργο στην ανάπτυξη πλατφορμών που ενσωματώ-
νουν Web 2.0 υπηρεσίες και στοχεύουν στην ανάπτυξη μαθητοκεντρικών, προσαρμο-
στικών περιβαλλόντων μάθησης, που ενισχύουν τον αναστοχασμό, τη συνεργασία και 
την επικοινωνία των μαθητών (Richardson, 2006).  

Απόρροια των πρόσφατων τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων και μεταβολών, 
αποτελεί η οριοθέτηση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης ενός νέου 
χώρου, αυτού της Education 2.0 (Εκπαίδευση 2.0), o οποίος κάνει εκτεταμένη χρήση 
των τεχνολογιών Web 2.0 προκειμένου να πετύχει αποτελεσματικές διδακτικές παρεμ-
βάσεις και επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα. Κύριο χαρακτηριστικό του νέου αυ-
τού πεδίου, είναι η ευκολία του χρήστη – εκπαιδευόμενου να συνεισφέρει στη δημιουρ-
γία και διαμόρφωση του περιεχομένου του Διαδικτύου, εκπληρώνοντας επιθυμητούς 
εκπαιδευτικούς στόχους. Ουσιαστικά πρόκειται για μια φιλοσοφία που ανατρέπει εντε-
λώς τον τρόπο δημιουργίας και διακίνησης της πληροφορίας. Ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος 
μπορεί αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο, να συμμετέχει στη διαδικασία δημιουργίας της 
γνώσης αρχικά και στη συνέχεια στο διαμοιρασμό της. Η γνώση δεν είναι πια προ-
δημιουργημένη και ο ρόλος του εκπαιδευόμενου δεν είναι πια παθητικός, αλλά είναι ο 
ίδιος συμμέτοχος στην οικοδόμηση της (Kalogiannakis, 2004; Μαυρομματάκη & Σι-
δηροπούλου, 2009). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διαφορές στους ρόλους εκπαι-
δευτικού-μαθητή κατά τη μετάβαση από το web 1.0 στο web 2.0. 

 
Ρόλος του εκπαιδευτικού-μαθητή  

στο Web 1.0 
Ρόλος εκπαιδευτικού-μαθητή  

στο Web 2.0 
Δασκαλοκεντρική Μάθηση 

 
Διάδραση με τον Η/Υ 

 

Βοηθά τους μαθητές να προσδιορίζουν τους ρό-
λους τους μέσα στην ομάδα. 

Προσδιορίσει καθαρά τους στόχους και το 
πλάνο. 

115/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



Μεταδότης Παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα από κοντά 
χωρίς να επεμβαίνει, δίνοντας έτσι τον ανάλογο 
«χώρο» στους μαθητές για την ανάπτυξη των δε-

ξιοτήτων τους. 
Βοηθά τους μαθητές με στόχο τον δημιουργικό 

διάλογο χωρίς να επεμβαίνει. 
Πίνακας 1. Διαφορές στους ρόλους εκπαιδευτικού-μαθητή κατά τη μετάβαση από το 

web 1.0 στο web 2.0 (Πηγή: Νικολάου, Μιχαήλ & Κωνσταντίου, 2010) 

Μοντέλα Συνεδρίων 

Με βάση τη σημερινή εμπειρία, μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες μο-
ντέλων για την υλοποίηση των ΜΣ. Στο πρώτο μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβά-
νουν τη διοργάνωση και υλοποίηση όλων των διαδικασιών (Teacher-Led Conferences) 
και ο ρόλος των μαθητών περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή τους μέσω της υποβολής 
εργασιών ή της παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου. Το δεύτερο μοντέλο 
αφορά Συνέδρια καθοδηγούμενα από μαθητές (Student-Led Conferences), όπου υπάρ-
χει ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα στάδια του Συνεδρίου: από τη διοργά-
νωσή του και την υποβολή εργασιών, μέχρι την παρουσίαση, την αξιολόγηση και την 
τελική ανάδειξη των καλύτερων από αυτές.  

Teacher-Led Conference 

Στα μαθητικά Συνέδρια που συνήθως διοργανώνονται σήμερα, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό, την ευθύνη για την υλοποίησή τους έχουν συνήθως μόνο οι εκπαι-
δευτικοί. Η παρουσία των μαθητών είναι ανύπαρκτη από όλες τις φάσεις και επιτροπές 
ενός τέτοιου Συνεδρίου. Οι μαθητές συμμετέχουν μόνο μέσω της υποβολής και παρου-
σίασης κάποιας εργασίας ή της απλής παρακολούθησης των εργασιών του. Παρ’ όλο 
το θετικό αντίκτυπο που έχει για τους μαθητές έστω και αυτή η συμμετοχή τους, θεω-
ρούμε ότι δεν αποκομίζουν τα οργανωτικά και επικοινωνιακά οφέλη που απορρέουν 
από τη συμμετοχή τους στην οργάνωση ενός Μαθητικού Συνεδρίου.  

Student-Led Conference 

Το μοντέλο Συνεδρίου που προτείνεται στην παρούσα μελέτη, δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στο ρόλο των μαθητών σε όλα τα στάδια υλοποίησής του. Πιο συγκεκριμένα, η θεμα-
τολογία του Συνεδρίου θα προκύψει από τους μαθητές. Οι μαθητές θα καθορίσουν τον 
τίτλο και τους βασικούς άξονες του Συνεδρίου που θα οργανώσουν. Οι βασικές επιτρο-
πές που δημιουργούνται παρουσιάζονται στην Εικόνα 3: 

• Επιστημονική επιτροπή 

• Οργανωτική επιτροπή 

o Επιτροπή διαχείρισης ιστοτόπου 
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o Επιτροπή επικοινωνίας 

o Επιτροπή προώθησης Συνεδρίου 

• Επιτροπή κριτών  

 

Εικόνα 3. Κύριες επιτροπές Συνεδρίου 

Σε καθεμία από τις παραπάνω ομάδες υπάρχει συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μα-
θητών αλλά και των γονέων της σχολικής μονάδας, όπου αυτό είναι εφικτό.  

Η ομάδα των μαθητών που θα εμπλακεί σε μια από τις επιτροπές, θα αποκτήσει την 
εμπειρία για το πώς υλοποιείται ένα επιστημονικό Συνέδριο. Μπορεί να μην ασχολη-
θούν με το γνωστικό κομμάτι της θεματολογίας του Συνεδρίου, αλλά η γνώση που θα 
αποκτήσουν είναι εξίσου σημαντική. Επίσης, οι γονείς που συμμετέχουν στις διαδικα-
σίες των επιτροπών θα συνεργαστούν με τους μαθητές και μέσα από αυτή τη συνεργα-
σία θα παρακολουθήσουν την πρόοδο των παιδιών τους. 

Virtual Conference 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Mitchell (2000): «Στο παρελθόν υπήρχαν κάποιοι 
χώροι που έπρεπε να πάμε για να κάνουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, πηγαίναμε 
στη δουλειά, στο θέατρο, σε συνέδρια, στο τοπικό μπαρ και μερικές φορές βγαίναμε από 
το σπίτι για να βγούμε. Με την ανάπτυξη όμως της Τεχνολογίας του Διαδικτύου και των 
υπηρεσιών του, οι πληροφορίες παρέχονται όποτε και όπου θέλουμε. Αυτό μας επιτρέπει 
να κάνουμε πολλά πράγματα, χωρίς να μετακινηθούμε». Επιπρόσθετα για τους Hung et 
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al. (2001), με τη βελτίωση των τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων, η υπηρεσία τηλε-
διασκέψεων είναι πλέον προσιτή στην παγκόσμια κοινωνία. Στις μέρες μας, είναι πλέον 
πραγματικότητα η χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και για την οργάνωση διε-
θνών εικονικών συνεδρίων. 

Σ' ένα Εικονικό Μαθητικό Συνέδριο (ΕΜΣ), οι σύνεδροι (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτι-
κοί, κ.ά.), θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθούν εξ αποστάσεως. Θα βλέπουν 
τον ομιλητή, την παρουσίαση και στο τέλος θα μπορούν να υποβάλουν και ερωτήματα. 
Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από μια τέτοια διαδικασία είναι πολλαπλά. Σύμ-
φωνα με τους Gichora et al. (2010) παρέχεται η δυνατότητα διάχυσης της γνώσης που 
απορρέει από τις διαδικασίες ενός μαθητικού Συνεδρίου σε περισσότερους συμμετέχο-
ντες γιατί: 
• δεν υπάρχει κόστος για τη μεταφορά απομακρυσμένων συνέδρων και ομιλητών, 
• μηδενίζεται το κόστος που αφορά στη διαμονή συνέδρων και ομιλητών, 
• δεν τίθεται πρόβλημα με το διαθέσιμο χρόνο συνέδρων και ομιλητών και 
• η γενικότερη χωροχρονική ευελιξία που υπάρχει βοηθά στη συμμετοχή περισσότερων 

προσκεκλημένων ομιλητών. 

Η υποδομή που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, υποστηρίζει την υλο-
ποίηση ενός εικονικού μαθητικού Συνεδρίου από μια σχολική μονάδα με περιορισμέ-
νους οικονομικούς πόρους, χρησιμοποιώντας εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. 

Υποδομή Μαθητικού Συνεδρίου 

Η υποδομή που προτείνουμε για την υλοποίηση ενός μαθητικού Συνεδρίου περιλαμ-
βάνει εργαλεία ανοικτού κώδικα τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν. Πιο συγκεκριμένα, 
έχουν δημιουργηθεί δύο ιστοσελίδες κάνοντας χρήση του δημοφιλούς Συστήματος 
Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System – CMS) WordPress 
(https://wordpress.org/), το οποίο θεωρείται ιδανικό για χρήση από τον αρχάριο χρή-
στη, εκπαιδευτικό αλλά και διαχειριστή της σχολικής μονάδας (Tomasi & Kreg 2010; 
Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2015). 

Η επιλογή του WordPress έγινε διότι παρά το γεγονός ότι είναι το πιο πρόσφατο CMS 
σε σχέση με τα έτερα δύο δημοφιλή CMS, το Joomla και το Drupal, θεωρούμε ότι 
συγκεντρώνει όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που θα πρέπει να 
ενσωματώνει ένα περιβάλλον διαχείρισης δικτυακού περιεχομένου το οποίο κατά βάση 
απευθύνεται σε μη επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής. Συνοπτικά, είναι σχε-
τικά εύκολο στη χρήση του, επεκτάσιμο, οικονομικά προσιτό (παρέχεται δωρεάν), ενώ 
διαθέτει μια μεγάλη κοινότητα υποστήριξης. Οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση του 
WordPress είναι οι ελάχιστα δυνατές, επιτρέποντάς του να τρέχει απρόσκοπτα σε ο-
ποιαδήποτε υπηρεσία φύλαξης ιστοσελίδων η οποία υποστηρίζει τη γλώσσα προγραμ-
ματισμού PHP και τη βάση δεδομένων MySQL, ενώ μπορεί να «τρέξει» τόσο σε 
Apache ή IIS εξυπηρετητές (web servers). Σε επίπεδο διαχείρισης και προβολής περιε-
χομένου, το WordPress διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη χρήση του από 
έναν εκπαιδευτικό ή σχολική μονάδα (Παπαδάκης, Ορφανάκης, 2014a; 2014b). 

118/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016

https://wordpress.org/


Για την υποστήριξη εικονικών μαθητικών Συνεδρίων επιλέχθηκε η πλατφόρμα 
BigBlueButton (http://bigbluebutton.org/), μια πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων, η οποία 
είναι διαδεδομένη σε αρκετά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλον τον κόσμο (Παπαδάκης, 
Ορφανάκης, 2013). Σύμφωνα με το δικτυακό τόπο του προγράμματος, αποτελεί ένα 
πλήρες σύστημα διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης σχεδιασμένο για τις ανάγκες των πανε-
πιστημιακών και όχι μόνο ιδρυμάτων (BigBlueButton, 2012b). Το BigBlueButton 
(BBB) επιτρέπει σε οργανισμούς που ποικίλουν από εταιρίες μέχρι και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα να πραγματοποιήσουν συνεδρίες που αφορούν στην ενημέρωση, στην εκπαί-
δευση και στην εξάσκηση προσωπικού και εκπαιδευόμενων. Το μεγαλύτερο πλεονέ-
κτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής δεν είναι το μηδενικό κόστος απόκτησής της - το 
οποίο από μόνο του προσφέρει ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα χρήσης της από τα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα όλων των βαθμίδων - όσο η δυνατότητα που παρέχει η GNU/GPL 
άδεια χρήσης που συνοδεύει την εφαρμογή και η οποία επιτρέπει το «κατέβασμα» και 
την παραμετροποίηση του κώδικά της. Το BΒΒ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρ-
τητη πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων ή να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια διαδικτυακών ε-
φαρμογών (όπως το WordPress) και LMS (όπως το Moodle) με τη χρήση plug-in. 

Το BBB ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας βασίζεται στη συνύ-
παρξη δεκαπέντε εφαρμογών/λογισμικών ανοιχτού κώδικα (BigBlueButton, 2012a). 
Κάποιες από τις πιο διαδεδομένες είναι το λειτουργικό σύστημα Ubuntu (Linux) και 
τεχνολογίες, όπως η MySQL (Βάση Δεδομένων) και ο NGINX (Web Server), όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 4. Αναλυτικότερα, τα 15 εργαλεία ανοιχτού κώδικα τα οποία 
έχουν ενσωματωθεί στο BBB είναι: 
• Apache ActiveMQ: πρόκειται για ανοιχτού κώδικα server για τη διαχείριση μηνυμά-

των. 
• Asterisk: είναι μία ανοιχτού κώδικα εφαρμογή διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων 

που χρησιμοποιείται σε επικοινωνιακούς servers. 
• Asterisk Java: το πακέτο Asterisk-Java αποτελείται από ένα σύνολο κλάσεων της 

Java που επιτρέπουν την εύκολη κατασκευή εφαρμογών Java που επικοινωνούν με 
έναν Asterisk PBX server.  

• Flex SDK: είναι ένα ανοιχτού κώδικα framework για την κατασκευή και συντήρηση 
διαδικτυακών εφαρμογών, που μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν α-
πρόσκοπτα σε όλους τους μεγάλους browsers και λειτουργικά συστήματα.  

• Ghostscript: είναι ένας διερμηνέας για τη γλώσσα Post Script και για PDF. Διανέ-
μεται υπό την GPL license.  

• Grails: είναι ένα ανοιχτού κώδικα framework για την κατασκευή διαδικτυακών ε-
φαρμογών που χρησιμοποιεί τη γλώσσα Groovy και συμπληρώνει την ανάπτυξη δια-
δικτυακών εφαρμογών με Java. 

• Image Magick: είναι συλλογή από εργαλεία σχεδιασμένα ώστε να εμφανίζουν, να 
επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται εικόνες. Καλύπτουν περισσότερα από 100 πρό-
τυπα εικόνας. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν εικόνες δυναμικά, 
γεγονός που το κάνει κατάλληλο για διαδικτυακές εφαρμογές.  

• MySQL: πρόκειται για τη γνωστή ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων. 
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• nginx: ο nginx ή engine x είναι ένας HTTP server και server μεσολάβησης αλληλο-
γραφίας. 

• Open Office: πρόκειται για τη γνωστή ανοιχτού κώδικα σουίτα εφαρμογών γραφείου. 
• Red5: ανοιχτού κώδικα Flash Server γραμμένος σε Java.  
• swf Tools: συλλογή από εργαλεία για εργασία με Adobe Flash αρχεία (swf αρχεία). 
• Tomcat: ο apache Tomcat είναι μία υλοποίηση των τεχνολογιών Java Servlet και 

Java Server Pages. 
• Ubuntu: πρόκειται για διανομή του λειτουργικού συστήματος Linux, με εστίαση στο 

φιλικό για το χρήστη γραφικό περιβάλλον. 
• Xuggler: είναι βιβλιοθήκη για Java και C++ που επιτρέπει την αποκωδικοποίηση, 

επεξεργασία και κωδικοποίηση σχεδόν οποιουδήποτε τύπου αρχείου βίντεο σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο.  

 
Εικόνα 4: Η Αρχιτεκτονική του BigBlueButton 

(Πηγή: http://docs.bigbluebutton.org/overview/architecture.html) 

Για τη λειτουργία των δύο παραπάνω βασικών εφαρμογών (WordPress, BigBlueBut-
ton) που στηρίζεται η ανάπτυξη της πλατφόρμας των Εικονικών Μαθητικών Συνε-
δρίων που υλοποιήσαμε, έπρεπε να δοθεί λύση στην υποστήριξη δύο διαφορετικών 
εξυπηρετητών του παγκόσμιου ιστού (web servers) που θα είναι εγκατεστημένοι στον 
ίδιο εξυπηρετητή και θα τρέχουν παράλληλα. Αυτό, γιατί το μεν WordPress χρησιμο-
ποιεί τον Apache Server (https://httpd.apache.org/), το δε BigBlueButton τον Nginx 
(https://www.nginx.com). Για το λόγο αυτό, ως βασικός χρησιμοποιήθηκε ο Nginx, o 
οποίος προωθεί στον Apache Server (δευτερεύον) τα αιτήματα που αφορούν στις συ-
γκεκριμένες ιστοσελίδες του μαθητικού Συνεδρίου. 
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Η πρώτη ιστοσελίδα (http://schedu.teicrete.gr/conf) φιλοξενεί γενικές πληροφορίες, ό-
πως τις σημαντικές ημερομηνίες του Συνεδρίου, το χώρο διεξαγωγής του, τους κεντρι-
κούς ομιλητές, τις επιτροπές του Συνεδρίου, το πρόγραμμα και τα στοιχεία επικοινω-
νίας. Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 5, στο πάνω μέρος της οθόνης φαίνεται η αντί-
στροφη μέτρηση μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου, όπου υπάρχει και 
η δυνατότητα εγγραφής για την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
Εικόνα 5: Αρχική σελίδα MΣ 

Επίσης, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει μερικές γενικές πληροφορίες οι οποίες πα-
ρουσιάζονται στην Εικόνα 6.  

 
Εικόνα 6: Γενικές πληροφορίες MΣ 

Σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας εμφανίζονται οι σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν 
στο Συνέδριο, καθώς και οι χορηγοί και στο τμήμα της επικοινωνίας υπάρχει ένας χάρ-
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της που εμφανίζει τη θέση διεξαγωγής του Συνεδρίου καθώς και μία φόρμα επικοινω-
νίας. Επίσης, από το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας πραγματοποιείται η μετάβαση 
στην ιστοσελίδα της Μαθητικής Κοινότητας. 

Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται αναλυτικότερα η δεύτερη ιστοσελίδα 
(http://schedu.teicrete.gr/schconf), που έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει τη Μα-
θητική Κοινότητα (ΜΚ) η οποία θα δημιουργηθεί από τους συμμετέχοντες στο Συνέ-
δριο. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο αυτό υλοποιείται η εγγραφή των μελών (σύνεδροι 
και κριτές), η υποβολή των περιλήψεων, η διενέργεια τηλεδιασκέψεων αλλά και η επι-
κοινωνία των μαθητών-συνέδρων μέσα από ομάδες που μπορούν οι ίδιοι να δημιουρ-
γήσουν. 

 
Εικόνα 7: Ιστοσελίδα Μαθητικής Κοινότητας 

Τα πρόσθετα που έχουν χρησιμοποιηθεί για να υποστηριχθούν οι βασικές υπηρεσίες 
που προσφέρει η ιστοσελίδα της ΜΚ είναι: 
• Το BigBlueButton (http://bigbluebutton.org/) για την υποστήριξη των τηλεδιασκέ-

ψεων και της εξ αποστάσεως παρακολούθησης του Συνεδρίου. 
• Το BuddyPress (https://buddypress.org/) που παρέχει όλες τις υπηρεσίες Κοινωνι-

κής Δικτύωσης, όπως διαχείριση προφίλ, ανταλλαγή μηνυμάτων, δημιουργία ομά-
δων, φόρουμ συζητήσεων κ.α. 

• Το WP Abstracts (http://www.wpabstracts.com/) για την υποβολή και διαχείριση 
των εργασιών. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η επιλογή των εργαλείων είναι συμβατή με αυτά που χρησι-
μοποιούνται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το οποίο προσφέρει την υπηρεσία τηλε-
διασκέψεων μέσω του BigBlueButton (http://meeting.sch.gr/) και την υπηρεσία εκπαι-
δευτικών κοινοτήτων και ιστολογίων μέσω του WordPress και του BuddyPress 
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(www.sch.gr, 2015). 

Πιλοτική εφαρμογή 

Η πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης και διοργάνωσης ενός Μαθητικού Συνεδρίου, υλο-
ποιείται κατά το τρέχον σχολικό έτος με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας 
ενός επαρχιακού Λυκείου της Κρήτης. Οι συντελεστές του Συνεδρίου – Εκπαιδευτικής 
κοινότητας, επέλεξαν ως γενικό θέμα του Συνεδρίου τους την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Μετά τη σχετική πρόσκληση έχουν υποβάλει τις εργασίες τους (Εικόνα 8) και 
η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού 
έτους. Οι εργασίες αυτές έχουν ανατεθεί προς κρίση στους εγγεγραμμένους κριτές 

 
Εικόνα 8: Στιγμιότυπο λίστας εργασιών οι οποίες έχουν υποβληθεί στο ΜΣ 

Η αρχική αξιολόγηση χρήσης και αποδοχής της ιδέας υλοποίησης ενός εικονικού Μα-
θητικού Συνεδρίου από την εκπαιδευτική κοινότητα έχει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοι-
χεία αναφορικά με τη συμμετοχή των μαθητών και τη στάση τους ως προς την εκπαι-
δευτική διαδικασία. Έχουν ήδη αποσταλεί οι σχετικές εργασίες, έχουν δημιουργηθεί 
ομάδες επικοινωνίας και ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μηνύματα. Έντονο είναι το εν-
διαφέρον των μαθητών στο θέμα της επικοινωνίας και της ανταλλαγής μηνυμάτων 
μέσα από την ομάδα που έχει δημιουργηθεί. Επιπρόσθετα, από τα στατιστικά χρήσης 
της πλατφόρμας, διακρίνονται ορισμένα ενδιαφέρονται ποιοτικά στοιχεία συμμετοχής 
των μαθητών, όπως για παράδειγμα ο αυξημένος χρόνος παραμονής στην πλατφόρμα, 
η διαρκώς αυξητική τάση εισόδου στην πλατφόρμα καθώς και ο αριθμός των δεσμών 
που παραπέμπουν στην πλατφόρμα.  

Συμπεράσματα - Προοπτικές 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη δραστηριότητα για την εκπαιδευτική αξιο-
ποίηση των Web 2.0 υπηρεσιών. Πρωτότυπες διδακτικές δραστηριότητες μπορούν να 
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αναζητηθούν μέσα από επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικές δράσεις είτε στο 
Διαδίκτυο, ως ιδέες διαφόρων χρηστών. Οι περισσότερες αφορούν είτε την Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, είτε τις τελευταίες τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αναμφίβολα, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις που προσφέρει ένα εκπαιδευτικό σύ-
στημα, πρέπει να βρεθούν και τρόποι απόκτησης γνώσεων μέσα από βιωματικές δρά-
σεις. Η διοργάνωση ενός Μαθητικού Συνεδρίου από μαθητές, προσφέρει αυτή τη δυ-
νατότητα στους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναπτύσσουν πολλαπλές δεξιότητες. Πέρα 
από το γνωστικό μέρος, που αφορά στη συγγραφή και αξιολόγηση των εργασιών, οι 
συμμετέχοντες μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. Στα 
πλαίσια χρήσης και διδασκαλίας των ΤΠΕ στο σχολείο, απώτερος στόχος κάθε σύγ-
χρονου εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να είναι η απόκτηση μιας ευρύτερης πληρο-
φορικής παιδείας - κουλτούρας καθώς και η διαμόρφωση στάσεων και αξιών που θα 
βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν το νέο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτι-
σμικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή. 
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Εγγραμματισμός στα μέσα: Καλές πρακτικές και αναδυόμενες προκλήσεις προς 
την εκπαίδευση του 21ου αιώνα  

Παπαδημητρίου Σοφία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Δρ Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
sofipapadi@minedu.gov.gr 

Περίληψη 

Στο άρθρο μελετάται ο βαθμός, στον οποίο ο εγγραμματισμός στα Μέσα επικοινωνίας 
αναπτύσσεται, εφαρμόζεται ή ενσωματώνεται στα σχολεία με εστίαση στη διερεύνηση 
των καλών πρακτικών και των αναδυόμενων τάσεων και προκλήσεων. Η καταγραφή 
αφορά τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα νέα Μέσα και περιλαμβάνει πρωτοβουλίες 
ευρωπαϊκών και εθνικών έργων στο πλαίσιο της σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, παραδείγματα καλών πρακτικών δημιουργικότητας και καινοτομίας, καθώς και 
ψηφιακών αποθετηρίων μαθησιακών πόρων και μεθοδολογιών μάθησης που αξιοποι-
ούν Μέσα. Μελετώντας και αναλύοντας τις αναφορές 29 χωρών στην Ευρώπη στο 
πλαίσιο του Media and Information Literacy Policies ANR TRANSLIT and COST 
Transforming Audiences/Transforming Societies Report (2013), αναδεικνύεται ότι οι 
καλές πρακτικές εγγραμματισμού στα Μέσα έχουν ποικίλους ρόλους σε κοινωνικο-πο-
λιτικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Με την ενσωμάτωση και μεταφερσιμότητά 
τους σε νέα πλαίσια, αναδύονται οι τάσεις προς την Εκπαίδευση του 21ου Αιώνα. 

Λέξεις-Κλειδιά: εγγραμματισμός στα Μέσα, καλές πρακτικές, ψηφιακά μέσα, οπτικοα-
κουστικός αλφαβητισμός, κριτική ανάλυση  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εγγραμματισμός στα Μέσα 
(Media Literacy) αποτελεί «την ικανότητα της πρόσβασης, της κατανόησης και της 
κριτικής αξιολόγησης διαφορετικών πτυχών των Μέσων και των περιεχομένων τους, 
καθώς και της δημιουργίας Μέσων σε διάφορα πλαίσια». Τα Μέσα Επικοινωνίας στην 
ψηφιακή εποχή προσφέρουν συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες για κριτική ανάλυση, 
ανταλλαγή και μοίρασμα ιδεών, γνώσεων και πληροφοριών σε εκπαιδευτικούς και μα-
θητές, συνεργασία μεταξύ σχολείων, άνοιγμα στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινό-
τητα, ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή της γνώσης και στην πρόσβαση στον παγκό-
σμιο ανοιχτό ψηφιακό πλούτο των ιδεών και των καινοτομιών. 

Οι διαρκείς εξελίξεις στο πεδίο των Μέσων επικοινωνίας, ιδιαίτερα η μετάβαση από 
τη μαζική στη δικτυακή επικοινωνία τροφοδοτεί τον μετασχηματισμό της μαθησιακής 
διαδικασίας. Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλατφόρμες ανάδυσης, δια-
μόρφωσης και οργάνωσης της κοινωνικής και πολιτισμικής αλλαγής, οι οποίες οδη-
γούν σε νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η διείσδυση των νέων Μέσων στη σχολική 
καθημερινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία απαιτεί την απόκτηση νέων γνώσεων, 
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την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και στάσεων συνεπώς οδηγεί στην ανάδυση ενός 
νέου κατά Kuhn (1962), Εκπαιδευτικού Παραδείγματος. 

Εγγραμματισμός στα Μέσα (Media Literacy) 

Η εκπαίδευση στα Μέσα αποτελεί ένα διεπιστημονικό αντικείμενο μελέτης, με το ο-
ποίο ασχολούνται κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί, σκηνοθέτες, ψυχολόγοι και επικοινω-
νιολόγοι για να καταστρώσουν οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την 
καλλιέργεια των παρακάτω στάσεων και δεξιοτήτων (Ντάβου, 2007): 
• κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους παραγωγή, όλων των μέσων (κείμενα, άρθρα, 

βιβλία, οπτικό και ακουστικό υλικό), 
• επιλογή εκείνων των πληροφοριών που αξίζουν την επεξεργασία, από εκείνες που 

είναι άχρηστες ή περιττές, 
• εμβάθυνση στο νόημα και τη σημασία των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης και 

της προσωπικής σημασίας, δηλαδή του πόσο πραγματικά σημαντική είναι η πληρο-
φορία για το ίδιο το άτομο, για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του), 

• συσχέτιση των πληροφοριών με τις γνώσεις που ήδη διαθέτει ο μαθητής και αξιολό-
γησή τους βάσει αυτών των γνώσεων, 

• διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών, 
• εμπιστοσύνη στην προσωπική κρίση και αποδοχή του πλουραλισμού των ιδεών.  

Στόχος είναι να επιτευχθεί όχι απλώς η πρόσβαση και οι δεξιότητες χρήσης των Μέσων 
αλλά η ανάπτυξη δυνατοτήτων κριτικής κατανόησης των περιεχομένων τους. Η εκπαί-
δευση στα Μέσα περιλαμβάνει δύο ευρείες στρατηγικές: την κριτική ανάλυση των κοι-
νωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών προεκτάσεων των Μέσων και τη δημιουργική 
παραγωγή (Buckingham, 2008, σ.52). Ο Buckigham προτείνει ένα νέο παράδειγμα εκ-
παίδευσης στα Μέσα, το οποίο «δεν έχει ως αφετηρία την άποψη ότι τα Μέσα είναι 
οπωσδήποτε και αναπόφευκτα επιβλαβή, ούτε ότι οι νέοι είναι απλώς παθητικά θύματα 
της επιρροής τους. Αντίθετα, υιοθετεί μια προσέγγιση εστιασμένη στους μαθητές, με 
αφετηρία τις γνώσεις και τις εμπειρίες που οι νέοι έχουν ήδη από τα Μέσα» με στόχο 
να τους καταστήσει ικανούς να λαμβάνουν μόνοι τους σύνθετες αποφάσεις. Η εκπαί-
δευση στα Μέσα δεν θεωρείται τρόπος προστασίας αλλά τρόπος προετοιμασίας των 
μαθητών, για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις δυνατότητες του ψηφιακού 
κόσμου που τους περιβάλλει. Η εκπαίδευση στα Μέσα (media education) κατά τον 
Buckigham (2008) είναι η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης για τα Μέσα, ενώ εγ-
γραμματισμός, γραμματισμός, αλφαβητισμός ή αγωγή στα Μέσα (media literacy) είναι 
το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι 
εκπαιδευόμενοι.  

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από Μέσα, αναδύονται νέοι εγγραμματισμοί όπως ο 
οπτικοακουστικός, ο ειδησεογραφικός ο διαδικτυακός αλφαβητισμός, η τηλεοπτική α-
γωγή. Η σύνδεσή τους με τη σχολική τάξη στοχεύει στην κριτική κατανόηση, την ανά-
πτυξη της αισθητικής και συναισθηματικής αγωγής των μαθητών και την υποστήριξη 
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της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής επικοινωνίας στο εύρος των δυνατοτήτων των 
νέων και παραδοσιακών Μέσων.  

Οπτικοακουστικός αλφαβητισμός 

Το βίντεο δηλαδή ο συνδυασμός λόγων, ήχων και εικόνων είναι ένα από τα Μέσα που 
έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια για την υποστήριξη της μάθησης 
(Bates, 1985) ως ένα δυναμικό μέσο οπτικοποίησης, αφήγησης, αφαίρεσης και ανα-
γνώρισης. Το βίντεο ως μέσο καταγραφής οπτικοακουστικού λόγου επιδιώκει τη δια-
τύπωση νοημάτων, τα οποία θα αποκωδικοποιήσει ο θεατής. Με την εξέλιξη της ψη-
φιακής τεχνολογίας και τη σημαντική μείωση του κόστους αναπαραγωγής και διανο-
μής, το βίντεο μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί στην τάξη στοχεύοντας στην κατα-
γραφή και ανάλυση αλληλεπιδράσεων (Pea & Hay, 2002) καθώς και στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της συνεργατικής μάθησης (BECTA, 
2004).  

Το βίντεο προσφέρει τη δυνατότητα στον μαθητή να ταξιδέψει σε άλλους τόπους ή 
άλλους χρόνους, να ανακαλύψει κρυμμένους κόσμους, να αποσαφηνίσει και συσχετί-
σει αφηρημένες έννοιες, να ζωντανέψει το περιεχόμενο του μαθήματος, να αναδείξει 
απομακρυσμένες έννοιες, έννοιες δύσκολες να αντιληφθεί, να επιμηκύνει το χρόνο ή 
να τον συμπτύξει, να κεντρίσει το ενδιαφέρον του για νέα γνώση και γενικά να οδηγή-
σει σε βελτιωμένο επίπεδο παιδείας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως οπτικός αλφαβητισμός 
(visual literacy).  

Τηλεοπτική Αγωγή 

Η απανταχού παρουσία της τηλεόρασης στην καθημερινή ζωή των παιδιών αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό μέσο κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης (Calvert, 2001). Η εξοι-
κείωση με την τηλεοπτική γλώσσα, οι διαφορές μεταξύ πραγματικότητας και αναπα-
ράστασης, ο ρόλος της πειθούς στη διαφήμιση και η επίγνωση των νέων εμπορικών 
στρατηγικών στα Μέσα αποτελούν τις κύριες παραμέτρους της τηλεοπτικής αγωγής. 
Επιπρόσθετες παράμετροι είναι η ικανότητα των μαθητών να αξιολογούν το περιεχό-
μενο στην τηλεόραση, να διαχειρίζονται συναισθηματικά ερεθίσματα και αντιδράσεις, 
να διακρίνουν το πραγματικό από το φανταστικό περιεχόμενο, αλλά και οι επιδράσεις 
της τηλεόρασης στην ευρύτερη γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.  

Διαδικτυακός αλφαβητισμός 

Η διάδοση των νέων τεχνολογιών ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. Η ενασχό-
ληση των νέων με τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, games, chat rooms κά. εξοικειώνει 
τους νέους με τα ψηφιακά Μέσα και συμβάλλει στην ανάπτυξη ψηφιακών αλφαβητι-
σμών. Οι προκλήσεις, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχει το σύγχρονο ψηφιακό πε-
ριβάλλον απαιτούν τη μεθοδική προσέγγιση του ψηφιακού/διαδικτυακού αλφαβητι-
σμού από την πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα.  
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H διαδικτυακή εκπαίδευση παρέχει εμπειρίες μάθησης μέσα κι έξω από τις αίθουσες 
διδασκαλίας, έχοντας πλέον αναπτύξει δυναμική που αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο 
και προσφέροντας δυνατότητες διασποράς της γνώσης με ελάχιστες ή μηδενικές μετα-
κινήσεις. Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ ο 1 στους 4 φοιτητές λαμβάνει πλέον αποκλει-
στικά διαδικτυακή εκπαίδευση ενώ οι εγγραφές στις αντίστοιχες σχολές αυξάνουν με 
ρυθμό πάνω από 10% το χρόνο. Δεδομένου ότι η διαδικτυακή εκπαίδευση φεύγει από 
το περιθώριο και τείνει να γίνει δεσπόζουσα τάση στις σπουδές μετά το λύκειο, ο ψη-
φιακός/διαδικτυακός αλφαβητισμός έχει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του ψη-
φιακού χάσματος και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης. Η δυνατότητα πρό-
σβασης αφορά τόσο στις τεχνολογικές υποδομές όσο και στο πολιτισμικό κεφάλαιο 
που απαιτείται για τη δημιουργική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.  

Καλές πρακτικές και διαμόρφωση των τάσεων 

Αναφερόμενοι στον όρο «εκπαιδευτική πρακτική» εννοούμε ένα σύνολο δραστηριοτή-
των μάθησης, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
με τη συμμετοχή φοιτητών/μαθητών ή άλλων ομάδων-στόχων και μπορεί να αποτελέ-
σει ένα αξιοποιήσιμο παράδειγμα για τρίτους μετά από επέκταση, προσαρμογή, ή κα-
τάλληλη διαμόρφωση ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαί-
σιο. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο (educational context) προσδιορίζεται από το περιβάλλον 
που εφαρμόζεται η πρακτική πχ. μέσα ή έξω από την τάξη/online/συνδυαστικά, την 
εκπαιδευτική βαθμίδα, τους εκπαιδευτικούς πόρους/εργαλεία/περιβάλλοντα που αξιο-
ποιεί κ.α. Ο αντίκτυπος της εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής πρακτικής θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα αξιολόγησης /μέτρησης σε τουλάχιστον ένα από τα επίπεδα δεξιοτήτων, 
γνώσεων, στάσεων.  

Το πότε και πώς μια εκπαιδευτική πρακτική αποτελεί καλή πρακτική (good practice) 
είναι ένα σύνθετο ερώτημα. Η παιδαγωγική καινοτομία και η δημιουργικότητα ως προς 
το περιεχόμενο, τους στόχους, την προσέγγιση, τις δραστηριότητες ή τη μεθοδολογία 
αποτελούν βασικά στοιχεία. Η αποδοχή όμως της προτεινόμενης πρακτικής και η ευ-
ρεία υιοθέτησή της από την εκπαιδευτική κοινότητα αποτελούν ίσως τα πιο σημαντικά 
κριτήρια (Παπαδημητρίου, Μεγάλου & Τζοβλά, 2015).  

Η μετα-ανάλυση των αναφορών από 29 χώρες στο πλαίσιο του Media and Information 
Literacy Policies ANR TRANSLIT and COST Transforming Audiences / Transforming 
Societies (2013), αναδεικνύει την πληθώρα και ποικιλομορφία πρακτικών με σκοπό να 
βελτιώσουν τον εγγραμματισμό και την εκπαίδευση στα Μέσα. Τα κριτήρια σχετικά 
με την επιλογή των καλών πρακτικών στις περισσότερες περιπτώσεις απουσιάζουν. Η 
ποικιλομορφία και η έλλειψη του κοινού παρονομαστή στην επιλογή των καλών πρα-
κτικών αναδεικνύει την αναγκαιότητα της διαμόρφωσης ενός πλαισίου κριτηρίων. 

Οι Benavente & Panchaud προσεγγίζουν την έννοια των καλών πρακτικών με μια πλου-
ραλιστική προοπτική ως «οργανωτικές, παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές», 

130/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



χωρίς να θεωρούν απαραίτητο ότι είναι πάντοτε σχεδιασμένες σε πλαίσια τυπικής εκ-
παίδευσης με προδιαγεγραμμένους στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Επι-
πλέον θεωρούν ότι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται δεν είναι πάντοτε, εύκολα 
μετρήσιμα. Μελετώντας τις καλές πρακτικές εγγραμματισμού στα Μέσα στις αναφο-
ρές των 29 χωρών στην Ευρώπη, φαίνεται ότι οι καλές πρακτικές έχουν διάφορους ρό-
λους σε κοινωνικο-πολιτικά και εκπαιδευτικά πλαίσια, όπως: Καταγράφονται καλές 
πρακτικές, οι οποίες ξεκινάνε σαν τοπικές πρωτοβουλίες, διακρίνονται ή βραβεύονται 
αλλά συνήθως δεν υπάρχει το ενδιαφέρον να επεκταθούν πέραν του πειραματικού στα-
δίου (Benavente & Panchaud 2009, σ. 166).  

Υπάρχουν καλές πρακτικές εργασιών σε εξέλιξη όπου διερευνώνται οι δυνατότητες α-
ποτελεσματικής μάθησης δηλαδή τι λειτουργεί στην πράξη και τι όχι παρέχοντας πρό-
σβαση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι καλές πρακτικές που θεωρούνται ότι αποτε-
λούν «μοχλό για αλλαγή» (lever for change) έχουν ενδιαφέρον από πλευράς διαχείρι-
σης, παιδαγωγικής, εκπαιδευτικών υλικών και της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ 
των διαφόρων εταίρων. Είναι οι πλέον εύκολα μεταφέρσιμες και υποστηρίζουν τον κα-
θορισμό στρατηγικών και εργαλείων ώστε να εφαρμοστούν αλλού, ενώ λαμβάνουν υ-
πόψη τους την ιδιαιτερότητα κάθε κατάστασης (Benavente & Panchaud 2009, σ.167). 
Άλλες πρακτικές μπορεί να είναι «αόρατες», δηλ. αγνοούνται από τις εκπαιδευτικές 
αρχές, άρα δεν είναι βιώσιμες και μεταφέρσιμες σε άλλα πλαίσια. Μερικές φορές οι 
καλές πρακτικές αποτελούν ένα είδος εγγύησης για χρηματοδότηση χωρίς προοπτική 
βιωσιμότητας (Benavente & Panchaud 2009, σ.165). Κάποιες πρακτικές εφαρμόζονται 
από ΜΚΟ ως ένα είδος ελευθερίας διαθέσιμης εντός του συστήματος, η οποία ωφελεί 
μια ειδική κοινότητα αλλά συνήθως παραμένουν απομονωμένες. Η ανάλυση των κα-
λών πρακτικών στο άρθρο στηρίζεται στο μοντέλο Benavente & Panchaud, το οποίο 
συνδέει τις καλές πρακτικές με την εμφάνιση της καινοτομίας. Συνεπώς στο άρθρο θα 
παρουσιαστούν: 
• καλές πρακτικές που έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν μέσα στα εκπαιδευτικά 

πλαίσια, στα οποία εφαρμόζονται (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτι-
κές συμπληρωματικές δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης), 

• καλές πρακτικές που έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν σε διαφορετικά εκπαιδευ-
τικά πλαίσια πχ. σε αναλυτικά προγράμματα άλλων χωρών, 

• καλές πρακτικές που σηματοδοτούν τις νέες τάσεις και προκλήσεις. 

Εμπλουτίζοντας το μοντέλο, το άρθρο αναδεικνύει ότι οι καλές πρακτικές διαμορ-
φώνουν τις νέες τάσεις και συνεπώς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση 
τον 21ο αιώνα (P21, nd). 

Καλές πρακτικές εντός εκπαιδευτικών πλαισίων  

H Δεύτερη Γενιά της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
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Η «Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση» αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη σύνδεση του 
σχολείου με τον μαθητή δημιουργό, ερευνητή, πολίτη του κόσμου έχει περάσει στην 
δεύτερη γενιά (Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0 - ΕΤ2.0) μεταβαίνοντας από τα παραδο-
σιακά μέσα στην ψηφιακή και δικτυωμένη εποχή, όπου «ο καθένας γίνεται Μέσο». 
Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παιδείας, δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να συνεργαστούν και δημιουργήσουν νέα έργα αξιοποιώντας εκπαιδευ-
τικά βίντεο σε ψηφιακή μορφή, τα οποία προσφέρονται με ανοιχτά πνευματικά δικαιώ-
ματα. Σημαντικό όχημα σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί ο δικτυακός τόπος 
www.edutv.gr, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν τις ταινίες σε πραγματικό χρόνο 
(βίντεο ροής-streaming) ή να τις «κατεβάσουν» στον υπολογιστή του (βίντεο κατ’ α-
παίτηση-video on demand) ή ακόμη να τις ενσωματώσουν σε Περιβάλλοντα Διαχείρισης 
Μάθησης (LMS).  

Θεωρώντας ότι η γνώση είναι μια διαδικασία σε διαρκή εξέλιξη, η ΕΤ2.0 γίνεται μέρος 
και καταλύτης αυτής της διαδικασίας: μετασχηματίζεται σε μια πολυμεσική πλατ-
φόρμα, συνδεδεμένη με τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσφέρει στις σχολικές 
ομάδες και κοινότητες το περιβάλλον και τα εργαλεία για να σχεδιάσουν και να πραγ-
ματοποιήσουν τα δικά τους πολυμεσικά έργα (User Generated Video-UGV, User 
Generated Content-UGC). Οι μαθητές μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν ψηφιακό 
περιεχόμενο, να σχεδιάσουν, ανεβάσουν, μοιραστούν τις δικές τους δημιουργίες. Στο 
πλαίσιο αυτό το 2011 ανέπτυξε την ανοιχτή πλατφόρμα νεανικής δημιουργίας, www.i-
create.gr, προσφέροντας ένα περιβάλλον συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών και υλοποί-
ησης των μαθητικών έργων. Έτσι, η ΕΤ2.0 συναντά την ψηφιακή γενιά στους δικούς 
της χώρους, γίνεται μέρος της κοινότητάς της (Τσακαρέστου & Παπαδημητρίου, 
2011). H πλατφόρμα i-create αξιολογήθηκε ανάμεσα στις 10 καλές πρακτικές για την 
εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στο πλαίσιο της πρόσκλησης καινοτομικών πρωτοβουλιών 
νέων και καλών πρακτικών για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και κοι-
νοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης του Ερευνητικού Πα-
νεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάθηση 2.0, 2012). 

Κριτική ανάλυση των Μέσων 

Η μαθητική δράση ΒιντεοΜουσεία: Η Δική μας Γνώμη & Διαγωνισμός Γραπτής Κριτι-
κής αποτελεί συνέχεια του πανελλαδικού διαγωνισμού μαθητικών ταινιών μικρού μή-
κους ΒιντεοΜουσεία 2014. Ο διαγωνισμός έχει βραβευτεί από το Institute for Media 
Research and Media Education, ως ένα από τα 12 καλύτερα σχέδια δράσης για την 
Οπτικοακουστική Παιδεία στην Ευρώπη το 2011-13 (Karpos, nd) και στοχεύει στη δη-
μιουργία μικρών ντοκιμαντέρ, από ομάδες μαθητών οι οποίοι αντλούν ιδέες από το 
περιβάλλον, τη γειτονιά και την κουλτούρα τους, κρίνοντας τί αξίζει να διαφυλαχθεί 
στο χρόνο.  
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Στο πλαίσιο της δράσης προβάλλονται οι 11 βραβευμένες ταινίες του διαγωνισμού Βι-
ντεοΜουσεία 2014 σαν ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνεται από τα σχο-
λεία. Σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές να πάρουν μέρος σε μια δημιουργική συζή-
τηση για θέματα που τους αφορούν, αναπτύσσοντας επιχειρήματα και απόψεις και να 
αναπτύξουν δεξιότητες οπτικοακουστικής παιδείας. 

 
Εικόνα 1: ΒιντεοΜουσεία: Η Δική μας Γνώμη & Διαγωνισμός Γραπτής Κριτικής 

Η δράση καλλιεργεί μια σειρά από χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης κουλτούρας ενός 
θεατή κινηματογραφικών ταινιών, όπως: 
• την έννοια της κινηματογραφικής προβολής - παρακολούθηση ταινιών ανά ομάδες 

σε κανονική προβολή, σε σκοτεινή αίθουσα με οθόνη, 
• την έννοια της ευρείας διανομής των ταινιών και της κοινής εμπειρίας που συνδέει 

πολύ διαφορετικά άτομα - σειρά προβολών των ίδιων ακριβώς ταινιών σε διαφορε-
τικούς τόπους και σε κοινό θεατών με διαφορετικά τοπικά και πολιτισμικά χαρακτη-
ριστικά, 

• την εμπειρία συμμετοχής σε «φεστιβαλική προβολή», καθώς οι ταινίες που προβάλ-
λονται δεν είναι ταινίες τρέχουσας εμπορικής κυκλοφορίας 

• την κριτική στάση του κάθε θεατή, που εκφράζεται μέσα από την απονομή συμβολι-
κών διακρίσεων κοινού. 

• την ανάπτυξη κριτικού λόγου και τη διατύπωση επιχειρημάτων που προκύπτουν από 
την προσπάθεια αιτιολόγησης των επιλογών κάθε ομάδας θεατών και από τη δημο-
σιοποίηση των επιλογών τους μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα. 

Καλές πρακτικές επεκτάσιμες σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια 

Ειδησεογραφικός αλφαβητισμός - News literacy  

Στη Γαλλία, η δράση Playbac Activities (Activité PlayBac Presse) δημιουργεί εκπαι-
δευτικές έννοιες για παιδιά και στοχεύει να δώσει ερεθίσματα στους νέους. Στην Πορ-
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τογαλία, η δράση PÚBLICO στα Σχολεία της εφημερίδας Público στοχεύει να εμπνεύ-
σει και ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα δικαιώματα και την αποκωδικοποίηση μηνυ-
μάτων του Τύπου και της γλώσσας των Μέσων γενικότερα (Costa, Jorge & Pereira 
2014, σ.27). Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας αναδεικνύεται καλή πρα-
κτική, η οποία αναπτύσσει δεξιότητες δημιουργίας των ειδήσεων και κριτικής ανάλυ-
σής τους. Η δράση Media Compass (Mediekompass) στη Σουηδία είναι μέρος του διε-
θνούς οργανισμού News in Education, driven by The World Association of Newspapers 
and News Publishers (WAN-IFRA). Στόχος του WAN-IFRA είναι να βοηθήσει εφημε-
ρίδες, γονείς και δάσκαλους να εργαστούν από κοινού ώστε να εμπλέξουν τους νέους 
και να δημιουργήσουν μια εγγράμματη νέα γενιά αναγνωστών παγκοσμίως, ευαισθη-
τοποιημένη στην ενεργή πολιτότητα. Μια ομάδα τοπικών εφημερίδων υποστηρίζει τη 
σουηδική έκδοση του Media Compass. Το project The Press Station ενθαρρύνει τη συ-
χνή μελέτη έντυπων και διαδικτυακών εφημερίδων. Οι μαθητές σε σύντομο διάστημα 
εξοικειώνονται με θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατικές αξίες, βιώσιμο 
μέλλον και ψηφιακές δεξιότητες. Όλες οι πιο πάνω δράσεις ειδησεογραφικού αλφαβη-
τισμού έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 
• εμπλέκουν τις σχολικές κοινότητες με τους ανθρώπους των Μέσων,  
• εξοικειώνουν τους μαθητές με τη διαδικασία «κατασκευής μηνύματος» και 
• ενθαρρύνουν την κριτική στάση των μαθητών στην ανάγνωσή τους. 

Το «BBC News School Report» 

Ο ειδησεογραφικός αλφαβητισμός, ή ειδησεογραφική παιδεία, αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του εγγραμματισμού στα Μέσα και της καλλιέργειας της κριτικής στάσης/θέ-
σης των μαθητών, απέναντι στα ειδησεογραφικά περιεχόμενα. Το BBC News School 
Report (BBC, nd.), ξεκίνησε το 2006 από το BBC News, προσφέροντας στους μαθητές 
στη Μ. Βρετανία την ευκαιρία να κάνουν τα δικά τους δελτία ειδήσεων για πραγματι-
κούς θεατές. Χρησιμοποιώντας σχέδια μαθήματος και υλικό από τον ιστότοπο του BBC 
News School Report καθώς επίσης και με την υποστήριξη του προσωπικού του BBC, 
οι εκπαιδευτικοί βοήθησαν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες δημοσιογράφου 
και να γίνουν σχολικοί Reporters. Τα σχολεία συμμετείχαν στον ετήσιο News Day, ό-
που όλοι οι μαθητές δημιούργησαν παράλληλα ειδήσεις με video, ήχο και κείμενο και 
τις δημοσίευσαν στους ιστότοπους των σχολείων τους. Μέσα από τον ιστότοπο του 
BBC πραγματοποιήθηκε σύνδεση με όλα τα συμμετέχοντα σχολεία. Στο τελευταίο 
News Day (2010), 719 σχολεία πήραν μέρος στη δημιουργία ειδήσεων σε παράλληλο 
χρόνο.  

Το School Report στοχεύει πρωταρχικά στους μαθητές 11-14 χρονών, αλλά το BBC 
προτείνει στα σχολεία να εμπλέκουν επιπλέον μεγαλύτερους μαθητές που έχουν συμ-
μετάσχει ήδη στο project, σαν μέντορες στους νεότερους. Έχει διακριθεί στους διαγω-
νισμούς RTS Award Winner for Innovation in Education 2008, MEDEA Overall Award 
Winner 2010 & Professional Production Award Winner 2010. Οι κριτές των Medea 
Awards θεώρησαν ότι «το BBC News School Report προσφέρει μια πολύ ελκυστική 
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εμπειρία τύπου BBC, όπου οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν το περιβάλλον των Μέ-
σων. Σε αυτό το project, οι μαθητές έμαθαν να δημιουργούν τα νέα, αλλά επιπλέον η 
ομαδική εργασία και η ακρίβεια αποτέλεσαν σημαντικές διαστάσεις του προγράμμα-
τος. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί με σαφείς επεξηγήσεις σχε-
τικά με τα βήματα που χρειάζεται να κάνουν οι μαθητές και με ποιόν τρόπο να ολο-
κληρώνουν κάθε βήμα» (Παπαδημητρίου, 2014). Το School Report βοηθάει την πραγ-
ματοποίηση κοινωνικών στόχων του BBC για την ενεργοποίηση των πολιτών με 3 τρό-
πους:  
• εμπλέκοντας τους νέους ανθρώπους με τις ειδήσεις,  
• στέλνοντας τις φωνές τους και τις ιστορίες τους σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, 
• μοιράζοντας τις αξίες της δημιουργίας περιεχομένου όπως η ευθύτητα, η ακρίβεια, η 

αμεροληψία, δεδομένου ότι πολλοί μαθητές είναι δημιουργοί και διανομείς περιεχο-
μένου.  

Στη φάση της εξωτερικής αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί αναφέρανε σημαντική πρόοδο 
στην ικανότητα των μαθητών να γράφουν για ένα ακροατήριο, να ακούνε τους άλλους, 
να διαπραγματεύονται και να ακολουθούν χρονοδιαγράμματα. Η αντίληψη μεταξύ των 
μαθητών ήταν ότι δεν κέρδισαν μόνο συγκεκριμένες δεξιότητες στο θέμα, αλλά επίσης 
ωφελήθηκαν από την ομαδική εργασία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική αλλη-
λεπίδραση. Η έρευνα που διεξήγαγε ο οργανισμός Specialist Schools and Academies 
Trust (SSAT, 2008) για το School Report δείχνει ότι ο αντίκτυπος στον αλφαβητισμό 
των μαθητών είναι σημαντικός. Λειτουργεί επίσης καλά τόσο για μαθητές με ειδικές 
ανάγκες και όσους δεν παρακολουθούν πλήρως το σχολείο όσο και για τους χαρισμα-
τικούς και ταλαντούχους μαθητές.  

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Ο-
πτικοακουστικής Δημιουργίας - CAMERA ΖΙΖΑΝΙΟ 

  
Εικόνα 2, 3: 18ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και 15η Ευρωπαϊκή Συνάντηση 

Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας - CAMERA ΖΙΖΑΝΙΟ 

Το 2015, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας διοργανώθηκε για Παιδιά και Νέους 
για 18η φορά και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας - 
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CAMERA ΖΙΖΑΝΙΟ για 15η φορά. Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολυ-
μπίας, προβάλλονται και διαγωνίζονται 50 ταινίες επαγγελματιών, μεγάλου και μικρού 
μήκους, μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ, από 30 περίπου χώρες 
από όλο τον κόσμο. Εκτός από τις προβολές, πραγματοποιούνται αφιερώματα και κι-
νηματογραφικά εργαστήρια και πλήθος άλλων παράλληλων εκδηλώσεων. Στην 
CAMERA ΖΙΖΑΝΙΟ, προβάλλονται δημιουργίες μικρού μήκους παιδιών και νέων από 
την Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν πραγματοποιηθεί είτε στο πλαί-
σιο σχολικών δραστηριοτήτων, είτε είναι αποτέλεσμα ατομικών πρωτοβουλιών. Οι μα-
θητές εκφράζονται μέσα από τις ταινίες τους και σχηματίζουν νέες πραγματικότητες. 
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργη-
τικά στα κινηματογραφικά εργαστήρια, στις κριτικές επιτροπές, στη συντακτική επι-
τροπή της εφημερίδας Ζιζάνιο, στις ραδιοφωνικές εκπομπές, στις κινηματογραφικές 
παραγωγές, στις τελετές έναρξης και λήξης και φυσικά στην παρακολούθηση των ται-
νιών συμβάλλοντας σε μια ζωντανή και ενθουσιώδη κοινότητα με επίκεντρο την οπτι-
κοακουστική δημιουργία. 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Τα Βραβεία MEDEA (MEDEA awards, nd) αποτελούν έναν ανοιχτό, ετήσιο Ευρωπα-
ϊκό διαγωνισμό που ξεκίνησε το 2008, ο οποίος επιβραβεύει την αριστεία στη χρήση 
των ψηφιακών και οπτικοακουστικών Μέσων για την υποστήριξη της μάθησης σε ό-
λους τους τομείς. Τα βραβεία αναγνωρίζουν και προωθούν την καινοτομία και τις κα-
λές πρακτικές στη χρήση των κινούμενων εικόνων και ήχου στην εκπαίδευση, όπως 
και την αριστεία στην παραγωγή και στον παιδαγωγικό σχεδιασμό των πολυμεσικά 
εμπλουτισμένων εκπαιδευτικών πηγών συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 
χρήσης βίντεο στην τάξη. Ιδιαίτερα Βραβεία δίνονται σε έργα, που προβάλλουν την 
Ευρωπαϊκή συνεργασία, το Ευρωπαϊκό Έτος των πολιτών και τη διδασκαλία των Θε-
τικών Επιστημών.  

Το ευρωπαϊκό έργο MEDEAnet (MEDEAnet, nd) (2012-14) είχε στόχο να προωθήσει 
τη μάθηση με ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα με επιμορφώσεις σε τοπικό και Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, δράσεις δικτύωσης, διάχυση διαδικτυακών πηγών και διαμοιρασμό 
της γνώσης. Στο πλαίσιο του έργου διεξάχθηκαν 24 επιμορφώσεις στις 7 συμμετέχου-
σες χώρες, 20 διαδικτυακά σεμινάρια και επιπλέον έχουν συγγραφεί 3 ετήσιες αναφο-
ρές «Charting Media and Learning in Europe» για τα έτη 2011, 2012, 2013 (Medeanet, 
nd). 

Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, ερ-
γαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία και δημιουργεί την κοινότητα των σχολείων της 
Ευρώπης. Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό που εργάζεται στα σχολεία των 
Ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να επικοινωνούν, συνεργάζονται, υλοποιούν έργα, μοιρά-
ζονται και αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας συναρπαστικής κοινότητας μάθησης. 
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Η δικτυακή πύλη του eTwinning (www.etwinning.net) είναι ο βασικός χώρος συνάντη-
σης και εργασίας της δράσης, διατίθεται σε 28 γλώσσες, συμμετέχουν περίπου 230.277 
μεμονωμένα μέλη και περισσότερα από 5.462 έργα μεταξύ δύο ή περισσότερων σχο-
λείων από ολόκληρη την Ευρώπη. Η Δικτυακή Πύλη παρέχει τα εργαλεία στους καθη-
γητές για να βρουν συνεργάτες, να δημιουργήσουν έργα, να μοιραστούν ιδέες, να α-
νταλλάξουν καλές πρακτικές και να ξεκινήσουν μία άμεση συνεργασία. 

Η Europeana Remix (nd) είναι μια αλληλεπιδραστική πλατφόρμα, η οποία στηρίζεται 
στην ταινία ‘Otto & Bernard’. Η σύντομη ταινία παράχθηκε για το Ευρωπαϊκό project 
Europeana Erster Weltkrieg, ενθαρρύνοντας τις οικογένειες να διαμοιράσουν φωτο-
γραφίες, ενθύμια και αλληλογραφία από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία αποτέ-
λεσε τη βάση της πρωτοβουλίας Remix, συνδυάζοντας διαδικτυακές τεχνολογίες αιχ-
μής (Popcorn.js, the HTML5 video framework) και την ποικιλία ψηφιακών τεκμηρίων 
της Europeana και ευρύτερα του Παγκόσμιου Ιστού. Ο στόχος της Europeana σχετικά 
με το έργο που αφορά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι να ανακαλύψει ανείπωτες ιστο-
ρίες, να τις μοιράσει εκτός συνόρων και να προσκαλέσει απαντήσεις από όλη την Ευ-
ρώπη καθώς φτάσαμε στην εκατονταετηρίδα της έναρξης της παγκόσμιας σύρραξης. 
Έτσι ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ανταλλάξουν ιδέες, ιστορίες, σχόλια, υπερσυνδέ-
σμους στην πλατφόρμα. Με την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής, το Remix είναι 
στην πρωτοπορία της αξιοποίησης της οπτικοακουστικής κληρονομιάς με στόχο την 
ενεργητική συμμετοχή των ατόμων με τη δική τους ιστορία. Η πλατφόρμα όχι μόνο 
υποστηρίζει την αφήγηση μιας ιστορίας, αλλά επιπλέον οι διαδραστικές λειτουργίες 
της προσφέρουν στους επισκέπτες τον έλεγχο να επιλέξουν τι είναι ενδιαφέρον για τους 
ίδιους, τι θέλουν να δουν και με ποιους τρόπους θέλουν να συνεισφέρουν. 

Η ασφάλεια στο Διαδίκτυο σαν προτεραιότητα 

Οι 29 Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στη μελέτη Media and Information Literacy 
Policies in Europe (2013) είναι μέλη του δικτύου των κέντρων ευαισθητοποίησης 
INSAFE για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου και των κινητών τη-
λεφώνων από τους νέους (e-Safety). Στο πλαίσιο του δικτύου έχουν αναπτυχθεί πόροι 
από εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ευαισθητοποίηση των δράσεων 
e-Safety συνδυάστηκε επιτυχώς με την ανάπτυξη δεξιοτήτων εγγραμματισμού στα 
Μέσα. Οι στόχοι των ευρωπαϊκών δράσεων e-Safety είναι: 
• Να αναπτύξουν και εφαρμόσουν σχολικά προγράμματα στηριζόμενα σε ένα παιδα-

γωγικό μοντέλο με επίκεντρο τον μαθητή. 
• Να ευαισθητοποιήσουν δάσκαλους, γονείς, μαθητές και το ευρύτερο κοινό για την 

κατανόηση των θεμάτων διαδικτυακής ασφάλειας. 
• Να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και αναπτύξουν κριτική στάση προς μια υ-

πεύθυνη χρήση των ΤΠΕ. 
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Αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις των νέων Μέσων 

Αλληλένδετες τεχνολογικές και εκπαιδευτικές καινοτομίες τα τελευταία χρόνια κερδί-
ζουν το ενδιαφέρον και τη ενεργό συμμετοχή της «Γενιάς Υ». Η έμφαση περνά από 
την «κατοχή γνώσεων» στην ικανότητα για παραγωγή και συν-δημιουργία γνώσης. Δη-
μιουργούνται περιβάλλοντα συνεργασίας, συγγραφής, αφήγησης, διαλόγου, παραγω-
γής σκέψης, τα οποία δημοσιεύονται και διαχέονται σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, ενη-
μερωτικούς ιστότοπους (Web-sites), κανάλια διαδικτυακής τηλεόρασης (Web-TV) και 
διαδικτυακού ραδιοφώνου (Web-Radio), ή εφαρμογές σε φορητές συσκευές (mobile-
apps). 

Σύγχρονες τάσεις και συγχρόνως προκλήσεις της αξιοποίησης των νέων Μέσων ανα-
δεικνύονται η ανάλυση σχέσεων, δεσμών και αλληλεπιδράσεων στα Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, το μοντέλο Flipping Classrooms, τα Μαζικά Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μα-
θήματα (MOOCs), η ανάπτυξη των αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και 
Πρακτικών, η δημιουργία ή παραμετροποίηση εφαρμογών με προγραμματισμό, καθώς 
και θέματα αδειοδότησης και πνευματικής ιδιοκτησίας στη χρήση των Μέσων. Ο προ-
γραμματισμός – κώδικας αποτελεί μια νέα ισχυρή τάση στην Ευρώπη ως εισαγωγή στη 
διδασκαλία επίλυσης προβλήματος, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης ή όπως αναφέρε-
ται από τους ανθρώπους της Πληροφορικής «αλγοριθμικής σκέψης». 

Το μοντέλο «Flipping Classrooms» 

Κατά την υλοποίηση του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας, οι μαθητές είναι πα-
θητικοί ακροατές και οι δάσκαλοι, οι «σοφοί» που μεταδίδουν – μεταφέρουν τη γνώση. 
Το μοντέλο Flipping Classrooms (Αντιστρέφοντας τη διδακτική διαδικασία) προτείνει 
τους μαθητές /εκπαιδευόμενους ως ενεργούς μανθάνοντες (active learners) και τους 
διδάσκοντες υπεύθυνους να δημιουργήσουν σύγχρονα και αυθεντικά περιβάλλοντα μά-
θησης (curators). Σε αυτά ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν, παρακολουθούν τις δραστηριό-
τητες μάθησης, διευκολύνουν τη μάθηση και γενικότερα αναπτύσσουν έναν περισσό-
τερο συμβουλευτικό/εμψυχωτικό ρόλο στις ομαδικές ή ατομικές δραστηριότητες στις 
οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι.  

Το μοντέλο «Αντεστραμμένη Τάξη» - flipped classroom, (University of Northern Col-
orado, 2013) αναφέρεται στην πιο ορθολογική διάθεση του χρόνου διδασκαλίας, υπο-
στηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες κριτι-
κής σκέψης, που προσφέρονται κυρίως μέσα στην κοινωνική δομή της «τάξης». Ο δι-
δάσκων επανασχεδιάζει τις διδακτικές ενότητες, αφού έχει αξιολογήσει τις εκπαιδευ-
τικές ανάγκες, τις προαπαιτούμενες γνώσεις, τα μαθησιακά στυλ των μαθητών του. 
Σχεδιάζει νέα περιβάλλοντα μάθησης με ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες προ-
σφέροντας κίνητρα ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά. Στο πλαίσιο αυτό, προ-
τείνει κατάλληλες πηγές για μελέτη στο σπίτι, μεταξύ των οποίων κείμενα, διαλέξεις, 
βίντεο. Μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος τις διαλέξεις αξιοποιώντας κατάλληλα προ-
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γράμματα καταγραφής της οθόνης ή να επιλέξει διαλέξεις και βίντεο από Ψηφιακά Α-
ποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού. Οι μαθητές βλέπουν τις διαλέξεις και τα βίντεο εκτός 
τάξης, μελετούν τα κείμενα με τον δικό τους ρυθμό, όσες φορές θέλουν, μπορούν να 
σταματούν τη ροή και να επαναλαμβάνουν τμήματα. Η προηγηθείσα μελέτη επιτρέπει 
στους μαθητές να έχουν τον ατομικό τους χρόνο στην τάξη για να συνεργαστούν με 
τον διδάσκοντα ώστε να εκπονήσουν τις βασικές δραστηριότητες μάθησης. Ο χρόνος 
μέσα στην τάξη αξιοποιείται σε ευκαιρίες επίλυσης αποριών, εφαρμογής, εμπέδωσης 
των μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων ώστε να προάγεται η κριτική σκέψη μέσα από 
τη συνεργασία και την κοινωνική αλληλεπίδραση (μικτή μάθηση). 

Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα MOOCS 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της Ανοιχτής 
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στα μέσα του 2012, τα Μαζικά Α-
νοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses ή MOOCs) προσφέρο-
ντας μια ριζική αλλαγή και πιθανώς μια ευπρόσδεκτη αποπληθωριστική τάση του κό-
στους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πλατφόρμες Coursera, edX αποτελούν νέα 
εγχειρήματα ηλεκτρονικής μάθησης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση με την αρχική συμ-
μετοχή παραδοσιακών Πανεπιστημίων μεταξύ αυτών το Princeton, Harvard, Stanford, 
Berkeley University of California, Boston, The University of Texas System Australian 
National University, Massachusetts Institute of Technology κά.  

Η ανοιχτή μάθηση είναι μια προσέγγιση που αποσκοπεί στην άρση των περιττών εμπο-
δίων, έχοντας στόχο να παρέχει στους φοιτητές ευκαιρίες επιτυχίας σε ένα σύστημα 
εκπαίδευσης επικεντρωμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Τα «Ανοιχτά Διαδικτυακά 
Μαθήματα» αποτελούν ανοιχτή ψηφιακή δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο 
είναι οργανωμένο σε μαθήματα. Ανακοινώθηκαν το 2001 από το Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) στην εφημερίδα The New York Times και το 2002 δημοσιεύ-
τηκαν τα 50 πρώτα μαθήματα με μετάφραση στα Ισπανικά και Πορτογαλικά. Το 2004 
το OpenCourseWare έχοντας ήδη 900 δημοσιευμένα μαθήματα υιοθετεί την αδειοδό-
τηση Creative Commons. Το 2012, τα μαθήματα έχουν φτάσει τα 2.150 και μεταφρά-
ζονται σε πολλές γλώσσες μεταξύ αυτών η Κινεζική, Περσική, Τουρκική.  

Τα MOOCs στηρίζονται στον «κοννεκτιβισμό», την τρίτη γενιά παιδαγωγικής της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (G.Siemens, 2007), κατά τον οποίο η μάθηση είναι μια δια-
δικασία οικοδόμησης δικτύων πληροφοριών, επαφών και πόρων που εφαρμόζονται σε 
πραγματικά προβλήματα. Ο κοννεκτιβισμός αναπτύχθηκε στην «Εποχή της Πληροφο-
ρίας μιας Δικτυωμένης Κοινωνίας» (Networked Society, Castells, 1996) και προϋποθέ-
τει την πανταχού πρόσβαση σε τεχνολογίες δικτύωσης. Πλατφόρμες που υποστηρίζουν 
MOOCs είναι οι Coursera, edX, udacity, iversity, FutureLearn, European Schoolnet 
Academy ξεπερνώντας σύνορα και φτάνοντας σε εκατομμύρια ανθρώπους. Κάθε μά-
θημα έχει σαφή προσδοκώμενα αποτελέσματα, και δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης 
ώστε ο φοιτητής να εκτιμά την ατομική του πρόοδο και χρονοδιάγραμμα μελέτης ανά 
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εβδομάδα. Τα MOOCs έχουν τη δυναμική να παρέχουν ανοιχτή εκπαίδευση πανεπι-
στημιακού επιπέδου σε τεράστια κλίμακα. Μια ανησυχία που συχνά εκφράζεται, είναι 
ότι αν και υπάρχουν χιλιάδες εγγραφές στα μαθήματα, ένα πολύ μικρό ποσοστό συμ-
μετεχόντων επιτυγχάνει την ολοκλήρωσή τους.  

Ανάπτυξη και διάχυση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και Πρακτικών 

Ένας λόγος για την αύξηση της χρήσης εκπαιδευτικών πόρων είναι η θεαματική αύ-
ξηση της χρήσης περιβαλλόντων μάθησης στο Διαδίκτυο. Τα περιβάλλοντα αυτά απο-
τελούν μια εναλλακτική πρόταση στην παραδοσιακή διδασκαλία υποστηρίζοντας αυ-
ξημένη αλληλεπίδραση και προσφέροντας ανατροφοδότηση τόσο για την κατανόηση 
όσο και την επίδοσή του εκπαιδευόμενου. Οι πόροι του εκπαιδευτικού υλικού αποτε-
λούν την καρδιά των διαδράσεων, συνεπώς η αποτελεσματική χρήση τους παρουσιάζει 
έναν κριτικό ρόλο στη διευκόλυνση της «οικοδόμησης» της γνώσης, στην υπέρβαση 
της απόστασης και στην παροχή μιας βιώσιμης εναλλακτικής πρότασης στην παραδο-
σιακή τάξη.  

Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) παρέχονται σε οργανωμένα αποθετήρια ως 
«δεξαμενές γνώσεων», κατά συλλογές, θεματική περιοχή και τύπο αντικειμένου όπως 
προσομοιώσεις, πειράματα, διαδραστικές εφαρμογές, χάρτες, παρατηρήσεις στο μικρο-
σκόπιο και άλλα. Η μάθηση στηριζόμενη στους ΑΕΠ απαιτεί πρόσβαση στις δεξαμενές 
γνώσεων και προσφέρει ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους να προσεγγίσουν συνεργα-
τική ή εξατομικευμένη μάθηση.  

Το άνοιγμα της εκπαίδευσης δεν αφορά μόνο τους πόρους αλλά εμπεριέχει και το ά-
νοιγμα της διδασκαλίας. Η ιδέα δεν είναι καινούργια εφόσον πολλοί διδάσκοντες δια-
μοιράζονταν συχνά διδακτικές πρακτικές και πόρους ανεξαρτήτως διαθέσιμων τεχνο-
λογιών. Η διαφοροποίηση σήμερα είναι ότι με την τρέχουσα τεχνολογία η διαμοίραση 
έχει δυνατότητα επέκτασης σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Οι ΑΕΠ συντελούν στη διαμόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης και τη σύν-
δεσή τους με τα καθημερινά περιβάλλοντα συνεπώς προσφέρουν πλούσιες εμπειρίες 
μάθησης. Επιπλέον, έλκουν τη συμμετοχή των ψηφιακά ιθαγενών μαθητών και φοιτη-
τών λόγω της δυνατότητας που προσφέρεται να εργαστούν σε κοινωνικούς χώρους στο 
Διαδίκτυο, με τους οποίους είναι εξοικειωμένοι και χαίρονται να συμμετέχουν. Οι με-
θοδολογίες αξιοποίησης των ΑΕΠ στηρίζονται σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγί-
σεις συνεργατικής, εξατομικευμένης, ανακαλυπτικής και ενεργητικής μάθησης με έμ-
φαση στην επαναχρησιμοποίηση των πόρων και τη δημιουργία νέου περιεχομένου» 
(Papadimitriou, 2013).  

Μια Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική θεωρείται ένα σύνολο δραστηριοτήτων μάθησης, 
η οποία αξιοποιεί ΑΕΠ μέσα σε τάξεις/αμφιθέατρα, σε περιβάλλοντα μάθησης στο 
Διαδίκτυο ή σε συνδυασμό των δυο. Ο αντίκτυπος της εφαρμογής των Ανοιχτών Εκ-

140/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



παιδευτικών Πρακτικών αξιολογείται σε επίπεδο φοιτητών ή στην ευρύτερη ακαδημα-
ϊκή κοινότητα. Λόγω της δυναμικής που αναπτύσσεται από τη μίξη ή την επαναχρησι-
μοποίηση καθώς και από την προσωπική συνεισφορά σε κάθε νέα προσέγγιση, οι Α-
νοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν παιδαγωγική 
καινοτομία και δημιουργικότητα. Το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης ΑΕΠ και Πρα-
κτικών στηρίζεται στον ρόλο του περιεχομένου αφενός ως καταλύτη κοινωνικής μά-
θησης και προσέγγισης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και αφετέρου ως μέσου υπο-
στήριξης της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. Οι ΑΕΠ αποτελούν κοινωνικά αντικείμενα 
- social objects (Engeström, 2005) γύρω από τα οποία οικοδομούνται ανοιχτές και κλει-
στές κοινότητες μάθησης και πρακτικής. 

Συμπεράσματα 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές προκλήσεις ως προς 
την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και δυνατότητα να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι άν-
θρωποι μπορούν να αναπτύξουν το πλήρες φάσμα των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.  

Καθώς εργαζόμαστε και ζούμε σε έναν υπερ-συνδεδεμένο κόσμο, ο εγγραμματισμός 
στα Μέσα είναι μια ευκαιρία για τους νέους και ενήλικες να επεκτείνουν γνώσεις, αξίες 
και ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, διαχείρισης της επικοινωνίας 
και πληροφορίας, τεκμηρίωσης και δημιουργίας.  

Οι Ευρωπαϊκές χώρες συντονίζουν και δημιουργούν συνέργειες μεταξύ οργανισμών, 
πανεπιστημίων, ινστιτούτων, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, βιβλιοθηκών, εκδοτικών συ-
γκροτημάτων και σχολείων ώστε να επιτύχουν στόχους εγγραμματισμού στα Μέσα. 
Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα αναπτύσσουν δράσεις ως μέρος της στρατηγικής 
για τον εγγραμματισμό στα Μέσα και αντίστοιχες τεχνικές για τον μετασχηματισμό της 
εκπαίδευσης. Τρεις κατηγορίες καλών πρακτικών εγγραμματισμού στα Μέσα και εν-
δεικτικά παραδείγματα καταγράφηκαν στο άρθρο, τα οποία είτε έχουν αξιολογηθεί θε-
τικά από τις εκπαιδευτικές κοινότητες είτε έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς. Η πλειο-
νότητα των πρακτικών προέρχεται από σχεδιασμό προγραμμάτων «άνωθεν» (top-
down), ωστόσο καταγράφονται επιπρόσθετα πρωτοβουλίες σχολικών κοινοτήτων 
(bottom-up). 

Από την ανάλυση των αναφορών σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, οι αναδυόμενες τάσεις σχε-
τικά με τον εγγραμματισμό στα Μέσα αναδεικνύονται τα MOOCS, η διείσδυση των 
ΑΕΠ, η ενεργητική συμμετοχή, η κριτική ανάλυση, η ευαισθητοποίηση σε θέματα α-
σφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο καθώς και η προσέγγιση γνώσεων και δεξιοτήτων 
προγραμματισμού/κώδικα. Η ανάλυση καταγράφει ένα μεγάλο αριθμό δράσεων ανά-
πτυξης αποθετηρίων ΑΕΠ στις συμμετέχουσες χώρες και πρωτοβουλίες MOOCS με 
τον σχηματισμό συμπράξεων (consortia), τα οποία σε μεγάλο βαθμό στοχεύουν στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων όλων των βαθμίδων. Μεγάλη πρόκληση 
των καλών πρακτικών είναι η βιωσιμότητα πέραν της λήξης της χρηματοδότησής τους 
καθώς και η μεταφερσιμότητα σε διαφορετικά πλαίσια.  
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Τα Μέσα επικοινωνίας φέρνουν αλλαγές στη σύγχρονη εκπαίδευση με έμφαση στην 
κριτική και ενεργητική προσέγγιση, τη συνεργατική προσπάθεια, τους νέους τρόπους 
διάδρασης, το περιεχόμενο που δημιουργείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η εκ-
παίδευση στα Μέσα έχει ζωτική σημασία όχι μόνο για την καλλιέργεια κριτικής επί-
γνωσης και μιντιακών δεξιοτήτων, αλλά και για τη δημοκρατική διαδικασία εν γένει, 
με τη δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών (Ντάβου, 2011). Προσφέρει ε-
ρευνητικές, τεχνικές και κριτικές δεξιότητες, καθώς και γνώσεις και εννοιολογικά πλαί-
σια που απαιτούνται στις καθημερινές ζωές των ανθρώπων ως καταναλωτών, δημο-
κρατικών πολιτών, μελών οικογενειών και κοινοτήτων (Jenkins, 2013). 

Ο εγγραμματισμός στα Μέσα προσφέρει τις κύριες δεξιότητες στο σημερινό ψηφιακό 
διασυνδεδεμένο κόσμο των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, συνεπώς είναι αναγκαίο να 
θεωρηθεί μια θεμελιώδης διάσταση της εκπαίδευσης. Οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες 
και προκλήσεις του 21ου αιώνα απαιτούν συστηματική επαγγελματική ανάπτυξη των 
διδασκόντων στο πεδίο. Το Εκπαιδευτικό Παράδειγμα που αναδύεται σταδιακά έχει 
κυρίαρχες αξίες τη συνεργασία, τον διάλογο, τη συμμετοχή, το μοίρασμα, την κριτική 
ανάλυση, τη δημιουργικότητα και την ανοιχτότητα, καταγράφει ήδη αποτελεσματικές 
διδακτικές παρεμβάσεις και επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα και συνδέει τα 
Μέσα με τον πολιτισμό, την κοινωνία και την εκπαίδευση.  
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Επαγγελματικό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών: Θεω-
ρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα 

Μαρκαντώνης Χρίστος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed, Ph.D 

xrmarkandonis@gmail.com 

Περίληψη 

Το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) με τις επακόλου-
θες επιπτώσεις απαντώνται στην πλειονότητα των εργασιακών χώρων και στο σύνολο 
σχεδόν του ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων· πόσο μάλλον στον 
ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης. Ως σημαντικοί παράγοντες πρόκλησης της επαγγελ-
ματικής εξουθένωσης και των τριών παραμέτρων που την προσδιορίζουν: της συναι-
σθηματικής εξάντλησης, της αποπροσωποποίησης και του μειωμένου αισθήματος προ-
σωπικής επίτευξης, καταγράφονται η σύγκρουση ρόλων εργασίας και οικογένειας, δη-
μογραφικοί παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, η επαγγελματική κατάρτιση και η 
επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματικό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, εκπαιδευτικοί 

Εισαγωγή 

Το επαγγελματικό άγχος και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (professional 
burnout), καταγράφονται ως σοβαρές καταστάσεις στον εργασιακό χώρο και αποτε-
λούν αντικείμενο μελέτης, αφού θεωρείται καθοριστικός ο ρόλος τους στην ψυχική και 
σωματική υγεία των εργαζομένων, αλλά και στην αποτελεσματικότητα των οργανι-
σμών (Κάντας, 1995· Κουστέλιος, 2000). Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις και στο χώρο 
της εκπαίδευσης, όπου οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκδήλωση επαγ-
γελματικής εξουθένωσης (Leiter & Maslach, 2005· Travers and Cooper 1996). Μελέ-
τες στις ΗΠΑ αποδίδουν στους εκπαιδευτικούς από τα υψηλότερα επίπεδα συναισθη-
ματικής εξάντλησης συγκριτικά με τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες (Farber, 
1991· Firth-Cozens and Payne, 1999). Στην Ολλανδία το 60% των εκπαιδευτικών που 
εγκατέλειψαν το επάγγελμα υπέφερε από επαγγελματική εξουθένωση (Κουστέλιος & 
Κουστέλιου, 2001). Σχετικές έρευνες σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα κατέγραψαν υ-
ψηλά επίπεδα εργασιακού στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης (Αντωνίου & 
Ντάλλα, 2010· Antoniou, Polychrom and Walters 2000· Antoniou, Polychroni and 
Kotroni 2009· Κάντας 2001· Παπαστυλιανού 1997· Παπαστυλιανού και Πολυχρονό-
πουλος 2007). 

Το επαγγελματικό άγχος 

Το άγχος είναι ένα ασαφές, ακαθόριστο και δυσάρεστο συναίσθημα, το οποίο προέρ-
χεται τόσο από την πίεση που το ίδιο το άτομο ασκεί στον εαυτό του, προκειμένου να 
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ικανοποιήσει τους στόχους και τα κίνητρά του όσο και από τις απαιτήσεις του κοινω-
νικού περιβάλλοντος προς το άτομο (Αντωνοπούλου-Καλούρη, 1994). Το άγχος απο-
τελεί φυσιολογική εκδήλωση της καθημερινής ζωής και εκδηλώνεται κάθε φορά που 
το σώμα και το μυαλό αντιμετωπίζουν απαιτήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν την ικανό-
τητα και δυνατότητα αντιμετώπισής τους (Parry, 19962). Ο άνθρωπος κάτω από τις 
σημερινές συνθήκες διαβίωσης στις πλείστες των περιπτώσεων αδυνατεί να προσφύγει 
σε φυσιολογικούς μηχανισμούς «φυγής ή επίθεσης» (flight or fight), για τη μείωση του 
άγχους ή ελέγχου της αγχογόνου κατάστασης (Κάντας, 1995). Το άγχος χαρακτηρί-
στηκε ως η ασθένεια των ανθρώπων του 20ο αιώνα και πλέον έχει μετατραπεί σε επι-
δημία του 21ου αιώνα με θανατηφόρα αποτελέσματα. Γεγονός που προκαλεί το αυξη-
μένο ενδιαφέρον για τη μελέτη του και τις επιπτώσεις στην παραγωγή και την οικονο-
μία (Mike, 2003· Κάντας, 1995). 

Ο Hans Selye (1946), που θεωρείται o «πατέρας» της έρευνας για το άγχος, το περι-
γράφει ως το φαινόμενο: αρνητικό ερέθισμα - αντίδραση του ατόμου (ψυχική ή σωμα-
τική). Το ορίζει ως ένα γενικό σύνδρομο αντίδρασης και προσαρμογής του οργανισμού, 
σε μια απαίτηση που δέχεται. Ο Selye, διακρίνει το άγχος σε ευχάριστο και εποικοδο-
μητικό «eustress» (από το ελληνικό ευ-και stress) που κινητοποιεί τους εργαζόμενους 
και σε δυσάρεστο και επώδυνο άγχος «distress» (δυσ-stress) που οδηγεί σε παράλυση 
και ανικανότητα για εργασία (Geber, 1996). Σήμερα η αναφορά της έννοιας άγχος, α-
νάγεται στο «distress» του Selye. 

Ο μηχανισμός εκδήλωσης του άγχους λειτουργεί, όταν κάθε αλλαγή, πίεση ή απειλή 
από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες προκαλεί την αρχική φυσιολογική αντί-
δραση-απάντηση του οργανισμού, με την εκδήλωση του άγχους, και ακολουθεί η επα-
νάκαμψη στους φυσιολογικούς του ρυθμούς, για να αυτοπροστατευθεί από κάθε είδους 
μόνιμη αλλαγή ή φθορά (Lazarus & Folkman, 1984). Σήμερα αναγνωρίζεται όλο και 
περισσότερο ο υποκειμενικός χαρακτήρας της πίεσης που δέχεται το άτομο κάτω από 
τις ίδιες στρεσογόνες συνθήκες. Οι Glowinkowski και Cooper (1985) θεωρούν ότι ο 
βαθμός επίδρασης των δυνητικά αγχογόνων καταστάσεων καθορίζεται από τις υποκει-
μενικές αντιλήψεις του ατόμου τόσο ως προς τη σοβαρότητα της κατάστασης όσο και 
ως προς τις δυνατότητες αντιμετώπισής της (Κάντας, 1995). Άτομα του ίδιου εργασια-
κού περιβάλλοντος, είναι δυνατόν να διαβλέπουν διαφορετικούς παράγοντες άγχους. 
Η γνωστική θεωρία για το άγχος (Lazarus κ.α., 1962) το περιγράφει ως μια διαδικασία 
«γνωστικής εκτίμησης» του στρεσογόνου παράγοντα (appraisal), όπου στη φάση της 
πρωτογενούς αντίληψης (primary appraisal) του στρεσογόνου παράγοντα αντιστοιχεί 
η εκτίμηση και η απόφαση του ατόμου για το είδος του. Στη φάση της δευτερογενούς 
αντίληψης (secondary appraisal), μιας περισσότερο συνειδητής-γνωστικής διαδικα-
σίας, το άτομο εκτιμάει και αξιολογεί τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές λύσεις που 
διαθέτει για την αντιμετώπισή του (Lazarus & Folkman, 1984). Ένας επαρκής ορισμός 
θεωρείται αυτός του Sarafino (1999), ότι «στρες είναι η συνθήκη στην οποία καταλή-
γουμε όταν η αλληλεπίδραση ατόμου-περιβάλλοντος οδηγεί το άτομο στην αντίληψη 
μιας διάστασης (αληθινής ή μη) ανάμεσα στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στις δυ-
νατότητες που έχουν τα ατομικά συστήματα (βιολογικό, ψυχολογικό, κοινωνικό)». Και 
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ότι «το στρες δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως ένα ερέθισμα, ή μια αντίδραση, 
αλλά ως μια διεργασία όπου το άτομο είναι ένας ενεργητικός παράγοντας» (Sarafino, 
1999). 

Το επαγγελματικό ή εργασιακό άγχος, αναφέρεται «στην αλληλεπίδραση των συνθη-
κών της εργασίας με τα χαρακτηριστικά του εργαζόμενου, με τέτοιον τρόπο, ώστε οι 
απαιτήσεις της εργασίας να υπερβαίνουν την ικανότητα του εργαζόμενου να αντεπε-
ξέλθει σε αυτές» (Ross & Altmaier, 1994, σελ. 12). Οι Cooper, Cooper & Eaker (1988), 
αναφέρουν ως ιδιαίτερα αγχογόνα επαγγέλματα τα ένστολα, τα καλλιτεχνικά, τα διοί-
κησης και εμπορίου, παραγωγής, κατασκευών και υγείας, καθώς και τα επαγγέλματα 
κοινωνικών υπηρεσιών (δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί). Αναφέρουν έξι κατηγορίες 
πηγών εργασιακού άγχους: τις εσωγενείς εργασιακές, του ρόλου στην εργασία, τις σχέ-
σεις στην εργασία, την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας του ατόμου, τη δομή και το κλίμα 
της οργάνωσης και τη σχέση-διασύνδεση της οικογενειακής με την εργασιακή ζωή 
(Κάντας, 1995). Αγχογόνοι παράγοντες μπορεί να είναι κάθε είδους εσωτερικοί ή εξω-
τερικοί ερεθισμοί που προκαλούν την αντίδραση του ατόμου και την εμφάνιση του 
άγχους (Geber, 1996). Ως εκ τούτου τα αίτια του επαγγελματικού άγχους ποικίλουν 
(Κάντας, 1990). Ως γενικές αιτίες θεωρούνται τα εργασιακά και οργανωτικά προβλή-
ματα, η ανεπαρκής υποστήριξη του προσωπικού, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια από 
τις μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες. Οι ψυχοπιεστικοί παράγοντες για τη δη-
μιουργία άγχους είναι οι ασαφείς εργασιακοί ρόλοι, η σύγκρουση ρόλων, οι ανέφικτες 
υψηλές προσδοκίες του ατόμου από τον εαυτό του, η έλλειψη δυνατότητας επιρροής 
στη λήψη αποφάσεων, οι συχνές εργασιακές συγκρούσεις, η κακή επικοινωνία, η πίεση 
χρόνου, η μονοτονία στην εργασία, η ανεπαρκής κατάρτιση, οι δύσκολοι πελάτες, η 
συναισθηματική εμπλοκή με αυτούς και η ιδιαιτερότητα κάθε επαγγέλματος (Fontana, 
1996).  

Οι επιπτώσεις του άγχους στο άτομο είναι σωματικές, ψυχολογικές και συμπεριφορικές 
και εκδηλώνονται με διάφορα συμπτώματα, όπως ανορεξία , αϋπνία, εφίδρωση, νευ-
ρικά «τικ», πόνο στο στήθος, καούρες, ημικρανίες, ονυχοφαγία, σεξουαλικές διαταρα-
χές, μείωση ενθουσιασμού και ενδιαφερόντων, χαμηλή αυτοπεποίθηση, ανικανότητα 
ολοκλήρωσης ενός έργου, απουσίες από την εργασία, χαμηλά επίπεδα ενέργειας, κα-
τανάλωση τοξικών ουσιών, εμφάνιση απειλών αυτοκτονίας, ευερεθιστικότητα, φόβο 
για το μέλλον, δυσκολία συγκέντρωσης, αίσθημα αποτυχίας και αρρωστοφοβίες 
(Fontana, 1996· Jones, 1999· Κάντας, 1995).  

Το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τους Kyriacou & Sutcliffe 
(1977), ορίζεται «ως μια αρνητικής διάθεσης απόκριση (θυμός, κατάθλιψη), η οποία 
πηγάζει από ορισμένες όψεις του έργου τους και συνοδεύεται από δυνητικά παθολογι-
κές μεταβολές ορισμένων βιολογικών ή βιοχημικών δεικτών. Αυτή η αρνητική διάθεση 
μπορεί να επηρεάζεται από την αντίληψη ότι οι απαιτήσεις αποτελούν απειλή για το 
αίσθημα αυτοεκτίμησης ή τη γενικότερη ευημερία τους, ή μπορεί να μετριάζεται από 
μηχανισμούς αντιμετώπισης που ενεργοποιούνται απέναντι στη διαφαινόμενη απειλή» 
(Κάντας, 2001, σελ. 217). Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι «ένα διαπολιτισμικό φαινόμενο», 
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αφού οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλότερο άγχος από ότι άλλες επαγγελματικές ομάδες 
και σίγουρα έχουν υψηλότερο άγχος σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό» (Λεονταρή, 
Κυρίδης, Γιαλαμάς, 2000, σελ. 140).  

Πέραν των γενικών παραγόντων πρόκλησης επαγγελματικού άγχους σε όλους τους ερ-
γαζόμενους, οι Kyriacou & Sutcliffe (1978) αναφέρουν ως κύριους παράγοντες για την 
εμφάνιση του άγχους των εκπαιδευτικών: τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 
και την απροθυμία τους για συμμετοχή στο μάθημα, τις κακές εργασιακές και οργανω-
τικές συνθήκες (μισθοί, κίνητρα εξέλιξης, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων) και την 
πίεση χρόνου για ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου σε συνδυασμό με το χαμηλό 
«σχολικό ήθος» των μαθητών (Κάντας, 2001, σελ. 217). Το επαγγελματικό άγχος των 
εκπαιδευτικών επηρεάζεται και από τις προσωπικές αξίες που πρεσβεύουν. Οι προσω-
πικές αξίες είναι προϊόν του κοινωνικού πλαισίου και των ατομικών χαρακτηριστικών 
του κάθε ατόμου. Οι προσωπικές αξίες επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να έχει υψηλό-
τερη αίσθηση του σκοπού της εργασίας του στη σχολική μονάδα, περισσότερα κίνητρα 
για αυτήν και σαφέστερη αντίληψη των δυνατοτήτων του. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές 
αξίες των εκπαιδευτικών τούς παρέχουν τη δυνατότητα να μην βιώνουν έντονες αγχο-
γόνες καταστάσεις και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα το εργασιακό άγχος 
(Bachkirova, 2005). 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» (professional burnout) εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, όταν ο Freudenberger (1974) περιέγραψε ένα σύνολο 
συμπτωμάτων εξουθένωσης που παρατήρησε σε επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής 
υγείας. Αναφέρθηκε σε έντονα αισθήματα αποτυχίας, φθοράς και ψυχοσωματικής εξά-
ντλησης των ατόμων, καθώς και συνεχές και γενικευμένο άγχος που οδηγούσαν στην 
αδυναμία άσκησης του επαγγέλματός τους (Freudenberger, 1974). Έκτοτε, η συστημα-
τική μελέτη του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης επεκτάθηκε και σε άλ-
λους επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλα άτομα, με τα οποία αναπτύσ-
σουν στενή σχέση όπως γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί (Αναγνωστόπουλος & 
Παπαδάτου, 1992· Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999). 

Η Maslach (1982), περιέγραψε την «επαγγελματική εξουθένωση» ως «ένα σύνδρομο 
σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, όπου ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον και τα 
θετικά συναισθήματα που είχε για τους πελάτες (ανθρώπους που εξυπηρετεί), παύει να 
ικανοποιείται από την εργασία και την απόδοσή του και αναπτύσσει μια αρνητική ει-
κόνα για τον εαυτό του» (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001, σελ. 32). Σύμφωνα με τη 
Maslach, το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης προσδιορίζεται από τρεις ε-
πιμέρους διαστάσεις: τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και το 
μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης. Η συναισθηματική εξάντληση (emotional ex-
haustion) αναφέρεται στη μείωση των συναισθημάτων του ατόμου και την εξάντληση 
που απορρέει από την εργασία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσφέρει συναισθη-
ματικά στους αποδέκτες των υπηρεσιών του. Η αποπροσωποποίηση (depersonalize 
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tion) αναφέρεται στην ουδέτερη ή και αρνητική πολλές φορές αντιμετώπιση των ατό-
μων που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του. Το μειωμένο αίσθημα προσωπικής επί-
τευξης απορρέει από την επιτέλεση του επαγγελματικού ρόλου του ατόμου και αναφέ-
ρεται στην αρνητική αξιολόγηση του εαυτού του, αναφορικά με την εργασία του και 
τους αποδέκτες των υπηρεσιών του και ένα γενικότερο αίσθημα δυστυχίας και δυσα-
ρέσκειας για τα αποτελέσματα της εργασίας του (Maslach, 1982, 1983· Maslach & 
Jackson 1986). 

Ως αίτια του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης αναφέρονται οι ψυχοπιεστι-
κές συνθήκες εργασίας, όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, το απαιτητικό ωράριο, 
η ασάφεια εργασιακών ρόλων και η άκαμπτη και αυταρχική διοίκηση (Forlin 2001· 
Pines 1986· Vachon 1987). Επίσης, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν το φύλο, η 
ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας και προσωπικοί παράγοντες, 
όπως τα κίνητρα για την επιλογή της εργασίας, οι προσδοκίες από αυτή και η αυτοε-
κτίμηση του ατόμου (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1992). Το σύνδρομο της επαγ-
γελματικής εξουθένωσης δεν εμφανίζεται ξαφνικά, ούτε οφείλεται σε κάποιο μεμονω-
μένο γεγονός. Αντίθετα, θεωρείται το αποτέλεσμα χρόνιου και έντονου επαγγελματι-
κού άγχους που κατακλύζει τον επαγγελματία και τον κάνει να αισθάνεται ότι τα ψυ-
χικά του αποθέματα δεν επαρκούν για να αντεπεξέλθει στην πίεση και να προσαρμο-
στεί στις εργασιακές συνθήκες του επαγγελματικού του χώρου (Collins and Nolen 
2002· Kalliath and Morris 2002· Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000· Maslach & 
Schaufeli, 1993· Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999· Ross & Altmaier, 1994). 

Σημαντικός παράγοντας πρόκλησης επαγγελματικού άγχους και εμφάνισης του συν-
δρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η σύγκρουση ρόλων, δύο ή περισσότε-
ρες αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις. Ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι πρέπει να ικα-
νοποιήσει διαφορετικές και αντικρουόμενες απαιτήσεις και προσδοκίες που πηγάζουν 
από τον ίδιο του τον εαυτό, από το εργασιακό, το οικογενειακό ή το κοινωνικό περι-
βάλλον εκτός εργασίας, ή να βιώσει διάψευση προσδοκιών ως προς τους οικογενεια-
κούς ή εργασιακούς ρόλους που επιτελεί (Κάντας, 1995· Mäher 1983). Η ασάφεια και 
η σύγκρουση ρόλων είναι δυο σημαντικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος 
(Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004). Η ασάφεια ρόλων και το συναίσθημα 
αβεβαιότητας στον καθημερινό εργασιακό ρόλο επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 
και το αίσθημα προσωπικής επίτευξης (Cherniss, 1980· Mäher 1983). Όταν το άτομο 
βιώνει αγχογόνες καταστάσεις η παρουσία τρίτων καθίσταται αναγκαία (Καφέτσιος, 
2005). Τα άτομα με οικογενειακή ή κοινωνική στήριξη εμφανίζουν χαμηλότερα ποσο-
στά επαγγελματικής εξουθένωσης (Κολιάδης κ. ά., 2003), αφού η κοινωνική υποστή-
ριξη μετριάζει τα αποτελέσματα του εργασιακού στρες (Cherniss, 1980). H υποστήριξη 
από την οικογένεια και τους φίλους ελαχιστοποιούν την ένταση, ενώ η έλλειψη βοή-
θειας αυξάνει την ευαισθησία στην επαγγελματική εξουθένωση (Kanner, Kafry & 
Pines, 1978). Οι ανύπαντροι βιώνουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένω-
σης, ενώ οι παντρεμένοι διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία στη διευθέτηση συναισθημα-
τικών συγκρούσεων και αφοσιώνονται λιγότερο στην εργασία τους από τους ανύπα-
ντρους (Maslach, 1978).  
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Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν περισσότερο άγχος, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφής 
αποδείξεις ότι πάσχουν από ψυχικές νόσους σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλους επαγ-
γελματίες (Farber, 1991· Firth-Cozens and Payne, 1999· Κάντας, 1996· Κολιάδης κ.α., 
2003· Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001· Kyriacou, 1980· Leiter & Maslach 2005· 
Travers and Cooper 1996). Ωστόσο, παράγοντες που σχετίζονται με τη φύση του επαγ-
γέλματος, όπως οι σχολικές διακοπές και η κοινωνική στήριξη από συναδέλφους απο-
τρέπουν την παρουσία ψυχικών νοσημάτων (Κολιάδης κ.α., 2003). Σημαντικοί παρά-
γοντες είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η ιδιοσυγκρασία των εκπαιδευτικών και οι 
εργασιακές συνθήκες (Kremer-Hayon & Kurtz, 1985· Παπαδάτου & Αναγνωστόπου-
λος, 1999). Αντίθετα, οι Philips & Lee (1980), υποστηρίζουν ότι η ιδιοσυγκρασία είναι 
ένας, μάλλον, ανεξάρτητος παράγοντας και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που παί-
ζουν οι εργασιακές-περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο Koustelios (2001) αναφέρει ότι η 
φύση της ίδιας της εργασίας σχετίζεται σημαντικά με την αποπροσωποποίηση και τη 
συναισθηματική εξάντληση. Οι Cox (1978) και Cooper & Baglioni (1988) υποστηρί-
ζουν ότι το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αποτέλεσμα της δυναμι-
κής αλληλεπίδρασης μεταξύ ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, ενώ οι 
(Lazarus & Folkman 1984) αποδίδουν μεγάλη σημασία στον τρόπο που το κάθε άτομο 
αντιλαμβάνεται και αντιδρά στις στρεσογόνες εργασιακές συνθήκες. H ικανοποίηση 
από την εργασία, όπως αποκάλυψαν οι Sarros & Sarros (1987), παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών, καθώς και οι εγγενείς πτυ-
χές της εργασίας. Η θέση και η αναγνώριση, σχετίζονται σημαντικά με τις υποκλίμακες 
της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι πιο ευάλωτοι στο σύνδρομο της επαγγελματικής 
εξουθένωσης είναι οι νέοι χωρίς εμπειρία και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αφού προ-
σεγγίζουν το χώρο εργασίας με υψηλά ιδανικά και μεγάλες προσδοκίες (Αντωνίου & 
Ντάλλα, 2010· Byrne, 1991· Fryer, Migash & Thawas, 1988). Αντίθετα, οι μεγαλύτε-
ροι σε ηλικία και με μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία είναι πιο ικανοποιημένοι από την 
εργασία τους (Αλεξόπουλος, 1990). Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο μέσον της 
σταδιοδρομίας έχουν χαμηλότερα ποσοστά προσωπικής επίτευξης σε σύγκριση με ό-
σους βρίσκονται προς το τέλος (πάνω από 25 χρόνια) και παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά συναισθηματικής εξάντλησης (Anderson & Iwanicki, 1984). 

Ως προς το φύλο των εκπαιδευτικών, οι γυναίκες ενώ γενικά βιώνουν μεγαλύτερο ε-
παγγελματικό άγχος σε σύγκριση με τους άνδρες βιώνουν λιγότερο άγχος αναφορικά 
με τη διασύνδεση εργασίας και οικογενειακής και κοινωνικής ζωής (Αλεξόπουλος, 
1990· Κάντας, 1996, 2001· Λεονταρής, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 1997, 2000). Η παράμε-
τρος της αποπροσωποποίησης είναι υψηλότερη στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυ-
ναίκες εκπαιδευτικούς, ενώ το μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης σχετίζεται πε-
ρισσότερο με τους άνδρες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελλάδας και Κύπρου. Ω-
στόσο, οι γυναίκες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική εμφάνισαν χαμηλό-
τερη προσωπική επίτευξη στην εργασία έναντι των ανδρών (Κολιάδης, κ. ά., 2003). 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας, συγκριτικά με αυτούς της πρωτοβάθ-
μιας, βιώνουν ως περισσότερο αγχογόνους παράγοντες την ασάφεια του εργασιακού 
ρόλου και τη διασύνδεση μεταξύ εργασίας και οικογένειας (Κάντας, 2001). Οι εκπαι-
δευτικοί ειδικής αγωγής δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι από αυτούς της γενικής 
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αγωγής τόσο από τις συνθήκες εργασίας όσο και από τις σχέσεις με τη διεύθυνση (Α-
ντωνίου & Ντάλλα, 2010). Επίσης, σημαντικό αρνητικό παράγοντα αποτελούν για τους 
άντρες εκπαιδευτικούς οι «δύσκολοι μαθητές» (Antoniou, Polychroni and Kotroni 
2009). 

Η επαγγελματική εξουθένωση προκαλεί μειωμένο αίσθημα επαγγελματικής ικανοποί-
ησης που σχετίζεται με υψηλά επίπεδα καταπόνησης και εξάντλησης από την εργασία, 
αδιαφορίας και έλλειψης φροντίδας για τη διδασκαλία και τους μαθητές και επάρκειας 
στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου (Αντωνίου & Ντάλλα, 2010). Επιπρόσθετα, 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ψυχική και σωματική υγεία, τη διαταραχή στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις και την εργασιακή στάση και συμπεριφορά (Cordes & Dougherty, 
1993· Kahill, 1988· Κάντας, 1995).  

Ως εκ τούτου απαιτείται έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, επανεκτίμηση των 
προσωπικών στόχων και προσδοκιών, αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, ενασχό-
ληση με ενδιαφέρουσες και δημιουργικές δραστηριότητες, σωστή διατροφή και ανά-
παυση, σωστή επιλογή εργασίας, αποσαφήνιση ρόλων και καθηκόντων, πολυμορφία 
στην εργασία με δυνατότητα «διαλειμμάτων» και αδειών, δυνατότητες επαγγελματικής 
εξέλιξης και επιμόρφωσης (Παπαδάτου &Αναγνωστόπουλος, 1999). 
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Περίληψη 

Το άρθρο περιγράφει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός καινοτόμου σχολικού προ-
γράμματος στα πλαίσια μιας διαφορετικής διδακτικής προσέγγισης σε συνεργασία με 
το εκπαιδευτικό τμήμα της Ιαπωνικής πρεσβείας στην Ελλάδα και υλικό από το 
Musashino Art University του Τόκυο. Με το παρόν έργο συντελέστηκε μία προσπάθεια 
να γνωρίσουν οι μαθητές την κουλτούρα της Ιαπωνίας και της Ελλάδας καθώς και να 
προσεγγίσουν το λογοτεχνικό είδος της ποίησης και συγκεκριμένα της ποίησης του 
Καβάφη μέσα από τα μάτια Ιαπώνων δημιουργών της εικαστικής τεχνικής Manga An-
imation. Για τις ανάγκες και τη διεκπεραίωση της δράσης οι μαθητές υλοποίησαν ποι-
κίλες, ομαδικές, ερευνητικές και δημιουργικές δραστηριότητες με σκοπό να κατανοή-
σουν και να σεβαστούν τη διαφορετικότητα, να γνωρίσουν έναν άλλο πολιτισμό και 
κουλτούρα καθώς και να προσεγγίσουν και κατανοήσουν την ποίηση του Αλεξανδρι-
νού ποιητή Καβάφη μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Οι συντελεστές του έργου, α-
φενός κατάφεραν να ενεργοποιήσουν και κινητοποιήσουν τους μαθητές, και αφετέρου 
να προάγουν γνώση και στάσεις, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και γραμματισμούς 
αλλά και να εισάγουν μια αποτελεσματική και ταυτόχρονα εναλλακτική διδακτική διά-
σταση στην εκπαίδευση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ιαπωνία, Manga Animation, Καβάφης, Ποίηση 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων της Ελλάδας με θέμα το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμ-
μάτων σχολικών δραστηριοτήτων, καθώς και με την πρόθεση να εφαρμοστεί ένα και-
νοτόμο πρόγραμμα στο δημοτικό σχολείο με θέμα τον πολιτισμό, σχεδιάστηκε, οργα-
νώθηκε και εφαρμόστηκε η δράση Ιαπωνία-Ελλάδα, Δύο Χώρες, Δύο Πολιτισμοί. Στο 
Πειραματικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης δύο εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν και 
υλοποίησαν το συγκεκριμένο έργο με θέμα τη γνωριμία και προβολή του Ιαπωνικού 
πολιτισμού και κουλτούρας σε συνδυασμό με τον Ελληνικό πολιτισμό, την πολιτιστική 
κληρονομιά και την ελληνική παιδεία.  

Τα καινοτόμα προγράμματα έχουν ως σκοπό την ανανέωση του περιεχομένου της σχο-
λικής ζωής και εντάσσονται στις σχολικές δραστηριότητες σύμφωνα με το ΦΕΚ 
629/23-10-1992. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών αφορά καλλιέργεια θετι-
κών στάσεων και συμπεριφορών από τους μαθητές, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
και μεθόδων επίλυσης προβλημάτων καθώς και νέων τρόπων σκέψης και κατανόησης. 
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Επίσης περιλαμβάνουν τη χρήση νέων πρότυπων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. 
Σύμφωνα με τις συναρτώμενες σύγχρονες μελέτες, τα περισσότερα από τα καινοτόμα 
προγράμματα εφαρμόζονται στο περιθώριο του σχολικού προγράμματος και υλοποι-
ούνται σε προαιρετική βάση εκτός του βασικού Ωρολογίου Προγράμματος (Ω.Π.). Το 
γεγονός αυτό οφείλεται σε μια συγκεκριμένη αναγκαιότητα, όπως δηλώνεται από τους 
εκπαιδευτικούς, το ότι θα πρέπει πρώτιστα να καλυφθεί η διδακτέα ύλη των μαθημά-
των της τάξης, η οποία και έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, (ΥΠ.Π.Ε.Θ). Βάση λοιπόν αυτής της αιτίασης δεν επιτρέπεται, σύμ-
φωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, η εξάπλωσή των καινοτόμων δράσεων σε 
ευρεία κλίμακα αλλά ούτε και μπορούμε να προσδιορίσουμε και αναδείξουμε τα όποια 
μαθησιακά αποτελέσματα πιθανόν να υφίστανται. Συνήθως ο αριθμός των εκπαιδευτι-
κών και των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά σε πανελλαδική 
κλίμακα παραμένει μικρός (Σπυροπούλου, 2001, Κουκούλη, 2000) και παρά την πα-
ρατηρούμενη αυξητική τάση στον αριθμό των προγραμμάτων που υλοποιούνται στα 
σχολεία, διαπιστώνεται ότι μόνο το 25% των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δραστηριοποιείται στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
αυτών, και επιπλέον όχι σε σταθερή βάση αλλά περιστασιακά (Γούπος, 2005).  

Τα πολιτιστικά θέματα αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο των προαι-
ρετικών σχολικών δραστηριοτήτων και θεσμοθετήθηκαν με το Νόμο 2817/2000. Ως 
σκοπό έχουν την προώθηση των στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού και κουλτούρας, 
τη γνωριμία και καλλιέργεια της ελληνιστικής τέχνης και τη σύνδεση της παιδείας με 
τις όποιες μορφές τέχνης υπάρχουν και πρωτοστατούν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των 
προγραμμάτων αναπτύσσονται δράσεις σε εργαστηριακή μορφή, θεατρικά και κινημα-
τογραφικά δρώμενα καθώς και λέσχες χορογραφίας και λαογραφίας. Όλες οι σχετικές 
δράσεις τελούν υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ καθώς και του υπευθύνου πολιτιστικών 
θεμάτων της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με τους Αγγελίδου & Κρητικού (2005), προσδοκία των εκπαιδευτικών στα 
προγράμματα αυτά είναι η δοκιμή και εφαρμογή παιδαγωγικών καινοτομιών μέσα από 
την αντίστοιχη εκτέλεση. Οι παιδαγωγικές λοιπόν αρχές που συνήθως εφαρμόζονται 
στα προγράμματα αυτά αφορούν τη διεπιστημονική θεώρηση, τη βιωματική προσέγ-
γιση, την ομαδοσυνεργατική μάθηση, την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, 
το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου καθώς 
και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στο υπό μελέτη θέμα. Το συγκεκριμένο λοι-
πόν πρόγραμμα αποφασίστηκε να εφαρμοστεί τόσο στην Ευέλικτη Ζώνη όσο και στο 
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης του σχολείου.  

