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• ΓαιΪλεο ΠΫηξνο, Γξ Δηδηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

• Γειαζηνπνχινπ Μαξέα, Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, ΗΔΠ 

• ΓηαγθΪδνγινπ ηαχξνο, ΔΠ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

• Γθχξηεο Κσλζηαληέλνο, Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, ΗΔΠ 

• Γεκέξνγινπ Παληειάο, Γηδάθησξ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

• Εάζε Αληηγφλε, ρνιηθή χκβνπινο ΠΔ09 

• ΚαξαβΪθνπ Βαζηιηθά, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα , Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

• ΚαξΪθνο ΑιΫμαλδξνο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

• ΚαξακπαηδΪθεο Γεκάηξηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

• ΚαξΪνγινπ Γεψξγηνο, Γηδάθησξ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

• Καξαζαββφγινπ ΑλαζηΪζηνο, Καζεγεηήο, ΣΔΗ ΑΜΘ 
• Καξέπε ππξηδνχια, Πξντζηακέλε Δηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ Κσθψλ Αξγπξνχπνιεο 

• ΚαξλαβΪο Βαζέιεηνο, χκβνπινο Β', Πξντζηάκελνο Γξαθείνπ Α', ΗΔΠ 

• ΚεδξΪθα Αηθαηεξέλε, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

• ΚηνπιΪλεο ππξέδσλ, Καζεγεηήο/χκβνπινο, Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

• ΚνξνζηΪδεο ΜνπξΪηηνο, Γηδάθησξ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

• ΚνπθνπλΪξαο-ΛηΪγθεο ΜΪξηνο, Λέθηνξαο Θενινγηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

• Κνπιανπδέδεο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο/χκβνπινο, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

• ΚνπληνπξΪο Γεψξγηνο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

• ΚνπξκπΫηεο Βαζέιεηνο, χκβνπινο Α' ΤΠΠΔΘ, πληνληζηήο Μνλάδαο Δηδηθήο Αγσγήο, ΗΔΠ 

• ΚνπζηΫιηνο ΑζαλΪζηνο, Καζεγεηήο ΣΔΦΑΑ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

• Κνπηνχδεο Μαλψιεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 
• Κνχηξαο ηέθαλνο, χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ΗΔΠ 

• Κνπηξνχθεο Θεφδσξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

• ΜαθξΪθεο Γεκάηξηνο, ρνιηθφο χκβνπινο ΠΔ04 

• ΜαληδαλΪξεο Κσλζηαληέλνο, ΔΠ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

• ΜαπξνκκΪηεο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

•Μεηξνπνχινπ Βαζηιηθά, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Θενινγηθήο ρνιήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο 
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•ΜνπρηαξφπνπινοΑληψλεο, Head of Faculty of Computing, Architecture, Engineering & the Built 

Environment Metropolitan College 

•ΜπαγΪθεο Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

•ΟβαιηΪδεο ΚπξηΪθνο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

• Οηθνλφκνπ ΑλδξΫαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, ΑΠΑΗΣΔ 

• Παλαγησηέδνπ Αλαζηαζέα, Γηδάθησξ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ρνιηθή χκβνπινο ΠΔ06 

• ΠαπαδΪθεο ππξέδσλ, Καζεγεηήο/χκβνπινο Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Διιάδαο 

• Παζραιέδνπ Αλλνχια, Γηδάθησξ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

• Παηξσλέδνπ Γάκεηξα, Γηδάθησξ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

• ΡηηδαιΫνο Βαζέιεηνο, Γηδάθησξ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 
• Ϊιηαο Βαζέιεηνο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

• ηδεξφπνπινο Γεκάηξηνο, ρνιηθφο χκβνπινο 3εοΔθπ/θήο Πεξηθέξεηαο Π.Δ. Ννκνχ Θεζζαινλίθεο 

•ηπεηΪλνπ ΑζελΪ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

• ηακπνπιάο ΜηιηηΪδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

•ηξΪληδαιεο Πνιχβηνο, ρνιηθφο χκβνπινο ΠΔ01 

• ΣδΪζηαο Γεψξγηνο, Πξντζηάκελνο Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Α.Μ.Θ 

• Σνδαθέδεο Αλαλέαο, ρνιηθφο χκβνπινο 8εο Πεξηθέξεηαο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο 

• Σζαηάξεο Μηραάι, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γαζνινγίαο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

• ΣζηΪληνο Βαζέιεηνο, Καζεγεηήο ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
• Σζηκπεξέδεο ΗσΪλλεο, Γηδάθησξ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

• Φηιηππέδεο Γεψξγηνο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

•Φξαγθνχιεο Ησζάθ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΑΠΑΗΣΔ Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ΔΠ Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην 

• Υαηδεησαλλέδεο Ζξαθιάο, Γηδάθησξ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

• Υαηδεθσηένπ εβαζηά, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Γηεπζχληξηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

ηνπΣκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

• ΥιαπΪλεο Γεψξγηνο Δξξέθνο, Καζεγεηήο / χκβνπινο Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 8 απφ 864 

ΘΘεεκκααηηηηθθΫΫοο  εελλφφηηεεηηεεοο  

 

1. χγρξνλεο Γηδαθηηθέο Καηεπζχλζεηο θαη Πξνθιήζεηο ζηελ Σππηθή θαη κε Σππηθή 

Δθπαίδεπζε  

2. χγρξνλεο Παηδαγσγηθέο Θεσξίεο θαη Γηδαθηηθά Μνληέια ζηελ Σππηθή Δθπαίδεπζε 

3. Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή 

4. χγρξνλεο Καηεπζχλζεηο θαη Πξννπηηθέο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

5. χγρξνλεο Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο ζηελ Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

6. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε 

7. χγρξνλεο Σάζεηο θαη Πξνθιήζεηο ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε 

8. χγρξνλεο Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο ηεο  εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο 

9. χγρξνλεο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

10. Δθπαίδεπζε κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ- χγρξνλε θαη αζχγρξνλε ηειεεθπαίδεπζε - 

χγρξνλεο Καηεπζχλζεηο θαη Πξννπηηθέο ηεο Γηαδηθηπαθήο Μάζεζεο. 
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ΠΠεεξξηηεερρφφκκεελλαα  

 ει. 

Υαηξεηηζκφο ΠξνΫδξνπ  20 

Colin Beard (Sheffield Hallam University): keynote speaker ―Experiential 

Education & Experiential Learning in the 21st Century  
22 

Γξ. πχξνο ΚηνπιΪλεο: Θεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ 2νπ 

Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο «Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη 

πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο». 

24 

ΔΔηηζζεεγγάάζζεεηηοο  //  ΒΒηησσκκααηηηηθθΪΪ  εεξξγγααζζηηάάξξηηαα  //ππδδεεηηάάζζεεηηοο  ζζηηξξννγγγγππιιάάοο  ηηξξΪΪππεεδδααοο  

απθψ Α. ΜνξηΪθε: Πνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε: κία βησκαηηθή δηαζεκαηηθή 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε/ Cultural education; an experiential interdisciplinary 

didactic approach 
26 

ΑλδξΫαο Οηθνλφκνπ, ΑζελΪ ΠεξηζηΫξε, Άλλα ηδεξνπνχινπ: 

Δπηζηηηζηηθή Αζθάιεηα θαη Μάζεζε/ Food Security and Learning 
33 

Υξηζηέλα Φ. Βακβνχξε – ΓεκΪθε: Γηδάζθνληαο Ηζηνξία ζε παηδηά κε 

καζεζηαθά θελά: Γπζθνιίεο. Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο/ Teaching History to 

pupils with learning blank. Teaching approaches 
39 

Γεσξγέα ΣνπΪιε: ρνιηθφο Κήπνο: Έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε 

πκπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε/ School Garden: A useful tool for Inclusive 

Education 
46 

Σζηηηλέδνπ ΥξπζΪλζε: Ζ ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία πξνσζεί ηνλ 

ζηνραζηηθνθξηηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ. 

Μηα κειέηε ζθηαγξάθεζεο ηνπ πξνθίι ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

κέζσ ηνπ ζηνραζκνχ./ The reflective practice as a beneficial process to 

teacher development and effectiveness. An outline study of the effective 

teacher‘s profile through reflection. 

50 

Yiannis Ziogas, Stella Sylaiou: Γηδάζθνληαο ηελ ηέρλε ζε ζχγρξνλεο κνξθέο 

θαηαλφεζεο ηνπ ηνπίνπ/ Teaching art with contemporary forms of 

understanding the landscape 
56 

Γεσξγέα Σζηκπέδα: Δπαπμεκέλε Πνιηηηζκηθή Μεηάθξαζε:  Γηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε κέζσ πβξηδηθψλ ηερλψλ/ Augmented Cultural Translation: A 

Didactic Approach through hybrid arts 
63 

Παξαζθεπά ΣζΪλε: Γηάινγνο Μνπζεηαθήο θαη Γηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο γηα 

ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγηθήο ηαπηφηεηαο/ A conversation between Museum 

and Intercultural education for the acceptance of refugee identity 
69 
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Δπαγγειέα αξέγθνιε: Γηαηί ήηαλ ν Αιέμαλδξνο Μέγαο;(Γηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ Δ‘ Γεκνηηθνχ)/ Why 

was Alexander great? 
75 

AζελΪ ΠαηζεΪδνπ: Ζ Φεθηαθή Σερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε Καζεγεηψλ: 

ηάζεηο, επηπινθέο θαη αλάγθεο ζε ζρνιεία θαη πεξηβάιινληα εθκάζεζεο ηεο 

Αγγιηθήο σο μέλε γιψζζα ζηε ζχγρξνλε Διιάδα./ ‗Digital technology in 

Teacher Education: current trends, implications and needs in EFL contexts 

and schools in contemporary Greece. 

79 

Μαξέα Σζειεπέδνπ: Learning by doing" κε ην European School Radio. Μηα 

δηαθνξνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε./ "Learning by doing" with 

European School Radio.A diversified educational approach. 
87 

Stamatina Nikolou, Maria Darra: Technologically Assisted Learning in 

Secondary Education: the case of Podcasting as a technological tool for 

Teaching English as a Second Language 

92 

Γηψξγνο ΑζαλαζηΪδεο: Ζ πνληηαθή δηάιεθηνο ζηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο: 

ρεδηαζκφο θαη αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο ζε καζεηέο/ηξηεο Δ΄ θαη Σ΄ 

Γεκνηηθνχ/ Geographic varietie of Pontos on TV commercials: a project of 

critical literacy which was designed and implemented to primary school 

students of grade 5 and 6 

109 

Γεψξγηνο Παπαβαζηιεένπ: Υξήζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ πιηθνχ γηα εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία ηνπ παλειιαδηθά εμεηαδφκελνπ καζήκαηνο ―Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο‖ ηεο Γ‘ ηάμεο ΓΔΛ/ Usage of especially designed 

material for distance teaching of ―Economic Theory Principles‖ for high 

school‘s third grade 

113 

Μεηαμνχια ΜαληθΪξνπ: Σν «Κπθιηθφ Μνληέιν Γηδαζθαιίαο» ζηε 

δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο/ The «Circular Model of 

Teaching» in the teaching of Literature 

117 

Θενδψξα Παπαγεσξγένπ, Ησζάθ Φξαγθνχιεο: H αμηνπνίεζε ηεο 

Οκαδνζπλεξγαηηθήο Μεζφδνπ Γηδαζθαιίαο ζηε δηδαζθαιία ηεο «Αληηγφλεο» 

ηνπ νθνθιή/ The exploitation of the Collaborative Teaching Method in the 

teaching of Sophocles' Antigone 

123 

Αγγειηθά ΑλδξΫνπ, Αζεκέλα Αλδξέθνπ, Αληψληνο ΜηρΪθνο, Γεκάηξηνο 

Φνπξθηψηεο: Αλαπηχζζνληαο ηελ ηζηνξηθή ζθέςε θαη θαηαλφεζε κέζσ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο: Μηα δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ/ Developing 

historical thinking and understanding through empathy and interdisciplinary: 

A teaching intervention on the history of the Greek Revolution in the Aegean 

islands 

129 

Βαζηιηθά Κηνπηζνχθε, ΔιΫλε Θσκφγινπ: πλδηδαζθαιία ζην ινγνηερληθφ 

απφζπαζκα «Σν καχξν θχκα», ηνπ Λνπίο επνχιβεδα/ Inclusion of the 

literary text «The black wave» by Luis Sepulveda 

134 

Μαγδαιελά Καιατηδέδνπ: Καηλνηφκα δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηε κείσζε 

ηνπ άγρνπο γηα ηε ηαηηζηηθή/ Innovative teaching intervention to reduce 

anxiety for Statistics 

140 
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ΠΫηξνο Υξάζηνπ: Ζ χγρξνλε Γηάζηαζε ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ησλ 

Δλεξγεηηθψλ – πκκεηνρηθψλ θαη Οκαδνζπλεξγαηηθψλ Σερληθψλ Μάζεζεο 
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Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλεδξένπ θ. ππξέδσλα ΚηνπιΪλε 

Με ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη ζπγθίλεζεο ζαο θαισζνξίδσ ζην 2oΓηεζλέο 

Βησκαηηθφ πλέδξην Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο. θέθηνκαη πσο πέξαζαλ θηφιαο 3,5 ρξφληα 

απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2015 φηαλ δηνξγαλψζακε ην 1ν πλέδξην βησκαηηθήο κάζεζεο, θέξλσ 

ζην λνπ κνπ ηε θξάζε ηνπ J. Dewey πνπ απνηέιεζε ηφηε ην βαζηθφ θφλην εθείλεο ηεο 

δηνξγάλσζεο:  «Μφλν φ,ηη δέρηεθεο κε ηε ςπρή ζνπ, απηφ κφλν καζαίλεηο θη απηφ 

ελζσκαηψλεηο ζηε δσή θαη ζην ραξαθηήξα ζνπ», θαη ραίξνκαη πξαγκαηηθά πνπ βξηζθφκαζηε 

ζήκεξα πάιη εδψ γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηελ ίδηα δηαρξνληθή αιήζεηα: φηη ε δηδαζθαιία είλαη 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην λα κνηξάδεηο ηε γλψζε, ε κάζεζε είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ην λα 

απνζηεζίδεηο δεδνκέλα θαη φηη ε εκπεηξία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο απνηειεί κία πξφθιεζε 

πξνζαξκνγήο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο ζε λέα ελαιιαθηηθά θαη ειθπζηηθά δεδνκέλα. 

Γε ρσξά θακία ακθηβνιία πσο νη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, απνηεινχλ κηα πξφθιεζε αιιά ζπλάκα θαη κηα 

πξφζθιεζε αλαπξνζαξκνγψλ ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, 

φπνπ ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζηε ζρέζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή. ε κία 

ζρέζε ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο κηαο ζρνιηθήο ηάμεο, θαζψο 

επεθηείλεηαη ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην πνπ νδεγεί ην καζεηή κέζα 

ζηε δσή, ζηελ θνηλσλία, ζηελ εξγαζία ή θαη ζηε θχζε αθφκε γηα λα ηα κειεηήζεη φια απηά 

ζε πιαίζηα φζν γίλεηαη πην απζεληηθά κε ζαπκαζκφ, κε απνξία θαη ζηνραζκφ. ε κία ζρέζε ε 

νπνία βνεζά ηνπο καζεηέο ή θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γεληθφηεξα, λα αλαπηχζζνπλ ηδέεο, 

δεμηφηεηεο, αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, πιεζηάδνληαο νπζηαζηηθά ζε κία ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

απαίηεζε: «λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ». 

Δθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θπξίεο θαη θχξηνη. Βξηζθφκαζηε ζην ζπλέδξην απηφ πξνθεηκέλνπ 

λα κειεηήζνπκε ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε σο ζρέζε επηθνηλσλίαο, λα δηαθξίλνπκε κε ζαθήλεηα 

ηε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη λα αλαδείμνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ θαζηζηνχλ ηελ εκπεηξία θεληξηθή ζηηο δηεξγαζίεο ηεο κάζεζεο. Καη είκαη πξαγκαηηθά  

ηδηαίηεξα επηπρήο πνπ ηελ εκπεηξία απηή ζα ηε βηψζνπκε καδί. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο 

φηη ην πλέδξην απηφ βξίζθεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο Ηεξάο 

Μεηξφπνιεο Γξάκαο. Μαο ηηκά ηδηαηηέξσο ε ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ 

νθηψ Παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζε απηφ ηδηαίηεξα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ νπνίσλ ηνπο εθπξνζψπνπο θαισζνξίδσ ζηε Γξάκα θαη ηνπο 

επραξηζηψ πξνζσπηθά γηα ηε ζπκκεηνρή.  

Ηδηαίηεξα, σζηφζν ζα ήζεια λα θαισζνξίζσ θαη λα επραξηζηήζσ ηνπο εθιεθηνχο 

πξνζθεθιεκέλνπο ζπλέδξνπο θαη νκηιεηέο Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Σνλ θεληξηθφ 

νκηιεηή ηεο ηειεηήο έλαξμεο Καζεγεηή Colin Beard ηνπ Sheffield Hallam University, ε 

παξνπζία ηνπ νπνίνπ απνηειεί γηα καο ηδηαίηεξε ηηκή. Σνλ εηδηθφ ζε ζέκαηα Ethnic κνπζηθήο 

Dirk Campbell ν νπνίνο ζα καο ηαμηδέςεη ζε έλα κνπζηθφ ηαμίδη κε πξσηφηππα πλεπζηά 

φξγαλα θαη κεισδίεο. Σνλ Καζεγεηή δηα βίνπ κάζεζεο ηνπ Stockholm University θχξην 

Petros Gougoulakis  Σελ θπξία Valeria Tananska, θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Plovdiv γηα ηελ παξνπζία ηεο θαη ζε απηφ ην ζπλέδξην. 
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Θα ήζεια φκσο ζην ζεκείν απηφ λα κνηξαζηψ καδί ζαο ηελ ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε πνπ 

αηζζάλνκαη απφ ηελ παξνπζία ζηελ αίζνπζα απηή ηνπ νκφηηκνπ θαζεγεηή ηεο ζενινγηθήο 

ζρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηνπ θπξίνπ Υξήζηνπ 

Βαζηιφπνπινπ. Δίλαη αιήζεηα πσο βησκαηηθφ είλαη φηη καο ζπγθηλεί θαη ζηε βησκαηηθή 

κάζεζε νη ζεηηθέο εκπεηξίεο πνπ εγγξάθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηελ ςπρή καο δελ 

μερληνχληαη πνηέ, δελ απνξξίπηνληαη, καο ραξαθηεξίδνπλ θαη καο πξνζδηνξίδνπλ ζηε 

ζπλέρεηα ηεο δσήο καο. 

Κιείλνληαο, νθείισ λα επραξηζηήζσ φινπο θαη φιεο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη πέξα  απφ ηελ 

φπνηα ηδηφηεηα αηζζάλνκαη πσο βξίζθνκαη κεηαμχ ζπλεξγαηψλ θαη θίισλ. ινπο θαη φιεο 

ζαο θαισζνξίδσ ζην ζπλέδξην θαη ζαο επραξηζηψ ζεξκά γη‘ απηή ηε ζπλάληεζε εδψ ζηε 

Γξάκα θαη εχρνκαη ην πλέδξην απηφ λα απνδεηρζεί σθέιηκν γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

θαη λα ελζαξξχλεη ηελ εκπεηξία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαζψο 

καζαίλνπκε νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά κφλν φηαλ ζπλππάξρνπκε, φηαλ επηθνηλσλνχκε, 

φηαλ κεηέρνπκε, φηαλ αγαπάκε, φηαλ θαηαλννχκε θαη φζν ζρεηηδφκαζηε. 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 22 απφ 864 

OPENING CEREMONY OF THE CONFERENCE 

―Experiential Education & Experiential Learning in the 21st Century‖ 

Professor Colin Beard (Sheffield Hallam University) 

Some basic points of the keynote  

 Experience is central to the learning process, and in experiential forms of learning it 

takes centre stage. 

 Experiential forms of learning have a common heritage. 

 The experiential learning dynamic is fourfold: (1) of and (2) for learning, affecting the 

whole person, their (3) inner and (4) outer world experiencing. 

 Experience is a complex composite made up of information from the constantly 

interacting inner world and outer worlds. 

 The outer world includes the human (social/cultural), physical, and more-than-human-

world.  

 The inner world includes the sensorial, emotive, cognitive and psychoanalytic 

elements of our being.  

 There are many elements that make up the learning experience, and they are not only 

social and cultural; there are emotional, sensorial, cognitive, and conative dynamics 

relating to our human sense of belonging, becoming and being in a human and more-

than-human world.  

 There is a shift in emphasis in the relationship of teacher centred teaching and learner-

centred-experiencing as a co-dependent learning experience.  

 There must be a certain quality to the experience so as to engage the learner, and be 

memorable. 

 The experience of learning, when of a certain quality, has potential for the 

transformation of the ‗self‘, our being. 

 The conditions for learning such as learner motivation, active engagement and 

immersion, are significant.  

 Learning flows, and is derived from other experiences: it is continuous, flowing like a 

river, with a script and complex composition, like a film. 

 The less complex models of experiential learning are more commonly used in 

practice, the less common modelling tends to be derived from complexity or 

ecological theories. 
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 There are a number of criticisms of experiential learning, but most relate to the more 

simplistic modelling and theories. 

 The understanding of the complex nature of human experiences continues to expand 

and inform experiential learning, in both positive and negative directions. 

 Experience acts as the bridge unifying typical dualisms such as action and thought, 

doing and knowing, body and mind, nature and person, practice and theory.  

 Teachers and university lecturers are increasingly spending more time designing 

learning experiences, as opposed to simply designing specific content to teach.  

 The learner, and their experience of the world, is valued: people are like seeds that can 

grow and bear fruit, not buckets for filling up. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Γξ. πχξνο Κηνπιάλεο, Πξφεδξνο Δπηζηεκνληθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ eθπ@ηδεπηηθφο 

θχθινο, Γηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Π.Δ Γξάκαο 

Σν 2ν Γηεζλέο Βησκαηηθφ πλέδξην Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Γηδαθηηθέο Σάζεηο θαη Πξνθιήζεηο 

ζηα χγρξνλα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο», πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γξάκα απφ 27-29 Απξηιίνπ 2018. 

Ήηαλ έλα ζπλέδξην δηάρπην απφ ζπλαηζζήκαηα, ην νπνίν ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζην λα αλαδεηρζνχλ 

θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, δηδαθηηθνί λεσηεξηζκνί, ηάζεηο, πξνθιήζεηο, πξννπηηθέο θαη ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ζηε δηδαθηηθή ζηα πεδία ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.  

πκκεηείραλ ζε απηφ πεξηζζφηεξνη απφ 300 εηζεγεηέο θαη ζχλεδξνη πνπ ηαμίδεςαλ έσο ηε Γξάκα, 

απφ φιε ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, κεηαθέξνληαο έσο εδψ κηα βαζηθή αιήζεηα: πσο ζην επίθεληξν 

ηεο κάζεζεο βξίζθνληαη ε ζπκκεηνρή θαη ε δηεξεχλεζε, ε αλαθάιπςε θαη ην ελδηαθέξνλ, ε θαληαζία, 

ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην ζπλαίζζεκα.  

ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ζπλεδξίνπ ν Καζεγεηήο Colin Beard ηνπ Sheffield Hallam University, 

εηζήγαγε ηνπο ζπλέδξνπο ζηε βησκαηηθή κάζεζε κε έλαλ ηδηαίηεξα βησκαηηθφ ηξφπν πξνζεγγίδνληαο 

θαη αλαπηχζζνληαο ην ζέκα: «Experiential Education and Experiential Learning in the 21st Century», 

ελψ ε εθδήισζε νινθιεξψζεθε κε έλα ηαμίδη ζηηο κνπζηθέο ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ εηδηθφ ζε ζέκαηα 

Ethnic κνπζηθήο Dirk Campbell θαη ζηνπο πάληα μερσξηζηνχο θαη ηδηαίηεξνπο ήρνπο ηεο jazz κπάληαο 

ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Γξάκαο.  

Σν ζπλέδξην πεξηιάκβαλε κία ζεηξά δηαδξαζηηθψλ βησκαηηθψλ αλαθνηλψζεσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο 

επηβεβαηψζεθε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πσο καζαίλνπκε νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά κφλν 

φηαλ ζπλππάξρνπκε, φηαλ επηθνηλσλνχκε, φηαλ κεηέρνπκε, φηαλ αγαπάκε, φηαλ θαηαλννχκε θαη φζν 

ζρεηηδφκαζηε. Παξάιιεια αλαπηχρζεθαλ βησκαηηθά εξγαζηήξηα, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θαη 

αλαθνηλψζεηο πνπ απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή ζπλέβαιαλ ζηε κειέηε ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο σο ζρέζε 

επηθνηλσλίαο.  

Απφ ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζέισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο ζε 

φινπο φζνπο θαη φζεο ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ θαη ζπλεηέιεζαλ κε ην 

επηζηεκνληθφ ηνπο θχξνο ψζηε ην πλέδξην λα έρεη ηδηαίηεξε απήρεζε ζηνπο ζπλέδξνπο θαη 

γεληθφηεξα ζηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ηδηαίηεξα ζέισ λα επραξηζηήζσ ηα κέιε 

ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο πνπ δνχιεςαλ ζθιεξά γηα ηελ έθδνζε απηψλ ησλ Πξαθηηθψλ. 

Με ηε βεβαηφηεηα πσο νη εκπεηξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφ ην ζπλέδξην ζα παξακείλνπλ γηα πάληα 

δσληαλέο ζηε κλήκε καο θαη ζα θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο, θαζψο θαη ηηο δηδαθηηθέο καο 

πξαθηηθέο, κπνξνχκε λα βεβαηψζνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πσο ε πξνζπάζεηα απηή ζα 

ζπλερηζηεί κε λέεο ηδέεο ζην άκεζν κέιινλ.  

 
Ο Πξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

Γξ. ππξίδσλ Κηνπιάλεο 
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Παξαζθεπά 27/04/2018 

ΑΑΗΗΘΘΟΟΤΤΑΑ  11::  ΜΜΔΔΓΓΑΑΛΛΖΖ  ΑΑΗΗΘΘΟΟΤΤΑΑ  ΓΓΖΖΜΜΟΟΣΣΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΧΧΓΓΔΔΗΗΟΟΤΤ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΑΑ  

ΤΝΔΓΡΗΑ: Α1 

14:30-15:45 

Πνιηηηζκηθά εθπαέδεπζε: κέα βησκαηηθά δηαζεκαηηθά δηδαθηηθά 

πξνζΫγγηζε 

Cultural education; an experiential interdisciplinary didactic approach 

απθψ Α. ΜνξηΪθε, Γξ. Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο-Μνπζεηνιφγνο, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην & ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, msapfo@hotmail.com 
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Abstract:  

In this article an applied interdisciplinary project that was implemented during the spring semester 2017 as part of the teaching of the course 

"History of Costume" at the Department of Design and Clothing Technology at TEI Central Macedonia is presented. The approach adopted 

is based on the cultural interdisciplinary model of teaching the modules of History of Art and Costume, aiming at the development of critical 

and creative thinking, the encouragement of active participation of the students and the cultivation of their personality through experience. 

We theoretically support this activity based on the cognitive approach of learning and on semiotic studies on the communication role of the 

garment. Furthermore, we focus on the importance of the creation of experiences and the cultivation of creativity through active 

involvement. The theoretical framework, purpose and objectives of the project are presented and, finally, the results of the activity are 

discussed and evaluated. 
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Πεξέιεςε: 

ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη κία εθαξκνζκέλε δηαζεκαηηθή δηδαθηηθή πξάμε κε ηε κνξθή project, πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην εαξηλφ  

εμάκελν 2017 ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία Δλδχκαηνο ζην Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο ζην Σ.Δ.Η. 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη βαζίδεηαη ζην πνιηηηζκηθφ δηαζεκαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ 

ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Δλδχκαηνο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο κέζσ ηνπ βηψκαηνο. Γηα ηε ζεσξεηηθή ζηήξημε ηεο δξάζεο απηήο 

ζηεξηδφκαζηε ζηε γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη ζε ζεκεηνινγηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ξφιν ηνπ ελδχκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα, επηθεληξσλφκαζηε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο βησκάησλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηεο 

ελεξγεηηθήο εκπινθήο ζε κία δξαζηεξηφηεηα. Παξνπζηάδνληαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ project θαη, ηέινο, 

ζρνιηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηήο απηήο πξνζέγγηζεο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: βησκαηηθή κάζεζε, δηαζεκαηηθφηεηα, πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο, Ηζηνξία ηεο Σέρλεο & Δλδπκαζίαο 

Α. Δηζαγσγά  

Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990 ε ζπδήηεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ έλλνηα ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο (Ξσρέιεο, 2011). Αξρηθά, ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε 
ζπλδέεηαη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο, κε ηε δηακεζνιάβεζε 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ εθπαηδεπηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ παηδνθεληξηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο (Cohran-Smith & 
Zeichner, 2005) αιιά θαη θαηάιιεια ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, δηεπθνιχλεηαη ε κάζεζε θαη ειαρηζηνπνηνχληαη νη 
αληζφηεηεο. Αθφκε, ζηνρεχεη ζε απνηειέζκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ 
ηελ επηδίσμε πςειψλ επηδφζεσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη θνηλσληθνχ εαπηνχ (Γεκεηξηάδνπ, 2016). 

ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη κία εθαξκνζκέλε δηδαθηηθή πξάμε κε ηε κνξθή project, πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην εαξηλφ 

εμάκελν 2017 ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία Δλδχκαηνο ζην Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο 
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Έλδπζεο ζην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε θνηηεηέο ηνπ β' εμακήλνπ, νη νπνίνη είραλ ήδε δηδαρηεί ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο.  

Γηα ηε ζεσξεηηθή ζηήξημε ηεο δξάζεο απηήο ζηεξηδφκαζηε ζηε γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο, ηελ νπνία νξίδνπκε σο 
κία δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ. Αθφκε, ιακβάλνπκε ππφςε ην πνιηηηζκηθφ δηαζεκαηηθφ 
κνληέιν δηδαζθαιίαο ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο & Δλδχκαηνο, θαηά ην νπνίν, ρξεζηκνπνηψληαο θνηλά 
εξκελεπηηθά κέζα, αλαπηχζζεηαη θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, απμάλεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ 
θαη αλαπηχζζεηαη ε πξνζσπηθφηεηα κε ηε δεκηνπξγία εκπεηξηψλ (Μνξηάθε, 2017). Δηδηθφηεξα, εζηηάδνπκε ζηνλ 
επηθνηλσληαθφ ξφιν ηνπ ελδχκαηνο, φπσο αλαπηχρζεθε θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα κέζα απφ κειέηεο 
ζεκεηνινγηθήο εθαξκνγήο πνπ ην λνεκαηνδνηνχλ σο αληηθείκελν αθαδεκατθήο έξεπλαο (Πεηξίδνπ, 2012). ηε ζπλέρεηα, 

επηθεληξσλφκαζηε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο βησκάησλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηεο 
ελεξγεηηθήο εκπινθήο ζε κία δξαζηεξηφηεηα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ηνλίδνπκε ην δηαζεκαηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 
ζπληειέζηεθε. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ project ζρνιηάδνληαη θαη 
αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Β. Θεσξεηηθφ πιαέζην: κέα γλσζηηθά πξνζΫγγηζε ζηε δηαδηθαζέα ηεο κΪζεζεο 

χκθσλα κε ηε γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο, ε έλλνηα ηεο γλψζεο αλαθέξεηαη ζην απνηέιεζκα ησλ 
λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη, καζαίλνπλ έλλνηεο θαη ιχλνπλ πξνβιήκαηα, έηζη ψζηε 
νδεγνχληαη ζε λέεο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο (Woolfolk, 2007). Ζ έλλνηα ηεο γλψζεο νξίδεηαη σο πιεξνθνξίεο θαη 
αλακλήζεηο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηνλ λνπ ηνπ θάζε αλζξψπνπ, αιιά θαη σο ηθαλφηεηα νξζνινγηθήο εξκελείαο ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ (Bruner, 2009). 

Ζ κάζεζε νξίδεηαη σο αηνκηθή θαη ζπιινγηθή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη σο δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο 
θαηαζηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κία πνιππαξαγνληηθή θαη φρη γξακκηθή θαη κνλνζήκαληε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, φπσο θαη 

ε δηδαζθαιία (Γεκεηξηάδνπ, 2016). Έηζη, ην παηδαγσγηθφ απνηέιεζκα απνηειεί ζπλάξηεζε ελφο ζπλφινπ κεηαβιεηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηελ αθεηεξία, ην πιαίζην, ηε δηαδηθαζία θαη ην πξντφλ ηεο δηδαζθαιίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
ςπρνινγηθέο-καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηα θίλεηξά ηνπο (Ξσρέιεο, 2003). Μέζσ απηψλ ζπληειείηαη ε 
«ζπλάληεζε» ησλ θνηηεηψλ κε ηα κνξθσηηθά αγαζά θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο γλψζεο (Φξπδάθε, 1999; Bruner, 1994).  

Ζ δηδαζθαιία -σο ζεσξία θαη πξάμε-, φπσο θαη άιινη θιάδνη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, έρεη εμειηρζεί κέζα ζην πιαίζην 
ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο (Σζάθνο, 2014; Φξπδάθε, 2009). Πξφθεηηαη γηα δχν ζπζηήκαηα ζθέςεο 
πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξφζιεςε ηνπ θφζκνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηζηεηνχ, αιιά θαη ηελ παξέκβαζε ζε απηφλ κε ζηφρν ηε 
βειηίσζή ηνπ (Γεκεηξηάδνπ, 2016). 

Ο Habermas (1972 & 1987) αληηκεησπίδεη ηε κάζεζε σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ 
ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο. Ζ ζεσξία ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχλ ηνλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο, φπνπ ε δηδαζθαιία ζεσξείηαη επηθνηλσληαθφ 
γεγνλφο θαηά ην νπνίν «εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο επηρεηξνχλ λα δηνξγαλψζνπλ θαη λα δηεμαγάγνπλ δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 
ζηφρν ηελ απφθηεζε, ηξνπνπνίεζε θαη απνδφκεζε αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ κέζα ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, 
ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή, ηελ επηινγή, ηελ απφθαζε» (Πεγηάθε, 2003: 29-30). 

ηε ζχγρξνλε επνρή νη εθπαηδεπηέο θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηξφπνπο πνπ ζα εκπιέθνπλ ελεξγά φινπο ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Γεκεηξηάδνπ, Σακηειέλ & Σζάθνπ, 2010) κε δξάζεηο βησκαηηθνχ 
ραξαθηήξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη φρη κφλν ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή, αιιά θαη ε αηζζεηηθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ (Κνθθίδνπ, 2015) κε ζηφρν ηε κάζεζε (Φινπξήο, 2002). 

Γ. Βέσκα θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζηε δηαζεκαηηθά δηδαζθαιέα 

Με δεδνκέλν φηη ε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηε δηαπαηδαγψγεζε αηφκσλ κε θξηηηθή ζθέςε θαη αίζζεκα επζχλεο γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (Ξσρέιεο, 2003), ε πιεηνςεθία ησλ λεφηεξσλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ εζηηάδεη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο 
δηδαζθαιίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Φινπξήο, 2002). Ζ δηδαζθαιία απνηειεί 
ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη ζπλερψο δηαθνξνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίζεη κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 
θνηλσλία, απνθηψληαο κία πνηνηηθή δηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε κάζεζε, 
ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο ηερληθέο θαη ππνζηεξηθηηθά κέζα. Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη ε κεηάβαζε 
απφ ηελ επηζηεκνληθή ζηελ πξαθηηθή γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ κέζσ ηεο 
αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ (Darling-Hammond, 2009 & 2011). 

Οη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο κάζεζεο, ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Γεκεηξηάδνπ & Μπξνγηάλλε-Αξβαληηίδε, 2009), φπνπ πξνζθέξνληαη δπλαηφηεηεο γηα απηφλνκε δξάζε. 
Έηζη, ε κάζεζε ζπληειείηαη κέζα απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηελ απηελέξγεηα, ηε βησκαηηθή εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ, ελψ ζε 
κεγάιν βαζκφ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε θπζηθή επνπηεία (Βατλά, 1996; Θενθηιίδεο, 1997). 

Με ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ σο νιφηεηεο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο πεπνίζεζεο φηη φια ηα πξάγκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζηνλ ρψξν θαη 
ζηνλ ρξφλν (Υξπζαθίδεο, 1996; Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2002). ε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε αμηνινγνχληαη νη γλσζηηθέο, 
αηζζεηηθέο, εζηθέο, βηνινγηθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχληαη νη έλλνηεο ηεο 
αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο ζπλνιηθφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία εκπεηξηψλ (Miller, 2007). ην 
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πιαίζην απηφ, ηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο ζρεδηάδνληαη κε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ, 

αλαηξέπνληαο ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο πεξηραξαθσκέλνπ ρψξνπ (Γεκεηξηάδνπ, 2016) θαη βαζίδνληαη ζηελ απηελέξγεηα 
ησλ δεχηεξσλ, φπσο ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα.  

Γ. Βησκαηηθφ project κε ηέηιν «ΛατθΪ κνηέβα ζηε κνληΫξλα θαη ζχγρξνλε ελδπκαζέα θαη ηΫρλε – 

δεκηνπξγέα πξσηφηππσλ Ϋξγσλ» 

Γ. 1. Πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ην ζέκα, ζεσξεηηθή πιαηζίσζε θαη ζρεδηαζκφο 

Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο μεθίλεζε απφ ηελ παξαδνρή φηη ε ηέρλε θαη ε κφδα ζπλδένληαη άξξεθηα, θαζψο 
ε δεχηεξε εκπλέεηαη απφ ηελ πξψηε (Γαββέηαο, 2008) ζε δηάθνξα επίπεδα, πέξα απφ ηα κνηίβα θαη ηε ζεκαηνινγία. 
Ηδηαίηεξα κέζα ζην πιαίζην ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο -κε ηελ επηθνηλσλία λα απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ ζηελ πεξίπησζε 
ησλ ηερλψλ- ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ (Γαββέηαο, 2011) ηα θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ δχν ηερλψλ 

θαζίζηαληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηά.   

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αξθεηνί κνληέξλνη θαη ζχγρξνλνη θαιιηηέρλεο (ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο) αληινχλ ηελ έκπλεπζή 
ηνπο απφ ηε ιατθή ηέρλε θαη παξάδνζε θαη δεκηνπξγνχλ πξσηφηππα θαη εληππσζηαθά έξγα. Μέζα απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηε 
κειέηε ζηνηρείσλ ηεο ιατθήο ηέρλεο (πθαληά, θεληήκαηα, παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, μπιφγιππηα, αγγεία), νη δεκηνπξγνί 
δαλείδνληαη ζηνηρεία (ζρέδηα, ρξψκαηα, ηερληθέο) θαη πξνζδίδνπλ ζε απηά ζχγρξνλν χθνο, παξνπζηάδνληαο έηζη αμηφινγεο  
δεκηνπξγίεο ζε ηνκείο φπσο ε κφδα, ε ραξαθηηθή, ε δσγξαθηθή θ.ά. Ζ δεκηνπξγηθή απηή ζχλδεζε ηεο παξαδνζηαθήο ηέρλεο 
κε ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη εηθαζηηθήο έθθξαζεο ησλ λεφηεξσλ γεληψλ ζπκβάιιεη ζηε γλσξηκία, αιιά ζπλάκα θαη ζηε 
δηαηήξεζε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ (ζε ηνπηθφ ή δηεζλέο επίπεδν). Οη δηαθνζκήζεηο θαη ε 

γεληθφηεξε κνξθή ηεο παξαδνζηαθήο ελδπκαζίαο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ηε 
δεκηνχξγεζαλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζαλ, φζν θαη κε ηελ πνξεία άιισλ κνξθψλ ηέρλεο ησλ ιαψλ απηψλ, φπσο ε 
αξρηηεθηνληθή, ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή θ.ά. (Βαξβνχλεο, 2002).  

Θεσξεηηθά ζηεξηρζήθακε ζηελ θεληξηθή ηδέα ηεο ζεκεηνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην έλδπκα, ή θάπνηα ζηνηρεία ηνπ, 
ζπληζηά κηα «γιψζζα επηθνηλσλίαο» πνπ ιεηηνπξγεί ζε δχν παξάιιεια επίπεδα: ζε επίπεδν ελλνηψλ θαη ζε επίπεδν 
πνιηηηζκηθψλ θαηεγνξηψλ, ε ζχλδεζε ησλ νπνίσλ κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο πνιηηηζκηθνχ θψδηθα. Ο 
Γάιινο δηαλνεηήο RonaldBarthes νξίδεη ηελ έλδπζε (κε ηελ αθεξεκέλε έλλνηα) σο έλα θαηεμνρήλ θνηλσληθφ ζχζηεκα, ην 
νπνίν ρηηζκέλν πάλσ ζε αληηζέζεηο, δηέπεη ηνπο ζπλδπαζκνχο ξνχρσλ θαη εμαξηεκάησλ. Ζ έλδπζε θαη ε κφδα γεληθφηεξα, 

φπσο θαη ε ηέρλε ή άιια πνιηηηζκηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε κία δνκεκέλε «γιψζζα». (Πεηξφπνπινο, 2002).  

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηαθαλεί ε ζρέζε ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο κε ηε κνληέξλα θαη ζχγρξνλε 
ζε επίπεδν ελδπκαζίαο θαη ηέρλεο. Ζ επαθή κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε, κε έλαλ ηξφπν δσήο θαη κηα αηζζεηηθή πνπ βαζίδνληαλ 
ζην κέηξν, ζηελ αξκνλία θαη ζηνλ ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα κεηαδψζεη αμίεο, λα εληζρχζεη ην πλεχκα ηεο 
ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ γελεψλ, θαζψο θαη λα απνηειέζεη πεγή 
έκπλεπζεο.  

ην πιαίζην ηνπ project νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα αλαδεηήζνπλ κνληέξλνπο θαη ζχγρξνλνπο θαιιηηέρλεο (ζηελ Διιάδα θαη 
δηεζλψο) ή/θαη θαιιηηερληθά θηλήκαηα, φπσο θαη δεκηνπξγνχο (πςειήο) κφδαο πνπ εκπλεχζηεθαλ απφ ηελ παξαδνζηαθή 
ηέρλε. Έηζη, ζα ζρεδίαδαλ ηα δηθά ηνπο πξσηφηππα ζρέδηα θαη κνηίβα ζε δηάινγν κε ηελ παξάδνζε, αιιά ηνπνζεηεκέλα 

κέζα ζε ζχγρξνλα ζπκθξαδφκελα, ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο καο. ην ηέινο, σο 
απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, νη θνηηεηέο έπξεπε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πφζηεξ (δεκηνπξγεκέλν ζε ππνινγηζηή ή 
ζην ρέξη κε ηε κνξθή θνιιάδ), θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

ηφρνη: 

ε επίπεδν γλψζεσλ: 

 Να αλαδεηρζεί ε ζρέζε ηεο παξαδνζηαθήο κε ηε κνληέξλα θαη ηε ζχγρξνλε (πςειή) κφδα 

 Να αλαδεηρζεί ε ζρέζε ηεο παξαδνζηαθήο κε ηε κνληέξλα θαη ηε ζχγρξνλε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 

 Να αληηιεθζνχλ ηε ζπλέρεηα ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία (επηδξάζεηο) 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο παξαδνζηαθήο ζηε κνληέξλα θαη ζχγρξνλε ηέρλε 
ε επίπεδν ηθαλνηήησλ: 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα κνηίβα ηεο ιατθήο ηέρλεο (είδε, ζεκαηνινγία) 

 Να αλαθαιχςνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο κεηαμχ θαιψλ θαη εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ  

 Να δεκηνπξγήζνπλ ζρέδηα εκπλεπζκέλα απφ ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ηνπνζεηεκέλα ζε ζχγρξνλα ζπκθξαδφκελα 

ε επίπεδν ζηάζεσλ: 

 Να αμηνινγνχλ ελδχκαηα ηεο κνληέξλαο θαη ζχγρξνλεο (πςειήο) κφδαο  

 Να αμηνινγνχλ έξγα ηεο κνληέξλαο θαη ζχγρξνλεο ηέρλεο  

 Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο ιατθήο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο 

 Να εκπινπηίζνπλ ην εηθαζηηθφ ιεμηιφγην θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο  
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Γ.2. Τινπνίεζε – δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο θνηηεηέο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε ζε δεχγε. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο αθελφο 
πξαγκαηνπνηήζαλ έξεπλα ζε ειεθηξνληθέο θαη έληππεο πεγέο θαη αθεηέξνπ ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ν βησκαηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο κε επηζθέςεηο ζε ρψξνπο ζρεηηθνχο κε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία. πγθεθξηκέλα, 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζην Λανγξαθηθφ Μνπζείν Κηιθίο, φπνπ νη θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ ηνλ 
παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα θαη ζην Λχθεην Διιελίδσλ ηνπ Κηιθίο πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ παξαδνζηαθψλ 
θνξεζηψλ θαηά ηφπνπο. Δθεί κάιηζηα, νη θνηηήηξηεο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο επίζθεςεο, θαζψο ελδχζεθαλ 
ελδπκαζίεο, κε απνηέιεζκα ε επίζθεςε λα απνθηήζεη έληνλν βησκαηηθφ ραξαθηήξα. Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ρψξνπο 
πνιηηηζκνχ απνηεινχλ κία επράξηζηε δηαδηθαζία κε έληνλε εθπαηδεπηηθή αμία, ελψ παξάιιεια θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία θαη 
ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπζρεηηζκψλ.  

Παξάιιεια, νη θνηηεηέο ελζαξξχλζεθαλ λα κειεηήζνπλ θαη ηηο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπο αιιά 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ κνπζεηαθέο επηζθέςεηο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηελέξγεηαο ησλ θνηηεηψλ, 
φπσο θαη δεμηνηήησλ κάζεζεο ζε ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο κέζσ ηεο εξκελείαο κελπκάησλ.  Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
καζεκάησλ είραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ηππνινγία θαη ηα κνηίβα ησλ παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ κέζα απφ 
πινχζην εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ.   

Γ.3. πδήηεζε: παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε 

Απφ ηηο εξγαζίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ (εηθ. 1) πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξεο θνηηήηξηεο αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία θαη 
ζηα ηξία κέξε ηεο (εληνπηζκφο παξαδνζηαθνχ κνηίβνπ, παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ δεκηνπξγηψλ θαη έξγσλ ηέρλεο θαη 
δεκηνπξγία πξσηφηππνπ έξγνπ). Τπήξμαλ, βέβαηα, θαη πεξηπηψζεηο πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ην δεηνχκελν, θαζψο 
αζρνιήζεθαλ κε ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα (εηθ. 2).  

Αμηνινγψληαο ηε βησκαηηθή απηή δηαδηθαζία κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο θαη ζπλδηεξεχλεζεο 

ηεο κφδαο κε ηελ ηέρλε, θαιιηεξγήζεθε ε παξαηεξεηηθφηεηα, ε θαηαλφεζε, ε θξηηηθή ζθέςε θαη επλνήζεθε ε αθχπληζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο γηα πξνζσπηθή δξάζε θαη δεκηνπξγία. Ζ αλάιπζε ησλ κνξθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνηίβσλ πνπ 
επηιέρζεθαλ πξνζθέξεη νξγαλσκέλε γλψζε ηφζν γηα ηελ ηέρλε φζν θαη ηελ ελδπκαζία. Μέζσ ηεο πνιηηηζκηθήο 
πξνζέγγηζεο, ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ηέζεθε εμαξρήο, απνθαιχθζεθαλ δηαζπλδέζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 
κάζεζε θαη, ζπλεπψο, δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα εκπέδσζε ηεο γλψζεο.  Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε 
δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο δεκηνπξγίεο ησλ θνηηεηψλ, ε ελδπκαζία αλάγεηαη ζε 
πνιηηηζηηθφ πξντφλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηέρλεο. 

 

Δηθ. 1: Πφζηεξ θνηηεηψλ βαζηζκΫλα ζε παξαδνζηαθΪ κνηέβα (θσηνγξαθέα απθψο ΜνξηΪθε) 
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Δηθ. 2: Πφζηεξ θνηηεηψλ κε ζΫκα ηελ αξραέα ΔιιΪδα (θσηνγξαθέα απθψο ΜνξηΪθε) 

Δ. πκπεξΪζκαηα – πξνηΪζεηο  

Ζ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη πξνεγνπκέλσο ζηεξίδεηαη ζεσξεηηθά ζηελ παξαδνρή φηη ε κάζεζε 
δελ απνηειεί κφλν λνεηηθή δηεξγαζία, αιιά θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Φινπξήο, 
2002). Δπηθεληξψλεηαη, επνκέλσο, φρη κφλν ζηηο γλψζεηο αιιά θαη ζηηο δεμηφηεηεο,  ζηηο αμίεο θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε απηή. Ζ γλψζε δελ κεηαδίδεηαη αιιά νηθνδνκείηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα θαηαζθεπάδνπλ κε ελεξγεηηθφ ηξφπν ηε γλψζε (Κάββνπξα, 2010). Πέξα 
απφ ηελ επηδίσμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ, ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε εμίζνπ θαη ζηε 
ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Γεκεηξηάδνπ, 2016). 

Σν έλδπκα άξγεζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν αλζξσπνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ αληίιεςε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ 
«νληνινγία ηνπ βάζνπο», πνπ εδξάδεηαη ζε κία δπηηθή θηινζνθηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θζαξηή, 
εθήκεξε θχζε ηνπ πιηθνχ θφζκνπ αληηπαξαηίζεηαη ζηηο «βαζχηεξεο πλεπκαηηθέο αμίεο» πνπ αληέρνπλ ζηνλ ρξφλν θαη 
ζεσξνχληαη σο εθ ηνχηνπ πην «αιεζηλέο θαη άμηεο κειέηεο» (Πεηξίδνπ, 2012). Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέμακε ζην 
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην εξγαζίαο λα εζηηάζνπκε ζηε δηαζχλδεζε κεηαμχ  θαιψλ θαη εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ θαη ζηε ζρέζε ηεο 

παξαδνζηαθήο κε ηε κνληέξλα θαη ηε ζχγρξνλε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. 

Μέζα απφ βησκαηηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο νη θνηηεηέο αληηιήθζεθαλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο ζηελ θαιιηηερληθή 
δεκηνπξγία κέζσ ησλ επηδξάζεσλ ηεο παξαδνζηαθήο ζηε κνληέξλα θαη ζχγρξνλε ηέρλε. Απέθηεζαλ ηελ ηθαλφηεηα λα 
αλαγλσξίδνπλ θνηλά ζεκεία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαιιηηερληθψλ εθθξάζεσλ θαη λα αμηνινγνχλ έξγα ηέρλεο αλαθνξηθά κε 
ηηο επηξξνέο πνπ εληνπίδνπλ ζε απηά. Σέινο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πξσηφηππσλ έξγσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 
απηελέξγεηαο ησλ θνηηεηψλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εηθαζηηθνχ ηνπο ιεμηινγίνπ, αλαπηχρζεθε ε θαληαζία θαη ε 
δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Απφ ηελ πνιπδηάζηαηε απηή εξεπλεηηθή εξγαζία θαιιηεξγήζεθε ν θξηηηθφο ζηνραζκφο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ θαη απνθηήζεθαλ δεμηφηεηεο (σο ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο), νη νπνίεο ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Ο βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηεπθνιχλεη 
ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη ηνπ 
Δλδχκαηνο θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ 
πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ.  

Σ. ΒηβιηνγξαθηθΫο ΑλαθνξΫο 
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Abstract: 

This work aims to clarify the term food security and to address the issue through data submitted by officially and globally approved 

organizations. The food security issue has been approached in various ways, such as the food and food-borne diseases, the development of 

agricultural production, free trade and its consequences on food quality, economic problems or crises facing a country and how this affects 

food security. Theories of learning are reported to understand the scope of the present work and why learning is linked to food security. 

Finally, with regard to the school unit and the ability to provide knowledge as a learning environment, there are mentioned ways that could 

contribute to address the issue of food security, but also to prevent the avoidance of chronic health problems of members of a society, thereby 

transforming the problem in social, which also needs a political response. 

Keywords: food security, learning, school, food diseases 

Πεξέιεςε: 

ηελ εξγαζία δηαζαθελίδεηαη ν φξνο επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη δηεξεπλάηαη ην ζέκα κέζσ εθηηκήζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί 

απφ επίζεκνπο θαη παγθφζκηα εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Σν δήηεκα ηεο επηζηηηζηηθήο 

αζθάιεηαο πξνζεγγίδεηαη ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ, φπσο είλαη ν παγθφζκηνο ππνζηηηζκφο, νη ζηφρνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ, θαζψο 

θαη νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην δήηεκα, νη δηαηξνθηθέο αζζέλεηεο πνπ θαξαδνθνχλ θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ην 

επηζηηηζηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα, εζηηάδνληαο ζηηο αιιαγέο ηεο επηινγήο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ζην ζέκα ηεο 

παρπζαξθίαο, αιιά θαη ζηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αλαθέξνληαη ζεσξίεο κάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ζε πνην 

πεδίν θηλείηαη ην εχξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γηα πνην ιφγν ζπλδέεηαη ε κάζεζε κε ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα. Σέινο, αλαθνξηθά κε 

ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο γλψζεο ζε έλα απηνχζην πεξηβάιινλ κάζεζεο, αλαθέξνληαη ηξφπνη νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο, αιιά θαη ηεο πξφιεςεο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο, κεηαηξέπνληαο έηζη ην δήηεκα ζε θνηλσληθφ πνπ ρξήδεη ηαπηφρξνλα θαη πνιηηηθήο 

αληηκεηψπηζεο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ζρνιείν, κάζεζε, δηαηξνθηθέο αζζέλεηεο 

Α. Δηζαγσγά 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα ηεο παγθφζκηαο αηδέληαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) είλαη ην επηζηηηζηηθφ 

δήηεκα, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν «Γεθαεπηά ζηφρνη βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα λα αιιάμνπκε ηνλ θφζκν καο έσο ην 
2030» (ΟΖΔ, 2015). Σν 1996, ζηε δηάζθεςε ηεο Ρψκεο, νξίζηεθε φηη επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ππάξρεη φηαλ «φινη νη 
άλζξσπνη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, έρνπλ θπζηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξφζβαζε ζε επαξθή, αζθαιή θαη ζξεπηηθή ηξνθή 
γηα λα θαιχςνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπο θαη πξνηηκήζεηο γηα κηα δξαζηήξηα δσή γεκάηε πγεία» (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ 
πλέδξην, 2012). 
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Ζ έλλνηα ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο είλαη πνιπεπίπεδε. Ζ αλάπηπμε ηεο βηψζηκεο γεσξγίαο, ε επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ, 

ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ε παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζε επάισηεο νκάδεο, ε εξγαζία γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ ππνζηηηζκνχ απνηεινχλ ηα επίπεδα απηά, ηα νπνία είλαη αιιειεμαξηψκελα θαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο. 

Σν ζέκα επηιέρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, (Π.Μ..), «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο 
Δθπαίδεπζεο» ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) Θεζζαινλίθεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα «Γηαρείξηζε Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο ζην ρνιηθφ Πεξηβάιινλ». Ζ επηινγή ηεο 
βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο επηιέρζεθε σο θαηαιιειφηεξε ψζηε λα ζπλδεζεί θαηαξρήλ ε επηζηηηζηηθή αζθάιεηα κε ηε κάζεζε. 
Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ Δπηζηηηζηηθή Αζθάιεηα, ζηνλ παγθφζκην ππνζηηηζκφ θαη ζηηο πξνζπάζεηεο 
θαηαπνιέκεζήο ηνπ, ζηνπο δηακνξθσηηθνχο παξάγνληεο ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο θαη δηαηξνθήο θαη ηηο δηαηξνθηθέο 

αζζέλεηεο. Αθνινχζσο, αλαθέξεηαη ζην Δπηζηηηζηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα θαη ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθιήζεθαλ εμαηηίαο ησλ 
νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ ζηελ θαηαλάισζε ζεξκίδσλ, ηξνθίκσλ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ζηελ παρπζαξθία θαη ηε ζρέζε 
νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη δηαηξνθήο. ηε ζπλέρεηα, επηθεληξψλεηαη ζηε κάζεζε θαη ζην πψο ε κάζεζε κπνξεί λα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ επηζηηηζηηθνχ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ζην πψο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 
πξνγξάκκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ αξσγνχ ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ 
δεηήκαηνο.  

1. Δπηζηηηζηηθά ΑζθΪιεηα 

1.1. Γεληθή εθηίκεζε 

Ο ππνζηηηζκέλνο πιεζπζκφο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα, έρεη κεησζεί. Οη ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (Food and Agriculture Organization - FAO) δείρλνπλ πσο ζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα 2014-2016 πεξίπνπ 795 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ππνζηηίδνληαλ. Τπήξμε σζηφζν κία ζεκαληηθή κείσζε -θαηά 216 
εθαηνκκχξηα- ησλ ππνζηηηζκέλσλ αλζξψπσλ απφ ην 1990-1992 έσο ην 2014-2016 (FAO, 2015). 

Πξνθαλψο, νη ζηφρνη «...λα εμαθαλίζνπλ ηελ πείλα ζε φιεο ηηο ρψξεο, κε άκεζν ζηφρν λα κεησζεί ζην κηζφ ν αξηζκφο ησλ 
ππνζηηηζκέλσλ αλζξψπσλ, παγθνζκίσο, φρη αξγφηεξα απφ ην 2015» 

(RomeDeclarationonWorldFoodSecurityandWorldFoodSummitPlanofAction, 1996) θαη θάζε άηνκν λα έρεη δηθαίσκα ζηελ 
ειεπζεξία, ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ ηζφηεηα θαη εμαζθάιηζε βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ λα ηνπ εμαζθαιίδνπλ δσή 
απαιιαγκέλε απφ ηε βία θαη ηελ πείλα (OHE, 2000) δελ επηηεχρζεθαλ. 

Οη δηακνξθσηηθνί παξάγνληεο ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο θαη δηαηξνθήο ζε έλα θξάηνο είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε 
αλάπηπμε αγξνηηθήο παξαγσγήο, νη αγνξέο θαη ην ειεχζεξν εκπφξην, ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε φια 
ηα πξνεγνχκελα θαη ε παξαηεηακέλε θξίζε -νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή- ζε απηφ ην θξάηνο (FAO, 2015). 

1.2. Γηαηξνθηθέο αζζέλεηεο 

Οη Lang θαη Heasman (2004) αλαθέξνπλ φηη α) ην δηαηξνθηθφ πεξηερφκελν ησλ ηξνθψλ είλαη αξθεηά θησρφ θαη δεκηνπξγεί 
πξνβιήκαηα πγείαο, παξφιν πνπ ε παγθφζκηα παξαγσγή ηξνθίκσλ έρεη απμεζεί θαη β) ν ηξφπνο δηαλνκήο ηξνθίκσλ είλαη 
αξθεηά αηειήο, κε απνηέιεζκα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη λα ππνζηηίδνληαη. Σν κνληέιν πνπ θπξηαξρεί δελ κπνξεί λα ραξάμεη 

απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Οη αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή είλαη 
πνιιέο θαη ζνβαξέο: παρπζαξθία, δηαβήηεο, θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο, θαξθίλνο, νζηενπφξσζε θαη θαηάγκαηα νζηψλ, 
νδνληηθέο αζζέλεηεο· αθφκε, ελδεηθηηθά κφλν, αλαηκία, παηδηθφο ππνζηηηζκφο, έιιεηςε βηηακίλεο Α θαη κνιπζκαηηθέο 
αζζέλεηεο. Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε ηξνθνγελείο αζζέλεηεο είλαη θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη 
ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ, ηξνθηθά πξφζζεηα, πεξηβαιινληηθέο ηνμίλεο (βαξέα κέηαιια), νξγαληθνί ξχπνη (δηνμίλεο). Οη 
ηξνθνγελείο αζζέλεηεο δελ αθνξνχλ κφλν ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αιιά αθφκε θαη ηηο Ζ.Π.Α. ζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε, 
ππάξρνπλ αξθεηά θξνχζκαηα, θπξίσο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Κεληξηθή-Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη αθνξνχλ ζε δσνλνζνγφλεο 
αζζέλεηεο, ζηελ ηνμηθνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ, αιιά θαη ζηελ εκθάληζε επηθίλδπλσλ βαθηεξίσλ ζηηο ηξνθέο. Δμαηηίαο, 

κάιηζηα, ηεο εκθάληζεο ησλ ηξνθνγελψλ αζζελεηψλ εθαξκφζηεθαλ λέεο ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη δηαζθαιίζηεθε 
απνηειεζκαηηθφηεξα ε πνηφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Ζazards Analysis Critical Control Point1 (HACCP). 

1.2.1. Παρπζαξθία 

ηνλ αληίπνδα ηνπ ππνζηηηζκνχ, ζηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο, ε παρπζαξθία είλαη απφ ηηο θπξηφηεξεο δηαηξνθνγελείο 
λφζνπο. Οη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ παρπζαξθία είλαη ε πςειή θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πινχζησλ ζε ιηπαξά, ε 
έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο, νη αιιαγέο θνηλσληθνχ επηπέδνπ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε έιιεηςε 
απνηειεζκαηηθψλ επηζηηηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζε ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ην πεξηβάιινλ, ε επεμεξγαζία, ε δηάζεζε θαη ε 
δηαθήκηζε πξντφλησλ, ε πγεία, ε εθπαίδεπζε ζηε δηαηξνθή θαη ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. ηνλ αλαπηπζζφκελν 
θφζκν, εδψ θαη ρξφληα, ζπλππάξρνπλ ηφζν ν ππνζηηηζκφο φζν θαη ε παρπζαξθία (WHO, 2015). 

                                                             
1
 Πθγι: http://www.fao.org/docrep/005/Y1579E/y1579e03.htm 
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1.2.2. Οη ζπλέπεηεο ηεο «ιαλζαζκέλεο» δηαηξνθήο ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

Ζ πην επάισηε θνηλσληθή νκάδα είλαη ηα παηδηά. Ζ έιιεηςε ηξνθήο γηα ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ελφο παηδηνχ, 
είηε πζηεξεί, είηε είλαη αλεπαξθήο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο θαη αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζηελ 

πγεία ηνπ απφ ηελ εκβξπτθή ειηθία, κέρξη θαη ηελ εθεβεία. Σα πξνβιήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ 
παηδηνχ, αιιά θαη ηε ζπρλφηεηα πνπ είλαη «εθηεζεηκέλν» ζηελ πείλα ή ζε ηξνθή πνπ ζηεξείηαη ζεκαληηθψλ ζξεπηηθψλ 
ζπζηαηηθψλ. Σα πξνβιήκαηα απηά δελ αθνξνχλ κφλν ηε ζσκαηηθή αλάπηπμή ηνπ, π.ρ. χςνο θαη βάξνο, αιιά θαη ηελ ςπρηθή 
θαη ηε λνεηηθή, επεξεάδνληαο ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, φπσο ην 
ζρνιείν. H Reid (2000: 12) αλαθέξεη φηη «ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαθή ή ειιηπή δηαηξνθή παξνπζηάδνπλ πην ζπρλά επηζεηηθή θαη 
θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ή απνκνλψλνληαη θαη αγρψλνληαη πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα παηδηά πνπ ηξέθνληαη κε ζσζηή θαη 
ζξεπηηθή ηξνθή. 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί ζην «FEEDINGAMERICA», νη Cook θαη Jeng (2009) αλαθέξνπλ φηη ε 

αθαηάιιειε ή αλεπαξθήο ηξνθή είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα ηα παηδηά ειηθίαο έσο ηξηψλ εηψλ. Σφηε 
δνκείηαη ε εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ λα εηζέιζεη ζηε ζρνιηθή δσή, αλαθνξηθά ηφζν κε ηε ζσκαηηθή φζν θαη κε ηε λνεηηθή 
αλάπηπμή ηνπ. Γηαηί, άξαγε, έρεη ηφζε ζεκαζία ε δηαηξνθή; 

Οη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο κάζεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ε πγηεηλή θαη 
ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή πξνζθέξεη ζηνλ εγθέθαιν ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ 
ζπγθέληξσζεο, κάζεζεο θαη κλήκεο θαη άξα θαη ηεο ζρνιηθήο απφδνζεο (Carper, 2009). 

Ζ έιιεηςε επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ, απφ 
κεησκέλνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο πφξνπο, απφ ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ρξεκάησλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, νη επηπηψζεηο ηεο επηζηηηζηηθήο αλαζθάιεηαο είλαη ε κεησκέλε δηαηξνθηθή πξφζιεςε πνπ νδεγεί ζε πησρή θαηάζηαζε 
ζξέςεο, δειαδή ζε πείλα. Αθφκε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απφγλσζε, δηαηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο θαη ελδννηθνγελεηαθέο 
ζρέζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε άγρνο, αθφκε θαη ζε απνκφλσζε θαη φια απηά ζε απμεκέλε λνζεξφηεηα 
(Γξακκαηηθνπνχινπ, Θενδσξίδεο, Υνπξδάθεο, Οηθνλφκνπ, Σπξνδήκνο & Γαξδαβέζεο, 2017) 

Αλεπαξθήο ή θαη ζηεξεκέλε δηαηξνθή ζε ιηπαξά νμέα, αιιά θαη ζε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία ζηηο κηθξέο ειηθίεο δελ 
εμαζθαιίδεη ηελ άξηζηε πγεία ηνπ εγθεθάινπ θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο, πηζαλή είλαη ε εκθάληζε αλαπηπμηαθψλ 
εγθεθαιηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, πνπ πξσηίζησο εκθαλίδνληαη ζηε ζρνιηθή ειηθία, φπσο ε δπζιεμία, ε ππεξδξαζηεξηφηεηα, ν 
απηηζκφο. Πηζαλή είλαη ε εκθάληζε δπζιεηηνπξγηψλ, φπσο ε θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ζε γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 
θνηλσληθφ επίπεδν, αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη κειέηεο, πηψζε ηεο νπηηθήο ηθαλφηεηαο ή, αθφκε, θαη πεξηνδηθή ηχθισζε, 

ιφγσ αλεπαξθνχο ιήςεο ηεο βηηακίλεο Α, κε αλαζηξέςηκε βιάβε ζηνλ εγθέθαιν ηνπ εκβξχνπ, ιφγσ έιιεηςεο ησδίνπ ζηνλ 
νξγαληζκφ ηεο κεηέξαο θαηά ηε γέλλεζε, κεησκέλνο δείθηεο αληίιεςεο θαη νμπδέξθεηαο ηνπ παηδηνχ, κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο 
ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα ζπλδέεηαη θαη κε ηε ζρνιηθή απφδνζε, θαζψο νδεγεί ζε κεησκέλε καζεζηαθή 
ηθαλφηεηα, ζε κείσζε θαηαλφεζεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο αλάγλσζεο ζε παηδηά δεκνηηθνχ, ζε ρακειφηεξε 
βαζκνινγία, ζε ζπρλέο απνπζίεο θαη αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο επαλάιεςε ηεο ηάμεο θαη, ηέινο, ζε πξνβιήκαηα 
ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθεβεία. (Γξακκαηηθνπνχινπ, θ.ά. ν.π., 2017) 

2. Σν επηζηηηζηηθφ δάηεκα ζηελ ΔιιΪδα 

2.1. Αιιαγέο ζηελ θαηαλάισζε ζεξκίδσλ 

Σαρχηαηεο κεηαβνιέο ζεκεηψζεθαλ ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ζεξκίδσλ, θαζψο έρεη ζεκεησζεί ζηαζεξή 
θαη ζπλερήο άλνδνο (Πίλαθαο 1). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε κέζε θαηαλάισζε ζεξκίδσλ ησλ Διιήλσλ ήηαλ ε 
ρακειφηεξε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη κέζα ζε 40 ρξφληα έθζαζε λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πςειφηεξεο (Ενξκπάο  & 
ίκνπ, 2008). Ζ θαηαλάισζε θξέαηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, κέζα ζηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο κεηά ην 1960 
απμήζεθε θαηά 100-130% (FAO, 1989) θαη ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο κε πην αξγνχο ξπζκνχο. Δμαηηίαο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ κεηαβνιψλ, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνηνηηθή ζχλζεζε ηεο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο. 
Ζ ζπλνιηθή ζεξκηδηθή θαηαλάισζε ησλ ιηπηδίσλ απμάλεη ζηαδηαθά. Αληίζεηα, κεηψλνληαη νη πδαηάλζξαθεο. Ζ ζπκκεηνρή 
ησλ πξσηετλψλ κέλεη ζρεηηθά ακεηάβιεηε. πλεπψο, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηαπνιεκηθψλ εμειίμεσλ ζηελ πνηνηηθή 
ζχλζεζε ηεο ζεξκηδηθήο θαηαλάισζεο είλαη ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ιηπηδίσλ, εηδηθά ησλ δσηθψλ. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία επεξέαζε θαη ηηο δαπάλεο ησλ Διιεληθψλ λνηθνθπξηψλ ζηα 
ηξφθηκα. Πηψζε θαηαλάισζεο ζεκεηψζεθε ζην θξέαο, ζηα ςάξηα, ζην γάια, ζην ηπξί, ζηα θξνχηα θαη ζηνπο μεξνχο 
θαξπνχο, ζηα ιαραληθά θαη ζηα φζπξηα (ΔΛΣΑΣ, 2017). 

Πέλαθαο 1: ΜΫζε κεληαέα θαηαλαισζεέζα πνζφηεηα βαζηθψλ αγαζψλ 2011-2015
2 

ΒαζηθΪ αγαζΪ (πνζφηεηα) 2011 2012 2013 2014 2015 

Ρχδη (gr) 1.286 1.296 1.317 1.318 1.329 

Φσκί & είδε αξηνπνηίαο (gr) 11.373 11.140 10.809 10.693 10.676 

                                                             
2
 Πθγι: ΕΛΣΤΑΤ, α΄ τρίμθνο 2017 
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Επκαξηθά (gr) 2.636 2.672 2.766 2.715 2.848 

Κξέαο (gr) 11.441 11.029 10.413 10.376 10.268 

Φάξηα (gr) 3.293 3.143 2.947 2.972 2.778 

Γάια (gr) 12.727 12.418 12.122 12.257 11.912 

Απγά (ζε ηεκάρηα) 16 16 15 15 15 

Γηανχξηη (gr) 1.835 1.745 1.731 1.796 1.865 

Σπξί (gr) 3.535 3.373 3.185 3.004 2.841 

Φξνχηα λσπά, ζπληεξεκέλα θαη μεξνί θαξπνί (gr) 20.917 19.916 17.567 17.621 17.206 

Λαραληθά λσπά, ζπληεξεκέλα & φζπξηα (gr) 28.992 28.403 26.272 26.477 26.111 

Διαηφιαδν (ml) 3.534 3.729 3.477 3.431 3.256 

Σζηγάξα (ζε ηεκάρηα) 269 237 221 201 185 

Οηλνπλεπκαηψδε πνηά (ml) 4.096 3.788 3.781 3.792 3.871 

3. ΜΪζεζε 

3.1. Έλλνηα θαη ζεσξίεο ηεο κάζεζεο 

Ζ κάζεζε είλαη κηα ζχλζεηε βηνινγηθή δηαδηθαζία, ηελ νπνία κφλνλ ν άλζξσπνο απ‘ φιν ην δσηθφ βαζίιεην έρεη ηελ 
ηθαλφηεηα λα αμηνπνηήζεη θαη λνεηηθά. πγθεθξηκέλα κφλνλ ν άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηεπζχλεη σο έλαλ βαζκφ ηε 
ζθέςε ηνπ, ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλάινγα απηφ πνπ ζέιεη λα κάζεη, λα επεξεαζηεί κέρξη έλαλ βαζκφ απφ ην 
πεξηβάιινλ, είηε είλαη θπζηθφ, είηε θνηλσληθφ, είηε απηνχζην πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη λα εθδειψζεη ην απνηέιεζκα απηήο 
ηεο δηαδηθαζίαο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, είηε ζπλεηδεηά, είηε αζπλείδεηα. (Σξηιηαλφο, 2003) 

Ζ κάζεζε νξίδεηαη σο δεκηνπξγία ππνθαηάζηαησλ αληαλαθιαζηηθψλ απφ ηνλ Pavlov, σο επαλάιεςε κηαο αληίδξαζεο κεηά 
απφ ζεηηθή ελίζρπζε απφ ηνλ Skinner, σο κίκεζε πξνηχπνπ απφ ηνλ Bandura, σο επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 
Neisser, Seymour θαη Gagné ή σο πξνζσπηθή εξκελεία ησλ λεναπνθηεζεηζψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ Maslow θαη ηνλ Rogers 
(Σξηιηαλφο, 2003). 

Οη ζεσξίεο κάζεζεο απαληνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο εξσηεκάησλ (νληνινγηθή, επηζηεκνινγηθή θαη κεζνδνινγηθή 
αληίζηνηρα): 

 Πνηα είλαη ε θχζε απηνχ πνπ γλσξίδνπκε ή πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή θχζε ηνπ;  

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηεξεπλά ν επηζηήκνλαο κε ην αληηθείκελν ηεο γλψζεο;  

 Πψο πξέπεη λα γίλεη ε δηεξεχλεζε κε ζθνπφ ηε γλψζε; (Guba, 1990) 

Σν απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο, κε ζθνπφ ηελ 
ελίζρπζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ πκπεξηθνξηζκνχ (Ράπηεο & Ράπηε, 2001). 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Κνλζηξνπθηηβηζκφο πξεζβεχεη ηελ επνηθνδφκεζε πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 
ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε πνπ θαηέρεη ην ππνθείκελν εμαηηίαο πξνζσπηθψλ βησκάησλ θαη εκπεηξηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη 
ζεσξηψλ πνπ έρεη πξνζσπηθά ζηνηρεηνζεηήζεη (Ράπηεο & Ράπηε 2001). Ζ γλψζε, δειαδή, δελ είλαη νπδέηεξε ή γεληθεπκέλε, 
αιιά δνκείηαη αλάινγα, κε πξνζσπηθφ, αιιά θαη θνηλσληθφ ηξφπν (νινκσλίδνπ, 1999). Ζ δηεξεπλεηηθή θαη ε ζπλεξγαηηθή 
απνηεινχλ, επίζεο, δπν ζεκαληηθέο κνξθέο κάζεζεο. Ζ δηεξεπλεηηθή κνξθή κάζεζεο απνζθνπεί ζηελ αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο, ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ θαη ζρέζεσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο, αιιά κε ηαπηφρξνλε 
αλαθάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ ηνπ αηφκνπ πνπ εκπιέθεηαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο θχξηνο αληηπξφζσπνο ηεο 
ζεσξίαο απηήο, ν Bruner, ππνζηεξίδεη φηη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ δχλαηαη ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία 
κάζεζεο νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, αξθεί λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνδνκή θαη νξγάλσζε ηνπ 
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη λα ζρεδηαζηεί αλάινγα ε δηδαζθαιία (Σξηιηαλφο, 2003). Ζ ζπλεξγαηηθή κνξθή κάζεζεο 
έρεη έληνλν αληίθξηζκα ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία κάζεζεο, κε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηεο ηελ απφ θνηλνχ ελαζρφιεζε ησλ 
καζεηψλ κε έλα ζέκα, κε ζθνπφ ηε κάζεζε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο (γνπξνπνχινπ & Κνπηνπκάλνο, 2001). Σέινο, 
αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ν θχθινο κάζεζεο ηνπ Kolb, ν νπνίνο ζεσξεί φηη «ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 
δεκηνπξγείηαη ε γλψζε κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εκπεηξίαο» (Kolb, 1973: 2). 

3.2. Ζ κάζεζε σο εξγαιείν αληηκεηψπηζεο ηνπ επηζηηηζηηθνχ πξνβιήκαηνο 

Ζ κάζεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ επηζηηηζηηθνχ πξνβιήκαηνο. Ζ πξνζέγγηζε 
ηνπ ζέκαηνο κπνξεί λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή, είηε ζε επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, είηε ζε επίπεδν 

δξάζεσλ πξφιεςεο. Σν πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν, θαηά βάζε, ιακβάλεη 
ρψξν ε κάζεζε κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, ηφζν κέζα ζηελ ηάμε ζηε δηάξθεηα ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ, φζν θαη ζην πιαίζην 
ησλ άιισλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βησκαηηθά, ρσξίο λα ηεξείηαη, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, μεθάζαξα θαη ζπγθεθξηκέλα, 
έλα είδνο κάζεζεο. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα γίλεη αληηιεπηφ απφ 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 37 απφ 864 

ηνπο καζεηέο φηη απνηεινχλ ελεξγά κέιε θαη σο πξνο ηελ πξφιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ θαη 

κε ηηο ζηάζεηο πνπ πηνζεηνχλ θαη κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θαηάιιειε 
ελεκέξσζε κέζσ ηηο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη πνηθίισλ δξάζεσλ θαη βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη γλσζηφ ην δήηεκα ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο ζηνπο καζεηέο ελφο ζρνιείνπ, πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο 
ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο. Οη καζεηέο, 
κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ 
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα γλσξίζνπλ βησκαηηθά ηελ νπζία ηεο νξζήο, πγηεηλήο 
δηαηξνθήο, εηδηθά ηεο Μεζνγεηαθήο, ε νπνία απνηειεί θαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο καο. 
Δλδείθλπληαη δξάζεηο δεκηνπξγίαο ιαραλφθεπσλ ή ρψξσλ θαιιηέξγεηαο βνηάλσλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηνλ αχιεην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο θχθινο νκηιηψλ θαη εξγαζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ θαη 
νη γνλείο, νη ηνπηθνί θνξείο θαζψο θαη ε «θνηλσλία» ηνπ ζρνιείνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζε απηφ αθξηβψο ην πλεχκα, πινπνηείηαη έλα πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο κε ζέκα ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα. 
Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ηξηεηήο. Ξεθίλεζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Α  ́ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 
παξακείλνπλ ζην πξφγξακκα έσο θαη ην ηέινο ηεο Γ  ́Γπκλαζίνπ θαη θάζε ζρνιηθή ρξνληά ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα 
λέα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, δειαδή ηεο Α  ́Γπκλαζίνπ. Αθνξά ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, δηεξεπλά ηελ έλλνηά ηεο, 
ηηο επηπηψζεηο ηεο θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ καζεηέο γηα καζεηέο, αιιά θαη γνλείο ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο (blog), ηα θείκελα ζηελ νπνία ζα είλαη γξακκέλα απφ ηνπο καζεηέο 
θαη ζηελ νπνία ζα αλαξηψληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη βησκαηηθέο δξάζεηο, φπσο 

επίζθεςε ζε βνηαληθνχο θήπνπο, επαθέο κε αξκφδηνπο θνξείο θαη επηζηήκνλεο γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, 
επίζθεςε δηαηξνθνιφγνπ ζην ζρνιείν, εηνηκαζία πξστλνχ, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ζηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ζρνιηθήο εκεξίδαο. Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ηνπο ήξσεο πνπ ζα πξσηαγσληζηνχλ ζηηο ηζηνξίεο ηνπο ηηο ζρεηηθέο κε 
ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, θαη κέλεη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα είλαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή θαη ζε ηαηλία θηλνπκέλσλ 
ζρεδίσλ ή, ελδερνκέλσο, ζε θάπνηα άιιε κνξθή πνπ ζα επηλνήζνπλ. 

Δπέινγνο 

Ζ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, φπσο αλαθέξζεθε, αλαγλσξίδεηαη πηα σο παγθφζκην αγαζφ θαη σο δηθαίσκα θάζε πνιίηε απηνχ 
ηνπ θφζκνπ. Ζ ηξνθή είλαη απαξαίηεηε θαη ρσξίο απηήλ δελ είλαη εθηθηή ε επηβίσζε. Οη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 
παγθνζκίσο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο ηξνθήο πνπ θαηαλαιψλεηαη παγθνζκίσο, κέρξη 
ηψξα, δελ έρνπλ επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Πείλα, ηξνθνγελείο θαη δηαηξνθηθέο αζζέλεηεο πνπ νδεγνχλ, 
γεληθφηεξα, ζε ςπρνινγηθά θαη πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα, εθηφο απφ ζσκαηηθά, είλαη κάζηηγα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Γεο. 

Δθκεηαιιεπφκελνη ηε κάζεζε θαη φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη, είηε σο δηδαζθαιία θαη κεηαθνξά γλψζεο ζηα ζρνιεία, είηε σο 
εξγαιείν αληηκεηψπηζεο γηα πξφιεςε ελάληηα ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ιαλζαζκέλε δηαηξνθή, κπνξνχκε 
λα ζπκβάιινπκε ζηε δηακφξθσζε θαη ελεξγνπνίεζε, αλήιηθσλ θαη ελήιηθσλ, ζε πνιίηεο πνπ δξνπλ ηνπηθά, αιιά ε ζθέςε 
ηνπο είλαη παγθφζκηα. 
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Teaching History to pupils with learning blank. Teaching approaches 

ΥξηζηέλαΦ. Βακβνχξε – ΓεκΪθε, ρ. χκβνπινο Φηινιφγσλ Γξάκαο, christinavamvouri@gmail.com 

Christina Vamvouri, State School Advisor for the region of Drama, christinavamvouri@gmail.com 

Πεξέιεςε 

θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

έλα δηαθνξνπνηεκέλν θαη άξηην ζρέδην δηδαζθαιίαο, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη θαη παηδηά κε καζεζηαθά θελά. Αξρηθά, φκσο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη πψο πφηε θαη γηαηί απνζπάηαη ε 

πξνζνρή απηψλ ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο φπσο ην ζρεδηάγξακκα, ζην νπνίν ζεκεηψλνληαη νη 

θεληξηθέο ηδέεο θαη νη έλλνηεο-θιεηδηά, ε αμηνπνίεζε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ, ν επαξθήο ρξφλνο γηα ηηο εξγαζίεο, νη πξφζζεηεο ζπλερείο 

νδεγίεο, ε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο, ηα θχιια εξγαζηψλ.  

Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηερληθψλ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη φια ηα παηδηά θαη, εηδηθά, απηά κε καζεζηαθά θελά λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αγαπήζνπλ ηελ Ηζηνξία. 

ΛΫμεηο-θιεηδηΪ: ηζηνξηθή ζθέςε, ζρέδην δηδαζθαιίαο  

Abstract 

The aim of teaching History is the cultivation of historical and critical thought. In order to achieve this aim a differentiated and complete 

teaching plan can be implemented so as to make it understand to all the students including those with learning gaps. First and foremost, 

though, the teacher must define how, when and why a pupil‘s with learning blank attention is distracted. Then, we can propose that 

techniques like a plan be used, in which we write down the main idea and the key-words, the exploitation of teaching aids, the sufficient time 

for homework, the additional continuous instructions, the formulation of questions of closed type, the semantic charts, the work sheets. The 

implementation of all those techniques is expected to help all the pupils, including those with learning blank to comprehend and love History.  

Key words: Development of teaching techniques 

Δηζαγσγά  

θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζην ζρνιείν είλαη λα δηακνξθψζνπλ νη καζεηέο ηζηνξηθή ζπλείδεζε, δειαδή 
ηαπηφηεηα, θαη λα αλαπηχμνπλ ηζηνξηθή θξηηηθή ζθέςε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο αθνξά ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηε δηακφξθσζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ 
νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ, ελψ ε αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά ζηελ 
θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κέζα απφ ηελ εμέηαζε αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ. Έηζη, κε ηε δηδαζθαιία ηεο 
Ηζηνξίαο ν καζεηήο κπνξεί λα απνθηήζεη φρη κφλν ηελ επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 
παξειζφληνο, αιιά θαη ηελ αληίιεςε φηη ν ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή θαη ηελ 
θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Σνηνπηνηξφπσο, ν ζθνπφο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζπλδέεηαη κε ην 
γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ππεχζπλσλ πνιηηψλ (Φ.Δ.Κ. 303Β/13-3-2003). 

Καηά επηπρή ζπγθπξία, ε δπζκελήο δηδαθηηθή παξάδνζε πνπ ππέηαμε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζε κηα εζλνπξεπή ζθνπνζεζία 

θαη ζε ηδενινγηθέο επηινγέο μέλεο πξνο ηελ ηζηνξηθή γλψζε θαη παγίσζε ηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία θαίλεηαη λα 
εγθαηαιείπεηαη. Ζ ζχγρξνλε δηδαθηηθή αληίιεςε επηδηψθεη λα θαηαδείμεη φηη ν πνιηηηζκφο είλαη απφξξνηα ηεο αηέξκνλεο 
ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ησλ αλζξψπσλ, ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα δηέπνληαη απφ αηηηψδεηο ζρέζεηο, ε δηαρείξηζε ηνπ παξφληνο 
θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ κέιινληνο επεξεάδνληαη απφ ηα δεκηνπξγηθά επηηεχγκαηα αιιά θαη ηα ζθάικαηα ηνπ παξειζφληνο, 
θαζψο θαη φηη  ε θαηάθαζε ζηελ εζληθή θιεξνλνκηά θαη ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο απνηεινχλ θαζήθνλ γηα ην 
ζχγρξνλν Έιιελα ρσξίο ππεξζεψξεζε ηνπ εζληθνχ πνιηηηζηηθνχ παξειζφληνο θαη πεξηθξφλεζε άιισλ εζληθψλ νκίισλ 
(Φαξκάθεο 2004). 
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Πξνβιάκαηα θαηΪ ηε δηδαζθαιέα ηεο Ηζηνξέαο 

Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, φκσο, αλαθχνληαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα, φπσο ε κεγάιε έθηαζε θαη/ή ε 
απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο, ην ππθλφ θαη δπζλφεην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, νη επηζηεκνληθέο 
- ηδενινγηθέο δηαθνξέο ή κνλνκέξεηεο θαη νη παξσρεκέλεο, πνιιέο θνξέο, δηδαθηηθέο κέζνδνη. 

Δπηπιένλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο καζεηψλ/ηξηψλ κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη δπλακηθφ, 

ελδηαθέξνληα, πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηαιέληα. Ζ ζχλζεζε κηαο ηάμεο επεξεάδεηαη απφ ηελ πιεζψξα καζεηψλ κε πνηθίιε 
θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή, ζξεζθεπηηθή πξνέιεπζε, αιιά θαη απφ καζεηέο/ηξηεο κε εγγελείο, δηαθνξεηηθέο 
δπλαηφηεηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν κάζεζεο, θαζψο θαη απφ καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθά θελά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο ζηεξίδεη ηελ χπαξμε ελφο κνλνδηάζηαηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 
(Α.Π..) γηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Γηα παξάδεηγκα, ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δηδάζθεηαη ζε φια ηα ζρνιεία κε 
ηνλ ίδην ηξφπν, απφ δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο/έο καζεηέο/ηξηεο. 
Δπηπξνζζέησο, ηα  Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηα δηδαζθφκελα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πεξηέρνπλ εμαηξεηηθά 
ππθλνγξακκέλε χιε θαη είλαη εζηηαζκέλα ζε γλψζεηο, ιεπηνκέξεηεο, εκεξνκελίεο, πνπ απαηηνχλ απνζηήζηζε θαη φρη θξηηηθή, 

αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε  (Μνπηαβειήο 2017, 78).  

Με απηέο ηηο ζπλζήθεο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη/εο καζεηέο/ηξηεο δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ηζρχνληνο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αλαπφθεπθηα νδεγνχληαη ζηε ζρνιηθή απνηπρία, ζηελ απνγνήηεπζε φηη δελ 
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφθιεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη, ηειηθά, ζηε δηαξξνή. Μνηάδεη δε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα λα παξάγεη καζεηέο/ηξηεο κε απμεκέλεο αλάγθεο ππνζηήξημεο (Burston 1962, 54).   

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο θαη, θπξίσο, γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθά θελά, αθνχ, γηα λα κηιήζνπλ θαη λα ζθεθζνχλ 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ Ηζηνξία, ζα πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεμηφηεηα θαηαλφεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ 

καζήκαηνο, θαζψο θαη ηεο εξκελείαο θαη αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ (Φαξκάθεο 2004). 

Ζ πξφθιεζε έγθεηηαη, επίζεο, ζην γεγνλφο φηη ν/ε δηδάζθσλ/νπζα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ καζεζηαθφ 
πεξηβάιινλ, ζην νπνίν φια ηα παηδηά δε ζα ιεηηνπξγνχλ κφλνλ σο απνδέθηεο ηζηνξηθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη σο παξαγσγνί 
ηεο Ηζηνξίαο, ζα ζπλεξγνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ παξειζφληνο, ψζηε λα θαηαθηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηα κέζα θαη λα 
θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε ρσξίο λα απαηηείηαη ε απνκλεκφλεπζε φισλ ησλ γεγνλφησλ, εκεξνκεληψλ, 
νλνκάησλ θ.η.ι. 

Αθφκε κηα πξφθιεζε γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί, επίζεο, θαη ην γεγνλφο φηη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κεγάινο 
αξηζκφο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο θαη έληαζεο δπζθνιίεο ζε ζρνιηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ 
θαη θνηλσληθφ επίπεδν, εμαηηίαο ηεο πνιχπινθεο θχζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηεο επηηπρνχο ή φρη αληαπφθξηζεο 

ησλ καζεηψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Σα παηδηά απηά ζπλήζσο δηαζέηνπλ εμαηξεηηθέο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 
πςειφηαηεο επηδφζεηο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη πξνζπαζνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο κε ηε βνήζεηα 
απηψλ ησλ εμαηξεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, κε ηε ζσζηή αληηκεηψπηζε θαη κε ηελ θαηάιιειε, δειαδή, ηελ ηξνπνπνηεκέλε, 
θαηά ην δπλαηφλ, εθπαίδεπζε (Πισκαξίηνπ 2010, 74). 

Μεζνδνινγέα  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο θαιείηαη λα δηδάμεη ζε κηα ηάμε φπνπ ππάξρνπλ θαη παηδηά κε καζεζηαθά θελά, ηα νπνία είλαη, 
ήδε, βεβαξπκέλα απφ έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ δελ ηνπο ηαηξηάδεη, πξέπεη λα γίλεηαη δεκηνπξγηθφο/ή, λα έρεη ππνκνλή, 
επηκνλή, λα ζρεδηάδεη πξνζεθηηθά αιιά θαη λα απηνζρεδηάδεη, ψζηε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ έιιεηςε 
ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ θαη λα θξαηά δσεξφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο.  

Πξναπαηηνχκελν γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηνο ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο θαη ε νξγάλσζή 
ηνπ σο ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα, θαζψο θαη ε πξφβιεςε πηζαλφλ αλαηξνπψλ απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα είλαη εθηθηή 
ε νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

ηαλ ην κάζεκα είλαη άξηηα νξγαλσκέλν θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πνην αλακέλεηαη λα είλαη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα 
ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, δειαδή, νη καζεηέο/ηξηεο θαη εηδηθφηεξα απηνί πνπ έρνπλ καζεζηαθά θελά λα έρνπλ 
εκπεδψζεη ηε λέα γλψζε, φηαλ ζπλδέεη ηε λέα γλψζε κε ηελ παιηά, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά ζπλερψο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ρσξίο λα αηθληδηάδνληαη, φηαλ δηεπθξηλίδεη πνηα ζπκπεξηθνξά πεξηκέλεη απφ απηά, 
φπσο φηη κπνξνχλ λα κηινχλ κε ηνλ δηπιαλφ ηνπο φηαλ αζρνινχληαη κε κηα άζθεζε ή λα ζεθψλνπλ ην ρέξη ηνπο γηα λα 
απαληήζνπλ, ρσξίο λα «πεηάγνληαη», ηφηε ηα παηδηά κε καζεζηαθά θελά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπλ ηε λέα γλψζε 
πην επνηθνδνκεηηθά.  

Ζ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο απνδεηθλχεη φηη ε κέζνδνο πνπ πξνθξίλεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε καζεζηαθά θελά αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο είλαη ε εξεπλεηηθή-
νκαδηθή, θαηά ηελ νπνία, ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ ζπκβάιιεη ζην λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηε λέα γλψζε ε 
νπνία ζα αθνινπζήζεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο απαληήζεηο ζηηο 
εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ.  

Γη‘ απηφ, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ δηδάζθνληνο πξέπεη λα είλαη ε ελζάξξπλζε θαη ε απνδνρή απέλαληη ζην/ζηε 
καζεηή/ηξηα θαη λα πξνζθέξεη θίλεηξα κάζεζεο κέζα απφ έλα ελδηαθέξνλ κάζεκα, θαηάιιειν γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 
καζεηή κε καζεζηαθά θελά. Θα κπνξεί, έηζη, ην παηδί κέζα απφ έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ηελ θαηάιιειε 
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εθπαίδεπζε λα δεη ηνπο θφπνπο ηνπ λα ακείβνληαη, λα πξννδεχζεη, λα ελζσκαησζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη, ζην 

κέιινλ, λα εληαρζεί νκαιά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ θνηλσλία θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπ. 

Σν πξφβιεκα, φκσο, ηεο θαηαλφεζεο ηεο Ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά κε καζεζηαθά θελά δελ ιχλεηαη κφλνλ κε ηηο παξαπάλσ 
ηερληθέο, επεηδή ζπρλά, δελ μέξνπλ πψο λα ιεηηνπξγήζνπλ ψζηε λα θάλνπλ θηήκα ηνπο ηε λέα γλψζε, λα θξίλνπλ θαη λα 
απνκλεκνλεχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. πλήζσο, μεθηλνχλ ην δηάβαζκα ρσξίο ζρεδηαζκφ ή πξνεηνηκαζία θαη ε 
πξνζνρή ηνπο απνζπάηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο, ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα πξνθέξνπλ ζσζηά, ράλνληαο ην λφεκα 
νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ, ελψ δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ ηα θχξηα ζεκεία ηνπ, θαη, ηαπηφρξνλα, ζπαηαινχλ ηελ ελέξγεηά 
ηνπο ζε αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο.  

Έλαο/κηα καζεηήο/ηξηα κε δπζθνιίεο απνζηήζηζεο θαη απνκλεκφλεπζεο, κε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη ρσξίο αληνρέο ζην 

δηάβαζκα ή ζηε κειέηε γηα αξθεηή ψξα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν δηαβάζκαηνο θαη κειέηεο.Γη‘ απηφ, ζα 
πξέπεη πξψηα λα αληηιεθζεί ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ καζήκαηνο γχξσ απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ρηίζεη ηελ γλψζε ηνπ θαη κε 
ηελ νπνία ζπλδέεηαη φ ηη ζα κάζεη ζηελ πνξεία. 

Έπεηηα, μεθηλψληαο απφ ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο έρεη, ήδε, απνθηήζεη απφ πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ζα πξνζπαζήζεη 
λα θηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο. Θα πξέπεη θάζε έλλνηα πνπ δηαβάδεη λα ηελ αλαιχεη θαη λα ηελ απεηθνλίδεη 
ζην κπαιφ ηνπ (δεκηνπξγία νπηηθψλ εηθφλσλ) κε φπνηνλ ηξφπν απηφο δηεπθνιχλεηαη. Σν πην δχζθνιν ζηάδην γηα έλαλ καζεηή 
κε καζεζηαθά θελά είλαη λα κπνξέζεη λα απνδψζεη ηε λέα γλψζε κε έλλνηεο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ζα πξέπεη λα 
μαλαδηαβάζεη απφ ηελ αξρή ην κάζεκα θαη λα πξνζπαζήζεη λα βξεη κέζα απφ ην εγρεηξίδην πψο πεξηγξάθεη απηφ ηηο έλλνηεο 
θαη πνηεο ηδέεο ρξεζηκνπνηεί. 

ζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επηηπρή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζε καζεηέο κε καζεζηαθά θελά, πξηλ ν/ε 
εθπαηδεπηηθφο ηηο επηιέμεη θαη ηηο εθαξκφζεη, είλαη απαξαίηεην αξρηθά λα πξνζδηνξίζεη πψο, πφηε θαη γηαηί ην παηδί είλαη 
απξφζεθην ή παξνξκεηηθφ θαη λα αμηνινγήζεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη 
λα επηιέμεη δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλνδεχνληαη κε επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ αθαδεκατθή 
δηδαζθαιία, κε παξεκβάζεηο κεηαβνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία θαη αλάινγεο θαη απνηειεζκαηηθέο 
γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πξνζαξκνγέο ζηελ ηάμε, ψζηε λα θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Αθνινπζεί ε εμέηαζε-ζχλδεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ε επεμήγεζε φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη ζην ηέινο ηνπ 
καζήκαηνο λα γλσξίδνπλ βαζηθά ζεκεία ηεο λέαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Έπεηαη ε αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ θαη ζηε κέζνδν εξγαζίαο (αηνκηθή ή νκαδηθή), ελψ απινπνηνχληαη δπζλφεηα ζεκεία ηνπ εγρεηξηδίνπ, φπσο 
ηδενινγία, θξάηνο, εθθιεζία, θφκκα. 

Δπεηδή νη καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθά θελά δπζθνιεχνληαη ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ 
απηήλ ηε δεμηφηεηα, πξνηείλεηαη ζε θάζε ζρέδην δηδαζθαιίαο λα πξνβιέπεηαη έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε ζησπεξή 
αλάγλσζε ελφο ηκήκαηνο ηεο λέαο ελφηεηαο.  

Αθφκε, ε επηζήκαλζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ησλ φξσλ πνπ πξέπεη λα ζπγθξαηεζνχλ σο γλψζε κπνξεί λα ηνπο θαηεπζχλεη ζηα 
ζεκεία πνπ πξέπεη λα εζηηάζνπλ, ελψ ε ηξνπνπνίεζε θαη δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ πεξηνξίδνπλ ην άγρνο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ κε καζεζηαθά θελά θαη, παξάιιεια, ηνπο/ηηο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα απνδείμνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, απνθεχγνληαη ηα καθξνζθειή θείκελα ζηελ δηαηχπσζε πξνβιεκάησλ ή επεμεγήζεσλ θαη δελ απαηηνχληαη 
κεγάιεο ιεθηηθέο απαληήζεηο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. 

Απαξαίηεηε είλαη, επίζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ παηδηψλ, ηεο 
γξακκήο δηήγεζεο γεγνλφησλ (Timeline), ησλ ελλνηνινγηθψλ θαη γλσζηηθψλ ραξηψλ, δηαγξακκάησλ θαη ζεκεηψζεσλ, ε 
δηαλνκή ελφο θχιινπ εξγαζηψλ, ζην νπνίν θαζεκεξηλά θαηαγξάθνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη ζην/ζηε 
καζεηή/ηξηα γηα ην ζπίηη, νη πξφζζεηεο θαη ζπλερείο νδεγίεο, επεηδή ηα παηδηά κε καζεζηαθά θελά ζπρλά ηηο μερλνχλ, ηα 
παξαδείγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαζηάζεηο πνπ απαληψληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (π.ρ. 
ππνινγηζηέο, δηαθάλεηεο κε ρξψκαηα, αθνπζηηθά κέζα), νη αζθήζεηο αληηζηνίρεζεο θαη ε πξφβιεςε επαξθνχο ρξφλνπ γηα λα 

απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο θαη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εξγαζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη νη δηδάζθνληεο/νπζεο λα ιακβάλνπλ ππ‘ φςηλ ηνπο φηη ζεκαζία έρεη ε πνηφηεηα θαη φρη ε 
πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη γηα ην ζπίηη θαη λα γλσξίδνπλ φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθά θελά αληηκεησπίδνπλ 
δπζθνιίεο ζην λα αμηνινγήζνπλ έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο, λα ην θαηαηάμνπλ ζε έλα πιαίζην, φηη θαηέρνπλ πεξηνξηζκέλν 
ιεμηιφγην θαη φηη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα εκπεδψζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη λα ηηο 
ελζσκαηψλνπλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ (Απγέξε 2016, 69).  

Αμηνιφγεζε καζεηψλ/ηξηψλ κε καζεζηαθΪ θελΪ 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο κε καζεζηαθά θελά, νη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη, 
θπξίσο, ε πξνθνξηθή εμέηαζε ρσξίο λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο. Οη εξσηήζεηο πνιιαπιήο 
επηινγήο, νη θιεηζηέο εξσηήζεηο (ζσζηφ – ιάζνο) θαη ε εμέηαζε ησλ εξσηήζεσλ θαηαλφεζεο ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη 
θαιχηεξα λα γίλνληαη ζε κνξθή ζπδήηεζεο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, είλαη ζεκαληηθφ ν/ε 
δηδάζθσλ/νπζα λα πεξηνξίζεη φζν ην δπλαηφλ ηηο εξσηήζεηο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη αλάπηπμε ή θάπνηνπ είδνπο απνζηήζηζε. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα δεηεζεί λα απαληεζνχλ γξαπηψο θαη γηα ηελ θαιχηεξε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαιφ είλαη λα 
ζπζηήλεηαη ζην/ζηε καζεηή/ηξηα πξψηα ε πξνθνξηθή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο, κεηά ε θαηαγξαθή ζε έλα πξφρεηξν ησλ 
ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ηέινο ε θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δφκεζε αθνινπζψληαο ηνπο εμήο άμνλεο: ρξφλνο- ρψξνο- πξφζσπα- 
δξάζε- απνηειέζκαηα, εθφζνλ, βέβαηα, απηά δεηνχληαη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζηεξίμεη νπζηαζηηθά ηα παηδηά κε 
καζεζηαθά θελά κε ηα αθφινπζα βήκαηα: κε βάζε ην εκεξήζην πξφγξακκα, ειέγρεη αλ έρεη ζεκεηψζεη ηα βηβιία θαη ηνλ 
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εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη, αλ έρεη γξάςεη ζε μερσξηζηφ ηεηξάδην γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εηνηκάζεη θαη δίλεη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο - αζθήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, θξνληίδνληαο πάληα λα 
ηνλ βνεζά λα αμηνινγεί ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ θαη λα ξπζκίδεη ην ρξφλν νινθιήξσζήο ηνπο. Αλαθεθαιαηψλνληαο, φινη νη 
καζεηέο/ηξηεο θαη ηδηαίηεξα νη καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθά θελά ρξεηάδνληαη επθαηξίεο γηα λα εθθέξνπλ άπνςε, λα 
ζπδεηνχλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο. Απηφ φρη κφλν ηνλψλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, αιιά έρεη θαη 
ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνινγνχλ γεγνλφηα, λα θξίλνπλ, λα ζπκπεξαίλνπλ, λα ηεθκεξηψλνπλ. 

Παξνπζέαζε ηνπ ζρεδένπ δηδαζθαιέαο 

ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηεί έλα ζρέδην καζήκαηνο  πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο καζεηψλ κε καζεζηαθά θελά, ην νπνίν 
πξνέξρεηαη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο Γ  ́Γπκλαζίνπ θαη απφ ην θεθάιαην 6, ελφηεηα 29 
Οη Βαιθαληθνί πφιεκνη.  

Πξηλ αξρίζεη ε παξνπζίαζε ηεο λέαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, φπσο πξέπεη ζε θάζε κάζεκα λα γίλεηαη, γλσζηνπνηνχληαη κε 
ζαθήλεηα ζε φινπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ν ζθνπφο θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε 
ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο λέαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα, ν ζθνπφο είλαη λα θαηαλνήζνπλ φινη νη καζεηέο/ηξηεο θαη εθείλνη/εο κε καζεζηαθά 
θελά ην ζθνπφ ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε ψζηε λα εμεγήζνπλ ηηο 
ζπκκαρίεο πνπ είραλ ζπκθσλεζεί θαη ηελ εκπινθή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη: Να κάζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηα θχξηα γεγνλφηα, πνηεο ρψξεο είραλ εκπιαθεί θαη γηαηί θαη ηα 
απνηειέζκαηα γηα ηελ Διιάδα, δειαδή, ηηο κεηαβνιέο απφ ηηο ειιεληθέο λίθεο ζηελ έθηαζε, ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ θνηλσλία 
ηεο ρψξαο. Δπίζεο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε λέσλ ινγηζκηθψλ θαη, λα αλαπηχμνπλ πλεχκα θαη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, 
επηθνηλσλίαο θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, λα παξαηεξνχλ θαη λα ζπκπεξαίλνπλ, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αλαιπηηθή θαη ηελ 
ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα. 

Γηδαζθαιέα 

Ζ αθφξκεζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο κπνξεί λα μεθηλήζεη κε ηελ αλάγλσζε ηνπ απνζπάζκαηνο απφ ηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα (28): «Ο Βεληδέινο αζρνιήζεθε κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ … επεηδή εθηηκνχζε 
φηη ε Διιάδα ζχληνκα ζα έπξεπε λα πάξεη κέξνο ζε πφιεκν γηα λα επηηχρεη ηνπο εζληθνχο ηεο ζηφρνπο». Βνεζεηηθή είλαη ζην 

ζεκείν απηφ ε ζχγθξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ράξηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ζηνλ νπνίν φινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο θαη, θπξίσο, 
φζνη έρνπλ καζεζηαθά θελά κπνξνχλ λα δνπλ πνηα έζλε πεξηιάκβαλε ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ηηο παξακνλέο ησλ 
Βαιθαληθψλ πνιέκσλ κε έλα ζχγρξνλν πνιηηηθφ ράξηε ησλ Βαιθαλίσλ. Μεηά ηελ παξαηήξεζε ησλ δχν ραξηψλ, ηα παηδηά 
κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε δχν-ηξεηο εξσηήζεηο, φπσο πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηα Βαιθάληα πξηλ ηνπο Βαιθαληθνχο 
πνιέκνπο. πνηα πεξηνρή νλνκάδεηαη ζήκεξα Βαιθάληα θαη πνηεο ρψξεο πεξηιακβάλνληαη ζ‘ απηά. 

Μ‘ απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα, ηα παηδηά κε καζεζηαθά θελά ζα κπνξέζνπλ λα ζπλδέζνπλ ηα πξνεγνχκελα γεγνλφηα 
θαη ηηο δηπισκαηηθέο θαη πνιηηηθέο θηλήζεηο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κε απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ελφηεηα 29.  

Πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία θαιφ είλαη λα δηαλεκεζεί ζε φινπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο έλα πεξέγξακκα θαζνδάγεζεο κε 

θελΪ, ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλνπλ, θαηά ηε ξνή ηεο αθήγεζεο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζρεδηάγξακκα πνπ ζα δηαλεκεζεί ζηνπο καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθά θελά κπνξεί λα είλαη ειαθξψο 
δηαθνξνπνηεκέλν θαη λα πεξηιακβάλεη ηηο θεληξηθΫο ηδΫεο θαη ηηο Ϋλλνηεο-θιεηδηΪ, ην πνηνο, ην πνχ, ην πφηε θαη ην 

γηαηέ, ψζηε λα βνεζεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο λΫαο γλψζεο. 

Ζ αθάγεζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ζαθήλεηα θαη ζπληνκία. Ζ αθήγεζε είλαη ν ηζηφο πνπ ζπλέρεη ηε 
δηδαθηηθή δηαδηθαζία, απαξαίηεηε αιιά φρη αλεμάξηεηε απφ ηα ππφινηπα δηδαθηηθά εξγαιεία (ράξηεο, εηθαζηηθά θαη γξαπηά 
παξαζέκαηα, γισζζάξην ηζηνξηθψλ φξσλ, δηάινγνο κε ηνπο καζεηέο θηι), ηα νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια. 

Γηα ηελ εκπέδσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαινχληαη λα αθνκνηψζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθά θελά θαη πξηλ απφ ην 
ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξηζκέλεο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο κειέηεο γηα ην κάζεκα, φπσο νη 
θαξηέιεο, ζηε κηα πιεπξά ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη νη φξνη νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 
θαηαλνήζνπλ ην ηζηνξηθφ γεγνλφο, θαη ζηελ άιιε πιεπξά ε απάληεζε ή νη θαξηέιεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά θαινχληαη λα 
θαηαγξάςνπλ απφ ηε κηα πιεπξά ηα αίηηα θαη απφ ηελ άιιε ηηο πξνθάζεηο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ. Οη αζθήζεηο απηή 
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη απφ έλα δεπγάξη καζεηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο ζα ππνβάιιεη ηελ εξψηεζε θαη ν άιινο ζα 
απαληά. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ξφινη ζα ελαιιάζζνληαη. 

Άιιε ηερληθή είλαη νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηεο ελφηεηαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζχλζεζεο ησλ 

απαληήζεσλ θαη ηελ αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε θαη νη αζθήζεηο αληηζηνίρεζεο. 

Ο ρΪξηεο ηεο ηζηνξέαο, ζηνλ νπνίν δίλνληαη ε επνρή, ν ηφπνο, νη πξσηαγσληζηέο, ην πξφβιεκα, ν ζηφρνο, ηα γεγνλφηα θαη 
ην απνηέιεζκα θαη ν ρΪξηεο ηεο θξηηηθάο ζθΫςεο, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα γεγνλφηα, ε θεληξηθή ηδέα, ηα 
ζπκπεξάζκαηα θαη ε αλαγσγή ζε ζχγρξνλα γεγνλφηα θαη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηα Βαιθάληα βνεζνχλ, επίζεο, πνιχ ηα 
παηδηά κε καζεζηαθά θελά λα εκπεδψζνπλ ηε λέα γλψζε. 
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Δπεηδή ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθά θελά δηαζπάηαη εχθνια απφ ηε 

ζπλερή θαη κνλφηνλε αθήγεζε, πξνηείλεηαη απηή λα δηαθνπεί ζε θάπνην ζεκείν θαη λα αλαιάβνπλ ηα παηδηά κηα ζχληνκε 
δξακαηνπνίεζε, κε αθνξκή ηελ πεγή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελφηεηα θαη είλαη ην δηάγγεικα ηεο 5εο Οθησβξίνπ ηνπ 1912, 
κε ην νπνίν ν βαζηιηάο Γεψξγηνο θήξπμε ηνλ Α΄ Βαιθαληθφ πφιεκν. Γχν παηδηά εθ ησλ νπνίσλ ην έλα παξνπζηάδεη 
καζεζηαθά θελά ζε ξφινπο δεκνζηνγξάθσλ αληίπαισλ πνιηηηθά εθεκεξίδσλ ζα ζρνιηάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηα Βαιθάληα, 
ζπλέπεηα ηεο νπνίαο ήηαλ ην δηάγγεικα. 

ην ηέινο ηεο αθήγεζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζεί ε πξψηε εξψηεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαζψο θαη ν ζηξαηησηηθφο 
ράξηεο ηεο επνρήο ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ, ζηνλ νπνίν ηα παηδηά κε καζεζηαθά θελά ζα θιεζνχλ λα κειεηήζνπλ ηελ 
πνξεία ησλ ζεξβηθψλ θαη βνπιγαξηθψλ ζηξαηεπκάησλ κε ηηο πφιεηο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ θαηέιαβαλ, θαζψο θαη ηελ πνξεία 

ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ κέρξη ηε Θεζζαινλίθε.   

ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο κπνξεί λα αλαηεζεί ζηα παηδηά εξγαζία γηα ην ζπίηη, δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο σο πξνο ηελ 
θαηαλφεζε ή σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη κηα δξαζηεξηφηεηα ηππηθνχ επηπέδνπ θαη ζε επφκελν επίπεδν πξνζαξκφδεη πξνο ηα πάλσ ή 
πξνο ηα θάησ. Δλδέρεηαη δε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο λα είλαη ίδηεο ή ειάρηζηα δηαθνξνπνηεκέλεο (Μνπηαβειήο 2017, 86). 
Γηα παξάδεηγκα:  

Υακειφ επίπεδν (γηα ηα παηδηά κε καζεζηαθά θελά):  Ση θέξδηζε ε Διιάδα απφ ην Β  ́Βαιθαληθφ πφιεκν; 

Σππηθφ επίπεδν: Πνηεο εθθξεκφηεηεο άθεζε άιπηεο ε ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ ηνπ Μαΐνπ 1913;  

Τςειφηεξν επίπεδν: Με βάζε ηελ πεγή 2, ζρνιηάζηε ην ξφιν ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο. 

Αλ ν ζρεδηαζκφο ηεο εηάζηαο πνξεέαο ηεο χιεο ην επηηξΫπεη, κπνξεέ λα γέλεη επΫθηαζε ηνπ ζρεδένπ δηδαζθαιέαο θαηΪ 

ηξεηο ψξεο θαη λα δηαλεκεζεέ Ϋλα θχιιν εξγαζέαο, ζηηο εξσηάζεηο ηνπ νπνένπ νη καζεηΫο/ηξηεο ζα απαληάζνπλ 

εξγαδφκελνη/εο ζε αλνκνηνγελεέο νκΪδεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ ε ζπκκεηνρά φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη, θπξέσο, 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε καζεζηαθΪ θελΪ θαη κε ηε βνάζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη ηα παηδηΪ ζα ζπλεζέζνπλ ζηε 

ζπλεξγαζέα, ζηε ιάςε απνθΪζεσλ απφ θνηλνχ γηα ηηο ζσζηΫο θαη νινθιεξσκΫλεο απαληάζεηο, θαζψο θαη ηελ 

αμηνπνέεζε ησλ  Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξέαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) 

Οη εξγαζέεο ηνπ θχιινπ εξγαζέαο πξΫπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζηφρνπο (γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ) πνπ έρεη ζέζεη 
ν/ε εθπαηδεπηηθφο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο κπνξεί λα αθνξνχλ ηε ζπγθέληξσζε 
πιεξνθνξηψλ γηα έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο (γλψζεηο), ηελ εμάζθεζε ζηελ θξηηηθή «αλάγλσζε» ηζηνξηθήο πεγήο, κε βάζε 
ζρεηηθφ πίλαθα πνπ ζα δνζεί (δεμηφηεηα), ηε δεκηνπξγία-παξαγσγή ελφο «θεηκέλνπ», ηα νπνίν κπνξεί λα είλαη γισζζηθφ είηε 
κηα δσγξαθηά, έλα θνιιάδ, κηα πξνβνιή παξνπζίαζε θ.ι.π., ηε ζχγθξηζε κε αλάινγν γεγνλφο ζηε ζχγρξνλε επνρή – 
ζπζρέηηζε κε ην εδψ θαη ηψξα ησλ καζεηψλ (ζηάζε).  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ απαηηνχληαη δχν (2) δηδαθηηθέο ψξεο 
θαη κία (1) ψξα γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 

Πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο-εξσηάζεηο γηα θχιιν εξγαζέαο 

Α. Πινεγεζείηε ζηηο ζειίδεο  

http://home.arcor.de/ar2570306953/xatzipanag.htm   ,http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE
%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%C
E%BF%CE%B9, http://el.wikipedia.org/wiki/Βαιθαληθνί_Πφιεκνηθαηhttp://www.istoria.gr/dec03/content04.htm 

Υξεζηκνπνηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαηε θαη απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

1.Πνηεο ήηαλ νη αθνξκέο θαη πνηεο νη αηηίεο ηνπ Α  ́θαη Β  ́Βαιθαληθνχ πνιέκνπ; 

2.Πνηνη ήηαλ νη ζχκκαρνη θαη πνηνη νη αληίπαινη ζηνλ Α  ́θαη Β  ́Βαιθαληθφ πφιεκν; 

3.Πνηα ήηαλ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ Α΄  θαη Β  ́Βαιθαληθνχ πνιέκνπ; 

5.Τπάξρεη θάπνην γεγνλφο απηήο ηεο πεξηφδνπ πνπ ζαο ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα; 

Β. Μεηαβείηε ζηηο δηεπζχλζεηο: 

α) http://www.cdsee.org/pdf/WorkBook3_gr.pdf  ζηηο ζει. 111- 112. 

β) http://www.e-yliko.gr/htmls/istoria/maps/fimapsn8.aspx 

γδε) http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/maps/index.htm  (ζα κεηαβείηε ζην ε εδαθηθή επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ 
θξάηνπο, 1832-1947 – δπλακηθή κνξθή θαη ε ρεξζφλεζνο ηνπ Αίκνπ κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο) 

Βξείηε ηνπο ράξηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη κειεηήζηε ηνπο. ηε ζπλέρεηα, γξάςηε έλα θείκελν κε ηε 
κνξθή άξζξνπ (200 πεξίπνπ ιέμεσλ) πνπ λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα πψο αιιάδνπλ ηα ζχλνξα ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ. 
ρνιηάζηε ηδηαίηεξα ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο. 
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Γ. Πεγαίλεηε ζηηο δηεπζχλζεηο: 

http://www.google.gr  , αλαδεηήζηε «ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΗ ΠΟΛΔΜΟΗ» θαη επηιέμηε «Απνηειέζκαηα εηθφλσλ γηα 
ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΗ ΠΟΛΔΜΟΗ»   

http://www.army.gr/default.php?pname=BalkanikoiPolemoi&la=1 θαη αλαδεηήζηε θσηνγξαθίεο απφ ηνπο Βαιθαληθνχο 
πνιέκνπο 

http://history08.wordpress.com  επηιέμηε Διιάδα θαη δηαβάζηε ηελ επηζηνιή ηνπ Ηππνθξάηε Παπαβαζηιείνπ ζηε ζχδπγφ ηνπ. 

Υξεζηκνπνηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

Πνηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηελ επηζηνιή θαη ηηο θσηνγξαθίεο γηα ηα κέζα, ηνλ νπιηζκφ θαη ηηο 
ζπλζήθεο πνπ πνιεκνχζαλ εθείλε ηελ επνρή; 

Ή  

Χο αληαπνθξηηέο – θσηνγξάθνη ζην κέησπν είζηε ζπλερψο κάξηπξεο ζηηο κάρεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Γξάςηε κηα 
αληαπφθξηζε γηα ηελ εθεκεξίδα ζαο πεξηγξάθνληαο ηηο ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ, ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ 
θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ απειεπζεξψζεθαλ απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. 

Γ. Δπηζθεθζείηε ηηο δηεπζχλζεηο: 

http://www.google.gr, αλαδεηήζηε «Βαιθαληθνί πφιεκνη» θαη επηιέμηε «Απνηειέζκαηα εηθφλσλ γηα Βαιθαληθνχο 
πνιέκνπο»  

http://www.parliament.gr/1912/html/ex3page1.html Βξείηε θσηνγξαθίεο θαξηψλ θαη αθίζεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο 
Βαιθαληθνχο πνιέκνπο. 

Φηηάμηε έλα θνιάδ κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ επηιέμαηε, ην νπνίν λα απνδίδεη θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο ησλ Βαιθαληθψλ 
πνιέκσλ. 

Παξνπζέαζε εξγαζηψλ - Αμηνιφγεζε 

Σελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ απφ κέιε ηεο θάζε νκάδαο, αλάκεζα ζηα νπνία θαη 
παηδηά κε καζεζηαθά θελά. Παξάιιεια, νη νκάδεο αληαιιάζζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηνπο 
πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ην αλ ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο εξγαζίαο δηεπθφιπλε ηελ απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο, αλ ελίζρπζε 

ηε δηεξεπλεηηθή, νκαδηθή θαη ελεξγεηηθή κάζεζε, αλ νη Σ.Π.Δ. (ππεξκέζα, δηθηπαθέο ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 
αλνηθηνχ ηχπνπ) αμηνπνηήζεθαλ, έηζη ψζηε λα είλαη επθνιφηεξεο νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

Αθφκε, ζπδεηνχλ γηα ην αλ ν ηξφπνο εξγαζίαο πνπ επηιέρζεθε παξείρε πξφβιεςε ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα, 
αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο ηάζεο ησλ παηδηψλ γηα δηεξεχλεζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα, αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο 
κφλν δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ δσήο, ε παξνρή επθαηξηψλ γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ/ηξηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 
ηάμεο. 

Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο πνπ παξνπζηάζηεθε απνηειεί πξφηαζε δηδαζθαιίαο θαη γη‘ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ 
εθ ησλ πξνηέξσλ νη ελδερφκελεο δπζθνιίεο θαη ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. Θα ήηαλ νπσζδήπνηε, πνιχ πην ρξήζηκν έλα ζελάξην πνπ ζα είρε εθαξκνζηεί ζηε ηάμε θαη ζα είρε ζρφιηα 
πνπ ζα αθνξνχζαλ ηφζν ζηα ζεηηθά ηνπ ζεκεία φζν θαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ. 

Γηδαθηηθφ πιηθφ  

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Ηζηνξίαο, ηζηνξηθέο πεγέο, ράξηεο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο θαη πεγέο απφ ην 

δηαδίθηπν. 

Μεζνδνινγέα  

Ζ άκεζε δηδαζθαιία κε αλαθνξέο ζην κνληέιν ελεκέξσζεο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο δηδαζθαιίαο,  ε δηεξεπλεηηθά 

αλαθαιππηηθά κΪζεζε, ε αλΪπηπμε θξηηηθάο θαη δεκηνπξγηθάο ζθΫςεο, ε νκαδηθά-ζπλεξγαηηθά κΫζνδνο. 

ΔπΫθηαζε ηνπ ζρεδένπ δηδαζθαιέαο 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ Google Earth γηα λα εληνπίζνπλ πάλσ ζην ράξηε ηα Βαιθάληα θαη 
πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε κάρεο ή άιια γεγνλφηα ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ. Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Centennia, λα επηζθεθζνχλ δηαδηθηπαθά ή επί ηφπνπ ηνπνζεζίεο ηεο Διιάδαο ζηηο νπνίεο έγηλαλ κάρεο ή 
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Μνπζεία ηεο πεξηνρήο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

Βαιθαληθνχο πνιέκνπο. 

πκπεξΪζκαηα  

Σα παηδηά κε καζεζηαθά θελά, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, κπνξνχλ, κε θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην 
δηδαζθαιίαο λα θαηαλνήζνπλ ηε λέα γλψζε θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή θαη ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε. Απφθεηηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο, αθνχ αμηνινγήζεη ηηο αδπλακίεο απηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, λα αμηνπνηήζεη ηα κέζα 
πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη ην δηαηηζέκελν ρξφλν.  

Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο ην νπνίν πξνηάζεθε έρεη ζθνπφ λα επηηχρεη ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε καζεζηαθά 
θελά απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ έγηλε έηζη ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα φια ηα παηδηά ηεο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ αιιά θαη γηα ηα παηδηά κε καζεζηαθά θελά, ησλ νπνίσλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή θηινδνμεί λα ειθχζεη. 
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ρνιηθφο Κάπνο: Έλα ρξάζηκν εξγαιεέν γηα ηε πκπεξηιεπηηθά 
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School Garden: A useful tool for Inclusive Education 

Γεσξγέα ΣνπΪιε, Γεσπφλνο Δηδηθήο Αγσγήο, Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
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Georgia Topali, Special Education Agriculturalist, Hellenic Ministry of Education, Research and Religions, 

gogotop@hotmail.com 

Abstract: 

In recent years, the correlation of Environmental Education with Special and Inclusive Education has begun to develop in Greece. Besides, 

these two educational sources share similar targeting that has to do with accepting diversity, respecting of others and preparing students for 

autonomous life and action in an inclusive society. In this context, an Environmental Education practice that could be particularly useful for 

Inclusive Education is the creation of School Gardens, where all students (with or without Special Educational Needs) could engage 

themselves in relative activities. Unfortunately, School Garden is not a widespread practice in Greek Education. However, it seems that 

School Gardens could offer multiple benefits to all students. Therefore, Greek state could consider the incorporation of that practice into 

Greek educational system. A School Garden is a Garden for All. 

Keywords: 
Inclusive Education, Environmental Education, School Garden, Students with Special Educational Needs or Disability 

Πεξέιεςε: 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα ν ζπζρεηηζκφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Δηδηθή Αγσγή. 

Άιισζηε, νη δχν απηέο εθπαηδεπηηθέο πεγέο κνηξάδνληαη παξφκνηα ζηφρεπζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ην 

ζεβαζκφ πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα απηφλνκε δσή θαη δξάζε ζε κηα ζπκπεξηιεπηηθή θνηλσλία. ην 

πιαίζην απηφ, κηα πξαθηηθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ππεξεηήζεη ηδηαίηεξα θαη ηελ πκπεξηιεπηηθή 

Δθπαίδεπζε είλαη ε δεκηνπξγία ρνιηθψλ Κήπσλ θαη ε θνηλή δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ καζεηψλ (κε ή ρσξίο Αλαπεξία ή Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο) ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γπζηπρψο, ν ρνιηθφο Κήπνο δελ απνηειεί δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ε δεκηνπξγία ρνιηθψλ Κήπσλ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε ειιεληθή πνιηηεία ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Ο 

ρνιηθφο Κήπνο είλαη Κήπνο γηα φινπο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: 
πκπεξίιεςε, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ρνιηθφο Κήπνο, Μαζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ή Αλαπεξία.  

Α. Introduction  

It is a fact that modern people have chosen a way of life based on the living in urban centers. That condition though has 
created a very large gap between people and nature, which is an extremely negative condition especially for the youth. This is 
why modern environmental education points out the necessity for a reconnection between urbanism and the ways of natural 
life. As a matter of fact, current researches have shown that there is a variety of benefits when the inhabitants of cities 

establish a contact with nature, which have to do mainly with the enhancement of their health and of their quality of life 
(Σζεβξέλε&Ξαλζφπνπινο, 2015). Thus, the first touch between people and nature should take place during school years. At 
this point, the role of the educational system is crucial since it has to adopt policies and initiatives in order to promote the 
value of nature among young students and make extensive use of it in educational practices. This would make students 
susceptible to natural life not only within school walls, but also in their daily lives. And it has been proved that a good 
relationship between child and nature contributes to its smooth corporal, emotional and mental development, to the reduction 
of stress, to the development of cognitive skills and to the creation of environmental consciousness and affection for the 
natural world (fauna and flora) (Σζεβξέλε & Ξαλζφπνπινο, 2016). 

What happens though when Environmental Education (E.E.) meets with Inclusive Education (I.E.) and with students with 
Special Educational Needs (S.E.N.)? That question rises especially within the frames of the Greek educational reality where 
these two educational aspects are not usually related with one another. In that frame, this essay focuses on the potential 
relationship between E.E. and S.E.N. Field of research is the idea of School Garden (S.G.), which is a practice that recently 
has started to be part of environmental programs in schools of Greece. 
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Β. Environmental and Inclusive Education 

Before analyzing the correlation between E.E. and I.E., it could be useful to provide a brief definition of what each of these 
two educational braches implies. E.E. as policy and practice aims to familiarize the groups of students with the natural and 
cultural environment. To succeed in that aim, E.E. focuses in the promotion of understanding of environmental values and 
ecosystems, while establishing responsible students and future responsible citizens with environmental consciousness and 

respect for nature. A school system with environmental orientation aims to connect the school with the broader natural 
environment since school could play an important role in providing a thorough knowledge of the environment and in shaping 
positive environmental attitudes. It could not be an exaggeration if we suggest that an educational system with environmental 
mentality creates the premises for environmental protection and social advancement (Archie, 2003).   

On the other hand, I.E. could be defined as the deliberate official educational policy that concerns the demand for equality, 
participation and social justice for all students presupposing their acceptance regardless their diversity. I.E. is applied to 
Students with Disability (S.w.D.) or/and with S.E.N., that is to students that present a ―difference (physical or mental)‖ which 
makes it difficult for them to keep up with the rest of their classmates. The educational system should provide the conditions 

for the acceptance of these students who deserve equal treatment in order to practice their rights as human beings capable to 
contribute on equal terms to the school community (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). 

The correlation between E.E. and I.E. is not common in Greek reality and many questions arise throughout the years about 
the relationship between these two areas of education and the learning outcomes of this correlation (Ληαξάθνπ, 2002). 
Fortunately, that condition has started to change in recent years. Generally speaking, E.E. is considered to offer significant 
opportunities for students with S.E.N for constructive learning and active participation. This goal is achieved through 
activities and programs that achieve social and school integration, but also eagerness to take active part in social and 
educational processes. Therefore, within the framework of the formal school program, I.E. teachers and educators regularly 

carry out environmental activities aimed at transmitting environmental messages (Μπεθηαξίδνπ, 2005).  

It seems that both E.E. and I.E. are effective ways: 

 to develop cooperation between all students. 

 to rise their awareness in matters of natural and cultural heritage. 

 to reconsider preoccupations and stereotypes and to change attitudes. 

 to inspire respect for diversity, self-responsibility and self-esteem. 

 to develop professional abilities. 

Β. Environmental and Inclusive Education 

The idea of a garden within the limits of a school facility dates back in an international level at the beginning of the 19 th 
century. Even in Greece during the 19th and 20th century, the S.G. was an important part of the educational procedure since it 
was part of the preparation of children, who wanted to occupy themselves as adults with agricultural activities. Nonetheless,  
the interest for S.Gs. decreased over the years. That condition has started to change recently. The main cause for that change 
is the transformation of attitudes concerning the organization of the school environment and the facilities that are necessary 
for the educational process. The idea of a main school building with a school-yard made out of cement is considered obsolete 
since it is nothing more than a simplified organization of school-space that responds and serves the teacher-centric way of 
teaching, which limits learning in the classroom. On the other hand, the school-yard under proper organization and the use of 

the appropriate equipment can become a place able to support innovative learning processes and educational activities based 
on the work of students (σηεξνπνχινπ, 2014).  

As a response to these new trends, an issue that has become increasingly common in E.E. programs in Greece is the S.G. It 
has to be noticed that no official directive or instruction coming from the Hellenic Ministry of Culture was issued concerning 
the matter. On the contrary, the idea of a S.G. educational program has emerged from the interest of school communities 
(teachers, students, E.E. Centers). In any case, the main reason for involving a S.G. in an E.E. program is to promote 
experiential teaching, which encourages the student to explore, discover, activate his imagination and creativity and urges 
him to search or create the meaning instead of memorizing information coming from the teacher. Furthermore, according to 
Knobloch (2003, p. 26): experiential learning is ―learning in real-life contexts that involves learners in doing tasks, solving 

problems, or conducting projects‖ where ―real experience, concrete experience, reflective thinking, observational learning, 
abstract conceptualization, risk and responsibility, active experimentation, and teacher-as-facilitator‖ exist.  

It seems that the creation and establishment of a S.G. near the school or primarily in the school-yard could be a very useful 
occasion for all students, since: 

 it enables children to interact with nature. 

 it offers aesthetic pleasure by upgrading the image of school surroundings. 

 it creates better atmospheric conditions for the students and maybe better quality of air. 

 it allows physical activity and thus contributes to the enhancement of student‘s health.  
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 it encourages activities where children have to work together and cooperate with one another in order to achieve the 

desired outcome. 

 it helps students realize that common work is necessary for the common good. Thus, students are susceptible to 

social engagement.  

 it raises awareness in crucial environmental matters as new cultivation methods, necessity for recycling, water 

saving and renewable energy sources. In that frame, students become aware of the idea of sustainable development 
and for its importance for the future societies. 

 it gives student the joy of making, producing, acting and participating. 

 it promotes interdisciplinary learning, since in the S.G. a variety of cognitive subjects could be taught 

(Environmental issues, Intercultural Education, Inclusive Education, Chemistry, Physics, Biology etc.). 

 it gives the opportunity to parents to become a living part of school reality. Parents really feel that the school is 

open to them and therefore they can interact with the students and help the teachers in their tasks. 

 it opens the school to society, especially in the cases where the proper function of the S.G. or the solution to some 

problems require the presence of experts or when a partnership with a local corporation, an institution or a 
university may be established (Blair, 2009; Childs, 2011). 

Β. School Gardens and Inclusive Education 

A fact that is undisputed nowadays is that both in Greece as well as abroad, there is an increase in the number of students that 
present Special Educational Needs or are diagnosed as people with disability. This leads us to the conclusion that 
contemporary education should develop principles, policies and methods not only for providing the necessary help to these 
individual students, but also for accomplishing their total integration in the school environment and later in the society. That 
central idea of inclusion is the key factor behind the organization of modern education under the principle ―one school for a ll 
students‖ (νχιεο, 2008). 

The task of I.E. is not easy, since it demands transformation of mentalities both of the educational system and of the 
individuals involved in that (teachers, parents, classmates). It is obvious that I.E. requires collaborative manners in order  to 
make all students (with or without disability) feel accepted in the school environment and thus develop a steady and 
continuous interaction with one another. A crucial manner to fulfill that goal is to practice various activities and cooperat ive 
methods to ensure social interaction and learning potentials for all. It is certain that through contact and cooperation, the 
school environment could give to all students the opportunity to know one another, to apply their skills and to display their  
personality (Rapp & Arndt, 2012).  

The S.G., as part of E.E., could be considered a serious and effective method for I.E. The participation of students in S.G. 
activities could offer them a number of benefits. Primarily, gardening activities aim at building self-esteem, social contacts 

and self-confidence, while they also offer stay in nature, physical exercise, contact with plant life, personal satisfaction, the 
exercise of intellectual abilities such as memory, situation assessment and problem solving. It seems also that gardening helps 
concentration, the awakening of cognitive functions and the acquisition of new experiences and knowledge. Likewise, 
schools especially in Greece tend to be places with very strict control policies and regulations and few options left for 
student‘s creativity and leisure. The occupation with the S.G. could provide a way out for the students, especially the ones 
with disability, to feel more relaxed and to experience aesthetic pleasure.  

If the above thoughts could prove correct, the students with disability or S.E.N. could profit from a S.G. mentally, physically, 
socially and behaviorally. Gardening is a unique tool that involves the use of living creatures (plants) and thus reflects in  a 

way the growth of the human organism. On the other hand, plants live and depend on the gardener to live. That creates 
feelings of care and sympathy, while plants respond to the care they receive and not to the gardener's mental or physical 
abilities. As a result, the student could perform some important steps towards self-esteem and self-confidence that are 
reinforced by the communication, collaboration and thus interaction with other students. It may also be stressed that 
gardening offers opportunity for physical exercise, which replaces depression with relaxation and anxiety reduction 
(Etherington, 2012). 

C. Conclusion – Proposals 

E.E. should play a very crucial role in the contemporary educational system and contribute to the widespread of the principles 
of I.E. Besides, E.E. and I.E. share common values such as the respect for individual differences, the acceptance of diversity, 
the respect for all people and the preparation for adult life in an inclusive society (Bennett & Gallagher, 2012). E.E. has a  lot 
of tools at its disposal. One of these tools, which is not very popular in Greece, is S.G. That tool could offer to students with 
S.E.N.: 

 personal fulfillment and well-being. 

 a mean to develop relations with other students. 
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 social acceptance. 

 personal and professional integration. 

Unfortunately, since S.G. is not a popular practice in Greece, it is not yet possible to perform statistical research and scientific 
analysis in order to evaluate the actual effectiveness and efficiency of S.G. as a tool in the service of I.E. On the other  hand, 
E.E. has recently started to open itself to I.E. with various initiatives and programs (for example environmental programs 
combining E.E., I.E. and Information and Communication Technology). In the development of that contact, it could be 

proved very useful to promote the idea of the creation of S.Gs, as an environment where all students together, regardless their 
medical, mental or physical condition, could occupy themselves. This is not an easy task, since there could appear a variety 
of problems concerning (for example) the luck of available funds, the change of school curricula or the proper education of 
teachers. Nonetheless, the S.G. seems to have the potentiality to become a very elaborate instrument in the contact of E.E. 
and I.E. for the benefit of all school community and students under the spirit of inclusion. ―One Garden for All‖ could be the 
trademark for that initiative.  
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Ζ ζηνραζηηθνθξηηηθά δηδαζθαιέα πξνσζεέ ηνλ ζηνραζηηθνθξηηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ. Μηα κειΫηε 

ζθηαγξΪθεζεο ηνπ πξνθέι ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ κΫζσ ηνπ 

ζηνραζκνχ. 

The reflective practice as a beneficial process to teacher development and 

effectiveness. An outline study of the effective teacher‘s profile through 

reflection. 

Σζηηηλέδνπ ΥξπζΪλζε, Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  Med ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα θαη ηε ΓηδαζθαιίαTel.6976994731 tsitinidou@hotmail.com 

Tsitinidou Chrysanthi, Primary School Teacher Med Curriculum Development and Instruction in Education 

Abstract: The socio-economic, political and cultural changes that took place during a period of great crisis and aggravation of social 

phenomena, influenced education. The need to adapt to the new reality, introduces the teacher to a refreshed, modern and demanding 

working environment, where technology and multiculturalism make its role in school and social education decisive. The avant -garde teacher 

is activated for the purpose of effective teaching. Reflection and critical thinking are the means of recognizing his values, knowledge and 

perceptions. The teacher‘s new profile changes from a knowledge transmitter to a facilitator of the learning process. His role conquers 

critical thinking through reflection, for effective learning. The reflective teacher makes self-reflection and comprehends the pedagogical 

process with skepticism. As a result, reflective practice can be a beneficial form of professional development of teaching. By gaining a better 

understanding of their own individual teaching styles through reflective practice, teachers can improve their effectiveness in the classroom. 

This study through a bibliographic review, aims to highlight the characteristics of the reflective teacher and his contribution to effective 

learning. 

Keywords: reflective teacher, critical thinking, effectiveness, learning process 

Πεξέιεςε: Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε κηα πεξίνδν κεγάιεο θξίζεο θαη 

φμπλζεο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, επεξέαζαλ ηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα κπεί ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε έλα αλαπιαηζησκέλν, ζχγρξνλν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο φπνπ ε ηερλνινγία θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

θαζηζηνχλ ην ξφιν ηνπ ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή εθπαίδεπζε θαζνξηζηηθφ. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ελεξγνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Ο ζηνραζκφο είλαη ην κέζν ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αμηψλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ. Σν λέν πξνθίι 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεηαβάιιεηαη απφ κεηαδφηε ηεο γλψζεο ζε θαζνδεγεηή θαη δηεπθνιπληή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο ξφινο ηνπ 

θαηαθηά ηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, αλαζηνράδεηαη θαη  

θαηαλνεί ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζθεπηηθηζκφ. Χο απνηέιεζκα, ε ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία εληζρχεη θαη πξνσζεί ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ν ίδηνο αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηηο δηάθνξεο κνξθέο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιί αο ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κε επηηπρία ζηελ ηάμε, σο απνηέιεζκα ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ. Ζ παξνχζα κειέηε, κέζσ βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο, έρεη ζηφρν λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, απνηειεζκαηηθή κάζεζε, δηδαζθαιία  

Δηζαγσγά  

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ 
θαη ε εκθάληζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ αλαηξνπή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ κάζεζεο ζηελ 
θνηλσλία ηεο κάζεζεο θαη γλψζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο, ζπκκεηέρεη ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηδάζθεη. Σα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
δαζθάισλ, νη δηδαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο ιεηηνπξγνχλ σο «πξνζηηζέκελε αμία» ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Laurillard, 2012). Ο εθπαηδεπηηθφο κε ζθνπφ λα εθπιεξψζεη απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπ, 
αμηνινγεί θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηε δξάζε ηνπ δηαξθψο, βξίζθεηαη ζε κηα πνξεία ζηνραζκνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο δξάζεο 
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ηνπ (Ληαθνπνχινπ, 2012). Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, είλαη απαιιαγκέλνο απφ πξνθαηαιήςεηο, είλαη ζθεπηηθηζηήο 

θαη ππεχζπλνο. Κξίλεη πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή πξάμε αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη απνζθνπεί ζηελ θνηλσληθή 
δηθαηνζχλε (Schon, 1983). χκθσλα κε ηελ Ληαθνπνχινπ (2012), ε ηθαλφηεηα αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ζηνραζκνχ 
θαη αλαζηνραζκνχ, είλαη απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ 
a priori θαη κε ηξφπν απφιπην νη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ 
δάζθαιν θαη ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο ραξαθηεξίδεηαη, επέιηθηνο, απζηεξφο, θαη νξγαλσηηθφο, ελψ ν 
ζηνραζηηθνθξηηηθφο ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν αλνηρηφκπαινο. χκθσλα κε ηνλ J.Dewey (1859-1952), ν 
ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο δηέπεηαη απφ ηξία ραξαθηεξηζηηθά, έλα απφ απηά είλαη λα είλαη ―αλνηρηφκπαινο‖, 
αληηκεησπίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο κε ζθεπηηθηζκφ. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο αλαζηνράδεηαη 

θαη απηναμηνινγείηαη, αληηκεησπίδεη φιεο ηηο απφςεηο κε ζθεπηηθηζκφ, ιακβάλεη ππφςε ην ζεζκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην 
κέζα ζην νπνίν δηδάζθεη, αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμή ηνπ ζε κηα ζπλερήο επηκφξθσζε θαη ζπκκεηνρή  θαη πξνζθέξεη έλα 
πνιπηξνπηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Κάηζηθαο, 2016). Ο ζηνραζκφο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
ζπλζεηφηεηαο ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ 
(Ληαθνπνχινπ, 2012). Ο Shon (1987) αλαθέξζεθε ζηε ζχλδεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ, 
κε ην δηαξθή ζηνραζκφ γηα ηηο επηινγέο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί. Απηή ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 
θαιείηαη λα εθηηκήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο. χκθσλα κε ηνλ Mezirow φπσο αλαθέξεηαη 
ζην (Illeris, 2009),  ε αλαδφκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζεσξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε θαη 
αθεηεξία, γηα λα κπνξέζνπλ λα επηηειέζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο θνξείο αιιαγήο. 

1. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Παξαηεξψληαο ηε 
δηδαζθαιία, δεκηνπξγνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνηθίια εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη δηεμαγσγή 

ηεο καζεζηαθήο πξάμεο, απηφ νλνκάδεηαη ζηνραζηηθή δηδαζθαιία θαη αλαθέξεηαη ζηελ ζεσξεηηθή εθηίκεζε θαη εμέηαζε, 
κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ γεγνλφησλ, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Jack, 2016). Πνηθίια εξσηήκαηα 
δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ζηνραζηηθφ εθπαηδεπηηθφ, φπσο «ηη λα θάλσ;» «πψο λα ην θάλσ;», «γηαηί ζπλέβε;», o εθπαηδεπηηθφο 
απνθηά θξηηηθή θαη ζηνραζηηθφηεηα θαη απνθαζίδεη λα ειέγμεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο θαη λα αλαζηνραζηεί πάλσ ζε 
απηέο, αλαπηχζζνληαο λέεο κεζφδνπο, νη νπνίεο ζα σθειήζνπλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ δπλεηηθά ηνπο καζεηέο (Jack , 2016). Ζ 
ζηνραζηηθή δηδαζθαιία πξνηείλεη ηελ εκπεηξία απφ κφλε ηεο αλεπαξθήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, αιιά ε εκπεηξία 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, κπνξνχλ λα δψζνπλ ηζρπξή ψζεζε ζηελ εμέιημε ηνπ ζηνραζηηθν-θξηηηθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ. 

1.1 Σα γλσξίζκαηα ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

χκθσλα κε ηνλ Brookfield (1995), ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, αλαδεηθλχεη ηελ εζηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, επαλεμεηάδεη απηνλφεηα θαη παξαδνρέο, νδεγείηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε, πξνζηδηάδεη κε ηε δηαιεθηηθή 
θχζε ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, αμηνπνηεί θαη αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία θαη αλνίγεη δξφκνπο ζηε κεηακνληέξλα 
επηζηεκνινγία ηεο ζρεηηθφηεηαο, ηεο ακθηζβήηεζεο, ηνπ απξφβιεπηνπ, ηνπ ρανηηθνχ.  

Δλ ζπλερεία νη Zeichner & Liston (1996), αλαθέξνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο απνπεηξάηαη λα δψζεη ιχζε ζε δηιεκκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. πλεηδεηνπνηεκέλνο εθαξκφδεη ην θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην 
πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηδάζθεη, ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, φπσο επίζεο θαη ζηηο αλαδηαξζξψζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζσπηθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία.  

Ο Dewey (1910/1997), κηιψληαο γηα ηε ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε, εμεγεί φηη είλαη ε θξηηηθή ππνςία, φηη αλαδεηψληαο 
πεξηζζφηεξν, είλαη πηζαλφ λα βξεζεί κηα απάληεζε γηα έλα δήηεκα πνπ ελδηαθέξεη. Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζπλίζηαηαη 
ζηελ θαηαλφεζε ελφο ππνηηζέκελνπ απνηειέζκαηνο θαη ζηνλ έιεγρν δηαθφξσλ κεζφδσλ, πξνο αλαδήηεζε λέσλ πιηθψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνπζηνχλ ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα. Αλαθέξεη ηξία ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, λα είλαη ―αλνηρηφκπαινο‖ αληηκεησπίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο κε ζθεπηηθηζκφ, λα δίλεηαη 
νιφςπρα ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα είλαη ππεχζπλνο. Ζ ελεξγή, επίκνλε θαη πξνζεθηηθή ζεψξεζε κηαο ππνηηζέκελεο γλψζεο 
θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, απνηεινχλ κηα ζπλεηδεηή ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε.  

Ο Schon (1983) αλαθέξζεθε ζηε ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε, ε νπνία εκθνξείηαη πξηλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηδαθηηθή 
πξάμε. Πην αλαιπηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο πεηξακαηίδεηαη ζηελ πξάμε, ακθηηαιαληεπφκελνο ζεηηθά θαη αξλεηηθά γηα ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κηα 
αιιαγή ηεο πξάμεο.  Μεηαηξέπεηαη ζε εξεπλεηήο θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ ζεσξία θαη 
ηελ ηερληθή, αιιά, δεκηνπξγεί κηα λέα ζεσξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. ηελ πξψηε κηζή ψξα κε ηνλ καζεηή, ν 
εθπαηδεπηηθφο έρεη ζθηαγξαθήζεη ην ζηηι ηνπ καζεηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ βξεη θάπνην ζηνηρείν, νθείιεη άκεζα λα ην 
πιαηζηψζεη ζηνραζηηθνθξηηηθά θαη εκπεηξηθά ψζηε λα επηζπεχζεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή πξάμε. Ο Schon (1987) 
εμεγεί ηα ηξία κνληέια αλάπηπμεο ηνπ ζηνραζκνχ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, ηελ θαηαλφεζε 
ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ ηάμε, ηνλ ζηνραζκφ ζηα εζηθά δεηήκαηα ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο θαη γεληθφηεξα ηελ επηξξνή ησλ 
ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ.  Αξγφηεξα, ν ίδηνο, ην 1996, εηζήγαγε ηε ζηνραζηηθή δηδαζθαιία σο κηα θξηηηθή 

απηνεθηίκεζε θαη απηναμηνιφγεζε ησλ δαζθάισλ θαη εθαξκφζηεθε ζε παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηα φξηά ηνπο φπσο επίζεο θαη ηε κεηαγλψζε κέζα απφ κία 
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη απηφ είλαη κηα απηνθξηηηθή. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο 
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ηνπο, παξαδέρνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο, φηη ηαπηφρξνλα αθνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη επαλαιακβάλνπλ ελδφκπρα ηε ζπκβνιή θαη 

ζπλεηζθνξά πξνο ηνπο καζεηέο, κε ζθνπφ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε έλα ζηνραζκφ θαη κηα θξηηηθή ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ 
άιισλ. Ο εζσηεξηθφο δηάινγνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ δάζθαιν, απνδεηθλχεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο αλαγλσξίδεη φηη κπνξεί λα 
βξεζεί κηα αλαπάληερε εξψηεζε θαη λα πξέπεη λα αληηδξάζεη άκεζα. Ο δηαινγηθφο εθπαηδεπηηθφο, παξαθνινπζεί ζηνραζηηθά 
ηηο αληηδξάζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπ, δηφηη αλαγλσξίδεη φηη είλαη ιάζνο λα κεηαθέξεη θελά γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο (English, 
2016). Ζ ηθαλφηεηα ηεο απηνθξηηηθήο είλαη έλαο ηξφπνο αλαζηνραζκνχ θαη απηνειέγρνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Slavin (2007), νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί, αμηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απφδνζε ησλ 
καζεηψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα εζηθήο, ςπρνθνηλσληθήο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο, φπνπ 
ιακβάλνπλ ηηο αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε δηεθπεξαίσζε ηεο γλψζεο. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο 

εθπαηδεπηηθφο, αμηνινγεί ηελ αλαπηπμηαθή ιεηηνπξγία ησλ καζεηψλ ηνπ ππφ ην θσο ηεο γλψζεο ηνπο γηα ηα ζηάδηα ηεο 
αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. ηνράδεηαη ζηνρεπκέλα, κε ηε 
δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ δαζθαινθεληξηθψλ θαη λννθαηαζθεπαζηηθψλ, καζεηνθεληξηθψλ δηδαθηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ.  

1.2 Σα γλσξίζκαηα ηεο ζηνραζηηθνθξηηηθήο δηδαζθαιίαο 

Σα γλσξίζκαηα ηεο ζηνραζηηθήο δηδαζθαιίαο, παξνπζηάδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εμεηάδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζην πιαίζην ηεο 
θνηλσλίαο θαη φρη ηνπ κεξηθνχ ζπλφινπ ηεο ηάμεο, λα αλαζηνράδεηαη θαη λα απηναμηνινγείηαη ζπλερψο, γηα ηα απνηειέζκαηα 
ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ, λα είλαη πξφζπκνο λα ελεκεξψλεηαη θαη λα απνθηά ζηάζεηο ζε θαηλνχξγηα εξεπλεηηθά 
δεδνκέλα θαη λα αλαπξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο (Καζνχηαο, 2007). 
Ζ θαηλνχξγηα θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, δηακνξθψλεη ζηαδηαθά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

«ζηνραζηηθνθξηηηθφ εθπαηδεπηηθφ».  

χκθσλα κε ηνλ Brookfield (1995), ε ζηνραζηηθή δηδαζθαιία, είλαη ην κέζν λα αλαγλσξίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο 
αδπλακίεο ηνπο θαη λα εμειηρζνχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, έρνληαο απηνεπίγλσζε ησλ πξάμεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, 
θαζψο δηδάζθνπλ. Γεδνκέλνπ φηη ε δηδαζθαιία ζπρλά αληηθαηνπηξίδεη κηα αλαληίξξεηε απνδνρή ησλ αμηψλ, θαλφλσλ θαη 
πξαθηηθψλ, πνπ νξίδνληαη απφ άιινπο γηα ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, νη εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο ελεξγνχλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ 
ην ιφγν ησλ πξάμεψλ ηνπο, παξά κφλν εθηεινχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Ζ ζηνραζηηθή θαη θξηηηθή δηδαζθαιία, αιιάδεη ηνλ 
δάζθαιν θαη εθείλνο ελεξγνπνηείηαη λα αλαθαιχςεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα δεκηνπξγήζεη θαιχηεξεο 
πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο απηναμηνινγεί ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη αλαγλσξίδεη ηα 
πιαίζηα κέζα ζηα νπνία εθαξκφδεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ. Σέινο, πξνζπαζεί λα κελ ππάξρεη θελφ αλάκεζα ζηε καζεζηαθέο θαη 

δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ζηηο αμίεο, ηα πηζηεχσ θαη ηηο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε (Miller, 2010). 

2. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

πσο αλαθέξεη ν Shor (1992), έλαο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο, δεκηνπξγεί έλα απνηειεζκαηηθφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, 

αθήλνληαο ηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, κε ππνκνλή, ψζηε λα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη κηα ηζνξξνπία σο 
κεζνιαβεηήο ζηελ απφθηεζε ηεο θξηηηθήο γλψζεο. Ζ ελδπλακσηηθή παηδαγσγηθή, αλαπηχζζεηαη κέζα απφ κηα ζεηηθή ζρέζε 
κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεο, πνπ θαινχληαη νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαπξαγκαηεπηνχλ. Ο εθπαηδεπηηθφο 
ζηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ, θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη απφ απηφλ εμαξηάηαη ε ζεηηθή ζρέζε πνπ ζα 
δεκηνπξγεζεί κέζα ζηελ ηάμε. 

χκθσλα κε ηνλ Freire (1977), ν εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηνλ καζεηή, είλαη ηα ππνθείκελα γλψζεο, ζε κηα δηαδηθαζία κάζεζεο 
θαη απειεπζέξσζεο, καζαίλνπλ καδί θαη ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη έλαο απιφο θνξέαο θαη κεηαβηβαζηήο γλψζεσλ θαη ν 
καζεηήο ν άθξηηνο θαη παζεηηθφο δέθηεο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ακθηζβεηνχλ ηηο εξσηήζεηο θαη λα απαληνχλ θξηηηθά, λα 

βηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, σο πξάμε πνπ νη ίδηνη θάλνπλ. Γελ είλαη «άδεηα δνρεία πνπ δέρνληαη γλψζεηο θαη 
πιεξνθνξίεο, φπσο γίλεηαη ζηελ ηξαπεδηθή εθπαίδεπζε», φπνπ ε εθπαίδεπζε αληηζηξαηεχεηαη ζηελ ειεπζεξία θαη απηνλνκία 
ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο παχνπλ λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο ηεο γλψζεο, θαη απηελεξγνχλ κε ηελ παξφηξπλζε θαη ελίζρπζε 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Ζ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, αθνινπζψληαο ηελ άπνςε ηνπ Freire, απαηηεί ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ, 
ε νπνία πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο πξαθηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ππεξαζπίδνληαη ηηο δπλάκεηο 
ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη λα κελ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηηο νδεγίεο ελφο 
ζπγγξάκκαηνο. θνπφο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη λα κεηαηξέςεη ηελ εθπαίδεπζε, ζε δχλακε θνηλσληθήο 
αλαγέλλεζεο θαη ηα ζρνιεία, ζε θέληξα κειέηεο θαη νηθνδφκεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ (Γξφιιηνο, 2005). 

Ο Κάζηαλνο (1995), ηνλίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη βνπιεηηθέο 
ιεηηνπξγίεο. Οθείιεη λα μππλήζεη ην ζπλαίζζεκα ζηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ, θαζνδεγψληαο ην, λα ραίξεηαη κέζα απφ ηε 
κάζεζε. ην θέληξν θάζε πξνζπάζεηαο, πξέπεη λα βξίζθεηαη ε αξρή «Μάζαηλε θάζε ηη πνπ ζε κνξθψλεη θαη ζε θάλεη ηθαλφ 
γηα δξάζε», απνθεχγνληαο ηελ ηάζε ηνπ εγσηζκνχ. Γη απηφ πξέπεη ηα εζηθναηνκηζηηθά ειαηήξηα λα ππνρσξήζνπλ κπξνζηά 
ζηα εζηθνθνηλσληθά, ψζηε λα εθαξκνζηεί ε θνηλσληζηηθή παηδαγσγηθή. ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θαηνξζψζεη λα μππλήζεη ην 
ζπλαίζζεκα κέζα ζηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ, έρεη πεηχρεη ην κεγαιχηεξν έξγν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ. 

2.1 Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

χκθσλα κε ηνλ Borich φπσο αλαθέξεηαη ζην Killen (2005), ππάξρνπλ δέθα είδε ζπκπεξηθνξάο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 
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εθπαηδεπηηθνχ, ηα πέληε πξψηα είλαη ηα βαζηθά είδε θαη ηα ππφινηπα πέληε, θαηαιπηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο. ηα βαζηθά είδε 

ζπκπεξηθνξάο, ζπγθαηαιέγνληαη ε θαζαξφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη ε ζαθήλεηα, ε πνηθηιία δηδαθηηθψλ κέζσλ, ε πξνζήισζε ζην 
θαζήθνλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζή ηνπο, ε εκπινθή ζηε δηαδηθαζία ηεο 
κάζεζεο ησλ καζεηψλ κε ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζην δηδαθηηθφ έξγν θαη ν ζηφρνο ηνπ κέηξηνπ ή πςεινχ βαζκνχ επηηπρίαο. 
Σα θαηαιπηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο είλαη, ε ρξήζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε δφκεζε ηνπ καζήκαηνο, 
ε ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ, ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ θαη ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ελζνπζηψδεο, γηαηί κε 
απηφ ηνλ ηξφπν κεηαδίδεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ θαη ην θίλεηξν ηνπ ελζνπζηαζκνχ ηνπ, ζηνπο καζεηέο θαη απηφ έρεη ζεηηθά 
απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ.  

Ζ Hoene (2016), αλαθέξεη ζηξαηεγηθέο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ δάζθαιν σο 

ζηνραζηηθξηηηθφ επαγγεικαηία θαη εξεπλεηή.  Ζ ζπκκεηνρή θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 
εθπαηδεπηηθνχο, δεκηνπξγεί αλαζηνραζηηθέο αλαδεηήζεηο θαη ιχζεηο ζε πξνβιεκαηηζκνχο. Ζ δεκηνπξγία ελφο εκεξνινγίνπ 
θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ζπκβάλησλ, ηεο θάζε εκέξαο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο ζθέςεηο. Ζ 
αλαηξνθνδφηεζε κέζσ εξσηναπαληήζεσλ ησλ καζεηψλ, γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 
εξσηήζεσλ σο δείγκα γηα κηα ζηνραζηηθή δηδαζθαιία. Ζ βηληενγξάθεζε θαη θαηαγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη έλα 
απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κε ζθνπφ ηνλ ζηνραζκφ ζηε δηδαζθαιία. Γεληθφηεξα ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αλαζηνράδεηαη 
δηαξθψο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, αιιά θαη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ζηνλ 
ηνκέα ηνπ. 

2.3 Σα γλσξίζκαηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

Σα γλσξίζκαηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, είλαη ζίγνπξα ε 

ηθαλφηεηα λα λνηάδεηαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα είλαη αγαπεηφο. Δληνχηνηο, δελ αξθνχλ κφλν απηά ηα γλσξίζκαηα, αιιά, 
λα θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο, λα γλσξίδεη πψο λα νξγαλψζεη ηελ ηάμε, λα αμηνινγεί ηελ πξνεγνχκελε γλψζε, λα έρεη 
απνηειεζκαηηθή κεηαδνηηθφηεηα γλψζεσλ θαη λα αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ζηνπο καζεηέο ηνπ. Ο απνηειεζκαηηθφο 
εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπ, απηναμηνινγείηαη θαη 
αλαζηνράδεηαη γηα ηε ζσζηή δηεθπεξαίσζε ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο. Ζ δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηα εζσηεξηθά 
θίλεηξα ησλ καζεηψλ, αλεμάξηεηα αλ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο εμσηεξηθά θίλεηξα (Slavin, 2007). Ζ δηδαζθφκελε χιε λα 
παξνπζηάδεηαη κε ηξφπν ειθπζηηθφ, δηεγείξνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ζπληεξψληαο ηελ πεξηέξγεηα 
ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο ελδηαθέξνπζεο κεζφδνπο παξνπζίαζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 
θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ. Ο Maslow ην 1943, ππνζηήξημε φηη ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο είλαη ε 

απηνπξαγκάησζε, ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο επαλεμεηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζχκθσλα κε ην ειηθηαθφ θαη 
καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζεη έλα επξχ θάζκα ησλ αλαγθψλ ηνπο, ψζηε λα θηάζνπλ ζην 
κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Ζ δηεξγαζία ηνπ ζηνραζκνχ πξνθχπηεη θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. 
Αλαζηνράδεηαη ψζηε λα πξνθαιέζεη ηε κάζεζε κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Κάζε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ζηε 
δηδαζθαιία ηνπ ηνλ θάλεη πην ελεξγφ θαη δξαζηήξην ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο Νηνχζθαο (2007), αλαθέξεη φηη 
ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, νθείιεη λα πξνεηνηκάδεηαη γηα ηε λέα γλψζε πνπ ζα 
κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην καζεζηαθφ επίπεδν θαη ην πξνζσπηθφ ζηηι κάζεζεο ηνπ θάζε 

καζεηή, λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο καζεηέο ζην ζηφρν. Δπηπξφζζεηα, ιακβάλεη 
ππφςε ηνπ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, πξνγξακκαηίδεη ηελ 
χιε ζε κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα αλάπηπμε ζεηηθήο απηναληίιεςεο, ελζάξξπλζεο ησλ 
καζεηψλ θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. 

πκπεξΪζκαηα  

ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζεθε ε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ δάζθαινπ, 
κέζα απφ ηελ μελφγισζζε θαη ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Πνιινί ζεκαληηθνί παηδαγσγνί θαη εξεπλεηέο 
αλαθέξνληαη ζηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ φξνπ ηεο. Ζ έλλνηα ηεο ζηνραζηηθήο 
ζθέςεο, παξνπζηάδεηαη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα απφ ηνλ John Dewey θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο. Ο ίδηνο παξέρεη ηε βάζε 
γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηνραζκνχ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν κέζα απφ κία ζηαδηαθή αλάιπζε ηεο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 
ηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ. ηε ζπλέρεηα ν Donald A.Schon ηε δεθαεηία ηνπ 
‘80, θαη επεξεαζκέλνο απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Dewey, ζπλέδεζε ηελ έλλνηα ηνπ ζηνραζκνχ κε ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή 

θαη αλέπηπμε ηνλ ζηνραζκφ ζηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή δσή. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ν 
εθπαηδεπηηθφο ζηε ζρνιηθή ηάμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ε αλάγθε ηνπ γηα εμέιημε ζηελ 
θνηλσλία ηεο γλψζεο, σζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκνζηεί ζηε ζχγρξνλε επνρή κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη 
(Σδηθφπνπινο, 2010). Ο αθαζφξηζηνο φγθνο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, 
πξνβάιεη ηελ αλάγθε γηα νξγαλσκέλε θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ. Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο 
επηκφξθσζεο είλαη ν αλαζηνραζκφο θπξίσο ζηελ θξηηηθή ηνπ δηάζηαζε, θαζψο ηνπνζεηεί ηελ αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
πξαθηηθήο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην (Zeichner & Liston, 1996), απνθπζηθνπνηεί ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Adler, 1991) θαη εκπιέθεη εζηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα (Gore & Zeichner 1991), 

πξνδηαγξάθνληαο έλα πεξηζζφηεξν κεηαζρεκαηηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δπνκέλσο, ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία 
επηδηψθεηαη ε θξηηηθή θαη ζηνραζηηθή ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε έλα αζθαιέο θαζνδεγνχκελν εθπαηδεπηηθφ 
πιαίζην, κε ηα επηβαιιφκελα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζην ζπλερψο αλακνξθνχκελν πεδίν εθπαηδεπηηθήο δξάζεο (Σζάθνο, 
2014). Δληνχηνηο, γηα λα πεηχρεη ε επηκφξθσζε πξνυπνζέηεη ηελ θαηά ειάρηζηνλ ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη 
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ζην έξγν ηνπο, πξνζσπηθή δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη δηάζεζε γηα απηνβειηίσζε (Παπαλανχκ, 2014). Ο 

θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ εξκελεπηηθφ πιαίζην, ηε δηθή ηνπ λνεηηθή αλαπαξάζηαζε, επνκέλσο ε 
αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα θσηίδεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα αθνινπζεί ζχγρξνλεο θαη 
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ζηνράδεηαη θαη παξνπζηάδεη θαιχηεξν επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο, 
πςειφηεξν επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη αίζζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαηαγξάθεη θαη ζπδεηά ηηο 
εκπεηξίεο ηνπ ππνζηεξίδεη ηελ απηνλνκία ζηε κάζεζε θαη απαηηεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ λα δξνπλ κε εζηθή 
θαη δενληνινγία (Rocco, 2010).).  

Πξνζπάζεηα ησλ ζηνραζηψλ, ήηαλ θαη είλαη, ε πξνζπάζεηα λα ζπλδέζνπλ ηνλ ζηνραζκφ κε ηελ εκπεηξία θαη λα απνδείμνπλ 

φηη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ νδεγεί κε κία λέα θαηεπζπληήξηα γξακκή ζηνπο θφιπνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ πνπ 
πξέπεη λα απνηειεί δεηνχκελν θαη χςηζην ζηφρν θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη ε πνξεία ηεο 
γλψζεο-εκπεηξίαο, ν δηαξθήο ζηνραζκφο γηα ηηο επηινγέο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί. Απηή ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο 
δηδαθηηθήο πξάμεο θαιείηαη λα εθηηκήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο. 
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ΓηδΪζθνληαο ηελ ηΫρλε ζε ζχγρξνλεο κνξθΫο θαηαλφεζεο ηνπ ηνπένπ 

Teaching art with contemporary forms of understanding the landscape 

Yiannis Ziogas, Associate professor, University of Western Macedonia, yziogas@uowm.gr 

Stella Sylaiou, Adjunct faculty member,Hellenic Open University, sylaiou@gmail.com 

Abstract: The process of exploring whatever the natural environment has to offer is a constantly repeated cultural demand. This 

concludes in a constant ―rediscovering‖ of Nature. Visual March to Prespes is an artistic and cultural process 

(http://visualmarch.eetf.uowm.gr/) that is realized since 2007 from the 1
st
 Painting Workshop of the Department of Fine and Αpplied Arts of 

the University of Western Macedonia. Visual March is developed in the area around Prespes and aims in a new definition of Nature. Te 

current paper explores the relation of Visual March to prior approaches of landscape (Land Art, Environmental Art, Sustainable Art). It 

examines the parameters that could update the process with which we introduce Nature .in a contemporary way. Finally, it introduces 

educational processes that relate the artistic activities in Nature to cultural landscape, as it is composed from society, geography, ecology. 

Key words:Contemporary art, didactics, Land art, Environmental Art 

Πεξέιεςε:Ζ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ φζσλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ έρεη λα πξνζθέξεη θαζψο θαη ηεο εθ λένπ «αλαθάιπςεο» ηεο 

Φχζεο είλαη έλα δηαξθψο επαλεξρφκελν αίηεκα. Ζ Δηθαζηηθή Πνξεία πξνο ηηο Πξέζπεο (http://visualmarch.eetf.uowm.gr/) πινπνηείηαη απφ 

ην 2007 απφ ην 1
ν
 Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηηο Πξέζπεο επηρεηξψληαο λα θαζνξίζεη έλα ζχγρξνλν πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο 

Φχζεο. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε δηεξεπλά ηε ζρέζε ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο κε πξνγελέζηεξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ηνπίνπ (Landart, 

Environmental Art, Sustainable Art). Δμεηάδεη ηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κηα 

εηθαζηηθή δηαδηθαζία αλαπηχζζεηαη ζηε Φχζεο. Σέινο εηζεγείηαη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνπλ ηηο θαιιηηερληθέο δηαδηθαζίεο 

ζηε Φχζε κε ην πνιηηηζηηθφ ηνπίν (φπσο ζπληίζεηαη απφ ηελ θνηλσλία, ηε γεσγξαθία, ηελ νηθνινγία).  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: χγρξνλε ηέρλε, δηδαθηηθή, πεξηβαιινληηθή ηέρλε, ηέρλε ηεο γεο 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο Arnheim (2005, ζει. 13) αλαθέξεη φηη ε ηθαλφηεηά καο λα θαηαλννχκε πξάγκαηα κε ηηο αηζζήζεηο έρεη αηνλήζεη θαη 
αρξεζηεπηεί. πλεπψο, ππάξρεη έιιεηςε ηδεψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε εηθφλεο θαη αδπλακία λα 
εμεξεπλήζνπκε θαη λα αλαθαιχςνπκε ην λφεκα ζε απηά πνπ βιέπνπκε. Ο ξφινο ηεο ηέρλεο ζηελ φμπλζε ησλ αηζζήζεσλ, 
ζηελ δεκηνπξγία ηδεψλ θαη λνεκάησλ, θαζψο θαη ζηελ παηδεία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Ζ δε ελαζρφιεζε κε ηηο 
εηθαζηηθέο ηέρλεο έλαο βαζηθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο, εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο, αιιά θαη ςπραγσγίαο. H δηδαζθαιία ησλ 

εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαπηχζζεη έλαλ δηάινγν ηνπ δηδάζθνληα κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, εμειίζζεη ηηο πξνζσπηθέο 
δεμηφηεηεο, ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε θαιιηηερληθή έθθξαζε θαη κεηνπζηψλεη ηελ φιε δηαδηθαζία ζε νπζηαζηηθή αηζζεηηθή 
εκπεηξία. Σν θέληξν βάξνπο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εμεξεπλήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βξίζθεηαη ζηελ 
πεξηβαιινληθή ηέρλε, πνπ εκπλέεηαη απφ ηελ Φχζε, ρξεζηκνπνηεί θπξίσο θπζηθά πιηθά (αιιά θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 
εηθφλαο) θαη νξηζκέλα απφ ηα έξγα πνπ δεκηνπξγνχληαη, γίλνληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε ζα παξνπζηαζηεί έλαο πξσηνπνξηαθφο ηξφπνο ζχδεπμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηέρλεο θαη ηεο 
δηδαθηηθήο ηεο ζε ελήιηθεο κέζα απφ ην παξάδεηγκα θαη ηηο θαιιηηερληθέο δξάζεηο ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο ζηηο Πξέζπεο ηνπ 
Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. H δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο κέζα 
απφ κηα πνξεία ζε έλα θπζηθφ ηνπίν, πνιιέο θνξέο δχζβαην θαη απφηνκν, ππαγνξεχεη ηελ άζθεζε ηνπ ζψκαηνο, θαη φηαλ 

αζθείηαη ην ζψκα, ε ςπρή θαη ην πλεχκα ελεξγεί πην ειεχζεξα. Ζ δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο κπνξνχλ λα 
απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία, αιιά θαη λα δψζνπλ ηδέεο ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε ελδηαθεξφκελνπο, πνπ επηζπκνχλ λα 
νξγαλψζνπλ θαιιηηερληθά εξγαζηήξηα κε επίθεληξν ην πεξηβάιινλ. Μεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή, ζην πξψην κέξνο ηνπ 
άξζξνπ ζα παξνπζηαζηεί ην πεδίν ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ Δηθαζηηθή Πνξεία ζηηο 
Πξέζπεο. Αθνινπζεί ην θεθάιαην πνπ αλαθέξεη ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηνπίνπ θαη γηα ηελ 
δηδαθηηθή ηεο ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθήο ηέρλεο. 

 

 

 

http://visualmarch.eetf.uowm.gr/
http://visualmarch.eetf.uowm.gr/
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2. ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ- ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΗ ΠΡΔΠΔ 

Ζ πεξηβαιινληηθή ηέρλε εληζρχζεθε κέζα απφ ηα νηθνινγηθά θηλήκαηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
'60. Μεηά απφ κηα καθξά πνξεία3 ε πεξηβαιινληηθή ηέρλε ζήκεξα ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο θαιιηηερληθήο καηηάο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ ηελ ζχγρξνλε απνκφλσζε θαη απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ Φχζε, θαη νη πξνεθηάζεηο απηνχ ηνπ 
θαηλνκέλνπ, ηελ εθ λένπ αλαδήηεζε ησλ ηζνξξνπηψλ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπ κε απηή. Έλα απφ ηα πην 
δηαδεδνκέλα θαη ζεζκηθά απνδεθηά είδε πεξηβαιινληθήο ηέρλεο είλαη ε Land Αrt ή Earth Art, Environmental Art ή 
Earthworks πνπ δεκηνπξγεί γιππηά ζπλδπάδνληαο ηελ δεκηνπξγηθφηεηα κε θπζηθά θαη ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ4 
(Δηθ.1) (Kastner and Wallis 2005). 

 

 

Δηθφλα1:  Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, Great Salt Lake, Utah 

Ζ Δηθαζηηθή πνξεία ζηηο Πξέζπεο είλαη κηα ζχλζεηε εηθαζηηθή δξάζε πνπ μεθίλεζε ην 2007 θαη δηνξγαλψλεηαη απφ ην 
Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (1ν Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο) κε 
ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηελ πξνζέγγηζε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε θαιιηηερληθή εκπεηξία ππάξρεη εθεί φπνπ ζπλαληψληαη 
άλζξσπνη, ηφπνη, ηδέεο θαη εηθφλεο.Ξεθίλεζε απφ ηελ αλάγθε θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζεσξεί φηη ε ηέρλε 
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ νξγαληθή ζρέζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ ηφπνπ, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ αηφκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 2:  Δηθαζηηθά Πνξεέα ζηηο ΠξΫζπεο 

Ζ πνξεία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ Πξεζπψλ είλαη έλαο πεξηπαηεηηθφο ζηνραζκφο  επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ, φζν θαη κε ην πεξηβάιινλ πνπ αλαθαιχπηνπλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο. Ζ δηαδηθαζία θαίλεηαη λα ζπγγελεχεη 
κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ flânneurs ηνπ ξνκαληηζκνχ ή ησλ landscape θαιιηηερλψλ, σζηφζν  είλαη δηαθνξεηηθή· ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ απνηειεί ηφπν ζπλάληεζεο ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ θαη φρη ην ρακέλν παξάδεηζν κηαο απνιεζζείζαο αζσφηεηαο ή 
ηνλ ηφπν φπνπ θάπνηνο ζπλαηζζάλεηαη ην ππέξνρν. Tελ πξψηε ρξνληά ην 2007 ε Δηθαζηηθή Πνξεία πξνο ηηο Πξέζπεο είρε σο 
βαζηθή επηδίσμε ηελ ελεξγνπνίεζε κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ζα εηζήγαγε ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη 
Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζχγρξνλεο έλλνηεο θαη πξαθηηθέο. Σν πξσηεχνλ 
αηηνχκελν ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο κε αθεηεξηαθή βάζε ηηο ζεσξεηηθέο 
πξνζεγγίζεηο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. ηελ εμέιημή ηεο ε Δηθαζηηθή Πνξεία πξνο ηηο Πξέζπεο δηεπξχλζεθε πέξα απφ ηνλ 

                                                             
3
Krug D. and Siegenthaler J. (2006). Changing Views About Art and the Earth, Art & Ecology: Photoessays: Art and the Earth, 

http://greenmuseum.org/c/aen/Earth/Changing/index.php (εκεξνκελία ηειεπηαίαο αλάθηεζεο 5/11/2017) 

4
Monumental Land Art, http://www.daringdesigns.com/earthworks.htm (εκεξνκελία ηειεπηαίαο αλάθηεζεο 5/11/2017) 
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εθπαηδεπηηθφ ξφιν θαη ηελ εληνπηφηεηά ηεο θαη κεηεμειίρζεθε ζε κηα πξαθηηθή θαιιηηερληθήο θαη θνηλσληθήο βίσζεο ηνπ 

ηνπίνπ. Ζ δηαδηθαζία δηεζλνπνηήζεθε κε κεηαθιήζεηο επηζθεπηψλ θαιιηηερλψλ θαη ζεσξεηηθψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθφ, δξάζεηο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο (Αιβαλία, FYROM), ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζπλέδξηα (ΖΠΑ, Οιιαλδία, Κχπξνο) 
θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ην Art Department ηνπ University of New Mexico (ΖΠΑ) πνπ 
πξαγκαηνπνηεί αληίζηνηρεο δξάζεηο ζηα ζχλνξα Σέμαο/Μεμηθφ (Land Arts of the American West). Σέινο, έθζεζε κε ηα έξγα 
ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο ζηηο Πξέζπεο παξνπζηάζηεθαλ ζε έθζεζε ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο κε ηίηιν 
"Δηθαζηηθή Πνξεία πξνο ηηο Πξέζπεο: Μηα δηαδηθαζία βίσζεο ηνπ ηνπίνπ" (ΚΜΣ, 10 Οθησβξίνπ - 24 Ηαλνπαξίνπ 2015). 
ην πιαίζην ηεο έθζεζεο δηνξγαλψζεθε θαη ζπλέδξην κε ηίηιν "Σνπίν: ηζηνξίεο, πνιηηηθέο, αλαπαξαζηάζεηο" θαη ζηφρν ηνπ 
ηελ δηεξεχλεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηηο θαιιηηερληθέο 

πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. Αθφκε, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο ζηηο Πξέζπεο κε ηνλ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Πξεζπψλ, αιιά θαη κε άιια παλεπηζηήκηα, φπσο ην Ηφλην Παλεπηζηήκην, ην 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θιπ. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Information and Communication Technologies) βνεζνχλ 
ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πνιηηζηηθή επηθνηλσλία (Sylaiou and Kavoura 2016). Σα 
ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζην πιαίζην ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο ζηηο Πξέζπεο γίλεηαη εθηελήο ρξήζε ηνπο. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
δξάζεηο βξίζθνληαη αλεξηεκέλεο ζην Γηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://visualmarch.eetf.uowm.gr/. Παξάιιεια, 
επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην πιηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην πιαίζην ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη θσηνγξαθίεο θαη videos απφ ηελ πνξεία θαη ηα εηθαζηηθά έξγα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ή θαη 

κεηά ηελ πνξεία. Αθφκε, ππάξρεη ζρεηηθφ blog, ζην νπνίν αλαξηψληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία, πξαθηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά θαη εθζέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ κε έξγα απφ ηελ Δηθαζηηθή 
Πνξεία ζηηο Πξέζπεο. Δπηιεγκέλα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε βηβιία, θεθάιαηα βηβιίσλ, θαηαιφγνπο 
εθζέζεσλ θιπ.5 (Εηψγαο 2008, Εηψγαο θ.ά. 2009, Γατθφπνπινο θαη Εηψγαο 2011, Εηψγαο θαη Νάλεο 2013, Εηψγαο 2015). 
Σέινο, γίλνληαη θαη πεηξακαηηθέο δξάζεηο κε ηελ ρξήζε αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε ηερλνινγία νθζαικηθψλ 
θηλήζεσλ (eye-tracking technology) (πιαίνπ θαη Παηηάο 2013). Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εθαξκνγψλ είλαη άιια 
δεκνζηεπκέλα (Sylaiou et al. 2013, Γθέιινο 2012), θαη άιια ππφ δεκνζίεπζε. Μειινληηθά, ζρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο 
εηθνληθνχ κνπζείνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη επηιεγκέλα έξγα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο Δηθαζηηθήο 

Πνξείαο ή κε αθνξκή απηή.  

3. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ ΣΗ ΠΡΔΠΔ 

Ζ θαιιηηερληθή, αιιά θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο πνξείαο είρε θαη έρεη ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ θαη ράξαμε πνξείαο. 
Ξεθίλεζε κε ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ θαη είρε σο ζηφρν ηεο ηελ εηθαζηηθή δηεξεχλεζε ηεο "ηδηαίηεξεο" (πνιηηηθά, γεσγξαθηθά, 
γεσπνιηηηθά, θιηκαηνινγηθά, ζπλαηζζεκαηηθά) πεξηνρήο ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο θαη ηεο πγξήο ζπλνξηαθήο γξακκήο ησλ 
Πξεζπψλ θαη ηελ παξαγσγή θαιιηηερληθνχ έξγνπ. Ζ βάζε ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο είλαη φηη ε Σέρλε ιεηηνπξγεί ζε κηα δηαξθή 
δηαδξαζηηθή ζρέζε κε ηελ θνηλσλία, αιιά θαη κε ηνλ θφζκν ησλ εηθφλσλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπο. Ζ Φχζε δηεξεπλάηαη σο 
πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ε πινχζηα Ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, θπξίσο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, σο κηα δψζα παξνπζία 
(πνιιέο θνξέο ηξαπκαηηθή) θαη φρη σο έλα απφκαθξν ηδενιφγεκα. Γηα θάζε Δηθαζηηθή Πνξεία ζρεδηάδνληαη θαηλνχξηεο 
δηαδξνκέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζεκαηηθή ηεο θάζε ρξνληάο. 

Οη απαηηήζεηο ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηέρλεο πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ δηδαζθφκελσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Δηθαζηηθήο 
Πνξείαο ζηηο Πξέζπεο, νη αλάγθεο θαζνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ είλαη ελήιηθεο, θνηηεηέο 
ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαιιηηέρλεο, αιιά θαη 
άηνκα κε ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ρψξν ησλ ηερλψλ.  

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εηθαζηηθέο δξάζεηο δελ είλαη απιή, γξακκηθή, δειαδή 
δελ αθνινπζεί ην κνληέιν ηνπ πνκπνχ πνπ εθπέκπεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπ παζεηηθνχ δέθηε, πνπ απιά ηηο ιακβάλεη. Ζ 
δηαδηθαζία δηδαθηηθήο ηεο ηέρλεο πεξηιακβάλεη θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ δέθηε κε ηνλ πνκπφ ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ησλ 
δεθηψλ κεηαμχ ηνπο. ην πιαίζην ησλ εηθαζηηθψλ δξάζεσλ ε ζρέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηαμχ ηνπο είλαη δπλακηθή κε 

αληαιιαγέο ηδεψλ ζην πιαίζην ελφο γφληκνπ δηαιφγνπ. Θεσξνχκε φηη ε δηαδηθαζία απηή ζηαδηαθά νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία 
κηαο θνηλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζηελνχο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ Δηθαζηηθή Πνξεία αλνίγεη 
έλαο δηάινγνο ηφζν ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηαμχ ηνπο, φζν θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ην ίδην ην 
πεξηβάιινλ. Ζ Πνξεία απνηειεί έλαλ "πεξηπαηεηηθφ ζηνραζκφ  επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ φζσλ ζπκκεηέρνπλ φζν θαη κε ην 
πεξηβάιινλ πνπ αλαθαιχπηνπλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο"6.  

Ζ έκπλεπζε αληιείηαη απφ ηα ίδηα ηα εξεζίζκαηα πνπ δίλεη ε Φχζε θαη ην πεξηβάιινλ. Κάζε ρξφλν πξνηείλεηαη κηα 
δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα, πνπ αθνξά πάληα ηε ζρέζε ηνπ θαιιηηέρλε - δεκηνπξγνχ κε ην πεδίν - ηνπίν δξάζεο ηνπ (σο 
επηθάλεηα εξγαζίαο - θίλεζεο ηνπ δεκηνπξγνχ ζηνλ ρψξν αιιά θαη σο εηθαζηηθφ εξέζηζκα θαη, ηειηθά, παξαγφκελν). Σα 
ζέκαηα πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε Δηθαζηηθή Πνξεία κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηελ νηθνινγία, ηα ζχλνξα, ηελ 

                                                             
5
 Ο θαηάινγνο ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη εθηελήο θαη θάπνηνο κπνξεί λα ηνλ βξεη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.eetf.uowm.gr/wp -

content/uploads/2015/07/6.-%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1.pdf (εκεξνκελία 

ηειεπηαίαο αλάθηεζεο 5/11/2017) 
6
 Δξγαζηήξηα Φχζε - ξηα - Τιηθά 3 ζην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο, http://www.culturenow.gr/31769/ergasthria-fysh-oria-ylika-

3-sto-kratiko-moyseio-sygxronhs-texnhs (εκεξνκελία ηειεπηαίαο αλάθηεζεο 5/11/2017) 
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κεηαλάζηεπζε. ηζηνξηθή κλήκε θαηαγξαθή, αλίρλεπζε θαη ραξηνγξάθεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Μέρξη ζήκεξα 

έρνπλ δηεξεπλεζεί κηα ζεηξά απφ έλλνηεο θαη ζέκαηα, φπσο ε "πνιηηηθή γεσγξαθία", ηα "παγθφζκηα ηνπία" (ε έλλνηα ησλ 
ζπλφξσλ θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ ηνπ ηξηεζλνχο ζηελ Πξέζπα- ηε κεγαιχηεξε ιίκλε ησλ Βαιθαλίσλ), ηα 
"δηεπξπκέλα πεδία" (ηα ζχλνξα σο επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ θαιιηηέρλε), ε "έλλνηα θαη ε νπηηθή ησλ ζπλφξσλ" 
(επηηπγράλεηαη κε εηθαζηηθέο πεξηπιαλήζεηο ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο ιίκλεο- ζηνπο ηφπνπο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ) 
ηελ "Δηεξφηεηα(;)" ησλ άιισλ- ηεο απέλαληη φρζεο. Ζ εθθιεζία ζην Μνζρνρψξη, έλα απφ ηα εγθαηαιεηκκέλα ρσξηά ηεο 
γχξσ πεξηνρήο, ηα ιηβάδηα ηνπ ηζαγηνχ, ηα εξείπηα ηεο θήθαο, νη θνξπθνγξακκέο ηνπ Γξάκκνπ, νη αξραίνη θέδξνη ζπάληαο 
πνηθηιίαο, αιιά θαη ε ίδηα ε πφιε ηεο Φιψξηλαο, ηα πιάλα ηνπ Θφδσξνπ Αγγειφπνπινπ (επηά ηαηλίεο ηνπ είλαη γπξηζκέλεο 
ζηελ πεξηνρή) ιεηηνπξγνχλ σο ηφπνη κλήκεο θαη θαηαγξαθήο, εηθαζηηθήο θαη ζεσξεηηθήο εξκελείαο, αιιά θαη σο 

θαιιηηερλθέο αλαθνξέο αθνχ ν Αγγειφπνπινο είλαη εθείλνο πνπ  πξψηνο απνηχπσζε ηελ εηθαζηηθή δηάζηαζε ηεο πεξηνρήο7. 

Σα εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία λνήκαηνο (meaning-making) πνπ έλαο ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα έρεη γηα λα ζπκκεηέρεη 
ζηελ δηαδηθαζία ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο αλαθέξνληαη ζε πνιιαπιέο ζπληζηψζεο:  

 εξγαιεία νπηηθήο αληίιεςεο, εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θαιιηηέρλε σο άλζξσπν νπηηθά εγγξάκκαην λα 

εξκελεχεη θαη λα ζρεκαηίδεη εηθφλεο.  

 εξγαιεία ηερληθήο δπλαηφηεηαο επεμεξγαζίαο ηεο νπηηθήο εηθφλαο θαη ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ∙ έλαο θαιιηηέρλεο 

πξέπεη λα θαηέρεη άξηζηα ηνπιάρηζηνλ ηξία κέζα ζρεκαηηζκνχ νπηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Αλ έρεη κηα θχξηα γλψζε ζηε 
δσγξαθηθή λα γλσξίδεη θαη θσηνγξαθία ή χθαλζε γηα παξάδεηγκα. 

 εξγαιεία θξηηηθήο ζθέςεο: ε δπλαηφηεηα δειαδή λα επεμεξγάδεηαη ηηο πξνζιακβάλνπζεο κε ζεσξεηηθά εξγαιεία 

πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα εξκελεχεη ην πνιπδηάζηαην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα πνηεηηθήο εξκελείαο ηεο εηθφλαο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αλαδεηθλχεη πέξα 

απφ ηελ νπηηθή εξκελεία, ηελ δηαρείξηζε ηεο ηερληθήο επάξθεηαο θαη ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία ηελ δηελεθή πνηεηηθή 
δηάζηαζε ησλ πξαγκαηηθνηήησλ8. 

Ζ δεκηνπξγία εηθαζηηθψλ έξγσλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ γίλεηαη πάληα είηε κε ηελ επηινγή θαη ηελ 
ζπγθέληξσζε πιηθψλ, ηα νπνία είηε είλαη θπζηθά πιηθά θαη βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ, είηε είλαη αλζξσπνγελή θαη 
αλαθαιχπηνληαη απφζκελα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο. Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
θπξίσο ηα δηαζέζηκα ζηελ πεξηνρή πιηθά, π.ρ. πέηξεο, θιαδηά, πειφο. Χζηφζν, ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα γηα ηνλ αξγαιεηφ, ν νπνίνο απνηέιεζε ζεκαηηθή ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο ην 2015, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαιάκηα 
απφ ηηο Πξέζπεο, αιιά θαη θνξδέιεο απφ παιηέο θνπβέξηεο, απφ μεραζκέλα ζην βνπλφ ξνχρα παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, 

θεξκνπάξ ξνχρσλ, αιιά θαη θφθθηλεο, πιαζηηθέο, απαγνξεπηηθέο θνξδέιεο ηεο αζηπλνκίαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο 
ηερλνινγίεο θαη πβξηδηθέο κνξθέο ηέρλεο (φπσο ε πεξθφξκαλο ή ηα video games). 

To αηηνχκελν γηα ηα εηθαζηηθά έξγα δελ είλαη ε θφξκα, ην αληηθείκελν, ε πξνβνιή: ην αηηνχκελν είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ 
Άιινπ, ν ζηνραζκφο πάλσ ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία, ε εηθαζηηθή εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ θξηηηθή 
ζθέςε. ε απηφ ην πιαίζην θάζε ηνπηθφηεηα, θάζε εληνπηφηεηα θαζνξίδεη ηελ εηθαζηηθή ζθέςε, θαη ζπλαθφινπζα ην 
εηθαζηηθφ παξάγσγν, θαη φρη αληίζηξνθα. Σν εηθαζηηθφ παξάγσγν ζρεκαηίδεηαη γηα λα εξκελεχζεη ηε ζηηγκή, ηνλ ηφπν θαη 
φρη γηα λα πξνβάιιεηαη αέλαα σο κηα Μεγάιε Αθήγεζε9. ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ εξγαδφκαζηε 
ζπλήζσο απφ ην νιηθφ ζην κεξηθφ. ρεκαηίδνπκε κηα ζπλνιηθή ηδέα/θφξκα θαη κεηά θαηαιήγνπλ ζην επηκέξνπο ιεο νη 

εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ ηνπίν είλαη αλαζηξέςηκεο.  

Σα φπνηα εηθαζηηθά έξγα/αληηθείκελα δελ δεκηνπξγνχληαη γηα λα παξακείλνπλ ζην ρψξν∙ ηα πιηθά πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ, ε 
θαηαζθεπαζηηθή ηνπο δνκή θαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζήο ηνπο είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη εθήκεξα. Μεηά απφ δέθα ρξφληα 
εληαηηθήο εηθαζηηθήο εξγαζίαο δελ ππάξρεη νχηε έλα εηθαζηηθφ έξγν ζηελ πεξηνρή. Σα έξγα παξακέλνπλ είηε κε ηελ 
θσηνγξαθηθή ηνπο θαηαγξαθή είηε σο κλήκε ζηηο ζχκεζεο ησλ αλζξψπσλ. Ζ Δηθαζηηθή Πνξεία εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ 
πξνζέγγηζε ηεο ζρεζηαθήο ηέρλεο, ηεο ηέρλεο πνπ εδξάδεηαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ηέρλεο (relational art) θαη 
ιηγφηεξν ζην αληηθείκελν σο παξνπζία (objecthood). 

Σνπνζεζία έξγσλ (ζηελ Φχζε θαη αιινχ) (Βrady 2007)  

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ site specific έρεη εθαξκνγή σο πξνο ηελ ελλνηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ κέξνπο κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη 
ε θαιιηηερληθή δηαδηθαζία πνπ ζρεκαηίδεη ην έξγν ηέρλεο. Ζ ζέζε φπνπ ζα αλαπηπρζεί κηα δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ 
πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ή κε ηελ αλάκλεζή θάπνηαο ιεηηνπξγίαο. ην Μνζρνρψξη, γηα 
παξάδεηγκα, αλαθαιχπηεηαη έλα αιψλη θαη ην θπθιηθφ ηνπ ζρήκα δεκηνπξγεί ηε δηαδηθαζία πνπ ζα ζρεκαηίζεη ην εηθαζηηθφ 
έξγν/αληηθείκελν (εηθφλεο 2,3). 

 

                                                             
7
 Σν ζπλέδξην, ε Φιψξηλα θαη ε πνξεία πξνο ηηο Πξέζπεο, http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=384133&catID=5 

(εκεξνκελία ηειεπηαίαο αλάθηεζεο 5/11/2017) 
8
 Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο 2014, Γηαδηθαζίεο επηβίσζεο (Πξέζπεο-Πηνιεκαΐδα), 

http://visualmarch.eetf.uowm.gr/docs/2014/visualmarch_2013_14.pdf (εκεξνκελία ηειεπηαίαο αλάθηεζεο 5/11/2017) 
9
 Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο 2014, Γηαδηθαζίεο επηβίσζεο (Πξέζπεο/Πηνιεκαΐδα), 

http://visualmarch.eetf.uowm.gr/docs/2014/visualmarch_2013_14.pdf (εκεξνκελία ηειεπηαίαο αλάθηεζεο 5/11/2017) 
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Δηθφλα 3:  ΚαηαζθεπΪδνληαο ην Αιψλη ζην Μνζρνρψξη, ΠξΫζπεο (2014) 

 

 

Δηθφλα 4:  ρεκαηέδνληαο Ϋλα θξΪθηε ζην Μνζρνρψξη, ΠξΫζπεο (2014) 

 

Δηθφλα 5:  ΚΫιπθνο λνεηνχ ζθΪθνπο θηηαγκΫλν απφ θνξκνχο θΫδξνπ ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ηαζκνχ 

ηνπ Σκάκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη ΔθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ ζηνπο ΦαξΪδεο (2015). 

 

Σα έξγα απνηππψλνπλ ελέξγεηεο ζπλάληεζεο, αληαιιαγήο, δεκηνπξγίαο. Οη δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο ηνπο γίλνληαη κε 
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, βνεζνχλ  ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ έλαλ νηθνινγηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη λα θαηαλνήζνπλ 
ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ αηζζεηηθή θαη ην πεξηβάιινλ. Μέζα απφ ηελ Δηθαζηηθή Πνξεία ζηηο Πξέπζπεο δηεπξχλεηαη ε 
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νηθνινγηθή ζπλείδεζή ηνπο θαη ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, 

ελψ ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχληαη θαη νη θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο θαη νη αηζζεηηθέο επαηζζεζίεο. 

Μεηά ην ηέινο ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο, ε εκπεηξία πνπ απνθνκίδεηαη απφ ηελ Δηθαζηηθή Πνξεία κεηνπζηψλεηαη ζε 
εξγαζηήξηα, φπσο απηά ζην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηα νπνία π.ρ. νη ζπκκεηέρνληεο είραλ 
ηελ επθαηξία λα κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ ρξψκαηα απφ θπζηθά πιηθά, ρεηξνπνίεην ραξηί, θαηαζθεπή πιηζηψλ (σκψλ 
πιίλζσλ)10. 

4. ΔΠΗΛΟΓΟ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάζηεθαλ ελδεηθηηθά επηιεγκέλεο δξάζεηο ηεο Δηθαζηηθήο Πνξείαο ζηηο Πξέζπεο. Αθφκε, 
παξνπζηάζηεθε κέζνδνη θαη εξγαιεία δηδαθηηθήο ηεο ηέρλεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία γηα 
δεκηνπξγία ηέρλεο κε επίθεληξν ηελ Φχζε θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ ή θαη κέζα ζην ίδην ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ. O απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε επαθή θαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ ηέρλε κέζα απφ κηα εθαπηδεπηηθή, αιιά θαη 

επράξηζηε βησκαηηθή εκπεηξία πνπ εμειίζζεη δεμηφηεηεο, ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε αιιά θαη ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή κλήκε. 
Μέζα απφ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο γίλεηαη βίσκα φηη ε επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη απν ηελ θαηαλφεζε ηεο 
αιιεινεμάξηεζεο ηεο θνπιηνχξαο κε ηελ Φχζε11. Ζ Δηθαζηηθή Πνξεία ζηηο Πξέζπεο ππνγξακκίδεη θαη επηθπξψλεη ηελ 
ζπλχπαξμε ησλ αμηψλ ηεο ηέρλεο, ηεο αηζζεηηθήο, ηεο νηθνινγίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο. 

 Μέζα απφ ηελ Δηθαζηηθή Πνξεία ζα κπνξνχζακε λα θαληαζηνχκε ηηο Πξέζπεο σο έλα Τπαίζξην Πεδίν χγρξνλεο Σέρλεο, 
ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο πνπ γίλεηαη λα κεηαηξαπεί ε πεξηνρή ζε έλα εξγαζηήξην ηδεψλ ρσξίο ζχλνξα, ζε έλα ρψξν-
πιαίζην φπνπ λνκαδηθέο δηαδηθαζίεο ζα ζρεκαηίδνπλ εηθαζηηθά, θαη φρη κφλνλ, έξγα πνπ ζα απνηππψλνπλ ελέξγεηεο 
ζπλάληεζεο, αληαιιαγήο ηδεψλ, δεκηνπξγίαο. Λίγν πνηεηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κέζα απφ ηελ Δηθαζηηθή Πνξεία 
ζηηο Πξέζπεο, νη Πξέζπεο κεηαηξέπνληαη ζε έλα Μνπζείν δίρσο ηνίρνπο πνπ σο κνλαδηθνχο ηνίρνπο θαη φξηα ζα έρεη ηηο 

πξνζέζεηο ησλ αλζξψπσλ.   

Δπραξηζηέεο 

Οη ζπγγξαθείο επραξηζηνχλ ηελ εηαηξεία Mindsearch (http://www.mindsearch.gr/) πνπ παξείρε ην κεράλεκα eye-tracker, 
αιιά θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην Μαξνχζη, Αζήλα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ πεηξακαηηθψλ δξάζεσλ κε eye tracking. 
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ΔπαπμεκΫλε Πνιηηηζκηθά ΜεηΪθξαζε: Γηδαθηηθά πξνζΫγγηζε κΫζσ 

πβξηδηθψλ ηερλψλ 

Augmented Cultural Translation:A Didactic Approach through hybrid arts 

Σζηκπέδα Γεσξγέα, Ηφλην Παλεπηζηήκην, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, andaugia7@gmail.com 

Tsimpida Georgia, Ionian University, Phd Candidate, andaugia7@gmail.com  

Abstract: A new age of discoveries is emerging from the increasing interaction and strategic linkages of the scientific fields of 

Augmented Reality and Translation Studies. In the light of the present Translation‘s definition broadening, a new promising option is 

proposed– ‗Augmented Cultural Translation‘-  and is focused on giving a fresh impetus on the world of Foreign Languages, Didactics and 

Traductology. In the context of the modern hybrid environment, the new experiential, interactive and active learning possibility is called on 

to resolve translation equivalence dilemmas, focusing on microstructure and offering a different perspective on Cultural Translation. This 

first attempt to link the Translation World with Augmented Reality will be presented thoroughly and is thought to regenerate the related 

scientific fields. 

Key words: Augmented Reality, Cultural Translation, Didactics 

Πεξέιεςε: Μηα λέα επνρή αλαθαιχςεσλ αλαδχεηαη απφ ηε ζχδεπμε ησλ πεδίσλ ηεο Δπαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

Μεηαθξαζηηθψλ πνπδψλ. Πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα κηα λέα επηζηεκνληθή νπηηθή, ηελ «Δπαπμεκέλε Πνιηηηζκηθή Μεηάθξαζε»,  

ε νπνία βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα θαη ππφζρεηαη λα δψζεη κηα αλαδσνγνλεηηθή πλνή ζην ρψξν ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ, ηεο Γηδαθηηθήο θαη ηεο 

Δπηζηήκεο ηεο Μεηαθξαζενινγίαο. ην ζχγρξνλν πβξηδηθφ πεξηβάιινλ, ε ελ ιφγσ λέα επαπμεκέλε δπλαηφηεηαβησκαηηθήο, δηαδξαζηηθήο  

θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαιείηαη λα ιχζεη κεηαθξαζηηθά δηιήκκαηα ηζνδπλακίαο εζηηάδνληαο ζηε κηθξνδνκή θαη πξνζθέξνληαο κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο κεηάθξαζεο. Ζ λέα απηή κεηαθξαζηηθή δπλαηφηεηα ζα ζπκπεξηιεθζεί  ζην 

πξψην εγρείξεκα ζχλδεζεο ηνπ Μεηαθξαζηηθνχ Κφζκνπ κε ηελ Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα, ην νπνίν αλακέλεηαη λα αλαγελλήζεη ηα 

εκπιεθφκελα επηζηεκνληθά πεδία. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα, Πνιηηηζκηθή Μεηάθξαζε, Γηδαθηηθή 

Δηζαγσγά 

H ζχδεπμε ηεο εηθνληθήο θαη ξεαιηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία νδεγεί ζην δπλακηθά αλαπηπζζφκελν πεδίν ηεο 
Δπαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, δεκηνπξγεί δπλαηφηεηεο βησκαηηθήο, δηαδξαζηηθήο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη θαιείηαη λα 
ιχζεη κεηαθξαζηηθά δηιήκκαηα, απνηειψληαο κηα λέα νπηηθή ζηηο Mεηαθξαζηηθέο πνπδέο θαζψο πξνζθέξεη κηα 

δηαθνξεηηθή πλνή ζηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο κεηάθξαζεο. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρξήζε 
έμππλσλ/θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη πνηθίισλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, γέλλεζε ηελ ηδέα γηα 
αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ νξίσλ ηεο κεηάθξαζεο. Μέζα ζην ζχγρξνλν απηφ πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ςεθηαθήο 
επαλάζηαζεο πξνηείλνπκε ηελ « Δπαπμεκέλε Πνιηηηζκηθή Μεηάθξαζε », έλα λέν πεδίν ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα 
θαη ππφζρεηαη λα δψζεη λέα πλνή ζην ρψξν ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ, ηεο Γηδαθηηθήο θαη ηεο Δπηζηήκεο ηεο 
Μεηαθξαζενινγίαο. 

Δπηζπκψληαο λα ξίμνπκε θσο ζην ζχγρξνλν κεηαθξαζηηθφ ηνπίν, ζεσξνχκε πσο ε αδπλακία εχξεζεο ηζνδπλακίαο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ εζσθιείνπλ ηδηαίηεξεο εθθάλζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ, εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε 
θνηλσληθήο νκάδαο, θπιήο, πφιεο, ρσξηνχ, ρψξαο θ.η.ι. θαη επηδεηνχλ επεμήγεζε ζηε κεηάθξαζή ηνπο έηζη ψζηε λα 
κεηαθέξνπλ φζν ην δπλαηφλ πην απηνχζην ην πξσηφηππν κήλπκα, κπνξνχλ πιένλ λα ππνζηεξηρζνχλ ηερλνινγηθά κε έλαλ 
ηξφπν πνπ λα επαπμάλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηελ έρνπκε νξίζεη έσο ζήκεξα. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε επεμήγεζε ηνπ φξνπ πνπ καο δπζθνιεχεη κπνξεί πιένλ λα πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο 
αλάιπζεο ηεο θχζεο ηνπ: εηθφλα απιή ή 3D, ήρνο θαη βίληεν, θηλνχκελα ζρέδηα, θείκελα, αξρεία powerpoint, ζπλδπαζκφο 
ησλ πξνεγνχκελσλ ζπζηεκάησλ θ.α. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιέο αλελεξγέο κέρξη πξφηηλνο αηζζήζεηο, ε 
λέα επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα αλνίγεη κηα δηαδξαζηηθή πφξηα ζηε κάζεζε θαη αλαβαζκίδεη ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ 

εθδφζεσλ θαη θπξίσο ησλ κεηαθξαζηψλ, ησλ πνιηηηζκηθψλ δηακεζνιαβεηψλ εθείλσλ, νη νπνίνη/εο εκπξάθησο κεηαηξέπνληαη 
ζε θαιιηηέρλεο, φρη κφλν ηεο γιψζζαο/ψλ αιιά θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ηερλψλ.  

Μέζα ζε απηφ ην κεηαθξαζηηθφ πιαίζην αλαγλσξίδνπκε ηε ζεκαζία θαη αλαγθαηφηεηα κηαο λέαο νπηηθήο, κηαο λέαο 
πξφηαζεο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπλδπαζηηθά κε ηα ήδε ππάξρνληα ηερλνινγηθά θαη δηαδηθηπαθά βνεζήκαηα. Ζ 
αλαγλψξηζε επίζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε (user experience) απνηειεί έλαλ ππιψλα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζε απηφ ην 
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εγρείξεκα ζχλδεζεο ηεο Mεηάθξαζεο θαη Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο, έλα θξίζηκν ζηάδην ζηελ φιε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο.  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Ζ ζχδεπμε ηεο Δηθνληθήο θαη Ρεαιηζηηθήο Πξαγκαηηθφηεηαο απνηειεί κηα εξεπλεηηθή πχιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα 
δηαθνξεηηθή πλνή ζηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο Μεηάθξαζεο θαη ζηα πξνβιήκαηα κεηαθξαζηηθήο ηζνδπλακίαο.  

Οθείινπκε ζε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεηψζνπκε πσο ε επηινγή ηνπ φξνπ « πνιηηηζκηθφο/ή » (θαη φρη « πνιηηηζηηθφο/ή ») 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε φηη ε δηάζηαζε ηεο κεηάθξαζεο αλαθέξεηαη ή αθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα 
θαη δελ δεκηνπξγεί ή παξάγεη πνιηηηζκφ. 

Άιισζηε, ζηηο κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο γηλφηαλ πάληνηε  ιφγνο γηα δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη κεηαθνξά πνιηηηζκηθψλ 
ζηνηρείσλ. Γηαπηζηψλνπκε επίζεο πσο ζηε ζχγρξνλε κεηαθξαζενινγία ε κεηάθξαζε γίλεηαη αληηιεπηή σο πνιηηηζκηθή 
δηακεζνιάβεζε, γεγνλφο πνπ καξηπξά, εθηφο απφ ηελ αλακθηζβήηεηε ζπκβνιή ησλ γισζζηθψλ κεηαθξαζηηθψλ πηπρψλ 
(γισζζηθή δηακεζνιάβεζε), ηε ζεκαζία ηνπ επξχηαηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ηνπ 
κεηαθξαζηηθνχ θαηλνκέλνπ.  

Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε ζηξνθή πξνο ηελ επηθνηλσληαθή κνλάδα (θείκελν), ε ζεκαζία ηνπ επξχηεξνπ ζπγθείκελνπ 
παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο θεηκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο (εηεξφηεηα), νη εζηθέο πηπρέο ηεο 
δηακεζνιάβεζεο θαη ε επαλεμέηαζε ηνπ ξφινπ ησλ κεηαθξαζηψλ, νδήγεζαλ πξνο ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ γηα φιεο ηηο 
δνκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη έξημαλ θσο ζηε ιεγφκελε θεηκεληθή κηθξνδνκή (ιέμεηο θαη εθθσλήκαηα) θαη 
καθξνδνκή (ην θείκελν σο ζχλνιν). 

Ζ πξαγκαηηθή φκσο πνιηηηζκηθή ζηξνθή ηεο κεηαθξαζενινγηθήο ζθέςεο, ε νπνία απνηειεί θαη εμέιημε ζην κεηαθξαζηηθφ 
πεδίν, έγηλε ην 1990 ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν πνπ εμέδσζε o André Lefevre, φπνπ θαη πεξηιακβάλνληαη κειέηεο πνπ 
πξαγκαηεχνληαη θπξίσο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γξαθήο θαη κεηάθξαζεο 

ελφο έξγνπ θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζηελ πξφζιεςε ηεο κεηάθξαζεο απηήο ζην επξχ θνηλφ. 

Ζ δπλαηφηεηα ηεο κεηαθξαζενινγίαο λα πιεξνθνξείηαη θαη λα εμειίζζεηαη παξάιιεια κε πιεζψξα ζεκαηηθψλ πεδίσλ, κε 
απνηέιεζκα λα δηαζέηεη ζηε ζχγρξνλε επνρή επηξξνέο ηεο κεηα-απνηθηαθήο κεηαθξαζενινγίαο, ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο 
(πνπδψλ ηνπ θχινπ) θαη ηεο κεηάθξαζεο σο ηδενινγίαο, ηελ αλάγνπλ σο απνηέιεζκα ζε δηεπηζηήκε θαη θαλεξψλνπλ έλα 
ακάιγακα λέσλ ηδεψλ πνπ νδεγνχλ πξνο ηνλ πνιηηηζκηθφ δηάπινπ (transculturality) θαη λέεο « πβξηδηθέο γιψζζεο » ηνπ 
αικάλ Ρνπζληί (Ruushdie,1991). 

Σν πέξαζκα επνκέλσο απφ πνιινχο πνιηηηζκνχο επηκεθχλεη ηνλ φξν ηεο παξαδνζηαθήο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη 
απνδεηθλχεηαη αλ ζθεθηνχκε πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πνιηηηζκηθά θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχκε θαη πξνζιακβάλνπκε 

σο εληαίεο κνλάδεο απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξίπινθεο δηεξγαζίεο πεξηζζφηεξσλ εξεζηζκάησλ θαη θαηαβνιψλ 
(Pratt, 1992).  

Δπίζεο, παξαηεξείηαη κηα ηάζε ε κεηάθξαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα λα αλάγεηαη ζε βαζηά πνιηηηθή πξάμε, φπνπ ηδενινγίεο θαη 
ζρέζεηο εμνπζίαο επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεσξήζεηο ηνπ κεηαθξαζηηθνχ θαηλνκέλνπ. Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο απνθηά 
κηα εμέρνπζα ζέζε ζην κεηαθξαζηηθφ πεδίν επεξεάδνληαο άκεζα ηε κεηαθξαζηηθή πξάμε, ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο 
δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ζπλάληεζεο κε ην ζπλάλζξσπν θαη δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ θαη ηηο εθάζηνηε 
θνηλσληθέο κάζθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο.  

Δπνκέλσο, κέζα ζε απηφ ην πιαίζην εμέιημεο, παγθνζκηνπνίεζεο θαη ςεθηαθήο επαλάζηαζεο, ε κεηάθξαζε 
αλαδηαπξαγκαηεχεηαη ζεσξεηηθά ηα φξηά ηεο. Οη κεηαθξαζηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο αλάγνληαη πιένλ ζε θίιηξα ή 

δηαρεηξηζηέο ηνπ ελδηάκεζνπ (ηξίηνπ) δηαζηήκαηνο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ-πεγήο θαη θεηκέλνπ ζηφρνο,  
γεθπξψλνληαο, κεηξηάδνληαο ή αθφκα θαη επηιχνληαο επηθίλδπλα πξνβιήκαηα θαη παξαλνήζεηο. 

Δθφζνλ επνκέλσο ε νπδεηεξφηεηα θαη ε απιή κεηαθνξά κελπκάησλ δελ ηθαλνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, ην 
κεηαθξαζηηθφ πεδίν γίλεηαη ζπλψλπκν έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη αθνξά ηε κεηαθξαζηηθή ηθαλφηεηα γηα ππεχζπλε 
ελέξγεηα ζηε βάζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο γλψζεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αλαγθαηφηεηα λένπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 
αλαλεσκέλεο εξεπλεηηθήο καηηάο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν θαίλεηαη λα αλνίγνπλ 
έλα λέν εξεπλεηηθφ, παξάζπξν ζην κεηαθξαζηηθφ κέιινλ.  

ην πιαίζην επνκέλσο ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ πξννπηηθψλ πνπ αλνίγνληαη 

ζηελ εμέιημε φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε ηνλ ηνκέα ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο 
(Virtual Reality), ή πην ζπγθεθξηκέλα αθφκε, εθείλνλ ηνλ ηξνκεξά ππνζρφκελν θφζκν πνπ ζα θαζνξίζεη ην κέιινλ πνιιψλ 
επαγγεικάησλ, εθείλνλ πνπ απηναπνθαιείηαη Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality). 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ έμππλσλ/θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη πνηθίισλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ πνπ απηέο ππνζηεξίδνπλ είλαη 
ηδηαηηέξσο δεκνθηιείο ζε φιν θαη κεγαιχηεξν θνηλφ. Ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα θαη επίθαηξε ζεσξνχκε πσο ζα είλαη ε 
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο κεηαθξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζε 
παξφκνηεο ζπζθεπέο θαη εθαξκνγέο. 

Παξφιν πνπ εθ πξψηεο φςεσο δεκηνπξγείηαη κηα απνξία γηα ηε ζχλδεζε ηεο κεηάθξαζεο κε ηνλ ελ ιφγσ ηερλνινγηθφ ηνκέα, 

ζεσξνχκε πσο ε κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα θσηίζεη ζηγά ζηγά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ νξακαηηδφκαζηε. Αο ζεκεηψζνπκε 
φκσο αξρηθά ηηο βαζηθέο πεγέο ηεο έξεπλαο, ε νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμέιημε ηεο 
κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ηεο λέαο δπλαηφηεηαο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο. 
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Αξρίδνληαο απφ ηνλ νξηζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ φξσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ελψ ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε 

έλα « αιιειεπηδξαζηηθφ ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, θηηαγκέλν απφ ππνινγηζηή, ζην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα εκβπζηζηεί » 
(Lanier, 1989) θαη αληηθαζηζηά πιήξσο ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε ηελ πξνζνκνίσζε, ε Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα 
ρξεζηκνπνηεί ην θπζηθφ θφζκν θαη πξνβάιιεη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο επάλσ ηνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα ηνλίζνπκε πσο ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα γέλλεζε πλεπκαηηθά ηελ Δπαπμεκέλε, γεγνλφο 
πνπ παξαηεξείηαη θαη ηζηνξηθά θαη εμεγεί ην ιφγν ηεο ζπρλήο ζπλχπαξμή ηνπο. Δίλαη εκθαλέο πσο ε γέλλεζε απηή ζπκπίπηεη 
κε ηελ σξίκαλζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηελ καδηθή δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ gadgets, δηάδνζε πνπ επέηξεςε ηε ρξήζε 
ηεο ηερλνινγίαο απφ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο αλά ηνλ θφζκν. 

Ζ έθξεμε ζηελ έξεπλα ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο ζεκεηψλεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ζπλνδεχεηαη απφ ην βηβιίν 

ηνπ Howard Rheingold, « Virtual Reality », ην νπνίν απνκπζνπνηνχζε ηε λέα ηερλνινγία θαζηζηψληαο ηελ θαηαλνεηή θαη 
πξνζηηή ζε αλζξψπνπο κε ιηγφηεξεο ηερληθέο γλψζεηο. Γηαδφζεθε κέζσ ησλ ηαηληψλ, φπσο νη Brainstorm θαη The 
Lawnmower Man. 

εκαληηθνί ππιψλεο απνηέιεζαλ νη αθφινπζεο έλλνηεο: εκβχζηζε, πξννπηηθή, παλνξακηθή εηθφλα, ζηεξενζθνπηθή εηθφλα θαη 
θσηνγξαθία, έλλνηεο νη νπνίεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ απφ ηα αξραία ρξφληα θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο, φπνπ ν άλζξσπνο 
δεκηνπξγνχζε θαη παξνπζίαδε θαληαζηηθνχο θφζκνπο.  πλέρεηα ηεο επηζπκίαο απηήο ηεο γλσξηκίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
αλζξψπνπ κε φιεο ηηο αηζζήζεηο ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα, πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία δελ 
πθίζηαηαη ρσξίο ηελ ηερλνινγία. 

Ο δεχηεξνο ζεκαληηθφο ππιψλαο, ε πξννπηηθή, δειαδή ην νπηηθφ πεδίν απφ ην ζεκείν ηνπ ζεαηή, ζπλαληάηαη ήδε απφ ηνλ 5ν 

αηψλα π.Υ. ζηα έξγα ηνπ Αηζρχινπ θαη ηνπ νθνθιή, φπνπ παξαηεξείηαη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ρξήζε ηεο ζηα 
ζθεληθά ησλ έξγσλ. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη βεβαίσο θαηαλνεηφ εάλ αλαινγηζηνχκε πσο ε γσλία ζέαζεο έρεη ηε δχλακε λα 
αιιάδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Σν 1778 κάιηζηα, ν θνηζέδνο δσγξάθνο Robert Barker δσγξάθηζε κηα άπνςε ηεο πφιεο ηνπ Δδηκβνχξγνπ ζε έλαλ θακβά 
360 κνηξψλ (χςνπο 3 κέηξσλ ηνπνζεηεκέλνο ζε θπθιηθφ δσκάηην δηακέηξνπ 18 κέηξσλ, φπνπ εηζέξρνληαλ νη ζεαηέο θαη 
πεξηθπθιψλνληαλ απφ ηε ζθελή) παξνπζηάδνληαο γηα πξψηε θνξά θαη εηζάγνληαο ηελ παλνξακηθή εηθφλα, βαζηθφ ζηνηρείν 
ζηηο ζπζθεπέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Αξγφηεξα, ην 1823 έλαο θαζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ απφ ην Δδηκβνχξγν, ν MrElliot νξακαηίδεηαη θαη παξνπζηάδεη ην 1939 έλα 

ζηεξενζθφπην ρσξίο θαθνχο ή θαζξέθηεο κε ηε κνξθή θνπηηνχ 46x18x10. ηε ζπλέρεηα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1839 ε λέα 
ηερλνινγία ηεο  θσηνγξαθίαο γίλεηαη δεκνθηιήο ράξε ζηε δνπιεηά ηνπ Γάιινπ Louis Daguerre θαη παξέρεηαη πιένλ ε 
δπλαηφηεηα αληηγξαθήο εηθφλσλ. 

Σα πξψηα βήκαηα ζηελ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα ζπληεινχληαη θαηά ηε δεθαεηία 1950-70 κε ην Sensorama (ην ηλεκά ηνπ 
Μέιινληνο πνπ πεξηθπθιψλεη ην ζεαηή κε αηζζήζεηο θηηαγκέλεο απφ κεραλήκαηα κεηαθέξνληαο ηνλ/ηελ ζε άιιε δηάζηαζε) 
θαη ηελ πξψηε VR θάζθα απφ ηνπο κεραληθνχο Comeau θαη Bryan (Head Mounted Display, 1961). 

Έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο εκθαλίδεηαη ην 1963 ζην MIT. Πξφθεηηαη γηα ην Γηδαθηνξηθφ θνηηεηή Ivan Sutherland, ν 
νπνίνο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Sketchpad αζρνιείηαη κε ηα αιιειεπηδξαζηηθά γξαθηθά κέζσ ππνινγηζηή θαη ρξεζηκνπνηεί 

εηδηθφ ζηπιφ γηα ηελ επηινγή αληηθεηκέλσλ παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ. 

ηε ζπλέρεηα ην 1965, πεξηγξάθεη ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ θφζκσλ κέζσ ππνινγηζηή ζηελ εξγαζία ηνπ « The ultimate 
display » θαη επεξεάδεη ηνλ αλαιπηή ζπζηεκάησλ Fred Brooks, ν νπνίνο αξρίδεη ηελ έξεπλα γηα ηε ρξήζε ηεο απηηθήο 
αιιειεπίδξαζεο, δειαδή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ αθήο (project GROPE, 1967). Οη απηηθέο ζπζθεπέο 
άιισζηε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εκβχζηζε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ζπλδπάδνληαη κε ηηο ζπζθεπέο εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο σο πξνέθηαζε ησλ ρεξηψλ. 

Σν 1968 ν Ivan Sutherland κε ηε βνήζεηα ηνπ Bob Sproull θαηαζθεπάδεη ηε «Γακφθιεην πάζε » (The Sword of Damocles), 
έλα ζχζηεκα πνπ θξεκφηαλ απφ ην ηαβάλη, ρξεζηκνπνηνχζε θαζνδηθέο ιπρλίεο, είρε κεραληθή αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο ηνπ 

θεθαιηνχ, επέηξεπε έλα νπηηθφ πεδίν 40 κνηξψλ ζην ρξήζηε, ν νπνίνο έβιεπε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αληηθείκελα ζε κνξθή 
λεκαηηθνχ κνληέινπ (wireframe) λα πξνβάιινληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

Eπξφθεηην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ πξψηε πξνζπάζεηα Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία νδήγεζε ηνλ ηδξπηή 
ηεο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ David Evans μεθηλψληαο ηελ εηαηξία Evans & Sutherland, ε νπνία αζρνιείηαη κε ζπζηήκαηα 
νπηηθνπνίεζεο (visualization) θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα. 

Οθείινπκε λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν πσο νη πξψηεο εκπνξηθέο απφπεηξεο Δηθνληθήο θαη Δπαπμεκέλεο 
Πξαγκαηηθφηεηαο ζπληεινχληαη απφ ην 1970-90 κε ηηο ειεθηξνληθέο θνλζφιεο/παηρλίδηα λα εηζέξρνληαη ζηγά ζηγά ζηα ζπίηηα 
θαη ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα λα επεξεάδεη ηελ ηέρλε θαη ηηο αθαδεκατθέο εθαξκνγέο.  

To 1995 ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη γηα πξψηε θνξά κε ην Ίληεξλεη ζην πιαίζην ηεο ηέρλεο, κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Maurice Benayoun, ην «Σνχλει θάησ απφ ηνλ Αηιαληηθφ », πνπ ζπλέδεε ην Κέληξν Pompidou 
ζην Παξίζη κε ην Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζην Μφληξεαι. Ζ ζχλδεζε απηή κε ην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα 
εκπνξηθή έθζεζε ην 1996, φπνπ ζηήζεθε ην ίδην ζχζηεκα κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε Netscape Communications. 

Σν πξσηφηππν έξγν ηνπ Maurice Benayoun απνηέιεζε ην πξψην έξγν Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζπλέδεε 2 επείξνπο 
θαη πεξηιάκβαλε δπλακηθά 3D κνληέια ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, video chat, θαηεπζπληηθφ ήρν θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ κε 
ζηνηρεία ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Σελ ίδηα ρξνληά (1995) κηα νκάδα ζην Seattle έθαλε θάηη αληίζηνηρν κε ην CAVE 
δεκηνπξγψληαο έλα δσκάηην εκβχζηζεο κε πξνβνιή 270 κνηξψλ, δεκηνπξγψληαο ην Θέαηξν Δηθνληθνχ Πεξηβάιινληνο 
(Virtual Environment Theater). 
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Δλψ ε πεξίνδνο 2000-10 παξνπζηάδεη ιίγεο πεξηπηψζεηο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο φπσο ηα ρεηξηζηήξηα θπζηθήο θίλεζεο 

θαη θάπνηεο εθαξκνγέο ζηνλ ηαηξηθφ, βηνκεραληθφ θαη ζηξαηησηηθφ ηνκέα, ε επνρή ηνπ Virtual Reality ηαπηίδεηαη κε ηελ 
πεξίνδν απφ ην 2011 κέρξη θαη ζήκεξα θαη ε έθξεμε ελδηαθέξνληνο αξρίδεη απφ έλαλ 18ρξνλν gamer, ηνλ Palmer Luckey.  

Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη αλάπηπμε ηεο Δηθνληθήο θαη Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ζε πιεζψξα πεδίσλ φπσο ν 
θηλεκαηνγξάθνο, κε ηε Disney λα δεκηνπξγεί δηαδξαζηηθφ πιηθφ κε βάζε ηηο ηαηλίεο ηεο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 
Steam θαη ηελ νκάδα Oculus λα πξνζθέξεη ηνλ « θαζεισηηθφ θηλεκαηνγξάθν » κε αθήγεζε λα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
κε γλψκνλα ηηο εκπεηξίεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ επηηξέπνπλ ζην ζεαηή λα γίλεη κέξνο ηεο ηζηνξίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ν ηνκέαο ησλ Δθδειψζεσλ κε ηελ πξνζθνξά ηεο δσληαλήο κεηάδνζεο ηεο εηθφλαο (live Streaming), ηα Πάξθα 
Φπραγσγίαο, ν ηξαηφο/Αεξνπνξία, ην Γηάζηεκα, ε Ηαηξηθή/Θεξαπεία, κε ηελ πξψηε ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ην 1998 ζε λνζνθνκείν ηνπ Παξηζηνχ, ε ρεδίαζε/Αξρηηεθηνληθή, ε Σέρλε κε ην Google Art Project, ηελ 
online πιαηθφξκα πξφζβαζεο ζε θσηνγξαθίεο πςειήο αλάιπζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ ζηεγάδνληαη ζηα κνπζεία, ηα 
Μλεκεία/Αξραηνινγία, ε Δπηθνηλσλία/Μέζα Δλεκέξσζεο θαη ην Δκπφξην αλάγνληαη ζε ππιψλεο εθκεηάιιεπζεο ησλ λέσλ 
ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ. 

Ζ Δθπαίδεπζε/Γηδαζθαιία απνηειεί αδηακθηζβήηεηα έλαλ ηνκέα πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα ζπκπνξεχεηαη κε ηα λέα δεδνκέλα 
ηεο εηθνληθήο θαη επαπμεκέλεο ηερλνινγίαο. Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο ηνκέαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά είλαη 
εθείλνο ησλ Δθδφζεσλ θαη ησλ βηβιίσλ. Μπξνζηά ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ απφ ην 2008 θαη 
έπεηηα, ππήξμε ν θφβνο γηα ην βηψζηκν κέιινλ ηνπ έληππνπ ηχπνπ. 

Υάξε φκσο ζηελ απμεκέλε δήηεζε εηδηθά γηα παηδηθή θαη εθεβηθή ινγνηερλία θαη ησλ κεηαθξάζεψλ ηεο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ξαγδαία άλνδν ζην εθδνηηθφ ζθεληθφ θαη ζπλδένληαη άκεζα φρη κφλν κε ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα (ήδε 
απφ ηνλ 17ν αηψλα) αιιά θαη κε ηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο λέαο γεληάο, ππήξμε έληνλε αλάγθε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα 
ελίζρπζε ζπλέξγεηαο αλάκεζα ζηε κεηάθξαζε, ηε κάζεζε, ηε ινγνηερλία θαη ηελ παηρληδηθή εκπεηξία. 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ λένπ κεηαθξαζηηθνχ εγρεηξήκαηνο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο μεθίλεζε κε ην ζηάδην 
θαζνξηζκνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ (projectplanning).  Απηφ ην ζηάδην 
πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ θάζεσλ. ηελ ελ ιφγσ 
πεξίπησζε,  ε λέα κεηαθξαζηηθή πξφηαζε αθνξά κεηαθξαζηηθή εθαξκνγή κε εγθπθινπαηδηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο 
πξνεθηάζεηο.  

Ζ πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζήο ηεο αλαθέξεηαη ζην εηθνλνγξαθεκέλν ζελάξην storyboard, ην 
νπνίν απνηειεί έλα ιεπηνκεξέο πιάλν θάζε νζφλεο θαη αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηγξαθήο. Οθείιακε λα ιάβνπκε ππφςε καο ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο δεκηνπξγίαο κηαο δξαζηεξηφηεηαο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ λα είλαη εχρξεζηε, θαηαλνεηή θαη 
δηαρεηξίζηκε απφ ηνπο ρξήζηεο.  

Χο ρξήζηεο ζεσξνχκε ηνπο ζπγγξαθείο, κεηαθξαζηέο, εθδφηεο θαη αλαγλψζηεο ησλ δηαδξαζηηθψλ κεηαθξαζκέλσλ θαη 
πξσηφηππσλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη ηερληθνί ξφινη, πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο ζρεδίαζεο είλαη 
πνηθίινη θαη πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ κε ηε βνήζεηα, επηινγή θαη γλψζε θαηάιιεισλ 
ηερλνινγηψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ. 

Ζ ζχιιεςε επνκέλσο ηεο ηδέαο νδεγεί ζηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε, απαηηψληαο παξάιιεια θαη έλαλ 
ιεπηνκεξή έιεγρν ζε θάζε ζηάδην. Δπηιέμακε λα αθνινπζήζνπκε αξρηθά ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε, φπνπ ε δηαδηθαζία 
θπιά ζηαδηαθά, απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ κέρξη θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο, ηεο 

θάζεο εθείλεο πνπ αθνξά ιάζε ηα νπνία εκθαλίδνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ αλάγθε φκσο γηα επειημία ιφγσ ηεο δηάδξαζεο ησλ θάζεσλ καο νδήγεζε θαη ζηε κειέηε ηεο κεζνδνινγίαο ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ 
δπλεηηθψλ ρξεζηψλ (target group) θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο (users requirements). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αλάγθε γηα 
επεμήγεζε, κάζεζε θαη δηάδξαζε κεηαθξαζηηθψλ φξσλ πνπ δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη δελ κεηαθέξνπλ ηελ 
πνιηηηζκηθή ρξνηά ηεο πεγήο-γισζζαο, νδήγεζε ζην έλαπζκα εχξεζεο ελφο λένπ ηξφπνπ ιχζεο κεηαθξαζηηθψλ 
πξνβιεκάησλ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ζέινληαο λα απνδείμνπκε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο λέαο νπηηθναθνπζηηθήο δηάδξαζεο ηε 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε κεηάθξαζε, επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πιαηθφξκα εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο Αurasma, ε νπνία απνηειεί έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν/ηφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία αλαγλψξηζεο 
εηθφλσλ θαη ζπζθεπέο δηακεζνιαβεηέο (θηλεηά λέαο ηερλνινγίαο, tablet). Πλεπκαηηθφ παηδί ηεο εηαηξίαο Hewlett-Packard, 
παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 2011 ζηηο Κάλλεο απφ ηνλ Matt Mills θαη αξηζκεί απφ ηφηε πάλσ απφ 100.000 ρξήζηεο 
παγθνζκίσο. 

Οθείινπκε ζε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεηψζνπκε πσο ην ελ ιφγσ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν δελ έρεη επεθηείλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
ζηνλ ηνκέα πνπ καο ελδηαθέξεη, ζπλεπψο, δελ ππάξρνπλ πξνζθεξφκελεο έηνηκεο πεγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ 
ην κεηαθξαζηηθφ εγρείξεκα καο. Αθνξά θπξίσο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ςπραγσγηθφ ή 

εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ. Δπίζεο, ε βηβιηνγξαθία είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε θαη φιε ε έξεπλα έγηλε κέζσ ειάρηζησλ αγγιφθσλσλ, 
επεμεγεκαηηθψλ πεγψλ. 

H πιαηθφξκα Aurasma αλαθέξεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο θάκεξαο κε κία εηθφλα δείθηε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο θαη επηηξέπεη 
ηελ πξνβνιή επηπιένλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εηθφλα, δηακνξθψλνληαο έλα επαπμεκέλν, πιεξνθνξηαθά ηειηθφ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
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απνηέιεζκα. Οη πξνβνιέο δεδνκέλσλ είλαη δπλαηέο είηε απφ ηηο νζφλεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ είηε απφ εηδηθά γπαιηά πξνβνιήο 

Augmented Reality. Γηα λα γίλεη βέβαηα εθηθηή ε δηάδξαζε, απαξαίηεην είλαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ρξήζηε θαη ην 
θαηέβαζκα ηεο εθαξκνγήο ζην θηλεηφ ή tablet. 

Μέζσ ηεο ελ ιφγσ πιαηθφξκαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε κεραληθή φξαζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, δεκηνπξγήζακε έλα 
δείγκα επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην κεηαθξαζκέλν έξγν «Σίξπα πλνκσζία ζην Νείιν» ηνπ Γάιινπ 
ζπγγξαθέα Alain Surget, δείγκα πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη επαχμεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε κνξθή βίληεν θαη εηθφλαο γηα 
κεηαθξαζηηθνχο  θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ  ελ ιφγσ λέα κεηαθξαζηηθή νπηηθή καξηπξά ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ηεο 
λέαο δπλαηφηεηαο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε ζεκαζία πνπ ζα παίμεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζπγγξαθέσλ, 
κεηαθξαζηψλ, εθδνηψλ θαη φρη κφλν.   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Ζ πιαηθφξκα Aurasma απνηέιεζε έλα δηαδηθηπαθφ ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν, ην νπνίν ζεσξνχκε πσο ζα εληππσζηάζεη κε ηελ 
επθνιία ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ, γεγνλφο πνπ καξηπξά ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ 
κπνξεί λα πξνζθέξεη. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα επηιέρηεθε θαζψο πξνζθέξεη κηα γξήγνξε εκπεηξία 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην ρξήζηε θαη απνηέιεζε ηνλ πην πξνζηηφ ηξφπν λα παξνπζηαζηεί θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε 
λέα κεηαθξαζηηθή ηδέα.  

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ ζχγρξνλε πβξηδηθή πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί έλα αδηακθηζβήηεην γεγνλφο θαη ε επηινγή γηα ελαξκφληζε κε ηηο λέεο 
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο εμαξηάηαη απφ ηελ επειημία γηα λέα νπηηθή, πξνζαξκνζκέλε πάληα ζηηο αλάγθεο θαη ηα φξηα πνπ 
ζέηνπκε ζην δηάβα καο. Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα θηλήζεθε ζηα φξηα ελαξκφληζεο ησλ πεδίσλ ησλ Ξέλσλ 
Γισζζψλ, ηεο Μεηάθξαζεο, ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο. Έγηλε πξνζπάζεηα επέθηαζεο 
επνκέλσο ησλ αηζζήζεσλ ελφο ηερλνινγηθνχ κέζνπ, πξνο φθεινο κηαο αλζξψπηλεο πξνζέγγηζεο, κε ζθνπφ πάληνηε ηε 
δπλαηφηεηα θαη επειημία κεηάδνζεο ηεο λέαο κεηαθξαζηηθήο γλψζεο κέζσ ηεο Γηδαθηηθήο. 

Παξαηεξνχκε επίζεο πσο νη δπλαηφηεηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη αθφκα ζε εκβξπαθφ 
επίπεδν, γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηα άικαηα πνπ ζα γίλνπλ ηα ρξφληα πνπ έξρνληαη θαη ηελ πξφθιεζε πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηα 
ζχγρξνλα πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο. Ζ δπλαηφηεηα δηάδξαζεο θαη εκπινπηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ Δπαπμεκέλεο 

Πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζα πξνθχςεη θαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, δείρλεη πσο ζην κέιινλ ε ζρέζε ηεο 
Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε Μεηάθξαζε, αιιά θαη γεληθφηεξα κε ην πεδίν ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ,  
ζα απνηειέζεη κηα λέα απνθάιπςε ζηα ρέξηα φισλ καο. 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

Σα λέα πξντφληα Aurasma Premium επί πιεξσκή δπζηπρψο δελ είλαη αθφκε δηαζέζηκα, φπσο αλαθνηλψλεη ε εηαηξία ζηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο, αιιά θαη φπσο καο ελεκέξσζε ε νκάδα ηεο Aurasma ζε ζρεηηθφ εξψηεκα. Σν ελ ιφγσ γεγνλφο 
νδεγεί ζε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κεγάισλ πξννπηηθψλ ηνπ κεηαθξαζηηθνχ εγρεηξήκαηφο καο θαη ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ 
κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην κέιινλ ζηνλ Δθδνηηθφ, Μεηαθξαζηηθφ Κφζκν αιιά θαη ζηε Γηδαθηηθή θαη Θεσξία ηεο 
Μεηάθξαζεο, ε νπνία εκπινπηίδεηαη θαη αλαγελληέηαη απνθηψληαο κηα πην ηερλνινγηθά θαιιηηερληθή νπηηθή. 
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 ΓηΪινγνο Μνπζεηαθάο θαη Γηαπνιηηηζκηθάο αγσγάο γηα ηελ απνδνρά ηεο 

πξνζθπγηθάο ηαπηφηεηαο  

A conversation between Museum and Intercultural education for the 

acceptance of refugee identity 

Παξαζθεπά ΣζΪλε, Απφθνηηε Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Α.Π.Θ., M. Ed. Σέρλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, paraskevi.ts@outlook.com.gr 

Paraskevi Tsani, Graduate of the School of Education, Aristotle University of Thessaloniki, M. Ed. Arts in 

Education, University of Nicosia paraskevi.ts@outlook.com.gr 

Abstract: 

The purpose of this research was to investigate the possibility of the acceptance of refugees by students through the creation of a museum 

collection in the classroom about the refugees of the past and the modern era. The research was qualitative, and the research  approach 

applied was action research and case study. The questionnaire, the interview and the observation were used as data collection tools. The 

questionnaire and the interview were conducted twice, one before and one after the intervention, to investigate whether students‘ perceptions 

were affected. The observation, which took place throughout the action research was participatory and was recorded in the form of notes in 

the diary of research. In addition, a non-participatory observation was carried out with the help of a second researcher, so as not to lose 

valuable data during the intervention. Findings from the data collection tools have shown that the creation of a museum collection in the class 

has worked positively on the acceptance of refugees by students. Given the short duration of the program their perceptions did not change 

radically, but at the end of it, it seemed that the criticism of some students, even a little, ceased to be as acute as it was at first. 

Keywords: museum education, refugees, intercultural education 

Πεξέιεςε: 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο απνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηνπο καζεηέο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

κνπζεηαθήο ζπιινγήο κέζα ζηελ ηάμε κε ζέκα ηνπο πξφζθπγεο ηεο παιαηφηεξεο θαη ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Ζ έξεπλα ήηαλ πνηνηηθή θαη ε 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε έξεπλα-δξάζε θαη ε κειέηε πεξίπησζεο. Χο κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην, ε ζπλέληεπμε θαη ε παξαηήξεζε. Σν εξσηεκαηνιφγην θαη ε ζπλέληεπμε δηελεξγήζεθαλ δχν θνξέο, κία πξηλ θαη κία 

κεηά ηελ παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν επεξεάζηεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ απφ απηήλ. Ζ παξαηήξεζε, πνπ 

έιαβε ρψξα θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο-δξάζεο, ήηαλ ζπκκεηνρηθή θαη θαηαγξάθεθε κε ηε κνξθή ζεκεηψζεσλ ζην εκεξνιφγην ηνπ 

πεδίνπ. Δπηθνπξηθά δηελεξγήζεθε θαη κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, κε ηε βνήζεηα δεχηεξνπ εξεπλεηή, ψζηε λα κε ραζνχλ πνιχηηκα 

δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Σα επξήκαηα απφ ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ έδεημαλ φηη ε δεκηνπξγία κνπζεηαθήο 

ζπιινγήο ζηελ ηάμε ιεηηνχξγεζε ζεηηθά σο πξνο ηελ απνδνρή ησλ πξνζθχγσλ απφ ηνπο καζεηέο. Γεδνκέλεο ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νη αληηιήςεηο ηνπο δελ άιιαμαλ ξηδηθά, φκσο κε ηε ιήμε ηνπ θάλεθε φηη, έζησ θαη ιίγν, ε θξηηηθή νξηζκέλσλ, θπξίσο, 

καζεηψλ έπαςε λα είλαη ηφζν νμεία φζν ήηαλ ζηελ αξρή. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: κνπζεηαθή αγσγή, πξφζθπγεο, δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

Α. Δηζαγσγά 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζχλζεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ έρεη αιιάμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 
ξεπκάησλ απφ ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, θαηά θχξην ιφγν γηα εχξεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Οη ζχγρξνλεο 
θνηλσλίεο πιένλ απνηεινχληαη απφ αλζξψπνπο πνπ κηινχλ δηαθνξεηηθή γιψζζα, έρνπλ δηαθνξεηηθή θαηαγσγή, δηαθνξεηηθφ 
πνιηηηζκφ θαη ζξεζθεία. Δμαηηίαο ηεο λέαο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ζηε ρψξα καο κε ηελ έιεπζε 
ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα λα απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, πνπ 
πξεζβεχεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλδηαιιαγή κε ην δηαθνξεηηθφ, είλαη έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα δηαπεξλά θαη ηελ 
εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ κέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία λα δεκηνπξγνχληαη ζηάζεηο θαη αμίεο θαη λα 
θαηαξξίπηνληαη ηα ζηεξεφηππα. ιε απηή ε θαηάζηαζε πνπ έρεη επηθέξεη ηελ έμαξζε ξαηζηζηηθψλ θαη θαλαηηθψλ 

εθδειψζεσλ, ηελ θξίζε αμηψλ θαη ηελ απαμίσζε ηεο αλζξσπηάο θαη ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ζηάζεθαλ νη βαζηθνί 
ιφγνη εκπινθήο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Βαζηθή επηδίσμε ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί αλ κηα εθπαηδεπηηθή 
παξέκβαζε φπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη, βαζηζκέλε ζηε κνπζεηαθή αγσγή, κπνξεί λα θαηαθέξεη λα δξάζεη αλαζηαιηηθά 
σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πξφζθπγεο θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ακβιχλνπλ ή αθφκα λα 
θηάζνπλ λα αιιάμνπλ αληηιήςεηο γη‘ απηνχο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, δειαδή ε αμία ηεο κνπζεηαθήο αγσγήο, ε 
ζχλδεζή ηεο κε ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, θαζψο θαη ν ζπλήζεο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. ηε 
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ζπλέρεηα παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ηηο θάζεηο δηεμαγσγήο ηεο θαη αθνινχζσο 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Σέινο, γίλνληαη 
νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Β. Παξνπζέαζε παξΫκβαζεο 

Β1. Θεσξεηηθφ – παηδαγσγηθφ πιαίζην 

Δμεηάδνληαο ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ κνπζείνπ απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Μνπζείσλ (ICOM) γίλεηαη θαλεξφ φηη ε 

εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζθνπνχο ηνπ κνπζείνπ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ICOM:  

Σν κνπζείν είλαη έλα κφληκν, κε θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηεο, αλνηρηφ ζην θνηλφ, 

ην νπνίν απνθηά, ζπληεξεί, εξεπλά, επηθνηλσλεί θαη εθζέηεη ηελ πιηθή θαη κε θιεξνλνκηά ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο ςπραγσγίαο (ICOM, 2007, ζζ. 2).  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν εθπαηδεπηηθφο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ κνπζείνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ 
πνιηηηθή. Έλα κνπζείν, δειαδή, πιένλ δελ απνηειεί απιψο ρψξν θχιαμεο πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ, αιιά δπλακηθφ ρψξν 
πνπ ζθνπφ έρεη λα ςπραγσγήζεη, λα επηκνξθψζεη, λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ επηζθέπηε κέζα ζε έλα πιαίζην θνηλσληθήο 
αιιειεπίδξαζεο (Καινθνξίδεο, 2012). Απηφ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζεηαθήο αγσγήο, 
πνπ απνηεινχλ παξαδείγκαηα βησκαηηθήο κάζεζεο, ιακβάλνπλ ρψξα ζην κνπζείν θαη απεπζχλνληαη σο επί ην πιείζην ζε 
νκάδεο καζεηψλ θαη παηδηά. Δμάιινπ, ηα άηνκα καζαίλνπλ θπξίσο κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ κπνξεί λα 
ηνπο πξνζθέξεη έλα κε ηππηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο φπσο απηφ ηνπ κνπζείνπ (George, 1999).  Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη δελ 
είλαη πάληα δπλαηή ε ζπρλή επίζθεςε ζε κνπζεία, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ (Γεξκαλφο, 2010). Έηζη, νη καζεηέο απνθαζίδνπλ ηη είδνπο εθζέκαηα ζα 
απαξηίδνπλ ηελ έθζεζή ηνπο θαη πψο ζα ηα ζπγθεληξψζνπλ, κεηαηξέπνπλ ηελ αίζνπζά ηνπο ζε κνπζεηαθή έθζεζε θαη 
μελαγνχλ ην θνηλφ ζ‘ απηήλ (Reissman, 2008).   

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 2005-2008 ζε ηξία πεξηβάιινληα κε δηαθνξέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιά 
κε θνηλφ κεηαλαζηεπηηθφ παξειζφλ (θηάζνο, Νέα Μεραληψλα θαη Θεζζαινλίθε) κε ζηφρν ηε «ζπιινγή ηζηνξηψλ δσήο 
ζχγρξνλσλ κεηαλαζηψλ απφ παηδηά ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηνπο γνλείο ηνπο» θαη ηελ  

αμηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ηζηνξηψλ σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη εθζέκαηα γηα ηελ πξφθιεζε θαη ηελ αιιαγή ησλ 

ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα παηδηψλ, πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή θαη φζσλ είραλ γεγελή εζλνπνιηηηζκηθή θαηαγσγή (Βιαράθε, 2016, ζζ. 77)  

απέδεημε φηη έλα ηέηνην εγρείξεκα δεκηνπξγίαο κνπζείνπ κέζα ζηελ ηάμε είλαη εθηθηφ, αιιά θαη απνηειεζκαηηθφ, αθνχ 
επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί. 

Σν κνπζείν, φκσο, σο ρψξνο «θπζηθήο έθζεζεο πνιηηηζκψλ» δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα κείλεη ακέηνρν κπξνζηά ζηε ζχγρξνλε 
πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αλεπεξέαζην απφ ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Δπνκέλσο, ην κνπζείν 
ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. (Ang, 2005· Γηαλδηθίδνπ, 2010). Χζηφζν, κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα 
ζχλδεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κε ηε κνπζεηαθή αγσγή απαηηεί ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο 
λα ηνπνζεηεί θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ ψζηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη θαη‘ 
επέθηαζε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (Γθφηζεο, 2011).  Τπάξρνπλ ήδε αξθεηά κνπζεία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ πνπ 
πξνζθέξνπλ δηαπνιηηηζκηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

Με αθνξκή ηελ πξνζθπγηθή θξίζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, πνιιά κνπζεία πξνζθέξνπλ, ζηα πιαίζηα 

ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηνπο δξάζεσλ, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα πξφζθπγεο ή κε ζέκα ηνπο πξφζθπγεο, φπσο ην 
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο ή ην Μνπζείν Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη γλσζηφ πσο ε αθνχζηα θαη 
αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ ιφγσ απεηιήο ηεο δσήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, πνπ νδεγεί ζηελ εγθαηάζηαζε ζε 
άιιν ηφπν, πξνθαιεί θαρππνςία ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη έμαξζε ξαηζηζηηθψλ θαη πξνθαηεηιεκκέλσλ αληηιήςεσλ. Οη 
πξφζθπγεο ή νη κεηαλάζηεο ζεσξνχληαλ αλέθαζελ θαηψηεξνη θαη επηθίλδπλνη, ππαίηηνη γηα ηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 
θαη ηεο αλεξγίαο (αββάθεο, 2012). Δλ γέλεη, ηείλεη λα ζεσξείηαη φηη ν πνιηηηζκφο ηνπ πξφζθπγα θξίλεηαη αδηάθνξνο ή θαη 
επηθίλδπλνο γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο πνπ ηνλ ππνδέρεηαη (Castles, 2003).  ηελ έξεπλα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ 
ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνθνξηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ηζηνξηψλ γηα ηε δεκηνπξγία κνπζείνπ ζηελ ηάμε, 

δηαπηζηψζεθε φηη ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηνπο κεηαλάζηεο ήηαλ εδξαησκέλα ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ, θαζψο πίζηεπαλ φηη νη 
κεηαλάζηεο απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νκνηνγέλεηά ηεο, πξνζπαζψληαο λα επηβάιινπλ ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνλ 
δηθφ ηνπο «θαηψηεξν» πνιηηηζκφ. Αθφκε, θπξηαξρνχζε ε αληίιεςε φηη παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο απφ ηνπο γεγελείο θαη δελ 
έρνπλ εζηθέο αξρέο, φηη είλαη πνιχ δηαθνξεηηθνί εμσηεξηθά, κε άιιν ρξψκα θαη άιιε γιψζζα. Χζηφζν, κεηά ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηελ έξεπλα, άιιαμαλ ζηάζε απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο θαη απέβαιαλ φιεο απηέο ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 
(Βιαράθε, 2016).  

Απηφ πνπ επηρεηξήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ν ζπλδπαζκφο κνπζεηαθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, ν 
ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απνδνρήο πξνο ηνπο πξφζθπγεο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 
θαηάιιειεο κνπζεηαθήο ζπιινγήο κέζα ζηελ ηάμε. Καηαζθεπάζηεθε, δειαδή, απφ ηνπο καζεηέο κηα κνπζεηαθή ζπιινγή 

κέζα ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο ησλ παιαηφηεξσλ θαη ησλ ζεκεξηλψλ ρξφλσλ ζηνρεχνληαο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 
ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξνζθπγηάο θαη ηεο ζθέςεο φηη ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα βξεζεί ζηε ζέζε ηνπο. 
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, απφ ηα νπνία πξνέθπςαλ θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ήηαλ δχν:   
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-Καηά πφζν ζπκβάιιεη ε δεκηνπξγία κηαο θαηάιιειεο κνπζεηαθήο ζπιινγήο ζηελ ηάμε, ζηελ αλάπηπμε απνδνρήο πξνο ηνπο 

πξφζθπγεο; 

-Αιιάδνπλ νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο κεηά απφ ηε δεκηνπξγία κνπζεηαθήο ζπιινγήο ζηελ ηάμε 
κε ζέκα ηνπο πξφζθπγεο παιαηφηεξσλ θαη ζεκεξηλψλ ρξφλσλ; 

Β2. Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ πνηνηηθή θαζψο επηδίσμε ήηαλ ε κειέηε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο καζεηψλ κε ηελ 
άληιεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηε ζπιινγή ηνπο κέζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 
δείγκαηνο (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2014).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε έξεπλα-δξάζε θαη ε κειέηε πεξίπησζεο αθνχ 
επηδίσμε ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απνδνρήο γηα ηνπο πξφζθπγεο κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 
κνπζείνπ ζηελ ηάμε. Δπηπξφζζεηα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κε 

αληηθείκελν κειέηεο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε καζεηψλ, δε ζα κπνξνχζε λα κε ζεσξεζεί θαη κειέηε πεξίπησζεο. Πξέπεη 
λα ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα δξάζε εξεπλεηήο είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζπκκεηέρεη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο 
κε ζθνπφ λα θαηαλνήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, λα εληνπίζεη πηζαλά 
πξνβιήκαηα θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο θαη βειηηψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο (Cohen 
θ.ά., 2007).  

Γείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ νη 23 καζεηέο (12 αγφξηα θαη 11 θνξίηζηα) ηεο Δ  ́ ηάμεο ηνπ 6νπ 6/ζέζηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 
Γηαλληηζψλ. Ζ δεηγκαηνιεςία ήηαλ ζπκπιεγκαηηθή, εθφζνλ ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο απαηηνχζε ην δείγκα 
λα είλαη έλα νιφθιεξν ηκήκα καζεηψλ. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη ε επηινγή ηνπ ζρνιείνπ έγηλε ιφγσ γλσξηκίαο θαη νηθεηφηεηαο 

κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, θάηη πνπ ζα εμαζθάιηδε κεγαιχηεξε άλεζε φζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο, ε 
ζπγθεθξηκέλε επηινγή δείγκαηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο «βνιηθή». 