Η Ευέλικτη Ζώνη, λειτουργώντας ως οδηγός του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προ-
γραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, 
Α.Π.Σ. (ΥΠ.Π.Ε.Θ.-Π.Ι., 2003), σχεδιάστηκε και εφαρμόσθηκε πιλοτικά με σκοπό την 
αναβάθμιση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου και τη σύνδεση του 
με την καθημερινή ζωή, ενοποιώντας τη γνώση των διαφορετικών επιστημών ενδοκλα-
δικά και διακλαδικά. Παράλληλα, στόχευσε στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με 
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εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να διαφοροποιηθεί ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού, ο οποίος από μεταδότης γνώσης μετατρέπεται σε εμψυχωτή και 
διοργανωτή-συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας καθώς επίσης και συνετέλεσε στο 
να αναβαθμιστεί ο ρόλος του μαθητή/τριας, ο οποίος από παθητικός δέκτης γίνεται 
ενεργό μέλος μιας συνεργατικής ομάδας στη διαδικασία οικοδόμησης και παρουσίασης 
της γνώσης (Κουλουμπαρίτση, 2002, Σπυροπούλου, 2004). Οι συμμετέχοντες στον 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης α-
ναγνωρίζουν ότι αυτό πέτυχε σε σημαντικό βαθμό τους στόχους του, καθώς συνέβαλε 
στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού περιβάλλοντος του σχολείου και στη γενικότερη 
αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, ενίσχυσε την αυτονομία των εκπαιδευτι-
κών στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας μέσα στο σχολικό Ω.Π. με τη 
συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών και άνοιξε το σχολείο στην κοινωνία (Σπυροπού-
λου, 2004). 

Το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος (ΜτΠ) που εντάσσεται στον τομέα «Σπου-
δές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας» και αποτελεί βασικό τομέα μάθησης στο Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. «Είναι 
το μοναδικό αμιγώς διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο στη δεκάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση» σύμφωνα με τον οδηγό διδασκαλίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, εφόσον αποτελεί ε-
νιαίο τομέα μάθησης, στον οποίο συνυφαίνονται οργανικά στοιχεία από τις ανθρωπι-
στικές και τις κοινωνικές (κυρίως) επιστήμες, καθώς και τις φυσικές επιστήμες αλλά 
και μαθήματα όπως: η Ιστορία, τα Θρησκευτικά και η Γεωγραφία, η Ανθρωπολογία, η 
Κοινωνιολογία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η Οικονομία, η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση και Οικολογία, η Βιολογία, η Φυσική, η Αγωγή Υγείας και η Κυκλοφο-
ριακή Αγωγή. Βασικός σκοπός της ΜτΠ είναι να βοηθήσει τους μαθητές, μέσα από την 
ενεργό εμπλοκή τους και συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ομαδο-συνεργατικής διε-
ρεύνησης και διαλόγου στη μαθητική ομάδα, να επανεξετάζουν κριτικά παγιωμένες 
ιδέες και αντιλήψεις και σταδιακά να κατακτήσουν το θεμελιώδες και ουσιώδες εν-
νοιολογικό υπόβαθρο στους διάφορους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας και της 
τέχνης, καθώς και να αποκτήσουν μια πολύτιμη ομάδα πηγών και πληροφοριών που 
να επενδύει τον εννοιολογικό σκελετό και να ενισχύει τη γνώση. Η ΜτΠ συνυφαίνεται 
και οικοδομείται με βάση τις αρχές ανάπτυξης εννοιο-κεντρικών αναλυτικών προγραμ-
μάτων και διδασκαλίας όπως είναι τόσο το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ΔΕΠΠΣ, (Δια-
θεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) και ΑΠΣ, (Αναλυτικό Πλαίσιο 
Σπουδών), όσο και το συμπληρωματικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Παρόλα αυτά όπως προκύπτει από έρευνες αναφορικά με τα καινοτόμα προγράμματα 
και τη σχετική βιβλιογραφική μελέτη δεν υπάρχει μια συνολική και ευρεία αποτίμηση 
της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών καθώς και της διάχυσής τους τόσο στην εκ-
παιδευτική όσο και την ευρύτερη κοινωνία (Γαλανοπούλου, 2000). Άρα λοιπόν απαι-
τείται μια γενικευμένη εμπειρική μελέτη που θα αποσκοπεί στην συνολική εκτίμηση 
των προγραμμάτων που εφαρμόζονται από την έναρξη του θεσμού, το προφίλ των εκ-
παιδευτικών που τα εφαρμόζουν, τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εφαρμογής των 
προγραμμάτων, καθώς και την αξιολόγηση των γνωστικών και άλλων αποτελεσμάτων. 
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Μεθοδολογία 

Από τη στιγμή που ορίστηκαν οι παράμετροι της δράσης, όπως η προβολή των δύο 
πολιτισμών, καθώς και οι δράσεις πάνω στις αντίστοιχες θεματικές, όπως Αυτοκρατο-
ρική οικογένεια, Εθνική σημαία, Εθνικός ύμνος, Φυσικό περιβάλλον και Γεωγραφία, 
Ζωή στην πόλη, Στέγαση, διατροφή και ενδυμασία, Εκπαίδευση, Γλώσσα, Ετήσιες Πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Ιστορία, Κυβέρνηση και Διεθνείς 
σχέσεις, Οικονομία, Βιομηχανία και Τεχνολογία, Προστασία του περιβάλλοντος, ακο-
λούθησε ο σχεδιασμός του προγράμματος. Η οργάνωση αφορούσε τον τίτλο, τα υπο-
θέματα, το σκοπό και τους στόχους, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, 
τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προ-
γραμματισμού δραστηριοτήτων καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και την 
παρουσίαση των γνωστικών καρπών του έργου. 

Για την αρχική υλοποίηση του προγράμματος αρχικά οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί 
έπρεπε να έρθουν σε επαφή με τους αρμόδιους οργανισμούς καθώς και παράγοντες οι 
οποίοι θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν και ενισχύσουν στην όσο το δυνατό καλύτερη 
εφαρμογή της δράσης. Έτσι λοιπόν πρώτιστα επικοινωνήσαν με την Ιαπωνική πρε-
σβεία και συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό τμήμα όπου οι αρμόδιοι υπάλληλοι άκουσαν 
με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον την ιδέα υλοποίησης του προγράμματος ενώ παράλ-
ληλα προμήθευσαν με πλούσιο υλικό και πηγές τους εκπαιδευτικούς. Το υλικό αφο-
ρούσε τον Ιαπωνικό πολιτισμό καθώς και τους επιμέρους τομείς της Ιαπωνικής κουλ-
τούρας όπως η καθημερινή ζωή των κατοίκων, εργασία, παραγωγή, έθιμα, παιδεία, δια-
τροφή, ιστορία και πολιτισμός καθώς και θρησκεία. Ως αποτέλεσμα της επαφής και 
της συνεργασίας με το αρμόδιο τμήμα της Ιαπωνικής πρεσβείας το σχολείο και οι δρώ-
ντες εκπαιδευτικοί δέχθηκαν έντυπο υλικό, βιβλία στα ελληνικά, καθώς και ηλεκτρο-
νικές πηγές για τα προς μελέτη θέματα. Επίσης μέσω των κοινωνικών δικτύων ήρθαν 
σε επαφή και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη μακρινή Ιαπωνία, οι οποίοι με 
ενθουσιασμό και ζήλο τους ενημέρωσαν σχετικά με τις θεματικές που ήθελαν να προ-
βάλλουν και ερευνήσουν ενώ επίσης απέστειλαν σχετικό ηλεκτρονικά υλικό καθώς και 
αντίστοιχες πηγές.  

Εφόσον λοιπόν παρελήφθη και μελετήθηκε διεξοδικά το υλικό που συγκεντρώθηκε 
από τους αρμόδιους και συναρτώμενους φορείς οργανώθηκε η χρονική πορεία καθώς 
και η μεθοδολογία εφαρμογής του πολιτιστικού προγράμματος. Έτσι λοιπόν σχεδιά-
στηκε η πορεία των δράσεων σε βάθος τριμήνου και οργανώθηκαν οι παρουσιάσεις 
των θεμάτων, η αλληλουχία των δράσεων καθώς και η δημιουργία των ομάδων των 
μαθητών βάση θεματικής, ικανοτήτων και ενδιαφέροντος από την πλευρά των μαθη-
τών. Φυσικά, όπου χρειάστηκε, η δράση τροποποιήθηκε, είτε αναφορικά με την ύλη, 
είτε στην οργάνωση και λειτουργία των ομάδων των μαθητών. Η προσπάθεια υλοποί-
ησης του έργου αφορούσε τη σύμπλευση των θεμάτων με την αντίστοιχη ύλη αλλά και 
θεματική του μαθήματος της της Μελέτης του Περιβάλλοντος καθώς και επικαιρότη-
τας όπως εθνικές γιορτές και παγκόσμιες ημέρες. Επίσης η οργάνωση των ομάδων α-
φορούσε την αποτελεσματική τους λειτουργία και για το λόγο αυτό όπου χρειαζόταν 
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γινόταν ανασχηματισμός αλλά και αυτοαξιολόγηση των εργασιών από τους μαθητές. 
Κάθε φορά που ολοκληρώνονταν και μία θεματική ακολουθούσε ένας ευρύς αναστο-
χασμός μέσα από τον διάλογο και την επιχειρηματολογία από τους μαθητές αναφορικά 
με τις υπό μελέτη θεματικές όπως τις διαφορές και ομοιότητες με τον πολιτισμό μας, 
τη διαφορετική αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων και προβλημάτων από τους Ιά-
πωνες μαθητές, την επίδραση του Ελληνικού πολιτισμού στον Ιαπωνικό καθώς και τη 
γενικότερη φιλοσοφία και στάση ζωής τόσο του Ιαπωνικού όσο και του Ελληνικού 
πολιτισμού. Η κάθε δράση βάση θεματικής έκλεινε με τις παρουσιάσεις των εργασιών 
των ομάδων των μαθητών στην ολομέλεια της τάξης και τον σχετικό αναστοχασμό. 

Οι Θεματικές 

Αναλυτικά το συγκεκριμένο πολιτιστικό και καινοτόμο πρόγραμμα περιέλαβε τα ακό-
λουθα θέματα: Οι μαθητές της Τετάρτης τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 
υλοποίησαν το συνεργατικό πρόγραμμα "Japan", "Το έργο είχε τίτλο: " Ιαπωνία-Ελ-
λάδα, Δύο Χώρες, Δύο Πολιτισμοί ". Τα αντίστοιχα υποθέματά του ήταν: 

1. Γνωριμία με την Ιαπωνία και τον πολιτισμό της (βασισμένο σε υλικό της πρε-
σβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα). 
2. Ο Καβάφης ταξιδεύει στο Τόκυο και ξανά πίσω στην Θεσσαλονίκη 
(CAVAFYS TRAVELS IN TOKYO AND BACK TO THESSALONIKI). 

Αναφορικά με το πρώτο σκέλος του προγράμματος, το βιβλίο προσφορά της ιαπωνικής 
πρεσβείας περιείχε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση διαφόρων θεματικών κατηγο-
ριών όπως: η ζωή στην Ιαπωνία, η εργασία και τα επαγγέλματα, η Ιαπωνική φύση, ο 
Ιαπωνικός πολιτισμός, τα μέσα μεταφοράς, η Ιαπωνική παιδεία και η Ιαπωνική θρη-
σκεία καθώς και η Ιαπωνική ιστορία και διατροφή. 

Έτσι αφού επιλέχθηκαν οι διάφορες θεματικές σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του 
μαθήματος της ΜτΠ καθώς και διαθεματικά άλλων μαθημάτων όπως Γλώσσας, Ιστο-
ρίας και Ευέλικτης ζώνης, διεξήχθη η εφαρμογή της δράσης. 

Η εφαρμογή περιελάβανε μια σειρά από βήματα που έπρεπε να ακολουθήσει ο εκπαι-
δευτικός όπως ενημέρωση των μαθητών, διάλογο αναφορικά με τη θεματική, προβολή 
σχετικών πηγών από το διαδίκτυο καθώς και χρήση των πληροφοριών του βιβλίου. 
Επιπλέον εργασία με ασκήσεις και εργασίες σε ομάδες, βάση θεματικής καθώς και την 
τελική παρουσίαση των εργασιών και της μελέτης του θέματος από τους μαθητές στην 
ολομέλεια της τάξης. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτικός καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της δράσης αξιολογεί την όλη πορεία του προγράμματος μέσω αρχικά της διαγνω-
στικής αξιολόγησης για την αναγνώριση των πρότερων γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων 
κατανόησης, συνεργασίας και επικοινωνίας των μαθητών. Στη συνέχεια ακολουθεί η 
διαμορφωτική αξιολόγηση με τη παρατήρηση της πορείας δράσης και εργασίας των 
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μαθητών κατά τη διάρκεια του έργου και η πορεία ολοκληρώνεται με την τελική αξιο-
λόγηση-αποτίμηση της δράσης μέσω της παρουσίασης των γνωστικών αποτελεσμά-
των-εργασιών από τις ομάδες των μαθητών στην ολομέλεια της τάξης. 

Επιπλέον, τα στάδια του έργου διαχωρίζονται σε τρία: α. Το Προπαρασκευαστικό Στά-
διο που υλοποιείται στην τάξη με τη μελέτη του θέματος, το διάλογο και τη γνωστική 
σύγκρουση αναφορικά με την επίτευξη της ανάπτυξης της γνώσης του θέματος, β. Η 
Εφαρμογή του προγράμματος που υλοποιείται στην τάξη καθώς και στο εργαστήρι υ-
πολογιστών αλλά και στη σχολική βιβλιοθήκη, συναρτώμενη με την εργασία των μα-
θητών σε ομάδες μέσω φύλλων εργασίας που διαμοιράζει ο εκπαιδευτικός και τη δη-
μιουργία των αρχείων, στοιχείων, μαθησιακών αντικειμένων και δεδομένων που απει-
κονίζουν το γνωστικό αποτέλεσμα της δράσης και της θεματικής υπό μελέτη, καθώς 
και γ. Το Τελικό Στάδιο που υλοποιείται στην ολομέλεια της τάξης, σε μια σχολική ή 
και εκπαιδευτική ημερίδα όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 
προγράμματος και ακολουθεί η σχετική ενημέρωση από τους μαθητές.  

Η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής αφορά την ενασχόληση των ομάδων των μα-
θητών μέσω των εργασιών που ανατίθενται από τον εκπαιδευτικό με τη διερεύνηση, 
ανακάλυψη και επιλογή των διαδικτυακών πηγών και γνωσιακών δεδομένων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη θεματική και το έργο που μελετάται καθώς και να 
αποτυπωθούν σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας της πληροφορίας όπως ο κειμενο-
γράφος και το λογισμικό παρουσίασης. Η σχολική βιβλιοθήκη θα μπορούσε να αποτε-
λέσει χώρο αυτονόμησης των μαθητών στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν πηγές 
σχετικές με τη θεματική που μελετούν μέσα από σχετικά βιβλία και βιβλιογραφικές 
αναφορές, στην περίπτωσή μας για τον Ιαπωνικό πολιτισμό μέσα από τη μελέτη και 
καταγραφή των πηγών από το βιβλίο της Ιαπωνικής πρεσβείας και για τον Ελληνικό 
πολιτισμό μέσα από πλήθος σχετικών βιβλίων με αντίστοιχες αναφορές. Οι εργασίες 
και μελέτες των μαθητών παρουσιάστηκαν στην γιορτή Πολυγλωσσίας του Δήμου 
Θεσ/νίκης, στο τελικό στάδιο του έργου, σε μια ενημερωτική εκπαιδευτική ημερίδα με 
προβολή των εργασιών των μαθητών, όπου στην περίπτωσή μας περιελάμβαναν, ηλε-
κτρονικές παρουσιάσεις, βίντεο, ζωγραφική καθώς και χειροτεχνία.  

Σχετικά με τα φύλλα εργασίας, περιείχαν ασκήσεις για τη γνωριμία του Ιαπωνικού πο-
λιτισμού και της κουλτούρας μέσω των διαφόρων θεματικών σε σχέση και με τον Ελ-
ληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα. Οι εργασίες αφορούσαν μελέτη και παρουσίαση 
των διαφορετικών θεματικών όπως της καθημερινής ζωής, της παιδείας, της θρησκείας 
αλλά και της ιστορίας, της διατροφής και της εργασίας. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις 
υπήρχαν και συγκρίσεις μεταξύ των δύο πολιτισμών και ακολουθούσε ζωντανός διά-
λογος με επιχειρηματολογία σχετική με τα προτερήματα και μη του ενός πολιτισμού 
σε σχέση με τον άλλο.  

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος, «Ο Καβάφης ταξιδεύει στο Τόκυο και ξανά πίσω 
στην Θεσσαλονίκη», αποφασίσαμε να αδράξουμε την ευκαιρία της παρουσίασης των 
έργων του μεγάλου Έλληνα, Αλεξανδρινού ποιητή Καβάφη μέσα από την εργασία των 
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φοιτητών του Πανεπιστημίου Τέχνης του Τόκυο, οι οποίοι και δημιούργησαν βίντεο 
με κίνηση σχεδίων εμπνεόμενοι από τα ποιήματα του Καβάφη και με αφορμή τα 150 
χρόνια από το θάνατό του. Συγκεκριμένα το Art/European Animation Center με τη συ-
νεργασία του Musashino Art University (Τόκυο) υλοποίησαν ένα ενδιαφέρον νεανικό 
και πρωτότυπο Manga Animated Project με τίτλο: Ο Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ. 
Η δράση αυτή υλοποιήθηκε με αφορμή τον για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του Κ. 
Π. Καβάφη (1863-2013). Είκοσι ένας Ιάπωνες φοιτητές προσέγγισαν τον τιμώμενο Α-
λεξανδρινό ποιητή, δημιουργώντας σύντομες ταινίες Manga, βασισμένες σε ποιήματά 
του, που οι ίδιοι επέλεξαν να εικονοποιήσουν, με το σύγχρονο αισθητικό ιδίωμα του 
Manga Animation.  

Manga (μάνγκα) (漫画) στα Ιαπωνικά σημαίνει "Παιχνιδιάρικες Εικόνες". Εκτός Ια-
πωνίας, ο όρος αναφέρεται συνήθως στα ιαπωνικά κόμικς. Είναι ιαπωνική λέξη και 
σημαίνει κόμιξ και γελοιογραφία. Τα Manga αναπτύχθηκαν από την ανάμειξη της Ια-
πωνικής τεχνικής σχεδιασμού Ουκίγιο-Ε και της δυτικής τεχνοτροπίας ζωγραφικής, 
και έφτασαν στη σημερινή τους μορφή λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποια 
Μάνγκα που παράγονται στην Ιαπωνία διασκευάζονται σε Anime, δηλαδή κινούμενες 
εικόνες όταν το εμπορικό ενδιαφέρον έχει ήδη διασφαλιστεί. Συχνά, κάποια στοιχεία 
τροποποιούνται έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ελκυστικό σε μεγαλύτερο 
κοινό ή για να ικανοποιεί διάφορους κανονισμούς. 

Εφαρμογή 

Οι μαθητές λοιπόν της Τετάρτης τάξης του Σχολείου προσέγγισαν το Αλεξανδρινό ποι-
ητή μέσα από τα βίντεο των Ιαπώνων φοιτητών. Είδαν και μελέτησαν τις μικρού μή-
κους ταινίες, εμπνεύστηκαν από αυτές, ζωγράφισαν και έγραψαν τα δικά τους ποιή-
ματα. Στη συνέχεια διάβασαν τα αυθεντικά ποιήματα του Κ. Καβάφη και συζήτησαν 
τις εντυπώσεις τους. 

Σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Δ’ τάξης η ενασχόληση 
αφορούσε: αξιοποίηση εναλλακτικών κείμενων και κειμενικούς τύπους όπως του σχο-
λικού εγχειριδίου, άσκηση στην ανάγνωση νέων κειμενικών ειδών, εξοικείωση με το 
λεξιλόγιο, το ύφος, τη δομή, τον τρόπο ανάπτυξης και τα νοήματα του κειμενικού εί-
δους του συγκεκριμένου φυλλαδίου. Επίσης διατυπώθηκαν ερωτήσεις κατανόησης κει-
μένου, εκφορά σχολιασμού και απόψεων για το περιεχόμενο του κειμένου, άσκηση 
στην παραγωγή γραπτού λόγου και συνοπτική απόδοσή του (περίληψη). Ενδιαφέρον 
παρουσίασε για τους μαθητές ο μετασχηματισμός από ηχογραφημένο προφορικό λόγο 
σε γραπτό (από την ακρόαση ποιημάτων του Καβάφη), η συγγραφή των δικών τους 
ποιημάτων με το ίδιο θέμα και τίτλο όπως του ποιητή και η μετατροπή του Manga 
(Μάνγκα) δηλαδή του Ιαπωνικού κόμικ σε κείμενο. Ασχοληθήκαμε με την μελέτη της 
μορφολογίας των ποιημάτων γενικότερα (στίχοι, στροφές και ομοιοκαταληξία) και α-
ναγνώσαμε διάφορα μικρά ιαπωνικά κείμενα (παροιμίες και τραγούδια κτλ.). Τέλος 
έγινε παρουσίαση ατομικών ηλεκτρονικών εργασιών σχετικών με την Ιαπωνία (αφορά 
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εκτός από την Γλώσσα και τα αντικείμενα της Μελέτης Περιβάλλοντος, Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής, Γεωγραφίας και Θρησκευτικών).  

Η όλη πορεία της δράσης στέφθηκε με επιτυχία αφού οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από 
τα βίντεο των φοιτητών και έτσι τους δημιουργήθηκε η ανάγκη να μελετήσουν τα έργα 
του Καβάφη, σημαντικού εκπροσώπου του ελληνικού πολιτιστικού στοιχείου της Αλε-
ξάνδρειας, του οποίου τα έργα έχουν έναν συμβολισμό καθώς επίσης και ένα ιδιαίτερο 
στοιχείο της τεχνικής του, δηλαδή μία σκηνοθετική ικανότητα αντίστοιχη με αυτήν που 
συναντάει κανείς στον πεζογραφικό ή και θεατρικό λόγο. Ένα επιπλέον χαρακτηρι-
στικό του λόγου του είναι και η αινιγματική ταύτιση με πρόσωπα και στοιχεία, τα οποία 
βοήθησαν και τους φοιτητές του Ιαπωνικού πανεπιστημίου στην εξαιρετική απεικόνιση 
των ποιημάτων συη μορφή της γνωστής Ιαπωνικής τεχνικής κινουμένων σχεδίων 
Manga Animation, Kress, G. & T. van Leeuwen (2001).  

Μέσω λοιπόν αυτής της αφόρμησης οι μαθητές κινητοποιήθηκαν, εργάστηκαν σε ομά-
δες και αφού μελέτησαν τα έργα των Ιαπώνων φοιτητών δημιούργησαν τις δικές τους 
παρουσιάσεις, ζωγραφικές αναπαραστάσεις καθώς και χειροτεχνίες, οι οποίες και έδω-
σαν τη δυνατότητα του διπλού γνωστικού οφέλους, δηλαδή της κατανόησης και γνω-
ριμίας με το πολύ σημαντικό έργο του Έλληνα ποιητή καθώς και τη γνωριμία και δι-
δακτική επαφή με την πολύ γνωστή Ιαπωνική τέχνη της κίνησης των εικόνων με την 
τεχνική του Manga Animation, Iwamoto, T. (2009).  

Οι εργασίες δημιουργήθηκαν είτε με λογισμικό παρουσιάσεων, (Power Point) είτε με 
την μορφή ταινίας (Movie Maker) και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο: https://1experi-
mental1314japanproject.wordpress.com.  

Συμπεράσματα 

Για την προσέγγιση του θέματος επιλέχθηκε ως μέθοδος διδασκαλίας το project. Οι 
μαθητές εξέφρασαν την προτίμησή τους σ’ αυτόν τον τρόπο έναντι της παραδοσιακής 
μεθόδου. Σε σχετικό ερώτημα εάν πιστεύουν πως είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται 
project σαν αυτό για την διδασκαλία των μαθημάτων ή προτιμούν το σχολικό βιβλίο 
απάντησαν με έμφαση: 

«Τα project είναι πιο διασκεδαστικά και μαθαίνουμε πιο εύκολα», «Θεωρώ πως είναι 
καλύτερα τα project για την διδασκαλία της Γλώσσας και της ποίησης, διότι το συζητάμε 
και το διασκεδάζουμε, ενώ με το σχολικό βιβλίο δεν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε 
τίποτε από αυτά», «Με τα project διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε ταυτόχρονα. Ο άλλος 
τρόπος είναι λίγο βαρετός», «Τα project είναι καλύτερα γιατί το μάθημα έχει πιο ενδια-
φέρον, είναι πιο διασκεδαστικό και με την τεχνολογία μαθαίνουμε καλύτερα». 

Όσον αφορά τον γνωστικό στόχο της διδασκαλίας, δηλαδή την γνωριμία με την ποίηση 
του Καβάφη, θεωρούμε πως αυτός επιτεύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι μαθητές, 
χωρίς να έχουν καμία προηγούμενη επαφή με τον ποιητή, αντιλήφθηκαν κάποια από 
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τα κύρια στοιχεία της ποίησής του: δομικά, μορφολογικά, εικαστικά, συμβολικά κλπ. 
Αποκαλυπτικά είναι κάποια από τα σχόλιά τους:  

«Τα ποιήματα του Καβάφη είναι λυπητερά, αλλά αυτό που μου άρεσε είναι που μιλάνε 
για την αλήθεια της ζωής», «Μου έκανε εντύπωση πως μιλάει μεταφορικά. Επίσης που 
δεν έμοιαζαν με τα άλλα ποιήματα γιατί δεν είχε ομοιοκαταληξίες», «Μου άρεσε πως οι 
λέξεις που χρησιμοποιούσε μπορούσαν να είναι χαρούμενες αλλά με την σύνταξη που 
έκανε το κείμενο ήταν άτονο και λυπητερό», «Δεν μιλούσε κυριολεκτικά αλλά μεταφο-
ρικά», «Μου έκανε εντύπωση πόσο λυπητερά και συναισθηματικά ήταν τα ποιήματά του. 
Σε πιάνει μελαγχολία», «Μου έκανε εντύπωση που γράφει μεταφορικά για να καταλά-
βουμε την κυριολεξία», «Είναι διαφορετικά από τα σύγχρονα γιατί είναι στην καθαρεύ-
ουσα. Μιλάνε με διαφορετικό τρόπο και είναι πολύ ωραία. Μου άρεσε που παρομοίαζε 
πράγματα π.χ. τα κεριά με την ζωή. Ο Καβάφης έγραφε κυρίως λυπητερά ποιήματα». 

Μπορέσαμε όμως με την προσέγγιση αυτή να οδηγήσουμε τους μαθητές στην ουσία 
της ποίησης δηλαδή στον κόσμο των ανθρώπινων συναισθημάτων. Οι απαντήσεις τους 
προδίδουν μια βαθύτερη κατανόηση του θέματος με προβολή συναισθημάτων αλλά και 
της γνώσης του συγκεκριμένου αυτού λογοτεχνικού είδους: 

 «Στο ποίημα του Καβάφη «Κεριά» ένιωσα λύπη γιατί βλέπουμε πόσο μικρή είναι η ζωή», 
«Στο ποίημα “Μονοτονία” νιώθω απελπισία γιατί ο Καβάφης μας δείχνει πως κάθε μέρα 
είναι ίδια, κάτι που κάνει τη ζωή βαρετή. Από την άλλη όμως είναι σαν να μας λέει να 
κάνουμε μια αλλαγή στην ζωή μας!», «Ένιωσα λύπη, στεναχώρια και περιέργεια», «Έ-
νιωσα λύπη γιατί μου έδωσε να καταλάβω πως η ζωή περνά πολύ γρήγορα και ότι πρέπει 
να κάνουμε κάθε μέρα μας διαφορετική», «Ένιωσα λύπη, γιατί ο Καβάφης έγραφε λυπη-
τερά ποιήματα και στεναχώρια γιατί έλεγε την αλήθεια. Τέλος ένοιωσα γαλήνη μιας και 
προσωπικά τα ποιήματά του με γαληνεύουν». 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί πιστεύουμε μια προσπάθεια που εμπεριείχε το ρίσκο 
της πρωτοτυπίας και της άγνωστης διδακτικής διαδρομής αλλά παράλληλα είχε ως στή-
ριγμα τη θέληση και διάθεση των εκπαιδευτικών που την εφάρμοσαν για μάθηση εκτός 
γνωστών πλαισίων σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς που μπορούν να συνερ-
γαστούν με την εκπαίδευση αλλά και με μεθόδους που λειτουργούν σε διαφορετικά 
πρότυπα και επίπεδα. 

Πιστεύουμε ότι το ρίσκο ευδοκίμησε, πιθανώς γιατί υπήρξε μια συντονισμένη και καλά 
οργανωμένη διδακτική και μαθησιακή πορεία η οποία ήταν ίσως διαφορετική από τα 
καθιερωμένα αλλά περιελάβανε ενδιαφέρουσες θεματικές και προσέγγιζε τους γνωστι-
κούς τομείς υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Αυτή η εναλλακτική διδακτική και γνωσιακή 
προσέγγιση εντυπωσίασε τους μαθητές, ενίσχυσε το ενδιαφέρον τους και καλλιέργησε 
τη γνώση. Παράλληλα ενίσχυσε συγκεκριμένους γραμματισμούς όπως τον κριτικό και 
ερευνητικό αλλά και σχετικές δεξιότητες όπως την επικοινωνία, την εργασία σε ομά-
δες, την επιλογή, αξιολόγηση και χρήση των ηλεκτρονικών πηγών καθώς και την πα-
ρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ένα κλίμα διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών. 
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Στασινάκης Κ. Παναγιώτης  
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Περίληψη 

Η ιδιαιτερότητα της Βιολογικής επιστήμης, δημιουργεί αιτήματα που θα πρέπει να α-
παντήσει η σύγχρονη Διδακτική. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να σταθεί η 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία, η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Χαρακτηριστικά της Βιολογίας, όπως πολυπλοκότητα, ιστορικότητα, εννοιο-
λογική δόμηση, δυναμική αλληλεπίδραση και άλλα, θα πρέπει να ενσωματωθούν στις 
διδακτικής πρακτικές κατά την αναπλαισίωση της Βιολογικής επιστήμης, ώστε η Βιο-
λογία να αποκτήσει το ειδικό βάρος που της αρμόζει σε μία σύγχρονη κοινωνία. Να 
επαίρεται για τη συμβολή της στην καλλιέργεια επιστημονικά εγγράμματων πολιτών. 
Με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών η Διδακτική της Βιολογίας κατορθώνει να ξεπε-
ράσει διδακτικά – επιστημολογικά εμπόδια και να προτείνει στρατηγικές που θα βρουν 
εφαρμογή σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο, με στόχο την αρτιότερη Διδασκαλία της Βιο-
λογίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Βιολογία, εκπαιδευτική τεχνολογία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δι-
δασκαλία βιολογίας 

Εισαγωγή 

Αυτό που έχει αλλάξει στην εκπαίδευση είναι πως τα παλιά προβλήματα αντικαταστά-
θηκαν από νέα και πως έχουν βρεθεί άλλοι τρόποι ταυτοποίησης και διαχείρισής τους. 
Χρειάζεται κάποιος να πείσει σήμερα έναν εκπαιδευτικό πως οι μαθητές έχουν εναλ-
λακτικές ιδέες; Ή πως η μάθηση δεν είναι μία διαδικασία παθητική αλλά ενεργητική; 
Πώς το tabula rasa είναι παρελθόν και πως η στροφή του εποικοδομητισμού βάζει στο 
παιχνίδι της μάθησης τη δόμηση της γνώσης, με ανάδειξη και των αρχών του κοινωνι-
κού εποικοδομητισμού; Πώς η διερευνητική μάθηση θα πρέπει να εμπλέκεται όλο και 
περισσότερο στη διδασκαλία των Επιστημών της Φύσης; Πώς η χρήση των ΤΠΕ θα 
πρέπει να γίνεται επιλεκτικά και σε στενή συσχέτιση με εκπαιδευτικούς στόχους; 

Από την άλλη έννοιες όπως παιδαγωγική, μάθηση, νέες τεχνολογίες έχουν πολυχρησι-
μοποιηθεί ποικιλοτρόπως και κάπου έχουν χάσει την αξία και την προσθετική που θα 
μπορούσαν να προσφέρουν. 

Τι θα μπορούσε να περιγραφεί σε μία εργασία που προσπαθεί να συνθέσει τις ιδιατε-
ρότητες της Βιολογικής Επιστήμης με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε μία προ-
σπάθεια αναπλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης και αναγωγή της σε ευκόλως προ-
σβάσιμη σχολική γνώση; Πριν από κάποια χρόνια μία τέτοια προσπάθεια θα είχε να 
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αντιμετωπίσει δυσκολίες ως προς την κατάθεση παραδειγμάτων και σίγουρα έντονη 
δυσπιστία ως προς την αποτελεσματικότητα τέτοιων επιλογών. Η ελληνική και η διε-
θνής βιβλιογραφία ευτυχώς προσφέρει πολλά παραδείγματα, η δυσπιστία όμως παρα-
μένει σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιολογημένη όταν η χρήση των ΤΠΕ γίνεται αυτο-
σκοπός και όχι μέσο. Οπότε στόχος της παρούσας παρέμβασης είναι να παρουσιαστούν 
ορισμένες ιδέες με χαρακτηριστικά παραδείγματα και όχι απλά να καταγράφει η βι-
βλιογραφία∙ με περισσότερα παραδείγματα από την ελληνική διδακτική πραγματικό-
τητα καθώς οι εν λόγω προτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα. 

Το αντικείμενο της Βιολογίας 

Η Βιολογία μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς, τα έμβια συστήματα. Αυτά διαθέτουν 
δομές και λειτουργίες με ιστορικότητα (Εξέλιξη) αλλά και ικανότητα να αποκρίνονται 
σε απαιτήσεις του φυσικού κόσμου (Λειτουργία - Φυσιολογία). Οι εξελικτικές-λει-
τουργικές αλληλεπιδράσεις των δυναμικών έμβιων όντων, επάγουν πολυπλοκότητες 
δύσκολα διαχειρίσιμες τόσο από τη Φύση της Επιστήμης όσο και από τη Μάθηση. Άρα 
προκύπτουν δυσκολίες στη Διδακτική και στην Επιστημολογία της Βιολογίας. 

O Mayr (2008) προσπαθεί να ορίσει τη ζωή, επισημαίνοντας εκ των προτέρων πως «... 
ο κατάλογος που παραθέτω εδώ είναι ελλιπής και κάπως υπερβολικός» (σελ. 81). Όμως 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χαρακτηριστικά διάκρισης μεταξύ έμβιας και άβιας ύλης. 
• Πολυπλοκότητα-οργάνωση: τα μέρη διαθέτουν προσαρμοστική σημασία, πολυπλο-

κότητα που δεν είναι τυχαία και παρατηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης των 
έμβιων όντων (μόριο, κύτταρο, σύστημα, άτομο, οικοσύστημα). 

• Χημική μοναδικότητα: μεγάλα οργανικά μόρια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, π.χ. 
DNA με δυνατότητα αντιγραφής, ή που εμφανίζονται μόνο όταν είναι αναγκαία η 
λειτουργία τους, π.χ. η ροδοψίνη για τη λειτουργία της όρασης. 

• Ποιότητα: στον κόσμο της ζωής κυριαρχούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μοναδι-
κότητες που δημιουργούν την ποικιλομορφία, τις αλληλεπιδράσεις, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των βιολογικών ομάδων. 

• Μοναδικότητα και μεταβλητότητα: ομάδες μοναδικών ατόμων που δημιουργούν με-
γάλες διακυμάνσεις, άτομα που μεταβάλλονται στο πέρας του χρόνου (π.χ. ζυγωτό, 
έμβρυο, εφηβεία, ενήλικη ζωή, γηρατειά, θάνατος). 

• Ύπαρξη γενετικού προγράμματος: καταγεγραμμένες πληροφορίες στο γενετικό υ-
λικό των οργανισμών (DNA ή RNA σε RNAιούς), με ικανότητα αντιγραφής και 
λαθών (μεταλλάξεις) που οδηγούν σε μεγιστοποίηση της ποικιλομορφίας. 

• Ιστορική φύση: κοινή καταγωγή, κοινές ιδιότητες, κοινή ιστορία. 
• Φυσική επιλογή: διαφορική αναπαραγωγή ατόμων, μία ταυτόχρονα τυχαία (ως προς 

την ποικιλομορφία που γίνεται η επιλογή) και καθορισμένη (ως προς τη διαδικασία 
της επιλογής) βιολογική διεργασία. 

• Απροσδιοριστία: στη Βιολογία οι προβλέψεις είναι πολύ περισσότερο πιθανοκρατι-
κές, από ότι συμβαίνει στις φυσικές επιστήμες. Αιτίες είναι: η τυχαιότητα ενός συμ-
βάντος σε σχέση με τη σημασία του, η μοναδικότητα ενός μοναδικού συμβάντος ή 
μίας καινούριας μοναδικής οντότητας, το υψηλό μέγεθος στοχαστικών διαταραχών 
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λόγω αλληλεπίδρασης μοναδικών ατόμων και μοναδικών περιβαλλοντικών συν-
δυασμών, η πολυπλοκότητα μηχανισμών και διεργασιών, η ανάδυση νέων και μη 
αναμενόμενων ιδιοτήτων στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα οργάνωσης της ζωής. 

Επιπλέον στη Βιολογική επιστήμη, τα περισσότερα επιτεύγματα οφείλονται στην εισα-
γωγή νέων εννοιών ή στη βελτίωση των παλαιότερων. Έτσι υπάρχει συσσώρευση εν-
νοιών που προσπαθούν να περιγράψουν δομές, λειτουργίες, διεργασίες και οι οποίες 
συσχετίζονται και συνδέονται μεταξύ τους ποικιλοτρόπως (Mayr, 2008). Τα χαρακτη-
ριστικά της Βιολογικής επιστήμης και των αντικειμένων τους έχουν ως αποτέλεσμα ότι 
«…πολλοί τομείς της βιολογίας ορίζονται πολλαπλά και δεν έχουν ως στόχος τους την 
πρόβλεψη» (σελ. 32) (Rose, 2005). 

Έτσι σήμερα η Βιολογία έχει οδηγηθεί από τον καρτεσιανό αναγωγισμό στη βιολογική 
πολυπλοκότητα, με ιεραρχικά και αλληλοεπικαλυπτόμενα επίπεδα οργάνωσης δομών 
και λειτουργιών. Ταυτόχρονα λόγω της ιστορικότητάς της, το «βέλος του χρόνου» έχει 
μεγάλη σπουδαιότητα για τη Βιολογία∙ η ανάπτυξη έχει τη δική της κατεύθυνση, που 
με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν είναι αντιστρεπτή. Στη βιολογία τίποτα δεν έχει νόημα 
παρά μόνο υπό το φως της εξελίξεως (Dobzhansky, 1989). 

Δυσκολίες στη Διδασκαλία της Βιολογίας 

Ο διδακτικός μετασχηματισμός στη Βιολογία, επηρεάζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά της Βιολογικής επιστήμης, τόσο σε επίπεδο αντικειμένου μελέτης (όπως ανα-
φέρθηκε αναλυτικά πιο πάνω), όσο και στη μεθοδολογία της (Αθανασίου, 2009; Ζό-
γκζα, 2009). 

Οι Johnstone & Mahmood (1980) μελέτησαν το βαθμό δυσκολίας επιλεγμένων ενοτή-
των Βιολογίας, σε πρωτοετείς φοιτητές Βιολογίας. Οι ενότητες ήταν: 1) DNA και RNA, 
2) Κυτταρική δομή και κυτταρική διαίρεση, 3) Χημική ενέργεια, ATP και ADP, 4) 
Χημεία της φωτοσύνθεσης, 5) Χημεία της αναπνοής, 6) Ανταλλαγή αερίων μεταξύ των 
οργανισμών και του περιβάλλοντός τους, 7) Ώσμωση και υδάτινο δυναμικό, 8) Ρόλος 
του νεφρού, 9) Προβλήματα ισορροπίας νερού και ρύθμισης ώσμωσης στα έμβια όντα, 
10) Αναπαραγωγή και ανάπτυξη στα έμβια όντα, 11) Ορμόνες, 12) Γενετική, 13) Γο-
νίδια, 14) Αποδείξεις της εξέλιξης, 15) Μηχανισμός της εξέλιξης. Διαπιστώθηκε πως 
οι ενότητες με τη μεγαλύτερη δυσκολία ήταν οι ‘Ώσμωση και υδάτινο δυναμικό’, ‘Προ-
βλήματα ισορροπίας νερού και ρύθμισης ώσμωσης στα έμβια όντα’, ‘Χημική ενέργεια, 
ATP και ADP’, ‘Χημεία της φωτοσύνθεσης’, ‘Χημεία της αναπνοής’, ‘Γενετική’, ‘Μη-
χανισμός της εξέλιξης’. Τις ίδιες δυσκολίες εμφάνιζαν και μαθητές δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. Δείτε σχετικό γράφημα στην Εικόνα 1. 
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Εικόνα 1. Σύγκριση μεταξύ φοιτητών (n=167) και μαθητών (n=166). [Προσαρμογή 

από Johnstone & Mahmood (1980)]. 

Διαπιστώνεται πως οι περισσότερο αφαιρετικές, πολυδιάστατες έννοιες, διεργασίες και 
δομές, δυσκολεύουν περισσότερο τόσο τους μαθητές όσο και τους φοιτητές. 

Οι Bahar, Johnstone & Hansell (1999) κατέγραψαν το βαθμό δυσκολίας σε πρωτοετείς 
φοιτητές που διδάσκονταν μάθημα Βιολογίας, χωρίς κατά ανάγκη να γίνουν στο μέλ-
λον Βιολόγοι. 207 φοιτητές, λίστα 36 ενοτήτων-θεμάτων για κάθε μία από τις οποίες 
θα έπρεπε να εντοπίσουν το βαθμό δυσκολίας που οι ίδιοι έχουν, ανάλογα με τη δια-
βάθμιση: 1) Εύκολο (το κατανοώ χωρίς δυσκολία), ) Μέτριο (έχω δυσκολία, αλλά το 
κατανοώ τώρα), 3) Δύσκολο (ακόμα δεν το κατανοώ), 4) Δεν έχω μελετήσει τη συγκε-
κριμένη ενότητα. Στον Πίνακα 1 φαίνεται το ποσοστό των φοιτητών που είχαν μελε-
τήσει το βιολογικό θέμα και το κατέτασσαν ως ‘Δύσκολο’ (3). 
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Πίνακας 1. Λίστα βιολογικών θεμάτων και απαντήσεις των φοιτητών. Στη στήλη 5 πα-
ρουσιάζεται η σχετική δυσκολία κάθε θέματος. 

Θέμα 1 2 3 4 5 
Ενεργητική μεταφορά και έκκριση υλικών 124 74 3 6 1.5 
Διάχυση και ώσμωση 172 30 1 4 0.5 
ΑΤΡ και χημεία της αναπνοής 99 94 10 4 4.9 
Απορρόφηση φωτός από φωτοσυνθετικές χρωστικές 94 88 12 13 6.2 
Χημεία της φωτοσύνθεσης 92 91 15 9 7.6 
Φυλετική και αφυλετική αναπαραγωγή στα φυτά 86 83 16 22 8.6 
Ανάπτυξη εμβρύων ιχθύων και θηλαστικών 50 53 8 95 7.2 
Αναπτυξιακές διαφορές φυτών και ζώων 75 67 6 59 4.1 
DNA και RNA (δομή και λειτουργία) 135 62 4 6 2.0 
Κυτταρική απόκριση στην άμυνα (ανοσοβιολογικό σύστημα) 103 81 10 13 5.2 
Μίτωση 102 88 13 4 6.4 
Μείωση 78 100 24 4 11.9 
Γαμέτες, αλληλόμορφα και γονίδια 77 104 21 4 10.4 
Μονοϋβριδισμός, διυβρυδισμός, συνδεδεμένα γονίδια 65 93 45 4 22.2 
Γενετική μηχανική 76 86 25 20 13.4 
Μετάλλαξη 106 76 17 8 8.5 
Φυσική επιλογή, ειδογένεση, προσαρμοστική ακτινωτή διαφοροποίηση 103 76 11 17 5.8 
Ένζυμα 151 50 3 3 1.5 
Αερόβια και αναερόβια αναπνοή 135 59 8 4 4.0 
Γενετικός έλεγχος ανάπτυξης και μεταβολικές διεργασίες 50 93 22 39 13.3 
Ορμονικές επιδράσεις σε φυτά και ανθρώπους 76 89 15 26 8.3 
Διατροφή και πέψη 90 58 5 53 3.3 
Έκκριση και ο ρόλος του νεφρού 103 74 10 19 5.3 
Σκελετός, μύες και κίνηση 90 39 8 68 5.8 
Καρδιά, αίμα, κυκλοφορία αίματος στα θηλαστικά 95 49 5 56 3.4 
Πνεύμονες θηλαστικών και αναπνοή 84 50 4 67 2.9 
Κεντρικό νευρικό σύστημα, αισθητήρια όργανα και συντονισμός 62 69 16 59 10.8 
Φυσιολογία ομοιόστασης 89 85 17 14 8.9 
Διατήρηση ισορροπίας νερού και φυτά και ζώα 116 67 6 18 3.2 
Δυναμική πληθυσμών 103 62 9 33 5.2 
Τροφική και ενεργειακή αλυσίδα στα οικοσυστήματα, ρύπανση 114 53 4 34 2.3 
Πρόσληψη τροφής σε φυτά και ζώα 128 49 1 28 0.6 
Συμπεριφοριστικές αποκρίσεις των ζώων στον κίνδυνο 129 41 6 31 3.4 
Μηχανισμοί άμυνας στα φυτά 102 59 3 42 1.8 
Αντιβιοτικά και βιολογικά απορρυπαντικά 51 50 10 96 9.0 
Καλλιέργεια ζύμης, παραγωγή ψωμιού και μπίρας 61 44 9 91 7.9 

Σε έξι ενότητες οι μαθητές εμφάνισαν δείκτη δυσκολίας πάνω από 10 (‘Μονοϋβριδι-
σμός, διυβρυδισμός, συνδεδεμένα γονίδια’=22.2, ‘Γενετική μηχανική’=13.4, ‘Γενετικός 
έλεγχος ανάπτυξης και μεταβολικές διεργασίες’=13.3, ‘Μείωση’=11.9, ‘Κεντρικό νευ-
ρικό σύστημα, αισθητήρια όργανα και συντονισμός’=10.8, ‘Γαμέτες, αλληλόμορφα και 
γονίδια’=10.4), πέντε από τις οποίες προέρχονται από ενότητες σχετικά με τη Γενετική. 
Οι ενότητες με μεγαλύτερη ευκολία ήταν οι ‘Διάχυση και ώσμωση’=0.5, ‘Πρόσληψη 
τροφής σε φυτά και ζώα’ =0.6, ‘Ένζυμα’ =1.5, ‘Ενεργητική μεταφορά και έκκριση υλι-
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κών’=1.5, ‘Μηχανισμοί άμυνας στα φυτά’=1.8. Έχει ενδιαφέρον πως τρία από τα ‘εύ-
κολα θέματα’, στην παλαιότερη έρευνα των Johnstone & Mahmood (1980) είχαν εντο-
πιστεί ως δύσκολες ενότητες, γεγονός που οφείλεται σε μακροχρόνιες, κατάλληλα επι-
λεγμένες, διδακτικές στρατηγικές.  

Επιπλέον, ενδιαφέρον της έρευνας των Bahar, Johnstone & Hansell (1999) είναι πως 
ακολούθησε και ανάλυση με τη βοήθεια συνεντεύξεων, από τους φοιτητές του δείγμα-
τος, καθώς διαπιστώθηκε πως η κύρια δυσκολία εντοπιζόταν στα θέματα της Γενετικής. 
Σημαντικό πρόβλημα ήταν η γλώσσα και η χρήση των όρων (αλληλόμορφο, γονίδιο, 
ομόλογο). Οι μαθηματικές εκφράσεις και οι συμβολισμοί αποτελούσαν τροχοπέδη, ενώ 
δεν έλειπαν και οι επισημάνσεις σχετικά με το προσωπικό ενδιαφέρον. Οι ερευνητές 
καταλήγουν πως η περιπλοκότητα ορισμένων βιολογικών θεμάτων, κατά τη διδασκα-
λία, πηγάζει από τη διολίσθησή τους σε τρία διαφορετικά επίπεδα σκέψης, το Μακρο-
, το Μικρο (ή ακόμα και Υπό-μικρο ή μοριακό) και το Αναπαραστατικό (Johnstone, 
1991) (Εικόνα 2). Οι Bahar, Johnstone & Hansell (1999) υποστηρίζουν πως το ίδιο 
συμβαίνει και με τα θέματα της Γενετικής: «…τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των έμ-
βιων όντων, όπως τα άνθη ή τα έντομα, σχηματίζουν το ΜΑΚΡΟ- κι είναι ορατά με τις 
αισθήσεις. Η επίκληση των γονιδίων, των αλληλομόρφων και των άλλων στοιχείων για 
να εξηγηθεί το ΜΑΚΡΟ-, οδηγεί τους μαθητές στο ΥΠΟ-ΜΙΚΡΟ που δεν είναι άμεσα 
προσβάσιμο με τις αισθήσεις. Έτσι στη συνέχεια αναπαριστώνται και ελέγχονται από μα-
θηματικές συσκευές που είναι ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ του τι συμβαίνει στο ΥΠΟ-ΜΙΚΡΟ και επι-
τρέπει την ανάδυση του ΜΑΚΡΟ» (σελ. 86). Διαπιστώνουμε πως οι ερευνητές αντιλαμ-
βάνονται την αναγκαιότητα δράσης για την αναπαράσταση του ΜΙΚΡΟ και του ΥΠΟ-
ΜΙΚΡΟ κόσμου, όπου γίνεται συχνά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ώστε να επι-
τευχθεί ο αναγκαίος συμβολισμός. Όπως αναφέρουν «… οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
αναπτύξουν εργαστηριακή-πειραματική εμπειρία στο ΜΑΚΡΟ, προσεκτικό έλεγχο του λε-
ξιλογίου και των εννοιών στο ΥΠΟ-ΜΙΚΡΟ και σταδιακή εισαγωγή του ΣΥΜΒΟΛΙ-
ΣΜΟΥ» (σελ. 86). Η εμπειρία βελτιώνει την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου των 
εκπαιδευτικών (Στασινάκης & Αθανασίου, 2013), επιτρέποντας την μετακύλιση της 
διδακτικής τους πρακτικής μεταξύ των τριών επιπέδων σκέψης. 

 

Εικόνα 2. Τα τρία επίπεδα σκέψης [Προσαρμογή από Bahar, Johnstone & Hansell 
(1999)]. 

Οι Mavrikaki et al. (2012) μελέτησαν σε 368 Έλληνες μαθητές της δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις απόψεις των μαθητών για το μά-
θημα της Βιολογίας που διδάσκονται. Μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων που εξετά-
στηκαν, έχει ενδιαφέρον η διάσταση σχετικά με τη δυσκολία του μαθήματος. Οι μαθη-
τές της Γ Λυκείου θεωρούν πως η Βιολογία είναι δύσκολη, σε σχέση με τους μαθητές 
της Β Γυμνασίου. Καθώς οι μαθητές μεταβαίνουν στο Λύκειο διαπιστώνουν δυσκολία 
στη Βιολογία: περίπου οι μισοί μαθητές της Β Γυμνασίου αντιλαμβάνονται τη Βιολογία 
ως εύκολη (49.34%) ενώ μόλις το 1/3 των μαθητών της Γ Λυκείου (32.43%) έχει την 
ίδια άποψη. Διαπιστώνεται πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της δυσκολίας στη 
Βιολογία, του εσωτερικού κινήτρου μάθησης Βιολογίας και ενδιαφέροντός για τη Βιο-
λογία, από τους μαθητές. Ο γενικός μέσος όρος ως προς τη δυσκολία του μαθήματος 
ήταν 3.33 (SD=0.880, min=1, max=5), ενώ φαίνεται η δημοφιλία του μαθήματος είναι 
ίδια μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. 

Χρήση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Βιολογίας 

Τα κινούμενα σχέδια συχνά χρησιμοποιούνται σε μαθήματα Βιολογίας ώστε να βοη-
θηθούν οι μαθητές να οπτικοποιήσουν περίπλοκες βιολογικές διεργασίες και έννοιες. 
Έτσι διευκολύνεται η κατανόηση πολύπλοκων χωρικών και χρονικών σχέσεων που δύ-
σκολα μπορούν να παρασταθούν με στατικές εικόνες. Η Veselinovska (2015) χρησι-
μοποίησε κινούμενα σχέδια, τα οποία κατόρθωσαν να βελτιώσουν την κατανόηση των 
οπτικών φαινομένων και να παρακινήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα κι-
νούμενα σχέδια για τη αυτό-εκπαίδευσή τους και όχι ως μία κοινή πηγή περιεχομένου. 
Τα κινούμενα σχέδια αφορούσαν θέματα κυτταρικής δομής και κυτταρικής διαίρεσης. 
Η έρευνα διαπίστωσε πως τα κινούμενα σχέδια βελτίωσαν τη διατήρηση στη μνήμη 
των μαθητών του διδαχθέντος αντικειμένου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που είχαν χρη-
σιμοποιηθεί αρκετά κινούμενα σχέδια. Έτσι η οπτικοποίηση βοήθησε τους μαθητές να 
κατανοήσουν τις πολύπλοκες βιολογικές διεργασίες καθώς συντέλεσαν στη μετατροπή 
των αφηρημένων εννοιών σε συγκεκριμένα οπτικά αντικείμενα που εύκολα μπορούν 
να ελεγχθούν νοητικά. Επιπλέον φαίνεται να ενισχύουν την μακροπρόθεσμη μάθηση, 
καθώς επικεντρώνουν την προσοχή σε θέματα ήδη από την αρχή της διδασκαλίας. Με 
κινούμενα σχέδια που περιγράφουν ιδέες και διεργασίες που αλλάζουν με την πάροδο 
του χρόνου, μειώνονται οι αποσπάσεις της προσοχής που σχετίζονται με τις χρονικές 
μεταβάσεις της διεργασίας και έτσι υποστηρίζεται η οπτική διάσταση της μακροπρό-
θεσμης μνήμης. 

Οι Li, Sun & Li (2013) θέλησαν να εισάγουν την επιστημονική παρατήρηση στις τάξεις 
των μαθητών τους, σε αγροτικές περιοχές. Ο στόχος ήταν πως αν οι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούν να βοηθήσουν τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες μέσω 
όλων των αισθήσεών τους με ταυτόχρονη εισαγωγή προηγμένων παρατηρησιακών τε-
χνολογιών, αυτό θα τους οδηγήσει να κατανοήσουν καλύτερα τη Βιολογία. Σε μία εκ 
των δραστηριοτήτων τους, κατέγραψαν τα κελαηδίσματα 7 ειδών πτηνών από τη φύση, 
στα οποία πρόσθεσαν 5 άλλα κελαηδίσματα ειδών που βρήκαν διαδικτυακά. Στη συ-
νέχεια μέσω επιλεγμένων ερωτήσεων (π.χ. ‘Πόσα διαφορετικά είδη ακούτε;’ ή ‘Πώς θα 
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μπορούσατε να βελτιώσετε την ακουστική των ηχοχρωμάτων;’) προσπάθησαν να συζη-
τήσουν με τους μαθητές τους θέματα πειραματικής Βιολογικής επιστήμης, κατορθώ-
νοντας να τους εμπλέξουν στη μεθοδολογία της Βιολογικής έρευνας. 

Οι Ferdig et al. (2015) για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης στε-
ρεοσκοπικών εικόνων στη διδασκαλία βιολογικών εννοιών, έλεγξαν τη χρήση τεχνο-
λογίας 3D σε δύο μαθήματα, δύο διαφορετικών σχολείων. Το πρώτο μάθημα έγινε με 
τη χρήση του ανατομικού άτλα VRBA (Volume Rendered Brain Atlas) και εικόνες 
ανατομίας ανθρώπου (Clements & Blank, 2008). Ο VRBA περιέχει συμπροσαρμογή 
εικόνων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (Magnetic Resonance Imaging - MRI) 
και δεδομένα εγκεφαλικού άτλαντα που εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο. Ο άτλας 
περιέχει 2D και 3D εικόνες, ενώ οι χρήστες αλληλεπιδρούν ποικιλοτρόπως με αυτόν: 
περιστροφή, εστίαση, προσθήκη νευρώνων, οπτικοποίηση με χρήση χρωμάτων, κτλ. 
Στο δεύτερο στερεοσκοπικό μάθημα οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 3D εικόνες, ως υ-
ποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της κυτταρικής δομής και του DNA. Οι εικόνες 
αυτές είχαν παραχθεί με το λογισμικό Virtual Molecular Dynamics (έχει αναπτυχθεί 
από το Ινστιτούτο Beckman του Πανεπιστημίου του Ιλινόις) (Humphrey & Dalke 
Schulten, 1996), που επιτρέπει την παραγωγή κινούμενων εικόνων, ατόμων και απλο-
ποιημένων πρωτεϊνικών αναπαραστάσεων. Επιπλέον οι μαθητές είχαν πρόσβαση σε 
έντυπο υλικό, σε διαδικτυακό υλικό, σε σημειώσεις/διαγράμματα των εκπαιδευτικών 
τους καθώς και δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε εργαστήριο μικροσκοπίας. 

Η μελέτη και η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών ομάδων της έρευνας, έδειξε πως οι 
μαθητές που χρησιμοποίησαν 3D εικόνες πέτυχαν επιδόσεις, στατιστικά σημαντικές, 
σε σχέση με τους συμμαθητές τους που διδάχθηκαν χωρίς τη χρήση 3D εικόνων. Δια-
πιστώθηκε πως η χρήση των 3D (στερεοσκοπικών) εικόνων κατόρθωσε να βελτιώσει 
τη μάθηση του εν λόγω αντικειμένου, της ανατομίας του ανθρώπου. Στο μάθημα με τις 
εικόνες DNA-πρωτεϊνών, διαπιστώθηκε πως η διδασκαλία ήταν πιο διασκεδαστική για 
τους μαθητές (για το 68% και 70% των μαθητών οι 3D απεικονίσεις ήταν οι πρώτες ή 
δεύτερες επιλογές ως προς τη μορφή του υλικού που θα ήθελαν για τη διδασκαλία τους, 
αντιστοίχως). Το ίδιο ισχύει και για τις 3D παρουσιάσεις: 70% των μαθητών επιλέγουν 
3D ως πρώτη ή δεύτερη επιθυμία τους για την οπτικοποίηση του DNA, 48% των μα-
θητών επιθυμούσαν τις 3D απεικονίσεις για να κατανοήσουν τη δομή του DNA. Οι 
ερευνητές διαπιστώνουν πως η χρήση 3D εικόνων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, προ-
σφέρει τη μοναδική ευκαιρία να ξεπεραστούν συμβατικά προβλήματα (π.χ. περίπλοκες 
νευροανατομικές δομές) και τελικά οι μαθητές να συσχετίσουν δομές, ώστε να κατα-
νοηθεί η λειτουργία. Οι μαθητές μπορούν να δουν πολυσύνθετες εικόνες σε ένα ανα-
δυόμενο, αλληλεπιδραστικό και πολυδιάστατο περιβάλλον. Όμως, θα πρέπει η χρήση 
στην εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται επιλεκτικά, τόσο ως προς το θέμα διδασκα-
λίας όσο και ως προς την επιλογή του υλικού, καθώς θα πρέπει να συνοδεύονται από 
πλήρεις εξηγήσεις, οδηγίες και αρκετό αναστοχασμό (μαθητών-μαθητών, μαθητών-εκ-
παιδευτικών) ώστε να υπάρχει απήχηση στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Οι Lee & Tsai (2013) ανέλυσαν 36 εμπειρικές μελέτες, μεταξύ του 2001-2010 σχετικά 
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με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Βιολογίας. Από αυτές 10 ανα-
φέρονταν σε μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου και 27 σε μαθήματα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (κάποιες μελέτες μπορεί να αφορούν δύο διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευ-
σης, έτσι ο τελικός αριθμός των εργασιών στις διαφορετικές κατηγορίες μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από 36). Οι ερευνητές κατέληξαν σε τέσσερις βασικές διαπιστώσεις. 

1η Διαπίστωση: Η πλειονότητα των εργασιών χρησιμοποιούσε Προσομοιώσεις / Συ-
στήματα Οπτικοποίησης, Πολυμέσα / Διαδικτυακό Υλικό ή Ενσωματωμένα Συστή-
ματα Μάθησης (ILS-Integrated Learning Systems). Ειδικότερα οι εκπαιδευτικές τεχνο-
λογίες που χρησιμοποιήθηκαν ανά εργασία ήταν: προσομομοιώσεις / οπτικοποίηση 
(n=15), πολυμέσα / διαδικτυακό υλικό (n=7), ενσωματωμένα συστήματα πολύπλευρης 
μάθησης (n=6). Λιγότερες εργασίες βρέθηκαν σχετικά με τη χρήση μεικτού συστήμα-
τος μάθησης, παιχνιδιών, εκπαιδευτικών μαθημάτων ή αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών. Με τις προσομοιώσεις οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στη ‘μεγάλη 
ιδέα’ συγκεκριμένων βιολογικών διεργασιών, ενώ με τα εικονικά περιβάλλοντα μπο-
ρούν να εμπλακούν σε βιολογικές έρευνες και να κατανοήσουν τη φύση των βιολογι-
κών πρακτικών κατά την εφαρμογή της Βιολογικής επιστήμης. Με τις οπτικοποιήσεις 
επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση διεργασιών και/ή δομών συχνά αόρατων, επιλεγμένων 
βιολογικών φαινομένων ή ολοτήτων.  

Γράφημα 1. Αριθμός εργασιών ανάλογα με την εκπαιδευτική τεχνολογία που χρησιμο-
ποιούν (Στην κατηγορία ‘Άλλα’ περιλαμβάνονται εννοιολογικοί χάρτες, tablets, click-

ers, Η/Υ χειρός, μικροσκόπια από απόσταση, ψηφιακή βιβλιοθήκη). 

Η χρήση των διαδικτυακών πηγών, εφόσον γίνεται ενδελεχής έλεγχός τους, προσφέρει 
άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και παραστατικές αναπαραστάσεις. Τα ενσωματω-
μένα συστήματα μάθησης οργανώνουν δραστηριότητες, πολυεπίπεδες και περίπλοκες 
στηριζόμενες στις αρχές της διερευνητικής μάθησης. Σχετικά μπορείτε να δείτε στο 
Γράφημα 1. 

Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος

180/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



2η Διαπίστωση: Η Γενετική και η Μοριακή Βιολογία ήταν οι τομείς διδασκαλίας που 
διδάσκονταν συχνότερα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ μόνο σε λίγες μελέτες 
διαπιστώθηκαν θέματα διεπιστημονικού περιεχομένου. Ειδικότερα τα βιολογικά θέ-
ματα που διδάχθηκαν με τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών ήταν Γενετική (n=8), 
Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία (n=6) και Οικολογία (n=6). Η στοχευμένη χρήση 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε συγκεκριμένους τομείς της Βιολογίας, οφείλεται στο ότι 
είναι ανεικονικοί ή γλωσσολογικά δύσκολοι (π.χ. Γενετική), δυναμικοί (π.χ. αντιγραφή 
DNA), αδύνατον ή δύσκολα να διαπιστωθούν στην καθημερινή ζωή (π.χ. ιοί), αποτε-
λούμενοι από περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των επιμέρους συστατικών στοιχείων (π.χ. 
Οικολογία). Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα εργαλεία προσομοίωσης/οπτικοποίησης 
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τις ενότητες ‘Συστήματα σώματος’, ‘Κυτταρική/Μοριακή 
Βιολογία’, ‘Γενετική’, ‘Οικολογία/Περιβαλλοντική Βιολογία’, ενώ τα ενσωματωμένα 
συστήματα μάθησης κυρίως για την ‘Κυτταρική/Μοριακή Βιολογία’ και την ‘Οικολο-
γία/Περιβαλλοντική Βιολογία’. Ο τομέας ‘Κυτταρική/Μοριακή Βιολογία’ χρησιμοποι-
ούσε τις περισσότερες τεχνολογίες. Σχετικά μπορείτε να δείτε στο Γράφημα 2. 

Γράφημα 2. Αριθμός εργασιών ανάλογα με το θέμα διδασκαλίας (Στην κατηγορία ‘Σύ-
στημα σώματος’, περιλαμβάνονται τα πεπτικό, αναπαραγωγικό, κυκλοφορικό και απεκ-
κριτικό σύστημα, η φυσιολογία και η βιολογία του ανθρώπου. Στην κατηγορία ‘Οικολο-

γία’ περιλαμβάνονται επίσης η περιβαλλοντική βιολογία και η ηθολογία των ζώων. 

3η Διαπίστωση: Οι περισσότερες μελέτες αξιολογούν την απόκτηση γνώσεων από τους 
μαθητές, λίγες εξετάζουν την συναισθηματική αλλαγή και ακόμα λιγότερες αξιολογούν 
τις δεξιότητες των μαθητών. Τέλος, σε μικρό αριθμό εργασιών παρατηρούν και κατα-
γράφουν τη διαδικασία μάθησης των μαθητών. 

4η Διαπίστωση: Εκτός από τη σύγκριση μεταξύ παραδοσιακής – τεχνολογικά υποβοη-
θούμενης μάθησης, ορισμένες μελέτες εξέτασαν την επίπτωση διαφορετικής τεχνολο-
γίας στις δυνατότητες που προσφέρει για τη βιολογική μάθηση. Φαίνεται για παρά-
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δειγμα πως τα λογισμικά ‘ψυχαγωγίας + εκπαίδευσης’ (edutainment) προάγουν τη θε-
τική διάθεση των μαθητών σχετικά με τη Βιολογία, ενώ ο συνδυασμός τους με λογι-
σμικά μάθησης περιεχομένου βοηθούν τους μαθητές να πετυχαίνουν καλύτερες επιδό-
σεις σε σύγκριση με αυτούς που δεν χρησιμοποίησαν οποιασδήποτε μορφής ψηφιακό 
υλικό. Επιπλέον, η δυναμική οπτικοποίηση μέσω απεικόνισης με κινούμενα σχέδια 
(π.χ. για το μηχανισμό της PCR) επέφερε υψηλότερο βαθμό κατανόησης σε σχέση με 
μαθητές που διδάχθηκαν με χρήση απλών στατικών εικόνων. 

Οι Βλάσση, Κωσταρίδης & Παυλάτου (2015) χρησιμοποίησαν πολυμεσικές εφαρμογές 
(εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιώσεις, ψηφιακό παζλ, ψηφιακός εννοιολογικός χάρ-
της, τρισδιάστατα μοντέλα) με μαθητές Β Λυκείου. Διαπιστώθηκε η ευκολία χρήσης 
των εφαρμογών, η δυνατότητα χρήσης τους και εκτός σχολικού χώρου, η προτίμηση 
των μαθητών για εφαρμογές παιχνιδιών και διάδρασης, η πρόκληση ενδιαφέροντες, η 
διασκέδαση των συμμετεχόντων. Οι ερευνητές καταλήγουν πως επιτυγχάνεται ευκο-
λότερα η κατανόηση του μαθήματος, το μάθημα γίνεται πιο δημιουργικό και έτσι οι 
μαθητές θα επιθυμούσαν να διδάσκονται και άλλα μαθήματα με παρόμοιο τρόπο. 

Οι Ζαχόπουλος & Στασινάκης (2015) χρησιμοποίησαν το σύστημα ανάδρασης της 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle. Η αναγκαιότητα προέκυψε ως απάντηση στο 
πλούσιο εννοιολογικό πλαίσιο και τις σχέσεις των εννοιών στο μάθημα της Βιολογίας 
Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας. Οι άμεσες απαντήσεις του συστήματος, η δυνατότητα 
δοκιμής διαφόρων απαντήσεων και τα μηνύματα ανατροφοδότησης – ανάδρασης, βο-
ήθησαν τους μαθητές πολυεπίπεδα: τόσο στο να διαπιστώσουν τους λόγους που μία 
επιλογή ήταν σωστή ή λανθασμένη όσο και να παρωθηθούν προς την κατεύθυνση βελ-
τίωσης της επίδοσής τους. Επιπλέον οι καταγραφές/αναφορές ανά μαθητή, έδωσε τη 
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ελέγξουν ατομικά τα λάθη κάθε μαθητή και να 
σχεδιάσουν εξατομικευμένη διδακτική στρατηγική, ώστε να βοηθήσουν κάθε μαθητή 
χωριστά να ξεπεράσει τις αδυναμίες και να βελτιώσει την επίδοσή του. Τα λάθη που 
γίνονται δεν αξιολογούνται μόνο αρνητικά στα πλαίσια της βαθμολόγησης, αλλά απο-
κτούν και παιδαγωγική αξία αφού αποτελούν αφορμή για στοχευμένες διδακτικές πα-
ρεμβάσεις, ανά μαθητή και ανά ερώτηση – λάθος. 

Οι Αλμπέρτη & Φωτοπούλου (2015) χρησιμοποίησαν την Τέχνη, τα Μαθηματικά και 
τη Βιολογία σε ένα διαθεματικό σενάριο διερευνητικής μάθησης. Το προτεινόμενο εκ-
παιδευτικό σενάριο της Βιολογίας απευθυνόταν σε μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου, που 
διδάσκονται το μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης, όπου μέσω των έργων 
του Mondrian αναλύεται το κληρονομικό χαρακτηριστικό της αχρωματοψίας στο κόκ-
κινο και στο πράσινο και στη συνέχεια μελετάται ο τρόπος κληρονόμησης του χαρα-
κτηριστικού αυτού (φυλοσύνδετη κληρονομικότητα). Κατά την υλοποίηση χρησιμο-
ποιήθηκαν διαδικτυακή εφαρμογή (Seeing Color) για τη διαπίστωση της διαφορετικής 
χρωματικής παρατήρησης από διαφορετικά είδη οργανισμών, το λογισμικό Geogebra 
για την κατασκευή του πίνακα του Mondrian, ενώ με το λογισμικό GenoPro οι μαθητές 
εξασκήθηκαν στην παραγωγή και την ερμηνεία γενεαλογικών δέντρων. Με τη χρήση 
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των ΤΠΕ οι ερευνητές κατόρθωσαν να συνθέσουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς το-
μείς και να καλλιεργήσουν την «… αισθητική εμπειρία παράλληλα με την καλλιέργεια 
του επιστημονικού πνεύματος» (σελ. 1617). Οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες και κα-
τέληξαν σε συμπεράσματα τόσο με επαγωγικό όσο και με παραγωγικό τρόπο, ενώ το 
εύχρηστο περιβάλλον του λογισμικού κατασκευής γενεαλογικών δέντρων επέτρεψε 
στους μαθητές να πειραματιστούν με διαφορετικά δεδομένα και να επιτύχουν αμεσό-
τερη και διεξοδικότερη διερεύνηση διάφορων περιστατικών κληρονομικότητας. 

Οι Βασιλοπούλου & Μαυρικάκη (2014) μελέτησαν τη συμπεριφορά ενός μαθητή με 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), ως προς τη δι-
δασκαλία της Βιολογίας με τη χρήση ΤΠΕ (λογισμικό μαζί με διαδραστικό πίνακα) και 
χωρίς τη χρήση ΤΠΕ. Με τη χρήση των ΤΠΕ οι ερευνητές κατόρθωσαν να τραβήξουν 
την προσοχή του μαθητή και να τον διατηρήσουν περισσότερο ενεργό: παρατήρησαν 
μεγαλύτερη βελτίωση αλλά και σε κάποια σημεία καμία αλλαγή όσον αφορά την α-
προσεξία του, σημαντική αλλαγή στην υπερκινητικότητα και τη μικρότερη αλλαγή από 
όλα στο κομμάτι της παρορμητικότητας. Το μάθημα ήταν διαφορετικό, παραγωγικό, 
ενώ ο μαθητής δήλωσε πως προτιμούσε να παρακολουθεί το μάθημα με τη χρήση των 
ΤΠΕ γιατί κατανοούσε τις έννοιες ευκολότερα και του επέτρεπε ενεργή δράση. 

Οι Χοβαρδάς & Κορφιάτης (2014) με τη χρήση των λογισμικών STELLA και 
NetLogo, μοντελοποιούν και προσομοιώνουν το σύστημα λείας-θηρευτή ώστε να δι-
δαχθούν οι έννοιες των τροφικών σχέσεων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να αναδειχθεί η δυναμική φύση των οικολογικών διαδικασιών, η 
πολυπλοκότητα στην εξήγηση σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος καθώς και η κατανόηση 
αναδραστικών μηχανισμών. Έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε τον σκόπελο που προκα-
λείται λόγω ελλιπούς παρουσίασης της οικολογίας στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια, 
όπου «…παρουσιάζεται ως μια μάλλον περιγραφική επιστήμη παρά ως μια επιστήμη που 
παρέχει τα εργαλεία για την ανάλυση των οικολογικών διαδικασιών, την εξήγηση της 
κατάστασης των οικοσυστημάτων και τη δυνατότητα διαχείρισης τους και πρόβλεψης της 
εξέλιξής τους» (σελ. 258). 

Οι Στασινάκης & Νικολάου (2008) κατασκεύασαν δυναμικό εννοιολογικό χάρτη, για 
τις τάξεις Β και Γ Λυκείου, με τη χρήση του λογισμικού Cmap Tools. Χρησιμοποιή-
θηκε το λογισμικό για να συνδεθούν οι εξεταζόμενες βιολογικές έννοιες με επιπλέον 
πολυμεσικό υλικό (βίντεο, εικόνες, πίνακες κ.τ.λ.), με άλλους εννοιολογικούς χάρτες ή 
με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο∙ έτσι κατασκευάστηκαν δυναμικοί εννοιολογικοί χάρτες, 
με δυναμικό περιεχόμενο που περιείχαν και πλήθος συμπληρωματικών (κυρίως πολυ-
μεσικών) πληροφοριών για καλύτερη κατανόηση και παραστατικότερη παρουσίαση. 
Με τον τρόπο αυτό ο εννοιολογικός χάρτης δεν περιέχει μόνο πληροφορίες σε μορφή 
κειμένου, αλλά σε διάφορους τύπους και φορμά πληροφοριών που μπορεί να διεγείρει 
το ενδιαφέρον διαφορετικών τύπων μαθητών. Επιπλέον η χρήση των εννοιολογικών 
χαρτών εξασφαλίζει τη μάθηση με νόημα, ενώ διαπιστώνεται (Prezler, 2004) πως οι 
μαθητές που διδάσκονται Βιολογία κατορθώνουν να ενοποιήσουν τα επιμέρους συστα-
τικά της βιολογικής γνώσης σε ευρύτερα εννοιολογικά πλαίσια, μετά τη χρήση των 

183/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



εννοιολογικών χαρτών. 

Συμπερασματικά 

Η χρήση των ΤΠΕ, πολυμέσα, διαδίκτυο, λογισμικά, κ.ά., αλλάζει ραγδαία τον τρόπο 
ζωής των ανθρώπων και της μάθησή τους. Καθώς αναπτύσσεται διαρκώς, η τεχνολογία 
των πολυμέσων στη σύγχρονη εκπαίδευση, δείχνει σταδιακά την ασύγκριτη υπεροχή 
της σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Το πλεονέκτημα αυτό είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό στη διδασκαλία της Βιολογίας, καθώς η μελέτη της βιολογικής 
επιστήμης περιλαμβάνει περιεχόμενο μακροσκοπικό και μικροσκοπικό, στατικό και 
δυναμικό, λειτουργικές δομές και εξελικτικές αφηγήσεις. 

Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της Βιο-
λογίας, διότι καθιστούν δυνατή: 
• Την οργάνωση εννοιών, δημιουργώντας υπερ-ομάδες εννοιών και συνδέσεων ανα-

δεικνύοντας της αλληλεπιδράσεις του βιολογικού κόσμου. 
• Τη χρήση προσομοιώσεων που μπορούν να παρουσιάσουν μία εκδοχή του φυσικού 

κόσμου συχνά ταυτόσημη με ό,τι συμβαίνει σε ένα περιβάλλον, μικρόκοσμου ή 
μακρόκοσμου. 

• Την οπτικοποίηση, παρουσίαση και οριοθέτηση δομών και υπερδομών (σε μίκρο- 
και μάκρο-επίπεδο) που θα ήταν αδύνατον να παρουσιαστούν σε μία σχολική τάξη 
περιορισμένων πόρων. 

• Την παρουσίαση αφηρημένων εννοιών, που αποκτούν υπόσταση και εντάσσονται 
σε ένα πλαίσιο αντίληψης εύληπτο από τους μαθητές. 

• Τη αναπαράσταση των τρισδιάστατων φυσικών κόσμων, με τις βιολογικές δομές 
και τις λειτουργίες τους σε πλήρη ανάπτυξη και απόδοση. 

• Την αναπαραγωγή εξελικτικών διαδικασιών, που έχουν χρονικές και χωρικές δια-
στάσεις που δεν μπορούν να παρατηρηθούν, λόγω της ιστορικότητάς τους. 

• Τη μοντελοποίηση και την αλληλεπίδραση με βιολογικές διεργασίες, που θα ήταν 
αδύνατον να πραγματοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο (π.χ. λειτουργία της καρδιάς 
και μικρή και μεγάλη κυκλοφορία). 

• Τη σύνδεση με άλλες επιστήμες, τη διαθεματική προσέγγιση σε έναν κόσμο που 
απαιτεί ενεργούς και επιστημονικά εγγράμματους πολίτες. 

• Τη χρήση δεδομένων που παράγει η επιστήμη (π.χ. βάσεις δεδομένων βιοπληροφο-
ρικής), ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά σε γεγονότα πραγματικής επιστή-
μης. 

• Την επίσπευση μακροχρόνιων βιολογικών διεργασιών (π.χ. ανάπτυξη), ώστε να α-
ποτελέσουν αντικείμενο μελέτης μίας σχολικής τάξης. 

Πάντα όμως θα πρέπει η χρήση των ΤΠΕ να συνοδεύεται από την κατάλληλη καθοδή-
γηση και επεξήγηση, ώστε μη δημιουργούνται νέες παρανοήσεις στους μαθητές και να 
μην οδηγούνται σε νοητικά αδιέξοδα. Η χρήση των ΤΠΕ με κατάλληλο σχεδιασμό και 
στοχοθεσία, μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις και επιπλέον να εμπλέξει περισσότερο 
ενεργά τους μαθητές σε έναν μαγικό κόσμο, αυτόν της Βιολογικής επιστήμης. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία με αφορμή το άρθρο της Αlix Bernard Αναπηρία και πολιτική 
της ενσωμάτωσης. Το ζήτημα της προσαρμογής στο περιβάλλον από το βιβλίο Υγεία, 
ασθένεια και κοινωνικός δεσμός, προσδιορίζεται το ζήτημα της αναπηρίας καθώς και 
η ψυχαναλυτική της θεώρηση. Παρουσιάζονται τα μοντέλα αναπηρίας με μεγαλύτερη 
έμφαση στο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως πολιτικο-
κοινωνικό ζήτημα και ως κοινωνική κατασκευή, αλλά και η επίδραση αυτών των μο-
ντέλων στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και στην ενσωμάτωσή τους στο εκ-
παιδευτικό σύστημα. Επισημαίνεται η αδήριτη ανάγκη της σχολικής ενσωµάτωσης των 
μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναλύονται τα μοντέλα 
ένταξης και ισότιμης συνεκπαίδευσης με έμφαση στο συμβουλευτικό μοντέλο ως το 
πιο επιτυχημένο μοντέλο πλήρους ένταξης παιδιών με δυσκολίες μάθησης. Τέλος, α-
ναδεικνύεται η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόµων µε αναπηρίες και παρουσιάζονται 
οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. 

Λέξεις-Κλειδιά: αναπηρία, σχολική ενσωμάτωση, κοινωνική ενσωμάτωση 

Εισαγωγή 

Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι η ενσω-
µάτωση των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον αλλά 
και γενικότερα στην κοινωνία. Στη χώρα µας έχει σηµειωθεί μικρή πρόοδος τα τελευ-
ταία χρόνια χωρίς επαρκή ποσότητα δεδομένων και επίσηµων στοιχείων. Σύμφωνα με 
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, 1980), άτομα με Ειδικές Ανάγκες θεωρού-
νται όλα τα άτομα που εμφανίζουν σοβαρή μειονεξία λόγω φυσικής ή διανοητικής βλά-
βης και αδυνατούν να εκτελέσουν καθηµερινές δραστηριότητες. Έχει υιοθετηθεί η εξής 
ταξινόμηση: 1) Το μειονέκτημα (deficiency) ορίζεται ως αλλοίωση μιας δομής ή μιας 
ψυχολογικής ή ανατομικής λειτουργίας, 2) Η ανικανότητα (incapacity) ως αποτέλεσμα 
του μειονεκτήματος αντιστοιχεί σε μερική ή ολική ελάττωση της ικανότητας να επιτε-
λούμε μια δραστηριότητα σε φυσιολογικά πλαίσια, 3) Το ελάττωμα (disadvantage) εί-
ναι το αποτέλεσμα μιας ανεπάρκειας ή ανικανότητας που περιορίζει σημαντικά την 
εκπλήρωση ενός φυσιολογικού ρόλου για το άτομο (Ζώνιου - Σιδέρη, 1998). Η αναπη-
ρία υφίσταται περισσότερο ως κοινωνικό ζήτηµα, αφού τα περισσότερα προβλήµατα 
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες προέρχονται από την οργάνωση και τις αλληλεπιδρά-
σεις που η κοινωνία ορίζει (Marks, 1999), δημιουργώντας στερεότυπα και ενισχύοντας 
τον µύθο της μειονεξίας. 
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Μοντέλα Αναπηρίας 

Υπάρχουν δύο μοντέλα αναπηρίας το ατομικό ή ιατρικό και το κοινωνικό μοντέλο. Το 
ατομικό μοντέλο περιλαμβάνει τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις ιατρικές προ-
σεγγίσεις που προσδιορίζουν την αναπηρία ως προσωπική τραγωδία. Η αναπηρία ταυ-
τίζεται με τη βλάβη ή διαταραχή και προσδιορίζεται ως ατομική παθολογία και η προ-
σωπικότητα του ατόμου τοποθετείται υπό το πρίσμα της διάγνωσης. Η διάγνωση απο-
τελεί το βασικό εργαλείο ταξινόμησης του πληθυσμού και καθορίζει την πρόσβαση του 
ανάπηρου ατόμου σε κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ οδηγεί και στην ετικετοποίησή του. Το 
ατομικό μοντέλο θεωρεί το άτομο ανίκανο ή περιορισμένο να αντεπεξέλθει στις υπο-
χρεώσεις του και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αναπηρία του (Oliver, 1996· 
Oliver, 2009b). 

Αντίθετα, το κοινωνικό μοντέλο αναδύθηκε από τη δράση των οργανώσεων των ανα-
πήρων και έχει την αφετηρία του στο κείμενο Οι θεμελιώδεις αρχές της Αναπηρίας της 
Ένωσης των κινητικά Ανάπηρων, σύμφωνα με τον Oliver (2009b). Η αναπηρία διαχω-
ρίζεται από την ατομική παθολογία και η ευθύνη μεταφέρεται από το άτομο στην κοι-
νωνία. Οι πρακτικές κοινωνικού αποκλεισμού στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην 
καθημερινότητα των ανάπηρων ατόμων αναδεικνύονται ως αιτία της αναπηρίας και όχι 
κάποια σωματική βλάβη. Μέσα από το κοινωνικό μοντέλο έχει αναδειχθεί η αναπηρία 
ως πολιτικο-κοινωνικό ζήτημα και κοινωνική κατασκευή και το μοντέλο αυτό στοχεύει 
στην ενδυνάμωση των αναπήρων για να διεκδικήσουν αλλαγές στις συνθήκες διαβίω-
σής τους, ενώ η αναπηρία προσεγγίζεται ως αποκλεισμός των αναπήρων από την κοι-
νωνική ζωή (Oliver, 2009a). 

Η επίδραση των μοντέλων αναπηρίας στην εκπαίδευση των αναπήρων 

Το ατομικό μοντέλο είχε καταλυτική επίδραση στην εκπαίδευση των ατόμων με ανα-
πηρία, διότι είχε λανθασμένα καλλιεργηθεί η νοοτροπία του διαχωρισμού των ανάπη-
ρων μαθητών από τους μη ανάπηρους. Ιδρύθηκαν ειδικά σχολεία για τους ανάπηρους 
μαθητές με προσωπικό ειδικής αγωγής και διαφορετικά αναλυτικά προγράμματα και η 
Ειδική Αγωγή υιοθετήθηκε ως ξεχωριστός κλάδος της εκπαίδευσης. Αργότερα, όμως, 
με την ανάπτυξη του κοινωνικού μοντέλου και τις δράσεις των κινημάτων των αναπή-
ρων αναδύθηκε η ανάγκη μετατόπισης του ενδιαφέροντος από την ατομική παθολογία 
προς την αναζήτηση των ανεπαρκειών του εκπαιδευτικού συστήματος και σταδιακά 
τονίστηκε το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να γίνουν δεκτά στη γενική αγωγή. 
Επομένως, με βάση την κοινωνική θεώρηση της αναπηρίας απαιτείται εκ βάθρων αλ-
λαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να γίνει περισσότερο ενταξιακό προς τους μα-
θητές με αναπηρία. 

Ένταξη και Ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα 
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Η δεκαετία 1970-1980 συνέβαλε καθοριστικά στη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών 
με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων 
ένταξη και ενσωμάτωση, παρόλο που στην ελληνική βιβλιογραφία είναι σχεδόν ταυτό-
σημοι, ενώ άλλοι επιστήμονες θεωρούν την ένταξη ως προϋπόθεση της ενσωµάτωσης. 
Ο όρος ένταξη (inclusion) αναδύθηκε το 1950 και 1960 και δηλώνει την τοποθέτηση 
κάποιου ατόμου ανάμεσα σε άλλους (Ζώνιου - Σιδέρη, 1998), ενώ ενσωμάτωση 
(integration) σημαίνει την πλήρη αφομοίωση του ατόμου από την ομάδα και την οι-
κειοποίηση των πολιτιστικών προτύπων της. Σύμφωνα με τον Τσιναρέλη (1993) ο όρος 
ένταξη σημαίνει την αποδοχή μιας θέσης μέσα σε μια ομάδα από ένα άτομο που διαθέ-
τει διαφορετικά κοινωνικά, βιολογικά, ψυχολογικά ή οικονομικά χαρακτηριστικά και 
την παροχή βοήθειας μέσα και έξω από την ομάδα για τη διατήρηση της θέσης του 
στην ομάδα. Ο ίδιος συγγραφέας ορίζει την ενσωμάτωση ως την αλληλοαποδοχή ενός 
ατόµου ή µιας οµάδας από ένα σύνολο (Τσιναρέλης, 1993). Στην εποχή μας κυριαρχεί 
η αντίληψη της ενσωμάτωσης, δηλαδή της συνύπαρξης των παιδιών µε ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες στη γενική τάξη µε τους υπόλοιπους μαθητές σε όλες τις εκπαιδευτι-
κές βαθµίδες (Zigmond, 2003). 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σύγχρονη τάση είναι η ανάπτυξη πολιτικής εν-
σωμάτωσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία (Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή/ Eurydice/ Eurostat, 1999-2000). Το 1994 διατυπώθηκε η αρχή της 
εκπαίδευσης για όλους με την Διακήρυξη της Σαλαµάνκα µε θέµα Αρχές, Πολιτική και 
Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή (United Nations, 1994). Επιπρόσθετα, μέσα από αυτή τη 
διακήρυξη αναδεικνύεται ο όρος συνεκπαίδευση (inclusion), ο οποίος στηρίζεται στην 
εκπαίδευση όλων των παιδιών σε ένα σχολείο και στον σεβασµό προς όλα τα παιδιά 
χωρίς διακρίσεις. Για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης σημαντικό ρόλο διαδραματί-
ζει η προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις εξατομικευμένες α-
νάγκες των μαθητών με αναπηρία. Η συνεκπαίδευση αποκτά κοινωνική και πολιτι-
στική διάσταση, αφού εµπεριέχει τη νοοτροπία µιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για ό-
λους. 

Η αναγκαιότητα της σχολικής ενσωμάτωσης 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζουν έντονο κοινωνικό απο-
κλεισμό, φοιτώντας σε ειδικές σχολικές δομές απομονωμένες από την υπόλοιπη σχο-
λική κοινότητα (Χατήρα, 2000). Το σχολείο έχει επιφορτιστεί με το ρόλο της ενσωμά-
τωσης που συνάδει με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες και δεξιότητες κάθε παιδιού, ώστε να συμβάλλει στην µαθησιακή, 
ψυχολογική και κοινωνική του ανάπτυξη. Έχει αποδειχθεί ότι η πρακτική της σχολικής 
ενσωµάτωσης αυξάνει τις ευκαιρίες αλληλεπίδρασης µε τα παιδιά που δεν αντιµετω-
πίζουν κάποια αναπηρία, δημιουργώντας κλίµα αποδοχής και αλληλοσεβασμού 
(Biklen, 1985). Επίσης, αυξάνει τις προοπτικές των παιδιών µε αναπηρίες για ανάπτυξη 
των κοινωνικών και γλωσσικών ικανοτήτων τους (Biklen, 1985). Ιδιαιτέρως σηµαντική 
είναι η άποψη ότι η Ειδική Αγωγή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της γενικής 
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εκπαίδευσης και όχι ως ξένη προς αυτή (Stainback & Stainback, 1987· The Council for 
Exceptional Children, 1987). Η σύγχρονη τάση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι να εντάσσονται τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, παρέχοντας 
στους εκπαιδευτικούς υποστήριξη από άποψη προσωπικού και εξοπλισμού (Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, 1997). Επομένως, έχει παγιωθεί το ενδιαφέρον για τη σχολική ενσωµά-
τωση ως ένα από τα κυριότερα θέµατα στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό των ευρω-
παϊκών χωρών. 

Μοντέλα εκπαιδευτικής ένταξης 

Οι διάφορες πρακτικές ισότιμης συνεκπαίδευσης οδήγησαν στη δημιουργία μοντέλων 
ως εναλλακτικές επιλογές σε μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να καταστεί το 
σχολικό περιβάλλον περισσότερο ενταξιακό. Από αυτά τα σημαντικότερα μοντέλα εί-
ναι (Gildner & Zionts, 1997): 

1)  Τοποθέτηση σε τάξη γενικού σχολείου με υποστήριξη σε τμήμα ένταξης. 

2) Τοποθέτηση σε τάξη γενικού σχολείου με υποστήριξη από έναν περιπατητικό ειδικό 
(peripatetic teacher), ο οποίος είναι ειδικός παιδαγωγός και υπηρετεί στα Κέντρα Δια-
φοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ή σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. 

3) Συμβουλευτικό μοντέλο (consultative model) ή τοποθέτηση σε τάξη γενικού σχο-
λείου με υποστήριξη από ειδικό παιδαγωγό. Η εφαρμογή του συμβουλευτικού μοντέ-
λου από τους ειδικούς παιδαγωγούς των τμημάτων ένταξης στο ελληνικό γενικό δημο-
τικό σχολείο πραγματοποιήθηκε μετά την υπογραφή σχετικής απόφασης (ΦΕΚ.1319-
Β-10-10-2002). Το συμβουλευτικό μοντέλο (consultation model) θεωρείται το πιο επι-
τυχημένο μοντέλο πλήρους ένταξης παιδιών με δυσκολίες μάθησης, καθώς σύμφωνα 
με αυτό, ο ειδικός παιδαγωγός συνεργάζεται με τον γενικό παιδαγωγό στη διδασκαλία 
μαθημάτων, στη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών, στις διαγνωστικές αξιο-
λογήσεις και στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού. 

4) Τοποθέτηση σε τάξη γενικού σχολείου με ταυτόχρονη υποστήριξη από ειδικό παι-
δαγωγό (όλα τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης σε μια τάξη) ή ειδικό παιδαγωγό και 
μέλος παραϊατρικού προσωπικού. Το μοντέλο αυτό δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. 

5) Τοποθέτηση σε τάξη γενικού σχολείου με ελάχιστες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η 
υλοποίηση αυτού του μοντέλου προϋποθέτει την προηγούμενη υποστήριξη του παιδιού 
με δυσκολίες μάθησης με κάποιο άλλο από τα προαναφερθέντα μοντέλα ένταξης και 
ισότιμης συνεκπαίδευσης. 

Κοινωνική ενσωμάτωση των ατόµων µε αναπηρίες 

Για την ολοκλήρωση της σχολικής ενσωμάτωσης απαιτείται η κοινωνική ενσωµάτωση 
των ατόμων με αναπηρία, η οποία υλοποιείται μέσω της κοινωνικοποίησης του ατόμου 
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και ξεκινά από την εκπαίδευση και τη λειτουργική αποκατάσταση και ολοκληρώνεται 
µε την επαγγελµατική αποκατάσταση. Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Κοινωνική Ενσωµάτωση (ΕΣΔΕΝ) των ατόµων µε αναπηρία το Σύνταγμα προβλέπει 
ότι τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν των µέτρων που εξασφα-
λίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας (Υπ. Εσωτερικών, 2007). Οι βασικοί τοµείς 
δράσης για την υποστήριξη των ατόµων µε αναπηρία είναι: 1) Κοινωνική και οικονο-
µική υποστήριξη στο άτοµο, στην οικογένεια και στο ευρύτερο περιβάλλον, 2) Παροχή 
συµβουλευτικής για κοινωνική ενσωμάτωση, 3) Λειτουργία ξενώνων για άτομα με κι-
νητικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυσκολίες, 4) Λειτουργία Κέντρων Ηµέρας, 5) Α-
ποϊδρυµατοποίηση των ατόµων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, 6) Ενίσχυση για αυ-
τόνοµη διαβίωση και τήρηση των κανόνων υγιεινής - Εκμάθηση κανόνων κοινωνικής 
συµπεριφοράς, 7) Ευαισθητοποίηση και σωστή ενηµέρωση των εθελοντικών οργανώ-
σεων για τα άτοµα µε αναπηρία, 8) Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για µόνιµη απα-
σχόληση των ατόµων µε αναπηρία που καταρτίζονται επαγγελµατικά, 9) Ίδρυση και 
λειτουργία τράπεζας πληροφοριών, 10) Σύσταση Μητρώου για τα άτοµα µε κινητικές 
δυσκολίες και αισθητηριακά προβλήµατα. 

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες 

Η Οικουμενική Διακήρυξη του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου εγκαινίασε 
το διεθνές πλαίσιο κατοχύρωσης κοινωνικών δικαιωμάτων προστασίας των ατόμων με 
αναπηρία και συµπληρώθηκε µε τον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το δικαίωµα των ατόµων 
µε αναπηρία στην αυτονοµία και στην κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη, σύμφωνα 
με το Υπουργείο Εσωτερικών (2007). Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την 
αναγνώριση του κοινωνικού δικαιώµατος για ισότιµη συµµετοχή κάθε αποκλεισµένου 
ατόμου στην κοινωνική και οικονοµική ζωή. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµ-
φωνεί µε την Επιτροπή σε παρακάτω σημεία για το σκοπό αυτό (Κουκιάδης, 2002): 1) 
Να καταστεί η εργασιακή απασχόληση δικαίωμα για όλους χωρίς περιορισμούς, 2) Ε-
ξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος και πόρων για αξιοπρεπή διαβίωση, 3) Αντιμετώ-
πιση των μειονεκτημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος, 4) Διατήρηση της οικογε-
νειακής αλληλεγγύης και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, 5) Εξασφάλιση 
καλών συνθηκών διαβίωσης για όλους, 6) Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε υπηρε-
σίες και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών: στις μεταφορές, στην υγειονομική περί-
θαλψη, στον πολιτισμό, στην αναψυχή και στο νομικό τομέα. 

Τα υπουργεία σε συνεργασία µε τη Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες συνέγρα-
ψαν ένα κείμενο που παρουσιάζει τις ακόλουθες πολιτικές για την κοινωνική ενσωµά-
τωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 2002):  

1) Προωθείται η συνεργασία µεταξύ φορέων επιχειρηµατικότητας για την πληροφό-
ρηση και τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες για δηµιουργία επιχειρήσεων και 
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επίσης, επιχορηγούνται νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ειδικών κοινωνικών οµάδων. Α-
ναπτύσσονται βρεφονηπιακοί σταθµοί για τη φιλοξενία παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε 
50 από αυτούς. Ελήφθησαν μέτρα για εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας, με στόχο 
την αποτροπή εξόδου από την αγορά εργασίας. 

2) Δημιουργούνται τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων µε οργανικά ή ψυ-
χικά προβλήµατα χωρίς οικονοµική ευχέρεια. Παρέχεται οικονοµική ενίσχυση σε ά-
τοµα µε βαριά αναπηρία, τυφλούς και κωφούς, επίδοµα τετραπληγικών/παραπληγικών 
ασφαλισµένων του δηµόσιου, επίδοµα βαριάς νοητικής υστέρησης κάτω του 30 IQ. 
Από τον ΟΑΕ∆ επιδοτούνται νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες για ένταξη στην αγορά ερ-
γασίας διάρκειας 16 µηνών και παρέχεται κάρτα µετακίνησης στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς. 

3) Εφαρμόζονται πολιτικές πρόσβασης στην εκπαίδευση με άτοµα µε ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες που φοιτούν σε γενική τάξη ή σε τµήµατα ένταξης µέσα σε γενικά ή 
ειδικά σχολεία ή σπανιότερα με κατ’ οίκον διδασκαλία. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσέγγιση της αναπηρίας μέσα από τα δύο βασικά μο-
ντέλα της και καταλήξαμε στο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο τονίζει το δικαίωμα των 
παιδιών με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
στην κοινωνία. Επίσης, το συνδέσαμε με την εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση 
των αναπήρων. Διαχωρίσαμε τους όρους ένταξη και ενσωμάτωση και διαπιστώσαμε ότι 
στις μέρες μας στην Ευρώπη κυριαρχεί η τάση ενσωμάτωσης των παιδιών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη με ανάπτυξη πολιτικών ενσωμάτωσης. Στη συ-
νέχεια, εξετάσαμε την αναγκαιότητα της σχολικής ενσωµάτωσης για την προετοιμασία 
των παιδιών να αποκτήσουν στην κοινωνία δεξιότητες ζωής. Παρουσιάσαμε τα μο-
ντέλα ένταξης και ισότιμης συνεκπαίδευσης με εξέχον το συμβουλευτικό μοντέλο ως 
το πλέον επιτυχημένο μοντέλο πλήρους ένταξης παιδιών με δυσκολίες μάθησης. Τέλος, 
αναδείξαμε την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόµων µε αναπηρίες και παρουσιάσαμε 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το σκοπό αυτό. 

Βιβλιογραφία 

[Απόφ.-ΦΕΚ.1319-Β-10-10-2002]. Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγω-
γής και τα Τμήματα Ένταξης. 

Bernard, A. (2011). Αναπηρία και πολιτική της ενσωμάτωσης. Το ζήτημα της προ-
σαρμογής στο περιβάλλον, στο Ν. Παπαχριστόπουλος & Κ. Σαμαρτζή (επιμ.), 
Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός. Πάτρα: Opportuna. 

193/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016

http://www.biblionet.gr/com/7927/Opportuna


Biklen, D. (1985). Achieving the complete school. Strategies for effective mainstream-
ing. NY: Teachers College Press. 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (2002). Άτομα με αναπηρίες: Κύρια ευρήµατα 
της Έρευνας του 2002 και ενδεικτική καταγραφή µέτρων πολιτικής για ΑµεΑ. 
(Διαθέσιμο on line: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/gr_disab_gr.pdf, 
προσπελάστηκε στις 12/11/2015). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1997). Οι αριθµοί – κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Eurydice/ Eurostat (1999-2000). Αριθμοί-κλειδιά της εκπαίδευ-
σης στην Ευρώπη. (Διαθέσιμο on line: http://eacea.ec.europa.eu, προσπελάστηκε 
στις 13/11/2015). 

Ζώνιου–Σιδέρη, Α. (1998). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους - Μια ψυχοπαιδαγω-
γική προσέγγιση της ένταξης (Ι΄ έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Gildner, J. & Zionts, L. (1997). Planning for inclusion in an elementary setting. In Zi-
onts, Paul (ed). Inclusion strategies for students with learning and behavior 
problems. Perspectives, experiences and best practices (Chapter 5, pp. 101-
115). U.S.A.: Pro-ed. 

Κουκιάδης, Ι. (2002). Αναπηρία και Κοινωνικός Αποκλεισµός. Συνέδριο µε θέµα: 
«Αναπηρία και Κοινωνικός Αποκλεισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ώρα για αλ-
λαγή, εργαλεία για την αλλαγή». Διοργανώθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Α-
ναπηρίες, Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2002. 

Marks, D. (1999). Disability, controversial debates and psychosocial perspectives. 
London: Routledge. 

Oliver, M. (1996). A sociology of disability or a disablist sociology? In L. Barton 
(Eds.), Disability and society: Emerging issues and insights. London- New 
York: Longman. 

Oliver, Μ. (2009a). Αναπηρία και Πολιτική (επιμ. Γ. Καραγιάννη). Αθήνα: Επίκεντρο. 

Oliver, M. (2009b). Understanding Disability: From Theory to Practice. New York: 
Palgrave Macmillan. 

194/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/gr_disab_gr.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/


Παπαχριστόπουλος, Ν. & Σαμαρτζή, Κ. (επιμ.) (2011). Υγεία, ασθένεια και κοινωνι-
κός δεσμός. Πάτρα: Opportuna. 

Stainback, W., & Stainback, S. (1987). Integration versus cooperation: A commentary 
on “Educating children with learning problems: A shared responsibility. Excep-
tional Children, 54, 66-68. 

The Council for Exceptional Children (1987). The CEC Policy Manual, Reston. 

Τσιναρέλης, Γ. (1993). Η ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Μύθοι και πραγμα-
τικότητα. Επειδή η διαφορά είναι δικαίωµα, 46-47, 18-29, Θεσσαλονίκη: Εται-
ρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος. 

Υπουργείο Εσωτερικών (2007). Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία. (Διαθέσιμο on line: 
https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635188154591417260.pdf, προσπελάστηκε 
στις 15/11/2015). 

United Nations (1994). World Conference on Special Needs Education: Access and 
Quality. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs 
Education. 7-10 June, Salamanca. 

World Health Organization (1980). International Classification for Impairments, Dis-
abilities and Handicaps. A manual of classification relating to the consequences 
of disease. Geneva: WHO. 

Χατήρα, Π. (2000). Κλινική Ψυχολογική Παρέµβαση στο παιδί και στον έφηβο µε 
βαρύ και χρόνιο νόσηµα. Αθήνα: Ζήτα. 

Zigmond, N. (2003). Where Should Students with Disabilities Receive Special 
Education Services? Is One Place Better Than Another? The Journal of Special 
Education, 37 (3), 193-199. 

195/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016

http://www.biblionet.gr/book/172299/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1,_%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/172299/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1,_%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/7927/Opportuna
https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635188154591417260.pdf


Σκιαγραφώντας τον Κριτικό Μουσικό Γραμματισμό 

Σαρρής Δημήτριος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.16, Υποψήφιος Διδάκτορας  

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων  
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 

Περίληψη 

Τί είναι και πως μπορεί να χρησιμεύσει στην εκπαίδευση ο «κριτικός μουσικός γραμ-
ματισμός»; Στην εργασία μας γίνεται ένα αρχικό εγχείρημα σκιαγράφησης ενός όρου 
με μεγάλο δυνητικά εύρος θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων. Ωστόσο, η 
γνώση των σχετιζόμενων επιστημονικών πεδίων δίνει τη δυνατότητα στον μελετητή 
εκπαιδευτικό να επιλέξει τα μεθοδολογικά του εργαλεία, ώστε να θέσει κριτικά ερω-
τήματα και να οδηγηθεί σε κριτικές απαντήσεις σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης για 
τη μουσική. Κυρίως όμως δίνει αφορμές για μια γόνιμη επιστημονική συζήτηση, που 
φαίνεται να είναι στην αρχή της και συμβαδίζει με την γενικότερη αναζήτηση της σύγ-
χρονης εκπαίδευσης για έναν κριτικά σκεπτόμενο άνθρωπο. 

Λέξεις-Kλειδιά: γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός, κριτικός μουσικός γραμματι-
σμός, μουσική, εκπαίδευση. 

Εισαγωγικά: Προς ένα κριτικό μουσικό γραμματισμό 

Ο κριτικός μουσικός γραμματισμός διεθνώς δείχνει να μην έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε 
να εισάγεται εύκολα στην διδακτική καθημερινότητα. Ωστόσο, δύσκολα θα αρνηθεί 
κανείς τη σημασία του, ιδιαίτερα μπροστά στο επιχείρημα ότι οδηγεί την εκπαιδευτική 
διαδικασία ένα βήμα πέρα από τον τυπικό «μουσικό γραμματισμό», καλλιεργώντας 
δεξιότητες «αυτοανάπτυξης» και «νοηματοδοτημένης» δημιουργίας, στο σύγχρονο εκ-
παιδευτικό και πολιτισμικό τοπίο (Dwyer 2010, Berbard 2015).  

Δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει ευθεία αναφορά στον όρο «κριτικός μουσικός γραμ-
ματισμός», για να ανακαλύψουμε την «αγωνία» της εκπαίδευσης να κατακτήσει την 
κριτική συλλογιστική σε θέματα μουσικού γραμματισμού. Υπάρχει, για παράδειγμα, 
ένας αρκετά μακροβιότερος «συγγενικός» κριτικός γραμματισμός (Semali - Watts 
Pailliotet 1998, Goodman 2003), αυτός των «μέσων» (media), σαφώς πιο ανεπτυγμένος 
στις μέρες μας. Ανεπτυγμένος, προφανώς από μια αναγκαιότητα απέναντι στη ραγδαία 
ανάπτυξη των μέσων και του ρόλου τους στη ζωή μας, σε ένα πλαίσιο ευρύτερης ανά-
πτυξης των γραμματισμών γύρω μας (UNESCO 2013:46). Ο «κριτικός γραμματισμός 
στα μέσα» (Chlapoutali-Dinas 2014), ή «κριτικός ‘μιντιακός’ γραμματισμός» (Σοφός 
2010), ή σε μια σπάνια αλλά ακριβή απόδοση «κριτικός μεσικός γραμματισμός» (Εν-
δεικτικά: Παρασκευά 2007) (critical media literacy), αναφέρεται σε ό,τι έχει γενικό-
τερα αποκληθεί «κριτικό κοινό» (critical audience (Stevenson 2002:75)), που είναι εκ-
παιδευμένο να κατανοεί κριτικά τα οπτικοακουστικά θεάματα, συνεπώς και τη μου-
σική.  
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Η μουσική μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί με κριτικό πνεύμα μέσα από την ιστορία 
της. Ο «δυτικός κόσμος» εκπαιδεύει εδώ και χρόνια το μουσικό κοινό του στην «εκτί-
μηση της μουσικής» (Hugh Miller 1961), στα «ανεξερεύνητα ‘γιατί’» της (Ferguson 
1969), ενώ στις μέρες μας σπουδάζουμε την «απόλαυση της μουσικής» (Ενδεικτικά: 
Machlis-Forney 1996). Συνδέεται έτσι η μουσική με τα ιστορικά γεγονότα και σε ένα 
βαθμό οδηγεί σε μια «κριτική ακρόαση» («critical listening», Hugh Miller 1961:2). Η 
σύνδεση αυτή συμβάλλει σε μια κριτική κατανόηση της μουσικής, αναδεικνύοντας συ-
σχετισμούς, δυναμικές, σκοπιμότητες, προτεραιότητες, συμφέροντα και επιπτώσεις της 
μουσικής, πέρα από την αισθητική της διάσταση.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η «Ιστορία της Μουσικής» αυτούσια, προβαίνει σε κριτικές 
αποτιμήσεις των γεγονότων που καταγράφει, όπως για παράδειγμα - από την ελληνό-
γλωσση βιβλιογραφία - η «Ιστορία της Μουσικής» του γάλλου Ε. Vuillermoz (1996). 
Το έργο αυτό διαπνέεται ολόκληρο από την οπτική και τις απόψεις ενός «γάλλου συγ-
γραφέα» σε σχέση με τη μουσική της χώρα του, με ενδιαφέρουσες κριτικές αναλύσεις, 
που, όμως, δεν είναι του παρόντος να παρατεθούν ως παραδείγματα. Διαβάζοντας κα-
νείς την Ιστορία από τα κείμενα κάποιου που έχει διάθεση να είναι κριτικός, κινείται 
προς την κατεύθυνση του κριτικού μουσικού γραμματισμού, χωρίς βέβαια να έχει ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, όπως θα αναφερθεί παρακάτω.  

Χρειάζεται επιπρόσθετα να γίνει κατανοητό ότι το ιστορικό κείμενο είναι έργο ενός 
συγκεκριμένου ανθρώπου και μπορεί να υπόκειται σε υποκειμενικές κρίσεις. Χρειάζε-
ται δηλαδή ένας «κριτικός ιστορικός γραμματισμός» («critical historical literacy» (Εν-
δεικτικά: Millard 2013)), που αποτελεί ένα διαφορετικό κομμάτι για διδασκαλία. Όμως 
η Ιστορία της Μουσικής εξακολουθεί να είναι μια δυνάμει πηγή κριτικού μουσικού 
γραμματισμού, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι μπορούμε να αντιπαραθέσουμε την 
ιστορική καταγραφή του ίδιου γεγονότος από διαφορετικούς συγγραφείς και να προ-
βούμε σε κριτικά συμπεράσματα. Σήμερα, ως πρακτική, συναντούμε πλέον τη σύνδεση 
μουσικής και ιστορίας ως μεθοδολογία ανάδειξης του κριτικού μουσικού γραμματι-
σμού, μέσα από ένα πλαίσιο διερεύνησης της ιστορίας που περιστοιχίζει τη μουσική, 
τους στίχους της, τον/την δημιουργό κ.λπ. Οι μαθητές/τριες επιχειρούν να ανακαλύ-
ψουν οι ίδιοι την «Ιστορία» της μουσικής που εξετάζουν και εξάγουν τα δικά τους συ-
μπεράσματα. (Heafner, κ.α. 2014:122).  