Χο βαζηθφ κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ νξίζηεθε ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κε ην εκεξνιφγην ηνπ πεδίνπ ηεο εξεπλήηξηαο, 
απαξαίηεην ζηελ έξεπλα-δξάζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ελφο δεχηεξνπ παξαηεξεηή πνπ ππήξρε 
κέζα ζηελ ηάμε γηα ηελ απνθπγή απψιεηαο ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ παξέκβαζε δφζεθε 
ζηνπο καζεηέο ην ίδην εξσηεκαηνιφγην γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη νη πηζαλέο αιιαγέο 
ηνπο κεηά ηελ παξέκβαζε. Σν εξσηεκαηνιφγην, σο πνζνηηθφ κέζν, ππφθεηηαη ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη δίλεη, ζπλεπψο, ηε 
δπλαηφηεηα κηαο πην αληηθεηκεληθήο αλάιπζεο. Καζψο φκσο θαη πάιη δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη απφιπηε βεβαηφηεηα γηα 
ηηο απαληήζεηο, θξίζεθε αλαγθαία ε ηξηγσλνπνίεζε γηα κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα ζηα απνηειέζκαηα. Έηζη, έγηλαλ θαη 

εκηδνκεκέλεο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο ζε focus group interviews κε αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, γηα λα κπνξνχλ λα 
αλαπηπρζνχλ νη απαληήζεηο ζε κεγαιχηεξν βάζνο. 

Αξρηθά, δφζεθε ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηέο εξσηήζεηο θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηε 
δηαηαθηηθή θιίκαθα Likert, έηζη ψζηε λα ζπιιερζνχλ νη αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο γηα ηνπο πξφζθπγεο. Κάπνηεο κέξεο κεηά ηε 
ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεμήρζεζαλ νη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα 
εθθξάζνπλ αλνηρηά ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηνπο πξφζθπγεο. ηελ νπζία νη καζεηέο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο παξφκνηεο κε ηηο 
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνζαξκνζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απαληψληαη αλνηρηά.  

Ζ παξέκβαζε ζηελ ηάμε απνηεινχληαλ απφ ζπλνιηθά πέληε ζπλαληήζεηο κε ηνπο καζεηέο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο νθηψ σξψλ. 

Ζ πξψηε ζπλάληεζε είρε πεξηζζφηεξν εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα, αθνχ αθηεξψζεθε ρξφλνο ζηε γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο θαη 
ζε κηα εηζαγσγηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα κνπζεία, θαη πξνεγήζεθε ηεο πξνθαηαξθηηθήο ζπλέληεπμεο πξνθεηκέλνπ λα 
αλαπηπρζεί θάπνηνο βαζκφο νηθεηφηεηαο κε ηνπο καζεηέο. Καηά ηε δεχηεξε εκέξα ηεο παξέκβαζεο απνθαζίζηεθε ε 
δεκηνπξγία έθζεζεο θσηνγξαθίαο θαη κνπζείνπ κε εθζέκαηα δπν βαιίηζεο κε ηα αληηθείκελα πνπ ζα έπαηξλε έλαο 
πξφζθπγαο ηελ παιαηφηεξε θαη ηε ζεκεξηλή επνρή. Αθνξκή ζηάζεθε κηα παιηά βαιίηζα πνπ πεξηείρε κηα παιηά θσηνγξαθία, 
ε νπνία  αθνχ παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο ζηάζεθε αληηθείκελν ζπδήηεζεο. ηελ ηξίηε ζπλάληεζε έγηλε ε ηνπνζέηεζε 
ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ είραλ θέξεη νη καζεηέο ζηηο βαιίηζεο θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ 
πξνζθπγηά θαη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν επνρψλ. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο 

νκάδεο, θαηά ηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε ζπλάληεζε επεμεξγάζηεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνζθπγηθέο νκάδεο πνπ 
θαηέθζαζαλ θαηά θαηξνχο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηε Μηθξά Αζία, ηνλ Πφλην, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαη θηάλνληαο 
κέρξη ζήκεξα κε ηνπο πξφζθπγεο απφ ηε πξία. Κάζε νκάδα είρε αλαιάβεη θαη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξνζθχγσλ απφ ηηο 
παξαπάλσ. Υξεζηκνπνηψληαο θάζε νκάδα έλα θνκκάηη ραξηί ηνπ κέηξνπ ην νπνίν αλαξηήζεθε αξγφηεξα ζηνλ ηνίρν, 
θαηέγξαςαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφηεξεο θαη δηάιεμαλ θαηάιιειεο θσηνγξαθίεο πνπ ζα ζπλφδεπαλ ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπο. Αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε ηεο θάζε πξνζθπγηθήο νκάδαο απφ θάζε νκάδα καζεηψλ μερσξηζηά θαη ηέινο 
ε παξέκβαζε έθιεηζε κε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχλ ζηηο δηάθνξεο θσηνγξαθίεο, 
ζχγθξηλαλ ηελ αληηκεηψπηζε πνπ είραλ φιεο απηέο νη νκάδεο πξνζθχγσλ θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν πξφζθπγαο 

είλαη ην ίδην ζε θάζε επνρή θαη φηη φινη κπνξεί λα βξεζνχλ θάπνηε ζε απηή ηε ζέζε.  

Μεηά απφ κεξηθέο κέξεο επαλαρνξεγήζεθε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην ζηνπο καζεηέο θαη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα επαλαιήθζεθε 
θαη ε ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ πηζαλέο αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνπο πξφζθπγεο. 

Β3. Απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ παξνπζηάζηεθαλ αιιαγκέλεο κεηά ηελ 
παξέκβαζε ζηελ ηάμε. Δλψ ε πιεηνςεθία ησλ αξρηθψλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ηφζν ζηα εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη ζηε 
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ζπλέληεπμε δηαθξίλνληαλ απφ επηθπιαθηηθφηεηα θαη πξνθαηάιεςε, παξαηεξήζεθε κηα ηάζε αιιαγήο κεηά ηε δεκηνπξγία 

ηεο κνπζεηαθήο ζπιινγήο ζηελ ηάμε. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο 
παιαηφηεξσλ θαη ζεκεξηλψλ ρξφλσλ. Γλψξηδαλ πιένλ θαιχηεξα πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
θηάλνπλ ζηελ Διιάδα, ελψ έκαζαλ ιεπηνκέξεηεο γηα πξνζθπγηθέο νκάδεο πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή γλψξηδαλ κφλν 
νλνκαζηηθά. Δπηπιένλ, θαηαλφεζαλ φηη νη πξφζθπγεο είλαη ηζφηηκνη κε ηνπο γεγελείο θαη κε θάζε επθαηξία απζφξκεηα 
έζπεπδαλ λα επηζεκάλνπλ φηη έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα παξαδερφκελνη πσο είλαη άλζξσπνη πνπ αμίδνπλ ηνλ ζεβαζκφ θαη έρνπλ 
ην δηθαίσκα λα δήζνπλ ηηο δσέο ηνπο φπσο ήηαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο. Γη‘ απηφ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε αλαγλψξηζαλ φηη είλαη 
πνιχ ζεκαληηθή ε θνίηεζε ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζηα ζρνιεία, παξφιν πνπ αξρηθά νξηζκέλνη καζεηέο είραλ εθθξάζεη 
ακθηβνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε αζζέλεηεο πνπ πηζαλφλ κεηαθέξνπλ ηα πξνζθπγφπνπια. Έηζη, θαίλεηαη πσο ηίζεληαη ηα 

ζεκέιηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα κηαο αλζξψπηλεο θαη θηιηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. Παξάιιεια, απνδέρηεθαλ σο 
έλα βαζκφ φηη δελ είλαη ε θαηαγσγή θαη ε ζξεζθεία πνπ επζχλνληαη γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ελφο αλζξψπνπ. Βέβαηα,  νη 
αξλεηηθέο αξρηθέο απφςεηο δελ εμαθαλίζηεθαλ, αιιά κεηά ηελ παξέκβαζε πεξηνξίζηεθαλ αηζζεηά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 
ππήξραλ εμαξρήο θαη νη πεξηζζφηεξν αλνηθηέο πξνο ηνπο πξφζθπγεο απαληήζεηο. Δπηπξφζζεηα, θαηαλφεζαλ πφζν ζεκαληηθή 
είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ηνλίδνληαο πσο δελ είλαη ζσζηφ λα αιιάμνπλ 
ζπλήζεηεο θαη λα μεράζνπλ ηηο δηθέο ηνπο γηα λα κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο γεγελείο. Αληηιήθζεθαλ, έηζη, πφζν 
ζεκαληηθφ είλαη ν θαζέλαο λα δηαηεξήζεη ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ. Πνιινί καζεηέο, κάιηζηα, πξνζπάζεζαλ λα βάινπλ ηνλ 
εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ησλ πξνζθχγσλ, ιέγνληαο φηη αλ νη ίδηνη βξίζθνληαλ ζηε ζέζε ηνπο θαη αλαγθάδνληαλ λα θχγνπλ απφ 
ηε ρψξα ηνπο δε ζα ήζειαλ λα μεράζνπλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Δπίζεο, κεηά ηελ παξέκβαζε ζηελ ηάμε, νη απαληήζεηο 

νξηζκέλσλ καζεηψλ πνπ αξρηθά ήηαλ επηθπιαθηηθνί, θαλέξσλαλ κεγαιχηεξε απνδνρή πξνο ηνπο πξφζθπγεο θαη 
ζπκθψλεζαλ φηη νη πξφζθπγεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε αλζξσπηά. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη θαη πάιη 
επηρείξεζαλ λα βάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ησλ πξνζθχγσλ θαη κε γλψκνλα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα επηζπκνχζαλ νη 
ίδηνη λα ιάβνπλ, έθξηλαλ πνηνο ζα ήηαλ ν θαηάιιεινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθχγσλ. ε αξθεηά ζεκεία 
παξαηεξήζεθε φηη ππήξμε πξνζπάζεηα  ελζπλαίζζεζεο απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ, πξάγκα πνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφ 
παξάγνληα ψζηε λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη πξφζθπγεο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ 
κέζα ηνπο ηελ απνδνρή. Σέινο, ε ζχλδεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ παξειζφληνο κε ηα ζεκεξηλά πξνζθπγηθά θχκαηα πνπ 
επηρεηξήζεθε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο κνπζεηαθήο ζπιινγήο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ψζηε νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηε 

δηαρξνληθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξνζθπγηάο θαη λα παξαδερηνχλ φηη έλαο πξφζθπγαο αληηκεησπίδεη ηηο ίδηεο δπζθνιίεο 
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή ηνπ θαη ηελ επνρή ζηελ νπνία δεη. 

Β4. πδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ην πξψην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε 
ε έξεπλα ήηαλ φηη νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο αιιάδνπλ κεηά απφ ηε δεκηνπξγία κνπζεηαθήο 
ζπιινγήο ζηελ ηάμε κε ζέκα ηνπο πξφζθπγεο παιαηφηεξσλ θαη ζεκεξηλψλ ρξφλσλ. Δηδηθφηεξα, ε εκπινθή ηνπο ζηελ φιε 
δηαδηθαζία ηνπο βνήζεζε λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Πξνθαλψο είραλ αθνχζεη γηα ηνπο πξφζθπγεο ζε κέζα 
ελεκέξσζεο αιιά θαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ε παξέκβαζε βνήζεζε ζην λα επηβεβαηψζνπλ απηά πνπ ήμεξαλ 
αιιά θαη λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο. Παξάιιεια, φζνη είραλ ήδε πην αλνηθηέο πξνο ηνπο πξφζθπγεο απφςεηο ηηο 
ηζρπξνπνίεζαλ, ελψ απηνί πνπ ζηελ αξρή είραλ κηα πην επηθπιαθηηθή ζηάζε θάλεθε φηη επεξεάζηεθαλ απφ ηελ παξέκβαζε, 

αθνχ νη απφςεηο ηνπο ζην ηέινο παξνπζηάδνληαλ πην κεηξηνπαζείο.  

Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε δεκηνπξγία κηαο θαηάιιειεο κνπζεηαθήο ζπιινγήο ζηελ ηάμε ζπκβάιιεη 
ζηελ αλάπηπμε ηεο απνδνρήο πξνο ηνπο πξφζθπγεο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο απνδέρηεθαλ πσο νη πξφζθπγεο έρνπλ ίζα 
δηθαηψκαηα κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, έγηλε πξνζπάζεηα ελζπλαίζζεζεο, πξάγκα πνπ ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ 
θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζή ησλ πξνζθχγσλ, θαη, ηέινο, θαηάθεξαλ λα ζπλδέζνπλ ην πξνζθπγηθφ παξφλ κε ην πξνζθπγηθφ 
παξειζφλ ηνπ ηφπνπ καο. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο γηα δεκηνπξγία κνπζείνπ ζηελ ηάμε. Αλ θαη αθνξνχζε ζε κεηαλάζηεο, νη ζηάζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο άιιαμαλ κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκηνπξγία κνπζεηαθψλ εθζέζεσλ. Δπηβεβαηψζεθε ην 
γεγνλφο φηη ν πνιηηηζκφο ηνπ πξφζθπγα ζεσξείηαη ζπλήζσο επηθίλδπλνο ζηε ρψξα ππνδνρήο (Castles, 2003), αθνχ αξθεηνί 
ήηαλ νη καζεηέο πνπ αξρηθά έηεηλαλ λα ζεσξνχλ ηνπο πξφζθπγεο επηθίλδπλνπο θαη λα ηνπο βιέπνπλ κε θαρππνςία 
πηζηεχνληαο φηη ζα θέξνπλ αξξψζηηεο, ζα πεηξάμνπλ ηνπο γεγελείο ή ζα ηνπο θάλνπλ κνπζνπικάλνπο. Αθφκε, 
επηβεβαηψζεθε φηη ηα άηνκα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία (George 1999), αθνχ θάλεθε φηη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ 
εκπινπηίζηεθαλ κέζα απφ φιε ηε δεκηνπξγία ηεο κνπζεηαθήο ζπιινγήο. Μπνξεί λα έιαβε ρψξα ζην πιαίζην ελφο ηππηθνχ 
πεξηβάιινληνο κάζεζεο, φκσο ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ε έθζεζε ζε εξεζίζκαηα ηνπο έθαλαλ λα ζθεθηνχλ 
αξθεηά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πξφζθπγεο. Σέινο, ε ζχλδεζε ηεο κνπζεηαθήο κε ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή απαηηεί, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο (Γθφηζεο, 2011). Παξφιν πνπ ε θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 
είλαη κηα δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, είλαη ζεκαληηθή ε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απφ ηνπο 
καζεηέο λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ησλ πξνζθχγσλ, κε απνηέιεζκα λα ακβιχλνπλ ζε έλα βαζκφ ηηο απφςεηο 
ηνπο. 

Σν γεγνλφο φηη φινη νη καζεηέο κεηά ηελ παξέκβαζε πηνζέηεζαλ πην κεηξηνπαζή ζηάζε φληαο επεξεαζκέλνη απφ ηελ 
παξέκβαζε απνηειεί κηα έλδεημε φηη ηα παηδηά επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη απφ απηά πνπ αθνχλε γχξσ ηνπο. 
Καζψο βξίζθνληαη ζε κηα ειηθία πνπ δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα ζρεκαηίζνπλ νινθιεξσκέλε άπνςε γηα φζα ζπκβαίλνπλ 
γχξσ ηνπο θαη ζρεδφλ απίζαλν λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο ησλ απφςεσλ πνπ αθνχλ, ζπλεζίδνπλ λα 
αλαπαξάγνπλ θαη λα πηνζεηνχλ ζηάζεηο, απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, πηζαλψο, 

κεξηθνί άκβιπλαλ ηε ζηάζε ηνπο ηφζν εχθνια. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θάλεθε φηη πίζσ απφ ηα ιεγφκελα ησλ καζεηψλ 
θξχβνληαλ πξνθαηαιήςεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο. 
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Β5. Πξνηάζεηο 

Απφ ηελ θξηηηθή αλαζθφπεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηαζηεί βειηησκέλε ζε κειινληηθή επαλάιεςε ή ζπλέρηζή ηεο. Αξρηθά, πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε 
κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ ε παξέκβαζε λα επηδξάζεη εληνλφηεξα ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. Ζ αιιαγή ησλ 
αληηιήςεσλ είλαη αλακθηζβήηεηα έλα εγρείξεκα πνπ απαηηεί ρξφλν. Γεδνκέλνπ φηη ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα νη 
αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ επεξεάζηεθαλ, αλ ππάξρεη κεγαιχηεξε επρέξεηα ρξφλνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ζέκαηνο είλαη πηζαλφηεξν νη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ βαζχηεξα αηζζήκαηα απνδνρήο πξνο ηνπο πξφζθπγεο.  

Αθφκε, κε δεδνκέλε ηελ επρέξεηα ηνπ ρξφλνπ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη παξνπζίαζε ηεο κνπζεηαθήο ζπιινγήο ζηα ππφινηπα 
κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα κάζνπλ πψο αθξηβψο ιεηηνπξγεί έλα κνπζείν, 
αλαιακβάλνληαο αλάινγεο αξκνδηφηεηεο. 

Μηα αθφκε πξφηαζε βειηίσζεο ζα ήηαλ ε επηινγή κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο καζεηψλ, ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε 
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο κεγαιχηεξνπ εχξνπο πιηθνχ κε απνηέιεζκα κηα 
πην εκπινπηηζκέλε κνπζεηαθή ζπιινγή.  

Σέινο, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ πηζαλέο κεηαλαζηεπηηθέο ή/θαη πξνζθπγηθέο νηθνγελεηαθέο ηζηνξίεο ησλ καζεηψλ 
θέξλνληαο αθφκα θαη ζηελ ηάμε φπνηνλ ζπγγελή ή γλσζηφ ηνπο έρεη λα κνηξαζηεί κηα αλάινγε ηζηνξία. ηα πιαίζηα απηνχ 
ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ καξηπξίεο θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξφζθπγεο πνπ δνπλ ζηε ρψξα καο. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο  είλαη επθνιφηεξν λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηαηί ζίγνπξα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ λα 
δηαβάζνπλ κηα καξηπξία θάπνηνπ πξφζθπγα απφ ην λα ηνλ βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο λα αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ. 
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Γηαηέ άηαλ ν ΑιΫμαλδξνο ΜΫγαο; 

(Γηαζεκαηηθά πξνζΫγγηζε ζηα πιαέζηα ηνπ καζάκαηνο ησλ Αγγιηθψλ Δ‘ 

Γεκνηηθνχ) 

Why was Alexander great? 

αξέγθνιε Δπαγγειέα, Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο ΠΔ06, 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Γηαλληηζψλ e-

maillittssa@gmail.com 

Sariggoli Evaggelia, Teacher of English , 2nd Primary School of Giannitsa, e-mail littssa@gmail.com 

Abstract: 

Using a text from the school book we approach knowledge experientally (in grammar the simple past usage) through play and team 

work.Thus the perception of new concepts becomes more enjoyable and consequenty easier.The Boom‘s taxonomy is used to organise the 

students‘ outcomes along with the incorporation of the ICT in the learning process. 

Keywords:crosscurricular approach, collaborative learning, web 2.0 

Πεξέιεςε: 

Υξεζηκνπνηψληαο ην θείκελν ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ πξνζεγγίδνπκε ηε γλψζε βησκαηηθά θαη νκαδνζπλεξγαηηθά κέζα απφ ην παηγλίδη. Οη 

καζεηέο/ηξηεο καζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη ζσζηά γηα πξφζσπα θαη γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θαιιηεξγνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο. Υξεζηκνπνηείηαη ε ηαμηλνκία ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηνλ Bloom γηα λα νξγαλσζεί ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο επίζεο θαη ην δηαδηθηχν κε ηα εξγαιεία ηνπ ζηελ ππεξεζία ησλ καζεζηαθψλ καο ζηφρσλ.    

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο,Web 2.0  

Α. Δηζαγσγά  

Σα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα πξνζέγγηζε είλαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ― ε απφ θνηλνχ 
εξγαζία ησλ καζεηψλ πάλσ ζε έλα ζέκα, κε ζηφρν λα πξνσζεζεί ε αηνκηθή κάζεζε, κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δηεξγαζηψλ 
‖(γνπξνπνχινπ & Κνπηνπκάλνο, 2001),ε νπνία πξνζθέξεη επηπιένλ θίλεηξα κάζεζεο, ελεξγνπνηεί  ηηο  δνκέο θηλήηξσλ 
πνπ ήδε ππάξρνπλ, απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη αλαπηχζζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε. Γηα λα είλαη 
πην απνηειεζκαηηθή ε δηδαθηηθή  παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζακε εξγαιεία/πιαηθφξκεο ζην δηαδίθηπν, φπνπ νη καζεηέο 
κπνξνχλ ζπλεξγαηηθά λα ζπγγξάςνπλ , λα δσγξαθίζνπλ ή  λα δεκηνπξγήζνπλ . 

Β. Μνξθνπνέεζε  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Οη καζεηέο/ηξηεο γλσξίδνπλ ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε ρξήζε ηνπ Απινχ Αφξηζηνπ (νκαιά-αλψκαια ξήκαηα, θαηάθαζε-

εξψηεζε-άξλεζε), εμαζθνχληαη ζηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ κέζα απφ ηα νπνία πξέπεη λα αλαζχξνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίεο ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε πξνθνξηθά (πεξηγξαθή/ δηήγεζε /θξηηηθή)είηε ζηε δεκηνπξγία γξαπηνχ 
θεηκέλνπ(παξνπζίαζε) (Κιαζηθφο γξακκαηηζκφο). 
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Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα ςάμνπλ θαη λα βξνχλε πιεξνθνξίεο  θαη λα αμηνινγήζνπλ  ηηο θαηάιιειεο  γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Σα παηδηά δνπιεχνπλ ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα θαη πξνζεγγίδνπλ ηε 
γλψζε βησκαηηθά, θάηη πνπ αλαλεψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε κάζεζε. πγθεθξηκέλα, ζπκπιεξψλνπλ πίλαθεο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, δεκηνπξγνχλ αθίζεο, πξνζνκνηψλνπλ θχιια εθεκεξίδσλ, παίδνπλ παηρλίδηα 
θιπ. είηε ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ είηε κε εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν. (Φεθηαθφο γξακκαηηζκφο). 

Δθαξκφδνληαο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ Αγγιηθή Γιψζζα ζην Γεκνηηθφ θαη ηε Γηαζεκαηηθφηεηα, νη 
καζεηέο/ηξηεο  καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη  
απηνεθηίκεζε κέζα απφ νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γίλνληαη πην δεκηνπξγηθνί θαη ζπκκεηνρηθνί άξα βειηηψλεηαη 
θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ   Οη καζεηέο/ηξηεο καζαίλνπλ ηνλ ηξφπν λα εθθξάδνληαη  γηα ην παξειζφλ  ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα θαη 
θπζηθά λα θαηαθηνχλ  λέν ιεμηιφγην  ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά πξφζσπα  θαη γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο. Μαζαίλνπλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη θαηαλννχλ ηηο δπλαηφηεηέο πνπ απηέο πξνζθέξνπλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δνπιεηάο 
ηνπο. Μαζαίλνπλ  λα επηιέγνπλ, λα απηελεξγνχλ γηα λα έρνπλ ην θαηάιιειν θαη γξήγνξν απνηέιεζκα θαη θπζηθά 
εθαξκφδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ηφζν ζε επίπεδν νκάδαο ζπκκαζεηψλ φζν θαη ζηε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ                          

ΦΪζε 1   

Υξνληθή Γηάξθεηα 1 ψξα 

Σξφπνο Αιιειεπίδξαζεο ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία Bloom 

                                         ΓΝΧΖ (Αλαγλσξίδνπκε – πξνζδηνξίδνπκε) 

                         ΚΑΣΑΝΟΖΖ (Δξκελεχνπκε – δηεπθξηλίδνπκε, κεηαθξάδνπκε) 

                         ΔΦΑΡΜΟΓΖ (Πξαγκαηνπνηνχκε – ρξεζηκνπνηνχκε) 

Αξρηθά  δνπιεχνπκε κε  πνιπηξνπηθφ θείκελν ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Δίλαη ην ηειεπηαίν θείκελν κηαο ελφηεηαο πνπ 
αθνξά ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ παξειζφληνο (Aristophanes- Shakespeare- El Greco…). Υξεζηκνπνηνχκε 
ππεξζπλδέζεηο (εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο),ζειηδνδείθηεο, ζπκβνπιέο νζφλεο, εηθφλεο θαη  ράξηεο. 

Πξνζεγγίδνπκε θαη θαηαλννχκε ην θείκελν ιεμηινγηθά /ζπληαθηηθά θαη λνεκαηηθά ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δνπιέςνπκε 
πάλσ ηνπ κε θξηηηθή δηάζεζε (critical approach). Οη καζεηέο εξγάδνληαη θαηφπηλ ζε θχιιν εξγαζίαο πνπ εμππεξεηεί απηφ ην  

ζθνπφ. 

 

 
 

Δηθφλα 1.Πνιπηξνπηθφ θεέκελν                                            Δηθφλα 2.Φχιιν εξγαζέαο 

 

ΦΪζε 2  

Υξνληθή Γηάξθεηα 1 ψξα 

Σξφπνο Αιιειεπίδξαζεο ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία Bloom  

                                         ΑΝΑΛΤΖ (Γηαθξίλνπκε ηηο δηαθνξέο – αληηδηαζηέιινπκε, μερσξίδνπκε) 

                         ΤΝΘΔΖ( πλδπάδνπκε  ζηνηρεία γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη πξσηφηππν ) 

Activity 1 
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 Οη καζεηέο/ηξηεο  ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο (αλνκνηνγελείο σο πξνο ην θχιν θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν )ησλ 4 αηφκσλ θαη ζε 

δεχγε εξγάδνληαη (παίδνληαο) ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

➢ Οκάδα Alexander 

➢ Οκάδα Pella 

➢ Οκάδα Κing Philip 

➢ Οκάδα V(from victory) 

 Έρνπλ ζηελ νζφλε ηνπο (google docs) έλα γλσζηφ παηγλίδη ‗‘πέηξα-ςαιίδη-ραξηί‘‘. Σν παηγλίδη έρεη δηαθνξεηηθέο ιέμεηο ζε 
θάζε ππνινγηζηή. Κάζε παίθηεο πξέπεη λα παίμεη 4 παηγλίδηα , νπσζδήπνηε κε  παίθηε δηαθνξεηηθήο νκάδαο πνπ ζεκαίλεη 
εμάζθεζε ζε δηαθνξεηηθφ ιεμηιφγην /ζρεκαηηζκφο ξεκάησλ ζηνλ αφξηζην. 

πγθεληξψλνπκε ηηο λίθεο ζπλνιηθά γηα φιε ηελ νκάδα. 

Activity 2 

Σα παηδηά είλαη ρσξηζκέλα πάιη ζηηο 4 νκάδεο. 

Απηή ηε θνξά θαινχληαη λα δνπιέςνπλ πάλσ ζηε ζειίδα ηεο Wikipedia πνπ αθνξά ηνλ Μ. Αιέμαλδξν. Ζ δξαζηεξηφηεηά 
ηνπο είλαη λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο θαη  λα «κεηαθέξνπλ» ηνλ Αιέμαλδξν ζηε ζεκεξηλή επνρή  δεκηνπξγψληαο κε ηε ρξήζε 
ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ….. 

Group 1  Έλα πξνθίι ηνπ Αιέμαλδξνπ ζην facebook 

Group 2  Σν πξσηνζέιηδν κηαο εθεκεξίδαο κε πξψην ζέκα ηνλ Αιέμαλδξν 

Group 3  Αλαξηήζεηο ζην Twitter πνπ αθνξνχλ ηνλ Αιέμαλδξν 

Group 4  Μηα αθίζα(poster report)κε ηε δηθή ηνπο καηηά 

 

 
 

Δηθφλα 3.Rock-paper-scissors 

 

 
 

 

 
Δηθφλα 4.ΦεθηαθΫο εθαξκνγΫο 
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Φάζε 3  

  

Υξνληθή Γηάξθεηα 1 ψξα 

Σξφπνο Αιιειεπίδξαζε    ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία Bloom 

                                     ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (παξνπζίαζε, ζπλεηζθνξά ζηελ νκάδα, ζπλεξγαζία, ππεπζπλφηεηα) 

Γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο θαζψο επίζεο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο  θαη ε αμηνιφγεζε 
ηεο ζπλεηζθνξάο ζηελ νκάδα, ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Οη εξγαζίεο απηέο  αλαξηψληαη ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο ψζηε λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ κεηαμχ 
ησλ νκάδσλ. 
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Ζ Φεθηαθά Σερλνινγέα ζηελ εθπαέδεπζε Καζεγεηψλ: ηΪζεηο, επηπινθΫο 

θαη αλΪγθεο ζε ζρνιεέα θαη πεξηβΪιινληα εθκΪζεζεο ηεο Αγγιηθάο 

σο μΫλε γιψζζα ζηε ζχγρξνλε ΔιιΪδα. 

‗Digital technology in Teacher Education: current trends, implications and 

needs in EFL contexts and schools in contemporary Greece.‘ 

AζελΪ ΠαηζεΪδνπ,Καζεγήηξηα Αγγιηθψλ(ΠΔ06), patsna33@gmail.com 

Athina Patseadou, State EFL Teacher, patsna33@gmail.com 

Abstract 

Recent decades have been characterized by technological innovations which have had significant influence on the realm of education. These 

changes have brought about implications in the domain of TESOL, as language learners need a wide variety of technical and cognitive 

abilities to become active members in the global society. To this end, a study was conducted to provide an overview of the educational reality 

of technology integration in Greek schools and EFL contexts. Specifically, it investigates the extent to which Greek EFL teachers are trained 

to prepare 21
st
 century students to become members of a global community and provide them with skills to cope with literacy demands in a 

digitalized landscape. The study also pursues to explore teachers‘ beliefs and attitudes towards technology in the EFL classroom, as well as 

the obstacles that impede its implementation in their teaching practices. An attempt is also made to provide insights on how Teacher 

Education programs can introduce and disseminate effective technology incorporation in order to assist Greek EFL teachers encounter 

contemporary needs in a digitally-evolving classroom. Qualitative and quantitative instruments were implemented to serve the purposes of 

the research. The findings of the analysis revealed that overall Greek EFL teachers are positively predisposed and technologically savvy 

regarding technology. However, limited access to digital resources and inadequate training in digital literacy seem to be discouraging factors 

in technology integration in the Greek EFL classroom.  

Key words: digital literacy, Teacher Education, Information and Communication,  Technology, constraints, reforms. 

Πεξέιεςε 

Οη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ θαηαηγηζκφ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο έρνπλ επηθέξεη αιιαγέο θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ επηπηψζεηο ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο σο μέλε γιψζζα, θαζψο νη καζεηέο ηεο 

γιψζζαο ρξεηάδνληαη ηερληθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ελεξγά κέιε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. θνπφο απηήο ηεο 

έξεπλαο είλαη λα θάλεη κηα επηζθφπεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ζε Διιεληθά ζρνιεία θαη 

άιια πεξηβάιινληα εθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. πγθεθξηκέλα, εξεπλά ζε πνην βαζκφ νη Έιιελεο θαζεγεηέο Αγγιηθήο είλαη 

εθπαηδεπκέλνη λα πξνεηνηκάζνπλ καζεηέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, λα γίλνπλ κέιε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο θαη λα ηνπο παξέρνπλ δεμηφηεηεο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα εγγξακκαηηζκφ ζε έλα ςεθηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Δπηδηψθεη επίζεο λα εξεπλήζεη ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

ζηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ζηελ μελφγισζζε ηάμε,  θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ρξήζε ηνπο 

ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο. Πξνζπαζεί αθφκα, λα παξέρεη ηδέεο ζρεηηθά κε ην πψο ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαζεγεηψλ κπνξ νχλ 

λα πξνηείλνπλ θαη λα δηαδψζνπλ ηξφπνπο ελζσκάησζεο ησλ κέζσλ ηερλνινγίαο κέζα ζηελ ηάμε, επηθνπξψληαο έηζη ηνπο Έιιελεο 

θαζεγεηέο Αγγιηθήο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο κηαο δηαξθψο ηερλνινγηθά αλαπηπζζφκελεο ηάμεο. Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ φηη γεληθά νη Έιιελεο θαζεγεηέο Αγγιηθήο έρνπλ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ θαη είλαη ηερλνινγηθά θαηεξηηζκέλνη. Παξφια απηά, ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο πεγέο 

θαζψο θαη αθαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηνλ ςεθηαθφ εγγξακκαηηζκφ θαίλνληαη σο απνζαξξπληηθνί παξάγνληεο γηα ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ζηελ 

Διιεληθή μελφγισζζε ηάμε.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: ςεθηαθφο εγγξακαηηζκφο, Δθπαίδεπζε Καζεγεηψλ, Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο, εκπφδηα, 

κεηαξξπζκίζεηο. 

Introduction 
Up until now, being literate meant to be able to read and write. However, reading and writing only are not sufficient 
nowadays so as to reflect the needs of students who live and learn in a digital world (Sylvester & Greenidge, 2009). The 

nature of literacy is constantly changing as new technologies emerge. Gilster (1997, p.1) defines digital literacy as the ‗ability 
to understand and use information in multiple formats from a wide range of resources when it is presented via computers‘. 
Technology use in the field of TESOL has a long history. In the early stages of CALL, its use was limited to teachers with 
advanced knowledge in computers. With the evolution of digital technology, the integration of CALL in the EFL classroom 
is of utmost importance, providing both teachers and language learners with digital tools to experience authentic learning 
materials and countless L2 resources. Apparently, preparing students for the new literacy demands in the digital era, involves 
the existence of EFL teachers who have the skills and abilities to do so. Teachers nowadays encounter the need to be digitally 
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literate both technically and pedagogically. However, there are scholars who support that today‘s teachers continue to be 

involved in antiquated preparation programs that equip them to deliver primarily traditional text-based instruction. (Resta & 
Carroll,2010).  

  The purpose of the study was to depict the educational reality of technology integration in Greek schools and EFL contexts. 
The main objectives of the research were to find out if Greek EFL teachers have the cognitive and technical skills to 
implement ICT, and to explore the current situation of technology use in the field of TESOL in Greece. Additionally, the 
study aimed at exploring EFL teachers‘ beliefs and attitudes towards a technology-based approach in their teaching practices 
and based on the findings, to suggest ways in which Teacher Education programs can introduce and disseminate effective 
technology integration.  

  The purposes of the study were served using a mixed-method research model, combining a 26-item questionnaire and four 
interviews. 145 teachers of English from all over Greece responded the questionnaire and four of them participated in follow-
up interviews. The results of the quantitative instrument were analysed using descriptive statistics, while thematic analysis 
was used for the data deriving from the qualitative instrument.  

  The paper is organized in 4 chapters. Chapter 1 provides the theoretical basis for Teacher Education and development. 
Chapter 2 presents the research design, describing the context and research questions. Chapter 3 provides data analysis and in 
chapter 4 the findings of the research are discussed and recommendations are made.  

Chapter 1 

1.1New Literacy areas 

It is now a fact that we live in a world that has gone digital. In this world, we use different technologies to seek and provide 
resources and information, express ourselves, communicate with others, create, consume and play (Lim et al., 2013). In such 
a world, foundational literacies of reading and writing (Vlachos, 2009) do not suffice to cater for the needs of the new 
generation of students. 

  In light of the above, it is more than evident that new technologies need new literacies to exploit their potentials. These new 

literacies, in their turn, change regularly as technology opens new possibilities for communication and information.  Literacy 
has expanded from traditional notions of reading and writing to involve 21st century skills of learning, comprehending and 
interacting with technology in meaningful ways. The term multiliteracies has been introduced to refer to the literacies needed 
and used today. These consist of technological literacy, visual, media and information literacy according to Sylverster & 
Greenidge (2009).  

  The importance of digital literacy in contemporary world is, also, well emphasized in studies carried out by European 
Institutions. According to a survey conducted by the European Commission (2013, p.13), ICTs ―profoundly and irreversibly 
affect the ways of working, accessing knowledge, socializing communicating, collaborating-and succeeding-in all areas of 

professional, social and personal life of European young people and citizens.‖ The European Commission, in another report 
(2012,p.3), mentions that ―digital competence is both a requirement and a right of citizens if they are to be functional in 
today‘s society‖. 

1.2 Time for reforms: need for teacher digital literacy 

Starting from the fact that technology is omnipresent in every aspect of contemporary society, the need for powerful and 
successful teaching has become an issue of utmost importance. Standards of learning are getting higher and higher as 
students are in great need of knowledge and skills in order to survive and succeed in the 21st century. 

  In order to keep pace with major and continual development of digital technology, students need to make use of a wide 
range of cognitive, social and technical skills so as to perform tasks and solve problems in today‘s digital world. Graduates of 
schools nowadays, will be the most digitally savvy generation in history.  

  Prensky‘s (2001) digital natives are the students who have the prerequisite skills to survive and thrive in the contemporary 
landscape.  Evidently, preparing learners for new digital literacy demands, and equipping them with the prerequisite 21st 
century skills entails ―having a teacher workforce that has the knowledge and skills to teach accordingly‖ (Spires et al., 2012, 
p.11). A technology illiterate teacher can hardly process teaching activities and integrate technology into the curriculum. 
Teachers are facing the need to learn technology and use it in their teaching practices. However, merely knowing how to use 
technology does not suffice to cater for the digital needs of contemporary students. Guo et al. (2008) raise concerns about 
teachers being inadequately prepared to facilitate young people‘s understanding of and engagement with new technologies. 

  As being digitally literate today is no longer an option but a necessity, it is essential to assess teachers‘ current knowledge 

and skills regarding technologies and estimate how successfully they use them into their teaching practices. Even though 
Eshet- Alkalai (2004) defines digital literacy as a ‗survival skill‘, Oxford and Jung (2007) describe a rather different situation 
mentioning that technology integration is unsatisfactory in teacher education. 

The views of the aforementioned scholars place emphasis upon the urgent need for reforms in Teacher Education in order to 
prepare and equip teachers with skills to create the learning conditions that cater for the needs of contemporary students in 
the digital era.  
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1.3Digital challenges for EFL teachers  

  To survive and thrive in a rapidly changing digital world, students at school must learn how to learn, how to be critical 
thinkers and realize how technology works and what they can or cannot do with it. Teachers at schools, in their turn, play a 

pivotal role in the pupils‘ success with technology, setting the basis for the quality of the education they provide, opening a 
new pedagogical terrain and preparing students for their literacy futures. However, there are various scholars who support 
that teachers are facing numerous challenges when it comes to ICT integration in the contemporary classroom. Zhao and 
Cziko (2001) observe that while evidence of the educational benefits of technology abounds and investment in hardware and 
software has dramatically increased, relatively few teachers use technology regularly in their As it becomes evident, teachers 
have to face a lot of challenges in today‘s digital world. The integration of technology into teaching and learning demands 
and requires us to question conventional methods and approaches, enables shifts in power relations and roles and puts new 
knowledge sharing capabilities into the hands of children and adults alike (Jacobsen,2001) 

   The challenge for Teacher Education is to translate ICT into learning possibilities (Olsson & Edman-Stalbrant, 2008). It is 
the duty of Teacher Education programs to promote confidence and security among teachers if they are to make significant 
differences in the field with technology integration. 

2. The research context and research questions 

   The purpose of the present study is to depict the educational reality of technology implementation in Greek schools and 
EFL contexts. 

   During the past five years an attempt has been made to bring about educational reforms in the field of language learning. 
The Ministry of Education published a new curriculum12 (2011-2012) for the foreign languages taught in primary and 
secondary schools throughout Greece. The revised curriculum emphasizes the importance of multiliteracies and the way they 
are related to contemporary fields of communication and information. Emphasis is also placed upon the promotion of ICT 
use in the classroom and to its direct connection to language learning.  However, a research conducted by the European 
Commission (2013) revealed the cruel reality for Greece: less than 10% of the students in Greece are taught by digitally 

confident and supportive teachers, having high access to ICT and facing low obstacles to their use at school. The same survey 
revealed that there are more than 20 students per online PC in Greece, while the presence of other digital equipment is scarce. 

   The findings of the aforementioned research of the European Commission emphasise the discrepancy between the ICT 
visions of the revised curriculum for foreign languages and the reality in schools. And there lies the paradox: in an era with 
high technology density in every aspect of life, there is remarkable lack of essential digital literacy among EFL teachers in 
Greece. Krumsvik (2006) puts it very aptly saying ―teachers are actually doing what they have always done and traditional 
teaching methods and technology-free learning environments are dominant.‖  

Various studies have been conducted in EFL contexts regarding EFL teachers‘ digital literacy, such as in Korea (Lee & Son, 

2006), Turkey (Çelik & Aytin, 2014), Hong Kong (Lee, 2007) and Vietnam (Nguyen,2013). All these investigations focus on 
how teachers actually implement ICTs in their teaching practices and on the factors influencing their technology adoption.  

   Common findings from these studies show that EFL teachers‘ beliefs and practices of technology-based instruction are 
strongly influenced by their teaching context and the personal pedagogical beliefs they hold about English Language 
Learning and technology integration.  

Other studies have indicated that, apart from external factors like financial and technical resources (Park & Son, 2009), 
teachers‘ experience in the use of digital technologies and their pedagogical attitudes are determinants for the success or 
failure of ICT integration in class (Ertmer,2005, Shin & Son, 2007).  

The present research aims at shedding light on challenges and innovative possibilities teachers of English are facing at 
schools and other EFL contexts in Greece, as well as to the extent to which they are trained or willing to face these 
challenges. 

   Therefore, the study pursues to find answers to the following questions: 

1. Are Greek EFL teachers ready to prepare 21st century students to become citizens in the global community? 

2. What are Greek EFL teachers‘ attitudes towards ICT integration in the classroom?  

3. What are the barriers to successful ICT integration in the Greek EFL classroom? 

4. How can teacher education introduce and disseminate effective technology integration that reflects current needs of 
EFL teachers in Greek Schools and other EFL contexts? 

 

                                                             
12

 available at 

http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%

82/%CE%A0%CE%A3%20%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD.pdf  
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2.1 Description and analysis of research methods 

    For the purposes of the specific research about digital literacy in Teacher Education in EFL contexts and schools in 
Greece, a mixed methods approach was employed.      

   Research in today‘s world has become more dynamic and complicated and as such, many scholars believe that an 
implementation of multiple methods used can provide superior research. Johnson and Onwuegbuzie (2004) claim that the 
goal of mixed methods research is not to replace qualitative and quantitative approaches, but rather to draw from them 
strengths and minimize weaknesses of both. They further define mixed methods research as ―the class of research where the 
researcher mixes or combines quantitative and qualitative research techniques, methods approaches, concepts or language 
into a single study‖(Johnson & Onwuegbuzie,2004,p.17).  

    In light of the above, throughout this specific research, an attempt was made to add qualitative interviews to a quantitative  
instrument (a questionnaire) in order to discuss directly the issues under investigation. The close-ended questionnaire was 

supplemented by the interviews, providing the participants‘ perspectives so as to eliminate the chances of conflict in the 
findings.  Qualitative and quantitative data are not combined in the data analysis; the integration occurs where the findings 
are interpreted. 

3. Data analysis 

  The questionnaire data was processed with the aid of the SPSS statistical package.  The frequencies and percentage scores 
of the survey were calculated so as to be elaborated in the analysis. Out of the 146 questionnaires administered, one was 
excluded in the analysis, as there were some answers missing, leaving a total of 145 questionnaires to be processed. 

  For the internal consistency reliability, a Cronbach Alpha calculation was performed, providing an acceptable alpha 
coefficient. Apart from the frequencies and tables used for the descriptive analysis, an attempt was made to calculate any 
correlation between the variables applying the Chi-square analysis13.  

4. Findings 

4.1 Summary of findings 

The results of the research confirm some factors already identified in previous studies (Albirini, 2004, Shin & Son, 2007), 
regarding teachers‘ positive attitudes and beliefs towards ICT implementation in the EFL classroom. The research findings 
indicate that Greek EFL teachers bear positive attitudes towards digital technology and in general, acknowledge the benefits 
of ICT integration in the language classroom. They consider technology an integral part of the learning/teaching process in 
order to prepare 21st century students, and they stress the importance of computers as learning tools in class. Specifically, 

Greek EFL teachers believe that ICTs motivate students by making lessons more interesting, while they strongly maintain 
that ICT improves the quality of students‘ learning. It is also believed that digital technology promotes learning by 
connecting students to resources of topics of their interest, engaging learners in collaborative tasks. 

 Contrary to the arbitrary belief that Greek EFL teachers are frequently unable or unwilling to integrate ICT in their teaching 
practices, the results of the research indicate the opposite. The majority of the participants in the research expressed that  they 
have the prerequisite skills to use ICT in class and appeared very confident with their research and evaluation skills when 
surfing the Internet. They also expressed that they use digital technologies in class once a week, showing particular 
preference to the Internet, You tube and Power Point.  

  While the teachers are convinced of the usefulness of ICT, they encounter a number of obstacles that influence its 
implementation in the EFL classroom. Using Bingimlas‘ (2009) categorization of intrinsic versus extrinsic barriers to digital  
literacy, some sort of relationship seems to emerge among the constraints.   

  Firstly, lack of accessibility to resources (adequate equipment and Internet connection) seems to discourage Greek EFL 
teachers to use technology in class. This constraint can be closely related to lack of training in the integration of technology, 
as lack of access to digital resources can lead to lack of training opportunities. Insufficient technological infrastructures 
deprive teachers of the opportunity to use resources, fueling their learners‘ motivation. Respectively, due to lack of training 
in technology integration EFL teachers are not able to use existing digital resources, as they are not provided with sound 

pedagogy in order to adopt teaching methods applicable in their classrooms.  

  Apart from inadequate training, the kind of training in digital literacy seems to be of utmost importance. It is worth 
mentioning that a high percentage (48,3%) selected communities of practice as an alternative way to professional 
development, a suggestion also put forward by the National Council of Teachers of English (2011).  

                                                             
13

 Chi-square analysis analyses an association by tabulating two categorical variables. It determines how well the data obtained from an 

experiment matches the expected data. It thus, helps ensure the experimental results are statistically significant and have not been caused 

by chance events. 
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4.2 Recommendations 

Taking into consideration the results of the study, it becomes clear that digital literacy and educational technology in the EFL 
classroom must be given high priority. The pivotal factor in its implementation is the teacher. Hubbard (2008) claims that the 

future of CALL is related to the future of language teacher education, emphasising the key role of language teachers in ICT 
integration. As a result, teachers need extensive professional development to learn how to provide students with 21st century 
skills. This is a life-long process responding to a constantly-changing environment. Teacher Education programs should 
attend to this kind of professional development. 

   In response to the final query of this research, what a Teacher Education program on digital literacy should involve, based 
on relevant literature and on the findings of the research, an attempt will be made to redefine the Teacher Education 
framework that will produce teachers capable of equipping students with the prerequisite skills of this digital era. 

   Understanding new digital literacies and the implications of membership in a global community, is the first step in teacher 

education. First of all, teachers need training in the fundamentals of digital literacy, understanding the basic technologies and 
applications as well as their potentials. A Common Sense Media paper (2009) suggests that teachers need professional 
development and guidance on how to connect schools with informal learning environments as technology seems to connect 
the two worlds. Olsson and Edman-Stalbrant (2008) suggest a socio-cultural approach, where digital literacy is realized as 
social practices related to technology use. Based on socio-cultural theory and social constructivism, teacher education 
frameworks involve various aspects of socio-cultural theory. First of all, it is claimed that learning is situated and social; this 
entails that acquisition of knowledge is always situated in a context where social interaction is of vital importance 
(Richardson, 1997). To this end, teacher education programs could promote situated practices which reproduce practices 

common to people in their everyday lives in the context of foreign language, providing thus with actual reasons to use 
language in a digital environment. Another element of social constructivism is that learning takes place through communities 
of practice, where shared ideas and behaviours are fundamental.  Furthermore, Teacher training on educational technology 
should combine technical training and pedagogy. In light of the above, it can be argued that teacher educators need to deal 
with ICT incorporation in a holistic manner. To this orientation, lies Koehlers‘ et al. (2013) view that teacher educators 
should go beyond technology literacy, and promote educational practices where technology, pedagogy and content interact. 
The Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) framework (Koehler & Mishra, 2008), offers invaluable 
insights about the type of teacher knowledge required to teach with technology.  

 Thinking about teacher professional development, it could be combined with a new pedagogy based on blended learning and 

principles of adult learning, in order to redefine the teacher education framework that could cater for the teachers‘ needs in 
the digital era. Resta & Carroll (2010) suggest, among others, that teacher education programs of the 21st century should 
extend the curriculum to include informal learning. A need for curriculum reform is also expressed by the majority of the 
interviewees of the research. 

 It could be argued that a curriculum that would shift the focus from learning to learning-to-learn, would engage teachers and 
learners in a critical thinking process, making the conditions more fertile for the development of digital literacy. Another 
suggestion by Resta & Carroll (2010) for a new teacher education framework, invites teacher educators to prepare teachers to 
teach in online and blended-learning environments (face-to-face and online) and engage them in online communities where 

they are supported by peers and mentor-teachers from their early teaching years throughout their professional careers. Being 
members of online communities of practice, teachers become involved in a process of life-long learning, having constant 
access to research-based teaching and learning practices and resources. 

   All the above recommendations for a reformed teacher education program should involve technology education that would 
lead to digital literacy. Teacher education programs of this kind, could be based on the reflective model of teacher education 
and involve the main principles of adult learning. According to Wallace (1991) the reflective model highlights the teacher-
trainees‘ prior experiences and what they bring to the development process. These experiences blend with received and 
experiential knowledge, and are then practiced. Ur‘s (1996) enriched model of reflection based on Kolb‘s theory of 

experiential learning (1984), seems an effective way to relate what she calls other people‘s observation and experiments with 
the participation in communities of practice. Teachers, members in communities of practice, have a lot to learn from 
experienced peers, experts and research about educational technology and ICT integration. This knowledge could then be 
practiced and reflected upon the teacher‘s own reflective cycle, so as effective learning may occur. 

      First of all, they should have technology knowledge and be aware of teaching methodology to implement it in different 
EFL contexts. These abilities could enable them to use a variety of digital tools to enhance their teaching practices and 
introduce their students to new learning environments, where resources and potentials are endless. This kind of 
environments(face-to-face and online, synchronous and asynchronous) can be a great source of inspiration and creativity for 

students, who are engaged in a teaching/learning process, where collaboration prevails in order to make them develop their 
knowledge and improve their learning so as to succeed in the professional terrain of the 21st century. 

    Furthermore, EFL teachers should be active members of communities of practice, where a wide range of knowledge and 
skills are provided, offering even digitally unskilled teachers opportunities to familiarize themselves with various digital 
tools. Hockly (2012, p.111) very aptly puts it ―if you are a teacher who feels less confident with technology, do not despair : 
rather skill up!‖ In this way, 21st century EFL teachers are engaged in a process of life-long learning in formal and informal 
professional development, to upgrade their skills in a rapidly evolving knowledge and technology-based global society (Resta 
& Carroll, 2010). 
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Conclusion 

This small-scale research aimed at offering insights into Greek EFL teachers‘ digital literacy and depicting the educational 
reality of technology integration in Greek schools and EFL contexts. Firstly, the theoretical background of teacher education 
and development was provided; the need for reforms in Teacher Education to cater for the 21st century digital literacy 
demands was also outlined. A mixed-methods approach was applied using a questionnaire and interviews to investigate the 

current situation of technology use in the Greek EFL classroom, the teachers‘ beliefs and attitudes towards ICT 
implementation, as well as their cognitive state regarding digital literacy. An attempt was also made to collect the teachers ‘ 
own suggestions about effective Teacher Education programs on digital literacy and ICT integration.  

  Contrary to the findings of other studies that there is a limited number of qualified personnel, capable of implementing ICT 
into the language classroom effectively, the results of the present study reveal that Greek EFL teachers have the cognitive and 
technical skills to integrate technology in the classroom.  

 What emerges upon reflection of the findings of the study is the recognition of the relationship between ICT use and its 
realization as means to achieve pedagogical objectives. Greek EFL teachers overall appear reluctant to use technology merely 

for the sake of technology. They express the need to know the theoretical foundation for its integration in the classroom, and 
they suggest that teacher training on educational technology should combine training with pedagogy, while they emphasise 
the significance of their participation in communities of practice. 

  Despite teachers‘ strong desire for ICT integration, there are some obstacles impeding its effective implementation. The 
major findings according to the research, are lack of access to digital resources as well as lack of training opportunities. To 
further inspire digital literacy development, EFL teachers need opportunities to investigate, experiment, reflect and 
collaborate with colleagues in communities of practice, in order to bring about real changes in the their teaching practices.  

  The results of this small-scale study do not intend to provide valid generalizations, but the research and its transferable 

findings could serve as springboard for further inspiration in the design of Teacher Education programs on digital literacy. 
Upgrading technology facilities, a reform in the traditional, print-based curriculum and a reinvention of the teacher‘s role 
could also assist the achievement of ICT visions and cater for the needs of 21st century students who will be active 
participants in the global community and will use ICT for education and workforce preparation.  
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A diversified educational approach. 
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MSc. Maria Tselepidou, Information Technology Teacher, , Director of EPA.L Kato Nevrokopiou 
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Abstract: 

This paper presents a differentiated educational process that has been implemented in the framework of the School Activities Programs in 

Junior High School, in which the students, by creating and broadcasting their radio podcasts on the digital radio station of the European 

School Radio, approached the knowledge through different educational subjects, acquired digital skills using open-source applications, 

collaborated online using web 2.0 applications (Edmodo) and socialized by actively participating in digital society.  

Key words: Δxperiential learning, European school radio, Δdmodo, project. 

Πεξέιεςε: 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα δηαθνξνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ εθαξκφζηεθε ζηα πιαίζηα ησλ Πξνγξακκάησλ 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Γπκλάζην θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο δεκηνπξγψληαο θαη κεηαδίδνληαο ηηο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ηνπο ζην 

δηαδηθηπαθφ ςεθηαθφ ξαδηφθσλν, European School Radio, πξνζέγγηζαλ ηε γλψζε κε δηαζεκαηηθφ ηξφπν, απέθηεζαλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο αλνηθηνχ θψδηθα, ζπλεξγάζηεθαλ δηαδηθηπαθά ρξεζηκνπνηψληαο web 2.0 εθαξκνγέο (Edmodo) θαη 

θνηλσληθνπνηήζεθαλ ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ ςεθηαθή θνηλσλία.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Bησκαηηθή κάζεζε, European school radio, Δdmodo, project 

Α. Δηζαγσγά 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε «φζα πξέπεη λα θάλνπκε αθνχ ηα κάζνπκε, ηα καζαίλνπκε θάλνληάο ηα» («ἃ γὰξ δεῖ καζφληαο 
πνηεῖλ, ηαῦηα πνηνῦληεο καλζάλνκελ») (Παπαδεκεηξίνπ, 2000). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε βαζίζηεθε ζηελ 
θηινζνθία απηή. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο φηαλ μεθεχγνπλ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ηάμεο θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 
δηδαζθαιίαο (παξάδνζε-εμέηαζε-βαζκνινγία) ζπλεξγάδνληαη θαιχηεξα, θνηλσληθνπνηνχληαη, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θαη 
καζαίλνπλ βησκαηηθά. 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε απηή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έγηλε ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο 2016-2017, ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο (Γ.Γ.Δ.) θαη εληάρζεθε ζηελ ελφηεηα 
ησλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά εθπνλνχληαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ γηα ηηο δηα δψζεο 
ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο αμηνπνηήζεθε ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ηηο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εμ 
απνζηάζεσο ζπλαληήζεηο ε δηαδηθηπαθή ηάμε πνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ην πξφγξακκα ζηελ εθπαηδεπηηθή πχιε 
Edmodo(https://www.edmodo.com). Μαζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη ηκήκαηα ζπλεξγάζηεθαλ, δεκηνχξγεζαλ θαη 
κεηάδσζαλ ηηο δηθέο ηνπο εθπνκπέο ζην πξψην καζεηηθφ επξσπατθφ ξαδηφθσλν ην EuropeanSchoolRadio 
(http://europeanschoolradio.eu/). Ζ δεκηνπξγία ησλ εθπνκπψλ ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα εκπιαθνχλ κε δηαθνξεηηθά 

καζεζηαθά αληηθείκελα φπσο ε Πιεξνθνξηθή, ηα Νέα Διιεληθά, ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε απνθσδηθνπνίεζε 
γξαπηνχ ιφγνπ, ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, ε θνηλσληθή πνιηηηθή αγσγή, ε κνπζηθή, ηα θαιιηηερληθά θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ πνηθίινπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο κέζσ δηαδηθηπαθψλ web2.0 εθαξκνγψλ θαη εθαξκνγψλ 
αλνηθηνχ θψδηθα (opensource). 

Ζ δπλαηφηεηα επίζεο δηελέξγεηαο εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζηα πιαίζηα ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 
ελίζρπζε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Behrendt&Franklin, 2014), δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ 
κεγάια ξαδηνθσληθά ζηνχληην θαη λα θάλνπλ δσληαλέο εθπνκπέο θαη λα δψζνπλ ζπλεληεχμεηο. 

ηφρνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο απηήο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ε εκπινθή ηνπο κε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά αληηθείκελα, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ εθθνξά θαη 
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απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ιφγνπ, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε εμ απνζηάζεσο 

ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία θαη ε γλσξηκία ηνπο κε ηελ έλλνηα ηεο ςεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο ψζηε λα γίλνπλ ελεξγνί ςεθηαθνί 
πνιίηεο. 

Β. Θεσξεηηθφ – παηδαγσγηθφ πιαέζην 

Β1. Μεζνδνινγία ηνπ project θαη ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  

Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (project) αλαθέξεηαη θαη ζαλ «ζρέδην δξάζεο» (Βατλά, 1996) θαη 

«ζρέδην εξγαζίαο» (Μαηζαγγνχξαο, 2003) θαη νξίδεηαη ζαλ κηα παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 
ηζφηηκα δάζθαινη θαη καζεηέο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη θεληξηθφο, αιιά θαζνδεγεηηθφο – ζπκβνπιεπηηθφο, κε 
παξεκβάζεηο θαη ζπκβνπιέο κφλνλ φηαλ ην απαηηνχλ νη καζεηέο. Δίλαη κηα αλνηθηή δηαδηθαζία κάζεζεο, πνπ ηα φξηα θαη νη 
δηαδηθαζίεο ηεο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα θαη βαζίδεηαη πάληα ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή, 
εκπεηξηθή κάζεζε (Dewey, 1909). Ο φξνο Project ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο παηδαγσγνχο ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. 
Έρεη απνδεηρζεί φηη ε κέζνδνο  Project εκπιέθεη ηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξν ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, αλαδεηθλχεη ηηο 
αδπλακίεο ησλ καζεηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζή ηνπο, βειηηψλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ θαη απμάλεη 
ηελ απηνπεπνίζεζε καζεηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο θαη απηνεθηίκεζε (Υηνλίδνπ-Μνζθνθφγινπ, 2000). 

Σα πξνγξάκκαηα ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ δελ είλαη έλα αθφκα κάζεκα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αιιά 

έλα κάζεκα πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πξναηξεηηθά καζεηέο /ηξηεο απφ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά 
ηνπο. Γελ έρεη ζπγθεθξηκέλε χιε, εμέηαζε θαη βαζκνινγία. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα θνηλσληθνπνηεζεί, λα 
ζπλεξγαζηεί ζε νκάδεο, λα απηνζρεδηάζεη θαη λα πάξεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζέκαηνο πνπ 
δηαπξαγκαηεχεηαη ην εθάζηνηε πξφγξακκα. Ο καζεηήο αηζζάλεηαη ειεχζεξνο, πξνζεγγίδεη θαη θαηαθηά ηελ γλψζε κε ηνπο 
δηθνχο ηνπ ξπζκνχο ελψ παξάιιεια κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε, ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο νκάδαο απνθηά λέεο 
δεμηφηεηεο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο.  

Β2. Edmodo έλα θνηλσληθφ δίθηπν κάζεζεο 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη ρξήζε κεζφδσλ εμ‘ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
θνηλσληθνχ δηθηχνπ Δdmodo.  Χο εθπαηδεπηηθφ θνηλσληθφ δίθηπν νξίδεηαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 
κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (θαζεγεηέο, καζεηέο) θαη κέζσ απηνχ ηνπ δηθηχνπ ηα κέιε αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, 

πιηθφ, ηδέεο θαη απφςεηο, ελψ κπνξνχλ λα εζηηάδνπλ ζε εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη ελδηαθέξνληα (σηεξνχδαο 
et al., 2013). 

Σν Δdmodo είλαη έλα παγθφζκην, αζθαιέο κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη 
καζεηέο πνπ δεκηνπξγήζεθε ηελ 1ε  επηεκβξίνπ ηνπ 2008  θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000.000 
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, 350.000 ζρνιεία ζε 190 ρψξεο παγθνζκίσο κε απμαλφκελε ηάζε, (Αλαθηήζεθε 25/1/2018 απφ 
https://assets.edmodo.com/images_v2/marketing/docs/edmodo_overview_sellsheet2015_teacher.pdf). χκθσλα κε ηελ 11ε 
εηήζηα έξεπλα γηα ηα ςεθηαθά καζεζηαθά εξγαιεία θαηαηάζζεηαη ζηελ 41ε ζέζε ζε ζχλνιν 100 καζεζηαθψλ εξγαιείσλ γηα 
έηνο 2017 γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ απνδνρή ηνπ ζηελ δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα Center 4 Learning & Performance 

Technologies, (2017). Αλαθηήζεθε 20 Ηαλνπαξίνπ 2018 απφ http://c4lpt.co.uk/top100tools/) θαη θαηαηάζζεηαη ζηνλ 
δηαδξαζηηθφ ηζηφ web 2.0. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ web 2.0 εθαξκνγψλ είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, ην 
ζπλεξγαηηθφ αζχγρξνλν - ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, ε ρξήζε εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη ζρφιηα θαη 
αιιαγέο. (Vickery & Graham, 2007). Ζ ρξήζε ησλ web 2.0 εθαξκνγψλ εληζρχνπλ ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε πνπ  κπνξεί λα 
νξηζηεί σο «ε απφ θνηλνχ εξγαζία πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα πξνσζείηαη ε αηνκηθή κάζεζε 
κέζσ ησλ ζπλεξγαηηθψλ δηεξγαζηψλ» (γνπξνπνχινπ & Κνπηνπκάλνο, 2001).  

Tν Δdmodo, (ηζηνζειίδα https://www.edmodo.com/), επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ, ηε δηαρείξηζε 
ειεθηξνληθψλ θαθέισλ καζεηψλ, ην δηακνηξαζκφ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ (αξρεία εηθφλσλ, ήρνπ, βίληεν, θεηκέλνπ) ηελ 

επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε. Δπηπιένλ ελζσκαηψλεη ζχλδεζε κε εθαξκνγέο λέθνπο 
φπσο ην Google Drive. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηελ ειεθηξνληθή θνηλφηεηα κάζεζεο ηνπ edmodo, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε θαηνρή ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ελψ κπνξεί λα δνζεί θαη μερσξηζηφο θσδηθφο ζηνπο γνλείο 
ησλ καζεηψλ γηα λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
αληαιιάζζεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο καζεηέο. Γηα καζεηέο θάησ ησλ 13 εηψλ απαηηείηαη έγγξαθε άδεηα απφ ηνλ γνλέα 
(https:\\www.edmodo.com/teachers). 

Β3. European School Radio (ESR) 

Σν ESR απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 εληάζζεηαη ζηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ 
ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση.Φ13.1/16912/Γ2 απφθαζε ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. Σν ESR είλαη έλα ςεθηαθφ 
δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη θηινμελείηαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ 

Γηθηχνπ (ΠΓ) θαη αθνχγεηαη κέζσ εηδηθήο πιαηθφξκαο απφ ηελ ππεξεζία βίληεν EDU TV θαη ηεξεί ηνπο θαλφλεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Ρ. (Αλαθηήζεθε 25 Ηαλνπαξίνπ 2018 απφ http://europeanschoolradio.eu/esr-profile-and-history). Δίλαη 
αλεμάξηεηνο ξαδηνζηαζκφο κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηηο αμίεο ηνπ αλζξψπνπ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
καζεηέο ησλ ζρνιείσλ λα γίλνπλ ελεξγνί ςεθηαθνί πνιίηεο πξνβάιινληαο ηηο αλεζπρίεο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαη 
παξάιιεια λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε έλα επξχ δίθηπν ζρνιείσλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

https://assets.edmodo.com/images_v2/marketing/docs/edmodo_overview_sellsheet2015_teacher.pdf
https://www.edmodo.com/
https://www.edmodo.com/teachers
https://drive.google.com/file/d/0B2_EGo60cUoyWDJobnh5ZERGR2pFT091UE51RDkteWF5R0tR/view
http://europeanschoolradio.eu/esr-profile-and-history
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εμσηεξηθφ. Έρεη ςπραγσγηθφ αιιά θαη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Αμηνπνηείηαη ζε πξνγξάκκαηα Comenius απφ ην 2012 θαη ζε 

πξνγξάκκαηα e-Twinning θαη ζπκκεηέρνπλ ζρνιεία απφ 8 ρψξεο. Δπίζεκε γιψζζα είλαη ηα Διιεληθά θαη ηα Αγγιηθά. Απφ 
ην 2015 ζπκκεηάζρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 400 ζρνιεία απφ ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(Αλαθηήζεθε 25 Ηαλνπαξίνπ 2018 απφ http://europeanschoolradio.eu/esr-profile-and-history). 

Γηαζέηεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρξήζηκν ηζηνιφγην (blog), πνπ θαζνδεγεί κε απιά βήκαηα ηνλ ρξήζηε γηα ηε δεκηνπξγία, 
επεμεξγαζία, νξγάλσζε, κεηάδνζε, ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ. 

(https://sites.google.com/site/esrhelp/home). Σα είδε εθπνκπψλ πνπ κπνξεί λα κεηαδνζνχλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ European 
School Radio είλαη: ζχληνκν ξαδηνθσληθφ κήλπκα, ζπνη (κέρξη 3 ιεπηά), ζχληνκε ζεκαηηθή εθπνκπή (κέρξη 15 ιεπηά), 
πξνγξακκαηηζκέλε εθπνκπή κεγάιεο δηάξθεηαο (κηζήο ψξαο, 1 ψξαο ή 2 σξψλ). Οη εθπνκπέο κπνξεί λα είλαη δσληαλέο πνπ 

αθνχγνληαη άκεζα θαη ερνγξαθεκέλεο πνπ αθνχγνληαη θαζνξηζκέλεο κέξεο θαη ψξεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 
δεκηνπξγήζεθαλ ζχληνκεο ζεκαηηθέο εθπνκπέο θαη ζχληνκα ξαδηνθσληθά κελχκαηα.  

 Β4. Τινπνίεζε 

Ζ εθπαηδεπηηθή απηή πξνζέγγηζε πινπνηήζεθε ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 ζην 5ν Γπκλάζην Γξάκαο, θαη ζπκκεηείραλ 18 
καζεηέο/ηξηεο απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα γεληθήο παηδείαο ηεο Β  ́θαη Γ  ́ηάμεο, 10 αγφξηα θαη 8 θνξίηζηα.  

Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο 3-4 αηφκσλ αιιά θαη ζπιινγηθά ζαλ κία νκάδα. 

 Οη δηα δψζεο ζπλαληήζεηο έγηλαλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 11 ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, έλαο 
βηληενπξνβνιέαο (projector), θνλζφια ήρνπ, θάκεξα, ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηάμεο (Netsupport), θεηκελνγξάθνο (Word), 
αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ήρνπ (audacity), επεμεξγαζίαο εηθφλαο (photoscape, pixlr) θαη βίληεν 
(windows movie maker). Ζ εμ‘ απνζηάζεσο ζχγρξνλε αζχγρξνλε ζπλεξγαζία-επηθνηλσλία έγηλε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

ηάμεο ―European School Radio‖ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην Edmodo απφ ηνλ δηδάζθνληα.  

 Β5. ηφρνη πνπ ηέζεθαλ απφ ηνλ δηδάζθνληα 

Γλσζηηθνί 

Να κάζνπλ ηη είλαη ην ςεθηαθφ-δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν. 
Να κάζνπλ πσο δεκηνπξγείηαη κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή θαη πνηα ηερληθά κέζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνπζίαζή ηεο ζε 
ςεθηαθφ-δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν.  
Να αλαπηχμνπλ αλαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα βειηηψζνπλ ην γξαπηφ ιφγν ηνπο. 
Να κάζνπλ λα ζπληάζζνπλ άξζξα, λα νξγαλψλνπλ θαη λα παίξλνπλ ζπλεληεχμεηο. 

Γεμηνηήησλ 

Να ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθά κέζα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο. 

Να δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο εθπνκπέο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 
ηάζεσλ - ζπκπεξηθνξψλ 
Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα ζπκθσλνχλ, λα δηαθσλνχλ   θαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ άπνςή 
ηνπο. 
Να εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη λα αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηνπο. 
Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο θαη θξηηηθφ πλεχκα. 
Να κάζνπλ ηη ζεκαίλεη ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα. 
Να γίλνπλ ελεξγνί ςεθηαθνί πνιίηεο κέζσ ησλ εθπνκπψλ ηνπο. 

 Β6. Μεζνδνινγία  

Υξεζηκνπνηήζεθε ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ Project θαη εθαξκφζηεθαλ νη αξρέο ηνπ επηθνδνκεηηζκνχ (Fosnot & Perry, 

1996) θαη ε εκπεηξηθή κάζεζε (Dewey, 1909). 

Μεηά ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην πξφγξακκα αθνινχζεζε ε πξψηε ζπλάληεζε φπνπ παξνπζηάζηεθε 
ην πξφγξακκα, ν ηξφπνο δξάζεο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο. Μνηξάζηεθαλ ππεχζπλεο δειψζεηο ζπλαίλεζεο γνλέσλ γηα ηε 
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην πξφγξακκα ζηηο νπνίεο έγηλε ελεκέξσζε θαη γηα ηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχζακε φπσο ην Edmodo θαη ηέζεθε ην καζεηηθφ ζπκβφιαην πνπ ζπληάρζεθε απφ φιε ηελ νκάδα. 
Γεκηνπξγήζεθε ε δηαδηθηπαθή ηάμε ζην Edmodo απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο νη θσδηθνί εηζφδνπ 
γηα ηελ δηαδηθηπαθή ηάμε. Οη καζεηέο/ηξηεο εχθνια έθαλαλ ηελ εγγξαθή ηνπο θαη κάζαλε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή 
ηάμε γηαηί είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπσο ην facebook.  Γηα ηηο ερνγξαθήζεηο 
δεκηνπξγήζεθε έλα απηνζρέδην ζηνχληην ξαδηνθψλνπ ζην ζρνιείν θαη έγηλε εθκάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα 

audacity γηα ηελ ερνγξάθεζε ησλ εθπνκπψλ, κε θαηάιιειν θπιιάδην εξγαζίαο πνπ κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο ζην 
εξγαζηήξην αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηάμε. 

Αθνινχζεζε ν ζρεδηαζκφο ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ εθπνκπψλ κε ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming) (Osborn, 
1963) θαη ν νξηζκφο δηάξθεηαο γηα θάζε κία. Έγηλε ν ρσξηζκφο ζε νκάδεο απφ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά 
ηνπο θαη θάζε νκάδα επέιεμε ή πξφηεηλε ην ζέκα πνπ ζα θάιππηε ζην ξαδηφθσλν. Ζ ηειηθή επηινγή ηεο θάζε εθπνκπήο πνπ 
ζα αλέβαηλε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ESR γηλφηαλ απφ ηελ νινκέιεηα κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο ηάμεο ηνπ Edmodo. 
Γεκηνπξγήζεθαλ 6 ζχληνκεο ζεκαηηθέο εθπνκπέο θαη 2 ζχληνκα ξαδηνθσληθά κελχκαηα (ζπνη). Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ 

http://europeanschoolradio.eu/esr-profile-and-history
https://sites.google.com/site/esrhelp/home
https://www.audacityteam.org/
http://www.photoscape.org/ps/main/index.php
https://pixlr.com/editor/
https://www.windows-movie-maker.org/
https://www.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://www.dropbox.com/sh/ax0bqndbpkidfa8/AACQG0LRKFJI0TDqTbBNkTlLa?dl=0
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εθπνκπψλ θαη νη ηίηινη ήηαλ: Μνπζηθή (Top Ten), Σερλνινγία (Tech), Πνίεζε (Πνηήκαηα Γξακηλνχ ινγνηέρλε), Βηβιία 

(Βηβιία πνπ έγηλαλ ηαηλίεο), πλέληεπμε (απφ ηελ Θεαηξηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ). 

(http://5gym-dramas.dra.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/activities/theater/244-europeanradioekpompes)  

Σν πην ζεκαληηθφ θνκκάηη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ εθπνκπψλ ήηαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ε 
αλάπηπμε ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο. Έλαο καζεηήο (ή πεξηζζφηεξνη) έγξαθε ην θείκελν θη άιινη καζεηέο 
ζπκκεηείραλ ζηελ αλάγλσζε ή ζηε δεκηνπξγία ηεο κνπζηθήο ππφθξνπζεο ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζηελ ηειηθή εθπνκπή. Ζ 
εθπνκπή αλαθνηλσλφηαλ ζην Edmodo θαη αλέβαηλε ζην ESR απφ ην δηδάζθνληα κφλν αλ ηελ ελέθξηλε ε νινκέιεηα ή αθνχ 
γηλφηαλ θάπνηεο δηνξζψζεηο πνπ πξφηεηλε ε νκάδα. 

εκαληηθφ βησκαηηθφ δηδαθηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζην κνπζείν ξαδηνθσλίαο ζηελ 

Θεζζαινλίθε θαη ζε ρψξνπο ξαδηνθσληθψλ ζηνχληην (STAR Γξάκαο, ALFA Γξάκαο, ΔΡΣ3 Θεο/λίθεο), φπνπ νη 
καζεηέο/ηξηεο δψζαλε ζπλεληεχμεηο θαη θάλαλε ηηο δηθέο ηνπο δσληαλέο εθπνκπέο. ην ηέινο δεκηνπξγήζεθε έλα βίληεν 
παξνπζίαζεο κε φιεο ηεο εθπνκπέο θαη ηηο επηζθέςεηο απφ έλαλ καζεηή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 
(http://5gym-dramas.dra.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/activities/theater/270-politistika-programmata-2017-2018) 

Β7. Απνηειέζκαηα 

Ζ απνηίκεζε ηεο δηδαθηηθήο απηήο πξνζέγγηζεο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη αληηθεηκεληθήο παξαηήξεζεο 
(Kirkpatrick, 1979),  κε βάζε ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ παξνπζίαζε ε θάζε νκάδα θαη ε νινκέιεηα θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν 
πνπ εξγάζηεθαλ νη καζεηέο. 

 Οη εθπνκπέο πνπ κεηαδφζεθαλ ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ ηθαλνπνηεηηθέο. Οη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ κε ην Δπξσπατθφ 
ξαδηφθσλν θαη ηελ δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο εθπνκπψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη καζεηέο κε ρακειή απηνεθηίκεζε 

ελζσκαηψζεθαλ ζηελ νκάδα δεκηνχξγεζαλ θαη παξνπζίαζαλ εθπνκπέο. Ζ πινπνίεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο απηήο 
δηδαζθαιίαο δηθαηψλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ην δηδάζθνληα. Οη καζεηέο έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη ηφζν δηα δψζεο 
φζν θαη εμ‘ απνζηάζεσο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζαλ ςεθηαθνί 
πνιίηεο ζην Δπξσπατθφ ξαδηφθσλν εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο ηνπο κέζα απφ ηηο εθπνκπέο πνπ δεκηνχξγεζαλ. 

Β8. πκπεξάζκαηα  

Ζ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηφκνπ δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη έμσ απφ ηα ζηελά φξηα 
ηεο ηάμεο κέζα ζ' έλα θαηλνηφκν επράξηζην ςεθηαθφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κε εθαξκνγή νκαδνζπλεξγαηηθψλ 
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο νη καζεηέο δεκηνπξγψληαο (Doing) κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο (Learning). 
«Αλ δηδάμνπκε ζήκεξα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δηδάμακε ρζεο, θιέβνπκε απφ ηα παηδηά καο ην αχξην» (Dewey, 1916). 

 Β9. Πξνηάζεηο  

Θα κπνξνχζε λα γίλεη εθαξκνγή απηήο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζε άιιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ Πξνγξακκάησλ 
ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ φπσο πεξηβαιινληηθήο, αγσγήο πγείαο, ζην κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζην ΓΔ.Λ, ζην 

κάζεκα ηεο Εψλεο Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην ΔΠΑ.Λ., ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηηο ηάμεηο Δ  ́θαη Σ  ́ηνπ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ «Πιεξνθνξηθνχ Γξακκαηηζκνχ» ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα 
ηηο ΣΠΔ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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Abstract 

The main objective of this study is to explore how podcasting can be used and implemented as a supportive technological tool in teaching 

English as a Second Language through the design, implementation and evaluation of educational intervention supported by this technology. 

To this aim, the field experiment research was used. The study was conducted in a total of 28 pupils of the first grade of high school at an 

educational institution on Rhodes, Greece in April 2017. The students were assigned into the experimental group, consisted of 15 students, 

and the control group, consisted of 13 students. A statistically significant difference has arisen regarding the contribution of podcasting to the 

motivation of the students of the two groups. The students of the experimental group consider that the English language is a very important 

school subject which can help them in other courses. In addition, there is a positive change in the attitudes and beliefs of the pupils of the 

experimental group after the educational intervention, though no statistically significant differences have arisen. Students found the podcasts 

particularly interesting and helpful and the content attracted their attention, satisfied their needs and was absolutely relevant to the lesson. All 

learning styles benefited from the educational podcasts, each one of them in a different way. Finally, the current study proposes specific 

suggestions for the development of podcasting according to different learning styles.    

Keywords: Podcasting, New Technologies, Language Learning, Learning Styles 

Introduction 

Broadly speaking, podcasting is one of the most powerful emergent technological tools that have been used in education for 

years. Foreign language teaching, always pioneering in this field, was the first to acknowledge the rapid growth of 
podcasting. Recent studies about podcasting have explored its potential and have found that educational podcasts can 
significantly contribute to the development of language skills, in particular speaking and listening skills (Ashton-Hay, 2011, 
O‘Bryan, 2007). Clearly, listening can motivate students who would rather receive information orally than read or take notes.  
As well as this, podcasting can make the content of the lesson more attractive to students, giving them the opportunity to 
incorporate speaking in the learning process. Teachers, in turn, can create a more interesting and collaborative learning 
environment (Abdous, 2012: Abt, 2007). 

Another educational benefit of podcasting is that it gives the opportunity to learners  to use the language in authentic context, 

thus helping them develop speaking skills and correct pronunciation (Cebeci, 2006). The process of creating a podcast can 
enhance further skills apart from speaking, such as listening, interviewing, script writing and communication (Scutter, 2010;  
Panday, 2009). 

Mobile learning theories argue that podcasting is very easy and simple to learn and use by non-experts in comparison to other 
technologies. Subscribing in RSS feed students automatically gain access to new podcasts created by other students or 
teachers (Veronikas, 2005).   

The portability and the convenience of listening to resources are yet another technological advantage that podcasting offers in 
language learning. Students can learn the language outside the traditional school classroom at their own pace at the time and 

place of their choice (Scutter, 2010). Podcasting becomes the tool which can help language teachers encourage their students 
to apply the language skills they have acquired in an active form of communication and not just using them as a means for 
collecting information (Yoshida, 2013; Ashton-Hay, 2011; Vavouraki, 2004). 

Studies that have been conducted on a global basis indicate that the implementation of podcasting can promote positive 
learning results. Such examples are the studies of Ashraf, Noroozi and Salami (2011), Istanto (2011), Kan (2011) and Hawke 
(2010), all of whom have recorded positive perceptions of the participants and concluded that podcasting can improve the 
listening skills of ESL students. Similarly, Vidal (2003), Putman and Kingsley (2012) and Borgia (2010) conducted studies 
assigned to university students, which demonstrated that podcasts can significantly reinforce academic vocabulary 
acquisition. More studies in English and American universities, such as the ones of Ashton-Hay and Brookes (2011) and 

Edirisingha (2007), illustrated the substantial contribution of podcasting to the elaborate preparation of students for 
workshops and seminars, its full support to students regarding assignment evaluation and its valuable advice for the creation 
of portfolios and assignment presentations.  

In Greece, podcasting as a technological tool has barely been used in education. Kokkini (2010) investigated whether the 
learning process supported by podcasts can enhance students‘ skills in geometry, whereas Kravari (2011) made a research on 
how podcasts can be implemented in teaching the French language in primary education. Both studies results showed that 
podcasts‘ educational value is held upon acquiring specific skills on the students‘ account. Further studies regarding the 
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incorporation of New Technologies and Computer Assisted Language Learning (CALL) in Greek education  are the ones of 

Tsimogiannis and Komis (2010), Shoretsanitou and Vekiri (2010) and Panagopoulos (2010). The researchers found that the 
new technologies can be invaluable educational tools, however, Greek teachers are not always positive in introducing them 
excessively in their classes and, therefore, not utterly convinced of the efficacy of the teaching outcomes when instructional 
technologies are used.  

Consequently, there has been a relatively limited number of studies investigating the pedagogical value of podcasting as an 
instructional aid both in Greece and internationally (most international studies have investigated the use of podcasting in 
tertiary education) and total absence of studies regarding the use of podcasting in the English language classes in the Greek 
secondary education. The present study attempts to fill both gaps, that is, the contribution of podcasting to teaching English 

as a Second Language and the subsequent investigation of its pedagogical value. The results will cast light on the application 
of podcasting, as the current study will endeavor to illustrate how the integration of the given technology can deliver posit ive 
results towards the achievement of specific learning objectives. As well as this, the study will show how the motivation of the 
students triggered by podcasting can lead to more positive perceptions towards English as a school subject through the 
design, the implementation and the evaluation of the educational intervention supported by the innovative technology of 
podcasting.   

Literature review 

A thorough literature review identified 15 international studies and 5 studies in Greece, whose scope was podcasting. The 
following paragraphs summarize the results of these studies. 

Podcasts can facilitate the learning process and challenge traditional teaching (Lee & Chan, 2007). The results of Hawke‘s 
study (2010) showed that learners‘ listening skills after using podcasts were significantly higher than before, and that 
podcasts as support tools help students focus their attention on the content of the lesson. Ashraf, Noroozi & Salami (2011) 

concluded that podcasts can contribute to developing and improving ESL students listening skills. Similarly, Istanto (2011) 
acknowledges that podcasting is an innovative technology with enormous potential for the improvement of listening skills. 
Students can download authentic podcasts from the Internet and get further practice in listening (Artyushina et al., 2011). 
Many resources with authentic podcasts can be found on the web which can boost learners‘ listening skills (Sabet & 
Mahsefat, 2012). Kan (2011) analyzed and assessed a language learning website for the development of listening skills with 
the use of podcasts and suggested that the  site designers should clarify their objectives, organize the content and enrich their 
exercises more frequently in order to meet the needs of students as far listening skills development is concerned.  

Podcasts can also be used effectively for the improvement of pronunciation with exercises of phonetics. The ESL learners 

can get as much practice as they need by repeating the recordings. Ducate & Lomicka (2009) and Ng‘ambi (2008), who have 
conducted studies in order to evaluate the perceptions of learners to pronunciation, found that learners‘ pronunciation did not 
improve significantly during the classes due to lack of time, yet podcast projects with  phonetics carried out by learners were 
quite effective.  

Podcast use produced positive results in vocabulary development and acquisition, as teaching new vocabulary can be 
easily incorporated in a podcast. Many researchers have observed that listening affects vocabulary acquisition and retention 
much more than reading, as vocabulary information is processed more deeply through listening (Krashen, 1993; Putman & 
Kingsley, 2009; Borgia, 2010; Vidal, 2003; Vidal, 2010).Borgia (2010) and Putman &Kingsley‘s (2009), who have 
conducted such studies support that using podcasting as a learning tool can have positive impact on the students‘ vocabulary 

knowledge. Vidal (2010) explored whether reading the course book material gives more time for processing new words in 
comparison to listening to speech and concluded that educational podcasts can substantially contribute to storing new 
vocabulary in long-term memory. 

Educational podcasts have been studied in relation to learning strategies, as second language learning has to be designed in 
a particular instructional framework (O'Malley & Chamot, 1990). Second language acquisition is not achieved only in class. 
It can be accomplished at any place and at any time, which is podcasts‘ definite advantage. Ashton-Hay & Brookes (2011) 
and Edirisingha (2007) conducted studies whose main objective was to explore the learning strategies from the use of 
podcasts created by learners. Both concluded that mobile learning can enormously contribute to second language acquisition.   

In Greece, several studies which examined the effectiveness of mobile learning and the inclusion of Information 

Technology and the implementation of technological tools in education have been conducted. Podcasting as an instructional 
tool has been an integrated part of these studies and its educational value has been proved to have radically changed 
educational disciplines. More specifically, Tsimogiannis & Komis (2010) consider that on account of podcasting the school 
day is extended constructively and this helps learners reconsider their views on quizzes, tests and evaluation in general. 
Similarly, Schoretsanitou & Vekyri (2010) agree that teachers use podcasting as a means to effectively interact with their 
pupils outside the traditional school classroom. In their studies, there are examples of teachers who turn their lectures from 
PowerPoint presentations to podcasts. Other teachers create podcasts where they provide detailed explanations to frequently 

asked questions or, even more, they make use of podcasts as a tool for further vocabulary practice (Παλαγφπνπινο, 2010; 
Σζηκφγηαλλεο θαη Κφκεο, 2010; ρνξεηζαλίηνπ&Βεθχξε, 2010).  

Kokkini (2010) and Kravari (2011), who have conducted studies about the effective implementation of educational podcasts 
in or out of the school class, acknowledge the importance of podcasts created by students as a productive means of 
interaction with teachers and other students. Both researchers have used podcasting technology in order to provide their 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 94 απφ 864 

students with supplement online material but have concluded that the results of their teaching interventions did not convince 

them of the effectiveness of podcasting in the improvement of learning skills.   

Employing Podcasts in English Language Learning: Theoretical Framework 

The term podcasting derives from the combination of the words iPod and broadcasting.It is a method of publishing digital 
audio recordings on the Internet, allowing users to subscribe and download their favourite files.In fact, podcasting is the 

process of recording an audio event, song, speech, or mix of sounds, and then publishing this digital audio file to a website or 
blog with the aid of RSS 2.0 feed.Users can subscribe to designated websites that contain RSS 2.0 with audio file labels and 
download these files to PM3s, tablets or computers (Meng, 2005, Panday, 2009). 

Greek and international studies argue that educational podcasts significantly enhance the learning process (Dendrinou, 2013).  
Developing listening skills is one of the obvious learning objectives of using podcasting in second language classes. It is also 
suggested that podcasts contribute to the improvement and vocabulary acquisition, development of grammar and 
improvement of pronunciation (Rezapour, Gorjian & Pazhakh, 2012; Ng'ambi, 2008: Mayer, Heiser & Lonn, 2001: Moreno 
& Mayer, 2000). What makes employing podcasts in language learning particularly important is the extension of the teaching 

day, the engagement of students to the content of the course and, consequently, the transformation of the traditional class 
(Lee, Tan & Goh, 2004). In contrast to digital voice, teacher's human voice significantly affects the way students process 
information (Crigler, Just & Neuman, 1994). Another advantage of portable wireless technologies, such as podcasts, is that 
students can choose the place and the time they will use them. For example, absent pupils can recover part of the lesson they 
missed, by listening to the podcast the teacher created in order to meet this need. Furthermore, podcasts are more effective 
revision tools than textbooks, and they are also more efficient than traditional note taking thanks to the flexibility of access. 
(Fisher & Kim, 2013; Kim, 2009a, 2011). Teachers can assist students in creating podcasts, thus engaging them in the content 
for their own learning and the completion of their assignments (Cebeci & Tekdal, 2010; Evans, 2008). Additionally, the 

online learning environment contributes to students motivation and fosters positive beliefs towards the course (Bolliger, 
Supanakorn & Boggs, 2012). 

Educational podcasts taxonomy is the following: a. Podcasts created by the teacher for the needs of his class. b. Podcasts 
published on the internet by educational institutions, ready to use by teachers and students. c. Podcasts created by students as 
part of an assignment. d. Authentic podcasts found on radio stations, televisions, and newspapers websites (Rossell -Aguilar, 
2007). 

 

FIGURE 1: Taxonomy of current practices of podcast (adapted from Rossell-Aguilar, 2007) 

Podcasting has high pedagogical value and provides unique enhancements to the learning process, as the learner constructs 
knowledge through active exploration, observation, processing, and interpretation (Rosell-Arguilar, 2007) while interacting 
with others. It has also been argued that students who use authentic podcasts on a daily basis rarely use dictionaries due to 
their exposure to authentic speech production (Popova & Edirisingha, 2010) as they have genuine opportunities to practice 
both their listening and speaking skills. It is clear that all learning types can benefit from educational podcasts through their 
research, production and listening process (Sweeny, 2005). Eventually, pupils' communication strategies are enhanced by the 
usefulness and practicality of audio files (Jonassen, Carr & Yueh, 1998). Creating their own podcasts, students can 

demonstrate what they have learnt, review and reflect upon the content of the lesson. They can also connect with schools and 
students beyond their geographical boundaries (Istanto, 2011; Abdous, Facer & Yen, 2012; Kennedy, 2014). 

Purpose of the study and research questions  

The main purpose of this study is to investigate the contribution of podcasting to the development of learners‘ language skil ls 
in the ESL class of the first grade of high school. In particular, the present study aims at adding to the literature by exploring 
the effectiveness of podcasting in achieving specific learning objectives and in motivating learners so that they adopt more 
positive attitudes towards studying English. Based on the gap in the literature, the study addresses the following research 
questions: 
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1.Are learners motivated by the use of podcasting? 

2.Do students adopt more positive attitudes and beliefs about the ESL class by the use of podcasting?   

3.How do learners access the audio files (podcasts) and do they encounter any difficulties in accessing podcasts so that thei r 
intention to use them is prevented? If so, which are these difficulties? 

4.Is there any significant difference between the control and the experimental group in achieving the learning objectives and 
in developing Language Skills by the use of podcasting?  

Method 

The participants 

The selected method to answer the research questions is the field experiment. It was employed with the first grade of high 
school in the private school ―Rodion Pedia‖ on Rhodes. The study recruited 28 12-year-old learners, 15 of whom were 
assigned to the experimental group and the other 13 were assigned to the control group. The groups selected for the research 
have demonstrated moderate academic performance. In both groups there were students who passed the KET Cambridge 
English (A2 level based on the Common European Framework of Reference for Languages), others who failed it, and others 

who did not take any exams either because they were not interested in participating or because their teacher prevented them 
from taking part as they were not properly prepared. There was also a very small number of new students who joined the two 
groups after a placement test at the beginning of the school year. Both groups consist of a balanced number of boys and girls; 
therefore, equivalence between the two groups is at large achieved.   

Research instruments 

The research instruments used are four questionnaires, a final assessment test, and an interview. The first questionnaire 
consists of two parts and includes 19 questions. The first part portrays the students‘ profile, that is gender, age, grade and 
learning style, and the second one explores the students‘ familiarity with technologies, technological devices and the Internet. 

The questionnaire measures each item on a 7-point Likert-type scale.  

The first research question will be explored supported by two separate questionnaires, the MSLQ (Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire) (Pintrich, 1991) and the IMMS (Instructional Materials Motivation Survey). The MSLQ is 
composed of eight questions. Four of them are designed to sustain the intrinsic motivation of students whereas the other 4 
questions explore their extrinsic motives. What is actually investigated is how students use existing knowledge to understand 
new ideas and how they organize learning material (Duncan & McKeachie, 2005).This questionnaire will be answered by the 
students of both groups (experimental group and control group) after the teaching intervention and before the final 
assessment. The IMMS is a widely used instrument measuring the individual motivational state levels.The instrument is 

developed under the ARCS model of Keller (1987) to measure learner's motivation levels. According to this model, four 
factors are identified as important in approaching the measure of the motivation construct: attention, relevance, confidence 
and satisfaction. The questions are adapted for the needs of the present study, which is about the use of podcasting as a 
supportive educational tool for pupils of the experimental group to use and practice outside of the school environment.The 
questionnaire is composed of 12 questions and will be given to the students of the experimental group after the end of the 
teaching intervention and before the final written assessment.  

The second research question will investigate students' attitudes and beliefs about English as a school subject.The 
participating learners of the experimental group should answer the questions both before and after the teaching intervention 
with the aim to measure the changes in their attitudes and beliefs when integrating podcasting in the learning process 

(Philippou, 2001).This questionnaire is composed of 14 7-point Likert-type scale questions and is designed according to the 
model Cohen, Manion and Morrison (2008) have proposed. The instrument employed in the study is a modified Hungarian 
version of Horwitz's (1987) BALLI (Beliefs About Language Learning Inventory).The BALLI questionnaire is extensively 
used to investigate pupils' beliefs about adequacy, difficulty, communication strategy, and motivation of pupils on learning a 
foreign language.The questions have been adjusted to the needs of the present study so as to address to the English language. 

The interview is the last research instrument used in this study and it investigates the third research question. It aims at 
identifying how students chose to access the audio files and the potential difficulties they encounter while using them. It is a 
structured interview that includes specific questions to be answered by all participating learners of the experimental group 

(Cohen et al., 2008). 

In order to collect data to investigate the fourth research question, a written assessment is assigned both to the experimental 
group and the control group at the final stage of the educational scenario, and of course it is not a commercial 
product.Written tests employed as assessment methods are effective in collecting data (Cohen et al., 2008). 

For the design of the educational scenario, the 5E instructional model is used, which is based on the principles of 
constructivism. Each of the 5 E's describes a phase of learning, and each phase begins with the letter "E": Engage, Explore, 
Explain, Elaborate, and Evaluate (Bybbe, 2006).Both the control and the experimental group will be assigned the same 
educational scenario, but only the experimental group will use podcasting as a supportive tool for developing listening and 

language skills.Podcasting is a scaffolding tool for cultivating, developing and enhancing language skills both in written and 
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in spoken language. The educational intervention is designed in the light of the teaching objectives and on the basis of the 

research questions.Regarding the fourth research question about the accomplishment of specific teaching objectives for the 
development of language skills, the educational intervention has defined them according to the Cross-Curricular Program of 
Foreign Language Studies of the Pedagogical Institute of Greece (DEPPS-FL).   

Results 

The statistical analysis of the data was performed using the statistical package SPSS 23.0. 

Learners’ Profile 

To accomplish the purposes of the present study 28 students of the first grade of high school were assigned to two groups 
(experimental group: 15 participants, control group: 13 participants). As it can be seen in table 1, the two groups have a 
balanced number of boys and girls, whereas the experimental group consists of two more students.   

Table1: Group and gender relative frequency 

Group Gender 

Control Group Experimental Group Female Male 

13 15 14 14 

 

The pie charts in figure 2 show that the majority of students belong to the visual learning type, the auditory types come next, 

while the kinesthetic are clearly fewer. What is very interesting is to see how the three learning types responded to the new 
pedagogical approach. 

1.  2.  3.  

Figure 2: 1. Visual Type - Understanding images more than text – 2. Auditory Type- Learning via oral explanation – 
3. Kinesthetic - Learning via handcraft 

 

Table 2 summarises the results of the participants‘ profile and demonstrates an enormous familiarization of the s tudents with 
computers and related technologies. The vast majority responded positively to all the questions about the internet, web site 
management and their engagement to electronic devices. 

Table 2: Summary of participants‘ profile  

Test Statisticsa 

    Strongly 
Disagree 

Disagree Moderately 
Disagree 

Undecided Moderately 
Agree 

Agree Strongly 
Agree 

When I do my 
homework, 
underlying 

helps me put 

my thoughts in 
order 

Frequency 

 

 

4 2 1 6 6 3 6 

Percentage 14,3 7,1 3,6 21,4 21,4 10,7 21,4 

I learn better Frequency 1 0 0 3 4 7 13 
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when someone 
explains what I 

can't 
understand 

 

 

Percentage 3,6 0,0 0,0 10,7 14,3 25,0 46,4 

Spending time 
with computers 
appeals a lot to 

me 

Frequency 

 

2 1 4 2 3 2 14 

Percentage 7,1 3,6 14,3 7,1 10,7 7,1 50,0 

When I do my 
homework, it 

helps me 
drawing charts 

or tables 

Frequency 

 

 

8 5 3 8 1 2 1 

Percentage 28,6 17,9 10,7 28,6 3,6 7,1 3,6 

I like spending 

my free time 
browsing the 

internet 

Frequency 

 

1 1 2 1 2 8 13 

Percentage 3,6 3,6 7,1 3,6 7,1 28,6 46,4 

I'd rather play 
on my 

computer 
rahter than any 

other game 

Frequency 

 

 

10 4 6 2 4 1 1 

Percentage 35,7 14,3 21,4 7,1 14,3 3,6 3,6 

It's easy for me 
to turn on and 
off a computer 

Frequency 

 

0 0 0 1 1 1 25 

Percentage 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 89,3 

Helping my 
friends with 

computers is 
easy for me 

Frequency 

 

0 1 0 3 4 7 13 

Percentage 0,0 3,6 0,0 10,7 14,3 25,0 46,4 

Surfing the 
internet is easy 

for me 

Frequency 

 

0 0 1 1 0 4 22 

Percentage 

 

0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 14,3 78,6 

I often use 
MP3, tablets, 

or other 
electronic 

devices on my 
free time 

Frequency 

 

3 2 3 2 4 4 10 

1
st
 Research Question: Motivation  

The first research question investigates how the use of podcasting has affected the motivation of the students. Both the 
control group and the experimental group responded to the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 
whereas the experimental group responded to the Instrumental Materials Motivation Survey (IMMS). The statistical analysis 
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of the data is conducted with the use of the non-parametric Mann-Whitney U test for independent samples with a view to 

acceptance or rejection of null hypothesis (H0) versus the alternative (H1) for each question of the questionnaire.  

As shown in table 3, it seems that the null hypothesis is rejected in all cases, except for the question ―I‘m thinking that I will 
be able to use what I learn in English to other school subjects―, where p-value=0.001 was lower than α, which means that 
there is statistically significant difference between the motivation of the experimental group (EG) and the control group (CG). 
Namely, the students of the experimental group believe that the knowledge they acquire from English can be useful to other 
school subjects and that the knowledge of the English language can support other subjects. This is a very important result 
which is worth further analysis.  

Table 3: Significance levels of Mann-Whitney U test about the 8 mobilization equations of the two group students. 

Test Statistics
a 

  

I prefer 

classwork 
that is 

challenging 
so I can 

learn new 
things 

I think I 
will be 
able to 

use 
what I 

learn in 
the 

English 
class in 
other 

classes 

I often 
choose 
paper 

topics I 
will learn 

something 
from even 

if they 
require 
more 
work 

Understanding 
this subject 

thouroughly is 
important to 

me 

It is 
important 
to me to 
get good 
grades 

If I have a 
chance I 

choose an 
exercise I 

will learn 
something 
from even 
if I don't 

get a good 
grade 

When I 
take a 
test I 

think 
about 
how 

poorly I 
am 

doing 

I work hard 
to do well 
because it 

is important 
for me to 

show my 
abilities to 
my parents, 
my teachers 

and my 
friends 

Mann-
Whitney 

U 
67,500 30,000 66,000 76,000 73,000 72,000 93,000 85,000 

Wilcoxon 
W 

158,500 121,000 157,000 167,000 193,000 163,000 213,000 205,000 

Z -1,456 -3,153 -1,509 -1,037 -1,155 -1,199 -,213 -,598 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,145 ,002 ,131 ,300 ,248 ,231 ,832 ,550 

Exact 
Sig. 

[2*(1-
tailed 
Sig.)] 

,170b ,001b ,156b ,339b ,274b ,254b ,856b ,586b 

a. Grouping Variable - b. Not corrected for ties 

The second part of the questionnaire attempts the measurement of the four factors of Keller‘s (1987), which measures the 
motivation levels regarding confidence, satisfaction, attention and relevance. As shown from the analysis of the data, the 
students showed a relatively high motivation to use the podcasts, which can potentially increase. 

As it is clear from the pies in figures 3 and 4, the level of ―confidence‖ seems to be 44%, which does not form an important 
motivation factor regarding the use of podcast. The factor ―satisfaction‖, though, with a percentage of 69%, demonstrates a 

serious motivation level. The factor ―attention‖ rises up to 56%. This means that the majority of the students consider the 
podcast experience as a new learning environment that deserves their attention. This factor increases in importance if 
combined with the factor ―satisfaction‖, as it is clearly depicted that the podcast is a new technology which is appealing to 
students and at the same time students are satisfied by its use. The factor ―relevance‖ reached 51%, whereas the 
corresponding lower level is limited to 27%. It is, therefore, inferred that half the students of the experimental group believe 
that the podcast is directly related to the content of the lesson. As well as this, the percentage shows that the goals of the 
students in most subjects can be achieved using the podcast. 

 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 99 απφ 864 

 

Figure 3: Percentage motivation of the experimental group regarding the factors ―Confidence‖-―Satisfaction‖ of 

Keller‘s model 

 

Figure 4: Percentage motivation of the experimental group regarding the factors ―Attention‖-―Relevance‖ of Keller‘s 

model 

2
nd

 Research Question: Attitudes and Beliefs 

The BALLI questionnaire was conducted in order to investigate the attitudes and beliefs of the students about English and its 
teaching. The results of the data analysis have shown no statistically significant difference between the perceptions of the 
students of the experimental group before and after the intervention, since p-value>α for all research questions. The test run 
for the statistical hypothesis of the answers was the test Wilcoxon. 

3
rd

 Research Question: Difficulties using the Podcasts 

An interview was run to answer the third research question regarding the difficulties of the students accessing the podcasts 

and how their response to the new technology was affected by these difficulties. Two new parameters emerged during the 
interview, which are worth mentioning and being evaluated. These new parameters were about how helpful and interesting 
the content of the podcast was. The vast majority of the participants (93.33%) consider that the podcast is a very helpful and 
interesting tool to support the teaching of the English language (see figure 5). 

 

Figure 5: Pie charts about the evaluation of Podcast‘s content 

 

The Chi-squared test was run for the existence of contingency in order to find out whether a statistically significant difference 
has arisen regarding the interview questions in connection with the student‘s profile. Based on Pearson correlation coefficient 
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and the p-value, the statistical significance will be assessed. The results of the correlation between the learning profile of the 

students and how interesting the content of the podcast was for them show that there is not statistically significant difference 
for the visual and the auditory types, since the p-value is higher than the significant level α=0.05.The results about the level 
of interest about the content of the podcast are statistically significant only for the kinesthetic types, since p-value=0.02<0.05 
(see table 4). This is a very important result which requires further researching and assessing.  

Table 4: Interesting content of the podcast – kinesthetic type 

Interesting content * Making something with my hands helps me learn better 

Crosstab 

Count 

  

Making something with my hands helps me learn better 

Total 
Strongly 
Disagree Disagree 

Moderately 
Disagree Undecided 

Moderately 
Agree Agree 

Strongly 
Agree 

Interesting 
content 

No 0 0 1 0 0 0 0 1 

Yes 4 3 0 1 2 3 1 14 

Total 4 3 1 1 2 3 1 15 

          Chi-Square Tests 

      

  Value df 

Asymptotic 

Significance 
(2-sided) 

      Pearson 
Chi-Square 

15,000a 6 ,020 

      Likelihood 
Ratio 

7,348 6 ,290 

      Linear-by-
Linear 

Association 
,048 1 ,826 

      N of Valid 
Cases 

15     

       

4
th

 Research Question: Achievement of the learning objectives 

The final assessment test was the instrument for the fourth research question, with the aim to investigate whether particular  
learning objectives have been achieved. In tables 5 and 6 there are the frequency and relative frequency distributions of the 
scores for each group.  

Table 5: Frequency and relative frequency distributions of the final assessment score for the EG students. 

GRADING SYSTEM: 
EXCELLENT (10) 

RELATIVE FREQUENCY FREQUENCY % 

9 - 10 7 46,8% 

7 - 8 4 26,6% 

4 - 6 4 26,6% 
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TOTAL 15 100% 

 

Table 6: Frequency and relative frequency distributions of the final assessment score for the CG students. 

GRADINGSYSTEM: 
EXCELLENT (10) 

RELATIVE FREQUENCY FREQUENCY % 

9 - 10 3 23,1% 

7 - 8 3 23,1% 

4 - 6 7 53,8% 

TOTAL 13 100% 

 

The EG group seems to have an advantage over the CG. For the analysis of the final assessment test the average score of each 
team (EG and CG) will be compared using the independent samples t-test. Applying this hypothesis test, measurements are 
made for the same variable between two independent samples (EG and CG). The result of the data analysis shows that p-
value=0.501>0.05, therefore the null hypothesis is not rejected. Hence, the scores of the two groups do not have statistically 
significant difference. 

These results, combined with the results of the interview, required further analysis with an innovative process. The score of  
each student is adjusted based on their learning type (visual, auditory, and kinesthetic). In order to achieve this goal, a new 
adjusted score was created for each student according to the answers they gave to the corresponding profile questions. The 
statistical hypothesis test remains the same with the difference that it is now adjusted to the students learning styles. 

Table 7: Adjusted score per learning type  

  Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SCORE_VI
SUAL 

Equal variances 
assumed 

,005 ,94
4 

-
3,01

2 

26 ,006 -
17,65641 

5,86185 -
29,7056

2 

-
5,6072

0 

Equal variances 
not assumed 

    -
3,00

4 

25,14
4 

,006 -
17,65641 

5,87748 -
29,7578

0 

-
5,5550

2 

SCORE_A
UDITORY 

Equal variances 
assumed 

1,058 ,31
3 

-
3,15

6 

26 ,004 -
16,62564 

5,26834 -
27,4548

6 

-
5,7964

2 

Equal variances 
not assumed 

    -
3,23

3 

25,15
3 

,003 -
16,62564 

5,14282 -
27,2142

1 

-
6,0370

7 

SCORE_KI

NESTHETI
C 

Equal variances 
assumed 

4,760 ,03
8 

-,720 26 ,478 -4,58462 6,36920 -

17,6767
0 

8,5074
7 

Equal variances 
not assumed 

    -,748 22,70
3 

,462 -4,58462 6,13224 -
17,2793

1 

8,1100
8 
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It is clear from table 7 above that the average performance of students of the two groups is statistically significant when the 

grade is adjusted according to whether the student belongs to the visual and the auditory type whereas there is no statistically 
significant difference between the two groups in their average performance when the score is adjusted to the kinesthetic 
style.Visual and auditory learning types achieved the best scores in the written assessment, while the kinesthetic learning 
types failed to perform so well. 

Discussion 

1
st
 research question 

The results of this study on student motivation are in agreement with those of Shahramiri & Gorjian (2013) and Constantine 
(2007), who support that students‘ motivation and attitudes are probably the key elements to success or failure of any 
complex task.Keller's motivation research instrument of this study showed statistically significant results for satisfaction, 
attention and relevance, which is in line with Reed (2010), who urges that learning a foreign language with the right 
motivation the student's success is certain.The results regarding the factors of satisfaction, attention and relevance are also in 
agreement with Ng'ambi (2008), who argues that podcasts create an interactive environment between the content and its 

listeners. Therefore, both podcasts and their transcripts are very useful to improve linguistic competence. According to 
another recent study, student attitudes towards podcasting seem to be positive (Dendrinou, 2013).This can be interpreted in 
several ways. It is certain that the English language is of particular interest to the Greeks to learn and to acquire.In fact , there 
is no Greek student who has not taken English courses at some stage of his or her school career and most students aim very 
high. Their target is to gain a high level of language acquisition that will be accredited with official certification. This fact has 
obviously generated the motivation of students so as to consider the English courses as very important, and also realise that 
the knowledge they get may enable them to have a good performance in other school subjects too.  

2
nd

 research question 

Regarding the contribution of podcasting to the development of students' positive attitudes towards the English language and 
its teaching, the following results arise:  

a. In relation to the teaching of the English language, the attitudes of the students of the experimental group are slightly more 
positive after the teaching intervention.  

b. Regarding the usefulness of English in their future lives, the attitudes of respondents after the teaching intervention do not 
change at all in comparison to the original ones.  

c. There is a more positive attitude of the respondents‘ interest in the English course after the teaching intervention.  

d. In relation to students' self-confidence about their English skills, the attitudes of respondents after the teaching intervention 

are slightly more positive.  

e. Regarding students' attitudes about the difficulty they may have in oral communication in English, it appears that there i s a 
slightly negative change in student attitudes. 

The findings mentioned above are in agreement with Beccue et al. (2001) and Veronikas & Maushak (2005), who support 
that there are indications that recorded narrative can be effective and beneficial as an educational tool.These findings are also 
in line with Lum (2006), who found that listening to authentic recordings is a pleasant and effective activity through which 
the students are actively involved in language comprehension.In addition, these results are partly in line with former studies 
(Ducate & Lomicka, 2009), according to which pupils' positive attitudes towards the English language have increased 
significantly after using podcasts. 

In connection with the exploration of the contribution of podcasting to the formation of students' positive beliefs about the 
English language and its teaching, the following findings arise:  

a. Regarding the role of the learners‘ gender in foreign language learning, there has been a slight change to the beliefs of 
respondents after the teaching intervention. This change may be due to conversations among them about podcasting, which 
may have created the impression that podcasting may have had different effect on different genders.  

b. Pupils' beliefs about the likelihood or prospects of learning English very well are much more positive after the teaching 
intervention.  

c. There is no major change to the respondents‘ beliefs after the teaching intervention about the significance of pronunciation 

in English language.  

d. This change comes from students who did not have a clear view on the importance of the pronunciation before the 
intervention.  

e.The percentage of respondents who think it is relatively easier to read in English than having a conversation in English has 
increased after the teaching intervention.  



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 103 απφ 864 

f. Regarding the importance of listening practice, the percentage of respondents who believe that it is quite important or very 

important to practice in English with audio material has increased.  

g. Concerning pupils‘ beliefs about the complication of learning a foreign language such as English, after the educational 
intervention beliefs have changed towards the differentiation of the way of teaching foreign languages and other school 
subjects.  

h. The pupils' beliefs that it is easier to learn English when they already know another foreign language do not change after  
the educational intervention.  

i. Regarding the importance of revisions and practice for learning a foreign language, after the educational intervention, the 
percentage of respondents who believe this has increased, whereas the opposite view has been annihilated and the percentage 

of those who do not have a clear view on the issue remains at the same level.  

j. Concerning the degree of difficulty in learning English, after the teaching intervention there has been slight increase in  the 
pupils‘ percentage who believe that it‘s quite easy or easy to learn English, absorbing the ones who were neutral before the 
intervention. 

These results are consistent with former studies, according to which students' learning experiences have improved with the 
implementation of podcasts in language teaching, as pupils enormously benefit from acquiring listening skills, as well as 
vocabulary consolidation (Kennedy & Trofimovich, 2008). 

The statistical test showed that there is no statistically significant difference in pupils' attitudes and beliefs regarding English 
as a school subject or the way they learn the English language, before and after using podcasting. This result is not surprising, 

though. Despite the enthusiasm, the motivation, the attention, and the interest shown by students in the content of podcasting, 
the two weeks that students used for podcasts is not adequate time for students to change their attitudes and beliefs (Barasan, 
2014). 

3rd Research Question 

Lee et al. (2004) argued that the teacher's voice reveals aspects of their personality and can encourage students to get 
involved in the content of learning.This remark is in line with the results of this study on students‘ confidence in their 
teacher's podcasts.Therefore, according to the literature, podcasting can be used to transform the traditional class, giving 
students the opportunity to listen to the lesson before coming to class so that they can take advantage of lesson time to deeper 

content analysis and more active participation (Plankis & Weatherly, 2008). 

Using podcasts both in class and outside of the classroom has been proven to help foreign language learners develop their 
skills.A substantial benefit of podcasts is that students can manage their time as they want, by listening to podcasts at the time 
of their preference.This is theoretically the greatest advantage of podcasts, since students can download them on their mobile 
devices, and listen to them whenever it is more convenient for them (Quinn, 2000; Geddes, 2004).However, the students of 
the experimental group of this study did not use podcasts this way.They preferred to listen to podcasts online. Bolliger et al. 
(2012) consider that the most important factor affecting student motivation is the online environment and this is in line with 
the students' reaction to this study.Students did not adopt the new habit of listening to podcasts at their own time, but they 

maintained the usual habit of studying at a specific place and time.Previous studies have recorded this scope and argue that 
mobile learning is more of a reflection of massive social changes in communication choices and preferences (Traxler, 
2007).The results of the current study are also consistent with the results of a relevant study (Gorra & Finlay, 2009), 
according to which students prefer more to listen to podcasts on their computers and less when they are on the move or 
during other activities that require attention and concentration. 

4th Research Question 

According to the results of the current study, the students of the experimental group did not have statistically significant 
better results than the ones of the control group.However, this did not prevent them from engaging to the new technological 

tool, being excited with the unprecedented process and sharing a new experience which would seem particularly interesting 
and helpful to them.These results have been well anticipated, as they are in line with other similar studies conducted both in 
Greece and internationally and concern the incorporation of New Technologies into the educational process (Woods, 2003; 
Rovai, 2005, Karathanassis, 2012).Students are always attracted by this process, at least at the beginning, and that is why 
their language skills get improved (Vavouraki, 2001; 2004).As well as this, literature argues that listening skills are 
considered synonymous with language understanding (Lawlor & Donnelly, 2010).The results of this study are in line with 
this assumption.Finally, the results of the present study are in agreement with many previous studies which support that 
lessons with podcasts improve students' learning experiences.Students benefit particularly from acquiring listening skills and 
further language skills, such as vocabulary acquisition (Istanto, 2011; Kennedy, 2014). 

What were of particular concern of the researchers were the learning styles of the students who participated in the teaching 
intervention.The findings of this study fully agree with Sweeny (2005), who argues that using podcasts to distribute the 
content of the lesson can affect learners of different learning styles.Obviously, kinesthetic types, although they are the 
minority, are attracted by the portability of podcasts, while auditory learners are best activated with the verbal-linguistic 
approach of narrative podcasts. 
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Students found podcasts interesting and helpful, and in combination with the human voice of their teacher, the content of the 

audio files became even more appealing.This result is in agreement with Beccue (2001) and Veronikas and Maushak (2005), 
who stated that there is evidence that, the recorded audio narrative can be effective and beneficial as an educational tool.It 
also agrees with Lum (2006), who argues that listening to authentic recordings is a pleasant and effective activity, through 
which students are actively involved in understanding the language.Students of the English language have very few 
opportunities to use it outside of the classroom, so it is very important that teachers provide them with the authentic 
opportunities to practice their oral skills (Yoshida, 2013).In this case, teacher created podcasts were used to help students 
improve their self-study skills, as it is supported by the literature (Stanley, 2006). 

Limitations of the study 

Despite the positive results from implementing podcasting to motivate students, there are some limitations that should be 
mentioned.This study was conducted only in English classes for students of the first grade of a private secondary school in 
Greece. The sample of 28 students was relatively small.A larger sample would increase the credibility of the study.There 
were also time constraints on the implementation of the research program, which did not allow its longer duration.Eventually,  

the fact that learners were not at all familiar with podcasting is another restriction, as it is not certain whether students used 
this technology correctly when practicing outside of the school. 

Conclusion  

Regarding podcasting‘s contribution to students‘ motivation, there is a significant difference between students‘ motivation of 
the two research groups.  A statistically significant difference has also emerged as students of the experimental group 
consider that English is a very important subject that can help them in other subjects.In addition, regarding the motivation 
levels of the students of the experimental group based on the model of Keller measuring attention, relevance, confidence and 
satisfaction, for the factors of ‗satisfaction‘, ‗attention‘ and ‗relevance‘, it turns out that the students of the experimen tal 
group stated that the content of the recorded files attracted their attention, it was absolutely relevant to the lesson and satisfied 
their needs.Eventually, it appears that ‗confidence‘ is not an important motivation to use podcasts. 

According to the results of the study, there is a positive change in students' attitudes and beliefs, but without statistically 
significant difference, in the way English is being taught, students‘ interest in the course, their self-confidence in their skills, 

the role of gender in learning English, the degree of difficulty in learning English and the complications of learning a foreign 
language such as English. Similarly, there has been no significant change on how useful English is, the importance of 
pronunciation in English, and the knowledge of a foreign language as an advantage to learn English more easily. Finally, a 
negative change was found regarding the difficulty learners may have in oral communication in English. 

The results of the interview casted some light on the third research question. The questions focused mainly on the difficulties 
that students faced while using the podcasts and the nature of these difficulties. What emerged from the interview was that 
minor technical difficulties appeared when they first tried to access the recorded audio files. The majority of the students 
preferred to listen to them online rather than download them in order to use them at some later time and in another place. If  

this is supposed to be the innovation in using podcasting, then the students either did not understand the benefits they would 
have had if the files were downloaded on an electronic device, such as a computer or tablet, or they study in such a way that  
this need does not normally arise. This finding should be correlated with the gradual change of pupils' attitudes and beliefs 
when, after a reasonable period of time, they will be able to add podcasting to their daily studying routines. The majority o f 
students expressed the view that podcasts‘ content was interesting and helpful and, as a result, it is concluded that podcasts 
can be easily incorporated into the curriculum and once having the appropriate content, they can enhance student 
performance. Regarding pupils' learning styles as well as how interesting the content of the podcasts was, a statisticall y 
significant difference has arisen. The kinesthetic types consider the content of podcasts more interesting than the other 

learning types do. 

The fourth research question investigated the achievement of the learning objectives by implementing podcasting as a 
supportive tool. Furthermore, its effectiveness has been associated with each learning style.This is an innovation of the 
present study which aims at contributing to the literature.According to the research results, it appears that there are 
statistically significant differences between the visual types, who are the majority in the experimental group, and the auditory 
that follow in number. Podcasts proved to have been significantly beneficial for all learning styles.Visual and auditory types 
performed better than the kinesthetic in the final assessment, but the kinesthetic were more interested in the podcasts‘ content 
than the others.              

This study attempted to add to the literature by exploring the efficiency of podcasting as part of the learning process in the 
Greek educational system.Despite the limited research on the nature and use of educational podcasts and based on the 
findings of this study, the following suggestions could be made: 

Suggestions for further research 

Integrating podcasting into the Curriculum of Secondary Education  
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Podcasting can be an effective tool for teaching foreign languages, allowing teachers to extend their lesson outside of the 

classroom and students to access class material at any time and any place they want. (Beheler, 2007; Copley, 2007; O'Bryan 
& Hegelheimer, 2007; Shahramiri & Gorjian, 2013; Nguyen, 2013).  

Employing new technologies to change pupils' attitudes and beliefs in learning a foreign language  

The result at the first part of the motivation questionnaire, according to which students feel that English as a school subject 
can help them in other subjects, is very encouraging.Therefore, teachers, bearing this finding in mind, could try to encourage 
and foster these positive beliefs (Bolliger et al., 2010; Beccue et al., 2001). 

Podcasting as an essential component of learning foreign languages: receptive and productive skills 

1.   Classroom based podcast activities. 

2.  Student-found Podcasts 

3.  Benefits from authentic podcasts activities 

Visual types can read and write podcast scripts, auditory types can recite and listen to the script, and kinesthetic types can 
create an activity from scratch and enjoy the satisfaction of this produce (Vandergrift, 2004).Finding the appropriate podcasts 
for each class, students develop the skill to find material that is suitable for them and they also become independent 
learners.This may bring further benefits, such as incidental vocabulary acquisition through listening to podcasts (Rosell-
Aguilar, 2013). 

In light of the research limitations previously mentioned, suggestions for further research are proposed, which could focus on 
the following.Future studies could examine the effectiveness of podcasting in public schools, in a larger sample of students 

and in other subjects of lower or higher levels. Future studies can use a combination of quantitative and qualitative data and 
to conduct personal interviews with students as well as with educators and school counselors. Concluding, it could be argued 
that podcasting is a promising technological tool.The next stage is to set up a more exhaustive program of teaching 
interventions, which will last longer and will include teaching in more school subjects.The implementation of such a program 
in a larger group of students and the comparative study of data is expected to provide a more insight of the effectiveness of 
podcasting. 
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ΤΝΔΓΡΗΑ:Α4 

16:00-18:00 
 

Ζ πνληηαθά δηΪιεθηνο ζηηο ηειενπηηθΫο δηαθεκέζεηο: ρεδηαζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο 

θξηηηθάο γισζζηθάο επέγλσζεο ζε καζεηΫο/ηξηεο Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ 

Geographic varietie of Pontos on TV commercials: a project of critical 

literacy which was designed and implemented to primary school students of 

grade 5 and 6 

ΑζαλαζηΪδεο Γηψξγνο, Γάζθαινο, 3/ζ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Παλαγίηζαο, Έδεζζαο,georathana@gmail.com 

Athanasiadis George, Primary school teacher, Primary shool of Panagitsa Edessa, georathana@gmail.com 

Πεξέιεςε:  

Οη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο κε απεηθνλίζεηο ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ απνηεινχλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε κειέηε θαηλνκέλσλ  γισζζηθήο 

πνηθηιφηεηαο.  ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα πξφγξακκα θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε παηδηά 

ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο  ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο ηνπο επίγλσζεο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

πηνζεηήζεθε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ήηαλ ε δξαζηεξηνθεληξηθή . Απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθε λα εληζρχεηαη ε θνηλσληνγισζζηθή επίγλσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. πγθεθξηκέλα, κπφξεζαλ λα 

αληηιεθζνχλ φηη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ ζηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, νη θνηλσληνγισζζηθέο δηαθνξέο ζπλππάξρνπλ 

ζπλήζσο κε ζεκεησηηθέο, αιιά θαη κε ηδενινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ απνδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη γισζζηθψλ ζηεξενηχπσλ δελ 

είλαη, φπσο θαίλεηαη, έλα εχθνιν εγρείξεκα. Χζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο παξφκνησλ πξνγξακκάησλ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ, απνζθνπψληαο ζηελ απνδπλάκσζε παγησκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ θνηλσληνγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: πνληηαθή δηάιεθηνο, θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε 

Δηζαγσγά: 

Ζ γιψζζα ηεο ειιεληθήο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο δηήλπζε κηα πνξεία παξφκνηα κε εθείλε ηνπ Μέζνπ πξνβνιήο ηεο, ηεο 
ηειεφξαζεο, ελεκεξσηηθήο θαη ςπραγσγηθήο. Παξέιαβε απφ ηελ έληππε θαη ηε ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε ηελ θιεξνλνκηά ηεο 
θνηλσληθήο δηγισζζίαο ηε δεθαεηία ηνπ ‘70, ηελ επφκελε δεθαεηία πηνζέηεζε κηα πξνθνξηθή θνηλή ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε 
ειάρηζηνπο ηχπνπο θαη κφλν ηε δεθαεηία ηνπ ‘90 άξρηζε λα εθκεηαιιεχεηαη ζηνηρεία – θσλνινγηθά θαη ιεμηινγηθά θπξίσο – 
γεσγξαθηθψλ δηαιέθησλ θαη θνηλσληνιέθησλ. Ζ επηινγή απηή ζηε γιψζζα ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ ζίξηαι δελ ζπλαληάηαη 

κφλν ζηε ρψξα καο αιιά παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο δπηηθνχ ηχπνπ. 

Οη λέεο κνξθέο γξακκαηηζκνχ πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο ζχγρξνλεο πνιχγισζζεο θαη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο έρνπλ 
νδεγήζεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ «εγγξάκκαην άηνκν». Σα άηνκα θαινχληαη πιένλ λα είλαη εμνηθεησκέλα κε 
λέεο θεηκεληθέο πξαθηηθέο, δειαδή λα γλσξίδνπλ ηνπο λένπο ηξφπνπο θαηαλφεζεο, παξαγσγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 
θεηκέλσλ. Με άιια ιφγηα, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο πβξηδηθψλ, πνιπκεζηθψλ, εηεξνγισζζηθψλ θεηκέλσλ θαη 
ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

ππάγεηαη θαη ην παξφλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Κεληξηθή επηδίσμε ηεο παηδαγσγηθήο απηήο απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο 
θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, δειαδή, ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 
αλαγλσξίδνπλ, λα ακθηζβεηνχλ θαη λα επηρεηξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, νη νπνίεο ζπληεξνχληαη απφ 
ηνπο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο. 

ε έλα κάζεκα θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ν/ε εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αλαζεσξεί ηηο θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο θαη ηνπο 
απηνκαηηζκνχο γηα ην ηη είλαη γιψζζα θαη πψο ηε δηδάζθνπκε. ηφρνο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο είλαη νη καζεηέο/ηξηεο λα 
πηνζεηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ θπξίαξρν ιφγν ηνπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ζηελ πξφηππε γισζζηθή πνηθηιία 
πνπ πξνσζείηαη. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη ν εληνπηζκφο ζεκείσλ δηεπαθήο ηνπ 
ελδνζρνιηθνχ θαη ηνπ εμσζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Με δεδνκέλν ινηπφλ, ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε καδηθή θνπιηνχξα (massculture) ζηελ θνηλσληθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, θείκελα πξνεξρφκελα απφ 
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απηήλ (φπσο ηειενπηηθέο ζεηξέο, δηαθεκίζεηο, ηαηλίεο, ηξαγνχδηα, δηαδηθηπαθά θείκελα) έρνπλ αμηνπνηεζεί δηδαθηηθά θαη 

έρνπλ εηζαρζεί δηεζλψο ζε πνιιά ζρνιηθά εγρεηξίδηα (Alvermann, Moon&Hagood 1999, Stevens 2001, Morrell 2002, ζην 
Σζάκε θ.ά. ππφ δεκνζίεπζε). Σα θείκελα απηά ζπρλά παξνπζηάδνπλ ηελ θνηλσληνγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα αλαπαξάγνληαη θαη λα εληζρχνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο γηα ηε γιψζζα.  

Τπφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απηή πξνσζείηαη απφ ηα λέα πηινηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα 
ην Γεκνηηθφ, ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 
ζθέςεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ ηδενινγηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 
γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ ζηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Απηφο είλαη θαη ν ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Πξνθαηαιήςεηο , ζηεξεφηππα θαη θνηλσληθή αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ  

Παξά ηελ εηεξνγέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεη έλα έζλνο, ε ηειεφξαζε έρεη ηελ ηάζε λα ρεηξίδεηαη απηή ηελ πνηθηιφηεηα κε ηξφπν 
πνπ λα επηβεβαηψλεηαη ε νκνηνγέλεηα θαη ε εζληθή ηαπηφηεηα (π.ρ. πνηεο θνηλσληθέο νκάδεο αλήθνπλ ζε «Δκάο» θαη πνηεο 
ζηνπο «Άιινπο»). Ηζρπξνί ζεζκνί, ινηπφλ, φπσο ηα ΜΜΔ θαη ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε 
ηνπ θπξίαξρνπ ζηεξεφηππνπ: ε πξνψζεζε ηεο γισζζηθήο νκνηνγέλεηαο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ηεο/ησλ γισζζηθψλ 

πνηθηιηψλ. χκθσλα κε ηνπο [Νηίλα & ηάκνπ (2013)], «ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε νη γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο παξακέλνπλ 
θνηλσληφιεθηνη ρακεινχ θχξνπο, νη νπνίεο ζπλδένληαη θπξίσο κε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ρακειήο κφξθσζεο πνπ 
θάλνπλ αγξνηηθέο ή ρακεινχ θχξνπο δνπιεηέο, ελψ απνηεινχλ θαη πεγή γέιηνπ.  

 Ζ εηεξφηεηα, πνπ ραξαθηεξίδεη δηαρξνληθά φιεο ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, απνηειεί ζηνηρείν θαη ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, 
ηεο γιψζζαο. 

ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνσζείηαη κηα λέα ππεξεζληθή πξαγκαηηθφηεηα κε θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη ηελ εγεκνλία ηεο λενθηιειεχζεξεο 
αληίιεςεο γηα ηε ζράζε αγνξάο θαη θνηλσλίαο. ε απηφ ην θιίκα παξάγεηαη έλα λέν «ήζνο επηθνηλσλίαο» θαη ε πνιπκνξθία 

αληηπξνζσπεχεη κηα πξφθιεζε (Υξηζηίδεο 1999, ζην Καζθακαλίδεο & Νηίλαο, 2004). Σειεπηαία κάιηζηα, παξάιιεια κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο «απεηινχκελεο», 
«ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο», «ιηγφηεξν νκηινχκελεο», «αζζελείο», «θπξηαξρνχκελεο», «κεηνλνηηθέο», «απηφρζνλεο» γιψζζεο, 
«γιψζζεο θιεξνλνκηάο», θ.ιπ. 

Ζ έξεπλα ηεο Stamouetal (2015) ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο εμέηαζε ηηο απφςεηο ησλ κηθξψλ 
Διιελφπνπισλ γηα ηελ θνηλσληνγισζζηθή πνηθηιφηεηα ζηα δεκνθηιή θηλνχκελα ζρέδηα θαη ζηηο ηειενπηηθέο ζεηξέο. Ζ 
έξεπλα ηνπ Παπαδαραξίνπ θ.ά (ππφ δεκνζίεπζε) γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ (Δ  ́& Σ΄ ηάμεσλ), θαηέδεημε φηη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο έρνπλ ήδε επεξεαζηεί απφ ηα ηζρπξά  ζηεξεφηππα 

θαη ηηο ηδενινγίεο πνπ αλαπαξάγνληαη απφ ηα ειιεληθά Μ.Μ.Δ, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο πξφηππεο 
γισζζηθήο πνηθηιίαο θαη ζην ζηηγκαηηζκφ ησλ δηαιεθηηθψλ πνηθηιηψλ. 

Γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη εθπαίδεπζε 

Μειεηψληαο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ην Γεκνηηθφ ζρνιείν, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηα Π.Γ ηνπ 1934, ηνπ 1977 
θαη ηνπ 1982, παξαηεξνχκε ηελ παληειή έιιεηςε αλαθνξάο ζηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο ηεο ρψξαο καο. Σα Πξνγξάκκαηα 
πνπδψλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο γηα ην Γεκνηηθφ, ηνπ 1999 θαη ηνπ 2001 (βι. αληίζηνηρα Τπ.Δ.Π.Θ – Π.Η. 2000 & 
Τπ.Δ.Π.Θ – Π.Η 2001) αλαθέξνληαη ζηηο θνηλσληνγισζζηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη, ρσξίο πάληα λα γίλεηαη ξεηή 
αλαθνξά ζηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο θαη ζε ηξφπνπο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο, αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα θάηη 
ηέηνην. 

Σν Γ.Δ.Π.Π θαη ην Α.Π. ηνπ 2011, πνπ εθαξκφδεηαη πξνο ην παξφλ πηινηηθά, πξνρσξεί έλα βήκα παξαπέξα ζε φ,ηη έρεη λα 

θάλεη κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. πγθεθξηκέλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο 
δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο «ην Πξφγξακκα αμηνπνηεί ηνλ εηεξνγελή ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κε ηηο 
γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο θαη πθνινγηθέο παξαιιαγέο ηεο» [Γ.Δ.Π.Π – Α.Π. (2011)].  

 Γξακκαηηζκφο – πνιπγξακκαηηζκνί – θξηηηθά εγγξάκκαηνο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα αλαπηχρζεθαλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα ην θίλεκα ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ησλ 
πνιπγξακκαηηζκψλ, κε ηε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ δηακνξθψζεθε έλα πιαίζην αξρψλ πνπ νλνκάδεηαη παηδαγσγηθή ησλ 
πνιπγξακκαηηζκψλ, κηα αληίιεςε ε νπνία επαλαθέξεη έληνλα ην ζέκα ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο (Kalantzis&Kope, 1999,  
ζην Καζθακαλίδεο & Νηίλαο, 2004). χκθσλα κε απηήλ ζηε δηδαζθαιία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θείκελα πνπ έρνπλ 
ζηελή ζρέζε κε ηε δσή θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, λα ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη λα έρνπλ λφεκα γηα απηνχο.  Αθνινπζψληαο 
ην πλεχκα ησλ λέσλ Γ.Δ.Π.Π. θαη Α.Π. (2011) γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ζην πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο,  λα επεμεξγαζηνχκε δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηειενπηηθψλ 
θεηκέλσλ, ψζηε λα θαιιηεξγεζεί ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, ηα εξγαιεία πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

 Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θξηηηθνχ 
γξακκαηηζκνχ, ζην ζπλδηδαζθφκελν ηκήκα Δ΄& Σ΄ ηάμεσλ, είλαη ε δξαζηεξηνθεληξηθή (task-basedlearning).  Δηδηθφηεξα, 
ζχκθσλα κε ηε δξαζηεξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νξγαλψζεθε θαη πινπνηήζεθεη ζε ηξία βαζηθά 
ζηάδηα: 

α) Πξνζηάδην/ ηάδην Πξνεηνηκαζίαο: Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην ζέκα ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ έλα πνιπηξνπηθφ  πιαίζην, φπνπ 
πεξηέρνληαη νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ζα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Ζ ζπδήηεζε 
ζην ζηάδην απηφ θηλήζεθε ζε ηξεηο άμνλεο: ζηνλ πξψην δηεξεπλήζεθε ην ηη πηζηεχνπλ νη καζεηέο γηα ηελ πνληηαθή δηαιέθην, 
αλ γλσξίδνπλ θάηη γηα απηήλ θαη αλ έρνπλ αθνχζεη ζπλαλζξψπνπο ηνπο λα κηινχλ «δηαθνξεηηθά» θαη εηδηθά λένπο.  

  ην δεχηεξν άμνλα πξνβιήζεθαλ δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο νη γισζζηθέο πνηθηιίεο πξνβάιινληαη κε δηαθνξεηηθή 
πξνζέγγηζε, κε θσκηθφ ή «ζνβαξφ» ηξφπν, κε άκεζε ζχλδεζε ηνπ δηαθεκηδφκελνπ είδνπο κε ηε γισζζηθή πνηθηιία  ή φρη. 

 Ο ηξίηνο άμνλαο ζηξάθεθε ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία είλαη επίζεκε γιψζζα 
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηεο πξνζδίδνπλ θχξνο. 

β) ηάδην Κχξηαο Γξαζηεξηφηεηαο: ην ζηάδην απηφ επηδηψθεηαη ε νκαδηθή εξγαζία, φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα 
εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε δξαζηεξηφηεηα, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα δηεπηδξάζνπλ, λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ. 
Οη καζεηέο/ηξηεο παξνπζίαζαλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη βηληενπξνβνιέα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο δηαθεκίζεηο πνπ επέιεμαλ. 
ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνινχζεζε ήηαλ λα αλαιχζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηελ πνληηαθή δηάιεθην, φπσο απηή 
παξνπζηάδεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο, ζηε βάζε ηνπ γισζζηθνχ, ηνπ θνηλσληνγισζζηθνχ, ηνπ ζεκεησηηθνχ θαη ηνπ ηδενινγηθνχ 
άμνλα. ηφρνο ηεο δεχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ήηαλ λα έξζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζε άκεζε επαθή κε θπζηθφ 
νκηιεηή ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ.   

γ) Μεηαζηάδην: ην ηειεπηαίν ζηάδην, νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ζπγθεθξηκέλα 

γισζζηθά ζηνηρεία ζε δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθπθιψλνπλ ηε λεναπνθηεζείζα 
γλψζε θαη ηελ αλαπιαηζηψλνπλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα. ηφρνο ηνπ 
ζηαδίνπ απηνχ ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή ελφο δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ (βίληεν). Κιήζεθαλ λα γξάςνπλ ην ζελάξην 
ηεο δηαθήκηζεο ζε δχν εθδφζεηο: ε κία κε ρξήζε ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ε άιιε κε ηε ρξήζε ηεο πνληηαθήο 
δηαιέθηνπ. 

Σα εξγαιεία ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ε θαηεπζπλφκελε 
ζπλέληεπμε, ην εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή θαη ε παξνπζία θπζηθψλ νκηιεηψλ δηαιέθησλ θαη ηδηψκαηνο ζηελ ηάμε. 

Σα εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν πξνέιεγρνο θαη κεηέιεγρνο, ην 

Portfolio κε ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ην εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή θαη νη ζπλεληεχμεηο ζηάζκηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο 
ησλ παηδηψλ απφ ην πξφγξακκα. 

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Κάλνληαο κηα γεληθφηεξε απνηίκεζε ηεο φιεο πξνζπάζεηαο, δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ δηαθξίλνπλ κε επθνιία ηνπο δηαθνξεηηθνχο γισζζηθνχο πφξνπο απφ ηνπο νπνίνπο αληινχλ νη 
ραξαθηήξεο ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπαξηζηάλνληαη νη 
γισζζηθνί απηνί πφξνη. Έγηλε θαλεξφ επίζεο, φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζε κεγάιν βαζκφ λα αληηζηνηρίδνπλ ηνπο 
πξνβαιιφκελνπο ηξφπνπο νκηιίαο κε αθνχζκαηά ηνπο απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Με ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αληηιήθζεθαλ ηα παηδηά φηη ζηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο κε ρξήζε γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ, νη 
θνηλσληνγισζζηθέο δηαθνξέο ζπλππάξρνπλ ζπλήζσο κε ζεκεησηηθέο (π.ρ. νλφκαηα πξσηαγσληζηψλ, ληχζηκν), αιιά θαη κε 
ηδενινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ηειενπηηθψλ ραξαθηήξσλ (π.ρ ν παξνπζηαζηήο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο κηιά 
θαηά θαλφλα ηελ πξφηππε γισζζηθή πνηθηιία). 

  Μέζα απφ ηνλ πξνέιεγρν θαη ηνλ κεηέιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ είλαη επζπγξακκηζκέλν κε ην 
ζηεξεφηππν πνπ ζέιεη ηνλ/ηελ νκηιεηή/ηξηα κηαο γεσγξαθηθήο πνηθηιίαο λα κέλεη ζηελ επαξρία. Απνδεηθλχεηαη έηζη φηη ε 
απνδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη γισζζηθψλ ζηεξενηχπσλ δελ είλαη εχθνιν εγρείξεκα. Έλα ζχληνκν πξφγξακκα θξηηηθνχ 
γξακκαηηζκνχ, φπσο απηφ πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα έρεη εληππσζηαθά αλαηξεπηηθά 
απνηειέζκαηα. Αλ αλακέλνληαη ηέηνηα απνηειέζκαηα απφ εθαξκνγή παξφκνησλ πξνγξακκάησλ, κάιινλ ζα νδεγήζνπλ ζε 
απνγνήηεπζε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα ην επηρεηξήζεη. 

  Απφ ηελ άιιε, είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ ην φηη ηα παηδηά εξγάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη κε 
ελεξγή ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Απέθπγαλ ηε ζηεξενηππηθή απεηθφληζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο κε ην λα 

ηε δηαρεηξηζηνχλ κε  ζνβαξφηεηα θαη πξνζνρή. Δλζαξξπληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη απμήζεθε, έζησ θαη ζε κηθξφ 
πνζνζηφ, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ ηζνηηκία κεηαμχ ηεο πξφηππεο πνηθηιίαο θαη ησλ γεσγξαθηθψλ 
πνηθηιηψλ. Αιιαγή ζηάζεο παξαηεξήζεθε ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη ειηθηαθφ  πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαιεθηφθσλσλ: 
απνζπλδέζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ε ζρέζε ηνπο κε αγξνηηθέο δνπιεηέο θαη ηελ εηθφλα αηφκσλ κεγάιεο ειηθίαο. 
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  πλνςίδνληαο, ηα θνηλσληθά θαη γισζζηθά ζηεξεφηππα είλαη δχζθνιν λα αλαηξαπνχλ εληειψο, θαζψο έρνπλ παγησζεί απφ 

κηθξή ειηθία (Μαξσλίηε θ.ά. ππφ δεκνζίεπζε). Σα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο φκσο, πηζαλφλ λα 
απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα εθαξκφζνπλ παξφκνηα πξνγξάκκαηα θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ζ 
θπξηφηεξε σθέιεηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο κε δηαιεθηφθσλνπο, είλαη ε επαλαμηνιφγεζε ησλ 
πξνθαηαιήςεσλ γηα ηηο δηαιέθηνπο σο πνηθηιίεο ρακειήο πνηφηεηαο, ε βαζχηεξε γλψζε ηεο γισζζηθήο κεηαβνιήο θαη ηεο 
ηζηνξίαο ηεο γιψζζαο, θαη ε δπλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο «γξακκαηηθήο» ησλ δηαιέθησλ, έζησ θαη δηαζιαζκέλσλ 
κέζα απφ ηα δηαθεκηζηηθά ζελάξηα (Πνιίηεο & Κνπξδήο, 2013).  

  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ 
ζηελ Δ  ́θαη ηελ Σ  ́Γεκνηηθνχ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ.  
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Υξάζε εηδηθΪ ζρεδηαζκΫλνπ πιηθνχ γηα εμ απνζηΪζεσο δηδαζθαιέα ηνπ 

παλειιαδηθΪ εμεηαδφκελνπ καζάκαηνο ―ΑξρΫο Οηθνλνκηθάο 

Θεσξέαο‖ ηεο Γ‘ ηΪμεο ΓΔΛ 

Usage of especially designed material for distance teaching of ―Economic 

Theory Principles‖ for high school‘s third grade 

Παπαβαζηιεένπ Γεψξγηνο, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ09 θαη ΠΔ04.02, ΓΔΛ Φεξψλ, geopapava@sch.gr 

Papavasileiou Georgios, Economics & Chemistry Teacher, Feres High School, geopapava@sch.gr  

Abstract 

Ηn this paper is presented the usage of an especially designed digital educational material for distance teaching of ―Economic Theory 

Principles‖ lesson (high school‘s third grade). The aim is to support students preparing for Panellenic Examinations, in parallel with school 

teaching or in a different time period. After defining the Distance‘s Education context and exposing the current situation in Greece, the 

pedagogic principles of material‘s planning are presented, the implementation‘s procedure is described and the results are discussed. As a 

result, the learning outcomes are positive as students reinforce their confidence and acquire learning incentive. At the same time, more 

support and guidance are required from the school teacher. 

Keywords:Distance Education, Educational Material, Economics Theory Principles. 

Πεξέιεςε 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε ρξήζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ηνπ 

παλειιαδηθά εμεηαδφκελνπ καζήκαηνο ηεο Γ‘ ηάμεο ΓΔΛ ―Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο‖. θνπφο είλαη ε δηδαθηηθή ππνζηήξημε καζεηψλ 

πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο, παξάιιεια κε ηελ ζρνιηθή δηαδηθαζία ή ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. Αθνχ νξηζηεί ην 

πιαίζην γηα ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (ΔμΑΔ) θαη εθηεζεί ε πθηζηάκελε ζηελ Διιάδα θαηάζηαζε, παξνπζηάδνληαη νη παηδαγσγηθέο 

αξρέο ζρεδηαζκνχ ηνπ πιηθνχ, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη ζπδεηψληαη ηα απνηειέζκαηα. πσο πξνθχπηεη, ηα  

καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά, θαζψο νη καζεηέο ηνλψλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη απνθηνχλ καζεζηαθφ θίλεηξν. Σαπηφρξνλα 

φκσο, απαηηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ, Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο. 

Α. Δηζαγσγά  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ δηαπίζησζε ηεο αδπλακίαο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί 
πιήξσο ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο παξάιιειεο δπλαηφηεηαο ηεο ΔμΑΔ λα δξάζεη ζπκπιεξσκαηηθά 
παξέρνληαο εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε (Chatziplisetal., 2006). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζην 
πιαίζην ηνπ παλειιαδηθά εμεηαδφκελνπ καζήκαηνο ―Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο‖ (ΑΟΘ) ηεο Γ‘ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ, 
κέξνο ηεο χιεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κεηαηξέπεηαη ζε ςεθηαθφ πιηθφ γηα εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία. 
θνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε παξνρή ΔμΑΔ ζε καζεηέο πνπ πξνεηνηκάδνληαη κφλνη ηνπο γηα ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο, 
παξάιιεια κε ηελ ζρνιηθή δηαδηθαζία ή ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν (π.ρ. ην θαινθαίξη) θαη επηδεηνχλ θάπνηνπ είδνπο δηδαθηηθή 
ππνζηήξημε. 

Α1. Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Ζ ΔμΑΔ απνηειεί κία κέζνδν εθπαίδεπζεο – απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη 
ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο (Μαπξνεηδήο θ. ά., 2014). Οη ξαγδαίεο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζηα πξναλαθεξζέληα 
πεδία, εγείξνπλ λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, επέιηθηεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, γηα φιεο ηηο 
εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηεο ηππηθήο ή/θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Ο ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο ΔμΑΔ πξνζθέξεη πνιχηηκεο 
ιχζεηο ζηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ. 

Αλ θαη δελ ππάξρεη έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ Ληνλαξάθε (2001) ε ΔμΑΔ είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ 
θηλεηνπνηεί θαη βνεζά ηνλ δηδαζθφκελν λα καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη λα απηελεξγεί νδεγνχκελνο ζηελ κάζεζε κε επξεηηθφ 
ηξφπν. Ζ ΔμΑΔ ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ζπζηεκαηηθά θαη απφ απφζηαζε ηνλ δηδαζθφκελν κε ηελ ρξήζε εηδηθά 
ζρεδηαζκέλνπ πνιπκνξθηθνχ πιηθνχ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Μαηξαιήο, Λπθνπξγηψηεο, 1999). Ο ξφινο 

ηνπ δηδάζθνληα θαζίζηαη πνιπδηάζηαηνο θαη δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ αληίζηνηρν ξφιν ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. 
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Πξνλνκηαθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΔμΑΔ απνηεινχλ νη ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Δληνχηνηο, πνιππνίθηιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νδήγεζαλ ζηελ θαζηέξσζε θαη ηεο Δμ Απνζηάζεσο ρνιηθήο 
(πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο) Δθπαίδεπζεο (ΔμΑΔ). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ δνπλ ζε 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή λνζειεπφκελσλ ζε λνζνθνκεία, καζεηψλ κε ςπρνινγηθά 
πξνβιήκαηα, καζεηψλ πνπ δνπλ καθξηά απφ ηελ ρψξα ηνπο ή έρνπλ γνλείο πιαλφδηνπο ή λνκάδεο, ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ ή 
καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα δηδαρηνχλ καζήκαηα πνπ δελ δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο θ.ά. 
(Βαζάια, 2005). 

ηελ Διιάδα δελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε απηνδχλακε ΔμΑΔ, κε ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία δχλαηαη λα παξέρεη 
ηίηινπο ηζνδχλακνπο κε απηνχο ηεο ηππηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Αλαθέξνληαη κφλν πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ΔμΑΔ, ζην πιαίζην ηνπ εκπινπηηζκνχ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ηζρχνληνο ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο (Αλαζηαζηάδεο, 2014). ρεηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ειεθηξνληθή ηάμε ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ 
Γηθηχνπ ε νπνία παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο πιηθνχ γηα ΔμΑΔ θαη ην Φεθηαθφ ρνιείν κε 
ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη κε ηελ ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα e-me γηα ρξήζε ζε ΔμΑΔ.  

Α2. Δθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε δχν παξαηεξήζεηο. Πξψηνλ, ππάξρνπλ νξηζκέλεο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ηεο 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη αλειίθσλ, νη νπνίεο επηδξνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πιηθνχ. Οη ελήιηθνη πξνζέξρνληαη ζηελ 
εθπαίδεπζε εζεινληηθά, κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ηάζεηο απηνπξνζδηνξηζκνχ, κε πνηθηιφκνξθεο εκπεηξίεο θαη 
εδξαησκέλεο αληηιήςεηο θαη κε δηάζεζε γηα απηφλνκε κάζεζε κέζσ ηεο δξάζεο (Rogers, 1999). Αληίζεηα, νη αλήιηθνη δελ 
έρνπλ ζπλήζσο μεθάζαξνπο ζηφρνπο, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίεο θαη ρακειή απηνλνκία ζηελ καζεζηαθή ηνπο δηαδξνκή, 

κε ζπλέπεηα λα έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο (Giannoukosetal., 2017).   

Γεχηεξνλ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο ΑΟΘ (ΦΔΚ 131Β/7-2-2002) πξνδηαγξάθεη έλα απζηεξφ πιαίζην 
δηδαζθαιίαο επεξεαζκέλν θπξίσο απφ ζπκπεξηθνξηζηηθά καζεζηαθά κνληέια, απνδπλακψλνληαο φκσο αηζζεηά ηηο 
δπλαηφηεηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη απηελέξγεηαο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Με ηελ ίδηα θηινζνθία θαη 
αληίιεςε ελαξκνλίδεηαη θαη ε ζεκαηνινγία ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ  (Παπαβαζηιείνπ, 2017). Δληνχηνηο, δηαθαίλνληαη 
θάπνηα πεξηζψξηα γηα παξεκβάζεηο επνηθνδνκεηηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ρξήζε αληίζηνηρσλ ηερληθψλ. Άιισζηε, αξθεηνί 
ζπγγξαθείο ζηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε (Μαγνπιά, 2009; Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ, 2005; Μπξίληα, 2006) πξνηείλνπλ 
αλάινγεο ηερληθέο ζηελ δηδαζθαιία νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ, φπσο είλαη ε ηερληθή εξσηήζεσλ, ε κειέηε πεξίπησζεο, νη 
πξνζνκνηψζεηο, ε επίδεημε θ.ά. 

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηα παξαπάλσ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ πιηθνχ αθνινπζεί ηελ κέζνδν ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη κεηαηξνπήο 
πιηθνχ γηα ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε ζε πιηθφ γηα ΔμΑΔ (Μαηξαιήο, 1999). Σν πξψην θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπ 
καζήκαηνο ΑΟΘ κεηαηξέπεηαη ζε πιηθφ γηα ΔμΑΔ, ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγία Ληνλαξάθε (2001) ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ 
πιηθνχ ζε ηξεηο δέζκεο θαη θχξην ζηφρν ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην πιηθφ. ηελ πξψηε δέζκε πεξηιακβάλνληαη 
απηνχζην ην θείκελν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ηα πξνθείκελα (ζηφρνη, πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ιέμεηο θαη έλλνηεο-
θιεηδηά θαη δηαγλσζηηθά ηεζη) θαη ηα κεηαθείκελα (ζπλφςεηο ή πεξηιήςεηο, νδεγνί πεξαηηέξσ κειέηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 
ειέγρνπ). ηελ δεχηεξε δέζκε πεξηιακβάλνληαη ηα δηαθείκελα (δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο), ηα 
επηθείκελα (δηαζαθελίζεηο θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ), ηα παξαθείκελα (γξαθήκαηα, εηθφλεο θαη 

ζρήκαηα) θαη ηα πεξηθείκελα (παξαδείγκαηα θαη παξάιιεια θείκελα γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε). ηελ ηξίηε δέζκε 
πεξηιακβάλνληαη ηα πνιπθείκελα (νδεγίεο γηα ηελ κειέηε ηνπ πιηθνχ, πιεξνθνξίεο θαη επηθνηλσλία) θαη ηα πνιπαληηθείκελα 
(ρξήζε δηαδηθηχνπ, δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο). 

πγθεθξηκέλα, ην πιηθφ αθνξά ην πξψην θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη απνηειείηαη απφ έμη ελφηεηεο. Ζ θάζε 
ελφηεηα πεξηιακβάλεη ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ, ιέμεηο – θιεηδηά, δηαγλσζηηθά ηεζη γηα έιεγρν πξναπαηηνχκελεο 
γλψζεο, εκβφιηκα θείκελα κε επεμεγήζεηο απαηηεηηθψλ ζεκείσλ, παξάιιεια θείκελα θαη γξαθήκαηα γηα εκβάζπλζε, 
παξαδείγκαηα, αζθήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη απαληήζεηο ζε αζθήζεηο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ ρξεηάδεηαη. Σν πιηθφ είλαη πνιπκνξθηθφ, κε δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο ψζηε λα 

πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή έλα πινχζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 
Δλδεηθηηθά, ζηνπο παξαθάησ ππεξζπλδέζκνπο παξνπζηάδεηαη ε ελφηεηα ―Κακπχιε Παξαγσγηθψλ Γπλαηνηήησλ‖, ζε δχν 
εθδνρέο, φπσο εκθαλίδεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη φπσο έρεη κεηαηξαπεί ζε πιηθφ γηα ΔμΑΔ, κεηά ηελ παξέκβαζε: 

http://users.evr.sch.gr/geopapava/Giorgos_blog/KPD arxiko.docx 

http://users.evr.sch.gr/geopapava/Giorgos_blog/KPDnew.docx 

Β. Παξνπζέαζε 

Β1. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

Σν πιηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξνχζε ηελ πξνεηνηκαζία ελφο καζεηή 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ην θαινθαηξηλφ δηάζηεκα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηππηθνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο καζεηήο 
εξρφηαλ ζε επαθή κε ην κάζεκα γηα πξψηε θνξά, ρσξίο λα έρεη δηδαρηεί νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε απηφ. Ο εθπαηδεπηηθφο, 
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, ζρεδίαζε ηα επφκελα βήκαηα: 

1. Πξνθαηαξθηηθέο ζπλαληήζεηο: Δπηβεβαηψζεθε ε χπαξμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, δηφηη ην πιηθφ είλαη θαηά θχξην ιφγν ειεθηξνληθφ. Σν πιηθφ πξνζπειάζηεθε ζχληνκα θαη 
εμεγήζεθε ε κνξθή ηνπ θαη ε δηάξζξσζή ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Γφζεθε ζηνλ καζεηή νδεγφο κειέηεο κε 
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ρξνλνδηάγξακκα, επεμεγήζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία, ηελ ζεηξά πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη ηηο αζθήζεηο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο. 

2. Γνθηκαζηηθή πεξίνδνο: Γηα κία εβδνκάδα ππήξρε θαζεκεξηλή επαθή, ηειεθσληθή ή ειεθηξνληθή (e-mail), γηα επίιπζε 
ελδερνκέλσλ πξνβιεκάησλ ζηελ δηαδηθαζία ή/θαη ζηελ ρξεζηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ. Απφ ηηο επαθέο πξνέθπςαλ 
δηνξζψζεηο θαη ζηα δχν πεδία. 

3. Καλνληθή πεξίνδνο: Σνλ επφκελν κήλα ν καζεηήο κειέηεζε ην πιηθφ, εθηέιεζε αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη 
νινθιήξσζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ χιε. Τπήξρε ζπκθσλία γηα αληαπφθξηζε ζε εξσηήκαηα ηνπ καζεηή κε e-mail 
ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Τπήξρε επίζεο δέζκεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δηνξζψλεη 
αζθήζεηο απφ πξφζζεην πιηθφ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην πιηθφ ηεο ΔμΑΔ. 

4. Αμηνιφγεζε παξέκβαζεο: Γεδνκέλνπ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο σο παλειιαδηθά εμεηαδφκελνπ, κε ηελ 
νινθιήξσζε απφ ηνλ καζεηή ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, ηνπ δεηήζεθε λα γξάςεη έλα δηαγψληζκα ζηα πξφηππα ησλ 
Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ. Σν δηαγψληζκα ηνπ απνζηάιζεθε αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο βεβαηψζεθε φηη ν καζεηήο είρε 
εθπιεξψζεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο κειέηεο. 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξνχζε δχν καζεηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην πιηθφ παξάιιεια κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο ζηελ ηάμε. Σελ θνξά απηή ε δηδαδηθαζία δελ ήηαλ δνκεκέλε, φπσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ιφγσ ηεο ζρεδφλ 
θαζεκεξηλήο επαθήο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν, φπνπ ιχλνληαλ πξνθχπηνληα πξνβιήκαηα. Δληνχηνηο, 
ππήξμαλ θαη εδψ πξνθαηαξθηηθέο επαθέο γηα επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο, ζπκθσλία γηα αληαπφθξηζε ζηα εξσηήκαηα ησλ 
καζεηψλ θαη ηειηθή αμηνιφγεζε κε δηαγψληζκα, εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. 

Β2. πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε πινπνηήζεθε δνθηκαζηηθά, κε ην πξψην απφ ηα πέληε θεθάιαηα ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ηνπ ζρνιηθνχ 
εγρεηξηδίνπ θαη κε ηελ πξννπηηθή λα επεθηαζεί θαη ζηα ππφινηπα θεθάιαηα. Απφ ηελ δνθηκή απηή πξνέθπςαλ ρξήζηκα 
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ παξαπάλσ πξννπηηθή. 

Αλ θαη ην δείγκα ήηαλ πνιχ κηθξφ, θάλεθε φηη ε πεξίπησζε ηεο θαινθαηξηλήο πξνεηνηκαζίαο ήηαλ απνδνηηθφηεξε θαη 
νπζηαζηηθφηεξε. Ο καζεηήο αληηκεηψπηζε κία δνκεκέλε δηαδηθαζία, ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα βήκαηα θαη επθξηλείο ζηφρνπο 
πξνο επίηεπμε. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ ίδηνπ, ε αδηάιεηπηε θαη ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
ελίζρπζε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ηνπ έδσζε θίλεηξν γηα λα ζπλερίζεη. Οξηζκέλα απξφβιεπηα πεξηζηαηηθά (δηαθνπέο 
εθπαηδεπηηθνχ θαη πξφβιεκα ππνινγηζηή καζεηή) δελ ζηάζεθαλ ηθαλά λα θαηαβάινπλ ηνλ καζεηή. Ζ αμηνιφγεζή ηνπ ζην 
ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απέδεημε φηη εξγάζηεθε ζσζηά θαη ηφλσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ην εζηθφ ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην πιηθφ παξάιιεια κε ηελ δηδαζθαιία, ππήξμε κία δπζιεηηνπξγία πνπ 
δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο. Οξηζκέλεο θνξέο, ν πξνζσπηθφο ηνπο ξπζκφο κάζεζεο κε ην πιηθφ δελ ζπκβάδηδε κε ηελ 
δηδαζθαιία ζηελ ηάμε. Σν γεγνλφο απηφ μεπεξάζηεθε κε ηηο ζπρλφηεξεο επαθέο θαη επεμεγήζεηο, ζε ρξφλν εθηφο καζήκαηνο 
(ζρνιηθά δηαιείκκαηα ή e-mail). Ζ αμηνιφγεζε, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, επηβεβαίσζε φηη νη καζεηέο 
θαηέθηεζαλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Βέβαηα, δελ είλαη αζθαιέο λα απνδνζεί ε επηηπρία απηή κφλν ζην πιηθφ ηεο ΔμΑΔ, 
θαζψο ππήξρε αθφκε ε πηζαλή ζεηηθή επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε. Απηφ φκσο πνπ αλεπηθχιαθηα κπνξεί λα 
εηπσζεί, είλαη πσο ε δηαδηθαζία απηή πξνζέδσζε ζηνπο καζεηέο εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ζπξξίθλσζε ηα 
αηζζήκαηα κεηνλεμίαο πνπ έλησζαλ απέλαληη ζε ζπκκαζεηέο ηνπο κε πεξηζζφηεξα καζεζηαθά εθφδηα (εμσζρνιηθφ 

θξνληηζηήξην). 

πλνςίδνληαο, ε δηδαθηηθή ππνζηήξημε κέζσ ΔμΑΔ θαίλεηαη φηη πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, θαζψο αλαβαζκίδεη 
ηνλ ξφιν ηνπ καζεηή σο κεηφρνπ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Βέβαηα, γηα λα αληαπεμέιζεη ν καζεηήο ζηνλ απαηηεηηθφ απηφ 
ξφιν, ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζε ζρέζε κε θάπνηνλ ελήιηθν 
εθπαηδεπφκελν. Δπνκέλσο, θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζίζηαη πνιπδηάζηαηνο θαη πεξίπινθνο δηφηη αθελφο πξέπεη λα 
ζρεδηάζεη ην πιηθφ θαηάιιεια γηα ηνλ καζεηή, αθεηέξνπ πξέπεη λα ηνλ ππνζηεξίδεη ζπρλφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε έληαζε. 

Β3. Πξνηάζεηο 

ηελ ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ηεο πνιχπιεπξεο θξίζεο, ε πξφζζεηε δηδαθηηθή ππνζηήξημε ησλ 
καζεηψλ κέζσ ΔμΑΔ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία ζεκαληηθή ιχζε ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηα λνηθνθπξηά. 
Χζηφζν, ε πξφηαζε απηή δελ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ θαιή δηάζεζε θαη ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Θα ήηαλ επνκέλσο ρξήζηκν λα ζεζκνζεηεζεί απφ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη λα εληαρζεί ζην πιαίζην ηνπ 
ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα παξάμεη επσθειή απνηειέζκαηα. 
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Σν «Κπθιηθφ ΜνληΫιν Γηδαζθαιέαο» ζηε δηδαθηηθά ηνπ καζάκαηνο ηεο 

Λνγνηερλέαο 

The «Circular Model of Teaching» in the teaching of Literature 

Μεηαμνχια ΜαληθΪξνπ,Γξ. Φηιφινγνο,κέινο ΔΓΗΠ ζην ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 
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Metaxoula Manikarou,Dr. Philologistmember of EDIP at the University of Ioannina, 

manikarou.m@gmail.com&mmanikar@cc.uoi.gr 

Abstract: 

In the present paper, initially, there will be a brief reference to the application of the theory of literature in the practice of teaching. Then, the 

" Circular Model" of teaching will be presented. Α Cycle was developed as a middle ground between "hands-off" and structured lessons. The 

Cycle is a five-step plan: Exploration is a study of text and structure. Activities to encourage responding to the text and reaching beyond are 

Enrichment. The Cycle schema gives ideas for Extension into other curricula. Finally, a reaction to the experience, or Reexamination, returns 

the reader to the text. The recursive nature of the Cycle, or Recycle, leads this experience to the next literature event. The project will be 

completed with the application of the "Circular Model" in the subject of literature. In particular, it will be presented the fairy tale "Vrochoula, 

Moutzouris and a Christmas Dream" written by Christos Boulotis, which included in the Anthology of literary texts of the 5
th
 and 6

th
 class of 

the Primary School. The objectives of the teaching and the teacher's questions to students for each of the five stages of the "Circular Model" 

and the results of the teaching intervention will also be reported. 

Keywords: Cycle model, literature, fairy tale. 

Πεξέιεςε: 

ηελ παξνχζα εξγαζία, αξρηθά, ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο. ηε ζπλέρεηα, ζα 

παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ην «Κπθιηθφ Μνληέιν» δηδαζθαιίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα πέληε ζηάδηα (Η. Δμεξεχλεζε, ΗΗ. Δκπινπηηζκ φο, ΗΗΗ. 

Δπέθηαζε, IV. Δπαλεμέηαζε, V. Αλαθχθισζε) θαη απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο παξαδνζηαθήο θαη δνκεκέλεο κε ηελ ειεχζεξε 

δηδαζθαιία. Ζ εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «Κπθιηθνχ Μνληέινπ» ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο. πγθεθξηκέλα, ζα 

παξνπζηαζηεί ην παξακχζη «Ζ Βξνρνχια, ν Μνπηδνχξεο θαη έλα Υξηζηνπγελληάηηθν φλεηξν» ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιψηε, πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην Αλζνιφγην ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ, ζα θαηαγξαθνχλ νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο θαη νη εξσηήζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηνπο καζεηέο γηα ην θαζέλα απφ ηα πέληε ζηάδηα ηνπ «θπθιηθνχ κνληέινπ» θαη ηέινο ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: «Κπθιηθφ Μνληέιν» δηδαζθαιίαο, ινγνηερλία, παξακχζη. 

Α. Δηζαγσγά  

Ζ ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πεξηβιήζεθε κε ηδηαίηεξν θχξνο κε απνηέιεζκα λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ζεκαληηθά ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
επηζηεκνληθή ζεκειίσζε ηνπ έξγνπ ηνχ θάζε κειεηεηή ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (Fokkema & Ibsch, 112011: 11). Μηα 
ζεσξία, φκσο, κάρηκε θαη ππνςηαζκέλε γηα ηηο πνιιαπιέο, ππαξθηέο ή επηθείκελεο δηαζπλδέζεηο ηεο ινγνηερλίαο κε ηνλ 
θφζκν θαη φρη έλα ζχλνιν αληαγσληζηηθψλ ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ θαη πξνζεγγίζεσλ (Compagnon, 2003: xv Culler, 2016: ix). 
Απφ ηελ άιιε ε αιιεινζπκπιεξνχκελε, αιιειέλδεηε θαη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο θαη ζηε 
δηδαθηηθή πξάμε έρεη, επίζεο, απαζρνιήζεη πνιινχο κειεηεηέο. Ο ξφινο θαη o βαζκφο ηεο παξέκβαζεο ηεο ινγνηερληθήο 

ζεσξίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε αθελφο κελ απνηεινχλ έλα δπλακηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα λα ζθεθηεί 
δηαθνξεηηθά θαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα δηδαθηηθήο νξγάλσζεο θαη παηδαγσγηθήο πθήο, θαη αθεηέξνπ αλνίγνπλ λένπο 
πξνζιεπηηθνχο νξίδνληεο ζηνλ αλαγλψζηε-καζεηή γηα νπζηαζηηθφηεξε αλαζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ 
θεηκέλνπ (Scholes, 2005: 15-16 Φξπδάθε, 2003: 169, 171). 

ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ «Κπθιηθνχ Μνληέινπ» ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, ζχκθσλα κε 
ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο «θξαηά έλα απαιφ ραιηλάξη ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο» (Sorensen, 1995: 107), κε ηελ έλλνηα 
φηη επηρεηξείηαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο παξαδνζηαθήο θαη δνκεκέλεο κε ηελ ειεχζεξε  (hands-off) δηδαζθαιία. Με άιια 
ιφγηα, ε δηαδηθαζία ηνπ θχθινπ, απιή θαη πξνβιέςηκε, πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά ζηάδηα ζηα νπνία νη εξσηήζεηο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη «ηδέεο εθθίλεζεο», αιιά απηφ πνπ «απνγεηψλεη» ηε δηδαζθαιία είλαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 
(Sorensen, 1995: 109). Ο ζπγθεξαζκφο ελφο ηέηνηνπ δνκεκέλνπ θαη ειεχζεξνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο απφ ηε κηα κεξηά 
ιακβάλεη ππφςε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ελζαξξχλνληαο, παξάιιεια, ηελ 
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πνηθηινκνξθία ζηηο απαληήζεηο θαη απφ ηελ άιιε ελζαξξχλεη ηελ απηελέξγεηα, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη αλαλέσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, πξνζηαηεχνληάο ηνλ απφ ηελ πιήμε θαη ηε ζηαζηκφηεηα (Hoffman, 1995 Sorensen, 1995). 

Β. Θεσξεηηθφ πιαέζην 
Σν θπθιηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη πέληε επίπεδα (Δμεξεχλεζε, Δκπινπηηζκφο, Δπέθηαζε, Δπαλεμέηαζε, 
Αλαθχθισζε), ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ εμεηάδεηαη, ζηε ζπλέρεηα,  αλαιπηηθά, φπσο ην έλα ζηάδην αθνινπζεί ην άιιν 

ζρεκαηίδνληαο έλαλ θχθιν (Sorensen, 1995: 110-111).  

 

ράκα 1: Σν κνληέιν ηνπ θχθινπ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζε επίπεδα (Sorensen, 1995: 108). 

 

Η. Δμεξεχλεζε (Exploration): Ζ κειέηε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο δνκήο  

Σν πξψην ζηάδην επηθεληξψλεηαη ζην θείκελν, δειαδή ζην πεξηερφκελν (ηη;) θαη ζηε δνκή (πψο;). Μεηά ηε κεγαιφθσλε 
αλάγλσζε ν εθπαηδεπηηθφο παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηα θεηκεληθά δεδνκέλα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο, 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα επηζηεκνληθή κεηαγιψζζα. Με άιια ιφγηα, ηη ιέεη ην θείκελν (πεξηερφκελν), πψο ην ιέεη (γιψζζα, 
νξγάλσζε, δνκέο), γηαηί ην ιέεη έηζη (πψο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπγγξαθέα, ηελ επνρή ηνπ, κε άιια θείκελα, κε ινγνηερληθά 
ξεχκαηα) θαη πψο ην πξνζιακβάλεη θαη ην εξκελεχεη θάζε επνρή; Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο αλάιπζεο αθνξνχλ ηα 
εμήο:  

 Θέκα/πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ: Καηαλφεζε ή εξκελεία ή ζχληνκε απνηίκεζε θξάζεσλ/ηκεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ ή 
πεξίιεςε. Αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ηζηνξηθφηεηάο ηνπο. 

 Δίδνο θεηκέλνπ: Σν ινγνηερληθφ είδνο ζην νπνίν εληάζζεηαη ην θείκελν. πζρέηηζε κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο θαη 

ζπκβάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηεο ινγνηερλίαο.  

 Γνκή /Οξγάλσζε: Δμσηεξηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ θεηκέλνπ, ν ηξφπνο θαη ε ηερληθή κε ηελ νπνία ηα κέξε ελφο 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ νξγαλψλνληαη ζε ζχλνιν, γηα λα εμαζθαιηζηεί ν κέγηζηνο βαζκφο ζπλνρήο ηνπ (ζπκβάζεηο θαη 
ηερληθέο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ). Γηα παξάδεηγκα, κνξθνπνίεζε παξαγξάθσλ ή ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νξγάλσζε ηνπ 
αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, δειαδή «αθεγεκαηηθή γξακκαηηθή» (ρξφλνο ηζηνξίαο θαη 

αθήγεζεο, εζηίαζε, νπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα θ.ιπ.).  

 Πινθή: Δζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν δεκηνπξγφο ηνπ νξγαλψλεη θαη 
παξνπζηάδεη ην αθεγεκαηηθφ ηνπ πιηθφ (γεγνλφηα, πεξηζηαηηθά, επεηζφδηα, ρξνληθν-αηηηνινγηθέο ζρέζεηο θ.ιπ.) θαη 

πξνσζεί ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ. Αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ηνπ ζθεληθνχ (ρσξνρξνληθφ πιαίζην).  

 Ήξσεο/Υαξαθηήξεο: Πξνθίι εξψσλ, ζπκπεξηθνξά, ζηάζε, αμίεο, ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία, ηα δψα σο 

ήξσεο/πξσηαγσληζηέο.  
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 ηπι/Όθνο & Γιψζζα: Κχξηα γλσξίζκαηα ή ηδηνηππίεο ζηε γιψζζα θαη ηελ έθθξαζε. ρήκαηα ιφγνπ (εηθφλεο, 

κεηαθνξέο, αιιεγνξίεο θ.ιπ.). πλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ην θείκελν θαη επηζήκαλζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θξάζεσλ.  

Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη αλακθηζβήηεηα ρξήζηκε, γηαηί πξνζθέξεη εξγαιεία αλάιπζεο θαη πεξηγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ, ηα 
νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα φιεο ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ινγνηερλίαο.  

ΗΗ. Δκπινπηηζκφο (Enrichment): Αληαπφθξηζε ηνπ αλαγλψζηε ζην θείκελν θαη ηε δνκή 

Σν δεχηεξν ζηάδην επηθεληξψλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε θαη ζηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην θείκελν. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη γηα 
απζφξκεην ζρνιηαζκφ, θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο ηεθκεξηψλνπλ κε βάζε ην θείκελν. πκκεηέρνπλ ζε 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ νιηζηηθή θχζε. Γξάθνπλ, εθθξάδνληαη, δηαβάδνπλ, ζέηνπλ εξσηήκαηα. Δληνπίδνπλ αμίεο θαη ηδέεο 
θαη θάλνπλ ζπλδέζεηο κε ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Απνδέρνληαη ή απνξξίπηνπλ ηζηνξίεο θαη 
αηηηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο. Απνθξππηνγξαθνχλ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζεκαζίαο ζε έλα έξγν. Πξνζεγγίδνπλ 
δεκηνπξγηθά ην θείκελν επεκβαίλνληαο ζε απηφ (αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο απφ άιιε νπηηθή γσλία, πξφζζεζε ή αθαίξεζε 
ραξαθηήξσλ, λέεο εθδνρέο ζηελ πινθή ή ζηελ έθβαζε, κεηάπιαζε ηεο ηζηνξίαο, ζπγγξαθή δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ελεξγνπνηνχληαη ηα βηψκαηα θαη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ,  αλαπηχζζεηαη ε θαληαζία ηαπηφρξνλα κε 
ηελ θξηηηθή ζθέςε, θαηαθηψληαη δεμηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, αθνχ αμηνπνηνχληαη θαη κεηαπιάζνληαη ζηνηρεία ηνπ 
θεηκέλνπ θαη γίλεηαη ζπλείδεζε φηη ε ινγνηερλία είλαη ηέρλε πνπ απαηηεί θαηάζεζε ςπρήο. 

ΗΗΗ. Δπέθηαζε (Extension): Υξήζε ηεο Λνγνηερλίαο ζε φιν ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

Σν ηξίην ζηάδην ζπλδέεη ην ινγνηερληθφ θείκελν κε ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 
(ΑΠ) θαη ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ). Γηα παξάδεηγκα, Ηζηνξία, Γεσγξαθία, 
Μαζεκαηηθά, Αγσγή ηνπ Πνιίηε, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Θέαηξν, Μνπζηθή, Δηθαζηηθέο ηέρλεο (ζρέδην, δσγξαθηθή, 
εηθνλνγξάθεζε, θνιάδ), ςεθηαθή ηερλνινγία.   

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πνιχπιεπξα θαη νιηζηηθά, δηεξεπλάηαη θαη κειεηάηαη έλα ζέκα, θαζφζνλ, κε βάζε ηελ αξρή ηεο 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, θαηαιχνληαη νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ θαη, ζπλεπψο, επηρεηξείηαη ε «εληαηνπνίεζε» ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
κειεηψκελνπ θεηκέλνπ.  

IV. Δπαλεμέηαζε (Reexamination): Δπηζηξνθή ζην θείκελν γηα ελνπνίεζε ηεο κάζεζεο 

Σν ηέηαξην ζηάδην είλαη κηα επηζηξνθή ζην θείκελν γηα δηεπθξίληζε, γεθχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, απνζαθήληζε ζεκείσλ 
ηεο ηζηνξίαο, επίιπζε πξνζσπηθψλ απνξηψλ θαη δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη γεληθεχζεσλ. Απνηειεί κηα δεχηεξε θαη 
δηεηζδπηηθή  πξνζέγγηζε θαη φρη απιή επαλάιεςε. Οη καζεηέο αλαθέξνπλ ηη έκαζαλ πνπ δελ ην γλψξηδαλ, αμηνινγνχλ ηελ 

ηζηνξία, εθθξάδνπλ ηε ζπλνιηθή εληχπσζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν θαη βαζχηεξα ην θείκελν, αλαζηνράδνληαη θξηηηθά, αλαπηχζζνπλ 
κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη απμάλνπλ ηελ απφιαπζε ηεο ινγνηερληθήο εκπεηξίαο.   

V. Αλαθχθισζε (Recycle): Οδεγψληαο ζε κηα λέα αξρή 

Σν πέκπην ζηάδην νδεγεί ζε κηα λέα αξρή, έλα θαηλνχξγην ινγνηερληθφ ζπκβάλ. Οη καζεηέο, κε αθεηεξία ην δηδαγκέλν 
ινγνηερληθφ θείκελν, αλαδεηνχλ έλα άιιν, ζπλαθνχο ή αληίζεηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ ηδίνπ ή άιινπ ζπγγξαθέα, ίδηαο ή 
δηαθνξεηηθήο επνρήο θαη ζρνιήο (ζεκαηηθή εμαθηίλσζε), εμεηάδνπλ θαη  ζπγθξίλνπλ ηε ζρέζε ηνπ θεηκέλνπ κε άιια θείκελα. 
Σν ηειεπηαίν ζηάδην πξννησλίδεηαη κηα λέα εθθίλεζε ηνπ θχθινπ θαη ε δηδαζθαιία μεθηλά πάιη απφ ηελ αξρή. Ο 
αλαδξνκηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θχθινπ αλαηξνθνδνηεί ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε ζε έλα δηαξθέο ηαμίδη γηα ηελ θαηάθηεζε 

ηνπ πςειφηεξνπ βαζκνχ πλεπκαηηθήο ζπγθξφηεζεο.  

Γ. Δθαξκνγά ηεο Θεσξέαο ζηε Γηδαθηηθά ΠξΪμε  

Γ1. Δπηινγή ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ θχθινπ επηιέρηεθε ε παξακπζηαθή ηζηνξία ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιψηε, κε ηίηιν: «Ζ 
Βξνρνχια, ν Μνπηδνχξεο θαη έλα Υξηζηνπγελληάηηθν φλεηξν», πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Με ινγηζκφ θαη κ‘ φλεηξν: 

Αλζνιφγην ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ Δ  ́θαη Σ  ́Γεκνηηθνχ (ζει. 25-252) θαη αλήθεη ζηε ζπιινγή ηζηνξηψλ κε ηίηιν Δπηά 
ηζηνξηνχιεο γηνξηηλέο θαη παξάμελεο επηά (ρεδηαζκφο-επηκέιεηα εηθνλνγξάθεζεο: Φσηεηλή ηεθαλίδε & ιγα Κνληνλή, 1ε 
έθδνζε: Αζήλα 1991 θαη 2ε έθδνζε: Polaris, 2010). Σηο επηά γηνξηηλέο ηζηνξηνχιεο, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο, ηηο 
εκπλεχζηεθε απφ επηά γηνξηηλέο θάξηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, νη νπνίεο εκπινπηίζηεθαλ κε πξφζζεηεο εηθφλεο θαη 
θάξηεο απφ ηε ζπιινγή ηνπ, θαη ηηο πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηνπ 21νπ αηψλα. ην απφζπαζκα ηνπ δηεγήκαηνο εμηζηνξνχληαη νη 
παξάιιειεο δσέο κηαο άζπξεο γάηαο, ηεο Βξνρνχιαο, θαη ελφο καχξνπ ζθχινπ, ηνπ Μνπηδνχξε, πνπ δνχζαλ ζε 
δηαθνξεηηθέο πνιηηείεο ηα ρηνληζκέλα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1920. Σα δχν δψα, ηα νπνία ππνθέξνπλ απφ ηελ πείλα, ηε κνλαμηά 
θαη ηελ παγσληά, «απνθνηκήζεθαλ ηελ ίδηα αθξηβψο ζηηγκή θαη ζπλαληήζεθαλ ζην ίδην ρξηζηνπγελληάηηθν φλεηξν», 

ζπλερίδνληαο ελσκέλα ηε δσή ηνπο. Ο ζπγγξαθέαο, κέζα απφ ηελ παξακπζηαθή απηή ηζηνξία ησλ πξνζσπνπνηεκέλσλ δψσλ, 
πεξλά ην αηζηφδνμν κήλπκα φηη φινη νη άλζξσπνη, παξά ηηο επηθαλεηαθέο δηαθνξέο ηνπο, έρνπλ θνηλά πξνβιήκαηα θαη 
αγσλίεο, φλεηξα θαη ειπίδεο θαη φηη κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ κέζα ζε έλα θιίκα εηξήλεο, θηιίαο θαη αγάπεο  
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Γ2. θνπνζεζία-ηνρνζεζία 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο γεληθφηεξα είλαη ε ηέξςε θαη ε αηζζεηηθή απφιαπζε, ε θαιιηέξγεηα ηεο 
ινγνηερληθήο επαηζζεζίαο θαη θηιαλαγλσζίαο κε παηγληψδε θαη επράξηζην ηξφπν, ε δηαπίζησζε κε βησκαηηθφ ηξφπν φηη ε 

ινγνηερλία πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηε δσή ηελ νπνία θαη κεηακνξθψλεη ζε έξγν ηέρλεο. Δηδηθφηεξα, ε δηδαθηηθή πξφηαζε 
επηδηψθεη νη καζεηέο: α) ε επίπεδν γλψζεσλ: Να έξζνπλ ζε επηθνηλσλία, δεκηνπξγηθή αλάγλσζε θαη θξηηηθή ηνπ 
εμεηαδφκελνπ θεηκέλνπ, αθνινπζψληαο ηα πέληε ζηάδηα ηνπ «θπθιηθνχ κνληέινπ» δηδαζθαιίαο. β) ε επίπεδν δεμηνηήησλ: 
Να αζθεζνχλ ζην δεκηνπξγηθφ γξάςηκν θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν. Να ζπζρεηίζνπλ θαη λα 
ζπκπξάμνπλ ηε ινγνηερλία κε ηηο άιιεο κνξθέο ηέρλεο, σο κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα. Να αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 
παξέρνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο. γ) ε επίπεδν ζηάζεσλ: Να νδεγεζνχλ ζηε κέζεμε ησλ δξψκελσλ θαη ζηελ πξφζθηεζε 
έληνλσλ βησκάησλ κέζσ ηεο ςπρνπιαζηηθήο δχλακεο ηεο ινγνηερλίαο. Να νηθεηνπνηεζνχλ ηηο αμίεο ηεο εηξήλεο, ηεο θηιίαο, 
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο ζην πιαίζην ηεο νηθνπκεληθφηεηαο. 

Γ3. Γηδάζθνληαο «θπθιηθά» ηελ παξακπζηαθή ηζηνξία «Ζ Βξνρνχια, ν Μνπηδνχξεο θη έλα 

ρξηζηνπγελληάηηθν φλεηξν 

Αθνχ πξνεγεζεί ε κεγαιφθσλε αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη δνζεί ρξφλνο γηα κηα εμαηνκηθεπκέλε 
ζησπειή αλάγλσζε απφ ηνπο καζεηέο, αθνινπζνχλ νη ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνπο καζεηέο, θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ πέληε ζηαδίσλ ηνπ κνληέινπ ηνπ θχθινπ.  

Η. Δμεξεχλεζε 

 Πνην ην ζέκα/ λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ; 

 Πνηα πξνβιήκαηα ζέηεη ην ζχγρξνλν απηφ παξακχζη; 

 Πνην ην κήλπκα απηήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιψηε;  

 Πνηα ηα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία/θψδηθεο ηνπ θεηκέλνπ; (Γηα παξάδεηγκα, ε ελδπκαζία, ε ζέξκαλζε, θηψρεηα 

θαη πινχηνο, νη άλζξσπνη κηινχλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη έρνπλ άιιν ρξψκα, δσνθηιία, γηνξηή ηνπ 
ρξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ, ρξηζηνπγελληάηηθν φλεηξν, δηαηξνθή, ην ηξαγνχδη ησλ παηδηψλ, νηθνγέλεηα). 

 Πνηα ηα θχξηα/θεληξηθά πξφζσπα ηνπ θεηκέλνπ; 

 Ζ άζπξε γαηνχια, ε Βξνρνχια, θαη ν καχξνο ζθχινο, ν Μνπηδνχξεο, κέλνπλ ζηηο δχν άθξεο ηεο γεο θαη έρνπλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηνπο, πνηα είλαη απηά; (Γηα παξάδεηγκα,  θνηλέο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο, αίζζεκα θξχνπ, θαθνπρίεο, αλαδήηεζε πξνζηαζίαο ζηε μεραξβαισκέλε παιηά κπφηα θαη ζηελ 
θακηλάδα ελφο ζπηηηνχ, πείλα, κνλαμηά, αλάγθε γηα δεζηαζηά θαη αγάπε, νλεηξνπφιεζε, ίδηεο γιπθέο ζθέςεηο ζην κπαιφ, 
αλαδήηεζε ζπληξνθηθφηεηαο). 

 Πνην ην ζθεληθφ, ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην, φπνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα; (Δλδεηθηηθά: Ο ρξνληθφο θψδηθαο 

«Υξηζηνχγελλα ηνπ 1920», «κέξεο θαη λχρηεο», ν ηνπηθφο/ρσξηθφο θψδηθαο «νιφθιεξε ηε γε», «ζε κηα ρηνληζκέλε 
πνιηηεία», «ζην δξφκν», «ζε κηα θακηλάδα», «θεληξηθή πιαηεία», «ζηελ άιιε πνιηηεία», «ζε κηα μεραξβαισκέλε 

κπφηα», «αληηθξηλφ ζπίηη», «καθξηλή πνιηηεία», «άιιε άθξε ηεο γεο», «ζε έλα ρσξηφ έμσ απφ ηελ Καηεξίλε»). 

 ε πνην ινγνηερληθφ είδνο εληάζζεηαη ην θείκελν, ζε πνην βηβιίν ηνπ ζπγγξαθέα εκπεξηέρεηαη θαη πψο ην εκπλεχζηεθε; 
(Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ παξακπζηνχ ζε: α. παξαδνζηαθφ, ιατθφ, αλψλπκν θαη β. έληερλν, 

ζχγρξνλν, επψλπκν παξακχζη, ηελ παξακπζηθή ή παξακπζηαθή ηζηνξία. Δπίζεο, δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν ηνπ 
Υξήζηνπ Μπνπιψηε, Δπηά ηζηνξίεο γηνξηηλέο θαη παξάμελεο, ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ηζηνξηνχια, θαζψο θαη ηελ πεγή ηεο 
έκπλεπζεο ηνπ ζπγγξαθέα). 

 Ζ Βξνρνχια θαη ν Μνπηδνχξεο δηαζέηνπλ αλζξψπηλα γλσξίζκαηα (αλζξσπνκνξθηζκφο), πνηα είλαη απηά θαη γηαηί ν 

ζπγγξαθέαο επηιέγεη σο ήξσεο πξσηαγσληζηέο ηα δψα; (βηνινγηθά ζηνηρεία: πεηλνχλ, θξπψλνπλ, ζπλαηζζήκαηα: 
ζθέθηνληαη, ειπίδνπλ, νλεηξεχνληαη. Σα αλζξσπνπνηεκέλα δψα αξέζνπλ ζηα παηδηά ηεο λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο 
ειηθίαο, κηινχλ θαιχηεξα ζηνλ ςπρηζκφ ηνπο θαη πξνζηδηάδνπλ ζηελ αληκηζηηθή δηάζεζή ηνπο). 

 Πψο πεξηγξάθεη ηα δχν δψα ν ζπγγξαθέαο θαη ζε ηη απνζθνπεί ε πεξηγξαθή ηνπ απηή; Πνηεο αμίεο θαη πνηα ζηάζε δσήο 

ζέιεη λα πξνβάιεη ν ζπγγξαθέαο; (Ζ Βξνρνχια είλαη άζπξε κε θαθεηί πηλειηέο θαη ν Μνπηδνχξεο θαηάκαπξνο. Ζ 
δηαθνξεηηθφηεηα απηή δελ ηνπο εκπνδίδεη λα ζπλάςνπλ θηιηθέο ζρέζεηο, λα έρνπλ θνηλά πξνβιήκαηα, ειπίδεο θαη φλεηξα 
πνπ ηνπο ελψλνπλ). 

ΗΗ. Δκπινπηηζκφο 

 Ζ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ πνηα εληχπσζε ζαο δεκηνχξγεζε θαη πνηα ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθάιεζε; Δηδηθφηεξα, λα 

αλαδεηήζεηε ζθελέο, εηθφλεο, ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο θαη λα πεξηγξάςεηε ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζαηε.  

 Αλ κπνξνχζαηε λα κηιήζεηε ζηνπο δχν αλζξσπνπνηεκέλνπο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο, ηε Βξνρνχια θαη ηνλ Μνπηδνχξε, ηη ζα 

ηνπο ιέγαηε θαη πψο ζα ηνπο παξεγνξνχζαηε;  

 Αλ παίξλαηε ζπλέληεπμε απφ ηνλ ζπγγξαθέα Υξήζην Μπνπιψηε, ηη ζα ζέιαηε λα ηνλ ξσηήζεηε;  

 Να δψζεηε θσλή ζηνπο δχν ήξσεο θαη λα ηνπο δεηήζεηε λα ζαο κηιήζνπλ γηα ηα βάζαλα ηνπο, αιιά θαη γηα ην 

ρξηζηνπγελληάηηθν φλεηξφ ηνπο.  
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 Πψο θαηάθεξε ε Βξνρνχια θαη ν Μνπηδνχξεο λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ, ηε ζπκπάζεηά ζαο θαη λα ζαο ζπγθηλήζνπλ;  

 Γηαβάδνληαο ην απφζπαζκα «Απ‘ ην ρξηζηνπγελληάηηθν νπξαλφ…ηηο ίδηεο αθξηβψο», εζείο πψο ζα ληψζαηε, αλ ζαο 

ηχιηγε έλα ρξηζηνπγελληάηηθν φλεηξν;  

 Αλ ε Βξνρνχια θαη ν Μνπηδνχξεο ήηαλ άλζξσπνη, πνηα εμσηεξηθά θαη πνηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα ηνπο δίλαηε; 

 Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη, γηα λα ηειεηψζεη κηα ηζηνξία. Δζείο πνην ηέινο ζα δίλαηε ζηελ ηζηνξία απηή; 

 Με αθεηεξία έλα ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηθήο ζαο επηινγήο, λα δψζεηε ηε δηθή ζαο εθδνρή, πεξηγξάθνληαο κηα 

δηαθνξεηηθή δηαδξνκή ηεο πεξηπέηεηαο ηεο Βξνρνχιαο θαη ηνπ Μνπηδνχξε. 

 Οη δχν ήξσεο, κεηά ην ζκίμηκφ ηνπο ηα επφκελα Υξηζηνχγελλα, ζπλερίδνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Ση λνκίδεηε φηη βιέπνπλ, 

αθνχλ θαη αηζζάλνληαη. Γξάςηε θαη εζείο ηε δηθή ζαο παξακπζέληα ηζηνξία.  

 Να πξνηείλεηε δηθνχο ζαο ηίηινπο γηα ηελ ηζηνξία πνπ δηαβάζαηε, δηθαηνινγψληαο θάζε θνξά ηελ πξφηαζή ζαο. 

ΗΗΗ. Δπέθηαζε 

 Να δηαζθεπάζεηε ην θείκελν γηα ην ζέαηξν, λα ην παίμεηε θαη λα ην βηληενζθνπήζεηε. 

 Να δσγξαθίζεηε φπνηα εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ ζαο αξέζεη πεξηζζφηεξν θαη λα πξνζζέζεηε θάησ απφ απηήλ σο ιεδάληα 

θάπνηεο αληηπξνζσπεπηηθέο θξάζεηο/πξνηάζεηο ηεο παξακπζηαθήο ηζηνξίαο.  

 Να δηαιέμεηε κηα εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ηελ απνδψζεηε κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ. 

 Να επηιέμεηε απνζπάζκαηα απφ ηελ ηζηνξία θαη λα ρξσκαηίζεηε θξάζεηο πνπ δειψλνπλ ζπλαίζζεκα θαη λα 

αηηηνινγήζεηε γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηήζαηε απηφ ην ρξψκα.  

 Να βξείηε ην πην θαηάιιειν κνπζηθφ θνκκάηη ην νπνίν ζα ηαηξηάδεη ζε κηα ζθελή ελφο απνζπάζκαηνο.  

 Να εηνηκάζεηε έλα ηξέηιεξ (κηθξνχ κήθνπο δηαθεκηζηηθφ βίληεν) δχν ιεπηψλ, γηα λα δηαθεκίζεηε ηελ ηζηνξία πνπ 

δηαβάζαηε.  

 Να επηιέμεηε κηα ιεπθή θάξηα θαη ζηε κία πιεπξά ηεο λα δσγξαθίζεηε ή ζρεδηάζεηε θάηη ζρεηηθφ κε ηελ παξακπζηαθή 

ηζηνξία πνπ δηαβάζαηε θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηεο λα γξάςεηε κηα παξάγξαθν κέρξη 50 ιέμεηο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ 
παξακπζηαθή ηζηνξία.  

 Να αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν έλα online πξφγξακκα γηα δεκηνπξγία ελλνηνινγηθνχ ράξηε ή έλα online πξφγξακκα 

θαηαζθεπήο κηαο ρξνλνγξακκήο θαη λα θαηαζθεπάζεηε ην «δέληξν» ηεο ηζηνξίαο, αλαπαξηζηψληαο ηα θνκβηθά ζεκεία 
ηεο πινθήο ηεο.  

IV. Δπαλεμέηαζε 

 Σψξα πνπ νινθιεξψζαηε ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο, ππήξμαλ ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο βνήζεζαλ λα πξνβιέςεηε 

ηελ εμέιημή ηεο θαη ην αίζην ηέινο ηεο;   

 Υσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ θαη ζην θχιιν εξγαζίαο ζην νπνίν είλαη ηππσκέλν έλα αζηέξη απαληήζηε 

ζηηο εξσηήζεηο: Ση αθνχηε; Ση βιέπεηε; Ση κπξίδεηε; Ση αηζζάλεζηε;   

V. Αλαθχθισζε 

Με αθεηεξία ην δηδαγκέλν ινγνηερληθφ θείκελν, ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα παξάιιεια βηβιία ή θείκελα 
(Καηζίθε-Γθίβαινπ, 2013: 297): α) Σδηάλλη Ρνληάξη Ο πιαλήηεο ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ (Μηθξ: Γαιάηεηα 
Γξεγνξηάδνπ-νπξέιε & Υαξά Αξβαληηάθε, Παηάθεο, 1997). β) «Σν ρακνγειαζηφ ζπλλεθάθη» ζην νκψλπκν θεθάιαην ηνπ 
βηβιίνπ ηεο Μάξσο Λνΐδνπ, Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Υακφγεινπ (Κέδξνο, 1990). γ) Φηιίζα Υαηδεράλλα, Ζ Νηηληφλ, ν Παβειάθεο 

κνπ θη εγψ (Φπρνγηφο, 1995), πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζαπκαζηή θηιία κεηαμχ δχν παηδηψλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο). δ) I.Γ. 
Ησαλλίδεο, Σα ηξία παηδηά (Καζηαληψηεο, 1996), κε ζέκα ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα (θηιία αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ). ε) 
Κάζξηλ Κέηβ, Σν θάηη άιιν (Μηθξ: Ρέλα Σνπξθνιηά-Κπδσληέσο, Παηάθεο, 1997), πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη 
ζηελ αλαγθαηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ. 

Γ. πκπεξΪζκαηα  

Σν «θπθιηθφ κνληέιν» επηηξέπεη ηελ «παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ» ηφζν κέζα απφ ην παξαγφκελν πξντφλ ηνπο φζν θαη κέζα 
απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ.  Ζ αμηνιφγεζε ηνπ «θχθινπ» βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε εθκάζεζε ηεο ινγνηερλίαο 
είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνπ πεξλά κέζα απφ ηα εμήο επίπεδα: α) απφιαπζε ηεο ηζηνξίαο, β) θαζνδεγνχκελε 
κειέηε θαη γ) θξηηηθφο αλαζηνραζκφο (Sorensen, 1995). Ζ ζεσξεηηθή βάζε ηνπ πιαηζηψλεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ 
Vygotsky (δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζθαισζηάο), ηηο επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο, ηηο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο θαη 
ηηο αξρέο ηνπ ςεθηαθνχ θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Μαιαθάληεο & Αξαβαλή, 2012).  

Καηαιήγνληαο, θαλέλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο δελ είλαη ζσζηφο ή θαιχηεξνο, αιιά πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα πεηξακαηίδεηαη, 

λα θαηαζθεπάδεη θαη λα πξνζαξκφδεη κνληέια (Lehman, 1995: 125), λα αμηνπνηεί ηελ πνιπθσλία, επηιεθηηθά θαη θξηηηθά, 
ζπλδπάδνληαο απνθιίλνπζεο ή αληίζεηεο εθδνρέο, κε ζθνπφ λα εθζπγρξνλίζεη, λα αλαβαζκίζεη θαη λα αλαδσνγνλήζεη ην 
«κάζεκα» ηεο ινγνηερλίαο.  
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Πεξέιεςε:  

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη έλα δηδαθηηθφ ζελάξην ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηεο Β‘ Σάμεο Λπθείνπ «Αληηγφλε» ηνπ 

νθνθιή, ζην νπνίν αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ σο εξγαιεία θαιιηέξγεηαο γλσζηηθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Σν 

παξνπζηαδφκελν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνηείλεηαη ζα εθαξκνζηεί κε ηε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο. Με ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο έκθαζε δίλεηαη φρη κφλν ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ην πιαίζην ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ  κεηαβάιιεηαη θαζψο δελ πξνζθέξεη έηνηκε ηε λέα γλψζε, αιιά δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηφζν γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο λέαο γλψζεο, φζν  θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ζηνπο καζεηέο ηνπ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: απζεληηθή κάζεζε, κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, θνηλσληθφο επνθνδνκεηηζκφο, αξραία ειιεληθά  

Α. Δηζαγσγά  

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε παξνπζηαδφκελε δηδαθηηθή πξφηαζε είλαη ν θνηλσληθφο 

επνηθνδνκεηηζκφο. Τηνζεηνχκε ην θνηλσλην-δνκηθφ πιαίζην γηα ηηο ζπλεξγαηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή γηα ηελ 
θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο κάζεζεο ζε ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (Κπλεγφο, 
2006). Οη  βαζηθέο αξρέο ηεο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία  ηνπ  θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ είλαη νη εμήο: 

 Ζ κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζα ζε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Vygotsky, 1978). 

 Κάζε άηνκν ζρεκαηίδεη ηηο δηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε γλψζε (Dewey, 1933). 

 Αμηνπνηνχληαη ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. 

 Αθεηεξία κάζεζεο απνηεινχλ νη αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

 ηε δηεξγαζία κάζεζεο αμηνπνηνχληαη νη πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ (Αγγειφπνπινο, Φξαγθνχιεο, 
θ.α.,2002). 

Γηα ηε δφκεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ αμηνπνηείηαη ε  πξνζέγγηζε ηνπ δηαιεθηηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ν 
νπνίνο δίλεη έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο ηελ νπνία νηθνδνκεί ην άηνκν κέζα ζε 
ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο ηφζν ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ φζν θαη κε ην δάζθαιφ ηνπ. Ζ δηαθνξά ησλ ηδεψλ θαη 
ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο «γλσζηηθή αζηάζεηα»,  ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα  ηελ 
αλαδηνξγάλσζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο λέαο κέζα ζε θιίκα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο.    

Ο καζεηήο καζαίλεη θπξίσο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ δεη. ζν πην πινχζην είλαη απηφ ζε εξεζίζκαηα θαη κνξθσηηθέο 
επθαηξίεο, φζν πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο έρεη, ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη ν καζεηήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Ο δάζθαινο παχεη λα απνηειεί ηε κνλαδηθή πεγή γλψζεο. Οη ξπζκνί κε 

ηνπο νπνίνπο ε πιεξνθνξία εμαπιψλεηαη θαη νη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζ‘ απηή αλαηξνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν 
ηνπ δαζθάινπ σο «πνκπνχ γλψζεο». ην πιαίζην ηεο λέαο αληίιεςεο ν ξφινο ηνπ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά, θαζψο παχεη 
λα πξνζθέξεη έηνηκε γλψζε,  αιιά πξνζθέξεη ζην καζεηή ηα θαηάιιεια εθφδηα, ψζηε λα αλαδεηά ηε γλψζε απηφλνκα, λα 
ηελ ειέγρεη, λα ηελ ακθηζβεηεί, λα ηελ απνδέρεηαη θαη ηελ πξνζαξκφδεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ 
(Αγγειφπνπινο, Φξαγθνχιεο, θ.α., 2002). 
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Δθηφο απφ ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ  ζην λέν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη θαη ε κνξθή ηνπ καζήκαηνο. Σν 

κάζεκα πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθφ, πινχζην ζε εξεζίζκαηα θαη λα πείζεη γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ.  Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα 
έρνπλ απηνλνκία ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο θαη λα απνθαζίδνπλ απφ κφλνη ηνπο ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν πξνζπέιαζεο ηεο 
λέαο γλψζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην λέν ζρνιείν κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο γηα ηνπο καζεηέο (Αγγειφπνπινο, 
Φξαγθνχιεο, θ.α.,2002). 

ηα θηινινγηθά καζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο ζχκθσλα κε ηνλ Κπλεγφ (2006) «ε ρξήζε ησλ 
ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πνιππνίθηιε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γξαπηήο έθθξαζεο ζε καζεζηαθά 
πεξηβάιινληα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο ηεο γιψζζαο, ελψ θεληξηθή ζεκαζία έρνπλ θαη νη 
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη γηα δεκηνπξγία  δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ θεηκέλσλ θαη πεγψλ κέζσ ππεξζπλδέζκσλ». Οη καζεηέο 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ  πεγψλ  κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηζηνξηθά γεγνλφηα, λα  δψζνπλ εμεγήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα 
εξσηήκαηα θαη λα επεμεξγαζηνχλ επξήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ε κάζεζε είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 
θιίκαηνο ην νπνίν ζα επλνεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία. Σν θχξην κέζν πνπ ζα βνεζήζεη ζ‘ απηφ είλαη ν ππνινγηζηήο. Ζ κνξθή δηδαζθαιίαο πηα αιιάδεη. Σν βάξνο 
κεηαηνπίδεηαη πηα απφ ηελ εηζήγεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηή θαη ζπκκαζεηψλ, 
καζεηή θαη δαζθάινπ (Κπλεγφο, 2006). 

ε απηφ ην θιίκα ε γλψζε απνθηά θνηλσληθφ ραξαθηήξα, θαζψο ε θνηλφηεηα ηεο ηάμεο ηελ αλαθαιχπηεη θαη θαηφπηλ 
επηρεηξεκαηνινγίαο θαη απνδνρήο ηελ επηθπξψλεη. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξνηείλνπκε ε νινκέιεηα ηεο ηάμεο λα νξγαλσζεί 

ζε επηκέξνπο νκάδεο. Μ‘ απηφ ηνλ ηξφπν:  

 Πξνσζείηαη ν εζσηεξηθφο δηάινγνο ζε θάζε νκάδα. 

 Δπλνείηαη ε ζπλεξγαζία. 

 Πξνσζείηαη ε επηθνηλσλία κέζα απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο 

αληηιακβάλεηαη ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα. 

 Κάζε νκάδα δηαηππψλεη ηα δηθά ηεο εξσηήκαηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα απαληεζνχλ απφ ηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο. 

 Δπηηπγράλεηαη ε εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο αιιάδεη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο λέαο γλψζεο. 

ηφρνο  ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη λα πεξηγξάςνπκε, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ηνλ φξν «θαηά πνηφλ 
κέξε ηεο ηξαγσδίαο», ν νπνίνο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηεο ηξαγσδίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε θαη λα 
εμεηάζνπκε ηνπο επί κέξνπο φξνπο ηεο. 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη αδηακθηζβήηεηε αμία, φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ 

ζελάξην θαη εθαξκφδεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο κε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. Ζ 
ηερλνινγία κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο ηδέεο θαη πιηθφ 
δηδαζθαιίαο.  

χκθσλα κε ηε Βνζληάδνπ (2005): «ε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ παξνπζίαζε κηαο ελφηεηαο κπνξεί λα κεηαηξέςεη αθεξεκέλεο 
έλλνηεο ζε ρεηξνπηαζηέο – δηαρεηξίζηκεο, λα απνθαιχςεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο, λα ηηο ζπζρεηίζεη κε ηηο 
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο πνπ ηηο αληηπξνζσπεχνπλ θαη λα ηηο ζπλδέζεη κε άιιεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο». 
Φπζηθά, ν ππνινγηζηήο απφ κφλνο ηνπ δελ εμαζθαιίδεη ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Υξεηάδεηαη επνκέλσο 
θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπκε.  

Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ πξνψζεζε δηαθνξεηηθψλ κνξθσηηθψλ θαη θηινζνθηθψλ απφςεσλ (Papert,1991). 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ πνπ ζα εμαζθήζνπλ ηελ πνηνηηθή ζθέςε ζε έλα πεξηβάιινλ 
κάζεζεο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο.      

Β. ρεδηαζκφο Γηδαθηηθάο πξφηαζεο 

Σν παξνπζηαδφκελν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνηείλνπκε λα πξαγκαηνπνηείηαη κία ψξα ηελ εβδνκάδα ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ 
ειιεληθψλ ηεο Β  ́Σάμεο Λπθείνπ.  Έλα κέξνο ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα  πξαγκαηνπνηεζεί ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε 
ηνπο καζεηέο ζε ηξηάδεο αλά ππνινγηζηή. Ζ ρξήζε ππνινγηζηή είλαη απαξαίηεηε, θαζψο θαιιηεξγεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 
ησλ καζεηψλ θαη εκπιέθεη δπλακηθά ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε ηαμηλφκεζε, ε 
εξκελεία, ε αλαηξνθνδφηεζε, ε αλάιπζε θαη ε ζχλζεζε. 

Οη καζεηέο ζηνλ ππνινγηζηή ζα επεμεξγαζηνχλ έλα θχιιν εξγαζίαο θαη έλα θχιιν αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
καζεηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί ζην ειεχζεξν ινγηζκηθφ hot 
potatoes, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο καζεηέο. Κάζε νκάδα ζα εξγάδεηαη απηφλνκα 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Θα αλαδεηά πιεξνθνξίεο, ζα  ζπδεηά, ζα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πνπ ζα 
βξίζθεη θαη ζα απαληά γξαπηά ζηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. Οη δξάζεηο πνπ επηιέγνπκε επηθεληξψλνληαη ζηνλ δηάινγν θαη 
ζηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, θαζψο απφ θνηλνχ θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 
ζε απηέο (Φξαγθνχιεο & Φξαληδή, 2010). 

Ο ρσξηζκφο ζε νκάδεο είλαη απαξαίηεηνο, δηφηη ζηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ – δξάζεσλ πνπ επηιέγνπκε είλαη λα 
επηηπγράλεηαη θαη λα επλνείηαη ε ζπλεξγαζία (collaboration) κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. ιε ε νκάδα ζα εξγάδεηαη απφ 
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θνηλνχ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη φινη ζα ζπκκεηέρνπλ, θάλνληαο πξνηάζεηο θαη αλαιακβάλνληαο ξφινπο κέζα ζ‘ 

απηή. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνπκε λα αμηνπνηεζνχλ, πηζηεχνπκε φηη ζα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, 
θαζψο ζπλδένληαη κε ηε γιψζζα θαη ηελ επηθνηλσλία, αλαπφζπαζην  κέξνο ηεο δσήο καο. 

Β1. Πξνζδνθψκελα Απνηειέζκαηα 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα:  

 πεξηγξάθνπλ ηηο έλλνηεο ήζνο, φςε, ιέμε ζηελ ηξαγσδία 

 εξκελεχνπλ ην ήζνο ζηελ ηξαγσδία «Αληηγφλε» ηνπ νθνθιή θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηξαγσδία 

 εληνπίδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηελ φςε ζηελ ηξαγσδία «Αληηγφλε» ηνπ νθνθιή, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

ηξαγσδία 

 εληνπίδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηε ιέμε ζηελ ηξαγσδία «Αληηγφλε» ηνπ νθνθιή, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

ηξαγσδία 

 εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε πεγψλ  

 ζπλεηδεηνπνηνχλ  ηε δηαρξνληθή δηάζηαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Β1.2  Γξαζηεξηφηεηα 1 

Πνιιέο ιέμεηο πνπ ζήκεξα ζηε λενειιεληθή γιψζζα δειψλνπλ πξάγκαηα, ελέξγεηεο, ηδέεο θηι. ή πξνζδίδνπλ έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ δελ έρνπλ πάληα ηελ ίδηα ζεκαζία κε απηή πνπ είραλ παιηφηεξα. Απηφ ην δηαπηζηψλνπκε αλ πξνζέμνπκε ηελ 
εηπκνινγία ηνπο ή αλ αλαηξέμνπκε ζε έλα ιεμηθφ ηεο αξραίαο ή ηεο κεζαησληθήο γιψζζαο. ηελ ίδηα δηαπίζησζε κπνξνχκε 
λα θαηαιήμνπκε αλ ζπκβνπιεπηνχκε έλα ζχγρξνλν ιεμηθφ πνπ θάλεη αλαθνξά θαη ζηελ παιαηφηεξε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ 
π.ρ. ην ιήκκα «ζπκφο» ζην ιεμηθφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ησλ Lidell θαη Scott (1997) δηαβάδνπκε φηη είλαη ε 
ςπρή, ην πλεχκα, ηα ζηνηρεία ηεο δσήο, ηεο αηζζήζεσο ή ηεο ζθέςεσο. Αληίζεηα ζχκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (1998) 

ζπκφο είλαη ε έληνλε δπζαξέζθεηα, ε νπνία εθδειψλεηαη κε εμίζνπ έληνλν ηξφπν, ε θξίζε-έθξεμε ζπκνχ.  

Ο ραξαθηήξαο θαη ε ζηάζε δσήο ησλ εξψσλ, φπσο εθδειψλεηαη κε ηνπο ιφγνπο, ηηο πξάμεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο, φηαλ 
βξίζθνληαη ζε δίιεκκα ή θηλδπλεχνπλ. Ο Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη φηη ηα ήζε πξέπεη λα είλαη ρξεζηά, λα εθθξάδνπλ δειαδή 
αγαζή πξναίξεζε, λα ζπκθσλνχλ δειαδή κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ θνηλσληθή ηάμε ησλ εξψσλ θαη φκνηα θαη νκαιά, δει 
νη ήξσεο λα κελ παξνπζηάδνπλ απφηνκεο θαη αδηθαηνιφγεηεο κεηαπηψζεηο.  

χκθσλα κε ηε δηάζηαζε πνπ απνδίδεη ν Αξηζηνηέιεο ζηελ έλλνηα «ήζνο», λα ραξαθηεξίζεηε ηνλ Κξένληα ζηνπο ζηίρνπο 162 -
210). 

Β1.3  Γξαζηεξηφηεηα 2 

ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ (δίλνληαη ζε κεηάθξαζε θάλνληαο θιηθ πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ 
θαζελφο) θαηαγξάθεηαη ε πνιηηηζηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ.  

Να ηα δηαβάζεηε ζε ζρέζε κε ην Α' ηάζηκν ηεο Αληηγφλεο θαη λα εθζέζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζε έλα δνθίκην, ην νπνίν ζα 
αλεβάζεηε ζην e-class ή ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο. 

α) Αηζρχινπ, Πξνκεζεχο Γεζκψηεο, ζη. 436-506 

β) Ζζηφδνπ, Έξγα θαί Ζκέξαη, ζη. 109-201 

γ) Δπξηπίδε, Ηθέηηδεο, ζη. 195-215 

δ) Πιάησλνο, Πξσηαγφξαο, 321c-322c 

Β1.4  Γξαζηεξηφηεηα 3 

ηελ θαζεκεξηλή καο δσή ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιέμε «φςε» π.ρ. «Ζ φςε απηνχ ηνπ αλζξψπνπ είλαη ηξνκαθηηθή. Ζ φςε ηνπ 
αξξψζηνπ ήηαλ σρξή». Πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα «νξψ» θαη κπνξνχκε λα ηε βξνχκε ζε ζχλζεηεο ιέμεηο φπσο πξφζνςε, 
θάηνςε, πξνζφςην, νπηηθφο θιπ. 

ηεξηδφκελνη ζηε ζεκαζία ηεο ζήκεξα, ηελ εηπκνινγία αιιά θαη ζηε δηαθνξά ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ αλάκεζα ζηελ αξραία θαη 
ηε λέα ειιεληθή κπνξείηε λα απνδψζεηε ηε ζεκαζία απηήο ηεο ιέμεο ζηα αξραία ειιεληθά. 

Β1.5 Γξαζηεξηφηεηα 4 

Υξεζηκνπνηνχκε σο παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο φςεο δχν θσηνγξαθίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζηνηρεία ηεο φςεο, 
φπσο π.ρ πξνζσπεία θαη ε ελδπκαζία ησλ εξψσλ ηεο ηξαγσδίαο «Αληηγφλε». 
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Δηθφλα 1 «Αληηγφλε» απφ ην ζΫαηξν Βνξεένπ ΔιιΪδνο (Πεγά:Δζληθφ ΘΫαηξν Βνξεένπ ΔιιΪδνο) 

 

Δηθφλα 2 Πξνζσπεέν (Πεγά: http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/ten/masks.htm) 

Να εληνπίζεηε ζηνπο ζηίρνπο 1-22 ηεο ηξαγσδίαο «Αληηγφλε» ηα ζηνηρεία ηεο «φςεο». 

Β 1.6 Γξαζηεξηφηεηα 5 

Να ζπγθξίλεηε σο πξνο ηελ φςε ηνλ πξφινγν ηεο «Ζιέθηξαο» ηνπ νθνθιή κε ηνλ πξφινγν ελφο άιινπ αξραίνπ ηξαγηθνχ, ηνπ 
Δπξηπίδε «Ζιέθηξα» θαη λα εληνπίζεηε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Να θαηαγξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζην ζεκεησκαηάξην. 
Γηα λα κειεηήζεηε ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κεραλή αλαδήηεζεο Google θαη λα γξάςεηε Μηθξφο 
Απφπινπο. Να επηιέμεηε Αξραία θείκελα θαη απφ απηά «Ζιέθηξα» ηνπ νθνθιή θαη «Ζιέθηξα» ηνπ Δπξηπίδε, απφ ηα νπνία 
ζα δηαβάζεηε ηνπο πξψηνπο 150 ζηίρνπο. 

Β 1.7Γξαζηεξηφηεηα 6 

Να ζπγθεληξψζεηε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν. Ξεθηλήζηε ηελ έξεπλά ζαο κε κηα κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 
γξάθνληαο ηηο ιέμεηο «ηξαγσδία», «ρνξφο», «chorus». Μπνξείηε λα ηαμηλνκήζεηε ηηο θσηνγξαθίεο κε θξηηήξην ην θχιν, ηε 

ζθεπή ηνπο, ηνλ βεκαηηζκφ, ην είδνο ηεο παξάζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα γξάςεηε ζε θαζεκηά απφ απηέο ηηο θαηάιιειεο 
ιεδάληεο.  

Β1.8 Γξαζηεξηφηεηα 7 

αο δίλεηαη ην νπζηαζηηθφ ηεο λέαο ειιεληθήο «ιέμε». Απφ πνην ξήκα πξνέξρεηαη; Με βάζε ηελ εηπκνινγία ηεο κπνξείηε λα 
δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηεο θαη λα ππνζέζεηε ηε ζεκαζία ζα είρε ζηα αξραία ειιεληθά; ηε ζπλέρεηα λα εληνπίζεηε ην θχξην ζρήκα 
ιφγνπ ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο θαζψο θαη ζηνπο ζηίρνπο 100-162:  

«ἐζηὶλ ἡ ζῴδνπζα θαὶ ηαύηεο ἔπη 

πιένληεο ὀξζῆο ηνὺο θίινπο πνηνύκεζα» 

Β1. 9 Γξαζηεξηφηεηα 8 

Να αλαδεηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα δχν απνζπάζκαηα απφ νπνηεζδήπνηε ηξαγσδίεο επηζπκείηε ησλ 
δχν δεκηνπξγψλ θαη λα ραξαθηεξίζεηε ην χθνο ηνπο, εληνπίδνληαο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. 
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Β2. πκπεξάζκαηα 

Οη καζεηέο ζην πιαίζην  αμηνπνίεζεο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ αμηνπνηνχλ πξνυπάξρνπζεο 
γλψζεηο. Αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά, ςπρνθηλεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη αηζζεηηθά, δειαδή νιηζηηθά. Ζ αλάπηπμε απηή 

ζπκβάιιεη ζηελ βαζχηεξε αληίιεςε θαη θαηαλφεζε φρη κφλν ηνπ εαπηνχ ηνπο αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο 
πεξηβάιιεη (Μέγα, 2011:62). 
Οη εθπαηδεπφκελνη ζην πιαίζην ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη 
ηηο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αμίεο ησλ άιισλ, θαζψο αληηιακβάλνληαη θαη εκβαζχλνπλ ζε απηέο. Παξάιιεια, απνθηνχλ 
ελζπλαίζζεζε θαηαλνψληαο ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ «άιισλ», ζπγθξίλνληάο ηα κε ην δηθφ 
ηνπο ζχζηεκα αμηψλ. ην πιαίζην  αμηνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ θαηαλννχλ πιεξέζηεξα ηελ πνιππινθφηεηα ησλ γεγνλφησλ θαη 
πξνβαίλνπλ ζε  πιεξέζηεξε εξκελεία  ηνπο (Φξαγθνχιεο, 2014). Ζ δηαδηθαζία απηή ζπκβάιιεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 
αξρηθψλ ηνπο παξαδνρψλ ζε ζρέζε κε ην κειεηψκελν ζέκα. 

Με ηελ  αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ θαη ηελ δηαξθή αμηνιφγεζή ηεο ζρεηίδεηαη θαη ν αλαζηνραζκφο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο κηα 
κεηαγλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ πεγάδεη απφ ηελ επαλεμέηαζε πξνεγνχκελσλ δξάζεσλ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη 
είηε απφ ην ίδην ην άηνκν (πνπ πινπνηεί ηηο ελέξγεηεο) είηε απφ άιια κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Απηή ε 
επαλεμέηαζε ζπρλά δίλεη ην έλαπζκα γηα αιιαγή ζηελ νπηηθή γσλία θαη πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ λνεηηθνχ 
θαηαζθεπάζκαηνο (Hershkowitz & Schwarz, 1999).  
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Αλαπηχζζνληαο ηελ ηζηνξηθά ζθΫςε θαη θαηαλφεζε κΫζσ ηεο 

ελζπλαέζζεζεο θαη ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο: Μηα δηδαθηηθά παξΫκβαζε γηα 

ηελ ηζηνξέα ηεο Διιεληθάο ΔπαλΪζηαζεο ζηα λεζηΪ ηνπ Αηγαένπ 

Developing historical thinking and understanding through empathy and 

interdisciplinary: A teaching intervention on the history of the Greek 

Revolution in the Aegean islands 
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Abstract: 

Undoubtedly, the current theory and research on how to teach history pushes educators into using teaching methods that are going to make 

the subject more appealing to the students while, simultaneously develop their critical thinking and comprehension of history. Based on this 

reasoning, we designed and implemented a teaching intervention that was about the Greek Revolution in the Aegean islands. The students 

were engaged in activities based on alternative historical sources and on the techniques of empathy and interdisciplinary. The whole process 

was, on the one hand, exciting for the students, who were vigorously engaged in the historical subject and on the other hand effective since 

their responses to our worksheets showed that they developed their historical understanding and their conceptual ―arsenal‖ by putting 

themselves in the shoes of the people of that time. 

Keywords: Historical Education, Interdisciplinarity, Empathy, Greek Revolution 

Πεξέιεςε: 

Αλακθίβνια, ε ζχγρξνλε ζεσξία θαη έξεπλα γηα ηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο σζεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζ α 

θαηαζηήζνπλ ελδηαθέξνλ ην αληηθείκελν γηα ηνπο καζεηέο αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηζηνξηθή θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη θαηαλφεζε. Με 

βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ αθνξνχζε ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ. Οη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαλ ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο θαη ζηηο ηερληθέο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο. Ζ φιε δηαδηθαζία αθ‘ ελφο ελζνπζίαζε ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κε δήιν αζρνιήζεθαλ κε ην ηζηνξηθφ αληηθείκελν  θαη αθ‘ 

εηέξνπ νη απαληήζεηο ηνπο ζηα θχιια εξγαζίαο κάο έδεημαλ φηη αλέπηπμαλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο θαηαλφεζε θαη ην ελλνηνινγηθφ ηνπο 

νπινζηάζην κπαίλνληαο ζηε ζέζε ησλ αλζξψπσλ εθείλεο ηεο επνρήο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, Γηαζεκαηηθφηεηα, Δλζπλαίζζεζε, Διιεληθή Δπαλάζηαζε 

Α. Δηζαγσγά  

ην πιαίζην ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ καζήκαηνο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο, ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε ηελ παξαθάησ 
δηδαθηηθή παξέκβαζε. Αλαινγηδφκελνη ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηεο Ηζηνξίαο, απνθαζίζακε λα 
εμεηάζνπκε ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ κία καζεηνθεληξηθή 
θαη ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία. Έηζη, ζηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί ζα αλαιχζνπκε ελ ζπληνκία ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 
Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, αιιά θαη ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ηελ 
ελζπλαίζζεζε θαη ηελ δηαζεκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηάζνπκε δηεμνδηθά ηε δηδαθηηθή καο παξέκβαζε θαη ην 
εξγαιείν κε ην νπνίν ζπιιέμακε ηα απνηειέζκαηά καο. Σέινο, ζα αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο 
γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  
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Β. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ Πιαέζην 

Β1. Ζ Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 

χκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) ε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζην 
Γεκνηηθφ ζρνιείν πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, φρη κέζα απφ ηελ απνκλεκφλεπζε 
ησλ κεκνλσκέλσλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, αιιά απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ γεγνλφησλ απηψλ κεηαμχ ηνπο, ηελ 
αλαζχλζεζε ηεο ζπλνιηθήο δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηεο δξάζεο απηήο (ΤΠΔΠΘ, 2001). 

Έηζη, ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη λα εθπαηδεχζεη κηθξνχο θαζεγεηέο Ηζηνξίαο, αιιά ην κάζεκα απηφ λα απνηειέζεη 
κηα θξηηηθή εηζαγσγή θαη πξνεηνηκαζία ζηελ «ηζηνξηθή ζθέςε» θαη ηελ «ηζηνξηθή θνπιηνχξα» (αθθά, 2006). 

ηελ πξάμε, φκσο, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηα ειιεληθά Γεκνηηθά ζρνιεία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 
παξαδνζηαθφο θαη ζπκππθλψλεηαη ζε ηξεηο ιέμεηο: δαζθαινθεληξηθή, αθεγεκαηηθή θαη σο επί ην πιείζηνλ γεγνλνηνινγηθή 
πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο ζηελ ηάμε. Σν πξφβιεκα θπζηθά μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηξέπνπλ ην 
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζε «δνξπθφξν» ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο. Έηζη, ε θάζε ελφηεηα δηαβάδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη σο 
«ηζηνξηνχια» απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο θαη - φζν παξάδνμν θη αλ αθνχγεηαη – δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζφινπ 
πεγέο, κε απνηέιεζκα ηελ αθαίξεζε ή αιινίσζε απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηνηρείνπ εθείλνπ πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 
επηζηεκνινγηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο (Αζαλαζνπνχινπ, 2006). 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, κηα έληνλε αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζε απηά πνπ νξίδεη ην Γ.Δ.Π.Π.. γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο 
θαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θαηάζηαζε απηή θπζηθά δελ κπνξεί λα αθήζεη αλεπεξέαζηνπο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη, 
ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο . Καζίδνπ (2008) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 121 καζεηψλ ηεο η  ́ηάμεο ησλ Γεκνηηθψλ 
ρνιείσλ ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο, ζεσξνχλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζην ζρνιείν «κία βαξεηή δηαδηθαζία ζηελ νπνία 
αλαγθάδνληαη λα ζπκκεηέρνπλ απφ ηνλ θφβν ηνπ δαζθάινπ. Σνπο θνπξάδνπλ νη πνιιέο ρξνλνινγίεο θαη ε ζπλερήο παξάζεζε 
ησλ γεγνλφησλ». 

Β2. Δλζπλαίζζεζε θαη Γηαζεκαηηθφηεηα ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο 

Σφζν ε «ζπκβαηηθή» δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν φζν θαη νη απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ γη‘ απηήλ, 
νδεγνχλ αλαληίξξεηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ 
δηδαζθαιίαο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο πην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

αλαπηχμνπλ ηζηνξηθή θξηηηθή ζθέςε. Άιισζηε, «ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία δελ 
κπνξεί παξά λα πξνυπνζέηεη ηελ αληίζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο, θάηη ην νπνίν απαηηεί κηα 
ζρεηηθή απνκάθξπλζε απφ ηα γλσζηά θαη ηα δνθηκαζκέλα• έλα «μεβφιεκα» απφ ηα θαζηεξσκέλα, πνπ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη 
κε αλάπηπμε θαληαζίαο, επζχλεο θαη πξσηνβνπιηψλ απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Γεκεηξηάδνπ, 2016). 

Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά παξαθάησ 
κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαζεκαηηθή 
δηδαζθαιία είλαη κηα κέζνδνο ή έλα ζχλνιν κεζφδσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηδάζθεηαη κηα ελφηεηα κέζσ 
δηαθνξεηηθψλ ζθνπηψλ. Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε ή επίπεδα ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ πην θνηλή κέζνδνο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη ε ζεκαηηθή ελφηεηα, ζηελ νπνία έλα θνηλφ ζέκα κειεηάηαη ζε ζρέζε κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 
γλσζηηθνχο ηνκείο (Vars, 1991).  

ηε δηδαθηηθή καο παξέκβαζε ζπλδπάζακε ηελ Ηζηνξία κε ηε Γιψζζα, ηε Γεσγξαθία θαη ηελ Αηζζεηηθή Αγσγή. Έηζη, νη 
καζεηέο καο θιήζεθαλ λα κειεηήζνπλ ην ηζηνξηθφ ζέκα ηεο επαλάζηαζεο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ κέζα απφ ράξηεο, πίλαθεο 
δσγξαθηθήο θαη άιιεο πεγέο, λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο ζε θχιια εξγαζίαο θαη λα 
παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, αλαπηχζζνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηφζν ηηο 
ηέζζεξηο βαζηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (παξαγσγή θαη θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ), φζν θαη ηελ ηζηνξηθή 
θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 

ζνλ αθνξά ηνλ φξν ελζπλαίζζεζε, ελλννχκε ηελ «πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ βησκάησλ, ησλ θηλήηξσλ δξάζεο, ησλ εζψλ 
θαη ησλ εζψλ, ησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηεο λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εξεπλεζεί, 
λα εξκελεπηεί θαη λα θαηαλνεζεί απνηειεζκαηηθφηεξα ην παξειζφλ θαη ε δξάζε ησλ αηνκηθψλ, θαη ιηγφηεξν ησλ ζπιινγηθψλ 
ππνθεηκέλσλ, ζε απηφ. Ζ ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε» (Κνπξγηαληάθεο, 2006). Ζ 
ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ζεσξεηηθέο ή 
πξαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ ελζπλαίζζεζε ζην ζρνιείν εκθαλίδνληαη πεξίπνπ απφ ην 1978 θη έπεηηα, κε επίθεληξν ηε 
Βξεηαλία (Lee et al, 1997). Ζ δηδαθηηθή καο παξέκβαζε βαζίζηεθε εμ‘ νινθιήξνπ ζηελ ηερληθή απηή, θαζψο ζεσξήζακε φηη 
ζα ήηαλ πην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ζα καο βνεζνχζε λα επηηχρνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ είρακε 

ζέζεη, δειαδή ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηήζεθε. 

Β3. Ηζηνξηθφ Πιαίζην Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο 

Βαζηθή ζεκαηηθή ηεο δηδαθηηθήο καο παξέκβαζεο απνηέιεζε ε Δπαλάζηαζε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ηελ πεξίνδν 1821-1824. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ, ηε ληθεθφξα έθβαζε ηεο 
λαπκαρίαο ηνπ Γέξνληα θαη ηα αληίπνηλα ησλ Οζσκαλψλ ηελ πεξίνδν απηή, φπσο ηε ζθαγή ηεο Υίνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή 
ησλ Φαξψλ θαη ηεο Κάζνπ. Αθφκε, γλψξηζαλ ηελ πνιχπιεπξε δξάζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αληίζηαζε, ζέκα πνπ απνζησπάηαη 
απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 
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Γ. Δξεπλεηηθά Γηαδηθαζέα 

Γ1. Βαζηθφο θνπφο θαη Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γείγκαηνο ηεο Έξεπλαο 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην πινπνηήζεθε ζε 22 καζεηέο ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ, νη νπνίνη δελ θξηλφηαλ απαξαίηεην λα 
δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ‘ απηφ. Βαζηθφο ζθνπφο καο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 
θαη θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηεο Δπαλάζηαζεο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 
νη καζεηέο επηδηψρζεθε λα εκπιαθνχλ ελεξγεηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, καζαίλνληαο λα εξγάδνληαη νκαδηθά κε 

ηαπηφρξνλε θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο αλαδήηεζεο, παξαηήξεζεο, θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Παξάιιεια, νη 
καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπλδέζνπλ ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηελ εμέιημε γεγνλφησλ θαη λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ 
αηηηαθέο ζρέζεηο. Σέινο, κέζσ ηεο δηαδηθαζία ηεο ελζπλαίζζεζεο νη καζεηέο ζέιακε λα αλαζεσξήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα 
ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία έβιεπαλ σο θάηη ζηείξν, αδηάθνξν θαη καθξηλφ. 

Γ2. Γηδαθηηθή Τινπνίεζε 

Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία δηήξθεζε κία δηδαθηηθή ψξα (45 ιεπηά). Αξρηθά, ρσξίζακε 
ηνπο καζεηέο ζε ηέζζεξηο νκάδεο (2 νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ θαη 2 νκάδεο ησλ 6 αηφκσλ) κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα ε θάζε κία 
(θφθθηλε, κπιε, κσβ, πξάζηλε). Καηά ηελ είζνδν ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε, δψζακε ζηνλ θαζέλα έλα θαξηειάθη κε ην φλνκα 
ηνπ θαη ην ρξψκα ηεο νκάδαο ηνπ, ψζηε λα ηνλ θαηεπζχλνπκε ζηελ αληίζηνηρε ζέζε. Αθνχ βεβαησζήθακε φηη φιεο νη νκάδεο 
ήηαλ έηνηκεο, πξνβάιακε ζηνλ πξνηδέθηνξα ηνλ πίλαθα ηνπ Δπγέληνπ Νηειαθξνπά  «Ζ θαγή ηεο Υίνπ», κε ζθνπφ λα 

εηζάγνπκε ηνπο καζεηέο ζην ζέκα. Έηζη, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πίλαθα, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κφλνη ηνπο νη καζεηέο κε 
ηελ θαζνδήγεζή καο, αληηιήθηεθαλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ήδε απφ ηα πξψηα ιεπηά ηεο δηδαζθαιίαο. 

ηε ζπλέρεηα, κνηξάζακε ζε θάζε νκάδα ην πιηθφ θαη ηηο πεγέο πνπ είρακε εηνηκάζεη. Ζ κπιε νκάδα κειέηεζε ηηο ακπληηθέο 
θαη επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ κέζσ ηξηψλ ραξηψλ, ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ καθεηψλ θαη ελφο θχιινπ 
εξγαζίαο κε νδεγίεο. Οη καζεηέο, αθνχ ζπλεξγάζηεθαλ, αλαπαξάζηεζαλ πάλσ ζηηο καθέηεο ηηο θηλήζεηο ησλ ειιεληθψλ 
πινίσλ, ηα νπνία ηνπνζέηεζαλ κε πηλέδεο ζηνλ ράξηε θαη ηαπηφρξνλα ζπκπιήξσζαλ ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ζην θχιιν 
εξγαζίαο. Ζ κσβ νκάδα αζρνιήζεθε κε ηε λαπκαρία ηνπ Γέξνληα θαη ηελ έθβαζε ηεο κέζσ ηξηψλ «παηρληδηψλ» κε 
θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ηα παηδηά απνθσδηθνπνίεζαλ κε ηε βνήζεηα ελφο θχιινπ εξγαζίαο θαη έθηαζαλ 
κφλνη ηνπο ζηε λέα γλψζε. Ζ θφθθηλε νκάδα κειέηεζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο ζηελ Διιεληθή 

Δπαλάζηαζε θαη ηελ απνηχπσζε ηεο ζε έξγα ηέρλεο κέζσ έμη θχιισλ εξγαζίαο, ηα νπνία πεξηείραλ πίλαθεο γπλαηθείσλ 
αγσληζηξηψλ ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. Οη καζεηέο παξαηήξεζαλ θαη αλέιπζαλ ηνπο πίλαθεο γηα λα απαληήζνπλ ζηα 
αληίζηνηρα εξσηήκαηα πνπ ππήξραλ θάησ απφ θάζε πίλαθα. Ζ πξάζηλε νκάδα αζρνιήζεθε κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Οζσκαληθνχ 
θαη Αηγππηηαθνχ ζηφινπ θαηά ησλ Διιήλσλ σο αληίπνηλα γηα ηελ αξρήο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο κέζσ κηαο 
νπηηθνανπζηηθήο πεγήο (video), ε νπνία παξνπζίαδε έλαλ θαληαζηηθφ δηάινγν βαζηζκέλν ζε αθξηβή ηζηνξηθά γεγνλφηα 
κεηαμχ ελφο Γάιινπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ηνπ νπιηάλνπ ησλ Οζσκαλψλ Μαρκνχη Β  ́γηα ηα αληίπνηλα ησλ Οζσκαλψλ θαηά 
ησλ Διιήλσλ. Οη καζεηέο αθνχ κειέηεζαλ ην video απάληεζαλ ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα ζε θχιιν εξγαζίαο. 

ην ηέινο, ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο. 

Γ3. Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν 

Δξεπλεηηθφ καο εξγαιείν απνηέιεζε ην θχιιν εξγαζίαο, πνπ έιαβε ε θάζε νκάδα. ηελ κπιε νκάδα δεηήζεθε κέζα απφ ηα 

θχιια εξγαζίαο λα κπνπλ ζηε ζέζε ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θαη λα επηιέμνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ 
ηνλ Οζσκαληθφ ζηφιν ζε 3 δηαθνξεηηθέο κάρεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο απνηππψζνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο. Ζ κσβ 
νκάδα πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ Ναπκαρία ηνπ Γέξνληα έπξεπε λα επεμεξγαζηεί ηα ζθίηζα πνπ ηελ αλαπαξηζηνχζαλ, ηε 
ρξνλνγξακκή θαη ηελ εθεκεξίδα θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ηα απνθσδηθνπνηήζνπλ, λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο γηα ηελ 
έθβαζε απηήο, ηε ρξνλνινγία, ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ θαη νη δπν πιεπξέο αιιά θαη ην δπλακηθφ ηνπ θάζε ζηφινπ. 
Ζ θφθθηλε νκάδα πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ αθαλή δξάζε ησλ γπλαηθψλ, κειέηεζε επηά έξγα ηέρλεο πνπ ηελ απεηθφληδαλ. Οη 
καζεηέο ξσηήζεθαλ ηη παξαηεξνχλ ζηνπο πίλαθεο, πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εηθνληδφκελσλ, ηη θαηαιαβαίλνπλ απφ 
ηελ θίλεζε απηψλ θαη λα δψζνπλ ηίηιν ζε θάπνηνπο απφ απηνχο. Σέινο, ε πξάζηλε νκάδα αζρνιήζεθε κε ηα αληίπνηλα ησλ 

Οζσκαλψλ θαηά ησλ Διιήλσλ. Αθνχ παξαθνινχζεζαλ έλα βίληεν ηα παηδηά έπξεπε λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 
θχιινπ κε βάζε απηφ. Ρσηήζεθαλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ Οζσκαλψλ, ηηο θηλήζεηο ηνπο αιιά θαη ηα λεζηά πνπ 
επηηέζεθαλ. Αθφκε, ξσηήζεθαλ πψο ζα έλησζαλ αλ ήηαλ Έιιελεο επαλαζηάηεο πνπ κφιηο ηνπο είραλ επηηεζεί νη Οζσκαλνί.. 

Γ. ΑπνηειΫζκαηα  

Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ελαιιαθηηθέο πεγέο: 

 Γεκηνχξγεζαλ κε επθνιία ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζην Αηγαίν πάλσ ζε καθέηα, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 1. 

 Μελ έρνληαο πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ ζθίηζνπ, θαηαλφεζαλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ πινίσλ ζηε 

λαπκαρία ηνπ Γέξνληα, γεγνλφο πνπ θάλεθε ηφζν ζην θχιιν εξγαζίαο φζν θαη ζηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο 
ηάμεο. 
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 Μέζσ ηεο εθεκεξίδαο αληηιήθζεθαλ ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ Οζσκαληθνχ θαη Αηγππηηαθνχ ζηφινπ, κε 

απνηέιεζκα λα θαηαλνήζνπλ θαη ηνλ ηξφπν κειέηεο κηαο δηαθνξεηηθήο πεγήο. 

 Γλψξηζαλ ηελ πνιχπιεπξε θαη αθαλή δξάζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ ειιεληθή επαλάζηαζε 

αλαηξέπνληαο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. πγθεθξηκέλα νη καζεηέο ηεο νκάδαο αλέθεξαλ φηη 
«νη γπλαίθεο δελ θάζνληαλ ζην ζπίηη, αιιά πήξαλ ηα φπια θαη πνιεκνχζαλ». 

Παξάιιεια, νη καζεηέο κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία ελίζρπζαλ ην ελλνηνινγηθφ ηνπο νπινζηάζην 

φρη κφλν κε ηηο έλλνηεο πνπ είρακε ζρεδηάζεη αιιά θαη κε θάπνηεο πνπ απηνί νη ίδηνη αλέθεξαλ, 
φπσο ε έλλνηα ηνπ ππξπνιεηή θαη ηεο δηθαίσζεο. 

Σέινο, βαζηθή δηδαθηηθή καο κέζνδνο ήηαλ ε ελζπλαίζζεζε κέζα απφ ηελ νπνία νη καζεηέο 
βξέζεθαλ ζηε ζέζε ησλ αλζξψπσλ εθείλεο ηεο επνρήο θαη κπφξεζαλ λα εθθξάζνπλ ηφζν 
ζπλαηζζήκαηα φζν θαη ζθέςεηο. πγθεθξηκέλα, κπήθαλ ζηε ζέζε ηφζν ησλ Διιήλσλ 
πνιεκηζηψλ φζν θαη ησλ Οζσκαλψλ θαη εμέθξαζαλ ζπλαηζζήκαηα, φπσο ραξά, αγσλία, ζπκφ, 
αίζζεκα ειεπζεξίαο, θ.ά. 

 

Δ. πδάηεζε - πκπεξΪζκαηα 

Ζ Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ζην ειιεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε ηξεηο ιέμεηο, φπσο δείρλεη ε 
βηβιηνγξαθία: δαζθαινθεληξηθή, γεγνλνηνινγηθή θαη αθεγεκαηηθή. Γη‘ απηφ ην ιφγν δελ ήκαζηαλ ζίγνπξνη αλ ν δηδαθηηθφο 

καο ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο βαζηδφηαλ ζε καζεηνθεληξηθέο ηερληθέο, ζα ήηαλ επηηπρεκέλνο.  

Οη καζεηέο, φκσο, ελζνπζηάζηεθαλ ηφζν κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν πνπ εθαξκφζακε φζν θαη κε ηελ ηερληθή ηεο 
ελζπλαίζζεζεο, κε ηελ νπνία κπήθαλ ζηε ζέζε ησλ αλζξψπσλ εθείλεο ηεο επνρήο θαη θαηάθεξαλ λα βηψζνπλ θαη λα 
εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Οη ελαιιαθηηθέο πεγέο ηνχο βνήζεζαλ λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη κέζσ απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο γλψξηζαλ ην ηζηνξηθφ αληηθείκελν ην νπνίν ηνπο ήηαλ άγλσζην. Παξάιιεια, έκαζαλ γηα ηε αθαλή γπλαηθεία 
δξάζε, γεγνλφηα πνπ απνζησπνχληαη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 

πσο θαλεξψλνπλ νη απαληήζεηο ηνπο ζηα θχιια εξγαζίαο θαηαλφεζαλ ζε βάζνο ηελ δεισηηθή θαη ελλνηνινγηθή γλψζε κε 
ηξφπν παηγληψδε θαη επράξηζην πξνο απηνχο, γεγνλφο πνπ απνηεινχζε θαη ηνλ αξρηθφ καο ζθνπφ. 

Σ. ΠξνηΪζεηο 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη καζεηέο βξίζθνπλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο «βαξεηφ θαη ειίζην». Χζηφζν, φπσο έδεημε ε 
δηδαθηηθή καο παξέκβαζε, ε κειέηε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ, φπσο βίληεν, ράξηεο, ρεηξνπνίεηεο εθεκεξίδεο, θηι θαη ε ρξήζε 
καζεηνθεληξηθψλ ηερληθψλ, φπσο ε ελζπλαίζζεζε θαη ε δηαζεκαηηθφηεηα θαζηζηνχλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο κηα 

ελδηαθέξνπζα εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο. Διπίδνπκε ην δηθφ καο παξάδεηγκα λα απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο φρη κφλν γηα ηε δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ησλ δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ έρεη 
παξέιζεη θαη πιένλ ε εθπαίδεπζε έρεη αλάγθε απφ θαηλνηφκεο θαη δεκηνπξγηθέο ηδέεο πνπ ζα εκθπζήζνπλ ζηνπο καζεηέο ην 
αίζζεκα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αγάπεο γηα ην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε. 
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Abstract:In the present text, an educational suggestion of inclusion of Greek literature in the first grade of high school of children with 

special educational needs and without is presented. This present educational scenario was designed and materialized in the context of 

teaching the extract ―the black wave‖ of the novel ―the story of the cat which taught a seagull to fly‖ of Louis Sepulveda. The inclusion took 

place in a high school in Kavala so as an autistic student (Autism Spectrum Disorder (ASD) -Asperger syndrome) a student with Attention-

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) was taught in the same place with the rest of the students. The process of teaching is described and 

there is an extensive reference to the educational techniques which were used, to the means, the aims which were achieved and to the benefits 

of co-education of children with and without special educational needs. 

Key words: inclusion, autism, attention deficit with hyperactivity, literature 

Πεξέιεςε: ην παξφλ παξνπζηάδεηαη κία δηδαθηηθή πξφηαζε, ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη κε, ζην 

κάζεκα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Α΄ Γπκλαζίνπ. ρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ην παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην ζπλεθπαίδεπζεο ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ απνζπάζκαηνο «Σν καχξν θχκα» ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Ζ ηζηνξία ηνπ γάηνπ πνπ έκαζε ζ‘ έλα γιάξν λα 

πεηάεη», ηνπ Λνπίο επνχιβεδα. Ζ ζπλδηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Γπκλάζην ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Καβάιαο πξνθεηκέλνπ λα δηδαρζεί 

έλαο καζεηήο ζην θάζκα απηηζκνχ (Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή – ζχλδξνκν Asperger), έλαο καζεηήο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ), κία αιιφγισζζε καζήηξηα  κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν. Πεξηγξάθεηαη 

ε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζηα κέζα, ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

επηηεχρζεθαλ θαζψο θαη ζηα νθέιε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: ζπλδηδαζθαιία, απηηζκφο, ΓΔΠ-Τ, λενειιεληθή ινγνηερλία 

Δηζαγσγά 

Τπάξρεη ζην ζρνιηθφ βηβιίν λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Α  ́ γπκλαζίνπ ην απφζπαζκα «Σν καχξν θχκα» ηνπ 
κπζηζηνξήκαηνο «Ζ ηζηνξία ηνπ γάηνπ πνπ έκαζε ζ‘ έλα γιάξν λα πεηάεη», ηνπ Λνπίο επνχιβεδα. ρεδηάζηεθε θαη 
πινπνηήζεθε ζπλεξγαηηθά απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο εθπαίδεπζεο έλα 

δηδαθηηθφ ζελάξην ζπλεθπαίδεπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ απνζπάζκαηνο, ην νπνίν αλήθεη ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα 
«πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο» ην νπνίν κεηαμχ άιισλ εμεηάδεη θαη ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ. 
Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ έγηλε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ- αλαγλσζηψλ. Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε 
πινπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα 22 καζεηψλ ηεο Α  ́ γπκλαζίνπ. Ζ ζπλεθπαίδεπζε αθνξνχζε έλαλ καζεηή ζην θάζκα ηνπ 
απηηζκνχ (Asperger- πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο), έλαλ καζεηή κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη 
Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ) θαη ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν. Σν δηδαθηηθφ ζελάξην δηήξθεζε ηξεηο 
δηδαθηηθέο ψξεο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν ήηαλ ζπλερφκελεο. Πεξηγξάθεηαη ε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο, γίλεηαη αλαιπηηθή 
αλαθνξά ζηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο πνπ επηιέρζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζηα κέζα, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ 

επηηεχρζεθαλ θαζψο θαη ζηα νθέιε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Θεσξεηηθφ- Παηδαγσγηθφ πιαέζην 

ηελ Διιάδα ε ζχγρξνλε ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε «ζπλεθπαίδεπζε», φπσο απνδεηθλχεηαη κε ην λφκν 

3561/2016 κε ζέκα «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ ζπλεθπαίδεπζεο». 
Δπίζεο ζηελ Δπξψπε νη νδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηελ Δληαμηαθή 
Δθπαίδεπζε, είλαη ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά 
ζρνιεία (Δπξσπατθφο Φνξέαο Δηδηθήο Αγσγήο, 2003).  

Με ηνλ φξν «inclusion» πνπ ηνλ ζπλαληνχκε ζηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία ελλννχκε θάζε πξνζπάζεηα, ε νπνία έρεη σο 
ζηφρν ηε ζπλχπαξμε θαη ζπλδηδαζθαιία καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη κε, ζην ζρνιείν γεληθήο εθπαίδεπζεο (Smith, 
Polloway, Patton, & Dowdy, 1998). Ο παξαπάλσ φξνο απνδφζεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα σο ζπλεθπαίδεπζε θη αλαθέξεηαη 
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ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θνηλή θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη κε, ζην 

ίδην ζρνιηθφ πιαίζην (Εψληνπ-ηδέξε, 2000). 

Ζ ζρνιηθή έληαμε ησλ καζεηψλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη κηα πξφθιεζε γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη 
εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ ππνζηήξημε παηδηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο κέζα ζηε γεληθή ηάμε απνηειεί έλα δχζθνιν 
εγρείξεκα, αθνχ πξνυπνζέηεη ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ πνπ ρξεηάδνληαη νη 
καζεηέο κε ΔΔΑ θαη ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ γηα ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο 
(Stainback, Stainback, & Wehman, 1992).  

Πνξεέα ηεο δηδαζθαιέαο 

Ζ επηινγή ηνπ απνζπάζκαηνο «Σν καχξν θχκα», ηνπ  Λνπίο επνχιβεδα έγηλε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ- αλαγλσζηψλ, 
ζε πξνεγνχκελν κάζεκα. Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πινπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα 22 καζεηψλ ηεο Α΄ γπκλαζίνπ θαη δηήξθεζε 
ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν ήηαλ ζπλερφκελεο. Σα κέζα θαη πιηθά δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: 
ζρνιηθφ εγρεηξίδην, βηληενπξνβνιέαο, δηάθαλν δνρείν, λεξφ, πεηξέιαην, θηεξά, νθηψ αληίηππα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Ζ 
ηζηνξία ηνπ γάηνπ πνπ έκαζε ζ‘ έλα γιάξν λα πεηάεη», ηνπ Λνπίο επνχιβεδα, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, αηνκηθφ θχιιν 

αμηνιφγεζεο, θχιιν εξγαζίαο γηα ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο θαηάιιειεο ηερληθήο ήηαλ ε 
θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπζθνιηψλ πνπ έρεη ην θάζε παηδί ζηελ ηάμε. Δπηιέρζεθε ε 
νκαδνζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα επεηδή εληζρχεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο θη επηθνηλσλίαο, αθνχ θαινχληαη λα 
δηακνξθψζνπλ άπνςε, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ηε κνηξαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, ζεβφκελνη ν έλαο ηελ άπνςε 
ηνπ άιινπ.  

1ε δηδαθηηθή ψξα :  

Δλεκεξψζεθαλ νη καζεηέο φηη ην ζεκεξηλφ κάζεκα απνηειεί κηα κνξθή ζπλεξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ, ελζαξξχλνληάο ηνπο 
λα θάλνπλ ην ίδην κεηαμχ ηνπο. Οη δηδάζθνπζεο κνίξαζαλ αηνκηθφ θχιιν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν έπξεπε ν θάζε καζεηήο λα 
ην παξαδψζεη ζπκπιεξσκέλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο. Σα θχιια 
αμηνιφγεζεο δφζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο γηα λα είλαη μεθάζαξν ζηνπο καζεηέο ηη ζα ηνπο δεηεζεί λα γλσξίδνπλ 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Δπίζεο δφζεθε απφ ηελ αξρή ψζηε λα αμηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία κε ζθνπφ λα 
θξαηά εζηηαζκέλνπο ηνπο καζεηέο ζε απηφ πνπ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Να ζεκεησζεί 
φηη ην θχιιν αμηνιφγεζεο πεξηείρε δηαβαζκηζκέλα ζέκαηα, θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο, γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 
φινη νη καζεηέο.  

Ζ δηδαζθαιία δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ αλάγλσζε θαη κειέηε ηνπ απνζπάζκαηνο «Σν καχξν θχκα» ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 
«πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο», αιιά ζπκπεξηέιαβε θη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα ε 
εθθξαζηηθή αλάγλσζε ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Λ. επνχιβεδα απ‘ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δηάξθεηαο 8  ́ ιεπηψλ, 
ππνζηεξίρηεθε απνηειεζκαηηθά κε ηελ πξνβνιή αγγιηθήο ηαηλίαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κε ειιεληθνχο ππφηηηινπο «Lucky 

and Zorba», δηάξθεηαο 6  ́ιεπηψλ, ζηελ νπνία πξνβάιιεηαη ην αηχρεκα ηεο Κελγθά. Δπηιέρζεθε ε πξνβνιή ηαηλίαο γηα λα 
νπηηθνπνηεζεί ην θείκελν, δηφηη ζηνλ καζεηή κε απηηζκφ ππεξέρεη ε νπηηθν- θηλεηηθή δίνδνο επηθνηλσλίαο έλαληη ηεο 
αθνπζηηθν- γισζζηθήο. Σν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί θαη κε θάπνην ζρεηηθφ νηθνινγηθφ 
ληνθηκαληέξ φπσο πξνηείλεη ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θηλεηνπνηήζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.  