Ειδικότερα στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, στοιχεία που οδηγούν σε μία σύνδεση 
της «κριτικής θεωρίας» με τη μουσική, έχουν εκδοθεί ήδη αρκετά παλιότερα. Μια 
σειρά αποδόσεις κειμένων του Adorno, ο οποίος εκτός από θεωρητικός του πολιτισμού 
υπήρξε και συνθέτης μουσικής, ανέδειξαν μέσα από μια ολόκληρη σχολή, την λεγό-
μενη «σχολή της Φραγκφούρτης» τη σύνδεση της μουσικής με την μαζική κουλτούρα 
και την πολιτισμική βιομηχανία (Adorno 1984, 1997, 2000). O Adorno, και η «φιλο-
σοφία της μουσικής» του έχουν μέχρι στις μέρες μας ενδιαφέρον, έπειτα από περισσό-
τερο από μισό αιώνα (Adorno 2012). Βέβαια ως στις μέρες μας έχει αναπτυχθεί και ένα 
μεγάλο μέρος βιβλιογραφίας και μελετών που έπονται της σχολής αυτής, που δεν πα-
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ρουσιάζονται στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός που θα ανα-
ζητήσει στοιχεία που οδηγούν σε μια κριτική αποτίμηση της παρουσίας της μουσικής 
στην καθημερινότητά μας, θα εντοπίσει στην παρελθούσα ελληνόγλωσση βιβλιογρα-
φία αρκετά έργα που θα φανούν χρήσιμα, τα οποία όμως δε θα μπορούσαν να παρου-
σιαστούν στο εύρος της παρούσης εργασίας, αλλά θα γίνουν μόνο κατά περίσταση α-
ναφορές. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις όπου έχουμε εμμέσως συγγενικά πεδία τα 
οποία στη συνέχεια μπορούν να συνδεθούν με την εμφάνιση του κριτικού μουσικού 
γραμματισμού απεικονίζονται, σε μια χρονοσειρά, στο σχήμα 1.  

 

Σχήμα 1: εμμέσως συγγενικά πεδία, διαχρονικά 

Κριτική Εκπαίδευση και Κριτικός Μουσικός Γραμματισμός 

Τί είναι, λοιπόν, ο «κριτικός μουσικός γραμματισμός»; Τόσο η «μουσική», όσο και ο 
«γραμματισμός», αν και έννοιες κορυφαίου ενδιαφέροντος, περιστοιχίζονται από πλη-
θώρα ορισμών και συνθέσεις αυτών, οπότε δεν είναι εύκολο να οριστούν άπαξ. Δεν 
εξαιρείται λοιπόν από τη δυσκολία ορισμού ούτε ο «μουσικός γραμματισμός», ούτε 
βέβαια ο «κριτικός μουσικός γραμματισμός», παρόλο που, όπως επισημαίνεται εδώ, 
μας οδηγούν σε άκρως ενδιαφέροντες, επίκαιρους και σημαντικούς για την εκπαίδευση 
χώρους.  

Κάπως απλοποιητικά, η Ray (2015) που επιχείρησε να διδάξει «κριτικό μουσικό γραμ-
ματισμό» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον ορίζει ως «την ικανότητα κατανόησης του 
τρόπου που η μουσική - με ή χωρίς κείμενο - μεταφέρει, μεταμορφώνει και ανατρέπει 
ιδέες σχετικά με την ανθρώπινη ταυτότητα». Συσχετίζει, δε, το μουσικό γραμματισμό 
με πανεπιστημιακά μαθήματα μουσικής σχετικά με το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τη 
βία, την ταυτότητα. Τον θεωρεί επίσης δυνατότητα προσέγγισης θεμάτων τάξεων 
(classes) όχι μόνο στις μέρες μας αλλά και διαχρονικά.  

Στον ορισμό της Ray, υπάρχει μια προφανής σύνδεση της διδασκαλίας με «διαδικασίες 
συνειδητοποίησης» του εκπαιδευόμενου σε θέματα τάξης, φύλου, ταυτότητας και άλ-
λων συναφών θεμάτων. Σε μια αρκετά παλιότερη αναφορά διαβάζουμε ότι «οι μαθητές 
όλων των ηλικιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους νοημοσύνη για να 
απομυθοποιήσουν και να αποκρυπτογραφήσουν τους τρόπους με τους οποίους έβλεπαν 
τους εαυτούς τους και τον περίγυρό τους». Στην αναφορά αυτή προτείνεται μια διαδι-
κασία όπου «δάσκαλοι και μαθητές συγκεντρώνουν την προσοχή τους πάνω στα πραγ-

198/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



ματικά προβλήματα. Ένας είναι ο στόχος τους: με τον συνδυασμό στοχασμού και δρά-
σης να θέσουν σε λειτουργία την κριτική τους συνείδηση». Πρόκειται για μια συμπύ-
κνωση των ιδεών του « Rousseau του 20ου αιώνα» (Bhattacharya 2011), όπως έχει α-
ποκληθεί ο εισηγητής της κριτικής εκπαίδευσης Paulo Freire, στο προλογικό σημείωμα 
του Θ. Γέρου, στο έργου του «Η αγωγή του καταπιεζόμενου» (1974).  

Ως μια συνέχεια της κριτικής εκπαίδευσης, ο κριτικός μουσικός γραμματισμός, στο 
βαθμό που στοχεύει σε διαδικασίες συνειδητοποίησης από τον μαθητή, συνδέεται ά-
μεσα με την έννοια «conscentisation», που εισάγει ο Freire, ως τη «διαλεκτική ένωση 
ανάμεσα στη συνείδηση και στον κόσμο». Ο όρος αποδόθηκε ως «κριτική συνειδητο-
ποίηση» και αφορά στην διαδικασία η οποία επιτελείται όταν «η συνειδητοποίηση προχω-
ρήσει πέρα από την κατανόηση ενός δεδομένου και το τοποθετήσει κριτικά μέσα στο σύ-
στημα σχέσεων της ολότητας» (Γέρου 1974:11). Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ολόκληρο 
θεωρητικό πλαίσιο που εισάγει ο Freire, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει, μέσα από 
το γενικό πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, στο ειδικό πλαίσιο του κριτικού μουσι-
κού γραμματισμού (Σχήμα 2).  

 
Σχήμα 2: «διαδικασίες συνειδητοποίησης» στην εκπαίδευση και τη μουσική 

Στο πλαίσιο αυτό δεσπόζουν δυο ακόμη όροι, η «κωδικοποίηση» (codification) και η 
«αποκωδικοποίηση» (decodification), (Στο πρωτότυπο: «κωδίκωση» και «αποκωδί-
κωση» ή «αποκρυπτογράφηση» (Γέρου 1974:20)). Η «κωδικοποίηση» περιγράφει τις 
καταστάσεις που ζούμε καθημερινά χωρίς να τις γνωρίζουμε «σε όλο τους το βάθος». 
Στην εργασία μας κάθε πράξη π.χ. ακρόασης μουσικής, ως κάτι που απλά γίνεται, χωρίς 
περεταίρω ανάλυση, είναι στο στάδιο της «κωδικοποίησης». Η «αποκωδικοποίηση» 
είναι μια διαδικασία που οδηγεί στην «κριτική συνειδητοποίηση», σε τέσσερα στάδια, 
που ο Γέρου (1974) συνοψίζει ως εξής:  

α) Περιγραφή των στοιχείων που συνθέτουν το σύνολο της «κωδικοποίησης». Στον 
κριτικό μουσικό γραμματισμό, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να είναι ένας μουσικός 
ραδιοφωνικός σταθμός, ένας ακροατής μουσικής από το ραδιόφωνο, αλλά και πολλές 
άλλες σύγχρονες μορφές αναπαραγωγής και ακρόασης μουσικής, που δημιουργούν οι 
νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες.  

β) Θεμελίωση σχέσεων συνείδησης με το εξεταζόμενο αντικείμενο. Στο παράδειγμά 
μας, συνειδητοποιείται η σχέση του ακροατή με τον ραδιοφωνικό σταθμό, τους παρά-
γοντες που διαμορφώνουν τη μουσική, τους ανθρώπους του ραδιοφώνου, ενδεχομένως 
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και τους μουσικούς που δημιούργησαν τη μουσική. Το σύνολο της διαδικασίας δεν 
είναι μια απλή διαδικασία εκπομπής – ακρόασης μουσικής, αλλά μια συνειδητή σχέση 
με παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαδικασία αυτή. 

γ) Αντίληψη της κατάστασης «ως δόμημα, όπου τα διάφορα στοιχεία είναι στενά 
συνυφασμένα σε ένα ενιαίο σύνολο». Στο παράδειγμά μας, υπάρχει το δίκτυο που συν-
δέει τον δημιουργό με το ραδιοφωνικό σταθμό, τις λίστες και τους καταλόγους δη-
μιουργών, των κυρίαρχων προτιμήσεων και των επιλογών που διαμορφώνουν το ακρό-
αμα, που με συγκεκριμένες διαδικασίες επιλέγει τελικά να ακούσει ο ακροατής. Στο 
«δόμημα» αυτό ενδέχεται να ανακύπτουν κι άλλα στοιχεία, για να ολοκληρωθεί, όπως 
ο ρόλος των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης και άλλων συμμέτοχων στο δίκτυο. 

δ) «Αποκωδικοποίηση» της κατάστασης, μέσα από την ενίσχυση της κριτικής αντί-
ληψης. Για παράδειγμα απαντούνται ερωτήματα κριτικού χαρακτήρα, όπως, «γιατί αυ-
τός ο καλλιτέχνης κι όχι άλλος;», «Γιατί αυτή η μουσική και όχι άλλη;», «Γιατί προ-
βάλλεται, σχολιάζεται, προωθείται κ.λπ. με αυτό τον τρόπο και όχι με άλλο;», «Τι επι-
πτώσεις έχουν για μένα οι επιλογές των άλλων;», «Ποιος ωφελείται από συγκεκριμένες 
επιλογές και ποιος όχι;» κ.λπ. 

Η διαδικασία αυτή, διατυπωμένη τη δεκαετία του ’70 από τον Freire ενέπνευσε και 
συμπορεύτηκε με τη γενικότερη εξέλιξη της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση. Δεκα-
ετίες μετά, προκειμένου να δοθεί μια χρηστική περιγραφή ενός πολύ σχετικού όρου, 
του «κριτικού αναστοχασμού» (critical reflection), βλέπουμε ότι εντοπίζονται τρία 
στάδια, σε μια πορεία όμοια με αυτή που μας έδωσε αρχικά ο Freire.  

Τα στάδια είναι (α) το «περιγραφικό» (description) κατά το οποίο γίνεται περιγραφή 
της κατάστασης με μια πρώτη αποτίμηση των προσωπικών μας εκτιμήσεων γι’ αυτήν 
(β) το «αναλυτικό» (analytical) κατά το οποίο γίνεται μια ενοποίηση των πρώτων κα-
ταγραφών και μια αποτίμησή τους ως δεδομένα, που θα μπορούσαν όμως να είναι και 
διαφορετικά, οπότε εξετάζουμε υποθετικά και άλλες εκδοχές και τέλος (γ) και το «κρι-
τικό» (critical), κατά το οποίο αποκαλύπτονται τα αίτια της κατάστασης, ελέγχονται οι 
υποθέσεις εργασίας και αποτιμάται ο τρόπος αξιοποίησής τους στο μέλλον (Brookfield 
1990, 1995, Kenny 2010, Mezirow 1990) (Σχήμα 3).  

 
Σχήμα 3: εξέλιξη θεωρητικού πλαισίου 

Ο M. Bynham (2000:25), συνδέει τις απόψεις του για τον γραμματισμό με τις απόψεις 
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του Freire επικαλούμενος τη φράση του τελευταίου «η ανάγνωση του κόσμου προη-
γείται πάντοτε της ανάγνωσης της λέξης» (Freire & Macedo 1987). «Η ανάγνωση με 
αυτή την έννοια», εξηγεί ο Baynham «αναφέρεται στην άντληση νοήματος από ένα 
κείμενο και αποτελεί ενεργητική διαδικασία αποκωδικοποίησης και ερμηνείας εκ μέ-
ρους του αναγνώστη. (…) Μπορούμε να αποκωδικοποιούμε και να ερμηνεύουμε τον 
κόσμο με τον ίδιο τρόπο που αποκωδικοποιούμε μια ερμηνεύουμε ένα γραπτό κείμενο, 
(…) η κριτική ανάγνωση μπορεί να προηγείται της άντλησης νοήματος από ένα γραπτό 
κείμενο. (…) Κυριολεκτικά δεν μπορείς να διαβάσεις χωρίς να εμπλέξεις στη διαδικα-
σία αυτή την προηγούμενη γνώση σου για τον κόσμο» (Baynham 2000:25-26).  

Οι δύο αυτές «αναγνώσεις» εμπεριέχουν την διαδικασία «μετάβασης» από τον λειτουρ-
γικό γραμματισμό στον κριτικό γραμματισμό. Το έργο του Baynham σε ό,τι αφορά τον 
κριτικό γραμματισμό διατρέχεται από την ιδέα ότι η διάσταση του γραμματισμού αυ-
τού υπεισέρχεται με «τη μετατόπιση από το γραμματισμό-ως-πρόβλημα στον προβλη-
ματισμό-περί-γραμματισμού». Λειτουργικός και κριτικός γραμματισμός βρίσκονται σε 
«σχέση συμπληρωματική ή προσθετική. Η λειτουργική διάσταση θέτει ζητήματα κοι-
νωνικού στόχου σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα χρήσης» και «η κριτική διάσταση 
προσφέρει ένα μετα-επίπεδο κριτικής συνειδητότητας, τόσο γλωσσικής όσο και κοινω-
νικής» (Baynham 2000:19).  

Κάνοντας την σχετική αναγωγή των προηγουμένων στην Μουσική, υπό την διάκριση 
αυτή του Baynham, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος γνώσης που συμβάλλει στην κα-
τανόηση του «κόσμου της μουσικής» πριν ακόμη φτάσουμε στο μουσικό ανάγνωσμα. 
Δεν πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο ότι για την «ανάγνωση» του «κόσμου της μουσι-
κής», έχουν προηγηθεί κάποιες εκδοτικές προσπάθειες μερικές εκ των οποίων αναφέ-
ρονται κυριολεκτικά στον «κόσμο της μουσικής» (Pikla 1985, O’ Brian 2002). Μέσα 
από ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων, μπορούμε να εντοπίσουμε έργα, από τα 
οποία αναφέρουμε ενδεικτικά εκδόσεις σχετικά με την έννοια της «ταυτότητας» (εν-
δεικτικά: Χριστάκης 1999), του «έργου» (ενδεικτικά: Goehr 2005) και της διαδικασίας 
της «μουσικής δημιουργίας» (χαρακτηριστικά έργα: Small 1983, 2010), που κάνουν 
φανερό ότι ήδη τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’80, στην ελληνική βιβλιογραφική 
πραγματικότητα εξετάζεται κριτικά ο «κόσμος της μουσικής», πριν φτάσουμε στα 
«κείμενα της μουσικής», όπως θα πρότεινε ο Freire.  

Καθώς δεν είναι στις προθέσεις της παρούσης εργασίας να αναφερθεί κριτικά στον 
περιορισμένο αλλά σημαντικό βιβλιογραφικό αυτό ελληνόγλωσσο πλούτο, προχω-
ρούμε στη σύνδεση του γενικότερου σχήματος που παρουσιάζει ο Bynham για τον 
γραμματισμό, με τις όψεις του μουσικού γραμματισμού. Πώς λοιπόν θα εμπλέξουμε 
την «προηγούμενη γνώση μας για τον (μουσικό) κόσμο», όπως προτρέπει επικαλούμε-
νος τον Freire o Baynham, πριν «διαβάσουμε» τη μουσική; Σε κάθε περίπτωση, η λέξη 
«διαβάσουμε», έχει μια ευρεία έννοια και αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες πρόσλη-
ψης, «ανάγνωσης» της μουσικής, ως μια διαδικασία «διαβάσματος». Μια διαδικασία 
δηλαδή, όπου, είτε με νότες, είτε χωρίς νότες, είτε με κείμενο, είτε χωρίς κείμενο, είτε 
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με στίχους, είτε χωρίς στίχους, αντιμετωπίζουμε τη μουσική ως ένα «κείμενο», το ο-
ποίο περιστοιχίζεται από έναν ολόκληρο κόσμο, που καλούμαστε να μην αγνοήσουμε, 
αλλά να τον συσχετίσουμε κριτικά με αυτό. Ο κόσμος αυτός είναι το «δόμημα», που 
ανέφερε ο Freire, είναι το «συγκείμενο», που επικαλείται ο Bynham (2000), είναι όλο 
εκείνο το πλαίσιο, του οποίου η γνώση μας οδηγεί στον «κριτικό γραμματισμό». Ε-
πειδή όμως μιλάμε για τον «κόσμο της μουσικής», πρόκειται για τον «κριτικό μουσικό 
γραμματισμό». Ο «κριτικός μουσικός γραμματισμός», λειτουργεί συμπληρωματικά σε 
έναν «λειτουργικό μουσικό γραμματισμό», δηλαδή σε έναν «μουσικό γραμματισμό», 
που μας εξοικειώνει με τη μουσική, μας καθιστά «λειτουργικούς» κοινωνούς της μου-
σικής, χωρίς όμως να μας οδηγεί σε μια «διαδικασία συνειδητοποίησης». Η παραπάνω 
αναγωγή του πλαισίου του κριτικού γραμματισμού σε ένα πλαίσιο για τον κριτικό μου-
σικό γραμματισμό μπορεί να απεικονιστεί όπως στο σχήμα 4. 

 
Σχήμα 4: «κριτικός γραμματισμός» και «κριτικός μουσικός γραμματισμός» 

Το σχήμα 5, συνοψίζει τις «συγγένειες» μεταξύ των επιστημονικών κλάδων που συμ-
βάλλουν κατά κύριο λόγο στη διαμόρφωση του «κριτικού μουσικού γραμματισμού», 
αν επικεντρωθούμε σε κάθε λέξη του όρου ξεχωριστά: Η έννοια του «κριτικού» απορ-
ρέει από την κριτική θεωρία, που εκφράστηκε τόσο στο κομμάτι του πολιτισμού (όπως 
στην περίπτωση της «κοινωνιολογίας της μουσικής» (ενδεικτικά: Adorno 1984, 1997, 
2000, 2012 ), όσο και στο κομμάτι της εκπαίδευσης (κριτική εκπαίδευση (ενδεικτικά: 
Freire 1974), η έννοια του «μουσικού» απορρέει από κάθε προσπάθεια σύνδεσης της 
μουσικής επιστήμης με κριτικά νοήματα και θεωρία, όπως αυτά εισρέουν στην «μου-
σική εκπαίδευση» (Ενδεικτικά: Small 1983,1998, 2010) και η έννοια του γραμματι-
σμού απορρέει από τη «διευρυμένη έννοια του γραμματισμού», όπως αυτή αποτυπώ-
νεται στη θεωρία του γραμματισμού (Ενδεικτικά: Baynham 2000) και ειδικότερα στη 
θεωρία του «γραμματισμού στην εκπαίδευση». Η εργασία μας αν και ασχολείται με 
ένα ζήτημα «γραμματισμού στην εκπαίδευση», για λόγους οικονομίας δεν αναφέρεται 
στην ευρύτερη γενική βιβλιογραφία γραμματισμού, αλλά εστιάζει στον «μουσικό 
γραμματισμό», ακριβώς, επειδή, όπως και αρχικά αναφέρθηκε, το πεδίο αυτό δεν είναι 
αρκετά ανεπτυγμένο. Ο αναγνώστης που επιθυμεί να κατανοήσει τη σύγχρονη γενικό-
τερη παρουσία του γραμματισμού στην εκπαίδευση, θα πρέπει να ανατρέξει στη σχε-
τική βιβλιογραφία (Ενδεικτικά από την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία: Barton 2009, 
Gee 2006α, 2006β, Olson 2003). 
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Σχήμα 5: επιστημονικές «συγγένειες» του κριτικού μουσικού γραμματισμού 

Συμπερασματικά: Αξιοποίηση του «κριτικού μουσικού γραμματισμού» 

Η εργασία μας θα μπορέσει να είναι χρήσιμη στον/στην εκπαιδευτικό ως μια γεννήτρια 
ιδεών για την εκπαίδευση ενός κριτικού πολίτη, παρά ως ένα θεωρητικό διακύβευμα 
που δεν επιδέχεται εναλλακτικές.  

Αντιθέτως, κάθε προσκόλληση στο θεωρητικό γράμμα θα ήταν καταστατικά αντίθετη 
στο ίδιο το πνεύμα της κριτικής σκέψης. Γι’ αυτό ίσως το πιο καίριο σημείο της συνει-
σφοράς της εργασίας στο εκπαιδευτικό έργο να αποτελούν τα ίδια τα κριτικά ερωτή-
ματα που μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο της διδασκαλίας. Στον πίνακα 1 επιχειρεί-
ται μια σύνθεση από «κριτικά ερωτήματα» και από «αντικείμενα» προς μελέτη στη 
διδασκαλία, σε δύο στήλες ώστε να γίνει κάθε πιθανός συνδυασμός. Οι συνδυασμοί 
είναι πολλοί, πρακτικά όμως ο/η εκπαιδευτικός είναι αυτός/η που θα επιλέξει τα εύ-
στοχα ερωτήματα για κάθε περίπτωση, ώστε να τα αξιοποιήσει κατά τη διδασκαλία. 

Ο Freire (1974) ανέδειξε ότι στο πλαίσιο μιας κριτικής εκπαίδευσης, οι διαδικασίες 
συνειδητοποίησης αφορούν εξ ίσου τον/την εκπαιδευτικό και τον/την μαθητή/τρια. 
Πριν ο/η εκπαιδευτικός αρθρώσει τα κριτικά ερωτήματα στο μάθημά του, αρθρώνει 
κριτικά ερωτήματα για το μάθημά του. Στον πίνακα 2 αναφέρονται ενδεικτικά παρα-
δείγματα σύνθεσης ερωτημάτων προς την κατεύθυνση αυτή.  
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Πίνακας 1: παραδείγματα δημιουργίας κριτικών ερωτημάτων 

 
Πίνακας 2: Κριτικά ερωτήματα του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία 

Όπως γίνεται φανερό, οι απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν είτε στη διδασκαλία 
(πίνακας 1), είτε στις επιλογές μας για τη διδασκαλία (πίνακας 2) δίνονται από πολλά 
επιστημονικά πεδία κάθε φορά. Η ίδια η αναλυτικοσυνθετική διαδικασία που προάγει 
στη σκέψη ο κριτικός γραμματισμός, ισχύει και στην επιστημονική σκέψη. Γι’ αυτό 
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και είδαμε πολλά επιστημονικά πεδία να προηγούνται και να επικουρούν τη διαμόρ-
φωση του κριτικού μουσικού γραμματισμού. Η ίδια η φύση της μουσικής μας οδηγεί 
σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις, συνεπώς είναι αναπόφευκτο, η κριτική προσέγγιση 
του γραμματισμού της να διαμορφώνεται επίσης με τρόπο διεπιστημονικό. Όσο ποιο 
ουσιαστικά είναι τα ερωτήματα και όσο πιο εύστοχες οι απαντήσεις, θα οδηγούμαστε 
σε λύσεις σε προβλήματα διδακτικής μεθοδολογίας, δόμησης του περιεχομένου, ακόμη 
και διευθέτηση απλών πρακτικών ζητημάτων στην καθημερινότητα της τάξης. Έτσι ο 
κριτικός μουσικός γραμματισμός, εκτός από τη μακροπρόθεσμη δυναμική που θα προ-
σφέρει στον αυριανό πολίτη, που θα σκέπτεται και θα δρα κριτικά, θα μας παρέχει 
άμεσα πρακτικά οφέλη στη σχολική καθημερινότητα, δίνοντας νέους ορίζοντες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Περίληψη 

Το παραπρόγραμμα αναφέρεται σε θέματα της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, εξοικειώνει τους μαθητές με ένα συγκεκριμένο τρόπο κοινωνικής ζωής και υπο-
δηλώνει τη φύση της κοινωνικοπολιτιστικής και κοινωνικοποιητικής λειτουργίας της 
σχολικής ζωής. Λειτουργεί παράλληλα με το επίσημο πρόγραμμα, αφορά κυρίως στις 
μη προσχεδιασμένες και σκοπούμενες επιδιώξεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
εκφράζεται από τη διάκριση ανάμεσα στο επίσημα επιδιωκόμενο και σε αυτό που εκ-
παιδευτικοί και μαθητές πράττουν και βιώνουν μέσα από τα ακούσια ή λανθάνοντα 
μηνύματα που εκπέμπονται μέσω των στάσεων, των πεποιθήσεων και των αξιών που 
μεταδίδει το σχολείο στους μαθητές. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παραπρόγραμμα, παράμετροι, εκφάνσεις  

Εισαγωγή 

Η τυπική λειτουργία του σχολείου συνίσταται στην εφαρμογή του επίσημου Αναλυτι-
κού Προγράμματος σπουδών με τους διδακτικούς σκοπούς και στόχους και τις οδηγίες 
εφαρμογής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οριοθετώντας ένα σχέδιο 
διδασκαλίας και μάθησης για όλα τα μαθήματα του σχολείου (Μαυρογιώργος, 2000). 
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών εγγυάται για την πολιτεία την ορθή μορφωτική 
και κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς 
στην καθημερινή τους εργασία και την επίτευξη των διδακτικών και των ευρύτερων 
παιδαγωγικών στόχων (Καψάλης & Βρεττός, 1999). 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών δεν οριοθετεί απλά μια τυπική δομή μαθημάτων, 
αλλά μετουσιώνει την κοινωνικοπολιτιστική διάσταση και λειτουργία του σχολείου και 
λειτουργεί ως εργαλείο προετοιμασίας και εκπαίδευσης των μαθητών για τις υφιστά-
μενες κυρίαρχες κοινωνικές δομές (McLaren, 1998). Διαχρονικά, από τον Πλάτωνα ως 
τον Paulo Freire, διαπνέεται από μια πολιτική φιλοσοφία, εκφράζει την κυρίαρχη ιδε-
ολογία και τη δυναμική της εποχής του και αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν ιδεολογικό, πο-
λιτικό και κοινωνιολογικό κείμενο· αντανακλά τον ιδεολογικό πυρήνα και προβάλλει 
το πολιτικό, πολιτισμικό, φιλοσοφικό και ηθικό συγκείμενο αξιών και αντιλήψεων (Θε-
ριανός, 2010· Κουτσελίνη 2009· Vacca & Vacca, 2005). 

Το παραπρόγραμμα 

Στα αποτελέσματα της σχολικής ζωής και σε ό,τι εν τέλει βιώνουν μαθητές και εκπαι-
δευτικοί ανήκουν και τα μη επιδιωκόμενα «υποπροϊόντα» της σχολικής διαδικασίας 
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που δεν προγραμματίζονται δεν ελέγχονται και συνιστούν το «κρυφό» πρόγραμμα ή 
παραπρόγραμμα (hidden curriculum). Τα αποτελέσματα αυτά άλλοτε συμπληρώνουν 
και ενισχύουν και άλλοτε αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τους στόχους του επίση-
μου Αναλυτικού Προγράμματος. Το παραπρόγραμμα αποτελεί ένα είδος «συμπληρω-
ματικού ανεπίσημου» προγράμματος, το οποίο, λειτουργώντας παράλληλα με το επί-
σημο, αναφέρεται κυρίως στις μη προσχεδιασμένες και σκοπούμενες επιδιώξεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η αναπαραγωγή 
της κυρίαρχης ιδεολογίας ή εδραιωμένων κοινωνικών σχημάτων και συμπεριφορών 
(Κουτσελίνη, 2000· Μαυρογιώργος, 2000· Φλουρής, 2005· Χατζηγεωργίου, 2012). Το 
παραπρόγραμμα αναφέρεται σε θέματα της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και εκφράζει πολλά περισσότερα από μια σειρά μαθημάτων. Εξοικειώνει τους μαθητές 
με ένα συγκεκριμένο τρόπο κοινωνικής ζωής και υποδηλώνει τη φύση της κοινωνικο-
πολιτιστικής και κοινωνικοποιητικής λειτουργίας της σχολικής ζωής (Μαυρογιώργος, 
2000· McLaren, 1998· Παπαγεωργάκη, 2010). Εκφράζεται από τη διάκριση ανάμεσα 
στο επίσημα επιδιωκόμενο και σε αυτό που εκπαιδευτικοί και μαθητές πράττουν και 
βιώνουν μέσα από τα ακούσια ή λανθάνοντα μηνύματα που αφορούν στις στάσεις, τις 
πεποιθήσεις και τις αξίες και τα οποία μεταδίδει το σχολείο στους μαθητές (Ben-Peretz, 
1990· Muayyad Mohammed, 2010). 

Η έννοια του παραπρογράμματος 

Αναφορικά με τον προσδιορισμό της έννοιας του Αναλυτικού Προγράμματος ο Soltis 
(1978) αναφέρει ότι «εκείνοι που αναζητούν τον ορισμό του Α.Π. είναι σαν έναν έντιμο, 
αλλά παραπλανημένο κυνηγό, που παρ’ ότι πλήρως εξοπλισμένος και πάντα με το δά-
χτυλο στη σκανδάλη, δεν θα χρειαστεί ποτέ τις υπηρεσίες ενός βυρσοδέψη» (Νεοφύτου, 
2014). Αντίστοιχα, αν και υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το παραπρόγραμμα, ο ακριβής 
προσδιορισμός και η διατύπωση της έννοιάς του αποτελεί ένα ανάλογα δυσχερές ζή-
τημα. 

Σύμφωνα με τον Phillip Jackson (1968), ο οποίος καθιέρωσε τον όρο μελετώντας τις 
διάφορες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στις σχολικές τάξεις (life in 
classrooms, 1968), το «κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα» αναφέρεται «σε όλες τις ανεπί-
σημες επιδράσεις, διδακτικές και μη, που λαμβάνουν χώρα στο χώρο της τάξης και του 
σχολείου γενικότερα». Το «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα είναι όλες οι άτυπες μορφές δι-
δασκαλίας παράλληλα με το επίσημο πρόγραμμα», όπως να μάθουν οι μαθητές να ση-
κώνουν το χέρι τους για να πάρουν άδεια, να περιμένουν στη γραμμή ή να ζουν μέσα 
στο πλήθος του σχολείου (Χατζηγεωργίου, 2012: 110). 

Ο Rowntree (1981) θεωρεί ότι το κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα συνιστούν «όλες οι 
απόψεις και οι αξίες που μεταδίδονται στους μαθητές σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, όχι 
μέσα από την επίσημη διδασκαλία, αλλά ασυνείδητα μέσα από αυτό που το ίδρυμα άτυπα 
απαιτεί από το μαθητή». Ενώ, ο Apple (1971) προσδιορίζει το παραπρόγραμμα ως «ένα 
ανεπίσημο και άγραφο σύνολο αποτελεσμάτων που ́ ΄λανθάνουν΄΄ μέσα στο επίσημο πρό-
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γραμμα, τα διδακτικά υλικά, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις πρακτικές της σχολικής μο-
νάδας και της τάξης, τις ενδοσχολικές σχέσεις και τους ρόλους μοντέλα αλληλόδρασης 
όλων των προσώπων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Νεοφύτου, 
2014). 

Ιστορική εξέλιξη 

Η γνώση της διάστασης του παραπρογράμματος και πολλές φορές η καθοριστική επί-
δρασή του στην καθημερινή λειτουργία και στα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέ-
σματα του σχολείου δεν είναι πρωτόγνωρη. Για πρώτη φορά γίνεται λόγος για το «α-
φανές» πρόγραμμα τον 19ο αιώνα, με τις πρώτες προσπάθειες της εποχής για την εφαρ-
μογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Αναφορά γίνεται και στην εποχή του εποικι-
σμού της Αμερικής και άλλων περιοχών του κόσμου από λαούς της Δύσης (Φλουρής, 
2005). 

Ήδη, από τη δεκαετία του 1920 ασχολήθηκε με το θέμα του παραπρογράμματος ο E. 
Spranger στο «νόμο των μη σκόπιμων επιδράσεων στην αγωγή» (Spranger, 1928). Ο J. 
Coleman (1961) στο πολύκροτο βιβλίο του για την «εφηβική κοινωνία» μελέτησε μη 
σκοπούμενες και αναμενόμενες επιδράσεις στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα 
των νέων (Coleman, 1961). Οι επιδράσεις αυτές αφορούν περισσότερο στην κοινωνι-
κοποιητική λειτουργία του σχολείου, ωστόσο σχετίζονται σημαντικά με την ευρύτερη 
διάσταση του Αναλυτικού Προγράμματος, αφού αποτελεί μια μορφή «πολιτιστικής πο-
λιτικής» και εμπεριέχει τον κοινωνικοπολιτιστικό ρόλο του σχολείου (McLaren, 1998). 
Η κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολικού περιβάλλοντος και η κοινωνικοπολιτι-
στική διάσταση του ίδιου του Αναλυτικού Προγράμματος οδήγησε στη μελέτη των 
διαστάσεων και επιδράσεων του παραπρογράμματος και καθιερώθηκε στην παιδαγω-
γική συζήτηση από τους ειδικούς της Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης με αποτέλεσμα 
να αποδέχονται την κοινωνιολογική του προοπτική και διάσταση του παραπρογράμμα-
τος και ερευνητές άλλων επιστημονικών περιοχών (Lynch, 1989). 

Παράμετροι και εκφάνσεις του παραπρογράμματος 

Το παραπρόγραμμα γενικά βρίσκεται σε σύγκρουση και αντιστρατεύεται την εφαρ-
μογή του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος του σχολείου (Κουτσελίνη, 2009· 
Massialas, 1996· Ryan & Cooper, 2013) και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εφικτή η 
υλοποίηση του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος χωρίς την ενεργοποίηση και την 
εφαρμογή του παραπρογράμματος (Μαυρογιώργος, 2000· Massialas, 1996). 

Σύμφωνα με την Κουτσελίνη (2009) το παραπρόγραμμα εκδηλώνεται με ένα εύρος από 
ποικίλους κώδικες συμπεριφοράς: (i) λεκτικούς, (ii) κινησιακούς, (iii) εκφραστικούς, 
(iv) τις διαπροσωπικές σχέσεις, (v) το κλίμα της ομάδας, της τάξης και του σχολείου, 
(vi) τον τρόπο οργάνωσης της τάξης, και (vii) το χρόνο μάθησης (Νεοφύτου, 2014). Το 
παραπρόγραμμα προσδιορίζεται από λειτουργίες και παραμέτρους που αφορούν: (i) 
στη διάταξη και κίνηση προσώπων και αντικειμένων στο χώρο της αίθουσας και όλου 
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του σχολείου, (ii) στη διάκριση των μαθητών, (iii) στη σχολική κουλτούρα, (iv) στα 
«παιχνίδια» του μαθητή και (v) στην αντίληψη για τη φύση της γνώσης (Νεοφύτου, 
20014· Φλουρής, 2005· Χατζηγεωργίου, 2012). 

Διάταξη και κίνηση προσώπων και αντικειμένων στο χώρο του σχολείου 

Η φύση της διδασκαλίας και η μαθησιακή διαδικασία καθορίζεται σημαντικά εκτός 
των άλλων και από τα φυσικά χαρακτηριστικά που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης 
και λειτουργίας της σχολικής τάξης και εν γένει του σχολικού περιβάλλοντος (Ματσαγ-
γούρας, 1998). Η οργάνωση, η διάθεση και η χρήση του σχολικού χώρου αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο του παραπρογράμματος στα πλαίσια της μη λεκτικής επικοινωνίας 
εκπαιδευτικού και μαθητών (Μαυρογιώργος, 2000). 

Η διάταξη των θρανίων σε σειρές ή μία πίσω από την άλλη και η θέση της έδρας για 
να επιτηρεί και να ελέγχει ο εκπαιδευτικός την κίνηση των μαθητών, παραπέμπει σε 
λογική στρατιωτικής οργάνωσης και αυταρχικής επιβολής της θέλησης και της εξου-
σίας του στους μαθητές (Κυρίδης, 1999· Νεοφύτου, 2014). Οι νόρμες που αφορούν 
στην κίνηση μαθητών και εκπαιδευτικού, πότε ένας μαθητής μπορεί να σηκώσει το 
χέρι ή να κινηθεί μέσα στην αίθουσα, να επικοινωνήσει με τους συμμαθητές του ή με 
το δάσκαλο, πώς και πότε ο εκπαιδευτικός κινείται, επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με 
τους μαθητές είναι στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της διδασκαλίας 
και την ίδια τη μάθηση (Ματσαγγούρας, 1998· Χατζηγεωργίου, 2012· Φλουρής, 2005). 

Η κίνηση των μαθητών στο σχολικό χώρο συναρτάται σαφώς και με το διαθέσιμο σχο-
λικό χρόνο και τη διαχείρισή του και αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της σχολικής 
ιεραρχίας. Η ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και οι φυσικές ανάγκες των 
μαθητών για κίνηση, παιχνίδι, χαλάρωση και κοινωνική επαφή δεν καθορίζονται από 
τις ανάγκες των ίδιων, αλλά από το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα των ολιγόλεπτων δια-
λειμμάτων. Η γενικότερη αίσθηση του χρόνου και της διαχείρισής του για τον κάθε 
μαθητή συναρτάται με την κοινωνική του προέλευση· οι μαθητές των κατώτερων κοι-
νωνικών στρωμάτων συνήθως ενδιαφέρονται για το παρόν και την άμεση ικανοποίηση 
των αναγκών τους, ενώ των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων έχουν συχνά μια «μελ-
λοντική» στόχευση, αντιλαμβανόμενοι το σχολείο ως μια πιο μακροπρόθεσμη προο-
πτική (Apple, 2004· Νεοφύτου, 2014· Τσιρίδου, 2008). 

Διάκριση των μαθητών 

Το σχολείο τηρεί μια στάση φαινομενικής ουδετερότητας και ίσης αντιμετώπισης όλων 
των μαθητών (Apple, 2000). Ωστόσο, το παραπρόγραμμα δεν εκφράζει απλά την κοι-
νωνικοπολιτιστική διάσταση του σχολείου (McLaren, 1998), αλλά και τον ασκούμενο 
κοινωνικό έλεγχο μέσα από τις διαφοροποιημένες σχολικές εμπειρίες που βιώνουν οι 
μαθητές ανάλογα με την κοινωνικο-οικονομική τους προέλευση. Οι απαιτήσεις για 
συμμόρφωση και πειθαρχία στους κανόνες του σχολείου, η σχολική κουλτούρα και οι 
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μαθησιακές απαιτήσεις δεν προσλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους μαθη-
τές (Giroux, 2001). 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της κριτικής παιδαγωγικής, μέσα από τις εκφάνσεις του 
παραπρογράμματος οι μαθητές βιώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και τις ταξικές δια-
κρίσεις που συνιστά το καπιταλιστικό σύστημα και υποσυνείδητα διδάσκονται πώς να 
λειτουργούν μέσα σε αυτό ανάλογα με την κοινωνικο-οικονομική τους προέλευση 
(Apple, 1996, 2004· McLaren, 1998). Το σχολικό περιβάλλον λειτουργεί ως μηχανι-
σμός «πολιτισμικής αναπαραγωγής» και μέσω της μεταβίβασης στάσεων και αξιών α-
ναπαράγονται οι σχέσεις ισχύος, εξουσίας και επικυριαρχίας ανάμεσα στα άτομα και 
τις κοινωνικές τάξεις του καπιταλιστικού συστήματος (Apple, 1996, 2004· Μαρμαρι-
νός, 2000). Η κοινωνική τάξη των μαθητών, η φυλή, η εθνικότητα και το φύλο καθο-
ρίζουν σημαντικά το είδος της κοινωνικής εμπειρίας που βιώνουν στο σχολείο (Apple, 
2004· Κανταρτζή, 1996· Νεοφύτου, 2014). Η λειτουργία του παραπρογράμματος είναι 
καθοριστική, αφού οι μαθητές δεν εκτίθενται σε ένα παρόμοιο και ουδέτερο σχολικό 
κλίμα, δεν βιώνουν και δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τις νόρμες λειτουργίας 
και τα μηνύματα που εκπέμπει το σχολείο προς αυτούς (Apple, 2004). 

Η ενδεχόµενη αρνητική διαχείριση της ετερότητας των μαθητών, τα χαρακτηριστικά 
του αξιακού προσανατολισµού του σχολικού πλαισίου και προσωπικοί παράγοντες, ό-
πως η προέλευση, η οικονοµική και οικογενειακή τους κατάσταση λειτουργούν ως λό-
γοι σχολικής αποτυχίας και μαθητικής διαρροής (Μπερερής, 2001). Παρόμοια αποτε-
λέσματα προκαλούν και οι εφαρμοζόμενες παιδαγωγικές διαδικασίες που αφορούν στο 
διδακτικό και μαθησιακό στυλ των εκπαιδευτικών, στη διοίκηση της τάξης, στις διαδι-
κασίες αξιολόγησης και οι προσδοκίες από τους μαθητές, οι οποίες εκδηλώνονται φα-
νερά ή με λανθάνοντα τρόπο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επηρεά-
ζουν σημαντικά τη συμπεριφορά και την απόδοσή τους (Ματσαγγούρας, 1998· Μαυ-
ρογιώργος, 2000· Παπαγεωργάκη, 2010). Η εξάλειψη των διακρίσεων εναπόκειται 
στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αφού τα παιδιά της σχολικής ηλικίας δεν διάκεινται 
αρνητικά απέναντι στο διαφορετικό (Καλλιτσουνάκη, 2006) και τα όποια στοιχεία «υ-
φέρποντος» κοινωνικού ρατσισµού οφείλονται σε στερεότυπα των ενηλίκων (Παπάζο-
γλου, 2008). 

Σχολική κουλτούρα 

Οι σχολικές κοινότητες κατά βάση αποτελούν μικρογραφία των πολυπολιτισµικών κοι-
νωνιών, όπου συχνά συµβιώνουν άτομα µε διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία 
και διαφορετικό πολιτισµό (Παπάζογλου, 2008), με συνέπεια τη δυναμική αλληλεπί-
δραση και τη συνδιαμόρφωση της επικρατούσας σχολικής κουλτούρας. Η σχολική 
κουλτούρα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του παραπρογράμματος, αφού οι αξίες, οι 
στάσεις, οι αντιλήψεις, οι ιδέες και τα μηνύματα που δέχονται οι μαθητές στο σχολικό 
περιβάλλον συνιστούν καθοριστικό παράγοντα που σε συνάρτηση με τις προσδοκίες 
μαθητών και εκπαιδευτικών επιδρούν στην επίτευξη του σχολικού προγράμματος και 
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στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Όπως τονίζει ο Lawton (1996) «η σχολική κουλ-
τούρα είναι το στοιχείο ΄΄κλειδί΄΄ για την επιτυχία ή την αποτυχία των προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης» (Χατζηγεωργίου, 2012: 112). Κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια α-
ποβαίνει μάταιη εάν δεν θίγει την κυρίαρχη σχολική κουλτούρα (Ματσαγγούρας, 
2002), η οποία είναι συνυφασμένη με την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας 
(Jerald, C.D., 2006· Uline, C. & Tschannen-Moran, M., 2008). Η μη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων δεν συντελεί στη συ-
γκρότηση μιας κουλτούρας για την αποτελεσματική τους εφαρμογή με αποτέλεσμα τη 
διαμόρφωση μιας ατομικής ή και συλλογικής κουλτούρας παραπρογράμματος σύμ-
φωνα με την εκάστοτε προσωπική ή συλλογική ερμηνεία των αρχών του επίσημου προ-
γράμματος (Μαυρογιώργος, 1999). 

«Παιχνίδια» του μαθητή 

Μια επιπλέον παράμετρο του παραπρογράμματος αποτελούν τα «παιχνίδια» που παί-
ζουν συχνά οι μαθητές, τα «τρικ» και οι μικρές «στρατηγικές» που εφαρμόζουν για να 
καθυστερήσουν ή και να εμποδίσουν την παράδοση του μαθήματος και την εφαρμογή 
του σχολικού προγράμματος. Οι μαθητές προσποιούνται ότι γνωρίζουν τις ερωτήσεις 
του δασκάλου ή υποβάλλουν άσχετα ερωτήματα. Παρακωλύουν τη ροή και την ταχύ-
τητα εξέλιξης του μαθήματος, υιοθετώντας αντικοινωνικές συμπεριφορές, προκαλώ-
ντας την εξουσία του δασκάλου ή χλευάζοντας τους «σπασίκλες» μαθητές της τάξης 
(Μαυρογιώργος, 2000· Νεοφύτου, 2014· Χατζηγεωργίου, 2012). 

Αντίληψη για τη φύση της γνώσης 

Σύμφωνα με τη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων, i) οι άνθρωποι εναντιώνο-
νται στα γεγονότα και τις γνώσεις που δε συμβιβάζονται με τις δικές τους αναπαρα-
στάσεις και τείνουν να δίνουν ελάχιστη σημασία σε διαφορετικές απόψεις και ii) προ-
σπαθούν με κάθε μέσο να τις επαληθεύσουν και διαμορφώνουν τις σχέσεις τους με 
τέτοιον τρόπο, ώστε να προκαλέσουν τις συμπεριφορές που ανταποκρίνονται στις ατο-
μικές τους θεωρήσεις (Moscovici, 1995). 

Η αντίληψη που αποκτούν οι μαθητές για τη φύση της γνώσης συναρτάται με τη μέ-
θοδο διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί (Φλουρής, 2005· Χατζηγεωργίου, 
2012), η οποία είναι συνυφασμένη με την αντίληψη που έχουν οι ίδιοι για τη φύση της 
γνώσης και με το παραπρόγραμμα που βιώνουν οι μαθητές στην καθημερινή μαθη-
σιακή διαδικασία. 

Οι παγιωμένες αντιλήψεις και η καθιερωμένες διδακτικές πρακτικές για την παθητικό-
τητα των μαθητών απέναντι στην πρόσληψη της μεταδιδόμενης γνώσης, η περίσσια 
και αλόγιστη κατανάλωση λόγου, η κατηγοριοποίηση των μαθημάτων, η μη ανάπτυξη 
της πολλαπλής νοημοσύνης, οι παγιωμένες στρατηγικές απομνημόνευσης και αξιολό-
γησης και η λογική του ανταγωνισμού (Νεοφύτου, 2014)· καθιστούν πρόδηλη την ε-
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νεργητική εφαρμογή ενός παραπρογράμματος που σαφώς αντιστρατεύεται τις διακη-
ρυγμένες δομικές αρχές του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος, μέσα από τη διδα-
σκαλία γνώσεων, στάσεων, αντιλήψεων και στρατηγικών μάθησης με βάση την αντί-
ληψη των εκπαιδευτικών για τη φύση της γνώσης και την ερμηνεία για το τι είναι ορθό 
και απαραίτητο να διδαχθεί (Στεφανίδης, 2002). 

Το παραπρόγραμμα στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα Αναλυτικά Προγράμματα σε επίπεδο διακηρύ-
ξεων, βασικών αρχών, ιεράρχησης, επιλογής και οργάνωσης του περιεχομένου της δι-
δασκαλίας και της μάθησης κινούνται στη σφαίρα του ΄΄ιδανικού΄. Ωστόσο, πέρα από 
τις όποιες διακηρύξεις παραμένει ανοιχτό το διακύβευμα της «μετάφρασής» τους σε 
διδακτικό υλικό και της εφαρμογής σε επίπεδο διδακτικής πράξης, μάθησης και αξιο-
λόγησης, με τη μεσολάβηση συγγραφέων και αξιολογητών σχολικών εγχειριδίων, εκ-
παιδευτικών και μαθητών (Μαυρογιώργος, 2010). Οι οριοθετημένοι σκοποί της εκπαί-
δευσης (ν. 1566/85) και τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, 2003) 
βρίσκονται σε δυσαρμονία σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της διασύνδεσης των επιμέρους 
στοιχείων τους κατά την εφαρμογή στις εσωτερικές λειτουργίες του σχολείου, στα δι-
δασκόμενα μαθήματα, τα σχολικά βιβλία και τη διδακτική πράξη (Φλουρής, 2005). 

Για παράδειγμα, τα νέα ΑΠΣ, μεταξύ άλλων, στοχεύουν: στην εισαγωγή παιδαγωγικών 
μεθόδων που «…προάγουν την αυτογνωσία, την αυτενέργεια, …τη συνεργατικότητα, 
….την ανακαλυπτική μάθηση, την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, την κριτική 
σκέψη, ….την αναζήτηση και αξιοποίηση πηγών, την ικανότητα για λήψης αποφάσεων, 
…την επίλυση προβλημάτων σε αυθεντικά περιβάλλοντα, ….στην κριτική προσέγγιση και 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών…». Επίσης, «να ενι-
σχύουν την αυτονομία του εκπαιδευτικού έργου και τον κριτικό αναστοχασμό του εκπαι-
δευτικού, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους της διδακτικής πράξης από τα αντικείμενα 
διδασκαλίας στα δρώντα υποκείμενα, στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή…» 
(ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, 2003). 

Ωστόσο, η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης απαιτεί τη δημιουργία 
καινοτόμων συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης, τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με 
τους μαθητές και την κατάλληλη προετοιμασία. Στην πράξη, το εγκεκριμένο εγχειρίδιο 
– «τυφλοσούρτης» θεωρείται αρκετό για να «εκτελέσει» ένας εκπαιδευτικός το καθή-
κον του. Άλλωστε η αποθηκευμένη ύλη για παπαγαλία και απομνημόνευση είναι προ-
σφορότερη και εύκολα μετρήσιμη για τη βαθμολόγηση του μαθητή, ενώ η ανάπτυξη 
της κριτικής ικανότητας είναι δύσκολα μετρήσιμη και απαιτεί χρονοβόρα προετοιμα-
σία του διδάσκοντα (Apple, 2004· Κυριακίδης, 2006· Μαυρογιώργος, 2010). Η παιδα-
γωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών δεν προωθείται αποτελεσματικά από τους 
εκπαιδευτικούς και αυτές χρησιμοποιούνται περιφερειακά, χωρίς ουσιαστική μετα-
βολή των παγιωμένων διδακτικών πρακτικών (Μαρκαντώνης, 2009). Επιπρόσθετα, το 
παραδοσιακό ελληνικό σχολείο εφαρμόζει κατά βάση πρακτικές ανταγωνισμού παρά 
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συνεργασίας και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, θεωρώντας τη μάθηση ατομική υ-
πόθεση και τον ανταγωνισμό ως κίνητρο ενεργοποίησης (Ματσαγγούρας, 1999· Μαυ-
ρογιώργος, 2010). 

Η περιορισμένη ή και ανύπαρκτη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και των Αναλυτικών Προγραμμάτων συνεπάγεται την περιο-
ρισμένη δέσμευσή τους για την επιτυχή εφαρμογή και την παρεμπόδιση της διαμόρ-
φωσης μιας καινοτόμου επαγγελματικής κουλτούρας (Μαυρογιώργος, 1999· Στεφανί-
δης, 2002). Παρά τις μεγαλεπήβολες εξαγγελίες των τελευταίων χρόνων και την εφαρ-
μογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, του «Νέου Σχολείου» και πολύ πρόσφατα 
του «Κοινωνικού Σχολείου», στην πράξη η μαθησιακή διαδικασία περιορίζεται στην 
απλή διεκπεραίωση της διδακτέας ύλης, στην απομόνωση του εκπαιδευτικού στην τάξη 
και την κατά βούληση εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος. Μεγάλη μερίδα εκ-
παιδευτικών θεωρεί ότι το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους· με τη 
σημερινή του μορφή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών σε γνώσεις που 
οι ίδιοι θεωρούν απαραίτητες, με αποτέλεσμα την πρόδηλη εφαρμογή του παραπρο-
γράμματος (Στεφανίδης, 2002). 

Επιπρόσθετα, τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα στοχεύουν στη εδραίωση του «αυτοτε-
λούς μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου, ….στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των 
μαθητών …και στον περιορισμό της φροντιστηριακής υποστήριξης», αφού « …ο διδα-
κτικός χρόνος επιτρέπει την ταύτιση της διδακτέας με την εξεταστέα ύλη» (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, 
2003). Παρά ταύτα, το Λύκειο έχει απολέσει τον αυτοτελή μορφωτικό του χαρακτήρα 
και λειτουργώντας εντελώς παραπρογραμματικά αποτελεί απλά τον προθάλαμο για την 
εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και το προκάλυμμα της ακμάζουσας παραπαιδείας. Στις 
εξετάσεις δεν αξιολογείται το επίσημο πρόγραμμα και η κριτική σκέψη των μαθητών, 
αλλά η επιτυχής παραπρογραμματική παραπαιδεία και η απομνημονευτική δεινότητα 
(Μαυρογιώργος, 2010). 

Επίλογος 

Η προφανής ύπαρξη και ο καθοριστικός ρόλος του παραπρογράμματος στη λειτουργία 
του σχολείου αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τον 
οποίο πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης εκπαι-
δευτικής πολιτικής (Snyder, 1971· Φλουρής, 2005). 

Το παραπρόγραμμα αποτελεί μια αναμφισβήτητη παράμετρο του επίσημου σχολικού 
προγράμματος, είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τη λειτουργία του σχολείου και σε κάθε 
περίπτωση αποτελεί ένα δύσκολα διαχειρίσιμο και αντιμετωπίσιμο ζήτημα. Ωστόσο, 
το ερώτημα είναι πώς μπορεί η σύγκρουση παραπρογράμματος και επίσημου προγράμ-
ματος να ελαχιστοποιείται (Νεοφύτου, 2014) με δεδομένο ότι τα σχολεία και οι εκπαι-
δευτικοί ως οι βασικοί συντελεστές της λειτουργίας τους αντιστέκονται σε κάθε σημα-
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ντική αλλαγή (Massialas, 1996). Σε κάθε περίπτωση το κλειδί είναι ο ίδιος ο εκπαιδευ-
τικός, ο οποίος όντας σε θέση να αναγνωρίζει το παραπρόγραμμα και να το διακρίνει 
από το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα πρέπει να επιδιώκει την αντιμετώπισή του ε-
λέγχοντας τη δική του συμπεριφορά και ζητώντας από τους μαθητές να σχολιάζουν 
κριτικά οποιοδήποτε στερεότυπο μήνυμα θεωρεί ότι τους εκπέμπει υποσυνείδητα (Νε-
οφύτου, 2014). Η καλύτερη κατανόηση του παραπρογράμματος μπορεί να συντελέσει 
ουσιαστικά στις προσπάθειες για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο 
(Wren, 1999). 
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Η εκπαίδευση των φιλολόγων στις Τ.Π.Ε. 
Εργαλειακή προσέγγιση ή παιδαγωγική αξιοποίηση; 

Μενέλαος Χαρ. Τζιφόπουλος 
Διδάκτορας Α.Π.Θ., Διδάσκων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

mtzifopo@edlit.auth.gr  

Περίληψη 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοι-
νωνιών φαίνεται να αποτελεί, στις μέρες μας, απαραίτητη προϋπόθεση για την μελλο-
ντική -αποτελεσματική- εμπλοκή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις του διδασκαλικού 
επαγγέλματος. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα-ψηφιακή γενιά, η οποία εμπλουτίζει, 
συνεχώς, τα γνωστικά της σχήματα με «σύμμαχο» τις Τ.Π.Ε. και τις σύγχρονες ψηφια-
κές εφαρμογές, τα προγράμματα του Η/Υ και, βέβαια, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-
σης. Αυτές οι διαπιστώσεις, αποτέλεσαν την αφόρμηση για τη διεξαγωγή της συγκε-
κριμένης έρευνας. Στην ανά χείρας δημοσίευση, παρουσιάζονται στοιχεία από την ε-
πεξεργασία των Οδηγών Σπουδών των Τμημάτων: Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας 
και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα, τα οποία είναι 
σχετικά με τις Τ.Π.Ε.. Μέσω της εξέτασης (ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα) αυτών 
των μαθημάτων παρουσιάζεται μία τάση, σύμφωνα με την οποία ο Η/Υ αξιοποιείται, 
συνήθως μονομερώς, στη λογική μιας εργαλειακής-μηχανιστικής προσέγγισης (Πλη-
ροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο). Σε ορισμένες, βέβαια, περιπτώσεις, 
προκύπτουν στοιχεία που μαρτυρούν αξιόλογες προσπάθειες παιδαγωγικής αξιοποίη-
σης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση των υποψηφίων φιλολόγων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Προγράμματα Σπουδών, Τ.Π.Ε., εργαλειακή προσέγγιση, παιδαγω-
γική αξιοποίηση, υποψήφιοι φιλόλογοι 

Εισαγωγή, διάχυση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:  

η διεθνής συζήτηση 

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, στο διεθνές σκηνικό, τίθενται σημαντικά ζητή-
ματα αναφορικά με τη διάχυση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινω-
νιών (στο εξής Τ.Π.Ε.) προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και, παράλληλα, 
της δημιουργικής αξιοποίησής τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα των Προγραμ-
μάτων Σπουδών (στο εξής ΠΣ). Σ’ ένα πλαίσιο, συνεπώς, διαρκούς επαγρύπνησης για 
εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η διαπίστωση ότι 
συμβαίνουν αξιοσημείωτες θετικές αλλαγές στον τρόπο πρόσκτησης της γνώσης, στην 
επικοινωνία των σύγχρονων πολιτών και, επιπλέον, στους πολλαπλούς τρόπους παρου-
σίασης-αναπαράστασης της πληροφορίας (Walsh, 2010). Η γνώση ενισχύεται από τα 
σύγχρονα ψηφιακά μέσα, η αλληλεπίδραση των ατόμων διευκολύνεται μέσα από ποι-
κίλα, σύγχρονα, συνεχώς εξελισσόμενα, και -πολλές φορές- άκρως λειτουργικά και 
«φιλικά» ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας. Την ίδια, λοιπόν, στιγμή, κατά την οποία 
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προκύπτουν ραγδαίες αλλαγές και ανακατατάξεις σε μία ψηφιακή εποχή, η εκπαιδευ-
τική πολιτική διαφόρων χωρών εστιάζεται, ακόμη,  στη μετάδοση γνώσεων και δεξιο-
τήτων, στη νέα γενιά, με γνώμονα τον έντυπο γραμματισμό. Από την άλλη μεριά, ανα-
πτυγμένα δυτικά εκπαιδευτικά συστήματα επικεντρώνονται στον εμπλουτισμό των ΠΣ 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, αλλά και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στη λογική 
των πολυγραμματισμών, του ψηφιακού γραμματισμού και την δημιουργικής-παιδαγω-
γικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. (Pahl & Rowsell, 2005). Αυτός ο νέος σχεδιασμός των 
ΠΣ φαίνεται ότι διαπνέεται από εκσυγχρονισμό, από σύνδεση της διδακτικής θεωρίας 
με αυθεντικές καταστάσεις μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις  πρότερες εμπειρίες των 
σύγχρονων μαθητών και μαθητριών και, συν τοις άλλοις, κατευθυνόμενος στη λογική 
των λεγόμενων εποικοδομιστικών προσεγγίσεων της μάθησης με τις Τ.Π.Ε..  

Γίνεται εμφανές, από τα παραπάνω, ότι τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και τα, πολλαπλών 
δυνατοτήτων, προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή (στο εξής Η/Υ) θεωρού-
νται, σταδιακά, ολοένα και πιο απαραίτητα σε όλους τους χώρους δραστηριοποίησης 
του σύγχρονου ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό, καταβάλλονται προσπάθειες, μέσω της 
επίσημης εκπαίδευσης, για την προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτικών ως προς 
τις Τ.Π.Ε. (Hao, 2016). Διαπιστώνεται, ειδικότερα, ότι Τριτοβάθμια Ιδρύματα, τα ο-
ποία καταρτίζουν εκπαιδευτικούς, τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για τη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση, να εκδηλώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση των 
Τ.Π.Ε. στα ΠΣ τους, με βασικό επιχείρημα την ενίσχυση του γνωστικού-επιστημονικού 
και τεχνολογικού υποβάθρου των υποψηφίων εκπαιδευτικών βάσει των ψηφιακών μέ-
σων (Waters et al., 2015).  

Οι σύγχρονοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, κυρίως, των δυτικών-αναπτυγμένων κοινω-
νιών φαίνεται να εκπαιδεύονται με μία πιο σύγχρονη «ματιά», και να αλληλεπιδρούν 
με τις Τ.Π.Ε., αξιοποιώντας, στο έπακρο, τις δυνατότητες των ψηφιακών συσκευών, 
όπως είναι τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογικής γενιάς, τα ipods, τα 
ipads, τα tablets κ.ά και, βέβαια, τις δυνατότητες του Η/Υ (Goode, 2010). Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα εκσυγχρονισμού, όσον αφορά την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. σε παραγω-
γικές σχολές για την εκπαίδευση, αποτελεί η Νορβηγία. Συγκεκριμένα, βάσει των επί-
σημων κειμένων της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας προωθείται ένα εθνικό ΠΣ, 
στο οποίο κεντρική θέση κατέχουν οι Τ.Π.Ε. και οι ψηφιακές δεξιότητες, που πρέπει 
να καλλιεργούνται στους σύγχρονους μαθητές και στις σύγχρονες μαθήτριες 
(Norwegian Directorate for Education and Training, 2012). Μαθητές/-τριες και εκπαι-
δευτικοί, βάσει των διακηρύξεων της εκπαιδευτικής πολιτικής της Νορβηγίας, απαιτεί-
ται να αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την επίτευξη αυτού του, κεντρικής σημασίας, στόχου 
είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να εκπαιδεύονται, ήδη, από τις βασικές 
τους σπουδές. Τα ΠΣ αυτών των σχολών προετοιμάζουν τους σύγχρονους εκπαιδευτι-
κούς, προσφέροντάς τους όχι μόνον γνώσεις χειρισμού των βασικών λειτουργιών και 
προγραμμάτων του Η/Υ (εργαλειακή-μηχανιστική προσέγγιση), αλλά και συγκεκριμέ-
νες στρατηγικές ενσωμάτωσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. (Tømte, 
Hovdhaugen, & Solum, 2009). 
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Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης και των 
Η.Π.Α. ενισχύουν την παραπάνω άποψη και μαρτυρούν μία μετατόπιση σε κατευθύν-
σεις που διαπνέονται από την ψηφιακή εποχή, με στόχο την καλλιέργεια ψηφιακών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων τόσο μηχανιστικού όσο, βέβαια, και παιδαγωγικού χαρα-
κτήρα (Røkenes & Krumsvik, 2016).   

Εργαλειακή προσέγγιση ή παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.; 

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τα επίσημα κείμενα, τα οποία υπαγορεύουν την ανάγκη για 
αποτελεσματική ενσωμάτωση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση και, συνεκδοχικά, στην εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, παρουσιά-
ζονται ορισμένα προβλήματα (Lai, Wang & Lei, 2012). Πρόσφατες μελέτες «ρίχνουν 
φως» σ’ αυτά τα προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με τη δυσκολία αξιοποίησης του 
Η/Υ ως παιδαγωγικού εργαλείου-μέσου, παρά τις αισιόδοξες οπτικές  που παρουσιά-
ζονται στο εν λόγω πεδίο. Αναδεικνύονται, συνήθως, καταστάσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες οι ψηφιακές εφαρμογές και τα προγράμματα του Η/Υ δεν αξιοποιούνται στο 
πλαίσιο του εμπλουτισμού των παιδαγωγικών γνώσεων των φοιτητών και φοιτητριών, 
αλλά, αντιθέτως, φαίνεται να αξιοποιούνται, μονομερώς, στη λογική μιας μηχανιστι-
κής-εργαλειακής προσέγγισης (Rappa, Yip & Baey, 2009). Βάσει αυτής της προσέγγι-
σης, προσφέρονται μαθήματα, κυρίως, Πληροφορικής, στα οποία καλλιεργούνται δε-
ξιότητες χειρισμού του Η/Υ και μετάδοσης βασικών γνώσεων τεχνολογικού χαρα-
κτήρα.  

Βάσει των επίσημων διακηρύξεων, τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα οφείλουν να στοχεύουν 
όχι μόνον σε μία εργαλειακή προσέγγιση μετάδοσης γνώσεων για τον Η/Υ -το οποίο, 
δυστυχώς, φαίνεται να ισχύει ακόμη και σήμερα- αλλά, πρωτίστως, σε μία λειτουργική 
οπτική παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς 
(Sheard, Carbone & Hurst, 2010). Τα αποθαρρυντικά, ωστόσο, αποτελέσματα από τις, 
έως και σήμερα, καταβληθείσες προσπάθειες οδήγησαν στον ισχυρισμό ότι ο υποψή-
φιος εκπαιδευτικός, στη λογική δόμησης, αναδόμησης και ενίσχυσης της ψηφιακής ε-
παγγελματικής του ταυτότητας, θα αποκτήσει γνώσεις Η/Υ και ψηφιακές δεξιότητες 
μόνον εφόσον αλλάξουν ριζικά, ή τουλάχιστον επαναπροσδιοριστούν, οι αρχές που 
διέπουν τα ΠΣ των παραγωγικών σχολών για την εκπαίδευση, σε διεθνές επίπεδο (εν-
δεικτικά: Lai, Wang & Lei, 2012). 

Αφετηριακό, ωστόσο, σημείο για τους σχεδιαστές των ΠΣ αποτελούν, πρωτίστως, οι 
απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως: «ποια περιεχόμενα μάθησης πρέπει να ενταχθούν στα 
ισχύοντα ΠΣ;», «ποια πρέπει να είναι η κατάλληλη, κάθε φορά, μεθόδευση της διδασκα-
λίας;», «ποιον τύπο μελλοντικού πολίτη θέλει να διαμορφώσει η εκάστοτε εκπαιδευτική 
πολιτική και, γενικώς, το κοινωνικό σύστημα;», και, τέλος, «ποιες είναι οι ανάγκες, α-
παιτήσεις και εμπειρίες των μαθητών και των μαθητριών της σύγχρονης ψηφιακής γε-
νιάς;». Η απάντηση, τουλάχιστον, όσον αφορά στο τελευταίο ερώτημα συνδέεται άρ-
ρηκτα με πορίσματα πρόσφατων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία οι διαφοροποιημένες 
ανάγκες της νέας γενιάς μαθητών και μαθητριών, σε σύγκριση με παλαιότερες γενιές, 
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τις επόμενες δεκαετίες θα δείξει τον δρόμο για υιοθέτηση ακόμη πιο καινοτόμων με-
θόδων μάθησης με γνώμονα τις Τ.Π.Ε. (Sutherland, Howard & Markauskaite, 2010). 

Καινοτομίες και στρατηγικές ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη σύγχρονη εκπαί-
δευση 

Ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα, οι εικονικές αίθουσες διδασκαλίας (virtual school-
ing) σε Πολιτείες της Αμερικής (Φλόριντα, Μίσιγκαν), στην Αυστραλία, στον Καναδά, 
στο Ισραήλ και στην Μεγάλη Βρετανία διαμορφώνουν ένα αναπροσαρμοσμένο σκη-
νικό μάθησης, στο οποίο οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται, πολύπλευρα και αποτελεσματικά, με 
αποτέλεσμα να διαφοροποιείται ο τρόπος αντίληψης της μάθησης και πρόσληψης της 
γνώσης (Russell, 2002).  

Σε οικονομικά και τεχνολογικά προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου τίθενται πλέον, 
ως στρατηγικό πλάνο της εκπαιδευτικής ηγεσίας αυτών των χωρών, συγκεκριμένα α-
παραίτητα κριτήρια (standards) που αφορούν την προετοιμασία των υποψηφίων εκπαι-
δευτικών ως προς τις Τ.Π.Ε. (BECTA, 2004). Τα κριτήρια αυτά υπαγορεύουν την ει-
σαγωγή νέων περιεχομένων μάθησης ή/και τον εμπλουτισμό του βασικού κορμού των 
πανεπιστημιακών μαθημάτων με εφαρμογές ψηφιακού χαρακτήρα (Player-Koro, 
2013). Αναγκαία προϋπόθεση, βάσει των κριτηρίων αυτών, για την απορρόφηση των 
εκπαιδευτικών στο διδασκαλικό επάγγελμα αποτελεί το άριστο επίπεδο κατάκτησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων τεχνολογικού-ψηφιακού γραμματισμού˙ στοιχείο που δια-
μορφώνεται, βέβαια, από την κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε., 
ήδη, κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπουδών (Finger et al., 2004). Με 
την ύπαρξη αυτών των κριτηρίων διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό πλαίσιο επαγγελματικής 
ανάπτυξης του επαγγελματία-προσοντούχου εκπαιδευτικού (qualified teacher) 
(Atkinson, 2004). 

Πρόσφατα, για την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτικών, ώστε να μπο-
ρέσουν να διδάξουν και με την υποβοήθηση των ψηφιακών μέσων, προωθείται ένα νέο 
μοντέλο ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο φαίνεται 
ότι δημιουργεί όλες εκείνες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ενίσχυση της επαγγελμα-
τικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Αυτό το λεγόμενο Μοντέλο “Τεχνολογικής Παι-
δαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου” (Tech-Pack) επιχειρεί να συνδέσει την γνώση πε-
ριεχομένου (Content Knowledge-CK), με την παιδαγωγική γνώση (Pedagogical 
Knowledge-PK) και, βέβαια, με την Τεχνολογική Γνώση (Technological Knowledge-
TK). Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, δηλαδή, αποκτά την ικανότητα να γνωρίζει σε ποιον 
τομέα, ή σε ποιους τομείς, έχει τις περισσότερες ελλείψεις, και δεν μπορεί να ενσωμα-
τώσει, αποτελεσματικά, τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του (Shulman, 1986· Mishra & 
Koehler, 2006· Chai, Koh, & Tsai, 2013· Roblyer & Doering, 2014).  
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Σχήμα 1: Μοντέλο Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (Tech-Pack) 

Η Έρευνα 

Σκοπός, μεθοδολογία και ερωτήματα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έχει ως βασικό της σκοπό να καταγράψει, αναλύσει και σχολιάσει, 
όσο το δυνατόν πιο κριτικά, τα πανεπιστημιακά μαθήματα που σχετίζονται με την Πλη-
ροφορική, τον Η/Υ και, γενικώς, με τις Τ.Π.Ε.˙ μαθήματα τα οποία προσφέρονται, είτε 
ως υποχρεωτικά είτε ως ελεύθερης επιλογής, όπως διαπιστώνεται από τους Οδηγούς 
Σπουδών, στα ακόλουθα Τμήματα: α) (Ελληνικής) Φιλολογίας: i) Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ii) Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), iii) Ιωαννίνων, iv) Πελοποννήσου, v) Κρήτης, vi) Πάτρας, vii) 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, β) Ιστορίας-Αρχαιολογίας (-Εθνολογίας): i) Α-
ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ii) Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.), iii) Ιωαννίνων, iv) Κρήτης, v) Πελοποννήσου, vi) 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και, γ) Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (-Ψυχολο-
γίας): i) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ii) Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.), iii) Ιωαννίνων, iv) Πάτρας. Μέσω της 
κατηγοριοποίησης των αντίστοιχων μαθημάτων θα διαπιστωθεί, ενδεχομένως, η προ-
σπάθεια των ως άνω Τμημάτων για τη διαμόρφωση μίας ψηφιακής κουλτούρας στους 
υποψηφίους εκπαιδευτικούς τους, με στόχο τη διδασκαλία στο λεγόμενο ψηφιακό σχο-
λείο.  

Η επεξεργασία και ομαδοποίηση-κατηγοριοποίηση του ερευνώμενου υλικού -των Ο-
δηγών Σπουδών- βασίστηκε στις αρχές της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και συ-
γκεκριμένα της δόμησης περιεχομένου. Στην παρούσα σύντομη, ωστόσο, δημοσίευση 
δεν είναι εφικτή η αναλυτική παράθεση του επαγωγικού συστήματος κατηγοριών ούτε, 
βέβαια, η αναλυτική περιγραφή αυτών των προσφερόμενων γνωστικών αντικειμένων. 
Για τον λόγο αυτό, θα παρουσιαστούν, ευσύνοπτα, οι βασικοί άξονες της έρευνας, ανά 
Τμήμα φοίτησης, με διαχωρισμό των μαθημάτων σε μαθήματα Κορμού και σε μαθή-
ματα Επιλογής. Βάσει αυτού του διμερούς διαχωρισμού, αναφέρονται τα μαθήματα 
που σχετίζονται με την Πληροφορική, με τον Η/Υ και, γενικώς, με τις Τ.Π.Ε. και τα 
σύγχρονα ψηφιακά μέσα, και, αναφέρεται αν αξιοποιούνται παιδαγωγικά και διδακτικά 
και, παράλληλα, αν συμβάλλουν στην πληρέστερη προετοιμασία των υποψηφίων φι-
λολόγων. 
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Τα ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής: 
1. Προσφέρονται, σε όλα τα παραπάνω Τμήματα, μαθήματα είτε Πληροφορικής είτε 

παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.; 
2. Ποια είναι τα περιεχόμενα μάθησης των προσφερόμενων μαθημάτων που σχετίζο-

νται με τις Τ.Π.Ε.; 
3. Οι καθηγητικές-παραγωγικές σχολές ευθυγραμμίζονται, ως προς τα μαθήματα που 

προσφέρουν, με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τη διαμόρφωση ενός ψη-
φιακά εγγράμματου εκπαιδευτικού-φιλολόγου; 

Τα δεδομένα της έρευνας: Προγράμματα Σπουδών και Τ.Π.Ε. 

Τα Τμήματα (Ελληνικής) Φιλολογίας 

Στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) (www.phil.uoa.gr) διαπιστώνεται η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς σε υ-
ποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία σχετίζονται με τις Τ.Π.Ε. και με τον τρόπο αξιοποίη-
σής τους από τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς στα φιλολογικά μαθήματα. Γίνεται, ω-
στόσο, αναφορά σε ένα εργαστηριακό μάθημα Πληροφορικής του Τμήματος, στο ο-
ποίο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν, μέσω σεμι-
ναρίων προαιρετικού, ωστόσο, χαρακτήρα, στη χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών 
Η/Υ, που θα αφορούν σε φιλολογικό περιεχόμενο και σχετικό ψηφιακό υλικό.  

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, ειδικότερα, εξοικειώνονται στο παραπάνω 
Τμήμα με: α) τα βασικά προγράμματα αναπαραγωγής του Η/Υ (Σουίτα λογισμικού Of-
fice, όπως είναι ο επεξεργαστής κειμένου, τα (υπο)λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδομέ-
νων), και, β) τις βασικές λειτουργίες του διαδικτύου για ανεύρεση υλικού και επικοι-
νωνία μέσω διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών. Μέσω, της παρακολούθησης, επίσης, 
σεμιναρίων -προαιρετικών, και πάλι, μαθημάτων- όπως: «Νεοελληνική Φιλολογία και 
Πληροφορική Ι-ΙΙ», «Μεσαιωνική Φιλολογία και Πληροφορική», και, «Γλωσσική Εκ-
παίδευση και Νέες Τεχνολογίες», οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αυτού του Τμήματος α-
ξιοποιούν πιο εξειδικευμένα προγράμματα σχετικά με το μελλοντικό τους επάγγελμα, 
όπως είναι οι ειδικές εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και τα εργαλεία αναζήτησης 
αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων. 

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το αντίστοιχο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (www.lit.auth.gr), όπου, συγκεκριμένα, στον Οδηγό 
Σπουδών του, στην ενότητα «Πληροφορική & φιλολογικές σπουδές», καταγράφονται οι 
στόχοι των προαιρετικών σεμιναρίων «Πληροφορική Ι» και «Πληροφορική ΙΙ», που α-
φορούν στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τα προγράμματα και τις 
εφαρμογές του Η/Υ. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια, τα οποία φαίνεται να προσφέρουν 
γνώσεις εργαλειακού-μηχανιστικού χαρακτήρα για τον Η/Υ, δεν θεωρούνται υποχρε-
ωτικά, και, επιπλέον, δεν υπολογίζονται καθόλου στον τελικό βαθμό πτυχίου.  

Τμήματα 
Φιλολογίας  

Μαθήματα 
Κορμού 

Μαθήματα Επιλογής 
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Ε.Κ.Π.Α. (-) 1. Σεμινάρια Πληροφορικής  

(Office, Internet, Αναζήτηση πηγών φι-
λολογικού περιεχομένου) 

2. Νεοελληνική Φιλολογία & Πληροφο-
ρική Ι 

3. Νεοελληνική Φιλολογία & Πληροφο-
ρική ΙΙ 

4. Μεσαιωνική Φιλολογία & Πληροφορική 

5. Γλωσσική Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολο-
γίες  

Α.Π.Θ. (-) 1.  Πληροφορική Ι  Εργαλειακού χαρα-
κτήρα προγράμματα 

(δεν πιστώνονται 
ECTS)  

2.  Πληροφορική ΙΙ  

Πίνακας 1: Προσφερόμενα μαθήματα ως προς τις Τ.Π.Ε. στα Τμήματα Φιλολογίας στο 
Ε.Κ.Π.Α. και στο Α.Π.Θ. 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου (kalamata.uop.gr/~litd/) στο, προαιρετικού, και πάλι, χαρακτήρα παρακολούθη-
σης, εργαστήριο τεχνογνωσίας προσφέρονται γνώσεις για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έρχονται σε ε-
παφή με λογισμικά, όπως είναι τα εξής: “TLG” για αρχαία ελληνικά κείμενα, “TLL” 
για λατινικά κείμενα, “Perseus Digital Library”, “Πύλη για την Ελληνική γλώσσα”. 
Επιπλέον, στην περιγραφή του ως άνω μαθήματος καταγράφεται ότι οι υποψήφιοι εκ-
παιδευτικοί εξοικειώνονται με στρατηγικές αναζήτησης ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας, 
με διάφορα φιλολογικά-ηλεκτρονικά λεξικά, όπως, επίσης, και με άλλα λογισμικά και 
διαδικτυακούς τόπους, που προωθούν την έρευνα και εμπλουτίζουν τη διδακτική των 
φιλολογικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής διδακτικής για παιδιά με 
ειδικές ανάγκες. Προσφέρονται, ακόμη, τέσσερα μαθήματα Πληροφορικής 
(Ι,ΙΙ,III,IV), στα οποία δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο φιλόλογο να: α) επεξερ-
γαστεί κείμενα, β) σχεδιάσει ιστοσελίδες (websites)-ιστολόγια (blogs) με εκπαιδευτικό 
προσανατολισμό, γ) αξιοποιήσει τα διάφορα πολυμέσα, και, δ) να ασκηθεί στις ψηφια-
κές δεξιότητες των προγραμμάτων παρουσίασης. Στο Τμήμα αυτό, τέλος, δίνεται η δυ-
νατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του να συνδέσουν τις γνώσεις αναφορικά 
με τις Τ.Π.Ε. με τα φιλολογικά μαθήματα μέσω του μαθήματος Κορμού: «Εφαρμογές 
λογισμικού στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων-θεωρίες μάθησης».  
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Στα υπόλοιπα -ομοειδή- Τμήματα προσφέρονται, στον βασικό κορμό του ΠΣ τους, κά-
ποια μαθήματα με ψηφιακές εφαρμογές. Για παράδειγμα, το Τμήμα Ελληνικής Φιλο-
λογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (helit.duth.gr/), μέσω του προπτυχια-
κού μαθήματος «Μεσαιωνική Φιλολογία και Πληροφορική», ενημερώνει για εκπαιδευ-
τικά λογισμικά, που εξοικειώνουν τους υποψηφίους φιλολόγους με τα κείμενα της Βυ-
ζαντινής Φιλολογίας. Βασικός στόχος του εν λόγω μαθήματος είναι: «να συνειδητοποι-
ήσουν οι φοιτητές πώς μπορούν να βελτιστοποιήσουν την επιστημονική απόδοσή τους με 
τη βοήθεια της Πληροφορικής, αλλά και πως οι υπολογιστές από μόνοι τους δεν μπορούν 
να παραγάγουν «επιστήμη». Να αποκτήσουν τη δεξιότητα χειρισμού των αναφερθέντων 
εργαλείων της Πληροφορικής και να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι για τη σύνθεση πρωτό-
τυπης έρευνας». Το Τμήμα προσφέρει, τέλος, το μάθημα «Γλώσσα και Νέες Τεχνολο-
γίες».  
 

Πίνακας 2: Προσφερόμενα μαθήματα ως προς τις Τ.Π.Ε. στα υπόλοιπα Τμήματα Φιλο-
λογίας 

Στα υπόλοιπα Τμήματα, όπως είναι το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(www.philology.uoc.gr/) είτε δεν προσφέρεται κανένα μάθημα για τους υπολογιστές 
ή/και για την παιδαγωγική/διδακτική τους αξιοποίηση είτε αναφέρονται, μόνον, ορι-
σμένοι τίτλοι μαθημάτων, που είναι σχετικοί με τις Τ.Π.Ε., χωρίς, ωστόσο, κάποια πε-

Τμήματα Φιλολο-
γίας  

Μαθήματα 
Κορμού 

Μαθήματα Επιλογής 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εφαρμογές Λογι-
σμικού στη διδα-
σκαλία των φιλο-
λογικών μαθημά-
των- 

θεωρίες μάθησης 

1.  Εργαστήριο Τεχνογνωσίας (TLG, 
TLL, PGL, Ηλεκτρονικά Λεξικά 
για τη διδακτική των φιλολογικών 
μαθημάτων) 

2.  Πληροφορική I, II, III, IV  

Δ.Π.Θ. (-) 1. Μεσαιωνική Φιλολογία και Πληρο-
φορική 

2. Γλώσσα και Νέες Τεχνολογίες  

ΚΡΗΤΗΣ (-) (-) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (-) Νεοελληνική λογοτεχνία στη Μ.Ε.: Εκ-
παίδευση στη χρήση Η/Υ 

ΠΑΤΡΑΣ (-) 1.  Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 
ΙΙ: Κείμενα Η/Υ 

2.  Γλωσσική Τεχνολογία 
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ραιτέρω περιγραφή. Για παράδειγμα, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων (philology.uoi.gr/) προσφέρεται το μάθημα «Νεοελληνική λογοτεχνία στη 
Μ.Ε.: Εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ», και στο Τμήμα Φιλολογίας Πάτρας 
(www.philology-upatras.gr/) προσφέρονται τα μαθήματα Επιλογής «Αρχαία Ελληνική 
Θεματογραφία ΙΙ: Κείμενα Η/Υ», «Γλωσσική Τεχνολογία».  

Τα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας (-Εθνολογίας) 

Από την καταγραφή των γνωστικών αντικειμένων του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) (www.arch.uoa.gr/) διαπιστώνεται η υιοθέτηση μιας κατεύθυνσης, η οποία 
λαμβάνει υπόψη τις Τ.Π.Ε. και θεωρεί ότι οι ψηφιακές εξελίξεις  οδηγούν, ενδεχομέ-
νως, και σε ανακατατάξεις στο εκπαιδευτικό σκηνικό. Στο εν λόγω Τμήμα προσφέρο-
νται υποχρεωτικά -εισαγωγικά- μαθήματα Πληροφορικής για την εξοικείωση των φοι-
τητών και των φοιτητριών με τις ψηφιακές εφαρμογές, με τις εφαρμογές διαδικτύου 
και με τις μηχανές αναζήτησης βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων. Σημειώνεται, επι-
πλέον, ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στη εργαλειακή χρήση του Η/Υ (επεξεργασία 
κειμένου, (υπο)λογιστικά φύλλα, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις). Στόχος αυτών των μα-
θημάτων είναι: «(…) να εισαγάγουν τους φοιτητές στις βασικές αρχές και μεθόδους της 
χρήσης των Η/Υ και, κυρίως, να τους εξοικειώσουν με ορισμένες πιο εξειδικευμένες τε-
χνικές αξιοποίησης της Πληροφορικής στην ακαδημαϊκή έρευνα, κατά τρόπο προσαρμο-
σμένο στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και των Κλα-
σικών Σπουδών γενικότερα (…)». 

Τμήματα  

Ιστορίας-Αρχαιολο-
γίας  

Μαθήματα Κορμού Μαθήματα Επιλογής 

Ε.Κ.Π.Α. Εργαστήριο Πληροφορικής  (-) 

Α.Π.Θ. (-) (-) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πολιτισμικά αγαθά και Νέες 
Τεχνολογίες  

(-) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (-) (-) 

ΚΡΗΤΗΣ (-) Εργαστηριακά Μαθή-
ματα Πληροφορικής  

Δ.Π.Θ. (-) (-) 

Πίνακας 3: Προσφερόμενα μαθήματα ως προς τις Τ.Π.Ε. στα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαι-
ολογίας 
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Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. 
(www.hist.auth.gr/) δεν αναφέρεται ούτε σε εργαστήρια Η/Υ ούτε, όμως, και στην προ-
σφορά μαθημάτων που σχετίζονται με τις Τ.Π.Ε.. Τα παραπάνω, υποδηλώνουν ότι το 
συγκεκριμένο Τμήμα απέχει από τη συζήτηση αναφορικά με τον διεθνή προβληματι-
σμό για τη συμπόρευση των πανεπιστημιακών Τμημάτων με τις επιταγές της σύγχρο-
νης ψηφιακής κοινωνίας. Το Τμήμα αυτό, συνεπώς, δεν έχει εντάξει ακόμη στα περιε-
χόμενα του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματα, σχετικά με τον Η/Υ και τις Τ.Π.Ε.. 

Και στα υπόλοιπα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της επικράτειας, όπως είναι τα 
Τμήματα της Πελοποννήσου (kalamata.uop.gr/~hamccd/) και της Κρήτης 
(www.history-archaeology.uoc.gr/), γίνεται αναφορά στη χρήση του Η/Υ, είτε μέσω 
κάποιου μαθήματος, όπως είναι το μάθημα Κορμού «Πολιτισμικά αγαθά και Νέες Τε-
χνολογίες», στο οποίο εμπλέκεται η Πληροφορική (τεχνικές ανάλυσης και επεξεργα-
σίας των αρχαιολογικών δεδομένων: στατιστική, πληροφορική, φυσικές και χημικές 
μέθοδοι ανάλυσης), είτε μέσω της λειτουργίας νησίδων και εργαστηρίων Η/Υ (Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων) (www.hist-arch.uoi.gr/). Τέλος, στο Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (he.duth.gr/) φαίνεται να μην προσφέρεται 
κανένα μαθήματα, στο οποίο να αξιοποιούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, οι Τ.Π.Ε..  

Τα Τμήματα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (-Ψυχολογίας) 

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) (www.ppp.uoa.gr/) προσφέρεται, ως κατ’ επιλο-
γήν υποχρεωτικό, το μάθημα «Γραμματισμός με τις ψηφιακές τεχνολογίες για τα φιλο-
λογικά μαθήματα». Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι στον Οδηγό Σπουδών αναφέρονται, 
επιπλέον, τα μαθήματα: «Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση», «Ψηφιακές τεχνολο-
γίες και μαθησιακή διαδικασία», και, «Διδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας με Ψηφιακές 
Τεχνολογίες: εφαρμογές», τα συγκεκριμένα δεν προσφέρονται (δ.π.*, βλ. Πίνακα 4) κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Από το περιεχόμενο αυτών των μαθημάτων φαίνεται 
να καταβάλλονται προσπάθειες να συνδυαστεί η θεωρητική γνώση για τις Τ.Π.Ε. με 
τις δυνατότητες των ψηφιακών εφαρμογών, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην 
εκπαίδευση των φιλολόγων και, συγκεκριμένα, στην παιδαγωγική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στα φιλολογικά μαθήματα.  

Την παραπάνω εικόνα συμπληρώνει ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. (www.edlit.auth.gr/), καθώς γίνεται εμφανές ότι προσφέρει, 
πρωτίστως, το υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα «Πληροφορική». Στο μάθημα αυτό 
δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να χρησιμοποιήσουν τα βα-
σικά προγράμματα αναπαραγωγής του Η/Υ, να αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό και να 
εξοικειωθούν με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε.. Εκτός, όμως, από τον Η/Υ 
ως περιεχόμενο μάθησης, στο συγκεκριμένο Τμήμα προσφέρεται το, θεωρητικής ω-
στόσο φύσης, μάθημα Παιδαγωγικής ειδίκευσης «Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από 
την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαί-
δευση», το οποίο διατρέχει βασικούς σταθμούς αναφορικά με την εισαγωγή του Η/Υ, 
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αρχικώς, και των Τ.Π.Ε., εν συνεχεία, στην κοινωνία και στην εκπαίδευση. Προσφέρε-
ται, επίσης, ένα ακόμη μάθημα Παιδαγωγικής ειδίκευσης, με τίτλο: «Διδακτικές εφαρ-
μογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών», στο οποίο οι φοιτη-
τές και οι φοιτήτριες, όπως φαίνεται από το περιεχόμενό του, εξοικειώνονται με τις 
παιδαγωγικές εφαρμογές του Η/Υ, οι οποίες επικεντρώνονται σε φιλολογικά μαθήματα 
(ιστοεξερευνήσεις, ιστολόγια, εκπαιδευτικά λογισμικά, διδακτικά σενάρια με τις 
Τ.Π.Ε., κ.ά.).   

Το υποχρεωτικό μάθημα «Εργαστήριο Πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες» 
του Τμήματος Φιλοσοφίας Πατρών (www.philosophy.upatras.gr/) επικεντρώνεται 
στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών του με τις Τ.Π.Ε.. Η αξιοποίηση 
του Η/Υ, στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου, έχει διττή στόχευση. Πρωτίστως, την 
ενασχόληση των υποψηφίων φιλολόγων με τον Η/Υ για ερευνητικούς λόγους στο πεδίο 
των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς γίνεται χρήση μηχανών αναζήτησης βιβλιογρα-
φίας, αρχαίων κειμένων και διαδικτυακών πηγών. Στοχεύει, δευτερευόντως, στην πα-
ρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, μέσω 
της χρήσης προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, εννοιολογικών χαρ-
τών, κ.ά. 

Τέλος, στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ppp.uoi.gr/) φαίνεται να μην προσφέρεται κανένα μά-
θημα Πληροφορικής ή/και μάθημα αξιοποίησης του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία.  

Τμήματα Φι-
λοσοφίας-

Παιδαγωγι-
κής 

Μαθήματα Κορμού Μαθήματα Επιλογής 

Ε.Κ.Π.Α. (-) 1. Γραμματισμός με τις ψηφιακές 
τεχνολογίες για τα φιλολογικά 
μαθήματα 

2. Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκ-
παίδευση (δ.π.*) 

3. Ψηφιακές τεχνολογίες και μαθη-
σιακή διαδικασία (δ.π.*) 

4. Διδασκαλία και μάθηση της Ι-
στορίας με Ψηφιακές Τεχνολο-
γίες: εφαρμογές (δ.π.*) 
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Α.Π.Θ. Πληροφορική 1. Παιδαγωγικοί προβληματισμοί 
από την εισαγωγή των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

2. Διδακτικές εφαρμογές των Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών 

3. Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με ε-
φαρμογές στις κοινωνικές επι-
στήμες  

ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Πληροφορι-
κής για τις ανθρωπιστικές 
επιστήμες  

 (-) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κανένα (-)  (-) 

Πίνακας 4: Προσφερόμενα μαθήματα ως προς τις Τ.Π.Ε. στα Τμήματα Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής 

  Συμπεράσματα-Παιδαγωγική αξιοποίηση των δεδομένων της έρευνας 

Η -ψηφιακή- επαγγελματική ταυτότητα των υποψηφίων φιλολόγων φαίνεται να δια-
μορφώνεται με γνώμονα τη θετική ή αρνητική τους στάση, ακόμη και τη στάση ανοχής 
τους στις Τ.Π.Ε., όπως, επίσης, και από τις απόψεις τους για τη συμβολή των ψηφιακών 
μέσων τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Στο στάδιο, 
λοιπόν, της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται και εμπλουτίζε-
ται, εν προκειμένω, η προ-επαγγελματική ψηφιακή ταυτότητα του υποψηφίου φιλολό-
γου και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για περαιτέρω ενασχόληση με τις 
Τ.Π.Ε., με στόχο, βέβαια, την παιδαγωγική τους αξιοποίηση (Luehmann, 2007). 

Μέσω, λοιπόν, της μελέτης των περιεχομένων μάθησης των Οδηγών Σπουδών των πα-
ραγωγικών σχολών για την εκπαίδευση, γίνεται αντιληπτό ότι στα Τμήματα αυτά, στην 
πλειονότητά τους, μεταδίδονται βασικές τεχνικές γνώσεις χρήσης των ψηφιακών συ-
στημάτων και προσφέρονται δυνατότητες ενημέρωσης των φοιτητών και των φοιτη-
τριών τους για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων βιβλιοθηκών και για τις 
αντίστοιχες ιστοσελίδες, στις οποίες θα αναζητούν βιβλιογραφικό υλικό και πηγές, 
μέσω των βιβλιογραφικών βάσεων και βάσεων δεδομένων, για θέματα σχετικά με τις 
Κλασικές, Μεσαιωνικές Σπουδές, τις Νέες Ελληνικές Σπουδές, καθώς και τη Γλώσσα 
και τη Γλωσσολογία. Ελάχιστες, ωστόσο, είναι οι αναφορές σε μαθήματα, τα οποία 
επιχειρούν να συνδέσουν τις Τ.Π.Ε. με τα φιλολογικά μαθήματα και με εφαρμογές που 
θα είναι, μελλοντικά, χρήσιμες για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό και για την υποβοήθηση 
της εκπαιδευτικής του διαδικασίας.  
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Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι μεθοδεύει σχετικές, 
με τις προαναφερθείσες, προσπάθειες, δεν έχει ακόμη τουλάχιστον πετύχει την αλλαγή 
νοοτροπίας και την αλλαγή προσανατολισμού σε σημείο που θα την χαρακτήριζε εκ-
συγχρονισμένη και σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά, τουλάχιστον, πρότυπα. Οι έρευνες των 
αρχών του 21ου αιώνα αποτυπώνουν αυτήν τη θολή εικόνα όσον αφορά τον τρόπο α-
ξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων, σε σχολές που 
προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2012). Εντοπίζεται, ειδικότερα, το ζήτημα της συνάφειας των 
σχολικών και των ακαδημαϊκών Προγραμμάτων Σπουδών αναφορικά με τη θέση που 
καταλαμβάνει η σύγχρονη τεχνολογία και ο Η/Υ σ’ αυτά. Τόσο, δηλαδή, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, 
των παραγωγικών σχολών για την εκπαίδευση, εκπαιδεύονται και καταρτίζονται βάσει 
του τεχνοκεντρικού μοντέλου (Κέκκερης & Κοσμίδης, 2013). Το μοντέλο αυτό υπα-
κούει στη λογική της μονομερούς χρήσης του Η/Υ, των προγραμμάτων και των εφαρ-
μογών του ως περιεχομένου μάθησης μέσω του τετριμμένου, πλέον, μαθήματος της 
Πληροφορικής, στο οποίο μεταδίδονται, κατά κύριο λόγο, θεωρητικές γνώσεις για τον 
Η/Υ και γνώσεις βασικών λειτουργιών του. Οι γνώσεις αυτές φαίνεται ότι δεν χρησι-
μεύουν στον σύγχρονο μαθητή, ο οποίος κοινωνικοποιείται με τα ψηφιακά μέσα και τα 
αξιοποιεί με πιο πολύπλοκους και γόνιμους, ενδεχομένως, τρόπους από αυτούς που του 
διδάσκει η δημόσια ελληνική εκπαίδευση.  

Την ίδια, λοιπόν, χρονική περίοδο, κατά την οποία αντίστοιχα πανεπιστημιακά Ιδρύ-
ματα χωρών του εξωτερικού καταβάλλουν μεθοδευμένες προσπάθειες για την αναβάθ-
μιση του επιπέδου του ψηφιακού γραμματισμού των φοιτητών και των φοιτητριών τους 
(Sheard, Carbone & Hurst, 2010), στην Ελλάδα, οι παραγωγικές σχολές υστερούν ή, 
τουλάχιστον, παρουσιάζουν στασιμότητα όσον αφορά στην καλλιέργεια εξελιγμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ. Αναμφισβήτητα, όπως φάνηκε από τα στοιχεία της έ-
ρευνας αυτής, οι πρώτες προσπάθειες είναι σημαντικές για την εκπαίδευση των εκπαι-
δευτικών με τις Τ.Π.Ε.. Η ελληνική εκπαιδευτική ηγεσία, ωστόσο, οφείλει να υπολο-
γίσει τις τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται, παγκοσμίως, σε εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα  και, αναλόγως, να προσπαθήσει να εντάξει τις Τ.Π.Ε., με δημιουργικό τρόπο, 
στα ΠΣ των υποψηφίων εκπαιδευτικών.  

Τέλος, πρόσφατη ελληνική έρευνα σημειώνει όσα αναφέρονται παραπάνω και κατα-
γράφει, συν τοις άλλοις, πιθανές λύσεις-προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών εκπαίδευ-
σης υποψηφίων φιλολόγων αναφορικά με τις Τ.Π.Ε. (Τζιφόπουλος, 2014). Προτείνε-
ται, συγκεκριμένα, από 675 φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστο-
ρίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., (α) η εισαγωγή (περισ-
σότερων) μαθημάτων Πληροφορικής, (β) η σύνδεση του μαθήματος της Πληροφορι-
κής με τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, (γ) η σύζευξη της θεωρίας με την 
εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς, και, (δ) η εξέταση του πλαισίου, στο οποίο πρέπει να 
ενταχθεί το μάθημα της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δείγμα αυ-
τής της έρευνας προτείνει, ακόμη, (ε) την προσφορά μαθημάτων, στα οποία θα επιχει-
ρείται η εξοικείωση των υποψηφίων φιλολόγων με εκπαιδευτικά λογισμικά, σχετικά 
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με το διδασκαλικό επάγγελμα, (στ) τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών, όπως, και. (ζ) την 
αξιοποίηση νέων εποπτικών μέσων (π.χ. διαδραστικός πίνακας). 
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Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Σπουδών 2015-2016 

Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.:  www.phil.uoa.gr 

Φιλολογίας Α.Π.Θ.:  www.lit.auth.gr 

Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:  philology.uoi.gr 

Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:  kalamata.uop.gr/~litd 

Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης:  www.philology.uoc.gr 

Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας:  www.philology-upatras.gr 

Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης:  

helit.duth.gr 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας Ε.Κ.Π.Α.:  www.arch.uoa.gr 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.:  www.hist.auth.gr 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων:  

www.hist-arch.uoi.gr    

Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου:  

kalamata.uop.gr/~hamccd 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης:    www.history-archaeology.uoc.gr 

Ιστορίας-Εθνολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης:  

he.duth.gr 

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας 
Ε.Κ.Π.Α.:  

www.ppp.uoa.gr 

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.:  www.edlit.auth.gr 

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων:  

ppp.uoi.gr 

Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών:  www.philosophy.upatras.gr 
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Γλωσσικά μαθήματα και μουσεία για τις τέχνες 

Κωττούλα Μαρία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Δρ. Παιδαγωγικής 

Σχολική Σύμβουλος Β' Αθήνας 
mkottoula@gmail.com 

Περίληψη 

Στο κείμενο παρουσιάζεται μια πρόταση διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τη συμβολή των εικαστικών τεχνών. Η επιλογή αυτή 
συνδέεται με τα Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών και με τη δημιουργία 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε μουσεία για τις τέχνες. Ως διδακτική επιλογή 
σχετίζεται με τη σημασία της σύζευξης διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων στην 
κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων. Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα απορρέουν 
από την παραγωγή κριτικών ερωτημάτων, τα οποία προκύπτουν συνδυαστικά από τα 
γραπτά και τα οπτικά κείμενα και συγκλίνουν σε φαινόμενα και έννοιες που τα διέπουν. 
Η αποδόμηση του περιεχομένου των 'κειμένων' δημιουργεί άξονες νοημάτων μέσω των 
συσχετισμένων ερεθισμάτων. Λόγος και εικόνα συνιστούν νέες συμβάσεις στην 
κατανόηση και οι στερεότυπες παραδοχές γίνονται περισσότερο αντικείμενα κριτικής 
παρά αφομοίωσης απέναντι στα θέματα που προσεγγίζονται. 

Λέξεις-Κλειδιά: γλωσσικά μαθήματα, εικαστικές τέχνες, συνδυαστική προσέγγιση, 
κριτική σκέψη. 

Εισαγωγή 

Τα τρέχοντα Προγράμματα Σπουδών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζουν 
τη διαθεματικότητα με την προσέγγιση άλλων γλωσσικών κωδίκων αποσκοπώντας 
στην ανάπτυξη πολλαπλών εστιών ενδιαφέροντος και ερμηνευτικών εκδοχών στα 
γνωστικά αντικείμενα. Με την έννοια αυτή, τα γλωσσικά μαθήματα θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως αντικείμενα αυξανόμενου ενδιαφέροντος, καθώς τα νοητικά 
ερεθίσματα διαπλέκονται με τις αναπαραστατικές τέχνες με διαδικασίες υποβολής στην 
εννόηση και στην ενσυναίσθηση. Το πώς τροφοδοτούνται, κατά συνέπεια, η 
διδασκαλία και η μάθηση προσδιορίζει τόσο τις υποδομές όσο και τον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό με κριτήρια ό, τι κεντρίζει το μαθητικό ενδιαφέρον και επικαιροποιεί τη 
συνάντηση με τα γνωστικά αντικείμενα. Με αφορμήσεις άμεσου τύπου, όπως είναι τα 
ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών ή με ερεθίσματα κοινωνικοπολιτιστικής 
σημασίας, ως εκπαιδευτικοί αποσκοπούμε στη δημιουργία ενός πολυτροπικού 
μορφωτικού χώρου, που εγείρει διαφορετικές προσλαμβάνουσες (Hooper Greenhill, 
1999: 44 - 52), αξιοποιεί ενδιαφέροντα και κλίσεις αλλά/ και δημιουργεί προκλήσεις 
σε επίπεδο συναισθημάτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων.  

Η διδακτική αυτή επιλογή μεταφέρει την αντίληψη ότι οι τέχνες έχουν "λόγο" στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, αποσκοπούν στη διεύρυνση των ορίων της γλώσσας με τη 
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χρήση και άλλων επικοινωνιακών κωδίκων με σύνθεση, συνδυασμό και αισθητικές 
παρεμβάσεις. Το μάθημα, έτσι, "γλιστρά" από τις παγιωμένες βεβαιότητες στην 
αυτονομία της σκέψης με αποτέλεσμα κείμενο και αναγνώστης να 'δίνουν τα χέρια' στη 
συνεργασία, αναβαθμίζοντας τη σημασία της αισθητικής ανταπόκρισης.  

Το μαθησιακό όφελος, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι ο πολυεστιακός 
προσανατολισμός της διαδικασίας της μάθησης, μια διανοητική διαδικασία εκτός του 
συμβατικού διδακτικού πλαισίου της αφομοίωσης και της αναπαραγωγής. Οι 
συνδυαστικές προσεγγίσεις εμπλουτίζουν τον προβληματισμό και διαφαίνονται 
απόψεις για τις οποίες δεν υπάρχουν άμεσα γνωστικά στηρίγματα ή μετασχηματίζονται 
λανθάνουσες αντιλήψεις που αποτελούν εμπόδια στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
(Dewey, 1980: 25 - 27). Με δεδομένη την εμπειρία ότι η μάθηση εξαρτάται από 
αλλαγές στην ατομική βιογραφία (Alheit, 2009), η συναλλαγή των εκφάνσεων του 
πολιτισμού, όπως είναι τα κείμενα και τα έργα τέχνης, ανάγονται και τα δύο στην 
ανθρώπινη σκέψη και στις δυνατότητές της ν' αλλάξει ή να εξελιχθεί. 

Η ανάπτυξη μιας συγγένειας: Σχολική τάξη και μουσείο 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες της αναγνωστικής πρόσληψης, η σημασία του 
λόγου έγκειται στο 'χώρο σκέψης' που παραχωρείται στον αποδέκτη για την ερμηνεία 
του (Iser, 2000: 195). Η δημιουργία των συνειρμών, ως τεχνική, μετατοπίζει, με τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις, το κέντρο βάρους της μάθησης από την έδρα στις ομάδες 
εργασίας, από την τάξη στο σπίτι, στη βιβλιοθήκη και σε άλλους χώρους μάθησης. Σ' 
ένα ενεργό περιβάλλον ερεθισμάτων, τροφοδοτούνται το συναίσθημα και η νόηση, 
παράγονται νοητικά σχήματα, η ζωγραφική του μυαλού, η προσωπική οπτική 
συναντάται με την κοσμική, αλλότρια ή οικεία, πάντως ενδιαφέρουσα. Κάθε 'κείμενο', 
κατά συνέπεια, έχει δυνητική θέση για τον αναγνώστη και μεταφέρεται από το 
περιβάλλον προέλευσής του στο δικό του περιβάλλον με τη δημιουργία 'φίλτρων' 
ανάγνωσης. Η διαμόρφωση συμβάσεων ανάγνωσης με επιλεγμένους όρους από τους 
αναγνώστες αποτελεί μια δυναμική διδακτική πρακτική με τη συμβολή του 
εκπαιδευτικού, που παροτρύνει, διδάσκει και μαθαίνει κι ο ίδιος. 

Σ' αυτό το κλίμα, η σχολική εκπαίδευση μπορεί να συνδυαστεί με τη μουσειακή, με την 
προεργασία για ένα θέμα, την παρατήρηση, τη διατύπωση ερωτημάτων, τη διερεύνηση 
και τον αναστοχασμό με περισσότερα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των 
αισθητικών που πληθαίνουν τη σκέψη, την ανασυγκροτούν σε διάλογο με έργα 
πολιτισμού. Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από το "Ποιος δημιούργησε" στο "Ποιον 
απευθύνεται", άρα και η προβολή της ατομικής ή ομαδικής προσλαμβάνουσας 
συνείδησης στη διδασκαλία καθιστά τη δυναμική της τάξης φορέα μάθησης.  

Η διδακτική προσέγγιση του διαφορετικού «λόγω περίστασης» με κείμενα και 
εικαστικά έργα 

 Η σημασία της επιλογής του θέματος 
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Μια διδακτική πρόταση στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε είναι η προσέγγιση του 
διαφορετικού ανθρώπου, που ζει και κινείται εκτός των συμβάσεων του μικρόκοσμου 
ή μιας ομαλής καθημερινότητας, λόγω περίστασης. Η θεματική αυτή επιλογή 
σχετίζεται με το σημερινό μοντέλο ζωής, κυρίως το αστικό, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από την προστατευτικότητα της οικογένειας και ένα lifestyle που αντιστρατεύεται σ' 
ένα βαθμό την ενσωμάτωση σε διευρυμένες συλλογικότητες. Συνυφασμένη με τους 
κινδύνους του σήμερα, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών έχει χαρακτηριστικά άμυνας, 
που εμφανίζονται με μορφές εσωστρέφειας ή αμηχανίας απέναντι σε καταστάσεις που 
ενέχουν την πιθανότητα μιας απειλής. Αλλά και ευρύτερα η κοινότητα, αποβλέποντας 
στη διασφάλιση της ομαλής κοινωνικοποίησης των μελών της αντιμετωπίζει την 
παρουσία των 'άλλων' κάποιες φορές αντιφατικά. Στο σχολείο, διαπιστώνεται συχνά η 
επιφυλακτικότητα των νέων, ιδιαίτερα σε ερωτήματα που αφορούν στον 'άλλο' σε 
πραγματικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης είτε η αμφίσημη στάση τους απέναντι στον 
μακρινό άλλο, που συναντάται στα κείμενα άλλοτε ως ήρωας και μαχητής και άλλοτε 
ως απλός άνθρωπος σε συνθήκες μειονεξίας ή ανάγκης. Η ανασύσταση, κατά συνέπεια, 
στερεότυπων παραδοχών που μονοδρομούν τις αντιλήψεις, θεωρείται βάση του 
επιπολιτισμού του σύγχρονου ενεργού πολίτη και απαιτεί διευρυμένο εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό. 

Συναντήσεις με τον "άλλον" στο χώρο ενός Μουσείου για τις τέχνες 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους των τεχνών, όπως και η ενσωμάτωση της 
τέχνης στην διδασκαλία στην τάξη με τα πολυμέσα, είναι κάποια από τα κριτήρια 
ολιστικής ή ανοιχτής μάθησης. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
συνεργασίας μεταξύ υπευθύνων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών της 
ειδικότητας ή συναφών ειδικοτήτων. Μια πρόταση, επίσης, είναι η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στα μουσειακά προγράμματα και η ανάληψη ρόλου πολλαπλασιαστών 
προκειμένου να σχεδιαστεί μια στοχευμένη δράση. Με βάση τη σημασία που δίνεται 
σήμερα στη σχέση των συντελεστών της γνώσης με στόχο τη διεύρυνση και την 
προαγωγή της, η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών φορέων των 
μουσείων των πόλεων αποτελεί ένα πεδίο σύμφυρσης ιδεών με τη συνεργασία 
ανθρώπων με διαφορετικούς ρόλους αλλά κοινό εκπαιδευτικό προσανατολισμό. 
Εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν ήδη εκπονηθεί από μουσεία για μαθητές, 
είναι ενεργά, βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών για να τα εντάξουν σε 
ενότητες διδασκαλίας και να στηρίξουν την εκπόνηση ενός ομαδικού έργου.  