Έπεηηα ζ‘ έλα δηάθαλν δνρείν κε λεξφ, ξίρλνληαο πεηξέιαην (ελαιιαθηηθά καχξν ιάδη), δεκηνπξγήζεθε κία 
πεηξειαηνθειίδα. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο θηεξά ηα έθεξλαλ ζ‘ επαθή κε ην λεξφ θαη ην πεηξέιαην γηα λα 
δηαπηζηψζνπλ κε βησκαηηθφ ηξφπν πφζν δχζθνιν είλαη λα θαζαξηζηεί ην πεηξέιαην απ‘ ηα θηεξά.  Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία, είλαη ζεκαληηθή ε ρξήζε αληηθεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην θείκελν, αθνχ θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

θαη ζπγρξφλσο επηδηψθεηαη ε απφθηεζε ελζπλαίζζεζεο. Με αθνξκή ην πείξακα δηάξθεηαο 7  ́ιεπηψλ έγηλε κία ζπδήηεζε κε 
ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε εζηίαζε ζηε κφιπλζε ησλ ζαιαζζψλ θαη 
ζηελ θαηαζηξνθή θαη εμαθάληζε εηδψλ ηνπ ζαιάζζηνπ θφζκνπ.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε κία ζχληνκε αλάιπζε ηνπ απνζπάζκαηνο 10΄ ιεπηψλ, φπνπ επηζεκάλζεθε ζηνπο καζεηέο ην χθνο, ε 
γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ, ηα εθθξαζηηθά κέζα, νη ηερληθέο αθήγεζεο κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ κέζα απφ ην θείκελν.  

Καηφπηλ, νη θαζεγήηξηεο αλέζεζαλ ζηνπο καζεηέο επξχηεξεο νκαδηθέο εξγαζίεο, επηιέρζεθε ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο 
γηα ηελ πινπνίεζε δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία. Οη καζεηέο 
ρσξίζηεθαλ ζε πέληε νκάδεο απφ ηηο νπνίεο νη ηέζζεξηο απνηεινχληαλ απφ 4 κέιε θαη ε πέκπηε απφ 5 κέιε. Ζ επηινγή ησλ 
κειψλ, αθνχ πξψηα ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θάζε νκάδνο έγηλε ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, ηηο θιίζεηο ησλ καζεηψλ, εηεξνγελείο σο πξνο ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα κε ζθνπφ ηελ αιιεινβνήζεηα γηα 
ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ. Δξγαδφκελνη ζε νκάδεο, αιιειεπηδξνχλ, κεηψλνληαο ηηο αηνκηθέο ηνπο 
δηαθνξέο θη απνδέρνληαη ηηο απφςεηο ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Δληζρχνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπο, πνπ 
αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ν καζεηήο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Έπεηηα ε θάζε νκάδα θιήζεθε λ‘ απνθαζίζεη ην ξφιν πνπ ζα 
αλαιάκβαλε ην θάζε κέινο ηεο, αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα (ζπληνληζηήο- εκςπρσηήο, γξακκαηέαο, εθπξφζσπνο ηχπνπ, 
ρξνλνκέηξεο, κέινο νκάδαο). Οη εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο, 
ην δηαζέζηκν ρξφλν, ηα απαηηνχκελα πιηθά.  

 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
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ειίδα 136 απφ 864 

2ε δηδαθηηθή ψξα:  

Ζ πξψηε θαη ε δεχηεξε νκάδα, 8 θηιαλαγλσζηψλ, αθνχ ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο νδεγίεο δαλείζηεθαλ απφ ηε δεκφζηα 
θεληξηθή βηβιηνζήθε ηεο πεξηνρήο ην κπζηζηφξεκα «Ζ ηζηνξία ηνπ γάηνπ πνπ έκαζε ζ‘ έλα γιάξν λα πεηάεη» ηνπ 

επνχιβεδα, δηάβαζαλ νιφθιεξν ην ινγνηερληθφ έξγν κε ζηφρν λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε (ζηνλ θάζε καζεηή 
αληηζηνηρνχζαλ πεξίπνπ 2 θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ, γηα ηα νπνία ρξεηαδφηαλ ιηγφηεξν απφ 20  ́ ιεπηά κειέηεο). Αθνχ 
νινθιήξσζαλ ηε κειέηε ηνπο ζπλεξγαηηθά νη δχν νκάδεο εηνίκαζαλ κία θνηλή παξνπζίαζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. 
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο. Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε, 
θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ιφγνπ, εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθή ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηε ινγνηερλία. 

Ζ ηξίηε νκάδα, 4 κειψλ αμηνπνηψληαο ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, θιήζεθαλ λα παξάγνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά έλα ζχληνκν 
αθήγεκα έρνληαο σο εξέζηζκα ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα π.ρ. κε ζέκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο δίλνληαο έλα 
άιιν πην αηζηφδνμν ηέινο ζην θείκελν. Με ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν ελεξγά ζην κάζεκα. Μέζσ ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ νη καζεηέο έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηε ζχλζεζε γξαπηνχ ιφγνπ 
κπαίλνληαο ζηε ζέζε ησλ πξσηαγσληζηψλ πνπ βίσζαλ ηα γεγνλφηα. Αλέπηπμαλ ηε θαληαζία ηνπο θαζψο θαη ηηο ζπγγξαθηθέο 
ηνπο δεμηφηεηεο. Καηάθεξαλ λα παξάγνπλ γξαπηφ ιφγν έρνληαο σο πεγή έκπλεπζεο έλα ινγνηερληθφ θείκελν. Δπηπξφζζεηα 
κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαιιηέξγεζαλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε. Οη καζεηέο θιήζεθαλ ζην ηέινο λα παξνπζηάζνπλ 
ζηελ νινκέιεηα ην αθήγεκα πνπ δεκηνχξγεζαλ.  

Ζ ηέηαξηε νκάδα 5 κειψλ αλέιαβε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ απνζπάζκαηνο. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε θαιιηέξγεηα 
δεμηνηήησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαθάιπςαλ ηα ηαιέληα ηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ εηθφλεο απνηππψλνληαο ην κέξνο πνπ 
δηαδξακαηίζηεθε ε ηζηνξία θαη ηνλ ήξσα ζε ζηηγκέο δξάζεο. Μέζσ ηεο ηέρλεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κέζσ ηεο 

δσγξαθηθήο, νπηηθνπνίεζαλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ αθεγήζεθαλ ηνπνζεηψληαο ηηο δσγξαθηέο ζηελ θαηάιιειε ζεηξά. Έπεηηα 
πξνζζέηνληαο ηηο θαηάιιειεο ιεδάληεο δεκηνχξγεζαλ έλα θνιάδ,  ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ηνίρν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. 
Μέζσ ηεο δσγξαθηθήο πξνθιήζεθε ε άκεζε εκπινθή ηνπο. Ζ νπηηθή αθήγεζε ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
εηθφλεο ζηε ζεηξά, πνπ ζα αθεγνχληαη έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ θεηκέλνπ είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο κάζεζεο θαη 
θαηαλφεζεο ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ πξνηείλεηαη γηα καζεηέο ζην θάζκα απηηζκνχ θη φρη κφλν. 

Ζ πέκπηε νκάδα 4 κειψλ αμηνπνίεζε ηηο Σ.Π.Δ. αλαδήηεζε πιεξνθνξίεο απφ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ 
πξνηείλεηαη απφ ην δηαδξαζηηθφ ζρνιηθφ βηβιίν ηνπ καζεηή γηα ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ λα ελεκεξσζνχλ, 
λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο, λα ηηο επεμεξγαζηνχλ θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ρξεζηκνπνηψληαο ην 
ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο ppt. Σν ζεκαηηθφ θέληξν κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ, φπσο αλαθέξεη ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δηαβάδνληαο ην έξγν ησλ νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ, παξνπζίαζαλ ηηο 
θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηελ αλαδήηεζε, κειέηε, επηινγή, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε 
αμηνπνηψληαο ηελ Σ.Π.Δ (Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ θη Δπηθνηλσλίαο), φπσο πξνσζείηαη κέζσ ηνπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ – ΓΔΠΠ θαη ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΑΠ) γηα ηα καζήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ. 
Σέινο εμαζθνχληαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ αθνχ πξέπεη λα εηνηκάζνπλ κία παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπο. ηε 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εθαξκφζηεθε ε αλαθαιππηηθή- δηεξεπλεηηθή κέζνδνο θαηά ην ζηάδην αλαδήηεζεο, 
δηεξεχλεζεο, αμηνιφγεζεο θη επηινγήο πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν. 

Οη εξγαζίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο είραλ σο ζηφρν ηελ εκβάζπλζε θαη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ νη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο, εκςπρψλνπλ ηε ζπλεξγαζία, εκπλένπλ θη 
αλαηξνθνδνηνχλ δηαθξηηηθά κε ππνβνεζεηηθέο εξσηήζεηο-επηζεκάλζεηο, επνπηεχνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηε δηαδηθαζία. 

3ε δηδαθηηθή ψξα:  

χλδεζε κε ην πξνεγνχκελν κάζεκα. Ζ 3ε δηδαθηηθή ψξα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηηο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, 
ζηελ αιιειναμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ αηνκηθψλ θχιισλ εξγαζηψλ. Οη 
εθπαηδεπηηθνί γηα λα εμαθξηβψζνπλ αλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο αμηνινγνχλ αηνκηθά θάζε καζεηή, 
ιακβάλνληαο ππφςε ην αηνκηθφ θχιιν αμηνιφγεζεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκάδα, ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ νκαδηθψλ 
εξγαζηψλ θαζψο θαη ηελ επάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο. 

ηφρνη 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ απνζπάζκαηνο ήηαλ νη καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην πξφβιεκα ηεο κφιπλζεο ησλ ζαιαζζψλ θαη 
λα αλαπηχμνπλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ θαηαλφεζαλ ηελ ελφηεηα ηεο θχζεο θαη 
θνηλσλίαο θαζψο θαη ηεο αιιεινεπίδξαζή ηνπο.  

Γηδαθηηθνί ζηφρνη - Γλσζηηθνί : Οη καζεηέο θαηαλφεζαλ ην ρψξν, ρξφλν, πξφζσπα, ζθεληθφ, βαζηθή πινθή. Έκαζαλ λα 

δηαθξίλνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ αμηνπνίεζε εθθξαζηηθψλ κέζσλ. Παξαθνινχζεζαλ ηε δξάζε ηνπ ήξσα, θαη ηελ εμάξηεζή 
ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ. Δμαζθήζεθαλ ζηε ζπγγξαθή. Καηάθεξαλ λα εληνπίζνπλ ην «πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα» ζην 
θείκελν θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζην νηθνινγηθφ ζχζηεκα. 

πλαηζζεκαηηθνί: Οη καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο κε ηε δηελέξγεηα ηνπ πεηξάκαηνο κε ηηο πεηξειαηνθειίδεο βίσζαλ κέζσ ησλ 
ρεξηψλ ηνπο ηε κφιπλζε θη απηφ ηνπο πξνμέλεζε ζπλαηζζήκαηα ιχπεο. Δπαηζζεηνπνηήζεθαλ ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο 
ζχγρξνλεο δσήο. Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο νκάδαο κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ηεο ηέηαξηεο νκάδαο κέζσ ηεο 
δσγξαθηθήο, αηζζάλζεθαλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. ιεο νη νκάδεο κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαηάθεξαλ λα 
ελδπλακψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο.  
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Κνηλσληθνί: νη νκαδηθέο εξγαζίεο θαιιηέξγεζαλ δεμηφηεηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο.  

Σερλνινγηθνί:Αμηνπνηψληαο ην δηαδίθηπν γηα καζεζηαθνχο ζθνπνχο εμαζθήζεθαλ ζηελ θξηηηθή αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε 
πιεξνθνξηψλ. Γεκηνχξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο παξνπζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο ppt.  

Παηδαγσγηθνί: Μέζσ ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ αλαπηχρζεθε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. πκκεηείραλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ 
καζήκαηνο θαη νη «αδχλακνη» καζεηέο.  Καιιηεξγήζεθε ε εξεπλεηηθή κάζεζε. ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ νη καζεηέο 
κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε 
απέλαληη ζηε ζπγγξαθή. 

Δπέινγνο 

Ζ κέζνδνο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ιεηηνχξγεζε σο πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ. Ο 
καζεηήο κε απηηζκφ, κε ΓΔΠ-Τ, ε αιιφγισζζε καζήηξηα θαη νη ππφινηπνη καζεηέο κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 
δνχιεςαλ νκαδηθά, ζπκκεηείραλ ελεξγεηηθά θη αιιειεπίδξαζαλ κεηαμχ ηνπο. ινη νη καζεηέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ην 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε ζπκπιεξψλεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 
θάλνληαο ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο πην ελδηαθέξνλ. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηνξίζηεθε ζε θαζνδεγεηηθφο, 

δηακεζνιαβεηηθφο θη ελζαξξπληηθφο, ελψ νη καζεηέο θαηείραλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
Γηαπηζηψλνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ην εθπαηδεπηηθνχ πιηθφ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 
ησλ παηδηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη πιηθφ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα 
αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. χκθσλα θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 
ζπλδπάζηεθαλ δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο γλσζηηθέο αλάγθεο θαη ζηα δηαθνξεηηθά 
αηνκηθά ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ ηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ. Ο 
ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο απεπζχλεηαη φρη κφλν ζηνλ καζεηή κε ΓΔΠ-Τ ή απηηζκφ, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο 
ππφινηπνπο καζεηέο. 

Ζ Δηδηθή Αγσγή είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηε ζρνιηθή 
δηαδηθαζία αλεμάξηεηα απφ ηα φπνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη. Με ηελ παξαδνρή φηη φινη καζαίλνπκε απφ φινπο, ε 
ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ µε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία σθειεί φρη µφλν ηα ίδηα ηα παηδηά 
αιιά θη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνχο, παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε, παηδηά κε 
εεα). Σα θπξηφηεξα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ην δηδαθηηθφ ζελάξην είλαη ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ε αλάπηπμε 
ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηνπ απηνζεβαζκνχ αιιά θαη αιιεινζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ηα παηδηά ιφγσ ηεο πην 
ζπρλήο επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 
(Mc Hale & Simeonsson, 1980).  
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Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, (2017) Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ  θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην 

Γπκλάζην γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 

ΠαξΪξηεκα 

Αηνκηθφ Φχιιν Αμηνιφγεζεο 

«Σν καχξν θχκα», Κεέκελα Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο, Α΄ γπκλαζένπ, ρ. Έηνο:  

Ολνκαηεπψλπκν καζεηά: ……………………………………………………….. 

επηκέιεηα:       Θσκφγινπ Διέλε, Κηνπηζνχθε Βαζηιηθή 

1. Να επηιΫμεηε ην ζσζηφ 

Τπφζεζε ηνπ θεηκΫλνπ: 

Έλαο γιάξνο πέθηεη ζε κηα ζαιάζζηα πεηξειαηνθειίδα θαη γεκίδεη ην ζψκα ηνπ πεηξέιαην. Αξρηθά λνκίδεη φηη 
(θνπθΪζεθε /ηπθιψζεθε), αιιά φηαλ θαζαξίδεη ηα κάηηα ηνπ ζην λεξφ θάλνληαο βνπηηέο ζ‘ απηφ, δηαπηζηψλεη φηη βιέπεη 
θαη κεηά πξνζπαζεί λα βξεη (βξψκηθν/ θαζαξφ) λεξφ, θνιπκπψληαο σο ην ηέινο ηεο πεηξειαηνθειίδαο. ηε ζπλέρεηα 
πξνζπαζεί λα (πεηΪμεη/ πεξπαηάζεη) θη έπεηηα απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο ηα (απνηπγρΪλεη/ θαηαθΫξλεη). Διπίδεη φηη νη 
αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ζα ιηψζνπλ ην πεηξέιαην πνπ ην βαξαίλεη, αιιά απηφ δελ γίλεηαη θαη κεηά απφ επίκνλε πξνζπάζεηα θζάλεη 
ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ (Μηραάι /Γεσξγένπ). 

 

2. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελΪ κε ηηο ιΫμεηο πνπ ζαο δέλνληαη: 

(Κελγθά, κέξα, ιηκάλη Ακβνχξγνπ) 

Σφπνο: …………………………………….    ………………………………………… 

Υξφλνο: …………………………………………. 

Πξσηαγσληζηάο: .…………………………….. 

 

3. ΠξνζπΪζεζε λα ζπκπιεξψζεηο ηνλ αθφινπζν πέλαθα: 

Πξνζπάζεζε λα αθεγεζείο κε ιίγα ιφγηα ηελ ππφζεζε 
ηεο ηζηνξίαο κε βάζε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζνπ δίλνληαη : 

 Ση ζπκβαίλεη αξρηθά κε ην γιάξν; 

 Πνηα είλαη ε αξρηθή εληχπσζε πνπ είρε; 

 Ση ζπλεηδεηνπνηεί ζηε ζπλέρεηα; 

 Ση πξνζπαζεί λα θάλεη; 

 Σα θαηαθέξλεη; 

 Πνην είλαη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 

Με πνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο παξνπζηάδεη ν ζπγγξαθέαο 
ηηο πεηξειαηνθειέδεο πνπ κνιχλνπλ ηηο ζάιαζζεο; 

 

Πψο ζχκθσλα κε ην θείκελν, ε ζαιάζζηα 
πεηξειαηνθειίδα νδεγεί ζε αθαληζκφ ηνπο γιάξνπο; 

 

Με πνηνλ ηξφπν πξνζπαζεί λα ζσζεί ε Κελγθά απφ ηνλ 
θίλδπλν πνπ ηελ απεηιεί; 

 

Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ αξραηνειιεληθνχ κχζνπ ηνπ 
Ίθαξνπ; 
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Πνηνο επζχλεηαη γηα ηε κφιπλζε ησλ ζαιαζζψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ Κελγθά; 

 

Ζ Κελγθά θαηαξηέηαη ηνπο αλζξψπνπο, εμαηξεί φκσο 
θάπνηνπο. Πνηνη είλαη απηνί; 

 

Με πνηα πξνζπάζεηα θαηάθεξε ε Κελγθά λα πεηάμεη;  

ην θείκελν ε Κελγθά παξνπζηάδεηαη απφ ην 
ζπγγξαθέα κε αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα . Πψο 

νλνκάδεηαη απηή ε ηερληθή; Να δηθαηνινγήζεηε ην 
ραξαθηεξηζκφ κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

 

Σειηθφ ζπκπέξαζκα:  

 

4. Να ζπκπιεξψζεηο ηα θελΪ: 

Γνκά ηνπ θεηκΫλνπ:  
 α΄ελφη. Ζ Κελγθά… καθξηά απφ ην καχξν θχκα» 
πιαγηφηηηινο:  …………………………………………………………………………. 
β΄ελφη. « Με φινπο ηνπο…απφ ηελ πείλα» 

πιαγηφηηηινο:  …………………………………………………………………………. 
γ΄ελφη. «Μπξνζηά ζηελ…ν Ίθαξνο έπεζε»  
πιαγηφηηηινο:  …………………………………………………………………………. 
δ΄ελφη.  «Ζ Κελγθά ρηχπεζε…λα ηηο θνπλήζεη»  
πιαγηφηηηινο:  …………………………………………………………………………. 
 
5. Να θΪλεηε ηηο παξαθΪησ αληηζηνηρέζεηο: 

Α. 

 Ζ Κελγθά άλνημε ηηο θηεξνχγεο γηα λα πεηάμεη, αιιά 
ην θχκα ήηαλ πην γξήγνξν θαη ηελ πήξε απφ θάησ. 

1. Πξσηνπξφζσπε αθήγεζε 

 Μπνξεί θαη λα ‘ρσ κηα ειπίδα λα βγσ απφ δσ 2. Σξηηνπξφζσπε αθήγεζε 

Β. 

 Σν θεξί ιηψλεη  
 

 

1. παξνκνίσζε 

 αλ θνπθθίδεο ζε γαιάδην χθαζκα 2. κεηαθνξά 

 Ο ήιηνο λα ιηψζεη ηελ θαηάξα 3. θπξηνιεμία 

 Ηζηνξία ηνπ Ηθάξνπ 4. αληκηζκφο (ζχκθσλα κε ηελ νπνία δψα ή θπηά 
εκςπρψλνληαη θη επηζηξαηεχνληαη γηα λα κηιήζνπλ γηα 
ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο θαηαηξχρνπλ) 

 Ο γιάξνο έρεη αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο 5. εγθηβσηηζκφο (Σερληθή ηνπ εγθηβσηηζκνχ: κέζα ζηελ 

ηζηνξία παξεκβάιιεηαη κηα άιιε ηζηνξία) 

Γ.  

 ΚελγθΪ 1. Μηθξφο γιάξνο 

 ΕνξκπΪο 2. Μεηέξα γιάξνο 

 γιαξφπνπιν 3. γάηνο 

Γ.  

 1. ςχρξαηκε 

 ΚελγθΪ 2. καχξνο 

 3. ζαξξαιέα 

 ΕνξκπΪο 4. πειψξηνο 

 5. ρνληξφο 

 6. γελλαία 

 7. κεγαιφθαξδνο 
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Καηλνηφκα δηδαθηηθά παξΫκβαζε γηα ηε κεέσζε ηνπ Ϊγρνπο γηα ηε 

ηαηηζηηθά 

Innovative teaching intervention to reduce anxiety for Statistics 

Καιατηδέδνπ Μαγδαιελά, Παηδαγσγφο (Msc), ΓΠΘ, kalamagda@hotmail.com 

Kalaitzidou Magdalini, Teacher (Msc), DUTH, kalamagda@hotmail.com 

Abstract:  

International literature argues that a student's course in the subject of statistics is influenced by their experiences with the mathematics 

lesson.Thus, the aim of this paper is to design an innovative teaching intervention for students attending a Statistics course which seeks to 

reduce students' anxiety about basic mathematical concepts in order to address their potential bias for the lesson and ultimately understand 

the students' basic statistical concepts.The teaching intervention based on the implementation tutorial math courses with innovative activities 

and support materials for designing mathematical concepts.The results showed that the teaching intervention led students in understanding 

basic mathematical concepts only difficulty with the concept of probability. In conclusion, the creation of positive experiences with 

mathematics helped to reduce students' anxiety about learning statistical concepts and reducing the prejudice they had for this, which 

functioned as self-fulfilling prophecy. 

Key words:Anxiety for Statistics, teaching math, STEM education 

Πεξέιεςε:Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ε πνξεία ελφο θνηηεηή ζην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο επεξεάδεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Έηζη, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο θαηλνηφκνπ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα 

θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ έλα κάζεκα ηαηηζηηθήο, ε νπνία επηδηψθεη ηε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο απέλαληη ζε βαζηθέο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε πηζαλή πξνθαηάιεςε πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηειηθά νη θνηηεηέο 

βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε βαζίδεηαη ζηελ πινπνίεζε θξνληηζηεξηαθψλ καζεκαηηθψλ καζεκάησλ κε θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζην ζρεδηαζκφ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα καζεκαηηθέο έλλνηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

νδήγεζε ηνπο θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε κφλε δπζθνιία ζηελ έλλνηα ησλ πηζαλνηήησλ. πκπεξαζκαηηθ ά, 

ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ κε ηα καζεκαηηθά βνήζεζε ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ 

θαη ζηε κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο πνπ είραλ γηα απηφ, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία.    

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή, δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ, εθπαίδεπζε STEM 

Δηζαγσγά 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπκβεί κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ 

εθκάζεζε ηεο ηαηηζηηθήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. χκθσλα κε ηνπο Onwuegbuzie & 
Wilson (2003), νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξεί λα βηψζνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε εθκάζεζε 
εηζαγσγηθψλ ελλνηψλ ηεο ηαηηζηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, σο απνηέιεζκα ηνπ άγρνπο ηνπο απέλαληη ζηε 
ηαηηζηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ έδεημαλ φηη νη 
θνηηεηέο φρη κφλν θαλεξψλνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο αιιά θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο 
(Γθατληαηδή & Σζηπίδνπ, 2013∙ Γεκεηξηάδνπ & Φσκηάδνπ, 2013∙ Καιατηδίδνπ & Φνπξάθε, 2015). 

Δίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, λα αλαδεηήζεη θαλείο ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ θαη εληζρχνπλ ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή, γηα λα 
επηηεπρζεί θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ θαλεξψζεη φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην 
ζπγθεθξηκέλν άγρνο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ κε ηα Μαζεκαηηθά (Zeidner, 1991). Καηά ζπλέπεηα, δεκηνπξγείηαη έλα 
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άγρνο γηα ηα καζήκαηα ηεο ηαηηζηηθήο πξηλ έξζνπλ νη θνηηεηέο ζε επαθή κε απηά θαη εκθαλίδνπλ κία πξνθαηάιεςε πνπ 

ιεηηνπξγεί ηειηθά σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία (Καιατηδίδνπ & Φνπξάθε, 2015).   

Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηα καζήκαηα ηαηηζηηθήο ζεσξνχληαη απφ ηα πην απαηηεηηθά καζήκαηα γηα 
ηελ απφθηεζε πηπρίνπ απφ θνηηεηέο ΠΣΓΔ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηιεγφκελα καζήκαηα ηαηηζηηθήο είλαη κηθξή 
(Καιατηδίδνπ & Φνπξάθε, 2015), δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ κίαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηε κείσζε 
ηνπ άγρνπο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο απέλαληη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε πηζαλή 
πξνθαηάιεςε πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηειηθά νη θνηηεηέο βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή θαη νη επηζηεκνληθέο 
ζεσξήζεηο πνπ βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Αθνινπζεί, έπεηηα, ε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 
ηελ εθαξκνγή ηεο.  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή 

Πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δείγκαηα θνηηεηψλ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, έδεημαλ πςειά επίπεδα 
άγρνπο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο (Γθατληαηδή & Σζηπίδνπ, 2013∙ 

Γεκεηξηάδνπ & Φσκηάδνπ, 2013∙ Καιατηδίδνπ & Φνπξάθε, 2015). Μάιηζηα, θαηά ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ θάλεθε φηη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ην ηξνθνδνηνχλ είλαη ην άγρνο πνπ 
έρνπλ νη θνηηεηέο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Βξέζεθε φηη ε αληηιακβαλφκελε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ην άγρνο γηα 
ηε ηαηηζηηθή (Rounds & Hendel, 1980). Αλ θαη ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή δηαθέξεη απφ ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά 
(Rounds & Hendel, 1980, Zeidner, 1991), ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη δχν απηέο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη (Onwuegbuzie & 
Daley, 1997). Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη ε ηαηηζηηθή ηαπηίδεηαη κε ηα Μαζεκαηηθά, ρσξίο λα έρνπλ γλψζεηο 
ηεο πξψηεο θαη ηνπο δεκηνπξγείηαη ν θφβνο πνπ ήδε πξνυπάξρεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. Δπίζεο, παξφιν 
πνπ ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη γηα ηε ηαηηζηηθή απνηεινχλ δηαθξηηέο έλλνηεο, θαίλεηαη φηη ζε απηέο εκπιέθνληαη 

«παξφκνηα» ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, ηξφκνπ ή αλεζπρίαο (Cruise & Wilkins, 1980), θαζψο θαη ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ην 
ζψκα θαη ζρεηίδνληαη κε ηα Μαζεκαηηθά (Καιατηδίδνπ & Φνπξάθε, 2015). 

Θεσξεηηθέο βάζεηο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε, πνπ εθαξκφζηεθε ζηε παξνχζα εξγαζία, έρεη θαηλνηφκα ζηνηρεία, θαζψο επηδηψθεη λα πξνζεγγίζεη 
ηηο έλλνηεο κε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη νη θνηηεηέο, φπσο ε πεηξακαηηθή δηδαζθαιία. Ο 
ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζε κία κέζνδν απφ ην ρψξν ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Απηή ε κέζνδνο πξνυπνζέηεη εζηίαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ 
«πειάηε» (πνηνο είλαη θαη ηη αληίιεςε έρεη), δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ θνηηεηή, αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ 
ηνπ θαη ζρεδηαζκφ κηαο ππεξεζίαο πνπ λα θαιχπηεη ή λα ππεξθαιχπηεη ηα «ζέισ» θαη ηηο αλάγθεο ηνπ (Lam & Zhao, 1998). 
Δπεμεγεκαηηθά, ε κέζνδνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο κίαο ππεξεζίαο (Quality Function Deployment- QFD) θαηαγξάθεη 

πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο θαη ηηο κεηαθξάδεη ζε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα παξαρζνχλ (Chan θαη Wu, 
2002). ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαηακεηξνχληαη πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο ηεο, κε ην ζρεδηαζκφ ελφο αθαδεκατθνχ 
καζήκαηνο λα είλαη κηα απφ απηέο (Hwarng & Teo, 2001). 

εκεηψλεηαη φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξέκβαζεο απνηειεί ε δηεμαγσγή ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο γηα ηηο βαζηθέο 
καζεκαηηθέο έλλνηεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο ζπκβαδίδεη σο έλα βαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε STEM 
(Γηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε ηεο Δπηζηήκεο, ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Μεραληθήο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ). Ζ εθπαίδεπζε STEM 
είλαη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο/ θνηηεηέο εμεξεπλνχλ, εθεπξίζθνπλ, αλαθαιχπηνπλ κε ηε ρξήζε 
πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ (PCAST 2016). Δλζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία ζπλδπάδνληαο ηηο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο/ θνηηεηέο λα θάλνπλ λέεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη κεξηθέο 
θνξέο βνεζά ζηε δεκηνπξγία εληειψο λέσλ θιάδσλ. Δπίζεο, πξνσζεί έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ψζηε νη θνηηεηέο λα 
απνθηήζνπλ φρη κφλν δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα, αιιά θαη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ζην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα αμηνπνηήζεθαλ νη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο STEM γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ ζηνραζηηθψλ καζεκαηηθψλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
εληνπίζηεθαλ ζε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sheffield (Mathematics & Statistics Help - MASH, 2016), ζηνλ 
Van de Walle (2005) θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Α‘ Λπθείνπ (Αλδξεαδάθεο, Καηζαξγχξεο, Παπαζηαπξίδεο, Πνιχδνο & 
βέξθνο, 2015).   

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Γείγκα θαη πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο παξέκβαζεο  

Σν δείγκα ηνπ πνζνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 60 θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 
ηνπ ΓΠΘ πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκα ηνπ 4νπ έηνπο Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη δήισζαλ φηη 
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δπζθνιεχνληαη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη εκθάληδαλ άγρνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Δλψ, ηνπ πνηνηηθνχ 

κέξνο απνηέιεζε έλαο θνηηεηήο πνπ δήισζε φηη δπζθνιεχεηαη ζηα καζεκαηηθά, είρε παξαθνινπζήζεη ην θξνληηζηεξηαθφ 
κάζεκα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο θαη είρε κειεηήζεη ηα βνεζεηηθά θχιια. εκεηψλεηαη φηη ν 
θνηηεηήο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ αξθεηά ελεξγφο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε 
κέζσ ηειεθψλνπ κεηά απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, πνπ ήηαλ ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2017. Γεληθά, ε παξέκβαζε δηεμήρζε 
απφ 03/10/2016 έσο 16/03/2017. 

θνπφο θαη εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο αλακέλεηαη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πνπ δήισζαλ φηη δπζθνιεχνληαη ζηα 
καζεκαηηθά λα έρνπλ βειηηψζεη ηηο ζηάζεηο ηνπο σο πξνο απηά θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηε ζηάζε ηνπο γηα ην κάζεκα 
Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ. Αθφκε, αλακέλεηαη νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ ελλνηνινγηθά θαη 
δηαδηθαζηηθά ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ιακβάλεη ππφςε ε παξέκβαζε, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην άγρνο ηνπο γηα ηε 

ηαηηζηηθή, λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ζηνραζηηθψλ καζεκαηηθψλ θαη λα επηηχρνπλ ηειηθά πςειφηεξεο 
επηδφζεηο ζην κάζεκα απφ απηέο πνπ πξνζδνθνχζαλ. 

Μέζνδνο ηεο παξέκβαζεο  

ζνλ αθνξά ηε κέζνδν έξεπλαο ηεο παξέκβαζεο πξφθεηηαη γηα κεηθηή κέζνδν (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή), θαζψο ε ζπιινγή 
ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα θχιια αμηνιφγεζεο (βι. Παξάξηεκα), ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηε κέζνδν ηεο 
ζπλέληεπμεο.   

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ πάλσ ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο 
έλλνηεο πνπ ζπλήζσο δπζθνιεχνπλ ηνπο θνηηεηέο κε καζεκαηηθψλ ηκεκάησλ, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε 
θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηα δεδνκέλα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ θπξίσο επηθξαηνχλ πην παξαδνζηαθέο 
κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Αθφκε, ζηελ παξέκβαζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δεκηνπξγία 
ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα επηπξφζζεηε βνήζεηα ησλ θνηηεηψλ πάλσ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Οη 

καζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ είλαη ε αξηζκεηηθή, ε άιγεβξα, ηα θιάζκαηα, νη δεθαδηθνί αξηζκνί, 
ηα πνζνζηά, ηα κέηξα ζέζεο θαη βαζηθέο έλλνηεο πηζαλνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ηφζν θαηά ηα 
καζήκαηα φζν θαη ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ βαζίδνληαη ζηελ αλαθαιππηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηελ 
πεηξακαηηθή δηδαζθαιία θαη έρνπλ ζηφρν λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο θνηηεηέο. Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ ζε ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο, φπσο ε 
Καλνληθή Καηαλνκή, ψζηε λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ θαη λα 
δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα βειηίσζαλ ηε ζηάζε ηνπο σο πξνο 
απηφ.    

ηάδηα ηεο παξέκβαζεο: 

1. Γλσξηκία κε ηνπο θνηηεηέο 

2. Παξαθνινχζεζε-θαηαγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ηνπο θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο 
ηνπ καζήκαηνο 

3. Πξαγκαηνπνίεζε θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο  

4. πκπιήξσζε θπιιαδίνπ αμηνιφγεζεο 

5. Έιεγρνο ησλ θπιιαδίσλ αμηνιφγεζεο θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  

6. Παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ 

7. Πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα (π.ρ. θαλνληθή θαηαλνκή, 
ζπζρέηηζε), γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο 

8. Γεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο 

9. Αμηνιφγεζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ζπλέληεπμεο κε έλαλ θνηηεηή 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαπηζηψζεηο απφ ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο θαη ηε ζπλέληεπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Αξρηθά, πξνέθπςε φηη νη θνηηεηέο 
δπζθνιεχηεθαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ πηζαλνηήησλ. ηελ εξψηεζε 4 ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο, πνπ αθνξνχζε ηηο 
πηζαλφηεηεο, πέληε θνηηεηέο άθεζαλ ηελ εξψηεζε εληειψο αλαπάληεηε θαη νξηζκέλεο άιιεο απαληήζεθαλ ιαλζαζκέλα (π.ρ. 
θνηηεηήο 24). Μειεηψληαο ηελ απάληεζε ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο κε αξηζκφ 24 παξαηεξήζεθε φηη ν θνηηεηήο απάληεζε 
ζαλ ζσζηφ ηνλ ηχπν κε ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλάςεη (Σχπνο 3) θαη φρη κε ηηο ιηγφηεξεο πνπ δεηνχζε ε εξψηεζε. 
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Δίλαη πνιχ πηζαλφ ν θνηηεηήο λα κελ θαηαλφεζε ηελ έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο σο έλα ζχλνιν κε πηζαλά ελδερφκελα θαη απφ 

ην φιν (ηε κνλάδα) λα αθαηξέζεη ην πνζνζηφ ησλ ππξνηερλεκάησλ πνπ δελ άλαςε.  

Παξάιιεια, φκσο, απφ άιια ζεκεία ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο πξνέθπςαλ θαη ζεηηθά ζηνηρεία σο πξνο ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο, π.ρ. γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ θιαζκάησλ.  
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαηαλφεζεο ηεο απινπνίεζεο θαη ηεο ηζνδπλακίαο ησλ θιαζκάησλ, αιιά θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο 
ηνπο λα αμηνπνηνχληαη ζηελ πξάμε απνηειεί ε απάληεζε ηνπ θχιινπ 34 ζηελ εξψηεζε 5 ζηελ νπνία ν θνηηεηήο γηα λα 
εθηειέζεη ηελ πξάμε (22*6)/4 απινπνίεζε πξψηα κε ηνλ θνηλφ παξάγνληα ην 2 ηνπο αξηζκνχο 6 θαη 4.  

Σέινο, κία αθφκε εξψηεζε πνπ δπζθφιεςε ηνπο θνηηεηέο θαη απαληήζεθε ζηελ πιεηνςεθία ηεο ιαλζαζκέλα ήηαλ ε 14, κε 
κφλν 11 ζσζηέο απαληήζεηο. Ζ εξψηεζε δεηνχζε ε απάληεζε λα εθθξαζηεί θαη ζε ψξεο θαη ζε ιεπηά θαη απφ ηηο 11 

απαληήζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ ζσζηέο κφλν νη δχν ην εμέθξαζαλ θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, ην θχιιν 18 θαη ην 33, νη 
ππφινηπνη απάληεζαλ θπξίσο ζε ψξεο. Πνιινί απφ ηνπο θνηηεηέο βξήθαλ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 
νδεγήζεθαλ ζηε ζσζηή απάληεζε αιιά δελ κπφξεζαλ λα εξκελεχζνπλ ην απνηέιεζκα.  

ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ε γεληθέο γξακκέο θάλεθε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζπκβαδίδνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία (Mathematics 
& Statistics Help - MASH, 2016∙ Van de Walle, 2005), θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ 
καζήκαηνο κέζσ ησλ θπιιαδίσλ αμηνιφγεζεο, αιιά θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θχιισλ γηα ηα 
Μαζεκαηηθά κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο, νη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηαλφεζαλ ηηο έλλνηεο, έθηνο απφ ηελ έλλνηα ηεο 
πηζαλφηεηαο ηελ νπνία ηελ θαηαλφεζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα παξάδεηγκα, παξαηεξείηαη φηη νη 
πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο αληηιήθζεθαλ ηελ έλλνηα ηνπ θιαζκαηηθνχ αξηζκνχ, αιιά θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο απινπνίεζεο ησλ 
θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηηο πξάμεηο κε κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο. Σν παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ κέζα απφ 
ηα θπιιάδηα αμηνιφγεζεο φπνπ αξθεηνί θνηηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ απινπνίεζε ζηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο (22*6)/4, 

δειαδή νη θνηηεηέο έθαλαλ ηελ ζχλδεζε θαη αμηνπνίεζαλ ηελ λέα γλψζε ηνπο, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ν λνπο ηνπο ήηαλ 
ελεξγφο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο (Slavin, 2007). Ζ θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ γλψζεο 
θαίλεηαη θαη κέζα απφ ην κάζεκα ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο φπνπ νη θνηηεηέο ηελ αμηνπνίεζαλ απηνβνχισο γηα λα 
εθηειέζνπλ ηηο πξάμεηο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ζε ηππηθέο ηηκέο. Δπίζεο, γηα ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο εθάξκνζαλ θαη γλψζεηο αξηζκεηηθήο, πνζνζηψλ θαη πηζαλνηήησλ. ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη 
θαλεξή ε ζχλδεζε απηψλ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε ην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο, πξάγκα ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηηο ηδέεο 
πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sheffield (Mathematics & Statistics Help - MASH, 2016). 

Παξάιιεια, κέζα απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε νη θνηηεηέο θαηαλφεζαλ ηα κέηξα ζέζεο. Παξαηεξήζεθε φηη ηα άηνκα πνπ 

είραλ παξαθνινπζήζεη ην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα ζπκκεηείραλ πην ελεξγά ζε ζρεηηθφ κάζεκα ηνπ δηδάζθνληα κε εχινγεο 
απνξίεο ή απαληνχζαλ ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο. Δπνκέλσο, θάλεθε φηη νη παξαπάλσ γλψζεηο είραλ εληαρζεί ζηα ππάξρνληα 
λνεηηθά ζρήκαηα ησλ θνηηεηψλ.  

Αθφκε, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε βνήζεζε ηνπο θνηηεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Γηα 
παξάδεηγκα, ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα θιάζκαηα, ζηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο θαη ζηα πνζνζηά, κέζα απφ ηε κεηαηξνπή ησλ 
δεθαδηθψλ αξηζκψλ ζε θιάζκαηα θαη ζε πνζνζηά θαη ην αληίζηξνθν. εκεηψλεηαη φηη νη θνηηεηέο δήισζαλ φηη παιαηφηεξα 
ζεσξνχζαλ απηέο ηηο έλλνηεο αλεμάξηεηεο νληφηεηεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ζεκεία πνπ δελ θαηαλνήζεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ, φπσο ε 
έλλνηα ησλ πηζαλνηήησλ, ε νπνία δελ θαηαλνήζεθε σο έλα ζχλνιν κε πηζαλά ελδερφκελα. Έηζη, παξφια πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαθαιχπηηθα πεηξάκαηα γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε, ε έλλνηα δελ έγηλε αληηιεπηή ζε βάζνο θαη 
απηφ θαίλεηαη κέζα απφ ηηο απνξίεο ησλ θνηηεηψλ θαη απφ ηα θπιιάδηα αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, ζην ζεκείν απηφ ε 
δηδαθηηθή παξέκβαζε δελ ζπκβαδίδεη κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ πξνηείλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα βαζηά 
θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ πηζαλνηήησλ (Mathematics & Statistics Help - MASH, 2016∙ Van de Walle, 2005). Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη αξθεηνί θνηηεηέο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ παξαπάλσ έλλνηα απφ ην κάζεκα ηεο θαλνληθήο 
θαηαλνκήο, κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα πνζνζηά ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο γηα ηελ 
πηζαλφηεηα έλαο καζεηήο λα εληαρζεί ζε θαζεκία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ (π.ρ. κεηαμχ ησλ ηππηθψλ ηηκψλ +1 θαη -1).   

πκπεξαζκαηηθά, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζε γεληθέο γξακκέο, αληαπνθξίζεθε ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο θαη νη θνηηεηέο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο θαίλεηαη φηη άιιαμαλ ηε ζηάζε ηνπο γηα ην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη θαηαλφεζαλ ηφζν ηηο βαζηθέο 
καζεκαηηθέο έλλνηεο φζν θαη ηηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο. Παξφια απηά, ζεκεηψλεηαη φηη ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο δπζθνιίεο 
ζηελ πινπνίεζε ηεο, φπσο ν εληνπηζκφο θαηλνηφκσλ δξαζηηθνηήησλ γηα θνηηεηέο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο ηεο 
Άιγεβξαο. 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνηείλεηαη ζην κέιινλ λα κειεηεζεί θαη ε ζπζρέηηζε ηεο 
ζηαηηζηηθήο κε άιιεο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζρεηηθά κε 
απηέο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΑ 

 

Mock Paper 

Foundation Programme Maths & Stats 
Γηάξθεηα: 30 Λεπηά 
Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο: 
Απαληήζηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζην δηαζέζηκν ρξφλν, γξάθνληαο ηελ ηειηθή ζαο απάληεζε ζην 
αληίζηνηρν θνπηί.  
Δπίζεο, ζην δηαζέζηκν ρψξν θάησ απφ θάζε εξψηεζε λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
Ζ ρξήζε αξηζκνκεραλήο δελ επηηξέπεηαη. 

 
1. Έλα ηξέλν θεχγεη απφ έλα ζηαζκφ ζηηο 10:42 θαη θάλεη 37 ιεπηά γηα λα θηάζεη ζηνλ επφκελν ζηαζκφ. Ση ψξα ζα θηάζεη ην 
ηξέλν ζην δεχηεξν ζηαζκφ; 
 
2.  Πφζα είλαη ηα 3/5 ησλ 40€; 
 
3. Να ππνινγίζεηε ηελ αθφινπζε πξάμε: 42 + 22 
 

 

4.  

 
ην παξαπάλσ ξαβδφγξακκα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά απνηπρίαο πνπ είραλ δηάθνξνη ηχπνη ππξνηερλεκάησλ. ε θάζε 
ηχπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 100 ππξνηερλήκαηα θαη θάζε ξάβδνο δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππξνηερλεκάησλ πνπ δελ άλαςαλ. 
Πνηνο ηχπνο έρεη ηε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα αλάςεη επηηπρψο;    
 

5. Αλ 4 εηζηηήξηα θνζηίδνπλ 22€. Πφζν ζα θνζηίδνπλ 6 εηζηηήξηα ίδηαο ηηκήο; 

 
 
6. Τπνινγίζηε ηελ αθφινπζε πξάμε: 1/3 + 1/4 
 

 
7. Τπνινγίζηε ηελ αθφινπζε πξάμε: -4 + 3 * 2 

 
 
8. Έλα θαηάζηεκα έρεη εθπηψζεηο. Κάζε κέξα νη ηηκέο κεηψλνληαη θαηά 15% απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. Σελ πξψηε εκέξα 

ησλ εθπηψζεσλ, ε ηηκή ελφο θνκνδίλνπ είλαη 100€. Πφζν ζα θνζηίδεη ην θνκνδίλν ηε δεχηεξε εκέξα; 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12 14

Τφποσ 1

Τφποσ 2

Τφποσ 3

Τφποσ 4

Ποςοςτά αποτυχίασ των πυροτεχνθμάτων
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9. Ζ ζεξκνθξαζία πέθηεη απφ ηνπο + 30 ° C ζηνπο -4 ° C. Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε βαζκνχο 

Κειζίνπ; 
 

 
 

10. Αλ 4x – 2 = 42, πνηα ε ηηκή ηνπ x;  
 

 
 

11. Έλα ηξίγσλν έρεη ζπλνιηθά 180ν κνίξεο. Αλ νη δχν γσλίεο ηνπ έρνπλ 30ν θαη 95ν αληίζηνηρα ε θαζεκία, πφζν ζα είλαη ε 
ηξίηε γσλία; 

 
 

 
12.  Να απινπνηήζεηε ηελ αθφινπζε παξάζηαζε: 5s +2t +2s – t   
 

 
 

13. Σα απνηειέζκαηα κηαο νκάδαο δέθα θνηηεηψλ ζε κία δνθηκαζία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα:  
2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 

Να ππνινγίζεηε ην κέζν βαζκφ ησλ θνηηεηψλ. 
 
 

14. Έλα απηνθίλεην ηαμηδεχεη κε 50 km/ ψξα. Πφζε ψξα ζα θάλεη γηα λα δηαλχζεη κία απφζηαζε 120 km; (Απαληήζηε ζε 

ψξεο θαη ζε ιεπηά) 
 

 
 

15. Να αλαπηχμεηε θαη λα απινπνηήζεηε ηελ αθφινπζε αιγεβξηθή παξάζηαζε: (x – 4)(x + 2) 

 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 147 απφ 864 

Ζ χγρξνλε ΓηΪζηαζε ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ησλ Δλεξγεηηθψλ – 

πκκεηνρηθψλ θαη Οκαδνζπλεξγαηηθψλ Σερληθψλ ΜΪζεζεο ζηελ Σππηθά 

Δθπαέδεπζε 

The Modern Aspect of Constructivism and Active – Participative and 

Group – Cooperative Learning in Formal Education 

ΠΫηξνο Υξάζηνπ, Αξρηηέθησλ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, MSc «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

ηεο Δθπαίδεπζεο» Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Δθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, christouschool@gmail.com 

Petros Christou, Architect, Aristotle University of Thessaloniki, MSc ―Organization and Management of 

Education " ASPAITE, Teacher of Secondary Education, christouschool@gmail.com 

Abstract 

This study aims in an in-depth investigation into the modern aspect of Constructivism in Education. Also, modern techniques, such as active-

participative and group-cooperative, are analyzed. 

For this purpose, reference is made to learning theories and in particular to the theory of Constructivism and its basic principles, where one 

finds the characteristics of active-participative and cooperative learning and teaching. This study highlights the beneficial effects of the use 

of group collaboration and active participative technique as well as the necessity of using these techniques in the contemporary educational 

reality. From the point of educational psychology, the consequences of the practice of these techniques by the teacher and how the cognitive 

and psychological development of the students are shaped. Finally, new researches are being proposed that could be developed in the field of 

collaborative and active - participatory learning by future researchers. 

Key words:Constructivism, active, participativelearning 

Πεξέιεςε 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη κηα εκπεξηζηαησκέλε δηεξεχλεζε ηεο ζχγρξνλεο δηάζηαζεο ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ ζηελ Δθπαίδεπζε. 

Δπίζεο, εμεηάδνληαη νη ζχγρξνλεο ηερληθέο, φπσο είλαη ε ελεξγεηηθή - ζπκκεηνρηθή θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή. 

Γη‘ απηφ ην ζθνπφ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ, 

φπνπ βξίζθεη θαλείο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγεηηθήο - ζπκκεηνρηθήο θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο ηερληθήο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. 

ηελ εξγαζία απηή αλαδεηθλχνληαη ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο ελεξγεηηθήο - 

ζπκκεηνρηθήο ηερληθήο, θαζψο θαη ε αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ησλ ηερληθψλ απηψλ ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηε κεξηά 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο παξνπζηάδνληαη, επίζεο, νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηερληθψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη πψο 

δηακνξθψλεηαη ε γλσζηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Σέινο, πξνηείλνληαη λέεο έξεπλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθπνλεζνχλ  

ζην πεδίν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο θαη ελεξγεηηθήο - ζπκκεηνρηθήο κάζεζεο απφ κειινληηθνχο εξεπλεηέο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Κνλζηξνπθηηβηζκφο, ελεξγεηηθή, ζπκκεηνρηθή ηερληθή 

Δηζαγσγά 

Ο πινχηνο θαη ε πνηθηιία κεζφδσλ, ζεσξηψλ θαη ηερληθψλ κάζεζεο είλαη αδηακθηζβήηεηα έλα πνιχηηκν νπινζηάζην ζηε 
δηάζεζε ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη, φκσο, φιεο απνηειεζκαηηθέο θαη θαξπνθφξεο ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ 
ηνπίν; Οη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη νη εμειίμεηο ζηνλ θφζκν, ηα άικαηα ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (αλάπηπμε ησλ 
ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο) καο πξνζθέξνπλ λέα κέζα δηδαζθαιίαο, 
επηθνηλσλίαο θαη παξνπζίαζεο. Ζ γεσκεηξηθή πξφνδνο ζπληέιεζεο απηψλ ησλ αιιαγψλ αλαγθάδνπλ θαη επηβάιινπλ ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο λα αλαδεηνχλ, λα ζπλζέηνπλ, λα πξνζαξκφδνπλ θαη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηερληθέο δηδαζθαιίαο, πνπ λα 
ζπλδπάδνπλ ηηο πνιχηηκεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία δηαρξνληθά κε ηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Οη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην λα πεηχρεη ηνπο επηκέξνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο ή ελφηεηαο, πξνζπαζψληαο λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα θαιχςεη ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο αλάγθεο ηνπο (Σζηκπνπθιή & Φίιιηπο, 2010). ηε ζχγρξνλε 
επνρή, δηάθνξνη παξάγνληεο ηεο θνηλσλίαο κείσζαλ ζην ειάρηζην ηηο εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο δπλαηφηεηεο 
θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε αγνξά εξγαζίαο ςάρλεη γηα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη 
κεηαμχ ηνπο αξκνληθά. Σα ζηνηρεία απηά έθαλαλ άκεζε ηελ αλάγθε ην ζρνιείν λα θαιχςεη ηελ έιιεηςε θνηλσληθνπνίεζεο. 
Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Μαηζαγγνχξαο, 2000). Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη ε 

mailto:christouschool@gmail.com
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νκαδηθή εξγαζία πάλσ ζε έλα ζέκα, ψζηε λα εληζρχεηαη ε αηνκηθή κάζεζε κε ζπλεξγαζία (γνπξνπνχινπ & Κνπηνπκάλνο, 

2001). 

ε απηφ ην πεδίν, ε ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθψλ - ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ, είλαη φ,ηη 
πην ζχγρξνλν, απνδνηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη πνιπδηάζηαην ππάξρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ ζήκεξα. 

Ζ ζχγρξνλε δηΪζηαζε ηεο ζεσξέαο ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ 

Ο Κνλζηξνπθηηβηζκφο επηθεληξψλεηαη ζηηο αληηιήςεηο, ζθέςεηο θαη ηδέεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε 
ζεκαηνινγία πνπ δηδάζθνληαη. Ζ ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ ζηεξίρζεθε ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο. 
Οη έξεπλεο ηνπ Piaget θαη ηνπ Bachelard επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ηδέεο ησλ παηδαγσγψλ θαη ηηο έξεπλεο ζηελ 
Δθπαίδεπζε (νισκνλίδνπ, 1999). Ο Κνλζηξνπθηηβηζκφο ζεσξεί πσο ε λφεζε είλαη κηα ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία 
δεκηνπξγνχληαη λνήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία απηή βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο γλψζεο έρεη ηηο βάζεηο 
ηεο ζε παιηφηεξεο εκπεηξίεο, ηηο «ζεσξίεο», νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εξκελεπηνχλ γεγνλφηα, θαη ηηο 
νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αμηνπνηεί θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ (Ράπηεο & Ράπηε, 2007). 

Δίλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεηψλ, δηφηη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη κε ηελ ηαπηφρξνλε θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. ην ζεκείν 
απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηνχλ νη έλλνηεο ησλθνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ (Καιιηφγινπ & Βατξακίδνπ, 
2012). 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε νη έλλνηεο ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαζνξίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. 
ηε Λεπθή Βίβιν (1996) γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε, ηνλίδεηαη ε αλάγθε ηνπ ζπλδπαζκνχ βαζηθψλ γλψζεσλ, 
ηερληθψλ γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Απηέο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο νξίδνληαη σο «νη ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ 
ζρέζεσλ, ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε επηδίσμε πνηφηεηαο» (ΔΔΓΔ, 1996:16). 

Δπνκέλσο, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο πξνυπνζέηεη ηελ θνηλσληθφηεηα (ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ζρέζεηο δαζθάινπ θαη 

καζεηψλ θιπ.), ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο (εμαηνκηθεπκέλε, ζπλεξγαηηθή θιπ.), ηελ χπαξμε ζθνπψλ 
θαη ζηφρσλ θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζή ηεο (Μαηζαγγνχξαο 1996:7; Καιιηφγινπ & Βατξακίδνπ, 2012). 

Δλεξγεηηθά - ζπκκεηνρηθά κΪζεζε ζηε χγρξνλε Δθπαέδεπζε 

εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε απνηειεί ε ρξήζε ελεξγεηηθψλ - 

ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζρεηίδνληαηάκεζα κε ηε βαζηθή αξρή κάζεζεο, ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία νη καζεηέο καζαίλνπλ ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηεξίδεηαη ζε 
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε δηδαζθφλησλ – δηδαζθνκέλσλ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ 
δηδαζθνκέλσλ θαη ηνπο βνεζνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, λα βξίζθνπλ ιχζεη, θαη λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ 
πξάμε. Οη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 
καζεηψλ, θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο (Ησάλλνπ & Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). 

Ζ ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθάο κΪζεζεο 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο θαηά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη ε αληίιεςε φισλ ησλ κειψλ ηεο φηη αλήθνπλ ζε 
απηήλ θαη απνδέρνληαη ηνπο θαλφλεο ηεο. Σα κέιε ηεο νκάδαο αιιεινεμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο θαη θαιχπηνπλ αλάγθεο θαη 
επηζπκίεο κέζα απφ απηήλ. Οη ζηφρνη θαη νη ηδέεο ηνπο είλαη θνηλέο. Ζ νκάδα έρεη θαλφλεο θαη ηεξαξρίεο, θαζψο δεκηνπξγεί 
ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, βειηηψλνληαο ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη αλαπηχζζνληαο ζρέζεηο 

θηιίαο θαη αιιεινεθηίκεζε (Οηθνλφκνπ, 2014). 

Ο άλζξσπνο σο «θνηλσληθφλ νλ» ληψζεη ηελ αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο. Ζ 
νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζε απηή ηελ αλάγθε, ηελ νπνία αμηνπνηεί γηα λα πεηχρεη ηνπο παηδαγσγηθνχο ηεο 
ζθνπνχο θαη καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Σν άηνκν νινθιεξψλεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο 
κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Ζ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο βίσζεο 
θνηλσληθψλ γεγνλφησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ καζεηψλ (Γεξβίζεο, 1998; Οηθνλφκνπ, 2014). 

Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαηέιεμε ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή κέζα απφ ηε ζχκπξαμε αξθεηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ 
κάζεζεο θαη κεζφδσλ. Ζ ζρνιή ηνπ Dewey θαη ησλ άιισλ επηζηεκφλσλ ηεο Νέαο Αγσγήο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ, γηαηί θπξίσο βνεζνχζε ζην λα θνηλσληθνπνηεζεί ην θάζε άηνκν θαη, 
δεχηεξνλ, γηαηί πξνζέθεξε ζπλζήθεο βησκαηηθήο κάζεζεο, γηα ηελ νπνία πίζηεπαλ φηη είλαη ε κφλε αμηφινγε κνξθή κάζεζεο 
(Μαηζαγγνχξαο, 2000). 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αλαπηπρηεί ν καζεηήο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν είλαη ην ζχγρξνλν νκαδνζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα 
δηδαζθαιίαο. Οη ςπρνθνηλσληνιφγνη επηζεκαίλνπλ φηη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 2000). Ζ ζχγρξνλε ςπρνινγία ζπληζηά θαη ζηεξίδεη γηα πνιινχο ιφγνπο ηελ 
νκαδνζπλεξγαηηθή νξγάλσζε θαη δηδαζθαιία, νη ζπνπδαηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ ηε ζπκβνιή ηεο ζηε κάζεζε θαη 
ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ αηνκηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή πεξλάεη κέζα απφ ηελ νκάδα θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 
ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν (Bertrand 1994: 57,71). ιεο νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο πξνζέθεξαλ 
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επηζηεκνληθή ζηήξημε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ζπλέβαιαλ ζηελ εδξαίσζή ηεο (Μαηζαγγνχξαο, 2000; 

Οηθνλφκνπ, 2014). 

ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη γλσζηφ πσο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ε δνπιεηά ζε νκάδεο κεηαμχ 
ησλ καζεηψλ. Μέζα ζε απηφ εκπεξηέρεηαη ε βαζηθή ηδέα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε 
ζπλεξγαηηθή κάζεζε κπνξεί λα αθνξά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δαζθάινπ – καζεηή είηε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ κηαο νκάδαο 
καζεηψλ (Υαηδεγεσξγίνπ, 2004: 415). Απφ έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ νκαδηθή εξγαζία πξνέθπςε φηη ε 
εξγαζία ζε νκάδεο ζπλεηζθέξεη πνιιαπιά ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη επηδξά νπζηαζηηθά ζηελ πνηφηεηα ησλ 
γλψζεσλ πνπ απνθηνχληαη (Υξπζαθίδεο, 2006: 69). 

Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιιηέξγεηα ελφο επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο αλάκεζα ζηελ νκάδα, έηζη ψζηε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

αληηιεθζνχλ ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ ππφινηπσλ κειψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο 
ζεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζπλχπαξμεο ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ ηειεπηαίσλ κεηαμχ ηνπο. Σα 
παξαπάλσ δξνπλ ζεηηθά γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη αλαβαζκίδνπλ ηελ εμέιημε 
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ (Friedrich, 2000: 24-25; Παπαιεμαλδξή & Φηιίππνπ, 2011). Μέζα ζε κηθξέο θαη 
επέιηθηεο νκάδεο, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ, λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηδέεο θαη λα ζπγθξνπζηνχλ (Ράπηεο 
& Ράπηε, 2004: 158). Ζ ζπιινγηθή ζρνιηθή ηάμε είλαη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα λα αλαπηπρζνχλ ηα παηδηά. ηε 
ζπιινγηθή ηάμε δελ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ν δηδάζθσλ, αιιά ιακβάλνπλ κέξνο θαη ηα παηδηά, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο (Μαηζαγγνχξαο, 1999:234). 

Ζ ζπκβνιή ηεο νκάδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζηε κάζεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ε νκάδα απνηειεί γηα ην 

ζρνιείν θνξέα αγσγήο. Ζ ζπκκεηνρή ζε νκάδεο έρεη θαηαιπηηθή ζεκαζία γηα ηε κάζεζε, θαζψο κέζα απφ ηηο 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη απμάλνληαη νη επθαηξίεο γηα ζπδήηεζε, δηαθσλία, ιήςε απφθαζεο αιιά θαη 
πινπνίεζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ. Σα απνηειέζκαηα φισλ απηψλ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ εθπαηδεπηηθήο άπνςεο, 
θαζψο νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο γηα πξσηνβνπιία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη κάζεζε 
(Γεξκαλφο, 2002: 154). 

πλεξγαδφκελνη ζε νκάδεο, νη καζεηέο εθηηκνχλ ηε ζπκβνιή ησλ άιισλ κειψλ θαη αξρίδνπλ λα απνδέρνληαη ηελ 
ηδηαηηεξφηεηα ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Δπίζεο, θαιιηεξγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο 
βαζηθέο δεμηφηεηέο ηνπο, φπσο ε επηθνηλσλία θαη ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Δπίζεο, αλαπηχζζνληαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ καδί ηηο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα (Κνπηζειίλε & 
Θενθηιίδεο, 2002: 118). 

Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθά κΪζεζε 

Ο ζχγρξνλνο παηδαγσγφο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη ηελ ηάμε ηνπ, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα είλαη 
ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζεκεξηλή αιιά θαη ηε κειινληηθή θνηλσλία, φπνπ ε επηθνηλσλία θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε 
(Μηραινπνχινπ, 2009: 72). Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 
ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπ, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ρεηξαγψγεζήο ηνπο ή ηεο 
απηνλνκίαο ηνπο (Μνπκνπιίδνπ & Ρεθαιίδνπ, 2010: 17). 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη, θαζψο πξέπεη λα εκπλεχζεη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα παηδηά, λα δεκηνπξγήζεη ηελ 
νκάδα θαη λα ηελ ελδπλακψζεη. Ο ίδηνο κέζα ζε κία επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία φρη κφλν δελ ππνβαζκίδεηαη αιιά, 
απελαληίαο, αλαβαζκίδεηαη θαη ζίγνπξα δηαθνξνπνηείηαη. Απηφ, γηαηί δελ είλαη ν κνλαδηθφο κεηαθνξέαο γλψζεσλ θαη ηδεψλ, 
φπσο ζπκβαίλεη ζε έλα παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ ζρνιείν. Αληηζέησο, ζπκκεηέρεη σο ζχκβνπινο θαη ζπληνληζηήο 

(Υξπζαθίδεο, 2006: 80). 

H ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο. ηελ αλάπηπμε ινγηθήο ζθέςεο 
κε ηε γισζζηθή επηθνηλσλία βνεζά ε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. ε κηα νκηιία, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξαζέζνπλ ηηο 
ηδέεο ηνπο κε ζαθήλεηα, έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ. Αθφκε, ηα 
πξνβιήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ ζε κηα νκάδα πξέπεη λα ιπζνχλ απφ θνηλνχ (Mercer, 2000: 126-127). 

Θεκειηψδεο αξρή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ινηπφλ, είλαη ε αιιειεπηθνηλσλία. ην πιαίζην απηήο, ην θάζε κέινο ηεο 
νκάδαο είλαη ππεχζπλν θαη γηα ην άιιν, αιιεινβνεζνχληαη, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ην έλα ζην άιιν αιιεινηξνθνδφηεζε 
γηα ηελ απφδνζή ηνπο (Κφθθνηα, 2002: 255). 

πδάηεζε – πκπεξΪζκαηα 

πσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο εξγαζίαο απηήο, νη ελεξγεηηθέο - ζπκκεηνρηθέο θαη νη νκαδνζπλεξγαηηθέο ηερληθέο έρνπλ 
ζαλ ππφβαζξν ηε ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ. Δπίζεο, εμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα θαη νη ζπλέπεηεο ησλ εθαξκνγψλ 

απηψλ ζηε ζχγρξνλε Δθπαίδεπζε, είλαη θαλεξή ε εγθπξφηεηα θαη ε εγθαηξφηεηά ηνπο. Ο θνλζηξνπθηηβηζηήο εθπαηδεπηηθφο 
θαηαθέξλεη λα ζπγθεξάζεη ηελ θιαζζηθή θαη δηαρξνληθή ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ κε ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο 
εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. 

Με ηε ζχγρξνλε κάζεζε θαη ηηο κεζφδνπο ηεο αζρνινχληαη πνιινί επηζηεκνληθνί θιάδνη, φπσο  ε ςπρνινγία θαη ε 
παηδαγσγηθή. Ζ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία είλαη κηα ζχγρξνλε εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο κάζεζεο. 

Οη ελεξγεηηθέο - ζπκκεηνρηθέο θαη νη νκαδνζπλεξγαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πεηχρεη ηνπο 
ζηφρνπο ηνπ, ελεξγνπνηψληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθέο απηέο ηερληθέο έρνπλ 
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ζπγθεθξηκέλν ςπρνινγηθφ ππφβαζξν πνπ ηηο ζηεξίδνπλ. Σν ςπρνινγηθφ ππφβαζξν είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηηο ζπλέπεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ. ηελ εμέιημή ηεο ε εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία ζην κέιινλ είλαη ζίγνπξν πσο ζα καο δψζεη λέεο 
πξνζεγγίζεηο, λέεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. 

ΠξνηΪζεηο 

Έρεη ελδηαθέξνλ λα ζηξέςεη θαλείο ηελ έξεπλα ζηνπο λένπο ηξφπνπο θαη λέεο κεζφδνπο κάζεζεο ζην κέιινλ, πάληα 

αμηνπνηψληαο ηηο πνιχηηκεο ξίδεο ησλ πξνγελέζηεξσλ ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ κάζεζεο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην παξειζφλ. 

Πξψηε πξφηαζε 

Ήδε αλαπηχζζνληαη θαη εθαξκφδνληαη κέζνδνη θαη ηερληθέο κάζεζεο ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, πνπ αμηνπνηνχλ ηνλ 
αλεμάληιεην ρψξν ηεο Σέρλεο. Οη ξφινη πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ελαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο νη καζεηέο, νη δηάινγνη ζηε 
ρξήζε ηεο γιψζζαο, ε παξνπζίαζε εξγαζηψλ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή αληίιεςε ηεο κάζεζεο, αληινχλ ηερληθέο απφ ην ρψξν 
ηνπ ζεάηξνπ. Οη Δηθαζηηθέο Σέρλεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα ζηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 
ςπρνινγία, απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν ζηε κεζνδνινγία ηεο κάζεζεο (π.ρ. αλάιπζε, παξνπζίαζε ησλ έξγσλ δσγξαθηθήο 
ζπλδένληάο ηα κε ην αληηθείκελν ηνπ γλσζηηθνχ καζήκαηνο). εκαληηθνί θαιιηηέρλεο, πνπ κε ηα έξγα ηνπο δεκηνχξγεζαλ 
ξεχκαηα, ζρνιέο, γξάθνληαο ηελ παγθφζκηα ηζηνξία ηεο Σέρλεο, έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηε 
ζπκπεξηθνξά θαη ηε ςπρνζχλζεζε ησλ αλζξψπσλ, αιιάδνληαο νπηηθή γηα ηε ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ απφ ην άηνκν. 

Ο κειινληηθφο εξεπλεηήο ζα κπνξνχζε λα επεθηείλεη ηηο καζεζηαθέο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηψληαο θαη άιιεο κνξθέο Σέρλεο 
φπσο κνπζηθή, ρνξφ, θηλεκαηνγξάθν, αξρηηεθηνληθή θαη άιιεο. 

Γεχηεξε πξφηαζε 

Ο ρψξνο ηνπ Αζιεηηζκνχ είλαη, επίζεο, έλα πξνζνδνθφξν πεδίν κειινληηθήο δηεξεχλεζεο γηα εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη 
ηερληθέο. Σα ηδαληθά ηνπ Οιπκπηζκνχ, απφ ηελ αξραία Διιάδα κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή, είλαη επίθαηξα φζν πνηέ. Οη αμίεο 
ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο ησλ αζιεκάησλ, νη ηερληθέο ζεσξίεο ηεο πξνπνλεηηθήο ηέρλεο κε ηζηνξηθφ θαη ςπρνινγηθφ 
ππφβαζξν, νη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο δηεζλνχο επηπέδνπ (παλεπξσπατθά, παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα, Οιπκπηαθνί αγψλεο), 
ηα πξνεγκέλα ππεξζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνβνιή θαη αλακεηάδνζε. 

ια απηά είλαη πνιχηηκν πιηθφ, πάλσ ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εξγαζηεί ε επηζηήκε ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο. Καη 
ζην ρψξν ησλ Σερλψλ θαη ζην ρψξν ηνπ Αζιεηηζκνχ, νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη ελεξγεηηθέο - ζπκκεηνρηθέο πξαθηηθέο (ππφ ηε 

ζεψξεζε ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ) βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ςπρνινγηθνχ ππφβαζξνπ ησλ ρψξσλ απηψλ. Τπφ απηήλ ηελ 
νπηηθή ζα είρε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ λα ζπλδεζνχλ νη ρψξνη ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ κε ηελ εθπαηδεπηηθή 
ςπρνινγία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ γηα κειινληηθή έξεπλα. 

Μάζεζε, δηδαζθαιία, κεζνδηθφηεηα, ηερληθή, νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, κλήκε, θαληαζία, είλαη 
έλλνηεο απφ ην ρψξν ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ. Αθξηβψο ηηο ίδηεο έλλνηεο ζπλαληάκε θαη ζηηο αξρέο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 
Φπρνινγίαο, ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Ζ ζχλδεζε ησλ ρψξσλ απηψλ είλαη θαλεξή κε γπκλφ νθζαικφ θαη 
επηδέρεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απφ ην αλήζπρν πλεχκα ηνπ εξεπλεηή ηνπ κέιινληνο. 
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Ζ αμηνπνέεζε κηαο εθπαηδεπηηθάο πξνζΫγγηζεο ζηελ Σππηθά Δθπαέδεπζε  

Utilizing an educational approach to Formal Education 

Καξνιέδνπ σηεξέα, M.Sc., M.A. Φηιφινγνο – Θενιφγνο, Τπεχζπλε πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Νέσλ 

Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο, karolidou.sot@gmail.com 

Sotiria Karolidou,M.Sc., M.A. Philologist – Theologian, Head of Youth Advisory Center Directorate of 

Secondary Education Kilkis, karolidou.sot@gmail.com 

Abstract: 

The catalytic changes that have taken place in recent years in areas of intellectual progress, technological development, dissemination of 

information and the prevalence of digital communication have made it essential to modify and redefine traditional structures in order to 

harmonize the individual and society with new developments in order to benefit from sustained growth. This context of wider social change 

has directly and catalytically influenced education, which, in order to bring it into line with new facts, has recognized that formal education is 

only a piece and, at times, not the most vital of the knowledge acquisition process. It is accepted that lifelong non-formal and informal 

education is required to give people from the young age the necessary skills to feel active and productive in the conditions of rapid social 

developments and the fluidity of social relations. It is easy to see that non-formal learning, using modern methods and learning techniques, 

best embodies the precept of lifelong learning to eliminate almost all factors (age-economic-psychological, etc.) that exclude individuals 

from the cognitive process 

Keywords:Education, Formal and Non-Formal Education, Process Model, Learning with "meaning" 

Πεξέιεςε: 

Οη θαηαιπηηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηελ πλεπκαηηθή πξφνδν, ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, 

ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο επέβαιαλ νπζηαζηηθά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ παξαδνζηαθψλ δνκψλ κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο κε ηηο λέεο εμειίμεηο, ψζηε λα πξνθχςεη 

φθεινο  απφ ηε ζπληεινχκελε αλάπηπμε. Σν πιαίζην απηφ ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο αιιαγήο επεξέαζε άκεζα θαη θαηαιπηηθά ηελ παηδεία, 

πνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηα λέα δεδνκέλα, αλαγλψξηζε φηη ε ηππηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κφλν έλα θνκκάηη θαη ελίνηε φρη ην  

πην δσηηθφ, ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο γλψζεσλ. Απνδέρηεθε φηη ε δηα βίνπ κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα πξνζδψζεη  ζηα 

άηνκα απφ ηε λεαξή ειηθία ηα εθφδηα εθείλα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ληψζνπλ ελεξγά θαη παξαγσγηθά ππφ ηηο ζπλζήθεο ησλ ξαγδαίσλ  

θνηλσληθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ζχγρξνλψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κάζεζεο, ελζαξθψλεη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην πξφζηαγκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα 

θαηάξγεζε φισλ ζρεδφλ ησλ παξαγφλησλ (ειηθηαθψλ - νηθνλνκηθψλ - ςπρνινγηθψλ θ.α.) πνπ απνθιείνπλ ηα άηνκα απφ ηελ γλσζηηθή 

δηαδηθαζία  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Παηδεία, Σππηθή θαη Με Σππηθή Δθπαίδεπζε, Μνληέιν δηαδηθαζίαο, Μάζεζε κε «λφεκα».  

Α. Δηζαγσγά  

Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (Γηεζλήο Υάξηα ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ) ην 1948, 

απνηειεί ηε λνκνζεηηθή απνηχπσζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ έρεη ην άηνκν ζηελ παηδεία θαη ην χληαγκα ηεο Διιάδαο, ην νπνίν 
ην 1975 θαηνρπξψλεη ηελ παηδεία σο αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ δηθαίσκα (Υξπζφγνλνο, 2002). Δθηφο απφ ηε ζπληαγκαηηθή, ε 
παηδεία απνιακβάλεη θαη Γηεζλή θαηνρχξσζε ήδε απφ ην 1948, φηαλ ζηελ «Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα 
Γηθαηψκαηα» (Universal declaration of human rights – UDHR) ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηα άξζξα 26 
(παξάγξαθνη 1-3) θαη 27 (παξάγξαθνη 1,2), αλαθεξχρζεθε ην δηθαίσκα θάζε παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
δηθαίσκα φισλ γηα εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιηζκέλε  «λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο 
θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ» (άξζξν 26, παξάγξαθνο 
2). Ζ θάιπςε ησλ βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, ησλ λέσλ θαη ησλ ελειίθσλ, πηνζεηείηαη κε ηελ απνδνρή 
ηεο «Παγθφζκηαο Γηαθήξπμεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα φινπο» (World declaration on education for All) ην 1990. 

Ζ αλάγθε γηα ηελ θαζνιηθή πξνζθνξά ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζεθηηθά επηιεγκέλε εθαξκνγή ηεο κε ηελ 
θαηάιιειε γηα θάζε άηνκν κέζνδν, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν επηηπρίαο φρη κφλν γηα ηε κεηάδνζε επηιεγκέλσλ γλψζεσλ 
αιιά θαη θνηλσληθψλ, εζηθψλ, αηζζεηηθψλ, θηινζνθηθψλ αμηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πγηή θνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθή 
ελζσκάησζε ηνπ αηφκνπ, ζην πιαίζην θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο νιφπιεπξεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.   
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Β. Απνζαθάληζε ησλ ελλνηψλ Σππηθά θαη Με Σππηθά Δθπαέδεπζε 

Ζ ιέμε «παηδεία» είλαη παξάγσγν ηνπ αξραίνπ ξήκαηνο «παηδεχσ» πνπ ζεκαίλεη εθπαηδεχσ, δηδάζθσ, κνξθψλσ, αλαηξέθσ  
θαη σο ζπλψλπκφ ηνπ δίλεηαη ην ξήκα «παηδαγσγψ» (Γεσξγνπαπαδάθνο, 1964). Ζ εθπαίδεπζε, κε ηε ζηελή ηεο ζεκαζία θαη 
φπσο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηελ επηζηήκε ηεο παηδαγσγηθήο, ζεκαίλεη «ηε ζπζηεκαηηθή θαη ηελ νξγαλσκέλε 
δηαδηθαζία ηεο αγσγήο θαη ηεο κάζεζεο, πνπ αθελφο πξνγξακκαηίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα, 

δεκφζην ή ηδησηηθφ  αθεηέξνπ πινπνηείηαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο» (Ξσρέιιεο, 2015). Ο φξνο «εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα» 
ρξεζηκνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηα δηάθνξα επίπεδα θαη ηχπνπο ηεο Σππηθήο εθπαίδεπζεο (πξσηνβάζκηα, 
δεπηεξνβάζκηα, κεηα-δεπηεξνβάζκηα, γεληθή θαη εμεηδηθεπκέλε), θαζψο θαη ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα, δηαδηθαζίεο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πνπ δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζην πιαίζην ηεο Σππηθήο εθπαίδεπζεο (formal Learning) (Coombs, 
1968).   

ηε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ν. 3879/10 (ΦΔΚ 163Α/21-9-10, άξζξν 2, παξάγξαθνο 2), ζρεηηθά κε ηε δηά βίνπ 
κάζεζε, νξίδεηαη φηη «ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νδεγεί ζηελ 
απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη απνηειεί κέξνο ηεο 

δηαβαζκηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο θιίκαθαο». ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη θαη ε γεληθή ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 
Δλψ ζηελ παξάγξαθν ηέζζεξα (4) δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο Με ηππηθήο εθπαίδεπζεο (non formal Learning), «ε νπνία 
παξέρεηαη ζε νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 
απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηε 
ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ». πλνπηηθά θαη θαιχπηνληαο κεγάιεο νκάδεο 
ζηφρνπ, ε Με Σππηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαηψλ θαη αγξνηψλ, ηα πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνχ, 
ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή θαη ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε, ηα πξνγξάκκαηα γηα κε παξαδνζηαθνχο θνηηεηέο ζηα παλεπηζηήκηα, 
ηα πξνγξάκκαηα αλαλέσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα λένπο (Coombs, 1968:9). Απφ ηα 

παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα θαη ε παξαδνρή φηη εμηζψλεηαη ε εθπαίδεπζε κε ηε κάζεζε, αλεμάξηεηα απφ ην πνχ, 
πψο θαη πφηε ε κάζεζε ζπκβαίλεη.  

Καη νη δχν ηχπνη εθπαίδεπζεο - Σππηθή θαη Με Σππηθή - κνηάδνπλ ζηελ παηδαγσγηθή θφξκα θαη ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, 
(Coombs, 1968), αλ θαη δηαθέξνπλ μεθάζαξα ζηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ζπρλά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, αιιά θαη 
ζηηο νκάδεο πνπ αθνξνχλ. Πάλησο, θαιφ είλαη λα απνζαθεληζηεί φηη δελ ππάξρεη επδηάθξηηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ 
Σππηθήο θαη Με Σππηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνο επίξξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο απηήο πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα πνπ 
ζπλδπάδνπλ βαζηθά ζηνηρεία θαη ησλ δχν ηχπσλ εθπαίδεπζεο. Αξρέο θαη αμηψκαηα απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο κπνξνχλ 
νπζηαζηηθά λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε καζεζηαθή θαηάζηαζε. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα 

επηιέγεη θάζε θνξά ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο εθείλεο, πνπ είλαη πξνζθνξφηεξεο, αλάινγα κε ηνπο/ηηο 
καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, λα εθαξκφδεη ζεσξεηηθά δεδνκέλα θαη λα πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ/ηεο 
ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Καξνιίδνπ, 2016 α). Ζ εξγαζία κπνξεί λα πεξηέρεη δηάθνξεο ελφηεηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην 
πεξηερφκελφ ηεο, φπσο Μεζνδνινγία, Έξεπλα, Απνηειέζκαηα, Αλάιπζε θ.α..  

Γ. Σν ΜνληΫιν Γηαδηθαζέαο ζηε ΜΪζεζε Β2. πκπεξΪζκαηα 

Ο Dewey ην 1987 ππνζηήξηδε πσο ε «εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή σο ζπλερήο αλαθαηαζθεπή ηεο εκπεηξίαο», ε 
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη δηα κέζνπ ηεο «θηλεηνπνίεζεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ παηδηνχ, θαη  ́εληνιή ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ 
ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη» (Newby, Stepich, Lehman & Russel, 2009: 43-44), ππνδειψλνληαο ηελ ππνρψξεζε ηνπ ζπκπεξηθνξη-
ζκνχ θαη ηελ ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ/θνλζηξνπθηηβηζκνχ (construct: νηθνδνκψ) (Φινπξήο, 1983).  Οη 
θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο ζεσξνχλ ηε κάζεζε σο «θαηαζθεπή», ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 
αιιειεπίδξαζεο ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ δνκψλ ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη 
ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή – αλάκεημε ηνπ αηφκνπ ζην πιαίζην ηεο ακθίδξνκεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαιφγνπ (Altrichter & 

Elliot, 2000). 

Ζ δξάζε θαη ε αιιειφδξαζε ζηελ ηάμε είλαη ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη σο 
ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 εκθαλίδεηαη ην κνληέιν δηαδηθαζίαο, πνπ εηζεγήζεθε ν Stenhouse (Καηζαξνχ, 
1997), πνπ πξνηείλεη «λα αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ αλζξψπηλσλ δξάζεσλ θαη 
ηεο αληηθαηηθφηεηαο ησλ δεηεκάησλ, πνπ απηέο πξνθαινχλ, θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο αμίεο καο» (Stenhouse, 1975: 93). Οη 
βαζηθέο θαη επηζηεκνληθά ζεκειησκέλεο αξρέο πνπ πιαηζηψλνπλ ην κνληέιν δηαδηθαζίαο, αλαδεηθλχνληαο ηνλ πξαθηηθφ ηνπ 
ξφιν, είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο: 

- Οη επηδησθφκελεο ζρνιηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ρξεηάδεηαη λα ζπλδένληαη κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπο (Σζάθνο, 

2004). 

- Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δελ πξνθαζνξίδεηαη θαη δελ είλαη αλακελφκελε (Σζάθνο, 2004). 

- Γεκηνπξγνχληαη φξνη γηα εκπεηξίεο κάζεζεο (κεηαγλψζε) (Giroux, 1998). 

- ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηδέα ηεο δξάζεο (Giroux, 1998). 

- Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δηδαθηηθήο νξγάλσζεο κέζσ θπξίσο ησλ ελλνηψλ-θιεηδηψλ (Σζάθνο, 2004). 

Καηά ζπλέπεηα, ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο - δηδάζθνληεο/νπζεο θαη καζεηέο/ηξηεο - λα 
αληηκεησπίζνπλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ, φρη σο γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ απιψο πξέπεη λα αλαπαξάγνπλ, αιιά σο έλαπζκα 
πξνβιεκαηηζκνχ πνπ ζα βνεζήζεη ην άηνκν λα αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο θαη επάξθεηεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη 
θξηηηθά θαη ελζπλείδεηα «ηψξα» αιιά θαη ζην «κέιινλ» (Μαξµαξηλφο, 2000).   ια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ πεξίηξαλα 
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φηη ην ζρνιείν είλαη θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλαο λεπξαιγηθφο ζεζκφο ηεο θνηλσλίαο πνπ κεηαδίδεη γλψζε, 

δηακνξθψλεη ηνλ θνηλφ λνπ θαη νηθνδνκεί ηδενινγία, δηακνξθψλεη ζηάζεηο δσήο θαη κάζεζεο. Ζ θνηλσληθή έληαμε απνηειεί 
πξνυπφζεζε θαη βαζηθφ δείθηε αλαβάζκηζεο ηεο πνηνηηθήο ζηάζκεο ηεο παξαγφκελεο κάζεζεο, ε νπνία απαηηεί ξηδηθή 
αλακφξθσζε, ηφζν ζπζηεκηθή, φζν θαη θνπιηνχξαο (Καξνιίδνπ, 2016β).  

Γ. Μαζεζηαθά δηαδηθαζέα κε «Νφεκα» θαη πλαηζζεκαηηθά Ννεκνζχλε  

Ζ νηθνδφκεζε κάζεζεο κε «λφεκα», βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Ausebel, ν νπνίνο ππνγξακκίδεη φηη ε 
γλψζε «ζπκβαίλεη», φηαλ νη καζεηέο/ηξηεο θαηαθέξνπλ λα ζπλδέζνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο κε ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο (Bigge, 1986). Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πηνζεηνχληαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 
πνπ δελ αξθνχληαη ζην λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ή λα πεξηνξηζηνχλ ζε ζεσξεηηθέο θαηαλνήζεηο, αιιά ζπληζηνχλ 
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ γηα ηνπο καζεηέο εκπεηξίεο πνπ αθππλίδνπλ ηνλ λνπ, ηελ θαξδηά θαη ηελ ςπρή ηνπο, 
εκπεηξίεο κε λφεκα (Illeris, 2009). 

Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνπλ δεηήκαηα ηαπηφηεηαο, πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θξίζεσλ θαη ζεκαζηψλ θαη 
αλαδεηθλχνπλ εξσηήκαηα εμαηξεηηθά πξνζσπηθά θαη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο, αιιά θαη θίλεηξα θαη δηαζέζεηο, 

ψζηε ηα άηνκα αμηνπνηψληαο ηηο  πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ κηθξφθνζκνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ κεηαζρεκαηίδνληάο ηεο  
γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ θφζκνπ επξχηεξα (McLaren, 2003). 

ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ Greenspan θαη Driscoll (1997, ζην Flanagan, Genshaft & Harrison) ε ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα 
θαη ε θνηλσληθή επθπΐα ζπληζηνχλ ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα ηνπ αηφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άηνκν 
κπνξεί λα θαηαλνεί θαη λα επηιχεη δεηήκαηα πξαθηηθά αιιά θαη ζέκαηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Π.Η., 2011). Ο Goleman 
(1996) επηζεκαίλεη πέληε ζεκαληηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 
αγσγή. Μηα πξνζπάζεηα ιεηηνπξγηθήο πεξηγξαθήο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Patowary & Parida (2016) είλαη 
ε παξαθάησ:   

1. Δπίγλσζε ηνπ εαπηνχ (Self awareness): Καηαλφεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηνλ 
«άιιν».  

2. Απηνξξχζκηζε (Self regulation): Απηνέιεγρνο θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ.  

3. Κηλεηνπνίεζε (Motivation): ηνρνζεζία θαη ελζάξξπλζε γηα επηηπρία.  

4. Δλζπλαίζζεζε (Empathy): Ηθαλφηεηα λα κπαίλεη ην άηνκν ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα αλαπηχζζεη κηα αιιειέγγπα 
ζπκπεξηθνξά. 

5. Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Social skills): Ηθαλφηεηαο πνπ έρεη ην άηνκν λα θαηαιαβαίλεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 
ησλ άιισλ. 

Ο φξνο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα (emotional literacy), πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, 
θαζψο αθφκε θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηεο εθδήισζεο αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
πεξηγξάςνπλ ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή (Παξαθεπά θαη Παπαγηάλλε, 2008). ια ηα παξαπάλσ 
αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο, θαζψο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζε αηνκηθφ θαη 
δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, ελδπλακψλνληαο ηε ζρέζε ηεο κάζεζεο κε «λφεκα» κε ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή 
ησλ αηφκσλ. 

Δ. Ζ πλεξγαηηθά Σερληθά ΜΪζεζεο «θΫςνπ, πδάηεζε, ΜνηξΪζνπ» (TPS)  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή Frank Lyman ζην παλεπηζηήκην ηνπ 
Malyland ην 1981 θαη αθνξά ζηελ εηζαγσγή ηεο ηδέαο ηνπ «ρξφλνπ γηα ζθέςε θαη ζηνραζκφ» ζηε δηαδηθαζία ηεο 
ζπλεξγαζίαο, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αλαιφγσο ηεο ξχζκηζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί 
(νκάδεο, δπάδεο, θ.ά), πξηλ κνηξαζηνχλ ηελ γλψκε ηνπο κε φιε ηελ ηάμε (Κνξδάθε, ηέκπνο, 2010).  Έλα εμαηξεηηθά 
ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ θάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή λα μερσξίδεη είλαη φηη εηζάγεηαη ε ηδέα ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο, 

γεγνλφο, ην νπνίν ζηελ πξάμε απνδεηθλχεηαη έλαο ηζρπξφο παξάγνληαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο 
εξσηήζεηο  (Illeris, 2009).  

πγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο, αθνχ ζέζεη ηελ εξψηεζε, δίλεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ (Think). ηε ζπλέρεηα, ν/ε καζεηήο/ηξηα ζηξέθεηαη ζηνλ/ζηε ζπκκαζεηή/ηξηα κε ζθνπφ λα 
ζπδεηήζνπλ γηα ηελ εξψηεζε (pair). Ζ ηειηθή θάζε είλαη ε ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε (share). Κάπνηα απφ ηα ζεηηθά 
ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ηερληθήο, είλαη ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απαληήζεσλ, ιφγσ ηνπ 
ρξφλνπ πνπ δίλεηαη γηα ζθέςε θαη ζπδήηεζε, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε ελζάξξπλζε ησλ  
καζεηψλ/ηξηψλ λα πάξνπλ ηνλ ιφγν θαη λα «εθηεζνχλ» ζηελ ηάμε θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο, θαζψο 

είλαη κνηξαζκέλε ζε νκάδεο κηθξέο ή κεγαιχηεξεο (Κνξδάθε, ηέκπνο, 2010). 

Δπηπιένλ, ε ηερληθή TPS εθαξκφδεηαη  θαη κε ηηο εμήο παξαιιαγέο (ΤΠΑΗΘ - ΗΔΠ, 2014: 114-116): (α) θέςνπ, πδήηεζε 
ηζφηηκα, Μνηξάζνπ. - Think, Timed Pair, Share. (ΣΣΡS), (β) θέςνπ, πδήηεζε αλά 2 θαη αλά 4, Μνηξάζνπ. - Think, Pair, 
Square, Share. (ΣPSS) θαη (γ) θέςνπ, Γξάςε, πδήηεζε, Μνηξάζνπ. - Think, Write, Pair, Share. (TWPS). 

Σν ζρνιείν είλαη ν θαηεμνρήλ ρψξνο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή ξνή επηθνηλσλίαο. Σα πξφζσπα 
αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο θαη νη ξφινη πνπ δηαδξακαηίδνληαη είλαη πνιινί θαη κπνξεί λα  κεηαιιάζζνληαη. Ζ επηθνηλσλία δελ 
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είλαη ζηαηηθή θαη απαηηεί ζπλεηδεηφηεηα θαη ελάξγεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη πξψηα ν ίδηνο λα θαηέρεη δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη λα πξνζπαζεί λα ηηο βειηηψλεη ζπλερψο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φρη κφλν ζα βειηηψλεηαη ν ίδηνο, αιιά ζα 
κπνξεί λα επηηειέζεη ην  δηδαθηηθφ ηνπ θαζήθνλ ρσξίο ηδηαίηεξα εκπφδηα (Gordon, 1974). 

Σ. Σν παξΪδεηγκα ηεο ΜνλΪδαο ζρνιηθάο εθπαέδεπζεο ΔμαξηεκΫλσλ Αηφκσλ «ΑΡΓΧ» 

Σν Πξφγξακκα Δλαιιαθηηθήο Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ «ΑΡΓΧ», είλαη έλα πξφγξακκα απεμάξηεζεο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο, εληαγκέλν ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί Μνλάδα 
ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο . 

Ζ ελ ιφγσ Μνλάδα ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο αθνινπζεί ην σξνιφγην πξφγξακκα θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 
ηππηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην – Λχθεην). Δίλαη ζαθέο φηη ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο θαη επξχηεξα 
παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, παξφιν πνπ ζεζκηθά δελ δηαρσξίδεηαη απφ απηφ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη αλαγθαίν λα 
αθνινπζεί ζεσξίεο κάζεζεο θαη κεζφδνπο – ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο πνπ, αλ θαη θέξεη ηε «ζθξαγίδα» λνκνζεηηθά ηεο Σππηθήο Δθ-παίδεπζεο, «θιεξηάξεη» επίκνλα θαη δηεθδηθεηηθά κε 
ηελ Με Σππηθή Δθπαίδεπζε, θαζψο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αθνξά ζε εηδηθφ πξφγξακκα γηα 

λένπο (Coombs, 1968). 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ αθνινπζεί έλα νιηζηηθφ κνληέιν αληηκεηψπηζεο ηνπ φξνπ «εμάξηεζε» θαη 
ζηνρεχεη, κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζηελ αιιαγή ζηάζεο δσήο θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 
δεμηνηήησλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε 
ηφζν κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηεο φζν θαη κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηελ απνδνρή ηνπ 
εαπηνχ θαη ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ, ζηελ απηνξξχζκηζε θαη ζηνλ απηνέιεγρν θαη ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. 

Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ Μνληέινπ Γηαδηθαζίαο φρη κφλν επηηξέπνπλ αιιά θαη εληζρχνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 
ελειίθσλ θαη κάιηζηα αηφκσλ κε εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα έληνλα ραξαγκέλα ζηε κλήκε, πνπ δεηάλε 

επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη κηα εθ λένπ πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ πνπ απνηεινχλ θαη ιέμεηο θιεηδηά ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, 
φπσο είλαη ν ζεβαζκφο, νη αμίεο, ε εζηθή, ε νηθνγέλεηα, ε πνιηηεία. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηδαθηηθήο ελφηεηαο 
πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηεο ηερληθήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε 
λφεκα, είλαη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Γ  ́ Γπκλαζίνπ, ε ελφηεηα κε ηίηιν: «Έλα 
παξάδεηγκα ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γνλείο». 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζπλεηξκηθά νδεγεί - κε αθνξκή γηα παξάδεηγκα ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν - ζε κηα 
δηάζεζε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο «ζεβαζκφο» θαη κάιηζηα πξνο ηνπο γνλείο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ε εθ 
θχζεσο αθιφλεηε ζρέζε γνληνχ - παηδηνχ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, έρεη δηαηαξαρζεί πιήξσο. Ο ζεβαζκφο πξνο ηνπο 

γνλείο ζα απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα κηα νκαιή επαλαηνπνζέηεζε θνηλσληθά ησλ απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ.  

Ζ ηερληθή «θέςνπ, πδήηεζε, Μνηξάζνπ» (TPS) θαη νη παξαιιαγέο ηεο, είλαη ζαθέο φηη ιεηηνπξγεί φρη κφλν ζε επίπεδν 
θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο αιιά, ίζσο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςπρνβηνινγηθήο δηάζηαζεο ηεο 
εμάξηεζεο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. ια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο επηδξνχλ θαηαιπηηθά ηφζν ζην γλσζηηθφ 
κέξνο, πνπ ιφγσ ηεο ρξήζεο παξνπζηάδεη θελά, φζν θαη ζην ςπρνθνηλσληθφ, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο νκαδηθήο 
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο έθζεζήο ηνπ αηφκνπ ζην ζχλνιν. Αξθεί κφλν λα ζθεθηεί θάπνηνο ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ 
απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ ζε ρξήζε, γηα λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηεο έληαμεο ζε νκάδα θαη ηεο δπλαηφηεηαο λα έρεη ιφγν 
θαη άπνςε ζ' απηήλ. Ζ κάζεζε κε «λφεκα» δελ είλαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε αιιά ζπλζήθεο αλάγθεο γηα ηελ πξνζέγγηζε 
ησλ αηφκσλ απηψλ θαη θαη' επέθηαζε γηα ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο αγσγήο. 

Ε. πδάηεζε – πκπεξΪζκαηα 

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα παίμεη έλαλ ξφιν πνιχ επξχηεξν απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν παξαδνζηαθφ. Οη λέεο αληηιήςεηο 
πεξί εθπαίδεπζεο απαηηνχλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε έλα επξχ θάζκα ζηφρσλ θαη λα 

είλαη ηθαλφ λα δηαρεηξίδεηαη κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ, δηακνξθψλνληαο έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθηπιίζζνληαη 
δηαδηθαζίεο πξνβιέςηκεο αιιά θαη απξφβιεπηεο. Σν ζρνιείν απνηειεί κηα θνηλσλία αηφκσλ, άξα ε απνηειεζκαηηθή ηνπ 
ιεηηνπξγία επεξεάδεηαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ην άηνκν σο κέινο κηαο 
θνηλφηεηαο. 

χγρξνλεο ηερληθέο θαη κέζνδνη ζηελ εθπαίδεπζε εθαξκφδνληαη, πξνθεηκέλνπ ε γλψζε λα εληζρχζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ 
αηφκνπ θαη ηελ νκαιή θνηλσληθή ηνπ έληαμε. Ζ εθπαίδεπζε εμηζψλεηαη ηειηθά κε ηε κάζεζε, αλεμάξηεηα απφ ην πνπ, πφηε 
θαη πψο ζπκβαίλεη ε κάζεζε, θαζψο ε κάζεζε απνηειεί ζηελ νπζία κηα δηαδηθαζία εκπεηξίαο θαη αλαζηνραζκνχ.  

Ζ κε επδηάθξηηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ Σππηθήο θαη Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο ζε παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο, παξφιν πνπ δηαθέξνπλ ζηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο νκάδεο πνπ αθνξνχλ, 
απνδεηθλχεη φηη πξνσζνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο κάζεζεο θαη εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο, κε ηξφπν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή έληαμε ζηελ θνηλσλία. 
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Ζ. ΠξνηΪζεηο 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πξνθχπηεη σο αλάγθε ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ δνκψλ θαη ε ελαξκφληζε φισλ 
φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θνηλφηεηα κε ηα λέα θνηλσληθά δεδνκέλα. Σα θαηάιιεια εξγαιεία θαη 
νη ηερληθέο, αλάινγα κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζα εληζρχζνπλ ηε δξάζε θαη αιιειφδξαζε 
ζηελ ηάμε, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Αβίαζηα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζρνιηθή γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο, φηαλ ζπλδένληαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ 
πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αλαδεηθλχνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. Καηά 
ζπλέπεηα νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εκπεηξίεο κε «λφεκα» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα αλαδείμνπλ ηνλ ζπκκεηνρηθφ 
ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, φηαλ κάιηζηα δνζεί βαξχηεηα φρη ζε κηα αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά αιιά ζηε δηαδηθαζία 
δεκηνπξγίαο πιαηζίνπ αξρψλ ζπκπεξηθνξάο, απφ θνηλνχ ησλ εκπιεθνκέλσλ - εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ.  

Καηαιήγνληαο, ε ζχλδεζε ηνπ εαπηνχ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε έλλνηεο θιεηδηά γηα 
ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Σππηθήο θαη Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο ζα εληζρχνπλ ηε δηάζεζε  ησλ 
αηφκσλ γηα ζπκκεηνρή θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ νκαιή έληαμε ή επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία 
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ΑλΪπηπμε δξαζηεξηνηάησλ γηα κε ηππηθΪ πεξηβΪιινληα κΪζεζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο επαθάο κε ηε θχζε 

Development of activities for non - formal learning environments for the 

promotion of contact with nature 

ΓαξπθαιινγηΪλλε Δπκνξθέα, ΜαιαλδξΪθεο Γεψξγηνο, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, evigary@yahoo.gr, gmalandrakis@uowm.gr 

Garyfallogianni Evmorfia, Malandrakis Georgios, Postgraduate student, Assistant Professor, University of 

Western Macedonia evigary@yahoo.gr, gmalandrakis@uowm.gr 

Abstract: 

Σhis study discusses the design, development, implementation and evaluation of a Teaching Learning Sequence (TLS) for preservice primary 

school teachers in the topic of Geography of the fifth grade. The duration of the Teaching Learning Sequences was six (6) teaching hours and 

it covered topics from three modules of the 5
th

 Grade Geography curriculum: (a) orientation in space, (b) local flora and fauna, and c) 

identification of professions sustaining the primary sector of economy and their interrelations with economy, environment and society. Of 

utmost significance is the use of new technologies throughout the implementation of the activities. The TLS was pilot tested with third year 

students of the Department of Primary Education in Florina. The evaluation of the TLS was based on data collected from three independent 

sources: a) teacher‘s notes, b) external observer‘s comments and c) the questionnaires filled by students before and after their participation to 

the project. The analysis of data revealed that the performance of the students was better after the implementation of the TLS, while no 

significant differences were observed between males and females. 

Keywords:Teaching Learning Sequences, New technologies, Outdoor activities 

Πεξέιεςε:  

Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε κηαο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο 

Αθνινπζίαο (ΓΜΑ) γηα ππνςήθηνπο δαζθάινπο κε πεξηερφκελα απφ  ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ  

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Γ.Μ.Α. ήηαλ έμη (6) δηδαθηηθέο ψξεο θαη θάιππηε ηξία θεθάιαηα ηνπ Γ.Δ.Π.Π.-Α.Π.  ηεο Γεσγξαθίαο κε ηηο εμήο 

ζεκαηηθέο: α) ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, β) ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα  θαη γ) ηελ θαηαγξαθή επαγγεικάησλ πνπ ζηεξηδνληαη ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΓΜΑ απνηειεί 

ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ θνηηεηέο/-ηξηεο. Ζ Γ.Μ.Α. εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε 

θνηηεηέο 3νπ έηνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

Γ.Μ.Α έγηλε κε ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ απφ ηξεηο πεγέο: α) ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο δηδάζθνπζαο, β) ηνπ εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή, θαζψο θαη 

γ) ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε (pre-posttests). Απφ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ήηαλ θαιχηεξε κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 

ζπγθξηηηθά ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα είραλ ζρεηηθά ηελ ίδηα επίδνζε.  

ΛΫμεηο ΚιεηδηΪ:Γηδαθηηθέο Μαζεζηαθέο Αθνινπζίεο (Γ.Μ.Α), Νέεο ηερλνινγίεο, Τπαίζξηεο Γξαζηεξηφηεηεο  

Θεσξεηηθφ – παηδαγσγηθφ πιαέζην 

1. Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζήο ηεο. 

ηαλ αλαθέξνπκε ηνλ φξν ―Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία‖ αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζεηξά απφ ιεπηνκεξψο ζρεδηαζκέλεο 
δηδαζθαιίεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, εζηηαζκέλν ζε κηα ζεκαηηθή θαη ηαπηφρξνλα δειψλεη 
ηελ ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ 
(Meheut&Psillos, 2004)., Οη  Γ.Μ.Α. απνηεινχλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κεζαίαο θιίκαθαο, δειαδή παξεκβάζεηο πνπ 
πινπνηνχληαη ζε ιίγεο κφλν δηδαθηηθέο ψξεο (Meheut&Psillos, 2004) θαη νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καξπψηνγινπ (2002), 
δηαξθνχλ πεξίπνπ απφ 5 έσο 15 δηδαθηηθέο ψξεο. Μηα Γ.Μ.Α. απνηειείηαη απφ δηδαθηηθά ζελάξηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 
δξαζηεξηφηεηεο ηφζν γηα εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Γηα λα ζρεδηάζνπκε κηα Γ.Μ.Α. ζα πξέπεη 

αξρηθά, λα εμεηάζνπκε πνην πεξηερφκελν ζα δηδαρζεί θαη πψο ζα παξνπζηαζηεί. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί, δειαδή, ην 
πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζηξαηεγηθή παξνπζίαζήο ηεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
κηαο Γ.Μ.Α. ζηεξίδεηαη ζε δπν κεζφδνπο (Meheut&Psillos, 2004): α) ζηελ ζχγθξηζε αξρηθήο θαη ηειηθήο θαηαζηαζεο ησλ 
καζεηψλ θαη β) ζηελ αλάδεημε γλσζηηθψλ καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ (Psillos&Kariotoglou, 1999), πνπ αθνινπζνχλ νη 
καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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2. Με ηππηθά εθπαέδεπζε 

2.1 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηβάιινληα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ελζσκάησζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία νη DeWitt θαη  Storksdieck (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο ζρνιηθέο 
επηζθέςεηο ζε κε ηππηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο επεξεάδνληαη: α) απφ ην ρψξν ηεο επίζθεςεο, β) απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην 
ηεο επίζθεςεο, γ) ηελ πξνππάξρνπζα γλψζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, δ) ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαηά ηελ επίζθεςε θαη 
ε) απν ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηελ επίζθεςε θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. 

Σα βήκαηα πνπ πξέπεη έλαο εθπαηδεπηηθφο λα αθνινπζήζεη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επίζθεςε ζε κε ηππηθά 
πεξηβάιινληα κάζεζεο είλαη ηξία: α) πξνεηνηκαζία πξηλ ην πεδίν, β) πξνεηνηκαζία κε δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
επίζθεςεο (απφ ηνπο καζεηέο ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ) θαη γ) πξνεηνηκαζία δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηελ επίζθεςε ζην πεδίν απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (αλαζηνραζκφο - αμηνιφγεζε).  

 Ζ ελζσκάησζε ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ 
ειιεληθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, άλνημε ην δξφκν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζεψξεζή ηεο σο 
αλαγθαία θαη σθέιηκε.Με ηε ζπκκεηνρή ηoπο ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ απνθηνχλ ζεηηθέο εκπεηξίεο, 
εληζρχνληαη ηα θίλεηξα κάζεζεο ηνπο, ελψεπηδξνχλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα 
ςπρνθηλεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ.χκθσλα κε ηνλ Kolb (1984), ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε κε ηππηθά 
πεξηβάιινληα κάζεζεο εληζρχεη ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ε λέα γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βησκαηηθή εκπεηξία 
κεηαζρεκαηίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε. Δπηπιένλ, ε ελζσκάησζε ησλ κε ηππηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο εληζρχεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Behrendt & Franklin, 2014). Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαη νη 
αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ είλαη θαιχηεξεο, φρη κφλν ζε καζήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, αιιά ζε φια ηα 
καζήκαηα γεληθφηεξα. Δθηφο βέβαηα απφ ην γλσζηηθφ ηνκέα, ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, 
αθνχ έξρνληαη πην θνληά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κέζσ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ληψζνπλ πην άλεηα θαη απνθηνχλ ζεηηθφηεξε 
ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν. 

3. ΝΫεο ηερλνινγέεο θαη Δθπαέδεπζε 

3.1. Οη Κηλεηέο πζθεπέο θαη ηα Tablets σο Δξγαιεία Μάζεζεο ηεο Γεσγξαθίαο ζε Με Σππηθά 

Πεξηβάιινληα Μάζεζεο. 
χκθσλα κε ηνπο Oost, DeVries θαη VanderSchee (2011), ηα smartphones θαη ηα tablets απνηεινχλ εξγαιεία κάζεζεο θαη 
κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο πην ειθπζηηθή εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη, φηη νη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο έρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 
ζπκβαίλνπλ κέζα ζηελ ηάμε (Changetal., 2012), φπσο άκεζε επαθή ησλ καζεηψλ κε έλλνηεο θαη αιιειεπίδξαζε κε ην 
αληηθείκελν πνπ κειεηνχλ (Alison&Spellman, 2009). Ζ κάζεζε κε θηλεηέο ζπζθεπέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο θαη 
λέεο θαηαζηάζεηο κάζεζεο κέζσ ησλ νπνίσλ ν καζεηήο κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε ιακβάλνληαο ξφινπο φπσο, 
δεκνζηνγξάθνο, εμεξεπλεηήο, θσηνγξάθνο θ.η.ι. 

4. Ζ εξεπλεηηθά δηαδηθαζέα 

4.1 Οη πκκεηέρνληεο ζηελ Έξεπλα 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε είρε δηάξθεηα έμη (6) ψξεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιάηζηα ηνπ καζήκαηνο ‗Γηδαθηηθή Μειέηεο 
Πεξηβάιινληνο‘ ζε 11 θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ 3νπ έηνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (επηά γπλαίθεο θαη ηέζζεξηο άλδξεο).  

 4.2 Σα Μέζα πιινγήο ησλ Γεδνκέλσλ 

ε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΓΜΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία βαζηθά εξγαιεία. Πην αλαιπηηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή (pre-post tests), αιιά επίζεο αμηνπνηήζεθαλ θαη 
γξαπηέο παξαηεξήζεηο θαη ζεκεηψζεηο ηεο δηδάζθνπζαο, ζε κνξθή εκεξνινγίνπ, θαζψο θαη ζεκεηψζεηο απφ δπν 
εμσηεξηθνχο παξαηεξεηέο. 

4.3 Ζ Αλάιπζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Γεδνκέλσλ 

Γηα ηελ νξγάλσζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Excel. Πην 
αλαιπηηθά, θάζε γξακκή ζην Excel πεξηειάκβαλε ηηο απαληήζεηο ελφο θνηηεηή ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη θάζε ζηήιε 
αληηζηνηρνχζε ζε δηαθνξεηηθή εξψηεζε. ε επφκελε θάζε, ηνπνζεηήζεθαλ ζε δηπιαλέο ζηήιεο νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ 
ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο  -πξηλ θαη κεηά ηε παξέκβαζε- ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 
απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ πξνέθπςαλ θαηεγνξίεο βειηίσζεο θαη πξνφδνπ ηνπο ζηηο ππφ εμέηαζε ζεκαηηθέο.  
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4.4 Οη Φάζεηο Γηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θάζεηο εθαξκνγήο ηεο ΓΜΑ.  

5. ΑπνηειΫζκαηα 

Γπν κέξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο  ην αξρηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο (pre-test), 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη αξρηθέο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ελφηεηεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο 
ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζπκπιήξσζαλ ην ίδην θχιιν αμηνιφγεζεο 
(post-test), κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν  έρνπλ βειηηψζεη ηηο αξρηθέο ηνπο γλψζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 
Αξρηθφ θαη ην Σειηθφ Φχιιν Αμηνιφγεζεο απνηεινχληαλ απφ 7 εξσηήζεηο, 2 θιεηζηνχ (πνιιαιαπιήο επηινγήο) θαη 5 
αλνηρηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηα ζέκαηα φπνπ πξαγκαηεχηεθαλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 
παξέκβαζεο. 

Πέλαθαο 1. πλνπηηθφο πέλαθαο ζηνηρεέσλ εθαξκνγάο ηεο ΓΜΑ 

ΦΪζεηο 

/ΓηΪξθεηα 

ΒαζηθΪ ΘΫκαηα Κχξηεο Γξαζηεξηφηεηεο ΟξγΪλσζε Σφπνο 

1
ε 

 

 

(45΄)
 

 

Πξνζαλαηνιηζκφο 
ζην ράξηε  κε 
βάζε ηα κλεκεία 
ηεο Διιάδνο. 

Σνπνζέηεζε ζε πνιηηηθφ ράξηε ηεο Διιάδαο εηθφλσλ κε ηζηνξηθά 
κλεκεία απφ δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα θαη 
ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα θαη κε ηε 
ρξήζε ππμίδαο. Π.ρ. γηα ην «Αλάθηνξν ηεο Κλσζζνχ», ε νδεγία 
ήηαλ: «Σν Αλάθηνξν ηεο Κλσζζνχ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ 
Ρεζχκλνπ θαη δπηηθά ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ».  

Οκάδεο 
ησλ 4 

αηφκσλ 

ρνιηθή 
Σάμε 

 

2
ε 

 

 

(45΄) 

Πξνζαλαηνιηζκφο 
ζην ρψξν. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν κε βάζε νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη, 
αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ππμίδαο, έηζη ψζηε λα βξνπλ γξίθνπο 
/εξσηήζεηο απφ γλσζηηθά αληηθέηκελα θαη ζηε ζπλέρεηα αλ 
απαληνχζαλ ζσζηά πήγαηλαλ ζε επφκελε εξψηεζε/ γξίθν. Π..ρ. 
γηα ηα Μαζεκαηηθά: «Πνηνη αξηζκνί νλνκάδνληαη «ζπκκηγείο;»). 

Οκάδεο 
ησλ 4 

αηφκσλ 

Πξναχιην 
ρνιείνπ 

3
ε  

(α) 

(30΄) 

Δμεξεπλψ ην 

δάζνο κε ηηο 
αηζζήζεηο κνπ. 

Ο θάζε θνηηεηήο/-ηξηα θαηαγξάθεη αηνκηθά ζε ελα Φ.Δ. ηη 

αληηιακβάλεηε κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ (αθνή, φζθξεζε, φξαζε, 
επαθή). 

Αηνκηθά Βνπλφ 

3
ε
 (β) 

 

(30΄) 

Γηαζηξσκάησζε 
ηεο βιάζηεζεο ζε 
επίπεδα. 

Οη νκάδεο θαηαγξάθνπλ ζε έλα Φ.Δ. α) θάπνηα είδε απφ ηα 
ηέζζεξα επίπεδα θπηψλ θαη αλ λαη, πνηα είλαη απηά, β) ζε πνηα 
κέξε ππάξρνπλ ηα πνψδε θπηά, βξχα θαη θηέξεο θαη 
γ)δσγξαθίδνπλ ηα επίπεδα ησλ θπηψλ ή έλα θχιιν κε ηε βνήζεηα 
κεγεζπληηθνχ θαθνχ, ψζηε λα απνηππψζνπλ κε αθξίβεηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχιινπ. Π.ρ. λεπξψλεο.  

Οκάδεο 
ησλ 4 

αηφκσλ 

Βνπλφ 

3
ε 

(γ) 

 

(30΄) 

πλέληεπμε απφ 
έλα δέληξν. 

Καηαγξαθή, κε ηε κνξθή ζπλέληεπμεο, ηνπ χςνπο, ηεο ειηθίαο 
θαη ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θνξκνχ ελφο δέληξνπ, αιιά θαη 
εμσηεξηθή πεξηγξαθή ηνπ απφ ηηο νκάδεο ζε Φ.Δ. 

Οκάδεο 
ησλ 4 

αηφκσλ 
 

Βνπλφ 
 
 

3
ε
 (δ) 

 

(30΄) 

Εψα ηνπ δάζνπο 
& ηξνθηθέο 
αιπζίδεο. 

Α) Καηαγξαθή ησλ δψσλ ηνπ δάζνπο αλάινγα κε ηελ ηξνθή πνπ 
πξνζιακβάλνπλ, Β)Γεκηνπξγία ηξνθηθψλ αιπζίδσλ  

Οκάδεο 
ησλ 4 

αηφκσλ 

Βνπλφ 

4
ε 

 

(1 ψξα) 

 

Ζ ζεκαζία ησλ 
θπηψλ θαη ησλ 
δέληξσλ ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή 

Α) Καηαγξαθή επαγγεικάησλ θαη ηξνθψλ ζηε θνπδίλα καο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε θπηά θαη δέληξα θαη Β) Καηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ 
ράξηε γηα ηηο ζρέζεηο απηψλ κε νηθνλνκία, θνηλσλία θαη 
πεξηβάιινλ. 

Οκάδεο ησλ 
4 αηφκσλ 

Πιαηεία 
Μφδε θαη 
Πνηάκη 

αθνπιέβα 

5
ε 

 

(1 ψξα) 

Καηαγξαθή ησλ 
επαγγεικάησλ ηεο 
πφιεο καο. 

Α) Καηαγξαθή επαγγεικάησλ ζηελ Πιαηεία Μφδε θαη ηνλ πνηακφ 
αθνπιέβα Β) ζπλεληεχμεηο απφ ππαιιήινπο θαη θαηαζηεκαηάξρεο 
ζρεηηθά κε ηηο 3 φςεηο ηεο βησζηκφηεηαο Γ) θαηαγξαθή νκνηνηήησλ 

θαη δηαθνξψλ. 

Οκάδεο ησλ 
4 αηφκσλ 

Πιαηεία 
Μφδε θαη 
Πνηάκη 

αθνπιέβα 
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ΓξΪθεκα 1. πγθξηηηθά παξΪζεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ εξσηάζεσλ ζηα αξρηθΪ θαη ηειηθΪ θχιια αμηνιφγεζεο. 

ην Γξάθεκα 1 απεηθνλίδνληαη ηα βαζηθφηεξα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ. χκθσλα κε 
απηφ θαλείο θνηηεηήο/-ηξηα  δελ απάληεζε ζσζηά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο νχηε πξηλ αιιά νχηε θαη κεηά ηελ εθαξκνγή. Παξ‘ 
φια απηά, φκσο, είλαη δηαθξηηή ε βειηίσζε κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ΓΜΑ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ 
κεηά ηε δηδαζθαιία απμήζεθε. Δπηπιένλ,είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο/-
ηξηεο  ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Αξρηθνχ Φχιινπ Αμηνιφγεζεο δελ ήηαλ νινθιεξσκέλεο θαη ιεπηνκεξείο, αιιά θσδηθνπνηεκέλεο 
θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε απάληεζε δίλνληαλ κε κηα κφλν ιέμε.  

Δπίζεο, δηαθξίλεηαη φηη νη επηδφζεηο ησλ γπλαηθψλ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ, ήηαλ ειαθξά θαιχηεξεο απφ απηέο ησλ 
αλδξψλ (Γξάθεκα 2, 52% θαη 50% αληίζηνηρα). ζνλ αθνξά ην Σειηθφ Φχιιν Αμηνιφγεζεο, νη θνηηεηέο/-ηξηεο ην 

νινθιήξσζαλ κε ζρεηηθή επθνιία θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φηη ην αξρηθφ.  πσο πξνθχπηεη, ην πνζνζηφ 
επηηπρίαο γηα ηηο γπλαίθεο κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ΓΜΑ αλέξρεηαη ζην 62%, ελψ γηα ηνπο άλδξεο ζην 65%. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί, φηη νη επηδφζεηο ησλ αλδξψλ εδψ είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξε απφ ησλ γπλαηθψλ, ζε αληίζεζε κε ην Αξρηθφ Φχιιν 
Αμηνιφγεζεο, φπνπ νη γπλαίθεο εθεί είραλ πςειφηεξε επίδνζε. Σέινο, ην Γξάθεκα 2 απνηππψλεη θαη ηνλ Μ.Ο. ησλ ζσζηψλ 
απαληήζεσλ (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ) πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ κε πνζνζηά 51% θαη 64% αληίζηνηρα. 

 
 

ΓξΪθεκα 2: πλνπηηθά παξνπζέαζε απνηειεζκΪησλ ηνπ Αξρηθνχ θαη Σειηθνχ Φχιινπ Αμηνιφγεζεο ζε Άλδξεο θαη 

Γπλαέθεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν αθελφο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ΓΜΑ θαη αθεηέξνπ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζε 
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Παξάιιεια, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζεσξήζεθε αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε θαη 

βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ ηεο ΓΜΑ, κε βάζε ηηο ζεκεψζεηο ηεο δηδάζθνπζαο θαη ηα ζρφιηα ηνπ εμσηεξηθνχ 
παξαηεξεηή. ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ  
θαη ησλ αληίζηνηρσλ βειηηψζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα. Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ αθνξνχζαλ ηξεηο απφ ηηο πέληε 
δηδαθηηθέο ελφηεηεο. 

Πέλαθαο 2. Κχξηα πξνβιάκαηα απφ ηελ εθαξκνγά ηεο ΓΜΑ θαη νη αληέζηνηρεο δηνξζσηηθΫο δξΪζεηο 

 

Δλφηεηεο: Πξφβιεκα/Γπζθνιέα: Αιιαγά: 

1
ε
 Γχν απφ ηηο ηέζζεξηο  νκάδεο δελ θαηφξζσζαλ λα βξνπλ θαη λα 

θνιιήζνπλ ηα κλεκεία ζην ράξηε ηεο Διιάδνο, εμαηηίαο έιιεηςεο 
ρξφλνπ. 

Ληγφηεξεο εηθφλεο κλεκείσλ ζην 

ράξηε. 

3
ε
 Γπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο «πνψδε θπηά, θηέξεο θαη βξχα». Δηθφλεο κε αληίζηνηρα 

παξαδείγκαηα γηα βαζχηεξε 
θαηαλφεζε. 

5
ε
 Γπζθνιία δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ «Αεηθνξία». 
Αθφκα κηα δξαζηεξηφηεηα ή 
αλάιπζε ηνπ φξνπ απηνχ. 
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Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ  εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ, έγηλε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ,  φπσο ην Google 

Maps θαη ηξηψλ εθαξκνγψλ (apps) επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο έπαηξλαλ θσηνγξαθίεο, κε ηα θηλεηά 
ηνπο ηειέθσλα, απφ θάζε ρψξν δηδαζθαιίαοθαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε ηνπ Google Maps πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηε 
ζπζθεπή ηνπο, ηηο αλέβαδαλ ζηελ εθαξκνγή. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή ARLOON plants, φπνπ νη θνηηεηέο/-
ηξηεο κπνξνχζαλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δνκέο δηαθφξσλ θπηψλ, λα δνπλ δηαδξαζηηθέο ζθελέο κε ηηο βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηνπο, θαζψο θαη λα γλσξίζνπλ θπηηθά είδε δηάθνξσλ νηθνζπζηεκάησλ. Σν ηξίην apps πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
ήηαλ ην Pl@ntNet φπνπ κε ηε βνήζεηα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ηξαβνχζαλ θσηνγξαθίεο απφ δηάθνξα θπηά. Ζ εθαξκνγή ηα 
αλαγλψξηδε θαη έδηλε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θπηά απηά. Σν ηειεπηαίν app πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  ήηαλ ην Aurasma 
φπνπ κε ηε βνήζεηα ησλ θηλεηψλ ηνπο ηειεθψλσλ έπαηξλαλ θσηνγξαθίεο θαη ε εθαξκνγή ελζσκάησλε ην εηθνληθφ 

πεξηερφκελν ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο,  ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε 
καο, φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ ρξήδνπλ γελίθεπζεο, θαζψο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ 
έλα πνιχ κηθξφ δείγκα. 

6. πδάηεζε-ζπκπεξΪζκαηα 

Καηαιήγνληαο, ζα ππνζηεξίδακε φηη ηφζν κε βάζε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, φζν θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

δηαπηζηψζακε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε πεξηβάιινληα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη 
σθέιηκεο θαη αλαγθαίεο, θαζψο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη θαιχηεξα, νη καζεηέο απνθηνχλ θίλεηξα θαη εκπεηξίεο, 
ελψ ε ελαζρφιεζή ηνπο κε καζήκαηα πνπ αξρηθά ηνπο είλαη αληαξά, ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη κε πην δηαζθεδαζηηθφ θαη 
επράξηζην ηξφπν. Δπηπιένλ, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηνπο θάλνπλ λα έξρνληαη 
ζε άκεζε επαθή κε ηελ ίδηα ηε θχζε κέζσ εηθνληθψλ θαη ςεθηαθψλ ρψξσλ, φπνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη 
αδχλαην λα εθαξκνζζεί, θαζψο θαη ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηνχλ. 

7. ΠξνηΪζεηο 

Μεηά ην πέξαο ηεο εθαξκνγήο ζεσξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πινπνηεζεί θαη ζε καζεηέο/-ηξηεο 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, γηα λα δηαθξίλνπκε ζην αλ θαη θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ 
θαη ζε καζεηέο ηεο Δ  ́Γεκνηηθνχ. Δπηπιένλ, γηα λα δηαβεβαησζνχκε νηη ε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα 
apps επηθέξεη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζα ήηαλ σθέιηκν λα δνζνχλ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα γηα λα εμεηάζνπκε 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
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ζρεδηαζκνχ—Πξφηαζε δεκηνπξγέαο ΚΫληξνπ Πεξηβαιινληηθάο 

Δθπαέδεπζεο  κε ρψξνπο βησκαηηθάο κΪζεζεο 

 Re-use of historical building for educational purposes. Case study: 

Regenaration of the environment (landscape planning) of the Tobacco 

Institute of Drama, according to the principles of environmental design-

Proposal to create an Environmental Education Center with experiential 

learning spaces  
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Abstract: The purpose of this paper is to explore the design possibilities of suburban open spaces according to environmental criteria, 

through a case study of the Drama located Tobacco Institute (K.I.) complex and its surrounding area. By analyzing the Drama area (Town 

and Prefecture) the advantages of the space of the said complex are highlighted along with its constraints and problems. After evaluating the 

analysis, we examine the functional and spatial development program of the site in accordance with the principles of architectural and 

environmental design. The proposal is directed towards an establishment of a Center for Environmental Education (EEC), which enables the 

use of premises for the implementation of programs related to environmental education. Environmental criteria that lead to integrated 

sustainable design and the implementation of a learning space for people with respect and responsibility for the environment are examined. 

Presentation of concrete proposals, in accordance with the environmental design principles, about spatial organization, construction, 

materials and equipment, planting, drainage, lighting and irrigation. 