Ερχόμενοι στην θεματική της διαφορετικότητας διαπιστώνουμε ότι αποτελεί διάχυτη 
έννοια στα Αναλυτικά Προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου είτε άμεσα με τη 
διδασκαλία του ρατσισμού είτε ενταγμένη στην έννοια του πολέμου, στις κοινωνικές 
ανισότητες, στη μετανάστευση κλπ. Από τη στιγμή που το περιβάλλον διδασκαλίας 
αποτελεί και περιβάλλον κοινωνικοποίησης, επιδιώκουμε τη μετατροπή του φόβου σε 
κοινωνικότητα, την άμβλυνση της περιχαράκωσης στο μικρόκοσμο των ομοίων, με 
τρόπους συγκινησιακούς και λογικούς, αξιοποιώντας και τον κόσμο των αισθήσεων 
και της φαντασίας με ερεθίσματα από τα αποθετήρια των τεχνών.  
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Η προβληματική του σχεδιασμού για πολυτροπική προσέγγιση στο θέμα της 
διαφορετικότητας 

Το ζήτημα της διαφορετικότητας, βαθειά πολιτικό, το συναντάμε στα σχολικά 
εγχειρίδια με την ονοματολογία, 'πολιτικός πρόσφυγας', 'πτωχευμένος', 
'περιθωριοποιημένος', 'αγωνιστής' στον πόλεμο των άλλων κλπ. Τα δύο ενδεικτικά 
παραδείγματα που ακολουθούν συν- εξετάζονται με την προσέγγιση εικαστικών έργων. 
Λόγω της υφής των γλωσσικών μαθημάτων και ιδιαίτερα του κοινωνιογλωσσικού 
χαρακτήρα τους, οι μεικτές προσεγγίσεις, κειμενικές και μη, διατρέχουν τη διδασκαλία 
και γίνονται καμβάς δραστηριοτήτων. Με δεδομένο ότι οι τέχνες αποτυπώνουν την 
κυριολεξία, τη μεταφορά αλλά και την αλληγορία απεικονιστικά, εμπνέουν στο 
σχεδιασμό ενός προσωπικού ορίζοντα προσδοκιών για το υπό διερεύνηση θέμα και σε 
συνδυασμό με τους άξονες του κειμένου αισθητοποιείται η έννοια υποκειμενικά και 
δημιουργείται ένα πολιτισμικό δυναμικό πλαίσιο, αυτό των 'αναγνωστών'. Εκτός από 
τις καλές τέχνες, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική κλπ, τα υβριδικά έργα, στα οποία 
διασταυρώνονται οι εικαστικές- πλαστικές τέχνες, η μουσική και η αφήγηση και 
ενθαρρύνεται η σύζευξή τους, είναι ιδιαίτερα προσφιλή στη νέα γενιά, στην οποία οι 
συνδυαστικές εφαρμογές στη γνώση και στην αντίληψη αποτελούν άξονες ανάγνωσης 
του κόσμου. Η ματιά των μαθητών δεν είναι αυτή του δημιουργού ούτε του κριτικού 
της τέχνης. Είναι όμως η αφορμή για την επεξεργασία ερεθισμάτων και τη διείσδυση 
σε ζητήματα στα οποία τα έργα δυνάμει ή άμεσα παραπέμπουν. Η διδακτική 
ετοιμότητα για κάτι τέτοιο είναι η παιδαγωγική εφαρμογή της θεωρίας της πρόσληψης 
(Ιser, 2000:195-196). 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση που ενσωματώνει τον εικαστικό κόσμο στον 
εννοιολογικό και αντίστροφα συνιστά έναν αδέσμευτο τρόπο έκφρασης των παιδιών. 
Προηγείται η εστίαση σε κειμενικές μορφές λόγου βάσει του γνωστικού αντικειμένου. 
Κάθε κείμενο πρέπει να ζωντανέψει στη σχολική διαδικασία, να διεγείρει μνημονικά 
ίχνη, να οδηγήσει σε συνδυαστικές σκέψεις, σε αναγωγή σε προηγούμενη γνώση, να 
προκαλέσει για διερεύνηση, να αποδοθούν τα σύμβολα. Η απεικονιστική γλώσσα, από 
την άλλη πλευρά, προάγει την ηθελημένη συμμετοχή των μαθητών με ετερόκλιτο 
πολιτισμικό κεφάλαιο ή/ και εμπειρίες Τα 'εν ενεργεία' κείμενα εκτίθενται σε 
ερωτήματα, τεμαχίζονται και ανασυντίθενται εμπλουτισμένα με διερευνητικά στοιχεία 
και άποψη. Η διατύπωση ερωτημάτων συνιστά προϋποθέσεις ανάπτυξης δεύτερου 
επιπέδου σκέψεων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα με τη συνδυαστική απόπειρα είναι 
ο μετασχηματισμός πεποιθήσεων που οδηγούν στην αναπαραγωγή ομοιοτήτων, σε ένα 
εύκαμπτο σώμα αντιλήψεων με δυνατότητες αναδιατύπωσης αρχικών παραδοχών 
(Mezirow and Αssociates, 1990:120). 

Παραδείγματα συν - ανάγνωσης γραπτού κειμένου - εικαστικού έργου 

Οι αναγνώσεις των γλωσσικών κωδίκων απαιτούν μια συγκεκριμένη μέθοδο και 
διαδικασία προκειμένου να ξεφύγουν από την απλή περιγραφή και τις εξω- 
εννοιολογικές προεκτάσεις. Προηγείται λοιπόν το κείμενο, οι επισημάνσεις και το 
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εννοιολογικό πλαίσιο και συγκεκριμενοποιούνται τα ζητούμενα στους κειμενικούς 
άξονες. Τα κενά της απροσδιοριστίας των κειμένων λόγω χρονικής απόστασης, 
συγκείμενων συνθηκών και δημιουργών, συμπληρώνονται από τους αναγνώστες και 
αποκτούν "σχηματοποιημένες όψεις" (Ηolub, 2004: 414 και 445). Οι μαθητές θέτουν 
κριτικά ερωτήματα και κάνουν μία αρχική παραδοχή. Σε δεύτερη φάση προσεγγίζεται 
το εικαστικό έργο με αδρή παρατήρηση στο σύνολό του, διατυπώνονται οι πρώτες 
σκέψεις. Στη συνέχεια πραγματοποιείται εκτεταμένη και εντατική παρατήρηση 
(δευτερεύοντα σημεία- αθέατα ή αποκαλυπτικά). Γεννιούνται νέα ερωτήματα σε 
εξάρτηση από τους άξονες περιεχομένου του κειμένου. Τέλος, οι μαθητές, έχοντας 
επεξεργαστεί λόγο και εικόνα, επανέρχονται στην εκτίμηση των αρχικών παραδοχών 
βάσει των ερωτημάτων, τις επιβεβαιώνουν, τις μετασχηματίζουν ή καταλήγουν σε νέες. 
Οι τελευταίες είναι αποτέλεσμα ανάγνωσης και ανίχνευσης ενός εμπλουτισμένου 
γλωσσικού κώδικα σε μηνύματα, συναισθήματα και σύμβολα, γεγονός που ευνοεί τη 
διαφυγή από τις καθημερινές νόρμες και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Βλ. 
Perkins, 1994: 42 - 46). 

1η περίπτωση: Τίτλος διδακτικής πρότασης: Διαφορετικοί άνθρωποι: αντιήρωες του 
πολέμου. Κείμενο: "Άνθρωποι του μύθου" Στ. Ξεφλούδας, 2010, Πίνακες: Χωρίς 
Τίτλο, 1971 & Χωρίς τίτλο 1972, Αληθεινός, ΕΜΣΤ- Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 2013: 8 & 6 
(Εικόνα 4α,β). 

Επεξεργασία- νέες παραδοχές Η μετωνυμική γλώσσα του κειμένου με βαθειά 
εσωτερικευμένο λόγο, αποτελεί κάλεσμα στον αναγνώστη στη σκιά του πολέμου. Με 
ανάλυση περιεχομένου στα αποσπάσματα σημειώνουμε τη νύχτα ως περιβάλλον και 
σκηνικό των προσώπων που ζουν την πτωτική πορεία προς το τέλος. Το συναίσθημα 
που απορρέει από την ενέργεια "κλαίει" χαρακτηρίζει το σκηνικό χώρο μάλλον παρά 
τα πρόσωπα, ως μυθική τοπιογραφία της μετάβασης των προσώπων στην αναπόφευκτη 
φθορά. (Εικόνα 1) 

 
Εικόνα 1: Σύνδεση κειμένου με εικαστικό έργο 

Από την άλλη πλευρά, το "άτιτλο έργο", 1971 (πουλί, κλουβί, κρανίο), απεικονίζει ένα 
πουλί σε κλουβί. Στο κλουβί, όμως, κύρια εστία προσοχής δημιουργεί ένα ανθρώπινο 
κρανίο, τοποθετημένο στη βάση του. Νεκρός - ζωντανός οργανισμός λοιπόν είναι η 
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ρητή αντίθεση, εφόσον το κλουβί διαθέτει και τα απαραίτητα για την επιβίωση του 
έμβιου οργανισμού. Αν όμως θέλουμε να αναπτύξουμε την εικόνα ως σύγκλιση των 
επί μέρους οπτικών αντικειμένων, συσχετίζουμε την ανελευθερία του έμβιου 
οργανισμού με την έλλειψη ζωής. Για να μη γίνει αυτό αυθαίρετα ή κατευθυνόμενα, 
αφαιρούμε σε αντίγραφο του έργου το ανθρώπινο κρανίο και μένουν τα υπόλοιπα. Το 
χρώμα, η ακινησία του πουλιού- ζωντανού οργανισμού, παρά τις παροχές τροφή και 
νερό, δίνουν υποτονική εικόνα ως προς το δίπολο της ζωής: αναπνέω - πετάω. 
Αντίστοιχα, στο αντίγραφο που δημιουργήσαμε αφήνουμε μόνο το κέντρο του θέματος 
ανθρώπινο κρανίο – σίδερα κλουβιού, επιτυγχάνοντας τη συνάφεια στα αποσπάσματα 
του κειμένου. Κρανίο και πρόσωπο δίνουν την εικόνα του εκφυλισμού της ύπαρξης, 
αφού και το δεύτερο δεν έχει περιθώρια διαφυγής του θανάτου. Και αυτός είναι ο 
πόλεμος. 

Ο πίνακας "Χωρίς τίτλο", 1972 (Γύψος, διογκωμένη πολυστερίνη, ύφασμα, ξύλο, 
μικρόφωνο, ηχεία) απεικονίζει ένα πρόσωπο, χωρίς διακριτά χαρακτηριστικά, σε σώμα 
ντυμένο με κόκκινο φόρεμα. Δεξιά κι αριστερά, σε απόσταση από το σώμα και 
ψηλότερα από το φυσικό ύψος των ώμων υπάρχουν τα χέρια της φιγούρας αποκομμένα 
από το σώμα, σε πλαίσια στερεωμένα στον τοίχο. Στη συσχέτιση με το κείμενο, η 
γυναικεία φιγούρα απαντά σε δυο εκδοχές. Τα χέρια εξουσίας, αυτά που επέβαλαν τον 
πόλεμο ή τα χέρια αυτών των αγωνιστών του πολέμου που ακρωτηριάστηκαν, 
"κοιμήθηκαν μέσα στις τσέπες" ή "κρέμονται σαν ηλίθια από τους ώμους", χωρίς οι 
νευρώνες να δίνουν μηνύματα κίνησης, ζωής. (Εικόνα 2)  

 
Εικόνα 2: Ακρωτηριασμένη ζωή 

Οι προβολές εικαστικών - γλωσσικού κειμένου κατευθύνουν στο αναπόφευκτο, 
ταυτίζοντας ανελευθερία, θάνατο και ακρωτηριασμό, ως απότοκα του πολέμου. 

2η περίπτωση: Τίτλος διδακτικής πρότασης: Η μειονεξία των προσφύγων. Απόσπασμα: 
Το παράπονο των προσφύγων. Εικαστικό έργο: Κανιάρης, Β. Το κουτσό,1974: ΕΜΣΤ 
- Υπ. Πολιτισμού, 2010:15 (Εικόνα 4γ) 

"Μείναμε στην προσφυγική συνοικία 'Χωράφια'. Από τον Κήπο που μέναμε ήταν 
καλύτερα, αλλά ένα δωματιάκι μας έδωσαν με τόσα άτομα μέσα, που ήταν εξαθλίωση. 
Προσφυγικός συνοικισμός: πείνα, αρρώστιες και δυστυχία. Όσοι έπεσαν στα προσφυγικά 
σπίτια και δεν γλίτωσαν γρήγορα από αυτά, έμειναν στάσιμοι. Η παράγκα ρήμαξε το 
ηθικό του κόσμου, του αφαίρεσε την όρεξη για ζωή, τους συμβίβασε με την ανέχεια και 
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τη φτώχεια. Τον έκανε βαθιά μέσα στην ψυχή του να νιώθει πρόσφυγας. Οι παράγκες της 
προσφυγιάς ήταν η ντροπή μας" (Μαρτυρία Τ. Κακλαμάνου). 

Επεξεργασία- Παραδοχές Το κουτσό: Ακέφαλες φιγούρες ανδρών, μια φιγούρα με 
παραμορφωμένα χαρακτηριστικά προσώπου κι ένα σκιάχτρο. Βαλίτσες δίπλα τους, 
περίφραξη ζωτικού χώρου με ξύλινο πλαίσιο. Στο μέσο του χώρου χαραγμένο ένα 
κουτσό. Είναι το συνεκδοχικό παιχνίδι της κουτσής ζωής; 

Κείμενο- εικαστικό έργο: Οι άνθρωποι σκυφτοί, σε περιορισμό, χωρίς πρόσωπα, 
τουλάχιστον αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Χωρίς ταυτότητα λοιπόν. 'Ανθρωποι 
διερχόμενοι, οι μορφές τους είναι το αποδεικτικό στοιχείο της μειονεξίας τους. 
Μειωμένα κίνητρα ζωής, ψυχή ακέφαλη, πού να βρεις προσδοκίες; Θα περιοριστούν 
σε ό, τι τους δώσουν. Ο χώρος ρημάζει την ψυχή του ανθρώπου. Ακρωτηριασμένη ζωή. 
Αυτή του πρόσφυγα. (Εικόνα 3) 

 
Εικόνα 3: Σώματα και ψυχές των προσφύγων 

 
Εικόνα 4: α. άτιτλο έργο, 1971, β. χωρίς τίτλο, 1972, γ. το κουτσό, 1974 

3η περίπτωση: Αποτίμηση των ειδικών περιστάσεων (1ης και 2ης περίπτωσης) και 
επικαιροποίηση (χωρίς κείμενο), Δ. Αληθεινός, ΕΜΣΤ, Εικόνα 5. 
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Εικόνα 5: Φωτογραφία από τη δράση Χρώμα-Ψυχολογικό ερέθισμα, 1975. 

Στόχος της εικόνας 5 είναι η δυνατότητα ανάπτυξης ενεργού πεδίου αναστοχασμού, -
λιγότερο θεωρητικού - και επικαιροποίησης των εννοιών "πόλεμος" και "προσφυγιά" 
με μεταφορά του πλαισίου περιστάσεων από τις ειδικές συνθήκες που μελετήθηκαν 
στη συλλογική καθημερινή ζωή. Το έργο αυτό προβάλλεται τελευταίο στους μαθητές 
για να εστιάσουν στη διαχωριστική κορδέλα ως σημείο ματαίωσης - προκαθορισμένα 
ή τυχαία- μιας διαδρομής, μεταφέροντας αναλογικά τα δυο ζητήματα (πόλεμος, 
προσφυγιά) στη ζωή του καθημερινού σύγχρονου ανθρώπου. Η κορδέλα που χωρίζει 
καθημερινά τους ανθρώπους. Όχι μόνο τα σώματά τους αλλά και τις συνθήκες που 
ζουν, τις ευκαιρίες τους για μόρφωση, ψυχαγωγία και υγεία. Πόσο δύσκολο είναι να 
σηκώσεις την κορδέλα; Ως κώδικας η κορδέλα στο δρόμο σημαίνει μια απαγόρευση, 
συνήθως προσωρινή για να εξυπηρετηθεί κάποια ανάγκη. Ανεξάρτητα από αυτό η 
κορδέλα υποδηλώνει αναγκαστική στάση, μεταβολή ή δείχνει τα όριά μας στην κίνηση. 
Η παράβαση μπορεί να επιφέρει ποινές. Ενδέχεται όμως να ανοίξει ευκαιρίες. Η 
ασυμφωνία των απόψεων των μαθητών για τη δυνατότητα του περάσματος σχετίζεται 
με τις απόψεις τους για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων αλλά και με τις προσωπικές 
αντιλήψεις για την πίεση της εξουσίας και τα όρια της αντίστασης. Οι μαθητές 
συνειδητοποιούν το 'αμετάκλητο' των περιστάσεων που επεξεργάστηκαν αλλά και τη 
δυνατότητα σε μια ελεύθερη κοινωνία να κάμψουν τα εμπόδια. Κάποιοι σχεδιάζουν τα 
χέρια σε προέκταση για να σηκώσουν την κορδέλα ή το σώμα σε κάμψη για τη διαφυγή 
από το εμπόδιο. Το βιβλίο, ερμηνευόμενο ως εργαλείο γνώσης και κρίσης ίσως δίνει 
το δικαίωμα στον άνθρωπο να συνεχίσει την προσχεδιασμένη διαδρομή του. Από την 
άλλη, οι προηγούμενες αναπαραστάσεις και η τράπεζα των λέξεων των κειμένων 
μετατρέπουν τη μνήμη σε σκέψη και προκύπτουν οι εξαιρέσεις. 'Ανθρωποι στον 
πόλεμο, άνθρωποι πρόσφυγες είναι οι απόντες στους δημοκρατικούς θεσμούς και στα 
δικαιώματα. Ως ελάχιστοι άνθρωποι. Θυμόμαστε τον άνθρωπο που βρισκόταν νύχτα 
στο πεδίο της μάχης, στο τοπίο της 'εντολής' και ταλανιζόταν ανάμεσα στην ύπαρξη 
και την ανυπαρξία χωρίς αντιστάσεις. Θυμόμαστε τον πρόσφυγα, χωρίς πρόσωπο, 
έκφραση και προφανώς κατοικία, κουδούνι με τ' όνομά του, σκυφτό στον προορισμένο 
γι' αυτόν ζωτικό χώρο.  
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Σ' αυτή την τελική φάση ανάγνωσης οπτικού περιεχομένου, η νόηση λειτουργεί με 
βάση το διαχωρισμό- ευάλωτος ή μη-, προνομιούχος ή μη, ήρωας ή καθησυχασμένος, 
πρόσφυγας ή πολίτης, κι αναρωτιόμαστε για τη δυνατότητα να σηκώσουμε την 
κορδέλα να σκύψουμε και να περάσουμε ή να γυρίσουμε πίσω, να θεωρήσουμε την 
κορδέλα σύνορο ή εφαλτήριο για αγώνα. Ακόμα και σε ένα επίπεδο ομαλών συνθηκών 
κοινωνικής συγκρότησης, όπως αυτό των περισσοτέρων μαθητών σε μια ηλικία που 
προστατεύεται, εγείρονται ερωτηματικά σχετικά με το "εμπόδιο', το δικαίωμα, την 
παράβαση, τις ευκαιρίες ή τις συνέπειες στην καθημερινή ζωή και στην ατομική 
εξέλιξη. 

Οι έννοιες μ' αυτό τον τρόπο αναδομούνται σε συνθήκες καθημερινότητας και οι 
αναλογικές συσχετίσεις με τα εξεταζόμενα θέματα αποκαλύπτουν το καθρέφτισμα 
μεγάλων ζητημάτων στη μικροϊστορία των κοινοτήτων στο ζωντανό παρόν. Κάθε 
νοητική προέκταση αναζητά τις αιτίες των συσχετίσεων και επεκτείνεται στη δύναμη 
της κοινωνικής ανάκαμψης στις ζυμώσεις του εν δυνάμει κόσμου μας, του άμεσου 
μέλλοντός μας. 

Αποτίμηση του εγχειρήματος 

Η χρήση πολυτροπικών κειμένων για την κατανόηση εννοιών, φαινομένων και τη 
διαμόρφωση απόψεων δεν είναι διαδικασία παράθεσης και προσθήκης. Επιλέγονται 
κριτήρια βάσει των συμβολισμών των εικαστικών έργων και των κειμένων και 
απαιτείται μια μορφή συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και αρμόδιου για 
εκπαιδευτικά θέματα του Μουσείου. Ο υπεύθυνος των εκπαιδευτικών θεμάτων 
αναλαμβάνει τις χρήσιμες πληροφορίες για το συμφραστικό πλαίσιο του έργου και την 
ευαισθητοποίηση στην παρατήρηση, ενώ ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στο κείμενο που 
πρόκειται να συν- εξεταστεί και στις δικές του ορατές ή αθέατες όψεις. Η εικαστική 
σημείωση διατρέχει τα κείμενα, αισθητοποιεί τη σκέψη δημιουργεί άλλες προκλήσεις 
στην ερμηνεία. Το κείμενο συμβάλλει με τη λεκτική διατύπωση και το περιεχόμενο, το 
επιχείρημα και τις νοητικές διεργασίες. Οι διαφορετικοί κώδικες επικοινωνίας 
κατευθύνουν στη διείσδυση στα πράγματα, καθώς ξεδιπλώνονται τα σύμβολα σε 
περιβάλλον συσχέτισης. Για να περάσει κανείς από την αίσθηση στην αιτιολογημένη 
κρίση και στην άρθρωση προσωπικού λόγου μαθητεύει και στο συναίσθημα με τη 
διαμεσολάβηση ερεθισμάτων σκέψης από προσωπικά περιστατικά, τη ζωή και τα 
ακούσματα, το άυλο κεφάλαιο. Ο μαθητής παράγει λόγο με διπλό ερέθισμα σε ενεργή 
κατάσταση. Η συναλλακτική των κειμένων, γραπτών και οπτικών, μετά την οικείωση 
των διδασκομένων με τον κοινωνικό τους κώδικα, προάγει τη δυνατότητα της 
ταυτόχρονης επεξεργασίας τους ή της αναγωγής του ενός γλωσσικού κώδικα στον 
άλλον και η ανακαλυπτική γνώση αποκτά μονιμότερο χαρακτήρα, καθώς η μετατροπή 
της βραχύχρονης μνήμης σε μακρόχρονη συντελείται με αισθητικά ερεθίσματα. 

Οι μαθητές σ' αυτή τη διαδικασία βιώνουν τις εγγενείς δομές των 'λόγων', με κρίση, 
αμφισβήτηση, αντίσταση, μετασχηματισμό και με αναγωγή στις δικές τους γνωστικές 
και συναισθηματικές δομές.  
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Περίληψη 

Ο υψηλός ρυθμός αποχώρησης από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι οι διεθνείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθιστούν το επάγγελμα 
αυτό ως μια σταδιοδρομία, η οποία δεν ξεκινά με την πρόσληψη και τελειώνει με την 
αφυπηρέτηση, προσδίδουν ιδιαίτερο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον στη διερεύ-
νηση των επαγγελματικών αποφάσεων σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, 
δεδομένου ότι οι τελευταίοι αποτελούν μια από τις ειδικότητες με τον υψηλότερο 
ρυθμό αποχώρησης. Σκοπός της έρευνας, η οποία βασίστηκε σε πανελλαδικό δείγμα 
877 εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, ήταν η διερεύνηση των επαγγελματικών α-
ποφάσεων σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, όπως αυτές αποτυπώνονται 
στις προθέσεις αποχώρησης και αλλαγής πλαισίου εργασίας. Μολονότι η πλειονότητα 
των συμμετεχόντων δεν εξέφρασε προθέσεις αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας 
τόσο σε άμεσο όσο και σε μελλοντικό χρόνο, εντούτοις καταγράφονται τάσεις επαγ-
γελματικών αναζητήσεων και στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών, χωρίς ωστόσο να 
καταγράφεται πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας από την ειδική πρός τη γενική α-
γωγή και αντίστροφα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αποχώρηση, αλλαγή πλαισίου εργασίας, εκπαιδευτικοί, ειδική α-
γωγή, γενική αγωγή 

Εισαγωγή 

O υψηλός ρυθμός αποχώρησης από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί θέμα 
που προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών διεθνώς (Choi & Tang, 2009). Οι εκ-
παιδευτικοί της ειδικής αγωγής αποτελούν μια από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών 
με τον υψηλότερο ρυθμό αποχώρησης (Ingersoll, 2001a) και παρουσιάζουν επίσης υ-
ψηλότερο ρυθμό αλλαγής πλαισίου εργασίας (μετακίνηση σε διαφορετικό σχολείο) συ-
γκριτικά με τους συναδέλφους τους στη γενική αγωγή (Boe, Cook, & Sunderland, 
2008). Συγκεκριμένα, το ποσοστό αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας στις ΗΠΑ 
στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, από 18,8% στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
έφτασε στο 27,7% στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας (ό.π., 2008).  
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Παρόμοιες συνθήκες φαίνεται να επικρατούν γενικά στο χώρο της εκπαίδευσης, με 
τους μελετητές να εστιάζουν τόσο στο ρυθμό μεταβολής, όσο και στις αιτίες που οδη-
γούν στο φαινόμενο αυτό (Ingersoll, 2001b· Loeb & Darling-Hammond, Luczak, 
2005). Με βάση την αξιολόγηση της PISA, η Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου το φαι-
νόμενο είναι εντονότερο. Συγκεκριμένα, οι διευθυντές των σχολείων στην Ελλάδα α-
ναφέρουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με άλλες χώρες, προβλήματα που 
σχετίζονται με την αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς 
(White & Smith, 2005). Ωστόσο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνθηκών αυτών, 
αξίζει να τονιστεί ότι, ακόμα και αν καλυφθούν τα κενά, το πρόβλημα της αποχώρη-
σης/αλλαγής πλαισίου εργασίας είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό καθεαυτό έχει επι-
πτώσεις στην ποιότητα και στη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έρ-
γου, συμβάλλοντας κατά ένα μεγάλο βαθμό στην αστάθεια και την αβεβαιότητα που 
επικρατεί στο πλαίσιο των σχολείων ως οργανισμών (Ingersoll & Smith, 2003).  

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας, πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2009-
2010, τα περισσότερα κενά καταγράφονται στην Α/θμια Εκπαίδευση, με πρώτες τις 
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στη συνέχεια τα δημοτικά σχο-
λεία και νηπιαγωγεία (Κάτσικας, 2009) ενώ, τέσσερα χρόνια αργότερα, τα προβλήματα 
στελέχωσης βαίνουν διαρκώς οξυμμένα, στο σημείο που η Διδασκαλική Ομοσπονδία 
Ελλάδας κήρυξε τον μήνα Απρίλιο 2013 μήνα δράσεων για την Ειδική Αγωγή. Ενδει-
κτικό στοιχείο του μεγάλου αριθμού των κενών στην ειδική αγωγή, αποτελεί το γεγο-
νός ότι ενώ τo σχολικό έτος 2015-2016 η αναλογία αναπληρωτών σε σχέση με τους 
μόνιμους εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυμαίνεται στο 9%, στην ει-
δική εκπαίδευση η αναλογία των αναπληρωτών ανεβαίνει στο 245%, ήτοι για κάθε 
μόνιμο εκπαιδευτικό αναλογούν 2,5 αναπληρωτές (Κορδής, 2016). Επιπλέον, από οι-
κονομικής άποψης, οι ετήσιες δαπάνες για την πρόσληψη και αναπλήρωση εκπαιδευ-
τικών καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, το ο-
ποίο εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικό υλικό, μισθούς και 
υποδομές (Minarik, Thornton, & Perreault, 2003).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ελάχιστο ποσοστό αποχώρησης σχετίζεται με τη στασιμό-
τητα των σχολείων ως οργανισμών (Ingersoll, 2001b), ενώ αντίθετα ένα ποσοστό απο-
χώρησης αποτελεί φυσική και θετική εξέλιξη, καθώς νέοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
είναι φορείς καινοτόμων ιδεών και πρακτικών∙ και επιπλέον δίνεται η ευκαιρία να α-
ποχωρήσουν όσοι δεν είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί 
(Billingsley, 2005). Παρόλα αυτά, υψηλοί ρυθμοί αποχώρησης αποτελούν ζήτημα διότι 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στη σταθερότητα του προσωπικού (Hope, 1999) όσο 
και στην ανάπτυξή του (Boe et al., 2008). Επιπλέον, οι συχνές αλλαγές σε προσωπικό 
επιδρούν αρνητικά στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί για 
την ένταξη νέων δεξιοτήτων στο πλαίσιο της καθημερινής διδακτικής πρακτικής 
(Billingsley, 2005), με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τη μάθηση και συνολική επί-
δοση των μαθητών.  
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Αναφορικά με την εννοιολογική πλαισίωση που αφορά στις επαγγελματικές αποφάσεις 
των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, αυτές αφορούν σε παραμονή, αποχώ-
ρηση και αλλαγή πλαισίου εργασίας (Billingsley, 1993). Η ίδια συγγραφέας, σε μελέτη 
της που αφορούσε στην αποχώρηση εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, ειση-
γήθηκε ένα σχηματικό μοντέλο αποχώρησης, μετακίνησης και παραμονής των εκπαι-
δευτικών ειδικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται σε εκεί-
νους που παραμένουν (stayers), αλλάζουν πλαίσιο εργασίας (transfer attrition) και α-
ποχωρούν (exit attrition). Ως παραμένοντες εννοούνται όσοι παραμένουν στο ίδιο σχο-
λείο που υπηρετούσαν και την προηγούμενη σχολική χρονιά. Όσοι αλλάζουν πλαίσιο 
εργασίας διακρίνονται σε εκείνους που μετακινούνται σε άλλο διδακτικό πόστο (σχο-
λείο) εντός ειδικής αγωγής (Teaching Position Transfer) στην ίδια ή σε διαφορετική 
περιοχή, καθώς και σε εκείνους που μετακινούνται σε άλλο διδακτικό πόστο εντός γε-
νικής εκπαίδευσης (Teaching Field Transfer) επίσης στην ίδια ή σε διαφορετική πε-
ριοχή. Στους αποχωρούντες συγκαταλέγονται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν, άλλαξαν ερ-
γασία ή κατέλαβαν μη διδακτικά πόστα εντός της εκπαίδευσης (π.χ. στελέχη της εκ-
παίδευσης, σύμβουλοι). Στους αποχωρούντες, επίσης, περιλαμβάνονται και όσοι έφυ-
γαν για άλλους λόγους, όπως προβλήματα υγείας, στρατιωτική θητεία, ανατροφή παι-
διών. Όπως παρατηρεί ο Ingersoll (2003), μολονότι οι έννοιες της αποχώρησης και 
αλλαγής πλαισίου εργασίας (exit and transfer attrition) μπορεί να είναι διακριτές ως 
πρός τη φύση τους, ωστόσο ως διαδικασία έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, ότι δηλαδή συ-
νεπάγονται τη δημιουργία μιας κενής θέσης, η οποία πρέπει να πληρωθεί.  

Το μοντέλο της Billingsley βρίσκει εφαρμογή στο σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών 
των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των εκ-
παιδευτικών ειδικής αγωγής υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση προερχόμενοι από τη 
γενική αγωγή, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί γε-
νικής αγωγής με τα ανάλογα προσόντα μπορούν να μετακινηθούν προς την ειδική α-
γωγή, ενώ οι υπηρετούντες στην ειδική αγωγή μπορούν να μετακινηθούν στη γενική 
αγωγή. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα μετακίνησης σε σχολικές μονάδες εντός γενι-
κής και ειδικής αγωγής είτε στην ίδια είτε σε άλλη περιοχή. Αναφορικά με τη μετακί-
νηση εντός ειδικής αγωγής, πρέπει να σημειωθεί ότι στην ειδική αγωγή υπηρετεί ένα 
σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών με βασικό πτυχίο, οι οποίοι μετακινούνται αποκλει-
στικά εντός αυτής. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να εργάζονται ως προσωρινοί ανα-
πληρωτές τα τελευταία δεκατρία χρόνια και η μετακίνησή τους δε γίνεται με τα κριτή-
ρια που ισχύουν για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Αυτό σημαίνει, κατά πρώτον, ότι 
δεν είναι απόλυτα εξασφαλισμένο το αν θα εργαστούν οπωσδήποτε την επόμενη χρονιά 
και, κατά δεύτερον, σε περίπτωση που προσληφθούν, το να συνεχίσουν να εργάζονται 
στην ίδια περιοχή ή σχολείο που εργάζονταν και την προηγούμενη χρονιά, δεν είναι 
από μέρους τους ηθελημένο στο βαθμό που ισχύει για τους μόνιμους συναδέλφους 
τους. Η αίτηση πρόσληψης δεν είναι υποχρεωτική για τον εκπαιδευτικό, όπως και η 
αποδοχή της θέσης. Εντούτοις, δε δίνεται τυπικά η δυνατότητα υποβολής αίτησης τον 
επόμενο χρόνο, όταν ο εκπαιδευτικός δεν αποδεχτεί την πρόσληψή του. Ωστόσο, αν 
και απορροφώνται στο σύνολό τους διότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς, 
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το θέμα της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς αυτούς έ-
χει άμεση επίπτωση στην εξασφάλιση της συνέχειας του εκπαιδευτικού τους έργου. 
Και αυτό, διότι είναι περισσότερο πιθανό να αλλάξουν σχολείο/περιοχή συγκριτικά με 
τους μόνιμους συναδέλφους τους και αφετέρου υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησής 
τους από το χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τη στιγμή που τους δίνεται η 
δυνατότητα να απασχοληθούν και σε άλλες δομές στήριξης και εκπαίδευσης, (π.χ. υ-
πηρεσίες υπουργείου υγείας, ιδιωτική εκπαίδευση) έχοντας το πλεονέκτημα της μονι-
μότητας που τους εξασφαλίζει μια θέση στο δημόσιο τομέα. Η προσαρμογή του σχη-
ματικού μοντέλου της Billingsley (1993) στην περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1 

Σχηματικό μοντέλο αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας σε εκπαιδευτικούς ειδικής 
και γενικής αγωγής 
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Οι συχνές αλλαγές στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού κυρίως στα σχολεία 
της Α/θμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σύγχρονων με-
λετητών στο πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης στην εκπαίδευση (Μλεκάνης, 2005· 
Σαΐτης, 2005· Saiti, 2005). Στη μελέτη του Μλεκάνη (2005) που αφορούσε στις συν-
θήκες εργασίας των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ανέφε-
ραν ότι συνθήκες που επηρέαζαν το έργο τους είχαν σχέση με την περιοχή και την 
οργανικότητα του σχολείου, την υλικοτεχνική υποδομή, τις σχέσεις με τους συναδέλ-
φους και τους προϊσταμένους τους. Βρέθηκε ότι τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς πα-
ραμένουν στο ίδιο σχολείο μόνο ένα σχολικό έτος, με το φαινόμενο να είναι πιο συχνό 
στα μονοθέσια και διθέσια σχολεία. Αιτία μετακίνησης συχνά επίσης αποτελεί η με-
γάλη απόσταση κατοικίας του εκπαιδευτικού από το σχολείο, σε απόσταση πάνω από 
50 χιλιόμετρα. Ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης είναι ότι οι αλλαγές στο προσωπικό 
των σχολείων δεν οφείλονται μόνο στην επιθυμία των εκπαιδευτικών να βελτιώσουν 
τις συνθήκες εργασίας τους. Περισσότεροι από δύο στους τρεις μετακινούμενους εκ-
παιδευτικούς θεωρούν ότι οι μετακινήσεις είναι επιβαρυντικές στην άσκηση του επαγ-
γέλματος, ενώ δηλώνουν ότι δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί που παρα-
μένουν στο ίδιο σχολείο περισσότερα χρόνια. Σε προγενέστερη μελέτη (Πυργιωτάκης, 
1992, όπ. αναφ. στο Μλεκάνης, 2005), το 31,8% των εκπαιδευτικών της έρευνας θεω-
ρούσε ότι οι συχνές μετακινήσεις παρεμπόδιζαν την άσκηση του επαγγέλματος. Επί-
σης, το ισχύον σύστημα διορισμών, μεταθέσεων και αποσπάσεων ευνοεί τις συχνές 
αλλαγές στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ένα ποσοστό 30,9% υπηρε-
τούσε στο σχολείο για πρώτη χρονιά, 13,3% για δεύτερη χρονιά, 22,9% από τρία έως 
πέντε χρόνια, 17,9% από έξι έως δέκα χρόνια και 15,1% πάνω από δέκα χρόνια 
(ό.π.,2005). Ενδεικτικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι 
ένα ποσοστό της τάξης του 17,1% των εκπαιδευτικών της Α/θμιας άλλαξε σχολείο 
κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (Saiti, 2005).  

Ο Σαΐτης (2005) θεωρεί τη συχνή μετακίνηση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχο-
λείο ως μια δυσάρεστη οργανωτική κατάσταση του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστή-
ματος και προτείνει την αναθεώρηση του συστήματος των υπηρεσιακών μεταβολών 
του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αναφορικά με την αλλαγή επαγγέλματος, σύμφωνα 
με τον Μλεκάνη (2005), το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν θα άλλαζαν επάγγελμα 
σε καμία περίπτωση μειώνεται συνεχώς μέχρι την ηλικία των 50 ετών και τα 20 χρόνια 
υπηρεσίας και στη συνέχεια αυξάνεται. Εν τούτοις, η ηλικία δεν είχε σχέση με τις συν-
θήκες εργασίας που βίωναν οι εκπαιδευτικοί. Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα της έρευ-
νας του Δημητρόπουλου (1998), όπου τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και η επαγγελ-
ματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονταν με την αλλαγή επαγγέλματος.  

Τα ευρήματα των ερευνών που αφορούν σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, 
φαίνεται να συγκλίνουν. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη των Βράκα, Μέγαρη και Πα-
λάσκα (2004), 9 από τους συνολικά 100 εκπαιδευτικούς εκδήλωσαν την επιθυμία να 
εγκαταλείψουν το επάγγελμα, ενώ ίδια αναλογία βρέθηκε και στη μελέτη των Πατσάλη 
και Παπουτσάκη (2010) που αφορούσε στην επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτι-
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κών Α/θμιας και περιλάμβανε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, όπου οι συμ-
μετέχοντες, στην πλειονότητά τους (90%) δήλωναν ότι εάν τους δινόταν η ευκαιρία 
δεν θα άλλαζαν επάγγελμα, ενώ μόνο ένα ποσοστό ίσο με 9,4% θα προχωρούσε σε μια 
τέτοια ενέργεια. Στη μελέτη των Παπάνη, Βίκη, Γιαβρίμη και Μπαλάσα (2011) που 
αφορούσε σε κίνητρα φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων για την επιλογή του διδα-
σκαλικού επαγγέλματος, μελετήθηκαν επίσης και τα κίνητρα 125 εκπαιδευτικών ειδι-
κής αγωγής οι οποίοι, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (95%), δήλωσαν ότι προτίθενται 
να συνεχίσουν να διδάσκουν στον τομέα αυτό.  

Οι διεθνείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθιστούν το επάγγελμα του εκπαιδευτι-
κού ως μια σταδιοδρομία, η οποία δεν ξεκινά με την πρόσληψη και τελειώνει με την 
αφυπηρέτηση, κάτι το οποίο συνέβαινε τα τελευταία 60 χρόνια (Rinke, 2013). Επι-
πλέον, τόσο η κοινή εμπειρία όσο και τα ίδια τα δεδομένα, όσον αφορά στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό συγκείμενο χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Από τη μια πλευρά ανα-
γνωρίζεται ότι οι συχνές μετακινήσεις αποτελούν μια δυσάρεστη κατάσταση που έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στη στελέχωση των σχολείων και τη συνακόλουθη αποτελεσματι-
κότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από την άλλη πλευρά όμως οι όποιες έρευνες 
μελέτησαν -έστω και παρενθετικά- το θέμα της αποχώρησης, εστίασαν κυρίως στο 
θέμα της αλλαγής επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης των 
επαγγελματικών αποφάσεων που αφορούν σε αποχώρηση και αλλαγή πλαισίου εργα-
σίας, καθόσον αποτελούν διαδικασίες που αντιστοιχούν σε διαφορετικές εργασιακές 
επιλογές. 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των επαγγελματικών αποφάσεων εκπαιδευτι-
κών ειδικής και γενικής αγωγής, όπως αυτές αποτυπώνονται στις προθέσεις αποχώρη-
σης και αλλαγής πλαισίου εργασίας. Επιμέρους στόχοι αφορούσαν στο βαθμό που οι 
προθέσεις αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής α-
γωγής. 

Μέθοδος 

Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και βασίστηκε σε πανελλαδικό 
δείγμα 877 εκπαιδευτικών Α/θμιας ειδικής αγωγής του κλάδου Δασκάλων που υπηρε-
τούσαν σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης Δημοτικών Σχολείων με 
ειδίκευση ή βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή (ΠΕ70 και ΠΕ71 αντίστοιχα) και Δα-
σκάλων (ΠΕ70) που υπηρετούσαν σε κοινά δημοτικά σχολεία και Από το σύνολο του 
δείγματος, οι 413 υπηρετούσαν στην ειδική αγωγή και 464 στη γενική αγωγή. Η πλειο-
νότητα του δείγματος και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (60,1 % στην 
ειδική αγωγή και 60,6 % στη γενική αγωγή) ενώ ο μέσος όρος ηλικίας για τους μεν 
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ήταν τα 40,9 έτη, για τους δε εκπαιδευτικούς γενικής 
αγωγής τα 42,9. Επιπλέον, σε σημαντικό κατ’ αναλογία ποσοστό συγκριτικά με τους 
συναδέλφους τους στη γενική αγωγή, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 
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ήταν αναπληρωτές, νεώτεροι ηλικιακά και με λιγότερη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, κα-
τείχαν βασικό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, υπηρετούσαν μακριά από τον τόπο 
κατοικίας τους και δεν είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Η έρευνα είχε τη μορφή ταχυδρομικής έρευνας επισκόπησης (postal survey) (Robson, 
1993) και η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου αυτοαναφο-
ράς με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η επιλογή του δείγματος της έρευνας έγινε με βάση 
πιθανοθεωρητικές μεθόδους δειγματοληψίας και, πιο συγκεκριμένα, με δειγματοληψία 
κατά συστάδες δύο σταδίων (two-stage cluster sampling). Στο πρώτο στάδιο, κριτήριο 
δόμησης των συστάδων αποτέλεσαν οι περιοχές ευθύνης που αντιστοιχούν στις 18 συ-
νολικά Περιφέρειες των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της 
επικράτειας. Στο δεύτερο στάδιο, επελέγη το 20% των σχολικών μονάδων ειδικής α-
γωγής και εκπαίδευσης ανά περιφέρεια, το οποίο συνολικά αντιστοιχεί σε ν1=428 μο-
νάδες συνολικά σε επίπεδο επικράτειας, ήτοι το 19,91% του συνόλου των Ειδικών Δη-
μοτικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης σε Δημοτικά. Επελέγησαν συνολικά 54 Ει-
δικά Δημοτικά Σχολεία και 374 Τμήματα Ένταξης σε Δημοτικά.  

Η τυχαία δειγματοληψία διενεργήθηκε με χρήση τυχαίων αριθμών (λογισμικό SPSS). 
Για την ομάδα εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε και σε 
έναν από τους εκπαιδευτικούς που δίδασκε σε τάξη του σχολείου, στο οποίο λειτουργεί 
το Τμήμα Ένταξης που έχει επιλεγεί στο δείγμα. Για τους εκπαιδευτικούς καθενός από 
τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία του δείγματος επελέγησαν, αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί 
ενός Δημοτικού Σχολείου στη βάση της γεωγραφικής γειτνίασης (με βάση τα στοιχεία 
διεύθυνσης των σχολείων από βάσεις δεδομένων και με τη συνδρομή των λογισμικών 
Google Maps και Google Earth). Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας η προσοχή εστιά-
στηκε στο να μην επιλεγεί σχολική μονάδα η οποία είχε ήδη επιλεγεί λόγω του ότι σε 
αυτή λειτουργούσε Τμήμα Ένταξης. Στην περίπτωση αυτή επιλέγονταν η πιο κοντινή 
σε απόσταση σχολική μονάδα. Ο τελικός αριθμός των σχολικών μονάδων της έρευνας 
μετά την προσθήκη των γειτονικών προς τα ειδικά γενικά δημοτικά σχολεία, ανήλθε 
σε ν2=482. 

Για τη διερεύνηση των επαγγελματικών αποφάσεων των εκπαιδευτικών χρησιμοποιή-
θηκε ερωτηματολόγιο με 16 εναλλακτικές διεξόδους αποχώρησης και αλλαγής πλαι-
σίου εργασίας με βάση το σχηματικό μοντέλο της έρευνας, το οποίο βασίστηκε στο 
αντίστοιχο της Billingsley (1993). Οι εναλλακτικές αφορούσαν στην αποχώρηση από 
το σχολικό πλαίσιο ή το επάγγελμα, καθώς και τη μετακίνηση (αλλαγή πλαισίου) σε 
σχολική μονάδα ειδικής ή γενικής αγωγής. Η δόμηση του ερωτηματολογίου βασίστηκε 
στη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour) του 
Ajzen (2002), η οποία αποτελεί προέκταση της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης 
(Theory of Reasoned Action) και υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεά-
ζεται από την πρόθεση του ατόμου να εκδηλώσει τη συμπεριφορά (Αλεξόπουλος, Φα-
σούλης, & Κουτρομάνος, 2008). Τα ερωτήματα που αφορούσαν στις εναλλακτικές διε-
ξόδους καθώς και η σχετική διαβάθμιση των προθέσεων παρατίθενται στους πίνακες 
των αποτελεσμάτων που ακολουθούν στην επόμενη ενότητα. 
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Αποτελέσματα 

Η διαφοροποίηση των εναλλακτικών διεξόδων αφορά σε εκείνες που βασίστηκαν στο 
σχηματικό μοντέλο της έρευνας, το οποίο βασίστηκε στο αντίστοιχο μοντέλο της 
Billingsley (1993) και αφορά σε διαβάθμιση προθέσεων αποχώρησης και αλλαγής 
πλαισίου εργασίας (καμία πρόθεση-κάποια στιγμή στο μέλλον-άμεσα). Για τον έλεγχο 
της διαφοροποίησης των προθέσεων εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος χ2 με δείκτη 
σημαντικότητας το κριτήριο Chi-square. 

Προθέσεις αποχώρησης 

Οι εκπαιδευτικοί και των δύο ομάδων, στην πλειονότητά τους, δεν εξέφρασαν προθέ-
σεις αποχώρησης (Πίνακας 1). Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταξύ τους δια-
φοροποιήσεις αναφορικά με τις εναλλακτικές διεξόδους αποχώρησης. 

Όσον αφορά στην πρόθεση αποχώρησης σε άλλο κλάδο/ειδικότητα της Α/θμιας εκπαί-
δευσης, περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δήλωσαν ότι θα εγκατέλειπαν τη 
θέση τους άμεσα τον επόμενο χρόνο ή και κάποια στιγμή στο μέλλον, ενώ περισσότε-
ροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δεν θα εγκατέλειπαν τη θέση τους [χ2(2)=13,784, 
p<0,05].  

Περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι θα εγκατέλειπαν τη θέση 
τους για μια εκτός σχολείου θέση στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης συμμετέχοντας 
στις επόμενες κρίσεις στελεχών της εκπαίδευσης, ενώ περισσότεροι εκπαιδευτικοί ει-
δικής αγωγής δήλωσαν ότι θα προέβαιναν σε μια τέτοια ενέργεια κάποια στιγμή στο 
μέλλον [χ2(2)=8,695, p<0,05].  

Για μια εκτός σχολικού πλαισίου θέση, στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας εκπαίδευ-
σης, δήλωσαν ότι θα εγκατέλειπαν την τωρινή θέση κάποια στιγμή στο μέλλον περισ-
σότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ενώ περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγω-
γής δεν θα εγκατέλειπαν τη θέση τους [χ2(2)=6,412, p<0,05].  

Αναλογικά περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δε θα εγκατέλειπαν τη θέση 
τους για μια θέση στον ιδιωτικό τομέα σε σχετικό με την εκπαίδευση αντικείμενο, ενώ 
αντίθετα περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δήλωσαν ότι θα προέβαιναν σε 
μια τέτοια ενέργεια κάποια στιγμή στο μέλλον [χ2(2)=8,888, p<0,05].  

Αναλογικά περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δε θα εγκατέλειπαν τη θέση 
τους κάνοντας χρήση του δικαιώματος για πρόωρη συνταξιοδότηση, ενώ αντίθετα πε-
ρισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι θα προέβαιναν σε μια τέτοια 
ενέργεια αμέσως μόλις θεμελίωναν το νόμιμο δικαίωμα [χ2(2)=6,450, p<0,05].  
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Αναλογικά περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δε θα εγκατέλειπαν τη θέση 
τους κάνοντας χρήση του δικαιώματος για πλήρη συνταξιοδότηση, ενώ αντίθετα πε-
ρισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι θα προέβαιναν σε μια τέτοια 
ενέργεια αμέσως μόλις θεμελίωναν το νόμιμο δικαίωμα [χ2(2)=14,200, p<0,05]. 

Οι σχετικοί έλεγχοι των διαφοροποιήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 
αγωγής, που αφορούν στις προθέσεις αποχώρησης, παρατίθενται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 

Διαφοροποίηση προθέσεων αποχώρησης στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής α-
γωγής 
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Προθέσεις αλλαγής πλαισίου εργασίας 

Αντίστοιχα με την περίπτωση της αποχώρησης οι εκπαιδευτικοί και των δύο ομάδων, 
στην πλειονότητά τους, δεν εξέφρασαν προθέσεις αλλαγής πλαισίου εργασίας (Πίνα-
κας 2). Παρόλα αυτά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταξύ τους διαφοροποιήσεις ανα-
φορικά με τις εναλλακτικές διεξόδους που αφορούν σε αλλαγή πλαισίου εργασίας. 

Περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι θα ζητούσαν να μετακινη-
θούν από το σχολείο που υπηρετούν προκειμένου να τοποθετηθούν σε άλλο δημοτικό 
σχολείο της ίδιας περιοχής, άμεσα, τον επόμενο χρόνο [χ2(2)=6,245, p<0,05].  

Περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν 
να μετακινηθούν από το σχολείο που υπηρετούν προκειμένου να τοποθετηθούν σε δη-
μοτικό σχολείο άλλης περιοχής, ενώ αντίθετα περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής α-
γωγής θα προέβαιναν σε ανάλογη ενέργεια κάποια στιγμή στο μέλλον [χ2(2)=6,606, 
p<0,05]. 

Περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν 
να μετακινηθούν από το σχολείο που υπηρετούν προκειμένου να τοποθετηθούν σε ει-
δικό δημοτικό σχολείο της ίδιας περιοχής, ενώ αντίθετα περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής θα προέβαιναν σε ανάλογη ενέργεια άμεσα, τον επόμενο χρόνο, και 
κάποια στιγμή στο μέλλον [χ2(2)=50,513, p<0,001].  
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Ομοίως, περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να 
ζητήσουν να μετακινηθούν από το σχολείο που υπηρετούν προκειμένου να τοποθετη-
θούν σε ειδικό δημοτικό σχολείο άλλης περιοχής, ενώ αντίθετα περισσότεροι εκπαι-
δευτικοί ειδικής αγωγής θα προέβαιναν σε ανάλογη ενέργεια άμεσα, τον επόμενο 
χρόνο, και κάποια στιγμή στο μέλλον [χ2(2)=68,406, p<0,001]. 

Περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν 
να μετακινηθούν από το σχολείο που υπηρετούν προκειμένου να τοποθετηθούν σε 
τμήμα ένταξης της ίδιας περιοχής, ενώ αντίθετα περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής θα προέβαιναν σε ανάλογη ενέργεια άμεσα, τον επόμενο χρόνο, και κάποια 
στιγμή στο μέλλον [χ2(2)=83,327, p<0,001].  

Ομοίως, περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να 
ζητήσουν να μετακινηθούν από το σχολείο που υπηρετούν προκειμένου να τοποθετη-
θούν σε τμήμα ένταξης της άλλης περιοχής, ενώ αντίθετα περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής θα προέβαιναν σε ανάλογη ενέργεια άμεσα, τον επόμενο χρόνο, και 
κάποια στιγμή στο μέλλον [χ2(2)=76,674, p<0,001]. 

Οι σχετικοί έλεγχοι των διαφοροποιήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 
αγωγής, που αφορούν στις προθέσεις αλλαγής πλαισίου εργασίας, παρατίθενται στον 
Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2 

Διαφοροποίηση προθέσεων αλλαγής πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής 
και γενικής αγωγής 
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Συζήτηση 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των επαγγελματικών αποφάσεων εκπαιδευτι-
κών ειδικής και γενικής αγωγής, όπως αυτές αποτυπώνονται σε προθέσεις αποχώρησης 
και αλλαγής πλαισίου εργασίας. Σύμφωνα με το σχηματικό μοντέλο της Billingsley 
(1993) οι εναλλακτικές διέξοδοι συγκεκριμενοποιούνται ως πρός την κατεύθυνσή τους 
και, ως εκ τούτου, αποσαφηνίζουν τις επαγγελματικές αποφάσεις των εκπαιδευτικών 
ειδικής και γενικής αγωγής της έρευνας.  

Σύμφωνα με τους Ingersoll και May (2012), η αποχώρηση στους εκπαιδευτικούς κατά 
το ήμισυ αποδίδεται σε μετακίνηση από σχολείο σε σχολείο και κατά το άλλο μισό 
στην αποχώρηση από το επάγγελμα. Επιπλέον, όπως παρατηρεί η Rinke (2013), προη-
γούμενες έρευνες εστίαζαν περισσότερο στην απόφαση αποχώρησης από το πλαίσιο 
της τάξης παρά στη μετακίνηση σε νέα επαγγελματικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, στις 
εναλλακτικές ως προς την αποχώρηση εξετάζονται όψεις αποχώρησης από το επάγ-
γελμα και το καθ’ εαυτό διδακτικό έργο και, ως προς την αλλαγή πλαισίου, η μετακί-
νηση από σχολείο σε σχολείο εντός γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μετακίνηση 
από σχολείο ειδικής σε γενικής και το αντίστροφο.  

Οι εκπαιδευτικοί και των δύο ομάδων στην πλειοψηφία τους δεν εξέφρασαν προθέσεις 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας, τόσο σε άμεσο όσο και σε μελλοντικό χρόνο. 
Το εύρημα αυτό αντανακλάται και σε αντίστοιχο της έρευνας των Πατσάλη και Πα-
πουτσάκη (2010) σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, οι οποίοι σε ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό (90%) δεν θα άλλαζαν επάγγελμα. Ενδεχομένως το εύρημα αυτό, α-
φενός προσδίδει στους εκπαιδευτικούς μία από τις αντιλήψεις που έχουν για το επάγ-
γελμά τους, το οποίο το συνδέουν με μια εντός τάξης σταδιοδρομία (Smethem, 2007) 
και, αφετέρου, μπορεί να συνδέεται με το ότι ειδικά τα τελευταία 60 χρόνια η παραμονή 
στο πλαίσιο της τάξης προσδίδει στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού την όψη μιας μα-
κροχρόνιας σταδιοδρομίας (Ingersoll & Merrill, 2012), η οποία, στην περίπτωση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συγκείμενου, ξεκινά με το διορισμό και τελειώνει με τη συ-
νταξιοδότηση.  

Ωστόσο, οι σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνονται συγκλίνουν στο ότι οι εκπαιδευτικοί 
και ιδιαίτερα οι νεώτεροι σε ηλικία εισέρχονται διερευνητικά στο χώρο του επάγγελ-
ματος και στη συνέχεια μετακινούνται προς διαφορετικά πλαίσια/ρόλους εντός εκπαί-
δευσης ή αποχωρούν από το χώρο αυτό (ό.π., 2012). Στην περίπτωση των εκπαιδευτι-
κών ειδικής αγωγής, όντας κατ’ αναλογία νεώτεροι από τους συναδέλφους τους στη 
γενική αγωγή, διαμορφώνονται τάσεις επαγγελματικών αναζητήσεων που αφορούν 
στην αποχώρηση πρός άλλο κλάδο/ειδικότητα της Α/θμιας εκπαίδευσης, εκτός σχο-
λείου στο χώρο της ευρύτερης δημόσιας εκπαίδευσης, ακόμη και στον χώρο της ιδιω-
τικής εκπαίδευσης. Οι επιλογές που συνδέονται με την αποχώρηση από την ειδική α-
γωγή αλλά την παραμονή στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, συγκλίνουν με τα ευ-
ρήματα της μελέτης των Brownell, Smith, McNellis και Miller (1997). Κατά μία ακόμη 
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άποψη, η οποία βασίζεται στη θεωρία περί προσόντων (credentialism theory), οι εκπαι-
δευτικοί διαθέτουν προσόντα/τίτλους σπουδών που ενδεχομένως να μην μπορούν να 
είναι αξιοποιήσιμα σε εκτός εκπαίδευσης επαγγελματικά πλαίσια (Maier, 2012). Κάτι 
τέτοιο ενδεχομένως να ισχύει στην περίπτωση των εκπαιδευτικών της έρευνας που έ-
χουν αμιγώς παιδαγωγικές σπουδές όπως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της 
Α/θμιας, σε αντίθεση με τη Β/θμια όπου σε ορισμένους κλάδους/ειδικότητες κάποια 
προσόντα μπορούν να αξιοποιηθούν και εκτός πλαισίου εκπαίδευσης (π.χ. καθηγητές 
πληροφορικής, πτυχιούχοι θετικών επιστημών). Μία ακόμη πιθανή εξήγηση των πα-
ραπάνω ευρημάτων ενδεχομένως να σχετίζεται και με την παρατεταμένη επαγγελμα-
τική αβεβαιότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής συγκριτικά με τους 
συναδέλφους τους στη γενική αγωγή και αφορά στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, 
οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα μόνιμου διορισμού όπως οι της γενικής αγωγής. Επι-
πλέον, δεδομένου ότι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είναι κάτοχοι βασι-
κού πτυχίου το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και σε προνοιακά πλαίσια, σκιαγραφεί τον 
προσανατολισμό τους πρός εναλλακτικές που επικεντρώνονται στο χώρο της εκπαί-
δευσης.  

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής η μεγαλύτερη αναλο-
γικά εμπειρία και η σχέση εργασίας (περισσότεροι υπηρετούντες με μόνιμη σχέση ερ-
γασίας) τους ωθεί στη διεκδίκηση θέσεων στελεχών εκτός του χώρου της τάξης και του 
σχολείου, διαδικασία η οποία σύμφωνα με τους Donaldson et al. (2008) και Quartz et 
al. (2008) ορίζεται μεν ως αλλαγή ρόλου, εν τούτοις όμως συνιστά την όψη αποχώρη-
σης από το διδακτικό πλαίσιο σε θέσεις συναφείς με την εκπαίδευση (Rinke, 2013).  

Η όψη της αποχώρησης που συνδέεται με τη συνταξιοδότηση -πλήρη και πρόωρη- α-
φορά στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής επιβεβαιώνοντας αντίστοιχο εύρημα της 
μελέτης των Boe et al. (2008). Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να συμβαίνει διότι οι εκπαι-
δευτικοί γενικής αγωγής της έρευνας είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία συγκριτικά με τους 
συναδέλφους τους στην ειδική και, κατά συνέπεια, με περισσότερα χρόνια προϋπηρε-
σίας. Επιπλέον, δεν μπορεί να παραβλεφθεί και το κλίμα ανασφάλειας που καλλιεργή-
θηκε την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, με την ολοένα κλιμακούμενη οικονομική 
ύφεση και τη συμβολή του σε σκέψεις για συνταξιοδότηση. Άλλωστε η συνταξιοδό-
τηση συνεπάγεται και με κεκτημένα (π.χ. καταβολή εφάπαξ, ποσό σύνταξης), τα οποία 
ήταν επισφαλή στη θέα των επερχόμενων δυσκολιών. 

Οι επιλογές των εκπαιδευτικών και των δύο ομάδων αναφορικά με την περιοχή σχο-
λείου όπου προτίθενται να μετακινηθούν, συμπορεύονται με πρότερες έρευνες που θε-
ωρούν σημαντική την περιοχή, καθόσον οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εργάζονται κο-
ντά στον τόπο που διαμένουν (Boyd, Lankford, Loeb, & Wyckoff, 2005). Περισσότε-
ροι αναλογικά εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής κατοικούν μόνιμα στην ευρύτερη περιοχή 
του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν και κάτι τέτοιο αντικατοπτρίζεται στις προθέσεις 
μετακίνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως διαφορετικά σχολεία εντός της ίδιας πε-
ριοχής. Αντίθετα, η μετακίνηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής περιλαμβάνει και 
σχολεία άλλης περιοχής, καθόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε περιοχή 
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διαφορετική από εκείνη του σχολείου. Στις όποιες παραπάνω επιλογές των εκπαιδευ-
τικών η επιλογή περιοχής μπορεί να είναι απόρροια και των γεγονότων που συνδέονται 
με τη φάση ζωής (Santoro, 2011). Στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί γενικής α-
γωγής έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις που ενδεχομένως τους «κρατούν» στην πε-
ριοχή του σχολείου και υπηρεσιακά να χαίρουν μονιμότητας, η οποία συντελεί στην 
παραμονή στην περιοχή που υπηρετούν. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ε-
πιθυμούν μετακίνηση είτε γιατί επιδιώκουν τη δημιουργία οικογένειας ή έχουν ήδη οι-
κογενειακές υποχρεώσεις που τους θέλουν να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας τους. 
Ασφαλώς, δεν μπορεί να παραβλεφθεί και το γεγονός ότι και στις δύο ομάδες εκπαι-
δευτικών της έρευνας η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, οι οποίες «πα-
ραδοσιακά» είναι εκείνες που πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά και να διαχειρίζονται τα 
θέματα του σπιτιού και των παιδιών αφενός και, αφετέρου, η δημιουργία οικογένειας 
διευκολύνεται από την εγγύτητα του εργασιακού πλαισίου. 

Οι εναλλακτικές που αφορούν σε πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας από και πρός 
σχολείο γενικής και ειδικής αγωγής, επιβεβαιώνει το εύρημα της έρευνας των Edgar 
και Pair (2005) που θέλει τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να μην αποχωρούν από 
το χώρο της ειδικής αγωγής, αλλά να είναι ιδιαίτερα κινητικοί ως πρός την εναλλαγή 
πλαισίων εντός ειδικής αγωγής, γεγονός που οριοθετεί τις προθέσεις αλλαγής πλαισίου 
μόνο ως πρός την ειδική αγωγή για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και μόνο ως 
πρός τη γενική αγωγή για τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. Επιπλέον, δεν επι-
βεβαιώνονται τα ευρήματα της έρευνας των Billingsley και Cross (1991) αναφορικά 
με τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών από τη γενική στην ειδική αγωγή, ενδεχομένως 
διότι μια τέτοια επαγγελματική απόφαση, πέραν της αναγκαίας ύπαρξης τυπικών προ-
σόντων να συνδεόταν και με ετακίνηση σε περιοχή πιο μακριά από τον τόπο κατοικίας. 
Απεναντίας, επιβεβαιώνονται τα ευρήματα της έρευνας των Παπάνη κ. συν. (2011), 
όπου οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σχεδόν στο σύνολό τους (95%) δήλωναν την 
πρόθεσή τους να συνεχίσουν να υπηρετούν στον τομέα της ειδικής αγωγής. Το εύρημα 
αυτό ενισχύει την άποψη που θέλει την αφοσίωση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 
να αξιολογείται θετικά, διότι είναι εκείνοι που καλούνται να ανταποκριθούν στο πιο 
δύσκολο και απαιτητικό έργο που υφίσταται στο χώρο της εκπαίδευσης (Payne, 2005). 

Στους περιορισμούς της έρευνας συγκαταλέγεται η ιδιαίτερη φύση και πολυπλοκότητα 
της εννοιολογικής δομής που αφορά στην αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας κα-
θώς, όπως παρατηρεί και η Billingsley (1993), αναφερόμενη στο εννοιολογικό πλαίσιο 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγω-
γής, για το αν τελικά οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν, κάτι τέτοιο οφείλεται σε ένα ευρύ-
τερο πλαίσιο παραγόντων που συντελούν στην απόφαση αυτή. Ως εκ τούτου, μελλο-
ντικές έρευνες μπορούν να εστιάσουν στη μελέτη των παραγόντων εκείνων, που σχε-
τίζονται με επαγγελματικές αποφάσεις εκπαιδευτικών τόσο στην ειδική και γενική α-
γωγή όσο και σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες.  
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Περίληψη 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις μαθητών Δημοτικού 
Σχολείου για την χρήση πολυμέσων σ’ ένα μαθησιακό περιβάλλον. Το πολυμεσικά ερ-
γαλεία τα οποία χρησιμοποιηθήκαν, ήταν το λογισμικό Χάιπερ Στούντιο και η εφαρ-
μογή Πάουερ Πόιντ, με σκοπό να διδαχθούν οι μαθητές μέσω της χρήσης κειμένου, 
εικόνων, ήχου και βίντεο και να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και συνεργα-
σίας, οι οποίες αποτελούν βασικές αρχές της θεωρίας μάθησης του Εποικοδομητισμού. 
Η συλλογή δεδομένων έγινε από ένα ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα της έρευ-
νας έδειξαν ότι οι μαθητές θεωρούν τα πολυμέσα αρκετά αποτελεσματικά και βοηθη-
τικά για την παρουσίαση και οργάνωση του μαθήματος, παρέχουν επιπλέον κίνητρα 
για μάθηση και βελτιώνουν το ενδιαφέρον τους λόγω των πολλαπλών τρόπων παρου-
σίασης πληροφοριών. Επιπλέον, οι μαθητές έδειξαν να προτιμούν τα πολυμέσα από τα 
βιβλία, παρόλο που υποστήριξαν ότι τους αρέσει να διαβάζουν και βιβλία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εποικοδομητισμός, Πολυμέσα, Χάιπερ Στούντιο 

Εισαγωγή 

Μια από τις προκλήσεις του Οράματος του 2020 είναι η δημιουργία μιας προοδευτικής 
και επιστημονικής κοινωνίας που να είναι καινοτόμος, εφευρετική, καταναλώτρια της 
τεχνολογίας και συνεργάτιδα του τεχνολογικού και επιστημονικού πολιτισμού του μέλ-
λοντος. Η έμφαση στην τεχνολογία και επιστήμη έχει υποδείξει τα πολυμέσα σαν ένα 
από τα διδακτικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα σχολεία (Adegoke, 
2011). Για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα παγκόσμιας τάξης, 
είναι απαραίτητη η εισαγωγή και χρήση αποτελεσματικών διδακτικών μέσων σε όλους 
τους κλάδους και μαθήματα, όπως είναι τα πολυμέσα (Koroghlanian & Klein, 2004). 
Πολυμεσικά εργαλεία όπως το Χάιπερ Στούντιο (Hyperstudio) και το Πάουερ Πόιντ 
(PowerPoint) τα οποία συνδυάζουν πολλά μέσα μαζί όπως κείμενο, εικόνες, ήχο και 
βίντεο, έχουν αποδειχθεί να είναι καινοτόμα, εφευρετικά και αποτελεσματικά παιδα-
γωγικά εργαλεία όταν χρησιμοποιούνται στην τάξη (Morano, 2014).  

Πολυμέσα και Θεωρία Εποικοδομητισμού 

Οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας με τις ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές που 
την χαρακτηρίζουν, είναι εντελώς διαφορετικές από τα υφιστάμενα προγράμματα και 
τη παραδοσιακή προσέγγιση της διδασκαλίας που ήταν μονοδιάστατα προσανατολι-
σμένα σε γνωστικές μόνο επιδιώξεις και δεν απαιτούσαν ανώτερες νοητικές δεξιότητες 
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(Adegoke, 2011). Οι πραγματικότητες του 21ου αιώνα είναι διαφορετικές και επιβάλ-
λεται να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους στo μαθησιακό περιβάλλον. Ο ρόλος της τε-
χνολογίας σε μια αναθεωρημένη αντίληψη της μαθησιακής διαδικασίας, είναι η παροχή 
δυνατοτήτων για μεγιστοποιημένη νοητική εμπλοκή των ατόμων όταν αναλαμβάνουν 
μαθησιακές δραστηριότητες και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο ο μαθητής 
απολαμβάνει τη χαρά της δημιουργίας, εμβαθύνει στα γνωστικά πεδία και αποτινάσσει 
το ζυγό της στείρας απομνημόνευσης (Morano, 2014). 

Τα πολυμέσα είναι πολλαπλοί τύποι αλληλεπιδραστικών εργαλείων που περιλαμβά-
νουν κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, κινούμενες εικόνες και βίντεο (Adegoke, 2011). 
Για παράδειγμα, το Hyperstudio είναι ένα συγγραφικό δημιουργικό εργαλείο πολυμέ-
σων με το οποίο οι πληροφορίες και η γνώση παρουσιάζονται  με την χρήση κειμένου, 
ήχου, εικόνας και βίντεο (Spaulding, 2007). Από θεωρητική άποψη, τα πολυμέσα υλο-
ποιούν τις προδιαγραφές της εποικοδομητικής προσέγγισης, αφού υποβοηθούν την οι-
κοδόμηση της γνώσης από το υποκείμενο που εμπλέκεται στη διαδικασία της μάθησης 
(Koroghlanian & Klein, 2004). Τα πολυμέσα μπορούν να προσφέρουν μια νέα εικόνα 
του μαθησιακού περιβάλλοντος, προσελκύοντας περισσότερες από μία αισθήσεις, κάτι 
το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της μάθησης των μαθητών αλλά και των 
κινήτρων για μάθηση, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους μαθητές να έχουν μια πιο ενερ-
γητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, να είναι ανεξάρτητοι και να έχουν μια 
αυθεντική μάθηση. Αρκετοί ερευνητές βρήκαν θετικές επιδράσεις της χρήσης πολυμέ-
σων στην μαθησιακή διαδικασία, σε σχέση με την μάθηση και επίδοση των μαθητών. 
Για παράδειγμα, σε μια έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα πολυμεσικό πρόγραμμα στο μά-
θημα της Ιστορίας το οποίο βοήθησε στην αύξηση της βαθμολογίας των παιδιών αλλά 
και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στα παιδιά (Kingsley & Boone, 2008). 
Επιπρόσθετα, η χρήση πολυμέσων σε μια άλλη ερευνητική μελέτη είχε ως αποτέλεσμα 
την βελτίωση της κατανόησης του μαθήματος από τους μαθητές αλλά και την ανάπτυξη 
κινήτρων για μάθηση από τους μαθητές (Μorano, 2014). Σε μια άλλη έρευνα, οι ερευ-
νητές βρήκαν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τα πολυμέσα σαν ένα επιπρόσθετο ερ-
γαλείο το οποίο παρείχε ένα κίνητρο για μάθηση λόγω των γραφικών, των βίντεο και 
του ήχου που περιλάμβαναν αλλά και γιατί έβρισκαν εύκολη την χρήση τους και μπο-
ρούσαν με αυτά να ελέγχουν την μάθησή τους (Koroghlanian & Klein, 2004). Σε αντί-
θεση με τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, ο Delgado (2007) δεν βρήκε θετικές 
επιδράσεις στη μάθηση των μαθητών που χρησιμοποίησαν πολυμέσα στα μαθηματικά, 
αφού η βαθμολογία τους σε τεστ που δόθηκαν πριν και μετά την διδασκαλία που στη-
ριζόταν σε χρήση πολυμέσων, δεν είχε βελτιωθεί. Η επίδοση των μαθητών δεν βελτιώ-
θηκε ούτε και σε μια άλλη έρευνα, στην οποία οι μαθητές χρησιμοποίησαν πολυμέσα 
στο μάθημα της γλώσσας, παρόλο που ανέφεραν ότι βοήθησαν στην μαθησιακή τους 
εξέλιξη (Spaulding, 2007). 

Σύμφωνα με την εποικοδομητική θεωρία, οι μαθητές μαθαίνουν κάνοντας και η μά-
θηση επηρεάζεται σημαντικά από την συνεργατική εργασία (Morano, 2014). Ένα μα-
θησιακό περιβάλλον το οποίο στηρίζεται στην χρήση πολυμέσων και στην εφαρμογή 

267/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



αρχών της θεωρίας μάθησης του εποικοδομητισμού όπως κριτική σκέψη, λύση προ-
βλήματος και συνεργασία, μπορεί επίσης να επηρεάσει τις αντιλήψεις των μαθητών για 
τα πολυμέσα και την μάθησή τους. Για παράδειγμα, κάποιοι ερευνητές διερεύνησαν τις 
αντιλήψεις των μαθητών για ένα πολυμεσικό πρότζεκτ το οποίο έπρεπε να δημιουργή-
σουν ομαδικά χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό πρόγραμμα Macromedia Director. Tα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές είχαν θετικές αντιλήψεις για το πο-
λυμεσικό πρόγραμμα γιατί το βρήκαν ενθαρρυντικό, τους είχε δώσει κίνητρα για μά-
θηση αλλά και γιατί βοήθησε στην κατανόηση και απόκτηση βασικών, εποικοδομητι-
κών, μαθησιακών δεξιοτήτων όπως δεξιότητες συνεργασίας τις οποίες θεωρούσαν α-
παραίτητες για να μπορέσουν να λύσουν προβλήματα (Νeo, M. & Neo, T., 2009).  

Ο σκοπός λοιπόν αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις μαθητών Δη-
μοτικού Σχολείου για τα πολυμέσα. Συγκεκριμένα η έρευνα επικεντρώθηκε στο ακό-
λουθο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών για τα πολυμέσα 
Χάιπερ Στούντιο και Πάουερ Πόιντ, όπως υπολογίστηκαν βάση ενός ερωτηματολο-
γίου;  

Μεθοδολογία 

Ένα δείγμα ευκολίας χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή. Οι συμμετέχοντες ήταν 20 
μαθητές (6 κορίτσια, 14 αγόρια) της έκτης τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου στην Κύ-
προ, ηλικίας 11-12 ετών. Για τον σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Hyperstudio, 
ένα πακέτο ανοιχτού, κατασκευαστικού λογισμικού που αποκαλείται και συγγραφικό 
πακέτο. Το λογισμικό αυτό επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν κάρτες που μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες, ήχο, κινούμενες εικόνες και βίντεο (Kingsley 
& Boone, 2008; Morano, 2014). Το Hyperstudio όπως και το PowerPoint, χρησιμοποι-
ήθηκαν στο μάθημα της Γεωγραφίας το οποίο αναφερόταν στη Μεγάλη Βρετανία. Το 
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση των αντιλήψεων των μαθητών γι’ αυτά 
τα δύο πολυμέσα ήταν ένα ερωτηματολόγιο με 26 στοιχεία στα οποία οι μαθητές έ-
πρεπε να απαντήσουν επιλέγοντας ένα από τα 5 σημεία της κλίμακας Likert (1.δια-
φωνώ πολύ, 2.διαφωνώ, 3.ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4.συμφωνώ και 5.συμφωνώ 
πολύ). Ο σκοπός του μαθήματος ήταν να εμπλέξει και να εμποτίσει τους μαθητές με 
δεξιότητες ανάπτυξης πολυμεσικών πρότζεκτ μετά από ένα μάθημα το οποίο ήταν σχε-
διασμένο στο Hyperstudio. Για την διεξαγωγή της έρευνας, το παρεμβατικό μάθημα 
είχε διάρκεια 6 περιόδους (6Χ40 λεπτά) και έγινε στο εργαστήριο των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, όπου οι μαθητές τοποθετήθηκαν ανά δύο σε κάθε υπολογιστή. Το μά-
θημα στο Hyperstudio είχε ως θέμα την Μεγάλη Βρετανία και περιλάμβανε 12 σελί-
δες/κάρτες που αναφέρονταν στη Μ.Βρετανία και χωρίζονταν σε 4 κατηγορίες. Το μά-
θημα στο Hyperstudio ήταν σχεδιασμένο ούτως ώστε οι μαθητές να διδαχθούν για το 
θέμα του μαθήματος μέσω πολλαπλών μέσων παρουσίασης πληροφοριών (κείμενο, ει-
κόνες, ήχος, βίντεο). 

Η πρώτη κατηγορία αναφερόταν στα κύρια χαρακτηριστικά της Μ.Βρετανίας και σε 
μία από τις κάρτες υπήρχε κουμπί με το οποίο μπορούσαν οι μαθητές να συνδεθούν με 

268/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



το Διαδίκτυο, να δουν τη γεωγραφική θέση της Μ.Βρετανίας, να διαβάσουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά της αλλά και να ακούσουν τον Εθνικό Ύμνο. Σε άλλη κάρτα που ανα-
φερόταν σε αυτή την κατηγορία, ζητείτο από τους μαθητές να περιγράψουν την σημαία 
της Μ.Βρετανίας αφού θα συνδέονταν πρώτα με μια ιστοσελίδα για να την παρατηρή-
σουν, χρησιμοποιώντας ένα άλλο κουμπί. Επίσης, τα παιδιά είχαν να συμπληρώσουν 
μια άσκηση, αναφέροντας την πρωτεύουσα, τον πληθυσμό, την γλώσσα και την έκταση 
της Μ.Βρετανίας. Η δεύτερη κατηγορία αναφερόταν στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
της Μ.Βρετανίας για τα οποία παρουσιάζονταν κάποιες πληροφορίες και στη συνέχεια 
ζητείτο από τα παιδιά να δουν το χάρτη της Μ.Βρετανίας και να γράψουν τις τέσσερις 
περιοχές της χώρας του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπρόσθετα, ζητείτο από τους μαθητές 
να παρατηρήσουν το χάρτη και να γράψουν κάποιες πληροφορίες για τη θέση και το 
σχήμα της χώρας, από ποιες θάλασσες βρέχεται και ποιες χώρες βρίσκονται κοντά της. 
Η τρίτη κατηγορία αναφερόταν στη βιομηχανία και τον ορυκτό πλούτο της Μ.Βρετα-
νίας. Αρχικά παρουσιάζονταν πληροφορίες για τη βιομηχανία της χώρας, την οικονο-
μία και την Βιομηχανική Επανάσταση. Επίσης, οι κάρτες περιλάμβαναν ένα φιλμάκι 
για την ατμομηχανή. Στη συνέχεια, βάση ενός χάρτη, ζητείτο από τα παιδιά να σχολιά-
σουν το έδαφος της Μ.Βρετανίας. Έπειτα, κοιτάζοντας σ’ ένα πίνακα με ποσοστά για 
την παραγωγή ενέργειας, ζητείτο από τους μαθητές να γράψουν ποιες πηγές έχουν α-
ντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τον άνθρακα, για τον οποίο είχαν παρουσιαστεί πλη-
ροφορίες προηγουμένως. Η τέταρτη κατηγορία αναφερόταν στον τουρισμό της Μ.Βρε-
τανίας. Στις κάρτες υπήρχαν φωτογραφίες και ένα βίντεο που έπρεπε να μελετήσουν οι 
μαθητές και έπειτα να γράψουν τις σκέψεις τους για τον τουρισμό της Μ.Βρετανίας. 
Με το τέλος του μαθήματος στο Hyperstudio, ζητήθηκε από τους μαθητές να ετοιμά-
σουν στις ομάδες τους μια παρουσίαση για την Μ.Βρετανία στο Powerpoint, ένα πρό-
γραμμα το οποίο ήδη γνώριζαν και στην οποία θα χρησιμοποιούσαν πληροφορίες και 
υλικό το οποίο θεωρούσαν σημαντικό και είχαν αποκομίσει από το μάθημα στο Hyper-
studio. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης στο PowerPoint, παραχωρήθηκε στους 
μαθητές το ερωτηματολόγιο. 

Αποτελέσματα 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις μαθητών Δημοτικού 
Σχολείου για τα πολυμέσα Χάιπερ Στούντιο και Πάουερ Πόιντ. Το παρεμβατικό μά-
θημα στηριζόταν στην χρήση πολυμέσων και στην εφαρμογή αρχών της θεωρίας μά-
θησης του εποικοδομητισμού όπως κριτική σκέψη και συνεργασία. Για την ανάλυση 
των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS και υπολογίστηκαν περιγρα-
φικά στατιστικά. Η αξία του συντελεστή Cronbach Alpha ήταν 0.91, που ικανοποιούσε 
την προϋπόθεση για αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου. Έγινε υπολογισμός ποσο-
στών, μέσων όρων, τυπικών αποκλίσεων και επικρατούσας τιμής.  

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε στοιχεία/ερωτήσεις που αναφέρο-
νταν στο Hyperstudio και τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος με αυτό. Οι απαντήσεις 
των μαθητών έδειξαν ότι ο βαθμός αρεσκείας του μαθήματος με το Hyperstudio είναι 
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αρκετά καλός, αφού ο μέσος όρος για αυτά τα 6 στοιχεία του ερωτηματολογίου κυμαί-
νεται από το 3,6 μέχρι το 4,2. Οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν ότι συμφωνούν 
πολύ στο ότι τους άρεσε το μάθημα όπως έγινε με το Hyperstudio, ήταν ευχάριστο, ο 
τρόπος παρουσίασης και οργάνωσης του μαθήματος ήταν βοηθητικός και αποτελεσμα-
τικός και θα ήθελαν να το χρησιμοποιούν πιο συχνά στα μαθήματά τους (Το Hyperstu-
dio ήταν εύκολο στη χρήση του: M.O.=4,20/Μας άρεσε το μάθημα όπως έγινε με το 
Hyperstudio: M.O.=3,95/Ο τρόπος παρουσίασης του μαθήματος με το Hyperstudio ή-
ταν βοηθητικός: M.O.=3,60/Ο τρόπος οργάνωσης του μαθήματος με το Hyperstudio 
ήταν αποτελεσματικός: M.O.=4,00/Το μάθημα με το Hyperstudio ήταν ευχάριστο: 
M.O.=4,00/Θα θέλαμε να χρησιμοποιούμε πιο συχνά το Hyperstudio στα μαθήματά 
μας: M.O.=3,80). Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε στοιχεία που 
αναφέρονταν στις αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές για το Hyperstudio και το περιεχό-
μενό του. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των μαθητών σε αυτά τα 9 στοιχεία του ερω-
τηματολογίου κυμαίνεται από το 2,65 μέχρι το 4,35 που δεν θεωρείται αρκετά ικανο-
ποιητικός, παρόλο που 5 από τα 9 στοιχεία έχουν μέσο όρο από 3,75 μέχρι 4,35. Συ-
γκεκριμένα, στα δύο στοιχεία που αναφέρονταν στο αν το μάθημα με το Hyperstudio 
γίνεται πιο ευχάριστο και αν τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα με αυτό, δόθηκαν απαντή-
σεις που αντιστοιχούσαν στο ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ (επικρατούσα τιμή το 3). 
Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι διαφωνούν πολύ με το στοιχείο που 
λέει ότι δεν τους αρέσει να διαβάζουν βιβλία, ενώ στην ερώτηση για το αν προτιμούν 
να εργάζονται με το Hyperstudio παρά με βιβλία και τετράδια, τα περισσότερα παιδιά 
ούτε διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν (Μας άρεσαν τα φιλμάκια στο Hyperstudio: 
M.O.=3,85/Μας άρεσαν οι εικόνες στο Hyperstudio: M.O.=4,05/Το μάθημα γίνεται πιο 
ευχάριστο με το Hyperstudio: M.O.=3,45/Η πλοήγηση στο Ηyperstudio ήταν εύκολη: 
M.O.= 4,35/Προτιμούμε να μαθαίνουμε με το Hyperstudio παρά με τα βιβλία και τις 
εγκυκλοπαίδειες: M.O.=3,75/Με το Hyperstudio είναι πιο εύκολο να επιλέγεις τι θέλεις 
να διαβάσεις: M.O.=3,75/Μαθαίνουμε καλύτερα με το Hyperstudio: M.O.=2,65/Δεν 
μας αρέσει να διαβάζουμε βιβλία: M.O.=2,70/Προτιμούμε να εργαζόμαστε με το Hy-
perstudio παρά με βιβλία και τετράδια: M.O.=3,00). 

Τα 5 στοιχεία στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρονταν στο βαθμό αρε-
σκείας του προγράμματος Powerpoint από τους μαθητές. Ο μέσος όρος γι’ αυτά τα 
στοιχεία κυμαίνεται από 3,5 μέχρι 4,05 και δείχνει ότι ο βαθμός αρεσκείας του προ-
γράμματος PowerPoint από τους μαθητές είναι ικανοποιητικός. Οι μεγαλύτερες συχνό-
τητες για τις 4 ερωτήσεις παρουσιάζονται στις κλίμακες 4 και 5, οι οποίες αντιστοιχούν 
στο συμφωνώ και συμφωνώ πολύ, δείχνοντας δηλαδή ότι στους μαθητές αρέσει να 
χρησιμοποιούν το PowerPoint για να ετοιμάζουν μια παρουσίαση, μπορούν εύκολα να 
βάλουν εικόνες/ήχους και η διαδικασία με αυτό είναι πιο δημιουργική. Παρόλα αυτά, 
οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν να μην συμφωνούν στο ότι μπορούν εύκολα να βά-
λουν φιλμάκια στο PowerPoint, αφού η επικρατούσα τιμή σε αυτό το στοιχείο του ε-
ρωτηματολογίου ισούται με 3 (Μας αρέσει να χρησιμοποιούμε το PowerPoint για να 
ετοιμάζουμε μια παρουσίαση: M.O.=3,70/Προτιμούμε να ετοιμάζουμε τις παρουσιά-
σεις μας στο PowerPoint γιατί μπορούμε εύκολα να βάλουμε εικόνες: 
M.O.=3,85/Προτιμούμε να ετοιμάζουμε τις παρουσιάσεις μας στο PowerPoint γιατί 
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μπορούμε εύκολα να βάλουμε φιλμάκια: M.O.=3,50/Προτιμούμε να ετοιμάζουμε τις 
παρουσιάσεις μας στο PowerPoint γιατί μπορούμε εύκολα να βάλουμε ήχους: 
M.O.=3,60/Προτιμούμε να ετοιμάζουμε την παρουσίασή μας στο PowerPoint παρά σε 
χαρτί, γιατί η διαδικασία είναι πιο δημιουργική: M.O.=4,05). Το τέταρτο μέρος του 
ερωτηματολογίου περιλάμβανε στοιχεία που αναφέρονταν στις προτιμήσεις των μαθη-
τών για το PowerPoint. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των μαθητών στα 6 αυτά στοι-
χεία, κυμαίνεται από 3,25 μέχρι 3,95. Η επικρατούσα τιμή για 4 από τα 6 αυτά στοιχεία 
είναι το 5, η οποία αντιστοιχεί στο συμφωνώ πολύ, δείχνοντας έτσι ότι οι περισσότεροι 
μαθητές προτιμούν να ετοιμάζουν τις παρουσιάσεις τους στο PowerPoint παρά με χαρτί 
και μολύβι γιατί με το πρόγραμμα αυτό η παρουσίαση γίνεται πιο ωραία και η μάθηση 
είναι ευχάριστη, και πως θα ήθελαν να το χρησιμοποιούν πιο συχνά στα μαθήματά 
τους. Παρόλα αυτά, η επικρατούσα τιμή για το στοιχείο “Προτιμούμε να εργαζόμαστε 
με το Powerpoint παρά με βιβλία και τετράδια”, είναι το 3, η οποία αντιστοιχεί στο 
ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ (Προτιμούμε να ετοιμάζουμε τις παρουσιάσεις μας στο 
PowerPoint, παρά σε χαρτί, γιατί γίνεται πιο ωραία: M.O.=3,95/Προτιμούμε να ετοι-
μάζουμε τις παρουσιάσεις μας στο PowerPoint γιατί εύκολα μπορούμε να διορθώνουμε 
τα λάθη μας: M.O.=3,95/Μας αρέσει καλύτερα να εργαζόμαστε με το PowerPoint παρά 
με το χαρτί και το μολύβι: M.O.=3,60/Μας αρέσει καλύτερα να εργαζόμαστε με το 
PowerPoint γιατί η μάθηση είναι ευχάριστη: M.O.=3,45/Προτιμούμε να εργαζόμαστε 
με το PowerPoint παρά με βιβλία και τετράδια: M.O.=3,25/Θα θέλαμε να χρησιμοποι-
ούμε το PowerPoint πιο συχνά στα μαθήματά μας: M.O.=3,60). 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει δυνατή υποστήριξη για τη χρήση 
πολυμέσων όπως το Hyperstudio και PowerPoint σ’ ένα μαθησιακό περιβάλλον. Βάση 
του ερωτηματολογίου, οι μαθητές έδειξαν να έχουν αρκετά καλές και θετικές αντιλή-
ψεις γι’ αυτά τα δύο πολυμέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα της Γεωγρα-
φίας. Από τις απαντήσεις των μαθητών φαίνεται πως οι περισσότεροι προτιμούν να 
εργάζονται με το Hyperstudio ή το PowerPoint παρά με βιβλία και τετράδια και συμ-
φωνούν στο ότι το μάθημα γίνεται ευχάριστα με αυτά τα πολυμέσα. Αυτό όμως δεν 
δείχνει απαραίτητα ότι στους μαθητές δεν αρέσει να διαβάζουν και βιβλία (Μ.Ο.=2,70). 
Η έρευνα αυτή έδειξε επίσης πως στους μαθητές άρεσε το περιεχόμενο του Hyperstu-
dio, θεωρούν το Hyperstudio εύκολο στη χρήση του και ο τρόπος οργάνωσης του μα-
θήματος με αυτό ήταν αποτελεσματικός. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι οι πε-
ρισσότεροι μαθητές προτιμούν να ετοιμάζουν τις παρουσιάσεις τους στο PowerPoint 
παρά σε χαρτί, θεωρούν ότι εύκολα μπορούν να συμπεριλάβουν εικόνες και ήχο αλλά 
και να διορθώσουν τα λάθη τους σε αυτό, παρόλο που αρκετοί δεν συμφώνησαν στο 
ότι με αυτό μπορούν εύκολα να βάλουν και φιλμάκια (Μ.Ο.=3,50). Επιπρόσθετα, η 
έρευνα αυτή έδειξε πως οι περισσότεροι μαθητές θέλουν να χρησιμοποιούν πιο συχνά 
στα μαθήματά τους το Hyperstudio (Μ.Ο.=3.80) και το Powerpoint (Μ.Ο.=3,60). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των μαθη-
τών για το περιεχόμενο των πολυμέσων Hyperstudio και Powerpoint, επιβεβαιώνουν 
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και τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που έδειξαν ότι οι μαθητές θεωρούν ότι τα 
πολυμέσα βελτιώνουν την μάθησή τους και δίνουν κίνητρα για μάθηση γιατί μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν εύκολα αλλά και γιατί περιλαμβάνουν γραφικά, ήχους και βίντεο 
(Koroghlanian & Klein, 2004). Αυτά συμπίπτουν και με τα δεδομένα άλλων ερευνητι-
κών μελετών, τα οποία υποστηρίζουν ότι τα πολυμέσα παρουσιάζουν πολλές εκπαι-
δευτικές δυνατότητες και κάνουν τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, α-
φού παρουσιάζουν τις πληροφορίες με πολλαπλό τρόπο (Kingsley & Boone, 2008; Mo-
rano, 2014). Επιπρόσθετα, κάποια από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβε-
βαιώνουν και τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας στην οποία οι ερευνητές είχαν βρει 
ότι τα πολυμέσα βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και 
συνεργασίας και μπορούν να τους κάνουν πιο ικανούς και παραγωγικούς (Νeo, M. & 
Neo, T., 2009). Τα πολυμέσα επιτρέπουν στο μαθητή να εξασκήσει ένα έλεγχο στις 
πληροφορίες που του παρουσιάζονται και να μην είναι παθητικός αποδέκτης πληροφο-
ριών αλλά ενεργός συμμέτοχος, κάτι που διαπιστώθηκε και στην παρούσα έρευνα, α-
φού οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν ποιες πληροφορίες θα διαβάσουν στο Hyper-
studio και με ποια σειρά, αλλά και τι υλικό θα χρησιμοποιήσουν για την παρουσίασή 
τους στο PowerPoint. Σε αντίθεση με αυτά, έρχονται τα αποτελέσματα κάποιων ερευ-
νών, τα οποία έδειξαν ότι η χρήση πολυμέσων δεν είχε θετικές επιπτώσεις στην επίδοση 
των μαθητών και δεν βοήθησαν στην ανάπτυξη εποικοδομητικών δεξιοτήτων στους 
μαθητές, όπως λύση προβλήματος, κριτική σκέψη και συνεργασία (Delgado, 2007; 
Spaulding, 2007). 

Με τα πολυμέσα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν ένα πιο ενεργητικό 
ρόλο στο μαθησιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και 
συνεργασίας, οι οποίες αποτελούν βασικές αρχές της θεωρίας του εποικοδομητισμού. 
Η δημιουργία πολυμεσικών πρότζεκτ ή παρουσιάσεων από τους μαθητές, είναι ωφέ-
λιμη για μάθηση γιατί συχνά περιλαμβάνει ουσιώδη εργασία, δραστηριότητες και 
γνώση που οι μαθητές βρίσκουν και οικοδομούν από μια εκτεταμένη ποικιλία πηγών. 
Σε αντίθεση με τα συνήθη οπτικοακουστικά μέσα, υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανά-
μεσα στα πολυμέσα και τον μαθητή, αφού τα πολυμέσα επιτρέπουν στο μαθητή να 
εξασκήσει με τρόπο άμεσο ή έμμεσο, ένα έλεγχο στις πληροφορίες που του παρουσιά-
ζονται. Όπως έδειξαν και τα αποτελέσματα κάποιων ερευνών, τα πολυμέσα παρέχουν 
στους μαθητές ένα τρόπο για να βελτιώσουν την ικανότητά τους να εργάζονται σαν 
αυτοκατευθυνόμενοι μαθητές, να σκέφτονται αποτελεσματικά, να λαμβάνουν αποφά-
σεις και να εργάζονται σε ομάδες για να λύσουν προβλήματα, αποκτώντας έτσι συνερ-
γατική μαθησιακή πείρα (Morano, 2014; Νeo, M. & Neo, T., 2009). Αυτό διαπιστώ-
θηκε και στην παρούσα έρευνα, αφού οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να κατευθύνουν 
τη μάθησή τους και να συνεργαστούν για να ετοιμάσουν μια παρουσίαση, λαμβάνοντας 
μόνοι τους αποφάσεις για το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιούσαν και θεωρούσαν ση-
μαντικό απ’ αυτά που είχαν διδαχθεί στο Hyperstudio. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέ-
σματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να είναι πιο έγκυρα αν το δείγμα του πλη-
θυσμού ήταν πιο αντιπροσωπευτικό και πολυπληθές και αν το παρεμβατικό μάθημα 
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διεξαγόταν για περισσότερο χρόνο, κάτι το οποίο θα μπορούσε να παρέχει και τη δυ-
νατότητα συλλογής περισσότερων δεδομένων, χρησιμοποιώντας επιπλέον ερευνητικά 
εργαλεία. 

Τον τελευταίο καιρό είμαστε μάρτυρες μιας γρήγορης εξέλιξης σε μηχανήματα και 
προγράμματα πληροφορικής, η οποία επιφέρει αλλαγές και επιδρά καταλυτικά σε ό-
λους σχεδόν τους τομείς της κοινωνίας. Η χρήση πολυμέσων στην εκπαίδευση είναι 
μια περιοχή με αυξημένο ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει την προσοχή ερευνητών, 
εκπαιδευτικών και φορέων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εισαγωγή πολυμέσων 
στο μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να προάγει μια μαθητοκεντρική προσέγγιση που να 
βασίζεται σε αρχές της θεωρίας μάθησης του εποικοδομητισμού και μπορεί να βοηθή-
σει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, λύσης προ-
βλήματος και συνεργασίας στους μαθητές, που θεωρούνται απαραίτητες στην κοινωνία 
του 21ου αιώνα. Καθώς η κοινωνία συνεχίζει να αναπτύσσεται τεχνολογικά, έτσι και η 
ανάγκη για μόρφωση των ανθρώπων στους κλάδους της επιστήμης και τεχνολογίας, 
ούτως ώστε να αναπτυχθεί μια καταρτισμένη και ανταγωνιστική κοινωνία στην παγκό-
σμια οικονομία. 
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Εφαρμογή του μοντέλου της Αμοιβαίας Διδασκαλίας για την αντιμετώπιση δυ-
σκολιών μάθησης στο μάθημα της γλώσσας 

Μαρκαντώνης Χρίστος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 – M.Εd, PhD  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης (case study) μαθητών της Γ΄ τά-
ξης δημοτικού σχολείου επαρχιακής πόλης με δυσκολίες μάθησης στο γλωσσικό μά-
θημα. Περιγράφεται η εφαρμογή του διδακτικού μοντέλου της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 
(Reciprocal Teaching) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τόσο στην κατανόηση κει-
μένων όσο και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη λεξιλογίου. Εφαρμόστηκε το μοντέλο 
της Αμοιβαίας Διδασκαλίας και οι βασικές διδακτικές αρχές της προτυποποίησης 
(modeling), της φθίνουσας καθοδήγησης (scaffolding) και της καθοδηγούμενης άσκη-
σης και εμψύχωσης (coaching). Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Αμοιβαίας 
Διδασκαλίας υπήρξαν σημαντικά και παρατηρήθηκε η καλλιέργεια της ικανότητας κα-
τανόησης κειμένων και η ανάπτυξη του λεξιλογίου των μαθητών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αμοιβαία διδασκαλία, γλώσσα, μελέτη περίπτωσης 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ως «εγγραμματισμός» πρώτιστα ορίζεται η ικανότητα του ατόμου για ανάγνωση και 
γραφή. Και κυρίως η επάρκεια χειρισμού και η δυναμική αξιοποίηση των κατακτημέ-
νων γνώσεων ανάγνωσης και γραφής, προκειμένου το άτομο να είναι σε θέση να εφαρ-
μόζει πρακτικά τις γνώσεις αυτές στην καθημερινή του ζωή. Εμπεριέχει  την κριτική 
εγγραμματοσύνη, δηλαδή τόσο την ικανότητα της κριτικής στάσης απέναντι σε ποικίλα 
είδη λόγου όσο και την κατανόηση και τον έλεγχο του περιβάλλοντος δια του γραπτού 
λόγου (ΙΕΠ-PISA, 2012). 

Η ανάγνωση αποτελεί μια «δομημένη σύνθεση» των λειτουργιών της αποκωδικοποίη-
σης και της κατανόησης, έχοντας μια διττή θεώρηση τόσο ως  «γνωστική λειτουργία» 
όσο και ως «διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών» (Πόρποδας, 2002). Η αναγνω-
στική ικανότητα λειτουργεί ως διαδικασία τόσο εξαγωγής νοήματος και κατανόησης 
εννοιών όσο και αποτύπωσης νοημάτων και συγγραφής κειμένου (Snow, 2002). Ω-
στόσο, η αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση αποτελούν μια σύνθετη και πολυεπί-
πεδη διαδικασία, η οποία δεν έχει αποκωδικοποιηθεί πλήρως (Israel & Duffy, 2009; 
McNamara, 2007). Η λειτουργία της ανάγνωσης συντελείται σε πέντε επίπεδα: (i) της 
επικοινωνίας, κατά την αποκωδικοποίηση και ερμηνεία του κειμένου, (ii) της μάθησης, 
για την απόκτηση γνώσεων, (iii) της άντλησης πληροφοριών, οι οποίες ανάγονται και 
συνυφαίνονται με πρότερες γνώσεις του αναγνώστη, (iv) της ευχαρίστησης, από την 
κατανόηση του κειμένου και (v) του ενδιαφέροντος, με την ικανοποίηση των ενδιαφε-
ρόντων του ατόμου (Καζάζη, 2003). 
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Η ενεργή και λειτουργική ανάπτυξη του λεξιλογίου αποτελεί, επίσης, μια σύνθετη δια-
δικασία, στην οποία συμμετέχουν ποικίλες γνωστικές λειτουργίες και συντελείται με 
την παράλληλη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου (McNamara, 2007· Pearson, Heibert, 
& Kamil, 2007). Η αναγνωστική ικανότητα και η κατανόηση κειμένων είναι συνυφα-
σμένες και με τη λειτουργική ανάπτυξη του λεξιλογίου του ατόμου τόσο ως προς το 
εύρος των λέξεων που γνωρίζει όσο και ως προς το βάθος της γνώσης και της σημα-
σιολογίας των λέξεων (Ouellette, 2006). 

Το θεωρητικό πλαίσιο τη Αμοιβαίας Διδασκαλίας (Reciprocal Teaching) εντάσσεται 
στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού και της Εγκαθιδρυμένης μάθησης 
(Situated learning) (Στυλιανού, 2014· Vygotsky, 1997, 1998). Η Εγκαθιδρυμένη μά-
θηση στοχεύει στη δόμηση της γνώσης ως εργαλείο μέσα από αυθεντικές εργασίες, 
συνθήκες και καταστάσεις της καθημερινότητας με κατάλληλα προσαρμοσμένες δρα-
στηριότητες (Lave, & Wenger, 2005· Στυλιανού 2014) με την αξιοποίηση των λειτουρ-
γιών της Γνωστικής Μαθητείας μέσω της τεχνικής της Φθίνουσας Υποστήριξης στη 
μάθηση (Scaffolding) (Στυλιανού 2014). 

Κύρια επιδίωξη της Αμοιβαίας Διδασκαλίας αποτελεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορ-
ρύθμισης της αναγνωστικής συμπεριφοράς κατά τη νοηματική προσπέλαση  κειμένων 
(reading comprehension) για την κατανόηση των πληροφοριών και τη μετατροπή τους 
σε εργαλειακή γνώση (Κουλουμπαρίτση, 2002). Βασικές διδακτικές αρχές της Αμοι-
βαίας Διδασκαλίας αποτελούν: η προτυποποίηση (modeling), η φθίνουσα καθοδήγηση 
(scaffolding) και η καθοδηγούμενη άσκηση και εμψύχωση (coaching) (Κουλουμπαρί-
τση, 2002· Palincsar & Brown, 1984· Puntambekar & Hubscher, 2005· Στυλιανού, 
2014). 

Σύμφωνα με το μοντέλο της Αμοιβαίας Διδασκαλίας η διδασκαλία συντελείται σε δύο 
επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο της προτυποποίησης και της φθίνουσας καθοδήγησης πραγ-
ματοποιείται η προτυποποίηση των στρατηγικών μάθησης και επιτυγχάνεται η κατα-
νόηση και αφομοίωση του κειμένου. Εφαρμόζονται επαναλαμβανόμενες προτυποποι-
ήσεις και επιδιώκεται η καθοδήγηση των μαθητών στη φάση εφαρμογής της νέας γνώ-
σης. Στο δεύτερο επίπεδο της καθοδηγούμενης άσκησης και εμψύχωσης οι μαθητές ε-
φαρμόζουν τις στρατηγικές μάθησης και κατακτούν το γνωστικό περιεχόμενο του κει-
μένου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση κατά την αυτό-
νομη άσκηση, την ανατροφοδότηση των ενεργειών των μαθητών με επισημάνσεις ή 
νύξεις και την παράλληλη συναισθηματική τους υποστήριξη. Η νοηματική προσέγγιση 
και κατανόηση του κειμένου γίνεται με το διάλογο στις ομάδες εργασίας, όπου οι μα-
θητές αλληλεπιδρούν, ανταλλάσουν επιχειρήματα και δομούν τη νέα γνώση. Εφαρμό-
ζονται οι τέσσερις στρατηγικές μάθησης της Αμοιβαίας Διδασκαλίας για τη νοηματική 
προσπέλαση κειμένων: η υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου (questioning) για τον ε-
ντοπισμό του νοήματος (generating questions), η διατύπωση διευκρινιστικών ερωτή-
σεων (clarifying) για την κατανόηση δυσνόητων νοηματικών ενοτήτων, η σύνθεση πε-
ρίληψης του κειμένου (summarizing) και η διατύπωση προβλέψεων (predicting) για τη 
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νοηματική εξέλιξη του κειμένου (Κουλουμπαρίτση, 2002· Palincsar & Brown, 1984· 
Puntambekar & Hubscher, 2005). 

Οι μαθητές στις ομάδες εργασίας και στο πλαίσιο της Ζώνης Εγγύτερης Ανάπτυξης μέσα 
από την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη διαπροσωπική διαπραγμάτευση επι-
τυγχάνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στην επεξεργασία και την κατανόηση 
κειμένων (Στυλιανού, 2014· Vygotsky, 1997, 1998). Με το μοντέλο της Αμοιβαίας Δι-
δασκαλίας (Reciprocal Teaching) παρέχεται στους μαθητές το πρότυπο του αναγνώστη 
και επιδιώκεται η εξοικείωσή τους με τις βασικές διαδικασίες να συνοψίζουν, να υπο-
βάλλουν ερωτήσεις, να κάνουν προβλέψεις και να αποσαφηνίζουν με στόχο την ανά-
πτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών στην κατανόηση κειμένων και την 
αναλυτική, κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Η Αμοιβαία Διδασκαλία στοχεύει να 
καταστήσει τους μαθητές ικανούς να γνωρίζουν τι γνωρίζουν, πότε, γιατί και πώς θα το 
χρησιμοποιήσουν. Και παράλληλα να σχεδιάζουν, να ελέγχουν και να αυτορρυθμίζουν 
την πορεία τους, να αλλάζουν τις στρατηγικές τους, όταν και όπως απαιτείται και να 
αξιολογούν αναστοχαζόμενοι «εν δράσει» ως προς την ορθότητα και αποτελεσματικό-
τητα των ενεργειών τους (Κουλουμπαρίτση, 2002· Σαλβαράς, 2004· Στυλιανού, 2014) 
ικανότητες που μπορούν να εφαρμόζουν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα πέρα από 
το γλωσσικό (Σαλβαράς, 2000). 

Μέσα από το μοντέλο της Αμοιβαίας διδασκαλίας εφαρμόζονται οι αρχές της αγκυρο-
βολημένης διδασκαλίας και της εγκαθιδρυμένης μάθησης και μαθησιακές δραστηριό-
τητες μέσα από «αυθεντικές εργασίες» με νόημα για τους μαθητές και μάθηση μέσω 
«γνωστικής μαθητείας», ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τη γνώση «ως εργαλείο» 
αξιοποιήσιμο στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο ζουν (Brown, 
Collins & Duguid, 1989· Lave & Wenger, 2005· Στυλιανού, 2014). 

Το μοντέλο της Αμοιβαίας Διδασκαλίας συνάδει με την επικοινωνιακή φύση του γλωσ-
σικού μαθήματος (Malone, & Mastropieri 1992· Παπαρίζος, 2000) και την αποτελε-
σματική κατανόηση κειμένων τόσο για τους ικανούς αναγνώστες όσο και για όσους 
αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσχέρειες (EACEA P9 Eurydice, 2011). Οι μαθητές 
αισθάνονται ικανοποίηση και ενισχύονται ανατροφοδοτικά από τα θετικά συναισθή-
ματα που βιώνουν (Graves, 1994· Harris, & Graham, 1999). Παράλληλα, επιτυγχάνεται 
η πολύπλοκη μεταφορά της γνώσης ως «εργαλείο» σε αυθεντικά προβλήματα και μα-
θησιακές δραστηριότητες (Στυλιανού, 2014). 

Μελέτη περίπτωσης 

Τα χαρακτηριστικά της τάξης 

Η μελέτη περίπτωσης αναφέρεται στους 24 μαθητές της Γ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου 
επαρχιακής πόλης. Οι μαθητές προέρχονταν από μια φτωχή γειτονιά με χαμηλό κοινω-
νικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Από τους 24 μαθητές της τάξης οι 8 ήταν Ρομά 
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και οι 5 ήταν αλλοδαποί μαθητές. Η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών αντιμετώ-
πιζε σημαντικές δυσκολίες μάθησης και υπολείπονταν σημαντικά από το αναμενόμενο 
επίπεδο μαθητών της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Από τους 24 μαθητές της τά-
ξης οι 19 αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση κειμένων και οι 15 
διέθεταν ένα πολύ πτωχό επίπεδο λεξιλογίου. 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των μαθητών της 
τάξης δεν συμμετείχε στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα της γλώσ-
σας και απογοητεύονταν, όταν τους ζητούνταν να διαβάσουν κείμενα πέραν των ικα-
νοτήτων τους και συχνά αρκετοί μαθητές με ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανάγνωση δια-
μαρτύρονταν γιατί, όπως ανέφεραν, διάβαζαν «βαρετές» και «ανούσιες» ιστορίες και 
επιθυμούσαν να ασχολούνται με πιο παιγνιώδεις μορφές ασκήσεων και δραστηριοτή-
των. 

Εφαρμογή του διδακτικού μοντέλου της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

Για την αντιμετώπιση των δυσχερειών των μαθητών τόσο στην κατανόηση κειμένων 
όσο και για την ανάπτυξη του ανάλογου λεξιλογίου και τη δημιουργία ενός αποτελε-
σματικότερου μαθησιακού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές της τάξης, εφαρμό-
στηκε το διδακτικό μοντέλο της Αμοιβαίας Διδασκαλίας στα πλαίσια της εγκαθιδρυ-
μένης θεωρίας μάθησης (Κουλουμπαρίτση, 2002· Lave, & Wenger, 2005· Palincsar & 
Brown, 1984· Puntambekar & Hubscher, 2005· Σαλβαράς, 2004· Στυλιανού, 2014). 

Το μοντέλο της Αμοιβαίας Διδασκαλίας εφαρμόστηκε για ένα ολόκληρο διδακτικό έ-
τος από τον πρώτο μήνα του πρώτου διδακτικού τριμήνου έως το τέλος του διδακτικού 
έτους. Τα κείμενα που κλήθηκαν να επεξεργαστούν οι μαθητές της τάξης ήταν τόσο 
κείμενα από το σχολικό βιβλίο της γλώσσας όσο και ικανός αριθμός επιλεγμένων κει-
μένων κατάλληλων για τους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης και τις δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν στο γλωσσικό μάθημα. 

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των σταδίων και των επιμέρους φάσεων εφαρμογής 
του διδακτικού μοντέλου της Αμοιβαίας Διδασκαλίας, όπως αυτό εφαρμόστηκε στη 
συγκεκριμένη τάξη. 

Ενημέρωση των μαθητών - Προσδιορισμός στόχων και ρόλων 

Στην πρώτη φάση της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές συζητούσαν και 
κατανοούσαν το θέμα και προσδιόριζαν το στόχο της κατανόησης του κειμένου. Ο εκ-
παιδευτικός προσανατόλιζε τη σκέψη των μαθητών, τους γνωστοποιούσε το έργο που 
καλούνται να πραγματοποιήσουν και τους ενημέρωνε για το τι αναμένει από αυτούς με 
την ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Οι 24 μαθητές της τάξης χωρίζονταν σε 6 ομάδες των 4 μαθητών, ανομοιογενείς εσω-
τερικά και ισοδύναμες συνολικά. Η σύνθεση των ομάδων άλλαζε περιοδικά και σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα, ώστε όλοι οι μαθητές της τάξης να επικοινωνήσουν και να 
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συνεργαστούν με όλους τους συμμαθητές τους. Στα πλαίσια της ομάδας κάθε μαθητής 
αναλάμβανε κυλιόμενα και από έναν διαφορετικό ρόλο και λειτουργούσε ως: (i) συ-
ντονιστής της ομάδας, (ii) αποκωδικοποιητής του κειμένου, (iii) κατανοητής και (iv) 
κριτής (Flower et al., 1994· Malone, & Mastropieri 1992· Στυλιανού, 2014). 

Προτυποποίηση 

Στο πρώτο στάδιο του διδακτικού μοντέλου της Αμοιβαίας Διδασκαλίας, το στάδιο της 
προτυποποίησης, ο εκπαιδευτικός λειτουργούσε ως πρότυπο και καθοδηγούσε τους μα-
θητές στον τρόπο εργασίας για την κατανόηση του κειμένου  εφαρμόζοντας τις ακό-
λουθες τρεις φάσεις διδασκαλίας. 

Στην πρώτη φάση προέβαλε στον πίνακα ένα σύντομο βίντεο με μια ιστορία σχετική 
με το περιεχόμενο του κειμένου, του οποίου θα επακολουθούσε η επεξεργασία. Για 
παράδειγμα, προβάλλονταν ένα σύντομο βίντεο μιας ιστορίας σχετικής με το θάρρος 
και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός την επεξεργάζονταν από κοινού με τους μαθητές, 
εφαρμόζοντας τις βασικές διαδικασίες της Αμοιβαίας Διδασκαλίας και επιδιώκοντας 
την εξοικείωση των μαθητών με το πρότυπο του αναγνώστη. Διατύπωνε διευκρινιστι-
κές ερωτήσεις και ερωτήσεις κατανόησης του περιεχομένου της ιστορίας που προβλή-
θηκε. Έκανε αναδιήγηση της ιστορίας, περιέγραφε εικόνες και αντικείμενα που περιέχο-
νταν στο βίντεο. Διατύπωνε μια σύντομη προφορική περίληψη και προσπαθούσε να 
κάνει προβλέψεις για την περαιτέρω εξέλιξη της ιστορίας. 

Στη δεύτερη φάση επέλεγε ένα σύντομο κείμενο για το θάρρος, το διάβαζε δυνατά και 
το προσέγγιζε ο ίδιος μετωπικά παράγραφο προς παράγραφο στον πίνακα αξιοποιώ-
ντας και τις δυνατότητες επισήμανσης, υπογράμμισης κ.λπ., τις οποίες προσφέρει ο 
διαδραστικός πίνακας, τον οποίο απέκτησε η τάξη στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 
διδακτικού έτους. Εξωτερίκευε με κάθε λεπτομέρεια και απόλυτη σαφήνεια τον τρόπο 
σκέψης και εργασίας του ενώπιον των μαθητών (τεχνική της έκφωνης σκέψης, thinking 
aloud), ακολουθώντας τις τέσσερις στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας: υποβολή 
ερωτήσεων περιεχομένου (questioning) για τον εντοπισμό του νοήματος (generating 
questions), διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων (clarifying) για την κατανόηση δυσ-
νόητων νοηματικών ενοτήτων, σύνθεση περίληψης του κειμένου (summarizing) και 
διατύπωση  προβλέψεων (predicting) για τη νοηματική εξέλιξη του κειμένου. Οι μαθη-
τές παρατηρούσαν, στοχάζονταν και προσπαθούσαν να κατανοήσουν τον τρόπο σκέ-
ψης και τις τεχνικές επεξεργασίας του κειμένου που εφάρμοζε ο εκπαιδευτικός, παρεμ-
βαίνοντας κατά βούληση και όταν αυτοί έκριναν σκόπιμο με ερωτήσεις, απορίες και 
διευκρινιστικά σχόλια. 

Στην τρίτη φάση της προτυποποίησης ο εκπαιδευτικός επεξεργάζονταν στο διαδρα-
στικό πίνακα ένα σύντομο κείμενο με παρόμοιο θεματικό περιεχόμενο και με παρόμοιο 
τρόπο εργασίας. Ωστόσο, στη φάση αυτή η επεξεργασία γινόταν από κοινού με τους 
μαθητές, με την ενεργό συμμετοχή όλων των ομάδων της τάξης και εκχωρώντας πιο 
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ενεργό ρόλο σε κάθε μέλος των ομάδων (συντονιστής, αποκωδικοποιητής κειμένου, 
κατανοητής και κριτής). 

Φθίνουσα καθοδήγηση (scaffolging) 

Στο δεύτερο στάδιο της εξάσκησης με φθίνουσα καθοδήγηση ο δάσκαλος ανέθετε σε 
κάθε ομάδα να επεξεργαστεί ένα σύντομο κείμενο. Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές ανα-
λάμβαναν το ρόλο τους (αποκωδικοποιητής, κατανοητής, κριτής, συντονιστής) ως 
μέλη των ομάδων, συνεργάζονταν με «φωναχτό» λόγο προσπαθώντας να επεξεργα-
στούν και να κατανοήσουν το κείμενο και ακολουθώντας τις τέσσερις στρατηγικές της 
Αμοιβαίας Διδασκαλίας: υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου (questioning) για τον εντο-
πισμό του νοήματος (generating questions), διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων 
(clarifying) για την κατανόηση δυσνόητων νοηματικών ενοτήτων, σύνθεση περίληψης 
του κειμένου (summarizing) και διατύπωση  προβλέψεων (predicting) για τη νοηματική 
εξέλιξη του κειμένου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών στις ομάδες ο 
εκπαιδευτικός επιτηρούσε, καθοδηγούσε και συντόνιζε το έργο των ομάδων. Επεδίωκε 
την όσο το δυνατόν μικρότερη δυνατή παρέμβαση και εμπλοκή του στην εργασία των 
ομάδων και στα πλαίσια της φθίνουσας καθοδήγησης των μαθητών. 

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του κειμένου από όλες τις ομάδες, ο συντο-
νιστής της κάθε ομάδας ανακοίνωνε στην τάξη το αποτέλεσμα της εργασίας τους και 
προσπαθούσε να υποστηρίξει την εργασία της ομάδας με επιχειρήματα. Με το συντο-
νισμό του εκπαιδευτικού πραγματοποιούνταν συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειριών ανάμεσα στα μέλη όλων των ομάδων και όλη η τάξη κατέληγε σε κοινά 
συμπεράσματα. 

Βασική επιδίωξη στο στάδιο αυτό αποτελούσε η σταδιακή μειούμενη υποστήριξη των 
μαθητών και η επαναλαμβανόμενη κυκλική εναλλαγή των μαθητών ως μελών σε δια-
φορετικές ομάδες, αλλά και η εναλλαγή των ρόλων των μαθητών μέσα στις ομάδες. 

Καθοδηγούμενη άσκηση και εμψύχωση (coaching) 

Στο τρίτο στάδιο της καθοδηγούμενης άσκησης και εμψύχωσης (coaching) ο εκπαιδευ-
τικός μετέφερε σταδιακά μεγαλύτερη ευθύνη στα μέλη της κάθε ομάδας και με κυκλική 
εναλλαγή ρόλων και μεγαλύτερη αυτονομία επεξεργάζονταν κείμενα με την προανα-
φερθείσα διαδικασία των τεσσάρων στρατηγικών και με τη μικρότερη δυνατή παρέμ-
βαση του εκπαιδευτικού. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός επιτηρούσε διακριτικά 
και συστηματικά και όπου και όταν το έκρινε απαραίτητο ανατροφοδοτούσε τις ενέρ-
γειες των μαθητών με νύξεις ή επισημάνσεις, συναισθηματική υποστήριξη και διαμορ-
φωτική αξιολόγηση. 

Η επεξεργασία των κειμένων ολοκληρωνόταν με τις ανακοινώσεις των ομάδων, την 
αναδιήγηση της ιστορίας, την περιγραφή εικόνων και αντικειμένων και τη συζήτηση 
στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές αναρτούσαν στον πίνακα ανακοινώσεων της 
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τάξης τις περιλήψεις των κειμένων και τις υπόλοιπες γραπτές εργασίες τους. Επίσης, 
οι μαθητές πραγματοποιούσαν σχετικές δημοσιεύσεις των εργασιών τους στην έντυπη 
εφημερίδα της τάξης, η οποία δημιουργήθηκε στα μέσα του δευτέρου διδακτικού τρι-
μήνου. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός της τάξης προέβαινε σε ανάλογες αναρτήσεις στο 
blog ή την ιστοσελίδα του σχολείου. 

Αυτορυθμιζόμενη εξάσκηση - Αξιολόγηση 

Τέλος, εφαρμόστηκε και ένα τέταρτο στάδιο από τις αρχές του τρίτου τριμήνου του 
διδακτικού έτους, όταν ο εκπαιδευτικός έκρινε ότι αυτό ήταν εφικτό από ορισμένους 
μαθητές. Τους ανέθετε την ατομική και σιωπηρή επεξεργασία κειμένων σύμφωνα με 
τις προαναφερθείσες αρχές του διδακτικού μοντέλου της Αμοιβαίας Διδασκαλίας, με 
σκοπό την τελική αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του μοντέλου διδασκαλίας 
και την εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών. 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Από την αποτίμηση της εφαρμογής του διδακτικού μοντέλου της Αμοιβαίας Διδασκα-
λίας προέκυψαν σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα και εξήχθησαν ορισμένα σημα-
ντικά συμπεράσματα τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής όσο και στο τέλος του 
διδακτικού έτους κατά τη συνολική αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης. 

Παρατηρήθηκε ένα σταδιακά αυξανόμενο ενδιαφέρον όλων των μαθητών της τάξης 
για το μάθημα της γλώσσας, ακόμη και των μαθητών που αντιμετώπιζαν τις μεγαλύτε-
ρες δυσκολίες στην κατανόηση κειμένων. 

Η συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία παρέμενε σχεδόν σταθερή από τη συντριπτική 
πλειονότητα των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας των κειμένων. Σταδιακά 
όλοι σχεδόν οι μαθητές συμμετείχαν στα πλαίσια της ομάδας τους, κατέθεταν απόψεις 
και ιδέες, διατύπωναν απορίες και διαφωνίες και ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά στις 
απαιτήσεις του ρόλου που είχαν αναλάβει. Αρκετοί μαθητές που πριν ήταν αμέτοχοι 
άρχισαν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το ρόλο του συντονιστή με πρόθεση να συμ-
μετέχουν στη διαδικασία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ομάδας στην ολο-
μέλεια της τάξης. 

Η πλειονότητα των μαθητών εξοικειώθηκε ικανοποιητικά με τις διαδικασίες επεξεργα-
σίας και κατανόησης κειμένων, την υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου (questioning) 
για τον εντοπισμό του νοήματος (generating questions), τη διατύπωση διευκρινιστικών 
ερωτήσεων (clarifying) για την κατανόηση δυσνόητων νοηματικών ενοτήτων, τη σύν-
θεση περίληψης του κειμένου (summarizing) και τη διατύπωση  προβλέψεων 
(predicting) για τη νοηματική εξέλιξη του κειμένου. 

Καλλιεργήθηκε σημαντικά η ικανότητα όλων των μαθητών ακόμη και των πιο αδύνα-
μων στην κατανόηση κειμένων και βελτιώθηκε ικανοποιητικά το επίπεδο του λεξιλο-
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γίου που χρησιμοποιούσαν κατά την εργασία τους στην τάξη. Επίσης, βελτιώθηκε ση-
μαντικά η ροή και η ποιότητα του προφορικού λόγου των μαθητών μέσα από την εξοι-
κείωσή τους με τις διαδικασίες της αναδιήγησης της ιστορίας, την περιγραφή εικόνων 
και αντικειμένων. 

Οι μαθητές παρήγαγαν πολύ ικανοποιητικές γραπτές εργασίες και πολλές από αυτές 
δημοσιοποιήθηκαν με πρόθεση των ίδιων των μαθητών τόσο στον πίνακα ανακοινώ-
σεων της τάξης όσο και στην εφημερίδα της τάξης, το blog και την ιστοσελίδα του 
σχολείου. 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του διδακτικού μοντέλου της Αμοιβαίας Διδα-
σκαλίας στη συγκεκριμένη τάξη έδειξαν ότι αυτό λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά 
τόσο στο επίπεδο της κινητοποίησης και της συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή 
διαδικασία όσο και στο παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε έρευνα που διεξήχθη το σχολικό έτος 2014-15 με 
θέμα τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τις προτάσεις των δασκάλων/ισσών όσον αφορά τον 
ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη βελτίωση της δι-
δασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Από την 
έρευνα προκύπτει ότι οι δάσκαλοι/ες θεωρούν απαραίτητη τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική διαδικασία στο μάθημα της Γλώσσας γιατί κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα 
και ενισχύει τη δημιουργική έκφραση των μαθητών/τριών και επισημαίνουν ότι οι 
Τ.Π.Ε. πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά. Πιστεύουν δε, στη χρησιμότητα των φο-
ρητών (κινητών) υπολογιστικών συσκευών στη διδακτική πράξη. Παρ’ όλα αυτά σημα-
ντικό ποσοστό εκπαιδευτικών δε χρησιμοποιεί Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Γλώσσας στο 
Δημοτικό Σχολείο λόγω των ελλείψεων σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό και 
λογισμικό εφαρμογών καθώς και της ελλιπούς επιμόρφωσης. Οι δάσκαλοι/ες δείχνουν, 
γενικά, μεγάλο ενδιαφέρον για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και επιθυμούν να βελ-
τιώσουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτικό λογισμικό στη 
διδακτική διαδικασία. Προτείνουν τον εμπλουτισμό και τον εκσυγχρονισμό του υπολο-
γιστικού εξοπλισμού κάθε σχολικής μονάδας και την επιμόρφωσή τους μέσω δειγματι-
κών διδασκαλιών, Τ.Π.Ε., κατάλληλου υλικού και ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Νεοελληνική Γλώσσα, Τ.Π.Ε., επιμόρφωση, υλικοτεχνική υποδομή 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική διαδικασία έ-
χουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη σχέση των μαθητών/τριών με τη γνώση - μέσα 
από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων - προσελκύουν το ενδιαφέρον τους 
πιο πολύ από τα σχολικά βιβλία και τα υλικά μάθησης της παραδοσιακής διδασκαλίας 
και ενισχύουν τη συνεργατική, διερευνητική, βιωματική και δημιουργική μάθηση ((Κυ-
νηγός & Δημαράκη, 2002, Ράπτης & Ράπτη, 2002). Συγχρόνως συνεισφέρουν στη δη-
μιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, επικοινωνίας, ανατροφοδότησης, διάχυσης της 
γνώσης και ανταλλαγής μαθησιακών εμπειριών. Μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. καλ-
λιεργείται η αυτονομία, η συνεργατικότητα και αναπτύσσονται ικανότητες όπως η επι-
νοητικότητα, η προσαρμοστικότητα και η αισθητηριακή αντίληψη. Επίσης, βελτιώνο-
νται οι γνωστικές ικανότητες των μαθητών, η αυτοπεποίθησή τους και διευκολύνεται η 
μάθηση σε άτομα με κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες. Οι Τ.Π.Ε. συνεισφέρουν στη 
μετατροπή της παραδοσιακής διδασκαλίας σε σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή μέσω 
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διαδικτύου, στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, στην εξατομίκευση της διδασκαλίας και 
στην προσομοίωση και μοντελοποίηση πειραμάτων και φαινομένων (Τσιτουρίδου, 
2011). 

Για να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά με δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα, οι 
Τ.Π.Ε. απαιτείται η εφαρμογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού και τεχνολο-
γιών από τον/την μαθητή/τρια στα πλαίσια σεναρίων διδασκαλίας (Μικρόπουλος & 
Μπέλλου, 2010). Μπορεί δε, να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό λογισμικό και σύγχρονη 
τεχνολογία για όλα τα μαθήματα. Επίσης μπορεί να δημιουργηθούν ασκήσεις από 
τον/την εκπαιδευτικό ή τους/τις μαθητές/τριες, να αναζητηθούν πηγές και να συλλε-
χθούν πληροφορίες από το διαδίκτυο, να εκτελέσουν οι μαθητές προσομοιώσεις φαινο-
μένων (Simulations) και διαδραστικές (Interactive) δραστηριότητες σε εικονικό εργα-
στήριο (Virtual Laboratory) (Μυρογιάννη & Μαυροσκούφης, 2004). Σε κάθε μάθημα 
υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί από τους/τις µαθητές/τριες και τον εκπαιδευ-
τικό το διαδίκτυο και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό λογισμικό (Ράπτης & Ράπτη, 2002). 
Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη θα πρέπει να στηρίζεται στη δημιουργία 
μαθητοκεντρικών μαθησιακών περιβαλλόντων και στην ανάπτυξη στρατηγικών διαθε-
ματικής προσέγγισης της γνώσης και της δημιουργικής - κριτικής σκέψης μέσα από ε-
νεργητικές και συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης. Η συνδρομή τους στη διδακτική 
πράξη επικεντρώνεται τόσο στις ψυχολογικές, παιδαγωγικές, διδακτικές και οργανωτι-
κές συνιστώσες της σχολικής πραγματικότητας, όσο και στον καθοδηγητικό και συμ-
βουλευτικό ρόλο του/της εκπαιδευτικού, ο ρόλος του/της οποίου/ας μετασχηματίζεται 
καθολικά και συνεχώς (Διαμαντάκη, Ντάβου & Πανούσης, 2001).  

Σύμφωνα με τους Δημητρακοπούλου (2003), Ντρενογιάννη (2004) και Κόμη (2004) η 
επιμόρφωση είναι αναγκαία συνθήκη, για την επιτυχή ενσωμάτωση και αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού χωρίς αυτήν θα υπάρξει σημαντικό πρό-
βλημα στη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέ-
πει να επιμορφωθούν κατάλληλα µέσω ειδικών μακροχρόνιων στοχευμένων προγραμ-
μάτων, ώστε να εκπαιδευτούν ενεργητικά και με βιωματικό τρόπο στον τρόπο αξιοποί-
ησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη καθώς και στη δημιουργία διδακτικών σενα-
ρίων και στην ανάπτυξη καλών πρακτικών που θα ενεργοποιούν και θα ενισχύουν τη 
δική τους δυναμική - και κατ’ επέκταση των μαθητών τους - στη διδασκαλία (Unesco, 
2002). Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2012 σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (Μαλέτσκος & Μαστρογιάννης, 2013) κατέγραψε την άποψή τους πώς απο-
τελεί ανάγκη η συνεχή και στοχευόμενη επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των Τ.Π.Ε. 
στη διδακτική πράξη.  

Η επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά μια έννοια με ιδιαίτερη σημασία και σημαντικό-
τητα για τον/την εκπαιδευτικό και συχνά μνημονεύεται ως ένα βασικό εργαλείο που 
συμβάλλει στη μετατόπιση της εκπαίδευσης από μια στάσιμη κατάσταση προς ένα κα-
λύτερο μέλλον (Vrasidas & Glass, 2004). Παράλληλα, η συμβολή της και η χρησιμό-
τητά της γίνονται περισσότερο επιτακτικές καθώς τα σχολεία, μέσα από τη θέσπιση 
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νέων πολιτικών, που εστιάζουν σε διαδικασίες πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, υπό-
κεινται ταυτόχρονα σε μεταβολές και μεταρρυθμίσεις. Οι Bredeson & Johansson (2000) 
υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο πολιτι-
κής στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και στις προσπάθειες βελτίωσης του σχολείου.  

Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2014-15, στα πλαίσια γενικότερης έρευνας δράσης 
με αντικείμενο θέματα διδακτικής μεθοδολογίας με στόχο τη βελτίωση των μεθόδων 
διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Ως ερ-
γαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιήθηκαν 
κατά κύριο λόγο ερωτήσεις κλειστού τύπου και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με 
το υπολογιστικό φύλλο Microsoft Office Excel. Υπάρχουν και δύο ερωτήσεις ανοικτού 
τύπου οι οποίες αφορούν στις προτάσεις των εκπαιδευτικών και των οποίων η επεξερ-
γασία έγινε με ανάλυση περιεχομένου. Το δείγμα αποτελείται από εκπαιδευτικούς και 
συγκεκριμένα δασκάλους/ες στην περιοχή των Γρεβενών της Δυτικής Μακεδονίας, που 
εντοπίστηκαν στο χώρο εργασίας τους. Δεν υπήρξε καμία άλλη στρωμάτωση σχετικά 
με την προέλευση του δείγματος, δηλαδή δεν έγινε στοχευόμενη επιλογή συγκεκριμέ-
νων υποκατηγοριών. Το μέγεθος του δείγματος είναι πενήντα πέντε (55) άτομα. Να ση-
μειώσουμε ότι για να γενικευτούν τα συμπεράσματα της έρευνας απαιτείται επέκτασή 
της σε περισσότερες περιοχές της χώρας και σε μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών. 

Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Το δείγμα που μελετήσαμε αποτελείται από 55 άτομα, είκοσι ένα άνδρες (38,2%) και 
τριάντα τέσσερις γυναίκες (61,8%). Συγκροτείται από τέσσερις ηλικιακές ομάδες, με 
εύρος από είκοσι έως και τις ηλικίες πριν από τη συνταξιοδότηση. Παρατηρήσαμε μια 
συγκέντρωση της ηλικιακής κατανομής στην κλάση 41-50 ετών. Το επίπεδο γνώσης 
νέων τεχνολογιών κρίνεται ικανοποιητικό, με κύρια συγκέντρωση στις κατηγορίες 
«Καλό», «Πολύ Καλό» και «Άριστο» (81.8%), χωρίς όμως πάντοτε να συνοδεύεται από 
σχετική πιστοποίηση (40%).  

Τα αποτελέσματα 

Οι δάσκαλοι/ες θεωρούν ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία στο μάθημα 
της γλώσσας είναι απαραίτητη (43,6%) και πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά 
(25,5%), ενώ το 7,3% πιστεύει ότι κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα και ενισχύει τη δη-
μιουργική έκφραση των μαθητών (επίσης το 7,3%). Δεν απάντησαν στην ερώτηση το 
10,9%. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν φαίνονται θερμοί υποστηρικτές της χρήση των Τ.Π.Ε. 
στη διδακτική διαδικασία στο μάθημα της γλώσσας με την επιφύλαξη να λειτουργούν 
υποστηρικτικά.  
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Γράφημα 1. Συχνότητα χρήσης Τ.Π.Ε. 

 

Στην πραγματικότητα μόνο το 20% χρησιμοποιεί Τ.Π.Ε. πολύ συχνά κατά τη διδασκα-
λία της Γλώσσας και το 23,6% συχνά. Μερικές φορές τις χρησιμοποιεί το 29,1% και 
ελάχιστα το 18,2%. Καθόλου δεν τις χρησιμοποιούν το 7,3%. Το 1,8% δεν απάντησαν 
στην ερώτηση. Δηλαδή παρ’ όλο που οι δάσκαλοι δηλώνουν ότι πιστεύουν στην αξία 
των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία λίγοι τις χρησιμοποιούν πολύ συχνά και συχνά 
(Γράφημα 1). 

Η πλειοψηφία των δασκάλων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες στη διδακτική 
πράξη στο μάθημα της Γλώσσας αλλά όχι συχνά. Πιστεύουν στην αξία της χρήσης των 
Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη αλλά δεν υπάρχει στη σχολική μονάδα διαδραστικός πίνα-
κας, εξοπλισμός Τ.Π.Ε. ή διαδραστικός πίνακας στην τάξη και το διαδίκτυο είναι αργό 
(ποσοστό 34,5 %). Πολλοί από αυτούς επίσης αναφέρουν ότι δεν χρησιμοποιούν τις νέες 
τεχνολογίες συχνά, γιατί παρ’ όλο που υπάρχει υποδομή στις Τ.Π.Ε., διδάσκουν σε μι-
κρή τάξη, οι γνώσεις τους είναι περιορισμένες και δεν επαρκεί ο διδακτικός χρόνος (πο-
σοστό 20,0 %). Ακόμα δεν χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες συχνά, γιατί δεν υπάρχει 
εξοπλισμός Τ.Π.Ε., διαδραστικοί πίνακες, διαθέσιμο εργαστήριο υπολογιστών και εκ-
παιδευτικό λογισμικό για κάθε τάξη (ποσοστό 14,5 %). Τέλος αναφέρουν ότι δεν χρη-
σιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες συχνά γιατί δεν τις θεωρούν πανάκεια στη διδασκαλία, 
τις θεωρούν απλώς ένα μέσο διδασκαλίας και κατά τη γνώμη τους λειτουργούν ενισχυ-
τικά (ποσοστό 9,1 %). 

288/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



 
Γράφημα 2. Μεθοδολογία επιμόρφωσης 

Ακόμη, ερευνήθηκαν τα προτιμώμενα, από τους εκπαιδευτικούς, είδη επιμόρφωσης. Τα 
μόνα είδη επιμόρφωσης που συγκεντρώνουν ποσοστά προτίμησης άνω του 50% είναι 
(Γράφημα 2): Οι δειγματικές διδασκαλίες (72,7%), η επιμόρφωση με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. (60%), το επιμορφωτικό υλικό (60%) και η ενδοσχολική επιμόρφωση (52,7%). 
Μάλιστα, τα συνέδρια και τα επιμορφωτικά δίωρα αποδοκιμάζονται σε μεγάλα ποσοστά 
(78,2% και 70,9% αντίστοιχα). 

Οι δάσκαλοι/ες προτείνουν συνεργασία των Σχολείων με τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και τη διοργάνωση 
επιμορφωτικών προγραμμάτων για προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη 
χρήση των Τ.Π.Ε. Είναι δε, πρόθυμοι να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο τους αν πρό-
κειται για προγράμματα που αφορούν στη βελτίωσή τους ως εκπαιδευτικοί. Οι εκπαι-
δευτικοί εκφράζονται θετικά για το πρόγραμμα του Β’ επιπέδου στη διδακτική αξιοποί-
ηση των Τ.Π.Ε. από το Υπουργείο Παιδείας και προτείνουν την επέκτασή του. Σημειώ-
νουν μόνο ότι υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια στη δια-
δικασία της πιστοποίησης και προτείνουν απλοποίηση της διαδικασίας.  

Με στόχο την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. για την εκπαί-
δευση, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις και έργα όπως 
το eTwinning (http://www.etwinning.net), το Ψηφιακό σχολείο (Διαδραστικά σχολικά 
βιβλία – φωτόδεντρο - ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me) (http://dschool.edu.gr) 
και το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο (http://www.sch.gr), στα πλαίσια των οποίων υλο-
ποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα και παράλληλες δράσεις και προσφέρονται υπη-
ρεσίες οι οποίες όμως δεν «φτάνουν» στον εκπαιδευτικό που δεν αξιοποιεί στο μέγιστο 
τις δυνατότητές τους, λόγω της έλλειψης ή ακαταλληλότητας του υπολογιστικού εξο-
πλισμού των σχολικών μονάδων και της μεγάλης καθυστέρησης στην ταχύτητα του δια-
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δικτύου. Οι δάσκαλοι/ες πιστεύουν στη χρησιμότητα των φορητών (κινητών) υπολογι-
στικών συσκευών (tablets, iPad, iPhone) στη διδακτική πράξη.  

 
Γράφημα 3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

Οι δάσκαλοι/ες καταθέτουν επίσης προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας του μα-
θήματος της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο οι οποίες είναι (Γράφημα 3): Επιθυμούν 
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτικό λογι-
σμικό στη διδακτική πράξη (το 40%), απαιτείται συνεχή επιμόρφωση τους στην εφαρ-
μογή των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική πρακτική καθώς και 
στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (22%), χρειάζονται αλλαγές στα Βιβλία της 
Γλώσσας (το 16,1%), πιστεύουν πως στη βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος της 
Γλώσσας συντελούν η αυτενέργεια, το ενδιαφέρον, το μεράκι, η ευρηματικότητα, η διά-
θεση και η ψυχή του/της δασκάλου/ας (το 15,4%). Τονίζουν ότι ο σύγχρονος εκπαιδευ-
τικός πρέπει να αποκτήσει κατάλληλη επιμόρφωση, να λειτουργεί ως ρυθμιστικός και 
εμψυχωτικός παράγοντας, να συντονίζει και να συμβουλεύει τους/τις μαθητές/τριες.  

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση επιφέρει σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στα 
μέσα διδασκαλίας αλλά και στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία. Η παιδαγωγική α-
ξιοποίηση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών, 
στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας της μάθησης και επικοινωνίας 
και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους/τις μαθητές/τριές. Στόχος 
μιας πολιτείας οφείλει να είναι η εξασφάλιση ενός καλύτερου εκπαιδευτικού αποτελέ-
σματος μέσω της σταδιακής ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Παράλληλα, απαιτείται να υλοποιηθεί συστηματική επιμόρφωση, εξειδι-
κευμένη στην ένταξη εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία όλων των τάξεων κα-
θώς επίσης στις εκπαιδευτικές και διδακτικές εφαρμογές των νέων φορητών υπολογι-
στικών συσκευών. Το ζητούμενο για τη μάθηση είναι το περιεχόμενο για τις φορητές 
συσκευές να είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό και ελκυστικό (Strigel & Pouezevara, 
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2012). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έχει διττή διάσταση: αφ’ ενός αναφέρε-
ται στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη του κατά την οποία αναπτύσσει γνώσεις 
και δεξιότητες καθώς οι συνθήκες του επαγγέλματός του εξελίσσονται, αφ’ ετέρου α-
φορά στην απόκτηση των ειδικότερων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν 
ν’ ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που συναντά καθημερινά στο σχολείο (Χατζηπαναγιώ-
του, 2001). Σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών, η επαγγελματική τους ανάπτυξη 
είναι μία διαδικασία απαραίτητη και σημαντική. Πιστεύουν ότι οι παράγοντες με τους 
οποίους συνδέεται και σχετίζεται η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι 
σε μεγάλο βαθμό η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, η καλή συνεργασία με τους συ-
ναδέλφους και η πρόοδος των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να βελτιώσουν τις 
γνωστικές και τεχνολογικές τους δεξιότητες που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή 
Τ.Π.Ε. και του εκπαιδευτικού λογισμικού και δηλώνουν ότι χρειάζονται ενημέρωση και 
επιμόρφωση σε όλες τις νέες εξελίξεις σε εκπαιδευτικά και διδακτικά θέματα. Θεωρούν 
ότι οφείλουν να λειτουργούν ως παιδαγωγοί, καθοδηγητές, οργανωτές, εμψυχωτές και 
μεταρρυθμιστές.  

Οι δάσκαλοι/ες θεωρούν απαραίτητη τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία 
στο μάθημα της γλώσσας γιατί κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα, ενισχύει τη δημιουρ-
γική έκφραση των μαθητών/τριών, συντελεί στη γρηγορότερη εμπέδωση της νέας γνώ-
σης και τονίζουν ότι πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά και πως πρέπει να συνδυαστεί 
με αλλαγές στα βιβλία. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν παρουσιάζονται θερμοί υποστηρικτές 
της χρήσης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία στο μάθημα της γλώσσας με την επι-
φύλαξη να λειτουργούν υποστηρικτικά. Η βελτίωση της διδασκαλίας θεωρούν ότι εξαρ-
τάται από την ικανότητα χρήσης των Τ.Π.Ε., από την εφαρμογή συμμετοχικών εκπαι-
δευτικών τεχνικών και σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και τέλος από το μεράκι 
και το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού. 

Διαπιστώνουμε ότι η κύρια αιτία της μη χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη 
για τους δασκάλους είναι η έλλειψη υπολογιστικού εξοπλισμού στη σχολική μονάδα ή 
στη σχολική τάξη (διαδραστικός πίνακας, γωνιά υπολογιστή, εργαστήριο υπολογιστών). 
Επίσης η ταχύτητα του διαδικτύου είναι πολύ αργή για να υλοποιηθούν διαδικτυακά 
προγράμματα και εκπαιδευτικές εφαρμογές και καταγράφεται ανυπαρξία εκπαιδευτικού 
λογισμικού ή διδακτικών εφαρμογών. Οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν δηλαδή σε θέματα 
hardware (συσκευές- εξαρτήματα) και software (λογισμικό εφαρμογών). Ακολουθεί σε 
σπουδαιότητα η επιμόρφωσή τους στις Τ.Π.Ε. Θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί η 
τεχνολογία έχει πια απλοποιηθεί και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι 
γενικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης έχουν αυξηθεί οι φορείς που προ-
σφέρουν εκπαίδευση και επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες. Εκτός από τα σεμινάρια 
των Σχολικών Συμβούλων ή των υπεύθυνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων τε-
χνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), αρκετοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν με δική τους πρω-
τοβουλία, στον ελεύθερο χρόνο τους, επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τις νέες τε-
χνολογίες και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Ιδρύματος Νεολαίας και 

291/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Νέες Τεχνολογίες - Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες 
στην καθημερινή ζωή». Παρακολουθούν επίσης σεμινάρια από το Ινστιτούτο Παιδαγω-
γικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΙΠΕΜ - ΔΟΕ) με 
θέμα: «Ψηφιακές Τεχνολογίες και αξιοποίησή τους στην Εκπαιδευτική Πρακτική». Α-
κόμα σεμινάρια γύρω από τις «Βασικές δεξιότητες στη Χρήση των Τ.Π.Ε.» διοργανώ-
θηκαν από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η ίδια 
δυνατότητα τους δίνεται και σε ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. ή σχολές και κυρίως βελτιώνουν τις 
τεχνολογικές τους δεξιότητες μέσω της αυτομόρφωσης και αυτοβελτίωσης. Άρα θεω-
ρούμε ότι το πρώτο άμεσο βήμα που πρέπει να κάνει η πολιτεία στην εκπαίδευση στο 
θέμα της ψηφιακή σύγκλισης είναι να γεφυρώσει το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ της κοι-
νωνίας και της εκπαίδευσης διαθέτοντας κονδύλια, ίσως μέσα των προγραμμάτων 
Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), τα οποία θα αναβαθμίσουν την υπο-
λογιστική και τη δικτυακή υποδομή των Δημοτικών Σχολείων. Στα πλαίσια αυτά πρέπει 
να εξασφαλιστεί και η συνεχή τεχνική στήριξη και συντήρηση του υπολογιστικού εξο-
πλισμού.  

Στη χώρα μας δεν κατέστη δυνατό να οργανωθεί αποτελεσματικά ένας συστηματικός 
σχεδιασμός και να υλοποιηθεί μια κοινά παραδεκτή πρακτική για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2006). Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρό-
λος των Σχολικών Συμβούλων και να ενισχυθεί η αυτονοµία των Περιφερειακών Επι-
μορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), ώστε να καταστούν αυτοδύναμοι επιμορφωτικοί πυρή-
νες αφού στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό. Να ενδυναμωθούν με την ανάλογη υλι-
κοτεχνική υποδομή και τα κονδύλια ώστε να οργανώνουν και να υλοποιούν την επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών με τις κατάλληλες προδιαγραφές στις οποίες να περιέχονται 
και οι Τ.Π.Ε. Ζητούμενα είναι η µείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, η αποκέ-
ντρωση και καλύτερη στόχευση της επιμόρφωσης καθώς και η ενδυνάμωση και η απο-
τελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου.  
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Η αντίστροφη δημοτικότητα των Μαθηματικών ως επιστήμης και ως σχολικού 
μαθήματος. Μερικές συζευκτικές, «συναρπαστικές» διδακτικές προτάσεις 
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Περίληψη 

Τα Μαθηματικά, ανά τους αιώνες, καταφέρνουν να προσφέρουν αποτελεσματικά ερ-
γαλεία αποκρυπτογράφησης του κόσμου και φανούς αποκάλυψης και αποκωδικοποίη-
σης των μυστικών της ζωής και του σύμπαντος. Η σπουδαιότητά τους ως κυρίαρχης 
και παντοκρατορικής επιστήμης δεν τίθεται εν αμφιβόλω. Ωστόσο, τα σχολικά Μαθη-
ματικά υπολείπονται, κατά πολύ, σε αίγλη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν κερδίζουν 
την ευμένεια και τη συμπάθεια των μαθητών. Μια σειρά λόγων, όπως η φοβία και η 
προκατάληψη, η ιδιαιτερότητά τους ως γνωστικό αντικείμενο και η κακή διδασκαλία 
δυσχεραίνουν και αναχαιτίζουν τη συμφιλίωση των μαθητών με τα Μαθηματικά και 
υφαρπάζουν την αδιαμφισβήτητη ομορφιά και γοητεία τους. Η παρούσα εργασία, μέσω 
επιλεγμένων, απλών παραδειγματικών περιπτώσεων, επιχειρεί να αναδείξει τη συναρ-
παστικότητα και την επεξηγηματικότητα των Μαθηματικών, ως μια ισχυρή ωστική συ-
νιστώσα αποτελεσματικής διδασκαλίας τους. Ως διδακτικοί σύμμαχοι επιστρατεύονται 
παιγνίδια, εναλλακτικές μέθοδοι πολλαπλασιασμών, μαθηματικοποιήσεις προβλημά-
των, ψηφιακά περιβάλλοντα αλλά και μαθηματικά ανέκδοτα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθηματικά, διδασκαλία, συναρπαστικότητα, ανέκδοτα  

Τα Μαθηματικά ως επιστημονικός κλάδος  

Τα Μαθηματικά μαζί με τη Φιλοσοφία είναι οι παλαιότεροι ακαδημαϊκοί κλάδοι, τους 
οποίους γνώρισε η ανθρωπότητα (Krantz, 2006). Πιστεύεται ότι οι Πυθαγόρειοι επινό-
ησαν τις λέξεις «φιλοσοφία» (η έρευνα και αναζήτηση της φύσης των πραγμάτων και 
της αλήθειας των όντων και η αγάπη για τη γνώση) και «Μαθηματικά», δηλαδή οτιδή-
ποτε έχουμε μάθει. Μαθηματικοί, αποκαλούνταν στην Πυθαγόρεια Σχολή, οι προχω-
ρημένοι μαθητές (Μαστρογιάννης, 2009α). Η λέξη Μαθηματικά προέρχεται από την 
αρχαία ελληνική λέξη «μάθημα», κάτι που μαθαίνεται δηλαδή, ενώ με μια διασταλτική 
ερμηνεία, η λέξη Μαθηματικά μπορεί να σημαίνει ακόμη και τη μελέτη αλλά και την 
επιστήμη.  

Η ιστορία των Μαθηματικών, βέβαια, είναι μάλλον διαφορετική από την ιστορία όλων 
των άλλων επιστημών, καθώς τα Μαθηματικά είναι πολύ πιο μυστικιστικά και μπορούν 
να απευθύνονται, ίσως, μόνο σε επιλεγμένες ομάδες μυημένων (Sarton, 1936). Είναι, 
ωστόσο, σίγουρο ότι τα Μαθηματικά προέκυψαν από ανάγκη (Cooke, 2013; Eves, 
1997), όταν οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται για τον φυσικό κόσμο ή για τον κόσμο 
των ιδεών που περιέχονται στους νόμους αλλά ακόμη και στη θεολογία. Για παρά-
δειγμα οι πλημμύρες του Νείλου και η ανάγκη επανοριοθέτησης των κτημάτων της 
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γης, όπως επίσης και η ανάγκη των Βαβυλωνίων για την κατασκευή των μεγάλων και 
ονομαστών τεχνικών έργων τους πριμοδότησαν την επινόηση ή και την ανακάλυψη 
των Μαθηματικών. Τα Μαθηματικά, πέραν πάσης αμφισβήτησης, έχουν την απαρχή 
τους στην πέμπτη, τέταρτη και τρίτη χιλιετία π.Χ. και ξεκίνησαν ως μια πρακτική επι-
στήμη με σκοπό την επιβοήθηση των αρχαίων εκείνων κοινωνιών στη μηχανική, τη 
γεωργία, τη μέτρηση, τις συγκρίσεις, το εμπόριο και τις θρησκευτικές τελετουργίες 
(Eves, 1997; Bunt, Jones & Bedient, 1988; Δημαράς, 1971). Τα Μαθηματικά αναπτύσ-
σονται σαν το φυτό από έναν σπόρο, που φυτρώνει και αργότερα συνεχώς αυξάνεται, 
παράγοντας ρίζες, κλαδιά, φύλλα, άνθη και καρπούς (Cooke, 2013). 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη των Μαθηματικών έχει διττή αλληλοσυμπληρώμενη 
διάσταση (Eves, 1997). Η μια διάσταση συνδέεται με τη συνεχή αύξηση του περιεχο-
μένου και η άλλη με τη μεταβαλλόμενη φύση και το νόημα των Μαθηματικών. Η 
πρώτη καταγραμμένη αφετηρία του περιεχομένου των Μαθηματικών εντοπίζεται στην 
Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Στην περιοχή των κοιλάδων των ποταμών Τίγρη και 
Ευφράτη αναπτύχθηκε ο αρχαιότερος πολιτισμός του κόσμου, 5.500 χρόνια πριν. Πολ-
λές πινακίδες εκείνης της εποχής περιέχουν μαθηματικά προβλήματα, πίνακες και γρί-
φους, ειδικά την εποχή του βασιλιά της Βαβυλώνας Χαμουραμπί το 1700 π.Χ περίπου 
(Katz, 2013). Το αρχαιότερο, όμως, γραπτό μνημείο Μαθηματικών, μέχρι τώρα, που 
έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και φυλάσσεται στο Πανεπιστήμιο της Οξ-
φόρδης, είναι χαραγμένο στο πέτρινο κεφάλι του σκήπτρου του Αιγύπτιου βασιλιά 
Μήνη, ιδρυτή της πρώτης δυναστείας των Φαραώ, ο οποίος έζησε το 3000 π.Χ περίπου 
(Torra, 2011; Bunt, Jones & Bedient, 1988). Στο βασιλικό αυτό σκήπτρο είναι κατα-
γραμμένα, στα ιερογλυφικά, μερικά λάφυρα, ως αποτελέσματα των κατακτήσεων του 
Μήνη, όπως αριθμοί βοδιών, εριφίων και αιχμαλώτων. Ακόμη, το 1937, στην κεντρική 
Τσεχοσλοβακία, ανακαλύφθηκε μια, κατά πολύ αρχαιότερη, μαθηματική μαρτυρία, η 
οποία χρονολογείται περίπου 30.000 πριν. Σε ένα προϊστορικό κόκαλο λύκου, απεικο-
νίζονταν χαραγμένες πενήντα πέντε εγκοπές. Εύλογα, πιθανολογείται ότι κάποιος προϊ-
στορικός άνθρωπος αντιστοιχούσε το πλήθος των εγκοπών με κάποιο σύνολο, με μια, 
ένα προς ένα, αντιστοιχία. Μάλιστα, επειδή οι εγκοπές διατάσσονται ανά 5 και 25, 
πιθανώς να υποβόσκει μια πρωτόλεια θεώρηση του πενταδικού συστήματος (Bunt, 
Jones & Bedient, 1988). 

Έκτοτε, στο διάβα των αιώνων, τα Μαθηματικά εξελίχθηκαν αλματωδώς, πλούτισαν 
γνωστικά και κατέκτησαν τα περισσότερα μύχια μυστικά και τους κρυφούς κώδικες 
της ζωής και του σύμπαντος. Στις μέρες μας, βέβαια, συναρπάζουν με τη γενναιόδωρη 
συνεισφορά τους στη θεμελίωση κάθε πνευματικού, πολιτιστικού και τεχνολογικού οι-
κοδομήματος. Η τέρψη δε, που προσφέρουν τα Μαθηματικά στους μυημένους, μπορεί 
να προσεγγιστεί και μέσω του αβανταδόρικου αποφθέγματος του σημαντικού Γάλλου 
μαθηματικού Siméon Denis Poisson (1781-1840). Σύμφωνα με τον Poisson, «η ζωή 
είναι καλή μόνο για δυο πράγματα. Για να ανακαλύπτουμε Μαθηματικά και για να 
διδάσκουμε Μαθηματικά» (Wanko, 2012). Ωστόσο, παρά την υποκειμενικότητα και 
την προφανή υπερβολή της παραπάνω δήλωσης, είναι αλήθεια πως τα Μαθηματικά 
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είναι ένας οδηγός για τον κόσμο και χωρίς αυτά η ζωή θα ήταν ακατανόητη και αδια-
νόητη (Sardar, Ravetz, & Van Loon, 2015). Τα Μαθηματικά συμπλέκονται ισχυρά μαζί 
της, σε ένα πλέγμα αμφίδρομων κατευθύνσεων, και είναι αδύνατο να διαχωριστούν 
από τη ζωή. Αποτελούν την κυρίαρχη επιστήμη, τη «βασίλισσα επιστήμη», ελέγχου, 
θέασης, αντίληψης και αίσθησης του κόσμου. Χρησιμοποιούνται για να αναλύουν και 
να μεταβιβάζουν πληροφορίες και ιδέες, ώστε να αντιμετωπίζονται μια σειρά από προ-
βλήματα της καθημερινής ζωής (Gates & Vistro-Yu, 2003). Πράγματι, είναι μάλλον 
απίθανο να εντοπιστεί μια περιοχή των Μαθηματικών, που να μην έχει εφαρμογή στην 
καθημερινή ζωή (Legner, 2013). Όσο πιο μακριά σκαλίζεται το παρελθόν τόσο περισ-
σότερο εντοπίζονται τα Μαθηματικά μπλεγμένα με τη λογιστική, την τοπογραφία, την 
αστρονομία και τη γενική διοίκηση των αυτοκρατοριών (Cooke, 2013). Σήμερα, για 
παράδειγμα, η Κρυπτογραφία στις διαδικτυακές και κάθε είδους επικοινωνίες και αγο-
ρές, η Λογική και η Θεωρία Συνόλων στην επιστήμη των υπολογιστών, η Ανάλυση στα 
χρηματοοικονομικά, η Θεωρία Παιγνίων στην ανάλυση αποφάσεων, η Μηχανική στη 
συμπεριφορά των σωμάτων και στα διαστημικά ταξίδια, οι Πιθανότητες στα τυχερά 
παιχνίδια, η Στατιστική στην επεξεργασία, ανάλυση, και ερμηνεία δεδομένων αλλά και 
η Τοπογραφία στις χαρτογραφήσεις είναι μερικοί από τους πολλούς τομείς των Μαθη-
ματικών που έχουν κυριεύσει (και συνάμα εξηγήσει και αποκωδικοποιήσει) τον κόσμο 
και το σύμπαν. Φυσικά, και οι καθημερινές δοσοληψίες, η ημερήσια ανθρώπινη ατζέ-
ντα και γενικά όλες οι εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής είναι παραδομένες στη μαθη-
ματική επιστήμη. Κατά την Ινδή συγγραφέα και φοβερή αριθμομνήμονα, γνωστή και 
με το προσωνύμιο «Ανθρώπινος Υπολογιστής», καταχωρισμένη μάλιστα και στο βι-
βλίο Γκίνες, Σακουντάλα Ντεβί (1929-2013), «χωρίς τα Μαθηματικά, δεν υπάρχει τί-
ποτα που να μπορεί να γίνει. Τα πάντα γύρω μας είναι Μαθηματικά. Τα πάντα γύρω 
μας είναι αριθμοί» (Moira Ηouse, 2015).  

Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν εκείνοι, που πρώτοι διαισθάνθηκαν και εκτίμησαν τη δύναμη 
του μαθηματικού λογισμού. Οι Πυθαγόρειοι, οι «πατέρες των Μαθηματικών» (Bell, 
1995), με το διακριτό μοντέλο τους των φυσικών αριθμών, στο οποίο προσέδιδαν θεϊκή 
υπόσταση, θεωρώντας ότι «το παν εστί αριθμός» (Eves, 1989) αλλά και ο Πλάτωνας 
με την απαγορευτική φράση του πάνω στην είσοδο της Ακαδημίας του, «μηδείς αγεω-
μέτρητος εισίτω» αλλά και την παραδοχή του «Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί» υπήρ-
ξαν πρωτοπόροι κήρυκες και συνήγοροι του μαθηματικού δυναμικού. Από κείνη την 
παλιά εποχή μέχρι τη σημερινή πραγματικότητα των διαστημικών εξερευνήσεων, τα 
Μαθηματικά πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη, εξέλιξη και διαμόρφωση κάθε πολιτι-
σμικού φαινομένου. Επιπροσθέτως δε, τα Μαθηματικά είναι μια αβλαβής και αθώα 
ενασχόληση. Αυτός ο «ρομαντισμός» μαζί με την ομορφιά και τη γοητεία τους αποτε-
λούν μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματά τους (Lang, 2003; Hardy, 1993). 

Επισημάνσεις, συμπεράσματα και προτροπές, όπως του Γαλιλαίου «το μεγάλο βιβλίο 
της φύσης είναι γραμμένο με μαθηματικά σύμβολα», του Jacobi «ο Θεός πάντα κάνει 
Αριθμητική» του Jeans «ο Μεγάλος Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος αρχίζει, τώρα, να 
προβάλει ως μαθηματικός» (Bell, 1995) ή του Ντα Βίντσι «αυτός που δεν είναι μαθη-
ματικός ας μην διαβάσει το έργο μου» καταδεικνύουν το μεγαλείο των Μαθηματικών, 
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τα ανάγουν σε πρωτογενή και θεμελιώδη παράγοντα ζωής και νόησης, όπως επίσης και 
σε δομικό στοιχείο της ύπαρξης, με την έμμεση θεοποίησή τους (Μαστρογιάννης, 
2010). Ακόμη, και ο μεγάλος φιλόσοφος και θεολόγος του Μεσαίωνα Ρότζερ Μπέικον 
(1214-1292) αναγνώριζε ότι «τα Μαθηματικά είναι η πόρτα και το κλειδί των Επιστη-
μών. Για τα πράγματα αυτού του κόσμου τίποτε δεν μπορεί να γίνει γνωστό, δίχως τη 
γνώση των Μαθηματικών» (Davies, 1984). Ο φυσικός κόσμος υπακούει, πέραν των 
άλλων, και σε κάποιους πολύ απλούς μαθηματικούς νόμους, όπως του Νεύτωνα αλλά 
και σε ορισμένα απλά μαθηματικά μοντέλα. Αλλά ακόμη και η πολυπλοκότητα των 
Μαθηματικών προκύπτει από την απλότητα και, παρά τη δυσκολία της, επ’ ουδενί δεν 
απεμπολεί την ομορφιά της (Gowers, 2000). 

Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός ότι τα Μαθηματικά, ως κύρια διάσταση και θεμέλιο 
οποιουδήποτε πνευματικού και επιστημονικού οικοδομήματος, καθόρισαν νόμους και 
κανόνες που διέπουν τη φύση και το σύμπαν, κατεύθυναν το περιεχόμενο πολλών φι-
λοσοφικών ρευμάτων, αποκαθήλωσαν και επανοικοδόμησαν θρησκευτικά δόγματα, 
θεμελίωσαν πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές θεωρίες, ενέπνευσαν τα χέρια και 
τα μυαλά των μηχανικών, τα πινέλα των ζωγράφων, τα μολύβια των λογοτεχνών και 
«μέθυσαν» τις χορδές των μουσικών οργάνων (Μαστρογιάννης 2016α). Αναμφίβολα, 
τα Μαθηματικά απομάκρυναν το τυχαίο και απρογραμμάτιστο, το αναπάντεχο και α-
προσδόκητο, το ανεξήγητο και ανερμήνευτο, καθώς και την προκατάληψη, τη δεισι-
δαιμονία, την αφέλεια, την ευήθεια, τη φενάκη, χαρίζοντας την ευθυκρισία και τον ορ-
θολογισμό. Σύμφωνα με τον E. T. Bell (1883-1960) συγγραφέα και μαθηματικό, το 
επίθετο «προφανής» είναι η πιο επικίνδυνη λέξη στα Μαθηματικά (Khan, 2015).  

Χωρίς αμφιβολία, η αξία και η σπουδαιότητα των Μαθηματικών είναι αδιαπραγμά-
τευτη. Ας σημειωθεί δε, ότι η Επιστήμη των Μαθηματικών διέπεται από συνέχεια και 
«ανάστροφη κωνικότητα», υπό την έννοια ότι οι νέες θεωρίες εδράζονται και οικοδο-
μούνται πάνω στις προγενέστερες, αφού τις χρησιμοποιούν ως στηρίγματα και βάσεις. 
Επιπλέον, πολλοί και διάφοροι κλάδοι των Μαθηματικών συγκλίνουν και αλληλοσυ-
μπληρώνονται (Lang, 2003). Αντιθέτως, σχεδόν σε όλα τα άλλα επιστημονικά πεδία οι 
καινούργιες θεωρίες απαξιώνουν και απομυθοποιούν τις προηγούμενες.  

Τέλος, τα Μαθηματικά (μια διαπίστωση, η οποία φανερώνει και το μεγαλείο τους) είναι 
δημοκρατικά, προάγουν και ενισχύουν την ισότητα και δεν κάνουν διαχωρισμούς και 
διακρίσεις, αφού, κατά τον μεγάλο David Hilbert (1862-1943), «δεν γνωρίζουν φυλές 
ή γεωγραφικά όρια. Για τα Μαθηματικά, ο κόσμος του πολιτισμού είναι μόνο μια 
χώρα» (Brunnhuber, 2012).  

Τα Μαθηματικά ως σχολικό μάθημα και η διδασκαλία τους 

Είναι μάλλον αδύνατο να υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο, στο οποίο τα 
Μαθηματικά να μην αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα στα οικεία Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών της βασικής, τουλάχιστον, εκπαίδευσης. Πράγματι (Tang, 2005; 
Russel, 1984), τα Μαθηματικά, παγκοσμίως, είναι μάθημα-κλειδί και σε όλα, σχεδόν, 
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τα σχολικά συγκροτήματα το 12% έως 15% του διδακτικού χρόνου των μαθητών αφιε-
ρώνεται στo μάθημα των Μαθηματικών (π.χ. στην Ελλάδα στα σχολεία διευρυμένου 
ωραρίου, ΕΑΕΠ, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 5/35 ≈ 0,143%, για την Α΄ και 
Β΄ τάξη και 4/35 ≈ 0,114, για τις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου). 

Για κάποιους, τα Μαθηματικά είναι και τέχνη, μιας και η έκφραση δημιουργικότητας 
σε αυτά περισσεύει, αν και ο πολιτισμός μας δύσκολα το αναγνωρίζει αυτό (Lockhart, 
2002). Εκεί που υπάρχει σύγκλιση, ωστόσο, είναι στη βεβαιότητα ότι τα σχολικά Μα-
θηματικά είναι πολυμερές πολιτισμικό προϊόν, καθώς αντλούν τα θέματά τους, συν-
δυάζοντας επιστήμη, ιδεολογία και παιδαγωγική (Κολέζα, 2007). Ειδικότερα, η σύ-
ζευξη, η συνεργασία μεταξύ των Μαθηματικών και της Διδακτικής είναι ουσιαστική 
και απαραίτητη, ώστε να αποκομισθούν οφέλη από τη συμπληρωματικότητα των αντί-
στοιχων ειδικών επιστημόνων, με σκοπό τη βελτίωση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης 
(Thompson et al., 2014). Για το μάθημα των Μαθηματικών, ιδιαίτερα στο Δημοτικό 
σχολείο, ο διδακτικός μετασχηματισμός, η αναπλαισίωση, δηλαδή, της επιστημονικής 
γνώσης σε σχολική και ο αναγκαίος συσχετισμός της με την εμπειρικο-βιωματική των 
μαθητών (Ματσαγγούρας, 2003), είναι μια συνεχής παιδαγωγική πρόσκληση. 

Όσον αφορά, όμως, στη διδασκαλία των Μαθηματικών, κατά καιρούς διατυπώνονται 
πολλές ενστάσεις και επιφυλάξεις, σχετικές με την αξία του σχολικού προγράμματος 
του μαθήματος, για την πλειονότητα των μαθητών (Legner, 2013). Είναι παρατηρη-
μένο ότι παρά την ανεκτίμητη αξία των Μαθηματικών δεν υφίσταται αναλογικότητα 
δημοφιλίας και σπουδαιότητας μεταξύ των Μαθηματικών ως επιστήμης και ως σχολι-
κού μαθήματος (Μαστρογιάννης 2010). Παρά την τεράστια συμβολή τους σ’ όλες τις 
πτυχές και εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, παρά τον ρόλο τους ως εφαλ-
τηρίου και καθοδηγητή της ανθρώπινης σκέψης, παρόλη τη μέθεξη που προκαλούν 
στον ανθρώπινο νου, την επεξήγηση και αποκρυπτογράφηση των φυσικών φαινομέ-
νων, την αναμφίβολη γοητεία και εμβέλειά τους, τα Μαθηματικά δεν τυχαίνουν καθο-
λικής και πλήρους αποδοχής. Κατά τη διαδρομή τους, βέβαια, τα Μαθηματικά υπέστη-
καν και χλευασμούς, λοιδορίες συκοφαντίες και διώξεις. Κάποιες χαρακτηριστικές πε-
ριπτώσεις θα συμπεριελάμβαναν, οπωσδήποτε, τη θανάτωση της Υπατίας το 415 μ.Χ. 
από φανατικούς χριστιανούς, τους αφορισμούς του άγιου Αυγουστίνου προς εκείνους 
τους χριστιανούς, οι οποίοι συναγελάζονταν με μαθηματικούς αλλά και τη μήνι, την 
απόρριψη και τον τρόμο, που ένιωθαν οι μαθηματικοί στα χρόνια του Γαλιλαίου.  

 Όμως και αν εξαιρέσουμε τα παραπάνω, που, μάλλον, οφείλονταν στη διαφορετική 
προσέγγιση της κοσμογονίας και των φυσικών νόμων, που επαγγέλονταν τα Μαθημα-
τικά, παρατηρείται με θλίψη και το σημερινό χαλαρό ενδιαφέρον ή και η περιφρόνηση, 
ακόμα και μορφωμένων ατόμων, για τη μαθηματική επιστήμη. Πολλοί αποστασιοποι-
ούνται από τα Μαθηματικά και μάλιστα, ανενδοίαστα, με περισσή δόση έπαρσης, αρ-
κετοί ομολογούν ότι ως μαθητές στο σχολείο, αδιαφορούσαν και αποτύγχαναν σ’ αυτά. 
Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται και από την καθημερινή σχολική πρακτική όπου τα Μα-
θηματικά είναι από τα λιγότερο δημοφιλή μαθήματα (Εξαρχάκος, 1988). Τα Μαθημα-
τικά γοητεύουν λίγους μαθητές και μόνο αυτούς, που είτε επειδή αποτελούν πρόκληση 
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για το μυαλό τους είτε επειδή έχουν έφεση σε αυτά και τα καταφέρνουν (Kline, 1993).  

Στις εκτιμήσεις της πλειονότητας των μαθητών, τα Μαθηματικά είναι συνυφασμένα, 
δυστυχώς, με την αποτυχία. Φαντάζουν επαναλαμβανόμενα, μη προκλητικά (Kulm, 
1999), ακαταλαβίστικα, άχρηστα, ανιαρά και πολύπλοκα, ικανά μόνο να συσκοτίζουν 
και να διασαλεύουν το πνεύμα, που προορίζονται μόνο για να βοηθήσουν ειδικούς ε-
πιστήμονες. Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων, για την εισαγωγή στα 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., κάθε χρόνο, είναι αδιάψευστη μαρτυρία της αποτυχίας των μαθητών, 
στα Μαθηματικά. Μια αποτυχία που ξεπερνά το 60 – 70 %. 

Αναμφισβήτητα, στόχος αλλά και προϋπόθεση για την επιτυχία των στόχων της μαθη-
ματικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά από 
τους μαθητές αλλά και η απομυθοποίηση της δυσκολίας τους (Τύπας & Ντάφου, 2006). 
Μάλιστα, σύμφωνα με τον Paul Halmos (1916-2006), Ούγγρο μαθηματικό, ο μόνος 
τρόπος για να μάθει κανείς Μαθηματικά είναι να κάνει Μαθηματικά (Mukherje et al., 
2010), αν και μαθητές μαθαίνουν στο σχολείο, εν είδει κατήχησης, ότι τα Μαθηματικά 
δεν είναι κάτι που κάνουμε, αλλά κάτι που γίνεται για μας (NCTM, 2000). 

Υπάρχει σωρεία ερευνών και μελετών που αφορούν στη μαθηματική εκπαίδευση, ε-
ξαιτίας της πρακτικής, επιστημονικής και πολιτισμικής αξίας των Μαθηματικών, κα-
θώς και της σημαντικότητάς τους στην καθημερινή και σχολική ζωή (Yalçın, Yavuz & 
Dibek, 2015). Γενικά, όπως πηγάζει από τα ευρήματα πολλών ερευνών, η μαθηματική 
εκπαίδευση και μάθηση βιώνεται ως πολύ δύσκολο θέμα από τους μαθητές (Van 
Steenbrugge, Valcke & Desoete, 2010). Τα Μαθηματικά δε, αποτελούν το μεγαλύτερο 
«αγκάθι» και για τους Έλληνες μαθητές και είναι από τα λιγότερο δημοφιλή μαθήματα 
(Λακασάς, 2007). Η ανησυχία ή και ο φόβος για τα Μαθηματικά είναι διαπολιτισμικά 
κοινός, και πηγάζει, συνήθως, από δυσάρεστες τραυματικές εμπειρίες και παρομοιάζε-
ται πολλές φορές με τον φόβο και το «άγχος της σκηνής». 

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν, αδρομερώς, κάποιοι πιθανοί λόγοι, που καθιστούν το 
μάθημα των Μαθηματικών απεχθές, δύσκολο και αντιπαθές, κάτι που συναρτάται, βέ-
βαια, με το ελλιπές, λειψό ενδιαφέρον και την αποτυχία (Legner, 2013; Βουργάνας, 
2012; Mastrogiannis & Trypa, 2010; Μαστρογιάννης, 2010; Hoskonen, 2007; Αγαλιώ-
της, 2011; Cerrito, 1996; Μυλωνογιάννης, 1996; Kline, 1993; Polya, 1991; Russell, 
1967-1969):  
• Η μελέτη των Μαθηματικών είναι σχεδόν απομονωμένη από άλλα γνωστικά αντικεί-

μενα (περίπτωση ισχνότητας της πλάγιας μεταβίβασης μάθησης) 
• Πολλοί θεωρούν ότι η μελέτη των Μαθηματικών (σε αντιδιαστολή με την Αριθμητική) 

είναι απλώς άσχετη με αυτό που πρόκειται να κάνουν είτε στην επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία είτε στην καθημερινή τους ζωή 

• Η σχολαστικότητα, η προσοχή στη λεπτομέρεια, η τυπική τελειότητα, η ακρίβεια και 
η συντομία που απαιτούν τα Μαθηματικά 

• Η ιεραρχική φύση και η αλυσιδωτή δομή των Μαθηματικών, η οποία δεν επιτρέπει 
κενά γνώσης 
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• H ιδιαιτερότητα της μαθηματικής γλώσσας και του μαθηματικού λόγου 
• Το παρωχημένο σύστημα διδασκαλίας, εξέτασης και αξιολόγησης 
• Η πληθώρα της διδακτέας ύλης  
• Η ποιότητα των εγχειριδίων1  
• Η εμμονή στην απομνημόνευση και την αποστήθιση2 
• Η ασκησιομανία και η βαθμοθηρία  
• Η πλημμελής αξιοποίηση των διαφορετικών στυλ μάθησης, δηλαδή του αναλυτικού 

τύπου (όπου απαιτείται χαρτί και μολύβι) και του συνθετικού τύπου (όπου οι νοεροί 
υπολογισμοί είναι περισσότερο προτιμητέοι) 

• Οι πολλαπλές απαιτήσεις των δασκάλων  
• Η φοβία και η προκατάληψη ως, παραδοσιακά, εδραιωμένες πεποιθήσεις 
• Η προβληματική-κακή διδασκαλία και η συμπεριφορά των διδασκόντων 
• Ο αυστηρός3 και απρόσιτος4 μαθηματικός 
• Η «αντιδικία» δασκάλων-καθηγητών 
• Ο τρόπος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια  
• Η μεγαλύτερη κόπωση που προκαλούν τα Μαθηματικά, σε σχέση με άλλα μαθήματα 

Για την υπερακόντιση πολλών προβλημάτων στη διδασκαλία των Μαθηματικών, προ-
τείνεται να μη διδάσκονται λιγότερα Μαθηματικά αλλά διαφορετικά Μαθηματικά, με 
κύρια εστίαση στην επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης 
και διαίσθησης, εντός καταστάσεων που σχετίζονται με θέματα της πραγματικής ζωής 

1 Ο M. Κline (1993) στο βιβλίο του «Γιατί δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης» κατακεραυνώνει 
την ανεπάρκεια των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηματικών, θεωρώντας τα κυρίως υπεύθυνα, για την 
αποτυχία της διδασκαλίας του μαθήματος. Πολλά προβλήματα τα θεωρεί απελπιστικά φτιαστά, την ύλη 
ρηχή, επιφανειακή, παραδοσιακή και παρωχημένη, που βρίθει λαθών, ενώ τους συγγραφείς, κατά το 
πλείστον πανεπιστημιακούς, τους χαρακτηρίζει ως επιστημονικά ανέντιμους, ελλειμματικούς παιδαγω-
γικής κατάρτισης, φιλάργυρους και λογοκλόπους. 
2 Ο διάσημος Βρετανός ειρηνιστής, μαθηματικός και φιλόσοφος Bertrand Russell (1872-1970) μελαγ-
χολικά σημείωνε: «Το ξεκίνημα της Άλγεβρας ήταν πολύ δύσκολο, ίσως ως αποτέλεσμα κακής διδα-
σκαλίας. Έπρεπε να αποστηθίσω: το τετράγωνο του αθροίσματος δύο αριθμών είναι ίσο µε το άθροισμα 
των τετραγώνων τους, αυξημένο κατά το διπλάσιο γινόμενό τους. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι σή-
μαινε αυτό και όταν δεν μπορούσα να θυμηθώ τα λόγια, ο δάσκαλος μού πέταγε το βιβλίο στο κεφάλι, 
γεγονός που δεν παρακινούσε, µε κανένα τρόπο, τη νοημοσύνη µου» (Russell, 1967-1969). 
3 Σε συνέντευξή του ο Έλληνας φιλόλογος και στιχουργός Ηλίας Κατσούλης (1939 - 2008), είχε δηλώσει 
σχετικά: «Αν και η οικογένειά μου δεν είχε καμία εκπαιδευτική παράδοση, … έβλεπα το δάσκαλο και 
έλεγα: «αυτό θα γίνω». Με γοήτευε να έχω μπροστά μου ανθρώπους, να μιλάω μπροστά στα παιδιά, να 
συζητώ μαζί τους. Μάζευα τα παιδιά της γειτονιάς, θυμάμαι, και παρίστανα το δάσκαλο. Παίζαμε, δη-
λαδή, διάφορα παιχνίδια και όταν αποφασίζαμε να παίξουμε «σχολείο», εγώ ήμουν πάντα ο δάσκαλος. 
Το φιλόλογος, τώρα, το διάλεξα γιατί στο γυμνάσιο, στη β΄ τάξη, είχαμε έναν πολύ αυστηρό μαθηματικό 
…που μας έκανε να αντιπαθήσουμε τα Μαθηματικά κι έτσι μοιραία στράφηκα στη φιλολογία» (Από 
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=845). 
4 Στο βιβλίο του «Το τελευταίο θεώρημα του Φερμά» ο Π. Μυλωνογιάννης αναφέρει: «Ακόμα και τα 
κοινά Μαθηματικά του σκολειού, ποτές μου δεν τα χώνεψα, μήτε και τα κατάλαβα! Μικρός ίδρωνα και 
ξίδρωνα για να τα ξεπαραλύσω. Τα διάβαζα ανόρεχτα, στανικά, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι μόνο 
και μόνο γιατί ήμουνα καλός στ’ άλλα μαθήματα και ντρεπόμουν να υστερώ σ’ αυτά. Και για έναν άλλο 
σημαντικό λόγο που μας άγγιζε όλους τους συμμαθητές. Στο Γυμνάσιο είχαμε έναν δάσκαλο των Μα-
θηματικών… σκέτη ζάχαρη, πράγμα σπάνιο, γιατί, συνήθως, οι μαθηματικοί είναι στριμμένοι, γκρινιά-
ρηδες και κακόχυμοι!». 
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(Legner, 2013). Με όρους ζώνης επικείμενης ανάπτυξης, τα προβλήματα να είναι προ-
κλητικά και μόλις μέσα στις δυνατότητες των μαθητών. Επίσης, μια ιστορική ανα-
δρομή θεμάτων που μελετήθηκαν διαχρονικά αλλά και οι συγχρονικές προσπάθειες 
μεγάλων μαθηματικών για έρευνα και για επίλυση προβλημάτων, όπως για παράδειγμα 
του Αρχιμήδη, του Λάιμπνιτς, του Γκάους κ.ά (Halmos, 1994) θεωρούνται αποτελε-
σματικές μεθοδολογικές παρεμβάσεις άρσης διδακτικών αγκυλώσεων στη μαθηματική 
εκπαίδευση. Επιπλέον, κάποιες άλλες στρατηγικές θα μπορούσαν να αφορούν στον 
πλουραλισμό και την ποικιλία μέσων διδασκαλίας, την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, την ε-
πιβράβευση των προσπαθειών και την τόνωση της αυτοπεποίθησης αλλά και την κα-
θοδήγηση γονέων κατά την προετοιμασία των μαθητών στο σπίτι. Τέλος, η επίλυση 
προβλημάτων με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, η αξιοποίηση της αποκλίνουσας σκέ-
ψης μέσω ανοιχτών προβλημάτων, η υπογράμμιση της αξιωματικής πραγματικότητας 
και αλήθειας ότι όλοι κάνουν λάθη και φυσικά ο εξοβελισμός της πνευματοκτόνου 
πρακτικής της στείρας αποστήθισης τύπων και της απλής εφαρμογής αλγορίθμων, συ-
μπληρώνουν τμήμα του διδακτικού οπλοστασίου των εκπαιδευτικών στις τάξεις των 
Μαθηματικών. 

Κάποιες συναρπαστικές πινελιές στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

Γενικά, οι στερεοτυπικές, παραδοσιακές και εσφαλμένες αντιλήψεις, η ιδιαιτερότητα 
της φύσης του μαθήματος και η αναποτελεσματική και κακή διδασκαλία είναι οι κατε-
ξοχήν επιβαρυντικοί παράγοντες μαθησιακής ανάσχεσης, σε σχέση με τα σχολικά Μα-
θηματικά. Ως άμεσα επακόλουθα, φυσικά, μιας τέτοιας δυσχερούς σχολικής συγκυ-
ρίας, καταγράφονται η μείωση του ενδιαφέροντος, η απογοήτευση και η αδυναμία συμ-
φιλίωσης με τα Μαθηματικά, που ως πολιτισμικό αγαθό, όμως, είναι αναφαίρετο δι-
καίωμα όλων. 

Η θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά είναι κύρια και καθοριστική παράμετρος, η 
οποία, φυσικά, συμμαχεί και συμπράττει με την εξάσκηση, με καινοτόμες προτάσεις, 
ίσως σαν τις παρακάτω που θα ακολουθήσουν αμέσως, και την ποιοτική διδασκαλία, 
που προσφέρει κατανόηση, απαλλαγμένη οπωσδήποτε από παραδοσιακές, αναποτελε-
σματικές προσεγγίσεις και πρακτικές. 

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν μερικά χαρακτηριστικά, απλά παραδείγματα αλλά και 
κάποιες προτάσεις, μέσω των οποίων μπορεί να προσδοθεί ένας εύθυμος και χαλαρός 
διδακτικός τόνος, μια ίσως διασκεδαστική πινελιά στην καθημερινή μαθησιακή διαδι-
κασία. Μάλιστα, με την αξιοποίηση τέτοιων μη συμβατικών προσεγγίσεων είναι πι-
θανό να αναδειχτεί η συναρπαστικότητα, το παιχνίδισμα, καθώς το χιούμορ που περι-
κλείουν τα «αυστηρά και άχρωμα» Μαθηματικά. Ένας καλός δάσκαλος των Μαθημα-
τικών είναι απαραίτητο να γνωρίζει, έστω και λίγο, την τέχνη του ταχυδακτυλουργού 
και του γελωτοποιού (Bell, 1995). 

Αρχικά, οι μαθητές (ακόμα και του Δημοτικού) μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία 
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ενός θεωρήματος θρύλου στα Μαθηματικά. Η απόδειξη του θεωρήματος των 4 χρω-
μάτων από υπολογιστή το 1976, κατατρόπωσε έναν άλυτο, για 150 χρόνια, γρίφο στα 
Μαθηματικά, αφού επιβεβαιώθηκε πως χρειάζονται μόνο 4 διαφορετικά χρώματα για 
να ζωγραφιστεί ένας χάρτης, όπου καμιά όμορη περιοχή δε θα είναι ομόχρωμη. Αν και 
πολύ δύσκολο να αποδειχθεί αυτό το πρόβλημα, εντούτοις πολύ εύκολα μπορεί να κα-
τανοηθεί αλλά και να λειτουργήσει ως συνήγορος της γοητείας, της διασκεδαστικότη-
τας και της χρησιμότητας των Μαθηματικών. Προς επίρρωση του θεωρήματος των 4 
χρωμάτων, στην εικόνα 1 ο χάρτης της Ευρώπης χρωματίστηκε με 4 μόνο χρώματα, 
ώστε κανένα όμορο κράτος να μην έχει το ίδιο χρώμα. 

 
Εικόνα 1: Ο τετράχρωμος χάρτης της Ευρώπης πιστοποιεί το σχετικό θεώρημα 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Μαθηματικά, όλες τις φορές, βοηθούν να αποκρυπτογρα-
φηθούν διάφορα παιχνίδια με κόλπα, ώστε να «ξεγυμνωθούν» οι μαντικές ικανότητες 
που δήθεν διαθέτουν κάποιοι στην εύρεση του τελικού εξαγόμενου, ύστερα από μια 
σειρά αριθμητικών πράξεων. Ακολουθεί ένα παράδειγμα από τα χιλιάδες που κυκλο-
φορούν στο Διαδίκτυο: 
• Διαλέξτε έναν διψήφιο αριθμό, όποιον θέλετε  
• Πολλαπλασιάστε τον με το 3 
• Προσθέστε το 9 
• Πολλαπλασιάστε ξανά με τον αριθμό 3 
• Προσθέστε τον αριθμό που είχατε διαλέξει στην αρχή 
• Ποιος αριθμός προέκυψε από τις παραπάνω πράξεις; 

Από αυτό το τελικό αποτέλεσμα, τα δυο πρώτα ψηφία (ή αυτά που παραμένουν αν 
αποκοπεί το τελευταίο ψηφίο για να καλυφθούν και οι 2 περιπτώσεις που ο αρχικός 
αριθμός είναι ο 98 ή ο 99) λαμβανόμενα ως διψήφιος αριθμός ελαττωμένος κατά 2, 
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προσφέρουν κάθε φορά τη λύση, που είναι ο αρχικός αριθμός! Πράγματι, έστω, αρχικά, 
ο διψήφιος αριθμός 10x+y, όπου 0≤x,y≤ 9. Ο πολλαπλασιασμός επί 3 δίνει: 
3•(10x+y)=30x +3y και η κατοπινή πρόσθεση του 9 δίνει 30x +3y+9. Ο πολλαπλασια-
σμός ξανά επί 3 και η πρόσθεση ύστερα του αρχικού αριθμού δημιουργεί την παρά-
σταση 3•(30x+3y+9)+10x+y=100x+10y+27=100x+10•(y+2)+7. Αν y≤7, τότε ο διψή-
φιος αριθμός ελαττωμένος κατά 2, που προκύπτει από τα δυο πρώτα ψηφία είναι ο 
10x+(y+2)-2=10x+y, δηλαδή ο αρχικός αριθμός. Αν y=8, τότε το τελικό εξαγόμενο 
είναι 100x+10•(y+2)+7=100x+10•(8+2)+7=100•(x+1)+7. Aν x≤8, τότε ο διψήφιος α-
ριθμός που προκύπτει από το τελικό εξαγόμενο, ελαττωμένος κατά 2, είναι ο 
10•(x+1)+0-2=10x+8, δηλαδή ο αρχικός αριθμός. Αν x=9, τότε το τελικό αποτέλεσμα 
είναι ο αριθμός 1007. Έτσι, αν ο αριθμός που σχηματίζουν τα τρία πρώτα ψηφία του 
(100) ελαττωθεί κατά 2, ταυτίζεται με τον αρχικά τεθέντα αριθμό (98). Τέλος, αν στον 
αρχικά επιλεγέντα αριθμό είναι y=9 και x≤8, το τελικό βήμα θα δώσει τον αριθμό 
100•(x+1)+10+7 και από τα πρώτα δυο ψηφία, λαμβανόμενα ως διψήφιος αριθμός και 
ελαττωμένα κατά 2, θα προκύψει ο αριθμός 10•(x+1)+1-2=10x+9. Στην τελευταία πε-
ρίπτωση του αριθμού 99, το τελικό εξαγόμενο είναι 1017, οπότε 101-2=99.  

Αυτή η δυνατότητα αποκρυπτογράφησης και εντοπισμού του τεχνάσματος, ασφαλώς 
προσφέρει διδακτικά ερείσματα και εκπλήξεις στα Μαθηματικά, πειστήρια της αξίας 
τους, αλλά και παρέχει πολλές γέφυρες και περιθώρια συμφιλίωσης μαζί τους. 

Επίσης, ένας άλλος παιγνιώδης, πραξιακός τρόπος εκμάθησης της «προπαίδειας» του 
9, ειδικά σε μικρούς μαθητές μπορεί να αυξήσει τη χαρωπότητα στη διδακτική διαδι-
κασία. Έστω, λοιπόν, τα 10 δάχτυλα των χεριών με τις παλάμες στραμμένες προς τον 
μαθητή (εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2: Προπαίδεια του 9 (αποτύπωση του 8x9) 

Για τον πολλαπλασιασμό 8x9, για παράδειγμα, επισημαίνουμε το 8ο στη σειρά δάχτυλο 
(αρχίζοντας από αριστερά). Αν το δάχτυλο αυτό «κλείσει», τότε αριστερά του υπάρ-
χουν 7 δάχτυλα και δεξιά του 2. Οι δυο αυτοί αριθμοί αποκαλύπτουν το αποτέλεσμα 
(72). Κάθε φορά λοιπόν, στην προπαίδεια του 9, κάμπτεται το δάχτυλο, που ως τακτικό 
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αριθμητικό, ταυτίζεται με τον εκάστοτε τελεστή του γινομένου.  

Ακόμη, εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης του πολλαπλασιασμού, όπως ο αλγόριθμος των 
Κινέζων αλλά και του «Ρώσου χωρικού» προσφέρουν μαθη(μα)τική ιλαρότητα και 
ευαρέσκεια και προσδίδουν τόνο παιχνιδίσματος στο καθημερινό μάθημα. Σύμφωνα 
με τον κινέζικο τρόπο, οι μονάδες κάθε τάξης ενός αριθμού αναπαρίστανται με ισά-
ριθμα πλάγια και οριζόντια ευθύγραμμα τμήματα κατά μια προκαθορισμένη διάταξη, 
ώστε οι μονάδες των τάξεων, κάθε παράγοντα του γινομένου, να διασταυρώνονται. Στη 
συνέχεια, η μέτρηση των σημείων τομής και η, σε δεύτερο στάδιο, ομαδοποίηση και 
ανταλλαγή οδηγεί στο αποτέλεσμα. Ένα παράδειγμα θα αποσαφηνίσει τη διαδικασία 
του κινέζικου πολλαπλασιασμού. Έστω το γινόμενο 53x32. Σχεδιάζεται ο αριθμός 53, 
ως 5 δεκάδες και 3 μονάδες, μέσω ισάριθμων των μονάδων κάθε τάξης πλάγιων τμη-
μάτων και ακολούθως, στο ίδιο σχήμα, αναπαρίσταται ο αριθμός 32 χρησιμοποιώντας 
οριζόντια τμήματα (εικόνα 3, αριστερά). Κατόπιν, εντοπίζονται και ζωγραφίζονται τα 
σημεία τομής των διασταυρούμενων τμημάτων (εικόνα 3, δεξιά). 

Εικόνα 3: Οι αριθμοί αναπαρίστανται με γραμμές και μετρούνται τα σημεία τομής τους 

Η επόμενη κίνησή αφορά στη μέτρηση των σημείων τομής (εικόνα 4, αριστερά), που 
ανήκουν στις τρεις διαφορετικές χρωματικά, περιοχές (15, 19, 6). Η ανταλλαγή αποτε-
λεί και το τελευταίο τμήμα της «υπολογιστικής διαδικασίας» με την εξαγωγή του (ορ-
θού) γινομένου 53x32 = 1696 (εικόνα 4, δεξιά). 

Εικόνα 4: Η μέτρηση των σημείων τομής και το τελικό αποτέλεσμα, μέσω ανταλλαγής 
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Στη δεύτερη περίπτωση της εκτέλεσης του αλγόριθμου του «Ρώσου χωρικού», γράφο-
νται οι δυο παράγοντες και σχηματίζονται δυο στήλες, όπου στην πρώτη συνεχώς υπο-
διπλασιάζεται ο υπερκείμενος αριθμός, ενώ στη δεύτερη διπλασιάζεται. Η διαδικασία 
περατώνεται, όταν στη στήλη του συνεχούς υποδιπλασιασμού προκύψει η μονάδα. Φυ-
σικά, ο αριθμός των σειρών στις δυο στήλες πρέπει να είναι ίδιος. Για λόγους οικονο-
μίας χώρου και χρόνου, συμφέρει να επιλέγεται ο μικρότερος παράγοντας για υποδι-
πλασιασμό. Επίσης, στον υποδιπλασιασμό, δε γράφεται δεκαδικός αριθμός αλλά μόνο 
το ακέραιο μέρος του. Το τελικό βήμα απαιτεί πρόσθεση των αριθμών της στήλης του 
συνεχούς διπλασιασμού, οι οποίοι απέναντι τους έχουν περιττό αριθμό. Παρακάτω, 
εμφανίζεται ένα παράδειγμα αξιοποίησης του αλγόριθμου του Ρώσου χωρικού. Έστω, 
λοιπόν, ο πολλαπλασιασμός 75x236. Στην αριστερή στήλη υποδιπλασιάζεται ο αριθ-
μός 75, ενώ στη δεξιά διπλασιάζεται ο 236, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και τα 
βήματα του αλγόριθμου:  

 75 236 

 37 472 

 18 944 

 9 1.888 

 4 3.776 

 2 7.552 

 1 15.104 

Οπότε, η πρόσθεση των αριθμών της δεύτερης στήλης, που βρίσκονται απέναντι από 
περιττό αριθμό, δίνει το τελικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης του πολλαπλασιασμού 
75x236 = 236+472+1.888+15.104 = 17.700. 

Παρεμπιπτόντως, η μέθοδος αυτή, παρόλο που είναι χρονοβόρα, έχει ένα σοβαρό πλε-
ονέκτημα, καθώς δεν απαιτεί γνώσεις «προπαίδειας»!! Για την αποκρυπτογράφηση του 
αλγόριθμου του Ρώσου χωρικού καταλυτική, όπως και απαραίτητη, είναι η συνεισφορά 
του δυαδικού συστήματος (Μαστρογιάννης, 2009α). Μέσω μιας ενδελεχούς παρατή-
ρησης μπορεί να διαπιστωθεί ότι ο α΄ παράγοντας (75) μέσω του υποδιπλασιασμού, 
ουσιαστικά είναι σαν να γράφεται στο δυαδικό σύστημα [75=64+8+2+1 = (1001011)2], 
ενώ ο β΄ παράγοντας (236) πολλαπλασιάζεται με δυνάμεις του 2. Δηλαδή, 75x236 = 
(64+8+2+1)x(236) = (64x236)+(8x236)+(2x236)+(1x236) = 15.104+ +1888+472+236 
= 17.700. Οι ζυγοί αριθμοί στην αριστερή στήλη δε λαμβάνονται υπόψη, αφού ο α΄ 
παράγοντας δε θα έχει αντίστοιχες μονάδες αυτής της τάξης (εδώ στο παράδειγμα, οι 
τριανταδυάδες, οι δεκαεξάδες και οι τετράδες απουσιάζουν). 

Στη συνέχεια, μια σημαντική στρατηγική και από τους σημαντικότερους παράγοντες 
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επίλυσης ενός προβλήματος, είναι ο τρόπος της νοητικής αναπαράστασής του (Kahney, 
1997). Έστω το πρόβλημα (εικόνα 5): «Ας υποθέσουμε ότι από μια σκακιέρα 64 τε-
τραγώνων έχουν αφαιρεθεί δυο γωνιακά, μαύρα τετράγωνα, που είναι αντικριστά δια-
γωνίως. Έστω πάλι, ότι υπάρχουν 31 (οβάλ) πούλια του ντόμινο, το καθένα από τα 
οποία μπορεί να καλύψει ακριβώς δυο τετράγωνα. Υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχει 
κάποιος τρόπος, ώστε να τακτοποιηθούν τα πούλια, καλύπτοντας όλα και τα 62 τετρά-
γωνα, που απέμειναν;».  

 
Εικόνα 5: Προπαίδεια του 9 (αποτύπωση του 8x9) 

Το πρόβλημα αυτό, όπως και πολλά άλλα, μπορεί να επιλυθεί ευκολότερα, αν «αναπα-
ρασταθεί» και μετατραπεί σε ισόμορφο της καθημερινής ζωής: «Έστω ένας προξενη-
τής (Kahney, 1997), ο οποίος προσκαλείται σε ένα χωριό για να ζευγαρώσει 32 άνδρες 
και 32 γυναίκες, μέσω ενός ομαδικού γάμου, που θα τελεστεί ακριβώς σε δύο μέρες, 
το πρωί του Σαββάτου. Ο προξενητής εργάζεται πυρετωδώς και καταφέρνει τελικά, να 
ταιριάξει τα ζευγάρια. Το βράδυ της Παρασκευής, όμως, κατά τη διάρκεια ενός γλε-
ντιού, 2 άνδρες τσακώνονται, παλεύουν και τελικά φεύγουν. Μπορούν τα υπόλοιπα 62 
άτομα να παντρευτούν το επόμενο πρωί, έτσι όπως ήταν προγραμματισμένο;». Η λύση, 
βέβαια, σε αυτό το δεύτερο πρόβλημα, είναι απλή και η απάντηση αρνητική. Φυσικά, 
τα δύο μαύρα τετράγωνα, στο αρχικό ισόμορφο πρόβλημα, μπορούν κάλλιστα, να α-
ναπαρασταθούν από τους δύο άνδρες που εγκατέλειψαν το γλέντι. Άρα, τα 31 πούλια 
του ντόμινο δεν μπορούν να καλύψουν τα 62 τετράγωνα, που απομένουν (Μαστρο-
γιάννης, 2009β).  
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Ακολούθως, άλλη σημαντική παρακαταθήκη μαθησιακής ανάκαμψης είναι η μαθημα-
τικοποίηση πραγματικών, καθημερινών προβλημάτων, μέσω του λεγόμενου «Μαθη-
ματικού Αλφαβητισμού». Ο όρος αυτός δίνει βαρύτητα στη μαθηματική γνώση, που 
χρησιμοποιείται για τη μελέτη ποικίλων, πρακτικών προβλημάτων της καθημερινής 
ζωής, η επίλυση των οποίων προϋποθέτει μια σειρά βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Η μαθηματικοποίηση, που πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος της μαθηματικής εκ-
παίδευσης (Hope, 2007), έχει πάντοτε ως αφετηρία ένα πρόβλημα της πραγματικής 
ζωής, το οποίο ακολούθως μετασχηματίζεται σε ένα αφηρημένο, μαθηματικό πρό-
βλημα. Για παράδειγμα, έστω το πρόβλημα (εικόνα 6): «Τρεις φίλοι διαμένουν σε 3 
χωριά, κάπου στην (πεδινή) Μακεδονία. Η τριγωνική περιοχή, που σχηματίζουν τα χω-
ριά αυτά, περικλείεται από 3 αυτοκινητόδρομους, που, ανά 2, διέρχονται από κάθε χω-
ριό. Είναι δε, απαραίτητο, οι φίλοι αυτοί να κινούνται, καθημερινά, και στους 3 αυτο-
κινητόδρομους, μέσω των διερχόμενων λεωφορείων. Ποια είναι, καταρχάς, η μικρό-
τερη διαδρομή, που θα καλύψει, ο καθένας από τους 3 φίλους, ώστε να μεταβεί στον 
απέναντι αυτοκινητόδρομο; Στη συνέχεια, θα υπάρχει κοινό σημείο συνάντησης (τόπος 
ανέγερσης, ίσως, μικρού παραπήγματος), εντός της σχηματιζόμενης τριγωνικής περιο-
χής, για τις 3 διαδρομές των φίλων;» (Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2011). Φυ-
σικά, το πρόβλημα αυτό μπορεί, εύκολα, να «μαθηματικοποιηθεί», να μετασχηματιστεί 
σε καθαρά μαθηματικό, στο οποίο θα αναζητείται η μικρότερη απόσταση μεταξύ ση-
μείου και ευθείας, όπως επίσης και η θέση του ορθόκεντρου στα διάφορα είδη τριγώ-
νων.  

 
Εικόνα 6: Οι συναντήσεις των τριών φίλων 

Φυσικά, δε χρειάζονται καμιά επιχειρηματολογία οι πολλές δυνατότητες των ψηφια-
κών περιβαλλόντων, οι οποίες είναι ικανές να δημιουργήσουν δυναμικά, θελκτικά και 
μαγικά περιβάλλοντα μαθησιακής προσήλωσης και μαθητικής ιλαρότητας και ευαρέ-
σκειας. Ειδικά στα Μαθηματικά (Μαστρογιάννης, 2016β), η αξιοποίηση των ΤΠΕ, ως 
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μέσου διδασκαλίας, με την πλήρωση κάποιων προϋποθέσεων, μπορεί να εξασφαλίζει 
και να μετατρέπει την εγγενή προστιθέμενη μαθησιακή αξία της τεχνολογίας σε πλού-
σιο γνωστικό κεφάλαιο. Η δυναμικότητα και η αλληλεπιδραστικότητα των εποικοδο-
μιστικών λογισμικών είναι ισχυροί, διαμεσολαβητικοί παράγοντες, ικανοί να προσδώ-
σουν στο καθημερινό μάθημα έναν παιγνιώδη χαρακτήρα και μια αίσθηση μαγείας. 
Αυτές οι παιδαγωγικές συνθήκες προσφέρουν δυνατότητες ύφανσης και ανάπτυξης ε-
νός ποιοτικού και παρωθητικού μαθησιακού περιβάλλοντος, στο οποίο θα εξασφαλί-
ζεται και θα επιβεβαιώνεται η διδακτική δυναμική των ΤΠΕ. Ως ένα ενδεικτικό παρά-
δειγμα μπορεί να αναφερθεί η δυναμική τροποποίηση, εντός ενός Δυναμικού Συστή-
ματος Γεωμετρίας, ενός ορθογωνίου, το οποίο παραμένει, ωστόσο, σταθερά ισοπερι-
μετρικό. Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν, με τα εργαλεία του Cabri Geometry, 
ένα τέτοιο ορθογώνιο ΑΒΓΔ και να μετρήσουν μέσω της εντολής «απόσταση και μή-
κος, αλλά και «εμβαδόν» την περίμετρο και το εμβαδόν του. Τα δυο αυτά μεγέθη εμ-
φανίζονται στην οθόνη (εικόνα 2, αριστερά).  

Εικόνα 7: Το τετράγωνο έχει το μέγιστο εμβαδό από τα ισοπεριμετρικά του ορθογώνια 

Κάθε τροποποίηση του ορθογωνίου επιστρέφει, αυτόματα κάθε φορά, στην οθόνη το 
νέο αριθμητικό δεδομένο μόνο του εμβαδού, αφού η περίμετρος παραμένει ίδια. Μέσω 
αυτού του δυναμικού μετασχηματισμού του ορθογωνίου, μπορεί να εντοπιστεί εκείνη 
η ειδική περίπτωση, κατά την οποία το ορθογώνιο αποκτά το μέγιστο εμβαδό. Μια 
απλή μέτρηση των πλευρών αυτού του ορθογωνίου με το μέγιστο εμβαδό αρκεί να 
αποκαλύψει ότι αυτό ισχύει μόνο, όταν το ορθογώνιο μετασχηματίζεται σε τετράγωνο 
(εικόνα 2, δεξιά). Ακόμη, μια τροποποίηση της περιμέτρου του ορθογωνίου και η επα-
νάληψη της παραπάνω βηματικής διαδικασίας προσφέρει απειρία ομοειδών περιπτώ-
σεων. Έτσι, οι μαθητές, μέσω επαγωγικών συμπερασμών αλλά και μέσω αυτής της 
αίσθησης μαγείας, που προσφέρουν τα Δυναμικά Περιβάλλοντα Γεωμετρίας, μπορεί 
να συναγάγουν ότι από όλα τα ισοπεριμετρικά ορθογώνια, το τετράγωνο έχει το μέγι-
στο εμβαδό.  

Τέλος, για λόγους αποθεραπείας και χαλάρωσης, μπορούν να εισαχθούν στο μενού των 
συναρπαστικών παρεμβάσεων, κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών, και μερικά 
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...μαθηματικά ανέκδοτα (αυτό από μόνο του μπορεί να θεωρηθεί... καταπληκτικό α-
νέκδοτο), που ίσως συμβάλλουν ως μαθησιακά και διδακτικά εφόδια και στην απομυ-
θοποίηση της δυσκαμψίας των Μαθηματικών και στη συμφιλίωση μαζί τους αλλά και 
στη δημιουργία μιας ευδαιμονικής ατμόσφαιρας στην τάξη. Είναι, μάλλον, παγιωμένη 
η αντίληψη της κοινής γνώμης ότι δε χωράει χιούμορ στα σκληρά και άγευστα Μαθη-
ματικά. Ιδού, όμως, μερικά αντιπαραδείγματα (Μαστρογιάννης, 2010):  
• Υπάρχουν μόνο 10 τύποι ανθρώπων στον κόσμο: Εκείνοι που καταλαβαίνουν το δυα-

δικό αριθμητικό σύστημα και εκείνοι, που δεν... το καταλαβαίνουν...!!! 
• Τι μπορεί να... λέει το μηδέν στο οκτώ; Ωωω!!! Τι ωραία Ζώνη!!! 
• Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων στον κόσμο: Εκείνοι, που μπορούν να μετρήσουν 

και... εκείνοι, που δεν μπορούν...!!! 
• Πώς μπορεί κάποιος να προσβάλλει ένα μαθηματικό; Μπορεί να του πει: «Ο εγκέ-

φαλός σας είναι μικρότερος από οποιοδήποτε ε>0»!!! 
• Άνθρωπος = τρώει + κοιμάται + εργάζεται + απολαμβάνει, Γάιδαρος = τρώει + 

κοιμάται. Άρα, Άνθρωπος = Γάιδαρος + εργάζεται + απολαμβάνει, δηλαδή Άνθρω-
πος - απολαμβάνει = Γάιδαρος + εργάζεται!!! Με άλλα λόγια ένας άνθρωπος, που 
δεν απολαμβάνει στη ζωή είναι ένας γάιδαρος που εργάζεται!!! 

• Ένα άπειρο πλήθος από μαθηματικούς μπαίνει σε ένα μπαρ. Ο πρώτος παραγγέλνει 
ένα ποτήρι βαρελίσια μπίρα, ο δεύτερος μισό ποτήρι, ο τρίτος ένα τέταρτο του ποτη-
ριού βαρελίσια μπίρα, ο τέταρτος ένα όγδοο του ποτηριού κ.ο.κ. «Κατάλαβα», λέει ο 
μπάρμαν και δίνει μια μπίρα στον πρώτο μαθηματικό, ενώ στους υπόλοιπους τους 
δίνει ένα γεμάτο ποτήρι, λέγοντάς τους «Κανονίστε τα»!!! (Ως γνωστό και από το 

Λύκειο ακόμη, το άπειρο άθροισμα 
1 1 1 1 1 ...
2 4 8 16 32

S = + + + + +  ισούται με 1). 

• Έστω ε<0 (Αυτό δεν είναι ανέκδοτο …αλλά μάλλον μια συσκευή ανίχνευσης μαθη-
ματικών. Αν ειπωθεί σε ένα πάρτι, εκείνοι, που θα γελάσουν, σίγουρα θα είναι μαθη-
ματικοί!!!). 

Συζήτηση, Συμπεράσματα, προτάσεις  

Ο κύριος στόχος των σχολικών Μαθηματικών είναι η παροχή σε όλους ανεξαιρέτως 
τους μαθητές εκείνων των χρήσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα εξυπηρετήσουν 
τις ανάγκες του σημερινού σκεπτόμενου πολίτη (Howson, 2003). Σε αυτή την ολιστική 
κατεύθυνση, περιστρέφονταν και οι βασικές ιδέες του σημαντικού Ολλανδού μαθημα-
τικού Hans Freudenthal, ο οποίος αρθρογραφούσε υπέρ της μαζικοποίησης της διδα-
σκαλίας των Μαθηματικών, πέραν οποιασδήποτε «ελιτοποίησης». Ο Freudenthal υπο-
στήριζε έντονα «τα Μαθηματικά για όλους», προσπαθώντας να τα καταστήσει προσιτά 
σε όλους (Μαστρογιάννης, 2010). 

Όπως τονίσθηκε, ωστόσο, στην παρούσα εργασία, αυτή η καθολικότητα και η ουσια-
στικότητα των σχολικών Μαθηματικών, για μια σειρά από λόγους, δεν έχει ακόμη α-
ναγνωρισθεί ούτε επιτευχθεί. Τα σχολικά Μαθηματικά δεν συνοδοιπορούν με την α-
ποδεκτικότητα και τη «δημοτικότητα» των «επιστημονικών» Μαθηματικών. Φυσικά, 
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οι πεποιθήσεις και οι στάσεις των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά και συνακό-
λουθα τα αποτελέσματα της μάθησης μπορεί να επηρεαστούν, κατά κύριο λόγο, από 
τις στάσεις των δασκάλων και τις σχέσεις τους με τους μαθητές τους αλλά και εξαιτίας 
των διαλαμβανόμενων διδακτικών μεθόδων (Yara, 2009; Kislenko, Grevholm & Lepik, 
2007). 

Σε κάθε περίπτωση, ένας επιμορφωμένος εκπαιδευτικός με τη θετική στάση του, απέ-
ναντι στα Μαθηματικά και τις ΤΠΕ, με τις πολλές ευκαιρίες του προς τους μαθητές για 
ανάπτυξη της συνεργατικότητας και κατασκευής της γνώσης μπορεί να «σπάσει τον 
πάγο», ώστε τα Μαθηματικά να αποκτήσουν πολλούς «οπαδούς» και να κερδηθεί ο 
εγγενής πλούτος, η ομορφιά, η πνευματική τέρψη και η ωφελιμότητά τους. Κατά αυτόν 
τον τρόπο, η δυσκολία, η περιθωριοποίηση, η αποδόμηση του λαϊκού και μαθητικού 
ερείσματος και ο αρνητισμός απέναντι στα Μαθηματικά ίσως αποτελέσει, σε εύθετο 
χρόνο, μακρινό σχολικό παρελθόν. Βέβαια, τα αφοπλιστικά λόγια (Simpson, & Sastry, 
2013) του Μαγυάρου μαθηματικού, πρωτοπόρου της τεχνολογίας John Louis von 
Neumann (1903-1957) μπορεί να συντροφεύουν και να καθοδηγούν όλες τις σχετικές 
προσπάθειες: «Εάν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι τα Μαθηματικά είναι απλά, είναι 
μόνο, επειδή δε συνειδητοποιούν πόσο η ζωή είναι περίπλοκη». 
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Συνδεόμενες οπτικές ενεργές αναπαραστάσεις: Σύνθεση, εφαρμογή και αξιολό-
γηση ενός Προγράμματος Σπουδών βασισμένο σε «δυναμικούς» μετασχηματι-

σμούς και αλληλεπιδραστικές τεχνικές 

Δρ. Πατσιομίτου Σταυρούλα  
Διδάκτορας Διδακτικής Μαθηματικών, Med Διδακτικής και Μεθοδολογίας Μαθηματι-

κών με χρήση Τ.Π.Ε. 
spatsiomitou@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα συζητηθεί η σύνθεση ενός Προγράμματος Σπουδών από τη 
δημιουργία «δυναμικών» υποθετικών μαθησιακών μονοπατιών που μπορούν να δη-
μιουργηθούν από εκπαιδευτικούς για μαθητές σε δυναμικά περιβάλλοντα (για παρά-
δειγμα περιβάλλον Moodle, περιβάλλον open eClass, πλατφόρμες ψηφιακών εργα-
λείων) με δυναμικά εργαλεία (π.χ. The Geometer’s Sketchpad, Geogebra) και έχουν 
αξιολογηθεί ως προς την εφαρμοσιμότητά τους στην τάξη. Η δημιουργία των μαθησια-
κών μονοπατιών στα Μαθηματικά μπορεί να γίνει με τη χρήση των Συνδεόμενων Ο-
πτικών Ενεργών Αναπαραστάσεων (Σ.Ο.Ε.Α.) σε λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας, α-
φού έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή τους είναι σημαντική για την ανάπτυξη της σκέψης 
των μαθητών. Η έννοια εξετάζεται αν μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλα γνωστικά 
πλαίσια μέσω ενός «Δυναμικού Διδακτικού Κύκλου», αφού όλες οι έννοιες έχουν νό-
ημα σε πραγματικό περιβάλλον και ο κόσμος αποτελεί την αφορμή για περαιτέρω διε-
ρεύνηση ενός φαινομένου. Μέσω της εργασίας προτείνεται ένα «Δυναμικό» Πρό-
γραμμα σπουδών βασισμένο σε μετασχηματισμούς και αλληλεπιδραστικές τεχνικές.  

Λέξεις-Κλειδιά: Υποθετικό Μαθησιακό Μονοπάτι, Δυναμικός Κύκλος, Δυναμικό 
Πρόγραμμα Σπουδών, Σ.Ο.Ε.Α..  

Εισαγωγή  
[…]το πρώτο μπορούμε να το ονομάσουμε γνώση, το δεύτερο διάνοια, το τρίτο πίστη, το τέ-
ταρτο εικασία και λαμβανόμενα μαζί τα δυο τελευταία να τα λέμε γνώμη, ενώ τα δυο πρώτα 
μαζί να τα λέμε νόηση και η μεν γνώμη έχει να κάνει με το γίγνεσθαι ενώ η νόηση έχει να 
κάνει με την ουσία. Και όπως σχετίζεται η ουσία με το γίγνεσθαι έτσι σχετίζεται η νόηση με τη 
γνώμη και όποια σχέση έχει η νόηση με τη γνώμη, έχει και η γνώση με την πίστη και η διάνοια 
με την εικασία […] 

(534α Πλάτωνος Πολιτεία, μετάφραση Ν. Μ. Σκουτερόπουλος) 

Ένας από τους σημαντικούς στόχους στην εκπαίδευση των μαθηματικών είναι: «να 
προσδιοριστούν τα επίπεδα κατανόησης και σκέψης των μαθητών […] και, αναλόγως, 
να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν τα προγράμματα σπουδών των μαθηματικών» 
(Harel, 2008, p. 488). Ένα Πρόγραμμα Σπουδών μπορεί να θεωρηθεί «ένα σχέδιο για 
μάθηση» (van den Akker, 1998 ό. αναφ. στο Zulkardi, 2002) των εννοιών. Η ανάπτυξη 
του Προγράμματος Σπουδών στην τάξη μέσω μιας κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης 
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εστιάζει στην ενεργητική μάθηση (Piaget, 1937), στην αλληλεπίδραση μεταξύ της ε-
μπειρίας και της νοητικής επεξεργασίας της γνώσης (Vygotsky, 1978), και στην ακο-
λουθιακή κατασκευή της γνώσης (Terwel, 1999).  

Ο σχεδιασμός ενός μαθησιακού μονοπατιού με Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπα-
ραστάσεις (Σ.Ο.Ε.Α.) στη Γεωμετρία (/Μαθηματικά), προϋποθέτει την πρόβλεψη τόσο 
(α) των δυναμικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση του όσο και (β) 
την ακολουθία του γνωστικού υλικού που θα αξιοποιηθεί μέσω δραστηριοτήτων και 
προβλημάτων. Τη διαμόρφωση με άλλα λόγια ενός «δυναμικού» υποθετικού μονοπα-
τιού (Patsiomitou, 2012, 2014) με Σ.Ο.Ε.Α., ώστε οι μαθητές να κατασκευάσουν νοη-
τικά συνδεόμενες αναπαραστάσεις, αναπτύσσοντας έτσι τη γεωμετρική σκέψη τους, ζή-
τημα που έχει συζητηθεί σε ελληνικά και διεθνή έγκριτα επιστημονικά συνέδρια και 
περιοδικά και επομένως συνιστά μια καινοτόμο παρέμβαση στο Πρόγραμμα Σπουδών 
(Πατσιομίτου, 2012α). 

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα (Πατσιομίτου, 2012α, β) η γνωστική ανάπτυξη ενός 
μαθητή εξαρτάται περισσότερο από το υποστηρικτικό υλικό και τις κατάλληλες παρεμβά-
σεις του εκπαιδευτικού (π.χ. ερωτήσεις σκαλωσιάς, δραστηριότητες κατασκευασμένες 
στο λογισμικό), δηλαδή τη σχεδίαση της διαδικασίας παράλληλα με τη χρήση κατάλ-
ληλων θεωριών μάθησης (Πατσιομίτου, 2006α, 2012α, σ.37). Ως προς το σχεδιασμό 
τους, οι δυναμικές αναπαραστάσεις βασίζονται στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων που 
προκαλούν τα διαφορετικά εργαλεία και οι εντολές του λογισμικού στους μαθητές. Έ-
τσι μπορεί να αξιοποιηθεί η «δυναμική σύνδεση» (automatic translation or 
“dynalinking”) (Ainsworth, 1999, p. 133), ώστε να «μειωθεί το γνωστικό φορτίο του 
μαθητή και να […] συγκεντρωθεί στις συνέπειες των ενεργειών τους». Κατά συνέπεια, 
ο σχεδιασμός ημιπροκατασκευασμένων δυναμικών ενεργών αναπαραστάσεων στο δυ-
ναμικό περιβάλλον του λογισμικού μπορεί να επιδράσει στον τρόπο με τον οποίο οι 
μαθητές οικοδομούν τις εσωτερικές αναπαραστάσεις για τις έννοιες και ειδικότερα στις 
μαθηματικές έννοιες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, είτε αυτές απευθύνονται 
στο μεμονωμένο μαθητή είτε στο μαθητή σε περιβάλλον συνεργασίας (π.χ. ομάδα συ-
νεργασίας, περιβάλλον τάξης). Η «δυναμική» επανεφεύρεση των εννοιών, δηλαδή η 
γνώση την οποία επανευφευρίσκουν οι μαθητές αλληλεπιδρώντας με τα τεχνουργή-
ματα (artifacts) που έχουν δημιουργηθεί στο περιβάλλον του λογισμικού δυναμικής 
γεωμετρίας, είναι «γνώση για την οποία είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι» (Gravemeijer & 
Terwel, 2000, p.786). Η «δυναμική» επανεφεύρεση (dynamic reinvention) (ενδεικτικά 
Patsiomitou, 2012, 2014; Πατσιομίτου, 2012α, 2015α) στα μαθηματικά επιβεβαιώνει 
ότι οι μαθητές μπορούν να αναπαράγουν πιστά μια επιστημονική δραστηριότητα που 
περιλαμβάνει την κατασκευή, τη διατύπωση και την απόδειξη εννοιών και θεωρημά-
των μέσω των δυναμικών ή αυθαίρετων ορισμών αλλά και των εννοιολογικών αποδει-
κτικών σχημάτων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ερευνητή δράσης (action researcher) 
στη διαμόρφωση της μαθηματικής συζήτησης και ειδικότερα στις ερωτήσεις παρέμβα-
σης είναι σημαντικός για τους μαθητές προκειμένου να αναπτύξουν τη γεωμετρική 
τους σκέψη.  
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Στη συνέχεια επισημαίνονται σημαντικά σημεία της εξέλιξης της έννοιας των 
Σ.Ο.Ε.Α., όπως και άλλων εννοιών των οποίων η εισαγωγή στη διεθνή αλληλογραφία 
κρίθηκε αναγκαία για να εξηγηθούν φαινόμενα της πειραματικής διαδικασίας με χρήση 
δυναμικού εργαλείου. Το κείμενο περιέχει σημαντικά αποσπάσματα διδακτικής μεθο-
δολογίας που με οδηγούσαν στη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης της, με γνώμονα 
την ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών.  

Τι είναι οι Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις: μια πορεία με γνώ-
μονα την ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών 

As you set out for Ithaka 
hope your road is a long one, 
full of adventure, full of discovery . . .[…] 
 
Keep Ithaka always in your mind 
Arriving there is what you’re destined for. 
But don’t hurry the journey at all. 
Better if it lasts for years, 
so you’re old by the time you reach the island 

,wealthy with all you’ve gained on the way,  
not expecting Ithaka to make you rich.[…] 

 
From Ithaka by C.P. Cavafy 

http://www.iccs.org.uk/wp-
content/thesis/phd-howe,caroline09.pdf 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, 
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. […] 
 
Πάντα στον νου σου να’ χεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου. 
 
Aλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει· 
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, 
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, 
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. […] 

 
Κ.Π. «Ιθάκη» Καβάφη, Ποιήματα (1896-1933) 
http://www.kavafis.gr/poems/ 
 

Ο όρος των Σ.Ο.Ε.Α. προέκυψε ως σύνθεση των επιμέρους όρων (Patsiomitou, 2010), 
οι οποίοι περιγράφουν το αποτέλεσμα των μετασχηματισμών οντοτήτων ή διαδικασιών 
δυναμικών αντικειμένων και του απευθείας χειρισμού των εννοιών στην οθόνη (Πα-
τσιομίτου, 2012α, σελ.186): 
• Συνδεόμενες: γιατί έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν αλλά δεν είναι κατ’ ανάγκη 

συνδεδεμένες.  
• Οπτικές: όπως όλα τα αντικείμενα ενός περιβάλλοντος λογισμικού δυναμικής γεω-

μετρίας είναι αναπαραστάσεις της οντότητας που αναπαριστούν. 
• Ενεργές: μια αναπαράσταση μπορεί να χαρακτηριστεί ενεργή όταν προκαλεί δράση, 

κίνηση ή αλλαγή γιατί είναι σε λειτουργία, σε επίδραση ή σε εξέλιξη. Οι δυναμικές 
αναπαραστάσεις μπορούν πάντοτε να είναι ενεργές αν προκαλέσουμε μια δράση επί 
αυτών, αλλά δεν είναι πάντοτε προκατασκευασμένες.  

Οι Σ.Ο.Ε.Α. συνιστούν ημι-προκατασκευασμένα δυναμικά διαγράμματα που μπορεί να 
συνδεθούν και γίνονται ενεργά σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη, δηλαδή δεν είναι 
περιορισμένα σε ενέργειες που «είναι προ-σχεδιασμένες από τον κατασκευαστή του 
σχεδίου κα περιορίζουν τις επιλογές του χρήστη» (Sinclair, 2001, p. 3).  