Keywords: Environmental Education, Environmental Education Center, environmental design, landscape design 

Πεξέιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα αλνηρηψλ 

πεξηαζηηθψλ ρψξσλ, δηα κέζνπ κειέηεο πεξίπησζεο ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ 

Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Κ.Η.). Αλαιχνληαο ηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο (επξχηεξα θαη ηνπηθά) αλαδείρζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ  ρψξνπ 

ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο  ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  αιιά θαη νη πηέζεηο ηηο νπνίεο δέρεηαη. Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αλάιπζεο, αλαιχεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θαη ρσξηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο αξρηηεθηνληθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ.  Ζ θαηεχζπλζε ηεο πξφηαζεο γηα ηε δεκηνπξγία  Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.), δίλεη  ηε  

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ρψξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 

Γηεξεπλψληαη ηα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ ζηνλ νινθιεξσκέλν αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο ρψξνπ κάζεζεο 

γηα αλζξψπνπο  νινθιεξσκέλνπο, κε ζεβαζκφ θαη επζχλε γηα ην  πεξηβάιινλ.  Γηαηππψλνληαη  ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζχκθσλα κε  ηηο 

αξρέο αξρηηεθηνληθνχ θαη πεξηβαι-ινληηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ηηο θαηαζθεπέο, πιηθά θαη εμνπιηζκφ, ηε θχηεπζε, 

απνζηξάγγηζε, θσηηζκφ, άξδεπζε ηνπ ρψξνπ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο.       

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο, ζρεδηαζκφο 

ηνπίνπ  

Α. Δηζαγσγά  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηνπ πνιιαπινχ ξφινπ ησλ αλνηθηψλ ρψξσλ ζε 
πεξηαζηηθή  δψλε δηα κέζνπ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ψζηε λα εληζρπζεί ε αλαγθαηφηεηα ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπο ζηελ 
θαηεχζπλζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε ζπκβνιή ζηελ θαηαγξαθή αξρψλ ζρεδηαζκνχ  κε πεξηβαιινληηθά 
θξηηήξηα παξφκνησλ ρψξσλ. 
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Ζ εξγαζία απηή ζα κειέηε πεξίπησζεο αλαθέξεηαη ζηελ αλάπιαζε-ζρεδηαζκφ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα αλνηθηνχ  ρψξνπ 

θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο. 

Ζ αηηία ηεο επηινγήο ηεο κειέηεο  πεξίπησζεο είλαη ε πξφηεξε ελαζρφιεζή κνπ σο Γεσπφλνπ ζην Καπλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
Γξάκαο,  γηα ηξία έηε θαη ε παξαθνινχζεζε ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ππνβάζκηζεο ελφο ρψξνπ κνλαδηθά ζρεδηαζκέλνπ θαη 
κε έλα ππέξνρν θπζηθφ πεξηβάιινλ. πλδπαζηηθά ιεηηνπξγεί  ε ζεκεξηλή ηδηφηεηά κνπ ζαλ εθπαηδεπηηθφο θαη ην φηη καδί κε 
ηνπο καζεηέο κνπ έρσ επηζθεθηεί Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  ζηελ Διιάδα θαη παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε απηά θαη δηαπηζηψλνληαο φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη πεξηβάιινληεο ρψξνη ηνπο δελ 
πιεξνχλ ζηα πεξηζζφηεξα ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.   

Δπίζεο ε εξγαζία απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ηνπ αλνηρηνχ 

πεξηαζηηθνχ  ρψξνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κε ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο ελφο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο,  γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αλνηθηνχ  γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, 
αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. Σα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα νδεγνχλ ζηνλ νινθιεξσκέλν αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 
ελφο ρψξνπ κάζεζεο, γηα αλζξψπνπο  νινθιεξσκέλνπο, κε ζεβαζκφ θαη επζχλε γηα ην  πεξηβάιινλ. 

 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζηελ Διιάδα γηα ην επηζπκεηφ 
πεξηβάιινλ Κ.Π.Δ., πξνο εθαξκνγή Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ησλ 
εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε ζπληήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε 
παξφκνησλ ρψξσλ. 

ηφρνο επίζεο είλαη λα  πξνηαζνχλ νινθιεξσκέλεο θαη εθαξκφζηκεο ιχζεηο, έηζη  ψζηε λα κπνξνχλ γξήγνξα λα πηνζεηεζνχλ 

θαη λα πινπνηεζνχλ αιιάδνληαο ηελ εηθφλα ηνπ  πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ηεο κειέηεο 
πεξίπησζεο θαη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο εθαξκνγή θαη άιισλ αλαπιάζεσλ. 

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη θαη αλαδεηθλχεη ηε δπλαηφηεηα αλάπιαζεο ζρεδηαζκνχ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ελφο 
ππνβαζκηζκέλνπ πεξηαζηηθνχ αλνηθηνχ ρψξνπ, ηνπ  θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κε 
θαηεχζπλζε ηε  δεκηνπξγία ελφο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.), αμηνπνηψληαο ηα πθηζηάκελα θηίξηα  θαη 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ λα είλαη ζπκπιήξσκα ησλ θηηξίσλ θαη ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο κάζεζεο. 
Αλαθέξεηαη ζηελ ππνβαζκηζκέλε, ζε εγθαηάιεηςε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ν ρψξνο θαη ζε φιεο ηηο πηζαλέο 
βειηηψζεηο κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ γηα λα αιιάμεη απηή. 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ  ηξφπνη πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ  πνπ  ζα ζπκβάιινπλ ζην λα 
ηξνπνπνηεζεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ  ρψξνπ, λα δεκηνπξγεζεί έλα Κ.Π.Δ. κε ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή κάζεζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε, καζεηψλ θαη πνιηηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο . Δπίζεο κε ηελ αλάπιαζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ ρψξνπ κε 
δηαδξνκέο πξαζίλνπ ηεο πφιεο, ζα πξνζθεξζεί ε δπλαηφηεηα επξχηεξεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ. 

Μεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο  

 Μειεηήζεθαλ ν ξφινο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ- πξαζίλνπ ησλ πφιεσλ.  

 Μειεηήζεθαλ νη αξρέο θαη νη ζηφρνη αξρηηεθηνληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ αλνηθηψλ πεξηαζηηθψλ  ρψξσλ. 

 Έγηλε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ ζεζκνχ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο.  

 Μειεηήζεθε ν ζεζκφο θαη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ Κ.Π.Δ. ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, φπσο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε 
θηηξηαθή ππνδνκή, αιιά θαη ζεκαηηθέο δπλαηφηεηεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

 Παξνπζηάζηεθαλ ζρεδηαζηηθά παξαδείγκαηα πεξηβάιινληνο ρψξνπ Κ.Π.Δ. απφ ηελ βηβιηνγξαθία, ηα νπνία έρνπλ 
πινπνηεζεί θαη ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεκαληηθά. 

 Έγηλε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο (Π.Δ. Γξάκαο θαη πφιεο ηεο Γξάκαο),  αιιά θαη ηνπ 

ρψξνπ κειέηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ θηηξηαθνχ  ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Κ.Η.)  
Γξάκαο. 

 Γεκηνπξγήζεθαλ θαη δηαλεκήζεθαλ, πξνο ζπκπιήξσζε, εξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζεο απφςεσλ πξνο ηνπο καζεηέο, 
εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ αλνηθηνχ ρψξνπ ηνπ Κ.Η. κε 
θαηεχζπλζε ηε δεκηνπξγία ελφο Κ.Π.Δ.   

 Αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα θαη θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο ζην ζρεδηαζκφ. 

 Γηαηππψζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ρψξσλ θαη νη ζηφρνη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο.  

 Γηαηππψζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ηηο θαηαζθεπέο, ηα 

πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ θχηεπζε, ηελ απνζηξάγγηζε, ηνλ θσηηζκφ θαη άξδεπζε ηνπ ρψξνπ ηεο κειέηεο 
πεξίπησζεο.  
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Β. Θεσξεηηθά πξνζΫγγηζε 

Β1. Αξρέο θαη ζηφρνη πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ 

Πεξηβαιινληηθφο  ζρεδηαζκφο   

Ζ νηθνινγηθή δφκεζε ή βηνθιηκαηηθφο ή πεξηβαιινληηθφο  ζρεδηαζκφο έρεη ζηφρν ηε ζσζηή θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ησλ 
θηηξίσλ, θαη ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ. Ζ θηινζνθία ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία θηηξίσλ πνπ 
ελαξκνλίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο εθκεηαιιεπφκελα ζην κέγηζην δπλαηφ ηηο ζπλζήθεο πνπ απηφ νξίδεη. 

Ζ κνξθνινγία, ν πξνζαλαηνιηζκφο, ην θιίκα είλαη κεξηθέο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ αξρή έηζη 
ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη κέγηζηεο ζπλζήθεο άλεζεο κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Γηάλλνπιε Γ., 2007). 

Ζ νηθνινγηθή δφκεζε δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην, αιιά έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο παξαδνζηαθήο 
αξρηηεθηνληθήο, ηφηε πνπ ε εξγαζία θαη ε δηαβίσζε ησλ αλζξψπσλ ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 
ήκεξα φκσο, νη ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη. Μεηαπνιεκηθά, ε ζπζζψξεπζε πιεζπζκνχ ζηηο κεγάιεο πφιεηο πξνθάιεζε ηελ 
επείγνπζα αλάγθε ηεο καδηθήο παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ. Οη λέεο ζπλζήθεο δσήο απνκάθξπλαλ ηε δφκεζε 
απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο άλεζεο, ιεηηνπξγηθφηεηαο, πγείαο, αληαπφθξηζεο ζην πεξηβάιινλ, νδεγψληαο ηε ζε γξήγνξεο ιχζεηο, 
φρη κφλν ελεξγεηαθά ζπάηαιεο, αιιά θαη πεξηβαιινληηθά επηβιαβείο  (Γηάλλνπιε  Γ., 2007). 

ηφρνη  πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ αλνηρηψλ ππαίζξησλ ρψξσλ  

Ο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ησλ αλνηρηψλ  ππαίζξησλ ρψξσλ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξάμε, θαζφηη νη ρψξνη απηνί 
ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο καο ζηηο πφιεηο θαη εηδηθφηεξα ζηε βειηίσζε ηνπ 
κηθξνθιίκαηνο. 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο απνηειεί ε εμαζθάιηζε άλεζεο, φιεο ηηο πεξηφδνπο, ρεηκψλα θαη θαινθαίξη, γηα 
ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, θαη γη‘ απηφ απαηηείηαη κηα εμεηδηθεπκέλε κειέηε κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο 
κνξθήο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη θαη ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζην πεξηβάιινλ 
ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, παξάιιεια κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
κηθξνθιίκαθαο ησλ ρψξσλ απηψλ, ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ ησλ αζηηθψλ ππαίζξησλ ρψξσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη βαζηθά θνηλσληθά ζηνηρεία. (http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=918). 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη πνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο εθθάλζεηο, ζπζρεηίδνληαη κε βαζηθέο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο, 
θίλεζεο θαη άλεζεο θαη φηη φια απηά εθθξάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ ηξφπν ρξήζεο θάζε αζηηθνχ αλνηρηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ. 
Δίλαη επίζεο απηνλφεην, φηη ν ρψξνο θαη νη θπζηθέο ζπλζήθεο θαζνξίδνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
αλζξψπσλ κέζα ζηνλ αζηηθφ ππαίζξην ρψξν (http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=918). 

Οη ειεχζεξνη δεκφζηνη ρψξνη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ δελ απνηεινχλ κφλν πφινπο έιμεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, 
αιιά ζεσξνχληαη απνδεδεηγκέλα θαη ξπζκηζηέο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θάζε αζηηθήο πεξηνρήο, θαζψο ην πεξηβάιινλ ζε 
απηνχο ηνπο ρψξνπο δηαθνξνπνηείηαη ηνπηθά απφ απηφ ησλ ππθλά δνκεκέλσλ πεξηνρψλ, παξέρνληαο θαηά θαλφλα θαιχηεξεο 

ζεξκηθέο, νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα βειηηζηνπνηεζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 
ζηξαηεγηθψλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο βαζίδνληαη ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηα δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ εγγπάηαη νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ελζσκαηψλνληαο αξρέο βηνθιηκαηηθνχ & 
ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο ιακβάλεη ππ' φςε ηνπ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε ην θιίκα θαη 
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια αμηνπνηεί αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Υξπζνκαιιίδνπ Ν, 2002). 

Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί βαζηθφ ηκήκα ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζε επίπεδν πνιενδνκηθνχ θαη θηηξηαθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, 
Οξζνινγηθήο Υξήζεο θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο θαη ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Χο παξάκεηξνο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, πεξηιακβάλεη ηελ θιίκαθα ηνπ θηηξίνπ, ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ή θαη ηεο ίδηαο ηεο πφιεο θαη 
ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ηφζν πνζνηηθψλ (εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςχμε, ειεθηξνθσηηζκφ) φζν θαη 
πνηνηηθψλ (ζεξκηθή θαη νπηηθή άλεζε) νθειψλ  (Γηάλλνπιε  Γ., 2007). 

Καηάιιεια δηακνξθσκέλνη ειεχζεξνη δεκφζηνη ρψξνη κπνξνχλ αθελφο λα ζπλδέζνπλ ηκήκαηα ησλ πφιεσλ κε ην θπζηθφ θαη 
πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, λα δηακνξθψζνπλ επλντθφ κηθξνθιίκα θαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά, ηφζν ην πεξηβάιινλ, φζν θαη ηελ 
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ  (Γηάλλνπιε  Γ., 2007). 

Κάζε κειέηε δηακφξθσζεο ππαίζξησλ αζηηθψλ ρψξσλ πξέπεη λα επηδηψθεη αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε απηψλ, κέζα απφ 
πνηνηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο 
ηαπηφηεηάο ηεο, ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ κηθξνθιίκαηνο, ιακβάλνληαο 

ππφςε, ηφζν θξηηήξηα βειηηζηνπνίεζεο ζπλζεθψλ βηνινγηθήο άλεζεο ησλ πνιηηψλ, φζν θαη θξηηήξηα αλαδσνγφλεζεο ησλ 
ρξήζεσλ, κέζα θαη γχξσ απφ απηνχο, θάιπςεο απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη αμηνπνίεζεο θαη δηεπνρηαθήο 
ρξήζεο ηνπο (Γηάλλνπιε  Γ., 2007). 

Βαζηθφο γλψκνλαο θαη θαηεχζπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη πάληνηε ν ίδηνο ν ρξήζηεο, νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ. Ο 
άλζξσπνο κεηαθέξεηαη, κέζσ ηεο βηνθιηκαηηθήο πξνζέγγηζεο, θνληά ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο, ελψ νη 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ππαίζξηνη αζηηθνί ρψξνη απνηεινχλ πφινπο έιμεο ησλ πνιηηψλ γηα ελεκέξσζε, ςπραγσγία θαη 
αλάπαπζε, θαζψο εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ  (Γηάλλνπιε  Γ., 
2007). 
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Σα νθέιε απφ ηε βηνθιηκαηηθή δηακφξθσζε ησλ ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ είλαη πνιιαπιά γηα ηηο ζχγρξνλεο πφιεηο – 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά. Παξάιιεια ε πξνζπάζεηα γηα βηνθιηκαηηθή δηακφξθσζε ησλ ειεχζεξσλ 
δεκφζησλ ρψξσλ ζπκβάιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηελ 
αλαδσνγφλεζε νιφθιεξσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ  (Γηάλλνπιε  Γ., 2007). 

Δπεκβαίλνληαο ζε κηα πεξηνρή, πέξαλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ, αλαβαζκίδεηαη θαη ην πνιηηηζηηθφ 
θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Γη‘ απηφ ην ιφγν, ζε θάζε πεξίπησζε εμεηάδεηαη ην νηθνλνκηθφ 
ππφβαζξν ηεο πεξηνρήο θαη ζπληάζζεηαη αλάινγν πξφγξακκα κε ζθνπφ θαη ηελ βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ αλάπηπμεο, ηηο δπλαηφηεηεο 
αλαβάζκηζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ελδερφκελε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο, θπθινθνξηαθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο. Οη 

πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο αλάινγσλ επεκβάζεσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ είλαη πνιιαπιέο, ηφζν ζε επίπεδν αλαπιάζεσλ 
ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, φζν θπξίσο ζε επίπεδν δηακφξθσζεο απηψλ  (Γηάλλνπιε  Γ., 2007).  

πλνςίδνληαο, νη θαηεπζχλζεηο ζρεδηαζκνχ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη νη εμήο (http://www.evonymos.org):  

 Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ. 

 Οξζνινγηθή ρξήζε ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ κέζσ ησλ ζρεδίσλ ρξήζεο γεο. 

 Πξνψζεζε πνιηηηθήο ζρεδηαζκνχ ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο κε βάζε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη κείσζε ηνπ θπζηθνχ 

δηαρσξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζχλδεζε ηεο αλάπηπμεο κε ηα κέζα κεηαθνξάο. 

 πλδπαζκφο δηαθφξσλ ηχπσλ ρξήζεο γεο ζε θιίκαθα πνπ λα επηηξέπεη κηα ινγηθή επηινγή ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δγθαηάιεηςε ηεο πνιηηηθήο ηεο άλαξρεο αλάπηπμεο πεξηνρψλ κε ζπλδεδεκέλσλ, απνκαθξπζκέλσλ. 

 Υσξνζέηεζε επαγγεικαηηθψλ δσλψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο θαηάιιεια επηιεγκέλεο θαη κε εχθνιε 

πξφζβαζε κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θαηαλάισζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 πλδπαζκφο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ, δίθηπα ππνδνκήο  θαη επηινγή θαηάιιεισλ 

ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ χζηεξα απφ κειέηε ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη δηεξεχλεζε ηνπ ηνπηθά δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ ησλ 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  

Δπίζεο, ζε θάζε δηαδηθαζία αλάπιαζεο πεξηνρψλ είλαη αλαγθαίν λα ελζσκαηψλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία 
(http://www.evonymos.org): 

 Μειέηε ζθνπηκφηεηαο - ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε κνξθνινγηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ δπν πεξηνρψλ. 

 Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθψλ ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ – αλάιπζε ζεξκηθήο, αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο. 

 Μειέηε δηαζέζηκσλ ηνπηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη αμηνιφγεζε απηψλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηε θηιηθφηεηά ηνπο 

ζην πεξηβάιινλ. 

 Μειέηε θχηεπζεο κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ αξρψλ βηνθιηκαηηθήο δηακφξθσζεο. 

 Δμέηαζε δπλαηνηήησλ έληαμεο ηπρφλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Πξφγξακκα πξνζέγγηζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πνιίηε – Γξάζεηο δηάδνζεο θαη πξνψζεζεο ησλ έξγσλ αλάπιαζεο. 

 Αμηνιφγεζε ησλ επεκβάζεσλ – πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε.  

Γεληθέο αξρέο βηνθιηκαηηθνχ-πεξηβαιινληηθνχ  ζρεδηαζκνχ  

Ζ αζηηθνπνίεζε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πφιεο επηθέξνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην θιίκα ελφο ηφπνπ. Οη 
κεηαβνιέο απηέο επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηελ πγεία, ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζεξκηθή άλεζε 

ησλ πνιηηψλ.  
Ζ βηνθιηκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ή θαη 
ηελ αληηζηξνθή ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, κε παξάιιειε δεκηνπξγία επλντθψλ κηθξνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Δηδηθφηεξα 
γηα ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο, ζηφρνο είλαη απφ ηε κηα κεξηά παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιπηέξεπζε ηνπ 
κηθξνθιίκαηνο ησλ ρψξσλ απηψλ, έηζη ψζηε λα βξνπλ επξχηεξε ρξήζε θαη ρξεζηκφηεηα, θαη απφ ηελ άιιε ε ζπκβνιή πνπ 
κπνξνχλ λα έρνπλ νη ππαίζξηνη ρψξνη ζην αζηηθφ κηθξνθιίκα ηεο πφιεο ηνπο (http://www.evonymos.org). 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηπρφλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη δηακφξθσζεο ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ αλαπηχζζεηαη κηα ζπλνιηθή 
ζηξαηεγηθή, ζηε βάζε ζπληνληζκνχ ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ,  φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη γεληθέο αξρέο θαη έλλνηεο θνηλά 
απνδεθηέο, πνπ απνηεινχλ ζπληζηακέλε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, πνπ ζπλδέεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ αζηηθή 

αλάπηπμε. 

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ησλ ειεχζεξσλ αζηηθψλ ρψξσλ, νη νπνίεο θαη 
αλαιχνληαη παξαθάησ, είλαη: 

 Οη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο, ηφζν ζε επίπεδν επνρψλ, φζν θαη ζε επίπεδν εκέξαο. 
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 Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία 

 Ζ ζρεηηθή πγξαζία 

 Ζ ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ αέξα 

 Ο ζφξπβνο, πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή. 

 Ζ ζάκβσζε 

 Ζ αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξφδησλ θηηξίσλ. 

Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη δεκηνπξγνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ηηο κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ νξζή δηαρείξηζή ηνπο, κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ πνπ λα 

εληζρχνπλ ή θαη λα παξεκπνδίδνπλ ηελ επηξξνή ηνπο επνρηαθά θαη επηιεθηηθά, κε θπζηθά ή αθφκε θαη κε ηερλεηά κέζα, 
πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν γηα ηελ αλάδεημε ησλ ρψξσλ σο πφινπο έιμεο ησλ θαηνίθσλ θαη σο θπζηθνχο πλεχκνλεο 
ησλ πφιεσλ (Υξπζνκαιιίδνπ Ν., 2002).  

Β2. Δπαλάρξεζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ 

Ηζηνξηθφ Κηίξην  

Ηζηνξηθφ είλαη ην θηίξην ην νπνίν καο δίλεη κηα αίζζεζε ζαπκαζκνχ θαη καο θάλεη λα ζέινπκε λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα 
ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ ην παξήγαγε. Έρεη αξρηηεθηνληθέο, αηζζεηηθέο, ηζηνξηθέο, αξραηνινγηθέο, 
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη αθφκα πνιηηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ή ζπκβνιηθέο αμίεο. κσο, ν πξψηνο αληίθηππνο είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθφο, γηαηί είλαη έλα ζχκβνιν γηα ηελ πνιηηηζκηθή καο ηαπηφηεηα θαη ζπλέρεηα ηεο θιεξνλνκηάο καο.  

Δπαλάρξεζε  

Ζ επαλάρξεζε πεξηιακβάλεη ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ελφο ηζηνξηθνχ θηηξίνπ ή ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο αξρηθήο ηνπ κε 
ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θηηξίνπ. θνπφο ηεο επαλάρξεζεο είλαη ε ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ θαη 
θπξίσο ν ζεβαζκφο ζην ηζηνξηθφ θηίξην. 

Β3. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  

Β3.1. Θεζκφο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  

«Με ηελ επξχηεξε δπλαηή έλλνηα πνπ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ζηνλ φξν (σο εθπαίδεπζε ζρεηηθή κε ην πεξηβάιινλ), ε 
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) ππάξρεη απφ ηφηε πνπ ππάξρεη ν άλζξσπνο. Οη άλζξσπνη πάληνηε πξνζπαζνχζαλ λα 

θαηαλνήζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηηο ζρέζεηο πνπ ηνπο ζπλέδεαλ κ‘ απηφ θαη λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηε γλψζε θαη 
ηελ πείξα πνπ ζπζζψξεπαλ» (Φινγαΐηε Δ., 1998). 

Γηα αηψλεο ε Π.Δ. ήηαλ απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηβίσζε. Αθνξνχζε ζε ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ ηα ζηνηρεία ηεο 
θχζεο, αιιά θαη ζε ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρεί-σλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο 
ηεο δσήο ηνπ (Φινγαΐηε Δ., 1998). 

ηαδηαθά ν άλζξσπνο κε φπια ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, θπξηάξρεζε ζηε θχζε θαη ε Π.Δ. εμειίρζεθε ζε εθπαίδεπζε 
«ζρεηηθά» κε ην πεξηβάιινλ. Έηζη, αλαπηχρζεθαλ νη επηζηήκεο πνπ αλαιχνπλ θαη δηεξεπλνχλ ηε θχζε, κε ηνλ άλζξσπν απιφ 
παξαηεξεηή, απνθνκκέλν απφ απηήλ. Παξάιιεια κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε αλαπηχρζεθε θαη κηα άιιε δηάζηαζε ε νπνία 

νλνκάδεηαη εθπαίδεπζε «απφ» θαη «κέζα» ζην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε απηήλ, ην πεξηβάιινλ δε ζεσξείηαη κφλνλ 
αληηθείκελν κάζεζεο αιιά θαη κέζνλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο ςπρνινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο σξίκαλζεο 
ηνπ α-ηφκνπ, θαζψο επίζεο θαη πεγή γλψζεο, δηαλνεηηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ. Ζ γλψζε απνθηάηαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο, 
κε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην ίδην ην πεξηβάιινλ-πεγή γλψζεο (Φινγαΐηε Δ., 1998). 

Δπίζεκα ν φξνο Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Δnvironmental Δducation) εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1947 απφ ηνπο P. 
& P. Goodman ζην βηβιίν ηνπο «Communitas». Χζηφζν, πξνυπήξραλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θηλήκαηα πνπ απνηέιεζαλ ην 
εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.), φπσο ην Outdoor Education. 

Γηα πξψηε θνξά ρξήζε ηνπ φξνπ Π.Δ. ζε δηεζλή ζπλάληεζε έγηλε ζην Παξίζη ην 1948 απφ ηελ IUCN (International Union 

for the Conservation of the Nature). ε απηήλ ηε ζπλάληεζε έγηλε θαη ε πξψηε πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο ησλ θπζηθψλ κε ηηο 
θνηλσληθέο επηζηήκεο ζην πεδίν ηεο Π.Δ., δειαδή ε πξψηε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη 
ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Παξάιιεια κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, έλα δεχηεξν πεδίν πνπ έδξαζε θαη δξα 
ππνζηεξηθηηθά ζηελ Π.Δ. είλαη ν ρψξνο ησλ νηθνινγηθψλ θηλεκάησλ. Σν νηθνινγηθφ θίλεκα μεθίλεζε ηελ πνξεία ηνπ ιίγν 
κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, θαηαγξάθνληαο ηξαγηθά πεξηβαιινληηθά επεηζφδηα θαη θνξπθψζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 
1960. Σν θίλεκα απηφ πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο  ή πνιηηηθά ζρήκαηα, αλαδεηθλχεη ηα 
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη αζθεί πηέζεηο γηα ηε ιήςε κέηξσλ (Γεσξγφπνπινο, Αι., 2005).  

Β3.2. θνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  

χκθσλα κε ην Ν.1892/90 θαη ηηο αληίζηνηρεο Δγθπθιίνπο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηκήκα ησλ 
πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. θνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 
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Δθπαίδεπζεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, 

λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηφ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε 
λα ζπκβάινπλ ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο. Χο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία / δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ζηε 
δηαζαθήληζε ελλνηψλ, ηελ αλαγλψξηζε αμηψλ, ηελ αλάπηπμε / θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηα-κφξθσζε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γχξσ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε αηνκηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νκαδηθφ/ θνηλσληθφ επίπεδν (Κνχζνπιαο Γ., 
2000).   

Ζ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη κε ηελ νιηζηηθή δηάζηαζή ηνπ θαη 
πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εθθάλζεηο: Φπζηθφ, Σερλεηφ/δνκεκέλν, Κνηλσληθo-Οηθνλνκηθφ θαη Ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ θάζε ζέκα/πξφβιεκα κειεηάηαη δηεπηζηεκνληθά θαη δηαζεκαηηθά (Κνχζνπιαο Γ., 2000).   

Β3.3. Άμνλεο Γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, Γεληθνί ζηφρνη, Δλδεηθηηθέο ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

πξνγξακκάησλ Π.Δ..  

Οη Άμνλεο ηνπ Γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη Γεληθνί ηφρνη, νη 
νπνίνη είλαη θνηλνί γηα φινπο ηνπο άμνλεο, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο απνθάζεηο ησλ δηεζλψλ ζπλδηαζθέςεσλ θαη 
ζπλφδσλ θνξπθήο θαη αθνξνχλ θαη ηηο δχν βαζκίδεο ηεο Δθπαίδεπζεο (Κνχζνπιαο Γ., 2000). 

Β4. Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο   

Σν American Association of Museums δίλεη έλαλ νξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν Κέληξν ηεο Φχζεο (Nature Center) είλαη 
«έλα νξγαλσκέλν θαη κφληκα κε-θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα ην νπνίν έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο κε επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ θαη αλνηρηφ ζην θνηλφ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Σν Κέληξν ηεο Φχζεο 
δηαρεηξίδεηαη θαη δηεξκελεχεη ηελ πεξηνρή ηνπ, ηα ελδεκηθά θπηά θαη δψα θαη δηεπθνιχλεη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο 
ηεο θχζεο θαη ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ. Γηεμάγεη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ην θνηλφ ζπρλά.» 
(http://www.3.aegean.gr). 

Β4.1. Σα θέληξα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο σο δηεζλήο ζεζµφο.  

Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ δεζπφδεη, ή πεξηνρέο µε ηδηαίηεξε ζεµαζία γηα ην πεξηβαιινληηθφ θίλεµα ήηαλ 
θπζηθφ λα ζπγθεληξψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ επηζηεµφλσλ πνπ αζρνινχληαη µε ηελ Π.Δ. φζν θαη επξχηεξσλ 
θνηλσληθψλ νµάδσλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέµαηα. Σν ελδηαθέξνλ απηφ νδήγεζε ζηελ δεµηνπξγία 

Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο πεξηνρέο απηέο  µε ζηφρν ηελ παξνρή ηππηθήο, µε ηππηθήο αιιά θαη άηππεο 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε µαζεηέο ζπνπδαζηέο ή θαη ελήιηθεο. O ζεζµφο ησλ Κ.Π.Δ. είλαη άµεζα ζπλδεδεκέλνο µε 
ην πεξηβαιινληηθφ θίλεµα θαη ζεσξείηαη ζήµεξα δηεζλψο σο έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο έμσ απφ ην 
ζρνιείν (Κνληαξάο Β., 2004). 

Ο φξνο  «πεξηβαιινληηθφ θέληξν»  δελ έρεη εληαία ζεµαζία αιιά είλαη έλαο πνιχ επξχο φξνο πνπ θαιχπηεη µηα µεγάιε 
πνηθηιία θέληξσλ έμσ απφ ην ζρνιείν, ησλ νπνίσλ φµσο νη ζηφρνη, (Παπαδεµεηξίνπ Β., 2000) ην πεξηερφµελν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ε νξγάλσζε,  πνηθίινπλ  (αθφµα θαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ηέηνησλ θέληξσλ)  αλάινγα  µε ηνπο ιφγνπο 
γηα ηνπο νπνίνπο ηδξχζεθαλ,  ηε θηινζνθία φζσλ εµπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο,  ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη,  ην θνηλφ 

ζην νπνίν απεπζχλνληαη,  ηε ρξεµαηνδφηεζε πνπ έ-ρνπλ,  θιπ.  Δλδεηθηηθφγη '  
απηφείλαηεπνηθηιίαησλνλνµάησλπνπζπλαληάθαλείοζηεδηεζλήβηβιηνγξαθία: «Nature  Centres», «Nature Science Centres», 
«Urban Studies Cen-tres»,  «Autdoor Education  Centres», «Residential Nature Centres», «Field Study Centres», «Nature 
Conservation  Centres», «Rular Centres,  θιπ.  Ηδξπηέο ηέηνησλ θέληξσλ είλαη θξαηηθνί θνξείο,  ηνπηθνί θνξείο θαζψο θαη µε 
θεξδνζθνπηθνί νξγαληζµνί µε εηδηθά ελδηαθέξνληα.  

Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηε πξνψζεζε ηεο Π.Δ., ζηελ έξεπλα, ζηε ζπιινγή θαη ζηε 
δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζηε παξνρή εθπαίδεπζεο θαη ζηε παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δπηρεηξψληαο έλα δηαρσξηζµφ 
ζα µπνξνχζε θαλείο λα θαηαηάμεη ηα θέληξα απηά ζηηο εμήο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:   

 α) Κέληξα ηεο Φχζεο,  

 β) Κέληξα Μειέηεο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο,  

 γ) Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

 δ) Πεξηβαιινληηθά Δξγαζηήξηα.  

Σα πξψηα (α) έρνπλ µεγάιε παξάδνζε. ηε Βξεηαλία έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηε δεθαεηία ηνπ ΄30 θαη γλψξηζαλ µεγάιε 
αθµή ζηε δεθαεηία ηνπ ΄60, ε δε  ίδξπζε ηνπο ζπλδέεηαη µε ηνπο πην θάησ παξάγνληεο:  

•Σηο επηθξαηνχζεο αμίεο ζρεηηθά  µε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ξνµαληηθή παξάδνζε πνπ ην 
εμηδαληθεχεη θαη ην ζπλδέεη µε θάζε θαιφ ζηνηρείν πνπ ελππάξρεη ζην αλζξψπηλν πλεχκα.  

•Σελ θίλεζε γηα πξνζηαζία ηεο θχζεο.  

•Σηο πξννδεπηηθέο ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε φπσο, εθπαίδεπζε έμσ απφ ην ζρνιείν (autdoor education), επί ηφπνπ µειέηε 
(field studies) θαζψο θαη ηε  µειέηε πεξηβάιινληνο (environmental studies).  
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Σα ελδηαθέξνληα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ θέληξσλ απηψλ πνηθίινπλ. Άιια επηθεληξψλνληαη ζε έλα ζέµα φπσο ι.ρ έλα 

βηφηνπν, πξνζηαηεπφµελα είδε,  βηνπνηθηιφηεηα,  ελψ άιια έρνπλ επξχηεξα ελδηαθέξνληα. Οξηζµέλα απ'  απηά απεπζχλνληαη 
µφλν ζε ζρνιεία ελψ άιια θαη ζην επξχηεξν θνηλφ. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ηνπο επηζθέπηεο 
πνηθίινπλ ζε είδνο αιιά θαη ρξνληθή δηάξθεηα. Ο Smith (1986)  θαηαηάζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 1200 θέληξσλ ηεο θχζεο ηεο 
Αµεξηθήο ζηηο εμήο επηά θαηεγνξίεο:  

i. Πξνγξάµµαηα πξνζαλαηνιηζµέλα ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ  µε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

ii.Πξνγξάµµαηα πξνζαλαηνιηζµέλα ζην ζρνιηθφ πξφγξαµµα,  πνπ δεµηνπξγήζεθαλ  µε ζηφρν λα εμππεξεηήζνπλ ηα  
µαζήµαηα θνηλσληθψλ επηζηεµψλ θαη επηζηεµψλ ηεο θχζεο ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο.  

iii.Δθπαίδεπζε αξρεγψλ νµάδσλ.  

iv.Δηδηθά πξνγξάµµαηα φπσο,  θαηαζθήλσζε ζηε θχζε,  πνξείεο ζηε θχζε,  πξνγξάµµαηα εζεινληηζµνχ,  θεζηηβάι,  
δηαιέμεηο,  επηδείμεηο θαη πνξείεο  µε μελάγεζε.  

v.Δηδηθέο εθζέζεηο, παξνπζηάζεηο, δσληαλά θπηά θαη δψα.  

vi.Πξνγξάµµαηα έμσ απφ ην θέληξν, φπνπ πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ παξνπζηάδεη ηα πξνγξάµµαηα ηνπ θέληξνπ ζε νµάδεο 
πνπ δελ µπνξνχλ λα ην επηζθεθζνχλ.  

vii.Δηδηθέο ππεξεζίεο φπσο βηβιηνζήθε,  ζπιινγέο θπηψλ,  πεηξσµάησλ,  δψσλ,  µηθξά µαγαδηά γηα ηελ αγνξά 
αλαµλεζηηθψλ δψξσλ.  

'  απηή ηελ θαηεγνξία ζα  µπνξνχζαλ λα ζπµπεξηιεθζνχλ ηα ιεγφµελα αγξνηηθά θέληξα  (RURAL CENTRES)  θαζψο θαη 
ηα αζηηθά αγξνθηήµαηα (city farms)  πνπ θχξην ζηφρν έρνπλ λα εμνηθεηψζνπλ ηνπο επηζθέπηεο (µαζεηέο θαη θνηλφ)  ηνλ 

αγξνηηθφ ηξφπν δσήο.  

Σα θέληξα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο (β),  δει.  ηα θέληξα  µειέηεο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο,  είλαη λεφηεξα απφ ηα θέληξα 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  π.ρ.  ζηε Βξεηαλία, αλαπηχρζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 70. 

Οη ιφγνη ηεο ίδξπζεο ηνπο µπνξεί λα αλαδεηεζνχλ:   

•ηελ παιηφηεξεο θηλήζεηο γηα αλαβάζµηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο απάλζξσπεο θαη αλζπγηεηλέο πφιεηο πνπ δεµηνπξγήζεθαλ 
µε ηε βηνµεραληθή επαλάζηαζε.  

•ηηο πξννδεπηηθέο ηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

•ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπλδέεηαη µε ηελ πεξηβαιινληηθή θίλεζε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 60.   

Σα θέληξα απηά εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε µειέηε ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο,  ζηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ θαη γίλνληαη,  ζηελ 
πνηφηεηα δσήο,  ζηηο πξνζθεξφµελεο θνηλσληθέο παξνρέο. Αθφµα αζρνινχληαη  µε πξνβιήµαηα φπσο ε αλεξγία,  ν 
ξαηζηζµφο,  ε  µέξηµλα γηα ηνπο ειηθησµέλνπο.  Δπηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ παξαγφλησλ ηεο θνηλφηεηαο φπσο, 
ζρνιείσλ, ππεξεζηψλ πνιενδνµηθνχ ζρεδηαζµνχ,  αξρηηεθηφλσλ, άιισλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε 
ζπµµεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα φπνηεο αιιαγέο ζπληεινχληαη ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα εµθαλίδνληαη δπν άιιεο θαηεγνξίεο θέληξσλ, ηα θέληξα Π. Δ. θαη ηα πεξηβαιινληηθά εξγαζηήξηα. Σα 
θέληξα Π.Δ. ηδξχνληαη θπξίσο απφ Παλεπηζηήµηα αιιά θαη απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. Οη ζηφρνη ηέηνησλ θέληξσλ 

πνηθίινπλ θαη ζπλαξηψληαη θπζηθά µε ηηο επηδηψμεηο ησλ ηδξπηηθψλ θνξέσλ. ε πνιχ γεληθέο γξαµµέο,  επηδηψθνπλ ηελ 
πξνψζεζε ηεο Π.Δ. θαη ηεο έξεπλαο, ηε ζπιινγή θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 
επίπεδν, ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θιπ. Έλα ηέηνην είλαη ην Δζληθφ Κέληξν Π. Δ. ηεο 
Πξάγαο.  

Σέινο ε ηειεπηαία θαηεγνξία, ηα πεξηβαιινληηθά εξγαζηήξηα, ηδξχνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο (Παλεπηζηήµηα, ηνπηθνχο 
θνξείο θιπ.) µε θχξην ζηφρν ηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα δηεξεχλεζε πεξηβαιινληηθά θαηάιιεισλ ηξφπσλ δσήο φπσο,  
ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο,  αλαθχθισζε,  θαη επαλαρξεζηµνπνίεζε πιηθψλ,  βηνθαιιηέξγεηεο, µεηαθνξέο θιπ. 

Β5. Παξαδείγκαηα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ Κέληξσλ-Πάξθσλ   Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ηε 

Γηεζλή θαη Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

Β5.1.Πάξθν Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο «Αληψλεο Σξίηζεο» 

Σν Οηθνινγηθφ Πάξθν Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο «Αληψλεο Σξίηζεο» βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο δήκνπο ησλ 
Αζελψλ, Ηιίνπ, Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη Κακαηεξνχ (εηθφλα 1, 2, 3, 4)  (http://ecoview.gr/parko-antonis-
tritsis/#.UNbakm809js). 

Σν έηνο 1987 γίλνληαη νη πξψηεο κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πάξθνπ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο. Σν 1993 άξρηζε λα γίλεηαη 
ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ζε έξγα κέζσ ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. Σν Πάξθν "Αληψλεο Σξίηζεο" έρεη έθηαζε  
1.150.ζηξέκ.   θαη απνηειεί ζεκαληηθφ πφιν έιμεο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αηηηθήο,  ηδηαίηεξα θαηά ηα 
αββαηνθχξηαθα. Oη 3 κεγάινη ρψξνη ζηάζκεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ζρεηηθά 

εχθνιε πξφζβαζε ηνπ Πάξθνπ απφ ηελ Αηηηθή Οδφ, απφ ηελ Δζληθή Οδφ θαη κε ηαθηηθή αζηηθή ζπγθνηλσλία ζπλδέεηαη 
κέζσ ηνπ ΜΔΣΡΟ, ηνπ ΖΑΠ θαη ηεο ΔΘΔΛ.  ην Πάξθν επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία κε 
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δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηαθζάλνπλ ζην πάξθν πνχικαλ κε 

ζρνιεία απφ φιε ηελ Αηηηθή γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. 

Σα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα θαζηζηνχλ ην πάξθν έλα κνλαδηθφ ρψξνππεξηνπηθήο ζεκαζίαο κέζα ζην 
πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Αζήλαο θαη απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ θχξηα ζηνηρεία: 

 ην πγξφ ζηνηρείν, ζπάλην ζηελ Αηηηθή, πνπ αλαδείρζεθε ζε θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπίνπ κε ηε δεκηνπξγία  

ηεζζάξσλ ηερλεηψλ ιηκλψλ θηινμελψληαο αληίζηνηρε βιάζηεζε πγξνηνπηθνχ ραξαθηήξα γχξσ απφ ηηο ιίκλεο. 

 ην δίθηπν πεδνδξφκσλ εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο  ηνπ πάξθνπ θαη ηελ θαηαζθεπή γξακκψλ ηξέλνπ επίζθεςεο ηνπ 

πάξθνπ απαξαίηεην ιφγσ ηεο έθηαζήο ηνπ. 

 ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (άιζε θαη θαιιηέξγεηεο) θαη ηελ πξνψζεζε νηθνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζηφρνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ρψξνπ (πξφηππν 
αγξφθηεκα Πχξγνπ Βαζηιίζζεο) ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ ρξήζεσλ 
(http://www.parkotritsi.gr). 

 

  
Δηθφλα 1.. Δίζνδνο ηνπ πάξθνπ.    

(πεγή : http://ecoview.gr/parko-antonis-

tritsis/#.UNbakm809js) 

Δηθφλα 2.Πεξηνρή ησλ ηερλεηψλ ιηκλψλ 

.(πεγή:http://ecoview.gr/parko-antonis-

tritsis/#.UNbakm809js) 

 

  
Δηθφλα 3. Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ   

(πεγή:http://www.tovima.gr/society/article/?aid 

=426768) 

Δηθφλα 4. πιινγή θαξπψλ  

.(πεγή:http://www.tovima.gr/society/article/?aid=426768) 

Β5.2.Plano Environmental Education Center, Texas, USA 

Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ βξίζθεηαη ζην 4116 W. Plano Parkway, είλαη κηα λέα εθπαηδεπηηθή κνλάδα 
ζηελ πφιε Plano ηνπ Σέμαο ζηηο ΖΠΑ, φπνπ νη θάηνηθνη φισλ ησλ ειηθηψλ κπνξνχλ λα κάζνπλ γηα ηελ αεηθνξία θαη ηελ 
πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε (εηθφλα 5). 

ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ππάξρεη  δεμακελή 20.000 γαινληψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ην βξφρηλν λεξφ απφ ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ 
ηνπ θέληξνπ. Σν λεξφ ηεο βξνρήο πνπ ζπγθεληξψλεηαη  ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηνπαιέηεο θαη ηελ άξδεπζε ηνπ ηνπίνπ (εηθφλα 
6).  

http://www.parkotritsi.gr/
http://ecoview.gr/parko-antonis-tritsis/#.UNbakm809js
http://ecoview.gr/parko-antonis-tritsis/#.UNbakm809js
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Δηθφλα 5. Κεληξηθφ θηίξην ηνπ θέληξνπ    

(πεγή:http://planobluestem.blogspot.gr/2012/08/plano-

environmental-education-center.html) 

Δηθφλα 6.Γεμακελή ζπγθέληξσζεο βξφρηλνπ λεξνχ  

(πεγή:http://planobluestem.blogspot.gr/2012/08/plano-

environmental-education-center.html 

Τπάξρνπλ πηλαθίδεο πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ηη πνπ ππάξρεη ζην θέληξν. ηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ ηνπ 
θέληξνπ ππάξρεη θχηεπζε. Σν έδαθνο θαη ηα θπηά ζπκβάιινπλ ζηελ κφλσζε ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο. Σν βξφρηλν λεξφ απφ ηε δεμακελή δηαλέκεηαη ζηελ ηαξάηζα κε ζηάγδελ άξδεπζε (εηθφλα 6) 
(http://planobluestem.blogspot.gr/2012/08/plano-environmental-education-center.html). 

Σν θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο  θαιχπηεη ην 30% ησλ ειεθηξηθψλ αλαγθψλ ηνπ κε ηελ ειηαθή θαη αηνιηθή 
ελέξγεηα. Μία αλεκνγελλήηξηα 60 πνδηψλ πίζσ απφ ην θηίξην παξάγεη 3.000 kWh ελέξγεηαο αλά έηνο  
(http://planobluestem.blogspot.gr/2012/08/plano-environmental-education-center.html). 
Νεξφ θπθινθνξεί κέζα ζε ζεξκηθφ ειηαθφ πάλει πνπ ζεξκαίλεηαη απφ ηνλ ήιην θαη επηζηξέθεη ζε κηα δεμακελή 
απνζήθεπζεο γηα ηελ παξνρή δεζηνχ λεξνχ πξνο ην Κ.Π.Δ.. Δίλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζέζε πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ 
επηζθέπηεο.  Φσηνβνιηατθά είλαη ηνπνζεηεκέλα  ζηελ νξνθή  ζηεγαζκέλνπ δηαδξφκνπ θαη ρψξνπ ζηάζκεπζεο. Σα 54-πάλει 
θσηνβνιηατθψλ ηνπ Κ.Π.Δ.  παξάγνπλ  θαη' εθηίκεζε 17.909 kWh αλά έηνο  
(http://planobluestem.blogspot.gr/2012/08/plano-environmental-education-center.html). 

Πνιιά πιηθά επαλάρξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνζκεηηθά κνηίβα ζε ηνίρνπο, θξάρηεο  θαζψο θαη ζα γιππηά ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν (http://planobluestem.blogspot.gr/2012/08/plano-environmental-education-center.html). 

  
Δηθφλα 7.. Μνλνπάηηα θαη ελδηάκεζνη ησλ θπηεχζεσλ ρψξνη 

επηζηξσκέλνη απφ πδαηνπεξαηά πιηθά.  

(πεγή: http://planobluestem. blogs 

pot.gr/2012/08/plano-environmental-education-enter.html) 

Δηθφλα 8. Λεπηνκέξεηα  εδαθνθάιπςεο απφ  θπηηθφ πιηθφ. 

(πεγή: http://planobluestem.blogspot.gr/2012/08/plano- 

               environmental-education-center.html) 

 
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα κνλνπάηηα, αθφκα θαη ν ρψξνο ζηάζκεπζεο είλαη επηζηξσκέλα απφ δηαπεξαηά πιηθά, φπσο ζάπηα 
θχιια, πνπ απνζπληίζεληαη, γξαλίηε επηζηξψζεσλ, φια πιηθά πδαηνπεξαηά,  ψζηε λα απνξξνθνχλ ην λεξφ ηεο βξνρήο θαη λα 
ην δηνρεηεχνπλ ζην  έδαθνο αληί λα ηξέρεη ζε ππνλφκνπο νκβξίσλ (εηθφλα 7, 8,) (http://planobluestem. 

blogspot.gr/2012/08/plano-environmental-education-center.html). 
Ζ θχηεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Κ.Π.Δ. πεξηιακβάλεη θπξίσο ηζαγελή θπηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Σέμαο φια 
πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θιίκαηνο θαη κε κηθξέο απαηηήζεηο ζε λεξφ  (εηθφλα 8) 
(http://planobluestem.blogspot.gr/2012/08/plano-environmental-education-center.html). 
Γχξσ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Κ.Π.Δ. δεκηνπξγήζεθε έλα ξέκα κε θξνθάιεο πνπ θέξεη θαη θχηεπζε ην νπνίν 
ιεηηνπξγεί απνζηξαγγηζηηθά γηα ην ρψξν. Τπάξρεη επίζεο έλαο παηδφηνπνο κε παηρλίδηα κάζεζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
γλψζεο γηα ηελ αεηθνξία  θαη ην πεξηβάιινλ. Μία ηαΐζηξα πνπιηψλ πξνζειθχεη άγξηα πνπιηά θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
παξαηήξεζήο ηνπο απφ θνληά. Δπίζεο αλαπαξαζηάζεηο κε ζπκβνιηθφ ηξφπν θχθινπ δσήο εληφκσλ αιιά θαη άιισλ δψσλ 

επαηζζεηνπνηνχλ θαη εθπαηδεχνπλ ηνπο επηζθέπηεο (http://planobluestem.blogspot.gr/2012/08/plano-environmental-
education-center.html). 
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Β5.3. DuPont Environmental Education Center  Delmarva Lane, Wilmington, USA  

Σν  Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο DuPont ζην Russell W. Peterson Urban Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο ζην Riverfront 
Wilmington, USA άλνημε γηα ην θνηλφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 (εηθφλα 9, 10, 11)  (www.duponteec.org). 

Σν δείγκα εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ηεηξαψξνθν, 13.500 ηεηξαγσληθψλ πνδηψλ θηίξην αλήθεη ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 
Riverfront ηνπ Delaware. Βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ 212-ζηξεκκάησλ Καηαθπγίνπ Peterson θνληά ζηνλ πνηακφ  Christina, 
φπνπ ε πφιε, πνηάκη θαη βάιηνο ζπλαληψληαη.  Ζ δηαδξνκή ηνπ πνηακνχ εθηείλεηαη ζε 1,3 κίιηα απφ ην ηζηνξηθφ ζηαζκφ 
Amtrak, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Street Market . Τπάξρεη  ρψξνο ζηάζκεπζεο, πχξγνο παξαηήξεζεο θαη εθηεηακέλεο 
εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο (εηθφλα 9) (www.duponteec.org). 

 To ηεηξαψξνθν θηίξην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ηαηξηάδεη κε ηνλ   πγξφηνπν πνπ ην  πεξηβάιιεη. Τπάξρνπλ πςειήο 

ηερλνινγίαο νζφλεο, έλα ηειεζθφπην, ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ιακβάλνπλ 
ρψξα ζε απηφ (www.duponteec.org). 

Αιιά απηφ πνπ θάλεη ην Delaware Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πξαγκαηηθά λα  μερσξίδεη είλαη ε ηεξάζηηα 
θαηαζθεπή ππεξπςσκέλνπ  πεξηπάηνπ πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο λα πεξπαηήζνπλ  ζρεδφλ πάλσ  ζηνπο 
πγξνηφπνπο γηα λα αλαθαιχςνπλ  ηα ελδεκηθά θπηά θαη δψα. Ζ ππεξπςσκέλε δηαδξνκή ρξεζηκνπνηείηαη φιε ηελ εκέξα γηα  
άζθεζε αιιά θαη εθπαίδεπζε (εηθφλα 10)  (www.duponteec.org). 

Σν Κέληξν Δθπαίδεπζεο αλαδεηθλχεη ηα πνιιά είδε ακθηβίσλ, πνπιηψλ, ζειαζηηθψλ, ςαξηψλ, εξπεηψλ θαη ελδεκηθψλ θπηψλ 
πνπ έρνπλ ζα  ζπίηη ηνπο ην θαηαθχγην (εηθφλα 11).  Οη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμεξεπλήζνπλ ηα δηαδξαζηηθά 
εθζέκαηα, ζπκκεηέρνπλ ζε κηα μελάγεζε, ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πνηθηιία απφ δσξεάλ θαη ρακεινχ θφζηνπο πξνγξάκκαηα 

γηα καζεηέο, νκάδεο λέσλ, ελήιηθεο, νηθνγέλεηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο (www.duponteec.org). 

Ο πεξηβάιισλ ρψξνο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ήπηα δηακφξθσζε, ελαξκνληζκέλε ζην πεξηβάιινλ, κε θπηεχζεηο θαη 
εδαθνθαιχςεηο πεξηβαιινληηθά ζχκθσλεο. 

   

Δηθφλα 9.Σν θηίξην ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

θέληξνπ 

   (πεγή: www.duponteec.org) 

  Δηθφλα10. Ζ ππεξπςσκέλε δηαδξνκή. 

  (πεγή: www.duponteec.org) 

Δηθφλα11. Καηαζθεπή γηα θσιηέο.  

  (πεγή: www.duponteec.org) 

Γ. Έξεπλα – αλΪιπζε πεξηβΪιινληνο ρψξνπ ηνπ Καπλνινγηθνχ   Ηλζηηηνχηνπ 

Γ1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

• Σν πγθξφηεκα ηνπ Διιεληθνχ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ βξίζθεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθή ζέζε γηα ηελ πφιε ηεο 

Γξάκαο, ζην Αλαηνιηθφ άθξν ηεο (εηθφλα 12, 13, 14). 

• Κηίζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 1930 απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε. 

• Χο έδξα ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Καπλνχ επηιέρζεθε ε Γξάκα επεηδή απνηεινχζε θέληξν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 
θαπλνπαξαγσγηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο. 

• Σν ζπγθξφηεκα είλαη έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Λέαλδξνπ Εσίδε (1900-1963) απνθνίηνπ ηεο Technische Hochschule ηνπ 
Βεξνιίλνπ (1926). 

• Σν θεληξηθφ θηίξην ηνπ Κ.Η.  είλαη ζρεδηαζκέλν ζε κνληέξλν χθνο θαη εληάζζεηαη ζην ξεχκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 
αξη-ληεθφ. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ θνκςφηεηα ζηε ζχλζεζε, ηηο επηιεγκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο, ηνλ 

εληππσζηαθφ εζσηεξηθφ δηάθνζκν ζε επηκέξνπο ζηνηρεία (πφξηεο, θσηηζηηθά ), θαζψο θαη ηελ επηκέξνπο ζπκκεηξία ησλ 
φςεσλ. 

• Δληππσζηαθέο είλαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ην πεξηβάιινπλ θαη ζπλζέηνπλ ζπλνιηθά ην 
ζπγθξφηεκα. 

http://www.duponteec.org/
http://www.duponteec.org/
http://www.duponteec.org/
http://www.duponteec.org/
http://www.duponteec.org/
http://www.duponteec.org/
http://www.duponteec.org/
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Δηθφλα12.Άπνςε Κηηξηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο Κ.Η απφ ηα Βφξεηa -

Αλέγεξζε θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, 1933. 

(πεγή : http://issuu.com/eteriadramin 

onmeleton/docs/file0014) 

Δηθφλα 13.Καπλνινγηθφ Ηλζηηηνχην, 

Κεληξηθφ θηίξην, 1934. 

(πεγή : http://www.proinos-typos.gr) 

Δηθφλα 14.Δγθαηάζηαζε ρισξάο 

ιίπαλζεο ζην αγξφθηεκα ηνπ Κ.Η.,1934. 

 (πεγή : http://issuu.com/eteriadramin 

onmeleton/docs/file0014) 

 

Γ2. Αλάιπζε SWOT (Γπλαηά  ζεκεία, αδχλαηα ζεκεία, επθαηξίεο, απεηιέο) 

ΓπλαηΪ  ζεκεέα 

 Δχθνιε ε εχξεζε ηεο ηνπνζεζίαο  ηνπ θαη ππάξρνπλ δχν είζνδνη έμνδνη. 

 πλεθηηθή θαη ιεηηνπξγηθή  νηθνδνκηθή νξγάλσζε ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

 Πξνλνκηαθή ζέζε κε πνηθίιεο παξαθείκελεο ρξήζεηο. 

 Βφξεηα πεξηνρή κε επλντθφ κηθξν-θιίκα θαη πινχζηα βιάζηεζε.  

 Πεξηβαιινληηθά απνδεθηά πιηθά πεξηβάιινληνο  ρψξνπ. 

 Νφηηα έθζεζε-δηάηαμε ησλ νηθνδνκηθψλ φγθσλ ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

Αδχλαηα ζεκεέα 

 Γελ ππάξρνπλ ρψξνη ζηάζκεπζεο. 

 Απξνζπέιαζηα ζεκεία  ιφγσ παξακέιεζεο  θαη χπαξμεο αλεμέιεγθηεο βιάζηεζεο. 

 Γελ ππάξρνπλ  ξάκπεο ζε θηίξηα πνπ θέξνπλ θιηκαθνζηάζηα γηα λα  εμππεξεηνχλ ηπρφλ πεξηπηψζεηο εηδηθήο 
αλάγθεο (ΑΜΔΑ). 

 Ζ θεληξηθή θαη λφηηα πεξηνρή ρξίδεη ελίζρπζεο ηεο βιάζηεζεο  θαη θχηεπζεο  κε θπηά αλεκν-πξνζηαζίαο. 

 Τπάξρεη αλάγθε εμνπιηζκνχ ηνπ ρψξνπ κε θαζηζηηθά θαη θάδνπο απνξξηκκάησλ κεηθηήο ρξήζεο θαη 

αλαθχθισζεο. 

 Ζ ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ είλαη αλχπαξθηε. 

 ε πιήξε ειηαζκφ βξίζθεηαη ν θεληξηθφο θαη λφηηνο ρψξνο ηνπ γεπέδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξκψλ κελψλ 

 Με ηελ απνπζία πςειήο βιάζηεζεο επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε ειηνπξνζηαζία θαη δηα κέζνπ απηήο  ε ζεξκηθή άλεζε 

ζηνλ ππφ κειέηε ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξκψλ κελψλ. 

Δπθαηξέεο 

 Ζ χπαξμε ηνπ πξψελ ζηξαηνπέδνπ «Αλδξηθάθε» θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κε ην ρψξν πξαζίλνπ πνπ δηαζέηεη, 

θαζψο θαη ν  ρψξνο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θιεηζηνχ γεπέδνπ «Γ. Κξαρηίδε»  ζα κπνξνχζαλ λα 
ζπλδεζνχλ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Κ.Η. ζε κηα ζπλέρεηα πξαζίλνπ. 

 Ζ αλάπιαζε ηνπ ξέκαηνο ηεο Καιιηθχηνπ θαη ζε ζχλδεζε θαη ζπλδπαζκφ αλάπιαζεο  ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

ηνπ Κ.Η. ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αμηφινγν ρψξν αλαςπρήο αιιά θαη εθπαίδεπζεο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο πφιεο 
θαη φρη κφλν. 

ΑπεηιΫο 

 Ζ κε έγθαηξε  αλάπιαζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ ζα νδεγήζεη ζε θζνξέο κε αλαζηξέςηκεο. 
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Γ. ΠξνηΪζεηο εθαξκνγάο 

Γ1. Κεληξηθή ηδέα –θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ  (παξ/ηεκα :πηλαθίδα  1) 

Α) Κεληξηθή ηδέα ζρεδηαζκνχ 

Κεληξηθή ηδέα ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  απνηειεί ε δεκηνπξγία 
γεηηνληψλ «πεξηβαιινληηθέο γεηηνληέο» κε πεξηβαιινληηθή ζεκαηηθή ελφηεηα αληίζηνηρα. Κάζε γεηηνληά αλαθέξεηαη ζηηο 

ζεκαηηθέο δπλαηφηεηεο Π.Δ πνπ κπνξεί λα θέξεη έλαο ρψξνο Κ.Π.Δ. θαη έρεη έλαλ θεληξηθφ ρψξν «πιαηεία». 

Οη νθηψ πεξηβαιινληηθέο γεηηνληέο πνπ πξνηείλνληαη λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη νη εμήο: 

ΓεηηνληΪ ηεο γεο  

Ζ γεηηνληά ηεο γεο ζα πεξηιακβάλεη θνηλσληθνχο ιαραλφθεπνπο θαη βηνινγηθφ νπσξψλα (αζηηθή γεσξγία), ζπνξεία 
θαιιηεξγεηηθψλ εδψδηκσλ θπηψλ, θηφζθηα, πηλαθίδεο ελεκέξσζεο, θέληξν θαιιηεξγεηηθήο πιεξνθφξεζεο, ρψξν 
ζηάζκεπζεο. 

ΓεηηνληΪ ηνπ αΫξα 

Ζ γεηηνληά ηνπ αέξα ζα πεξηιακβάλεη κηα αλεκνγελλήηξηα, δεμακελή ζπιινγήο λεξνχ βξνρήο, ζήκαλζε κε πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ, αλεκνραξή θαη αληηαλεκηθή θχηεπζε, θαηαζθεπέο  πνπ θηλνχληαη κε ηνλ άλεκν. 

ΓεηηνληΪ ηνπ άιηνπ  

Ζ γεηηνληά ηνπ ήιηνπ ζα έρεη ειηαθφ ξνιφη, κεηεσξνινγηθφ θισβφ, θαιιηέξγεηεο ελεξγεηαθψλ θπηψλ, θαηαζθεπέο κε 
ελζσκαησκέλα θσηνβνιηαηθά, θσηφθηιε θχηεπζε. 

ΓεηηνληΪ ηνπ δΪζνπο 

Ζ γεηηνληά ηνπ δάζνπο ζα έρεη θσιηέο πνπιηψλ, παξαηεξεηήξηα, ζήκαλζε κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, δπλαηφηεηεο γηα 
πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ΓεηηνληΪ ηνπ λεξνχ  

Ζ γεηηνληά ηνπ λεξνχ ζα δηαζέηεη ιίκλε/ξέκα, πδξφβηα θχηεπζε, κηθξφ πδξφκπιν, ζήκαλζε κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. 

ΓεηηνληΪ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

Ζ γεηηνληά ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πεξηιακβάλεη βνηαληθφ θήπν κε πνηθηιίεο θαπλνχ-αξσκαηηθψλ θπηψλ, πνηθίισλ εηδψλ 
ειιεληθήο ρισξίδαο, νπσξψλα, θσιηέο πνπιηψλ, ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, ιίκλε/ξέκα, θέληξν πιεξνθφξεζεο γηα ηε θχζε 
θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. 

ΓεηηνληΪ ηεο αεηθνξέαο 

Ζ γεηηνληά ηεο αεηθνξίαο ζα έρεη ρψξν αλαθχθισζεο πιηθψλ, θνκπνζηνπνίεζεο, ρψξν ππαίζξηαο δηδαζθαιίαο, θχηεπζε κε 
θπηά αλζεθηηθά ζηε ξχπαλζε θαη δείθηεο θπηψλ, ζήκαλζε κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, αλνηθηφ 

ακθηζέαηξν, εξγαζηήξη θπζηθήο δφκεζεο. 

ΓεηηνληΪ ηνπ πνιηηηζκνχ 

Ζ γεηηνληά ηνπ πνιηηηζκνχ  ζα δηαζέηεη ρψξν εθζέζεσλ κε θαηαζθεπέο-γιππηά απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά, θαιισπηζηηθή 
θχηεπζε, κνπζείν θαπλνχ, αλνηθηφ ρψξν εθδειψζεσλ, ρψξν ζηάζκεπζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ κνλνπαηηψλ ζην θεληξηθφ γήπεδν ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Κ.Η. αθνινπζεί ην ζρήκα θχιισλ θαπλνχ 
(πεξίγξακκα θαη λεπξψζεηο) γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ην νπνίν δηαθξίλεηαη εκθαλψο ζε παλνξακηθή ζέα (Landart). 

Β) Κξηηήξηα ζρεδηαζκνχ 

ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ εκπεξηέρνληαη νη βαζηθέο αξρέο αεηθνξηθνχ  ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο: 

 Πξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ.  

 Αλαθχθισζε 

 Μηθξέο επηθάλεηεο ριννηάπεηα. 

 Γηαρείξηζε επηθαλεηαθνχ λεξνχ. 

 Τιηθά δφκεζεο  θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Υξήζε πιηθψλ αλαθχθισζεο ζηε δφκεζε θαη έξγα ηέρλεο. 

 Υξήζε ήπησλ κέζσλ κεηαθνξάο (πνδήιαηα, ειεθηξηθφ ηξελάθη ). 

 Ζ κνξθή θαη ηα ζρήκαηα ζα  είλαη φια κε ειεχζεξεο γξακκέο ρσξίο απζηεξή γεσκεηξία. 

 Γηαρσξηζκέλε θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη νρεκάησλ κε  μερσξηζηέο δηαδξνκέο αληίζηνηρα. 
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 Δλφηεηα ρψξσλ. 

 Υξήζε ηζαγελψλ θπηψλ. 

 Οη εμσηεξηθέο θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ ηηο ίδηεο αξρέο κε απηέο ησλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. 

 ρεδηαζκφο γηα ηελ ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ. 

 Καηαζθεπέο κε ρξήζε ηεο ειάρηζηεο δπλαηήο ελέξγεηαο. 

 Καηαζθεπέο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ. 

 Υξήζε ηνπηθψλ πιηθψλ θαη ηνπηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 εβαζκφο ζηηο ηνπηθέο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο. 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην θσηηζκφ, ηε ζθηά, ηνλ 

αεξηζκφ θαη ην κηθξνθιίκα. 

 ρεδηαζκφο κε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε. 

 Βέιηηζηε ρξήζε ησλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ, φπσο αλαλεψζηκεο. 

 Πεγέο ελέξγεηαο, θηιηξάξηζκα ηνπ λεξνχ κε θπζηθέο κεζφδνπο θιπ.  

(Λαγελά Α., 2008)  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ Κ.Π.Δ. ππαθνχεη επίζεο θαη ζηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 Αληαπφθξηζε ηνπ ρψξνπ ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα θαιχςεη. Οη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

αλαθέξνληαη ηφζν ζην θαζαπηφ εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Κ.Π.Δ., φζν θαη ζηελ ππνβνήζεζε γεληθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
Κχξηνο γλψκνλαο είλαη φηη ν ρψξνο ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ  κε 
ην ζχλνιν ησλ ζρεδηαζηηθψλ επηινγψλ πνπ ελζσκαηψλεη. 

 Βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κε ηελ επηινγή θαηάιιεισλ δηακνξθψζεσλ (εδαθνθάιπςε, ηχπνη θαη ζέζεηο θχηεπζεο, 
εμνπιηζκφο), εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο, θαζψο θαη επλντθή επίδξαζε ηνπ ρψξνπ ζηελ 
ελεξγεηαθή – βηνθιηκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κ.Π.Δ. 

 Αληαπφθξηζε ηνπ ρψξνπ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Θέκαηα ζνξχβνπ ππάξρνπλ κφλν απφ ηε Βφξεηα πιεπξά ηνπ 
γεπέδνπ, φρη ηδηαίηεξα έληνλα ιφγσ ηνπ ειαθξηνχ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη επαξθψο κε ην 

ππάξρνλ αιζχιιην. Θέκαηα ξχπαλζεο θαη θαηλφκελα αζηηθνχ κηθξνθιίκαηνο δελ πξνθχπηνπλ θαζψο ν ρψξνο βξίζθεηαη 
ζε πεξηαζηηθή πεξηνρή ηεο Γξάκαο. εκαληηθά δεηήκαηα είλαη βεβαίσο ε αηζζεηηθή θαη γεληθφηεξα ε πνηφηεηα ηνπ 
ρψξνπ. 

 Γηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο βιάζηεζεο θαη ελζσκάησζε ζε απηήλ ηεο λέαο. 

 εβαζκφο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο κε δηαηήξεζε ηεο ράξαμεο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ απφ ηα ζπνξεία (ζηα λφηηα),  πξνο ην 

θεληξηθφ θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα (πξνο ηα Βφξεηα), κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία αιέαο κε θπιινβφιν  θχηεπζε δέληξσλ, 
γηα ειηνπξνζηαζία ηνπο ζεξκνχο κήλεο αιιά θαη ειηαζκφ ηνπο ςπρξνχο ησλ πεξηπαηεηψλ ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο 
δηαηεξείηαη ε αξρηθή δηακφξθσζε ηνπ θήπνπ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 
κνπζείνπ θαπλνχ. 

 Πεξηθεξεηαθή θχηεπζε γχξσ απφ ην γήπεδν ηνπ Κ.Η. γηα νπηηθή κφλσζε αιιά θαη αληηαλεκηθή πξνζηαζία (ηδηαίηεξα 

ζηε  Νφηηα, Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή πιεπξά). 

Γ2. Γεληθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ (παξ/ηεκα :πηλαθίδα  2) 

Ο πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ Κ.Π.Δ. απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην γεληθήο νξγάλσζεο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Κ.Π.Δ., θαζψο θαη ηελ ππνβνήζεζε γεληθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν 
πεξηβάιισλ ρψξνο  δηακνξθσκέλνο ζε γεηηνληέο κε πεξηβαιινληηθή ζεκαηηθή πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη: 

1.  ΓεηηνληΪ ηεο γεο  (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 11 ) 

Ο ρψξνο ηεο γεηηνληάο ηεο γεο  πξνηείλεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κ.Η. Μεξηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα 
κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) ηνπ  «εδάθνπο» θαη πξνηείλνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

Σν ηκήκα ζηα  αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ ζα δηακνξθσζεί ζε θεπάξηα κε δηαδξφκνπο πξφζβαζεο γηα θαιιηέξγεηα εδψδηκσλ 
νπσξνιαραληθψλ (αζηηθή γεσξγία). Θα γίλεη  αλακφξθσζε ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ ιαραλφθεπσλ σο πξνο ηε κνξθή, 
ηελ έθηαζε, ηηο ππνδνκέο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ζχλζεζεο εκηθπθιηθψλ παξηεξηψλ κε 
δηαδξφκνπο πξφζβαζεο θαη πέξγθνιεο γηα αλάπαπζε θαη ζθίαζε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

Σα ππάξρνληα κφληκα ζπνξεία θαπλνχ ζα αλαζθεπαζηνχλ γηα ηηο αλάγθεο ζπνξείσλ ιαραλνθνκηθψλ εηδψλ.Σα θπηάξηα πνπ 
ζα παξάγνληαη ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θνηλσληθψλ ιαραλφθεπσλ.  
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Σα θηίξηα ησλ πξψελ ζπνξείσλ θαπλνχ πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ζα επηζθεπαζηνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θέληξα 

θχιαμεο ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ θαη εξγαιείσλ. Δπίζεο ζα ιεηηνπξγεί θαη σο θέληξν θαιιηεξγεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 
εθπαίδεπζεο γχξσ απφ ηελ αζηηθή γεσξγία. Δπηπξφζζεηα πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία θνηλσληθνχ νπσξνπσιείνπ θαη 
δεκηνπξγία ρψξνπ κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ κειέηεο εδάθνπο θαη ππεδάθνπο ν νπνίνο ζα θέξεη  έλα κεγάιν ηκήκα αζβεζηνιηζηθνχ 
πεηξψκαηνο ηεο πεξηνρήο (νγθφιηζν απφ αθαηέξγαζην κάξκαξν), ην νπνίν ζα ρξεζηκεχεη θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ 
(π.ρ. αλαξξίρεζεο), αιιά θαη θαηαλφεζεο  ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ ηεο γχξσ νξεηλήο πεξηνρήο, σο 
πξνο ηηο ππφγεηεο δηεζήζεηο θαη ηηο ππφγεηεο δηαδξνκέο ηνπ λεξνχ, αιιά θαη ηνπο κεραληζκνχο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ζηηο 
γχξσ πεξηνρέο κε απφηνκν αλάγιπθν. Δπίζεο κε ηε δεκηνπξγία ηερλεηνχ ινθίζθνπ κε  κηα εγθάξζηα ηνκή ηνπ θαιπκκέλε κε 

δηάθαλν πιηθφ, κπνξνχλ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν  ζρεκαηηζκφο ησλ γεσινγηθψλ ζηξσκάησλ ζην ππέδαθνο, αιιά θαη ηνπ 
αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο θαηά ηηο δηάθνξεο γεσινγηθέο επνρέο. 

ην βφξεην ηκήκα ηεο γεηηνληάο ηεο γεο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία παηδηθήο ραξάο, κε απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηφζν γηα ηελ 
θαηάιιειε θχηεπζε φζν θαη γηα ηα θαηάιιεια δάπεδα, γηα ηηο αλάγθεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ πνπ ηπρφλ ζα ζπλνδεχνπλ ηνπο 
κηθξνθαιιηεξγεηέο ησλ θνηλσληθψλ ιαραλφθεπσλ.  

ε θνληηλή απφζηαζε πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία δηπιήο ρξήζεο γεπέδνπ, γηα κπάζθεη θαη βφιετ, κε θαηάιιειεο 
πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλάγθεο άζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ αιιά θαη ελειίθσλ επηζθεπηψλ ηνπ ρψξνπ. 

Αλαηνιηθά ηνπ θνηλσληθνχ ιαραλφθεπνπ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ ζηάζκεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
αιιά θαη ππνινίπσλ επηζθεπηψλ ηνπ ρψξνπ.  

2. ΓεηηνληΪ ηνπ αΫξα (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 8 ) 

Ο ρψξνο ηεο γεηηνληάο ηνπ αέξα πξνηείλεηαη ζηε Βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κ.Η. κε ην κεγαιχηεξν 
πςφκεηξν.  Μεξηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) «Αέξαο-
Αηκφζθαηξα- Κιηκαηηθέο αιιαγέο» θαη «Δλέξγεηα», ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  θαη πξνηείλνληαη είλαη ηα 
παξαθάησ: 

ην ρψξν  πξνηείλεηαη αλνηθηή θπθιηθή δεμακελή ζπιινγήο λεξνχ ηεο βξνρήο απφ ηελ νπνία ζα μεθηλάεη ηερλεηφ ξέκα κε ην 
λεξφ ππεξρείιηζεο πξνο ηελ ηερλεηή ιίκλε ηεο γεηηνληάο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα πάιη κέζσ ξέκαηνο ζηε 
δεχηεξε ηερλεηή ιίκλε ζηε γεηηνληά ηνπ λεξνχ.  

Ζ πεξηνρή ηεο Γξάκαο έρεη ηθαλνπνηεηηθή έληαζε θαη δηάξθεηα αλέκσλ, αλεθηφ δειαδή αηνιηθφ δπλακηθφ θαη κπνξεί λα 
ππνζηεξίμεη ζην ρψξν ηεο γεηηνληάο ηνπ αέξα ηελ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλήηξηαο κηθξήο ηζρχνο ηνπνζεηεκέλε ζε 
δηακνξθσκέλν επηζθέςηκν επίπεδν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.Μηα κηθξή αλεκνγελλήηξηα 50 kW, κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 
ζε έλα ρψξν  πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ 15×15 κέηξα δηαζέζηκα γηα ηελ αλέγεξζή ηεο, ηέηνηνο δε ρψξνο ζα δηακνξθσζεί δίπια 
ζηε δεμακελή ζπιινγήο λεξνχ ηεο βξνρήο. Ζ επίζθεςε ζην ρψξν ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ζρεηηθήο κε ηηο 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  & ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ην ξφιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αέξα. Καηαζθεπέο 
ηέρλεο απφ πιηθά αλαθχθισζεο πνπ θηλνχληαη κε ηνλ άλεκν ζα πξνζζέζνπλ θαιαηζζεζία ζην ρψξν. 

3.  ΓεηηνληΪ ηνπ άιηνπ (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 9 ) 

(παξ/ηεκα :πηλαθίδα  )Ζ γεηηνληά ηνπ ήιηνπ ρσξνζεηείηαη λφηηα θαη θεληξηθά ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κ.Η. . Μεξηθά ζηνηρεία πνπ 
είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) «Αέξαο-Αηκφζθαηξα- Κιηκαηηθέο αιιαγέο» 
θαη «Δλέξγεηα», ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  θαη πξνηείλνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

ην ρψξν πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία θαιαίζζεηνπ, ιεηηνπξγηθνχ θαη επηζθέςηκνπ ειηαθνχ ξνινγηνχ  γηα εθπαηδεπηηθνχο 
ζθνπνχο  θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο ηχπνπ ηνπ αλαιιεκαηηθνχ. Ο πθηζηάκελνο κεηεσξνινγηθφο θισβφο ηνπ Κ.Η. πνπ βξίζθεηαη 
ζηε γεηηνληά ηνπ ήιηνπ πξνηείλεηαη λα αλαβαζκηζηεί θαη αμηνπνηεζεί γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

ε δηακνξθσκέλν ρψξν πξνηείλεηαη ε θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ θπηψλ (ειίαλζνο θ.ι.π.) γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο κε 
ρξήζε ηνπο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Κέληξνπ πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη σο θαχζηκε χιε γηα ηηο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο ηνπ. 

Πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε θσηνβνιηατθψλ πάλει ζε θαηαζθεπέο ηνπ ρψξνπ (πέξγθνιεο,  θαζηζηηθά ), γηα ηελ αμηνπνίεζε 
ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Δπίζεο ε ηνπνζέηεζε ηέληαο, πέξγθνιαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηαζθεπήο  ή ε θχηεπζε δέληξσλ πνπ παξέρεη ζθηά, 
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κειέηε  ηνπ θαηλνκέλνπ «ηξχπα ηνπ φδνληνο», ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ , 
θαζψο επίζεο κε ηνπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο πξνζηαζίαο απφ ηε βιαβεξή ειηαθή αθηηλνβνιία, ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

4.  ΓεηηνληΪ ηνπ δΪζνπο (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 6 ) 

Ζ  γεηηνληά ηνπ δάζνπο εθηείλεηαη ζηα Βφξεηα ηνπ γεπέδνπ ηνπ ΚΗ φπνπ ππάξρεη πθηζηάκελν αιζχιιην κε πεχθα. Μεξηθά 
ζηνηρεία πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) ηνπ «δάζνπο» θαη πξνηείλνληαη 

είλαη ηα παξαθάησ: 

Πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηνπ αιζπιιίνπ πξνο ηα δπηηθά κε κηθηή θχηεπζε θσλνθφξσλ κε ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε ηνπ, ηα δε 
θνκκέλα δέληξα ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαζηζηηθά κε ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ  δηα κέζνπ ησλ 
δαθηπιίσλ ηεο ειηθίαο ησλ δέληξσλ . 

Ο ρψξνο απνηειεί βηφηνπν γηα πνηθίια πνπιηά αιιά θαη ζειαζηηθά. ηε γεηηνληά ηνπ δάζνπο αιιά θαη ζε άιιεο γεηηνληέο  
ηνπ ππφ δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Κ.Η.  πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή θσιηψλ γηα πνπιηά θαη ζέζεσλ δπλαηφηεηαο 
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παξαηήξεζήο ηνπο. Δπίζεο ε θαηαζθεπή θσιηψλ είλαη κηα ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο γηα ζρεηηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή. 

Ζ θαηαζθεπή ζηίβνπ πεξηπέηεηαο θαη δξαζηεξηνηήησλ κε πεξηβαιινληηθή θαηεχζπλζε ζα παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο ηε 
δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο, αλαςπρήο, εθπαίδεπζεο αιιά θαη παξαηήξεζεο ηεο ζέαο αιιά θαη ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο.  

5. ΓεηηνληΪ ηνπ λεξνχ (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 10) 

Ο ρψξνο λνηηνδπηηθά αιιά  θαη θεληξηθά ηνπ γεπέδνπ ηνπ ΚΗ πξνηείλεηαη λα αθηεξσζεί ζην πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 
αλζξσπφηεηα λεξφ. Σν λεξφ απνηειεί ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ην κηθξνθιίκα θαη λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο 
ζεξκηθήο άλεζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ππαίζξηνπο αζηηθνχο ρψξνπο θαηά ηηο ζεξκέο πεξηφδνπο. Μεξηθά ζηνηρεία πνπ είλαη 
ζπλπθαζκέλα κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) ηνπ «λεξνχ» θαη πξνηείλνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

ηε γεηηνληά ηνπ λεξνχ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ηερλεηήο ρνξηαξνιίκλεο 700 η.κ. θαη βάζνπο κηζνχ σο δχν θαη κηζνχ 
κέηξνπ (0,5-2,5κ.) κε αλαθπθινχκελν λεξφ θαη κε ζχλδεζε δηα κέζνπ ξέκαηνο κε ηελ πξψηε ηερλεηή ιίκλε ζηε γεηηνληά ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ ιίκλε ζα ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο πνπ ζα ζπιιέγεηαη απφ ηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ.  
Δπίζεο ε ιίκλε ζα παξέρεη  θαη λεξφ άξδεπζεο ζηνπο γεηηνληθνχο θνηλσληθνχο ιαραλφθεπνπο ηεο γεηηνληάο ηεο γεο.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ηερλεηνχ  ξέκαηνο πνπ ζα δηαζρίδεη ην ρψξν ηνπ Κ.Η. ζα ζπγθξαηεί κέξνο ηεο  
επηθαλεηαθήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο θαη ζα εκπινπηίδεη κε λεξφ ηηο δχν ιίκλεο.  

Δπίζεο νρεηνί ζηηο πιεπξέο ησλ δξφκσλ  επηθαιπκκέλνη κε θξνθάιεο ή θπηεκέλνη ζα ζπγθξαηνχλ κέξνο ηεο  επηθαλεηαθήο 
απνξξνήο ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο απφ ηηο ζθιεξέο επηθάλεηεο, έηζη ψζηε λα κε  δηνρεηεχεηαη ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν, αιιά 
λα απνξξνθάηαη, εκπινπηίδνληαο άκεζα ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. 

Σα πιηθά επίζηξσζεο ηεο γεηηνληάο ηνπ λεξνχ φπσο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ γεηηνληψλ  ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνπεξαηά, γηα 
ηνλ άκεζν εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ηελ απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε 
κεγαιχηεξν φγθν λεξνχ. 

ηε γεηηνληά ηνπ λεξνχ πξηλ απφ ηελ ηερλεηή ιίκλε πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή κηθξνχ πδξφκπινπ  γηα εθπαηδεπηηθνχο 
ζθνπνχο  

6.  ΓεηηνληΪ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 7) 

Ζ γεηηνληά ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ρσξνζεηείηαη ζηα αλαηνιηθά ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κ.Η. θαη πεξηιακβάλεη ην θηίξην ηεο 
«ρνξηνλνκήο- ζηάβινπ». Μεξηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) 

«Βηνπνηθηιφηεηα- Ζ εμαθάληζε ησλ εηδψλ» θαη πξνηείλνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

ην ρψξν ηεο γεηηνληάο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία βνηαληθνχ θήπνπ γηα πεξηβαιινληηθνχο 
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαζψο θαη  θπησξίνπ αγξίσλ εηδψλ θαπλνχ γηα δηαηήξεζε θαη ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ηνπ ρψξνπ. 
Δπίζεο ζα  πεξηιακβάλεη δηακφξθσζε ρψξνπ πεξηπάηνπ κε ηελ παξάπιεπξε θχηεπζε κε είδε απφ ηνπηθέο πνηθηιίεο, 
αξσκαηηθά είδε θαη πξνβνιή εηδψλ ηεο Διιάδαο. ην πιαίζην ηνπ Βνηαληθνχ θήπνπ ζα δηακνξθσζεί θαη νπσξψλαο γηα 
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο αιιά θαη γηα ηξνθή ηεο ηνπηθήο παλίδαο. 

Δπίζεο, ζα δεκηνπξγεζνχλ κνλνπάηηα θαη αλαβαζκίδεο πξνθείκελνπ λα απμεζνχλ νη επηθάλεηεο θπηεχζεσλ θαη λα 
δεκηνπξγεζεί ελαιιαγή νπηηθψλ εξεζηζκάησλ, ζηξσκάησζε ηνπ ρψξνπ θαη αληηζέζεηο.  

Ο βνηαληθφο θήπνο πνπ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί ζηε γεηηνληά ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ηηο 
παξαθάησ ελφηεηεο : 

 Ο δεληξψλαο,  

 Ηζηνξηθά θπηά,  

 Ο αλζψλαο, 

 Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά θπηά. 

Σν πθηζηάκελν θηίξην (απνζήθε ρνξηνλνκήο-ζηάβινο) πξνηείλεηαη λα κεηαηξαπεί ζε  θέληξν πιεξνθφξεζεο γηα ηε θχζε θαη 
ηε βηνπνηθηιφηεηα. Σν θέληξν πιεξνθφξεζεο γηα ηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζα είλαη ηαπηφρξνλα εθπαηδεπηηθνχ θαη 
ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην βνηαληθφ θήπν. Μπνξεί λα ζηεγάδεη θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα. ην θηίξην 
πιεξνθφξεζεο  ζα ππάξρεη επίζεο έθζεζε πξντφλησλ ειηάο θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ γηα ηνλ Βνηαληθφ θήπν θαζψο θαη έθζεζε απνμεξακέλσλ θπηηθψλ εηδψλ πξνο παξαηήξεζε.  

ηε γεηηνληά ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί βηφηνπνο δηα κέζνπ θαηαζθεπήο ηερλεηήο ιίκλεο θαη ξέκαηνο 
ην νπνίν ζα μεθηλάεη απφ ηε δεμακελή ζπιινγήο λεξνχ ηεο βξνρήο ζηε γεηηνληά ηνπ αέξα θαη κε ηε βαξχηεηα ιφγσ 
πςνκεηξηθήο δηαθνξάο ζα ξέεη πξνο ηε ιίκλε. Ζ ηερλεηή ιίκλε –πγξφηνπνο ζα είλαη κεγέζνπο 1500 ηκ θαη βάζνπο έσο 3κ. 
Πξνηείλεηαη επίζεο ρψξνο ππαίζξηαο δηδαζθαιίαο κε ήπηα δηακφξθσζε εδάθνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ θαη 
άιισλ εθδειψζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε.  

7.  ΓεηηνληΪ ηεο αεηθνξέαο (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 12) 

α ρψξνο ηεο γεηηνληάο ηεο αεηθνξίαο πξνηείλεηαη ε έθηαζε ζηα λφηηα ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κ.Η., βφξεηα  θαη ζηα δπηηθά ηεο  
ηδηνθηεζίαο πνπ ππάξρεη. Μεξηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) 

ηεο  «δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ»  θαη πξνηείλνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 
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Πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ρψξνπ γηα εξγαζηήξην θπζηθήο δφκεζεο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ζηνπο 

επηζθέπηεο ησλ παξαδνζηαθψλ  νηθνδνκηθψλ ηερληθψλ κε ηνπηθά θπζηθά πιηθά (ιηζνδνκέο, πιίλζηλεο θαηαζθεπέο, 
θαιακσηέο θιπ) θαη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο εθηίκεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο απφθξηζεο (εκπεξηερφκελε ελέξγεηα, 
ζπκβνιή ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο, επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ). ην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ 
νη επηζθέπηεο ζα επαηζζεηνπνηνχληαη ζηα πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο θαη ζα  εμνηθεηνπνηνχληαη  κε  
πξαθηηθέο βηψζηκεο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαηαζθεπήο δνκηθψλ πιηθψλ απφ θπζηθά πιηθά, 
αιιά θαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαηαζθεπέο.  

ην ρψξν ηεο γεηηνληάο ηεο αεηθνξίαο πξνηείλεηαη  επίζεο δηάηαμε θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ πιηθψλ πξνεξρφκελσλ απφ 
ηνπο επηζθέπηεο ηνπ θέληξνπ θαη ηε βιάζηεζε ηνπ ρψξνπ (θπηηθά ππνιείκκαηα: θχιια, βιαζηνί απφ ην θιάδεκα ησλ 

δέλδξσλ θαη ζάκλσλ). ηνλ  εμνπιηζκφ ζα  πεξηιακβάλεηαη θαη κεράλεκα ηεκαρηζκνχ ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ 
(ζηειερνθφπηεο).   Σν εξγαζηήξη  θνκπνζηνπνίεζεο ζα έρεη  σο ζηφρν λα εθπαηδεχζεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κ.Π.Δ. ζηε 
ζσζηή δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη λα πξνσζήζεη πξνηάζεηο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θηιηθέο πξνο ην 
πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. Ζ κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ  
θπηηθνχ πιηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, αιιά θαη νξγαληθψλ πιηθψλ, γηα  ηελ παξαγσγή βηνινγηθνχ ιηπάζκαηνο,  γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ θνηλσληθψλ ιαραλφθεπσλ θαη φρη κφλν.  

ηε γεηηνληά ηεο αεηθνξίαο πξνηείλεηαη, εθηφο ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ ππνδνκψλ θαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ κε δπλαηφηεηεο 
εξγαζηεξίνπ δεκηνπξγηθήο αλαθχθισζεο πιηθψλ πνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο πνπ ζα ππάξρνπλ ζε 
φιν ηνλ ππφ αλάπιαζε ρψξν ηνπ Κ.Η. Ζ γλσξηκία κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο θαη δεκηνπξγηθήο επαλάρξεζεο πιηθψλ 

νδεγεί ζε αιιαγή παγησκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ε νπνία  απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο  ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 
Ο ρψξνο ζα πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο πιηθψλ αλαθχθισζεο ραξηηνχ, πιαζηηθνχ, κεηάιινπ θαη γπαιηνχ 
αιιά θαη ζρεηηθψλ εξγαζηεξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Tν ακθηζέαηξν πνπ πξνηείλεηαη ζηε γεηηνληά ηεο αεηθνξίαο ζα ζπκβάιεη ζηελ  ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ππαίζξησλ 
εθδειψζεσλ θαη καζεκάησλ. H θεθιηκέλε επηθάλεηα ηνπ πξαλνχο ζα είλαη ζρεηηθά ήπηα  θαη ζα θαιπθζεί απφ 10  
αλαβαζκνχο (θεξθίδεο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ζεαηέο θαηά ηηο παξαζηάζεηο θαη απφ ηνπο επηζθέπηεο πνπ 
έξρνληαη. Ζ επηθάιπςε ησλ ζέζεσλ ζηηο θεξθίδεο πξνηείλεηαη λα γίλεη κε εκπνηηζκέλν μχιν. O ρψξνο απηφο ηνπ 
«ακθηζεάηξνπ» ζα δηαζέηεη κπξνζηά απφ ηνπο αλαβαζκνχο θαη κηα εμέδξα επηθαιπκκέλε κε ιεπηφ βφηζαιν  πνπ ζα 

ρξεζηκεχεη σο «ζθελή» θαηά ηηο εθδειψζεηο –ππαίζξηα καζήκαηα. 

εηξά απφ πέξγθνιεο κε αλαξξηρψκελε θχηεπζε πξνηείλνληαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε ζπλέρεηα ηνπ αλνηθηνχ ακθηζεάηξνπ ην 
νπνίν ζα έρεη ρψξν φπνπ ζα ιεηηνπξγεί ζεξηλφ αλαςπθηήξην. 

8.  ΓεηηνληΪ ηνπ πνιηηηζκνχ (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 5) 

Ζ γεηηνληά ηνπ πνιηηηζκνχ μεθηλά απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κ.Η. θαη πεξηιακβάλεη ζρεδφλ φια ηα θηίξηα ηεο 
Βφξεηαο πιεπξάο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Μεξηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηηο  ζεκαηηθέο ελφηεηεο (Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο) «Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη αμίεο» θαη «Αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο» θαη πξνηείλνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

Σν εμαηξεηηθήο αηζζεηηθήο παιηφ ζεξκνθήπην πνπ ππάξρεη ζην ρψξν, αθνχ ζπληεξεζεί, ζα επαλαιεηηνπξγήζεη σο 

εξγαζηήξην θαιιηέξγεηαο, πνιιαπιαζηαζκνχ θαη κειέηεο ηεο θπζηνινγίαο ησλ θπηψλ. Δπίζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί  θαη γηα 
ηελ θαηαλφεζε κε βησκαηηθφ ηξφπν ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Νφηηα ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζα δεκηνπξγεζεί ρψξνο ππαίζξηαο έθζεζεο-εξγαζηεξίνπ, έξγσλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά. 

ην θεληξηθφ θηίξην ηνπ Κ.Η. πξνηείλεηαη ε ζηέγαζε ησλ θχξησλ αλαγθψλ ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο φπσο 
βηβιηνζήθε, γξαθεία, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αίζνπζεο ζπγθέληξσζεο. 

ηελ ηξηψξνθε θαπλαπνζήθε πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κνπζείνπ θαπλνχ γηα δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. 

ηελ «αίζνπζα πεηξακαηηθψλ δπκψζεσλ» πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ ηέρλεο. 

ηε Βνξεηναλαηνιηθή απνζήθε θαπλψλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ζην 

«Ξεξαληήξην Burley» ε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

Ζ αίζνπζα ρσξηθήο επεμεξγαζίαο, ηα ππφζηεγα αξκαζηάζκαηνο θαη μεξαληήξηνπ πξνηείλεηαη λα κεηαηξαπνχλ ζε αλνηθηφ 
πνιπρψξν ζπλεδξίσλ - εθδειψζεσλ θαη πνιηηηζκνχ. Ο «πνιπρξεζηηθφο» ζεξηλφο ρψξνο εθδειψζεσλ ζα κπνξεί λα θηινμελεί 
κηθξήο θιίκαθαο ζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη πνιηηηζκηθέο  παξνπζηάζεηο.  

Σα ππφζηεγα πνπ ππάξρνπλ ζηα λφηηα ηεο αίζνπζαο ρσξηθήο επεμεξγαζίαο ζα επηθαιπθηνχλ κε θσηνβνιηαηθά πάλει θαη ζα 
ρξεζηκεχνπλ σο ρψξνη ζηάζκεπζεο ΗΥ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Οη θαηνηθίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζα αλαπαιαησζνχλ θαη ζα κεηαηξαπνχλ ζε μελψλεο γηα ηηο αλάγθεο θηινμελίαο ησλ 
επηζθεπηψλ ηνπ ππφ ίδξπζε Κ.Π.Δ. 

Γ3. Φχηεπζε ηνπ ρψξνπ(παξ/ηεκα :πηλαθίδα 4) 
Ζ επηινγή ησλ θπηψλ γηα ηνλ ππφ δηακφξθσζε ρψξν ζα γίλεη  κειεηψληαο θάπνηεο βαζηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε πεξηνρή, ην 
έδαθνο, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, θαη ην ζπνπδαηφηεξν, ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Δπίζεο, θαηά ηελ επηινγή ησλ θπηψλ ζα πξνηηκεζνχλ  θπξίσο απηφρζνλα κεζνγεηαθά είδε, κε πνηθίιν ρξσκαηηζκφ, πινχζηα 
αλζνθνξία θαη άξσκα, έηζη ψζηε λα δνζεί ην εξέζηζκα ζηνπο επηζθέπηεο (καζεηέο θαη πνιίηεο)  λα αγαπήζνπλ αιιά θαη λα 
αζρνιεζνχλ κε ηε θχζε ηεο ρψξαο καο. 
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πλνπηηθά ζηελ πξνηεηλφκελε θχηεπζε θπξηαξρνχλ ηα εμήο: 

 Υξήζε θαηά ην δπλαηφλ ηζαγελνχο βιάζηεζεο ηεο δψλεο βιάζηεζεο πνπ βξίζθεηαη ε ππφ αλάπιαζε πεξηνρή. 

 Υξήζε θαηάιιεισλ θπηψλ  

 Βαζκίδσζε ηεο βιάζηεζεο 

 Υξήζε ρξσκαηηθψλ ελαιιαγψλ  

 Φχηεπζε εηδψλ πνπ αλζίδνπλ δηαδνρηθά ην έηνο  

 Υξήζε δχν εηδψλ θχηεπζεο γηα δηαζθάιηζε ηνπ αλεκνθξάθηε  

 Πξνζηαζία ηεο πθηζηάκελεο βιάζηεζεο 

Μέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζην λα κε ηνπνζεηεζνχλ δέληξα θνληά ζηα θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο  ηα νπνία είλαη παιηά θαη 
ππάξρεη θίλδπλνο δηάβξσζεο ησλ ζεκειίσλ. 

ηφρνο είλαη κε ηελ  θαηάιιειε ρξήζε ησλ θπηψλ θαη δέληξσλ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ έιεγρν 

ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ςχμε, ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ. Ζ θαηάιιειε 
γεσκεηξηθή ηνπνζέηεζε ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ζθίαζεο 
ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη ειηαζκνχ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, κε παξάιιειε δηνρέηεπζε ή ρεηξαγψγεζε ησλ αλέκσλ 
(http://www.cres.gr/kape/Scientific_Guide_19_7.pdf). 

Δηδηθφηεξα, ν ζρεδηαζκφο ηεο θχηεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο βηνθιηκαηηθήο ρξήζεο βιάζηεζεο, κε δέληξα, ζάκλνπο ή 
ρακειή βιάζηεζε ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε ηα θηίξηα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 σο αλεκνθξάθηεο ην ρεηκψλα, πξνζηαηεχνληαο ηα θηίξηα. 

 σο ζηνηρείν ειέγρνπ ηεο αλεκνξξνήο, θαηεπζχλνληαο ην δξνζεξφ άλεκν ην θαινθαίξη. 

 σο ζηνηρείν ζθηαζκνχ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ησλ αλνηθηψλ ρψξσλ θαη ησλ θηηξίσλ. 

 σο πεγή δξνζηζκνχ ην θαινθαίξη, παξέρνληαο δξνζηά κέζσ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο. 

 σο ξπζκηζηήο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο, κε ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

 σο θίιηξν ηνπ θπζηθνχ θσηφο φιν ην ρξφλν. 

 σο θίιηξν ηεο ζθφλεο θαη ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ. (http://www.cres.gr/kape/Scientific_Guide_19_7.pdf) 
Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θπηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κε ην είδνο, ηε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξφπν πνπ εληάζζνληαη 
ζην ρψξν, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηηπρή αμηνπνίεζε ησλ βηνθιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο βιάζηεζεο, ζηνπο 
ειεπζέξνπο ρψξνπο.  

ζνλ αθνξά ην είδνο ηεο θχηεπζεο, ηα ζηνηρεία ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ είλαη ηα εμήο: 

 Ζ αληνρή ηνπ επηιεγκέλνπ είδνπο ζηελ αζηηθή ξχπαλζε. 

 Ζ αληνρή ζηηο ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.  

 Ζ δηεπνρηθή παξνπζία ηνπ θπιιψκαηνο αεηζαιή ή θπιινβφια δέληξα, ζπκβάιιεη αηζζεηά ζηνλ έιεγρν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε επνρή.  

 Ζ ηαρχηεηα αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ. 

 Ζ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ θπηνχ ζε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα εδάθνπο (πγξφ, μεξφ, φμηλν θηι). 

 Ζ δπλαηφηεηα απνθπγήο εκπινθήο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δέληξνπ κε ππφγεηα δίθηπα ππνδνκήο ηεο πφιεο. 

 Ζ εχθνιε πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ έληνλε ειηνθάλεηα θαη αλάγθε γηα ζθηαζκφ. 

 ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο κνξθήο- ζρήκαηνο, ε επηινγή ηεο θχηεπζεο έγθεηηαη ζηηο εμήο παξακέηξνπο: 

 Σν ζρήκα ηεο θφκεο. 

 Σηο αλαινγίεο (ζρέζε χςνπο θνξκνχ θαη θπιιψκαηνο). 

 Σν κέγεζνο ηνπ θπηνχ. 

 Σελ ππθλφηεηα ηνπ θπιιψκαηνο. 

 Σε δπλαηφηεηα ή κε απφξξηςεο ηνπ θπιιψκαηνο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε γεσκεηξηθή ζπγθξφηεζε ηεο θχηεπζεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Πξέπεη λα ειεγρζεί ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο δέληξνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε 
κε ηε ειηαθή πνξεία θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ζε φιν ην κήθνο ηνπ έηνπο θαη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αλαθνξάο. Οη απνζηάζεηο ησλ θπηεχζεσλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζθίαζε (ζε θαζηζηηθά, 
ζε πεδφδξνκνπο θαη πεδνδξφκηα θηι.). 

Με ηηο επηινγέο θαηάιιεισλ θπηεχζεσλ θαη ηελ θαηάιιειε ρσξνζέηεζή ηνπο, είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί κείσζε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο αλεπηζχκεηεο αθηηλνβνιίαο ζην επίπεδν θίλεζεο ησλ πεδψλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50%, γεγνλφο πνπ 
θαζηζηά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ εηζαγσγή βηνθιηκαηηθψλ παξακέηξσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ππαίζξησλ ρψξσλ 
(Πνιπρξνλφπνπινο Γ., 2002). 

 

 

http://www.cres.gr/kape/Scientific_Guide_19_7.pdf
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Γ4.. Δμνπιηζκφο(παξ/ηεκα :πηλαθίδα 3 ) 

Α. Καζηζηηθά  

Οη ππαίζξηνη  ρψξνη ζπγθέληξσζεο απνηεινχλ ρψξνπο εθηφλσζεο, ραιάξσζεο, θαη  άζθεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

Σα θαζηζηηθά πνπ πξνηείλνληαη είλαη:  

α) Παγθάθηα απφ μχιν θαη κέηαιιν κε πςειή αηζζεηηθή, αληνρή ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη αζθαιή ζηε ρξήζε. Σα 
θαζηζηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνκβηθά ζεκεία φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηακνξθσζνχλ. 

β) Πνιπγσληθά (δσδεθάγσλα) θηηζηά απφ ζθπξφδεκα θαζηζηηθά κε εζσηεξηθή θχηεπζε θαη καξκάξηλε επηθάιπςε. Σα 
δσδεθάγσλα θαζηζηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θεληξηθφ ρψξν ηεο πιαηείαο αεηθνξίαο, ζηε γεηηνληά ηεο αεηθνξίαο. 

γ) Κηηζηά θαζηζηηθά απφ ζθπξφδεκα κε επηθάιπςε ζηα θαζηζηηθά ζεκεία κε αλζεθηηθφ μχιν. Σα θαζηζηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ 

θνληά ζην ρψξν ηνπ ειηαθνχ ξνινγηνχ ζηε γεηηνληά ηνπ ήιηνπ θαη  έρνπλ εκηθπθιηθή καθξφζηελε θαηαζθεπή θαη θπθιηθή  

Β. ηέγαζηξα-Πέξγθνιεο  

Οη πέξγθνιεο είλαη θαηαζθεπέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη αλαξξηρψκελα θπηά. Οη πέξγθνιεο 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο είζνδνη ζε πεξηβάιινληα ρψξν ή ζε θηίξην, γηα λα πξνζηαηέςνπλ έλα κνλνπάηη. Μπνξεί λα 
είλαη  θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν, κέηαιιν, ςάζα, κπακπνχ ή πιαίζην απφ ζπξκαηφπιεγκα. Υξεζηκνπνηνχκε αλαξξηρψκελα 
θπηά, θαηά πξνηίκεζε θπιινβφια (θιίκα, ακπέινςε θ.α.), ψζηε λα επηηπγράλνπκε ην ζεξηλφ ζθηαζκφ θαη αληίζηνηρα ην 
ρεηκεξηλφ ειηαζκφ ηνπ ρψξνπ πνπ θαιχπηνπλ (www.evergreen.ca). 

Οη πέξγθνιεο πνπ πξνηείλνληαη ζην ρψξν ηνπ Κ.Η. απνηεινχληαη απφ μχιηλνπο θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο ζηχινπο θαζψο θαη  
νξηδφληην αξαηφ πιέγκα απφ κεηαιιηθφ ζχξκα.  

ηνλ ππφ κειέηε ρψξν πέξγθνιεο πξνηείλνληαη ζηηο παξαθάησ  γεηηνληέο : 

Α) ηε γεηηνληά ηεο γεο πξνηείλεηαη κηα θεληξηθή ζηελ πιαηεία θαη 23 πεξηθεξεηαθά κε ή ρσξίο αλαξξηρψκελε θπιινβφια 
θχηεπζε γηα παξνρή ζθίαζεο ζηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο ιαραλνθνκηθψλ εηδψλ. 

Δπίζεο ζην θέληξν πιεξνθφξεζεο ηεο γεηηνληάο ηεο γεο πξνηείλεηαη ζε επαθή κε ηα πθηζηάκελα θηίξηα, κε λφηην 
πξνζαλαηνιηζκφ μχιηλε πέξγθνια κε αλαξξηρψκελε θπιινβφια θχηεπζε.  

Β) ηε γεηηνληά ηεο αεηθνξίαο ζην ρψξν ηνπ ακθηζεάηξνπ –αλαςπθηεξίνπ πξνηείλεηαη μχιηλεο πέξγθνιεο (4) κε 
αλαξξηρψκελε αεηζαιή θχηεπζε γηαηί ν ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην θαινθαίξη θαη δελ είλαη απαξαίηεηνο ν ειηαζκφο 
ην ρεηκψλα. 

Πέξγθνιεο πξνηείλνληαη θαη ζε κνλνπάηηα (3) θαη ζηελ πιαηεία αεηθνξίαο (1) κε αλαξξηρψκελεο ηξηαληαθπιιηέο πνπ 
πξνζηαηεχνπλ ηνλ πεξηπαηεηή. 

Γ) ηε γεηηνληά ηνπ ήιηνπ πξνηείλνληαη  θαηαζθεπέο πέξγθνιαο (3) νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαη σο ειηαθνί ζπιιέθηεο θαηά 
ηνπο ςπρξνχο κήλεο. 

Γ) ηε γεηηνληά ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ πιαηεία (1)  αιιά θαη ζηνλ Βνηαληθφ θήπν (3) πξνηείλνληαη μχιηλεο πέξγθνιεο κε 
πνηθίια αλαξξηρψκελα θπηά. 

Δ) ηε γεηηνληά ηνπ αέξα πέληε μχιηλεο πέξγθνιεο κε αλαξξηρψκελε θπιινβφιν Βηζηέξηα πξνζηαηεχνπλ  ηνλ δηαβάηε ηνπ 
κνλνπαηηνχ  απφ ηνλ ήιην. 

Σ) ηε γεηηνληά ηνπ πνιηηηζκνχ πξνηείλνληαη πέξγθνιεο (8) κε θπιινβφιν θχηεπζε θαη ζα παξέρνπλ ειηνπξνζηαζία ζηα 
κνλνπάηηα. 

Γ. Κξήλεο 

Οη θξήλεο ζεσξνχληαη βαζηθφο εμνπιηζκφο γηα έλα ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, γηα αλαςπρή θαη γηα 
δξνζηζκφ ησλ επηζθεπηψλ  θαηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο αιιά θαη κεηά απφ πνηθίιεο  δξαζηεξηφηεηεο θαη γεχκαηα.  

Κξήλεο πξνηείλνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Κ.Η.  θαη ηδηαίηεξα ζε θνκβηθά ζεκεία θαζψο επίζεο ζε γεηηλίαζε κε ηα 
θαζηζηηθά. 

Οη θξήλεο  πξνηείλεηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ κπεηφλ κε επηθάιπςε πέηξαο. 

Γ. ήκαλζε 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ν  πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε  αζθαιήο θίλεζε φισλ ησλ αηφκσλ ζηνλ αλνηθηφ αιιά θαη θιεηζηφ 
πεξηβάιινληα ρψξν είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε εηδηθψλ ζπκβφισλ ζε επδηάθξηηα ζεκεία θαζψο θαη  θσηεηλά θαη ερεηηθά 
ζήκαηα, δηαθνξνπνηήζεηο πιηθψλ κέζσ ρξψκαηνο θαη πθήο, ζρέδηα, πξνπιάζκαηα. 

Ο ππαίζξηνο αλνηθηφο ρψξνο ηνπ Κ.Η. είλαη κεγάινο ζε έθηαζε, πεξηιακβάλεη θνηλσθειή θηίξηα θαη απαηηείηαη λα γίλεη 
κειέηε ζήκαλζεο  (ΓΟΚ 85 Ν 1577/85 άξζξν 2). ε ζηξαηεγηθά ζεκεία ησλ παξαπάλσ ρψξσλ πξέπεη λα ππάξρεη 
απινπνηεκέλν ζρέδην θάηνςεο ή θαη πξφπιαζκα κε επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ησλ εηζφδσλ, ηνπ γξαθείνπ 
πιεξνθνξηψλ, ησλ ζέζεσλ θαηαθφξπθεο θπθινθνξίαο, ησλ ρψξσλ πγηεηλήο, ησλ ρψξσλ θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θιπ. Ζ 
χπαξμε ζσζηήο ζήκαλζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ, γηα ηελ εχθνιε εχξεζε ησλ ζεκείσλ 

δηαθπγήο θαη ηελ γξήγνξε εθθέλσζε ησλ ρψξσλ. 
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Δθηφο ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο πξνηείλνληαη γηα θάζε γεηηνληά αιιά θαη ζεκαηηθή ελφηεηά ηνπο, 

εηδηθέο πηλαθίδεο παξνρήο αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηψλ, επηζεκάλζεσλ αιιά θαη νδεγηψλ γηα ηνπο επηζθέπηεο.  

Δπίζεο εηδηθέο πηλαθίδεο κε πεξηβαιινληηθά κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο ζα ελζσκαησζνχλ ζηα δάπεδα ζε επηιεθηηθέο ζέζεηο 
ησλ γεηηνληψλ ηνπ ππφ κειέηε ρψξνπ ηνπ Κ.Η. 

Δ. Κάδνη απνξξηκκάησλ 

Μέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη νη 
καζεηέο αιιά θαη πνιίηεο γηα ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο θαη γηα ηε δηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή θαη ζην Κ.Π.Δ. 
ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  κπνξνχλ λα  εθπαηδεχνληαη ζην πψο απηφ κπνξεί λα γίλεη πξάμε.  

Οη θάδνη ησλ απνξξηκκάησλ πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ  ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ρψξνπ θπξίσο φπνπ 

ππάξρνπλ θαζηζηηθά ζε κεγαιχηεξε δε ππθλφηεηα ζε ζεκεία φπνπ αλακέλεηαη ζπρλφηεξε δηέιεπζε ή κεγαιχηεξε 
ζπγθέληξσζε αηφκσλ (δηάδξνκνη, κνλνπάηηα, θαζηζηηθά, ρψξνπο ζπγθέληξσζεο-πιαηείεο, ρψξνπο ππαίζξησλ 
δξαζηεξηνηήησλ). Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ  αλαθπθιψζηκσλ θαη κε 
πιηθψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πξαθηηθήο ηεο αλαθχθισζεο θαη επίζεο  λα είλαη θαιαίζζεηνη θαη  επδηάθξηηνη  

ηε γεηηνληά ηεο αεηθνξίαο  πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζπιιεθηήξησλ θαηαζθεπψλ γηα ραξηί (ηξεηο), γπαιί (έλαο), κέηαιιν 
(έλαο). 

Σ. Φσηηζκφο 

Σα θσηηζηηθά πνπ πξνηείλνληαη  ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηνπ Κ.Η πξέπεη λα είλαη  εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα θαη λα 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο  είλαη ε 

ζηεγαλφηεηα ηνπο, πνπ νξίδεηαη απφ ην βαζκφ πξνζηαζίαο IP θαη πνπ απνηειεί θχξην θξηηήξην επηινγήο ελφο θσηηζηηθνχ 

Οη ιάκπεο, πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θσηηζκφ, είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο (Λάκπεο Αηκψλ Τδξαξγχξνπ/ MBP) ή 
θίηξηλνπ θσηφο (Λάκπεο Αηκψλ Ναηξίνπ/ SAP). Σν θίηξηλν θσο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε θσηαγψγεζε κλεκείσλ ή 
θηηξίσλ, ιφγσ ηεο πθήο ηνπ δνκηθνχ πιηθνχ, ελψ ην ιεπθφ γηα ηε θσηαγψγεζε δξφκσλ.  

Μηα θαιή επηινγή ζα ήηαλ λα ηνπνζεηεζνχλ «θσηηζηηθά ειηαθήο ελέξγεηαο». ην εκπφξην ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία κε 
ηέηνηνπ ηχπνπ θσηηζηηθά ζψκαηα εμσηεξηθνχ ρψξνπ (Καληαξηδήο Ν. Α, 2003) 

Γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε αιιά θαη θαιή ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ησλ θσηηζηηθψλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ιεπηνκεξέο ζρέδην 
θσηηζκνχ ζπλνιηθά γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν  ρψξν ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κ.Η. 

Ε. Έξγα ηέρλεο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά 

Ζ χπαξμε έξγσλ ηέρλεο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά ζην ρψξν εληζρχεη ηελ επαθή θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα 
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ ρψξνπ, είηε κε δεκηνπξγίεο θαιιηηερληψλ, φπσο απφ ηνλ 
εηήζην δηαγσληζκφ καξκαξνγιππηηθήο πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηε Γξάκα, είηε απφ έξγα κε αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ κπνξνχλ 
νη ίδηνη νη επηζθέπηεο  λα δεκηνπξγήζνπλ. 

Ζ. Δμνπιηζκφο αζιεηηθψλ θαη ινηπψλ δξάζεσλ 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ γεπέδνπ κπάζθεη κε δπλαηφηεηα θαη γηα παηρλίδη βφιετ ζηε γεηηνληά ηεο γεο. Σν 
γήπεδν ζα θέξεη  θαηάιιειν ειαζηηθφ δάπεδν ππαίζξησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζηε γεηηνληά ηεο γεο θαη θνληά 

ζην ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο  πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ππαίζξηνπ παηρληδηνχ ζθάθη κε θαζηζηηθά γηα παξαθνινχζεζε.  
Δπηπξφζζεηα πξνηείλεηαη ζηε γεηηνληά ηεο γεο θαη θνληά ζηνπο θνηλσληθνχο ιαραλφθεπνπο ε δηακφξθσζε ρψξνπ  παηδηθήο 
ραξάο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηνπο θαιιηεξγεηέο. Ζ παηδηθή ραξά πνπ 
πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζεί ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ λα απνηξέπνπλ ηπρφλ ηξαπκαηηζκνχο 
ησλ παηδηψλ.  

Δ. πκπεξΪζκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηνπ πνιιαπινχ ξφινπ ησλ αλνηθηψλ ρψξσλ ζε 
πεξηαζηηθή  δψλε, ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηα αζηηθά θέληξα, δηα κέζνπ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, 
ψζηε λα εληζρπζεί ε αλαγθαηφηεηα ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε 
ζπκβνιή ζηελ θαηαγξαθή αξρψλ ζρεδηαζκνχ  κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα παξφκνησλ ρψξσλ. Δπίζεο ε εξγαζία 
απνζθνπνχζε  ζην λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ηνπ αλνηρηνχ πεξηαζηηθνχ  
ρψξνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κε ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο ελφο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο,  γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αλνηθηνχ  γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμαξηήηνπ 
ειηθίαο. Σα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα νδεγνχλ ζηνλ νινθιεξσκέλν αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο ρψξνπ 
κάζεζεο, γηα αλζξψπνπο  νινθιεξσκέλνπο, κε ζεβαζκφ θαη επζχλε γηα ην  πεξηβάιινλ. 

Σα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο επηινγέο πνπ έγηλαλ ζηελ πξφηαζε αλάπιαζεο –ζρεδηαζκνχ  ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 
ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ αιιά θαη ε επίηεπμε ησλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ  ζπλνςίδνληαη ζηηο  
παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

Πεξηβαιινληηθά νθέιε 

Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο: 
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i. Γεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηνλ ππαίζξην ρψξν ιφγσ: 

 ηεο παξερφκελεο ειηνπξνζηαζίαο απφ ηηο θπηεχζεηο 

 ηεο αχμεζεο ησλ επηθαλεηψλ πξαζίλνπ θαη ηνπ δξνζηζκνχ πνπ δεκηνπξγνχλ ζην πεξηβάιινλ. 

 ηεο κείσζεο ησλ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ πνπ απνξξνθνχλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ζπληεινχλ 

ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. 
ii.  πληεινχλ ζηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ επηθαλεηψλ πξαζίλνπ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ απνξξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο. 
iii.  Γεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αλεκνπξνζηαζίαο ζηνλ ππαίζξην ρψξν θαη ζηα θηίξηα κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

ζεξκηθψλ απσιεηψλ θαη επνκέλσο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

iv.  πληεινχλ ζηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ θηηξίσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κ.Η. κε ηελ παξερφκελε 
ειηνπξνζηαζία θαη αλεκνπξνζηαζία απφ ηηο θπηεχζεηο.  

v.  πληεινχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ κε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ελέξγεηαο θαη λεξνχ ζηα θηίξηα 
θαη ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, ζηα πιηθά θαη ηελ έθηαζε ησλ ηερλεηψλ δηακνξθψζεσλ.  

vi. πληεινχλ ζηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κε ηελ δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ησλ 
δξφκσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ θχηεπζεο. 

vii. πληεινχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θπζηθήο απνξξνήο ησλ λεξψλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ξέκαηνο, ησλ πδαηνπεξαηψλ 
πιηθψλ, ηνπ δηθηχνπ απνξξνήο θαη ζπιινγήο φκβξησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ. 

viii. πληεινχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ηελ αλάινγε πξνζηαζία θπζηθήο παλίδαο θαη ρισξίδαο δηα 
κέζνπ ηεο δηακφξθσζεο θπζηθψλ ππαίζξησλ ρψξσλ θαη ζηνηρείσλ. 

ix. πληεινχλ ζηελ αλαθχθισζε κε ηε ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ πφξσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη δηαθίλεζεο 
απνξξηκκάησλ. 

x. Οη θπηεχζεηο αεηζαιψλ δέλδξσλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη θπξίσο ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κ.Η. 
πξνζηαηεχνπλ απφ ηνπο ςπρξνχο βνξεηνδπηηθνχο αλέκνπο ην ρεηκψλα θαη δεκηνπξγνχλ κηα κνλσηηθή δψλε 
πξνζηαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ. 

xi. Με ηηο θπηεχζεηο επηιεγκέλσλ θπιινβφισλ εηδψλ ζηνλ θεληξηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κ.Η.  βειηηψλνληαη νη 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο αέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ.  
xii. Γεκηνπξγνχληαη  επλντθέο ζπλζήθεο ρψξνπ ράξε ζηε ζθίαζε θαη ηε δηαπλνή ησλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία αέξα, δεκηνπξγψληαο επράξηζην πεξηβάιινλ. Οη επηθάλεηεο 
λεξνχ ηαπεηλψλνπλ ηε ζεξκνθξαζία αέξα κε ηελ εμάηκηζε θαη δεκηνπξγνχλ επλντθέο κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν.  

xiii. Ζ εμνηθνλφκεζε λεξνχ επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζήο 
ηνπ γηα ηελ άξδεπζε ησλ θπηψλ ηνπ ρψξνπ. Δπηιέρζεθαλ θπξίσο μεξαλζεθηηθά είδε δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, ρξήζε 
θπζηθνχ ριννηάπεηα θαη θπηηθνχ πιηθνχ εδαθνθάιπςεο έηζη ψζηε λα γίλεηαη εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη θαηά ηελ 
άξδεπζε .  

xiv. Ζ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ ζηε ζηέγε ησλ θηηξίσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα ζπκβάιεη ζηελ 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηε κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ ελέξγεηα πνπ ζα ζπιιέγεηαη ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ηνπ ρψξνπ, ζηε ιεηηνπξγία ηεο άξδεπζεο, θαζψο θαη ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ηνπ λεξνχ ησλ ηερλεηψλ ιηκλψλ.  

xv. Ο πξνηεηλφκελνο  ιεηηνπξγηθφο θαη αηζζεηηθά πνηνηηθφο αζηηθφο εμνπιηζκφο, είλαη θαηάιιεινο λα θαιχπηεη ηηο 
αλάγθεο θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Δπίζεο  ε ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο ζηνπο δηάθνξνπο 
ρψξνπο, βνεζάεη ζηνλ  πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρψξνπ. 

xvi. Ζ απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  σο 

ηζηνξηθφ ζχλνιν θαη ε έληαμή ηνπο ζε έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα δηαδξνκψλ. 
xvii. Γηακφξθσζε ήπηνπ ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ ζα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πεδνχο θαη ζηνπο πνδειάηεο. 

Γηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ (ξάκπεο θ.ά.), γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, 
φισλ ησλ αλζξψπσλ, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο ή θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Δθπαηδεπηηθά νθέιε 

Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο δεκηνπξγνχλ ππαίζξην ρψξν πνπ κπνξεί λα πξνάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιφγσ: 

 ηεο δεκηνπξγίαο αηζζεηηθά αλαβαζκηζκέλνπ ρψξνπ πιαηζησκέλνπ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηεο αλακελφκελεο 
ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο ησλ επηζθεπηψλ. 

 ηεο δεκηνπξγίαο  πεξηβάιινληνο κε πνηθίια εξεζίζκαηα γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ εκπεηξηθή 
πεξηβαιινληηθή κάζεζε. 

Πξνζθνξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ο πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε  ηελ αλάπιαζε –πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζα πξνζθέξεη έλα 
ρψξν κάζεζεο αιιά θαη αλαςπρήο φρη κφλν ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηνπο 
θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο, θαζψο παξαηεξείηαη έιιεηςε πξνζβάζηκσλ θαη δηακνξθσκέλσλ δεκφζησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ζηελ 
πεξηνρή. Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο δεκηνπξγνχλ έλα δεκφζην ππαίζξην ρψξν  κε έληνλε ηελ παξνπζία ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη κε πνηθίιεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Έλαο δεκφζηνο ππαίζξηνο ρψξνο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ.  

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Κ.Η. γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη δεκνζίσλ δξαζηεξηνηήησλ 
ήπηαο θαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ν ρψξνο λα βγεη απφ ηελ ζεκεξηλή απνκφλσζε 
θαη λα απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο, θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ, αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
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Ζ εθαξκνγή αξρψλ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξίπησζε κειέηεο ηνπ Κ.Η. κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα 

ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο θαη γηα άιια έξγα αλάπιαζεο ησλ Γήκσλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα πξνβιεζεί σο άξηζην 
παξάδεηγκα αεηθφξνπ ζρεδηαζκνχ αλνηθηνχ ρψξνπ  ζην πεξηαζηηθφ  πεξηβάιινλ ζε εζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν.  
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Δθπαέδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ ΔιιΪδα: Πξφηαζε γηα Ϋλα ΜνληΫιν 

Καζνιηθνχ Δπνηθνδνκεηηζκνχ 

Training of Teachers in Greece:Proposal for a Model of Catholic 

Constructivism 
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ΑζελΪ ΠεξηζηΫξε, Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο, Πξντζηακέλε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ Γηεχζπλζεο 
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Abstract:The Training of Educators constitutes a basic priority for improvement in the quality and effectiveness of education and is 

connected with the professional development of educators through the experience of and participation in institutionalized education forms 

that includelong-term targets instead of occasional ones. The reason for the expansion of the theme is to consider future needs and the targets 

of education and the new role of the educator in connection with knowledge, educational methods and social needs in the learning 

society.The aim of the work is to present an innovative action for the Lifelong Education of Teachers that will take place during 

undergraduate studies and throughout teachers‘ professional lives and is therefore called the Model of Catholic Constructivism. Training and 

training programs with defined content and objectives are proposed that meet the needs and expectations of teachers to enable them to meet 

the requirements of their role. According to the proposals, teachers are invited to acquire a transforming mindset in order to redesign the 

learning process, incorporate knowledge, experience and information, promote new forms of learning through and beyond the classroom, act 

reflectively, evaluate the effectiveness of their teaching and modify it. 

Keywords:Teachertraining, training, professional development 

Πεξέιεςε:Ζ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηακέζνπ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζεζκνζεηεκέλεο 

κνξθέο εθπαίδεπζεο κε καθξνπξφζεζκνπο θαη φρη επθαηξηαθνχο ζηφρνπο. Αθνξκή γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο απνηειεί ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ λέν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

γλψζεηο, ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ζηελ θνηλσλία κάζεζεο. Ζ εξγαζία πξνβάιιεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο  δηα 

βίνπ Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ απφ ην δηάζηεκα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο 

σο έλα Μνληέιν Καζνιηθνχ Δπνηθνδνκεηηζκνχ. Μφλν κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα απνθηήζνπλ κεηαζρεκαηίδνπζα λννηξνπία, ψζηε λα 
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κπνξνχλ επαλαζρεδηάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα ελζσκαηψλνπλ γλψζεηο, εκπεηξίεο, πιεξνθνξίεο, λα πξνσζνχλ λέεο κνξθέο 

κάζεζεο κέζα θαη πέξα απφ ηελ ηάμε, λα δξνπλ αλαζηνραζηηθά, λα αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ηνπο θαη λα ηελ 

ηξνπνπνηνχλ. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, επηκφξθσζε, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

Α. Δηζαγσγά 

Σα ηειεπηαία ρξφληα  ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηξέθνληαη ζην επίθαηξν αίηεκα ηεο 
Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ππάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ εθνδίσλ κε 
ζπζηεκαηηθέο ζπνπδέο θαη γηα ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ βάζεη εμεηδηθεπκέλεο επάξθεηαο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ 
είζνδφ ηνπο ζηελ Δθπαίδεπζε(Παπαλανχκ, 2005:82-85). Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη εηδήκνλεο θαη απνηειεζκαηηθνί φηαλ 
δηαζέηνπλ φρη κφλν γλψζεηο γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα δηδάμνπλ, αιιά θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη δηδαθηηθέο 
δεμηφηεηεο (ηξάληδαινο, 1992: 178-179). Σα δεκφζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ε πνιηηεία εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλε 

δνκή πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο βαζηζκέλε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζε 
παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά καζήκαηα θαη ζε πεξηνξηζκέλε πξαθηηθή άζθεζε (ηξία είλαη ηα βαζηθά κνληέια εθπαίδεπζεο 
εθπαηδεπηηθψλ: ην παξαδνζηαθφ, ην νπνίν αθνξά ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ην αλαιπηηθφ, ην νπνίν 
αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο, θαη ην κνληέιν άζθεζεο βαζηθψλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ, ζην νπνίν 
ζηεξίδεηαη ε κηθξνδηδαζθαιία, Καςάιεο, 2002:78). Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαηππψλνληαη έληνλνη πξνβιεκαηηζκνί 
γη‘ απηά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, γηα ην πεξηερφκελν, ηελ νξγάλσζε θαη ηε κεζφδεπζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 
επάξθεηαο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνηείλεη έλα δηεπξπκέλν θαη θαηλνηφκν Μνληέιν Καζνιηθνχ Δπνηθνδνκεηηζκνχ γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηελ ειιεληθή ηζρχνπζα θαηάζηαζε γηα ην δήηεκα, ηηο αδπλακίεο θαη 
ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ, δηαηππψλνληαη θάπνηεο 
ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ελ ιφγσ εθπαίδεπζε ζε κία δηαδηθαζία 
δηαξθή θαη δηα βίνπ.  

Με αθνξκή ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα «πνηνο πξέπεη λα είλαη ν εθπαηδεπηηθφο», θαη «αλ κπνξνχλ λα καζαίλνπλ νη 
εθπαηδεπηηθνί», ε εξγαζία πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο 
εμήο: α) ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν: θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή ελφο Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο 
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ζα δηαθξίλεη θαη ζα πξνεηνηκάδεη ηνλ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθφ απφ ηνλ θνηλφ επηζηήκνλα, 
πξνηάζεηο γηα αλαβάζκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο θαζψο θαη ησλ Κέληξσλ 

Γηδαθηηθήο φισλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ θαη β) ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελ ελεξγεία επαγγεικαηηθήο δξάζεο: 
πξνηείλεηαη ε αλαβάζκηζε θαη εδξαίσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζε λενδηφξηζηνπο θαη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, ε 
ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε Δλδνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, ε ελίζρπζε ηεο Δμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε δεκηνπξγία 
Γηθηχσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ή αιιηψο Κνηλνηήησλ Μάζεζεο.Με ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο θαηαγξάθνληαη ηα εθφδηα πνπ 
ζπληζηνχλ ηε βαζηθή θαη εμεηδηθεπκέλε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλδένληαη ε πξνζσπηθή θαη 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Β. Δθπαέδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν 

B1. Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε αλαβάζκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

Καηαξράο ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ θαη ην πηπρίν πνπ ζα 
ιάβεη λα έρεη ηίηιν «Δθπαηδεπηηθφο - Δηδηθφηεηα» (π.ρ. Δθπαηδεπηηθφο Φπζηθφο). Απηφο ν ηίηινο ζα ηνπ δίλεη παηδαγσγηθή 
επάξθεηα θαη θπζηθά ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηεί σο εθπαηδεπηηθφο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. χκθσλα κ‘ απηή ηε 
κεηαξξχζκηζε ζε θάζε ζρνιή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί μερσξηζηφ Παηδαγσγηθφ Σκήκα, φπνπ ζα ιακβάλνπλ εηδηθή 
εθπαίδεπζε φζνη απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ζρνιήο ζα ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζηαδηνδξνκία. 

ην ηκήκα εηζαγσγήο ηεο εηδηθφηεηαο ν θνηηεηήο ζα ζπνπδάδεη εθηφο απφ ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη άιια αληηθείκελα 

πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ. Οη γλψζεηο απηέο 
αληινχληαη απφ αθαδεκατθά αληηθείκελα φπσο είλαη ν θιάδνο ηεο Γηδαθηηθήο, ηεο Φπρνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο 
Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο θ.α. (ηξάηδαινο, 1992: 188). 

πλεπψο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ θαζηέξσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 
(ΠΠΓΔ), γηα φζνπο επηζηήκνλεο επηιέμνπλ λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο άιισζηε ίζρπζε κε ηνλ 
λφκν 2525/97. Σέινο, ζηε ζρνιή θνίηεζεο ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ε βησκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γηα κηα νινθιεξσκέλε ζχλδεζε ηεο Σξηηνβάζκηαο κε ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ βησκαηηθή 
εθπαίδεπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηδαθηηθήο ζα εκπεξηέρεη ηθαλέο ψξεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη εκπινθήο ηνπ θνηηεηή ζηα δξψκελα. Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο βησκαηηθήο 
εθπαίδεπζεο ν θνηηεηήο ζα θαζνδεγείηαη θαη ζα ζπκβνπιεχεηαη απφ έλαλ επφπηε θαζεγεηή – Μέληνξα, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 193 απφ 864 

επζχλε γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ θαηάιιειε αλάπηπμε ηνπ ππνςήθηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δθηφο απφ ηελ δηδαζθαιία ζα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη λα γίλεη κέηνρνο ζηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. 

Γ. Δθπαέδεπζε ησλ ελ ελεξγεέα εθπαηδεπηηθψλ 

Γ1. Ο ξφινο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Ζ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα δηαδηθαζία 
επηκφξθσζεο, έληαμεο, αιιά θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηνλ λενεηζεξρφκελν εθπαηδεπηηθφ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, είηε πξφθεηηαη 

γηα λενδηφξηζην, είηε γηα αλαπιεξσηή (Μπαγάθεο& Σζίγθνπ, 2017: 25). 

Έλα ηέηνην πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί σο εμήο: 

1. Δπηκφξθσζε λενδηφξηζησλ 

Ζ ππνζηήξημε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα είλαη ζεκαληηθή θαζψο ηνλ βνεζά λα εθαξκφζεη ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ ηφζν ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν φζν θαη ζε παηδαγσγηθφ. Σα δχν ή ηξία πξψηα ρξφληα είλαη απφ ηα 
δπζθνιφηεξα γηαηί δηαθαηέρεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε θαη έληνλν πξνβιεκαηηζκφ θαζψο αληηκεησπίδεη δηάθνξα 
δηιήκκαηα ζε επαγγεικαηηθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. Αλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή βνεζεζεί ηφηε κπαίλνπλ νη βάζεηο 
γηα κία ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε, βειηηψλεηαη ην έξγν ηνπ ζην ζρνιείν, αιιά θαη ε παξερφκελε εθπαίδεπζε. Πψο ζα 
κπνξνχζε ινηπφλ λα βνεζεζεί; Θα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κηα αλάινγε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγηθήο 

Δπηκφξθσζεο γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Κχπξν απφ ην 2008 κέρξη ην 2013 (Μπαγάθεο & Σζίγθνπ, 
2017: 29-45). Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη νθηάκελε θαη ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: 

Α΄ θάζε: επηκφξθσζε κε απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο, δηαθνξνπνηεκέλεο γηα ηνπο κέληνξεο θαη ηνπο mentee θαηά ηνλ κήλα 
Οθηψβξην.  

Β΄ θάζε: εξγαζία ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ λενδηφξηζησλ κε δεκηνπξγία δηθηχνπ ζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε 
θαη παξαδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο απφ ηνλ κέληνξα ηνπ. 

Γ  ́ θάζε: επηκφξθσζε γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέιε, αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο, εθηίκεζε δεδνκέλσλ, παξνπζηάζεηο 
απνηειεζκάησλ θαηά ηνλ κήλα Μάην. 

2. Δπηκφξθσζε αλαπιεξσηψλ 

Θα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα νθηάκελεο δηάξθεηαο αλάινγν κε ην πξφγξακκα γηα ηελ επηκφξθσζε 
ησλ λενδηφξηζησλ (Μπαγάθεο & Σζίγθνπ, 2017: 47-66). 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ mentoringσθεινχληαη ακνηβαία ν κέληνξαο, αιιά θαη ν mentee.   

Δηδηθφηεξα, ν επνπηεπφκελνο επηηπγράλεη: 

 χλδεζε επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ελδπλάκσζε 

 Κνηλσληθνπνίεζε, κεησκέλν αίζζεκα απνκφλσζεο, πξνζαξκνγή ζηε ζρνιηθήπξαγκαηηθφηεηα 

 Αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηφλσζε ηεο εκπηζηνζχλεοζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 
απηνεθηίκεζε 

 πλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθήαλάπηπμε, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 
ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

Παξφκνηα, ην e-mentoring, δειαδή ε κεηάβαζε απφ ηελ θιαζζηθή δηα δψζεο κεληνξηθή ζρέζε ζηε δηαδηθηπαθή, δειψλεη 

επζπγξάκκηζε ησλ αλαγθψλ κε ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, πνπ ζέηνπλ ηελ ηερλνινγία ζχκκαρν ηεο κεηάδνζεο 
πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ πιαηθφξκεο πνπ δχλαληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπ 
εθάζηνηε επνπηεπφκελνπ, θαη ηνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην είδνο ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο πνπ επηζπκεί είηε 
πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθή επηθνηλσλία είηε γηα ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρεο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ ηδίνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ θαη 
ελδηαθέξνληνο (Φξαγθνχιεο& Βαιθάληνο, 2011). 

Γ2. Δλδνζρνιηθή ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη Γίθηπα ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

Ζ ζρνιηθή κνλάδα είλαη ν θεληξηθφο ππξήλαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη  ηεο πνηφηεηαο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, γη‘ απηφ θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008: 14). 
Ζ ελδνζρνιηθή ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ζηνρεχεη ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δηάζεζεο 
ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ εηζαγσγή ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη γεληθά ζηε δεκηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο.  Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ελδνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 
πνιιά θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ απνθέληξσζε ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εζηηάδεη ζηηο ηδηαίηεξεο 
αλάγθεο ηεο θάζε κνλάδαο. 

Σν πξφγξακκα ελδνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα απνβεί νπζηαζηηθφ εθφζνλ θαηαθέξεη: 

 λα εκπιέμεη αιιά θαη λα αθνξά φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, απφ ηε δηεχζπλζε έσο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

(θχιαθεο, θαζαξίζηξηεο, ππεχζπλν θπιηθείνπ θ.ά.) 
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 λα έρεη δηάξθεηα 

 λα ππάξμεη ζπλνρή κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ θαη ησλ λέσλ εκπεηξηψλ 

 λα πηνζεηνχληαη ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ απηελέξγεηα, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ εξεπλεηηθή 

ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 λα ππάξρεη ακθίδξνκε θαη ζπλερήο πιεξνθφξεζε κεηαμχ επηκνξθνχκελσλ θαη επηκνξθσηψλ (Ξσρέιιεο, 2005: 

127). 
Ζ ζπλεξγαζία επηκνξθσηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα λα είλαη απνδνηηθή ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο αξρηθφο ζρεδηαζκφο, λα 
αθνινπζήζεη ε παξαηήξεζε, ε δξάζε, κεηά ν ζηνραζκφο, ε αλαηξνθνδφηεζε, θαη αλ δελ ηθαλνπνηεί ην απνηέιεζκα λα γίλεη  
επαλαζρεδηαζκφο, αλαζηνραζκφο θαη λένο επαλαζρεδηαζκφο (Καηζαξνχ & Σζάθνο 2003). 

Οη εθπαηδεπηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο ην αληηθείκελφ ηνπο θαη επηπιένλ λα δηαζέηνπλ θαη 
άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 

 λα ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 λα αλαγλσξίδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ  

 λα ζπληνλίδνπλ ρσξίο λα πνδεγεηνχλ 

 λα εληνπίδνπλ ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα εμειηρζνχλ θαη λα δέρνληαη ηελ θξηηηθή πνπ ζα ηνπο αζθεζεί, 

(Παπαπξνθνπίνπ, 2005: 190). 
Σν επφκελν βήκα ηεο ελδνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ γίλεη επαγγεικαηηθή νκάδα πνπ 
αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα θνηλή δξάζε θαη αιιαγή, είλαη λα επεθηαζεί ζε φκνξεο ή θαη κε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη έηζη 
ζηαδηαθά λα δεκηνπξγεζνχλ δίθηπα ή θνηλφηεηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζε πεξηθεξεηαθφ, ζε εζληθφ, ζε επξσπατθφ θαη γηαηί φρη 
ζε παγθφζκην. πγθεθξηκέλα κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ: 

1) Γίθηπα ζρνιηθψλ κνλάδσλ φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα αλαπηχζζνπλ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο αληαιιάζζνληαο 
απφςεηο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

2) Γίθηπα εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο:  Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ Παλεπηζηήκηα 
θαη απφ άιινπο θνξείο φπσο είλαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο(Καηζαξνχ & Σζάθνο 2003). 

Γ3. Δθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο 

Ζ ζπλερήο αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξνπλ λέεο 
δπλαηφηεηεο αιιειεπηδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

3) Δμ απνζηάζεσο ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηή 
δσληαλά ζην πιαίζην κίαο ειεθηξνληθήο ή εηθνληθήο ηάμεο κε άκεζε αιιειεπίδξαζε, 

4) Δμ απνζηάζεσο αζχγρξνλε εθπαίδεπζε, θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο ζα κπνξεί λα επηιέμεη ην ρξφλν θαη ην 
ξπζκφ ελαζρφιεζήο ηνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαη 

5) Μηθηή ή πβξηδηθή εθπαίδεπζε πνπ ζπλδπάδεη ηηο δχν παξαπάλσ (Μπάξκπαο, θ.ά., 2002). 

Γ. πκπεξΪζκαηα 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είηε ζηε γεληθή είηε ζηελ ηερληθή, σο κνλαδηθφ 
πξναπαηηνχκελν πξνζθνκίδνπλ ην πηπρίν απφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο θαη ηερληθέο ζρνιέο ηεο ρψξαο.  ιεο νη ζρνιέο φκσο 
δεδηαζέηνπλ ηνκέα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη επηπιένλ αθφκα θαη ζε απηέο πνπ πθίζηαηαη, ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε δελ 
κπνξεί λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε παξά ηελ παξνρή παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδνιφγσ ηεο ειιηπνχο 
πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ πεπνίζεζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιείπεη απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ 
ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο, πνπ ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζην πιαίζην ελφο ηερλνθξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ εμαληιείηαη ζηε ινγηθή 
ηεο απνξξφθεζεο ησλ επξσπατθψλ πφξσλ.  

Σν φξακα γηα έλα θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζα έρεη ηελ επθαηξία 

ηεο πξφζβαζεο ζην αγαζφ ηεο γλψζεο γηα λα αλαηξέςεη ηνλ εθεζπραζκφ θαη ηελ εκηκφξθσζε, γηα λα αλαπηχμεη πεξηνρέο 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γηα λα ζπκκεηέρεη ζε κνξθσηηθέο δξάζεηο θαη λα κεηαιακπαδεχζεη ηηο γλψζεηο απηέο ζηελ 
θνηλσλία, νδήγεζε ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε δφκεζε κηαο λέαο θνπιηνχξαο,φζν αθνξά ηε κάζεζε θαη ηε δηα βίνπ 
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.Οη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο ζπληζηνχλ έλα Μνληέιν Καζνιηθνχ 
Δπνηθνδνκεηηζκνχ γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, πνπ νξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ε 
νπνία μεθηλά απφ ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη πξαγκαηψλεηαη δηα βίνπ κε ζεζκνζεηεκέλεο επηκνξθψζεηο, ζηνρεχνληαο ζηε 
δηακφξθσζε ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. 

H εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κέξνο κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, πνπ μεθηλά απφ ηνλ 

πξψηκν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηαξθεί κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπ εκπεξηέρνληαο 
θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ κάζεζε.Γηα φια απηά πνπ νξακαηηδφκαζηε είλαη ζεκαληηθφ λα 
ππάξμεη πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζεηηθή ζπκκεηνρή ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ θαη 
Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ, κα θπξίσο λα ζπζηαζεί έλα νκφςπρν θίλεκα απφ θάησ πξνο ηα πάλσ πνπ λα ζπκπαξαζχξεη ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Abstract: 

The worldwide rise in numbers of refugees and asylum seekers suggests the need to examine the practices of those institutions charged with 

their resettlement in host countries. In this paper, we investigate the role of education as well the challenges raised when refugee students 

join the daily classes in Public Schools (D.Y.E.P.). It is crucial to understand that schooling and its contribution to the successful resettlement 

of refugee children is of a great value. An approach on the educational challenges confronting individual refugee youth and schools are 

followed by case studies based on bibliography. Yet schools may be poorly equipped to recognize and respond to the multiple challenges 

faced by children and young people who must learn a new language while grappling with unfamiliar educational and social systems.  

Refugee-background students often have minimal or significantly disrupted formal education prior to arrival in their new country. Young 

people, and sometimes their families, may lack literacy in first languages and many are coping with the impacts of trauma associated with 

forced displacement. Evidence for effective interventions in schools that promote an inclusive learning environment is scarce. 

Keywords: refugee education, schooling, literacy across the curriculum, forced migration, inclusion 

Πεξέιεςε: 

Δίλαη πιένλ κηα εηθφλα νηθεία ζε φινπο καο: πνιππιεζείο νκάδεο αλζξψπσλ κε δσγξαθηζκέλε ζην πξφζσπφ ηνπο ηελ θξίθε φισλ ησλ 

πνιηηηζκψλ, παίξλνπλ ην δξφκν ηεο θπγήο κε ηελ ειπίδα φρη γηα θαιχηεξε δσή, επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ή ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο, αιιά 

γηα επηβίσζε. Δίλαη πξφζθπγεο, δειαδή άηνκα πνπ ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο γηα ιφγνπο θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, 

ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθή νκάδα ή ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ, βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη 

δελ κπνξνχλ, ή εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ, δελ επηζπκνχλ λα απνιακβάλνπλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο απηήο. Οη πξφζθπγεο καζεηέο 

δηαθέξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο σο πξνο απηφ ην πνιχ νπζηαζηηθφ ζηνηρείν: θηλδπλεχεη ε δσή ηνπο θαη έγηλαλ πξφζθπγεο γηα λα 

επηβηψζνπλ ή γελλήζεθαλ ζηελ πξνζθπγηά. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν είλαη πνιπδηάζηαην θαη πνιπεπίπεδν. Δίλαη  

ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλζξψπηλε εμέιημε, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.  

ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ εηζξξένπλ πξφζθπγεο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο δνθηκάδνληαη. Δίλαη ζεκαληηθφ θαη 

κέζα απφ ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο, λα δηαηεξήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:εθπαίδεπζε πξνζθχγσλ, έληαμε, απνδνρή, εγγξακκαηηζκφο, ζρνιηθή ελζσκάησζε  
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Α. Δηζαγσγά  

Ζ έθθξαζε « νη κεηαλάζηεο ηαμηδεχνπλ θάπνπ, νη πξφζθπγεο απφ θάπνπ» , απεηθνλίδεη ηε δηαθνξά ζηνλ νξηζκφ κεηαμχ 
κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Οη κεηαλάζηεο επηιέγνπλ λα θαηνηθνχλ ζε δηαθνξεηηθή ρψξα ζε εζεινληηθή βάζε, θαη είραλ 
φιν ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ επηινγή ηνπο (Cowart & Cowart, 1993, 2002 φπσο 
αλαθέξεηαη απφ Mcbrien, 2005). Φηάλνπλ ζπρλά κεηά απφ ρξφληα πξνεηνηκαζίαο, ελψ έρεη πξνεγεζεί ε αλαδήηεζε 

θαηνηθίαο, ε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη έρνπλ ήδε εμνηθεησζεί κε θάπνην ηξφπν κε ηε γιψζζα ηεο ρψξαο 
ππνδνρήο (Strekalova & Hoot, 2008).  

Οη πξφζθπγεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ηνπο ιφγσ βίαησλ θαηαζηάζεσλ πνπ είραλ 
σο απνηέιεζκα θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Πνιινί πξφζθπγεο είλαη θησρνί θαη έρνπλ ιίγα ππάξρνληα ελψ έρνπλ λα 
αληηκεησπίζνπλ ζπρλά γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αίηεζε αζχινπ. 

Ζ δηαδηθαζία απηή απφ κφλε ηεο απαηηεί ζπρλέο κεηαθηλήζεηο εληφο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, κε άκεζν απνηέιεζκα νη 
νηθνγέλεηεο λα πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη πνιιέο θνξέο ην ρξφλν (Donkers, Kloosterboer, Kooistra, van Os, & Smets, 2013). 
Με θάζε κεηαθίλεζε, ηα παηδηά πξέπεη λα πάλε ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζρνιείν θαη αθήλνπλ πίζσ ηνπο θίινπο πνπ έθαλαλ 

πξφζθαηα θαη πάιη. Απηφ είλαη θαη ζεκαληηθφ ζαλ δήηεκα έληαμεο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, νη νπνίνη 
θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λέεο πξνθιήζεηο. 

Δηζαγσγά 

Ζ έθθξαζε « νη κεηαλάζηεο ηαμηδεχνπλ θάπνπ, νη πξφζθπγεο απφ θάπνπ» , απεηθνλίδεη ηε δηαθνξά ζηνλ νξηζκφ κεηαμχ 
κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Οη κεηαλάζηεο επηιέγνπλ λα θαηνηθνχλ ζε δηαθνξεηηθή ρψξα ζε εζεινληηθή βάζε, θαη είραλ 
φιν ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ επηινγή ηνπο (Cowart & Cowart, 1993, 2002 φπσο 
αλαθέξεηαη απφ Mcbrien, 2005). Φηάλνπλ ζπρλά κεηά απφ ρξφληα πξνεηνηκαζίαο, ελψ έρεη πξνεγεζεί ε αλαδήηεζε 
θαηνηθίαο, ε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη έρνπλ ήδε εμνηθεησζεί κε θάπνην ηξφπν κε ηε γιψζζα ηεο ρψξαο 
ππνδνρήο (Strekalova & Hoot, 2008).  

Οη πξφζθπγεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ηνπο ιφγσ βίαησλ θαηαζηάζεσλ πνπ είραλ 
σο απνηέιεζκα θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Πνιινί πξφζθπγεο είλαη θησρνί θαη έρνπλ ιίγα ππάξρνληα ελψ έρνπλ λα 
αληηκεησπίζνπλ ζπρλά γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αίηεζε αζχινπ. 

Ζ δηαδηθαζία απηή απφ κφλε ηεο απαηηεί ζπρλέο κεηαθηλήζεηο εληφο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, κε άκεζν απνηέιεζκα νη 
νηθνγέλεηεο λα πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη πνιιέο θνξέο ην ρξφλν (Donkers, Kloosterboer, Kooistra, van Os, & Smets, 2013). 
Με θάζε κεηαθίλεζε, ηα παηδηά πξέπεη λα πάλε ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζρνιείν θαη αθήλνπλ πίζσ ηνπο θίινπο πνπ έθαλαλ 
πξφζθαηα θαη πάιη. Απηφ είλαη θαη ζεκαληηθφ ζαλ δήηεκα έληαμεο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, νη νπνίνη 
θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λέεο πξνθιήζεηο. 

1. Ζ Ϋλλνηα ηεο ελζσκΪησζεο θαη ηεο Ϋληαμεο 

Έλα αθφκα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πξνζθχγσλ 
καζεηψλ. Ο ζεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ θαζψο θαη ε έκπξαθηή απνδνρή ηεο, ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία 
θνηλσληψλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδέεο ηζφηεηαο, αιιεινζεβαζκνχ θαη δίθαηεο κεηαρείξηζεο.  

Οη λνκνζεζίεο, επξσπατθέο θαη εζληθέο, πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα φισλ. Δληνχηνηο ε εθαξκνγή ηνπο, εηδηθά ζηελ 

απαζρφιεζε, δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε γηα φινπο. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζπληζηά κηα απφ 
ηηο ζεκειηαθέο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απνηέιεζε κηα απφ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ζηελ πνξεία πξνο ηελ 
Δπξσπατθή νινθιήξσζε. Αλαθέξεηαη ζε ζχλνιν ζπλεηδεηψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ. 
ήκεξα, νη αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνσζνχλ κηα θαιχηεξε δεκφζηα θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθά νθέιε ηεο 
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνλ αγψλα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ.  

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πνηθηινκνξθίαο. Ζ 
δηαθνξεηηθφηεηα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο, απνδνρήο θαη πξνζηαζίαο ηεο πνιπκνξθίαο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλζξψπσλ. Άξα, ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη νη πξαθηηθέο πνπ αλαγλσξίδνπλ απνδέρνληαη ηα δηαθνξεηηθά 

πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά ελφο αλζξψπνπ.Έλα απφ ηα πιένλ θαίξηα ζέκαηα πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ νη ζχγρξνλνη 
εθπαηδεπηηθνί ζηα παηδηά είλαη ε πνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Πξέπεη, απφ κηθξή 
ειηθία, νη καζεηέο λα δηδάζθνληαη πσο λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ 
δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο.  

Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ λα δηδάζθνληαη πσο λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, αιιηψο εινρεχεη ν θίλδπλνο λα 
κεγαιψζνπλ κε ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα θαη λα αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθά νηηδήπνηε θαη νπνηνλδήπνηε δηαθέξεη. Γηα λα 
ππάξμνπλ ζηέξεεο βάζεηο ακνηβαίαο απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο, ε θνηλσλία πξέπεη λα κεξηκλήζεη ψζηε ηα παηδηά λα 
καζαίλνπλ απφ κηθξά φηη κηα πγηήο θνηλσλία βαζίδεηαη πάλσ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα βξίζθεηαη ζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο: θπιή, ζξεζθεία, θχιν, εζληθφηεηα, θνηλσληθή ηάμε, ηξφπνο δσήο. Οη άλζξσπνη δηαθέξνπλ 
ηφζν πνιχ ζε ηφζα πνιιά.  

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα θάλεη ηνλ θάζε άλζξσπν δηαθνξεηηθφ θαη κνλαδηθφ κε μερσξηζηέο εκπεηξίεο θη αληηιήςεηο βνεζψληαο 
ηελ θνηλσλία λα είλαη έλα πνιχρξσκν κίγκα δηαθνξεηηθφηεηαο.  
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Γηα απηφ ηνλ ιφγν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, λα εθκεηαιιεπηνχλ 

ηελ θπζηθή πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ θαη λα ηα βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηελ 
απνδνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν. 

Δάλ δελ αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη ζηεξενηππηθέο θνβίεο, ηφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κεηαηξαπνχλ αθφκα θαη ζε επηθίλδπλε 
ερζξηθή θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά. Ο εληνπηζκφο θαη αληηκεηψπηζε ησλ θνβηψλ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζσ εθπαίδεπζεο 
βνεζάεη ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ θαη πην εηξεληθνχ θφζκνπ. Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ηεο 
επαηζζεηνπνίεζεο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα πξνσζνχλ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Ζ 
«ελζσκάησζε» θαη ε «έληαμε»  είλαη δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε ζέζε ησλ 
παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ζην θαλνληθφ ζρνιείν. Ζ ελζσκάησζε αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

«ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπνζεηνχληαη ζε ηάμεηο θαλνληθήο θνίηεζεο, ρσξίο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο 
δηδαθηέαο χιεο θαη δηδαθηηθψλ  ζηξαηεγηθψλ» (Harman, 2009). Ζ έληαμε (ζπκπεξίιεςε) απφ ηελ άιιε αλαθέξεηαη ζε κηα 
δηαδηθαζία ζηελ νπνία «ην ζρνιείν πξνεηνηκάδεηαη λα δερηεί θαη λα δηδάμεη καζεηέο κε δηαθνξέο» (UNESCO, 2005). πσο 
ππνζηήξημε ν Schuman (2007): φζν νη επαγγεικαηίεο δελ ηξνπνπνηνχλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη δελ ηνλ κεηαηνπίδνπλ απφ 
ηελ ηαηξηθή αληηκεηψπηζε, ζε έλα πην θνηλσληθφ κνληέιν ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ, ην εξψηεκα θαηά πφζνλ απηέο νη αιιαγέο ζηελ 
πνιηηηθή ζα νδεγήζνπλ πξαγκαηηθά εληαμηαθή εθπαίδεπζε, δελ πξφθεηηαη λα απαληεζεί».Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπκπεξίιεςε 
ησλ καζεηψλ πξνζθπγηθνχ ππνβάζξνπ, ηα νπνία ζαθψο είλαη καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθή ππνζηήξημε, είλαη 
εκθαλήο ζήκεξα ζε κεγάιν αξηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηε ρψξα καο. 

 Σν ζχλζεκα «Δθπαίδεπζε γηα φινπο» (UNESCO, 1990) θαη ε δήισζε ηεο αιακάλθα, γηα ηα «άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ηαθηηθή εθπαίδεπζε ζε ζρνιεία ηα νπνία ζα παξέρνπλ κηα αξρή 
παηδαγσγηθή θαη παηδνθεληξηθή ηθαλή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο απηψλ» (UNESCO, 1994, ζ. 7). Δθηφο απφ απηφ, ηα Σκήκαηα 
Έληαμεο έρνπλ δείμεη ζηελ πξάμε φηη απνηεινχλ ηα πην απνηειεζκαηηθά κέζα θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ 
ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ζηεξεφηππα, 
βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 
πλζήθε ηεο αιακάλθα παξνηξχλεη ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ κε ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 
εκπεηξία κε ζρνιεία ρσξίο απνθιεηζκνχο. Χζηφζν, επί ηνπ παξφληνο,  θακία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε school-
based programs γηα ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο δελ έρεη δηεμαρζεί. Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ηξηγνλνπνίεζε δεδνκέλσλ 

έξεπλαο, εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο (Denner, Cooper, Lopez, &Dunbar, 1999). Απηή ε ζπζηεκαηηθή 
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη επνκέλσο ηη θάλνπλ άιια ζρνιεία ζε ρψξεο πνπ ήδε 
ππνζηεξίδνπλ πξφζθπγεο καζεηέο ηνπο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιείν.Ζ εζηίαζε ηεο έληαμεο ζα πξέπεη λα 
είλαη ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ ζηε κάζεζε πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά πξφζθπγεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα θζάζνπλ 
ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο (Bornman & Rose, 2010). Μηα δηάθξηζε κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ ησλ παξερνκέλσλ επθαηξηψλ 
κάζεζεο θαη ησλ  θξαγκψλ ηεο πξφζβαζεο ηνπο γηα ηελ θνίηεζε ζηα ζρνιεία (Beukelman & Mirenda, 2005). Τπάξρνπλ 
φκσο θαη επθαηξηαθά ή ηπραία εκπφδηα πνπ δελ κπνξνχλ εμαξρήο λα πξνβιεθζνχλ: απηά θαηά θαλφλα είλαη φζα 
επηβάιινληαη απφ άιινπο αλζξψπνπο (θαη φρη απφ ην παηδί) φπσο γηα παξάδεηγκα ε αξλεηηθή ζηάζε θαη πξνθαηάιεςε 

ελαληίνλ ησλ πξνζθχγσλ, ε ειιηπήο πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, ε 
έιιεηςε ηεο γνληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη ε ειιηπήο ή πνιχ πεξηνξηζκέλε ελεκέξσζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ γηα ηνπο λεναθηρζέληεο πξφζθπγεο καζεηέο ηνπ. Άιινη πεξηνξηζκνί αθνξνχλ ζέκαηα πνπ είλαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 
καζεηή, φπσο ε έιιεηςε γλψζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ζηξεο, θαηλφκελα επηπνιηηηζκνχ 
θαζψο θαη άιινη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηε κάζεζε.  

2. ΠνηΫο εέλαη νη πξνθιάζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ;  

2.1. πλαηζζεκαηηθνέ παξΪγνληεο  

Ζ McBrien (2005) δηεμήγαγε κηα αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα εκπφδηα 
ζηελ ζρνιηθή θνίηεζε ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ΖΠΑ.  

Έλα απφ ηα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, ήηαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζε πξφζθπγεο καζεηέο είραλ επηθεληξσζεί ζηελ 
ςπρνινγηθή ηνπο πξνζαξκνγή θαη ζηηο ηξαπκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά απηά ηηο 
αληηκεησπίδνπλ. 

Σέηνηεο  ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο είλαη ε απψιεηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νη έληνλα ραξαγκέλεο κλήκεο ηνπ πνιέκνπ, 
αλακλήζεηο απφ ην ηαμίδη ηνπο κέρξη ηελ ρψξα ππνδνρήο θαη ν βίαηνο δηαρσξηζκφο απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο πνπ 
έρνπλ κείλεη πίζσ. 

Χζηφζν, εθηφο απφ παξάγνληεο πξν ηεο κεηαλάζηεπζεο, ππάξρνπλ επίζεο θαη παξάγνληεο πνπ αλαδεηθλχνληαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζή ηεο, φπσο ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ καζεηψλ,ε νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 
ηζνξξνπία. 

χκθσλα κε έξεπλεο, νη «ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο αζχινπ, αζηαζήο ζηέγαζε, ε θαθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε,(εηδηθά ζε 
πεξηπηψζεηο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ), νη ζπρλέο ελδν-πξνζθπγηθέο δηαθξίζεηο, νη δηαθπιεηηθέο ζπγθξνχζεηο, ε έθζεζε ζηελ βία 

κεηά ηε κεηαλάζηεπζε, ε ειιηπήο ζηήξημε ησλ κνλνγνλετθψλ είλαη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ θαθή ςπρηθή πγεία αλάκεζα ζε 
παηδηά πξνζθχγσλ» (Fazel, Reed, Panter-brick, & Stein, 2012; Laban, 2011; Wilson, Murtaza, & Shakya, 2010). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ, έξρνληαη ζην ζρνιείν κε κηα εκπεηξία ε νπνία ζπρλά νδεγεί ζε πξνβιεκαηηθή 
ζπκπεξηθνξά θαη έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε (Strekalova&Hoot, 2008). Παξαδείγκαηα απφ 
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ παηδηά πξνζθχγσλ ζην ζρνιείν είλαη ν εθξεθηηθφο θαη ζπρλά 
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έληνλνο ζπκφο, αδπλακία λα ζπγθεληξσζεί, αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ ειηθία ηνπ, αληίδξαζε ζε θαλφλεο θαη ζηνπο 

ππεχζπλνπο ηνπ ζρνιείνπ (Blackwell&Melzak, 2000), ε νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιχπιεπξεο πξνθιήζεηο ζην έξγν 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Χο κέηξα αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ηα νπνία κνξνχλ λα απνηξέςνπλ αθφκα θαη ηηο παξαβαηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ, είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ηνπο, ε ζηήξημε απφ θίινπο θαη ζπκαζεηέο ηνπο, 
ε γεληθή ζεηηθή ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ (Fazel et al., 2012). 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αληηιεθζεί θαλείο ην παξειζφλ ησλ καζεηψλ απηψλ, λα κάζεη ηα βηψκαηά ηνπο, λα πξνζπαζήζεη λα 
ακβιχλεη ηηο αξλεηηθέο αλακλήζεηο ηνπο: αο κελ μερλάκε φηη ην ζρνιείν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

2.2. Εεηάκαηα εθπνιηηηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο  

Ζ απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο φπσο επίζεο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο 
επεξξεάδεη ηελ ζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ (Mcbrien, 2005; Strekalova & Hoot, 2008).  

χκθσλα κε ηνλ Hoogesteger (2013), εξσηήκαηα ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
ηαπηφηεηαο είλαη «Πνχ αλήθσ;», «Πνχ αηζζάλνκαη φηη είκαη ζπίηη κνπ;», «Πνχ πηζηεχνπλ νη άιινη φηη αλήθσ;», απνηεινχλ 
βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάγθεο γηα ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηαπηφηεηαο. 

Γηα ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο, κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιπεπίπεδε 
ηαπηφηεηά ηνπο φζν κεγαιψλνπλ. 

Αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ βίαηα ηελ παηξίδα ηνπο, λα ρσξηζηνχλ απφ ηνπο θίινπο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, 
θαη πξέπεη λα νηθνδνκήζνπλ λέεο ζρέζεηο ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ δηαβίσζεο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, γιψζζα 
εζψλ θαη εζίκσλ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε ηνπο «κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία, φπσο θαη πνιηηηζκηθή, 

θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή» (Gonsalves, 1992, φπσο αλαθέξεηαη απφ Hoogesteger, 2013). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ζηξαηεγηθή ηεο έληαμεο ζπλδέεηαη κε πεξηζζφηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, 
ηελ αθνκνίσζε ή ηνλ δηαρσξηζκφ (Berry, 1997, 2005).  ηαλ νη πξφζθπγεο καζεηέο μεξηδψλνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπο, 
παίξλεη αξθεηφ ρξφλν λα θαηαθέξνπλ λα ζπκβηβάζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο πεπνηζήζεηο κε εθείλεο ηεο λέαο ρψξαο 
ππνδνρήο. 

Δπνκέλσο, ηα ζρνιεία πξέπεη λα δψζνπλ ζηνπο πξφζθπγεο καζεηέο ρξφλν θαη ρψξν γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε ρψξα 
ππνδνρήο ηνπο, ελψ ηνλ ίδην ζεβαζκφ πξέπεη λα δείρλνπλ ζηνλ απηφρζνλα πνιηηηζκφ ηνπο, γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ 
ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

2.3. Γιψζζα θαη Ϊιια εθπαηδεπηηθΪ ζΫκαηα 

Δίλαη πξνδήισο θαλεξφ φηη φζν πην θαιά ν δάζθαινο γλσξίδεη ηνπο καζεηέο ηνπ, ηφζν πην εχθνιν είλαη γηα ηνλ ίδην λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα ηνπ πξνζθέξεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Καζίζηαηαη φκσο δχζθνιν, φηαλ ε κεηξηθή L1 
γιψζζα ησλ καζεηψλ ηνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. 

ε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο απφ ηνλ  Mcbrien (2005), θαίλεηαη φηη απηφ ελ κέξεη εμεγεί, φηη ην δεχηεξν πην 
ζπρλφ εκπφδην βξέζεθε λα είλαη ε θαηάθηεζε ηεο L2 ηεο γιψζζαο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. 

Ζ αιήζεηα βέβαηα είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην ζέκα δελ εζηηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα 
γηα ηνπο πξφζθπγεο, αιιά ζε φινπο ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο δελ είλαη ε κεηξηθή γιψζζα 
ηνπ καζεηή. Ο Mcbrien ζε φιεο ηηο κειέηεο πνπ εμέηαζε, δηαπίζησζε φηη νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (ε 
γιψζζα ησλ ρσξψλ ππνδνρήο) ήηαλ έλαο πξνάγγεινο ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο. φζνλ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, 
θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηνλ ζεηηθφ εθπνιηηηζκφ. Απηφ ζαθψο ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ζηελ θαηάθηεζε ηεο 

γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

Ζ ζρνιηθή δηαξξνή, ε ειιηπήο γλψζε ηεο γιψζζαο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ε νινθιήξσζε ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο 
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, παξεκπνδίδνπλ ηελ νινθιεξσκέλε κάζεζε ηεο θαλνληθήο δηδαθηέαο χιεο (Mcbrien, 2005; Naidoo, 
2015).  

Οη κεγάιεο δηαθνξέο ζην κνξθσηηθφ επίπεδν πξνυπνζέηνπλ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, εηδηθά εθπαηδεπκέλν 
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν λα κπνξεί λα εκπινπηίδεη ην ηζρχνλ ΑΠ κε επηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη λα θνηηάμεη κέζα απφ ηα «κάηηα ηνπ καζεηή» αληί κέζα απφ ηα «κάηηα ηεο δηδαθηέαο 
χιεο» (Bornman & Rose, 2010). 

Χζηφζν, απηφ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν γηα ηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη αθφκα ζε ζηάδην κεηάβαζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 
ρσξίο απνθιεηζκνχο, γηα ζρνιεία κε κηθξή εκπεηξία ζε δηδαζθαιία επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Δ.Κ.Ο.) θαη έρνπλ 
ζρεηηθά κηθξή εκπεηξία κε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.  

Απηφ πεξηνξίδεη ηελ νιηθή ζπκκεηνρή ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξεί λα 
πεξηνξίζεη πεξαηηέξσ ηηο πηζαλφηεηέο ηνπο γηα λα επηηχρνπλ αθαδεκατθά. 

Ο Richardson (2008) επηζεκαίλεη φηη νη ιφγνη πνπ θάπνηνο καζεηήο δελ κπνξεη εχθνια λα εληαρζεί ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα 
δελ είλαη αλεμάξηηεηνη αιιά αληίζεηα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  
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Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηνξηζκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ελδέρεηαη λα ζπζραηξέλνπλ ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζρέζεσλ θηιίαο κε 

άιινπο καζεηέο, παξεκπνδίδνληαο έηζη θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γισζζαο ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη λα νδεγήζεη ηνπο 
πξφζθπγεο καζεηέο ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ δπζθνιία επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δαζθάινπο θαη καζεηέο ιφγσ γιψζζαο 
αλαθέξεηαη πνιχ ζπρλά. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα ακβιχλεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο αγγιηθήο, 
παξακέλεη φκσο θεληξηθφ θαη επεξεάδεη φρη κφλν ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ηα δεηήκαηα ηεο 
ζπκπεξηθνξάο. 

3. Σν δάηεκα ηεο πεηζαξρέαο ζηελ ηΪμε 

Δίλαη πηζαλφ ε επηθπιαθηηθφηεηα ησλ γνλέσλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο λα εληζρχεηαη 
θαη απφ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ειέγρνπ πνπ ζπρλά παξαηεξνχληαη ζηηο ΓΤΔΠ. 

 Ζ έληαζε (θαζαξία, θαβγάδεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θ.ιπ.) πνπ ζπρλά παξαηεξείηαη θαη είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί ζην 
πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, αλαθέξεηαη σο ιφγνο πνπ αλαζηέιιεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν: Ζ δπζθνιία ησλ 

καζεηψλ «λα κπνπλ ζε θαλφλεο», ε «θαζαξία», ε «επηζεηηθφηεηα», νη «ζπγθξνχζεηο» δελ είλαη δχζθνιν λα εμεγεζνχλ. 
Πξφθεηηαη αλακθίβνια γηα εχινγεο ζπλέπεηεο ηφζν ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη φζν θαη ησλ ησξηλψλ 
ζπλζεθψλ δσήο ηνπο. κσο εθηφο απφ ηηο ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο, θαίλεηαη φηη ε ηδηαίηεξε ζπλζήθε ηεο ζπκβίσζεο θαη 
εθηφο ζρνιείνπ, ζηα Κέληξα Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ (ΚΦΠ), επηηείλεη ην πξφβιεκα, γηαηί δελ κεζνιαβεί έλαο άιινο 
«ηφπνο» φπνπ ε έληαζε δηαθφπηεηαη: «ην ζρνιείν ηα παηδηά θνξντδεχνπλ θαη πεηξάδνπλ ην έλα ην άιιν, φπσο ζπκβαίλεη 
πάληα άιισζηε. κσο εδψ γπξίδνπλ πίζσ θαη νη θαβγάδεο, νη θνξντδίεο, ζπλερίδνληαη, γηαηί δνπλ καδί. Αλ δνχζαλ αιινχ, 
ζηα ζπίηηα ηνπο ην θαζέλα, απηφ δελ ζα γηλφηαλ». ε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά κεηαθέξνπλ ζην ζρνιείν 
ηηο εληάζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα ΚΦΠ. 

4. πδάηεζε - πκπεξΪζκαηα 

πσο θαίλεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο επεξεάδνληαη απφ ην ζρνιείν ζην 

νπνίν δηδάζθνπλ, ηελ θνπιηνχξα ηνπ, ην ζρνιηθφ θιίκα, ηνλ δηεπζπληή θαη θπξίσο απφ ηηο εμειίμεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο 
πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ, είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά, ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο 
ηνπ ηφπνπ καο. ηελ επνρή καο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πιένλ πνιχπινθνο θαη απαηηεηηθφο. ηα ρέξηα ηνπ 
βξίζθνληαη νη απξηαλνί πνιίηεο πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην κέιινλ θαη λα ην θαηαζηήζνπλ θαηάιιειν θαη γηα ηηο 
επφκελεο γεληέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην θαζεκεξηλφ ηνπ έξγν έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ηφζν 
ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο φζν θαη ζηελ πξφνδν ηεο παηδείαο.  

Σν έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απαηηεί έλαλ θαζεκεξηλφ ζπλδπαζκφ πνηθίισλ παξαγφλησλ, αλζξσπίλσλ θαη κε, πνπ θαζηζηνχλ 
ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηελ επηηπρία ηνπο ζην έξγν ηνπο δχζθνιε θαη απαηηεηηθή φζν πνηέ άιινηε. Έηζη, 

ζεσξψ πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη άλζξσπνη επέιηθηνη θαη εππξνζάξκνζηνη, κε φξακα. Κπξίσο λα είλαη 
παηδαγσγνί, γηα λα ζπκβάιινπλ θη απηνί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο καο θαη λα κπνξνχλ 
λα αληαπεμέιζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο επνρήο. 
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Γεκηνπξγηθφο πνιέηεο – πνιέηεο ελεξγφο: Ϋξεπλα δξΪζεο – κειΫηε 

πεξέπησζεο  

Creative citizen – active citizen: action research – case study 

Βαζηιηθά ΠεηξΪ, Φηιφινγνο, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ΓΔΛ Γνμάηνπ Γξάκαο, vasopetra@gmail.com 

Vasiliki Petra, philologist, Education at high-school level, Lyceum of Doxato, vasopetra@gmail.com 

Abstract: 

This action research refers to the implementation of an innovative program aiming at the active participation of all students in the learning 

process and the formation of critically minded citizen. It concerns a creative reading – writing program in Modern Greek Literature and 

Language lesson and a project on human rights and refugees, both completed by the students of the first class of Lyceum. It also concerns a 

cultural program of Directorate of Secondary Educationof Drama aboutthe activated citizen (participation of students from all classes). It was 

implemented during the academic year 2016 – 2017 and designed on the basis of the organizational model of learning plan, do, check, act (E. 

Deming) and the spiral process cycles (planning, action, evaluation, reflection) by K. Lewin and S. Kemmis. The evaluation process was 

mainly carried out with observation, questionnaire, interviews and focus groups. The pupils' involvement was expressed through creative 

writing, painting, photography and participation in theatropedagogical activities and organization and evaluation of the program, too. 

Key words:citizenship, creativity, creative writing, innovation 

Πεξέιεςε 

Ζ παξνχζα έξεπλα δξάζεο αθνξά ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζηφρεπε ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε δηακφξθσζε θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ. Πξφθεηηαη γηα θαηλνηφκν πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο – 

γξαθήο ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία θαη Γιψζζα ηεο Α΄ Λπθείνπ θαη εξεπλεηηθή εξγαζία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηνπο 

πξφζθπγεο ζηελ ίδηα ηάμε. Αθφκε,  πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ηεο Γ.Γ.Δ. Γξάκαο γηα ηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα (κε ζπκκεηνρή καζεηψλ απφ 

φιεο ηηο ηάμεηο). Τινπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2016 – 2017. ρεδηάζηεθε κε βάζε ην νξγαλσζηαθφ κνληέιν κάζεζεο 

plan, do, check, act (E. Deming) θαη ηε ζπεηξνεηδή δηαδηθαζία επάιιεισλ θχθισλ (ζρεδηαζκφο, δξάζε, αμηνιφγεζε, ζηνραζκφο) ησλ Κ. 

Lewin θαη S. Kemmis. Αμηνινγήζεθε κε παξαηήξεζε, εξσηεκαηνιφγην, ζπλεληεχμεηο θαη νκάδεο εζηίαζεο. Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ 

εθθξάζηεθε κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, ηε δσγξαθηθή, ηε θσηνγξάθεζε, ηε ζπκκεηνρή ζε ζεαηξνπαηδαγσγηθέο δξάζεηο θαη ζηελ 

νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:πνιηηεηφηεηα, δεκηνπξγηθφηεηα, δεκηνπξγηθή γξαθή, θαηλνηνκία 

Δηζαγσγά 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο – κειέηεο πεξίπησζεο 
(action research – case study) θαη ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αλάγθε λα ιεηηνπξγήζεη ε ζρνιηθή κνλάδα σο Οξγαληζκφο πνπ 

Μαζαίλεη λα αιιάδεη κέζα ζε έλα νξηζκέλν νξγαλσζηαθφ πιαίζην (Μπξίληα, 2008: 372-377).  

Βαζηθή καο ζηφρεπζή καο ήηαλ λα εκπιαθνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη εθείλνη νη καζεηέο πνπ δελ είραλ πςειή 
επίδνζε  ζηνλ ηππηθφ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ. Να πάξνπλ ζέζε πάλσ ζε βαζηθά ζέκαηα φπσο ηα ζηεξεφηππα, ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα, ν ξφινο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη λα εθδειψζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Να απελνρνπνηεζνχλ απφ ην 
«ιάζνο», εθθξάδνληαο ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν ή ηελ ηέρλε, ρσξίο λα αγλννχλ ηελ 
νπηηθή ησλ άιισλ – ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ηνπ δηδάζθνληα. Δθηηκήζεθε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα απαιπλζνχλ νη 
αληζφηεηεο (καζεζηαθέο, θνηλσληθέο), νη καζεηέο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπο, λα ρεηξαθεηεζνχλ θαη λα 
αλαπηχμνπλ βνχιεζε γηα αιιαγή θαη ελεξγφ πνιηηεηφηεηα.  

Ζ έξεπλα ζηελ επηρψξηα βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη ηελ απνπζία θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε 
δεκηνπξγηθφηεηαο, δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη πνιηηεηφηεηαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, επεηδή ζηελ Διιάδα, ε 
ιπθεηαθή βαζκίδα ζεσξείηαη σο ν πξνζάιακνο γηα ηελ εηζαγσγή ζην Παλεπηζηήκην (Ξαλζάθνπ, 2011: 70-71).  

Ζ εξγαζία εθθηλεί απφ έλα εηζαγσγηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαη κηα αδξνκεξή παξνπζίαζή 
ηνπ. Έπεηηα, παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ θαη ην παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη ηέινο ηε κεζνδνινγία έξεπλαο, ηελ παξέκβαζε 
θαζαπηή, ηα απνηειέζκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε.  
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1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.1 Πνιηηεηφηεηα 

Οη εθπξφζσπνη ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο κηινχλ γηα ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο λένπ ηχπνπ πνιίηε ζηε κεηαλεσηεξηθή 
επνρή (Freire, 1985: 116).  Οη Weistheimer θαη Kahne (2004: 13) δίλνπλ έκθαζε ζηνλ πνιίηε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 
θνηλσληθή δηθαηνζχλε (social justice oriented citizen). Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ επζπγξακκίδνληαη κε κηα ηέηνηα 
θαηεχζπλζε δηακνξθψλνπλ ζρέδηα δξάζεο θαη πξαθηηθέο, ψζηε νη καζεηέο λα εκβαζχλνπλ ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 
(ζηεξεφηππα, αληζφηεηα, θηψρεηα, αλεξγία, κεηαλάζηεπζε) θαη ηηο αηηίεο ηνπο.  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νη εθπαηδεπηηθνί σο δηακεζνιαβεηέο θαη δηαλνεηέο θαινχληαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ θξηηηθφ 
ζηνραζκφ ησλ καζεηψλ κέζα απφ δεκνθξαηηθέο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο (Giroux, 1980: 329-366 ·Giroux, 2011: 73). Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ρεηξαθεηνχληαη, θαιιηεξγείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο γηα αιιαγή θαη επηηπγράλεηαη ε 
θνζκνπνιηηεηαθή ηνπο ζπκκεηνρή (ΜcCowan, 2009: 25). Γίλνληαη απνηειεζκαηηθνί πνιίηεο (effectivecitizen) κέζα απφ ηελ 
άζθεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο (Banks, 2009: 314). 

1.2. Γεκηνπξγηθφηεηα 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα αλαγλσξίδεηαη σο δηαδηθαζία πνπ «ραξαθηεξίδεηαη απφ πξσηνηππία, πλεχκα πξνζαξκνγήο θαη έγλνηα γηα 
κηα νξηζκέλε πξαγκαηνπνίεζε» πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε επειημία, αμηνπνηεί ηελ αλαιπηηθή θαη 
ζπλζεηηθή ζθέςε θαη δελ πξνθχπηεη ηπραία, αιιά εζσηεξηθεχεηαη θαη αλαπηχζζεηαη (Kinnon, 1962: 484-495). Δίλαη «φρη 
[κφλν] δπλάκεη ηθαλφηεηα, αιιά… ζπληειεζκέλν γεγνλφο ή πξντφλ θαη πεγάδεη απφ ηελ εγγελή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα 

απηνεθπιεξσζεί» θαη απνηειεί «αζηείξεπηε πεγή ηεο θαηλνηνκίαο» (Ξαλζάθνπ, 2011: 149).  

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη, ηδηαίηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε. Δθθηλεί απφ ηελ 
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε, αιιά πξνρσξά παξαπέξα, θαζψο αλαδεηά φιεο ηηο πηζαλέο ιχζεηο, 
θηλεηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε κλήκε (φπ.: 45-46). ήκεξα, ην ζρνιείν θαίλεηαη λα επηθξνηεί ην 
δεκηνπξγηθφ πξντφλ, αιιά εμνζηξαθίδεη ηε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά εθηφο ησλ ηεηρψλ ηνπ, επεηδή απνζπληνλίδεη ην 
κάζεκα θαη δελ επηηξέπεη ηελ νινθιήξσζε ηεο χιεο (φπ.: 69-71).  

Αλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα δεκηνπξγηθή Παηδαγσγηθή θαη φρη απιψο Παηδαγσγηθή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη 
απαξαίηεην λα αιιειεπηδξάζνπλ δεκηνπξγηθφο δάζθαινο, καζεηήο θαη Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Ο δάζθαινο είλαη θαη ν ίδηνο 

δεκηνπξγηθφο, είλαη θηιηθφο, ρηνπκνξίζηαο, αγαπά ην παηρλίδη θαη αμηνπνηεί παηδαγσγηθά ην ιάζνο, ακείβεη ηελ ελεξγεηηθή 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε (Fisher, 1990: 52-55). 

1.3. Ζ Παηδαγσγηθή ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο 

Οη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο γηα  ηε δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, απνηεινχλ ζήκεξα πεδίν ζπζηεκαηηθήο 
ελαζρφιεζεο (Abrams, 2015: 26-68). Γέρνληαη φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία γίλεηαη πην ελδηαθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή 
κε ηελ «ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ» (teachingcreativity) θαη ηε δεκηνπξγηθή 
δηδαζθαιία (teachingcreatively) (NACCE, 1999). Πξνηείλνπλ ηελ Παηδαγσγηθή: 

i. ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο πνπ αληηιακβάλεηαη ην θείκελν σο απηφλνκν θνξέα λνήκαηνο, ζχκθσλα κε ηε Νέα 
Κξηηηθή Θεσξία (Cooley, 2003: 101). 

ii. ηεο απηνέθθξαζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν καζεηήο εθθξάδεη ηνλ εζψηεξν εαπηφ ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

(Donelly, 2012: 66-67). 

iii. ηεο ελεξγεηηθήο κίκεζεο θάπνηνπ ζπγγξαθέα ή θεηκέλνπ, ηνπ χθνπο θαη ησλ ηερληθψλ ηνπ (Κσηφπνπινο, 2015: 4). 

iv. ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο, πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ πξφζιεςε ηνπ αλαγλψζηε/καζεηή θαη ηε δχλακή ηνπ λα 
θαηαζθεπάζεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ καδί κε ηνπο άιινπο αλαγλψζηεο, κέζσ ηεο ακνηβαίαο θξηηηθήο (Iser, 1978: 
280). 

v. ηελ πνιηηηζκηθή – θξηηηθή, ε νπνία ζεσξεί φηη ε ινγνηερλία απνηειεί πεδίν κεηαγξαθήο ησλ «ζπγθξνπφκελσλ 

ιφγσλ» θαη ησλ ηαπηνηήησλ πνπ παξάγνληαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Dawson, 2005: 62, 76).  

1.4. Κηλεκαηνγξάθνο θαη πνιπγξακκαηηζκνί 

Ο θηλεκαηνγξάθνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη κε ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ ελεξγφ κάζεζε, 
επεηδή αμηνπνηεί φινπο ηνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο επηθνηλσλίαο, ηελ εηθφλα, ηνλ ξφιν, ηε κνπζηθή, ηελ θίλεζε, ην θείκελν. 
χκθσλα κε ηε έκνγινπ (2001: 271-273) νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θαη απνθσδηθνπνηνχλ ηα κελχκαηα, ελψ παξάιιεια 
εθθέξνπλ απφςεηο, ππεξαζπίδνληαη ζέζεηο θαη ελεξγνπνηνχλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο «θξηηηθνί» ζεαηέο.  
Δμάιινπ, κέζα απφ ηελ παξαγσγή δηθψλ ηνπο δεκηνπξγηψλ, θεηκέλσλ, έξγσλ ηέρλεο, ηαηλίαο, αηνκηθψλ ή/θαη νκαδηθψλ 

εκβαζχλνπλ φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο ηερληθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, απνθηνχλ έλα είδνο 
δηαδξαζηηθήο «παξάιιειεο γλψζεο» ηνπ θφζκνπ (Γξφζδνο & Νηάγηνπ, 2003). Δπηπιένλ, έξρνληαη ζε επαθή κε πνιηηηθά θαη 
πνιηηηζκηθά θηλήκαηα  ζε φιν ηνλ θφζκν θαη σζνχληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πνιηηεηφηεηάο ηνπο. (Martin, 1984 · Γξφζδνο, 
2013: 210). 
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2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δπηιέρηεθε ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο – κειέηεο πεξίπησζεο επεηδή ζπλδέεηαη κε «ηελ 
εζηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ» θαη έρεη ρεηξαθεηηθφ ραξαθηήξα. Ο εθπαηδεπηηθφο εξεπλεηήο ζπκκεηέρεη ζε φιεο 
ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (ζρεδηαζκφο, αμηνιφγεζε, αλαζρεδηαζκφο), ζπλδπάδνληαο ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, 
κέζα ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο (Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 2012: 9-10 · Kemmis, 2006: 

461).  

Ζ έξεπλα δξάζεο δηελεξγήζεθε απφ κεκνλσκέλν δάζθαιν (individualactionresearch) θαη αθνινπζήζεθε ε πνηνηηθή 
κεζνδνινγία  (qualitativeresearch) (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2014: 221). Χο δηεπθνιπληήο (facilitator) ζην 
εγρείξεκα ιεηηνχξγεζε ν δηεπζπληήο (γνπξίδεο Ησάλλεο) ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνξάο, ην Ζκεξήζην Δληαίν Λχθεην 
Γνμάηνπ. Κξηηηθφο θίινο (criticalfriend) ήηαλ ζπλάδειθνο απφ ηε Γ.Γ.Δ. Καβάιαο (Μπξνχζαο Πξφδξνκνο). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ κε γλψκνλα ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ (θνξηηζηψλ θαη 
αγνξηψλ) θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνξάο (Γηαλλαθάθε, 2005: 243-254). Ζ πξαθηηθή ζηεξίρηεθε ζην 
κνληέιν πνηφηεηαο ηνπ Demingplan, do, chech, act θαη ησλ επάιιεισλ θχθισλ ζπείξαο: ζρεδηαζκφο, δξάζε, παξαηήξεζε, 

αλαζηνραζκφο ησλ Lewin θαη Kemmis (Carr & Kemmis, 1997: 220 · Εαβιαλφο, 2003: 129-131). Λήθζεθε ππφςε ην κνληέιν 
ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ ησλ Lewin-Shein θαη ησλ Nadler&Tushman: «μεπάγσκα»/ελεξγνπνίεζε, «αιιαγή»/φξακα, 
ελδπλάκσζε/«μαλαπάγσκα» γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο (Μπξίληα, 2008: 358). Αθφκε, ιήθζεθε ππφςε ην ζεσξεηηθφ 
πιαίζην γηα ηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο – πξνπαξαζθεπαζηηθφ, επψαζεο, έκπλεπζεο, αμηνιφγεζεο, 
αλαζρεδηαζκνχ, ηνλ δεκηνπξγηθφ καζεηή θαη δάζθαιν (Guilford 1950: 149-168 · Ξαλζάθνπ, 2011: 48 · 
Torrance&Myers,1974: 38). 

Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ ελζσκαηψζεθε ζηε δηδαζθαιία ηεο 
ινγνηερλίαο θαη ηεο γιψζζαο, πξνέξρεηαη απφ ηξηγσλνπνίεζε (triangulation). Αμηνπνηήζεθαλ ην εξσηεκαηνιφγην, ψζηε λα 

δηεξεπλεζνχλ απφςεηο θαη ζηάζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ (35), εκηδνκεκέλεο εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο 
θαη νη νκάδεο εζηίαζεο, επεηδή νη καζεηέο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ απαληνχλ νκνηφκνξθα (Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο, 2012: 100-101, 210-211), Ζ επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ έγηλε κε Αλάιπζε Λφγνπ (D.A.), ψζηε λα 
αλαδπζνχλ νη ξφινη ησλ ππνθεηκέλσλ έξεπλαο κέζα απφ ηε ιεθηηθή ηνπο επηθνηλσλία (Βαζηινπνχινπ, 2010: 671-698). 
Αθφκε, κε ηε θαηλνκελνινγηθή κέζνδν, επεηδή δίλεη έκθαζε ζην θνηλφ βίσκα ησλ καζεηψλ, ηδσκέλν κέζα απφ ηηο 
αληηιήςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξεπλεηή (απνπληδή – Κξέπηα, 2005).  

ην εξσηεκαηνιφγην (questionnaire) ε εξεπλήηξηα ήζειε λα ζπζρεηίζεη ηελ ελαζρφιεζε κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή κε 
δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο καζεζηαθέο «εκπεηξίεο» ησλ καζεηψλ. Αθφκε, λα απνηππψζεη ηελ άπνςε 

θαη ηε ζηάζε πνπ δηακφξθσζαλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αιιαγή ηεο απηνεηθφλαο ηνπο. ηηο ζπλεληεχμεηο 
ζπκκεηείραλ 24, 13 αγφξηα θαη 11 θνξίηζηα, θαη έγηλαλ πξηλ ηελ επίδνζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ, ζηνλ 
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ – ζε κέξα εθδξνκήο. 

Ζ ζπγθξφηεζε 4 κεηθηψλ νκάδσλ εζηίαζεο (focusgroups) αθνξνχζε 25 καζεηέο (6, 7, 6, 6 καζεηέο – 12 αγφξηα θαη 13 
θνξίηζηα). Οη ζπλαληήζεηο έγηλαλ ηηο δχν πξψηεο Κπξηαθέο ηνπ Μαΐνπ ζηηο 10.30 ην πξσί. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην πξφγξακκα «ελεξγφο πνιίηεο – ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα 
επηιέρηεθε ε παξαηήξεζε, ειεχζεξεο ζπλεληεχμεηο (νκαδηθέο), ε θσηνγξάθεζε θαη ε βηληενζθφπεζε. 

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζηελ Α΄ Λπθείνπ (Πξφγξακκα πνπδψλ, 2011 · Πξνεδξηθφ 
Γηάηαγκα, 22/04/2016: 1116-1117) θαη ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο (Πξφγξακκα πνπδψλ, 2016: 2-11) πινπνηήζεθε 
πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη έθθξαζεο. Αθνξνχζε 35 καζεηέο νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζηα δχν απφ ηα ηξία ηκήκαηα 
ηεο Α  ́Λπθείνπ, πνπ αλαηέζεθαλ ηπραία ζηελ εθπαηδεπηηθφ (Α1 κε 12 αγφξηα – 1 ΑΜΔΑ θαη 1 κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

5 θνξίηζηα θαη Α2, κε 6 αγφξηα θαη 12 θνξίηζηα). Σν πξφγξακκα ελζσκαηψζεθε ζηε δηδαζθαιία ησλ ελ ιφγσ καζεκάησλ θαη 
νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ειεπζεξφβνπια κεηά ηελ «ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ» κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ηελ (ελππφγξαθε) 
ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ππαγνξεχηεθε ζε κεγάιν βαζκφ επεηδή ζηα ηκήκαηα πνπ 
ζπκκεηείραλ ππήξρε κεγάινο αξηζκφο αγνξηψλ θαη εθηηκήζεθε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα ήηαλ ρακειή.  

ηε ινγνηερλία θαη ζηελ ελφηεηα Σα Φχια ζηε Λνγνηερλία πξνεγήζεθε ην πξναλαγλσζηηθφ ζηάδην κε θείκελα πνπ 
αλαδηθνχζαλ πάλσ ζην ζέκα ησλ ζηεξενηχπσλ. Οη καζεηέο γλψξηζαλ κε παηγληψδε ηξφπν ηε ζεσξία ηεο αλάγλσζεο, πψο 
πιάζνληαη νη ραξαθηήξεο θαη πψο ρηίδνληαη ε δνκή θαη ε πινθή ελφο έξγνπ. Αθνινχζεζε ην θπξίσο αλαγλσζηηθφ ζηάδην πνπ 
ζηεξίρηεθε ζε δηδαθηηθφ ζελάξην κε θείκελν αλαθνξάο ηελ παξαινγή Σνπ Νεθξνχ Αδειθνχ(http://www.didedra.gr/. ζ. 347-

356). ηε ζπλέρεηα νξγαλψζεθε ζηε ζρνιηθή ηάμε εξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

Έπεηηα, πξνηάζεθε ε παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο «Νχθεο» ηνπ Παληειή Βνχιγαξε θαη νη καζεηέο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ 
δεκηνπξγηθά θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο. Οη εξγαζίεο αθνξνχζαλ πνηήκαηα, κνλφινγν, εκεξνιφγην, επηζηνιή ησλ εξψσλ ή ηνπ 
θαξαβηνχ πνπ θηινμέλεζε ηα δξψκελα (νδεγία: Σν έκςπρν ή Σν νκηινχλ θαξάβη), αιιαγή ηεο ξνήο ηνπ έξγνπ, εηθαζηηθά 
έξγα. (Δηθφλα 7) 
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ην δεχηεξν ηεηξάκελν, ζηελ ελφηεηα «Παξάδνζε θαη Μνληεξληζκφο», νη καζεηέο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ δεκηνπξγηθά 
παξακχζη, πνίεκα ξνκαληηθφ ή «απηφκαηεο γξαθήο», εζσηεξηθφ κνλφινγν, δηήγεκα, καληηλάδεο, παξσδίεο πάλσ ζε πνηεηηθά 
θείκελα πνπ ζεκαηνπνηνχζαλ ηνλ έξσηα (ησλ Μ. Πνιπδνχξε,  Κ. Καξπσηξάθε, Ν. Καββαδία, Γ. Ρίηζνπ, Ν. Δγγνλφπνπινπ) 
κε αθνξκή ην δεκνηηθφ Ο γάκνο ηνπ Ήιηνπ θαη ηνπ θεγγαξηνχ θαη Δξσηφθξηηνο ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ. Γφζεθε πνηθηιία 
αζθήζεσλ θαη θαζνξίζηεθε έλα επέιηθην ρξνληθφ πιαίζην παξάδνζήο ηνπο (7 εκέξεο γηα ηηο αηνκηθέο θαη 15 εκέξεο γηα ηηο 
νκαδηθέο). (Δηθφλα 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, ζηελ ελφηεηα αθήγεζε – 

πεξηγξαθή νη καζεηέο έδσζαλ θσλή ζηα δηαηεξεηέα θηήξηα, πξφζσπα, εγθαηαιειεηκκέλα αληηθείκελα (έξγα ηέρλεο, 
θσηνγξαθίεο, θαζξέθηεο, ην παιηφ παιηφ), κε ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία.  

Σν πξφγξακκα ζηεξίρηεθε ζε αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζε επίπεδν αηνκηθφ – κε ζπδεηήζεηο ή ςεθηαθά, ζην 
«εξγαζηήξην ακνηβαίαο κάζεζεο» κέζα ζηελ ηάμε θαη ζε επάιιειεο βειηηψζεηο. Ήηαλ δηπιήο θαηεχζπλζεο απφ ηνπο 
ζπκκαζεηέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία έγξαςε θαη πξφζθεξε πιήζνο εξγαζηψλ γηα θξίζε ζηνπο καζεηέο.  Σν ηειηθφ 
πξντφλ ήηαλ έλα ςεθηαθφ βηβιίν κε ηηο εξγαζίεο θαη 70 δσγξαθηθέο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ.  

ην πιαίζην εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, φπνπ ζπκκεηείραλ 17 καζεηέο πνπ εμειίρζεθε ζε Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα (α  ́ ηίηινο: 
Γηάβαζε θξηηηθά, άθνπ ελεξγεηηθά, γξάςε – ζβήζε δεκηνπξγηθά, πάξε ζέζε, κηα πξφηαζε – παξέκβαζε  κε ζηφρν ηελ ελεξγφ 

πνιηηεηφηεηα ησλ λέσλ) κε 32 καζεηέο απφ φιεο ηηο ηάμεηο, αζρνιεζήθακε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην πξνζθπγηθφ 
ζηελ Διιάδα θαη ηελ πεξηνρή καο. Αθεηεξία ηεο πξνζπάζεηάο καο απνηέιεζε ε έξεπλα γηα ηηο δνκέο πξνζθχγσλ ζηελ 
Διιάδα θαη ηε Γξάκα. Ο ηίηινο ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο ήηαλ «θσηφ – ερφ – ηζηνξίεο». 

Με φπιν ηε δεκηνπξγηθή γξαθή πάλσ ζε πνηήκαηα, παξακχζηα, καξηπξίεο πξνζθχγσλ (Μνλφινγνη απφ ην Αηγαίν, Μνλφινγνη 
απφ ηε Γάδα), ηξαγνχδηα (Παξαπαηάκ ηνπ Ν. Μαξαβέγηα, Ση κε θνηηάο ηνπ . Γξακκέλνπ θ.ι.π.), ηελ ηαηλία κηθξνχ κήθνπο 
Αίληγκα (Α. Φαηνχξνπ θαη Α. Νηνχζηα) θαη ηηο ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ θαη ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ (ΘηΚ), 
αλαδηθήζακε πάλσ ζην ζέκα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο ηαπηφηεηαο - εηεξφηεηαο, ηεο ηζαγέλεηαο θαη ηεο 
δηαπνιηηηζκηθφηεηαο (Boal, 2013). 

Δηθφλα 7: Εσγξαθηθά ζηε ινγνηερλέα, Νχθεο 

Δηθφλα 8:Εσγξαθηθά ζηε 

Νενειιεληθά Γιψζζα, 

Έξσηαο 
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Οη καζεηέο έγξαςαλ «πάλσ» ζην δσγξαθηθφ έξγν ηνπ Γ. Καληάξε, Δγθαηάζηαζε, έθαλαλ δξακαηνπνηήζεηο ζην ζεαηξηθφ 

εξγαζηήξη (Ση ζα έπαηξλαλ καδί ηνπο) θαη ςεθηαθέο «εηθνλνπνηήζεηο». Αθφκε,  πινπνίεζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Κη αλ ήζνπλ εζχ; θαη Βαιίηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα Θέαηξν γηα ηελ Δθπαίδεπζε (ππφ ηελ αηγίδα ηεο 
Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ). (Δηθφλα 9) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ε Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα πνπ δηελεξγήζεθε κέζα ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Γξάκαο ελεξγφο πνιίηεο – ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα, Πεξπαηψ, παξαηεξψ, θαηαγξάθσ, ζπιιέγσ, ερνγξαθψ, θσηνγξαθίδσ έγηλαλ 
δψδεθα πεξίπαηνη: ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ καο, ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν ηνπ δήκνπ καο, ζηνλ Ηππφδξνκν, ζηνλ Ξεξνρείκαξξν, 
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ. 

πκκεηείραλ 28 καζεηέο (απφ ηελ Α  ́ θαη Β΄ Λπθείνπ), πνπ θσηνγξάθεζαλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο φςεηο ηνπ ηφπνπ καο. 

Έπεηηα, έγξαςαλ θείκελα δηακαξηπξίαο (δεκηνπξγηθή γξαθή, επηζηνιέο) κε ηελ νδεγία «πάξε ζέζε». Έδσζαλ θσλή ζηα 
θηήξηα (ζπίηηα, θαπλνκάγαδα, καγαδηά) θαη ζην παξακειεκέλν νηθηζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ 
αλζξψπνπο πνπ ην έδεζαλ «αιιηψο» ζε παιαηφηεξεο επνρέο. Παξάιιεια, αλήξηεζαλ ζηελ πιαηθφξκα ηεο ΓΓΔ θσηνγξαθίεο 
πιαηζησκέλεο απφ ηνλ ηίηιν «κνπ αξέζεη», «δελ κνπ αξέζεη» ζην πιαίζην ηεο ςεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο. Οη καζεηέο κπήζεθαλ 
ζηελ ηδέα ηεο επαλάρξεζεο, δηαηχπσζαλ ην αίηεκα λα ζπληεξεζνχλ θαη λα επηξεπηζηνχλ ηα θηήξηα θαη απφιαπζαλ ηελ 
επαθή ηνπο κε ηε θχζε. (Δηθφλα 10, Δηθφλα 11) 

 

Δηθφλα 9: Κη αλ άζνπλ εζχ; Βαιέηζεο 

Δηθφλα 10: «Γελ κνπ αξΫζεη»(ελεξγφο πνιηηεηφηεηα) 
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξά ηηο αξρηθέο δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ηνπ 
πιηθνχ θαη ηεο νκάδαο. Αξθεηνί απφ απηνχο (12 ζηνλ αξηζκφ) επέιεμαλ ην ζχλνιν ησλ δξάζεψλ ηνπ. πλνιηθά αμηνιφγεζαλ 

ζεηηθά ηελ εκπεηξία ηνπο, επεηδή ήηαλ πξσηφγλσξε, ιεηηνχξγεζε «εξγαζηεξηαθά», ζπκκεηνρηθά, είρε «παηγληψδε» 
ραξαθηήξα θαη ελεξγνπνίεζε ηε γεληθφηεξε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Κπξίσο φκσο, επεηδή πήξαλ ζέζε απέλαληη ζε ζέκαηα 
πνπ αθνξνχζαλ ηα ζηεξεφηππα θαη ζε «φ,ηη δελ [ηνπο] αξέζεη». Μίιεζαλ γηα απνκάθξπλζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ 
ηελ αλαπαξαγσγή κνληέισλ, πνπ απερνχζαλ ηελ θπξίαξρε νπηηθή θαη ζηεξηδφηαλ ζηελ απζεληία ηνπ δαζθάινπ. 

Δίπαλ φηη «ζεθψζεθαλ απφ ηηο θαξέθιεο», φηη άθνπζαλ «αιιηψο» ηε ζθέςε ηνπ άιινπ, ηνπ ζπκκαζεηή ή ηνπ δαζθάινπ κε 
κηα ειεπζεξία πξσηφγλσξε, φηη έπξεπε λα θάλνπλ «θαιχηεξε δηαρείξηζε ρξφλνπ», «λα ζρεδηάδ[νπλ] φινη καδί» θαη λα 
θάλνπλ ζπλερψο «βειηηψζεηο». πλεηδεηνπνίεζαλ φηη κε ην δεκηνπξγηθφ ηνπο γξάςηκν, ηε δσγξαθηθή, ηνλ πεξίπαην, ηηο 
θσηνγξαθίζεηο, ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ νη ίδηνη πήξαλ, ηηο ζεαηξνπαηδαγσγηθέο δξάζεηο, ηηο παξνπζηάζεηο θαη ηνλ δηάινγν 

ζπκκεηείραλ ζηελ «θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο» ηνπ θφζκνπ κε έλα πνιχ δεκηνπξγηθφ θαη θξηηηθφ ηξφπν.Απνκαθξχλζεθαλ 
απφ ηελ θξαηνχζα αληίιεςε πεξί απνθιεηζηηθήο «ρξεζηκφηεηαο» ησλ καζεκάησλ θαη ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 
βαζκνινγηθά. Αλαγλψξηζαλ ηελ αμία ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη έμσ απφ ηνλ ζηελφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ («κάζεκα  
πξαγκαηηθφ»). Μίιεζαλ γηα «απειεπζέξσζε» θαη «απφιαπζε».  

Έγξαςαλ πιήζνο «έξγσλ» πνπ κνηξάζηεθαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ άιια ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, παξνπζίαζαλ κέξνο 
ηνπο ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γνμάηνπ (Γεθέκβξεο ηνπ 2016) θαη ζπκκεηείραλ ζε δξακαηνπνηήζεηο, αλαγλψζεηο θαη 
Λνγνηερληθνχο Γηαγσληζκνχο (Αθηεξψκαηα ζηνλ Ν. Καδαληδάθε θαη ηνλ Ν. Καββαδία, ζηνλ Λνγνηερληθφ Γηαγσληζκφ 
«Γξεγφξεο Πεληδίθεο», πνπ νξγαλψλεη ε Γ.Γ.Δ. Γξάκαο θάζε ρξφλν). πγθέληξσζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο απφ ηε ινγνηερλία 

θαη ηε γιψζζα ζε ςεθηαθφ βηβιίν πιαηζησκέλν κε ηηο 70 πεξίπνπ δσγξαθηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο. Οξγάλσζαλ πξνβνιέο 
ηαηληψλ ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχηεθαλ, δηάβαζαλ θείκελα θαη άθνπζαλ κνπζηθή κε «δηαθνξεηηθφ ηξφπν». 
Παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηά ηεο δνπιεηάο ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηηο Ζκέξεο Δθπαίδεπζεο πνπ δηνξγαλψλεη ε Γηεχζπλζε 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο. Απνξξνθήζεθαλ ιηγφηεξν απφ ηελ ςεθηαθή έθθξαζε ηεο πνιηηεηφηεηάο ηνπο.  

Οη καζεηέο απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 76% φηη γξάθνπλ δεκηνπξγηθά θαη ηα δχν θχια θαη φηη πξνηηκνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο 
ινγνηερλίαο θαη ηεο γιψζζαο κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή (64, 7% πάξα πνιχ, 26,5 πνιχ, 2,9 αξθεηά, 2,9 ιίγν, 2,9 θαζφινπ) 
ζην ςεθηαθφ εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο, φηη είραλ αλαηξνθνδφηεζε (50% πάξα πνιχ θαη 38,2% πνιχ), θπξίσο κέζα απφ 
θείκελα ζπκκαζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ αλαγλψζηεθαλ ζηελ ηάμε. Σα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ ν 
ελζνπζηαζκφο 47,1%, 32,4% ε έκπλεπζε θαη 17,6% ην απιφ ελδηαθέξνλ.  

ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζηηο νκάδεο εζηίαζεο είπαλ:  

Έδσζα θσλή ζην θαξάβη θαη ηελ είπε ζηνπο δηαθηλεηέο, ζην ζχζηεκα. (αγφξη) 

Έγξαςα θάηη καξγαξηηάξηα πνπ θάπνηε ζα δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν! … ιν απφ ιπζάξηα θαη ζεκεηψζεηο γξάθσ. Δκείο κάζακε 
φηη είλαη ξεηζηληά ε κνπηδνχξα... Δκείο θξχβακε ην γξαπηφ καο απφ ηνλ άιιν… Οη γνλείο θηαίλε θαη νη θαζεγεηέο. Πψο ζέινπλ 
λα ζπλεξγαζηνχκε έηζη;(αγφξη) 

ηαλ πεξπαηάκε είκαζηε ειεχζεξνη, αιιά έρεη θάπνην λφεκα. Πξνζέρνπκε πην πνιχ ηη δελ καο αξέζεη. Μπνξνχζε λα είλαη πην 
φκνξθνο ν πεδφδξνκνο. Καη λα είρακε έλαλ ρψξν γηα λένπο. Αο πνχκε έλα Καπλνκάγαδν. (θνξίηζη) 

Ξέξεηο ηη είλαη λα έρεηο δίθην ζηελ ηάμε;… Να ζε αθνχλε φινη; Δγψ πνηέ δελ είρα δίθην. (αγφξη) 

ιν βξίζθακε ιχζεηο, κηινχζακε, παίξλακε απνθάζεηο κε σξαίν ηξφπν. Ξαλαζπδεηνχζακε θαη ζρεδηάδακε απφ ηελ αξρή ηα 
πξάγκαηα, ή θάλακε δηνξζψζεηο. (αγφξη) 

Δηθφλα 11: «Μνπ αξΫζεη» (ελεξγφο πνιηηεηφηεηα) 
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Λέγακε ρσξίο άγρνο θαη αληηξξήζεηο. Γηα ηνπο πξφζθπγεο αο πνχκε δηαθσλνχζακε. Άιινη έιεγαλ ηζηνξίεο παιηέο θαη έβγαδαλ 

ζπλαηζζήκαηα θαη άιινη ήηαλ αξλεηηθνί. (θνξίηζη) 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Οη καζεηέο βίσζαλ ζπλνιηθά ηελ εκπεηξία, ζεηηθά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ήηαλ αμηνκλεκφλεπηε. Κνηλσληθνί 
θαζνξηζκνί, πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ε κέρξη ηψξα ζρνιηθή επίδνζε δελ αλαραίηηζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηδίσο ησλ 

αγνξηψλ. Σν πιήζνο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δξάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ, φπσο θαη ν ιφγνο ηνπο ην ηεθκεξηψλεη.  

Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο θαη ηνπ δηδάζθνληα ζηελ αλαηξνθνδφηεζε επέηξεςε ηε κεγαιχηεξε απνδνρή ζπκκαζεηψλ 
«αδηάθνξσλ» σο ηφηε, αιιά θαη ησλ γλσζηψλ ή θίισλ κε ηνπο νπνίνπο εγθαηληάζηεθε κηα λέα ζρέζε. Σα δεηήκαηα πνπ 
αλαδχνληαλ αληηκεησπηδφηαλ ζπιινγηθά θαη φρη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ζπγθιίλνληα ηξφπν, αιιά δνθηκάδνληαο δηαθνξεηηθέο 
πξαθηηθέο θαη αθνχγνληαο ελεξγεηηθά ηνλ άιιν ζπκκαζεηή θαη κέζα ζε έλα νξηζκέλν νξγαλσζηαθφ πιαίζην. Δμάιινπ, νη 
καζεηέο εθηίκεζαλ δηαθνξεηηθά ην ζρνιείν θαη ηνπο θνξείο ηνπ, πνπ ζηήξημαλ θξηηηθά θαη δηεπθφιπλαλ ηελ νινθιήξσζή ηνπ 
ζρεδίνπ δξάζεο.  

Ζ δεκηνπξγηθή ηνπο έθθξαζε (γξαθή, αλαγλψζεηο, δσγξαθηθή, θσηνγξάθηζε) έγηλε κνριφο ππνθίλεζεο, ψζηε λα 

ηνπνζεηεζνχλ κε θαίξην θαη ζπρλά αηρκεξφ ηξφπν φζνλ αθνξά ηα  ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 
ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ην επξχηεξν θνηλφ.  

6. ΠΡΟΣΑΔΗ 

Πξφθιεζε γηα ηελ έξεπλα απνηειεί ε αμηνπνίεζε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο, ζην ίδην ζρνιείν ή 
κεηαμχ ζρνιείσλ (Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ ή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζρνιείνπ – ΔΠΑΛ, Δζπεξηλψλ, Γηαπνιηηηζκηθψλ) αθφκε θαη 
απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία κέρξη ηελ απνθνίηεζε ησλ καζεηψλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ε 
απνηχπσζε ζπγθξηηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθφ θνξέα, εξεπλεηηθφ θέληξν ή ην Η.Δ.Π., ψζηε λα 
εληζρπζεί ε θνπιηνχξα αιιαγήο ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε έξεπλα ζα έρεη ζηα ρέξηα ηεο δεδνκέλα, ψζηε 
λα απνηηκήζεη ηελ αιιαγή ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ ηνπο ή ησλ νηθείσλ.  
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ΓηαθνξνπνηεκΫλε δηδαζθαιέα ζε ηΪμεηο  κηθηψλ ηθαλνηάησλ 

Differentiated teaching in mixed ability classes 

Αληηγφλε Εάζε, ρνιηθή χκβνπινο Οηθνλνκνιφγσλ,antizisi@yahoo.gr 

Antigoni Zisi, School Advisor, antizisi@yahoo.gr 

Abstract: 

In the present study we are exploring the differentiated teaching in terms of its theoretical framework, the basic assumptions which are the 

starting point on which the necessity of its implementation is based, its basic characteristics regarding students and teachers, the strategies 

and its fields of application. 

Πεξηιάςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλνχκε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε φηη αθνξά ην ζεσξεηηθφ ηεο πιαίζην, ηηο βαζηθέο παξαδνρέο νη 

απνηεινχλ ηελ αθεηεξία πάλσ ζηελ νπνία εδξάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο, ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,  ηηο ζηξαηεγηθέο, θαζψο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηεο. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Γηαθνξνπνίεζε είλαη ε δηδαζθαιία κέζσ ηεο νπνίαο δηδάζθνπκε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο κε πνηθίινπο θαη ηεξαξρεκέλνπο 

βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ηξφπνπο, κέζα, δηαδηθαζίεο, πεξηβάιινλ, ψζηε λ‘ αληαπνθξηζνχκε ζηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο καζεηψλ  πνπ ζπλππάξρνπλ ζε ηάμεηο κεηθηήο ηθαλφηεηαο. Πξφθεηηαη ηφζν γηα νξγαλσηηθή φζν θαη παηδαγσγηθή 

ζηξαηεγηθή (Καλάθεο, 1991; Κνπηζειίλε, 2001). 

Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία παξακέλεη ζην θχξην κέξνο  ηεο κηα πξνζπάζεηα κεηαθνξάο θαη κεηαβίβαζεο γλψζεσλ ζε ηάμεηο 

φπνπ νη καζεηέο ζεσξνχληαη αδηαθνξνπνίεηνο νκνηνγελήο πιεζπζκφο (Koutselini & Persianis, 2000). ηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο έληνλεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ, ηφζν απφ θνηλσληθήο φζν θαη πνιηηηζκηθήο άπνςεο, ε χπαξμε 

ελφο κέζνπ, ηππηθνχ καζεηή θαη άξα κηαο εληαίαο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε απηφλ, απνδεηθλχεηαη ζεσξεηηθά 

δπζπξφζηηε θαη πξαθηηθά αλαπνηειεζκαηηθή.  

Ο φξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη 

έκθαζε ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο (Παληειηάδνπ, 2008). 

1. ΒαζηθΫο παξαδνρΫο ζηε δηαθνξνπνηεκΫλε δηδαζθαιέα 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηηο εμήο ηξεηο παξαδνρέο: 

(α) νη καζεηέο εμ νξηζκνχ δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο γλψζεηο / ηθαλφηεηεο / δεμηφηεηεο,  

(β) ε δηδαζθαιία νθείιεη λα δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην πιηθφ πνπ αμηνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα ε κάζεζε 

(γ) ε δηδαζθαιία νθείιεη λα δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε κεζνδνινγία πνπ αμηνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα ε κάζεζε. 

Ζ πξψηε παξαδνρή έρεη νδεγήζεη ζηελ θαζηέξσζε ηνπ φξνπ «ηάμε κηθηψλ ηθαλνηήησλ», ν νπνίνο φκσο ζπρλά 

παξεξκελεχεηαη κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα δηαθξίλνληαη ζε «δπλαηνχο» θαη «αδχλαηνπο», ζην πιαίζην ελφο 

κνλνδηάζηαηνπ, κνληέινπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ «δπλαηνί» καζεηέο ζεσξνχληαη απηνί πνπ γξάθνπλ 

νξζνγξαθεκέλα, ζχλζεηα θαη γισζζηθά «πινχζηα» θείκελα σζηφζν, ζην λέν Π κηθηέο ηθαλφηεηεο ζεκαίλεη 

δηαθνξνπνηεκέλεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο απηέο νθείινπλ λα  

αλαδεηρζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ καζεζηαθά ζην πιαίζην ηεο ηάμεο πξνο φθεινο φισλ ησλ καζεηψλ, αθφκα θαη ησλ 

«δπλαηψλ» ζχκθσλα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ζρνιεηνθεληξηθφ νξηζκφ. 

mailto:antizisi@yahoo.gr
mailto:antizisi@yahoo.gr
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2. Θεσξεηηθφ πιαέζην 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη:  

1) Ζ πνιπγισζζία θαη ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα. Ζ  χπαξμε δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνηθηιηψλ είλαη ε 
θπζηθή θαηάζηαζε ησλ πεξηζζφηεξσλ γισζζηθψλ θνηλνηήησλ θαη επνκέλσο νθείιεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε 
δηδαζθαιία. 

2) Γλσζηαθή καζεηεία: ηφρνο εδψ είλαη ε απηνξπζκηδφκελε κάζεζε. Αμηνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλσζηαθήο 
καζεηείαο  ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ξεηά ηηο κεηαγλσζηαθέο ζηξαηεγηθέο, κε ηηο νπνίεο νη έκπεηξνη 
γλψζηεο  ειέγρνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηε πινπνίεζε ζηφρσλ ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο  

3) Ακνηβαία Γηδαζθαιία: Ζ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν 

θπξίαξρνο ξφινο αλαγλσξίδεηαη ζην θπζηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ, επεηδή δηακνξθψλεη θαη 
απνθαιχπηεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο ηνπο γηα κηα θνηλή καζεζηαθή εκπεηξία   

4) Δγθαηεζηεκέλε κάζεζε: ε  κάζεζε  πεξηιακβάλεη  κηα  δηαδηθαζία  ζπκκεηνρήο  ζε  «θνηλφηεηεο  πξάμεο» 
(communities of practice)  ή  αιιηψο  «θνηλφηεηεο  κάζεζεο» (learning  communities). ην πιαίζην απηφ ε κάζεζε είλαη 
κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα, είλαη δειαδή ε 
δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπγθεξαζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ  πεξηβάιινληνο-πιαηζίνπ  θαη  ηεο  
θνπιηνχξαο  κέζα  ζηελ  νπνία  πξαγκαηνπνηείηαη. 

5) Απζεληηθή κάζεζε: Ζ κάζεζε πξέπεη λα επηηειείηαη ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο θαη ν δηάινγνο δηεμάγεηαη κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, αθνχ δηδαρζνχλ απφ ηνλ πξψην ξεηά νη ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο πνπ 
πξνηείλεη ε κέζνδνο θαη ζηε ζπλέρεηα) κεηαμχ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, θαζψο εθθξάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο (κηινχλ κέζσ 
ησλ ζθέςεψλ ηνπο) γηα θάζε ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηείηαη.  

3. ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο δηαθνξνπνηεκΫλεο δηδαζθαιέαο 

Ζ Tomlinson  (2007) παξαζέηεη έλα ζπγθξηηηθφ πίλαθα κε ηηο θπξηφηεξεο δηαθνξέο ζηε θηινζνθία θαη ζηηο πξαθηηθέο κεηαμχ 

ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο (Πίλαθαο 1) 

Πέλαθαο 1. πγθξηηηθφο πέλαθαο 

Κιαζηθά Γηδαζθαιέα                         ΓηαθνξνπνηεκΫλε Γηδαζθαιέα 

Οη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ αγλννχληαη ή 

αληηκεησπίδνληαη φηαλ είλαη πξνβιεκαηηθέο  

Οη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ κειεηψληαη σο 

βάζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ  

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζπλήζσο ζην ηέινο 

γηα λα δηαπηζησζεί "πνηφο απέθηεζε ηε γλψζε"  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη ζπλερήο θαη 

δηαγλσζηηθή κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ  

Δπηθξαηεί ζρεηηθά ζηελή αληίιεςε γηα ηελ 

λνεκνζχλε  

Γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε λνεκνζχλε έρεη 

πνιιαπιέο κνξθέο  

πάληα ιακβάλεηαη ππφςε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ  

Οη καζεηέο ζπρλά θαζνδεγνχληαη ψζηε λα 

θάλνπλ καζεζηαθέο επηινγέο κε βάζε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο  

Λίγεο επηινγέο, νη νπνίεο πξνζηδηάδνπλ ζην 

καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ιακβάλνληαη 

ππφςε  

Παξέρνληαη πνιιέο επηινγέο αλάινγεο κε 

ην καζεζηαθφ πξνθίι  

Κπξηαξρεί ε δηδαζθαιία πξνο νιφθιεξε 

ηελ ηάμε  

Υξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο δηδαθηηθέο 

ξπζκίζεηο  
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Ζ θάιπςε ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηεπζχλεη ηε 

δηδαζθαιία  

Ζ εηνηκφηεηα, ην ελδηαθέξνλ θαη ην 

καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ δηακνξθψλνπλ ηε 

δηδαζθαιία  

Καλφλαο είλαη ε αλάζεζε κηαο θαη 

κνλαδηθήο εξγαζίαο 

Καλφλαο είλαη ε αλάζεζε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ εξγαζίαο  

Δπηθξαηεί έλα θαη κνλαδηθφ εγρεηξίδην  Παξέρνληαη πνιιαπιά κέζα 

Μπνξεί λα αλαδεηεζεί κηα θαη κνλαδηθή 

εξκελεία ηδεψλ θαη γεγνλφησλ  

Αλαδεηνχληαη ζπζηεκαηηθά πνιιαπιέο 

πξνζεγγίζεηο ζηηο ηδέεο θαη ηα γεγνλφηα  

Ο εθπαηδεπηηθφο θαηεπζχλεη ηε καζεζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ  

Ο εθπαηδεπηηθφο δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα 

αλεμαξηεηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν σο καλζάλνληεο  

Ο εθπαηδεπηηθφο ιχεη πξνβιήκαηα  Οη καζεηέο αιιεινβνεζνχληαη θαη καδί κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ιχνπλ πξνβιήκαηα  

Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί θνηλά 

θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ καζεηψλ  

Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα λα ζέζνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα νιφθιεξε ηελ ηάμε 

πρλά ρξεζηκνπνηείηαη κηα θαη κνλαδηθή 

κνξθή αμηνιφγεζεο  

Οη καζεηέο αμηνινγνχληαη κε πνιιαπινχο 

ηξφπνπο  

Τπάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο νξηζκφο γηα 

ηνλ φξν "εμαηξεηηθή επίδνζε"  

Ζ εμαηξεηηθή επίδνζε θαζνξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεη ν 

καζεηήο κε θξηηήξην ην ζεκείν πνπ μεθίλεζε  

Ζ κάζεζε εζηηάδεηαη ζηελ απνκλεκφλεπζε 

γεγνλφησλ θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ  

Ζ κάζεζε εζηηάδεηαη ζηε ρξήζε βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ αληίιεςε θαη θαηαλφεζε 

βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αξρψλ  

 

4. ηξαηεγηθΫο εθαξκνγάο 

Οη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηεί ην κνληέιν ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη: 

1) ηξαηεγηθή ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη πξηλ θαη κεηά. 

2) ηξαηεγηθή ηεο δηεπθξίληζεο γηα ηε ιχζε απνξηψλ θαη παξαλνήζεσλ  

3) ηξαηεγηθή ησλ πξνβιέςεσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα πξνβιέςνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε 
ηνπο θαη ηηο ελδείμεηο ηεο λέαο ελφηεηαο, ηη αθνινπζεί. Ζ ζηξαηεγηθή απηή εθαξκφδεηαη πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
δηδαζθαιίαο.  

4) ηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο.  
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Δλψ ζην πξψην επίπεδν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είλαη ζρεηηθά παζεηηθνί παξαηεξεηέο, ζην δεχηεξν θαινχληαη λα 

θαηαθηήζνπλ ελεξγεηηθά ηηο ζηξαηεγηθέο θαη κέζσ απηψλ ην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζην πιαίζην ηεο 

«γλσζηηθήο καζεηείαο». 

   5. Πεδέα  εθαξκνγάο ηεο δηαθνξνπνηεκΫλεο δηδαζθαιέαο 

Ζ δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιία αθνξά (Tomlinson, 1995): 

 Σν πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο 

 Σε δηαδηθαζία 

 Σα πξντφληα κάζεζεο: 

 Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζε κηα ηάμε ζρνιείνπ ζα κπνξνχζε λα πάξεη ηηο εμήο κνξθέο (Tomlinson, 1995):  

ην πεξηερφκελν  

• Υξεζηκνπνηνχκε πιηθφ πνπ λα αληηζηνηρεί ζε δηάθνξα επίπεδα  ηθαλφηεηαο. 

• Mεηαθέξνπκε ην γξαπηφ θείκελν ζε αθνπζηηθή κνξθή (καγλεηνθψλεζε, CD). 

• Παξνπζηάδνπκε ηηο έλλνηεο θαη κε αθνπζηηθά θαη κε νπηηθά κέζα.  

• Γνπιεχνπκε κε κηθξέο νκάδεο γηα λα μαλαδηδάμνπκε κηα ηδέα ή κηα δεμηφηεηα ζε καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη ή γηα 
λα επεθηείλνπκε ηε ζθέςε ή ηηο δεμηφηεηεο ησλ πξνρσξεκέλσλ καζεηψλ.  

ηε δηαδηθαζία 

• Υξεζηκνπνηνχκε δηαβαζκηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο φινη νη καζεηέο δνπιεχνπλ ηηο ίδηεο 
ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο, αιιά πξνρσξνχκε κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ππνζηήξημεο, δπζθνιίαο ή 
πνιππινθφηεηαο. 

• Γεκηνπξγνχκε θέληξα ελδηαθέξνληνο πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ππνελφηεηεο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ δηδάζθνπκε, νη νπνίεο ηνπο ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα. 

• Γεκηνπξγνχκε πξνζσπηθέο αηδέληεο, δειαδή, θαηαιφγνπο εξγαζηψλ πνπ γξάθνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 
πεξηέρνπλ εξγαζίεο θνηλέο γηα φιε ηελ ηάμε αιιά θαη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αηνκηθέο αλάγθεο καζεηψλ. Οη 
εξγαζίεο γίλνληαη είηε ζε εηδηθά θαζνξηζκέλν ρξφλν είηε φηαλ θάπνηα άιιε εξγαζία ηειεηψζεη γξήγνξα. 

• Παξέρνπκε ρεηξνπηαζηά αληηθείκελα ή γεληθά εκπιέθνπκε θαη ηελ αθή γηα φζνπο καζεηέο ην έρνπλ αλάγθε. 

• Αιιάδνπκε ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ έρεη έλαο καζεηήο γηα λα ηειεηψζεη κηα εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπκε 

επηπιένλ ππνζηήξημε ζε φπνηνλ δπζθνιεχεηαη ή λα ελζαξξχλνπκε έλα πξνρσξεκέλν λα εκβαζχλεη ζε έλα ζέκα.  

ηα πξντφληα κάζεζεο: 

• Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο επηινγέο σο πξνο ην πψο ζα εθθξάζνπλ απηφ πνπ έκαζαλ (π.ρ., λα παίμνπλ ζέαηξν, λα 

γξάςνπλ έλα γξάκκα, λα θηηάμνπλ έλα πφζηεξ θηι.). 

• Υξεζηκνπνηνχκε ζρφιηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα δηάθνξα επίπεδα δεμηνηήησλ θαη ηηο επεθηείλνπλ. 

• Δπηηξέπνπκε ζηνπο καζεηέο λα δνπιεχνπλ κφλνη ή ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην πξντφλ ηνπο. 

• Δλζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο λα θαζνξίζνπλ νη ίδηνη ηε κνξθή ησλ πξντφλησλ ηνπο εθφζνλ ε εξγαζία ηνπο ζα 

πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία.  

ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ  

• Φξνληίδνπκε λα ππάξρνπλ ζηελ ηάμε ρψξνη φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ κφλνη θαη ρσξίο 

πεξηζπαζκνχο, θαζψο θαη ρψξνη γηα ζπκκεηνρηθή εξγαζία. 

• Παξέρνπκε πιηθά πνπ αληαλαθινχλ δηάθνξα πνιηηηζκηθά θαη νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. 

• Γίλνπκε ζαθείο νδεγίεο γηα αλεμάξηεηε εξγαζία πνπ ηαηξηάδεη κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο. 

• Καιιηεξγνχκε ζπλήζεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα παίξλνπλ βνήζεηα φηαλ ν δάζθαινο είλαη 

απαζρνιεκέλνο κε άιινπο καζεηέο θαη δελ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ν ίδηνο. 

            Ο εθπαηδεπηηθφο δελ πξνζπαζεί λα δηαθνξνπνηήζεη ην θαζεηί γηα ηνλ θάζε καζεηή θάζε εκέξα. Απηφ είλαη αδχλαην 

λα επηηεπρζεί. Αληίζεηα ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ζηελ πνξεία δηδαζθαιίαο θάπνηεο ζηηγκέο γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηεξηδφκελνο ζε κηα ηππηθή ή άηππε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ.  
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πκπεξΪζκαηα 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί κία νξγαλσηηθή φζν θαη παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή ηθαλή λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο έληνλεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ, ηφζν απφ 

θνηλσληθήο φζν θαη πνιηηηζκηθήο άπνςεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπζηεκαηηθφο ζρεδηαζκφο, 

πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, θαζψο θαη γλψζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ησλ ηερληθψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζ‘ απηφ.  
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Time machine trips: audiovisual literacy and creative writing for the 

subject of history at 3rd grade class of Gymnasium  
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Abstract 

This paper presents a teaching practice for the subject of history at 3rd grade class of Gymnasium. Students are asked to develop their 

historical thinking by using and critically evaluating audiovisual aids. During history lessons there have been used various audiovisual aids. 

Then, students, based on given creative writing exercises, write their own stories about historical events, as if they were eyewitnesses of 

these events. Participants in experiential micrνteaching are asked to evaluate history audiovisual aids, draft a history creative writing exercise 

and comment on an authentic student story.  

Key words:history, audiovisual literacy, creative writing 

Πεξέιεςε 

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε αθνξά ζηελ Ηζηνξία Γ΄ Γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε κέζα απφ 

ηε ρξήζε θαη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε νπηηθναθνπζηηθψλ κελπκάησλ. ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο νη καζεηέο έξρνληαη 

ζε επαθή κε πνηθίια ζρεηηθά νπηηθναθνπζηηθά κελχκαηα. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ζηνρεπκέλεο αζθήζεηο -ζελάξηα γξάθνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ηζηνξίεο γηα δηάθνξα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ζαλ λα είλαη νη ίδηνη απηφπηεο κάξηπξεο ησλ γεγνλφησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε βησκαηηθή 

κηθξνδηδαζθαιία αζθνχληαη ζηε κεζνδνινγία αλάιπζεο νπηηθναθνπζηηθψλ κελπκάησλ, ζπληάζζνπλ έλα πξνζρέδην πάλσ ζε κηα άζθεζε -

ζελάξην θαη αμηνινγνχλ κηα απζεληηθή καζεηηθή ηζηνξία.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Ηζηνξία, νπηηθναθνπζηηθφο γξακκαηηζκφο, δεκηνπξγηθή γξαθή  

1. Δηζαγσγά 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο. 

Χζηφζν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ζθνληάθηεη ζε κηα επίκνλε άξλεζε ησλ καζεηψλ 
απέλαληη ζηελ ηζηνξηθή γλψζε, ε νπνία πεξηγξάθεηαη σο δπζλφεηε θαη θαηάθνξηε κε πεξηηηέο πιεξνθνξίεο. Ζ αξλεηηθή 
ζηάζε εληζρχεηαη απφ ηα ππθλνγξακκέλα θαη ζπρλά απσζεηηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα κε ηα καθξνπεξίνδα θείκελά ηνπο, θαζψο 
θη απφ ηε κνλνινγηθή κεησπηθή δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο εθ κέξνπο πνιιψλ δηδαζθφλησλ, ε νπνία πεξηνξίδεη ηνλ καζεηή ζε 
έλαλ παζεηηθφ ξφιν. Χζηφζν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη απηή ε άξλεζε απέλαληη ζηελ Ηζηνξία θαη γεληθφηεξα ηε 
ζρνιηθή γλψζε ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα αθνινπζήζεη ηηο επξχηεξεο αιιαγέο σο πξνο ηελ πξφζιεςε 
ηεο γλψζεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Πιένλ ν ιφγνο ππνβαζκίδεηαη φιν θαη 
πεξηζζφηεξν, ππνηαζζφκελνο ζηελ εηθφλα θαη ζηα νπηηθναθνπζηηθά κελχκαηα, πνπ θαηαθιχδνπλ ηειεφξαζε, δηαδίθηπν θαη 
δηάθνξα έληππα (Berger, 1993).  
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ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ αξρηθά νη ζθνπνί θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη, πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ε 

δηδαθηηθή πξφηαζε ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. ηε ζπλέρεηα, ζα νξηζηνχλ νη δχν βαζηθνί ζεσξεηηθνί 
θαη κεζνδνινγηθνί άμνλέο ηεο, ν νπηηθναθνπζηηθφο γξακκαηηζκφο θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή. Καηφπηλ, ζα πεξηγξαθεί ε 
δηδαθηηθή πξφηαζε, φπσο εθαξκφζζεθε κέζα ζηελ ηάμε θη φπσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζπλέδξην κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηε βησκαηηθή κηθξνδηδαζθαιία. Σέινο, ζα επηρεηξεζεί κηα ζχληνκε απνηίκεζε απφ ηελ σο ηψξα εθαξκνγή ηεο ζε πνηθίια 
καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

2. Θεσξεηηθφ πιαέζην  

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε αθνξά ζηελ Ηζηνξία Γ  ́Γπκλαζίνπ θαη ηηηινθνξείηαη «Σαμίδηα κε ηε ρξνλνκεραλή», θαζψο 
ηα παηδηά θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο θαληαζία θαη ζρεηηθά νπηηθναθνπζηηθά κελχκαηα, ψζηε λα 
«ηαμηδέςνπλ» λνεηά ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ δηδάζθνληαη. Ο βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγηθή αλαπιαηζίσζε ηεο 
θαηαθηεκέλεο ηζηνξηθήο γλψζεο κέζα απφ ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο πην 
ελδηαθέξνλ θαη λα απνθηήζεη κηα λέα δπλακηθή. Δπνκέλσο, ζηε ζηνρνζεζία ζπλδπάδνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ 
νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ κε ηνπο ζηφρνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζην Γπκλάζην, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003).  

Χο βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο νξίδεηαη ε αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε ζπνπδή ηνπ παξειζφληνο σο 
παξάγνληα απφθηεζεο απηνγλσζίαο θαη θαηαλφεζεο ηεο θνηλσλίαο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηζηνξηθή 
ηνπο ζθέςε θαη ζπλείδεζε κέζσ ηεο ρξήζεο θαη ηεο θξηηηθήο απνηίκεζεο νπηηθναθνπζηηθψλ κελπκάησλ. Δηδηθφηεξα, ε 
θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο 
θαη ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο παξειζφληνο, παξφληνο θαη κέιινληνο. Μέζα απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο νη καζεηέο 
θαζίζηαληαη ηθαλνί λα θαηαλνήζνπλ ην παξφλ, λα ζηνραζηνχλ γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ππεχζπλα ην 
κέιινλ ηνπο.  

Γηα λα ππεξεηεζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, ε δηδαθηηθή πξφηαζε βαζίδεηαη ζε δχν κεζνδνινγηθνχο άμνλεο: ζηνλ 
νπηηθναθνπζηηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθή γξαθή.  

ηε ζχγρξνλε επνρή ηα νπηηθναθνπζηηθά κελχκαηα θπξηαξρνχλ έλαληη ηνπ ιφγνπ. πλήζσο, κεηαθέξνπλ ιηγφηεξεο 
πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνλ γξαπηφ ιφγν (Kress, 2004), ελψ ζπρλά εκθαλίδνληαη ειθπζηηθά σο ζεκαίλνληα αιιά θησρά σο 
ζεκαηλφκελα, δίρσο λφεκα θαη πεξηερφκελν (έκνγινπ, 2001: 270). Χζηφζν, είλαη πην άκεζα θαη δσληαλά, δηεγείξνπλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα, ελεξγνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηνλ αλαγλψζηε γηα πεξαηηέξσ ζθέςε θαη πξνζθέξνπλ επθνιφηεξε αλάθιεζε ησλ 
γλψζεσλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (Γξφζδνο & Νηάγηνπ, 2005; Μπαζαληήο, 1988). Σν γεγνλφο, φκσο, φηη νη 
άλζξσπνη ζήκεξα είλαη θνξεζκέλνη απφ εηθφλεο, δε ζεκαίλεη απηφκαηα φηη θαηαλννχλ ηηο νπηηθέο ζπκβάζεηο ή είλαη 

εθπαηδεπκέλνη σο πξνο ηελ θξηηηθή ηνπο αλάγλσζε (Γξφζδνο, 2009). Δπνκέλσο, ην ζχγρξνλν ζρνιείν νθείιεη λα 
θαιιηεξγήζεη ζηα παηδηά ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, λα ηα εμνηθεηψζεη δειαδή κε ηε ρξήζε θαη ηνλ 
ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ κέζσλ θαη κνξθψλ επηθνηλσλίαο (Xoληνιίδνπ, 1999; Cope & Kalantzis, 2000). Μέζσ ηεο 
θαιιηέξγεηαο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ (audiovisual literacy) ηα παηδηά δελ απνιακβάλνπλ κφλν σο απινί ζεαηέο 
ηα νπηηθναθνπζηηθά κελχκαηα, αιιά αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηά (Kress & Van Leeuwen, 2001).  

ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ε ρξήζε θαη ε αηζζεηηθή απφιαπζε ησλ ζρεηηθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κελπκάησλ είλαη έλαο 
ηξφπνο λα θαηαζηεί ην κάζεκα πην επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ. Μέζσ ηεο νπηηθναθνπζηηθήο αλαπιαηζίσζεο ηεο ηζηνξηθήο 
γλψζεο αλαπηχζζεηαη ε αηζζεηηθή θαη πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε, ελψ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη θαη εθθξάδνπλ κε πην απηφ 
ηξφπν ηε δηθή ηνπο ηζηνξηθή αληίιεςε (Γξφζδνο, 2009: Πίλαθαο 2).  

Αλ ν νπηηθναθνπζηηθφο γξακκαηηζκφο απνηειεί ην κέζν αλάγλσζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, ε δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ην 
κέζν έθθξαζεο θαη απνηχπσζεο ηεο θαηαθηεκέλεο ηζηνξηθήο γλψζεο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ. Ο φξνο «δεκηνπξγηθή γξαθή» 
δε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ζηελή ηνπ έλλνηα, αλαθεξφκελνο απνθιεηζηηθά ζηα γξαπηά θείκελα πξνζσπηθήο έθθξαζεο. 
Αλαθέξεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ηειηθφ πξντφλ (βίληεν, αθίζα, δηήγεκα, πνίεκα θ.ά.), πνπ  πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε 
ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ θαζελφο. Ζ δεκηνπξγηθή 
έθθξαζε είλαη κέγα δεηνχκελν ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαηά γεληθή νκνινγία ηα παηδηά αηζζάλνληαη νινέλα θαη πην 
πηεζκέλα κέζα ζηα αζθπθηηθά πιαίζηα ησλ ηππηθψλ, ζρνιηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Παξάιιεια, ε θαληαζία, ν 
πεηξακαηηζκφο θαη ε εθηφλσζε, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξαθηηθή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, δεκηνπξγνχλ έλα επράξηζην 

θιίκα ζηελ ηάμε (Καξαθίηζηνο, 2013; Μαγλήζαιεο, 2003).  

3. Πεξηγξαθά ηεο δηδαθηηθάο πξφηαζεο  

Σα «Σαμίδηα κε ηε ρξνλνκεραλή» εθαξκφδνληαη εδψ θαη ηξία ρξφληα, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ, ζε δηάθνξα ζρνιηθά πεξηβάιινληα, ζε αζηηθέο πεξηνρέο (Κνδάλε, Πηνιεκαΐδα), ζε εκηαζηηθέο 
(Νεάπνιε Κνδάλεο) θαη αγξνηηθέο (Αλαηνιηθφ Δνξδαίαο).  

πνπ είλαη εθηθηφ, επηρεηξείηαη κηα δηαζεκαηηθή/ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, ψζηε λα ζπλδπαζηεί κε 
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ άιια ζρνιηθά καζήκαηα, φπσο ηε Νενειιεληθή Γιψζζα, ηε Λνγνηερλία, ηελ Κνηλσληθή θαη 
Πνιηηηθή Αγσγή, ηελ Πιεξνθνξηθή, ηα Δηθαζηηθά ή ηε Μνπζηθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο παξαθηλνχληαη ζην λα 
αμηνπνηήζνπλ πνηθίιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, λα επεμεξγαζηνχλ θξηηηθά θαη λα ζπλδπάζνπλ δεκηνπξγηθά δηάθνξεο γλψζεηο 
θαη πιεξνθνξίεο (Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε ζπλδπάδεηαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ελζσκαηψλεηαη πιήξσο ζηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο 
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Ηζηνξίαο (δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα), ρσξίο λα απαηηεί επηπιένλ ψξεο. Γηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθά ζηάδηα: ζην ζηάδην ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε πινχζηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ηε ζπγγξαθή 
πξσηφηππσλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο.  

3.1.  1
ν
 ζηάδην: Γηδαζθαιία κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ   

ην πξψην ζηάδην ε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο εκπινπηίδεηαη κε ηελ πξνβνιή πινχζηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ (ηζηνξηθέο 
θσηνγξαθίεο, αλαπαξαζηάζεηο, εηθφλεο έξγσλ ηέρλεο, ράξηεο, ηζηνξηθά ηεθκήξηα, ληνθηκαληέξ, ηξαγνχδηα, ερεηηθά 
ληνθνπκέληα, ηαηλίεο). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιηθνχ αληιείηαη απφ ηζηφηνπνπο κνπζείσλ (Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν), 
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ, University College London, Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεφξαζε), απφ 
ην Δζληθφ Οπηηθναθνπζηηθφ Αξρείν ηεο ΔΡΣ, απφ ζπιινγέο ζε εθπαηδεπηηθά ηζηνιφγηα, θαζψο θαη απφ ην YouTube. ε θάζε 
πεξίπησζε, ν ζηφρνο είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε επηζηεκνληθή εγθπξφηεηά ηνπο. Δθηφο απφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απνζπάζκαηα απφ ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα ή δηεγήκαηα. Ζ ηζηνξηθή ινγνηερλία δελ είλαη αθξηβψο 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, σζηφζν δεκηνπξγεί πνιιέο εηθφλεο ζηε θαληαζία ησλ παηδηψλ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 
θαηάιιεια.  

Οη εηθφλεο θαη ηα ερεηηθά άιινηε απνηεινχλ ηελ εηζαγσγή θαη ηελ αθφξκεζε γηα ηε δηδαζθαιία ελφο θεθαιαίνπ, άιινηε 
ζπκπιεξψλνπλ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ή έλα θχιιν εξγαζίαο, ελψ ζπρλά ιεηηνπξγνχλ θαη σο αθνξκή γηα επαλάιεςε θαη 
αλαθεθαιαίσζε. Οξηζκέλεο θνξέο ε δηδαζθαιία γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο 
πξνο ηα παηδηά θαη ζρεηηθή ζπδήηεζε, ρσξίο θαζφινπ ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν ζηφρνο είλαη ε 
γξαπηή ηζηνξηθή γλψζε λα νπηηθνπνηεζεί ζηε θαληαζία ησλ παηδηψλ, λα γίλεη πην δσληαλή θαη ελδηαθέξνπζα, ψζηε λα γίλεη 
πην εχθνια θηήκα ηνπο. Γη‘ απηφ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ θαη ε ηζηνξηθή αθήγεζε ηνπ δηδάζθνληα λα είλαη παξαζηαηηθή θαη 

γιαθπξή, ψζηε λα δεκηνπξγεί ζηε θαληαζία ησλ παηδηψλ πνιιέο εηθφλεο. 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη κέζα απφ ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο πξνο ηα παηδηά θαη ηελ παξνρή 
ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα γηα ηνλ δεκηνπξγφ, ηνλ ρξφλν ή ηνλ ζθνπφ δεκηνπξγίαο ηνπ 
πξνβαιιφκελνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Αξρηθά, νξηζκέλεο εξσηήζεηο εζηίαζεο (π.ρ. Ση θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηελ 
εηθφλα;) βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εζηηάζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο εηθφλαο, λα παξαηεξήζνπλ θαη λα εξεπλήζνπλ 
ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ εξσηήζεηο αλάιπζεο θαη εξκελείαο (π.ρ. Γηαηί δηακαξηχξνληαη νη 
ζπγθεληξσκέλνη ζηελ εηθφλα; Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ θαιιηηέρλε απέλαληη ζην εηθνληδφκελν γεγνλφο;), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
ηζηνξηθέο ηνπο γλψζεηο ή άιιεο γξαπηέο θαη νπηηθναθνπζηηθέο πεγέο, νη καζεηέο αλαιχνπλ θαη δηαηππψλνπλ ηεθκεξησκέλεο 
θξίζεηο γηα ηα εηθνληδφκελα πξφζσπα θαη γεγνλφηα, ελψ πξνρσξνχλ θαη ζε ζπζρεηηζκνχο κε επξχηεξα ηζηνξηθά θαηλφκελα ή 

δεηήκαηα (Palikidis, 2014). Με απηή ηε κέζνδν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
δηέπνπλ ηηο ηζηνξηθέο απεηθνλίζεηο θαη ηα ερεηηθά ληνθνπκέληα. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπλ φηη ε απεηθνληδφκελε ηζηνξηθή 
πξαγκαηηθφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο εηθφλαο θαη φρη κηα αληηθεηκεληθή αιήζεηα. 

ηε βησκαηηθή κηθξνδηδαζθαιία νη ζπκκεηέρνληεο, αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία, επηρεηξνχλ λα αλαιχζνπλ 
νπηηθναθνπζηηθέο ηζηνξηθέο πεγέο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ηνπ εκςπρσηή.     

3.2.  2
ν
 ζηάδην: Γεκηνπξγηθή γξαθή  

Μφιηο νινθιεξψλεηαη έλα θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, δίλνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα νξηζκέλεο αζθήζεηο-ζελάξηα, 
βάζε ησλ νπνίσλ ηα παηδηά γξάθνπλ κηα θαληαζηηθή πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία απφ θάπνην ηζηνξηθφ γεγνλφο ή πξφζσπν ηνπ 
θεθαιαίνπ πνπ κφιηο έρεη ηειεηψζεη, ζαλ λα ππήξμαλ απηφπηεο κάξηπξεο ηνπ παξειζφληνο. Σα παηδηά, ινηπφλ, θαινχληαη λα 
θάλνπλ έλα λνεξφ ηαμίδη ζηνλ Υξφλν, αμηνπνηψληαο ηε δεκηνπξγηθή ηνπο θαληαζία, ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο πνπ έρνπλ 

απνθνκίζεη αιιά θαη ηηο εηθφλεο πνπ έρνπλ εληππσζεί ζην κπαιφ ηνπο απφ ηε δηδαζθαιία κε ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Σα 
θεηκεληθά είδε πνπ πξέπεη λα γξάςνπλ πνηθίιινπλ αλά θεθάιαην (δηήγεκα, εκεξνιφγην, άξζξν ζε εθεκεξίδα, πνίεκα, 
ζπλζήκαηα, αθίζα, καληηλάδεο θ.ά.). Δπνκέλσο, ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηνπο θαλφλεο 
ζπγγξαθήο ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ απφ άιια καζήκαηα (Λνγνηερλία, Νενειιεληθή Γιψζζα). 

πσο θαίλεηαη θαη ζηελ ελδεηθηηθή άζθεζε-ζελάξην ηνπ θεθαιαίνπ Β  ́ (Πίλαθαο 1), απηέο νη αζθήζεηο είλαη ηδηαίηεξα 
ζηνρεπκέλεο, θαζψο δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο γλψζεηο απφ ηα δηδαρζέληα 
θεθάιαηα. ηα θείκελά ηνπο ηα παηδηά αμηνπνηνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηεο δηδαζθαιίαο, ην 
νπνίν ηα βνεζά λα πιάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηθφλεο γηα ην παξειζφλ.  

Πέλαθαο 1. Άζθεζε-ζελΪξην γηα ην ΚεθΪιαην Β΄ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδένπ 

ΚεθΪιαην Β΄ 

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟY 1821 ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΝΑΓYΖ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ 

ΗΓΔΧΝ ΚΑΗ ΣΟY ΦΗΛΔΛΔYΘΔΡΗΜΟY ΣΖΝ ΔYΡΧΠΖ 

Πξνζγεηψλεζαη κε ηε κεραλή ηνπ ρξφλνπ ζ‘ έλα ζπκβνχιην ησλ Διιήλσλ, φπνπ καιψλνπλ κεηαμχ 

ηνπο γηα ηελ εμνπζία θαη ηα ιάθπξα, ελψ ην Μεζνιφγγη πνιηνξθείηαη. Πξνζπαζείο λα ηνπο 

κνλνηάζεηο, ππελζπκίδνληάο ηνπο ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζην Μεζνιφγγη. Καηάγξαςε ζην 

εκεξνιφγην ηελ παξέκβαζή ζνπ ζην ζπκβνχιην.   

http://www.nhmuseum.gr/el/
http://www.fhw.gr/chronos/gr/
http://www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/frenchrevolution/
http://edutv.minedu.gov.gr/
http://archive.ert.gr/
https://www.youtube.com/
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Οξηζκέλα απφ ηα θείκελα ησλ παηδηψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηάμε θαη απνηεινχλ κηα θαιή αθνξκή γηα αλαθεθαιαίσζε θαη 

ζπδήηεζε πάλσ ζηα ζρεηηδφκελα ηζηνξηθά δεηήκαηα. Γηα ηα παηδηά θαη εηδηθά γηα εθείλα πνπ έρνπλ κηα θπζηθή ζπζηνιή, ε 
παξνπζίαζε είλαη κηα σθέιηκε εκπεηξία, θαζψο ραίξνληαη λα παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ ηάμε θαη αλαδεηθλχνπλ 
ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηελ αθήγεζε. Μάιηζηα, γηα νξηζκέλα παηδηά απηέο νη αζθήζεηο απνηεινχλ ηελ αθνξκή, γηα λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπγγξαθηθή ηνπο θιίζε. Δπηπξφζζεηα, ην θιίκα κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ 
είλαη ηδηαίηεξα επράξηζην, ελψ φια ηα παηδηά δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο επξεκαηηθέο ηζηνξίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

ηε κηθξνδηδαζθαιία νη ζπκκεηέρνληεο επηρεηξνχλ λα ζπληάμνπλ ην πξνζρέδην κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο-ζελαξίνπ, 
αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ηνπο γλψζεηο, ζρεηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ έρεη πξνβιεζεί θαη θπζηθά ηε θαληαζία ηνπο.  

4. πδάηεζε-ζπκπεξΪζκαηα 

Οη καζεηέο εηεξναμηνινγνχληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζηα πιαίζηα ησλ παξνπζηάζεσλ κέζα ζηελ ηάμε. Ο 
δηδάζθσλ θαη νη ζπκκαζεηέο θξίλνπλ θαη ζρνιηάδνπλ ηελ παξνπζηαδφκελε εξγαζία σο πξνο ηελ ηζηνξηθή ηεο αθξίβεηα, ηνλ 
πινχην ησλ εηθφλσλ ηεο θαη ηε θαληαζία ηνπ καζεηή-ζπγγξαθέα. ηε κηθξνδηδαζθαιία νη ζπκκεηέρνληεο επίζεο ζρνιηάδνπλ 
θαη αμηνινγνχλ κηα απζεληηθή καζεηηθή ηζηνξία κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. ην ηέινο ηεο ρξνληάο, φπσο θαη ζην ηέινο 

ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο, καζεηέο θαη επηκνξθνχκελνη ζπκπιεξψλνπλ ην παξαθάησ θχιιν απηναμηνιφγεζεο (Πίλαθαο 2).  

 

Πέλαθαο 2. Φχιιν απηνμηνιφγεζεο  

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΥΔΓΟΝ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

1. Βξήθα ηηο αζθήζεηο θαη ηηο ηζηνξίεο 

ελδηαθέξνπζεο. 

    

2. Γπζθνιεχηεθα λα γξάςσ ηηο ηζηνξίεο.     

3. Μέζα απφ ηηο ηζηνξίεο έκαζα θαη 

θαηαλφεζα θαιχηεξα ηα θεθάιαηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. 

    

4. Μνπ άξεζε πνπ βιέπακε πνιιέο εηθφλεο θαη 

βίληεν ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. 

    

5. Μνπ άξεζε πνπ παξνπζηάδακε ηηο ηζηνξίεο 

ζηελ ηάμε. 

    

6. Μνπ άξεζε πνπ ζπδεηνχζακε γηα ην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο 

πνπ είρακε γξάςεη. 