Σε μια ημιπροκατασκευασμένη δυναμική αναπαράσταση Σ.Ο.Ε.Α., οι αλλαγές που 
μπορεί ο μαθητής να προκαλέσει (π.χ διαγραφή τμήματος του και ανασύνθεσή του) θα 
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το επαναφέρουν στην ημιπροκατασκευασμένη μορφή του, ακόμα και αν χρησιμοποιη-
θεί διαφορετική ακολουθία εργαλείων, μέσω της οποίας και κατά την διάρκεια της ερ-
γαλειακής γένεσης οι μαθητές θα οικοδομήσουν πάνω στις γνώσεις τους, θα αναπτύ-
ξουν αφαιρετικές διαδικασίες σκέψης καθώς οι δάσκαλοι έχουν ένα καθοδηγητικό 
μέσο να αναστοχαστούν και να προσαρμόσουν τις ερωτήσεις σκαλωσιάς προς τους 
μαθητές τους.  

Δεν είναι, επομένως, ένα ετοιμοπαρασκευασμένο περιβάλλον που προέκυψε ως σύν-
θεση τεχνικών αμετάβλητων, αφού η σύνθεση του ιδίου περιβάλλοντος μπορεί να προ-
κύψει με τη σύνθεση και χρήση διαφορετικών εναλλακτικών αλληλεπιδραστικών τεχνι-
κών, οι οποίες όμως θα επιφέρουν το αποτέλεσμα που οδηγεί σε μα λύση, χωρίς να 
περιορίζει τον τρόπο εργαλειακής αποκωδικοποίησης των μαθητών.  

 

(Patsiomitou, 2008a, 2012; Πατσιομίτου, 2012α, 2015α, 2016) 

Για παράδειγμα, η διαγραφή ενός σημείου --ενδεχομένως-- να διαγράψει τα υπόλοιπα 
εξαρτώμενα αντικείμενα από αυτό με συνέπεια να μην λειτουργεί η δραστηριότητα. 
Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα μιας συντακτικά και σημασιολογικά διαφορετικής 
αναδόμησης ή ανασύνθεσης του συγκεκριμένου σημείου, αφού κάθε σημείο μιας ευ-
θείας θα έχει τις ίδιες ιδιότητες. Επομένως, η διαγραφή του σημείου αυτού δεν συνε-
πάγεται μια αλλαγή στη δυναμική αναπαράσταση η οποία προέρχεται/ είναι αποτέλε-
σμα μιας διαφορετικής επίλυσης ή λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης, ή ως αφετηρία μια 
διαφορετικής ιδέας με διαφορετικό τρόπο από τον ήδη παραγόμενο από τον/την δη-
μιουργό των Σ.Ο.Ε.Α.. Ακόμα, η σύνθεση του διαγράμματος για την κατασκευή του 
ίσου και καθέτου τμήματος μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της σύνθεσης των ερ-
γαλείων κύκλου, καθέτου, απόκρυψης. Από αυτή την άποψη ο χρήστης δεν είναι πε-
ριορισμένος ως προς την ακολουθία των εργαλείων που θα ακολουθήσει προκειμένου 
να εμφανίσει το αποτέλεσμα στην οθόνη, αφού η δράση επί της δυναμικής αναπαρά-
στασης αφήνει αναλλοίωτη την/τις ιδιότητες των ευθυγράμμων τμημάτων (καθετότητα 
και ισότητα). 

Οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια 
περιέχουν σημαντικά ευρήματα, εξελίσσοντας τη μελέτη ένα βήμα κάθε φορά (ενδει-
κτικά αναφέρονται Patsiomitou, 2007, 2008 a, b,c,d, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
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2014; Patsiomitou & Koleza, 2008, 2009; Patsiomitou & Emvalotis, 200a, b, c, d, 
2010a, b; Patsiomitou, Barkatsas & Emvalotis, 2010; Πατσιομίτου, 2008,2009α, β, γ, 
δ, 2011, 2012α,β,γ, 2015α, β, γ, 2016; Πατσιομίτου & Κολέζα, 2008; Πατσιομίτου & 
Εμβαλωτής, 2009α ,β, 2010 α, β, γ, 2011α, β; Πατσιομίτου, Εμβαλωτής & Μπαρκά-
τσας, 2010).  

 

Εικόνα 1: Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την παρουσίαση της εργασίας «Does the 
Building and transforming on LVAR modes impact students way of thinking?», στο 

PME33, Θεσσαλονίκη. 

Για παράδειγμα, στην εργασία «Composing and testing a DG Research based curricu-
lum designed to develop students geometrical thinking” (Patsiomitou & Emvalotis, 
2009d) αναφέρονται τα εξής:  

«One of the researchers (S.P) conceived and applied a re-conceptualized, research-
based DG curriculum using Geometer's Sketchpad (Jackiw, 1991) environment as part 
of her dissertation, which is still in progress. She was responsible for the choice of 
activities, for session planning and student assessment. The study investigated a hypo-
thetical learning path which sought to raise the students van Hiele levels. It was drawn 
up and implemented in the following way: phases connected with the structuring of the 
conceptual content and the order in which the interaction techniques of the software 
were introduced, both of which were made progressively more difficult during the 
course of the instruction. The DG curriculum featured four strands: 1) students build 
figures with an emphasis on the ?construction? menu2) students build figures through 
symmetry with an emphasis on the «transform» menu 3) the exploration of open ended 
problems, aiming to help students investigate problems employing and consolidating 
the tools and meanings acquired in the two previous faces; 4) building and transform-
ing semi predesigned Linking Visual Active Representations (LVAR)-- a combination 
of different transformational processes using software’s interaction techniques-- for the 
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investigation of their impact on students? cognitive processes with regard to the con-
jecturing and proving processes depending on their level». 

(ό.α. στο PME34: “The development of students’ geometrical thinking through a DGS 
reinvention process”, Patsiomitou & Emvalotis, 2010b, p.34) 

Η εξέλιξη της μελέτης με οδήγησε στην ανάγκη να διατυπώσω και άλλες έννοιες αφού 
οι ήδη υπάρχουσες στη διεθνή θεωρητική υποδομή των δυναμικών αναπαραστάσεων 
δεν επαρκούσαν για την περιγραφή των φαινομένων που παρατηρούσα, όπως: τις έν-
νοιες θεωρητικό/πειραματικό σύρσιμο, δυναμικό σημείο (dynamic point) -δυναμικό 
τμήμα (dynamic segment) -παραμετρικό τμήμα (parametrical segment) -δυναμικές έν-
νοιες (dynamic meanings, dynamic proposals), εργαλειακή αποκωδικοποίηση (instru-
mental decoding), εργαλειακά εμπόδια (instrumental obstacles) στο «35th Conference 
of the International Group for the Psychology of Mathematics Education» (PME35) 
που διεξήχθη στην Άγκυρα το «Theoretical dragging: A non-linguistic warrant leading 
to dynamic propositions». (Patsiomitou, 2011).  
Για την περιγραφή των διαδικασιών αναμόρφωσα το μοντέλο Toulmin σε ψευδό-μο-
ντέλο Toulmin (Patsiomitou, 2011, 2012, 2014; Πατσιομίτου, 2011, 2012α, 2015α, β, 
γ), ώστε να ερμηνεύσω τη χρήση των εργαλείων ως μορφή εγγύησης στη διαδικασία 
σύλληψης εννοιών (εννοιολόγησης) (conceptualization) και απόδειξης (Patsiomitou, 
2012), με το οποίο θα ερμηνεύονταν οι δυναμικές προτάσεις. Για παράδειγμα, το δε-
δομένο μπορεί να είναι ένα στοιχείο ή αντικείμενο του διαγράμματος και η εγγύηση 
ένα εργαλείο ή μια εντολή που διασφαλίζει το αποτέλεσμα που είναι ο ισχυρισμός.  

Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις (Σ.Ο.Ε.Α.) 
(Linking Visual Active Representations) (LVAR)  

Patsiomitou, 2008a; Πατσιομίτου, 
2008 

Patsiomitou & Koleza, 2008 
Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις (Σ.Ο.Ε.Α.) 
(Linking Visual Active Representations) (LVAR)-αναδιατύ-
πωση της έννοιας  

Patsiomitou, 2012; Πατσιομίτου, 
2012a, b 

Ανακλαστική Οπτική Αντίδραση (Reflective Visual Reac-
tion)  

Patsiomitou, 2008a; Patsiomitou & 
Koleza, 2008 

Ανακλαστική Οπτική Αντίδραση (Reflective Visual Reac-
tion) 

Patsiomitou, 2012; Πατσιομίτου, 
2012a 

Σχεδίαση και ορολογία φάσεων Σ.Ο.Ε.Α. Patsiomitou, 2008b;Πατσιομίτου, 
2012β 

Συνοπτική περιγραφή των πέντε φάσεων των Σ.Ο.Ε.Α. Patsiomitou & Emvalotis, 2009b 

“Οικονομία” και “κατάχρηση” στη χρήση εργαλείων 
(Economy & catachresis) 

Patsiomitou & Emvalotis, 2009c 

Αναδιαμόρφωση του διαγράμματος της Teppo (1991) Patsiomitou, Barkatsas & Emvalo-
tis, 2010 

Θεωρητικό και πειραματικό σύρσιμο  Patsiomitou, 2011, 2012, 2014; Πα-
τσιομίτου, 2011, 2012α, 2015 

Δυναμικό σημείο-Δυναμικό τμήμα-Παραμετρικό τμήμα-Δυ-
ναμικές έννοιες,(dynamic point, dynamic segment, dynamic 

Patsiomitou, 2011, 2012, 2014; Πα-
τσιομίτου, 2011, 2012α, 2015α, β 
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meanings, dynamic proposals) 
Εργαλειακή αποκωδικοποίηση, Εργαλειακά εμπόδια 
(instrumental decoding , instrumental obstacle) 

(Patsiomitou, 2011, 2012, 2014; Πα-
τσιομίτου, 2011, 2012α, 2015α, β) 

Σειριακή, λεκτική κατανόηση και θεσιακή κατανόηση της 
λειτουργίας των εργαλείων 

(Patsiomitou, 2011, 2012, 2014; Πα-
τσιομίτου, 2011, 2012α, 2015α, β) 

Αναπροσαρμογή του διαγράμματος των Christiansen and 
Walther ( 1986, p.247) 

(Πατσιομίτου, Εμβαλωτής, & 
Μπαρκάτσας, 2010) 

Προσαρμογή στο «σπίτι των τετραπλεύρων» (Graumann’s 
house of quadrilaterals) 

Patsiomitou, 2012; Πατσιομίτου, 
2012α, 2015α, β 

Δυναμικό Υποθετικό Μαθησιακό μονοπάτι (Dynamic Hypo-
thetical Learning Path)  

Patsiomitou, 2012 

Προσαρμογή της κατηγοριοποίησης του Battista (2007)  Patsiomitou, 2013 
Δυναμικός Διδακτικός κύκλος (Dynamic Didactic circle) Patsiomitou, 2014; Πατσιομίτου, 

2015α, β 
Πίνακας 1: Δυναμικές έννοιες (Πατσιομίτου, 2012α) 

 
Ανακλαστική Οπτική Αντίδραση (ΑΟΑ) (Reflective Visual Reaction) (RVR) (ενδει-
κτικά Patsiomitou, 2008a, b, 2010; Πατσιομίτου, 2012α). Δηλαδή, είναι εκείνη η αντί-
δραση του μαθητή που είναι βασισμένη στον αναστοχαστικό τρόπο σκέψης και προέρ-
χεται από την αλληλεπίδραση με τις Σ.Ο.Ε.Α. στο λογισμικό, διευκολύνοντας έτσι την 
κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και την επίλυση των προβλημάτων. 
Αυθαίρετος οικονομικός ορισμός (Πατσιομίτου, 2012α) είναι ο διαφορετικός, εναλ-
λακτικός αλλά σωστός ορισμός για την ίδια έννοια που περιέχει τα επαρκή και ανα-
γκαία στοιχεία για να θεωρείται ο ορισμός πλήρης.  
Δυναμικός (Αντιληπτικός) ή εμπειρικός ορισμός (Πατσιομίτου, 2012α) είναι ο τύπος 
του ορισμού που οι μαθητές αναπτύσσουν όταν αλληλεπιδρούν με το δυναμικό διά-
γραμμα και περιέχει συνδυασμό άτυπων και τυπικών εκφράσεων. 
Εργαλειακή αποκωδικοποίηση (Patsiomitou, 2011; Πατσιομίτου, 2011, Πατσιομί-
του, 2012α), η ικανότητα να αποκωδικοποιεί ο μαθητής/ χρήστης τις νοητικές του ει-
κόνες με τη χρήση των εργαλείων, η οποία βασίζεται στη γνωστική ανάλυση του γεω-
μετρικού σχήματος (Duval, 1995). 
Θεωρητικό σύρσιμο (Patsiomitou, 2011; Πατσιομίτου, 2011; Πατσιομίτου, 2012α): 
όταν ο μαθητής στοχεύει να καταστήσει το σχέδιο που είναι στην οθόνη σχήμα ή όταν 
μετασχηματίζει με πρόθεση ένα σχέδιο ώστε να αποκτήσει κάποιες πρόσθετες ιδιότη-
τες.  
Πειραματικό σύρσιμο (Patsiomitou, 2011; Πατσιομίτου, 2011; Πατσιομίτου, 2012α): 
όταν ο μαθητής διερευνά αν το σχήμα πληροί ορισμένες ιδιότητες ή αν η τροποποίηση 
(ανατοποθέτηση ή αλλαγή προσανατολισμού ή οπτική μετατροπή) του σχήματος οδη-
γεί στην κατασκευή ενός άλλου σχήματος. 
Λεκτική κατανόηση της επιλογής των αντικειμένων (Patsiomitou, 2011, 2012; Πα-
τσιομίτου, 2011, 2012α): ο μαθητής διατυπώνει σε άτυπη ή τυπική δήλωση ποια αντι-
κείμενα (εργαλεία, πρωτότυπα του λογισμικού) θα επιλέξει.  
Σειριακή κατανόηση της επιλογής των αντικειμένων(Patsiomitou, 2011, 2012; Πα-
τσιομίτου, 2011, 2012α): ο μαθητής έχει κατανοήσει την σειρά επιλογής των αντικει-
μένων (για παράδειγμα όταν ένας μαθητής επιθυμεί να περιστρέψει ένα ευθύγραμμο 
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τμήμα ως προς σημείο Ο, πρέπει να επιλέξει αρχικά το σημείο Ο με διπλό κλικ και στη 
συνέχεια το ευθύγραμμο τμήμα).  
Θεσιακή κατανόηση(Patsiomitou, 2011, 2012; Πατσιομίτου, 2011, 2012α): όταν ε-
φαρμόζει την επιλογή των αντικειμένων με κατάλληλη ακολουθία ακόμα και αν υπάρ-
χει διαφορετικός προσανατολισμός των επιλεγόμενων αντικειμένων. 
Δυναμική γλώσσα: η γλώσσα του μαθητή διαμορφώνεται για να συμπεριλάβει την 
γλώσσα που χρησιμοποιούμε στο λογισμικό. 

O «Δυναμικός» Διδακτικός κύκλος των Μαθηματικών 

O «Διδακτικός κύκλος των Μαθηματικών» είναι ένας εννοιολογικός όρος/ (ή εννοιο-
λογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε) που περιγράφει τη σχέση της γνώσης και του σχε-
διασμού του δασκάλου με την αλληλεπίδραση του δασκάλου με τους μαθητές.  

 
Εικόνα 2. Δυναμικός Διδακτικός Κύκλος των Μαθηματικών για τη μελέτη σε ένα δυνα-
μικό υποθετικό μαθησιακό μονοπάτι με χρήση Σ.Ο.Ε.Α. (ενδεικτικά, Patsiomitou, 2014, 

p.35; Πατσιομίτου, 2015β, σελ.82). 
 

Οι τρεις κύριες συνιστώσες του μαθηματικού διδακτικού κύκλου σύμφωνα με τον 
Simon (1995) είναι:  

• η αξιολόγηση του τι γνωρίζουν οι μαθητές ·  
• ο προσδιορισμός του μαθησιακού και διδακτικού στόχου και των μαθηματικών εν-

νοιών καθώς και η υπόθεση ενός μονοπατιού μέσω του οποίου οι μαθητές πρόκειται 
να κατανοήσουν την έννοια ·  
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• η σχεδίαση, που βασίζεται τόσο στις ίδιες τις γνώσεις του δασκάλου για το αντικεί-
μενο όσο και στη γνώση του για την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, για τη δη-
μιουργία ενός υποθετικού μαθησιακού μονοπατιού και την εφαρμογή των δραστηριο-
τήτων στην τάξη. Στο τέλος αυτού του βήματος ο κύκλος συνεχίζει ξανά με το πρώτο 
βήμα (p.136). 

Η ανάλυση των διδακτικών δράσεων και η ανάπτυξη του Διδακτικού κύκλου των Μα-
θηματικών με οδήγησε να αναπροσαρμόσω το διάγραμμα που έχει δημιουργηθεί από 
τον Simon (1995, p.136), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η χρήση της τεχνολογίας στον 
διδακτικό κύκλο, καθώς και η έννοια των Σ.Ο.Ε.Α. σε σχέση με την αξιολόγηση των 
επιπέδων των μαθητών με τη θεωρία van Hiele (Εικόνα 2) (Πατσιομίτου, 2015β, 2016).  

Η κατασκευή του αριθμού π μέσα από μια διαθεματική κοινωνικοπολιτισμική 
διαδικασία: περιήγηση στη Νέα Υόρκη και το μουσείο Cuggenheim 

 
«Philosophy is written in this grand book –I mean universe - which stands continuously open to 

our gaze, but which cannot be understood unless one first learns to comprehend the language in 
which it is written. It is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, 
circles and other geometric figures without which it is humanly impossible to understand a single 
word of it; without these, one is wandering about in a dark labyrinth.» - Galileo (1623) 

Μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον ένα μάθημα γεωγραφίας για όλους τους μαθητές; 
Μπορούν οι εικόνες να βοηθήσουν τους μαθητές (1) να ανακαλέσουν πληροφορίες οι 
οποίες είναι δύσκολες στην απομνημόνευσή τους, (2) να συνδέσουν έννοιες, όπως τη 
γεωφυσική θέση μιας πόλης με την κοινωνικοπολιτισμική δομή και ανάπτυξή της;  

 

Εικόνα 3,4: Ηνωμένες Πολιτείες και σύνδεση με την εμφάνιση περισσότερων λεπτομε-
ρειών. 

Πώς μπορεί να προκύψει μια διαθεματική σύνδεση της γεωγραφίας με άλλες επιστήμες 
όπως μαθηματικά, ιστορία; Πώς εξελίσσεται η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση λόγω 
της οπτικοποίησης συνδεόμενων αναπαραστάσεων στο Google_Earth (:λογισμικό πλο-
ήγησης σε όλο τον πλανήτη και δυνατότητα σύνδεσης με δορυφορικές εικόνες), 
Google.com (:μηχανή αναζήτησης), Facebook.com (:μέσο κοινωνικής δικτύωσης) και 
λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας (π.χ. The Geometer’s Sketchpad)? Η περιγραφή των 
παραδειγμάτων στη συνέχεια θεωρητικά στηρίζεται στο «Δυναμικό Διδακτικό κύκλο 
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των μαθηματικών» (Dynamic Mathematics Teaching Cycle) (Simon, 1995; Patsiomi-
tou, 2014). 

Στην γραμμή αναζήτησης του λογισμικού Google_Earth πληκτρολογούμε την περιοχή 
που θέλουμε να διερευνήσουμε (π.χ Ηνωμένες Πολιτείες). Η εικονική γη περιστρέφε-
ται και σταματά στη θέση, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε τη θέση των ΗΠΑ στο 
χάρτη της Αμερικής και τους ωκεανούς από τους οποίους περιστοιχίζεται. Επομένως, 
αρχικά οι μαθητές αποκτούν μια σφαιρική εικόνα της γεωφυσικής θέσης των ΗΠΑ 
στον παγκόσμιο χάρτη. Στην εικόνα 3-4 προσεγγίζουμε τις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο προσέγγισης ή απομάκρυνσης από την περιοχή αναζήτησης. Στόχος μας είναι 
να διερευνήσουμε τις Πολιτείες, κάνοντας zoom. Έτσι οι μαθητές μπορούν να σχημα-
τίσουν μια αρχική εικόνα για το πλήθος και τη γεωγραφική θέση των διαφορετικών 
πολιτειών από τις οποίες απαρτίζονται οι ΗΠΑ αλλά και την έκτασή τους οπτικά, απα-
ντώντας σε ερωτήσεις σκαλωσιάς π.χ., πόσες είναι οι πολιτείες και ποια η θέση τους 
στο χάρτη, κ.λ.π. Στην εικόνα 5-6 διαδοχικά εμφανίζονται οι πρωτεύουσες των Πολι-
τειών και οι σημαντικότερες πόλεις της κάθε μιας. Έτσι οι μαθητές μπορούν να σχη-
ματίσουν μια εικόνα για τη θέση κάθε πόλης στο χάρτη, των οδικών διαδρομών που τις 
συνδέουν και λεπτομέρειες ως προς τις οδικές διαδρομές και την ονομασία τους. Ε-
στιάζουμε την προσοχή μας σε μια πόλη π.χ το Lexington. Μπορούμε να παρατηρή-
σουμε την πόλη και να εξετάσουμε τη σύνδεση της με τις κοντινότερες πόλεις και γε-
νικότερα να εστιάσουμε και ειδικεύσουμε την προσοχή μας σε ένα σημείο του χάρτη.  

 
Εικόνα 5, 6: Λεπτομέρειες ως προς τις οδικές διαδρομές, την ονομασία του. Εστίαση σε 

μια πόλη π.χ Lexington. 

Σε διαδοχικές εικόνες (α) εμφανίζονται λεπτομέρειες αναφορικά με την πόλη 
Lexington. (π.χ της θέσης του αεροδρομίου, του σιδηροδρομικού σταθμού αλλά και 
των ονομάτων κάποιων κτιρίων) (β) εμφανίζονται τα οικοδομικά τετράγωνα και τα 
σημαντικά κτίρια και ιδρύματα (π.χ University of Kentucky, Eastern State Hospital). 
Οι μαθητές μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις σχετικές με την ρυμοτόμηση της πόλης, 
το πράσινο και τα πάρκα. Μια προσέγγιση στο Πανεπιστήμιο του Kentucky, δίνει 
στους μαθητές τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την κάτοψη των κτιρίων καθώς και το 
σχήμα της κάτοψης, τη θέση και προσανατολισμό του πλησιέστερου πάρκου. Οι μα-
θητές μπορούν να οδηγηθούν σταδιακά σε συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα: όλα 
τα μέρη του κόσμου αποτελούνται από βουνά και πεδιάδες, είναι διαχωρισμένα σε μι-
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κρότερα κράτη τα οποία έχουν κάποια πρωτεύουσα, οι πόλεις είναι σημεία οδικών κόμ-
βων και η ζωή στις πόλεις ενδεχομένως να μη διαφέρει από τη ζωή στην Αθήνα ή 
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. 

 

Εικόνα 7,8: Προσέγγιση στη Νέα Υόρκη. 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να συ-
νεχιστεί με μια άλλη πόλη των 
ΗΠΑ περισσότερο γνωστή και, 
ενδεχομένως, με περισσότερο 
πολιτισμικό ενδιαφέρον: τη Νέα 
Υόρκη. Στις εικόνες 7-8 παρου-
σιάζεται η θέση της Ν.Υ στις 
Η.Π.Α καθώς εμφανίζονται και 
γνωστές συνοικίες από τον κινη-
ματογράφο, όπως Brooklyn, 
New Jersey, Astoria κλπ.  

Στην εικόνα 9-10 πλησιάζοντας, διαβάζουμε ονόματα διάσημων οδών και γεφυρών από 
τον κινηματογράφο (π.χ Broadway, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge) και επιχειρούμε 
την κάθοδο προς τη λεωφόρο Broadway. Ερωτήσεις κοινωνιολογικού περιεχομένου ό-
πως: (α) πώς είναι τα κτίρια εκεί, ποια είδη αυτοκινήτων κυκλοφορούν, πώς είναι ο κό-
σμος που περπατά στους δρόμους, ποιες είναι οι ενδυματολογικές του προτιμήσεις, υπο-
κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών για περαιτέρω διερεύνηση. 

 
Εικόνα 9,10: Προσέγγιση στην πόλη 

Στη συνέχεια (Εικόνα 11) εστιάζουμε στο μουσείο Cuggenheim. Ενδιαφέρον προκαλεί 
από μαθηματικής απόψεως η κάτοψη του κτιρίου. Η αντιγραφή και επικόλληση της εικό-
νας στο λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad (Εικόνα 11, 12) μπορεί 
να οδηγήσει σε σχετικές ερωτήσεις γεωμετρίας, επιλύοντας ένα πρόβλημα πραγματικού 
πλαισίου (π.χ ποιο είδος κανονικού πολυγώνου αναπαριστά η κάτοψη του μουσείου, ποιες 
είναι οι πραγματικές διαστάσεις αυτού, πώς συσχετίζεται το είδος του πολυγώνου στο 
εσωτερικό με το είδος του πολυγώνου στο εξωτερικό του κτιρίου κ.λ.π).  
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Εικόνα 11: Κάτοψη του μουσείου 
Cuggenheim και αποτύπωση της εικόνας 
στο λογισμικό Geometer’s 
Sketchpadv4,5. 

 

Εικόνα 12: Διαμόρφωση κανονικών πολυ-
γώνων στο λογισμικό Geometer’s Sketchpad 
v4,5 και συσχέτιση με την έννοια του κύκλου 
και του αριθμού π. 

Με κατάλληλες ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν την 
έννοια του κύκλου με την προσέγγιση από κανονικά πολύγωνα εγγεγραμμένα ή περιγε-
γραμμένα σ’ αυτόν και τη χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας, το οποίο θα αποδει-
κνύει οπτικά την διαδικασία και θα υπολογίζει με μεγάλη προσέγγιση τον αριθμό π (Πα-
τσιομίτου, 2005, 2006α,γ, 2007β, 2009α, 2016). Με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε και 
στη συνέχεια του άρθρου.  

Κατασκευή του αριθμού π: Την ιδέα να συνδέσω την κατασκευή του αριθμού π, ως 
προσεγγιστική-οριακή διαδικασία μέσω κανονικών πολυγώνων που είναι εγγεγραμμένα 
(ή περιγεγραμμένα σε έναν κύκλο) στο λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s 
Sketchpad, έχω παρουσιάσει σε συνέδρια με διαφορετικούς τρόπους, όπως και τον υπο-
λογισμό του μήκους και εμβαδού κύκλου (Πατσιομίτου, 2005, 2006γ, σελ.502-514; Πα-
τσιομίτου, 2007β, σελ.59-68). Σχετική διαδικασία κατασκευής παραμετρικών εγγεγραμ-
μένων κανονικών πολυγώνων που οδηγούν στην πινακοποίηση των λόγων «μήκος κύ-
κλου /διάμετρο κύκλου», και στον αριθμό π περιέχεται στη μονογραφία «Μαθαίνω Μα-
θηματικά με το Geometer’s Sketchpad» (Πατσιομίτου, 2009α, σελ. 200-208). Ομοίως, 
ενδιαφέρουσες διαδικασίες για την κατασκευή του π παρέχονται με χρήση άλλων μέσων 
(βλ. σχετικές αναφορές στο Πατσιομίτου, 2016, σελ. 3587).  

Η κατασκευή του κανονικού παραμετρικού ν-γωνου είναι απλή και περιγράφεται ως α-
κολούθως: Σε ένα νέο αρχείο GSPv4 /5 κατασκευάζουμε ένα κύκλο και τοποθετούμε ένα 
σημείο επάνω στην περιφέρειά του. Κατασκευάζουμε παράμετρο ν=5 (τυχαίος αριθμός 
που εκφράζει τον αριθμό των πλευρών του κανονικού πολυγώνου) και γωνία φ= 360ο /ν, 
επιλέγοντας την παράμετρο ν. Επιλέγουμε το σημείο πάνω στον κύκλο και το περιστρέ-
φουμε ως προς κέντρο Ο και γωνία ίση με την φ. Επιλέγουμε το σημείο Α και μέσω της 
διαδικασίας «Επανάληψης» στο μενού «Μετασχηματισμοί» το αποτυπώνουμε σε σημείο 
Α΄, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη (Εικόνες 13, 14, 15, 16). Επιλέγουμε την παράμετρο 
και το σημείο (+) από το πληκτρολόγιο και αυξάνουμε τις επαναλήψεις πάνω στον κύκλο. 
Στη συνέχεια κατασκευάζουμε πίνακα και με επιλογή της παραμέτρου ν και του πίνακα 
οδηγούμαστε σε υπολογισμούς που προκύπτουν για τις διαδοχικές τιμές του ν. Θα μπο-
ρούσαμε να διαπιστώσουμε με μια πρώτη ματιά ότι: 
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• Το μέτρο της κεντρικής γωνίας συνεχώς μειώνεται. 
• Το μέτρο της γωνίας του ν-γώνου συνεχώς αυξάνεται. 
• Η ακτίνα του κύκλου, και επομένως και η διάμετρος, συνεχώς αυξάνεται. 
• Το μήκος και το εμβαδόν του κύκλου συνεχώς αυξάνονται. 
• Ο λόγος περίμετρος ν-γώνου/διάμετρος αυξάνεται και σταθεροποιείται στο 3,14…. 

  
Εικόνα 13: Κατασκευάζουμε παράμετρο 
ν 

Εικόνα 14: Αποτυπώνουμε το σημείο Α 
στο Α΄ 

  

 
Εικόνα 15: Εφαρμόζουμε τη διαδικασία 
επανάληψης 

Εικόνα 16: Αυξάνουμε τις επαναλήψεις 
(ή τις μειώνουμε) σε σχέση με την 
παράμετρο ν  

Οι μαθητές είναι σημαντικό να σκεφθούν και να απαντήσουν τις ερωτήσεις: Είναι αυτή 
η τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη; Μήπως αυξάνεται συνεχώς; Εξαρτάται από την 
μεταβολή της τιμής της παραμέτρου, δηλαδή του αριθμού των πλευρών του ν-γώνου; 
Μπορούμε να συνεχίσουμε τους πειραματισμούς και να διαπιστώσουμε ότι ο αριθμός π 
παίρνει μια τιμή περίπου ίση με 3,14. Το ίδιο παρατηρείται και στην περίπτωση που κα-
τασκευάσουμε περιγεγραμμένα παραμετρικά κανονικά πολύγωνα στον ίδιο κύκλο και πι-
νακοποιήσουμε τα αποτελέσματα.  
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Εικόνα 17: Προσέγγιση του μήκους του κύκλου και του αριθμού π στο Geometer’s 

Sketchpad (Πατσιομίτου2006γ, 2007β, 2009α) 

Η «δυναμική επανεφεύρεση» της έννοιας του αριθμού π αναδεικνύει μια σημαντική λει-
τουργία του λογισμικού και «εξελίσσει» τη διδακτική προσέγγιση της έννοιας, αφού μπο-
ρεί να δειχθεί οπτικά η διαδικασία υπολογισμού του αριθμού π, πράγμα που είναι ανέφι-
κτο με στατικά μέσα. H διαδικασία προσέγγισης του π μέσω των παραμετρικών κανονι-
κών πολυγώνων έχει διδαχθεί στην τάξη σε μαθητές και φοιτητές του Μαθηματικού Τμή-
ματος ΕΚΠΑ, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης (ενδεικτικά αναφέρεται η 
έκθεση της Άννας-Μαρίας Μποσμαλή, 2012, σελ. 18) (https://www.academia.edu/3554518/Αναλυ-

τική_έκθεση_ πεπραγμένων_1) και του Δημήτρη Πετρολιάγκη (2014, σελ. 57-58) 
(http://www.academia.edu/3554894/Αναλυτική_έκθεση_ πεπραγμένων_3). Για πρώτη φορά η διδακτική προσέγ-
γιση του αριθμού π διδάχθηκε τη σχολική χρονιά 2005-06 και παρουσιάστηκε από τους 
μαθητές σε υποδειγματική διδασκαλία που έγινε στο 2ο Γυμνάσιο Ν.Φιλαδέλφειας (σε 
συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο κο Μανωλόπουλο και τον διευθυντή του σχολείου 
κο Αλαφάκη). Αυτό που είναι σημαντικό για τα παιδιά, είναι να εμπλακούν τα ίδια 
στην διαδικασία κατασκευής σχημάτων στο λογισμικό με δικούς τους πρωτότυπους 
τρόπους (Πατσιομίτου, 2016, σελ.3587) 
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«Δυναμικό» Πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε μετασχηματισμούς και αλληλεπι-
δραστικές τεχνικές 

 “Grau, teuer Freund, ist alle Theorie Und grün des Lebens golden Baum“ (“Γκρίζα, ακριβέ μου φίλε 
είναι κάθε θεωρία και πράσινο της ζωής το χρυσό δέντρο ”) 

Μεφιστοφελής , Faust I, Goethe (2038f)  

Στόχος της ενότητας είναι να σκιαγραφήσει την αρχική ιδέα ενός αναμορφωμένου Προ-
γράμματος σπουδών βασισμένο σε μετασχηματισμούς και fractals, χωρίς την ανατροπή 
του υπάρχοντος. Σύμφωνα με τον Klein (1896) «η γεωμετρία πρέπει να εξεταστεί ως με-
λέτη των ιδιοτήτων του χώρου που είναι αμετάβλητες κάτω από ένα σύνολο μετασχημα-
τισμών». Οι μετασχηματισμοί είναι αμφιμονοσήμαντες συναρτήσεις αφού: α) κάθε ση-
μείο στο αρχικό αντικείμενο έχει ένα μοναδικό σημείο είδωλο και β) κάθε σημείο στο 
είδωλο-αντικείμενο είναι το είδωλο μόνο ενός σημείου (Coxford & Usiskin, 1975, p. 1).  

Η Ευκλείδεια Γεωμετρία ασχολείται με τη μελέτη των σχημάτων στο επίπεδο και το 
χώρο, τα οποία σχηματίζονται από γραμμές (ευθείες και καμπύλες) και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να δώσει γεωμετρικό νόημα σε έννοιες που εμπεριέχουν το άπειρο, όπως οι δια-
κλαδώσεις του κεραυνού, ενός πνεύμονα ή των αιμοφόρων αγγείων. Από την άλλη, η 
λέξη «άπειρο» αποτελεί τη λέξη κλειδί για την ανάπτυξη αντιληπτικής κατανόησης των 
φαινομένων που παρατηρούνται στον κόσμο που μας περιβάλλει.  

Η έννοια της αυτοομοιότητας επίσης περιγράφει ένα αντικείμενο, όταν καθένα από τα 
μέρη που το συνιστούν είναι και σμίκρυνσή ή μεγέθυνσή του, δηλαδή αντίγραφο του. 
Και ενώ τα στοιχεία της παραδοσιακής Ευκλείδειας Γεωμετρίας, όπως η ευθεία, ο κύ-
κλος, η σφαίρα είναι ορατά και επεξεργάσιμα, τα στοιχεία της Fractal γεωμετρίας είναι 
αλγόριθμοι που μπορούν να μετασχηματιστούν μέσα σε σχήματα μόνο με τη βοήθεια 
των υπολογιστών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Mandelbrot στην εισαγωγή του 
βιβλίου του “Fractals for the classroom»: 

«Θα ξεκινήσουμε με την παρατήρηση ότι τα πειραματικά μαθηματικά δεν συνεπάγονται την 
κατάργηση των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Τα εφαρμοσμένα μαθηματικά έχουν ήδη διαχω-
ριστεί από τις φυσικές επιστήμες και ως εκ τούτου από το πείραμα. […]Αλλά τα πειραματικά 
μαθηματικά εμβάλλουν το πείραμα στον πυρήνα των μαθηματικών [και] υπογραμμίζουν την 
[…] ουσιαστική διάκριση […] μεταξύ του μαθηματικού γεγονότος και της μαθηματικής απόδει-
ξης. […] Κάτι που απεύχομαι είναι η αντικατάσταση της απόδειξης με απλές εικόνες. […] Αυτές 
οι εικόνες έχουν ήδη καταδείξει εκπληκτική δύναμη να βοηθήσουν τόσο τη μαθηματική από-
δειξη όσο και τη φυσική επιστήμη. […Όμως,] οι πειραματικοί και θεωρητικοί φυσικοί σπανίως 
ζουν σε τέλεια αρμονία, αλλά γνωρίζουν ότι συνυπάρχουν, μόνον όταν ο ένας ακούει τον άλλον 
ή με άλλα λόγια όταν αλληλεπιδρούν. Στα μαθηματικά η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική: 
Έχει υπάρξει μια μακροχρόνια ιστορία σύγκρουσης, […] 

«Fractals and the Rebirth of Experimental Mathematics», Benoit Mandelbrot 
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Εικόνα 18: Ομαδοσυνεργαστική και επιτεύγματα των μαθητών ως προς τη δημιουργία 
fractals και πλατωνικών στερεών με χρήση μετασχηματισμών σε στατικά ή δυναμικά 

μέσα (Όμιλος 2013-14) 
Σκοπός του «Δυναμικού» Προγράμματος Σπουδών που προτείνεται μέσω της παρού-
σας εργασίας, είναι να δώσει την δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με σύγ-
χρονα και παραδοσιακά εργαλεία για την κατασκευή μαθηματικών εννοιών, καθώς ε-
πίσης να εμπλακούν στην κατασκευή ή αναμόρφωση διδακτικών ακολουθιών που βα-
σίζονται σε μετασχηματισμούς στο επίπεδο και στο χώρο. Το αναμορφωνόμενο Πρό-
γραμμα Σπουδών είναι βασισμένο σε διδασκαλίες που διεξήχθησαν κατά τις σχολικές 
χρονιές 2011-12, 2012-13, 2013-14 στους Ομίλους μαθηματικών με ανάλογη θεματική, 
της οποίας είχα την ευθύνη, αλλά και στην έρευνα που είχα διεξάγει κατά τα συγγραφή 
της διπλωματικής μου εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Πα-
τσιομίτου, 2005; Patsiomitou, 2007). Το υλικό περιέχεται εξ ολοκλήρου στη μονογρα-
φία «Μαθαίνω Μαθηματικά με το Geometer’s Sketchpad» (Πατσιομίτου, 2009), η ο-
ποία έχει γραφεί με χρήση Σ.Ο.Ε.Α. Αξιοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης 
των μαθησιακών μονοπατιών κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά, αλλά και παραδο-
σιακά εργαλεία όπως ο κανόνας και ο διαβήτης.  

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, παράλληλα με το Πρόγραμμα σπουδών της τάξης τους: 
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(α) να διερευνήσουν με διαφορετικά εργαλεία σε στατικά και δυναμικά μέσα τις μαθη-
ματικές έννοιες (β) να κατανοήσουν και να συνδέσουν έννοιες των Μαθηματικών για 
τις οποίες έχουν πληροφορηθεί στην τάξη ή μέσω του διαδικτύου (π.χ Fractals-σπείρες, 
μετασχηματισμούς --όπως ανάκλαση, περιστροφή, μεταφορά-- επιστρώσεις επιπέδου, 
θέματα από την Ιστορία των Μαθηματικών κλπ). Η γεωμετρία μετασχηματισμών των 
μικρόκοσμων έχει βασιστεί στον ορισμό της γεωμετρίας του Klein, σύμφωνα με τον 
οποίο οι ιδιότητες των γεωμετρικών αντικειμένων παραμένουν αμετάβλητες.  

Οι δομές στο αναμορφωμένο Π.Σ. παρουσιάζονται με τρόπους που διευκολύνουν τη 
διαισθητική κατανόηση και επαναπροσδιορίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως το 
σχήμα της έννοιας. Ο Polya (1954) επισημαίνει την ανάγκη χρησιμοποίησης διαισθη-
τικών (επαν-) εφευρετικών μεθόδων στην λύση προβλημάτων. Η διαίσθηση, επομένως, 
είναι πολύ σημαντική για τη μάθηση και η καλλιέργειά της θα πρέπει να είναι ένας από 
τους βασικούς σκοπούς της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Σύμφωνα με την θεωρία 
gestalt ο ανθρώπινος νους ερμηνεύει τα δεδομένα των αισθήσεων με βάση συγκεκρι-
μένες οργανωτικές αρχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι το άθροισμα των ερεθισμάτων που 
εκλαμβάνουμε δημιουργεί το προϊόν της ανθρώπινης αντίληψης. 

Το γενικότερο πνεύμα αποσκοπεί στη διερεύνηση ενός άλλου τρόπου παρουσίασης εν-
νοιών, καθώς και την ενσωμάτωση καλών πρακτικών για ανανέωση και εμπλουτισμό 
των αναλυτικών προγραμμάτων με ενδιαφέροντα, διασκεδαστικά και προκλητικά θέ-
ματα των μαθηματικών σε επίπεδο όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου. Για 
περισσότερη ενημέρωση παρατίθενται ενδεικτικοί σύνδεσμοι (links) στη βιβλιογρα-
φία.  

Επομένως, συγκεντρωτικά οι παιδαγωγικής και διδακτικής φύσεως στόχοι που διερευ-
νώνται/(-νήθηκαν) στις δραστηριότητες είναι οι ακόλουθοι :  

• Μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν την οπτικοποίηση των εννοιών και να 
συνδέσουν πολλαπλές ενεργές δυναμικές αναπαραστάσεις (Σ.Ο.Ε.Α.) με αναπαρα-
στάσεις στο φυσικό περιβάλλον;  

• Μπορούν οι μαθητές να οδηγηθούν να αναπτύξουν έναν τρόπο σκέψης, να 
διατυπώσουν εικασίες, να τις ελέγξουν και να πειραματιστούν με σκοπό τη λήψη 
συμπερασμάτων;  

• Μπορούν οι μαθητές να υπερβούν τα εμπόδια (γνωστικά, εννοιολογικά) που 
συναντάμε στις γεωμετρικές/αλγεβρικές έννοιες και να τα αντικαταστήσουν με 
νέα γνώση; 

• Μπορούν οι μαθητές να προσεγγίσουν έννοιες όπως το άπειρο, ως αποτέλε-
σμα μιας «άπειρης» διαδικασίας ;  

• Μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν τις έννοιες σε ατομικό και συλλογικό ε-
πίπεδο, να αναγνωρίσουν τις ικανότητες κάθε μέλους της ομάδας και να αναπτύ-
ξουν τις έννοιες σε ένα κοινωνικό πλαίσιο κοινότητας μάθησης; 

• Μπορούν οι μαθητές να κατασκευάσουν τα γέφυρες που συνδέουν τη εμπειρία 
με την αφαίρεση, τον εμπειρικό τρόπο μάθησης με τον παραγωγικό;  
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Ένα απόσπασμα του αναμορφωμένου Π.Σ. παρέχεται στη συνέχεια: 
 
…………………………………………………………………………………. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Ο δρόμος προς το άπειρο: τα fractals από τον Ζήνωνα τον Ελεάτη στον 
Benoit Mandelbrot. (Εισαγωγική ιστορική συνοπτική επισκόπηση) 

• Τι είναι τα φράκταλς (fractals); Ποιες είναι οι ιδιότητες των fractals αντικειμένων;  
• Τι είναι η αυτοομοιότητα; Πώς και που εκδηλώνεται η αυτοομοιότητα στη φύση; 

Παραδείγματα fractals στη φύση. 
• Η έννοια της διάστασης στην Ευκλείδεια γεωμετρία- Η έννοια της κλασματικής 

διάστασης.  
• Παρουσίαση των μαθηματικών fractals: το τρίγωνο του Sierpinski (ή Sierpinski 

Sieve), το Χαλί του Sierpinski (Sierpinski Carpet), το Σφουγγάρι του Menger, η 
Χιονονιφάδα του Koch (Koch Snowflake)  

…………………………………………………………………………………. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Επιστρώσεις επιπέδου (tessellations) 
 

• Τι είναι οι επιστρώσεις επιπέδου (πλακοστρώσεις); 
• Κατασκευές κανονικών πολυγώνων 
• Πλακοστρώσεις με κανονικά πολύγωνα 
• Κατασκευές fractals στο επίπεδο – στατικά 
• Κατασκευές fractals σε λογισμικά–(π.χ.δυναμικής γεωμετρίας κλπ.) 
• Επαναληπτικές διαδικασίες και υπολογισμοί. Περίμετροι και εμβαδά των σχημά-

των fractal. Ακολουθία, όριο, άθροισμα ν πρώτων όρων, άθροισμα απείρων όρων 
γεωμετρικής προόδου. 

…………………………………………………………………………………. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Ομοιότητα και αυτοομοιότητα 
 

• Μετασχηματισμοί (περιστροφή, ανάκλαση, μεταφορά) Συντεταγμένες αντικειμέ-
νων. Φύλλα αξιολόγησης. Εφαρμογές των μετασχηματισμών σε πλακοστρώσεις 
στο λογισμικό και σε περιβάλλον χαρτιού –μολυβιού.  

• Ομοιότητες και διαφορές με τις έννοιες της κεντρικής και αξονικής συμμετρίας 
που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

• Επαναλαμβανόμενες πλακοστρώσεις- Αυτοόμοιες πλακοστρώσεις (π.χ reptiles). Οι 
μετασχηματισμοί των πεντόμινος για την κατασκευή πλακοστρώσεων. Κατα-
σκευές και υπολογισμοί πλευρών, εμβαδών των τεμαχίων tans των tangram σε 
στατικά και δυναμικά μέσα. 

• Κατασκευές αναπτυγμάτων πολυέδρων. 
• Πλατωνικά στερεά. Κατασκευές. 
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…………………………………………………………………………………. 

 

Εικόνα 19: Πίνακας υπολογισμού των εμβαδών των 12 πρώτων όρων της φθίνουσας 
γεωμετρικής προόδου σε σπείρα Baravelle  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Σπείρες 

• Τι είναι οι σπείρες; 
• Κατασκευή σπείρας Baravelle. Υπολογισμοί πλευρών, περιμέτρων, εμβαδών, ά-

θροισμα απείρων όρων γεωμετρικής προόδου  
• O αριθμός φ- Η ακoλουθία Fibonacci- Χρυσά ορθογώνια 
• Χρυσή σπείρα, Σπείρα Fibonacci 
• Το τρίγωνο του Pascal- Οι αλγεβρικές ταυτότητες 

………………………………………………………………………………. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η:Κανονικά πολύγωνα 

• Κατασκευές κανονικών πολυγώνων εγγεγραμμένων/περιγεγραμμένων σε κύκλο  
• Ο αριθμός π  

…………………………………………………………………………………. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η: Πυθαγόρειο θεώρημα 
• Πυθαγόρειο θεώρημα –αντίστροφο του 
• Κατασκευή fractal δέντρου του Πυθαγόρα –υπολογισμοί πλευρών διαδοχικών 

τριγώνων και τετραγώνων κλπ. 

 …………………………………………………………………………………. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η: Πραγματικά προβλήματα 
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• Πραγματικά προβλήματα με fractal αντικείμενα 
• Κατασκευές αναπτυγμάτων Πλατωνικών και Αρχιμήδειων στερεών. 
• Ανακεφαλαιωτικές δραστηριότητες. Κατασκευές σύνθετων χαρταετών από τους 

μαθητές 
• Κατασκευή τρισδιάσταστης μοντελοποίησης. 

…………………………………………………………………………………. 
 

 

Εικόνα 20: Σύνθεση δημιουργιών των μαθητών στους Ομίλους για τα fractals  

Η ιδέα επίλυσης προβλημάτων πραγματικού πλαισίου έχει επισημανθεί από τους ερευ-
νητές (ενδεικτικά, Burkhardt, 1981; Pierce & Stacey, 2009) ως σημαντική για την ενί-
σχυση της κατανόησης και μάθησης των μαθηματικών εννοιών. Από την άλλη, είναι 
γνωστό ότι η εφαρμογή των Μαθηματικών για να λύσουμε καταστάσεις προβλημάτων 
του πραγματικού κόσμου είναι σύνθετη διαδικασία που περικλείει έναν αριθμό φάσεων 
η οποία περιγράφεται από τους Corte, Verschaffel & Greer (2000): κατανόηση της κα-
τάστασης που περιγράφεται, κατασκευή μαθηματικού μοντέλου, εργασία στο μαθηματικό 
μοντέλο, ερμηνεία των αποτελεσμάτων στο πραγματικό περιβάλλον, αξιολόγηση του α-
ποτελέσματος (p.71). 

Η διαδικασία μοντελοποίησης ενός fractal (π.χ του τριγώνου Sierpinski εξελίσσεται σε 
διαφορετικές φάσεις (Πατσιομίτου, 2013): (α) Κατανόηση της έννοιας των fractal α-
ντικειμένων και διερεύνηση ενός τριγώνου Sierpinski μέσα από εικόνες στο διαδίκτυο. 
(β) Μοντελοποίηση ενός τριγώνου Sierpinski στο επίπεδο στο περιβάλλον χαρτιού –
μολυβιού και διαπίστωση της αδυναμίας να προχωρήσουν στο εσωτερικό του σχήμα-
τος με επαναληπτικές διαδικασίες.(γ) Κατασκευή ενός τριγώνου ισοπλεύρου, των μέ-
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σων και στη συνέχεια αποθήκευση ως προσαρμοσμένο εργαλείο (custom tool) του λο-
γισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad.(Πατσιομίτου, 2007). (δ) Κα-
τασκευή ενός τριγώνου Sierpinski στο δυναμικό περιβάλλον και με τη βοήθεια διαδρα-
στικού πίνακα, με εφαρμογή του προσαρμοσμένου εργαλείου.(ε) Κατασκευή και επα-
νάληψη της διαδικασίας στο εργαστήριο με υλικά μέσα (χαρτόνι, ψαλίδι, κόλλα και 
γεωμετρικά όργανα).(στ) Επανάληψη της δομής του αρχικού τριγώνου Sierpinski, ώ-
στε να μοντελοποιηθεί η δομή του σχήματος στο επίπεδο (Εικόνα 22). 

 

 
Εικόνα 21: Μερική σύνθεση εννοιών του αναμορφωμένου Π.Σ. 

 

Δυσκολία συνάντησαν οι μαθητές όχι μόνο στην κατασκευή του προσαρμ. εργαλείου 
και την εφαρμογή του, αλλά και στην εφαρμογή της ορθής διαδικασίας για τη δομή του 
τελικού σχήματος του τριγώνου Sierpinski στον προαύλιο χώρο του σχολείου.  

Αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε μιας πολλαπλής μορφής μοντελοποίηση. Δη-
λαδή, (α) τη μοντελοποίηση από την εικόνα του διαδικτύου στο στατικό μέσο, (β) από 
τη νοητική εικόνα που είχαν σχηματίσει στο δυναμικό περιβάλλον ως αποκωδικοποί-
ηση στο πραγματικό περιβάλλον με χρήση υλικών μέσων. Όλες αυτές οι διαδικασίες 
οδήγησαν τους μαθητές να κατασκευάσουν στο νου τους συνδεόμενες οπτικές αναπα-
ραστάσεις λόγω της αλληλεπίδρασης με τις συνδεόμενες οπτικές ενεργές αναπαραστά-
σεις (Patsiomitou, 2008 a, b, 2010, 2011, 2012) του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας 
οι οποίες τους οδήγησαν στην ανάπτυξη της ικανότητας δομικής ανάλυσης των σχη-
μάτων και στην αποκωδικοποίηση της νοητικής τους εικόνας σε πραγματική. 
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Εικόνα 22: Ομαδοσυνεργατική και μοντελοποίηση του Sierpinski με χρήση στατικών 
και δυναμικών μέσων 

Αναφορικά με τις γεωμετρικές γνώσεις που ένας μαθητής μπορεί να διδαχθεί για την 
κατασκευή του σχήματος με χρήση fractals και μετασχηματισμών, (σύμφωνα με το 
ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών), είναι μεταξύ άλλων: οι πράξεις και υπολο-
γισμοί ευθ. τμημάτων, οι συγκρίσεις και υπολογισμοί γωνιών, οι έννοιες οι σχετικές με 
τον κύκλο, οι συγκρίσεις τριγώνων και πολυγώνων, οι υπολογισμοί μηκών τμημάτων 
και περιμέτρων, οι ισότητες σχημάτων (τριγώνων, πολυγώνων), οι ομοιότητες σχημά-
των, οι ιδιότητες της συμμετρίας των σχημάτων ως προς άξονα και ως προς σημείο, οι 
ιδιότητες των βασικών τετραπλεύρων και του κέντρων ενός τριγώνου, η ιεραρχία τε-
τραπλεύρων, οι ιδιότητες των αναλογιών για τον υπολογισμό των λόγων των τμημά-
των, το θεώρημα Θαλή και το αντίστροφο του, το Πυθαγόρειο θεώρημα και το αντί-
στροφο του, τα θεωρήματα εγγεγραμμένων γωνιών, τα θεωρήματα κανονικών πολυ-
γώνων, το λόγο των εμβαδών σε σχέση με τον λόγο ομοιότητας των πλευρών κλπ.  

Αναφορικά με τις αλγεβρικές γνώσεις είναι οι: κλίμακες μετρήσεων, κλάσματα, δεκα-
δικοί αριθμοί και συσχέτιση των τριών μορφών αναπαραστάσεων των ρητών αριθμών, 
στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών, λόγοι, αναλογίες, υπολογισμοί αλγεβρικών πα-
ραστάσεων, ακολουθίες, γεωμετρική πρόοδος, δυνάμεις, εκθετικές συναρτήσεις, όρια, 
σειρές, όριο ακολουθίας, γραφικές παραστάσεις με την διαδικασία της αποτύπωσης 
αποτελεσμάτων, απειροελάχιστα , έννοια του απείρου και του κ.α  
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Εικόνα 23: Σύνθεση δημιουργιών των μαθητών στους Ομίλους για τα fractals 

Συζήτηση 

Η «μοντελοποίηση μέσω Σ.Ο.Ε.Α. σε δυναμικό περιβάλλον» μπορεί να ‘φέρει’ οποιο-
δήποτε αντικείμενο προς μελέτη στην τάξη. Από την άλλη, ένα τεχνολογικό εργαλείο 
είναι σημαντικό όπως και ο σχεδιασμός τεχνουργημάτων με αυτό, όταν τα αποτελέ-
σματα στη διδακτική χρήση μπορούν να γενικευθούν και να επαναληφθούν σε οποια-
δήποτε ομάδα μαθητών, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλλά και σε οποιοδήποτε 
θεματικό πλαίσιο (Πατσιομίτου, 2012β; Patsiomitou, 2014).  

Η έρευνα για την ενδεχόμενη μεταβολή της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
σε γνωστικά αντικείμενα, όταν μπορούν να επεξεργαστούν ημιπροκατασκευασμένες 
δυναμικές αναπαραστάσεις Σ.Ο.Ε.Α. με χρήση μιας πλατφόρμας, δεν έχει γίνει ακόμα 
γνωστή. Στον επίλογο της διδακτορικής μου διατριβής διατύπωσα τη άποψή μου για 
την αξιοποίηση των Σ.Ο.Ε.Α. μέσα από ένα περιβάλλον μιας επίσημης πλατφόρμας 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις επιφυλάξεις μου για 
τη «μη ορθή» χρήση της έννοιας (Πατσιομίτου, 2012α, 2015α, 2016). Η σύνδεση με-
ταξύ των δυο χώρων, του αναπαριστώμενου και του αναπαριστώντος, μπορεί να δη-
μιουργήσει εμπλοκές στους μαθητές καθότι δεν έχουν την δυνατότητα του ελέγχου της 
πληροφορίας που έρχεται από τον αναπαριστώντα χώρο (Mesquita, 1998). Σε γενικές 
γραμμές το όλο ζήτημα έχει σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο -
δηλαδή τα φυσικά αντικείμενα- (μη συνειδητά), και πως τα συγκρίνουμε νοητικά (συ-
νειδητά) με θεωρητικά κατασκευάσματα της γεωμετρίας με στόχο την αναπαράσταση 
τους. Από την άλλη, η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών επιτυγχάνεται 
μέσω της μαθηματικής συζήτησης σε ακολουθιακές δράσεις: εφαρμογή των δραστη-
ριοτήτων, αποτελεσματική διδασκαλία και έρευνα στους μαθητές, διερεύνηση της γνώ-
σης τους η οποία οδηγεί σε ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού για την αναμόρφωση 
των δραστηριοτήτων.  
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Ως προς τη σχεδίαση δραστηριοτήτων με Σ.Ο.Ε.Α.: Η γνώση των υποστηρικτικών 
μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάς επιτρέ-
πει να επιλέξουμε ανάμεσα σε τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία αποτελούν εξωτερικά 
αναπαραστατικά συστήματα. Η έρευνα με Σ.Ο.Ε.Α. έχει αποδείξει την ανάπτυξη της 
σκέψης των μαθητών. Μια εκτενέστερη μελέτη της επίδρασης των Σ.Ο.Ε.Α. με περισ-
σότερους μαθητές αλλά και σε αλληλεπίδραση με διαφορετικούς ερευνητές θα διαφο-
ροποιούσε τις παραμέτρους της μελέτης και θα ενίσχυε την εγκυρότητα της θεωρίας. 
Η μελέτη θα μπορούσε να συμπεριλάβει και φοιτητές Πανεπιστημίων ή Παιδαγωγικών 
Σχολών, ώστε να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα της μελέτης με Σ.Ο.Ε.Α. στην κατα-
νόηση των γεωμετρικών εννοιών, στην εννοιολογική και διαδικαστική οικοδόμηση της 
γνώσης καθώς και στην ανάπτυξη αφαιρετικών ικανοτήτων των φοιτητών. Είναι ευνό-
ητο ότι πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα:  

• Θα αλλάξει η κατανόηση των μαθητών/σπουδαστών με την εφαρμογή της 
Σ.Ο.Ε.Α. πλατφόρμας μιας διδακτικής ενότητας ενός γνωστικού αντικειμένου;  

• Μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν δικές τους αναπαραστάσεις στα αντικεί-
μενα αυτά συνδεδεμένες εννοιολογικά και διαδικαστικά;  

• Θα ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών που θα χειρί-
ζονται μια διαμορφωμένη με Σ.Ο.Ε.Α. πλατφόρμα, αναστοχαζόμενοι πάνω στις 
γνώσεις τους;  

Τέλος, θα συμφωνήσω με τον Battista (2007) αναφορικά με το δύσκολο έργο προσδιο-
ρισμού των γνωστικών διαδικασιών που διέπουν τα επίπεδα van Hiele. Για να επιτευ-
χθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα αυτό είναι σημαντικό για τα μαθηματικά, ερευνη-
τές της εκπαίδευσης να λάβουν σοβαρά υπόψη την εργασία των ερευνητών σε άλλους 
τομείς, όπως γνωστική επιστήμη (cognitive science) και νευροεπιστήμη 
(neuroscience). Αυτή η έρευνα μπορεί να ενισχύσει με πολύτιμη διορατικότητα τους 
ερευνητές ώστε να διαχειριστούν αυτές τις διαδικασίες που είναι δύσκολο να παρατη-
ρηθούν (Battista, 2007, pp.858-859). Ωστόσο είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις έ-
ρευνες σ’ αυτόν το ζωτικής σημασίας τομέα έρευνας, με μαθησιακά μονοπάτια κατα-
σκευασμένα από παιδιά, ώστε μέσω των συνδεόμενων οπτικών αναπαραστάσεων που 
θα παραχθούν από αυτά, να ερμηνεύσουμε πως κατασκευάζουν νόημα για τις γεωμε-
τρικές έννοιες.  

Επίλογος: Η απόκτηση ενός διδακτορικού τίτλου μοιάζει με το ταξίδι του Οδυσσέα προς 
την Ιθάκη. Ταξιδεύεις μόνος στα βαθιά νερά ενός άγνωστου ωκεανού, χωρίς πυξίδα... Ο 
στόχος σου είναι να φτάσεις στον προορισμό σου. Να ανακαλύψεις νέους δρόμους… Δυ-
σκολίες, εμπόδια, νύχτες σκοτεινές αφέγγαρες κάνουν το ταξίδι σου πιο συναρπαστικό. 
Δεν ξέρεις ποιες διαδρομές θα ακολουθήσεις, μπορεί και να χαθείς στο δρόμο. Δεν περι-
μένεις να πλουτίσεις …Έχεις στο νου σου μόνο το φτάσιμο…Και όταν, επιτέλους, φτάσεις 
ξεχνάς κάθε ταλαιπωρία…. 
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Υλοποιώντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ΕΠΑ.Λ. Παρατη-
ρήσεις και διαπιστώσεις για την παιδαγωγική διάσταση ενός «μη μαθήματος» 

Ασπασία Παπαναστασίου 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

Δρ κλασικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ., 
aspa_papanastasiou@yahoo.com 

     Περίληψη 

Ήδη από τα σπάργανά της, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση έθεσε υπό αμφισβήτηση καθιερωμένες παιδαγωγικές αρχές του παραδοσια-
κού σχολείου, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
Έτσι, απέναντι στην παθητική μετάδοση της γνώσης πρότεινε την προώθηση της ενερ-
γού συμμετοχής των μαθητών και τη βιωματική μάθηση, στις ιεραρχικές μορφές επι-
κοινωνίας αντέτεινε τη συνεργασία μαθητή-εκπαιδευτικού και των μαθητών μεταξύ 
τους, ενώ στην επιστημονική κατάτμηση και εξειδίκευση εισηγήθηκε την εισαγωγή 
μιας διεπιστημονικής παιδαγωγικής για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.  

Μπορεί, όμως, να αλλάξει η φυσιογνωμία και η ποιότητα του προσφερόμενου παιδα-
γωγικού έργου και η καθημερινότητα της διδακτικής πρακτικής στο σχολείο, ακολου-
θώντας τις βασικές αρχές και πρακτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, γνωστές 
από παλιά, αλλά δύσκολα εφαρμόσιμες; Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει η 
παρούσα εισήγηση, με όχημα παρατηρήσεων και διαπιστώσεων το πρόγραμμα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-13 στο 1ο 
ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής με θέμα: «Τα ύδατα των Αθηνών στο χθες και στο σήμερα 
και το Μητροπολιτικό Δίκτυο». Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να εξεταστεί τι προσ-
δοκούν οι μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που συχνά προέρχονται από μη 
προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Περιβαλ-
λοντικής Eκπαίδευσης και πώς βιώνουν τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες, συμπε-
ριλαμβανομένης και της μελέτης πεδίου, της επίσκεψης δηλαδή στον χώρο του περι-
βαλλοντικού ενδιαφέροντος του προγράμματός τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση- ΕΠΑ.Λ- περιβαλλοντικές δραστηριό-
τητες – μελέτη πεδίου 

     Εισαγωγή 

Υποστηρίζεται ευρέως πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνιστά μια «αγωγή του πο-
λίτη» (Giordan & Souchon, 1992), καθώς επιδιώκει τη διαμόρφωση πολιτών με ενεργή 
συμμετοχή στην κοινωνία και υπεύθυνες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο πε-
ριβάλλον. Θεωρούμε, λοιπόν, πως η περιβαλλοντική εκπαιδευση μπορεί να παίξει έναν 
σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης παιδιών με προβλήματα, ό-
πως είναι κατεξοχήν οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. 
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Οριοθέτηση της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.) 

Η Π.Ε. αποτελεί δημιούργημα των αλλεπάλληλων διεθνών διασκέψεων και των συνε-
δρίων που συγκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 με θέμα τα κρίσιμα 
περιβαλλοντικά ζητήματα υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, UNESCO). Οι 
διασκέψεις αυτές απαντούσαν στις εκπεφρασμένες ανησυχίες των ειδικών, αλλά και 
των απλών πολιτών για το διαρκώς υποβαθμιζόμενο περιβάλλον, τα συνεχώς οξυνό-
μενα περιβαλλοντικά προβλήματα και γενικά την αγωνία για την τύχη της ανθρωπότη-
τας. Η Π.Ε. oρίστηκε από την UNESCO στη διάσκεψη του Τμπίλισι της Σοβιετικής 
Ένωσης (14-26 Οκτώβρη 1977) σαν «…ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα ικανό να δια-
μορφώσει συνειδητούς πολίτες με γνώσεις, ευαισθησία, φαντασία και επίγνωση των 
σχέσεων που τους συνδέουν με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, έτοιμους να 
προτείνουν λύσεις και να συμμετέχουν στη λήψη και στην εκτέλεση αποφάσεων» (Κο-
μπατσιάρη, 1989. Παπαδημητρίου, 1989. Περάκη & Κωστάκος, 1992. Φλογαΐτη, 2006. 
Unesco, 1977. Womersley, 1980). 

 Έκτοτε, η Π.Ε. έχει ενταχθεί, με διαφορετικούς τρόπους, στα εκπαιδευτικά συστήματα 
των περισσοτέρων χωρών (Παπαδημητρίου, 1998. Thomé, 1991), ενώ στη χώρα μας 
θεσμοθετήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 ως μέρος των προγραμμάτων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λιαράκου, 2002. Βασάλα, 2011). 

Για να επιτύχει, όμως, όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν, θα πρέπει η Π.Ε. σαν μια 
παιδευτική διαδικασία, να μην αρκείται σε επιφανειακή θεώρηση των πραγμάτων, 
αλλά να αναλύει κατά το δυνατόν σε βάθος τα φαινόμενα και να προτείνει λύσεις που 
θα αντιμετωπίζουν ριζικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα (Παπαδημητρίου, 1989. Πε-
ράκη & Κωστάκος, 1992. Γεωργόπουλος, 2005). 

    Μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και Π.Ε. 

Από την εμπειρία σε μεγάλο βαθμό, αλλά και από τα βιβλιογραφικά στοιχεία σε μικρό-
τερο, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως στις μέρες μας τα ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν σαν 
ένα λύκειο «δεύτερης ευκαιρίας» για μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις, παρά τον 
αρχικό τους σχεδιασμό που ήταν η σύνδεση θεωρίας και πράξης, γνώσης και παραγω-
γής. Οι μαθητές που φοιτούν σ’ αυτά προέρχονται στην πλειονότητά τους από χαμηλά 
εισοδηματικά κοινωνικά στρώματα, με γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, αρκετοί 
μαθητές είναι αλλοδαποί και έχουν πολλά προβλήματα μαθησιακά, ψυχοκοινωνικά 
(βιαιότητα, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, ανωριμότητα) και οικογενειακά. Η 
αυτοεκτίμησή τους είναι χαμηλή και συχνά κατά τη διάρκεια του μαθήματος εκδηλώ-
νουν παραβατικές συμπεριφορές που επιφέρουν ποινές, ανάλογα με τα όρια ανοχής του 
κάθε διδάσκοντα. Από την άλλη, όμως, είναι συνήθως ειλικρινείς και φιλότιμοι και 
αναγνωρίζουν το δίκιο του καθηγητή που τους τιμωρεί (Παπαναστασίου, 2014: 145. 
Παπαναστασίου, 2015:88. Χατζηαναστασίου, 2001. Χατζηαναστασίου, 2011). 
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Οι μαθητές, λοιπόν, αυτοί αντιμετωπίζουν με πολύ θετική διάθεση τα προγράμματα 
Π.Ε. και επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτά. Παράδοξο; Φαίνεται πως η Π.Ε. ικα-
νοποιεί κάποιες ανεκπλήρωτες προσδοκίες τους. Για παράδειγμα, οι σχέσεις μαθητών 
– καθηγητών που συνεργάζονται στα προγράμματα Π.Ε. γίνεται πιο ζεστή και φιλική 
και ο ρόλος του καθηγητή ως συντονιστή των δράσεων, ο οποίος στοχεύει στο να κα-
ταστήσει τους μαθητές ικανούς να μαθαίνουν και χωρίς αυτόν, είναι πιο συμπαθής και 
αποδεκτός. Επίσης χαροποιεί το γεγονός ότι η Π.Ε. δεν υποβάλλει τις δραστηριότητες 
της σε αξιολογικό έλεγχο με την έννοια της βαθμολογίας, γι’ αυτό κι ο πιο αδύνατος 
μαθητής μπορεί να εκφραστεί και να ενεργήσει πιο ελεύθερα (Λιαράκου, 2002. Φλο-
γαΐτη, 2006). 

 Μεθοδολογικές αρχές της Π.Ε. 

Εξάλλου, βασικές μεθοδολογικές αρχές των προγραμμάτων Π.Ε. είναι η συνερευνη-
τική εργασία των μελών της ομάδας, η επιτόπια έρευνα και η διεπιστημονική προσέγ-
γιση του θέματος- χωρίς να είναι εξαντλητική (Ευσταθίου, 1993. Λιαράκου, 2002. 
Sauvé, 1994). Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. έχουν μια πολύτιμη ευκαιρία για πνευματική 
και συναισθηματική συμμετοχή και επιβεβαίωση (δεν είναι μόνοι τους, ανήκουν σε μια 
ομάδα), και για συμπάθεια στο μοίρασμα των ανησυχιών και των προβληματισμών 
τους. Επιπλέον, μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες μαθαίνουν να επωφελούνται 
από τις εμπειρίες των άλλων, να συνυπάρχουν επιδεικνύοντας αλληλεγγύη απέναντι 
στα κοινά προβλήματα, να αναγνωρίζουν και να ανέχονται τη διαφορετικότητα των 
συμμαθητών και να σέβονται τους κανονισμούς που η ίδια η ομάδα θέτει (Goffin,1992. 
Gordan & Souchon 1992. Unesco, 1977. Unesco, 1980). Έτσι, αναπτύσσεται μέσα τους 
ο αυτοσεβασμός, η υπευθυνότητα και η αυτοπειθαρχία. Νοιώθουν χρήσιμοι και ικανοί 
να χρησιμοποιήσουν για το καλό της ομάδας τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους 
και μέσα από τις σχέσεις δίνουν δημιουργική διέξοδο και σε δύσκολες πτυχές του χα-
ρακτήρα τους (δειλία, εγωκεντρισμό) (Επισκοπούλου, 1989. Λιαράκου, 2002). 

Οι πηγές της γνώσης αναζητούνται και εκτός σχολείου και οι επισκέψεις σε χώρους 
που συνδέονται με θέματα της Π.Ε. δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να καλλιερ-
γήσουν δεξιότητες, όπως η παρατηρητικότητα, η αυτενέργεια, η φαντασία, η κρίση 
(Κωστόπουλος, 1989. Βασάλα, 2011). Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται εκτός σχο-
λικής τάξης και αποτελούν συστατικό στοιχείο κάθε προγράμματος Π.Ε., έχει αποδει-
χτεί ότι επιδρούν θετικά σε μαθητές με προβλήματα, καθώς τούς απελευθερώνουν από 
τον χώρο του σχολείου, που συνήθως έχουν ταυτίσει με την αποτυχία (Lappin, 1984. 
Λιαράκου, 2002. Γεωργόπουλος, 2005). 

Μάλιστα, η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπου ε-
μπλέκονται φυσικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί και ηθικοί παράγοντες, οδηγεί σε μια άλ-
λου τύπου αντιμετώπιση της γνώσης. Έτσι, στην Π.Ε. δεσπόζει η διεπιστημονική προ-
σέγγιση, η ολόπλευρη ανάπτυξη και η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθητών που 
έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν παραγνωρισμένες δεξιότητες κι όχι μόνον τις 
γνωστικές (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1997).  
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   Προσδοκίες μαθητών ΕΠΑ.Λ. από την Π.Ε. 

Σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγηθήκαμε και από την επεξεργασία των ερωτηματολο-
γίων με παιδαγωγική προσέγγιση (Δασκολιά, 2004) που μοιράστηκαν σε σαράντα μα-
θητές της Β’ Λυκείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής κατά την έναρξη του σχ. έτους 
2012-13, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
μας. 

Στη γενική ερώτηση «Γιατί θα συμμετείχατε σε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης;», είκοσι οκτώ μαθητές επέλεξαν την απάντηση «για να ασχολούμαστε με 
κάτι που δεν μας πιέζει με βαθμούς και εξετάσεις», είκοσι πέντε την απάντηση «για να 
βγαίνουμε έξω από το σχολείο με τις εκδρομές», είκοσι μαθητές επέλεξαν «για να 
νοιώθω ότι κάνω πράγματα συμμετέχοντας ενεργά», δεκαοκτώ μαθητές συμφώνησαν 
πως έχει αξία «να συνεργαζόμαστε με άλλα παιδιά», «να βάλουμε την ευαισθησία για 
το περιβάλλον σε όλα τα μαθήματα», και καλό είναι «να είναι δημιουργικός ο ελεύθε-
ρος χρόνος μας», δεκαπέντε μαθητές επέλεξαν τις απαντήσεις «για να κατανοώ καλύ-
τερα τα περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν γύρω μου» και «για να συνηθίσω να 
ερευνώ τα θέματα του περιβάλλοντος», δεκατρείς υποστήριξαν πως «είναι καλό να έρ-
χεται το σχολείο πιο κοντά στα προβλήματα της κοινωνίας», δέκα θεώρησαν σημα-
ντικό «να γνωρίζονται καλύτερα με τους συμμαθητές τους» και εννέα εκτίμησαν πως 
με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «θα αποκτήσουν ουσιαστικότερη σχέση με τους κα-
θηγητές τους». 

Σχηματικά, θα λέγαμε πως η απαλλαγή από τις αξιολογικές συμβάσεις των μαθημάτων 
είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι μαθητές μας επιλέγουν να συμμετάσχουν σε ένα 
πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η βιωματική προσέγγιση της πραγματικό-
τητας ο δεύτερος, η ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία μάθησης ο τρίτος, 
το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, η διεπιστημονική μάθηση και η μύηση του μαθητή σε 
μια ερευνητική διαδικασία ο τέταρτος και ο πέμπτος, το άνοιγμα του σχολείου στην 
κοινωνία ο έκτος, ενώ η καλλιέργεια των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών 
ή των μαθητών με τους καθηγητές καταλαμβάνουν την τελευταία θέση.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πιο ελεύθερες απαντήσεις των μαθητών, με έμφαση 
στην «απασχόληση με κάτι που δεν μας αγχώνει ιδιαίτερα», στη διαφυγή «από την 
πίεση των γονιών για τις εξετάσεις», στη γνωριμία «με νέες τοποθεσίες», «στο να νοιώ-
θουμε ότι γινόμαστε χρήσιμοι», «να γινόμαστε πιο ευαίσθητοι, πιο ανεξάρτητοι και να 
σκεπτόμαστε πιο συνειδητά», «να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της φύσης και να 
ζούμε σε ένα πιο υγιές περιβάλλον», «να φτιάχνουμε καλύτερο τον κόσμο» και φυσικά 
«χάνοντας μάθημα, να περνάμε καλά εκτός σχολείου».  

   Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα μας 

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα ύδατα των Αθηνών στο χθες και 
στο σήμερα και το Μητροπολιτικό Δίκτυο» εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-
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2013, από τέσσερις εκπαιδευτικούς, με συντονίστρια την γράφουσα, σε συνεργασία με 
25 μαθητές και μαθήτριες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής, των ειδικοτήτων της Οι-
κονομίας, της Ηλεκτρονικής και της Πληροφορικής. 

Σε γενικές γραμμές, οι στόχοι του προγράμματος ήταν: 
• Να αντιληφθούν οι μαθητές μας πως το νερό αποτελούσε από την αρχαιότητα είδος 

πολυτελείας για τους Αθηναίους και να ενημερωθούν για τα έργα ύδρευσης που πραγ-
ματοποιήθηκαν διαχρονικά, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες της πόλεως. 

• -Να γνωρίσουν τους τρεις ποταμούς της Αθήνας, που αποτελούν ένα διαρκές γίγνε-
σθαι κι όχι ένα σταθερό αμετάβλητο όν, καθώς στο διάστημα των αιώνων ζωής της 
πόλεως των Αθηνών, άλλοτε μετατοπίζονται κι άλλοτε « θάπτονται». 

• Να έρθουν σε επαφή και να εκτιμήσουν το τεράστιο αρχαιολογικό έργο που έγινε κατά 
τη διάρκεια των ανασκαφών του αττικού Μετρό και να συνειδητοποιήσουν την ανε-
κτίμητη συνεισφορά του σε γνώσεις για τη διαχρονική εξέλιξη των Αθηνών. 

• -Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι τα επίγεια και υπόγεια ύδατα των Αθηνών αποτε-
λούν πολιτιστικό μνημείο με την πλήρη έννοια του όρου, εφόσον για αιώνες συνοδοι-
πορούν με τη ζωή της πόλης και ακολουθούν το πολιτιστικό της γίγνεσθαι. 

• -Να υιοθετήσουν οι μαθητές θετική στάση ζωής για την επαφή με το υδάτινο περι-
βάλλον της πόλης τους και να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του. 

• Να αναπτύξουν κριτική στάση σχετικά με τις αποξηράνσεις των μικρών υγροτόπων 
και των ρεμάτων της πόλεως των Αθηνών κυρίως κατά τον 20ο αι. και την συνακό-
λουθη καταστροφή των οικοσυστημάτων (π.χ. αποδημία πελαργών) μέσα από βιω-
ματικές δραστηριότητες. 

• Και τέλος, να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να εκφράζονται δημιουργικά αναζητώντας 
πληροφορίες στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας τις εργασίες τους, συμμετέχοντας σε συ-
ζητήσεις και να διαπιστώσουν την αξία της μεταξύ τους συνεργασίας. 

   Δραστηριότητες- Μελέτη πεδίου 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Π.Ε. που διήρκεσε περίπου πέντε 
μήνες (Βασάλα, 2011:106) ασχοληθήκαμε με πολλές δραστηριότητες, όπως με τη με-
λέτη άρθρων-σχετικών με το θέμα- από το διαδίκτυο, τις εφημερίδες και τα περιοδικά, 
με την παρακολούθηση εκπομπών, κυρίως ντοκυμανταίρ στην τηλεόραση, καθώς και 
με την επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων παλαιότερων και νεώτερων λογοτεχνών 
(π.χ. Παπαδιαμάντη, Καββαδία).  

Ιδιαίτερη θέση, όμως, κατείχαν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μας (μελέτη πεδίου) (Βα-
σάλα, 2011:109) στους χώρους των Αθηνών, όπου το νερό έπαιζε καθοριστικό ρόλο. 
Αφού προετοιμάσαμε στις συναντήσεις μας την επίσκεψη (Orion & Hofstein, 1994), 
μελετήσαμε βιωματικά τα αρχαιολογικά ευρήματα των σταθμών του Μετρό, κυρίως 
του Ευαγγελισμού, του Συντάγματος και του Μοναστηρακίου (Παρλαμά & Σταμπολί-
δης, 2000. Κυπραίου, 2004) και συντάξαμε έξι ερωτηματολόγια για τους μαθητές μας, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνθεση- ανατροφοδότηση, με την επιστροφή μας 
στο σχολείο (Βασάλα, 2011:109).  
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Συγκεκριμένα, μία ομάδα μαθητών κλήθηκε να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματά της για τρία ευρήματα του Σταθμού του Μετρό στον Ευαγγελισμό: α) για τα λεί-
ψανα κεραμεικού εργαστηρίου που προμηθευόταν νερό από τον Λυκαβηττό, δίπλα 
στον μπαζωμένο Ιλισσό (Παρλαμά & Σταμπολίδης, 2000: 213.Μπίρης, 2005:326), β) 
για μία μαρμάρινη υδρία που αποτελούσε ταφικό σήμα ενός ανύπανδρου νέου (Παρ-
λαμά & Σταμπολίδης, 2000: 223) και γ) για τα λείψανα του Πεισιστράτειου υδραγω-
γείου του 6ου αι. π.Χ. που διέτρεχε την κοιλάδα του Ιλισσού ποταμού και τροφοδο-
τούσε με νερό τις κρήνες και τις δεξαμενές της Αθήνας (Παρλαμά & Σταμπολίδης, 
2000: 222) (εικ. 1). 

 

Εικ.1. 

Οι μαθητές μας επέδειξαν μεγάλη ωριμότητα καθώς στην α’ περίπτωση παρατήρησαν 
ότι «καθώς η γύρω περιοχή μπαζώθηκε μαζί με τον ποταμό Ιλισσό, νερό πια δεν υπήρχε 
και οι άνθρωποι που δούλευαν στο κεραμεικό εργαστήριο έχασαν τη δουλειά τους και 
δεν μπορούσαν να συντηρήσουν την οικογένειά τους», ή «συγκινούμαι όταν βλέπω 
τέτοια αριστουργήματα που έχει η Ελλάδα και τους πήρε τόσον καιρό να τα φέρουν 
στο φως». Επίσης, «σήμερα στα μέρη αυτά υπάρχουν μαγαζιά που διευκολύνουν τη 
ζωή των ανθρώπων, αν και χάθηκε μια πηγή ζωής» και «με το μπάζωμα του Ιλισσού 
φτιάξαμε πολυκατοικίες, αλλά τα νερά της βροχής δεν έχουν πού να πάνε, γι’ αυτό 
πλημμυρίζουμε». Ένας πιο ρεαλιστής μαθητής, ο Ν.Β. παρατήρησε πως «μπορεί να 
χάθηκαν ζωντανοί οργανισμοί με το μπάζωμα του Ιλισσού, αλλά η περιοχή καθάρισε 
από έναν επικίνδυνο σκουπιδότοπο», ενώ ο ευαίσθητος Α.Α. ομολόγησε πως φοβάται 
κιόλας «γιατί μπορεί να πέσει ο δρόμος (η σημερινή Αγ. Κωνσταντίνου) και να μπούμε 
μέσα στο ποτάμι». 

Για τη μαρμάρινη υδρία πάνω στον τάφο του νεαρού, οι μαθητές μας ένοιωσαν λύπη 
«γιατί ο νέος δεν πρόλαβε να κάνει μια οικογένεια και παιδιά, ενώ είχε όλη τη ζωή 
μπροστά του» και σκέφτηκαν ότι «άλλαξαν πολύ οι συνήθειες του γάμου από την παλιά 
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εκείνη εποχή». Άλλοτε το συναίσθημα είναι «μακάβριο», γιατί, όπως το εξέφρασε λυ-
ρικά η Α.Ε. «ο νέος δεν πρόλαβε να πάρει το νυφικό λουτρό και είναι σαν να του λένε 
“ Άτυχε νέε, δεν πρόλαβες να το δοκιμάσεις/ γι’ αυτό το βάζουμε μαζί σου / μακάρι να 
είσαι καλά εκεί που θα πας». 

Μπροστά στα απομεινάρια του Πεισιστράτειου υδραγωγείου, οι μαθητές μας εντυπω-
σιάστηκαν «με τον τρόπο που καταφέρνανε να μεταφέρουνε το νερό στα αρχαία χρό-
νια» και προσπάθησαν να φανταστούν πώς περίπου ήταν ένα αρχαίο υδραγωγείο. Μά-
λιστα, ο μαθητής Δ.Β. τόνισε πως «οι πρόγονοί μας είχαν τεράστια νοημοσύνη και με 
λίγη τεχνολογία δημιούργησαν ένα φοβερό σύστημα υδροδότησης». 

Στον σταθμό του Συντάγματος σταθήκαμε στα λείψανα ενός ρωμαϊκού λουτρικού συ-
γκροτήματος, όπου οι πολίτες έπαιρναν ομαδικά το μπάνιο τους σε αίθουσες με κρύο, 
χλιαρό και ζεστό νερό (Παρλαμά & Σταμπολίδης, 2000: 159-160 )(Εικ.2).Οι μαθητές 
μας εύκολα παρατήρησαν πως «σε αντίθεση με σήμερα, τα δημόσια λουτρά ήταν τε-
λείως διαφορετικά και χρησιμοποιούνταν και από τα δύο φύλα, άνδρες και γυναίκες. 
Σήμερα, ο κάθε άνθρωπος έχει την αυτονομία του και το κάθε σπίτι έχει το μπάνιο 
του». Ο Ν.Ζ. μένει «έκπληκτος, διότι οι άνθρωποι τότε είχαν πολύ ανεπτυγμένη τεχνο-
λογία και διαμόρφωσαν μπάνια που περιείχαν διάφορες θερμοκρασίες. Τότε, μάλιστα, 
δεν είχαν ντροπή, πράγμα που σήμερα μάς εμποδίζει να κάνουμε πολλά πράγματα» 
.Στο θέμα της ντροπής, επανέρχεται ο Γ.Γ. λέγοντας ότι τα ομαδικά μπάνια «με τα 
σημερινά δεδομένα θα μού φαίνονταν παράλογα και λιγάκι “ανώμαλα”, αλλά τότε δεν 
ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, καθώς μόνο οι βασιλιάδες έκαναν μπάνιο μία φορά 
την εβδομάδα, πόσο μάλλον οι εργάτες!» Ο Ν.Δ. ξεκαθαρίζει τη θέση του, λέγοντας 
πως «άμα ήμουν εκεί, θα προτιμούσα να έκανα μπάνιο σπίτι μου, γιατί θα ντρεπόμουν 
και γενικά θα ένιωθα κάπως περίεργα». Ο Α.Κ. πιστεύει πως «οι άνθρωποι εκείνη την 
εποχή ζούσαν κατώτερα από σήμερα, γιατί δεν είχαν μπανιέρες στο σπίτι τους», ενώ ο 
Χ.Π., πιο συντηρητικός, υποστηρίζει πως «δεν θα έπρεπε οι αρχαίοι να παίρνουν στα 
λουτρά μαζί τους τα μικρά παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να βλέπουν κάποια σημεία του 
σώματος ενός άλλου άνδρα». Άλλωστε, για τον Λ. Κ. «οι αρχαίοι Έλληνες ζούσαν σε 
μια θαρραλέα χώρα!» 

 

Εικ.2 
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Τέλος, στον σταθμό του Μετρό Μοναστηράκι παρατηρήσαμε τα λείψανα του ποταμού 
Ηριδανού που εξακολουθεί να κυλά κάτω από την πόλη της Αθήνας (Κυπραίου, 2004). 
(Εικ.3). Οι μαθητές μας ένιωσαν «δέος και αμφιβολία» καθώς ο ποταμός Ηριδανός 
τούς κάνει να αναρωτιούνται «το πώς τον χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι». Ό Σ.Σ. θαύ-
μασε «ότι όλα αυτά τα χρόνια ο ποταμός έχει διατηρηθεί και έχει προσεχτεί». Ο Π.Κ. 
διαπιστώνει ότι είναι «ωραίο σήμερα να βλέπουν οι άνθρωποι αρχαία λείψανα, ξεσκάνε 
και τους αρέσει, γιατί έχουν βαρεθεί να βλέπουν όλο τα ίδια και τα ίδια και θέλουν κάτι 
διαφορετικό». Ο Α.Γ., πιο θεωρητικά, λέει πως «ο ποταμός είναι σημαντικός γιατί είναι 
χιλιάδων χρόνων και ακόμα συνεχίζει να ρέει κάτω από την πόλη της Αθήνας. Έτσι, 
καταλαβαίνουμε ότι η ιστορία συνεχίζεται, ποτέ δεν σταματά και δεν χάνεται». Η δε 
Α.Χ. βάζει το κερασάκι στην τούρτα υποστηρίζοντας πως «είμαι περήφανη που είμαι 
Ελληνίδα και έχουμε σαν Έλληνες τέτοιον πολιτισμό που ποτέ δεν πεθαίνει!» 

 

Εικ.3 

    Συμπεράσματα 

Μετά από την ενδεικτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν 
στη «μελέτη πεδίου» κατά την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος «Τα 
ύδατα των Αθηνών στο χθες και στο σήμερα και το Μητοπολιτικό Δίκτυο», διατυπώ-
νουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη σχολική πραγματικότητα, την περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση και την εφαρμογή της σε ΕΠΑ.Λ.  

Η εμπειρία, κυρίως, δείχνει πως η καθημερινότητα της διδακτικής πρακτικής στο σχο-
λείο δεν είναι εύκολο να αλλάξει, χωρίς ενιαία εκπαιδευτική πολιτική και η ΠΕ δεν 
αποτελεί «πανάκεια», όσο κι αν γίνονται προσπάθειες να ακολουθηθούν οι βασικές 
αρχές και πρακτικές της σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής. Κι αυτό, γιατί τα 
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υλοποι-
ούνται σε μια ζώνη εκτός σχολικού ωραρίου, μοιάζουν να μη συνδέονται άμεσα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα και χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και έλλειψη συ-
νοχής, καθώς απουσιάζει ο κεντρικός σχεδιασμός (Βασάλα, 2011:106). Το μεράκι και 
τα προσωπικά ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού συντονιστή, αλλά και των υπόλοιπων 
μελών της παιδαγωγικής ομάδας δίνουν το στίγμα κι αποτελούν σημεία αναφοράς.  

Όμως, η ΠΕ δεν παύει να αποτελεί μια ευρύτερη καινοτομία που βελτιώνει το διδα-
κτικό έργο του εκπαιδευτικού και καλλιεργεί τη δημιουργική μάθηση κυρίως σε μαθη-
τές που αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα. Διαπιστώνεται πως οι μαθητές των 
ΕΠΑ.Λ., αποδεσμευμένοι από την πίεση των κανονιστικών διατάξεων του σχολείου, 
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δρώντας σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, έρχονται σε άμεση επαφή με την 
πραγματικότητα που θέτουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα, εργάζονται συλλογικά, α-
σκούνται στην ελεύθερη έκφραση με νηφαλιότητα, αποκτούν ενδιαφέροντα και συ-
γκροτούν σταδιακά μια δυναμική προσωπικότητα (Ευσταθίου, 1993).  

Η εμπειρία συμμετοχής τους σε προγράμματα ΠΕ αποτελεί οδηγό για την προσέγγιση 
και κάθε άλλου περιβαλλοντικού ζητήματος που θα γίνεται με ευαισθησία και υπευθυ-
νότητα για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή τους. Με τον τρόπο αυτό αισιοδοξούμε πως 
κερδίζουμε τον ενεργό (συμμετοχικό) πολίτη που θα θέλει, αλλά και θα μπορεί να σχε-
διάσει τη μελλοντική του ζωή με βάση τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του, της 
χώρας του, αλλά και του πλανήτη και θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας καλύτερης 
κοινωνίας (Περάκη & Κωστάκος, 1992. Γεωργόπουλος, 2005. Womersley, 1980). 
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Περίληψη 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας βασί-
ζεται στη μάθηση με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διαδικασία παραγωγής 
γραπτού λόγου και περιλαμβάνει προσυγγραφικές και μετασυγγραφικές φάσεις, όπου 
οι μαθητές μέσα από μια διαδικασία κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης αναδομούν το 
αρχικό κείμενο. Η στρατηγική διδασκαλίας εδράζεται στη μετασχηματίζουσα μάθηση 
και στον ενδογενή εποικοδομισμό και τη βασική παραδοχή ότι η νέα γνώση οικοδομεί-
ται μέσα από το μετασχηματισμό, την αναδόμηση και το συντονισμό των παλιών γνω-
στικών δομών, ώστε αυτές να καταστούν πιο λειτουργικές και παραγωγικές.  

Λέξεις-Κλειδιά: Στρατηγική διδασκαλίας, συγγραφή, μετασυγγραφή κειμένου. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας επιδιώ-
κει την παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη 
μάθηση με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λό-
γου, η οποία περιλαμβάνει προσυγγραφικές φάσεις, όπως η παραγωγή ιδεών και η 
πρώτη γραφή του κειμένου και μετασυγγραφικές φάσεις, όπως η επανεξέταση, η ανα-
δόμηση και η καθαρογράφηση, όπου οι μαθητές μέσα από μια διαδικασία κοινωνικο-
γνωστικής σύγκρουσης αναδομούν το αρχικό τους κείμενο. Οι μαθητές ευρισκόμενοι 
σε κατάσταση κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης και λειτουργώντας με ενσυνείδητο 
τρόπο αποσαφηνίζουν τους στόχους, αναγνωρίζουν τις ελλείψεις και τα λάθη τους, ε-
πανεξετάζουν και αναδομούν το αρχικό κείμενο, οδηγούμενοι στη γνωστική υπέρβαση 
μέσα από την αποκατάσταση της διαταραχθείσας γνωστικής ισορροπίας και τη μετα-
βολή των γνωστικών δομών  (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας βασί-
ζεται στον ενδογενή εποικοδομισμό, όπως προτάθηκε από τον Piajet και τους νεοπια-
ζετικούς Doise και Mugny και τη βασική παραδοχή ότι η νέα γνώση οικοδομείται από 
την αναδόμηση της παλιάς. Συντελείται μέσα από το μετασχηματισμό, την αναδόμηση 
και το συντονισμό των παλιών γνωστικών δομών, ώστε αυτές να καταστούν πιο λει-
τουργικές και παραγωγικές. Σύμφωνα με τον Piajet οι νοητικές αναπαραστάσεις των 
μαθητών έχουν τη μορφή συγκροτημένων γνωστικών δομών ή «σχημάτων», όπως τις 
ονομάζει. Τα «σχήματα» επεξεργάζονται και αναδομούνται μέσα από τις «λειτουργίες» 
και την αντιστρεψιμότητα, η οποία αποτελεί γνώρισμα της λειτουργικής σκέψης των 
μαθητών (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). Ο εποικοδομισμός δίνει ιδιαίτερη σημασία 
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στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και κυρίως στα «σχήματα» στα οποία αυτή 
έχει οργανωθεί. Η διδακτική προσέγγιση του εποικοδομισμού έχει ως αφετηρία της 
διδακτικής παρέμβασης τις ιδέες των μαθητών και στην πορεία αναζητεί τρόπους εν-
νοιολογικής «βελτίωσης» και «αλλαγής» των. Η θεωρία του Piajet δίνει ιδιαίτερη ση-
μασία στη διαδικασία της μάθησης και επισημαίνει ότι σε ατομικό επίπεδο η μάθηση 
συντελείται καθώς ο μαθητής συσχετίζει τα νέα στοιχεία με τα προϋπάρχοντα γνωστικά 
σχήματα. Ο Piajet δεν εννοεί τη νοητική ανάπτυξη μόνο ως ατομική πορεία επίλυσης 
συγκρούσεων, αλλά αναγνωρίζει ότι έμμεσα και η επικοινωνία με τους συμμαθητές 
λειτουργεί αναπτυξιακά μέσω της κοινωνικο-γνωστικής σύγκρουσης που συνεπάγεται. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο μαθητής κατανοεί τις νέες καταστάσεις, επιλύει προ-
βλήματα και αναπτύσσεται γνωστικά ακολουθώντας μια προσωπική εξελικτική πο-
ρεία. (Ματσαγγούρας, 2011). 

Παράλληλα, η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδι-
κασίας στηρίζεται στην επικοινωνιακή ικανότητα (communicative competence). Η ε-
πικοινωνιακή ικανότητα περικλείει την ολότητα της γλωσσικής συμπεριφοράς, δηλαδή 
δεν περιορίζεται στη γλωσσική ικανότητα όπως την ορίζει ο Chomsky (1965), με την 
έννοια της γνώσης του γλωσσικού συστήματος, αλλά περιλαμβάνει και την ικανότητα 
χρήσης αυτού του συστήματος σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα. 
Αφορά όχι μόνο στην ικανότητα παραγωγής και κατανόησης γραμματικά και συντα-
κτικά ορθού λόγου, αλλά και στη γνώση των κοινωνικών συνθηκών χρήσης του σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις, οι οποίες καθορίζονται από παράγοντες, όπως: ποιος μι-
λάει, σε ποιον, πού, με ποιο σκοπό, για ποιο θέμα και μέσω ποιου διαύλου επικοινωνίας 
(Αρχάκης & Κονδύλη, 2002· Chomsky, 1965· Σαλβαράς, 2000· Τσιτσιπής, 1995). 

Επιπρόσθετα, η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής δια-
δικασίας στηρίζεται στη γενετική-μετασχηματιστική θεωρία της γλώσσας και στα μο-
ντέλα παραγωγής νοήματος με εξισορρόπηση και υποστηρίζεται από τις διδακτικές αρ-
χές της έμμεσης διδασκαλίας, όπως η μάθηση μέσω εμπειριών, η επίλυση προβλήμα-
τος, η συνεργατική διδασκαλία, η αμοιβαία διδασκαλία και η αξιοποίηση οπτικών και 
διαγραμματικών αναπαραστάσεων όπως το διάγραμμα συγγραφής (Σαλβαράς, 2000). 

Στην στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας γί-
νεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η γνώση ανακαλύπτεται, οργανώνεται και κατασκευά-
ζεται σύμφωνα με το σχήμα: ερέθισμα, γνωστικές διαδικασίες και επικοινωνιακή κα-
τάσταση - αντίδραση και αλλαγές στο περιβάλλον μάθησης (Σαλβαράς, 2000).  Σύμ-
φωνα με αυτό το σχήμα η γνώση ανακαλύπτεται μέσα από τις διερευνητικές διαδικα-
σίες επίλυσης προβλήματος και οικοδομείται μέσα από τις συνθήκες τις κοινωνικογνω-
στικής σύγκρουσης, τους μετασχηματισμούς, τις αναδομήσεις και την εξελικτική πο-
ρεία από την κατώτερη προς την ανώτερη γνωστική δομή (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 
2011). 

Η εξελικτική πορεία της αυτοβελτίωσης και αυτοθεώρησης αποτελεί μια ανώτερη με-
ταγνωστική και μετακειμενική διαδικασία, αφού, όπως αναφέρει ο Ricanson (1992), το 
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μυθιστόρημα είναι «λιγότερο η γραφή μιας περιπέτειας και περισσότερο η περιπέτεια 
μιας συγγραφής» (Ματσαγγούρας, 2001). Στις φάσεις της διδασκαλίας που αφορούν 
στη μετασυγγραφική διαδικασία, όπως η επανεξέταση, η μετασυγγραφή και η σύ-
γκριση αρχικού και τελικού κειμένου, όπου συντελείται η επανεξέταση, η αναδόμηση 
και η μετασυγγραφή του αρχικού κειμένου απαιτείται η ουσιαστική παρέμβαση και η 
εφαρμογή τόσο των κριτηρίων ποιότητας όσο και του διαγράμματος συγγραφής τόσο 
στο μικροεπίπεδο της λέξης και της πρότασης όσο και στο μακροεπίπεδο της παραγρά-
φου και του συνολικού κειμένου, (Ματσαγγούρας, 2001· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). 

Στη στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας η δι-
δακτική εργασία μεθοδεύεται με την εφαρμογή ανοδικών προσεγγίσεων. Οι μαθητές 
κατασκευάζουν τον κόσμο τους με βάση τις  γενικές αρχές και τις ιδέες που αφορούν 
στο σύνολο της ύλης ή της πράξης που κάθε φορά επεξεργάζονται. Με τις ανοδικές 
προσεγγίσεις της διδακτικής εργασίας δημιουργείται ένα κατανεμημένο περιβάλλον 
μάθησης, όπου το σύνολο διασπάται σε απλές ενότητες παρέχοντας στους μαθητές τη 
δυνατότητα και την ευχέρεια να ακολουθήσουν βήμα-βήμα μια πορεία λογικής και εύ-
κολης προόδου. Τα προηγούμενα βήματα προπαρασκευάζουν τα επόμενα δομώντας 
μια αθροιστική πορεία και διαδικασία μάθησης από τα «κάτω προς τα πάνω» και από 
τα «μέρη στο όλο» κατά την οποία οι μαθητές τελειοποιούνται πρώτα στα μέρη και 
κατόπιν στο σύνολο. Στις ανοδικές προσεγγίσεις ο δάσκαλος συμμετέχει σε μεγάλο 
βαθμό, ανατροφοδοτώντας συχνά και άμεσα σε κάθε βήμα τους μαθητές, σε όλη την 
πορεία της διδακτικής εργασίας (Σαλβαράς, 2013). 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας εδρά-
ζεται στη μετασχηματίζουσα μάθηση. Εξυπηρετεί την αρχή του μετασχηματισμού και 
της αναδόμησης, η οποία ευνοεί την εναρμόνιση και τη συνύφανση των ρόλων τόσο 
του δασκάλου όσο και των μαθητών και ωθεί τους μαθητές στη συμμετοχή και στη 
λήψη αποφάσεων και τη χειραφέτησή τους. Οι μαθητές αναγνωρίζουν ελλείψεις και 
λάθη μέσα από τη συζήτηση «τι έγραψαν» και «πώς το έγραψαν» και την κατασκευή 
του διαγράμματος συγγραφής και προχωρούν στην επανεξέταση, την αναδόμηση και 
τη μετασυγγραφή του αρχικού κειμένου. Έτσι, οι μαθητές οδηγούνται στη γνωστική 
υπέρβαση μέσω της  αποκατάστασης της διαταραχθείσας γνωστικής ισορροπίας σε α-
νώτερο επίπεδο (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007· Σαλβαράς, 2013). 

Ανάλυση της στρατηγικής διδασκαλίας 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας στο ε-
πιστημολογικό επίπεδο, των διδακτικών αρχών, του διδακτικού σχεδιασμού και στο 
επίπεδο της διδακτικής πράξης αναλύεται ως εξής (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007):  

Επιστημολογικό επίπεδο 
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Σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού κατά την εφαρμογή της στρατηγικής δι-
δασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας η γνώση κατασκευάζε-
ται. Μέσω μετασχηματισμών και αναδομήσεων ακολουθεί μια εξελικτική και ανοδική 
πορεία από την κατώτερη, την εμπειρικοβιωματική γνώση, προς την ανώτερη δομή 
γνώσεων και τη δόμηση της σχολικής γνώσης. 

Η μάθηση επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των ιδιοτήτων της σκέψης των μαθητών. 
Τη συμπλεκτικότητα, όπου ο μαθητής κατά την ανάλυση και συγγραφή του κειμένου 
δίνει απάντηση στα ερωτήματα: πού, πότε, ποιοι, τι έκαναν, ποια τα αποτελέσματα, 
πώς, γιατί, για ποιο σκοπό. Την αντιστρεψιμότητα, όπου ο μαθητής απαντά στα ερωτή-
ματα: τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη γνώμη και τη συνδυαστικότητα, όπου ο μαθητής 
απαντά στα ερωτήματα: πώς αλλιώς. Την ταυτοσημία, όπου ο μαθητής απαντά στα ε-
ρωτήματα: πότε άλλοτε ή πού αλλού είδαμε κάτι παρόμοιο ή ανάλογο) και την ταυτο-
λογία, όπου ο μαθητής απαντά στα ερωτήματα: τι άλλο ή τι θα ακολουθήσει στο κεί-
μενο. 

Κατά την εφαρμογή της διδασκαλίας οι μαθητές βιώνουν την κοινωνικογνωστική σύ-
γκρουση (ενδοατομική και διατομική), η οποία λειτουργεί ως μηχανισμός για τη μά-
θηση και τη συγκρότηση ανώτερων γνωστικών δομών. Καθώς οι μαθητές έρχονται σε 
τομή και ρήξη με τις προηγούμενες γνώσεις τους, διαταράσσεται η γνωστική τους ι-
σορροπία (ενδοατομική σύγκρουση), αλλά και η μεταξύ τους ισορροπία (διατομική 
σύγκρουση) και αυτή μετατρέπεται και σε κοινωνική. 

Η γνώση οργανώνεται με τη μορφή αναπαράστασης με δύο όψεις: μια συγκεκριμένη 
(εικόνες) και μια αφηρημένη (έννοιες, γενικεύσεις, σχήματα). Τα γνωστικά σχήματα 
λειτουργούν ως αναλυτές αποκρυπτογράφησης της πραγματικότητας και ως ενεργημα-
τικές δομές κατασκευής νέας γνώσης. 

Η κατανόηση (οργάνωση της γνώσης με γνωστικούς και νοηματικούς χάρτες) υποτάσ-
σεται στην επινόηση (αναδόμηση της γνώσης μέσω μετασχηματισμών) και η δομή των 
γνώσεων έχει ως χαρακτηριστικά: την ολότητα, το μετασχηματισμό και την εξισορρό-
πηση.  

Επίπεδο διδακτικών αρχών 

Στη στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας η 
ύλη, το περιεχόμενο των κειμένων δομούνται διακλαδικά (ανοίγουν «παράθυρα», ανά-
μεσα στους κλάδους των μαθημάτων) και διαθεματικά, συνυφαίνοντας τους κλάδους 
των μαθημάτων με βάση τις αρχές την εξέλιξη, την προσαρμογή, την αλληλεξάρτηση, 
την ισορροπία και το αμετάβλητο. Και οι διδακτικές ενότητες συγκροτούν γνώσεις-
δομές, με χαρακτηριστικά την ολότητα, το μετασχηματισμό και την εξισορρόπηση. 
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Η διδακτική εργασία υλοποιείται με βάση το σχήμα της εξισορρόπησης: γνωστική ι-
σορροπία, διατάραξη της γνωστικής ισορροπίας και αποκατάστασή της σε υψηλότερο 
επίπεδο με τη συγκρότηση ανώτερων γνωστικών δομών. 

Ως προς τη λειτουργία της αξιολόγησης δίδεται έμφαση στην παιδευτική της λειτουρ-
γία (τι λάθη κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε και πώς τα διορθώσαμε) και στη μεταγνω-
στική λειτουργία της αξιολόγησης (τι ήξερα, τι νέο έμαθα, πώς το έμαθα, τι λάθη έ-
κανα, πώς τα διόρθωσα, πόσο καλά έμαθα, τι δεν έμαθα καλά, αυτό που έμαθα πού θα 
μου χρησιμεύσει). 

Επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού 

Στο επίπεδο του διδακτικού σχεδιασμού της στρατηγικής διδασκαλίας της συγγραφι-
κής και μετασυγγραφικής διαδικασίας, οι διδακτικοί στόχοι επιδιώκουν την ενεργοποί-
ηση των ιδιοτήτων της σκέψης, της συμπλεκτικότητας, της αντιστρεψιμότητας, της 
συνδυαστικότητας, της ταυτοσημίας και της ταυτολογίας. 

Η ανάλυση έργου εστιάζεται στην επαναφορά των προηγούμενων γνώσεων, στην ει-
σαγωγή μετασχηματισμών, στο στήσιμο σκαλωσιάς με την αντιστοίχιση ένα προς ένα 
για την αναδόμηση των προηγούμενων γνώσεων και στη γνωστική υπέρβαση των μα-
θητών με τη συγκρότηση ανώτερων γνωστικών δομών. Έτσι, ο διδακτικός σχεδιασμός 
διατρέχει τις φάσεις: προηγούμενες γνώσεις, εισαγωγή μετασχηματισμών, κοινωνικο-
γνωστική σύγκρουση, αναδόμηση των προηγούμενων γνώσεων και γνωστική υπέρ-
βαση. 

Με την εισαγωγή των μετασχηματισμών οι μαθητές εργάζονται στη ζώνη της επικείμε-
νης ανάπτυξης, υποβοηθούμενοι με το στήσιμο σκαλωσιάς τύπου γνωστικής μαθητείας 
(προτυποποίηση, πρακτική εργασία, φωναχτός και σιωπηρός λόγος κτλ.) για το ξεπέ-
ρασμα της κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης και την επίτευξη της γνωστικής υπέρβα-
σης. 

Επίπεδο διδακτικής πράξης 

Κατά την εφαρμογή της στρατηγικής διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγρα-
φικής διαδικασίας στο επίπεδο της διδακτικής πράξης επιδιώκεται η ανάπτυξη της πα-
ραγωγικότητας των μαθητών στο επίπεδο της παραγωγής γραπτού λόγου και κειμένων 
«αγκυροβολημένων» σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις. 

Ανάπτυξη της στρατηγικής διδασκαλίας - Φάσεις υλοποίησης 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας ως 
προς την επιδίωξη, τις συνθήκες υλοποίησης, τις φάσεις διδασκαλίας, την κατανομή 
της λήψης των αποφάσεων ανάμεσα στο δάσκαλο και τους μαθητές και την κριτική 
αποτίμηση, αναπτύσσεται ως εξής (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007· Σαλβαράς, 2013). 
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Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής και ακολουθώντας τη διαδικασία 
επίλυσης προβλήματος επιδιώκεται η παραγωγή γραπτού λόγου με την υποβοήθηση 
της σκαλωσιάς του διαγράμματος συγγραφής και τις φάσεις της συγγραφής και μετα-
συγγραφής κειμένων. 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας ανα-
πτύσσεται επιτυχώς και υλοποιεί τους επιδιωκόμενους στόχους ακολουθώντας πέντε 
φάσεις: (i) ανάγνωση και επεξεργασία κειμένου, επισήμανση νοημάτων και εκφρά-
σεων, (ii) αρχική συγγραφή κειμένου, ανακοίνωση 3-4 κειμένων μαθητών, συζήτηση 
για το «τι» γράψαμε και «πώς», (iii) επανεξέταση του κειμένου, αποσαφήνιση στόχου, 
επικοινωνιακής κατάστασης, παραλήπτη, τύπου κειμένου, αναγνώριση ελλείψεων και 
λαθών, (iv) σύνταξη διαγράμματος συγγραφής, αναδόμηση και μετασυγγραφή του αρ-
χικού κειμένου και (v) σύγκριση/συσχέτιση κειμένων, αρχικού και τελικού, αξιολό-
γηση τελικού κειμένου. 

Πρώτη Φάση 

Στην πρώτη φάση της διδασκαλίας ο δάσκαλος εστιάζει την προσοχή των μαθητών 
στην εικόνα ή την επικεφαλίδα του κειμένου· οι μαθητές προσδιορίζουν ένα διερευνη-
τικό ερώτημα ή διατυπώνουν προβλέψεις για το τι θα διαβάσουν, δημιουργώντας ένα 
επίπεδο προσδοκίας και προσανατολισμού της αντίληψης και της προσοχής. 

Στη συνέχεια, από τη λογική αναγκαιότητα που προκύπτει διαβάζουν και επεξεργάζο-
νται το κείμενο εστιάζοντας στην ανάδειξη νοημάτων και εκφράσεων που χρησιμοποιεί 
ο συγγραφέας. Υπογραμμίζουν φράσεις που δίνουν απάντηση στο διερευνητικό ερώ-
τημα και ελέγχουν τις προβλέψεις τους. Δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα συμπλεκτι-
κότητας: πού, πότε, ποιοι, τι έκαναν, ποια τα αποτελέσματα, πώς, γιατί και για ποιο 
σκοπό. Αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου: το πλαίσιο (προσ-
διορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και τα πρόσωπα), η αρχή (συμβαίνει κάποιο εντυπωσιακό 
γεγονός), η αντίδραση (περιγράφεται η αντίδραση του πρωταγωνιστή και καθορίζονται 
οι στόχοι των κατοπινών ενεργειών του), η προσπάθεια (παρουσιάζονται οι ενέργειες 
του πρωταγωνιστή με βάση τους στόχους του), το αποτέλεσμα (περιγράφονται τα απο-
τελέσματα της προσπάθειας του πρωταγωνιστή για την πραγματοποίηση των στόχων 
του) και οι συνέπειες (αναφέρονται οι συνέπειες της δράσης). Ο δάσκαλος υποβοηθεί 
τους μαθητές να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του τύπου του κειμένου (λειτουργία, 
πρότυπο, περιεχόμενο, μορφή, γραμματικοσυντακτικές δομές και διαδικασίες ανάγνω-
σης). Ζητεί από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα στοιχείο της δομής του κειμένου 
που μπορεί να λείπει, διατυπώνοντας τη σχετική παράγραφο, ώστε να συμπληρώσουν 
το κείμενο. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές διηγούνται το κείμενο με κριτικό τρόπο, αναφερόμενοι στην 
επικεφαλίδα για το τι πράγμα μιλάει, πώς αρχίζει, πώς συνεχίζει και πώς τελειώνει, 
πού, και πότε γίνονται αυτά που λέει, ποιοι παίρνουν μέρος, πώς και με ποιο σκοπό 
ενεργούν, γιατί κ.λ.π. Τέλος, ο δάσκαλος υποβάλλει ερωτήματα, όπως «πού το λέει», 
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«πώς το λέει» και εστιάζει σε νοήματα και εκφράσεις χρήσης για την παραγωγή γρα-
πτού λόγου. 

Δεύτερη Φάση 

Ο δάσκαλος προσδιορίζει το θέμα συγγραφής κειμένου ως εκβλάστημα του κειμένου 
που επεξεργάστηκαν οι μαθητές. Κατόπιν, οι μαθητές με μια στοχαστική και αυτόνομη 
στάση δείχνουν τι ξέρουν για το θέμα και προχωρούν στην παραγωγή ιδεών, στην προ-
καταρκτική δόμηση του κειμένου και στην πρώτη γραφή με τη μορφή «πρόβας» και 
απομίμησης του αρχικού κειμένου που μελέτησαν, χρησιμοποιώντας μικρό αριθμό 
νοημάτων συνδυασμένων με χαλαρό τόπο. 

Στη συνέχεια, τρεις έως τέσσερις μαθητές διαβάζουν τα αρχικά τους κείμενα. Ακολου-
θεί συζήτηση που επικεντρώνεται στο τι έγραψαν (νοήματα), με ποια σειρά, πώς το 
έγραψαν (φράσεις χρήσης), με ποιες συνδέσεις, εστιάζοντας την προσοχή των μαθητών 
στην παρουσία λέξεων που δείχνουν λογικές σχέσεις, όπως: όταν, αφού, επειδή, για να, 
κ.λ.π.. 

Τρίτη Φάση 

Οι μαθητές ξαναδιαβάζουν και επανεξετάζουν τα κείμενο που έγραψαν και η ενέργεια 
αυτή τους αναγκάζει να επιλογιστούν και να ξανασκεφτούν τι έγραψαν και τον τρόπο 
που το διατύπωσαν. Οι μαθητές αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο, του κειμένου που θέ-
λουν να κοινοποιήσουν, το στόχο, τα χαρακτηριστικά του παραλήπτη/αναγνώστη και 
της επικοινωνιακής κατάστασης, τον τύπο του κειμένου: απαριθμητικό, ενημερωτικό, 
λογοτεχνικό, επεξηγηματικό, χρηστικό και τα χαρακτηριστικά του: λειτουργία, πρό-
τυπο, περιεχόμενο, μορφή, γραμματοσυντακτικές δομές, διαδικασίες ανάγνωσης. Η ε-
πανεξέταση του κειμένου οδηγεί τους μαθητές στην αναγνώριση ελλείψεων και λαθών 
και τους προκαλεί την ανάγκη για μετασχηματισμό και αναδόμηση του αρχικού κειμέ-
νου. Η συνειδητοποίηση αυτή διαταράσσει τη γνωστική τους ισορροπία. 

Τέταρτη Φάση 

Ο δάσκαλος δημιουργεί «σκαλωσιά» στους μαθητές για να αναδομήσουν το κείμενό 
τους. Συζητά μαζί τους τι μπορούμε να γράψουμε πρώτα, ύστερα, μετά και σε συνερ-
γασία με τους μαθητές συντάσσει στον πίνακα της τάξης διάγραμμα συγγραφής με τη 
μορφή νοηματικού χάρτη ή εννοιολογικού δένδρου, το οποίο δίνει την έκταση και το 
βάθος του θέματος, την αλληλουχία και την αλληλεξάρτηση των απόψεων. Στο διά-
γραμμα συγγραφής κάθε κλειδί είναι μια παράγραφος και τα παρακλάδια η ανάλυσή 
της και λειτουργεί ως επεξηγηματικό σχέδιο για τους μαθητές για τη μετασυγγραφή 
του αρχικού κειμένου. 

Κατά τη μετασυγγραφή οι μαθητές «ανοίγουν» προτάσεις, τις συνδέουν καλύτερα, αλ-
λάζουν λέξεις, μετακινούν λέξεις ή φράσεις, αυξάνουν τις δευτερεύουσες προτάσεις 
και φροντίζουν για την αρτιότερη έκφραση. Βελτιώνουν τη δομή των παραγράφων, 
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ώστε η θεματική πρόταση να εκφράζει την κύρια ιδέα, αυτές που ακολουθούν να την 
αναπτύσσουν καλύτερα και η κατακλείδα να συνοψίζει. Σε αυτή τη φάση ασχολούνται 
ελάχιστα με τα ορθογραφικά λάθη και επικεντρώνονται συνολικά στη βελτίωση της 
δομής του κειμένου, ώστε να ανταποκρίνεται στον τύπο και τα χαρακτηριστικά του: 
λειτουργία, πρότυπο, πλαίσιο, αρχή, περιεχόμενο κτλ. Οι μαθητές εργάζονται με βάση 
το διάγραμμα συγγραφής, το αρχικό τους κείμενο και τη συζήτηση που προηγήθηκε 
πάνω στα κείμενα των συμμαθητών τους. 

Πέμπτη Φάση 

Οι μαθητές συγκρίνουν και συσχετίζουν τα κείμενά τους, το αρχικό και το τελικό με 
σκοπό να συνειδητοποιήσουν: «πού μοιάζουν», «πού διαφέρουν», «τι αλλάζει» και «τι 
μένει ίδιο». Η γνωστική υπέρβαση, ως απόδειξη της αποκατάστασης σε υψηλότερο 
επίπεδο της διαταραχθείσας ισορροπίας προέρχεται από τη συνειδητοποίηση των αλ-
λαγών στα δύο κείμενα. 

Ο δάσκαλος ζητάει από τους μαθητές αυτοαξιολόγηση με βάση τα συμφωνηθέντα κρι-
τήρια και εισάγει την ανατροφοδοτική ετεροαξιολόγηση. 

Κατανομή αποφάσεων 

Στη στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας βα-
σικοί πρωταγωνιστές στη λήψη των αποφάσεων είναι οι μαθητές και υποβοηθούμενοι 
από τη «σκαλωσιά» που στήνει ο δάσκαλος λαμβάνουν τις κύριες αποφάσεις κατά την 
εφαρμογή της διδασκαλίας ευρισκόμενοι σε αλληλεπίδραση μαζί του. 

Από τις αποφάσεις που παίρνουν οι μαθητές, ιδιαίτερα σημαντικές είναι: Να διαβάσουν 
το κείμενο που παρουσιάζει αρχικά ο δάσκαλος, να απαντήσουν στο διερευνητικό ε-
ρώτημα που οι ίδιοι έθεσαν και να ελέγξουν τις προβλέψεις τους. Να προχωρήσουν 
στην προκαταρκτική δόμηση και συγγραφή του αρχικού κειμένου. Να επανεξετάσουν 
το αρχικό κείμενο. Να συγκρίνουν και να συσχετίσουν το αρχικό και το τελικό τους 
κείμενο. 

Οι μαθητές λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για το: «Τι γράφουμε;», έχοντας σε ε-
τοιμότητα πρότυπα, τα οποία έχουν διαβάσει και σχολιάσει και τα χρησιμοποιούν ως 
οδηγούς, αξιοποιώντας ευρετικές στρατηγικές μάθησης, όπως της αναλογίας με το 
γνωστό κείμενο και του καταιγισμού ιδεών αναφορικά με το ερώτημα του προς συγ-
γραφή κειμένου. «Γιατί το γράφουμε;», συγκεκριμενοποιώντας τους στόχους παραγω-
γής γραπτού λόγου ή τον τύπο του κειμένου. Γράφουν για να πληροφορήσουν, να επι-
χειρηματολογήσουν, να συγκινήσουν ή να δώσουν οδηγίες. «Για ποιον ή ποιους γρά-
φουμε;», με βάση τα χαρακτηριστικά των παραληπτών του κειμένου. «Πώς γρά-
φουμε;», έχοντας συνειδητοποιήσει τα σχήματα των κειμενικών ειδών και λαμβάνο-
ντας υπόψη τα δομικά στοιχεία του συγκεκριμένου κειμένου: λειτουργία, περιεχόμενο, 
μορφή, γραμματοσυντακτικές δομές κ.λπ. 
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Αναλυτικότερα, στην πρώτη φάση της διδασκαλίας ο δάσκαλος εστιάζει την προσοχή 
και προσανατολίζει τη σκέψη των μαθητών στην εικόνα ή την επικεφαλίδα του κειμέ-
νου. Υποβοηθεί τους μαθητές να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του τύπου του κειμέ-
νου (λειτουργία, πρότυπο, περιεχόμενο, μορφή, γραμματοσυντακτικές δομές και δια-
δικασίες ανάγνωσης) και υποβάλλοντας ερωτήματα («πού το λέει» και «πώς το λέει») 
εστιάζει την προσοχή των μαθητών σε νοήματα και εκφράσεις χρήσης για την παρα-
γωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές. Ωστόσο, οι μαθητές παίρνουν τις κύριες απο-
φάσεις, αφού προσδιορίζουν το διερευνητικό ερώτημα ή διατυπώνουν προβλέψεις για 
το τι θα διαβάσουν. Διαβάζουν και επεξεργάζονται το κείμενο, εντοπίζουν φράσεις που 
απαντούν στο διερευνητικό ερώτημα και ελέγχουν τις προβλέψεις τους και αναδεικνύ-
ουν τα χαρακτηριστικά του τύπου του κειμένου. Διηγούνται με συνεχή λόγο το κείμενο 
και με κριτικό τρόπο, αναφερόμενοι στο περιεχόμενο, τη δομή, τους πρωταγωνιστές 
και τις πράξεις τους, τον τρόπο, το σκοπό που ενεργούν και το αποτέλεσμα. 

Στη δεύτερη φάση της διδασκαλίας ο δάσκαλος προσδιορίζει το θέμα της συγγραφής 
του κειμένου, το οποίο αποτελεί εκβλάστημα του κειμένου που επεξεργάστηκαν οι μα-
θητές. Και αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν την πρώτη γραφή του κειμένου και το δια-
βάσουν τρεις ή τέσσερις μαθητές στην τάξη, επικεντρώνει την προσοχή των μαθητών 
στα νοήματα, τη σύνδεσή τους και τις τυχόν επαναλήψεις και στις λέξεις που δείχνουν 
λογικές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές προχωρούν στην πρώτη γραφή του 
κειμένου, το διαβάζουν τρεις ή τέσσερις μαθητές στην τάξη και εξηγούν τι έγραψαν, 
τα νοήματα, τη σειρά που τα έγραψαν και τις εκφράσεις που χρησιμοποίησαν. 

Στην τρίτη φάση οι μαθητές υποβοηθούμενοι από το δάσκαλο απαντούν στα ερωτή-
ματα: τι γράφουμε, γιατί, για ποιον, πώς και αναγνωρίζουν λάθη, επαναλήψεις και ελ-
λείψεις στο κείμενό τους. 

Στην τέταρτη φάση ο δάσκαλος συζητεί με τους μαθητές πώς να αναδομήσουν το κεί-
μενο που έγραψαν και σε συνεργασία μαζί τους συντάσσει στον πίνακα το διάγραμμα 
συγγραφής με την μορφή εννοιολογικού δέντρου. Οι μαθητές επανεξετάζουν και ανα-
δομούν το αρχικό τους κείμενο. 

Και στην πέμπτη φάση οι μαθητές συγκρίνουν και συσχετίζουν το αρχικό και το τελικό 
κείμενο που έγραψαν και με βάση τα κριτήρια που συμφώνησαν με το δάσκαλο προ-
χωρούν στην αυτοαξιολόγηση και στην ετεροαξιολόγηση. 

Σχολιασμός των συνθηκών υλοποίησης 

Η σιωπηρή και φωναχτή ανάγνωση του κειμένου αποτελεί μια διαδικασία αποκωδικο-
ποίησης και κατανόησης, μέσα από την αναπαράσταση και ερμηνεία των νοημάτων 
που κωδικοποίησε ο συγγραφέας. Η διαδικασία της κατανόησης εξαρτάται από το επί-
πεδο αυτοματισμού της αποκωδικοποίησης και απαιτεί την ενεργοποίηση των νοητι-
κών δεξιοτήτων όπως είναι η διάκριση, ο συσχετισμός, η σύγκριση, η αναλογία και οι 
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υποθέσεις, ώστε οι μαθητές να κατανοούν όχι μόνο ότι ρητά φαίνεται και εκφράζεται, 
αλλά και ότι υποκρύπτεται, υπολανθάνει και αλλάζει μέσα στο κείμενο. 

Οι μαθητές όταν διαβάζουν, αποκωδικοποιούν, επεξεργάζονται και κατανοούν κείμενα 
ακολουθούν τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος, ενσωματώνουν και ταξινομούν 
πληροφορίες στο υφιστάμενο γνωστικό σύστημα. Ενεργοποιούν γνωστικές διαδικασίες 
όπως είναι ο αναλογισμός, ο επιλογισμός, η συσχέτιση προσώπων και ενεργειών η γε-
φύρωση κενών με ερμηνείες, συμπερασμούς και προβλέψεις, οι οποίες ανήκουν στο 
μεταγιγνώσκειν και συμβάλλουν στην αυτορρύθμιση. Η ανάγνωση του κειμένου εξα-
σφαλίζει στους μαθητές νοήματα και εκφράσεις χρήσης για την παραγωγή γραπτού 
λόγου. 

Ο δάσκαλος πραγματοποιεί μια ανακύκλωση των φράσεων που απαντούν στο διερευ-
νητικό ερώτημα ή ελέγχουν τις προβλέψεις των μαθητών, με σκοπό να κάνουν μια το-
πογραφική και λεκτική κωδικοποίηση των πληροφοριών του κειμένου, πριν προχωρή-
σει στη νοηματική και εκφραστική επεξεργασία του κειμένου. Οι κωδικοποιήσεις συμ-
βάλλουν στη συγκράτηση πληροφοριών στη βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη των 
μαθητών. 

Η νοηματική και εκφραστική επεξεργασία αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της δομής 
και του τύπου του κειμένου και δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να επαναδομήσουν 
το κείμενο και να το αναδιηγηθούν με κριτικό τρόπο. Η στρατηγική της συγγραφικής 
και μετασυγγραφικής διαδικασίας με το πέρασμα από τον αρχικό σε έναν περαιτέρω 
γραπτό λόγο αξιοποιεί τις θέσεις του Vygotsky για τον εσωτερικό λόγο. 

Η δόμηση και συγγραφή του αρχικού κειμένου εξυπηρετείται όταν η ανάγνωση των 
μαθητών είναι επεξηγηματική και αναλυτική. Οι μαθητές βρίσκουν απαντήσεις στα 
ερωτήματα, επισημαίνουν τα χαρακτηριστικά της δομής και του τύπου του κειμένου 
και είναι σε θέση να αναδιηγηθούν το κείμενο με κριτικό τρόπο. Οι μαθητές γράφουν 
σκεπτόμενοι: «τι γράφουμε», «γιατί γράφουμε», «πώς γράφουμε». Έχοντας αναπτύξει 
ικανοποιητικά τον εσωτερικό λόγο και δίνοντας οδηγίες στον εαυτό τους, οργανώνουν 
το κείμενο με ειρμό και χρησιμοποιούν εκφράσεις με λέξεις που δείχνουν λογικές σχέ-
σεις. 

Με τη συζήτηση του αρχικού κειμένου οι μαθητές συνειδητοποιούν τι έγραψαν και 
πώς το έγραψαν και υποβοηθούνται να αναπτύξουν και να εκφράσουν καλύτερα τις 
ιδέες τους (Ματσαγγούρας & Κουλουμπαρίτση, 1999· Παπαχρίστου & Μάνδαλου, 
2003· Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). 

Κατά την επανεξέταση, την αναδόμηση και τη μετασυγγραφή του αρχικού κειμένου οι 
μαθητές επιλογίζονται, ξανασκέπτονται αυτά που έγραψαν και τον τρόπο που τα δια-
τύπωσαν. Αναγνωρίζουν τα λάθη τους, «ανοίγουν» προτάσεις, τις συνδέουν καλύτερα, 
αλλάζουν και μετακινούν λέξεις ή φράσεις, βελτιώνουν τη δομή, συνδέουν καλύτερα 
τις παραγράφους. Και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη γραφή ως διαδικασία. Οι μαθητές 
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βρίσκονται σε μια διαδικασία εμπλοκής και διάδρασης με τους συμμαθητές τους με 
σκοπό να διαταραχθεί η κοινωνικογνωστική ισορροπία και μέσα από το στήσιμο σκα-
λωσιάς οδηγούνται στη διαδικασία του επιλογισμού και του αναστοχασμού. 

Το διάγραμμα συγγραφής που συνθέτει ο δάσκαλος με τη συμμετοχή των μαθητών 
λειτουργεί ως επεξηγηματικό σχέδιο για αυτούς. Απεικονίζει τα ουσιώδη γεγονότα, την 
πορεία εξέλιξης και τη μεταξύ τους σχέση. Το διάγραμμα συγγραφής με τη μορφή εν-
νοιολογικού δέντρου δίνει την έκταση και το βάθος ανάπτυξης του θέματος και λει-
τουργεί ως σκαλωσιά για την αναδόμηση του αρχικού κειμένου. Κάθε κλαδί είναι μια 
παράγραφος, τα παρακλάδια αναλύουν την παράγραφο και διευκολύνουν τους μαθητές 
να συλλάβουν τα μέρη του θέματος, τις σχέσεις τους, να εξάγουν συμπεράσματα και 
να συνθέσουν σχέσεις. 

Η μετασυγγραφή με την εισαγωγή των μετασχηματισμών κινείται στη ζώνη επικείμε-
νης ανάπτυξης των μαθητών. Εργάζονται υποβοηθούμενοι με το στήσιμο σκαλωσιάς 
τύπου γνωστικής μαθητείας (προτυποποίηση, πρακτική εργασία, φωναχτός και σιωπη-
ρός λόγος κτλ.), για το ξεπέρασμα της κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης, την αποκα-
τάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας σε υψηλότερο επίπεδο και την επίτευξη της 
γνωστικής υπέρβασης. Η συσχέτιση του αρχικού και του τελικού κειμένου συμβάλλει 
στη συνειδητοποίηση της γνωστικής υπέρβασης. 

Τέλος, με την αξιολόγηση των κειμένων από τους μαθητές με βάση τα κριτήρια που 
συμφώνησαν με το δάσκαλο, επιδιώκεται να διαμορφώσουν μια νοητική εικόνα του τι 
εκτιμάται, ώστε στην πορεία να θελήσουν να μοιάσουν με αυτή. 

Κριτική αποτίμηση 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας αποτε-
λεί μια σημαντική διεργασία και απαιτεί την ενεργοποίηση ανώτερων νοητικών δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων των μαθητών (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011· Σαλβαράς, 2013). 

Αποτελεί μια στρατηγική της «διπλής διαδρομής», η οποία εισάγει μεθοδικά στην επι-
λογιστική/αναστοχαστική διαδικασία κατά την παραγωγή γραπτού λόγου με την επι-
στροφή στο αρχικό κείμενο και την πραγματοποίηση αναθεώρησης των αποφάσεων 
και αναδόμησης της μορφής και των χαρακτηριστικών του. Η στρατηγική βασίζεται 
στη μετασχηματίζουσα μάθηση, γιατί η συζήτηση «τι έγραψαν» και «πώς το έγραψαν» 
οι μαθητές και η κατασκευή νοηματικού χάρτη με τη μορφή εννοιολογικού δέντρου 
αναγκάζει τους μαθητές να επιλογιστούν και να αναγνωρίσουν τις ελλείψεις και τα 
λάθη τους και να προχωρήσουν στην επανεξέταση και την αναδόμηση του αρχικού 
κειμένου. Στη συγκεκριμένη στρατηγική εφαρμόζονται ανοδικές προσεγγίσεις, όπου οι 
μαθητές κατασκευάζουν τη γνώση και οδηγούνται στη γνωστική υπέρβαση με την α-
ποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011· Σαλβα-
ράς, 2013). 
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Είναι μια εμπρόθετη ορθολογική δραστηριότητα σκόπιμης δράσης και απαιτεί σχεδια-
σμό. Αποτελεί εμπρόθετη διαδικασία παραγωγής εργαλειακού και επικοινωνιακού λό-
γου, οι οποίοι συνυφαίνονται αρμονικά. Εργαλειακός λόγος ως προς το περιεχόμενο 
και τη μορφή και επικοινωνιακός λόγος ως προς τη διάδραση του μαθητή/συγγραφέα 
με τους παραλήπτες του κειμένου (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011). 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας συμ-
βάλλει έως πάρα πολύ τόσο στην κοινωνική όσο και στη συναισθηματική και τη γνω-
στική ανάπτυξη των μαθητών. Συστηματική της επιδίωξη αποτελεί ο προγραμματισμός 
της παραγωγής γραπτού λόγου. Φροντίζει ο παραγόμενος γραπτός λόγος να μην είναι 
γραμμικός, εισάγοντας τη μετασυγγραφική διαδικασία, κατά την οποία οι παλιότερες 
ιδέες εμπλουτίζονται με καινούριες, ή λαμβάνονται αποφάσεις για την παράλειψη, την 
αναδόμηση και την επέκτασή τους. Επίσης, κατά τον προγραμματισμό συνυπολογίζο-
νται: οι τύποι του κειμένου με τα ιδιαίτερα δομικά τους χαρακτηριστικά (λειτουργία, 
πρότυπο, οργάνωση, περιεχόμενο), τα είδη των προτάσεων και η εναλλακτικοί τρόποι 
έκφρασης των ιδεών, οι χρήσεις των λέξεων για την έκφραση ιδεών ανάλογα με τον 
τύπο του κειμένου, τους αποδέκτες και την επικοινωνιακή κατάσταση. Η γνώση που 
αποκτούν οι μαθητές αποτελεί προϊόν λογικής αναγκαιότητας και προσωπικής βίωσης 
και δηλώνει αυτοέλεγχο και αυτονομία. Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής 
και μετασυγγραφικής διαδικασίας συντελείται με τη συνεχή διαμεσολαβητική και υπο-
βοηθητική στήριξη του δασκάλου, διαφορετικά οι μαθητές δεν εκδηλώνουν διάθεση 
για επανεξέταση και αναδόμηση του αρχικού κειμένου προκειμένου να ξεπεράσουν 
την κοινωνικογνωστική (ατομική και διατομική) σύγκρουση και να οδηγηθούν στη 
γνωστική υπέρβαση με την αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας (Σαλβαράς 
& Σαλβαρά, 2011). 

Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας συμ-
βάλλει σε μέγιστο βαθμό στην ανάπτυξη των μαθητών. Τόσο με την επιστροφή στο 
κείμενο και την παραγωγή γραπτού λόγου ως οριζόντιου στόχου όλων των μαθημάτων 
όσο με την αμφισβήτηση του καθεστώτος της φιλολογικής γλώσσας ως μοναδικού ερ-
γαλείου, την προώθηση όλων των ειδών λόγου και τη συγκρότηση ενός μεταγνωστικού 
συλλογισμού στην παραγωγή λόγου. Αναπτύσσει το συλλογίζεσθαι των μαθητών με τη 
χρήση της επανεξέτασης, της αποδοχής της ανάγκης για αλλαγή, της εργασίας με την 
εφαρμογή κριτηρίων, της επέκτασης, της μεταγνώσης, της αναγνώρισης και διευθέτη-
σης των λαθών και της εργασίας με αυτοέλεγχο και αυτορύθμιση (Σαλβαράς & Σαλ-
βαρά, 2011· Σαλβαράς, 2013). 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αρχάκης, Α. & Μ. Κονδύλη (2002). Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. 
Αθήνα: Νήσος. 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

370/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



Ματσαγγούρας, Η. (2001). Κειμενική προσέγγιση του γραπτού λόγου ή αφού σκέπτο-
νται γιατί δεν γράφουν; Αθήνα: Γρηγόρη. 

Ματσαγγούρας, Η. (2011). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Ι. Θεωρία της Διδα-
σκαλίας ΙΙ. Στρατηγικές Διδασκαλίας. Ενιαίο. Αθήνα: Gutenberg. 

Ματσαγγούρας, Η.Γ. & Κουλουμπαρίτση, Α. (1999). Ένα Πρόγραμμα Διδασκαλίας 
της Κριτικής Σκέψης: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Παραγωγή του 
Γραπτού Λόγου. Ψυχολογία, Ειδικό τχ.: Η Διδασκαλία της Σκέψης, 6(3), 299-
326 

Παπαχρίστου, Β. Π., Μάνδαλος, Λ. Γ., (2003). Διδακτικές διαδικασίες παραγωγής, 
προφορικού και γραπτού λόγου. Σκέφτομαι και γράφω, έκθεσης: Στις Α, Β, και Γ 
τάξεις του δημοτικού σχολείου. Αθήνα: Προοπτική. 

Σαλβαράς, Ι. (2000). Γλωσσική Διδασκαλία για Όλους τους Μαθητές. Διδακτικές Δε-
ξιότητες Επεξεργασίας του Κειμένου και Παραγωγής Γραπτού Λόγου. Αθήνα: 
Γρηγόρη. 

Σαλβαράς, Ι. (2007). Μοντέλα και Στρατηγικές Διδασκαλίας. Αθήνα: Ατραπός. 

Σαλβαράς, Ι. και Σαλβαρά, Μ. (2009). Διδακτικός σχεδιασμός. Αθήνα: Ατραπός. 

Σαλβαράς, Ι. και Σαλβαρά, Μ. (2011). Μοντέλα και Στρατηγικές Διδασκαλίας. Κατα-
σκευή και χρήση «εργαλείων» διδασκαλίας. Αθήνα: Διάδραση. 

Σαλβαράς, Ι. (2013). Μεντορική. Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση. Αθήνα: 
Γρηγόρη. 

Τσιτσιπής, Λ. (1995). Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας: Γλώσσα, ιδεολογία, 
διαλογικότητα και επιτέλεση. Αθήνα: Gutenberg. 

 

371/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016
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Περίληψη 

Τα μαθησιακά αντικείμενα αποτελούν έναν καινοτόμο τρόπο προσέγγισης της οργά-
νωσης του διδακτικού περιεχομένου και συγκροτούν τον πυρήνα του νέου εκπαιδευτι-
κού σχεδιασμού, οριοθετώντας τη βάση για τη δημιουργία και τον χειρισμό ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού στην τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση. Έχοντας μια σχετικά σύ-
ντομη ζωή στον χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης, έχουν γίνει σήμερα ο επικρατέστε-
ρος από τους όρους, οι οποίοι προσπαθούν να περιγράψουν την ποικιλία των διαθέσι-
μων ψηφιακών πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται εκτενώς ο όρος «μαθησιακό αντικείμενο» και 
αναλύονται οι διαδικασίες αναζήτησης, επιλογής και επαναχρησιμοποίησης μαθησια-
κών αντικειμένων, είτε ως έχουν, είτε με τροποποίηση, στη δημιουργία διδακτικών σε-
ναρίων. Δημιουργώντας νέα ή επαναχρησιμοποιώντας κατάλληλα επιλεγμένα μαθη-
σιακά αντικείμενα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν διδακτικά 
σενάρια δημιουργώντας ευέλικτα προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανά-
γκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθησιακά αντικείμενα, επαναχρησιμοποίηση, διδακτικό σενάριο, 
αποθετήριο. 

Εισαγωγή 

Το ταξίδι στον κόσμο των μαθησιακών αντικειμένων (MA) ξεκινά το 1992 όταν ο 
Wayne Hodgins συλλογιζόμενος προβλήματα σχετικά με στρατηγικές μάθησης, παρα-
κολουθούσε τα παιδιά του να παίζουν με τουβλάκια Lego δημιουργώντας διάφορες 
κατασκευές. Έτσι, σκέφτηκε ότι ανεξάρτητα και στοιχειώδη κομμάτια μάθησης, τα ο-
ποία ονόμασε «μαθησιακά αντικείμενα», θα μπορούσαν να συνδυαστούν με χιλιάδες 
τρόπους σύμφωνα με τις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε μαθητή, όπως ακριβώς μπο-
ρούν να συνδυαστούν, με άπειρους τρόπους, και τα τουβλάκια Lego από τα παιδιά. 

Γνωστά ως αντικείμενα πολυμέσων (Norton, 1996), αντικείμενα γνώσης (Merrill, 
1998), επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα πληροφοριών (Barritt, Lewis & Wieseler, 
1999), διδακτικά αντικείμενα (Gibbons, Nelson & Richards, 2000), μονάδες μελέτης 
(Koper, 2001), εκπαιδευτικά αντικείμενα (Friesen, 2001), αντικείμενα η-μάθησης 
(Muzio et al., 2002), ψηφιακοί μαθησιακοί πόροι (Van Assche & Vuorikari, 2006), 
κ.ά., τα ΜΑ έχουν γίνει σήμερα ο επικρατέστερος από τους όρους, οι οποίοι προσπα-
θούν να περιγράψουν την πληθώρα των ψηφιακών πόρων που μπορούν να αξιοποιη-
θούν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Βορβυλάς, 2013). Σύμφωνα με τον Bergstrom 
(2003) ο στόχος των ΜΑ είναι ξεκάθαρος: «η διάσπαση μιας ενότητας μαθημάτων ή 
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ενός προγράμματος σπουδών σε μικρότερα μέρη, τα οποία να μπορούν εύκολα να επα-
ναχρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία διδακτικών σεναρίων στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μαθήματα με χρήση ΤΠΕ».  

Προσδιορίζοντας τα Μαθησιακά Αντικείμενα 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για τα ΜΑ. Άλλοι 
δίνουν έμφαση στο μαθησιακό σκέλος και ειδικότερα στα μαθησιακά αποτελέσματα 
μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων, άλλοι τονίζουν το τεχνολο-
γικό σκέλος, ενώ οι περισσότεροι υπογραμμίζουν την έννοια της επαναχρησιμοποίη-
σης ως το βασικότερο χαρακτηριστικό τους. Παρατίθενται με χρονολογική σειρά ορι-
σμένοι από αυτούς:  

• L’Allier (1998) 

«Ένα ΜΑ είναι η μικρότερη ανεξάρτητη παιδαγωγική εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει 
έναν μαθησιακό στόχο, μια μαθησιακή δραστηριότητα και μια αξιολόγηση». Με αυτόν 
τον ορισμό προσδιορίζει τη νοητή εικόνα ενός ΜΑ (σχήμα 1) καθορίζοντας τα συστα-
τικά του μέρη, τα οποία είναι: 

o ένας μαθησιακός στόχος (OBJECTIVE), δηλαδή μια δήλωση η οποία περιγρά-
φει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της μαθησιακής δραστηριότητας 
o μία μαθησιακή δραστηριότητα (LEARNING ACTIVITY) η οποία αποσκοπεί 
σε έναν μαθησιακό στόχο, και 
o μία αξιολόγηση (ASSESSMENT), η οποία προσδιορίζει εάν έχει επιτευχθεί ο 
μαθησιακός στόχος από τον μαθητή 

 

Σχήμα 1: Δομή ΜΑ σύμφωνα με τον ορισμό που προτείνει ο James L΄Allier  

• Shepherd (2000) 

ASSESSSMENT

OBJECTIVE

LEARNING 
ACTIVITY
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«Ένα ΜΑ είναι ένα μικρό, επαναχρησιμοποιήσιμο ψηφιακό στοιχείο, το οποίο δύναται 
επιλεκτικά να εφαρμοστεί (μόνο ή σε συνδυασμό με άλλα ΜΑ) από ένα πρόγραμμα 
λογισμικού, από εκπαιδευτικούς ή τους ίδιους τους εκπαιδευομένους, για την ικανο-
ποίηση ατομικών μαθησιακών αναγκών ή την υποστήριξη της μάθησης».  

• South & Monson (2001) 

«Τα ΜΑ είναι ψηφιακά μέσα, τα οποία είναι σχεδιασμένα και χρησιμοποιούνται για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα αντικείμενα αυτά ενδέχεται να είναι χάρτες, γραφήματα, 
παρουσιάσεις με βίντεο και διαδραστικές προσομοιώσεις». Προτείνουν δε, τη χρήση 
του όρου «πολυμεσικά αντικείμενα-media objects». 

• IEEE (2002) 

«Ως ΜΑ ορίζεται κάθε οντότητα, ψηφιακή ή μη ψηφιακή, που δύναται να χρησιμοποι-
ηθεί, επαναχρησιμοποιηθεί ή αναφερθεί κατά τη διάρκεια τεχνολογικά ενισχυμένης 
μάθησης. Η τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικά 
προγράμματα βασισμένα σε υπολογιστές, αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης, 
ευφυή διδακτικά συστήματα με την υποστήριξη υπολογιστών, προγράμματα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης και συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Τα ΜΑ μπορεί να πε-
ριέχουν πολυμεσικό περιεχόμενο, διδακτικό περιεχόμενο, έναν ή περισσότερους μαθη-
σιακούς στόχους, εκπαιδευτικό λογισμικό και εργαλεία, όπως επίσης μπορεί να αναφέ-
ρονται και σε άτομα, οργανισμούς ή γεγονότα». 

• Wiley (2002) 

«Τα ΜΑ είναι οποιοσδήποτε ψηφιακός πόρος, ο οποίος μπορεί να επαναχρησιμοποιη-
θεί για να υποστηρίξει τη μάθηση».  

• Richards (2002) 

Εδώ ο όρος ΜΑ περιλαμβάνει τόσο το περιεχόμενο, το οποίο αποθηκεύεται και μετα-
δίδεται σε ψηφιακή μορφή, όσο και τις διαδικασίες οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 
για κοινή χρήση σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  

• Dalziel (2002) 

«Ένα ΜΑ είναι συνάθροιση ενός η περισσοτέρων ψηφιακών στοιχείων, με ενσωματω-
μένα μεταδεδομένα, τα οποία στοιχεία αντιπροσωπεύουν μια εκπαιδευτικά εμπλουτι-
σμένη και αυτόνομη μονάδα». 

• Fernandez-Manjon & Sancho (2002) 
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«Η ιδέα πίσω από τα ΜΑ στηρίζεται σαφώς στο αντικειμενοστραφές παράδειγμα. Α-
νεξάρτητα κομμάτια διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά πε-
ριβάλλοντα μάθησης και τα οποία πληρούν τις αρχές της ενθυλάκωσης, της αφαίρεσης 
και της κληρονομιάς». 

• Rehak & Mason (2003) 

«Ένα ΜΑ είναι μια ψηφιοποιημένη οντότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επανα-
χρησιμοποιηθεί ή αναφερθεί κατά τη διάρκεια μιας τεχνολογικά υποστηριζόμενης δια-
δικασίας μάθησης». 

• Polsani (2003) 

«Ένα ΜΑ είναι μια ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα περιεχομένου μάθησης, η οποία 
να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια». 

• Barritt & Alderman (2004) 

«Ένα ΜΑ είναι μια ανεξάρτητη συλλογή περιεχομένου και στοιχείων πολυμέσων, μια 
μαθησιακή προσέγγιση και μεταδεδομένα». 

• Smith (2004) 

«Ένα ΜΑ είναι οποιαδήποτε συλλογή υλικών, η οποία είναι δομημένη με έναν ου-
σιώδη τρόπο και αντιστοιχεί σε έναν εκπαιδευτικό στόχο. Τα υλικά του ΜΑ μπορεί να 
είναι έγγραφα, εικόνες, προσομοιώσεις, ταινίες, ήχοι κ.ά. Δόμηση αυτών των υλικών 
με ένα ουσιώδη τρόπο σημαίνει συσχέτιση και ταξινόμηση σε μια λογική διάταξη. Χω-
ρίς, όμως, έναν ξεκάθαρο και μετρήσιμο εκπαιδευτικό στόχο, η συλλογή αυτή παρα-
μένει απλώς μια συλλογή».  

• McDonald (2006) 

«Ένα ΜΑ είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός πεπερασμένου συνόλου κανόνων 
σε ένα απλούστερο μαθησιακό αντικείμενο, προκειμένου να δημιουργηθεί κάποια έν-
νοια, δραστηριότητα ή σκοπός με εφαρμογή στη μάθηση. Η εκφυλισμένη περίπτωση 
ΜΑ είναι ένα ψηφιακό στοιχείο». 

• Chiappe (2007) 

«Ως ΜΑ ορίζεται κάθε αυτόνομη και επαναχρησιμοποιήσιμη ψηφιακή οντότητα, με 
σαφή εκπαιδευτικό σκοπό και τρία τουλάχιστον εσωτερικά και επεξεργάσιμα στοιχεία: 
το περιεχόμενο, τις μαθησιακές δραστηριότητες και τα στοιχεία πλαισίου. Τα ΜΑ πρέ-
πει να έχουν μια εξωτερική δομή πληροφοριών για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης, 
της αποθήκευσης και ανάκτησης, όπως είναι τα μεταδεδομένα και έναν σαφή εκπαι-
δευτικό στόχο. 
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• Churchill (2007) 

«Ένα ΜΑ είναι μια οπτική αναπαράσταση, η οποία έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς». 

• Νικολόπουλος, Πιερρακέας και Καμέας (2011) 

«ΜΑ είναι μια αυτόνομη και ανεξάρτητη μονάδα εκπαιδευτικού περιεχομένου ψηφια-
κού τύπου, η οποία συνδέεται με έναν ή περισσότερους μαθησιακούς στόχους και έχει 
εκ των προτέρων ως στόχο τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης σε διαφορετικά περι-
βάλλοντα». 

Χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Αντικειμένων 

Παρότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός από την εκπαιδευτική κοινότητα 
για τον όρο «μαθησιακό αντικείμενο», εντούτοις, έχουν γίνει κοινά αποδεκτά κάποια 
βασικά χαρακτηριστικά των ΜΑ, και τα οποία σύμφωνα με τον Polsani (2003), είναι: 

• Προσβασιμότητα (Accessibility): Ένα ΜΑ πρέπει να το χαρακτηρίζει μια περιγρα-
φική αλληλουχία πληροφοριών, τα οποία αναφέρονται ως μεταδεδομένα. Έτσι, 
μπορεί να αποθηκευτεί και να αναζητηθεί εύκολα σε ένα αποθετήριο ΜΑ. Σύμ-
φωνα με το πρότυπο IEEE LOM, τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με 
ένα αντικείμενο, είτε αυτό είναι φυσικό είτε ψηφιακό, με σκοπό να διευκολυνθεί η 
αναζήτηση, αξιολόγηση, απόκτηση και χρήση του, για παράδειγμα από μαθητές, 
εκπαιδευτές ή αυτοματοποιημένες λογισμικές διεργασίες. Τα μεταδεδομένα αποτε-
λούν στην πραγματικότητα τον αναγκαίο μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει στους εκ-
παιδευτές και δημιουργούς ΜΑ να βρουν εύκολα εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ται-
ριάζει στις προσωπικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, εξασφαλίζουν την 
ανάκτηση ενός ΜΑ εύκολα και αποτελεσματικά, καθώς και τη μεταφορά και α-
νταλλαγή ΜΑ μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. 

• Επαναχρησιμοποίηση (Reusability): Αφού δημιουργείται ένα ΜΑ, θα πρέπει να δια-
θέτει δυνατότητα λειτουργίας σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια ή να αποτελέ-
σει μέρος μεγαλύτερων ΜΑ. Η βασική ιδέα της επαναχρησιμοποίησης ΜΑ, αφορά 
στη χρήση μικρών, διακριτών ΜΑ ή/και τον συνδυασμό τους για τη δημιουργία 
νέων, τα οποία να αποτελούν ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σενάριο που να μπορεί να 
λειτουργήσει σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς και σε διαφορετικά ά-
τομα. Από τη μια η διάθεση μεγάλου όγκου ποσότητας μαθησιακού υλικού, και 
από την άλλη η ανάγκη για αξιολόγηση της ποιότητας του ιδίου διαθέσιμου υλικού 
για χρήση από μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, οδη-
γούν στην επιτακτική μελέτη χαρακτηριστικών των ΜΑ όπως αυτό της επαναχρη-
σιμοποίησης.  

• Διαλειτουργικότητα (Interoperability): Ένα ΜΑ πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το 
σύστημα διαχείρισης γνώσης, καθώς και από τα μέσα με τα οποία πραγματοποιεί-
ται. 
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• Σύμφωνα με τον Sloep (2004), τα ΜΑ θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε πιθανές 
αλλαγές λογισμικού ή τεχνολογικές μεταβολές, ενώ οι Wang, Fang & Fan (2008) 
τονίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Διαμοιρασμός: Τα ΜΑ δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ευρέως εάν δεν υ-
πάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού τους μέσω του διαδικτύου. Ο διαμοιρασμός 
(share) αποτελεί τη λέξη κλειδί κατά τη χρήση ψηφιακών πόρων τη σημερινή ε-
ποχή. Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν 
και να χρησιμοποιούν τους ίδιους ψηφιακούς πόρους σε διαφορετικό χρόνο και 
τόπο και για διαφορετικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

• Είναι ψηφιακά: Η ψηφιακή οντότητα των ΜΑ παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτω-
σης των ΜΑ σε νέα μαθησιακά περιβάλλοντα, στηριζόμενα στην τεχνολογία, σε 
αντίθεση με τους παραδοσιακούς τρόπους παροχής εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, 
χάρτες κ.ά.). 

• Είναι προσανατολισμένα στην εκπαίδευση και στοχεύουν σε συγκεκριμένους μαθη-
σιακούς στόχους: Κάθε ΜΑ έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς της εκπαίδευσης 
και αποσκοπεί σε έναν συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. Μετά τη χρήση του ΜΑ, 
ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει τον καθορισμένο εκπαι-
δευτικό στόχο. 

 

Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους ορισμούς και θεωρήσεις για τα χαρακτηριστικά 
των ΜΑ, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: 

• Αποτελούν στοιχειώδεις και στην πλειονότητά τους αυτόνομες ψηφιακές μονάδες 
μάθησης, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και γενι-
κότερα της μάθησης 

• Στοχεύουν σε έναν ή περισσότερους μαθησιακούς στόχους ή προσδοκώμενα μαθη-
σιακά αποτελέσματα  

• Περιγράφονται συνήθως με μεταδεδομένα, ώστε να μπορούν εύκολα και γρήγορα 
να αναζητηθούν, να χρησιμοποιηθούν και να αξιολογηθούν από εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευόμενους 

• Μπορούν να συνδυαστούν, εξολοκλήρου ή τμηματικά, και να σχηματίσουν άλλα 
ΜΑ ή μεγαλύτερες ενότητες εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως μαθήματα, ενότη-
τες, κύκλους μαθημάτων και προγράμματα σπουδών 

• Είναι εύχρηστα, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους δυνατότητες πειραματισμού, 
ανακάλυψης και διερεύνησης 

• Μπορούν να λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο με όλους τους γνωστούς περιηγητές 
και λειτουργικά συστήματα 

• Είναι ανθεκτικά σε πιθανές αλλαγές λογισμικού ή τεχνολογικές μεταβολές 
• Έχουν δημιουργό και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, είτε για τη χρήση είτε 

για την απόκτησή τους 
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• Μπορούν να διαμοιραστούν, να ανταλλαγούν και να αποκτηθούν μέσω του διαδι-
κτύου. Έτσι, δύνανται να χρησιμοποιηθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφο-
ρετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.  

Όσον αφορά στη δομή ενός ΜΑ, αυτή είναι δυνατό να διαχωριστεί σε τέσσερα διακριτά 
επίπεδα:  

1) Εσωτερική 

Αφορά το περιεχόμενο-υλικό του ΜΑ (εικόνες, βίντεο, κείμενα, αρχεία, ιστοσελίδες, 
κ.ά.)  

2) Οργανωτική  

Αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και διασυνδέεται το περιεχόμενο-υλικό 
του ΜΑ (μαθήματα, ενότητες, κεφάλαια, προγράμματα σπουδών, κ.ά.). Η οργανωτική 
δομή που προτείνεται από το ΙΕΕΕ μπορεί να είναι: 

o Ατομική: ένα αδιαίρετο αντικείμενο (στο συγκεκριμένο περιβάλλον) 
o Συλλογή: ένα σύνολο αντικειμένων χωρίς κάποια καθορισμένη σχέση μεταξύ 
τους 
o Δικτυωμένη: ένα σύνολο αντικειμένων των οποίων οι μεταξύ τους σχέσεις είναι 
μη καθορισμένες 
o Ιεραρχική: ένα σύνολο αντικειμένων των οποίων οι σχέσεις μπορούν να αναπα-
ρασταθούν με μια δενδρική δομή 
o Γραμμική: ένα σύνολο πλήρως διατεταγμένων αντικειμένων, όπως για παρά-
δειγμα ένα σύνολο αντικειμένων που συνδέονται με σχέσεις «προηγούμενο-επόμενο» 

3) Εκπαιδευτική-Παιδαγωγική 

Αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός, τις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες από τις οποίες αποτελείται, καθώς και δυνατότητες που παρέχει για εξά-
σκηση, ανατροφοδότηση, αξιολόγηση, κ.ά.  

4) Εξωτερική 

Κάθε ΜΑ θα πρέπει να περιγράφεται με κατάλληλα μεταδεδομένα, προκειμένου να 
είναι εύκολος τόσο ο εντοπισμός του σε κάποιο αποθετήριο ΜΑ, όσο και η χρήση/ε-
παναχρησιμοποίηση μετά την απόκτησή του. 

Επαναχρησιμοποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες της εξάπλωσης του ψηφιακού μαθησιακού υλικού 
αποτελεί η δυνατότητα (τεχνολογική και επιστημονική) για τη δημιουργία και τη χρήση 
του σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης (παραδοσιακή τάξη, μάθηση εξ αποστάσεως, 
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κ.ά), όπως επίσης και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του σε διαφορετικά εκπαι-
δευτικά πλαίσια μάθησης. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ΜΑ σε διαφορε-
τικά μαθησιακά περιβάλλοντα αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτών 
(Sampson & Zervas, 2011), ενώ σύμφωνα με τον Polsani (2003) «η επαναχρησιμοποί-
ηση ενός μαθησιακού αντικειμένου παρέχει αξία σε αυτό». 

Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπώθηκαν διάφορα για την επαναχρησιμοποίηση ΜΑ, 
όπως: 

• Wiley (2002) 

«Τα μαθησιακά αντικείμενα … μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα μάθησης». 

• Polsani (2003) 

«Ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά εκπαι-
δευτικά περιβάλλοντα». 

• Palmer & Richardson (2004) 

«Είναι η δυνατότητα ενός μαθησιακού αντικειμένου να μπορεί να λειτουργήσει αποτε-
λεσματικά για διαφορετικούς χρήστες, σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα και σε 
διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια διαχρονικά». Στον ορισμό αυτό, δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στους χρήστες ενός ΜΑ, στον σκοπό του ΜΑ και στο περιβάλλον. Ο όρος 
«διαφορετικοί χρήστες» αφορά εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους. Ένα ΜΑ μπορεί 
να δημιουργηθεί από έναν εκπαιδευτικό ή μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών και να χρη-
σιμοποιηθεί από εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και χιλιάδες εκπαιδευομένους. Επίσης, η 
επαναχρησιμοποίηση ΜΑ επηρεάζεται από τεχνικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες, οι οποίοι δίνουν έμφαση τόσο στην αρχική ανάπτυξη όσο και στην επα-
κόλουθη επαναχρησιμοποίηση. Το πλαίσιο της επαναχρησιμοποίησης εδώ, έχει τρία 
διακριτά και ανεξάρτητα στάδια: 

o Επαναχρησιμοποίηση ΜΑ για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε αρχικά, χω-
ρίς τροποποίηση (plug and play) 
o Επαναχρησιμοποίηση ΜΑ χωρίς τροποποίηση, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο 
και για διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους 
o Επαναχρησιμοποίηση ΜΑ με τροποποίηση, για την επίτευξη διαφορετικών μα-
θησιακών στόχων από αυτούς για τους οποίους προορίζονταν από τον δημιουργό του 

• Colossus Project (2005) 

«Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει χρήση του μαθησιακού αντικειμένου σε διαφορετική 
ομάδα εκπαιδευομένων από αυτή για την οποία είχε αρχικά σχεδιαστεί». 
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• Rensing et al. (2005) 

«Επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων είναι οποιοδήποτε είδος χρήσης υ-
φισταμένων μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη σε συγκεκρι-
μένα πλαίσια, για τη διδασκαλία ή τη μάθηση από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους 
σε ένα νέο πλαίσιο. Μαθησιακά αντικείμενα μπορούν να συνδυαστούν με άλλα μαθη-
σιακά αντικείμενα». 

• Van Assche & Vouorikari (2006) 

«Η επαναχρησιμοποίηση είναι αποτελεσματική στο βαθμό που ένα μαθησιακό υλικό ή 
οποιοδήποτε μέρος του μπορεί να ταιριάξει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο μάθησης. Η 
επαναχρησιμοποίηση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει κατάλληλη περιγραφή για το 
πώς το υλικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία α-
ναζήτησης και ανάκτησης». 

• Sampson & Papanikou (2009) 

«Η επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός 
στον οποίο ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές ψη-
φιακές ή μη ψηφιακές δραστηριότητες, όπου ως μαθησιακή δραστηριότητα ορίζεται η 
αλληλεπίδραση ενός εκπαιδευομένου με άλλους και με ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
και η οποία προκύπτει ως απόρροια μιας ενέργειας που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο μάθησης για την επίτευξη ενός ή περισσότερων 
εκπαιδευτικών στόχων». 

• Allen & Mugisa (2010) 

Ένας από τους κύριους στόχους της επαναχρησιμοποίησης ΜΑ είναι η ιδέα ότι κάποιος 
θα μπορούσε να αποσυνθέσει ένα μεγάλο ΜΑ και να επαναχρησιμοποιήσει μικρότερα 
συστατικά μέρη του. Η επαναχρησιμοποίηση ορίζεται εδώ ως «η ικανότητα ενός μα-
θησιακού αντικειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα, χωρίς 
ή με μικρή τροποποίηση». 

Με βάση τα παραπάνω, η κεντρική ιδέα της επαναχρησιμοποίησης ΜΑ αφορά στη 
χρήση μικρών, διακριτών μαθησιακών αντικειμένων ή/και τον συνδυασμό τους για τη 
δημιουργία νέων, τα οποία να αποτελούν ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο 
δύναται να λειτουργήσει σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς και σε διαφορε-
τικά άτομα (Δρούζας, Κωστόπουλος, & Πιντέλας, 2013).  

Σύμφωνα με τους Sampson & Zervas (2011), η επαναχρησιμοποίηση ΜΑ παρέχει ου-
σιαστικά τα εξής πλεονεκτήματα: 
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• Μείωση του κόστους ανάπτυξης και δημιουργίας νέων ΜΑ διατηρώντας παράλ-
ληλα την ποιότητά τους. Αυτό στηρίζεται στην υπόθεση ότι όσο περισσότερο επα-
ναχρησιμοποιείται ένα ΜΑ σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια, τόσο αποδοτικό-
τερο από άποψη κόστους γίνεται 

• Αποτελεί ένα δείκτη υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων ΜΑ, υπό την παραδοχή 
ότι όσο περισσότερο επαναχρησιμοποιείται ένα ΜΑ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η 
ποιότητα του  

Σύμφωνα με τον Bergstrom (2003), η επαναχρησιμοποίηση ΜΑ προσφέρει επιπλέον 
τα εξής οφέλη: 

• Το υλικό το οποίο σχεδιάζεται για χρήση σε πολλαπλά εκπαιδευτικά πλαίσια, μπο-
ρεί να επαναχρησιμοποιηθεί πιο εύκολα σε σχέση με αυτό που δημιουργείται από 
την αρχή 

• Τα ΜΑ δημιουργούνται μια φορά και χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους 
• Τα ΜΑ μπορούν να τροποποιηθούν με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων  
• Το ίδιο ΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα τεχνικά περιβάλλοντα και πλατ-

φόρμες 
• Η ευκολία συντήρησης και αλλαγής ενός ΜΑ, οδηγεί στον αυτόματο συγχρονισμό 

όλων των προγραμμάτων σπουδών, στα οποία είναι ενσωματωμένο 
• Σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου δημιουργίας νέου μαθησιακού υλικού 
• Ο εκπαιδευτικός-δημιουργός ΜΑ έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει υφιστάμενα και 

νέα ΜΑ, ώστε να ταιριάξουν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων 
στους οποίους απευθύνεται κάθε φορά  

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθούν και κάποια μειονεκτήματα από την επαναχρησιμοποί-
ηση ΜΑ. Μείζον μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι πολλές φορές το κόστος της 
επαναχρησιμοποίησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το κόστος που απαιτείται για 
τη δημιουργία νέων ΜΑ. Σημαντικό, επίσης, μειονέκτημα αποτελεί και η δυσκολία 
εντοπισμού ΜΑ σε κάποιο αποθετήριο, τα οποία να ικανοποιούν τις μαθησιακές ανά-
γκες των εκπαιδευομένων, καθώς και να ανταποκρίνονται στους εκπαιδευτικούς στό-
χους τους οποίους έχει θέσει ο εκπαιδευτικός. Παράλληλα, είναι δύσκολη και η από-
κτηση του ΜΑ, καθώς συνήθως απαιτείται η άδεια του δημιουργού του ή κάποιο κό-
στος. Επίσης, πολλές φορές δεν είναι εύκολο να εμπιστευτεί κάποιος την ποιότητα των 
συστατικών μερών ΜΑ, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άλλους (Sommerville, 
2006), ενώ για να έχει θετικά αποτελέσματα η συστηματική επαναχρησιμοποίηση ΜΑ 
απαιτείται κατάλληλα εκπαιδευμένο, οργανωμένο και ενημερωμένο προσωπικό, απο-
τελούμενο από εκπαιδευτικούς, μηχανικούς και σχεδιαστές λογισμικού και δημιουρ-
γούς επαναχρησιμοποιήσιμων ΜΑ. Τελικά, κάποιες φορές είναι πιθανό να μας συμφέ-
ρει η δημιουργία νέων ΜΑ, αντί να εμπλακούμε σε διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης 
υφιστάμενων ΜΑ.  
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Διαδικασίες Επαναχρησιμοποίησης 

Κατά τις διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης ΜΑ, οι Collis & Strijker (2004) καθιστούν 
απαραίτητο να απαντηθούν καίρια ερωτήματα όπως: 
• Γιατί χρειάζεται επαναχρησιμοποίηση; 
• Ποιοι εμπλέκονται στις διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης και ποιοι είναι οι ρόλοι 

τους; 
• Τι υλικό επαναχρησιμοποιείται; 
• Ποιες μέθοδοι και διαδικασίες ακολουθούνται; 
• Ποια συστήματα είναι σε θέση να υποστηρίξουν την επαναχρησιμοποίηση;  

Για την επαναχρησιμοποίηση ΜΑ μέσω της αναζήτησης σε κάποιο αποθετήριο, προ-
τείνεται μία πρώτη διακριτή φάση διεργασιών (σχήμα 2), με την προϋπόθεση ότι η 
αναζήτηση ΜΑ επιστρέφει αποτελέσματα: 

 

Σχήμα 2: 1η φάση επαναχρησιμοποίησης ΜΑ 

Οι διεργασίες της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών αναγκών από τον εκπαιδευτικό, της 
αναζήτησης στο αποθετήριο ΜΑ, της επιστροφής των αποτελεσμάτων, καθώς και αυ-
τές της αξιολόγησης και επιλογής, μπορούν να περιγραφούν σύντομα μέσω του παρα-
κάτω σχήματος:  

 

Σχήμα 3: Διεργασίες αναγνώρισης εκπαιδευτικών αναγκών και αναζήτησης ΜΑ 

Αναγνώριση 
Εκπαιδευτικών 

Αναγκών

Αναζήτηση στο 
Αποθετήριο

Επιστροφή 
Αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση 
Αποτελεσμάτων Επιλογή

Εκπαιδευτικός Σχεδια-
στής 

θέτει 

Απαιτήσεις 

κάνει Αναζήτηση μέσω 
ερωτημάτων 

γίνεται 

μέσω κατάλληλων εργα-
λείων αναζήτησης 

δίνει Αποτελέσματα (Μεταδε-
δομένα) 

αξιολογεί 

οδηγούν 
ΜΑ 

επιλέγει 
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Η δεύτερη φάση διεργασιών περιλαμβάνει την απόκτηση του ΜΑ, τον έλεγχο ικανο-
ποίησης των ίδιων απαιτήσεων και τη χρήση του, ως έχει, σύμφωνα με τις εκπαιδευτι-
κές ανάγκες. 

 

Σχήμα 4: 2η φάση επαναχρησιμοποίησης ΜΑ 

Εάν το ΜΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει, τότε ακολουθεί διαχωρισμός του 
ΜΑ στα συστατικά του στοιχεία, προσαρμογή των νέων συστατικών στοιχείων στις 
απαιτήσεις του χρήστη, με τροποποίηση ή/και συγγραφή νέων ΜΑ (εάν είναι απαραί-
τητο), και εν τέλει συνάθροιση αυτών για τη δημιουργία του νέου ΜΑ.  

  

Σχήμα 5: 3η φάση επαναχρησιμοποίησης ΜΑ 

Για παράδειγμα, έστω ότι ένας εκπαιδευτικός θέλει να δημιουργήσει ένα διδακτικό σε-
νάριο για τις έννοιες ημιτόνου και συνημιτόνου οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου 
(αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών), που αφορά στην ενότητα της Γεωμετρίας της 
Β΄ τάξης Γυμνασίου.  

Η αναζήτηση ΜΑ στο εθνικό αποθετήριο «Φωτόδεντρο» μπορεί να γίνει με τους πα-
ρακάτω τρόπους: 
• Με Λέξεις Κλειδιά  
• Από Συλλογές ΜΑ 
• Με Θεματική Περιοχή 
• Με τον Τύπο του Αντικειμένου 
• Με κατάλληλα Φίλτρα 

Έτσι, με επιλογή Θεματικής Περιοχής → Μαθηματικά → Τριγωνομετρία → Ημίτονο 
και Συνημίτονο Οξείας Γωνίας, η αναζήτηση επιστρέφει τα παρακάτω έξι αποτελέ-
σματα (σχήμα 6): 

 

Απόκτηση
Έλεγχος εάν 

ικανοποιεί τις 
ίδιες απαιτήσεις

Χρήση ως έχει

Διαχωρισμός Προσαρμογή Συνάθροιση
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Σχήμα 6: Αποτελέσματα αναζήτησης 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τον εκπαιδευτικό οδηγεί στο ΜΑ «Ημίτονο και 
Συνημίτονο Οξείας Γωνίας», το οποίο είναι ένα μικροπείραμα για την εισαγωγή στην 
έννοια του ημιτόνου και του συνημιτόνου οξείας γωνίας, και τα χαρακτηριστικά του 
οποίου καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

Τίτλος ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 

Περιγραφή 

Μικροπείραμα για την εισαγωγή στην έννοια του ημιτόνου και του συνημι-
τόνου οξείας γωνίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυνα-
μικής γεωμετρίας και χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων 
(Geogebra) 

Εκπαιδευτική Βαθ-
μίδα/Επίπεδο 

Γυμνάσιο 

Τυπικό Εύρος Ηλι-
κίας 

12-15 

Θεματική Κατάταξη Μαθηματικά > Τριγωνομετρία > Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας 

Λέξεις Κλειδιά 
Τριγωνομετρία, ημίτονο, συνημίτονο, ορθογώνιο τρίγωνο, οξεία γωνία, α-
πέναντι κάθετη πλευρά, προσκείμενη κάθετη πλευρά, υποτείνουσα 

Τύπος ΜΑ Αναπαραστάσεις δεδομένων, προσομοίωση, διερεύνηση 

Γλώσσα Ελληνικά 

Μορφότυπος application/zip (110.053 ΚΒ) 

Τεχνικές Απαιτήσεις Geogebra 3.2, πρόσθετο Java 

Διεύθυνση Αναφοράς http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2006 

Διεύθυνση Φυσικού 
Πόρου 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2006 

Αναγνωριστικό 8521/2006 

Ομάδα Ανάπτυξης 
Στέλιος Παπανδρέου, Γιώργος Μαντζώλας, Χρόνης Κυνηγός, Γιώργος Ψυ-
χάρης, Κώστας Γαβρίλης, Στέφανος Κείσογλου, Θανάσης Φουναριωτάκης 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ΜΑ 

Το συγκεκριμένο ΜΑ είναι ένα μικροπείραμα, με μεσαίο βαθμό διαδραστικότητας, το 
οποίο έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και χειρισμού αλ-
γεβρικών ψηφιακών συστημάτων (Geogebra). Η οργανωτική δομή είναι ατομική, αφού 
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είναι ένα αδιαίρετο αντικείμενο στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Ο μαθητής έχει τη δυ-
νατότητα να πειραματιστεί μεταβάλλοντας το μήκος και την κλίση της σκάλας (σχήμα 
7), να παρατηρήσει τις μεταβολές στα μήκη των πλευρών του τριγώνου ΚΣΛ, και μέσα 
από πειραματισμούς και εικασίες, ζητείται να υπολογίσει το λόγο του ύψους, στο οποίο 
φτάνει η σκάλα, προς το μήκος της σκάλας, καθώς και το λόγο της οριζόντιας απόστα-
σης, στην οποία φτάνει η σκάλα, προς το μήκος της σκάλας. 

 

Σχήμα 7: Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας 

Μετά την επιλογή του ΜΑ, υπάρχει η δυνατότητα απευθείας χρήσης του διαδικτυακά 
είτε της λήψης του (χωρίς κόστος) για την ενσωμάτωσή του σε κάποιο διδακτικό σε-
νάριο με ή χωρίς τροποποίηση. Εάν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που έχει θέσει ο εκπαι-
δευτικός, το ΜΑ χρησιμοποιείται ως έχει αφού ενσωματωθεί στο διδακτικό σενάριο. 
Διαφορετικά, για την τροποποίηση απαιτείται η χρήση του λογισμικού Geogebra και ο 
κατάλληλος μετασχηματισμός του σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Συμπεράσματα 

Τα ΜΑ έχουν κάνει την εμφάνισή τους τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αποτελώντας ένα 
καινοτόμο μέσο προσέγγισης της οργάνωσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Έναν 
από τους βασικούς παράγοντες της εξάπλωσής τους αποτελεί η δυνατότητα, τόσο τε-
χνολογική όσο και επιστημονική, για την ανάπτυξη και τη χρήση τους σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα μάθησης (παραδοσιακή τάξη, ηλεκτρονική τάξη, κ.ά), όπως και η δυνα-
τότητα επαναχρησιμοποίησής τους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια μάθησης. Τα 
ΜΑ κυριαρχούν σήμερα στο χώρο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αποτελώντας τη 
βάση για τη δημιουργία πλούσιου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με δυνατό-
τητες συνδυασμού και επαναχρησιμοποίησης είτε των ίδιων, είτε των συστατικών τους 
μερών. 
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Η δημιουργία ψηφιακού και πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου από επαναχρη-
σιμοποιήσιμα συστατικά στοιχεία μαθησιακών αντικειμένων, έχει ως αποτέλεσμα η 
επαναχρησιμοποίηση να θεωρείται το κυρίαρχο εργαλείο για την ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας ψηφιακού μαθησιακού υλικού με παράλληλη μείωση του κόστους παραγω-
γής εκπαιδευτικού περιεχομένου για την e-μάθηση (e-learning). Σε αυτή την κατεύ-
θυνση, σημαντική παράμετρο αποτελεί η δημιουργία αποθετηρίων ΜΑ, όπως το εθνικό 
αποθετήριο «Φωτόδεντρο» του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, προσφέροντας δυνατότητες για συστη-
ματική αναδίφηση ΜΑ σύμφωνα με τις μαθησιακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των 
μαθητών, μέσω ενσωματωμένων μηχανών αναζήτησης.  

Παρέχοντας σε εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές εκπαιδευτικού λογισμικού και οργανι-
σμούς δυνατότητες για έρευνα, αναζήτηση, δημιουργία, οργάνωση, βελτίωση, αλλά 
και αυτόματη ενημέρωση-συγχρονισμό υψηλής ποιότητας ψηφιακού διδακτικού υλι-
κού, τα ΜΑ ενσωματωμένα τόσο σε εκπαιδευτικά σενάρια, όσο και σε ολοκληρωμένα 
προγράμματα σπουδών, προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες να εργασθούν 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε αλληλεπιδρώντας με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, 
ακολουθώντας καθένας το δικό του μαθησιακό βηματισμό.  

Αναμφισβήτητα, τα ΜΑ αποτελούν μια σύγχρονη τεχνολογική αιχμή και πολλά υπο-
σχόμενη συνιστώσα στον τρόπο μετάδοσης και απόκτησης της προσφερόμενης γνώ-
σης, και ενδέχεται να αποτελέσουν το υπομόχλιο για τη ριζική αλλαγή και εξέλιξη των 
παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. 
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Περίληψη 

Η δημιουργική γραφή σε συνδυασμό με τη βιωματική και ομαδοσυνεργατική διδασκα-
λία μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενσωμάτωση των παιδιών με 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στη γενική τάξη. Η παρούσα διαχρονική/συστημα-
τική μελέτη βασίστηκε στη θεωρία της συμπερίληψης (theory of inclusion) με βασικό 
στόχο την ομαλή ενσωμάτωση των μαθητών με διαταραχές στο ευρύτερο κοινωνικο-
συναισθηματικό πλαίσιο του σχολείου, αφυπνίζοντας παράλληλα τη συναισθηματική 
νοημοσύνη τόσο αυτών όσο και των συμμαθητών τους. Ειδικότερα, με τη συμβουλευ-
τική υποστήριξη αναπτυξιακού ψυχολόγου, της εκπαιδευτικού της γενικής αγωγής, της 
ειδικής αγωγής και της θεατρολόγου, μεθοδεύτηκε η εξοικείωση των μαθητών στην 
αναγνώριση και έκφραση των βασικών συναισθημάτων (χαρά, λύπη, φόβος, θυμός) 
και στο πώς αυτά συμβάλλουν στη ρύθμιση των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Μέσα 
από την αφήγηση, την ενεργητική ακρόαση, τη δημιουργική γραφή και τα παιχνίδια 
ρόλων καλλιεργήθηκε η διαπροσωπική κατανόηση και αναπτύχθηκε η ενσυναίσθηση 
τόσο των μαθητών με διαταραχές όσο και των υπόλοιπων παιδιών της γενικής τάξης 
με αποτέλεσμα την αρμονική και ισορροπημένη συνύπαρξή τους στο σχολικό πλαίσιο. 
Η συνολική αποτίμηση του σχεδίου δράσης κατέδειξε: α) την ενδυνάμωση του αυτο-
συναισθήματος και τη βελτίωση της αυτο-εικόνας των παιδιών με διαταραχές μέσα από 
την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων με τους σημαντικούς άλ-
λους (συμμαθητές-εκπαιδευτικούς) και, β) την ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών αυτών 
σ' ένα τυπικό σχολικό περιβάλλον που μαθαίνει να αναγνωρίζει, να αποδέχεται, να σέ-
βεται και να εκτιμά την διαφορετικότητα.  

Λέξεις-Κλειδιά: συμπερίληψη, δημιουργική γραφή, αναπτυξιακές διαταραχές, ενσυ-
ναίσθηση 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται η ανάγκη της ανάπτυξης και ενίσχυσης των ψυχικών 
και κοινωνικών/συναισθηματικών δεξιοτήτων του κάθε παιδιού - και δη των παιδιών 
με διαταραχές – μέσα από εκπαιδευτικά συστήματα με τρόπο συστηματικό και οργα-
νωμένο (Gardner, 1993∙ Gottman & Declaire, 1998∙ Salovey, Mayer & Caruso, 2001). 
Έρευνες καταδεικνύουν πως όταν τα σχολεία δίνουν έμφαση στις κοινωνικές και συ-
ναισθηματικές ανάγκες των παιδιών με την εφαρμογή συστηματικών προγραμμάτων 
αγωγής υγείας, τα παιδιά με διαταραχές κινητοποιούνται και συνεργάζονται καλύτερα, 
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μειώνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς και η απόδοσή τους στα μαθήματα είναι κα-
λύτερη (Zins & Elias, 2006∙ Kourkoutas, Vitalaki, Perysinaki, 2015). Η συνύπαρξη 
λοιπόν των μαθητών με αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός-υπερκινητικότητα) σε ένα 
οργανωμένο πλαίσιο στην γενική τάξη της Γ΄ δημοτικού μαζί με άλλους μαθητές τυπι-
κής ανάπτυξης και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση αποτέλεσε το κατάλληλο ερέθισμα 
για την παρούσα μελέτη.  

Θεωρητικό Υπόβαθρο-Σκοπός έρευνας 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη 
τις τελευταίες δεκαετίες ως μια μορφή κοινωνικού ακτιβισμού και μιας επιστημονικής 
επίπονης προσπάθειας να καταπολεμηθούν φαινόμενα στιγματισμού και αποκλεισμού 
στο σχολικό και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό επίπεδο (Kourkoutas, Tóth, Vitalaki, 
2015). Μια από τις βασικές προϋποθέσεις αυτής της θεωρίας (theory of inclusion) είναι 
ότι τα σχολεία θα πρέπει να μετατραπούν σε χώρους όπου όλα τα παιδιά – τόσο με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και αυτά χωρίς- μπορούν ελεύθερα να παίξουν, να 
μάθουν, να επικοινωνήσουν, να δράσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους με ε-
ποικοδομητικό τρόπο (Kourkoutas, Tóth, Vitalaki, 2015∙ Norman, 2007).  

Η παρούσα διαχρονική/συστηματική μελέτη που πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια 
προγράμματος της Αγωγής Υγείας στην Α/θμια εκπαίδευση, βασίστηκε στην σύγχρονη 
θεωρία της συμπερίληψης (theory of inclusion) με βασικό σκοπό την ομαλή ενσωμά-
τωση και ένταξη των μαθητών με διαταραχές στο ευρύτερο κοινωνικοσυναισθηματικό 
πλαίσιο του σχολείου, αφυπνίζοντας παράλληλα τη συναισθηματική νοημοσύνη τόσο 
αυτών όσο και των συμμαθητών τους (Kourkoutas, Tóth, Vitalaki, 2015).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν, αφορούσαν:  
• την προαγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης των παιδιών με διαταραχές,  
• την ομαλή τους ένταξή στο σχολικό περιβάλλον, 
• την αλληλεπίδραση, συνεργασία και την ισότιμη αντιμετώπισή τους από τους άλλους 

μαθητές με τυπική ανάπτυξη,  
• την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών με αναπτυξιακές διατα-

ραχές (αυτισμός-υπερκινητικότητα),  
• την έμφαση στην αντίληψη του εαυτού, στην αυτεπίγνωση και στην αυτό-συνειδητό-

τητα (σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορά),  
• την έμφαση στη διαχείριση συναισθηματικών εκρήξεων μεταξύ μαθητών με ή χωρίς 

αναπτυξιακές διαταραχές στη γενική τάξη του δημοτικού σχολείου. 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στην Γ’ τάξη αστικού δημοτικού σχολείου στο Ρέθυ-
μνο Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και διήρκησε 6 μήνες. Ο αριθμός των 
μαθητών ανερχόταν στους 16, ηλικίας 8 και 9 ετών εκ των οποίων οι 9 ήταν αγόρια και 
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οι 7 κορίτσια. Ανάμεσά τους υπήρχε ένας μαθητής με διαγνωσμένη διάχυτη αναπτυ-
ξιακή διαταραχή και ένας άλλος με εμφανή συναισθηματική ανωριμότητα και έντονα 
στοιχεία υπερκινητικότητας και επιθετικότητας στην συμπεριφορά του. 

Με γνώμονα την βιωματική μάθηση (Kolb, 1984) και την ομαδοσυνεργατική διδασκα-
λία (Ματσαγγούρας, 2004) οι μαθητές ήταν χωρισμένοι καθ’ όλη την διάρκεια του εκ-
πονήματος σε τέσσερις συγγραφικές ομάδες και με αφορμή την ανάγνωση ενός συγκε-
κριμένου λογοτεχνικού βιβλίου που τους έκανε εντύπωση, επιχειρήθηκε αρχικά η πα-
ρατήρηση, η αναγνώριση και η έκφραση βασικών συναισθημάτων των ηρώων του βι-
βλίου (όπως είναι η χαρά, η λύπη, ο φόβος και ο θυμός). Αυτό έδωσε το έναυσμα σε 
όλους τους μαθητές (με διαταραχές ή χωρίς) να σκεφτούν πότε, πώς και σε ποιες κα-
ταστάσεις βιώνουν και οι ίδιοι συναισθήματα όπως οι ήρωες του βιβλίου που αναγνώ-
στηκε στην τάξη, να αφηγηθούν, να μοιραστούν και να επικοινωνήσουν προσωπικές 
εμπειρίες με όλη την ομάδα προσπαθώντας να αναζητήσουν το αίτιο και το αιτιατό του 
κάθε συναισθήματος που μπορεί να ένιωσαν. 

Η επεξεργασία αυτή καθώς και η ανάγνωση κι άλλων τέτοιων λογοτεχνικών κειμένων 
στα πλαίσια των γλωσσικών μαθημάτων, η παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού 
(ταινίες, τραγούδια κ.α.) σχετικά με τα συναισθήματα έδωσαν τα κατάλληλα ερεθί-
σματα στην ομάδα, η οποία οδηγήθηκε στην ανάγκη να δημιουργήσει μια δική της 
φανταστική ιστορία με βάση τα συναισθήματα. 

Τα βασικά στάδια υλοποίησης του προγράμματος 

Το πρώτο στάδιο γι’ αυτό το εγχείρημα, με βάση το μεθοδολογικό μοντέλο της Radin 
(1990), συνίσταται στον ομαδικό προσχεδιασμό με βασικό εργαλείο τον καταιγισμό 
ιδεών (brainstorming). Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν 
ελεύθερα τις ιδέες τους και να τις καταγράφουν χωρίς να σκέφτονται και να περιορίζο-
νται από ορθογραφικά ή εκφραστικά λάθη. Η ανταπόκριση στον προσχεδιασμό αφο-
ρούσε αρχικά την επικοινωνία των ιδεών με την ίδια την ομάδα που άνηκε κάθε μαθη-
τής. Οι ιδέες συνδυάζονταν, συνδυάζονταν και καταγράφονταν από την κάθε ομάδα 
χωριστά. Εν συνεχεία, με την καθοδήγηση των παιδαγωγών γενικής και ειδικής αγω-
γής, η κάθε ομάδα κατέθετε την πρότασή της στην ολομέλεια της τάξης και έπειτα όλες 
οι ομάδες μαζί συνδύαζαν τα αποστάγματα της κάθε ξεχωριστής ομάδας και οδηγού-
νταν στη σύνθεση μιας ενιαίας ιδέας.  

Στο επόμενο στάδιο της αναθεώρησης, δίνονταν ευκαιρίες αναθεώρησης. Όλες οι συγ-
γραφικές ομάδες αναστοχαζόταν ως μια ολόκληρη ομάδα σε αυτό που είχαν συντάξει, 
το τροποποιούσαν, το άλλαζαν προσθαφαιρώντας στοιχεία, διαλόγους, νέες περιγρα-
φές όπου χρειάζεται, το επιμελούνταν και επιχειρούσαν να το τελειοποιήσουν διαμορ-
φώνοντας μια πιο βελτιωμένη εκδοχή του. 
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Στο τελευταίο στάδιο πραγματοποιούνταν η σύνθεση όλων των τμημάτων της ιστορίας 
που δημιουργήθηκαν από τα προηγούμενα στάδια και συντίθετο ολικά η νέα, πρωτό-
τυπη ιστορία των μαθητών, η οποία διαβαζόταν και δραματοποιούνταν στην τάξη (βλ. 
εικόνα 1).  

Καθώς όμως το θέμα των συναισθημάτων εξακτινώθηκε διαθεματικά στην θεατρική 
αγωγή με παιχνίδια παντομίμας, αυτοσχεδιασμού και ρόλων βασισμένα κάθε αφορά σε 
άλλο συναίσθημα, στην εικαστική αγωγή με ζωγραφική και κατασκευές, στην μουσική 
με σύνθεση στίχων και δημιουργία ποιημάτων σχετικά με τα συναισθήματα, δημιουρ-
γήθηκε στους μαθητές η ανάγκη να εκδώσουν το νέο τους συγγραφικό έργο σε βιβλίο, 
το οποίο εικονογραφήθηκε από τους ίδιους, αλλά και να το οργανώσουν σε θεατρική 
παράσταση την οποία πρόβαλαν σε όλο το σχολείο στα πλαίσια της τελικής γιορτής.  

Η αποτίμηση του σχεδίου δράσης 

Η συνολική αποτίμηση του σχεδίου δράσης βασίστηκε στην καταγραφή της κάθε δρά-
σης με τους μαθητές σε ημερολόγιο, που διατηρούνταν και συμπληρωνόταν σε τακτική 
βάση από τους εκπαιδευτικούς της τάξης αλλά και σε βιντεοσκόπηση και φωτογρά-
φηση των μαθητών κατά την εφαρμογή του προγράμματος (υπήρχε ενυπόγραφη άδεια 
από όλους τους κηδεμόνες των μαθητών). Πιο ειδικά, σε κάθε εφαρμογή του προγράμ-
ματος, η μία από τις δύο εκπαιδευτικούς αναλάμβανε το ρόλο του εμψυχωτή των ομά-
δων ενώ η άλλη αναλάμβανε το ρόλο του παρατηρητή, ο οποίος κατέγραφε τη σειρά 
των δράσεων, τις ιδέες των μαθητών αλλά και τις αντιδράσεις και συμπεριφορές τους. 
Οι ρόλοι του εμψυχωτή-παρατηρητή εναλλάσσονταν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των 
δύο εκπαιδευτικών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι εκπαιδευτικοί μέσα από την κα-
θοδήγηση της αναπτυξιακή ψυχολόγου προχωρούσαν στην αποτίμηση των αποτελε-
σμάτων με βάση τα προαναφερθέντα στάδια (βλ. σελ. 3). 

 

 Εικόνα 1: Στάδια Υλοποίησης Προγράμματος 
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Αποτελέσματα 

Το παρόν σχέδιο δράσης κατέδειξε γενικά την ενδυνάμωση του αυτο-συναισθήματος 
και τη βελτίωση της αυτο-εικόνας των παιδιών με διαταραχές μέσα από την ανάπτυξη 
κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων με τους σημαντικούς άλλους (συμμαθη-
τές-εκπαιδευτικούς). Μαθητές ευάλωτοι ή εσωστρεφείς σταδιακά άλλαξαν και έγιναν 
πιο συμμετοχικοί και σίγουροι για τον εαυτό τους, ενώ αντίθετα υπερκινητικοί και μα-
θητές χωρίς αυτοέλεγχο έγιναν πιο συνεργάσιμοι με αποτέλεσμα να ενταχθούν ομαλά 
μέσα στην σχολική τάξη.  

Μέσα από αυτό το εγχείρημα οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατόρθωσαν 
να ξεπεράσουν τα αρχικά τους προβλήματα και να πετύχουν πράγματα στα οποία είχαν 
μεγάλες δυσκολίες και ελλείψεις. Συγκεκριμένα κατάφεραν:  

Σε συναισθηματικό επίπεδο 
• Να ανακαλύψουν, να παρατηρήσουν και να μάθουν πράγματα για τον εαυτό τους. 
• Να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τα συναι-

σθήματά τους.  
• Να παρατηρήσουν, να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τα συναισθήματα των ση-

μαντικών άλλων.  
• Να μπουν στη θέση του άλλου (ενσυναίσθηση) και να καταλάβουν πώς νιώθει (είτε 

ήταν ο ήρωας που υποδύονταν είτε ο συμμαθητής τους). 
• Να νιώσουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους. 
• Να νιώσουν ελεύθερα να εκφραστούν και να μιλήσουν. 
• Να νιώσουν ασφάλεια μέσα στην ομάδα με παιδιά που ήταν διαφορετικά. 
• Να νιώσουν την τέρψη και την ευχαρίστηση από το γράψιμο. 
• Να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους. 
• Να διαχειρίζονται τις συναισθηματικές τους εξάρσεις (αυτορρύθμιση). 

Σε κοινωνικό επίπεδο 
• Να επικοινωνήσουν με την ομάδα τις ιδέες, τις σκέψεις, και τα συναισθήματά τους. 
• Να μοιραστούν και να ανταλλάξουν ελεύθερα τις εμπειρίες τους στην ομάδα.  
• Να συνεργαστούν αρμονικά με τα άλλα παιδιά της τάξης. 
• Να διαχειριστούν και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και τις διαφωνίες που παρουσιά-

στηκαν στις ομάδες. 
• Να μάθουν να εκθέτουν τη γνώμη τους χωρίς να φοβούνται ή να ντρέπονται. 
• Να ακούνε τους συμμαθητές τους και να συνδιαλέγονται μαζί τους 
• Να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και να αποκτήσουν κοινό κώ-

δικα επικοινωνίας μεταξύ τους. 
• Να επιλύουν προβληματικές καταστάσεις που συνέβαιναν στην ιστορία που έγραφαν. 
• Να κοινωνήσουν το έργο τους σε όλα τα παιδιά της σχολικής μονάδας. 
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Σε γνωστικό επίπεδο  
• Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο μέσα από την ομαδική 

κατάθεση των εμπειριών τους, την ελεύθερη έκφραση και την τεχνική του καταιγισμού 
ιδεών. 

• Να βελτιώσουν την ομιλία τους αφού η έκφραση είναι πλησιέστερη στην ομιλία. 
• Να οργανώσουν και να βελτιώσουν την δομή του γραπτού λόγου με τον οποίο είχαν 

πολλές δυσκολίες. 
• Να καλλιεργήσουν όσο ήταν δυνατόν τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες όταν προ-

σπαθούσαν να σκεφτούν και να διορθώσουν πάνω σε αυτό που είχαν γράψει. 

Μέσα σε ένα πλαίσιο, λοιπόν, ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης όλων των μαθη-
τών μεταξύ τους, οι παραπάνω αλλαγές δεν μπόρεσαν να αφήσουν, φυσικά, ανεπηρέ-
αστους τους υπόλοιπους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, καθώς και οι ίδιοι: 
• Βελτίωσαν τις ελλείψεις που μπορεί να είχαν όσον αφορά στις προαναφερθείσες δε-

ξιότητες του προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την δημιουργική γραφή και την 
σταδιακή δόμηση ενός γραπτού κειμένου. 

• Αντιλήφθηκαν, αναγνώρισαν, κατανόησαν, ανέλυσαν, εξήγησαν και αξιολόγησαν τα 
συναισθήματά τους, τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις και σύγκριναν πτυχές της 
ταυτότητάς τους σε σχέση με τον ρόλο που είχαν αναλάβει στη δραματοποίηση της 
ιστορίας. 

• Όσον αφορά τους σημαντικούς άλλους, έμαθαν όλο και συχνότερα να ξεπερνάνε το 
«εγώ» τους και να κατανοούν τι εκφράζουν και οι άλλοι συμμαθητές τους, να επικοι-
νωνούν και να μοιράζονται συναισθήματα και εμπειρίες μαζί τους, να δέχονται ή να 
συμβιβάζονται με τις απόψεις των άλλων. 

• Έμαθαν να είναι πιο υπομονετικοί με άτομα που έχουν δυσκολίες και άρα να συνυ-
πάρχουν αρμονικά στο ίδιο περιβάλλον. Έδειξαν ενσυναίσθηση και κατανόηση σε 
θέματα που στην αρχή της χρονιάς δεν μπορούσαν να δείξουν. 

• Αποδέχτηκαν το «όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι» και άρχισαν σταδιακά να δείχνουν 
σεβασμό όχι μόνο προς τα άτομα με δυσκολίες αλλά γενικότερα προς τον άλλο, τον 
συνάνθρωπο (συμμαθητή, εκπαιδευτικό, κάποιον περιστασιακό επισκέπτη). 

• Έμαθαν να διαχειρίζονται τις διαφωνίες και να λύνουν τις συγκρούσεις μέσα από τη 
συζήτηση και την διαπραγμάτευση των προβλημάτων (όπως ακριβώς διαπραγματευ-
όντουσαν τα προβλήματα των ηρώων στην ιστορία τους). 

• Πρόσφεραν πρόθυμα τη βοήθειά τους σε άλλους συμμαθητές με ή χωρίς δυσκολίες 
(π.χ. κάποιος που καταλάβαινε μία έννοια προσφερόταν να βοηθήσει κάποιον που 
δεν την είχε καταλάβει) υπερβαίνοντας τις δυσκολίες που έχει μια συνεργασία. 

Τέλος, η δημιουργική γραφή αποτέλεσε ένα ακόμα πρόσφορο εργαλείο για τη δημιουρ-
γία ενός κλίματος συμπερίληψης μέσα στην τάξη. Όντας η δημιουργική γραφή αποτέ-
λεσμα της δημιουργικής σκέψης, βοήθησε τα παιδιά να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιό-
τητες, εφόσον αυτή τους η σκέψη έγινε λόγος που ειπώθηκε και επικοινωνήθηκε σε 
όλη την τάξη (διαλογική-επικοινωνιακή πράξη) (Πουρκός, 2009).  
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Μέσα από τα προαναφερθέντα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, οι μαθητές έμα-
θαν να εκφράζονται, να ενώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο και 
από τον συνδυασμό των δημιουργικών τους σκέψεων, βρήκαν τον τρόπο (είτε μέσα 
από συζήτηση είτε μέσα από ψηφοφορία) να φτάσουν στη δημιουργική γραφή και να 
συνθέσουν μια συλλογική δουλειά, τη δική τους φανταστική ιστορία. Στη δημιουργι-
κότητα των μαθητών συνετέλεσαν βασικοί παράγοντες χειρισμών από μέρους των εκ-
παιδευτικών, αφού δεν υπήρχε σωστό ή λάθος και κανείς δεν είχε να αντιμετωπίσει μια 
τυπική κριτική μεταξύ δασκάλου-μαθητή. Αυτοί, λοιπόν οι παράγοντες ευνόησαν την 
ανάπτυξη ενός κλίματος ελεύθερης έκφρασης και τη μη στοχοποίηση οποιουδήποτε 
μαθητή.  

Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τα παιδιά έμαθαν να ακούν και να ακούγονται, να 
σέβονται τις ιδέες των άλλων και να γίνονται σεβαστές οι δικές τους ιδέες, τις οποίες 
εξέφραζαν αβίαστα και με πολύ ενδιαφέρον και ευχαρίστηση στο χαρτί. Τέλος, οι μα-
θητές με ή χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές, ωφελήθηκαν καθώς η δημιουργική γραφή 
καλλιέργησε την φαντασία και την αποκλίνουσα σκέψη τους, άλλη μια βασική κοινω-
νική δεξιότητα για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων που προέκυψαν όχι μόνο 
στην φανταστική τους ιστορία αλλά και στην σχολική, οικογενειακή τους πραγματικό-
τητα. Έχοντας έρθει, λοιπόν, αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα και περιπέτειες στην 
ιστορία τους και έχοντας δώσει λύσεις σε αυτά, έμαθαν να σκέφτονται κριτικά και κα-
τάφεραν να ξεπεράσουν τα δύσκολα προβλήματα συνύπαρξης τους μέσα στην ίδια 
τάξη φτάνοντας το βασικό στόχο της συμπερίληψης. 

Συμπεράσματα 

Τα προγράμματα Συναισθηματικής Αγωγής προσφέρουν ευκαιρίες τόσο στους μαθη-
τές με τυπική ανάπτυξη όσο και σε κείνους με αναπτυξιακές διαταραχές και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες να δράσουν, να παίξουν, να νιώσουν ασφάλεια και άνεση μέσα 
σε μια ομάδα χωρίς να έχουν το φόβο και την ανασφάλεια ότι μπορεί να θυματοποιη-
θούν ή να περιθωριοποιηθούν (Adelman & Taylor, 2005∙ 2006, Morris, 1992 στο 
Kourkoutas, Vitalaki, & Perysinaki, 2015). Όλοι οι μαθητές (με τυπική ανάπτυξη ή με 
διαταραχές) μαθαίνουν να δίνουν και να παίρνουν, να ανακαλύπτουν νέες δεξιότητες 
και ικανότητες για τον εαυτό τους, να επικοινωνούν χωρίς ανταγωνισμούς και αντιπα-
ραθέσεις και όλοι μαζί να εκφράζονται δημιουργικά. Έτσι, το σχολείο μετατρέπεται σε 
έναν σταθερό και ευχάριστο χώρο που σέβεται την διαφορετικότητα του κάθε μαθητή 
και που όλοι μαζί επιθυμούν να μαθαίνουν, να εργάζονται και να συνεργάζονται, να 
οραματίζονται και να δημιουργούν (Τριλίβα & Χατζηνικολάου, 2011).  
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την τέχνη υλοποι-
ήθηκε σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού διδακτική παρέμβαση η οποία είχε ως στόχο να κινη-
τοποιήσει τα παιδιά να προσεγγίσουν και να διερευνήσουν κριτικά το θέμα των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων αξιοποιώντας την αισθητική βιωματική εμπειρία. Ειδικότερα, επι-
διώχθηκε να καλλιεργήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και συμπεριφο-
ρές που απαιτούνται προκειμένου να καταστούν συνειδητοποιημένοι και υπεύθυνοι πο-
λίτες. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε ένα τμήμα 15 μαθητών και ολοκληρώθηκε σε πέ-
ντε διδακτικές ώρες. Για την επεξεργασία των έργων τέχνης και τη συσχέτιση με τα 
κριτικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Visible Thinking του Perkins. Τα απο-
τελέσματα της παρέμβασης, όπως αναδείχθηκαν διαμέσου του κριτικού αναστοχα-
σμού, κατέδειξαν ότι οι μαθητές κατάφεραν να προσεγγίσουν δημιουργικά και κριτικά 
το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευαισθητοποιήθηκαν ως προς την υιοθέ-
τηση νέων στάσεων και συμπεριφορών. 

Λέξεις-Κλειδιά: τέχνη, μετασχηματίζουσα μάθηση, διδακτική παρέμβαση, ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην μάθηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος κυρίαρχος στόχος της εκπαί-
δευσης αποτελεί η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού σε γνωστι-
κό, ηθικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο (Μαλαφάντης & Καρέλα, 2012; 
Efland, 2002; Κόκκος, 2011). Μία καινοτόμος διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται 
ευρέως στην εκπαίδευση διεθνώς και συβάλλει στην σφαιρική προσέγγιση της γνώσης 
αποτελεί η αξιοποίηση διαφόρων μορφών έργων τέχνης. Ειδικότερα, η συμβολή της 
αισθητικής εμπειρίας στην εξυπηρέτηση παιδαγωγικών στόχων είχε επισημανθεί αρ-
χικά από τον John Dewey στο έργο του «Art as Experience», όπου τονίζεται ότι η τέχνη 
συνιστά το κατεξοχήν διδακτικό μέσο καλλιέργειας της φαντασίας, η οποία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία της μάθησης (Greene, 2000). 

Δεδομένου ότι κάθε καλλιτεχνικό έργο αποτελεί μια δημιουργική έκφραση με σημα-
ντική παιδευτική αξία, διαμέσου της επαφής με την τέχνη, τα παιδιά αναπτύσσουν τη 
δημιουργικότητα και τον κριτικό τρόπο σκέψης, καλλιεργούν τα πολλαπλά είδη νοη-
μοσύνης και τη φαντασία, προσεγγίζουν βιωματικά τη μάθηση και κατανοούν ολιστικά 
τον εαυτό τους, τους άλλους ανθρώπους και την αντικειμενική πραγματικότητα. 
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Ο Howard Gardner (1990), θεμελιωτής της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, υ-
πήρξε ένας από τους πρωτοπόρους στοχαστές που κατέδειξαν τη συμβολή της αισθη-
τικής εμπειρίας στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και στην καλλιέργεια του κριτικού 
στοχασμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Gardner (1990), διαμέσου της αξιοποίησης 
της αισθητικής εμπειρίας, παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας πολυάριθμων και δύ-
σκολων στην προσέγγιση συμβόλων και νοημάτων και η έκφραση λεπτών συναισθη-
μάτων τα οποία δεν είναι εφικτό να κατανοηθούν με τη χρήση ορθολογικών επιχειρη-
μάτων.  

Ομοίως, ο Efland (2002) τόνισε την αξία της αισθητικής εμπειρίας για την ενίσχυση 
του στοχασμού και του κριτικού στοχασμού, δεδομένου ότι κατανόηση της τέχνης συ-
νιστά μία περίπλοκη αλλά ευέλικτη διεργασία, η οποία δεν υπόκειται σε κανόνες και 
αδιαμφισβήτητες αλήθειες και παραδοχές. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση ενός έργου τέ-
χνης λειτουργεί με ολιστικό τρόπο καθώς επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες οι οποίες δεν 
αλληλοαναιρούνται αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Συνεπώς, η επαφή με την τέ-
χνη και την αισθητική εμπειρία προσδίδει πλούτο και προστιθέμενη αξία στην κατανό-
ηση πολύπλοκων και δύσκολων στην προσέγγιση θεμάτων ενώ, παράλληλα, αυξάνει 
τη δεκτικότητα του ατόμου σε διαφορετικές μη συμβατικές οπτικές (Taylor, 2000). 

Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης αναπτύχθηκε το 1978 από τον Jack 
Mezirow σε συνέχεια της έννοιας της κριτικής συνειδητοποίησης του Freire (1970) 
αναφορικά με τον μετασχηματισμό δυσλειτουργικών αντιλήψεων διαμέσου της διαδι-
κασίας της μάθησης. Σύμφωνα με τον Mezirow (2007) αφετηρία της διαδικασίας της 
μετασχηματίζουσας μάθησης αποτελεί ένα «αποπροσανατολιστικό δίλημμα» το οποίο 
λειτουργεί ως μία εσωτερική κρίση που βιώνει το άτομο αναφορικά με νοητικές του 
συνήθειες, δηλαδή «ένα σύνολο από παραδοχές γύρω από ένα θέμα...μία προσανατολι-
στική προδιάθεση της σκέψης που δρα ως φίλτρο για την ερμηνεία των εμπειριών» (Κόκ-
κος, 2011:88). Ως εκ τούτου, η μετασχηματίζουσα μάθηση συνιστά μία διαδικασία δια-
μέσου της οποίας συντελείται ο μετασχηματισμός δυσλειτουργικών δομών, σκέψεων, 
παραδοχών, προσδοκιών, προκειμένου να καταστούν περισσότερο ευδιάκριτες, στοχα-
στικές, πλήρεις και, εν τέλει, ευέλικτες και ανοιχτές στην αλλαγή. Διαμέσου της μετα-
σχηματίζουσας μάθησης και με αφορμή το αποπροσανατολιστικό δίλημμα που σημα-
τοδοτεί μία εσωτερική κρίση, το άτομο επαναξιολογεί δυσλειτουργικά πλαίσια αναφο-
ράς (Cranton, 2006; Κόκκος, 2009). 

Σύμφωνα με τον Mezirow (2007), ο μετασχηματισμός ως διεργασία της μεταχηματί-
ζουσας μάθησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια (Λιντζέρης, 2007: 8):  
1) Προσδιορισμός του προβληματικού πλαισίου, 
2) αυτοδιερεύνηση της συναισθηματικής κατάστασης που το προβληματικό πλαίσιο προ-

καλεί στο άτομο, 
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3) κριτική αξιολόγηση των πεποιθήσεων που σχετίζονται με τη δυσλειτουργική κατά-
σταση και αποστασιοποίηση από αυτή,προκειμένου να διερευνηθούν νέα ερμηνευτικά 
σχήματα και προσεγγίσεις,  

4) συσχέτιση της δυσφορίας που προκαλείται με τις εμπειρίες των άλλων, 
5) εξέταση διαφορετικών λύσεων, 
6) κατάρτιση νέου πλαισίου δράσης,  
7) κατάκτηση νέας γνώσης για την υλοποίηση των σχεδίων,  
8)  ανάληψη καινούριων ρόλων,  
9) οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης αναφορικά με την ανάληψη των νέων ρόλων και 
10) αποδοχή και ενσωμάτωση των ανωτέρω ρόλων. 

Βασιζόμενη στις αρχές και τις έννοιες της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης, 
η εκπαιδευτική μέθοδος της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την τέχνη αναπτύ-
χθηκε από τον Κόκκο (2009) και συνιστά μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και δια-
κτική πρόταση. Η εν λόγω μέθοδος, η οποία περιλαμβάνει έξι στάδια, αποτελεί ένα 
καινοτόμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό το οποίο επιτρέπει τη μάθηση μέσω κριτικού 
στοχασμού και στηρίζεται στην κριτική προσέγγιση διαφόρων θεμάτων με την αξιο-
ποίηση της τέχνης και της αισθητικής εμπειρίας.  

Πλαίσιο εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Αξιοποιώντας τις αρχές και τη μεθοδολογία που απορρέει από τη θεωρία της μετασχη-
ματίζουσας μάθησης μέσα από την τέχνη, πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 
παρέμβαση σε μία τάξη 15 μαθητών που φοιτούσαν στην Ε΄ Δημοτικού, η οποία ολο-
κληρώθηκε σε πέντε διδακτικές ώρες. Η σχολική μονάδα που επελέγη για την παρέμ-
βαση βρισκόταν σε μία περιοχή της Πάτρας με αυξημένα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα καθώς θεωρήσαμε ότι η κοινωνική αποστέρηση που βιώνουν οι μαθητές 
στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθιστά ακόμα περισσότερο επιτακτική την ανάγκη 
για εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Αρχικά, επιχειρήθηκε καταγραφή των 
απόψεων των μαθητών για το συγκεκριμένο θέμα και, στη συνέχεια, με βάση τις απα-
ντήσεις που δόθηκαν προσδιορίστηκαν από κοινού με τα παιδιά τα υπό εξέταση υπο-
θέματα και τα κριτικά ερωτήματα.  

Ως προς την επιλογή των έργων τέχνης καταβλήθηκε προσπάθεια να αξιοποιηθούν δια-
φορετικές μορφές τέχνης και, ως εκ τούτου, στα επιλεχθέντα έργα συμπεριλαμβάνο-
νταν μία ταινία μικρού μήκους, δύο videos της Unicef για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
ένας πίνακας ζωγραφικής, μία βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτογραφία και ένα μουσικό 
κομμάτι. Όλα τα έργα συσχετίστηκαν με τα κριτικά ερωτήματα. Ειδικότερα, τα έξι 
στάδια που συγκροτούσαν την παρέμβαση περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Πρώτο Στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση ενός θέματος 

Η διδακτική ενότητα στην οποία εντάσσεται ο παρακάτω σχεδιασμός αφορούσε στην 
β΄ ενότητα του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της Ε΄ Δημοτικού με 
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τίτλο: «Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις». Στόχος της παρέμβασης από τον οποίο 
προέκυψε η ανάγκη για κριτική διερεύνηση του θέματος ήταν να αναπτύξουν τα παιδιά 
τη γνώση, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται για να συμ-
μετέχουν μέσα στην κοινωνία, γνωρίζοντας και προστατεύοντας τόσο τα δικά τους δι-
καιώματα όσο και τα δικαιώματα των άλλων. Ειδικότερα, από το σύνολο των δικαιω-
μάτων των παιδιών, όπως έχουν αποτυπωθεί στις διεθνείς συμβάσεις, εστιάσαμε στα 
δικαιώματα του παιδιού σε περίοδο ειρήνης και πως αυτά καταστρατηγούνται σε καιρό 
πολέμου.  

Δεύτερο Στάδιο: Έκφραση-καταγραφή των απόψεων των μαθητών 

Με βάση την ανωτέρω προβληματική ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν α-
τομικά στο ερώτημα: «Τι σημαίνει για σας πόλεμος και τι ειρήνη;». Στη συνέχεια κλή-
θηκαν να εργαστούν σε ομάδες, να συζητήσουν τις απαντήσεις τους, να τις συνθέσουν 
και να τις παρουσιάσουν στους υπόλοιπους μαθητές. Ορισμένες ενδεικτικές απαντή-
σεις ήταν οι ακόλουθες: «Όταν υπάρχει ειρήνη τα παιδιά είναι χαρούμενα, παίζουν, πη-
γαίνουν σχολείο, έχουν φίλους, ενώ στον πόλεμο δεν περνάνε καλά γιατί χάνουν πολλά 
δικαιώματα, γίνονται πολλές καταστροφές και χάνουν την ελευθερία τους. Ο πόλεμος με 
γεμίζει πολλά συναισθήματα όπως λύπη, στενοχώρια, φόβο γι’ αυτό νομίζω ότι θα πρέπει 
να εκτιμάμε που έχουμε ειρήνη», «Σε καιρό ειρήνης εμείς τα παιδιά έχουμε αρκετά δι-
καιώματα μερικά από αυτά είναι το δικαίωμα της μάθησης και το δικαίωμα του παιχνι-
διού. Όταν αρχίζει ένας πόλεμος όλα αυτά τα δικαιώματα που είχαμε πριν διαλύονται και 
νιώθουμε δυστυχισμένοι», «Δικαίωμά μου είναι να παίζω και να μην γίνεται πόλεμος 
στην χώρα μου και να συνεργάζομαι με τους άλλους». 

Τρίτο Στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων που θα εξεταστούν και των κριτικών 
ερωτημάτων 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν εμπεριείχαν αναφορές τόσο σε δικαιώματα των παιδιών 
σε καιρό ειρήνης όσο και στις συνέπειες που απορρέουν από την εμπλοκή σε πόλεμο. 
Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονταν και αναφορές σε αντίστοιχα συναισθήματα που βιώ-
νουν τα παιδιά. Με βάση τα ανωτέρω προέκυψαν τα ακόλουθα υποθέματα προς διε-
ρεύνηση: α) Δικαιώματα και συναισθήματα του παιδιού σε καιρό ειρήνης, β) Δικαιώ-
ματα και συναισθήματα του παιδιού σε καιρό πολέμου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υποθέματα διαμορφώθηκαν τα εξής κριτικά ερω-
τήματα: α) Ποια αγαθά (αξίες, δικαιώματα, πλεονεκτήματα) απολαμβάνουν τα παιδιά 
σε καιρό ειρήνης και ποια από αυτά παραβιάζονται όταν διεξάγονται πόλεμοι; Β) Πώς 
πιστεύετε ότι νιώθουν τα παιδιά σε καιρό ειρήνης και πώς όταν ζήσουν έναν πόλεμο; 
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Τέταρτο στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτιση με τα κριτικά ερωτήματα 

Στην παρέμβασή μας καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθούν διαφορετικά 
είδη τέχνης που θα δώσουν πολλαπλά ερεθίσματα στα παιδιά να προσεγγίσουν πληρέ-
στερα το θέμα μας. Ειδικότερα, τα έργα τέχνης τα οποία επιλέχθηκαν ήταν τα ακό-
λουθα: 

1. Δύο videos σύντομης διάρκειας της Unicef (περίπου 40 δευτερολέπτων) τα ο-
ποία αναφέρονται στα δικαιώματα των παιδιών σε καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέμου. 
Τα videos έχουν βασιστεί στο άρθρο 38 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
(Convention on the Rights of the Child), η οποία αποτελείται από 54 άρθρα και υιοθε-
τήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989. Το άρθρο 
38 προτάσσει το δικαίωμα της ελευθερίας και της προστασίας από τον πόλεμο. Τα συ-
γκεκριμένα videos προβάλλουν σύντομες εικόνες με παιδιά σε καιρό ειρήνης και σε 
καιρό πολέμου (εικόνα 1 & 2). 

 

Εικόνα 1: Video της Unicef (https://www.youtube.com/watch?v=QEmaZ6f4UkM) 

 

 

Εικόνα 2: Video της Unicef (https://www.youtube.com/watch?v=442yLFwrzs8) 

2. Η ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους, διάρκειας εννεά λεπτών, του 
Βέλγου δημιουργού Raoul Servais με τίτλο «Chromophobia», η οποία δημιουργήθηκε 
το 1966 και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Η ταινία πραγματεύεται το θέμα 
του σεβασμού της διαφορετικότητας και καυτηριάζει τον φασισμό (Εικόνα 3). Η υπό-
θεση της ταινίας εξελίσσεται ως εξής: Μια πόλη καταλαμβάνεται από στρατιώτες οι 
οποίοι καταστρέφουν όλα τα χρώματα από κάθε μορφή ζωής και τέχνης. Οι κάτοικοι 
της πόλης φυλακίζονται ενώ ενδεικτικό της καταστροφικής και ισοπεδωτικής διάθεσης 
των φασιστικών στρατευμάτων είναι η αντικατάσταση του κόκορα που διακοσμεί την 
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κορυφή ενός τρούλου με ένα κοράκι. Ωστόσο, ένα μικρό κορίτσι με όπλο του ένα πο-
τιστήρι κι ένας ζωγράφος με το πινέλο του αντιστέκονται και έτσι από ένα λουλούδι 
«ξεπηδά» ένα γελωτοποιός, ο οποίος αναλαμβάνει δράση. Τελικά, η ζωή και και ο σπό-
ρος θα αναδειχθούν ισχυρότεροι από το ξίφος. 

 

 

Εικόνα 3: Ταινία Chromophobia (https://www.youtube.com/watch?v=JVcHCz-KQUs) 

3. Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτογραφία του Huynh Cong"Nick" Ut με τίτλο 
«Tο κορίτσι της βόμβας Nαπάλμ» η οποία απεικονίζει ένα στιγμιότυπο από τον πόλεμο 
του Βιετνάμ και τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίουτο 1972 (Εικόνα 4). Η συγκεκριμένη φωτο-
γραφία αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου του Βιετνάμ απεικονίζοντας παιδιά που τρέ-
χουν έντρομα για να σωθούν από τις βόμβες Ναπάλμ με τις οποίες βομβαρδίστηκε η 
περιοχή από τους Αμερικανούς. Στη φωτογραφία δεσπόζει η Kim, 9 ετών, η οποία 
κλαίγοντας τρέχει γυμνή στο βομβαρδισμένο τοπίο. Η Kim έχασε τις αισθήσεις της,ω-
στόσο ο φωτογράφος του Associated Press τη μετέφερε σε ένα μικρό νοσοκομείο. Το 
κορίτσι είχε μικρές πιθανότητες επιβίωσης λόγω των τραυμάτων της αλλά ο φωτογρά-
φος επέμεινε και απαίτησε από τους γιατρούς να την περιθάλψουν. Το παιδί τελικά 
κατάφερε να επιβιώσει και μάλιστα όταν ενηλικιώθηκε έγινε γιατρός. 

 

 

Εικόνα 4: Tο κορίτσι της βόμβας Nαπάλμ 

Στους μαθητές αφηγηθήκαμε την ιστορία της φωτογραφίας και της Kim, προκειμένου 
να τονίσουμε τη νίκη της ζωής απέναντι στην φρίκη του πολέμου, δεδομένου ότι κατά 
την άποψή μας η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι αρκετά σοκαριστική για τα παιδιά 
αυτής της ηλικίας. 

4. Ένας πίνακας ζωγραφικής του Arthur Elsley (1860-1958), στον οποίο απεικο-
νίζεται με εντυπωσιακά και ζωηρά χρώματα μία παρέα παιδιών να παίζει ανέμελα και 

403/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



χαρούμενα. O Arthur John Elsley, Άγγλος ζωγράφος της βικτωριανής εποχής, ζωγρά-
φιζε με μοναδικό τρόπο ειδυλλιακές σκηνές της καθημερινής ζωής με παιδιά (Εικόνα 
5).  

 

 

Εικόνα 5: Πίνακας ζωγραφικής του ArthurElsley 

5. Το μουσικό κομμάτι «Σαν τον μετανάστη» σε στίχους και μουσική των 
LivanelliZuelfue/Λευτέρη Παπαδόπουλου. 

Στη συνέχεια, διαμορφώθηκε ένας πίνακας συσχέτισης, στον οποίο αποτυπωνόταν ο 
τρόπος με τον οποίο τα νοήματα και οι ιδέες που εμπεριέχονταν στα έργα τέχνης συ-
σχετιζόταν με το περιεχόμενο των κριτικών ερωτημάτων (Πίνακας 1). 

 

Έργα τέχνης Κριτικά ερωτήματα 

Videos της Unicef 1,2 

Chromophobia ταινία μικρού μήκους 1,2 

Φωτογραφία με τίτλο «Tο κορίτσι της βόμβας 
Nαπάλμ» 

1,2 

Πίνακας ζωγραφικής του ArthurElsley 1,2 

Μουσικό κομμάτι: Σαν τον μετανάστη 1,2 

Πίνακας 1: Συσχετισμός των έργων τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα 

Πέμπτο στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτιση με τα κριτικά 
ερωτήματα 

Για την ανάλυση των έργων αξιοποιήθηκε η τεχνική Visible Thinking που διαμορφώ-
θηκε από τον Perkins και τους συνεργάτες του (1994). Η εν λόγω τεχνική επιλέχθηκε 
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γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολη για τα παιδιά προκειμένου να προσεγγίσουν κρι-
τικά ένα έργο τέχνης. Επίσης, εξασφαλίζει οικονομία χρόνου και χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη ευελιξία. Ακολουθώντας την προαναφερθείσα τεχνική, οι μαθητές αρχικά 
εξέφρασαν γενικές απόψεις και εντυπώσεις και στη συνέχεια επιχειρήθηκε σταδιακή 
εμβάθυνση και εστίαση σε λεπτομέρειες, μέσω μιας σειράς από εκμαιευτικές ερωτή-
σεις που τέθηκαν στους μαθητές με ευέλικτη σειρά. Οι ερωτήσεις επικεντρώνονταν 
στην παρατήρηση του κάθε έργου τέχνης (Τι βλέπετε;), στη σκέψη για το θέμα του 
έργου (Τι σκέφτεστε;) και στα συναισθήματα που τους δημιουργούνταν (Πώς νιώ-
θετε;). Κάθε παιδί εξέφρασε τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Εν-
δεικτικές απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά ήταν οι ακόλουθες: 

Ως προς τη φωτογραφία και τα videos της Unicef: «Βλέπω παιδιά να τρέχουν φοβισμένα 
και πίσω τους στρατιώτες και καπνούς. Ένα κορίτσι είναι γυμνό και κλαίει. Τα παιδιά 
νιώθουν φόβο και λύπη, είναι απαρηγόρητα. Μάλλον κάηκαν τα σπίτια τους και σκότω-
σαν τους γονείς τους. Πίσω τους δεν φαίνεται τίποτα. Καταστράφηκε η πόλη τους, τα 
σχολεία, τα νοσοκομεία, τα μαγαζιά, όλα», «Νιώθω χάλια, λύπη, αισθάνομαι κάτι μαύρο, 
δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους και να ζήσω σε πόλεμο», «Αυτοί που σκοτώνουν 
και κάνουν δυστυχισμένα τα παιδιά πώς νιώθουν; Εγώ λυπάμαι που βλέπω αυτά τα παι-
διά, αυτοί δεν λυπούνται; Οι στρατιώτες αν γινόταν το ίδιο στα παιδιά τους θα τους ά-
ρεσε;», «Τα παιδιά είναι χαρούμενα, παίζουν και μετά έρχονται τα τανκς και τα διαλύουν 
όλα. Φαντάζομαι ότι αν ήμουν στη θέση τους δεν θα είχα ελπίδα. Νιώθω εκτίμηση γι’αυτό 
που έχω, που δεν έχουμε πόλεμο και μπορώ να είμαι χαρούμενη, να έχω φίλους, να πη-
γαίνω σχολείο, να παίζω».Αναφορικά με τον πίνακα ζωγραφικής και την ταινία μικρού 
μήκους: «Τα παιδιά στον πίνακα νιώθουν υπέροχα, παίζουν, δεν φοβούνται», «Η ζωή 
είχε χρώμα και χάθηκε με τον πόλεμο», ενώ, τέλος, το μουσικό κομμάτι προκάλεσε 
διάφορα συναισθήματα στα παιδιά, καθώς ανέφεραν ότι «τα παιδιά που αναγκάζονται 
να φύγουν από τη χώρα τους επειδή γίνονται πόλεμοι νιώθουν ξένοι εκεί που πάνε και 
δεν περνάνε καλά». 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των απαντήσεων των παιδιών, τα οποία 
εργαζόμενα σε ομάδες και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, συσχέτισαν τις ιδέες που 
προέκυψαν με τα κριτικά ερωτήματα. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να διαφανούν 
όσο το δυνατόν περισσότερες εκφάνσεις των κριτικών ερωτημάτων, ώστε οι μαθητές 
να μπορέσουν να επαναξιολογήσουν τις αρχικές τους παραδοχές και να προβούν σε 
κριτικό αναστοχασμό.  

Στάδιο 6: Κριτικός αναστοχασμός 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές κλήθηκαν και πάλι να συνεργαστούν ομαδικά με τον ίδιο 
τρόπο, όπως και κατά το δεύτερο στάδιο. Ειδικότερα, σχηματίζοντας τις ίδιες ομάδες 
ξαναέγραψαν την ίδια μικρή εργασία που εκπόνησαν στο δεύτερο στάδιο, αποτυπώνο-
ντας τις απόψεις τους με βάση το αρχικό ερώτημα που τους έχει τεθεί σχετικά με τον 
τρόπο που αντιλαμβάνονται τον πόλεμο και την ειρήνη. Οι απόψεις που καταγράφηκαν 
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διαβάστηκαν από έναν εκπρόσωπο που όρισε κάθε ομάδα και πραγματοποιήθηκε η 
τελική σύνθεση και συζήτηση. Ενδεικτικές απαντήσεις στο στάδιο αυτό ήταν οι εξής:  

«Τα παιδιά σε καιρό ειρήνης νιώθουν χαρά, ασφάλεια, ευτυχία, άνετα και όμορφα. Χαί-
ρονται τα δικαιώματά τους, της φιλίας, της μάθησης, της ελευθερίας, της υγείας, της γνώ-
σης, του παιχνιδιού, της συμμετοχής σε εκδηλώσεις, της ελεύθερης έκφρασης, της δια-
σκέδασης. Στην διάρκεια του πολέμου όλα αυτά τα δικαιώματα διαλύονται, η χώρα σου 
λεηλατείται από μία άλλη χώρα και χάνετε το δικαίωμα της ελευθερίας, γιατί η ξένη δύ-
ναμη που σε λεηλατεί δεν θέλει να έχεις δικαιώματα», «Τα συναισθήματα των παιδιών 
όταν γίνεται πόλεμος είναι πολύ άθλια, κλαίνε, νιώθουν φόβο, λύπη, στενοχώρια, αγω-
νία, άγχος αν θα συνεχίσουν να ζουν και άλλα πολύ άσχημα πράγματα. Γίνονται πρόσφυ-
γες, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και η ζωή τους δυσκολεύει. Όταν υ-
πάρχει ειρήνη νιώθουν ελεύθερα, χαρά και πολύ όμορφα πράγματα. Στον πόλεμο χάνουν 
τα αδέρφια τους, τους γονείς τους, τους φίλους τους, τους συγγενείς τους, τα ζώα τους και 
ό,τι είναι σημαντικό γι’ αυτά, δεν έχουν φάρμακα να ζήσουν, ούτε πηγαίνουν σχολείο, 
ούτε μπορούν να είναι ελεύθερα, ούτε μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο με τους φίλους 
τους. Άμα γίνεται πόλεμος πρέπει να φεύγουν για άλλη χώρα για μία καλύτερη ζωή αλλά 
είναι λυπημένα γιατί έχουν χάσει τα πάντα. Πιστεύω ότι πρέπει να εκτιμούμε αυτό που 
έχουμε». 

Από τη σύγκριση και την αξιολόγηση των απαντήσεων που έδωσαν τα παιδιά στο δεύ-
τερο και στο έκτο στάδιο διαπιστώθηκε ότι οι απόψεις τους σχετικά με το θέμα των 
δικαιωμάτων σε καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέμου είχαν εμπλουτιστεί σημαντικά 
και διαμέσου της αξιοποίησης των έργων τέχνης κατάφεραν να προσεγγίσουν το θέμα 
κριτικά. 

Συμπερασματικά 

Συνοψίζοντας, η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη, όπως καταδείχθηκε 
και από τα αποτελέσματα της ανωτέρω εκπαιδευτικής παρέμβασης, αποτελεί ένα θεω-
ρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που προσδίδει προστιθέμενη αξία στο εκπαιδευτικό 
έργο, συμβάλλοντας στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης και στην ανάπτυξη του 
κριτικού στοχασμού. Ειδικότερα, τα έργα τέχνης που αξιοποιήθηκαν κινητοποίησαν 
την κριτική σκέψη των παιδιών και αποτέλεσαν έναυσμα για την κριτική προσέγγιση 
του θέματος και την ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου προβληματισμού αναφορικά με το 
θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Η κινητοποίηση και η συμμετοχή 
όλων των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης και, ιδιαίτερα, 
αυτών που δεν είχαν υψηλό βαθμό εμπλοκής σε συμβατικές μαθησιακές διαδικασίες 
κατέδειξε την ανάγκη για την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, όπως 
την αξιοποίηση της τέχνης, οι οποίες λειτουργούν αντισταθμιστικά για τους διαφορε-
τικούς ρυθμούς μάθησης και ενεργοποιούν το ενδιαφέρον όλων των μαθητών. 
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Αριθμητική προσομοίωση διφασικής ροής σταγόνων σε κλειστούς αγωγούς 
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Περίληψη  

Παρουσιάζονται με απλουστευτικό εισαγωγικό τρόπο, βασικά σημεία σύγχρονης επι-
στημονικής μεθοδολογίας αριθμητικής προσομοίωσης και χαρακτηριστικά ερευνητικά 
αποτελέσματα στον τομέα της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής (CFD). Συγκεκριμένα 
προσομοιώνεται με την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού η μεταβατική διφασική ροή 
σταγόνων σε κλειστούς δισδιάστατους ή αξονομετρικούς αγωγούς ευθύγραμμους και 
διαφόρων σχημάτων όπως στένωση, διεύρυνση, ταφ. Με τους αδιάστατους χαρακτη-
ριστικούς αριθμούς: Reynolds (Re), λόγο ιξωδών των φάσεων (λ), τριχοειδή (Ca) και 
Weber (We), μελετάται η παραμόρφωση και η μετανάστευση σταγόνων όπως παρασύ-
ρονται από την πρωτεύουσα συνεχή φάση υγρού διαφορετικού ιξώδους σε συνθήκες 
στρωτής ροής, χαμηλού Re. Τα αποτελέσματα προσφέρουν νέα στοιχεία, συμβάλλουν 
στην κατανόηση των φαινομένων και είναι ανάλογα με αποτελέσματα της βιβλιογρα-
φίας. Οι αλγόριθμοι της μεθόδου των ισοϋψών (LSM) που εξαρτώνται από τις ταχύτη-
τες του πεδίου ροής προσδιορίζουν τα περιγράμματα των σταγόνων. Οι διφασικές εξι-
σώσεις Navier-Stokes περιέχουν όρους ιξώδους και επιφανειακής τάσης ως εξαρτημέ-
νες συναρτήσεις της LSM. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διφασική ροή, αριθμητική προσομοίωση, παραμόρφωση σταγόνας, 
κλειστός αγωγός. 

Εισαγωγή  

Ο όρος «διφασική ροή» (two-phase flow) αναφέρεται στη ροή μειγμάτων δύο διαφο-
ρετικών ρευστών που δεν αντιδρούν χημικά και κάθε φάση μπορεί να είναι στερεά, 
υγρή ή αέρια, Levy (1999). Τα πρότυπα ροής στις διφασικές ροές υγρού-υγρού σε α-
γωγούς, Angeli & Hewitt (2000), έχουν συγκεκριμένα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά 
και προδιαγράφονται (για σωλήνα συγκεκριμένης διαμέτρου και προσανατολισμού) 
από τις ταχύτητες, το ποσοστό όγκου και τις φυσικές ιδιότητες (πυκνότητα και ιξώδες) 
των αντιστοίχων φάσεων και την προσροφητική ικανότητα (wetting) του τοιχώματος 
του σωλήνα.  

Η παραμόρφωση και η μετανάστευση σταγόνων σε διφασική ροή μέσα σε κλειστούς 
αγωγούς παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον, Wörner 
(2012), Angeli & Hewitt. Τέτοια συστήματα ροής προκύπτουν σε μικροσυστήματα, σε 
διαδικασίες επεξεργασίας πολυμερών, σε πορώδη μέσα, σε γαλακτώματα, σε δίκτυα 
σωληνώσεων με πολλά υγρά (πετρέλαια, χημικά), μέσα σε μηχανές, στον ψεκασμό της 
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μελάνης της εκτύπωσης, την βιοϊατρική π.χ. κίνηση - παραμόρφωση ερυθρού αιμο-
σφαιρίου σε μικρά αγγεία, Secomb (2011).  

Για τις ροές υγρού σε υγρό, τα διαθέσιμα πρότυπα ροής δεν είναι επαρκή και η αριθ-
μητική προσομοίωση των διφασικών ροών με Η/Υ μέσα σε αγωγούς σύνθετης γεωμε-
τρίας ενδιαφέρει πολύ την σύγχρονη έρευνα. Ειδικότερα η αριθμητική προσομοίωση 
της ροής του αίματος στα τριχοειδή αγγεία αποτέλεσε κίνητρο για την μελέτη.  

Επιγραμματικά, η παρουσιαζόμενη αριθμητική διφασική μέθοδος α) υπολογίζει, με τις 
κατάλληλα διατυπωμένες εξισώσεις της ορμής μέσα σε αγωγούς διαφόρων γεωμετρι-
κών σχημάτων, το μεταβαλλόμενο χρονικά συνολικό διφασικό πεδίο ροής των υγρών 
ασυμπίεστων φάσεων για συνθήκες στρωτής ροής και β) ανιχνεύει, υπολογίζει και πε-
ριγράφει τις εκάστοτε συντεταγμένες του περιγράμματος των σταγόνων με κατάλλη-
λους αλγορίθμους. 

Τέτοια εξειδικευμένα ερευνητικά θέματα δεν είναι αντικείμενο διδακτικής σε σχολεία, 
αλλά όταν προβληθούν με απλουστευτικό εισαγωγικό τρόπο γίνονται αφορμή για προ-
βληματισμό και έμπνευση. Η παρουσίαση σε εκπαιδευτικούς τονίζει την συμβολή της 
διαθεματικότητας (μαθηματικά, λογισμικό, μηχανολογία, τεχνολογικές ανάγκες) στην 
μελέτη ενός καινοτομικού επιστημονικού θέματος που απασχολεί σε διεθνές επίπεδο.  

Μεθοδολογία αριθμητικής προσομοίωσης διφασικών ροών σταγόνων 

Η μέθοδος που παρουσιάζεται στην διδακτορική διατριβή, Χρισταφάκης (2011) και 
στην Christafakis & Tsangaris (2008), αποτελείται από δύο ξεχωριστές αριθμητικές 
μεθοδολογίες που συμπλέκονται σε ένα πεπλεγμένο αλγόριθμο. Υπολογίζεται το συ-
νολικό διφασικό πεδίο ροής με επίλυση των πλήρων 2D ή αξονομετρικών χρονικά ε-
ξαρτώμενων εξισώσεων Navier-Stokes για Νευτώνεια ασυμπίεστα, συνεκτικά ρευστά 
με επιφανειακή τάση μεταξύ των φάσεων.  

Κατά την εξέλιξη του φαινομένου, ανιχνεύεται η διεπιφάνεια που χωρίζει τις φάσεις 
των δύο ρευστών (σταγόνων και συνεχούς φάσης) ως χαρακτηριστική καμπύλη με αλ-
γορίθμους της Level-Set Method (LSM) ή «μεθόδου των ισοϋψών» των Osher & 
Sethian (1988) και Osher & Fedkiw (2003). Η LSM εισάγει την συνάρτηση level-set ή 
«συνάρτηση των ισοϋψών» ή f  σε κάθε χρονική στιγμή και χρησιμοποιεί τις ταχύτη-
τες του πεδίου ροής. Η LSM είναι κατάλληλη να προσομοιώνει πολύπλοκες διεπιφά-
νειες και απότομες μεταβολές γεωμετρικών καμπυλών. Επομένως υπολογίζει έγκυρα 
σε κάθε θέση την μέση καμπυλότητα και άρα τον όρο της επιφανειακής τάσης των 
εξισώσεων Navier-Stokes που είναι συνάρτηση της συνάρτησης f  , Mehravaran & 
Hannani (2008).  

Στο Σχ.1 αναγράφονται οι βασικές εξισώσεις του διφασικού αλγορίθμου, όπου u : τα-
χύτητα, ρ : πυκνότητα, μ : ιξώδες, D : τανυστής παραμόρφωσης δ: συνάρτηση Dirac, 
κ: καμπυλότητα της διεπιφάνειας, 0( )S f : συνάρτηση πρόσημου που υπολογίζεται με 
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αλγοριθμικά αριθμητικά σχήματα. Α0 και Α(t) είναι η επιφάνεια (μάζα) της σταγόνας 
για t=0 και t και Ρ = -5, συντελεστής για την σύγκλιση της μεθόδου. Κριτήριο σύγκλι-
σης ορίζεται η ικανοποίηση μίας προκαθορισμένης διαφοράς μάζας (επιφάνειας) στα-
γόνας από την αρχική που εξασφαλίζει την πολύ καλή διατήρηση της μάζας των στα-
γόνων στην εξέλιξη του φαινομένου. 

 Οι όροι ιξώδους και επιφανειακής τάσης των εξισώσεων N-S είναι εξαρτημένες συ-
ναρτήσεις της f . Η διεπιφάνεια, Σχ.2, αντιστοιχεί στα σημεία, όπου 0f = . Εάν το 
σημείο είναι μέσα στην σταγόνα, ορίζεται 0f < . Εάν το σημείο είναι έξω από την 
σταγόνα, ορίζεται 0f > . Σε κάθε σημείο εκτός της 0f = , η τιμή της f  καθορίζεται 
ίση με την προσημασμένη απόσταση του σημείου από τη διεπιφάνεια. Τότε 1gradf =
, ώστε οι υπολογισμοί των παραγώγων (κλίσεων) της f  να είναι έγκυροι. H επιφα-
νειακή τάση, το ιξώδες και η πυκνότητα του ρευστού ορίζονται σε κάθε σημείο του 
πεδίου ροής ως συναρτήσεις της f . 

 

Σχ.1 Βασικές εξισώσεις του διφασικού αλγορίθμου. 

Η διεπιφάνεια δεν ορίζεται απολύτως αιχμηρή, αλλά καθορίζεται να έχει πεπερασμένο 
σταθερό πάχος, 2ε, που είναι της τάξεως μεγέθους του χωρικού βήματος του πλέγμα-
τος, dx. Η ασυνέχεια των μεγεθών στο πάχος 2ε της διεπιφάνειας υπολογίζεται με α-
ριθμητικά σχήματα των συναρτήσεων Heaviside και Dirac δέλτα.  
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Σχ.2. H συνάρτηση f  ορίζεται σε κάθε σημείο του πεδίου ροής. Η διεπιφάνεια αντι-
στοιχεί στα σημεία, όπου 0f = .  

Για τον καθορισμό του εξεταζομένου προβλήματος ορίζονται τα ακόλουθα μεγέθη ως 
δεδομένα. Η αρχική κατανομή (προφίλ) ταχύτητας είναι στρωτής ροής Poiseuille της 
συνεχούς φάσεως. e: η απόσταση του κέντρου της εισαχθείσας σταγόνας από τον άξονα 
της συμμετρίας του αγωγού. h: το ημι-πλάτος του καναλιού. R: Η ακτίνα του κυλινδρι-
κού αγωγού. ρb, μb : πυκνότητα και ιξώδες των σταγόνων. ρc , μc πυκνότητα και ιξώδες 
της συνεχούς φάσης, (ρb = ρc). r: ακτίνα της αρχικής κυκλικής σταγόνας στην είσοδο 
του αγωγού. Dh: η υδραυλική διάμετρος του αγωγού: για τα 2-D κανάλια ή για τους 
κυλινδρικούς αγωγούς.  

 

 (α) (β) 

Σχ.3 (α) Σχηματική παραμόρφωση τριών κυκλικών σταγόνων (1,2,3) μέσα σε αγωγό σε 
διφασικό πεδίο ροής λόγω διαφοράς πίεσης. Η ροή απεικονίζεται στο αρχικό και σε στιγ-
μιότυπο, t΄. (β) Απόσταση του κέντρου σταγόνας, e. 

Υπολογίζονται δύο βαθμωτά μέτρα, κατά Taylor (1934), που περιγράφουν ποσοτικά 
την γεωμετρία και το μέγεθος της παραμόρφωσης της σταγόνας: η «παράμετρος παρα-
μόρφωσης», D=(L—B)/(L + B), όπου L και B είναι το μήκος και το πλάτος του σταγό-
νας αντίστοιχα και θ η «γωνία κλίσης», προσανατολισμού του σταγόνας ως προς τον 
άξονα του αγωγού, Σχ.3. Ο «λόγος παραμόρφωσης», E.R. : λόγος του εκάστοτε μήκους 
της παραμορφωμένης σταγόνας προς την διάμετρο της αρχικά εισαγομένης σταγόνας.  

Δεδομένα για την αριθμητική προσομοίωση ορίζονται οι αδιάστατοι χαρακτηριστικοί 
αριθμοί: Reynolds (Re), λόγος ιξωδών των φάσεων (λ), τριχοειδής (Ca), Weber (We) 
και οι αδιάστατοι παράμετροι: μέγεθος σταγόνων k, όπου k=r/h ή r/R,εκκεντρότητα δ, 
όπου δ=e/h ή e/R, Σχ.3. Οι χωρικές συντεταγμένες : x΄=x/h ή x/R, y΄=y/h ή y/R. Χρόνος 
: t΄=t.U/h ή t΄=t.U/R. Ταχύτητες: u΄=u/U και v΄=v/U. Πίεση: p΄=p/(ρc.U2). Πυκνότητα 
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δια ρc : ρ΄=ρ/ρc. Ιξώδες δια μc : μ΄=μ/μc. Στους υπολογισμούς για απλότητα καταργού-
νται οι τόνοι.  

 

  

 

Σχ.4. To ομοιόμορφο καρτεσιανό μετατοπισμένο πλέγμα τύπου MAC της μελέτης.  

 

O διφασικός αλγόριθμος διακριτοποιείται σε ομοιόμορφα καρτεσιανά μετατοπισμένα 
πλέγματα, Σχ.4, τύπου ΜΑC με σχήματα της μεθόδου των Πεπερασμένων Διαφορών 
FDM σε καρτεσιανές ή κυλινδρικές συντεταγμένες, Griebel et al. (1998). Η FDM με 
απλό και εύκολο αριθμητικό τρόπο χρησιμοποιεί τους όρους σειρών Taylor και μπορεί 
να εφαρμοστεί σε πολύπλοκα γεωμετρικά χωρία. Έστω x είναι η οριζόντια ή αξονική 
διεύθυνση, y η εγκάρσια ή ακτινική διεύθυνση. Οι ταχύτητες του πεδίου ροής: u στα 
μέσα των δεξιών καθέτων πλευρών, v στα μέσα των επάνω οριζοντίων πλευρών, p, ρ, 
μ, φ : στο κέντρο της κυψέλης (i,j), dx και dy τα χωρικά βήματα στις κατευθύνσεις x 
και y. Επίσης για το πεδίο ροής απαιτούνται αρχικές συνθήκες και οριακές συνθήκες: 
π.χ. μη ολίσθησης στα τοιχώματα του αγωγού, εισροής στην αριστερή είσοδο, εκροής 
στην έξοδο του αγωγού, ελεύθερης ολίσθησης στον άξονα αξονομετρικού αγωγού.  

Για την υλοποίηση των αλγορίθμων της μελέτης αναπτύχθηκε το λογισμικό ΝaSt-LSM 
σε Visual Fortran 95 με σύγχρονες δομές προγραμματισμού μεγάλης κλίμακας. Το 
ΝaSt-LSM αναπτύχθηκε με αρχικό πυρήνα τις δομές του λογισμικού ανοικτού κώδικα 
CFD μονοφασικής ροής nast2d, Pruett (1999) σε Fortran 90. Ενσωματώνει δομές αλ-
γορίθμων της LSM όπως αριθμητικά σχήματα τύπου WENO, TVD Runge-Kutta, αλγο-
ρίθμους 2ης τάξης ακρίβειας της δ από τα λογισμικά drop1, διφασικής ροής του τομέα 
ρευστών ΕΜΠ και LSMLIB 1.0.1, Chu & Prodanovic (2009), ανοικτού κώδικα. Το 
NaSt-LSM αναδείχτηκε εύχρηστο, ευέλικτο, ευσταθές, προσαρμόσιμο, τροποποιή-
σιμο, επεκτάσιμο και αξιόπιστο υπολογιστικό εργαλείο ικανοποιητικής αριθμητικής α-
κριβείας. 
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Μελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων διφασικής ροής 

Μελετήθηκαν, Χρισταφάκης (2011), Christafakis & Tsangaris (2012, 2008), χαρακτη-
ριστικές μεταβατικές διφασικές 2D και αξονομετρικές ροές μέσα σε κλειστούς ευθύ-
γραμμους αγωγούς και αγωγούς σύνθετης γεωμετρίας με σταθερά, άκαμπτα ευθύ-
γραμμα ή καμπύλα τοιχώματα όπως στενώσεις, διαστολές, στενώσεις και διαστολές με 
ή χωρίς καμπύλες εξομάλυνσης (καμπυλόγραμμα όρια), διακλαδώσεις ταφ και διπλές 
γωνίες, τοξωτή στένωση-διεύρυνση και κυματοειδής ημιτονοειδής ευθύγραμμος αγω-
γός.  

 Μοντελοποιείται και μελετάται για συνθήκες στρωτής ροής, χαμηλού αριθμού Re, η 
κίνηση διατάξεων σταγόνων που διασπείρονται και μεταναστεύουν μέσα στην πρωτεύ-
ουσα συνεχή φάση σε πεδίο ροής Hagen-Poiseuille της συνεχούς φάσης ή ροή Couette. 
Σε κάθε περίπτωση αρχικά εξασφαλίζεται η σύγκλιση του αντίστοιχου μονοφασικού 
πεδίου της κύριας φάσης. Οι παραπάνω διφασικές ροές προσομοιώνουν αντίστοιχες 
ροές στην μικροκυκλοφορία του αίματος. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ανα-
δεικνύουν και επαληθεύουν την παραμόρφωση του ερυθρού αιμοσφαιρίου που επεξη-
γεί την ιδιότητα του αίματος ως όλον να συμπεριφέρεται ως μη Νευτώνειο ρευστό ενώ 
αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από το πλάσμα που συμπεριφέρεται ως Νευτώνειο 
ρευστό.  

Στο Σχ.5 γίνεται (α) σύγκριση του μοντέλου με πειραματικά αποτελέσματα, Fig.9 (α9) 
της Mathioulakis (2005): παραμόρφωση σταγόνων ελαίου σιλικόνης με κινηματικό ι-
ξώδες 356 cSt που διεσπάρησαν στην κύρια φάση από καστορέλαιο με κινηματικό ι-
ξώδες 696 cSt σε σωλήνα τετραγωνικής διατομής 5x5 mm2 : Re=0.5, We=0.5, Ca=1.0, 
λ=0.51, k=0.8, δ=0 και (β) αριθμητική σύγκριση του μοντέλου με τα αποτελέσματα των 
Fig.14c στην Zhou & Pozrikidis (1994), Re=2, Ca=1, λ=10, k=0.25, δ=0.35. 

  

Σχ.5 Σύγκριση του μοντέλου(α) με πειραματικά (β) αριθμητικά δεδομένα. 

Επίσης υπολογίζονται ρευστοδυναμικά μεγέθη στο χωρίο υπολογισμού για επιλεγμένα 
στιγμιότυπα της ροής. Μελετώνται απεικονίσεις των ισοταχών του πεδίου της αδιά-
στατης ταχύτητας Χ=[(u2+v2)1/2/U ή u/U, το αδιάστατο διανυσματικό ροϊκό πεδίο (u/U, 
v/U). Επίσης οι διαμήκεις και εγκάρσιες κατανομές (προφίλ) της αδιάστατης οριζόντιας 
ταχύτητας u/U σε επιλεγμένες θέσεις x κατά μήκος του αγωγού ή της εγκάρσιας ταχύ-
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τητας v/U σε επιλεγμένες θέσεις y κατά πλάτος του αγωγού, όπως στην περίπτωση δια-
κλάδωσης ταφ και οι διαμήκεις κατανομές ή ισοταχείς του πεδίου της αδιάστατης πίε-
σης.  

Αποτελέσματα 

  

Σχ.6. Πέντε σταγόνες σε 2-D αγωγό: Re=40, λ=4, δ=0, k=0.25, t΄=0, 2, 4, 8.  

Στα αριστερά ευθύγραμμου αγωγού διασπείρονται πέντε κυκλικές σταγόνες μέσα στη 
συνεχή φάση και κινούνται προς τα δεξιά, Σχ.6. Οι δύο εισάγονται κάθετα και συμμε-
τρικά της μέσης γραμμής του καναλιού ενώ οι τρείς άλλες σταγόνες εισάγονται σε πα-
ράταξη πάνω στην μέση γραμμή. Παρατηρήσεις: Οι σχεδόν απαραμόρφωτες μορφές 
του πυρήνα των μικρών κεντρικών σταγόνων μοιάζουν με το πρότυπο τραίνου ή στι-
βάδας νομισμάτων και συμπεριφέρονται ως άκαμπτο σώμα με ταχύτητα U. Οι έκκε-
ντρα τοποθετημένες σταγόνες κοντά στο πάνω και κάτω τοίχωμα, παραμορφώνονται 
πολύ έντονα κινούμενες μέσα σε αργοκίνητο δακτυλιοειδές στρώμα ροής.  

Για χαμηλό Ca η παραμόρφωση των επιμηκυμένων σταγόνων διαμορφώνει ωοειδείς 
μορφές. Για υψηλό Ca η παραμόρφωση των επιμηκυμένων σταγόνων διαμορφώνει πε-
ρίγραμμα αλτήρα. Οι πλευρές της σταγόνας επιπεδώνονται βαθμιαία και τελικά η στα-
γόνα αναπτύσσει μια λεπτή «μέση». Ο ρυθμός επιμήκυνσης αυξάνει και το πλάτος των 
κεντρικών και πίσω τμημάτων της σταγόνας μειώνεται πολύ γρήγορα. Κατάντη της 
ροής, tο μπροστινό μέρος των σταγόνων διατηρεί το σχεδόν κυκλικό περίγραμμα του. 

Σε δισδιάστατο κανάλι με απότομη στένωση με λόγο συστολής, Λ.Σ.=0.5, Σχ.7(α), δια-
σπείρονται τέσσερες σταγόνες: Re=20, We=5.7143, Ca=0.2857, λ=4, δ=0, k=0.4. Οι 
σταγόνες μεταφέρονται από το ρεύμα της πρωτογενούς φάσης και τελικά στριμώχνο-
νται στην στένωση. Η σταγόνα στην περιοχή της στένωσης, αναγκάζεται να κινηθεί 
προς την κεντρική γραμμή, όπου η ταχύτητα του ρευστού είναι πολύ μεγαλύτερη από 
την ταχύτητα κοντά στα όρια και αναμένονται μεγάλες παραμορφώσεις της σταγόνας. 
Η επιπλέον πτώση της πίεσης στη στένωση ωθεί τις σταγόνες και διαμορφώνει ένα 
ομαλό μέτωπο στην σταγόνα. Η ταχύτητα στο πίσω μέρος της σταγόνας είναι μεγαλύ-
τερη από ότι στην αιχμή. Η ''ουρά'' εμφανίζεται συρρικνωμένη καθώς πιέζεται από το 
κύριο ρεύμα.  
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Στο Σχ.7(β), Λ.Σ=0.7: Re=20, We=1, Ca=0.05, λ=4, δ=0, k=0.7, οι τρείς μεγάλες στα-
γόνες μέσα στην στένωση επιμηκύνονται πολύ πιο έντονα και με την τάση να δημιουρ-
γούν μορφές τύπου αλτήρα (με λαιμό που σταδιακά μετακινείται προς την ουρά της 
σταγόνας). Η ροή φαίνεται αισθητά ταχύτερη και η απομάκρυνση των σταγόνων είναι 
αισθητά μεγαλύτερη με έντονη παραμόρφωση, D=0.31-0.85, (E.R.=1.37-3.43). Στην 
αξονοσυμμετρική στένωση με Λ.Σ.=0.5, Σχ.7(γ) και (δ) : Re=20, We=2, Ca=0.1, λ=4, 
k1=0.8, k2=0.6, L=15, R=1, πλέγμα 400Χ60, το ρευστό αναγκάζεται να κινηθεί προς 
την αξονική γραμμή με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω της επιπλέον πτώσης της πίεσης 
στη στένωση. Η σταγόνα μέσα στην στένωση επιμηκύνεται πολύ έντονα, D=0.75 και 
αναπτύσσεται στο μέτωπο της ρύγχος και στο πίσω μέρος εμφανής ουρά-πτερύγιο.  

 

Σχ.7. Παραμόρφωση σταγόνων σε απότομη Στένωση. (α) Δισδιάστατη με Λ.Σ.=0.5 , (β) 
Δισδιάστατη με Λ.Σ.=0.7, (γ) και (δ) Αξονοσυμμετρική με Λ.Σ.=0.5.  

Σε απότομη αξονοσυμμετρική διεύρυνση με λόγο διαστολής, Λ.Δ.=2:1, Σχ.8, διασπεί-
ρονται δύο άνισες σταγόνες : Re=20, We=4, Ca=0.2, λ=4, k1=0.8, k2=0.5. Ο αγωγός 
έχει μήκος L=30, (x/R =0-30) και η διεύρυνση είναι μεταξύ 10-30. Πλέγμα 900Χ80. Η 
ανακούφιση του σχήματος της πρώτης σταγόνας δίνει D αρνητική με ελάχιστη τιμή 
D=-0.22, Σχ.8(γ) που στην συνέχεια τείνει να μηδενιστεί. Στην δεύτερη σταγόνα η πα-
ραμόρφωση είναι πολύ μικρή, D=0.06 στην στένωση και D=-0.03 στην διεύρυνση.  

  

Σχ.8 (α),(β),(γ) Παραμόρφωση σταγόνων σε απότομη αξονοσυμμετρική διεύρυνση με 
λόγο διαστολής, Λ.Δ.=2:1, (δ) Απεικόνιση, των αδιάστατων διανυσματικών ροϊκών δι-
φασικών πεδίων (u/U, v/U) κατά μήκος της Διεύρυνσης.  

Σε διφασική ροή σε απότομη δισδιάστατη διακλάδωση ταφ 900, Χρισταφάκης, & 
Τσαγγάρης (2012), σταγόνες διασπείρονται στην κύρια φάση : Re=20, We=2, Ca=0.1, 
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λ=4, δ=-0.14. Στο Σχ.9 όπου είναι k=0.744, παρατηρείται μεγάλη διάτμηση και τελικά 
διάσπαση των σταγόνων, ενώ στο Σχ.10 όπου είναι k=0.42 φαίνεται περιορισμός της 
παραμόρφωσης των περιγραμμάτων με την μείωση της διαμέτρου των σταγόνων, ο 
οποίος καταγράφεται και στα αντίστοιχα πεδία ροής Σχ.11. Οι δύο ίσες κυκλικές (κυ-
λινδρικές) σταγόνες εισάγονται στο περιβάλλον ρευστό (κύρια φάση) η μία πίσω από 
την άλλη στο αριστερό άκρο του οριζόντιου τμήματος του αγωγού έκκεντρα σε ευθεία 
παράλληλη στον άξονα συμμετρίας του οριζοντίου σκέλους του ταφ. Το μήκος και το 
ύψος του ταφ είναι L=12. Το πλάτος του αγωγού είναι ίδιο στο οριζόντιο σκέλος στην 
διακλάδωση. Το καρτεσιανό αριθμητικό πλέγμα του χωρίου υπολογισμού είναι 
300Χ300. 

 

 

Σχ.9. Απότομη διακλάδωση ταφ 900. (α-ζ) Διφασική ροή δύο σταγόνων: Re=20, We=2, 
Ca=0.1, λ=4, δ=-0.14, k=0.744. (η). Γραμμές ροής από το αδιάστατο διανυσματικό 

ροϊκό πεδίο (u/U, v/U), (θ) Απεικόνιση των κατανομών (ισοταχών) του πεδίου της α-
διάστατης πίεσης p/(ρc U2). 
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Σχ.10. Απότομη διακλάδωση ταφ 900. (1-9) Διφασική ροή δύο σταγόνων: Re=20, 
We=2, Ca=0.1, λ=4, δ=-0.14, k=0.42. 

 

 

 

Σχ.11. Απότομη διακλάδωση ταφ 900. Στιγμιότυπο Διφασικής ροής δύο σταγόνων: 
Re=20, We=2, Ca=0.1, λ=4, δ=-0.14, k=0.42. (α) περιγράμματα σταγόνων. (β) ισοτα-
χείς του πεδίου ροής.(γ) Γραμμές ροής. (δ) ισοταχείς του πεδίου της αδιάστατης πίεσης 

p/(ρc U2). (ε-στ) προφίλ της αδιάστατης ταχύτητας στα σκέλη του ταφ. 
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Το διφασικό πεδίο περιγράφεται ιδιαίτερα μεταβατικό και εξαρτάται από το μέγεθος 
και την αρχική θέση των σταγόνων στο αριστερό άκρο του αγωγού. Από στιγμιότυπο 
σε στιγμιότυπο παρατηρείται έντονη αλλαγή του πεδίου ροής, μετανάστευση και με-
γάλη αυξομείωση των ανακυκλοφοριών άμεσα συνυφασμένη με την εκάστοτε θέση 
των σταγόνων στον αγωγό.  

Καταγράφεται μετανάστευση των σταγόνων προς τον άξονα συμμετρίας και συχνά αλ-
ληλεπίδραση ανάμεσα στις σταγόνες που κατά περίπτωση καταλήγει, σε αμετάβλητα 
περιγράμματα σταγόνων, διάσπαση ή συνένωση και παραγωγή μικροσταγονιδίων. Η 
διάσπαση της σταγόνας στην ακμή δημιουργεί μικρότερες σταγόνες που απαιτούν εν-
δεχομένως ακόμη πυκνότερα πλέγματα. Τα φαινόμενα περιορίζονται με την αύξηση 
της επιφανειακής τάσης. Επίσης παρατηρείται τοπική διαταραχή και αύξηση της πίεσης 
στην περιοχή των σταγόνων. Οι παρατηρήσεις συμφωνούν ποιοτικά και οπτικά με α-
ποτελέσματα της βιβλιογραφίας.  

Συμπεράσματα 

Παρουσιάζονται με απλουστευτικό εισαγωγικό τρόπο, για ενημέρωση της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας, βασικά σημεία σύγχρονης διαθεματικής, επιστημονικής με-
θοδολογίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το θέμα της έρευνας είναι η αριθμητική 
προσομοίωση διφασικής ροής σταγόνων μέσα σε κλειστούς ευθύγραμμους αγωγούς 
και αγωγούς σύνθετης γεωμετρίας με μεθοδολογίες της υπολογιστικής ρευστομηχανι-
κής (CFD) με λογισμικό που αναπτύχθηκε ή προσαρμόστηκε κατάλληλα. Για την ανί-
χνευση της διεπιφάνειας των υγρών φάσεων χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι της μεθό-
δου των ισοϋψών (LSM) υπολογισμένοι με βελτιστοποιημένους μαθηματικούς τύπους.  

Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα προσομοίωσης της παραμόρφωσης 
και μετανάστευσης σταγόνων όπως παρασύρονται από την πρωτεύουσα συνεχή φάση 
υγρού διαφορετικού ιξώδους σε συνθήκες στρωτής ροής. Τα αποτελέσματα προσφέ-
ρουν νέα στοιχεία, συμβάλλουν στην κατανόηση των διφασικών φαινομένων και είναι 
ανάλογα με αντίστοιχα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας σε τεχνολογικές εφαρμογές 
και την βιορευστομηχανική, ειδικότερα την παραμόρφωση του ερυθρού αιμοσφαιρίου 
στην μικροκυκλοφορία του αίματος.  
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Περίληψη 

Η ικανότητα των σχολείων και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης μπορεί 
να αναπτυχθεί με ποικίλους τρόπους. Η εκτίμηση των πτυχών λειτουργίας της σχολικής 
μονάδας θεωρείται πρόσφορος τρόπος και κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση της μά-
θησης, καθώς ενθαρρύνει τον κριτικό στοχασμό και συμβάλλει στον ορθό σχεδιασμό 
της μελλοντικής ανάπτυξης σχολείου και εκπαιδευτικών με τελικό αποδέκτη το μα-
θητή. Επιπλέον, η διερεύνηση του εσωτερικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος του 
σχολείου συντελεί, ώστε να αναπτυχθούν ποικίλες επιμορφωτικές πρωτοβουλίες από 
το σχολικό σύμβουλο, καθώς και αναπτυξιακές δράσεις από το ίδιο το σχολείο. Στην 
εργασία παρατίθενται συγκεκριμένες εφαρμογές στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας βελτίωσης της μάθησης και της παρε-
χόμενης εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες δυνατότητες και ανάγκες 
και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στην ενδυνάμωση και στον αυ-
τομετασχηματισμό του σχολείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: ανάπτυξη σχολείου και εκπαιδευτικών, βελτίωση μάθησης, καλές 
πρακτικές 

Εισαγωγή 

Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί πρωταρχικό ζητούμενο τόσο στα ευρωπαϊκά εκ-
παιδευτικά συστήματα όσο και στο ελληνικό. Αδιάρρηκτη και στενά συναρτημένη εί-
ναι η σχέση της ποιότητας της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη της ικανότητας των σχο-
λείων και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης και την αναβάθμιση χαρα-
κτηριστικών, συμπεριφορών και στάσεων που την προάγουν. Οι αλλαγές με στόχο τη 
βελτίωση περιλαμβάνουν όλους τους παράγοντες λειτουργίας της σχολικής μονάδας 
και δεν μπορούν να περιοριστούν μόνο στο επίπεδο των εκπαιδευτικών, αφού όλα τα 
επίπεδα αλληλοεπιδρούν, αλληλοεπηρεάζονται και συνεργάζονται για να βελτιωθούν 
(Reynolds, 2001; Kress, 1999). Ο σχεδιασμός μιας δράσης ενίσχυσης της ικανότητας 
των σχολείων και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ολικής Ποιότητας και όχι αποσπασματικά και 
να αποτελεί προϊόν της εκτίμησης των διαφόρων πτυχών της σχολικής μονάδας, με 
συνακόλουθο δημιουργικό αναστοχασμό και επέκταση του ρόλου του μαθητευόμενου 
σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (Sarason, 1990). 
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Κάθε σχολείο αποτελεί ιδιαίτερη μονάδα, η οποία, αφού εκτιμήσει τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της, μπορεί να διατυπώ-
σει σαφέστερα την αποστολή της, το όραμά της, να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυνα-
μικό της και να αξιοποιήσει και ενισχύσει τις υποδομές και τα μέσα της. Η σχολική 
βελτίωση μπορεί, επομένως, να προσεγγισθεί μέσα από μηχανισμούς και διαδικασίες 
αναβάθμισης εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών. Η μάθηση επηρεάζεται από το 
πλαίσιο στο οποίο επιτελείται, από τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και τις γενικότερες 
συνθήκες της σχολικής μονάδας και είναι αποτελεσματικότερη στο πλαίσιο ενός οργα-
νισμού που μαθαίνει (Οικονόμου, 2013; Mitchell & Sackney, 2000; Senge et al, 2000; 
Argyris, 1993). Επίσης, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται 
στενά με την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας στην οποία δραστηριοποιούνται και α-
ντανακλάται στους μαθητές, επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια συστημα-
τική προσπάθεια για συνολική εκπαιδευτική και σχολική βελτίωση (Stoll, 1999). Βα-
σικός και αναγκαίος παράγοντας προκειμένου μια τέτοια προσπάθεια να αποβεί απο-
τελεσματική είναι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού (Κατσαρού & Δε-
δούλη, 2008). Οι σχολικές μονάδες είναι σημαντικό να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
δραστηριότητες μέσα από συγκροτημένα σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας 
της διδασκαλίας και του μαθησιακού παιδαγωγικού και διδακτικού περιβάλλοντος για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές και να ανακαλύπτουν τις δικές τους λύσεις για συγκεκρι-
μένα προβλήματα (Creemers & Kyriakides, 2008). 

Στην εργασία παρουσιάζονται επιμορφωτικές και, κυρίως, αναπτυξιακές δράσεις σχο-
λείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως καλές πρακτικές, οι οποίες εμπλέκουν το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και συνάδουν με τους ευρύτερους εκπαιδευτικούς στόχους 
που καθορίζονται από το εκπαιδευτικό σύστημα (Creemers et al, 2007). Οι δράσεις των 
σχολείων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους με εναλλακτικές 
διδακτικές–παιδαγωγικές προσεγγίσεις και με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ό-
που ενδείκνυται. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η καινοτομία, η βιωματικότητα και 
η δημιουργικότητα. Στόχος τους είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων πρακτικών που συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας, στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών και 
στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και του κλίματος μέσα στα σχολεία. Η 
ένταξη στις σχολικές πρακτικές διδακτικά και παιδαγωγικά αξιοποιήσιμων εφαρμογών 
των Νέων Τεχνολογιών είναι, επίσης, ζητούμενο, καθώς αποτελεί έναν ακόμη παράγο-
ντα εκσυγχρονισμού του σχολείου και εξασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής του αν-
θρώπινου δυναμικού του στο ψηφιακό οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Τελικός 
στόχος των δράσεων είναι να συμβάλουν κατά τρόπο συγκροτημένο και συστηματικό 
στη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων που διασφαλίζουν την ατομική και συ-
νολική ανάπτυξη, την προώθηση της μαθησιακής δυναμικής και τη βελτίωση της ποι-
ότητας και της αποτελεσματικότητας της μάθησης. 

Το σχολείο που μαθαίνει. Εφαρμογές στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Αναπόσπαστο στοιχείο και προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων θεωρήθηκε η 
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επιμόρφωση των μελών της σχολικής μονάδας από το σχολικό σύμβουλο, με τη συμ-
μετοχή ειδικών επιστημόνων, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ασκηθούν στη χρήση 
νέων ή αναθεωρημένων διδακτικών προσεγγίσεων, νέων διδακτικών μέσων και υλι-
κών, στο πλαίσιο της τυπικής, αλλά και της ημιτυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Ζη-
τούμενο, επίσης, ήταν, να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη στάσεων και 
πεποιθήσεων που αποτελούν τη βάση της μάθησης, με τελικό στόχο τη βελτίωσή της 
(Ξωχέλλης, 2006). Προτιμήθηκε το ενδοσχολικό μοντέλο επιμόρφωσης, γιατί επικε-
ντρώνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες και είναι εφικτός ο ενεργός πειραματισμός στο 
σχολείο, επομένως, τα αποτελέσματα ελέγχονται καλύτερα (Ξωχέλης & Παπαναούμ, 
2000). Η επιμόρφωση περιλάμβανε θεωρητικό μέρος και βιωματικό εργαστήριο, συν-
δέοντας τη θεωρία με την πράξη. Αναλυτικότερα, η δομή της όλης διαδικασίας ήταν η 
ακόλουθη: 

α. Θεωρητικό μέρος. Αναπτύχθηκαν τα θέματα: Το σχολείο που μαθαίνει. - Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. - Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). - Καλλιέργεια της 
κριτικής-δημιουργικής σκέψης και της αισθητικής αντίληψης μέσα από δημιουργικές 
διαδικασίες, διεπιστημονική θεώρηση, ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας και 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και πολιτικού γραμματισμού των μαθητών. - Η επίδραση του θετικού μα-
θησιακού κλίματος και των καλών διαπροσωπικών σχέσεων στη μάθηση και στη συ-
μπεριφορά. - Ενταξιακή εκπαίδευση. β. Βιωματικό εργαστήριο. Το εργαστήριο περι-
λάμβανε ασκήσεις συνειδητοποίησης της προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας των εκ-
παιδευτικών και της αναγκαιότητας ανανέωσης και βελτίωσης της διδακτικής πράξης 
μέσα από διαδικασίες ανατροφοδότησης και αναστοχαστικές πρακτικές. Επίσης, περι-
λάμβανε βιωματικές ομαδοσυνεργατικές εφαρμογές σχετικά με πρακτικές βελτίωσης 
της μάθησης, μέσα από τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης. γ. Δράσεις σχολείων. 
Τα σχολεία πραγματοποίησαν, στη συνέχεια, σχέδια δράσης που αφορούσαν τη συμ-
βουλευτική καθοδήγηση καθηγητών και μαθητών, τη διαχείριση της πολυμορφίας του 
μαθητικού δυναμικού και δράσεις Τέχνης, πολιτισμού και εθελοντισμού. Οι δράσεις 
που παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι ενδεικτικές. 

Σχολείο 1 (Λύκειο). Θέμα: Εισαγωγή «mentoring». Ορισμός καθηγητή-μέντορα κα-
θηγητών (συμβούλου-καθοδηγητή) και καθηγητή-μέντορα μαθητών, για αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση περιπτώσεων μαθητών με ιδιαιτερότητες και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

Δράσεις: Ορισμός μεντόρων και καθοδηγούμενων καθηγητών: μέντορας ο παλαιότε-
ρος και εμπειρότερος, κατά περίπτωση, καθηγητής, καθοδηγούμενος ο νεότερος-πιο 
άπειρος, συναφούς ειδικότητας. - Παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών που 
πραγματοποιούνται από τους μέντορες. - Τακτικές συναντήσεις για ανταλλαγή υλικού 
και εμπειριών μεταξύ των μεντόρων και μεντόρων και καθοδηγούμενων. - Αξιοποίηση 
συσκέψεων ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών. – Εθελοντική ενισχυτική διδασκαλία με 
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προτεραιότητα στα μαθήματα κατεύθυνσης και στους τελειόφοιτους μαθητές. - Τα-
κτική επικοινωνία και συνεργασία με μαθητές με ιδιαιτερότητες και ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες, καθώς και με τους γονείς και κηδεμόνες τους, για σφαιρική αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που ανέκυπταν (για την περίπτωση του μέντορα των μαθητών). 

Στόχοι: Να ενισχυθούν επαγγελματικά οι νέοι εκπαιδευτικοί. Να βοηθηθούν οι μαθη-
τές με ιδιαιτερότητες. Να περιοριστεί η προσφυγή των μαθητών σε κέντρα βοήθειας, 
τα οποία δεν σχετίζονται και δεν ελέγχονται από το σχολείο. Να δοθεί προτεραιότητα 
στο ρόλο του σχολείου για οτιδήποτε αφορά τη μάθηση και τις μαθητικές επιδόσεις. 

Αποτελέσματα: Ενεργοποιήθηκε το σύνολο των εκπαιδευτικών και αναπτύχθηκε 
κλίμα συνεργασίας. Βελτιώθηκε η απόδοση και η συμπεριφορά των μαθητών. Βελτιώ-
θηκαν οι σχέσεις μεταξύ μαθητών, μαθητών και καθηγητών και ενισχύθηκε το μαθη-
σιακό κλίμα. Οι καθηγητές που συμμετείχαν στο «mentoring» ως καθοδηγούμενοι ε-
φάρμοσαν στην τάξη τις διδακτικές πρακτικές και προσεγγίσεις που έμαθαν από τους 
μέντορες, με θετικά αποτελέσματα. Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών κοινής ειδι-
κότητας δημιούργησε κοινό αποθεματικό γνώσεων και διδακτικών εμπειριών που συ-
νέβαλε στην αναβάθμιση της ποιότητας του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου που 
συντελείται στην τάξη. 

Σχολείο 2 (Λύκειο). Θέμα: Ομαλή ένταξη νεοεισερχόμενων μαθητών, μαθητών με 
αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες και μαθητών εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων. 

Δράσεις: Συνέντευξη κάθε νέου μαθητή με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, ώστε να γίνουν 
έγκαιρα γνωστές ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες. - Ενίσχυση του θεσμού των υπεύθυνων 
τμημάτων. - Υιοθέτηση του θεσμού του μαθητή – συμβούλου, ο οποίος αναλαμβάνει 
να «γνωρίσει» το σχολείο στο νέο συμμαθητή του, ώστε να ενταχθεί ομαλότερα. - Συ-
χνή επικοινωνία σχολείου-γονέων. - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ανά-
πτυξης καλής επικοινωνίας και συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον, από επιστήμονες 
με ειδικότητα στην αντιμετώπιση δυσκολιών προσαρμογής στο σχολικό χώρο. - Οργά-
νωση βιωματικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, κατά την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς και κατά τη διάρκειά της (projects, επιχειρηματολογία, πολυεθνική κουζίνα, ημέρα 
γλωσσών και σταδιοδρομίας) με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. 

Στόχοι: Κάθε παιδί να αισθάνεται αποδεκτό και ισότιμο μέλος της σχολικής κοινότη-
τας, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις ή τις αδυναμίες του και να ενταχθεί ομαλά στο σχο-
λικό περιβάλλον. Να βελτιωθεί η ποιότητα διδασκαλίας-μάθησης-επικοινωνίας και να 
αναβαθμιστεί σταδιακά το εκπαιδευτικό έργο και οι σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών 
και των μαθητών μεταξύ τους. 

Αποτελέσματα: Σε μαθησιακό επίπεδο οι περισσότεροι από τους μαθητές της ομάδας 
στόχου βελτίωσαν την απόδοσή τους. Ενισχύθηκαν, επίσης, Oi sx;eseiw, δεξιότητες 
κοινωνικές, επικοινωνιακές και ψηφιακού γραμματισμού. Σε διαπροσωπικό επίπεδο 
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και επίπεδο ομαλής ένταξης, οι μαθητές εγκλιματίστηκαν άμεσα, απέκτησαν φιλικούς 
δεσμούς με συμμαθητές και σχέσεις σεβασμού και αλληλοεκτίμησης με το διδακτικό 
προσωπικό. Οι γονείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις. Οι εκπαιδευτικοί έ-
νιωσαν ότι λειτούργησαν μέσα σε ώριμο παιδαγωγικό κλίμα. 

Σχολείο 3 (Λύκειο). Θέμα: Καλλιέργεια της αισθητικής και του πολιτιστικού κεφα-
λαίου των μαθητών. 

Δράσεις: Αξιοποίηση και ενίσχυση ποικίλων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του 
σχολείου, που αφορούν τον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού. - Παρακολούθηση 
θεατρικών παραστάσεων. - Οργάνωση ενδοσχολικής θεατρικής ομάδας. - Λειτουργία 
ομίλου εκφραστικής ανάγνωσης λογοτεχνικού κειμένου. - Δημιουργία ομάδων ποίη-
σης και συγγραφής λογοτεχνικού κειμένου. - Συμμετοχή σε διασχολικούς και πανελ-
λήνιους διαγωνισμούς (π.χ. ποίησης, διηγήματος), στο πλαίσιο των διδακτικών αντι-
κειμένων.  

Στόχοι: Να επιτευχθεί η μάθηση με διαφορετικούς, εναλλακτικούς τρόπους και βιω-
ματικές προσεγγίσεις, με κύριο χαρακτηριστικό τη δημιουργική έκφραση των μαθη-
τών. Να αναδειχθεί η πολιτισμική δυναμική της εκπαίδευσης αλλά και η εκπαιδευτική 
δυναμική της θεατρικής τέχνης, που συμβάλλει αποτελεσματικά στη βιωματική αγωγή 
και εκπαίδευση. Να καλλιεργηθεί, παράλληλα, η έκφραση και η επικοινωνία μέσα από 
πολλούς και διαφορετικούς επικοινωνιακούς κώδικες που παρέχουν η λογοτεχνία και 
η επαφή με το θέατρο. 

Αποτελέσματα: Ενισχύθηκαν διαφορετικοί επικοινωνιακοί κώδικες και αναπτύχθη-
καν ικανότητες και δεξιότητες έκφρασης, δημιουργικότητας, κίνησης, φαντασίας, συλ-
λογικότητας. Βελτιώθηκαν η στάση και η επίδοση των μαθητών απέναντι στα μαθή-
ματα, κυρίως στα θεωρητικά. Ενισχύθηκε το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού και 
ο ρόλος του, με την υιοθέτηση νέων τρόπων μάθησης. Αναβαθμίστηκαν ουσιαστικά 
ποικίλα γνωστικά αντικείμενα (Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτε-
χνία, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρολογία, Ιστορία της Τέχνης, 
Κοινωνιολογία, Ψυχολογία). Βελτιώθηκε η γλωσσική έκφραση μέσα από την επαφή 
με την ελληνική και ξένη λογοτεχνία.  

Σχολείο 4 (Γυμνάσιο). Θέμα: Θεσμοθέτηση Ετήσιας Ημερίδας Δημιουργίας, Πολιτι-
σμού και Εθελοντισμού στο σχολείο. 

Δράσεις: Δημιουργική γραφή. - Μουσική-χορωδιακή σύνθεση. - Εικαστική έκφραση. 
- Επιστημονική δημιουργία. - Χορός. - Έμφαση στην υλοποίηση προγραμμάτων και-
νοτόμων δραστηριοτήτων (περιβάλλον, τεχνολογία κ.τ.λ.). - Προετοιμασία και συμμε-
τοχή των μαθητών σε διοργανώσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς ποίησης, μουσικής, 
Μαθηματικών, Αρχαίων Ελληνικών, Βιολογίας και Πληροφορικής. - Διοργάνωση πέ-
ντε πρωτότυπων καλλιτεχνικών οργανώσεων, εορτών και θεατρικών παραστάσεων. - 
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Διδακτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές πολιτιστικού και ιστορικού ενδια-
φέροντος. - Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων δύο τύπων: δενδροφύτευση και ανθοφύ-
τευση, καθαρισμός ακτής ή άλλης περιοχής. - Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους για 
την προώθηση του εθελοντισμού.  

Στόχοι: Να επιτευχθεί η μάθηση μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και βιω-
ματικών εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας με αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών. - Να 
έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την Τέχνη και τον πολιτισμό και να εκφραστούν δη-
μιουργικά. - Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα εθελοντισμού. 

Αποτελέσματα: Οι μαθητές ανέπτυξαν μηχανισμό θετικής νοηματοδότησης στη δια-
δικασία συμμετοχής τους στις υλοποιημένες δράσεις. Ο βαθμός ικανοποίησης των μα-
θητών κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της θετικής στάσης 
προς το σχολείο και τη βελτίωση της μάθησης και επίδοσής τους. Κατανόησαν οι μα-
θητές ότι οι εν λόγω δράσεις αποτελούν αναπόσπαστο συμπλήρωμα του Προγράμμα-
τος Σπουδών, γιατί υποστηρίζουν την επιστημονική, πολιτισμική και κοινωνική διά-
σταση του ρόλου του σχολείου. Ενδυναμώθηκαν η οικολογική συνείδηση, ο εθελοντι-
σμός και το πολιτιστικό κεφάλαιο των μαθητών. Βελτιώθηκαν η ομαδικότητα και οι 
σχέσεις συνεργασίας. Ενισχύθηκαν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. Bελτιώθηκε 
το «άνοιγμα» του σχολείου στην κοινωνία. 

Σχολείο 5 (Λύκειο): Θέμα: Διαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου. 

Δράσεις: Ομάδες εργασίας από εκπαιδευτικούς του σχολείου, εκπροσώπους των μα-
θητικών κοινοτήτων και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για τη διαμόρφωση του 
κανονισμού. - Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών και οργάνωση των προτά-
σεών τους μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής wiki και της ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας (e-mail). - Συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων για θέματα σχετικά με την 
εξέλιξη του προγράμματος του Σχεδίου Δράσης και την αποτίμησή του. - Ενδοσχολικό 
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Παιδαγωγικές αρχές διαχείρισης της πολυμορφίας 
του μαθητικού δυναμικού», προκειμένου να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη συμφωνίας 
των μελών της σχολικής κοινότητας σε ένα πλαίσιο αρχών και να διαμορφωθεί ο εσω-
τερικός κανονισμός του σχολείου. 

Στόχοι: Να διαμορφωθεί ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου. Να ενδυναμωθεί ο 
δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας του σχολείου. Να οριοθετηθούν οι υποχρεώσεις, τα 
δικαιώματα και οι ελευθερίες, προκειμένου να καλλιεργηθεί η έννοια της ατομικής ευ-
θύνης και να εμπεδωθεί πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας. 

Αποτελέσματα: Η σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) αποδέχτηκε 
ένα πλαίσιο αρχών που διέπουν την καθημερινή λειτουργία του σχολείου και δεσμεύ-
τηκε για την τήρησή του. Ενεργοποιήθηκαν περισσότεροι μαθητές στη λήψη αποφά-
σεων για θέματα που τους αφορούν και ασκήθηκαν σε μορφές ηλεκτρονικής συνεργα-
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τικής γραφής. Βελτιώθηκαν σταδιακά οι εκπαιδευτικές πρακτικές στη διδακτική διαδι-
κασία. Αναπτύχθηκε κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ μα-
θητών και εκπαιδευτικών. 

Σχολείο 6 (Λύκειο): Θέμα: Οργάνωση και προγραμματισμός των δράσεων ενδυνά-
μωσης του πολιτιστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών του σχολείου, μέσα 
από τυπικές, ημιτυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές, με έμφαση στην ποιότητα και 
όχι στην ποσότητα.  

Δράσεις: Συγκρότηση ομάδων εργασίας με έργο την καταγραφή και παρουσίαση: α) 
των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς β) 
των θεμάτων των Ερευνητικών Εργασιών γ) ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτι-
κών εκδρομών, σχολικών γιορτών και εκδηλώσεων. - Διερεύνηση του προφίλ των μα-
θητών που συμμετέχουν στις δράσεις. - Διαμόρφωση ηλεκτρονικής «φόρμας» από ο-
μάδα εκπαιδευτικών, στην οποία καταγράφηκαν από κάθε εκπαιδευτικό οι στόχοι, το 
σκεπτικό της δράσης, η διαδικασία και οι επιμέρους δραστηριότητες υλοποίησης και 
αποτίμησης της δράσης στο πλαίσιο των ημιτυπικών και άτυπων μορφών σχολικού 
γραμματισμού. 

Στόχοι: Να προσδιοριστεί η στόχευση των δράσεων: γιατί κάνουμε κάτι και προς ποια 
κατεύθυνση; Να διερευνηθούν τα αίτια καλύτερης απόδοσης ορισμένων μαθητών σε 
ημιτυπικές και άτυπες μορφές σχολικού γραμματισμού σε σχέση με την απόδοσή τους 
σε τυπικές μορφές μάθησης. Να αναπτυχθεί το πολιτιστικό κεφάλαιο των μαθητών, 
μέσα από εναλλακτικές μορφές μάθησης που διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορί-
ζοντες και καλλιεργούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 

Αποτελέσματα: Διευρύνθηκαν τα ενδιαφέροντα και ενισχύθηκαν οι γνώσεις και οι δε-
ξιότητες των μαθητών μέσα από εναλλακτικές μορφές μάθησης. Αξιοποιήθηκε η 
«φόρμα» καταγραφής ως καλή πρακτική για τον προγραμματισμό και την οργάνωση 
δράσεων του σχολείου. Η όλη διαδικασία συνέβαλε στο να αναπτυχθούν πρακτικές 
δημιουργικής ανατροφοδότησης και γόνιμου αναστοχασμού για τους στόχους, το πε-
ριεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης των δράσεων του σχολείου.  

Συμπεράσματα  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βελτίωση της μάθησης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 
ποικίλες προσεγγίσεις και αφορά σύνολο παραγόντων (μεθοδολογία, παιδαγωγική α-
ντιμετώπιση, εκπαιδευτική κουλτούρα, σχέσεις, διοίκηση, υποδομές, επιμόρφωση). Η 
ανάπτυξη του σχολείου, ως κοινότητας που μαθαίνει με την εμπλοκή όλων των μελών 
της, συμβάλλει ώστε οι βελτιωτικές αλλαγές να έχουν διάρκεια και να είναι αποδοτικές 
και όχι επιφανειακές και αποσπασματικές. 

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής τα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα ήταν 
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σημαντικά. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την ικανότητα «να μαθαί-
νουν πώς να μαθαίνουν», να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα από εναλλακτικές 
συνεργατικές και δημιουργικές διαδικασίες μάθησης και να ενισχύσουν στάσεις και 
δεξιότητες στο πλαίσιο του σχολείου που λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός που μα-
θαίνει και καινοτομεί. Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την εμπλοκή τους ως μια διαδι-
κασία συνεργασίας ανταλλαγής απόψεων, κριτικού αναστοχασμού. 

Η βελτίωση της μάθησης είναι συνεχής διαδικασία που απαιτεί τη συμμετοχή όλων και 
τη συνεχή ανατροφοδότηση. Καμία αλλαγή, καμία εκπαιδευτική παρέμβαση δεν μπο-
ρεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συναίνεση του ενεργού και μάχιμου εκπαιδευτικού. Η αυ-
θεντικότητα των σχέσεων, η πληροφόρηση και η ενθάρρυνση του κριτικού στοχασμού 
είναι σημαντικοί παράγοντες ικανοποιητικής επικοινωνίας και λειτουργούν καταλυ-
τικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της ικανότητας σχολείου και εκπαιδευτικών για τη 
βελτίωση της μάθησης. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Κατσαρού, Ε. & Δεδούλη, Μ. (2008). Επιμόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της εκ-
παίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Ξωχέλλης, Π. (2006). Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Τυπωθήτω-ΔΑΡ-
ΔΑΝΟΣ. 

Ξωχέλης, Π., Παπαναούμ, Ζ. (2000). Η Ενδοσχολική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτι-
κών. Ελληνικές εμπειρίες 1997-2000. Θεσσαλονίκη: Action AE. 

Οικονόμου, Α. (2013). Ο Οργανισμός που μαθαίνει. Επιμορφωτικό πρόγραμμα πιστο-
ποιητικό καθοδηγητικής επάρκειας. ΕΚΔΔΑ. 

Argyris, C. (1993). On Organizational Learning. Cambridge, MA: Blackwell. 

Creemers, B., Kyriakides, L. (2008). The Dynamics of Educational Effectiveness: A 
Contribution to Policy, Practice and Theory in Contemporary Schools. Abing-
don: Routledge. 

Creemers, B., Stoll, L., Reezigt, R. (2007). Effective school improvement-ingredients 
for success: the results of an international comparative study of best practice 
case studies. In: Townsend, T. (ed) International Handbook of School Effective-
ness and Improvement, pp. 825-838, New York, Springer. 

Kress, G. (1999). Education of the 21st century. Inaugural Lecture. London: Institute 
of education, University of London. 

Mitchell C & Sackney L (2000). Profound Improvement: building capacity for a 
learning community Lisse: Swets & Zeitlinger. 

428/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



Reynolds, D. (2001). Beyond School Effectiveness and School Improvement? In Har-
ris A., Bennett, N. (eds) School Effectiveness and School Improvement: Alterna-
tives perspectives. London: Continuum. 

Sarason, S. (1990). The Predictable Failure of Educational Reform. San Francisco: 
Jossey-Bass.  

Senge, P., Cambron-McCabe, N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., & Kleiner, A. 
(2000). Schools that learn. A fifth discipline fieldbook for educators, parents, 
and everyone who cares about education. New York: Doubleday. 

Stoll, L. (1999). Developing schools capacity for lasting improvement. Improving 
Schools, 2(3), pp.32-39). 

429/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



Αναλυτικά προγράμματα, ενταξιακή εκπαίδευση 
και διαφοροποιημένη παιδαγωγική 

Τολόγλου Μενελία-Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 60 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής, ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ  
menelaki@gmail.com 

Περίληψη 

Υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον προγραμματισμό, όπως είναι η 
πολιτεία (μέσω των Αναλυτικών Προγραμμάτων), η εκπαιδευτική θεωρία και ο εκά-
στοτε εκπαιδευτικός, αλλά και το εκπαιδευτικό πλαίσιο, δηλαδή οι συγκεκριμένοι μα-
θητές σε συγκεκριμένο σχολείο. Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα έχει ως κεντρικό 
θέμα τα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.), το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμ-
μάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τη σχέση τους με την ένταξη και την ενταξιακή εκ-
παίδευση. Τουτέστιν, μελετά το κατά πόσο τα Α.Π., έτσι όπως δομούνται, προωθούν 
την ένταξη όλου του μαθητικού πληθυσμού και ανταποκρίνονται στο μαθησιακό στυλ, 
τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή. Αρχικά, γίνεται μια προ-
σπάθεια νοηματοδότησης του τι είναι ένα Α.Π. και στη συνέχεια, αναλύεται το γενικό 
μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π. σχετικά με τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης που 
περιλαμβάνουν. Τέλος, γίνεται μια αντιπαράθεση αυτών με το ακριβές περιεχόμενο του 
Α.Π. που εφαρμόζεται στο μάθημα της Γλώσσας στην πρώτη (Α΄) τάξη του δημοτικού 
σχολείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα, Ενταξιακή Εκπαίδευση, Ένταξη. 

Εισαγωγή: Εννοιολογική Αποσαφήνιση 

Το Α.Π. αποτελεί ένα κείμενο που περιλαμβάνει τους στόχους, το περιεχόμενο (δλδ. 
τις γνωστικές περιοχές), τη μεθοδολογία και την αξιολόγηση του σχολείου και πιο συ-
γκεκριμένα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Χατζηγεωργίου, 2004). Υπάρχουν ποικίλοι 
ορισμοί σχετικά με το τι συνιστά ΑΠ, που οφείλονται στα βιώματα και τις επιστημονι-
κές αντιλήψεις που ενστερνίζεται κάποιος. Αν θεωρήσουμε ότι το Α.Π. συνιστά ένα 
πακέτο υλικού, τότε αποτελεί μια δεσμίδα περιεχομένων, με δεδομένη αδιαμφισβή-
τητη αξία, τόσο στο επίπεδο των γνώσεων που πρέπει να μεταδοθούν, όσο και των 
ιδεών ή των αντιλήψεων που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να υιοθετήσουν. Αν υποθέ-
σουμε ότι το Α.Π. είναι ένα προϊόν, τότε είναι μια προκαθορισμένη, προδιαγεγραμμένη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται πιστά στην προοπτική της παραγωγής ενός συ-
γκεκριμένου προϊόντος. Σύμφωνα με τον Apple M. (2004) «(..)ιστορικοί της εκπαίδευ-
σης έχουν ένα περίεργο τρόπο θεώρησης των σχολείων. Θεωρούν το θεσμό της εκπαί-
δευσης σαν ένα “μαύρο” κουτί. Μετρούν την παροχή – inputs προτού οι μαθητές μπουν 
στο σχολείο και στη συνέχεια μετρούν την απόδοση –outputs. Το τι συμβαίνει πραγματικά 
μέσα στο “μαύρο” κουτί, το τι και πως αυτό διδάσκεται, η συγκεκριμένη εμπειρία παι-
διών και δασκάλων, είναι μη σημαντικό» (σελ. 25). Αυτοί οι ορισμοί θα μπορούσαν να 
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χαρακτηριστούν ως κλειστοί, που προσανατολίζονται στην εφαρμογή ενός δεδομένου 
σχεδίου, το οποίο έχει οργανωθεί στη βάση μιας θεωρητικής στόχευσης, χωρίς να λαμ-
βάνει υπόψη την εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

Αν εστιάσουμε, όμως, στη διαδικασία τότε το Α.Π. δεν είναι μια μονοσήμαντη μετά-
δοση ιδεών και πληροφοριών από τον διδάσκοντα σε μια ομάδα παθητικών δεκτών, 
αλλά μια σειρά από επικοινωνίες, αντιδράσεις, ανταλλαγές. Παρόλα αυτά, το Α.Π. συ-
νιστά και μια μορφή κοινωνικής ρύθμισης. Είναι μια ιστορικά διαμορφωμένη γνώση 
που εγγράφει κανόνες και πρότυπα με τα οποία εμείς δίνουμε νόημα στον κόσμο μας 
και στον εαυτό μας ως παραγωγικά μέλη του. Τέλος, το Α.Π. χαρακτηρίζεται και από 
μια πολιτική διάσταση, αφού ως κείμενο εκπαιδευτικής πολιτικής και παιδαγωγικής 
διδακτικής πρακτικής θεωρείται όχημα προς την πραγματοποίηση των προσδοκιών που 
τρέφουν οι κοινωνίες από τα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Το ΑΠ, λοιπόν, δεν είναι 
ένα βιβλίο αναφοράς στόχων, οδηγιών και περιεχομένων, αλλά ένα κατ’ εξοχήν παιδα-
γωγικό κείμενο με πολιτική, ιδεολογική και κοινωνιολογική διάσταση. Τα μαθήματα 
που διδάσκονται, το περιεχόμενο τους, η μείωση ή η αύξηση των ωρών διδασκαλίας 
τους, η μεθοδολογία και ο τρόπος αξιολόγησης υποδεικνύουν παιδαγωγικές, ιδεολογι-
κές, πολιτικές και κοινωνιολογικές επιλογές. 

Ανάλυση Παραδείγματος 

Αρχικά, στην εισαγωγή των Α.Π. φαίνεται ότι είναι σχεδιασμένα για να συμπεριλάβουν 
όλους τους μαθητές. Ωστόσο, όσον αφορά το ειδικό μέρος (εδώ το Α.Π. της Γλώσσας 
για την Α’ Δημοτικού) διαπιστώνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες γνώσεις που πρέπει 
να διδαχθούν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο μαθητής ως προσωπικότητα. Έμμεσα δί-
νεται έμφαση στην ύλη, δηλαδή στο προϊόν. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αποδοχής μιας 
συμπεριφοριστικής θεωρίας που οδηγεί αντίστοιχα σε ένα γνωσιοκεντρικό συμπεριφο-
ριστικό σχολείο. Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενες θεωρίες 
που διαπερνούν το ΑΠ. 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την εισαγωγή τα ακόλουθα αποσπάσματα φανερώνουν 
ποιος είναι ο σκοπός της γενικής εκπαίδευσης γενικότερα και του Α.Π. ειδικότερα: 
«(…)η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, 
η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές (…)». 
Επίσης, «ο μαθητής θα πρέπει να μάθει στο σχολείο “πώς να μαθαίνει”, ώστε να προ-
σεγγίζει ενεργητικά και δημιουργικά την παρεχόμενη γνώση (…) “πώς να πράττει”». Τέ-
λος, η γενική παιδεία «θα πρέπει να συμβάλλει όχι στη συσσώρευση και απομνημόνευση 
έτοιμων γνώσεων (…)». Η εισαγωγή προσιδιάζει σε μεγάλο βαθμό στην ιδέα της δια-
φοροποιημένης παιδαγωγικής και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Επίσης, μέσα από τις 
φράσεις «πώς να μαθαίνει» και «όχι στη συσσώρευση και απομνημόνευση έτοιμων γνώ-
σεων» φαίνεται ότι δεν υφίσταται στο σχολείο ένα έτοιμο πακέτο γνώσεων που πρέπει 
να διδαχθεί σε μαθητές – παθητικούς δέκτες, αλλά είναι μια διαδικασία ενεργητική και 
δημιουργική που θα βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν πώς να λειτουργούν κριτικά στη 
σύγχρονη κοινωνία. Ωστόσο, παρακάτω αναφέρονται τα εξής: «Οι στόχοι πρέπει να 

431/445

______________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 2241-6781    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο    "Ν Ε Ο Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ "    7ο Τ ε ύ χ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2016



είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια, ώστε να μην αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες ή 
λανθασμένες προσεγγίσεις». Ακόμα, «η ακριβής οριοθέτηση των γνωστικών στόχων για 
κάθε διδακτικό αντικείμενο μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τι ακριβώς πρέπει να διδα-
χθεί και το πώς θα γίνει στη συνέχεια η αξιολόγηση(…)». Τέλος, «με την εφαρμογή δια-
θεματικών προσεγγίσεων περιορίζεται o γνωσιοκεντρικός προσανατολισμός της διδα-
σκαλίας (…)». Παρατηρούμε ότι ακόμα και στην εισαγωγή υπάρχουν αντιφάσεις. Ενώ 
θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το Α.Π. ως ανοιχτό, τελικά βλέπουμε ότι ήδη από 
την εισαγωγή είναι κλειστό, αναφέροντας ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης θα πρέπει να 
είναι σαφώς διατυπωμένοι για να μην παρερμηνεύονται. Επίσης, από τη φράση «τι α-
κριβώς πρέπει να διδαχθεί» φαίνεται ότι το ελληνικό σχολείο χαρακτηρίζεται ως ένας 
οργανισμός που εστιάζει στην παραγωγή ενός προϊόντος και όχι στη διαδικασία και 
στη βιωματική μάθηση. 

Στο απόσπασμα που παρατίθεται στη συνέχεια από το Α.Π. της Γλώσσας για την Α’ 
Δημοτικού τα ερωτήματα που πρέπει να έχουμε κατά νου κατά την ανάγνωση είναι 
ποιες αντιλήψεις για τη γνώση και τη μάθηση διέπουν το συγκεκριμένο ΑΠ, ποιο ρόλο 
προδιαγράφει για τον εκπαιδευτικό και για τους μαθητές και σε ποια χαρακτηριστικά 
του μαθητικού πληθυσμού εστιάζει.  

 

Εικόνα 1: Απόσπασμα από την ενότητα Γραπτός λόγος – Ανάγνωση Α’ Δημοτικού. 

Αρχικά, παρατηρούμε ότι υπάρχει η φράση «ώστε να είναι σε θέση να» που δείχνει 
έναν τελικό σκοπό, αλλά και υποδηλώνει έμμεσα τους στόχους και τις γνώσεις που ως 
πακέτο υλικού πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές. Συν τοις άλλοις, δηλώνονται οι ε-
ντολές που πρέπει να φέρει εις πέρας ο εκπαιδευτικός, χωρίς να του δίνεται η ελευθερία 
να κάνει κάτι διαφορετικό.  

Έτσι όπως συγκροτείται το Α.Π. είναι ένα προϊόν που παράγεται από τη φάμπρικα της 
πολιτείας και καταναλώνεται. Δεν δίνεται έμφαση στη διαδικασία και στη βιωματική 
μάθηση, αλλά στη μετάδοση μιας στείρας γνώσης. Υπάρχει μια σαφή στοχοθεσία και 
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απευθύνεται όχι σε όλους τους μαθητές, αλλά στον ιδεατό - μέσο μαθητή, αποκλείο-
ντας εξ’ ορισμού κάποιες ομάδες μαθητών. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να το χαρακτη-
ρίσουμε ως κλειστό, αφού περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τι πρέπει να γίνεται.  

Ακόμα, προβλέπει ότι το παιδί μπορεί να μάθει έχοντας, όμως, ένα απόθεμα γνώσεων 
ήδη από το περιβάλλον του, πριν έρθει στο σχολείο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλους 
τους μαθητές, αφού ο καθένας έχει διαφορετικές γνώσεις ανάλογα με την κοινωνική 
προέλευση και είναι εξοικειωμένος με συγκεκριμένες εκδοχές μιας εθνικής γλώσσας 
(Φραγκουδάκη, 1985). Κάθε εθνική γλώσσα δεν είναι ενιαία, αφού περιλαμβάνει δια-
φορετικά κοινωνικά ιδιώματα που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές κοινωνικές ο-
μάδες. Η γλώσσα του σχολείου είναι ένα από αυτά τα κοινωνικά ιδιώματα και προέρ-
χεται από τα προνομιούχα στρώματα (Ασκούνη, 2003). Διακρίνουμε, λοιπόν, ότι η 
γνώση χαρακτηρίζεται από μια κοινωνική διάσταση, δηλαδή, κάποια γνώση θεωρείται 
πιο έγκυρη από μια άλλη και αυτή που θεωρείται κατ’ επέκταση πιο σημαντική είναι 
και αυτή που διδάσκεται τελικά στο σχολείο. 

Το πως μια κοινωνία μέσω του Α.Π. επιλέγει, κατανέμει, μεταβιβάζει και αξιολογεί 
την επίσημη δημόσια γνώση αντανακλά τους τρόπους κατανομής της εξουσίας και ά-
σκησης του κοινωνικού ελέγχου. Συνεπώς, αποτελεί ένα κοινωνικό προϊόν συντηρητι-
κών δυνάμεων με στόχο τον κοινωνικό έλεγχο, αλλά και την αναπαραγωγή της υπάρ-
χουσας κοινωνικής κατάστασης. Αφού, λοιπόν, όλοι δεν γνωρίζουν τα ίδια πράγματα, 
όταν το σχολείο μέσω του Α.Π. παρέχει ένα προϊόν στείρας γνώσης που είναι προκα-
θορισμένο από πριν και δεν δημιουργείται με βάση το τι συμβαίνει στη σχολική τάξη 
με τους μαθητές, τότε συνεχίζουν να αναπαράγονται οι ανισότητες που υφίστανται 
στην κοινωνία.  

Σύμφωνα με τη θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου του Bourdieu, η κουλτούρα του 
σχολείου, όπως συγκροτείται και μέσα από τα ΑΠ, αποτελεί μια παραλλαγή της κουλ-
τούρας των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων. Στην πραγματικότητα κάθε οικογένεια με-
ταβιβάζει στα παιδιά της ένα ορισμένο μορφωτικό κεφάλαιο και ένα συγκεκριμένο έ-
θος, δηλαδή ένα σύστημα έμμεσων και βαθιά εσωτερικευμένων αξιών. Η μορφωτική 
κληρονομιά, που διαφέρει από τη μία κοινωνική τάξη στην άλλη, αποτελεί την αφετη-
ρία για την πρωταρχική ανισότητα των παιδιών στη σχολική δοκιμασία. Το ισχύον 
Α.Π. έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο που φυσικοποιεί την αδικία και την ανισό-
τητα, έχοντας ως νόρμα έναν ιδεατό μαθητή, σαν όλα τα παιδιά να είναι ίδια, ενώ το 
καθένα έχει το δικό του δυναμικό. Το σχολείο έχει ευθύνη για την ανισότητα. Ο 
Bourdieu υποστηρίζει ότι για να ευνοούνται οι ήδη ευνοημένοι και να αδικούνται οι 
ήδη αδικημένοι, το σχολείο πρέπει να αγνοεί και αρκεί να αγνοεί (ως προς το περιεχό-
μενο των μεταδιδόμενων γνώσεων, τις μεθόδους, τις τεχνικές της μετάδοσης και τα 
κριτήρια επιλογής του) τη μορφωτική ανισότητα των μαθητών από διαφορετικές κοι-
νωνικές τάξεις. Τουτέστιν, αντιμετωπίζοντας όλους τους διδασκόμενους, όσο άνισοι 
και αν είναι στην πραγματικότητα, σαν ίσους μεταξύ τους, ίσους ως προς τα δικαιώ-
ματα και τις υποχρεώσεις, το σχολείο οδηγείται στην πράξη να επικυρώνει με το βάρος 
της εγκυρότητας του τις αρχικές ανισότητες στην παιδεία (Bourdieu, 1966). 
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Συνεπώς, πρέπει να περάσουμε από κλειστά Α.Π. – που σχεδιάζονται από ομάδα ειδι-
κών μακριά από τη σχολική τάξη, ασκούν πλήρη έλεγχο στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα) και προωθούν μια δυναμική θετικιστικών 
βεβαιοτήτων (σου υπαγορεύω, δλδ., τι θα γίνει μέσα στην τάξη) – σε ανοιχτά ΑΠ, όπου 
γενικός στόχος είναι ο εγγράμματος μαθητής και ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει την εκπαι-
δευτική διαδικασία με βάση τις συνθήκες της τάξης του. Είναι επιτακτική ανάγκη, λοι-
πόν, να υιοθετηθούν πρακτικές που προσιδιάζουν στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική. 
Πρέπει ως εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουμε την ανομοιογένεια της σχολικής τά-
ξης, που οφείλεται στα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των μαθητών. Η ανομοιογένεια 
είναι μια «φυσική κατάσταση» και αντίθετα η ομοιογένεια είναι μια «αυθαίρετη κατα-
σκευή». Η διαφοροποίηση αποτελεί μια διδακτική προσέγγιση, όπου οι εκπαιδευτικοί 
προβαίνουν στην τροποποίηση του ΑΠ, των μεθόδων διδασκαλίας, των πηγών, των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων και του τελικού αποτελέσματος, με στόχο την ανταπό-
κριση στις διαφοροποιημένες ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, ώστε να μεγιστο-
ποιηθούν οι μαθησιακές ευκαιρίες του μέσα στην τάξη (Bearne, 1996).  

Όσον αφορά τα άτομα που φέρουν αναπηρία, οι αναφορές που υπάρχουν στην εισα-
γωγή, καθώς και τα υποβόσκοντα νοήματα υποδηλώνουν ότι τα Α.Π. και το εκπαιδευ-
τικό σύστημα γενικότερα οριοθετούν ένα κλίμα αποκλεισμού, και είναι εκ διαμέτρου 
αντίθετα με τη φιλοσοφία της ενταξιακής εκπαίδευσης. Στο πρώτο απόσπασμα «Η πα-
ροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης (…) το εκπαιδευτικό σύστημα διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Η ισό-
τητα (…) πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα (…) για τους 
μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να προστατεύονται από τον 
κοινωνικό αποκλεισμό (…). Τα άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια από τη φύση (…) 
όπως τα άτομα με αναπηρίες (Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Α.Μ.Ε.Α.) (…) 
θα πρέπει να έχουν ίσες και κατάλληλες, κατά περίπτωση, ευκαιρίες πρόσβασης στη 
γνώση.» δηλώνει ότι ο ρόλος του σχολείου, σύμφωνα με την πολιτεία, είναι η άμβλυνση 
των κοινωνικών ανισοτήτων μέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών. Ωστόσο, πως συμ-
βάλλει σε αυτό όταν προβαίνει σε διαχωρισμό του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού 
σε επιμέρους ομάδες; Η τυπική ισότητα αποτελεί μια βασική αξία που διέπει τη λογική 
του σχολείου, το οποίο όμως στην πραγματικότητα συσκοτίζει και διαγράφει τις αρχι-
κές κοινωνικές διαφορές των μαθητών, έχοντας ως απόρροια να συμβάλλει στην ανα-
παραγωγή ανισοτήτων και στη διεύρυνση του κοινωνικού χάσματος. Ακόμα, η λέξη 
«εμπόδια» υποδηλώνει ότι η αναπηρία αποτελεί ένα έλλειμμα, που τους περιορίζει από 
τη «φυσιολογική» συμπεριφορά. Επίσης, χρησιμοποιούνται οι ετικέτες «Άτομα με Ει-
δικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» και «Α.Μ.Ε.Α» σαν εναλλακτικά συνώνυμα της λέξης 
«ανάπηρος». Ωστόσο, αυτή η πρακτική υποδεικνύει την προσκόλληση του εκπαιδευ-
τικού συστήματος στην ελλειμματική φύση των αναπήρων, οι οποίοι λόγω της αναπη-
ρίας έχουν «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Οι «ειδικές ανάγκες» και οι «ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες» αποτελούν ένα σύστημα ορισμού και κατηγοριοποίησης των α-
νάπηρων μαθητών και έχουν ως αποτέλεσμα τη ταξινόμηση των ατόμων σε μια συγκε-
κριμένη κατηγορία και αυτό οδηγεί σε εσφαλμένες αντιλήψεις περί ομοιογένειας, α-
κόμα και της συγκριμένης ομάδας. Ωστόσο, το παράδοξο είναι ότι αυτές οι ετικέτες 
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δεν χρησιμοποιούνται ή ακόμα και καταργούνται στην ενήλικη ζωή μετά το σχολείο. 
Συνεπώς, ο στιγματισμός υφίσταται μόνο μέσα στα πλαίσια του σχολείου. Τέλος, οι 
«ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» προκύπτουν από τα πρωτεύοντα μαθήματα. Το σχο-
λείο είναι φτιαγμένο λεκτικά για παιδιά που έχουν ήδη παρακαταθήκη από το σπίτι 
τους μια συγκεκριμένη αξία που είναι ίδια με τις αξίες του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί 
αντί να κάνουν κτήμα σε όλα τα παιδιά τις αξίες του σχολείου, τα χαρακτηρίζουν (παι-
διά συνήθως από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ανάπηρους, μειονότητες κλπ.) ως παι-
διά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εν τέλει, η ανάγκη για κατηγοριοποίηση ισοδυ-
ναμεί με αναγνώριση ότι οι θεσμοί και η οργάνωση της κοινωνίας εμπεριέχουν μία 
δυναμική αποκλεισμού, ενώ ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να υφίσταται κατηγοριοποίηση, 
γιατί ο κάθε άνθρωπος (ανάπηρος ή μη) είναι διαφορετικός.  

Τα επόμενα άξια λόγου αποσπάσματα είναι τα παρακάτω, «Ιδιαίτερα για τους μαθητές 
με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.), απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εξατομικευμένων 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ε.Ε.Π.) προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τα εν-
διαφέροντά τους (..) ανάλογα με το εμπόδιο που αντιμετωπίζουν (…)». Παρατηρούμε, 
λοιπόν, ότι σύμφωνα με το Α.Π. τα παιδιά με αναπηρία χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρι-
σης, αφού δεν μπορούν λόγω των εμποδίων που αντιμετωπίζουν, να ανταπεξέλθουν 
στο πρόγραμμα της γενικής τάξης. Ωστόσο, ο όρος «εξατομικευμένος» δεν δηλώνει 
ένα πρόγραμμα σύμφωνο με τις ανάγκες και τα προσωπικά ενδιαφέροντα του μαθητή 
- αν ίσχυε αυτό τότε θα κάναμε λόγο για μια πτυχή της διαφοροποιημένης παιδαγωγι-
κής - αλλά ένα αφαιρετικό, απλοποιημένο, μειωμένο πρόγραμμα για τους ανάπηρους 
μαθητές, που προσιδιάζει σε ένα ατομικό μοντέλο πρόνοιας. Ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το μαθησιακό στυλ όλων των παιδιών και όχι 
μόνο των ανάπηρων μαθητών. Γενικά, η απλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
πριμοδοτεί την αναπηρία και την αναπαράγει, γεγονός που μεγιστοποιεί τον κίνδυνο 
για την ταυτότητα των αναπήρων μαθητών. Ουσιαστικά, κεντρικός άξονας της διαφο-
ροποίησης – εξατομίκευσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί η ατομική έκ-
φραση της αναπηρίας (Ζώνιου- Σιδέρη κ.α., 2004). 

Από το παρακάτω εδάφιο «(…) ως προς την ομαλή ενσωμάτωσή τους στα κοινά σχολεία, 
θα πρέπει να δίνεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να διαμορφώνει το πρόγραμμα με 
βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του και να εξατομικεύει τους διδακτικούς 
στόχους (…)», φαίνεται ότι στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η «ενσωμά-
τωση» των ατόμων με αναπηρία και ταυτίζεται με την έννοια της ένταξης. Μολαταύτα, 
ο όρος «ενσωμάτωση», σύμφωνα με τη Ζώνιου – Σιδέρη (2009, σελ. 125, 126), ‘‘δη-
λώνεται ως η μονόδρομη προσκόλληση και εξομοίωση τινός προς ένα όλο, απόκτηση 
«σώματος» ή «ροής» με πρόσκτηση χαρακτηριστικών ενός ετεροειδούς συνόλου και α-
πώλεια των αρχικών χαρακτηριστικών.’’ Ουσιαστικά, η ενσωμάτωση είναι συνώνυμη 
με την αφομοίωση και αποτελεί μια πρακτική ομογενοποίησης. Επιθυμούμε να γίνουν 
όλοι ίδιοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ανάπηροι να γίνουν «φυσιολογικοί», να 
μοιάζουν με τους μη αναπήρους. Παρόλα αυτά, η ένταξη δεν σχετίζεται με την ομαλο-
ποίηση του ατόμου – μαθητή, αλλά με την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του κάθε 
παιδιού και αφορά όλα τα παιδιά. 
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Γενικά, το ΑΠ, όπως και η εκπαιδευτική πολιτική, διακατέχεται από μια ιατρική οπτική 
της αναπηρίας, που προσιδιάζει στο κλινικό μοντέλο προσέγγισης, σύμφωνα με το ο-
ποίο, το άτομο προσεγγίζεται με βάση το είδος και το βαθμό της αναπηρίας. Τα προα-
ναφερθέντα αποτελούν τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη συμμετοχή του ανάπη-
ρου μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ζώνιου- Σιδέρη κ.α., 2004). Τέλος, η συ-
γκεκριμένη προσέγγιση εστιάζει μόνο στη διάγνωση –στην ποσοτική φύση του προ-
βλήματος-, η αναπηρία θεωρείται ως ένα έλλειμμα βιολογικά προκαθορισμένο (ελλειμ-
ματική προσέγγιση), αλλά και επιδιώκεται η κανονικοποίηση προς το φυσιολογικό 
(Llewellyn & Hogan 2000).  

Συμπεράσματα 

Στην εκπνοή του λόγου, βλέπουμε ότι το αδιαφοροποίητο Α.Π. έχει ως στόχο την πα-
ραγωγή μιας εργαλειακής γνώσης και απευθύνεται σε έναν ομογενοποιημένο μαθητικό 
πληθυσμό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα, όχι μόνο του ανάπηρου μα-
θητή, αλλά όλων των μαθητών. Ο τρόπος γραφής του φανερώνει τον καθαρά ελιτίστικο 
χαρακτήρα του και η γλώσσα που επιλέγεται απευθύνεται σε παιδιά που είναι πάνω 
από το μέσο όρο. Το Α.Π. πρέπει να αλλάξει ριζικά, παραμένοντας ανοιχτό και διαρκώς 
εξελισσόμενο. Γιατί το σημαντικό στην εκπαιδευτική πράξη είναι το απρόοπτο. Είναι 
σημαντικό, ακόμα, να διαπνέεται από μια ενταξιακή προσέγγιση και όχι από μια κακή 
απομίμηση της ένταξης, αφού η αποδοχή τεχνητών μορφών ενταξιακής εκπαίδευσης 
δεν οδηγούν άμεσα σε αλλαγή των δομών και της κουλτούρας της εκπαίδευσης. Αυτό 
ουσιαστικά έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή μας από την πραγματική αλλαγή και 
συντηρεί νέες μορφές αποκλεισμού (Slee, 2012). 

Η ένταξη προσέγγιση πρεσβεύει βασικές αλλαγές στις αξίες, τις αντιλήψεις και το ήθος 
της κοινωνίας και ενστερνίζεται τη ριζική μεταρρύθμιση του σχολείου. Τέλος, βασίζε-
ται σε ένα σύστημα αξιών που θεωρεί ευπρόσδεκτη και τιμά τη διαφορετικότητα που 
προκύπτει από το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, τη γλώσσα, το κοινωνικό υπόβαθρο, 
το επίπεδο εκπαίδευσης ή την αναπηρία (Mittler,2000, σελ.10). 

Ουσιαστικά, το κύριο ερώτημα που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι: 

ΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ; 
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Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη μαθητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

Dr. Κ. Παπουτσάκη  
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70  
kpapouts@primedu.uoa.gr 

 Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για τη συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) και αναπηρία. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 97 εκπαιδευ-
τικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), οι οποίοι υπηρετούσαν σε σχολεία των 
Νοτίων Προαστίων Αττικής. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση των 
κλιμάκων TATIS (2010) και STATIC (1997). Τα διερευνητικά ερωτήματα που τέθη-
καν αφορούσαν στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη σε σχέση με τη 
φύση της αναπηρίας των μαθητών, καθώς και τις ικανότητες και δεξιότητές τους. Επι-
πλέον, διερευνήθηκε η σχέση των απόψεων των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με την 
επιμόρφωση που είχαν οι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και την 
ύπαρξη και αξιοποίηση της  κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολικό περι-
βάλλον. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί διάκεινται αρνητικά στη 
συμπερίληψη των μαθητών με ε.ε.α. και αναπηρία, δε θεωρούν τον εαυτό τους ικανό 
να υποστηρίξουν το θεσμό και σχετίζουν την έλλειψη επιμόρφωσης και υλικοτεχνικής 
υποδομής με την αρνητική τους διάθεση.  

Λέξεις-Κλειδιά: συμπερίληψη, απόψεις εκπαιδευτικών, παράγοντες  

Εισαγωγή 

Η φιλοσοφία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και η τάση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής εστιάζει στο σεβασμό στη διαφορά, στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών, στη συμπερίληψη όλων των μαθητών 
στα πλαίσια του σχολείου γενικής εκπαίδευσης. Ερευνητικά δεδομένα έχουν αναδείξει 
ότι οι μαθητές με αναπηρία βιώνουν προκατάληψη και αδιαφορία από τους εκπαιδευ-
τικούς (Blinde & McCallister, 1998 ∙ Goodwin & Watkinson, 2000) και οι πεποιθήσεις, 
οι αντιλήψεις και οι στάσεις  των εκπαιδευτικών για τους μαθητές με ε.ε.α που είναι 
βαθιά ριζωμένες, επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπουν τόσο τους μαθητές/τριες, όσο και 
τη συμπερίληψή τους (Γεροσίμου, 2012). Παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των 
εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη είναι το γνωστικό επίπεδο των μαθητών της τάξης, 
ο αριθμός των μαθητών, το είδος της αναπηρίας των μαθητών με ε.ε.α., η υποστήριξη 
που έχουν από τη διοίκηση του σχολείου (Batu,  & Kırcaali-İftar, 2009). 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη μαθητών με ε.ε.α. όσον αφορά στο 
φύλο διίστανται, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική δια-
φορά σε σχέση με το φύλο με τις γυναίκες να φαίνεται να έχουν περισσότερο θετική 
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στάση στη συμπερίληψη έναντι των ανδρών (Avramidis, Bayliss & Burden 2000 ∙ 
Carroll, Forlin, & Jobling, 2003), ενώ άλλες έρευνες, όπως αναφέρουν οι Dalgar και 
Sahbaz (2012), καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
(Harasymiv & Horne, 1976 ∙ Özbaba, 2000). Επιπρόσθετα, κάποιες έρευνες καταδει-
κνύουν ότι δεν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ εμπειρίας και των απόψεων των εκ-
παιδευτικών για τη συμπερίληψη (Dalkar & Sahbaz, 2012), ενώ άλλες υποστηρίζουν 
ότι η θετική στάση εξαρτάται από την εμπειρία των εκπαιδευτικών (Walker, 2012),  την 
επιμόρφωση σε προγράμματα συμπερίληψης  (Avramidis et al., 2000) και την ειδικό-
τητα. Για παράδειγμα,  οι ειδικοί παιδαγωγοί έχουν θετικότερη στάση για τη συμπερί-
ληψη έναντι των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Cochran, 1998 ∙ Familia-Garcia, 
2001 ∙ Παπουτσάκη, 2015), καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποστήριξη από τη 
διεύθυνση του σχολείου, τους συμβούλους  και  τους ειδικούς επιστήμονες όταν φοι-
τούν στις τάξεις τους μαθητές με ε.ε.α. και αναπηρία έναντι αυτών που δεν έχουν καμία 
υποστήριξη (Walker, 2012). 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
που  αφορούν στα άτομα με ε.ε.α. και αναπηρία και στη συμπερίληψή τους.  Η έρευνά 
μας προσπαθεί να απαντήσει σε ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία επιλέχθηκαν από την 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με βάση τους εξής άξονες, απόψεις των εκπαιδευτικών 
σε σχέση με: α) τις ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών με ε.ε.α. και αναπηρία, β) 
την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δ) την ύπαρξη και αξιοποίηση της 
κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και ε) την υπο-
στήριξη που τους παρέχεται από στελέχη της εκπαίδευσης. 

Μέθοδος της έρευνας 

H μεθοδολογία της έρευνας συμπεριλαμβάνεται στο «φάσμα των προσεγγίσεων» που 
χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα, προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα, 
που πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση εξαγωγής συμπερασμάτων και ερμηνείας,  ε-
ξήγησης και πρόβλεψης και ανήκει στην κατηγορία των επισκοπήσεων πεδίου, καθώς 
συλλέγει δεδομένα με σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συ-
μπερίληψη (Cohen & Manion, 1994). Η μέθοδος που υιοθετείται είναι η ποσοτική. 

Όργανο μέτρησης 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 
αποτελείται από δύο κλίμακες  που έχουν κατασκευασθεί για να διερευνούν τις απόψεις 
και τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη. Η πρώτη ονομάζεται  «TATIS 
-The teachers attitudes towards inclusion scale» και η δεύτερη «STATIC-Teachers’ 
Attitudes toward Inclusive Classrooms» και μεταφράσθηκαν με διπλή μετάφραση από 
τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα, με σκοπό να διαπιστωθεί η πιστή απόδοση 
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της μετάφρασης. 

 Η κλίμακα «TATIS-The teachers attitudes towards inclusion scale» κατασκευάστηκε 
από τους Collen, Gregory και Noto (2010) και αποτελείται από 14 ερωτήσεις σε 7-
βαθμη κλίμακα. Η κλίμακα  μετράει  τρεις βασικές διαστάσεις της συμπερίληψης όπως 
περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, μετράει: α) τις απόψεις των εκπαιδευτι-
κών για τη συμπερίληψη των μαθητών με ε.ε.α και αναπηρία, β) τις απόψεις  των εκ-
παιδευτικών για τον επαγγελματικό τους ρόλο σχετικά με την υποστήριξη του θεσμού 
της συμπερίληψης και γ) τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα 
της συμπερίληψης.  

Η κλίμακα «STATIC- Teachers’ Attitudes toward Inclusive Classrooms» κατασκευά-
στηκε από τον Cochran, (1998),  αποτελείται από 20 προτάσεις-δηλώσεις,  διαβαθμί-
ζεται σε 6-βαθμη κλίμακα και μετράει 4  διαστάσεις των απόψεων των εκπαιδευτικών 
για τη συμπερίληψη: α) σε σχέση με τις ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών με 
ε.ε.α. και αναπηρία, β) σε σχέση με την αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών για τις επαγ-
γελματικές δεξιότητές τους, γ) σε σχέση με τη φιλοσοφική προσέγγιση του θεσμού και 
δ) σε σχέση με τον τρόπο αξιοποίησης της κατάλληλης  υλικοτεχνικής υποδομής. 

Το δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της  έρευνας αποτέλεσαν 97 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οι οποίοι υπηρετούσαν σε σχολεία των Νοτίων Προαστίων Αττικής, από τους οποίους 
οι 74  (76,3%) ήταν γυναίκες και οι 23 (23,7%) άνδρες. Ειδικότερα, στην έρευνα συμ-
μετείχαν 24 εκπαιδευτικοί της Α΄ και της Δ΄ τάξης αντίστοιχα, 23 εκπαιδευτικοί της Β΄ 
τάξης και 26 εκπαιδευτικοί της Γ΄ τάξης. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (44.3%) 
έχει εκπαιδευτική  εμπειρία από 11-20 έτη, 32%  από 21-30 έτη, 19, 6% από 0-10 έτη 
και 4,1% από 31 έτη και άνω.  Επιπλέον, 17 εκπαιδευτικοί έχουν δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, 
7 εκπαιδευτικοί έχουν μεταπτυχιακές σπουδές και 1 έχει διδακτορικό. Όσον αφορά 
στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
(60,8%) δεν έχουν κάτι αντίστοιχο. 

Αξιοπιστία και εγκυρότητα των οργάνων μέτρησης 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach alpha της κλίμακας «The teachers attitudes towards 
inclusion scale –TATIS» βρέθηκε ότι είναι 0,76 και θεωρείται ικανοποιητικός, ενώ ο 
έλεγχος αξιοπιστίας του κατασκευαστή είναι 0,84. Ο έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach 
alpha της κλίμακας «STATIC-Teachers’ Attitudes toward Inclusive Classrooms» βρέ-
θηκε ότι είναι 0,78 και θεωρείται ικανοποιητικός, ενώ του κατασκευαστή είναι 0,89. Η 
εγκυρότητα του οργάνου μέτρησης εξασφαλίσθηκε με την επιλογή εργαλείων από τη 
διεθνή βιβλιογραφία,  τα οποία σχεδιάστηκαν, προκειμένου να μετρούν τις απόψεις και 
στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη, καθώς αποτελεί το βασικό σκοπό της 
παρούσας μελέτης. 
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Αποτελέσματα της έρευνας 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας κατέδειξε τα κάτωθι αποτελέσματα 
όσον αφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη σε σχέση με τις ικα-
νότητες και δεξιότητες των μαθητών με ε.ε.α. και αναπηρία, την αυτοαποτελεσματικό-
τητά τους, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης, την ύπαρξη και αξιοποίηση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής στο σχο-
λικό περιβάλλον, καθώς και στην υποστήριξη που  παρέχεται στους τελευταίους από 
στελέχη της εκπαίδευσης. 

Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών με ε.ε.α 
και αναπηρία 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρεί ότι,  οι μαθη-
τές με ε.ε.α και αναπηρία θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια 
(Πίνακας 1). Επιπλέον, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι η συμπερί-
ληψη δε βοηθάει τους μαθητές με ε.ε.α και αναπηρία στην ανάπτυξη των γνωστικών 
(55%), κοινωνικών (68%) δεξιοτήτων μέσα στα πλαίσια της γενικής τάξης, καθώς και 
στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησή τους (55,7%). 

Η πλειοψηφία των  εκπαιδευτικών (59,8%) θεωρεί ότι οι μαθητές με ε.ε.α. και αναπη-
ρία δημιουργούν προβλήματα στη διδακτική πράξη εξαιτίας των γνωστικών τους ελ-
λειμμάτων.  Στατιστικά σημαντική διαφορά δεν υπάρχει μεταξύ της άποψης αυτής και 
του φύλου (t=-1,107, df=90, p=0,271), της διδακτικής εμπειρίας (F=0,556, df=3, 
p=0,456), και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
(F=0,415, df=3, p=0,742). Συνεπώς, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά 
των μαθητών με ε.ε.α. και αναπηρία κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης δε δια-
φοροποιείται ως προς το φύλο, τη διδακτική εμπειρία και την επιμόρφωσή τους. 

 
Τιμές Απόλυτες 

Συχνότητες 
Σχετ. Συχνό-

τητες 
Σχ. Συχνότητες 

χ. απ. τιμές 
Αθροιστικές  Σχετι-

κές Συχνότητες 

 

Διαφωνώ πολύ 1 1,0 1,1 1,1 
Διαφωνώ 10 10,3 10,9 12,0 
Συμφωνώ 54 55,7 58,7 70,7 
Συμφωνώ πολύ 13 13,4 14,1 84,8 
Συμφωνώ από-
λυτα 14 14,4 15,2 100,0 

Σύνολο 92 94,8 100,0  
 Χ. Τιμές 5 5,2   
Σύνολο 97 100,0   
Πίνακας 1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση των μαθητών με ε.ε.α και 

αναπηρία σε ειδικά πλαίσια 
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα αμφιβάλλουν για την 
αποτελεσματικότητα της  συμπερίληψης και δηλώνουν ότι οι μαθητές με ε.ε.α και α-
ναπηρία χρειάζονται περισσότερο χρόνο, προκειμένου να εκπαιδευτούν στις τάξεις της 
γενικής εκπαίδευσης, έχουν έλλειψη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που δρουν 
ανασταλτικά στην εκπαίδευσή τους σε σχέση με τους μαθητές χωρίς ε.ε.α. Στατιστικά 
σημαντική διαφορά για την άποψη των εκπαιδευτικών όσον αφορά στον επαγγελμα-
τικό τους ρόλο στη συμπερίληψη, υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν επι-
μόρφωση στην ειδική αγωγή και αυτών που δεν έχουν  (F=2,381, df=12, p=0,012). Οι 
εκπαιδευτικοί που έχουν εκπαίδευση/επιμόρφωση στην ειδική αγωγή θεωρούν ότι 
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου σε σχέση με τους άλλους 
εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για την εκπαίδευση των 
μαθητών με ε.ε.α και αναπηρία, έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεν απογοητεύονται και 
δεν αγχώνονται όταν έχουν στην τάξη τους  μαθητές με ε.ε.α.  

Αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους στην υπο-
στήριξη μαθητών με ε.ε.α. και αναπηρία 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση και αξιοποίηση της κατάλληλης υλικοτε-
χνικής υποδομής, προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η συμπερίληψη είναι 
αρνητική, καθώς όπως αναφέρουν είναι εμφανής η απουσία αυτής. Συνεπώς, η πλειο-
ψηφία των εκπαιδευτικών απαντά αρνητικά (91,6%) στην ερώτηση «διαμορφώνω κα-
τάλληλα το χώρο για τη διευκόλυνση της μάθησης των μαθητών με ε.ε.α. και αναπη-
ρία», καθώς και στην ερώτηση «χρησιμοποιώ κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευτικά 
υλικά που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση των μαθητών με ε.ε.α. και αναπηρία» 
(86,3%) και κατά συνέπεια η πλειοψηφία, όπως αναφέρει, δεν μπορεί να υποστηρίξει 
αποτελεσματικά τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών (84%). Στατιστικά ση-
μαντική διαφορά φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών φύλο κατάλληλης δια-
μόρφωσης του χώρου (t=2,070, df=93, p=0,04) καθώς και μεταξύ του φύλου και της 
χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού (t=1,986, df=92, p=0,05). 
Οι γυναίκες φαίνεται να διαμορφώνουν το χώρο και να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και εκπαιδευτικό υλικό περισσότερο σε σχέση με του άνδρες.  

Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη σε σχέση με την παρεχόμενη υπο-
στήριξη 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι δεν έχει την παρεχόμενη υποστήριξη από 
στελέχη της εκπαίδευσης, όπως Διευθυντές σχολικών μονάδων, Σχολικών Συμβούλων 
γενικής και ειδικής αγωγής (55%) και σε συνδυασμό με την έλλειψη επιμόρφωσης δεν 
μπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η συμπερίληψη. 

Ερμηνεία και συζήτηση αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη 
συμπερίληψη των μαθητών με ε.ε.α. και αναπηρία σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Οι 
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δηλώσεις των εκπαιδευτικών καταδεικνύουν την αρνητική διάθεση των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τη συμπερίληψη μαθητών με ε.ε.α. και αναπηρία στα σχολεία γενικής εκ-
παίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα της  συμπερί-
ληψης, καθώς οι μαθητές με ε.ε.α και αναπηρία, όπως αρχικά δηλώνουν χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο διδασκαλίας εξαιτίας της έλλειψης των γνωστικών, συναισθηματι-
κών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι  δεν υπάρχει κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη των μαθητών με ε.ε.α.  στα σχολεία γενικής 
εκπαίδευσης, ενώ υπάρχει έλλειψη εμπειρίας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Συ-
νεπώς, οι μαθητές με ε.ε.α θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε ειδικά πλαίσια.  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι μαθητές με ε.ε.α. δεν ωφελούνται στο 
γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα  από τη συμπερίληψη. Οι απόψεις αυ-
τές δε διαφοροποιούνται σε σχέση με το φύλο, την εμπειρία και την επιμόρφωση. Επι-
πλέον,  η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους 
για εκπαίδευση των μαθητών με ε.ε.α και αναπηρία, ενώ η άποψη αυτή διαφοροποιείται 
για τους εκπαιδευτικούς που έχουν επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Το 
εύρημα αυτό συνάδει με ευρήματα άλλων ερευνών, οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι εκ-
παιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης που έχουν επιμορφωθεί σε θέματα ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης έχουν θετικότερη στάση για τη συμπερίληψη (Şahbaz, 1997). Επιπρό-
σθετα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στη έρευνά μας δηλώνουν ότι μπορούν να διαμορφώ-
σουν το χώρο  κατάλληλα, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μαθητών σε αντίθεση με τους άνδρες. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη από στε-
λέχη της εκπαίδευσης όπως Διευθυντές σχολικών μονάδων, Σχολικών Συμβούλων γε-
νικής και ειδικής αγωγής, και σε συνδυασμό με την έλλειψη επιμόρφωσης δεν μπορούν 
να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το θεσμό της συμπερίληψης μαθητών με ε.ε.α και 
αναπηρία.   

Τα ανωτέρω συμπεράσματα τίθενται σε προβληματισμό, για την επιτακτική ανάγκη 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τόσο στις προπτυχιακές τους σπουδές όσο και 
κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 
ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μα-
θητών τους, καθώς και το θεσμό της συμπερίληψης.  

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα αξιοποιηθούν στην διοργάνωση 
ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης που έλαβαν μέρος στην έρευνα,  με στόχο το μετασχηματισμό των στερεοτυπικών 
απόψεών τους για τους μαθητές με ε.ε.α. και αναπηρία μέσω της αξιοποίησης της τέ-
χνης. 
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