    

7. Θα ήζεια θαη ηνπ ρξφλνπ λα γίλεηαη ην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

    

 

Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην θχιιν απηναμηνιφγεζεο αιιά θαη κέζα απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δηδάζθνληα 
θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο αξέζεη ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε κε ην πινχζην 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη ηηο γξαπηέο ηζηνξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη καζεηέο-ζπγγξαθείο. Μάιηζηα, νη πεξηζζφηεξνη 
δειψλνπλ φηη δε δπζθνιεχνληαη κε ηηο αζθήζεηο-ζελάξηα, ελψ ηνπο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην κάζεκα ηεο 
Ηζηνξίαο.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ηα «ηαμίδηα κε ηε ρξνλνκεραλή» βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηεο Γ  ́ ηάμεο λα θαηαλνήζνπλ 
θαιχηεξα ηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε ηζηνξία κέζα απφ ηελ νπηηθναθνπζηηθή αλαπιαηζίσζή ηεο. Σνπο πξνζθέξνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ηζηνξηθή γλψζε θαη λα εθθξάζνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο αληίιεςε κε εηθφλεο θαη ερεηηθά, κ‘ 
έλαλ ηξφπν πην επράξηζην, ελδηαθέξνληα θαη νηθείν γηα ηε γεληά ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Παξάιιεια, ηνπο 
καζαίλνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ηα νπηηθναθνπζηηθά κελχκαηα γχξσ ηνπο φρη σο απφιπηεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο αιιά σο ππνθεηκεληθέο απφςεηο πνπ ρξήδνπλ θξηηηθήο «αλάγλσζεο». 
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Αμηνπνέεζε ηεο ΔπαπμεκΫλεο Πξαγκαηηθφηεηαο (AR) ζηε δηδαζθαιέα 

Teaching with Augmented Reality (AR)  

Καιηζέδεο Υξάζηνο
1
, ΚεδξΪθα Καηεξέλα

2 

1Τπ. Γηδάθηνξαο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ckaltsid@mbg.duth.gr 

2Δπηθνπξνο Καζεγήηξηα, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, kkedraka@mbg.duth.gr 

Abstract: The current paper is about a micro-teaching using Virtual Reality (VR) and in particular the Augmented Reality (AR) in the 

field of Biosciences. Initially, the definitions and conditions for their inclusion in teaching are listed. Some techniques a nd suggestions are 

presented for the use of Augmented Reality as an auxiliary educational tool.  The experiential intervention is described in detail as well as the 

results of its evaluation by the participants.  

Keywords: Virtual Reality, Augemented Reality, Teaching 

Πεξέιεςε:Ζ εξγαζία αθνξά ηελ πινπνίεζε κηαο κηθξνδηδαζθαιίαο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηθνληθή 

Πξαγκαηηθφηεηα (VR) θαη εηδηθφηεξα ε Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα (AR) ζην πεδίν ησλ Βηνεπηζηεκψλ. Αξρηθά, παξαηίζεληαη νη νξηζκνί 

θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ηνπο ζε κηα δηδαζθαιία. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ηερληθέο θαη πξνηάζεηο  γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο σο βνεζεηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, δίλνληαο βαξχηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην . 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε βησκαηηθή παξέκβαζε θαη πεξηγξάθεηαη ε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζήο ηεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα, Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα, Γηδαζθαιία κε ΣΠΔ  

Α. Σαπηφηεηα Βησκαηηθνχ εξγαζηεξένπ  

Α1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ην ζπγθεθξηκέλν Δξγαζηήξην γίλεηαη αμηνπνίεζε ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο (Augmented Reality) κέζσ ηεο 
ρξήζεο εθαξκνγήο γηα έμππλεο ζπζθεπέο. Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή απαηηείηαη ζπλνιηθά κηα δηδαθηηθή ψξα 45΄θαη γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ επηιέγνληαη 15-20 ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη έρνπλ καδί ηνπο κηα έμππλε θηλεηή ζπζθεπή 
θαη εγθαζηζηνχλ ζε απηή ηελ απαηηνχκελε εθαξκνγή. Αθνχ γίλεη ε ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ζε θάζε 
ζπκκεηέρνληα κνηξάδνληαη ζε θσηνηππίεο ηα Φχιια Δξγαζίαο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ. Μεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν 
πνπ παξνπζηάζηεθε. 

Β. Παξνπζέαζε 

Β1 θνπφο, ζηφρνη 
θνπφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη λα εκπιέμεη ελεξγεηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ελψ ζα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 
κέζν παξαθίλεζεο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καηαγξάθνληαο απηέο ηηο 

παξακέηξνπο, ζα επηρεηξεζεί ε εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ θαη ε πεξηγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 
ησλ κεηνλεθηεκάησλ απηήο. 

Β2 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 
Ζ πινπνίεζε ηνπ βησκαηηθνχ Δξγαζηεξίνπ αλακέλεηαη λα εηζάγεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε κηα λέα κεζνδνινγία 
δηδαζθαιίαο θαη λα ηνπο παξνηξχλεη λα ζθεθηνχλ ηξφπνπο αμηνπνίεζήο ηεο ζην δηθφ ηνπο δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη πιαίζην.    

Β3 Θεσξεηηθφ πιαίζην 
Ζ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αλάινγα 
κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηδάζθνληα. Παξάιιεια, κε ηελ ηερλνινγηθή έθξεμε θαη ηηο ζπλερείο εμειίμεηο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εκπινπηίζνπλ ην κάζεκά ηνπο κε πνιπκεζηθφ πιηθφ. Έλα απφ ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ 
αμηνπνηνχληαη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε ρξήζε ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ θαζψο θαη ε 
Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα.  
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Χο Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα (Virtual Reality – VR) νξίδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο ή αιιηψο Δηθνληθφ 

Πεξηβάιινλ (Virtual Environment) πνπ είλαη δηαδξαζηηθφ θαη ν άλζξσπνο ην αληηιακβάλεηαη σο πξαγκαηηθφ (Λέπνπξαο & 
ζπλ., 2015). Σν πεξηβάιινλ απηφ κπνξεί λα είλαη είηε πξαγκαηηθφ, είηε θαληαζηηθφ θαη επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα 
αιιειεπηδξά κε απηφ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκνχ (θξάλε, γάληηα, θιπ). (Μηθξφπνπινο, 1998). Ζ Δηθνληθή 
Πξαγκαηηθφηεηα παξφηη δελ απνηειεί θάηη λέν, γλσξίδεη κηα ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο 
σξίκαλζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζπλπθαζκέλε (Russell, 2014).  

Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί έλα ηξηζδηάηαην αιιειεπηδξαζηηθφ θφζκν, ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ 
ππνινγηζηή. Ο φξνο Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality - AR) εκθαλίζηεθε σο κηα παξαιιαγή ηεο Δηθνληθήο 
Πξαγκαηηθφηεηαο θαη απνηειεί κηα ηερλνινγία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληζρχζεη ηνλ ρψξν πξνβάιινληαο εηθνληθά 

αληηθείκελα πάλσ ζε απηφλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. H Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα (AR) αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο πνπ 
ελζσκαηψλνπλ ζην πξαγκαηηθφ θφζκν (φπσο ηνλ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ) πιηθφ ην νπνίν παξάγεηαη 
κε ππνινγηζηή (ηξηζδηάζηαηα κνληέια, θείκελν, εηθφλεο, βίληεν) (Μνπζηάθαο, Παιηφθαο, Σζαθίξεο & Σδνβάξαο, 2015, 
Yuen at all., 2011). Ήδε απφ ην 1994 νη Milgram θαη Kishino είραλ πξνρσξήζεη ζε κηα ηαμηλφκεζε ησλ φξσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (βι. Δηθφλα 1), ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπγρίζεηο. 

 

Δηθφλα 1: πλερΫο Πξαγκαηηθφηεηαο – Δηθνληθφηεηαο (Milgram&Kashino, 1994) 

Ζ εμέιημε ζηελ αγνξά Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ξαγδαία θαη εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεγάιεο εηαηξίεο ζην 
ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο ζπλεξγάδνληαη ζηε δεκηνπξγία πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζα είλαη 

πξνζηηφ θαη πξνζβάζηκν απφ φινπο. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017 κάιηζηα, ε εηαηξία Microsoft ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Windows 10 πξνζζέηεη ηελ ππνζηήξημε εμνπιηζκνχ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο θαη πξνζθέξεη 
ινγηζκηθφ γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ θφζκσλ, ελζαξξχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο λα αζρνιεζνχλ κε ην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν (Kipman, 2017). ρεδφλ ηαπηφρξνλα, κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ απνθαιχπηνπλ ηνλ εμνπιηζκφ 
Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα άκεζε ιεηηνπξγία κε ηα Windows 10. 

Λφγσ ηεο θχζεο ηεο ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα έρεη ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. «Ζ βαζηθή αξρή εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Δηθνληθήο 
Πξαγκαηηθφηεηαο έγθεηηαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε (εκπεηξία ηεο άκεζεο επαθήο) κε ην πξνο κειέηε αληηθείκελν θαη ζηε 

ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο» (Μνπζηάθαο & ζπλ., 2015, ζ. 6).  

Ζ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Βηνεπηζηεκψλ θξίλεηαη αλαγθαία θαζψο νη Βηνεπηζηήκεο εμειίζζνληαη 
κε ηαρχηαην ξπζκφ, κε απνηέιεζκα ε πξνυπάξρνπζα γλψζε λα απαμηψλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπνκέλσο, είλαη 
ζεκαληηθφ λα αληινχληαη λέα δεδνκέλα θαη λα εληάζζνληαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε (Πεξάθε & ζπλ., 2006). Ήδε ζε αξθεηέο 
ρψξεο αμηνπνηνχληαη εθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε ζε δηάθνξα καζεζηαθά αληηθείκελα. Γελ 
είλαη ηπραίν, άιισζηε, φηη ζηε ηγθαπνχξεκ πνπ δηαζέηεη έλα απφ ηα θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο 
(OECD, 2015), έρνπλ αλαπηπρζεί κεγάιεο θιίκαθαο έξγα ηα νπνία αμηνπνηνχλ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηα ζρνιεία 
θαη ζηα παλεπηζηήκηα ζε ηνκείο αηρκήο, φπσο ε Μνξηαθή Βηνινγία (Tan & Waugh, 2013). 

Πψο ιεηηνπξγεί ε Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα 
Σν πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο εθαξκνγέο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο δηαθέξεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απφ απηφ ηεο 

Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο. Απαηηείηαη ε χπαξμε κηαο έμππλεο ζπζθεπήο (θηλεηφ ηειέθσλν, tablet) ζηελ νπνία 
εγθαζίζηαληαη νη απαξαίηεηεο εθαξκνγέο. Οη επηπιένλ αηζζεηήξεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη, βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε 
εκπεηξία ρξήζεο. πλήζσο, γίλεηαη ρξήζε ηεο θάκεξαο, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη αηζζεηήξεο φπσο 
γπξνζθφπην, ζεκείν ζέζεο (GPS), ππμίδα, θιπ. ζν πεξηζζφηεξνπο αηζζεηήξεο δηαζέηεη ε ζπζθεπή, ηφζεο πεξηζζφηεξεο 
δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ. 

ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 
Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο  ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο αξρέο ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο (Λέπνπξαο & ζπλ., 2015). Ο 
Illeris (2016) έρεη αλαπηχμεη ηελ  ζεσξία ηεο  Οινθιεξσκέλεο Μάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε δηεξγαζία κάζεζεο 
εκπεξηέρεη ηξεηο δηαζηάζεηο. Οη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο είλαη ην πεξηερφκελν, ε ππνθίλεζε θαη ε αιιειεπίδξαζε. Αλ θαη ν 

Illeris αλαθέξεηαη θπξίσο ζην καζεζηαθφ θνκκάηη, είλαη εκθαλήο ν παξαιιειηζκφο κε ηελ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο 
θαη ηα ηξία απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο. 

Σα πνιπκέζα απνηεινχλ ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ θαη επνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ Γλσζηηθή Θεσξία ηεο Μάζεζεο 
κε Πνιπκέζα (Cognitive Theory of Multimedia Learning) πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Richard E. Mayer, ε πνιπκεζηθή 
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κάζεζε ζπκβαίλεη φηαλ δεκηνπξγνχληαη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απφ απηέο ηηο ιέμεηο θαη ηηο εηθφλεο (Mayer, 2005). Ζ 

ζεσξία απηή έρεη ζπλδεζεί απφ ηνλ εκπλεπζηή ηεο κε ηε ρξήζε ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο (Moreno & Mayer, 2007). 
ηελ έξεπλα ησλ Diegman et.al. (2015) ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο AR ζηελ Δθπαίδεπζε, ηα επξήκαηα είλαη ελζαξξπληηθά, 
θαζψο νη καζεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε παξαθίλεζε, πξνζνρή, ζπγθέληξσζε θαη ηθαλνπνίεζε. Δπηπιένλ, 
απφ δηδαθηηθήο άπνςεο, θαίλεηαη λα εληζρχεηαη ε καζεηνθεληξηθή κάζεζε θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ελψ παξαηεξείηαη φηη 
βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε θακπχιε κάζεζεο (learning curve) θαη νη καζεηέο καζαίλνπλ πην γξήγνξα θαη πην εχθνια κε 
εθαξκνγέο AR. Άιισζηε, φπσο ππνζηεξίδεη ε Γεκεηξηάδνπ (2016), «ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε 
εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ απηφβνπιε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη «κφλν εθφζνλ ην 
κάζεκα πξνζαξκνζηεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ,  πξνζθέξνληαο ηνπο επραξίζηεζε κε ηε ρξήζε 

παηρληδηψλ, ρηνχκνξ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» (ζ. 185). 

Δθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο 
Οη εθαξκνγέο ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, θαζψο 
ππνβνεζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Χο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζεσξείηαη απηφ πνπ εκπεξηέρεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, 
νινθιεξσκέλα ζελάξηα, πξνζθέξεη αιιειεπίδξαζε θαη εξγαζίεο κε παηδαγσγηθή ζεκαζία, θαη θπξίσο επηθέξεη 
ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Μηθξφπνπινο, ρ.ρ). Οη Yuen θαη ζπλεξγάηεο (2011) ζηελ εξγαζία ηνπο 
πεξηγξάθνπλ πέληε ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηελ AR: 

 Βηβιία (AR Books). Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγέο νη νπνίεο «ζπλεξγάδνληαη» κε ηα έληππα βηβιία θαη πξνβάινπλ ζηελ 

θηλεηή ζπζθεπή πξφζζεην πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν. Απνηεινχλ, ίζσο, ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ηεο 
Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζρεηηθά απιφ ηξφπν ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία. 

 Παηρλίδηα (AR Gaming). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηρλίδηα, γηα λα βνεζήζνπλ 

ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ νξηζκέλεο έλλνηεο. Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο AR δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνπνηήζνπλ λένπο ηξφπνπο θαη λα δηδάμνπλ ην κάζεκα κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη επράξηζην γηα 
ηνπο καζεηέο. 

 Αλαθαιππηηθή κάζεζε (Discovery-basedlearning). Αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο πνπ αλαπαξηζηνχλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε έλα πξαγκαηηθφ ρψξν θαη σζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο 
κπνξνχλ λα πεξηεγνχληαη ζην ρψξν θαη αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη, λα εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηνπνζεζία, αμηνπνηψληαο ην ζχζηεκα πινήγεζεο (GPS) ηεο έμππλεο ζπζθεπή. 

 Μνληεινπνίεζε αληηθεηκέλσλ (Objects modelling). Δθαξκφδνπκε ηελ AR ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θαη 
κπνξνχκε λα παξαηεξνχκε πψο απηά ηξνπνπνηνχληαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο. 

 Δμάζθεζε δεμηνηήησλ (Skills training). πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο (π.ρ. γπαιηά), ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 
ειεπζεξία ησλ θηλήζεσλ θαη κέζσ ηεο ζπζθεπήο πξνβνιήο, δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ελεξγεηψλ. 

Ζ AR κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε φια ζρεδφλ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Τπάξρνπλ ήδε θάπνηεο ειιεληθέο εθαξκνγέο AR, 
φπσο ην SchoolAR, πνπ αθνξά ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Α‘ Σάμεο Γπκλαζίνπ 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Samgeorg.GymAR) θαη ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Σ‘ Σάμεο 
Γεκνηηθνχ (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GeoST.SchoolAR). Δλδεηθηηθά, αληίζηνηρε μελφγισζζε 
εθαξκνγή γηα ην πεδίν ησλ Βηνεπηζηεκψλ είλαη ην Mastering Biology AR 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.oup.com.MasteringBiologyAR). Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο 
κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο πιηθφ κέζσ εηδηθψλ πιαηθφξκσλ, φπσο ην Augment (http://www.augment.com/) 

θαη ην Aurasma (https://www.aurasma.com/). Γεληθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα εξγαιεία βειηηψλνληαη ζπλερψο θαη γίλνληαη 
νινέλα θαη πην εχθνια ζηε ρξήζε. 

Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο ΔπΠ ζηε δηδαζθαιία ησλ Βηνεπηζηεκψλ 
«Οη Σ.Π.Δ. κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε καζεηνθεληξηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 
εμαηνκηθεχζεη ηε δηδαζθαιία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηνπ 
καζήκαηνο» (Γεκεηξηάδνπ, 2016, ζ. 261). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη ζπληνληζηήο δξαζηεξηνηήησλ θαη 
επλνείηαη ε καζεηνθεληξηθή, ζπλεξγαηηθή, βησκαηηθή θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε, θαζψο ζηα πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο 
πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε θάζε κνξθή (θείκελν, εηθφλα, βίληεν). Γηα λα ζπκβεί απηφ 
απαηηνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, πνπ αθνξνχλ ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, ηελ αλάπηπμε 
θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ, θαη θπζηθά ηελ πηνζέηεζε ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  (Γεκεηξηάδνπ, 2016). 

ηνλ ηνκέα ηνλ Βηνεπηζηεκψλ νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνπο δηδάζθνληεο θαζψο κε απηέο γίλεηαη 
δπλαηή ε αλαπαξάζηαζε ησλ πεξηβαιιφλησλ ησλ κηθξφθνζκσλ θαη ησλ καθξφθνζκσλ, ζηα νπνία είλαη αδχλαηε ε επίζθεςε. 
Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηθνληθά πεηξάκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο πνπ ιφγσ είηε 
θφζηνπο, είηε επηθηλδπλφηεηαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο (Πεξάθε & ζπλ., 2006). Γίλεηαη, ινηπφλ, 
αληηιεπηφ φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε  δηδαζθαιία Βηνινγηθψλ καζεκάησλ κε ΣΠΔ δελ είλαη ζηαηηθφο, νχηε 
κνλνδηάζηαηνο. Σα βήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ ζε έλα ζελάξην εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Δπαπμεκέλεο 
Πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ηα παξαθάησ: 

α) Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαξηίδεη ην ζρέδην καζήκαηνο θαη επηιέγεη ην πιηθφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην κάζεκά ηνπ. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GeoST.SchoolAR
https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.oup.com.MasteringBiologyAR
http://www.augment.com/
https://www.aurasma.com/
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β) Οξίδεη ηηο ζειίδεο (ή ηα αληηθείκελα) ηα νπνία ζέιεη λα «δσληαλέςνπλ». Καηφπηλ αληηζηνηρεί ζε απηά ην πνιπκεζηθφ 

πιηθφ (ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν, έλα βίληεν, κηα δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν θιπ.) πνπ έρεη επηιέμεη. 

γ) Ο καζεηήο έρνληαο εγθαηαζηήζεη ζηελ έμππλε ζπζθεπή (θηλεηφ ηειέθσλν ή tablet) ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή. 

δ) Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θάκεξα ηεο ζπζθεπήο, ζαξψλεη ηε ζειίδα ή ην αληηθείκελν θαη κφιηο απηφ αλαγλσξηζηεί, 
εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ην πνιπκεζηθφ πιηθφ πνπ έρεη επηιεγεί. ηαλ πξφθεηηαη γηα θάπνην ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν, απηφ 
εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε παξάιιεια κε ηελ εηθφλα ηνπ ρψξνπ, δίλνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη απνηειεί κέξνο απηνχ. ε 
αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην αληηθείκελν απηφ θαη λα ηνπ αιιάμεη ηε ζέζε ή ηε κνξθή. 
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θάπνην βίληεν, κπνξεί λα επηιέμεη ην ζεκείν απφ ην νπνίν ζέιεη λα ην παξαθνινπζήζεη ή λα ην 
επαλαιάβεη, εθφζνλ ην επηζπκεί γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε. 

Β4 Σερληθέο δηδαζθαιίαο - αμηνιφγεζεο 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Βησκαηηθνχ Δξγαζηεξίνπ δφζεθε βάζε ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

ελζαξξχλζεθαλ λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ δεκηνπξγήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 
θχιιν εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα Β). 

Β5 Πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο  
Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ήηαλ βνεζεηηθφο, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη ελζαξξχλνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή πνπ 
ηνπο δφζεθε θαη λα εμάγνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Ζ κηθξνδηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο 
Γηδαθηηθήο. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ είρε πξνεγεζεί ε απνζηνιή νδεγηψλ ζηνπο ζπλέδξνπο πνπ είραλ δειψζεη 
ζπκκεηνρή ζηε βησκαηηθή δξάζε, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πνπ επξφθεηην αμηνπνηεζεί. ηελ έλαξμή ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο 
έγηλαλ νη ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο θαη πεξηεγξάθεθαλ νη φξνη ηεο Δηθνληθήο θαη ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο. 
Δπηπιένλ, έγηλε αλαθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ θαη ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη, ελψ 

παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο. Σέινο, έγηλε αλαθνξά ζην 
ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηε δηάξθεηα ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο θαη ηα νθέιε πνπ επξφθεηην λα απνθνκηζηνχλ απφ 
ηε δηαδηθαζία απηή.  

ηε κηθξνδηδαζθαιία ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 20 ζχλεδξνη, ν νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε 5 νκάδεο. Αθνξνχζε ηε δηδαζθαιία ησλ 
πιαλεηψλ ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο, έλα ζέκα ην νπνίν κπνξνχζε λα 
πξνζεγγηζηεί απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο δελ απαηηνχζε ηδηαίηεξν γλσζηηθφ ππφβαζξν. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 
Βησκαηηθνχ Δξγαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν Φχιια Δξγαζίαο. Σν πξψην πεξηειάκβαλε ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο 
ζπζηήκαηνο θαη απαηηνχηαλ ε ζπκπιήξσζε θελψλ, ελψ ππήξρε θαη κηα ζεηξά απφ ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Σν δεχηεξν Φχιιν 

Δξγαζίαο απνηεινχζε ζπλνδεπηηθφ ηεο εθαξκνγήο Chromville. Χο εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ (θηλεηά ηειέθσλα), ελψ κνηξάζηεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή επηπιένλ ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα θαη tablet). 

Ζ δηδαζθαιία ρσξίζηεθε ζε δπν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην κνηξάζηεθε έλα θχιιν εξγαζίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ 
ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο ζηα αληίζηνηρα θελά, αμηνπνηψληαο 
ηεο πξφηεξεο γλψζεηο ηνπο. 

ην δεχηεξν ζηάδην, νη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηψληαο θνξεηέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα ή tablet) έθαλαλ ρξήζε ηεο 
εθαξκνγήο Chromville (https://www.chromville.com). Ζ εθαξκνγή απηή ζπλνδεχεηαη απφ Φχιια Δξγαζίαο θαη αιιειεπηδξά 
κε απηά. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη εθπαηδεπφκελνη θιήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα, κειεηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχζαλ απφ ηελ εθαξκνγή, λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο. 

Ζ κηθξνδηδαζθαιία νινθιεξψζεθε κε ηνλ έιεγρν ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζχλνςε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
δηδαζθαιίαο. 

Καηφπηλ αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζε απφ ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο. ε απηή ηεζήθαλ νη πξνβιεκαηηζκνί θαη πεξηνξηζκνί ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ θαζψο θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο. 

Β6 Μέζα θαη πιηθά δηδαζθαιίαο 
ηε δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο επνπηηθφ πιηθφ ην πξνβνιηθφ κεράλεκα γηα ηελ παξνπζίαζε 
ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο θαη ηε ζηνρνζεζία. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνξεηέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα θαη tablet) 
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ζπζθεπέο πνπ κνίξαζαλ νη εθπαηδεπηέο. Αμηνπνηήζεθε ε εθαξκνγή ChromeVille 

(https://www.chromville.com) πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ θαηάιιεια Φχιια Δξγαζίαο. 

Γ. Έξεπλα - Απνηέκεζε – Αλαηξνθνδφηεζε  

Γηα ηελ απνηίκεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην κε 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ (βι Παξάξηεκα Α).  
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Γ. Αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιέαο 

Σν εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε απφ 15 ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθπαηδεπηηθνί (13 
εθπαηδεπηηθνί, 2 θνηηεηέο). ην ζχλνιφ ηνπο δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα 
ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηνπο θαη φηη ζα επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεκηλάξηα αμηνπνίεζήο ηεο. Δπίζεο, νη 
ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ φηη ε Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ (4,4/5), ελψ 

αξθεηνί απφ απηνχο εθθξάδνπλ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζηελ ηάμε (3,07/5). 

ρεηηθά κε ηα εκπφδηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ πνπ παξνπζηάζηεθε, νη πεξηζζφηεξνη ζεκείσζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή 
λνκνζεζία θαη ηελ έιιεηςε ηερληθή ππνδνκήο ζηα ζρνιεία, ζεκεηψλνληαο ηε ρακειή ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη 
ηελ έιιεηςε θνξεηψλ ζπζθεπψλ.  

Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο θιεζήθαλ λα ζρνιηάζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ην Βησκαηηθφ Δξγαζηήξην. Καηά ηελ πινπνίεζή 
ηνπ, ηνπο άξεζε ε νκαδηθή θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο θαζψο επίζεο ε επρξεζηφηεηα θαη ε δηαζθεδαζηηθή κάζεζε. Απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, επηζεκάλζεθε ε δπζθνιία εζηίαζεο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ε πξνηίκεζε ζε tablet.   

Δ. πκπεξΪζκαηα – ΠξνηΪζεηο 

Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαίλεηαη λα ελζνπζίαζε ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηνπο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ νη πεξηζζφηεξνη εμνηθεηψζεθαλ ζρεηηθά γξήγνξα θαη κπφξεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο ηδηαίηεξα 
πξνβιήκαηα, θάηη πνπ απνηππψζεθε θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα, θαζψο πηζηεχνπλ φηη ε AR κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηέζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ αθνινχζεζε επηθεληξψζεθε θπξίσο ζε δπν ζεκεία. Σν 
πξψην αθνξνχζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηα ζρνιεία  θαη ην δεχηεξν ηελ πιηθνηερληθή 
ππνδνκή πνπ είλαη (ή φρη) δηαζέζηκε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 
(Αξ.Πξση.Φ.25/103373/Γ1/22-06-2018/ΤΠΠΔΘ), απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 
ζηα ζρνιεία. Παξφηη ππάξρεη έλα παξάζπξν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη 
είλαη εχθνιν λα μεπεξαζηνχλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηξέπεη αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ ρξήζε παξφκνησλ κεζφδσλ 
θαζψο θνβνχληαη φηη ζα βξεζνχλ λνκηθά εθηεζεηκέλνη. Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζα πξέπεη 
λα παξέρεηαη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. πσο δηαπηζηψζεθε φκσο θαη απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα, ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ αλνκνηνγέλεηα ζηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ. Απφ ηελ κηα, 
ππάξρνπλ ζρνιηθέο κνλάδεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ πην ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ 
νπηηθψλ ηλψλ θαη απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ ζρνιηθέο κνλάδεο φπνπ ν εμνπιηζκφο είλαη παξσρεκέλνο. ε έλα πεξηβάιινλ 
φπνπ ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο δελ είλαη πάληα δηαζθαιηζκέλνο, είλαη εχινγνο ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν παξάδεηγκα πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ελδεηθηηθφ θαη κπνξνχζε λα δνπιεπηεί εχθνια απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. Ζ κεζνδνινγία απηή κπνξεί λα επεθηαζεί ζε έλα επξχ θάζκα δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη εθηφο 
απφ κνληεινπνηήζεηο θαη πξνζνκνηψζεηο ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε 
ζεσξεηηθά καζήκαηα, φπσο π.ρ. ε Ηζηνξία, βνεζψληαο ζηελ αλαβίσζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Δπνκέλσο, ε επέθηαζε ηεο 

κεζφδνπ ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ζεσξείηαη εθηθηή. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κηα ειθπζηηθή κέζνδν ζηε δηδαζθαιία. Γηα ηελ 
εμαγσγή, φκσο, αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ ελνηήησλ γηα δηαθνξεηηθά 
αληηθείκελα θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηάμεο. Παξάιιεια, φκσο, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη 
θαη κηα ζνβαξή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ ζηα ζρνιεία θαη λα παξαρζνχλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα 
πνπ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ εμέηαζε -θαη πηζαλψο ηελ αιιαγή- ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 
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1.Θα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ζαο;  (Μφλν γηα 
εθπαηδεπηηθνχο) 

 Ναη   ρη  

2.Πηζηεχεηε φηη ε Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ;  

 Καζφινπ   Πνιχ ιίγν   Λίγν   Πνιχ   Πάξα πνιχ  

3. Θα ζαο ήηαλ δχζθνιν λα εθαξκφζεηε απηή ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο ζηελ πξάμε; (Μφλν γηα εθπαηδεπηηθνχο)  

 Καζφινπ   Πνιχ ιίγν   Λίγν   Πνιχ   Πάξα πνιχ  

4. Θα ζέιαηε λα γίλνπλ ζεκηλάξηα αμηνπνίεζεο ηεο εηθνληθήο-επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία; 

 Ναη   ρη  

5. Πνηα ζεσξείηαη φηη είλαη ηα εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πνπ παξνπζηάζηεθε; 

6.Γξάςηε ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκεξηλή κηθξνδηδαζθαιία. 
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α) Πξνζπαζήζηε λα αλαγλσξίζεηε ηνπ πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

 

Β) Αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλεη ε εθαξκνγή, απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο 

Δίλαη γηγάληηνο πιαλήηεο αεξίσλ Neptune 

Υξεηάδεηαη 84 γήηλα ρξφληα γηα κηα πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ ήιην Uranus 

Ο Σηηάλαο, ην κεγαιχηεξν θεγγάξη ηνπ, είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πιαλήηε 
Δξκή 

Saturn 

Έρεη δεθάδεο θεγγάξηα Jupiter 

Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη λεξφ Mars 

Δίλαη ν ζεξκφηεξνο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο Venus 

Ο νπξαλφο θαίλεηαη καχξνο ιφγσ ηεο ζρεδφλ κεδεληθήο αηκφζθαηξαο Mercury 
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«Ζ Άλλα θαη εγψ»: Μηα δηδαθηηθά πξφηαζε γηα αλΪπηπμε ηεο 

ελζπλαέζζεζεο κΫζσ ηεο ινγνηερλέαο  

―Anna and I‖: A didactic proposal for developing empathy through 

literature 

ΒΪζηνπ Αηθαηεξέλε, Τπεχζπλε ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ΓΓΔ Πέιιαο, Γηδάθηνξαο Παηδαγσγηθήο 

Φπρνινγίαο, ekvasiou@uth.gr 

Πνχιηνπ Αθξνδέηε, Φηιφινγνο, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Σκ. Φπρνινγίαο, ΑΠΘ, afroditip@hotmail.com 

VasiouAikateriki, Head of School Activities of the Directorate of Secondary Education of Pella, PhD in Peda-

gogical Psychology, ekvasiou@uth.gr  

Pouliou Afroditi, Teacher of Greek Literature, Mc (c) in Psychology, Aristotle University of Thessaloniki , 

afroditip@hotmail.com 

Abstract: 

Empathy comes from another relevant emotional state. Through literary texts students can identify with the heroes described, "put 

themselves" in the position of the heroes. The aim of this teaching proposal is to develop students‘ empathy through literature. 20 secondary 

education students completed the Basic Empathy Scale, participated in a teaching assignment, completed a worksheet and took part in a role-

playing game. The conclusions that have emerged are important and propose the integration of emotional learning into the teaching of 

literature and the implementation of corresponding teaching interventions in schools, aiming in developing better relationships in school as 

well as in the wider social environment. 

Keywords:Empathy, literature, Anna‘s Frank diary.  

Πεξέιεςε: 

Ζ ελζπλαίζζεζε πεγάδεη απφ κηα άιιε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί. Μέζα απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα, νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο ήξσεο πνπ πεξηγξάθνληαη, λα «βάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο» ζηε ζέζε ησλ πξνζψπσλ. ηφρνο ηεο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο ινγνηερλίαο. ηελ πινπνίεζή ηεο ζπκκεηείραλ 20 καζεηέο Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο, πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο Basic Empathy Scale, παξαθνινχζεζαλ δηδαθηηθή παξέκβαζε, 

ζπκπιήξσζαλ θχιιν εξγαζίαο θαη ζπκκεηείραλ ζε παηρλίδη ξφισλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ζεκαληηθά θαη πξνηείλνπλ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηελ εθαξκνγή αληίζηνηρσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα  

ζρνιεία, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ ζην ζρνιηθφ αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Δλζπλαίζζεζε, ινγνηερλία, Σν εκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ.  

Α. Δηζαγσγά 

Ζ ελζπλαίζζεζε απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (Eisenberg et al., 2006) θαη επεξεάδεη 
ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά (Damon et al., 2006). Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή παξέκβαζε επηρείξεζε λα 

θαιιηεξγήζεη ηελ ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο κέζσ 
απηνχ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα κειεηήζνπλ αλζξψπηλεο δσέο θαη πεξηπέηεηεο, αιιά θαη λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο 
ήξσεο, λα «βάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο» δειαδή ζηε ζέζε ησλ εξψσλ. ηφρνο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο 
ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο κειέηεο κηαο ζειίδαο εκεξνινγίνπ απφ ην «Ζκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ» θαη θαηά 
ζπλέπεηα ε δηακφξθσζε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ ζην ζρνιηθφ αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Β. Θεσξεηηθφ-Παηδαγσγηθφ Πιαέζην  

Ζ ελζπλαίζζεζε (empathy) νξίδεηαη σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πνπ πεγάδεη απφ κηα άιιε ζπλαηζζεκαηηθή 
θαηάζηαζε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί (Eisenberg et al., 2006). Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή δσή, γηαηί δηεπθνιχλεη 
ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη αλαζηέιιεη ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά  (Gini et al., 2007; Marshall&Marshall, 2011). 
Απνηειεί δειαδή έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ καο επηηξέπεη λα απμήζνπκε ηελ θαηαλφεζή καο φζνλ αθνξά ζηνπο άιινπο 
αλζξψπνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε γεξέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Berman, 2004). Ζ ελζπλαίζζεζε  πεξηιακβάλεη ηφζν 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 229 απφ 864 

γλσζηηθέο φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο (Eisenberg & Strayer, 1987; Stavrinides etal. 2010). Ζ γλσζηηθή ζπληζηψζα 

(cognitive dimension) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα εληνπίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο άιινπ αηφκνπ, λα ηα 
θαηαλνεί θαη λα πηνζεηεί κηα άιιε πξννπηηθή (Caravita, DiBlasio, &Salmivalli, 2009). Αληίζεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή 
ζπληζηψζα (affective dimension) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα βηψλεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθεο ελφο άιινπ αηφκνπ θαη λα κνηξάδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ (Caravita, DiBlasio, &Salmivalli, 
2009).  

To κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο απμάλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ελζπλαίζζεζεο, θαζψο δπλακψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θαηαιάβεη ηα 
ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ ηνπ. Έλαο ηξφπνο γηα λα «έξζνπλ νη άλζξσπνη πην θνληά» ζηελ ελζπλαίζζεζε είλαη λα δνθηκάζνπλ 
λα δήζνπλ γηα ιίγν ηε δσή θάπνηνπ άιινπ αλζξψπνπ, ε νπνία δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηε δηθή ηνπο (Larsen, 1984). Ζ 

ελζπλαίζζεζε ρηίδεη ηα ζεκέιηά ηεο πάλσ ζηελ πιήξε ηαχηηζε κε ην πξφβιεκα θάπνηνπ άιινπ αλζξψπνπ (Hoffmann, 1984) 
θαη ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο επηηξέπεη απηήλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή κε ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 
ινγνηερληθψλ εξψσλ. Μέζα απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα νη καζεηέο κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο ήξσεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη, λα «βάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο» ζηε ζέζε ησλ πξνζψπσλ αλάινγα κε ην πφζν δεθηηθνί είλαη ζηα εξεζίζκαηα 
πνπ ηνπο παξέρνληαη, θαζψο ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ κηα γθάκα ελζπλαηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη λα 
βνεζήζνπλ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε (Radke-Yarrow & Zahn-Waxler, 1984). Αο ζεκεησζεί, φηη γηα 
λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, ηα ινγνηερληθά θείκελα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αιεζηλνχο ραξαθηήξεο, πξνθεηκέλνπ νη 
καζεηέο λα βηψζνπλ έληνλα ηνλ πφλν ησλ εξψσλ, λα δείμνπλ ζπκπαξάζηαζε θαη λα επηδείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα 
πξνβιήκαηά ηνπο (Radke-Yarrow & Zahn-Waxler, 1984).  

Β1.  Πεξηγξαθή ηεο παξέκβαζεο 

ηφρνο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο ινγνηερλίαο ε δηακφξθσζε 
θαιχηεξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, αλακέλεηαη φηη νη καζεηέο κεηά ηε 
δηδαθηηθή παξέκβαζε ζα έρνπλ απμεκέλα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο. ηελ πινπνίεζή ηεο ζπκκεηείραλ 20 καζεηέο Β/ζκηαο 
Δθπ/ζεο, πνπ αξρηθά ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο Basic Empathy Scale (BES, Jolliffe & Farrington, 
2006), ην νπνίν εμεηάδεη ζε πνην βαζκφ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη ζπλαηζζάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (βι., 
Παξάξηεκα 1). Σα εξσηήκαηα ηεο θιίκαθαο βαζίδνληαη ζε ηέζζεξα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα (θφβνο, ιχπε, ζπκφο, ραξά). 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σν θείκελν πνπ αμηνπνηήζεθε δηδαθηηθά ήηαλ ην 
εκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ (βι., Παξάξηεκα 2), ην νπνίν έγξαςε κηα Γεξκαλίδα Δβξαηνπνχια, ελψ θξπβφηαλ καδί κε 
ηνπο δηθνχο ηεο θαη ηέζζεξηο νηθνγελεηαθνχο θίινπο ζε έλα ζπίηη ζην Άκζηεξληακ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο 

ηεο Οιιαλδίαο. Σν έξγν απηφ επηιέρζεθε, θαζψο πεξηιακβάλεη έλαλ αιεζηλφ ραξαθηήξα, κηα εξσίδα κε ηελ νπνία κπνξνχλ 
νη καζεηέο λα ηαπηηζηνχλ θαη λα βηψζνπλ ηνλ πφλν ηεο. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ζηνπο καζεηέο ε δηαζθεπή πνπ αμηνπνηήζεθε 
γηα ηε γξαπηή εμέηαζε ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, ζηηο Παλειιήληεο ηνπ 2000 γηα ηε  B‘ Λπθείνπ.  

Αξρηθά, νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε 
ζεκαζία ηεο. ηε ζπλέρεηα, κειέηεζαλ ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θχιιν εξγαζίαο (βι., 
Παξάξηεκα 3). Οη εξσηήζεηο ζην θχιιν αμηνιφγεζεο αθνξνχζαλ ηφζν ζηηο ζπλζήθεο δσήο φζν θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα, 
πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ζπλζήθεο δσήο ηεο δηθήο ηνπο θαη ηεο Άλλαο θαη λα 
ζπλαηζζαλζνχλ ηελ εξσίδα. Γηεμάρζεθε, επίζεο, παηρλίδη ξφισλ (role play) κε ηίηιν «Ζ Άλλα θαη νη άιινη», ζηε δηάξθεηα 

ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο ελζάξθσζαλ ην ξφιν ηεο Άλλαο θαη ησλ άιισλ Δβξαίσλ πνπ θξχβνληαλ ζηε ζνθίηα, ψζηε λα 
εμαζθεζνχλ ζηελ ελζπλαίζζεζε. Μέζα απφ επαγσγηθή ζπδήηεζε εθθξάζηεθαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ, ηνλίζηεθαλ 
νη δηαθνξέο ζηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο αιιά θαη νη νκνηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη παξαηεξήζεθε φηη ε 
κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ηαχηηζε. Σέινο, ζπδεηήζεθε ε ζεκαζία ηεο 
ελζπλαίζζεζεο ζηε δηακφξθσζε θηιηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιηθφ αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

Μεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ θαη πάιη ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο Basic Empathy Scale, 
γηα λα δηαπηζησζεί αλ δηαθνξνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο κεηά ηε δηδαθηηθή 
παξέκβαζε ζεκείσζαλ πςειφηεξα ζθνξ ζηελ θιίκαθα ηεο ελζπλαίζζεζεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ ηαχηηζε κε ην πξφβιεκα ηνπ άιινπ (Hoffmann, 1984).   

Β2. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε είλαη ζεκαληηθά. Οη καζεηέο αξρηθά θαηαλφεζαλ ηελ έλλνηα 
ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα βησκαηηθά ζπλαηζζάλζεθαλ ηελ εξσίδα ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη αλαγλψξηζαλ ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηεο, φπσο ππαγνξεχνληαλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηεο. Δπηπιένλ, αληηιήθζεθαλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 
ηεο δσήο, πνπ ζπλεπάγνληαη βίσζε δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Σέινο, πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 
έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ πνπ δηακνξθψλνπλ θαιέο ζρέζεηο ζην ζρνιηθφ αιιά θαη 
ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Β3. Πξνηάζεηο 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνηείλνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη αληίζηνηρσλ δηδαθηηθψλ 
παξεκβάζεσλ ζηα ζρνιεία (π.ρ., Farrington & Ttofi, 2009), γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ ελζπλαίζζεζεο θαη θαηαλφεζεο 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαη θαηά επέθηαζε ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηδηαίηεξα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο.  
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Β5. Παξαξηήκαηα 

1. Δξσηεκαηνιφγην Δλζπλαέζζεζεο 

ε θάζε πξφηαζε βάιε Υ ζην ηεηξαγσλάθη πνπ εθθξάδεη ηη ηζρχεη γηα εζέλα.  

 

 

Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ  

(1) 

Ηζρχεη 
ειάρηζηα 

(2) 

Ηζρχεη 
ιίγν 

(3) 

Ηζρχεη 
αξθεηά 

(4) 

Ηζρχεη 
πάξα πνιχ 

(5) 

1. ηαλ νη θίινη κνπ είλαη ιππεκέλνη, κε επεξεάδνπλ      

2. ηαλ είκαη κε θίινπο κνπ πνπ ληψζνπλ ιππεκέλνη γηα 
θάηη, ζπλήζσο ληψζσ θαη εγψ ιππεκέλνο. 

     

3. Mπνξψ λα θαηαιάβσ ηελ ραξά πνπ ληψζνπλ νη θίινη 
κνπ φηαλ ηα πήγαλ θαιά ζε θάηη. 

     

4. Φνβάκαη φηαλ βιέπσ κηα ηαηλία ηξφκνπ.      

5. Νηψζσ εχθνια απηφ πνπ ληψζεη θάπνηνο άιινο.      

6. Δίλαη δχζθνιν γηα κέλα λα γλσξίδσ πφηε νη θίινη κνπ 
θνβνχληαη. 

     

7. Νηψζσ ιχπε φηαλ βιέπσ άιια άηνκα λα θιαίλε.      

8. Με απαζρνινχλ  ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
αλζξψπσλ.   

     

9. ηαλ θάπνηνο δελ ληψζεη θαιά, κπνξψ εχθνια λα 
θαηαιάβσ πσο αηζζάλεηαη. 

     

10. Μπνξψ εχθνια λα θαηαιάβσ φηαλ νη θίινη κνπ  
θνβνχληαη.  

     

11. Αηζζάλνκαη ιππεκέλνο φηαλ βιέπσ ζιηβεξά 
πξάγκαηα ζηελ ηειεφξαζε ή ζε ηαηλίεο. 

     

12. Μπνξψ λα θαηαιάβσ πσο ληψζνπλ νη άλζξσπνη,  πξηλ 
θαλ κνπ  πνπλ πσο ληψζνπλ. 

     

13. ηαλ δσ έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη ζπκσκέλνο,  απηφ 
δελ επεξεάδεη ηα δηθά κνπ ζπλαηζζήκαηα. 

     

14. Καηαιαβαίλσ πφηε θάπνηνο άλζξσπνο είλαη 
ραξνχκελνο. 

     

15. ηαλ είκαη κε θίινπο πνπ θνβνχληαη, ηφηε αξρίδσ λα 
ληψζσ θαη εγψ θφβν. 

     

16. πλήζσο κπνξψ λα ην αληηιεθζψ γξήγνξα φηαλ έλαο 
θίινο κνπ είλαη ζπκσκέλνο. 

     

17. Με επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θίισλ κνπ.      

18. Γελ ληψζσ ηίπνηα φηαλ νη θίινη κνπ είλαη 
δπζηπρηζκέλνη. 

     

19. Γλσξίδσ  ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θίισλ κνπ.      

20. Γπζθνιεχνκαη λα θαηαιάβσ πφηε νη θίινη κνπ είλαη 
επηπρηζκέλνη. 
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2. ειέδα απφ ην εκεξνιφγην ηεο Άλλαο ΦξΪλθ 

Πέκπηε 19 Ννεκβξίνπ 1942 

Αγαπεηή Κίηηπ, 

Μάζακε κε ιχπε θη απνγνήηεπζε φηη πνιινί άλζξσπνη ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ. Λέλε πσο ν αληηζεκηηηζκφο 
έπιεμε κεξηθνχο θχθινπο, πνπ πνηέ άιινηε δελ ηνλ δηαλνήζεθαλ. ινη καο ζην θξεζθχγεην είκαζηε βαζηά ζπγθινληζκέλνη. 
H αηηία γηα ην κίζνο ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ είλαη θαηαλνεηή, αθφκε θη αλζξψπηλε θάκπνζεο θνξέο, αιιά είλαη απαξάδεθηε. 
Οη Υξηζηηαλνί πξνζάπηνπλ ζηνπο Δβξαίνπο ηελ θαηεγνξία φηη κπξνζηά ζηνπο Γεξκαλνχο ιχλεηαη ε γιψζζα ηνπο, πξνδίδνπλ 
ηνπο πξνζηάηεο ηνπο θαη πνιινί Υξηζηηαλνί, εμαηηίαο ηνπο, πθίζηαληαη ηε κνίξα θαη ηα βάζαλα ηφζσλ θαη ηφζσλ δηθψλ καο. 

Πάλσ ζ' απηφ, ινγηθά αλαξσηηέηαη θαλείο: γηαηί, ινηπφλ, γίλεηαη απηφο ν αηέιεησηνο θη νδπλεξφο πφιεκνο; Μαο ιέλε 
ζπλέρεηα φηη πνιεκάκε φινη καδί γηα ηε ιεπηεξηά, γηα ηελ αιήζεηα θαη ην δίθην. Αλ ν δηαρσξηζκφο εθδειψλεηαη πηα ζην 
απνθνξχθσκα ηεο κάρεο, ν Δβξαίνο δε ζα βγεη άξαγε, αθφκα κηα θνξά, θαηψηεξνο απφ έλαλ άιινλ; Θεέ κνπ! Ση ζιηβεξφ 
πνπ είλαη λα παξαδέρεζαη ην παιηφ ξεηφ: "Ζ θαθή πξάμε ελφο Υξηζηηαλνχ θνξηψλεηαη ζηνλ ίδην· ε θαθή πξάμε ελφο 
Δβξαίνπ θνξηψλεηαη ζ' φινπο ηνπο Δβξαίνπο". 

Ο Νηνχζζει, ν γηαηξφο πνχ κνηξάζηεθε καδί κνπ ηελ θακαξνχια, έρεη λα καο πεη έλα ζσξφ πξάγκαηα γηα ηνλ έμσ θφζκν, 
ηψξα πηα πνχ πάςακε λ' αλήθνπκε ζ' απηφλ. Οη ηζηνξίεο ηνπ είλαη ζιηβεξέο. Πνιινί θίινη εμαθαλίζηεθαλ. Ζ ηχρε ηνπο καο 

ηξνκάδεη. Κάζε βξαδηά ρηελίδνπλ ηελ πφιε ηα ζηξαηησηηθά απηνθίλεηα κε ηνπο πξάζηλνπο κνπζακάδεο. Οη Γεξκαλνί 
ρηππνχλ φιεο ηηο πφξηεο θαη ςάρλνπλ γηα Δβξαίνπο. Αλ βξνπλ Δβξαίνπο, θνξηψλνπλ ζηα θακηφληα νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. 
ζνη δελ θξχβνληαη ππνγξάθνπλ ηελ θαηαδίθε ηνπο. Οη Γεξκαλνί ην θάλνπλ απηφ ζπζηεκαηηθά κε ηε ιίζηα ζην ρέξη, 
ρηππψληαο εθείλε ηελ πφξηα πνχ ζα βξνπλ λα ηνπο πεξηκέλεη πινχζηα ιεία. 'Αιινηε πάιη, νη δπζηπρηζκέλνη πιεξψλνπλ 
ιχηξα γηα θάζε θεθάιη. Σν πξάγκα είλαη ηξαγηθφ. Σν βξάδπ βιέπσ λα πεξλάλε ζπρλά απηέο νη ιηηαλείεο ησλ αζζελψλ κε ηα 
παηδηά ηνπο λα θιαίλε, λα ζέξλνληαη θάησ απ' ηηο δηαηαγέο κεξηθψλ θηελαλζξψπσλ, πνπ ηνπο ρηππνχλ κε ην καζηίγην θαη 
ηνπο βαζαλίδνπλ, ψζπνπ λα πέζνπλ θάησ. Γε ιππνχληαη θαλέλα, νχηε ηνπο γέξνπο, νχηε ηα κσξά, νχηε ηηο έγθπεο γπλαίθεο, 
νχηε ηνπο αξξψζηνπο. ινη είλαη θαηάιιεινη γηα ην ηαμίδη πξνο ην ζάλαην. 

Ση σξαία πνπ είκαζηε εδψ, ζηε ζηγνπξηά θαη ηελ εζπρία! 

Θα κπνξνχζακε λα θιείζνπκε ηα κάηηα κπξνζηά ζ' απηή ηελ εμαζιίσζε, αιιά ππάξρνπλ απηνί πνπ καο ήηαλ αγαπεηνί, πνπ 
θνβφκαζηε γη' απηνχο ην ρεηξφηεξν, ρσξίο λα κπνξνχκε λα ηνπο βνεζήζνπκε. 

ην δεζηφ κνπ θξεβάηη ληψζσ έλα ηίπνηα, φηαλ ζθέθηνκαη ηηο πην αγαπεηέο κνπ θίιεο, πνπ αξπάρηεθαλ άγξηα θαη ξίρηεθαλ ζ' 
απηή ηελ θφιαζε. Σξφκνο κε θπξηεχεη ζηελ ηδέα πσο νη άλζξσπνη, νη ηφζνη αγαπεηνί κνπ, είλαη παξαδνκέλνη απηή ηε ζηηγκή 
ζηα ρέξηα ησλ πην αλειέεησλ δεκίσλ ηνπ θφζκνπ. Μφλν θαη κφλν γηαηί είλαη Δβξαίνη.  

Γηθή ζνπ, ΑΝΝΑ (Γηαζθεπή απφ Σν Ζκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ) 
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3. Φχιιν Δξγαζέαο 

ΔΓΧ 

1. Δίκαη..... 

2. Γελλήζεθα ζη.. 

απφ κηα .......... 

(εζληθφηεηα) νηθνγέλεηα 

3. Μεγάισζα ζη........... 

4. Φνηηψ ζην..... 

θαη καζαίλσ.................. 

5. Μνπ αξέζεη............ 

6.Νηψζσ........ 

7. Δμαηηίαο ηνπ/ηεο .................................... 

γιίησζα απφ................. 

8. Νηψζσ ηπρεξφο/ήεπεηδή............. 

9. Φνβάκαη…. 

10. Λππάκαη… 

11.Υαίξνκαη γηαηί… 

12. Θπκψλσ γηαηί… 

13.Δγψ θαη νη Άιινη… 

14. Νηψζσ θνληά ζηνπο Άιινπο  

φηαλ…. 

 

Ζ ΑΝΝΑ 

1. Δίλαη..... 

2. Γελλήζεθε ζη.. 

απφ κηα .......... 

(εζληθφηεηα) νηθνγέλεηα 

3. Μεγάισζε  ζη............... 

4. Φνίηεζε ζην..... 

θαη έκαζε.................. 

5. Σεο άξεζε.................. 

6. Έλησζε.......... 

7. Δμαηηίαο ηνπ/ηεο.................................... 

γιίησζα απφ................. 

8. Έλησζε ηπρεξή επεηδή............. 

9. Φνβήζεθε… 

10. Λππήζεθε… 

11. Υάξεθε γηαηί… 

12. Θχκσζε γηαηί… 

13. Ζ Άλλα θαη νη Άιινη… 

14.Έλησζε θνληά ζηνπο Άιινπο  

φηαλ… 
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ΑΑΗΗΘΘΟΟΤΤΑΑ  77::  ΑΑΗΗΘΘΟΟΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΖΖΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΚΚΖΖ  44ννππ  ΓΓΔΔΛΛ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΑΑ  

Βησκαηηθφ Δξγαζηήξην 

ΤΝΔΓΡΗΑ:Α9 

16:30 - 18:00 
 

Γεκηνπξγέα ζρεδέσλ κΪζεζεο κε ην ινγηζκηθφ ―Learning Designer‖ 

Creation of Learning Designs with the web-based tool ―Learning Designer‖ 

ΔιΫλε Σπρφια, Καζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο, Γηεχζπλζε Α‘/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο, 
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Abstract:  

Nowadays, as technology is constantly evolving, education could neither be less affected by the rapid reforms nor keep up with data 

requirements. The challenge in education is no longer the transfer of knowledge but the design of the environment, tools and activities for 

learners to construct their own knowledge. In order to positively influence educational practice, it is imperative for teachers to recognize their 

role as "learning designers" and to establish it as learning-design researchers in their daily work, creating learning opportunities that respond 

to real conditions. A new holistic approach incorporating innovative methodologies, tools and representations for the application of learning 

designs is presented through the "Learning Designer" software and provides guidance for the creation of educational interventions and new 

learning resources. 

Key words:Lesson plans, innovative teaching methodologies, learning designer. 

Πεξέιεςε: 

ηελ ζεκεξηλή επνρή, φπνπ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζπλερψο, δελ ζα κπνξνχζε ε εθπαίδεπζε λα κελ επεξεαζηεί απφ ηηο ξαγδαίεο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ θαη λα ζπκβαδίζεη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ.  Ζ πξφθιεζε ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη πιένλ ε 

κεηάδνζε ηεο γλψζεο αιιά ν ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθείλσλ γηα ηνπο καζεηέο ψζηε ν η 

ίδηνη λα δνκνχλ ηελ γλψζε. Γηα λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί λα 

αλαγλσξίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο «ζρεδηαζηέο κάζεζεο» θαη λα ηνλ ζεκειηψζνπλ σο εξεπλεηέο ζρεδηαζκνχ ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο  

εξγαζίαο ηνπο, δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο κάζεζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Μηα λέα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

ελζσκαηψλεη θαηλνηφκεο κεζνδνινγίεο, εξγαιεία θαη αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ εθκάζεζε ζρεδηαζκνχ καζεκάησλ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ  

ην ινγηζκηθφ ― LearningDesigner‖  θαη παξέρεη νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη λέσλ πφξσλ κάζεζεο.   

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: ρέδηα καζήκαηνο, θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, εξγαιεία ζρεδηαζκνχ κάζεζεο.  

Δηζαγσγά 

Σν ινγηζκηθφ ―Learning Designer‖ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην London Knowledge Lab - Institute of Education 2013-2016, κία 
κνλαδηθή ζπλεξγαζία δχν ζπνπδαίσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αγγιίαο -  ην UCL Institute of Education θαη 
ηνBirkbeckπάλσ ζηνλ ξφιν ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ γλψζε θαη ηελ παηδεία 
γεληθφηεξα. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ απνηειεί κηα πξψηκε θπθινθνξία ελφο ζπλφινπ εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ εθκάζεζεο 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα http://learningdesigner.org/index.php αλαθέξεηαη φηη κφλν έλα κέξνο ηεο πξνβιεπφκελεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκφδεηαη επί ηνπ παξφληνο. Δληνχηνηο, απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζηα ρέξηα 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαηαλνκή  ζρεδίσλ κάζεζεο (π.ρ. ζρέδηα καζήκαηνο) ππνζηεξίδνληαο 
επηπιένλ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο.  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε γλσξηκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ ― Learning 
Designer‖ θαη ε επεμεξγαζία ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ σο πξνο ηελ δεκηνπξγία ζρεδίσλ καζεκάησλ ζε πην αλαβαζκηζκέλε 
κνξθή. Απηή ε αλαβάζκηζε πεξηιακβάλεη ηα θχξηα ζηνηρεία ελφο ζρεδίνπ κάζεζεο κε ηελ επηπιένλ δπλαηφηεηα άκεζεο 
ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο απνζήθεπζεο θαη δηακνηξαζκνχ ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, κέζσ 
κηαο βηβιηνζήθεο καζεζηαθήο ζρεδίαζεο πνπ παξέρεηαη. Πξφθεηηαη γηα έλα δηαδξαζηηθφ εξγαζηήξη πνπ ζα δψζεη ζηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο (εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο) ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο 

ηξέρνπζεο ηάζεηο ζηελ εθκάζεζε ζρεδηαζκνχ κάζεζεο, ηηο ηερληθέο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηα εξγαιεία. πλεξγαδφκελνη 
ζε κηθξέο νκάδεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξα ζρέδηα κάζεζεο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά 
ηνπο θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη ηδέεο ζρεηηθά κε απηά θαη ηαπηφρξνλα λα αμηνινγήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεη έλα ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, κέζα ζην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη θαη λα νξγαλψζεη κηα ζεηξά απφ δηδαθηηθέο, καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα βνεζήζεη ην καζεηή λα 
απνθηήζεη  ηηο απαξαίηεηεο εκπεηξίεο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ  ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κάζεζεο. 

Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε «Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνχ» βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ηα παηδηά έρνπλ δηαθνξνπνηεκέλεο 
καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηξφπνπο απφθηεζεο ηεο κάζεζεο θαη φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνηνχληαη πάξα πνιχ κε 
ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. ηελ επνρή ηεο ακθίζεκεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 
ππάξρεη ε αλάγθε ηα παηδηά λα θαηαλννχλ ηελ πνηθηιία ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, ησλ κέζσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ θαη λα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα παξαπάλσ ζε πνιπηξνπηθά πεξηβάιινληα δεκηνπξγίαο λνήκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πξνθνξηθνχο, γξαπηνχο, νπηηθνχο, ερεηηθνχο, ζσκαηηθνχο, ρσξναληηιεπηηθνχο θαη απηηθνχο ηξφπνπο. 

Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε «Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνχ» πξνάγεη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε ηξία 
επίπεδα, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί: 

 

ράκα 1. Σα ηξέα επέπεδα ηεο καζεζηαθάο δηαδηθαζέαο 

Αλαιχνληαο ην ζρήκα 1, παξαηεξνχκε φηη ζηελ θαξδηά ηεο κάζεζεο βξίζθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιέγνληαη, 

ζρεδηάδνληαη θαη βηψλνληαη νη καζεζηαθέο επηινγέο θαη ν νπνίνο έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηελ επίδνζε  ηνπ καζεηή 
(Παηδαγσγηθή). 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ απνηειεί ην Μαζεζηαθφ Πιαίζην (Learning Framework) κέζα ζην νπνίν επηηειείηαη ε ηεθκεξίσζε 
ησλ επηινγψλ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ γηα έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο .  

Σέινο, ε Δθπαίδεπζε αληηπξνζσπεχεη ηνλ ρψξν φπνπ δηαηππψλνληαη νη ζηφρνη θαη νη πξνζδνθίεο ηεο ‗Μαζεζηαθήο 
Κνηλφηεηαο‘ (Learning Community). 

1.1 Πεξηγξαθή ππνελνηήησλ – Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε 

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα, εχθνια βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην καζήκαηνο. 
Αξρηθά, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ ν θχξηνο ζηφρνο θαη ηα πξνζδνθφκελα απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο, 
επηηξέπνληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (outcomes), ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom (1956). πσο είλαη γλσζηφ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη  δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηνκείο: 

1. ηνλ γλσζηηθφ (cognitive), πνπ αθνξά ηηο δηεξγαζίεο ηεο γλψζεο 
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2. ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ (affective), πνπ αθνξά ηηο ζηΪζεηο (attitudes) θαη 

3. ηνλ ςπρνθηλεηηθφ (psychomotor), πνπ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο (skills). 

 

ράκα 2: Σαμηλνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom (1956) 

χκθσλα κε ην ζρήκα 2, ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, αθππλίδεηαη ε πξνππάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζε έλα ζέκα, 
γίλεηαη εξκελεία ησλ πξνβιεκάησλ, αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο γλψζεο απφ ην ζρνιείν ζε άιινπο ρψξνπο, πξαγκαηνπνηείηαη 
αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά θαη θαηαζθεπή λέαο δνκήο απφ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη ηέινο, 
επηηειείηαη ε δηαηχπσζε αμηνινγηθψλ θξίζεσλ κε επηρεηξήκαηα απφ ηνλ καζεηή. 

Μεηά απφ θάπνηεο αιιαγέο πνπ επηηειέζηεθαλ ην 2000 ζην πξψην κνληέιν απφ ηνλ πξψελ καζεηή ηνπ Bloom,  Lorin 
Anderson, θαη ηνλ David Krathwohl, νη ζηφρνη πιένλ, (κε βάζε ηε λέα «αλαζεσξεκέλε» ηαμηλνκία δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 
θαηά Bloom), γηα ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα,  εθθξάδνληαη κε ηε κνξθή ξεκάησλ (Anderson and Krathwohl, 2001). 

ηελ θνξπθή ηεο λέαο ππξακίδαο ινηπφλ, εγθαηαζηάζεθε ην ξήκα δεκηνπξγψ (creating) πνπαληηθαηέζηεζε  ηελ αμηνιφγεζε 
(evaluation), φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.Παξφια απηά,  ε ηαμηλνκία ηνπ Bloom  παξακέλεη ην ίδην επίθαηξε ζηα 
εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα . 

 

ράκα 3.  ΑλαζεσξεκΫλε ηαμηλνκέα δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom, ν εθπαηδεπηηθφο, κε ηελ βνήζεηα κηαο αλαπηπζζφκελεο 
ιίζηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ινγηζκηθφ, θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο πνπ ζέιεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη νη 
νπνίνη αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 Μάζεζε κέζσ αλάγλσζεο, νπηηθνχ ή αθνπζηηθνχ πιηθνχ (Read, Watch, Listen) 

 Μάζεζε κέζσ ζπδήηεζεο (Discuss) 

 Μάζεζε κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο (Practice) 

 Μάζεζε κέζσ έξεπλαο (Investigate) 

 Μάζεζε κέζσ ζπλεξγαζίαο (Collaborate) 
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 Μάζεζε κέζσ παξαγσγήο θαη δεκηνπξγίαο (Produce) 

Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο νξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη επηιέγεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο παξαπάλσ 
ηνκείο ψζηε λα εθπιεξψλεηαη ην αλακελφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Ο ηχπνο κάζεζεο πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ππνδεηθλχεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην είδνο ηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα ήηαλ θαηαιιειφηεξν γηα ρξήζε ζην κάζεκα, 

ελζσκαηψλνληαο έηζη θαη ηελ ηερλνινγία. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα wikis ή θνηλφρξεζηα έγγξαθα ζα εμππεξεηνχζαλ 
θαιχηεξα ηε κάζεζε κέζσ ζπλεξγαζίαο ή παξαγσγήο θαη δεκηνπξγίαο.      

Eπίζεο, ν δεκηνπξγφο πξνζδηνξίδεη ην ζέκα, ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη θαη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ κάζεζεο. Ζ ρξνληθή απηή δηάξθεηα ηεο κάζεζεο  δηαθνξνπνηείηαη ζηελ πνξεία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηειηθά 
δηακνξθψλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ απφ ην ίδην ην ινγηζκηθφ. Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηελ 
πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ κε ηηο πξνζδνθψκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ. ε θάζε 
βήκα ζρεδηαζκνχ δίλεηαη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα λα ελζσκαησζνχλ θαη άιινη πφξνη κάζεζεο, φπσο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο 
απεπζείαο απφ ην δηαδίθηπν, βίληεν, απνζεθεπκέλα έγγξαθα (doc, pdf, ppp, θ.ι.π.). Δίλαη επηηαθηηθφ επίζεο, λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε δηάξθεηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αθφκε θη αλ απηή νινθιεξψλεηαη ζην ζπίηη ή ζην 
δηαδίθηπν, ελψ φζν δνπιεχεη ζ‘  απηφ ην πεξηβάιινλ, ηφζν πην πνιχ βνήζεηα ηνπ πξνζθέξεηαη κε πεξηζζφηεξεο επηινγέο.  

2. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

2.1 Γεκηνπξγία ζρεδίσλ κάζεζεο  

πσο πξναλαθέξζεθε, ην δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ―Learning Designer‖ εκθαλίδεηαη σο κηα αθνινπζία δηδαθηηθψλ θαη 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, (Teaching - Learning Activities - TLAs)  παξφκνην κε έλα ζρέδην καζήκαηνο. ηελ πξψηε 
«θφξκα» ηνπ ζρεδίνπ, αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηελ νκάδα θαη απφ έλα αλαπηπζζφκελν 
κελνχ επηιέγεηαη ην είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηζπκεί λα εθαξκφζεη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 
καζεηψλ (π.ρ. αλάγλσζε, ζπλεξγαζία, έξεπλα, θιπ).  Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί επίζεο λα θαζνξίζεη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο  
γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, δειαδή αλ ε κάζεζε ζα είλαη αηνκηθή, γηα κηα κηθξή νκάδα ή γηα φιε ηελ ηάμε. Μπνξεί αθφκε λα 
θαζνξηζηεί αλ ν δάζθαινο ζα είλαη παξψλ ή φρη ζε θάζε ηχπν δξαζηεξηφηεηαο, επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ζηηο 
επηινγέο πνπ ππάξρνπλ. 

Κάζε TLA κπνξεί λα εκπεξηέρεη απεξηφξηζην αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ θαη φιεο απηέο λα απνηεινχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

κηαο δηδαθηηθήο ψξαο ή κέξνπο κηαο εξγαζίαο (project). 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ απφ ηελ ππνθαηλφκελε θαζεγήηξηα 
αγγιηθψλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε κε αθνξκή ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) κε ζέκα «Πφζν πγηεηλέο 
είλαη νη ζπλήζεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ» παξνπζηάδεηαη ζην link https://v.gd/FKlZeQ θαη αθνξά ζηελ 
δηαηξνθή ηνπο κέζα ζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ζην πξσηλφ θαη δεθαηηαλφ. Ζ πινπνίεζε έγηλε κε ηνπο καζεηέο ηεο Δ΄ηάμεο 
ζην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ, γη‘ απηφ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη 2 γιψζζεο (ειιεληθή-αγγιηθή), αλάινγα κε ηελ 
δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο γισζζηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

Δλζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα ζρέδηα κάζεζεο 

Παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ησλ δηδαθηηθψλ - καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (TLAs) επηηξέπεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ε 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηε δπλαηφηεηα επηζχλαςεο θαη απνζήθεπζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γηα κειινληηθή 
ρξήζε, πξφζβαζεο ζε πιηθφ ειεθηξνληθήο κνξθήο (ηζηνζειίδεο, ειεχζεξα ινγηζκηθά, πιαηθφξκεο, θ.ι.π.) ή αθφκε θαη ζε 
απνζεθεπκέλα έγγξαθα θαη παξνπζηάζεηο, ηα νπνία ζεσξνχληαη ζρεηηθά κε ην ζέκα, ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ πνξεία 
ηεο δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα παξνπζίαζε απφ ην ινγηζκηθφ ―SlideShare‖ ζα κπνξνχζε λα επηζπλαθζεί ζηελ 
επηινγή Read, Watch, Listen - Μάζεζε κέζσ αλάγλσζεο, νπηηθνχ ή αθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη λα εκπινπηίζεη ην δηδαθηηθφ 
πιηθφ. 

2.2 Αλάιπζε ηεο κάζεζεο 

Ο ζρεδηαζκφο κάζεζεο, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην εξγαιείν― Learning Designer‖, πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζηηο ήδε ζρεδηαζκέλεο δηδαθηηθέο – καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο - TLAs θαη λα 
απνθαζίζεη εάλ ην ζρέδηφ ηνπ ππνζηεξίδεη ηνλ ηχπν ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο πνπ αξρηθά είρε θαζνξηζηεί απφ ηνλ ίδην. 
Οπφηε, κπνξεί εχθνια λα θάλεη πξνζαξκνγέο κε κεξηθά κφλν θιηθ π.ρ. λα αιιάμεη ηνλ ηχπν ηεο κάζεζεο θαη ηελ πεξηγξαθή 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο, λα αιιάμεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο, λα 
πξνζζέζεη έλα δηαθνξεηηθφ πφξν, - νπηηθφ ή αθνπζηηθφ - ή αθφκα θαη λα κεηαθηλήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζε κηα δηαθνξεηηθή 
ζέζε κέζα ζην ζρέδην κάζεζεο. Κάηη πνιχ ζεκαληηθφ αθφκε, είλαη φηη δίλεη ζε θάζε δεκηνπξγφ αλαηξνθνδφηεζε κε ηε 
κνξθή ελφο γξαθήκαηνο-πίηαο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηα δεδνκέλα ζηνηρεία θαη απεηθνλίδεη ηε δνκή ηεο 

ζπλνιηθήο καζεζηαθήο εκπεηξίαο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί. Αθνχ έρεη πξνθαζνξηζηεί ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα θάζε καζεζηαθή 
εκπεηξία, είλαη εχθνιν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηζεκάλεη κε κηα καηηά ζην γξάθεκα, εάλ ην νινθιεξσκέλν ζρέδην 
αληηπξνζσπεχεη ην είδνο ηεο ζπλνιηθήο, καζεζηαθήο εκπεηξίαο  πνπ έρεη σο ζηφρν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα.  

2.3 Γηακνηξαζκφο ησλ δηδαθηηθψλ - καζεζηαθψλ ζρεδίσλ 

ηαλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα καζεζηαθά ζρέδηα κε ην ινγηζκηθφ ― Learning Designer‖  κπνξνχλ απηά λα απνζεθεπηνχλ θαη 
λα θνξησζνχλ ζε κηα βηβιηνζήθε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ίδην ην ινγηζκηθφ θαη εκπινπηίδεηαη  απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο 
ησλ ζρεδίσλ κάζεζεο, θαζψο απνζεθεχνληαη απηφκαηα. Δθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ λα αλαδεηήζεη θάπνην ζρέδην απφ έλαλ θαηάινγν κε πθηζηάκελα ζρέδηα θαη λα ην πξνζαξκφζεη θάλνληαο 

κεξηθέο κφλν αιιαγέο, ψζηε λα ηαηξηάδεη ζην δηθφ ηνπ δηδαθηηθφ πιαίζην. Ζ βηβιηνζήθε ηεο καζεζηαθήο ζρεδίαζεο επηηξέπεη 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κνηξαζηνχλ ηηο θαιχηεξεο ηδέεο ηνπο κε άιινπο δεκηνπξγνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπληειείηαη ε 
νηθνδφκεζε κηαο θνηλφηεηαο γλψζεο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή. Έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ είλαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ ζπλδέζκνπ (URL) πνπ νδεγεί ζην ζρέδην, ζε ηζηνζειίδεο, 
blogs ή άιια θνηλφρξεζηα ινγηζκηθά. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα ζρέδηα κάζεζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 
ελφο ζρνιείνπ, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ κε άιια ζρνιεία ή ζπλαδέιθνπο. 

Δπηπιένλ, ζηελ θαξηέια Browser, θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη κε κεγαιχηεξε επθνιία δηάθνξα ζρέδηα εθκάζεζεο, 
επηιέγνληαο ηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα πνπ αλήθνπλ, ψζηε ν αξηζκφο ησλ ζρεδίσλ λα θηιηξάξεηαη θαη 

ε πξφζβαζε λα γίλεηαη πην άκεζε. 

3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Σν ινγηζκηθφ ―Learning Designer‖  εκθαλψο απνηειεί έλα ηζρπξφ φπιν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζνλ αθνξά ζηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ελφο καζήκαηνο. Θέηεη ηα ζεκέιηα ηεο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο ζηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 

θαη απινπνηεί ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ 
δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ νξγαλσκέλε γλψζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ 
απνηειεζκάησλ κάζεζεο.  

Έρεη σο απψηεξν ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ θαζεγεηή λα δηαπηζηψζεη πψο κηα ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε κπνξεί 
λα ελζσκαησζεί επηηπρψο ζηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη κε ηελ επειημία πνπ 
δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ, ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα αιιάδεη ην είδνο ή ηε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη κηα πην νινθιεξσκέλε γλψζε.  

Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο θαη επεμεξγαζίαο ζρεδίσλ κάζεζεο κέζα απφ κηα ζπιινγή απφ 

παηδαγσγηθά πξφηππα-δείγκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα επαλαζρεδηαζηνχλ  γηα ηελ πξαθηηθή κηαο δηδαζθαιίαο ή λα 
δεκηνπξγεζνχλ λέα ζρέδηα, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο λα κνηξάδνληαη ηηο θαιέο ηδέεο δηδαζθαιίαο 
ηνπο έρνληαο πξφζβαζε ζε κηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δεκηνπξγψλ ζρεδίσλ κάζεζεο. 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ινηπφλ, είλαη φηη ην ινγηζκηθφ ―Learning Designer‖   παξνπζηάδεη πξφηππα παηδαγσγηθψλ ζρεδίσλ 
κάζεζεο ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πεξηγξάςεη ηε δηθή ηνπ δηδαθηηθή ηδέα γηα κηα ζπλεδξία (π.ρ. πξνεηνηκαζία 
καζεηψλ, δξαζηεξηφηεηεο καζήκαηνο θαη εξγαζία ζην ζπίηη), έρνληαο έηνηκα φια εθείλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ 
δηακνξθψλνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ καζήκαηνο. 

4. ΠΡΟΣΑΔΗ 

Χο ζπλέρηζε ηεο επνηθνδνκεηηθήο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ  ―Learning Designer‖ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο 
βηβιηνζήθεο ζρεδίσλ κάζεζεο  απνθιεηζηηθά απφ δεκηνπξγνχο - εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα θαη ε απνζήθεπζή ηνπο ζε έλα 
απνζεθεπηηθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν φπνπ φινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε. Θα κπνξνχζε λα 
γίλεη δηακνηξαζκφο ηεο γλψζεο θαη αμηνπνίεζή ηεο ελδνζρνιηθά κέζα απφ ηελ ελδν-επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε 

ζρνιείνπ ή θαη ζε πην δηεπξπκέλα πιαίζηα βησκαηηθψλ ζεκηλαξίσλ. 
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ΠαξΪξηεκα 

Δξγαζέεο γηα ηελ κηθξνδηδαζθαιέα – Γηεπθξηλέζεηο γηα ηελ ρξάζε ηνπ «learning designer» 

 

Μπείηε ζηελ ηζηνζειίδα www.learningdesigner.org 

Παηήζηε Register γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ ινγαξηαζκφ κε ην e-mail ζαο θαη έλαλ θσδηθφ. Μεηά ηελ εγγξαθή ζαο 

κπαίλεηε ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη θάλεηε log in κε ηα ζηνηρεία ζαο. 

Αξρηθά, παηήζηε Browser θαη πεξηεγεζείηε ζηα ήδε ππάξρνληα ζρέδηα κάζεζεο γηα λα εμνηθεησζείηε κε ηελ κνξθή ηνπο, 
επηιέγνληαο κηα απφ ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα, ζπλεξγαζηείηε κε ηελ νκάδα ζαο θαη βξείηε ην 
ζέκα γηα ην ζρέδην κάζεζεο πνπ εζείο ζα δεκηνπξγήζεηε (5 ιεπηά). 

Δπηιέμηε Designer γηα λα μεθηλήζεηε ηελ δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο. πκπιεξψζηε ην φλνκα ηεο ελφηεηαο, ην 
ζέκα πνπ επηιέμαηε, ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηνλ ρξφλν πνπ πηζηεχεηε φηη ζα δηαξθέζεη ε φιε δηαδηθαζία. 
Με μερλάηε φηη ν ρξφλνο απηφο κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθεηε ζηελ 
δηδαζθαιία ζαο. Γξάςηε επίζεο θαη κηα πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο. 

Οη ζηφρνη ηεο κάζεζεο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε, βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 
(outcomes), ηα νπνία αλαθέξνληαη πάληα ζε ζρέζε κε ηελ ηαμηλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom. 

ηελ πξψηε TLA (δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα), γξάςηε ηνλ ηίηιν ηεο θαη επηιέμηε απφ ην αλαπηπζζφκελν 
κελνχ ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ επηζπκείηε λα εθαξκφζεηε ζην πξψην βήκα. πκπιεξψζηε ηε ρξνληθή δηάξθεηα 
απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ – αλ φιε ε ηάμε δνπιέςεη καδί (1) ή ηνλ αξηζκφ ησλ 
νκάδσλ, αλ ζέιεηε ε ηάμε λα ρσξηζηεί ζε νκάδεο- θαη ηελ παξνπζία ή φρη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
δξαζηεξηφηεηα. Αλ ζέιεηε λα εηζάγεηε πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν, βίληεν, παηήζηε ην +  γηα λα ην εηζάγεηε. 

Γηα θάζε λέα δξαζηεξηφηεηα ζηελ ίδηα θαξηέια, παηήζηε θάησ αξηζηεξά +Add Learning Typeζπκπιεξψλνληαο πάιη ηα 

αλάινγα ζηνηρεία. 

 

Δπεμάγεζε: ε θάζε TLA θαξηέια επηιέγεηε φζεο δξαζηεξηφηεηεο επηζπκείηε γηα λα νινθιεξψζεηε ηελ δηδαζθαιία ζαο. 
Πξνζζέζηε λέα TLA (+ AddTLA) φηαλ ζέιεηε λα αιιάμεηε πξνζαλαηνιηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ή λα μεθηλήζεηε 
λέν κάζεκα/ ελφηεηα. 

Πξηλ ηελ απνζάθεπζε, κπνξείηε λα παηήζεηε ―Export design to MS Word‖ ψζηε λα εθηππψζεηε ην ζρέδην ζε κνξθή 
εγγξάθνπ θαη λα ην έρεηε ζην αξρείν ζαο. 

Δπίζεο, κπνξείηε λα ην κνηξαζηείηε κε κηα ηζηνζειίδα ζαο ή έλα blog γηαηί ζαο δίλεη ηελ ζχληνκε URL γηα λα ηελ 

ελζσκαηψζεηε. (share) 

Πάληα λα παξαηεξείηε ην γξάθεκα-πίηα πνπ εκθαλίδεηαη πάλσ δεμηά, ψζηε λα θξίλεηε αλ ηα πνζνζηά ρξφλνπ πνπ 
αθηεξψλεηε ζε θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ζαο. 

 

Φχιια Γξαζηεξηνηάησλ 

 

1) Γεκηνπξγείζηε ηνπιάρηζηνλ 3 θαξηέιεο TLA κε ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ 

2) Δλζσκαηψζηε έλα βίληεν ή/θαη έλα αξρείν ην νπνίν κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε εθείλε ηε ζηηγκή θαη λα ην 
απνζεθεχζεηε ζηo dropbox, cloud, θιπ, ή λα βξείηε έλα έηνηκν ζην δηαδίθηπν.  

Θπκεζεέηε: Δπεηδή δελ ππνζηεξίδεηαη αθφκε ε ελζσκάησζε αξρείνπ ζην ζρέδην κάζεζεο, ε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε 
απνζήθεπζή ηνπ ζε έλα δηαδηθηπαθφ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη λα επηθνιιεζεί ε δ/λζε ηνπ αξρείνπ ζηηο 
ζεκεηψζεηο. (notes) ψζηε νη εθπαηδ/λνη λα έρνπλ πξφζβαζε ζ‘ απηφ κέζα απφ θάπνην Browser. 

3) Δμάγεηε ην ζρέδηφ ζαο σο MS Word θαη  απνζεθεχζεηε ην ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

4) Μνηξαζηείηε ηε ζχληνκε URL ηνπ ζρεδίνπ ζαο κε ηελ δ/λζε: padlet.com/papadopel44/synedriodrama, 
επηθνιιψληαο ηε ζηελ πάλσ κπάξα ηεο ζειίδαο google αλαδήηεζε. Κάληε δηπιφ θιηθ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 
πάλσ ζηνλ ηνίρν ηνπ padlet ή θάληε θιηθ ζην + θάησ δεμηά θαη ζην παξαζπξάθη πνπ αλνίγεη γξάςηε ην φλνκά 
ζαο. ηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαο ην     ζηα κηθξά εηθνλίδηα ηνπ παξαζχξνπ αλεβάδεηε ηελ ζχληνκε URL ή ην 

αξρείν πνπ έρεηε απνζεθεχζεη σο MS Word ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

5) Βξείηε έλα άιιν ζρέδην ζηνλ Browser, πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηά ζαο θαη δνθηκάζηε λα θάλεηε αιιαγέο 
ζην ήδε ππάξρνλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηνπο δηθνχο ζαο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Απνζεθεχζηε ην σο δηθφ ζαο 
πιένλ ζρέδην. 

6) Απφ ην padlet.com/papadopel44/synedriodrama κπνξείηε λα αμηνινγήζεηε ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο ηα ζρέδηα θαη 
λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε πάλσ ζε απηά, ιχλνληαο ηπρφλ απνξίεο. 
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«Ζ ελζσκΪησζε θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

δεηεκΪησλ ζηε Γηδαζθαιέα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο 

Σερλνινγέαο» 

"The integration of social, environmental and cultural issues into the 

teaching of science and technology" 

ΑζελΪ ΣεζηΫκπαζε, Δθπαηδεπηηθφο, Υεκηθφο Μεραληθφο, ΓΓΔ Πέιιαο,atestem@sch.gr 

Athina Testempassi, Teacher of Secondary Education, DDE Pellas,atestem@sch.gr 

Abstract: In this paper is presented a literature review of subjects related to Science and Technology Education. It focuses on curricula 

that propose the integration of social, environmental and cultural issues into the teaching of Science and Technology. There is a need to 

introduce such issues so that curricula become more attractive to pupils. It also presents the goals, teaching content at various levels of 

education, and evaluation of such programs. Finally, the findings of a qualitative survey conducted in the academic year 2010-2011 are 

presented concerning the perceptions of secondary school teachers about the integration of such programs into the existing curriculum. The 

tool used for data collection is the semi structured interviews and analysis of data was performed by the method of grounded theory. 

Key words: Science and Technology Education, Society 

Πεξέιεςε: ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο εζηηάδνληαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ  πνπ πξνηείλνπλ ηελ ελζσκάησζε θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ δεηεκάησλ ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο. Παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηέηνησλ 

δεηεκάησλ έηζη ψζηε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα γίλνπλ πην ειθπζηηθά γηα ηνπο καζεηέο, ε ζηνρνζεζία, ην πεξηερφκελν 

δηδαζθαιίαο ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζε  ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία  κηαο 

πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 θαη αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζην ππάξρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Σερλνινγία, Κνηλσλία, Πεξηβάιινλ  

Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ Πιαέζην 

1.Δηζαγσγά  

Αλ θαη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ έρεη θπξίαξρε ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, παξφια απηά θαίλεηαη φηη νη 
καζεηέο ζπλαληνχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ηφζν ζηε δεισηηθή φζν θαη ζηε δηαδηθαζηηθή γλψζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 
Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ έρεη πεξηνξηζκέλε ή ζπγθερπκέλε θαηαλφεζε ησλ γλσζηψλ λφκσλ 

ηεο Φπζηθήο, ζεσξηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, απνζπαζκαηηθέο ή ζηξεβιέο επηζηεκνινγηθέο θαη νληνινγηθέο αληηιήςεηο θαη γεληθά 
κηα δπζθνιία ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απφ ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία (Claxton, 1991; 
Fensham & Harlen, 1999; Hudson, 1999; Solomon, & Aikenhead, 1994). 
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Απηή ε αλεπάξθεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ ελλνηψλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη κεγάινο αξηζκφο ζπκππθλσκέλσλ ελλνηψλ δίλεηαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ν 
αλαγθαίνο ρξφλνο γηα ηελ αθνκνίσζε απηήο ηεο γλψζεο. Ζ γλψζε πνπ παξέρεηαη είλαη αξθεηά αθεξεκέλε θαη αζχλδεηε κε 
θαηλφκελα πνπ ζπλαληνχκε ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δπίζεο, ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε 
ζηελ εμέηαζε ησλ καζεηψλ παξά ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο (Bencze,2001). Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ηερλνινγηθή 
εθπαίδεπζε, φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απνθνηηνχλ ηερλνινγηθά αλαιθάβεηνη θαη ζπλεπψο αλεπαξθείο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλε θνηλσλία (van Eijck & Claxton, 2009). 

Δίλαη πξνθαλέο, επνκέλσο φηη ην status quo γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο πξέπεη λα 
αιιάμεη.  

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζ‘ φινλ ηνλ θφζκν, ελδηαθεξφκελνη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηφζν 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ φζν θαη ηεο Σερλνινγίαο, ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελφηεξε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 
πεδίσλ θαη λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ γλψζε ζηελ θαζεκεξηλή 
ηνπο δσή. Απαηηνχζαλ ινηπφλ απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα, γηα έλαλ πην 
«πξαθηηθφ πνιηηηζκφ» (Gardner, 1993).  

Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο άπνςεο πξνηείλνπλ ηελ ελζσκΪησζε θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

δεηεκΪησλ ζηε Γηδαζθαιέα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγέαο. 

2. ηφρνη ησλ πξνγξακκΪησλ Δπηζηάκεο – Σερλνινγέαο – Κνηλσλέαο  

Ο Bybee (1985b), γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο – Κνηλσλίαο αλαθέξεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο : 

 Απφθηεζε γλψζεσλ (γηα έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία) δίλνληαο έκθαζε ζε 

πξνζσπηθά δεηήκαηα, πνιηηηθά πξνβιήκαηα, ή πνιηηηζκηθά.  

 Αλάπηπμε ησλ καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ (δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο), γηα ηε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

 Αλάπηπμε ησλ αμηψλ θαη ησλ ηδεψλ (πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ Δπηζηήκεο, Σερλνινγίαο, θαη 

θνηλσλίαο) κέζσ ηεο κειέηεο ηνπηθψλ ζεκάησλ, ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη παγθφζκησλ δεηεκάησλ . 

Μηιψληαο ζε έλα πην πξαθηηθφ επίπεδν ε θαηεχζπλζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα 
αθφινπζα : 

 παξνπζίαζε ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε έλα πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. 

 έληαμε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, θαη αληηιήςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Σερλνινγία. 

 επέθηαζε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηεξεχλεζεο έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 δηαζαθήληζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο – 

Κνηλσλίαο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη ζηάδηα αλάπηπμεο.  

 πξνζδηνξηζκφο ησλ πην θαηάιιεισλ ζεκάησλ Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο – Κνηλσλίαο γηα ηελ ελζσκάησζε ζηα 

πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο – Κνηλσλίαο ζε ζρνιηθά ζπζηήκαηα.  

3. Πεξηερφκελν δηδαζθαιέαο ζεκΪησλ Δπηζηάκεο – Σερλνινγέαο - Κνηλσλέαο 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνηα ζέκαηα είλαη θαηάιιεια γηα κηα ηέηνηα δηδαζθαιία. Οη Hickmann, Patrick θαη 

Bybee (1987) πξνηείλνπλ ηελ απάληεζε ζηα αθφινπζα 5 εξσηήκαηα γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή ησλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο 
ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα. 

 ρεηίδεηαη ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο άκεζα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ; 

 Δίλαη ην πιηθφ θαηάιιειν γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή σξηκφηεηα ησλ καζεηψλ; 

 Δίλαη ην ζέκα ζεκαληηθφ ζηνλ ζεκεξηλφ θφζκν θαη είλαη πηζαλφ λα παξακείλεη ζεκαληηθφ γηα κηα ζεκαληηθή 

κεξίδα ησλ καζεηψλ θαη ζηε δσή ηνπο σο ελήιηθεο; 

 Μπνξνχλ νη καζεηέο λα εθαξκφζνπλ απηή ηε γλψζε θαη ζε άιια καζήκαηα εθηφο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ; 

 Δίλαη κηα πεξηνρή πνπ νη καζεηέο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ; 

Έλα άιιν ζέκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηέηνηα ζέκαηα ζε έλα ήδε ππεξθνξησκέλν πξφγξακκα 
ζπνπδψλ; 
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Ο Merryfield (1991), δηαζηαπξψλνληαο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο εθπαηδεπηηθψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Barman, Harshman,& 

Rusch, 1982; Bybee, 1984; Bybee &Bonnstetter, 1986; Bybee & Mau, 1986; Hickman,1982), θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (Alger 
& Harf, 1986;Anderson, 1979; Becker, 1979; Hanvey, 1976; Kniep, 1986, 1989; Muessig &Gilliom, 1981;Woyach & Remy, 
1989), θαη ηεο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο (Waks, 1987) πξνηείλεη κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ νιφθιεξν ηνλ 
πιαλήηε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ απηά ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ησλ 
Κνηλσληθψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο. Αλ θαη κεξηθά παγθφζκηα δεηήκαηα ηαηξηάδνπλ ηδηαίηεξα ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα φπσο 
ε απνςίισζε ησλ δαζψλ ζηε βηνινγία, ηα κέζα κεηαθνξάο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο Σερλνινγίαο θαη ην δηεζλέο εκπφξην ζε 
νηθνλνκηθά καζήκαηα, εληνχηνηο ππάξρεη θαη έλαο αξηζκφο ζεκάησλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεια γηα ηελ ελνπνηεκέλε 
κειέηε ζεκάησλ Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο – Κνηλσλίαο.  

Σέηνηα ζέκαηα κπνξεί λα είλαη : 

ΠεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα 

Παξαδείγκαηα παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ κπνξεί λα είλαη ηα εμήο:  

ρξήζε γεο / ππνβάζκηζε, απνςίισζε ησλ δαζψλ, ξχπαλζε ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ , ηνπ εδάθνπο, ην θαηλφκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ, ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ε θαηαζηξνθή ηνπ φδνληνο, ε φμηλε βξνρή, ηα θπηνθάξκαθα, ε δηάζεζε ησλ 
απνβιήησλ (ππξεληθψλ , ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ), ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε εμαθάληζε νξηζκέλσλ 
θπηψλ ή δψσλ, ε εμαγσγή ηνμηθψλ απνβιήησλ.  

ΘΫκαηα Τγεέαο θαη Πιεζπζκνχ  

Γχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηάζεηο ηνπ 20νχ αηψλα είλαη ε επηηαρπλφκελε αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο θαη ε απφηνκε αχμεζε 

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν απηέο ηάζεηο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ 
πιαλήηε, ε βειηησκέλε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο επνρήο καο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ηνλ ππνζηηηζκφ, ην AIDS, ηελ απνρέηεπζε / δηάζεζε ιπκάησλ, ην πφζηκν λεξφ, ηε θζνξίσζε ηνπ 
λεξνχ, ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ λεξνχ, ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ,  

ηε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ έξεπλα, ηα λαξθσηηθά, ηε γήξαλζε , ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηνλ έιεγρν ησλ 
γελλήζεσλ, θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία απφ νηθνδνκηθά πιηθά, φπσο ν ακίαληνο, νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ 
πξνγξακκαηηζκφ θ.ά. 

ΟηθνλνκηθΪ ζΫκαηα 

Σα νηθνλνκηθά δεηήκαηα είλαη ζεκαληηθά αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ αλζξψπνπ. Παξαδείγκαηα 
παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη 
ηνπο θπζηθνχο πφξνπο , ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε πφζηκν λεξφ, ε θηψρεηα θαη έιιεηςε ζηέγεο, ε αζηηθνπνίεζε, ην ρξένο, ε 
παξαγσγηθφηεηα, ε παγθφζκηα θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, νη επελδχζεηο, εκπφδηα ζην εκπφξην, Βνξξά-Νφηνπ νηθνλνκηθφ 

ράζκα, ηελ επξσπατθή νηθνλνκηθή έλσζε, δηεζλείο αγνξέο, λεναπνηθηνθξαηία, επηινγέο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 
ηερλνινγηθή έξεπλα, θαη ακθηζβεηήζηκεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο (κε ηελ πψιεζε ιεγκέλσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηηο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο).  

ΔλΫξγεηα 

Οη ηερλνινγίεο ηνπ 20νχ αηψλα απαηηνχλ ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο. Τπάξρεη κηα ζπλερήο αλαδήηεζε γηα αμηφπηζηεο, 
νηθνλνκηθά απνδνηηθέο πεγέο ελέξγεηαο πνπ δελ ππνβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ. 

Παξαδείγκαηα παγθφζκησλ ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: πεγέο ελέξγεηαο, ηηο βξαρππξφζεζκεο 
θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (μχινπ, άλζξαθα, πδξνγφλνπ, θπζηθνχ 
αεξίνπ, πεηξειαίνπ, ππξεληθήο ελέξγεηαο, ειηαθήο ελέξγεηαο, γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθψλ θπηψλ), ζχγθξηζε 

αλαλεψζηκσλ θαη κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ πγεία ησλ αηφκσλ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θαη ηα δίθηπα 
δηαλνκήο ηνπ.  

Άιια ζέκαηα κε ηα νπνία κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ νη καζεηέο θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 
Δπηζηεκψλ, ηεο Σερλνινγίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπνπδψλ είλαη νη κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο, ηξφθηκα θαη πείλα, 
ζηξαηησηηθά ζέκαηα (Merryfield, 1991).  

4. ηξαηεγηθΫο δηδαζθαιέαο ζεκΪησλ Δπηζηάκεο -Σερλνινγέαο - Κνηλσλέαο 

Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο Φπζηθψλ επηζηεκψλ ηείλνπλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε θαη ηελ 
παξνπζίαζε δηαιέμεσλ. Ζ δηδαζθαιία ζεκάησλ Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο – Κνηλσλίαο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, απαηηεί έλα 
επξχηεξν ξεπεξηφξην ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο φπσο ε απνθιίλνπζα ζθέςε, ε εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, ε καζεηνθεληξηθή 
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δηδαζθαιία, ηερληθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, νη πξνζνκνηψζεηο, δηαδηθαζίεο ιήςεηο απνθάζεσλ, αληηπαξαζέζεηο, 

ζπδεηήζεηο, θαη ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη άιισλ θνηλνηηθψλ πφξσλ (Aikenhead, 1988b Solomon, 1989, 
1993). 

Οη πξνζεγγίζεηο δηαδξαζηηθήο δηδαζθαιίαο ζεσξνχληαη ζπρλά σο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ δηδαζθαιία ζεκάησλ 
Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο – Κνηλσλίαο (Solomon, 1987, 1993). Απφ κηα εξεπλεηηθή εξγαζία ησλ Byrne θαη Johnstone (1988) 
πξνθχπηνπλ ηα εμήο : 

 ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν κάζεζεο ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ, πξνζνκνηψζεηο θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κπνξεί 

λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

 ζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ, νη ζηξαηεγηθέο πξνζνκνίσζεο, ηα παηρλίδηα ξφισλ, νη ζπδεηήζεηο 

θαη νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 
δηδαζθαιίαο.  

 Οη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο κπνξεί λα ηνλψζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

 ζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Δπηζηήκεο, ε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ κειεηψλ πεξίπησζεο κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε πξνζνκνηψζεηο, ε ζχλδεζε ηεο αθαδεκατθήο Δπηζηήκεο κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπ καζεηή θάλεη ηελ αθαδεκατθή Δπηζηήκε πην ελδηαθέξνπζα γηα πάλσ απφ ην 80% ησλ 
καζεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ην 8% πνπ βξίζθνπλ ηηο πξνζνκνηψζεηο κηθξήο ή αζήκαληεο ζεκαζίαο. 

O Rubba (1991), πξνηείλεη ην αθφινπζν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν γηα ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ Δπηζηήκεο - Σερλνινγίαο - 
Κνηλσλίαο. Έλα ζρέδην εξγαζίαο (project), πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηέηνησλ ζεκάησλ θαη ζα δίλεη πξνηάζεηο γηα 
δξάζε. Απηή ε πξνζέγγηζε απνηειείηαη απφ 4- 6 εβδνκαδηαίεο ελφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ είηε σο κέξνο ησλ 
καζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή κε ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ καζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Κνηλσληθψλ ζπνπδψλ ή 
αθφκα θαη σο ελνπνηεκέλν πεδίν. Μηα ηέηνηα δηδαθηηθή ελφηεηα κπνξεί λα μεθηλήζεη κε δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη 

καζεηέο εμεηάδνπλ ηε θχζε ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο θαη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ Δπηζηήκεο 
– Σερλνινγίαο – Κνηλσλίαο. ηε ζπλέρεηα θξίζηκα ζέκαηα κπνξνχλ λα ηαπηνπνηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ γηα λα 
πξνζδηνξίζνπλ ηη θάλεη απηά ηα ζέκαηα λα απνθαιχςνπλ έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηηο Φπζηθέο επηζηήκεο θαη ηηο θνηλσληθέο 
επηζηήκεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ εμέρνπζεο ζέζεηο αμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο. Μειέηεο 
πεξίπησζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δείμνπλ φηη ηέηνηα ζέκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κφλν κε ππεχζπλε δξάζε 
ησλ πνιηηψλ. 

Έηζη ινηπφλ έλα ζέκα πνπ είλαη νηθείν γηα ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο καζεηέο κπνξεί λα επηιεγεί απφ νιφθιεξε ηελ ηάμε (ή 
δηαθνξεηηθά ζέκαηα απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε). Μέζσ ηεο κειέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο νη 

καζεηέο καζαίλνπλ δεμηφηεηεο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη άιισλ ζεκάησλ. Μέζα απφ απηφ ην ζέκα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 
καζεηέο λα κειεηήζνπλ έλλνηεο Φπζηθψλ θαη Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ, λα κάζνπλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο κέζσ 
βηβιηνζεθψλ, λα απεπζχλνληαη ζε νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο, λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα 
αλαιχνπλ δεδνκέλα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο θνηλσληθήο έξεπλαο γηα λα θαηαζηξψζνπλ 
εξσηεκαηνιφγηα θαη λα ηα επεμεξγαζζνχλ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Οη καζεηέο θαηφπηλ αλαιχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο 
θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Επγίδνπλ ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο θάζε αλάιπζεο θαη πηνζεηψληαο κηα 
ζηάζε απνθαζίδνπλ γηα έλαλ ηξφπν δξάζεο. Σέινο νη καζεηέο απνθαζίδνπλ πνηεο δξάζεηο ζα ιάβνπλ σο κεκνλσκέλα άηνκα 
θαη σο κέιε κηαο νκάδαο θαη ηέινο ζα αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Μέζα απφ κηα ηέηνηα κειέηε ζε δηάθνξεο βαζκίδεο 
ηεο εθπαίδεπζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηδαρζνχλ πην απνηειεζκαηηθά έλλνηεο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

5. Αμηνιφγεζε πξνγξακκΪησλ  

χκθσλα κε ηνλ (Aikenhead, 1988) ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ έλα εθηεηακέλν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 
γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο δηδαζθαιίαο  

Δπηζηήκεο - Σερλνινγίαο - Κνηλσλίαο ζε καζεηέο ειηθίαο 8- 14 ρξνλψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα Iowa Chautauqua 
project (Yager, Blunck, Binadja, McComas and Penick, 1988).  

Ζ δηδαζθαιία ζεκάησλ Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο – Κνηλσλίαο θαίλεηαη λα έρεη κηα ζεκαληηθή επίπησζε ζηνπο καζεηέο κε 
ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Οη καζεηέο γίλνληαη πην ηθαλνί ζηελ εθαξκνγή ελλνηψλ ηεο Δπηζηήκεο ζε λέεο θαηαζηάζεηο (Varrella, 1992).  

 Οη καζεηέο είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα ζπζρεηίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, λα ελεξγνχλ αλεμάξηεηα, θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο»(Yager, Blunck et al., 1988,). 

 Οη ζηάζεηο σο πξνο ηα καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, σο πξνο ηελ αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ 

καζεκάησλ, θαζψο θαη σο πξνο ηηο ζηαδηνδξνκίεο Δπηζηήκεο ήηαλ πνιχ πην ζεηηθή (Banerjee θαη Yager, 1992).  

 Οη καζεηέο εκθαλίδνπλ πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά δεκηνπξγηθφηεηαο (Penick, 1992).  

 Γεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία ήηαλ δχν θνξέο θαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε ζε ηάμεηο 
Δπηζηήκεο- Σερλνινγίαο –Κνηλσλίαο (Binadja, 1992). 
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 Παξάιιεια ε απφθηεζε γλψζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ήηαλ ε ίδηα ή 

ζεκαληηθά θαιχηεξε γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ Δπηζηήκεο- Σερλνινγίαο –Κνηλσλίαο (Meyers, 1992). 

«Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή φπνπ νη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο απνηπγράλνπλ επεηδή νη 
καζεηέο μεθηλνχλ κε ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ζπιιέγνπλ δηθά ηνπο δεδνκέλα, ηα εθαξκφδνπλ ζηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηά, 

θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπο » (Binadja, 1992).  

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη απηή ε δηδαζθαιία κπνξεί λα θάλεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά  

 σο πξνο ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο – Κνηλσλίαο ,  

 σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαζψο  

 θαη σο πξνο ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  

ε ηέηνηεο ηάμεηο νη καζεηέο δείρλνπλ πςεινχ βαζκνχ ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ. 

Βέβαηα ε επλντθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ είλαη ε κηα πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο, ε αληίδξαζε φκσο ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαζεγεηψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ είλαη έλα ηειείσο άιιν δήηεκα. ε απηνχο επηθξαηεί ν θφβνο φηη ζηνπο καζεηέο ηνπο ζα 
ιείπνπλ γλψζεηο νπζηψδεηο σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ν ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη 
ζε ηέηνηα καζήκαηα ειαρηζηνπνηεί ηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο γηα ην παλεπηζηήκην (Aikenhead, 1988). 

Δξεπλεηηθά Γηαδηθαζέα 

Έξεπλα γηα ηηο αληηιάςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζε θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 
δεηεκάησλ ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο. 

1. θνπφο 

Ζ έξεπλα ζρεδηάζζεθε γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ηε ζρέζε Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 
ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011.  

2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην ππνεξψηεκα ηεο έξεπλαο : 

πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα Δπηζηήκεο – Σερλνινγίαο - Κνηλσλίαο. 

3. Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε  

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα απαληήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε αιιειεπηδξψληαο κε ηα άηνκα πνπ 
ζπκκεηείραλ. ηελ έξεπλά κνπ ρξεζηκνπνίεζα ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. 

4. Γηαδηθαζία αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

H αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο, ε νπνία αθνξά θπξίσο ζε εξεπλεηηθά δεηήκαηα ηα 
νπνία είλαη ζρεηηθά «αλεμεξεχλεηα» θαη ηα νπνία δηεξεπλψληαη δίρσο λα δηαηππψλνληαη εμαξρήο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο 
ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ λα ζπζρεηίδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα θαηλφκελα ή κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο (φπσο ζπλεζίδεηαη ζηηο 

πνζνηηθέο κεζφδνπο). 

4. Γείγκα 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ έμη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ ηα καζήκαηα Φπζηθψλ 
Δπηζηεκψλ θαη έμη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο ζην Γπκλάζην ή ζην Λχθεην. Σν ζεσξεηηθφ 
ππφβαζξφ ηνπο είλαη απφθνηηνη ζρνιψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ. Δπεηδή απηέο νη ζρνιέο 
πεξηιακβάλνπλ κεγάιν θάζκα εηδηθνηήησλ, επηιέρζεθαλ εθπαηδεπηηθνί απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο 
εηδηθφηεηεο. Δπέιεμα απηέο ηηο εηδηθφηεηεο ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο ηνπο κε 
ηελ παξνχζα έξεπλα. 

5. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο : 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δελ είλαη γεληθεχζηκα ιφγσ ηνπ κηθξνχ θαη κε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ 
πνπ επηιέρζεθαλ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο, αθνξά εθπαηδεπηηθνχο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο, δελ ππάξρεη επξχ ειηθηαθφ 
εχξνο ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ εθηεηακέλεο γεληθεχζεηο. 

ΑπνηειΫζκαηα  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλεμάξηεηα απφ ην ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ εκπινθή ηέηνησλ 
ζεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε.  
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πδάηεζε – πκπεξΪζκαηα 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλεμάξηεηα απφ ην ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ εκπινθή ηέηνησλ 
ζεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε θάηη πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 
(Aikenhead, 1984; Layton, 1988; Mitchener & Anderson, 1989, Ramsey, 1989, Rubba, 1991, Bybee, 1987; Hofstein and 
Yager, 1982, 1984). Αλ θαη νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ππέξ κηαο ηέηνηαο δηδαζθαιίαο εληνχηνηο δελ ήηαλ 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα δψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα κηα ηέηνηνπ είδνπο δηδαζθαιία. Αλαγλσξίδνπλ φηη κέζα απφ 
έλα ηέηνην πξφγξακκα θεληξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ παξ‘ φια απηά ζεσξνχλ φηη κηα ηέηνηα δηδαζθαιία είλαη 
ηδηαίηεξα απαηηεηηθή σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο θαη απαηηεί σξηκφηεηα απφ ηνπο καζεηέο.  

ΠξνηΪζεηο 

Ζ ζπδήηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα αλέδεημε θαη ηα παξαθάησ επηκέξνπο δεηήκαηα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε:  

 Σξφπνο δηδαζθαιίαο ζε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε 

 ε πνηεο ειηθηαθέο βαζκίδεο κπνξεί λα εθαξκνζζεί 

 Ση είδνπο ζεκαηνινγέα ζα έρεη έλα ηέηνην πξφγξακκα. 
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Γεκηνπξγέα ζρεδένπ καζάκαηνο ζηε δηδαθηηθά ηεο Bηνινγέαο κε 

αμηνπνέεζε ησλ ζχγρξνλσλ λεπξνβηνινγηθψλ δεδνκΫλσλ 

Design of lesson plans in the teaching of secondary school biology through 

the application of the contemporary neurobiological data  

Βελεηέα Γ. Νηθάηα, Βηνιφγνο, MSc Βηνεζηθήο,PhD Γηδαθηηθήο Βηνινγίαο, Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο,vdnikita@sch.gr 

Venetia D. Nikita, Biologist, MSc Bioethics, PhD Didactics of Biology, Directorate of Secondary Education of 

Western Thessaloniki,vdnikita@sch.gr 

Abstract: We refer to an innovative interdisciplinary approach of the evolutionary-developmental dynamics of the brain and of the 

corresponding pedagogical-educational strategy, with implementation on the teaching of high school biology. A bio-pedagogical lesson plan 

aims at coordinating the phylogenetic-ontogenetic axis of the student with the pedagogical-educational axis through the proper cultivation of 

four abilities/skills: the Technological, the Social, the Language and the Numeric/Theoretical. These skills are considered essential to 

cognitive formation, but also to the survival of the genus Homo. Such a didactic approach transforms the concepts of biology to eligible 

student activities to ensure the maximizing of mental abilities and the learning process of the student.  

Keywords: didactics of biology, secondary education, lesson plan, skills 

Πεξέιεςε: Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο καο είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο εμειηθηηθo-αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηνπ εγθεθάινπ 

θαη ηεο αληίζηνηρεο παηδαγσγηθν-εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο κε εθαξκνγή ζηε δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο. Έλα βην-παηδαγσγηθφ ζρέδην καζήκαηνο ζηνρεχεη ζην ζπληνληζκφ ηνπ θπιν-νληνγελεηηθνχ άμνλα 

ηνπ καζεηή κε ηνλ παηδαγσγηθν-εθπαηδεπηηθφ άμνλα, κέζσ ηεο θαηάιιειεο θαιιηέξγεηαο ηεζζάξσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ: ηεο 

Σερλνινγηθήο, ηεο Κνηλσληθήο, ηεο Γισζζηθήο θαη ηεο Αξηζκεηηθήο/Θεσξεηηθήο. Οη δεμηφηεηεο απηέο ζεσξνχληαη βαζηθέο σο πξνο ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ γλσζηαθή δηακφξθσζε θαη ζπγθξφηεζε ηνπ καζεηή, αιιά θαη ζηελ επηβίσζε ηνπ γέλνπο Homo γεληθφηεξα. Mηα ηέηνηα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κεηαζρεκαηίδεη έλλνηεο ηεο Βηνινγίαο ζε καζεζηαθά έξγα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ησλ καζεηψλ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:δηδαθηηθή βηνινγίαο, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζρέδην καζήκαηνο, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο  

Α. Δηζαγσγά  

Οη πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο έζεζαλ ηε ζεσξεηηθή βάζε ηεο «πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο», κε ζηφρν ηε 
βειηίσζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηε ιχζε εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ ζρεδηαζκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ ψζηε λα 

παξνπζηάδνπλ ηε δηδαθηέα χιε κε δηαδνρηθά κηθξά βήκαηα(Taberet al., 1965∙ Skinner, 1986). Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
«πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο» ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή πξνέθπςε ε αλάγθε ηνπ  «εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ», πνπ 
πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ζηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ καζήκαηνο θαη θχιισλ εξγαζίαο 
(Μεηξνπνχινπ, 2005, 2014∙ νινκσλίδνπ, 2006). Ζ ηερλνινγηθή θαη ε βηνταηξηθή επαλάζηαζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο 
επφκελεο δεθαεηίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπζζσξεπκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, έδεημαλ πσο γηα ηελ επηινγή ηνπ 
θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο είλαη θξίζηκε ε αλαγλψξηζε 
ησλ αηνκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ ησλ καζεηψλ. ην πιαίζην απηφ ην βάξνο 
κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ κεηαθνξά γλψζεσλ ζηελ αλαθάιπςε θαη ηε δφκεζε γλψζεσλ θαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ κε γλσζηαθνχο ζηφρνπο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. Παξάιιεια, ε ζπλδπαζηηθή δηεπηζηεκνληθή 
πξνζέγγηζε ησλ πνηθίισλ παηδαγσγηθψλ–εθπαηδεπηηθψλ ζεσξηψλ (Sawyer, 2006) κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγίαο 
ηεο κάζεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ (Deheane, 2007∙ Posner & Rothbart, 2007∙Wagner, 2010) έδσζαλ κηα λέα 
δηάζηαζε ζηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα. Σα ζχγρξνλα δεδνκέλα απφ ην ρψξν ηεο Βηνινγίαο, ηεο Φπρνινγίαο θαη ησλ 
Νεπξνεπηζηεκψλ ππνδεηθλχνπλ πσο θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ δπλακηθνχ ησλ καζεηψλ ζηε 
δηδαθηηθή πξαθηηθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία πςειψλ επηπέδσλ επηδεμηνηήησλ(OECD, 2007∙ Alahiotis&Karatzia-
Stavlioti, 2008∙ OECD-CERI, 2010), ζε απνηειεζκαηηθφηεξε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηε 
κάζεζε θαη επνκέλσο ζε απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ηζρχνληεο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, 

ιφγσ ηεο αλακελφκελεο ελδπλάκσζεο ησλ ζρεηηθψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ (Αιαρηψηεο & Καξαηδηά-ηαπιηψηε, 2009∙ 
Alahiotis & Karatzia-Stavlioti, 2013∙ Nikita et al., 2015). 
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Β. Ζ αμηνπνέεζε ηνπ βηνινγηθνχ ππφβαζξνπ ηεο καζεζηαθάο δηεξγαζέαο ζηε Γηδαθηηθά 

Β1. χγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο Βηνινγίαο 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ηηο δηδαθηηθέο αξρέο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη 
απνηειεζκαηηθά ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη ηηο κνξθνπνηεί ζε δηδαθηηθά ζελάξηα (ζρέδηα καζήκαηνο), κε εθπαηδεπηηθνχο 
ζηφρνπο πνπ εζηηάδνπλ ζηα γλσζηαθά αγαζά κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. ηελ εηδηθή δηδαθηηθή ηεο Βηνινγίαο ζηε 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ηζρχνληα Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. (Π.Η., 2002α, 2002β), πξνηείλεηαη 

ε δηεξεπλεηηθή/αλαθαιππηηθή κέζνδνο. Με απηή ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε νη καζεηέο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 
θαηαλννχλ, λα εξεπλνχλ, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα αηηηνινγνχλ, λα ζπλδένπλ, λα απηελεξγνχλ. Ζ γλψζε είηε 
αλαθαιχπηεηαη απφ ηνπο καζεηέο κέζσ θαηάιιεισλ, νηθείσλ εκπεηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ζαθή εθθψλεζε, πνιιέο 
πξνζεγγίζεηο θαη κε πξνθαλή απάληεζε (Κνιέδα, 1997), είηε αλαιχεηαη θαη επεμεξγάδεηαη εζσηεξηθά, δίρσο λα έρεη 
πξνεγεζεί ε θαηάηκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ δηδάζθνληα.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε θπξίαξρε δηδαθηηθή πξαθηηθή κάιινλ 
ζπλδέεη ηηο ελεξγεηηθέο λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηελ παζεηηθή κάζεζε 
θαη ηε κεησπηθή δηδαζθαιία (Jeronen&Pikkarainen, 1999∙ Μπφκπνια θ.ά., 2009). Πξφζθαηα δεδνκέλα ραξαθηεξίδνπλ ηε 
κεζνδνινγία ζηε δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο ζην Γπκλάζην σο θαηά θχξην ιφγν αλαθαιππηηθή/δηεξεπλεηηθή, αξθεηά 

δηαζεκαηηθή θαη ιηγφηεξν βησκαηηθή, θαηά πεξίπησζε κεησπηθή, κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο κε δηδαθηηθέο 
ελέξγεηεο πξνηεηλφκελεο απφ ην ηζρχνλ Α.Π.. θαη Γ.Δ.Π.Π.. θαη ζπρλή ρξήζε θχιισλ ηειηθήο αμηνιφγεζεο (Nikita et al., 
2015). Παξαδνζηαθά ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο μεθηλά κε αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 
απνκλεκφλεπζεο βηνινγηθψλ ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ λέσλ γλσζηαθψλ 
αγαζψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε πεξηζηαζηαθή αμηνπνίεζε ηεο αλαθαιππηηθήο, ηεο βησκαηηθήο θαη ηεο δηαζεκαηηθήο 
κάζεζεο, θπξίσο κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ιίγσλ πεηξακάησλ (θαηά θχξην ιφγν επίδεημεο) κέζα 
ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο ε θπξίαξρε ηθαλφηεηα/δεμηφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη εληαηηθά ζηε δηδαζθαιία 
ηεο Βηνινγίαο ζην  Γπκλάζην είλαη ε Γισζζηθή (L-Language), ακέζσο κεηά αλαπηχζζεηαη ε Κνηλσληθή (S-Socialization) 

δεμηφηεηα θαη πεξηνξηζκέλα ε Σερλνινγηθή (Σ-Technological), ελψ ε θαιιηέξγεηα ηεο Αξηζκεηηθήο/Θεσξεηηθήο (Ν/Σ-
Numerical/Theorizing)δεμηφηεηαο δελ απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο νχηε δεηνχκελν αμηνιφγεζεο. Ζ παξαπάλσ 
ηεξαξρεκέλε έκθαζε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ απνηππψλεηαη θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη 
πεξηνξηζκέλα επεηδή ε κεηαβίβαζε, ε θαηαλφεζε, ε απνζήθεπζε, ε απνδνηηθή αλάθιεζε ησλ γλσζηαθψλ αγαζψλ ζε 
πνιιαπιά ζεσξεηηθά πιαίζηα θαη ε θξηηηθή θαη δηαζεκαηηθή ζεψξεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαίλεηαη λα πζηεξνχλ (Stone et al., 
2006∙ Zamarian et al., 2009). 

Β2. Υαξαθηεξηζηηθά κηαο βην-παηδαγσγηθήο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 

Παξά ηε ζπκκεηνρή ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ θίιηξσλ ζην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
κεζνδνινγίαο ζην ηξίπηπρν δηδαζθαιία-κάζεζε-αμηνιφγεζε, ε επηηπρήο έθβαζε ηεο δηδαζθαιίαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ 
επηινγή θαη ηε δηακφξθσζε ησλ εξγαιείσλ ζθέςεο-κάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα δχν ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ηθαλά λα 

βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηε δηεξγαζία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο (Powell & Kalina, 2009). Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 
απνηειεζκαηηθνχ βην-παηδαγσγηθνχ ζρεδίνπ καζήκαηνο φια ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία (ζρέδην καζήκαηνο, θχιια εξγαζίαο 
θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο) δηακνξθψλνληαη ζηε βάζε ηνπ εληφο χιεο πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο. 
Σαπηφρξνλα, είλαη δηαθνξνπνηεκέλα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε ην ζπληνληζκφ ηνπ θπιν-νληνγελεηηθνχ άμνλα κε ηνλ 
παηδαγσγηθν-εθπαηδεπηηθφ άμνλα, γηα κηα κεγηζηνπνίεζε ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ησλ 
καζεηψλ (Αιαρηψηεο & Καξαηδηά-ηαπιηψηε, 2009∙ Alahiotis&Karatzia-Stavlioti, 2008). 

χκθσλα κε ηα ζχγρξνλα λεπξνβηνινγηθά δεδνκέλα ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ Homo sapiens έρεη «αλαθεθαιαησζεί» 
αλαπηπμηαθά ζε κεγάιν βαζκφ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ (~Γ  ́ ηάμε Γεκνηηθνχ)14. Ζ ηεξάξρεζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

εκθάληζεο ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ηνπ Homo sapiens ζπκπίπηεη κε απηή ηεο εμειηθηηθήο αθνινπζίαο (Futuyama, 2005): 
πξψηα εκθαλίδνληαη ηα βαζηθά λεπξσληθά δίθηπα ηεο πξνζνρήο, πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Σερλνινγηθήο 
(Σ) ηθαλφηεηαο κέζσ ι.ρ. ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δεκηνπξγίαο, ρξήζεο θαη κεηαθνξάο εξγαιείσλ, φπσο θαη ηεο Κνηλσληθήο (S) 
ηθαλφηεηαο, κεηά εκθαλίδνληαη ηα λεπξσληθά δίθηπα γηα ηε Γισζζηθή (L) ηθαλφηεηα θαη ηειεπηαία ηα λεπξσληθά δίθηπα γηα 
ηελ Αξηζκεηηθή/Θεσξεηηθή (N/T) ηθαλφηεηα (Posner & Rothbart, 2007). Δπνκέλσο, κέρξη ηελ Γ  ́ ηάμε Γεκνηηθνχ ε 
δηδαθηηθή πνξεία φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηεζζάξσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρα 
ηεξαξρεκέλε ζε έκθαζε, ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη ζε πεξηερφκελν (T>S>L>N/T). Απφ ηελ Γ  ́ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, 
αμηνπνηψληαο θαη ην λφεκα ηεο Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky, εκθαλίδνληαη αλαδπφκελεο γλσζηαθέο 

ηθαλφηεηεο, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ λα έρεη θζάζεη ζην επίπεδν αλαθεθαιαίσζεο ηεο εμέιημήο ηνπ. Γηα ην ιφγν 
απηφ, ε ζρέζε T>S>L>N/T ζην Γπκλάζην αλαζηξέθεηαη θαη γίλεηαη ηεο κνξθήο T<S<L<N/T. Απφ ηηο ειηθίεο 18-21 
(ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε), νπφηε πξαγκαηνπνηείηαη ε σξίκαλζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, θαη δηα βίνπ ε 
δηδαθηηθή/καζεζηαθή έκθαζε είλαη ζθφπηκν λα δίλεηαη θάζε θνξά ζηελ θαιιηέξγεηα εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ. Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ςπρνλνεηηθήο 
αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ, ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηηο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ηηο δηδαθηηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζπλδπαζκέλεο ζρέζεηο ηεο κνξθήο T≤S≤L≤N/Σ. Ζ 
θαηάιιειε θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, αληίζηνηρα κε ηε θπινγελεηηθή ηζηνξία θαη ην νληνγελεηηθφ ζηάδην ηνπ 
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χκθσλα κε ην βηνγελεηηθφ λφκν ηνπ Haeckel, πνπ αλαπηχρζεθε ηνλ 19ν αηψλα, ε νληνγελεηηθή αλάπηπμε είλαη κηα κηθξή 

θαη γξήγνξε αλαθεθαιαίσζε ηεο εμέιημεο (θπινγέλεζεο). 
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αηφκνπ, επηθέξεη ελδπλάκσζε ησλ αληίζηνηρσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, πνπ νδεγεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο 

ηθαλφηεηαο (Deheane, 2007∙ Posner & Rothbart, 2007). 

Β3. Ζ πεξίπησζε ηεο εθεβείαο 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ βηνινγηθνχ ππφβαζξνπ ζηε κάζεζε ζε 
καζεηέο ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ αξρψλ ηεο εθεβείαο (~12 έηε, Α΄ Γπκλαζίνπ), θαζψο ηφηε παξαηεξνχληαη ζηνλ 
Homosapiens αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζηε βηνινγία θαη ηε λεπξνθπζηνινγία ηνπ. Μειέηεο ππνδεηθλχνπλ πσο απηή ηελ 
πεξίνδν δελ έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο ε αλάπηπμε/κνξθνπνίεζε ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ (Bransford et al., 2000∙Casey et al., 
2000∙ Blakemore & Frith, 2006), ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηηο αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ελψ παξαηεξνχληαη αλαδπφκελεο 
γλσζηαθέο ηδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο αιιαγέο θαη λεπξσληθή αλαδφκεζε ζε εγθεθαιηθέο 
πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Ο εγθέθαινο ησλ εθήβσλ είλαη έλαο παξάιιεινο 
επεμεξγαζηήο, πνπ αληηιακβάλεηαη θαη επηθνηλσλεί θαη κε ηα δχν εκηζθαίξηα. Αλαδεηά κνηίβα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη ηε 

λέα γλψζε ζε πξνγελέζηεξεο, θαη θαηλνηνκία, ψζηε λα λνεκαηνδνηήζεη θαη λα απνζεθεχζεη θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο. 
Μαζαίλεη θαιχηεξα φηαλ ζπλδέεη ηελ πιεξνθνξία κε ζπλαηζζήκαηα θαη αίζζεζε αζθάιεηαο, φηαλ κπνξεί εχθνια λα 
δηαθξίλεη ηα ηκήκαηα ζην ζχλνιν θαη φηαλ ε δηέγεξζε είλαη πνιπαηζζεηεξηαθή αιιά φρη ππεξβνιηθά έληνλε (Κνγθνχιεο, 
2014, ζζ. 336-350). Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγεί λέεο ζπλάςεηο κεηαμχ ησλ δελδξηηψλ θαη εληζρχεη ηηο λεπξσληθέο 
ζπλάςεηο γηα καθξνπξφζεζκε απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ. ηελ εθεβεία ε αλαλέσζε ησλ ζπλάςεσλ θαη ε εκπέδσζε 
ησλ γλψζεσλ ρξεηάδνληαη πεξίπνπ ελλέα ψξεο θαζεκεξηλνχ χπλνπ (Wolfson & Carskadon, 1998∙ Giannotti et al., 2002). 
Γχξσ ζηα 11 έηε αξρίδεη κηα έληνλε δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ησλ λεπξσληθψλ κνλνπαηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ειάρηζηα, 
πξνθεηκέλνπ νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο λεπξσληθέο ζπλάςεηο λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκεο. Ζ θαηαζηξνθή δηαξθεί 

κέρξη ηε δεχηεξε δεθαεηία ηεο δσήο (Bourgeois & Rakic, 1993). Ζ ηειεπηαία εγθεθαιηθή πεξηνρή πνπ σξηκάδεη, κεηά ηα 18 
έηε (Spinks, 2002), είλαη ν κεησπηαίνο ινβφο (Casey et al., 2000), ν νπνίνο επζχλεηαη ελ πνιινίο γηα ηε ζχλζεζε 
πιεξνθνξηψλ, ηε ιεηηνπξγία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. O 
ηππφθακπνο θαη ε ακπγδαιή απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ λεπξψλσλ ηνπο έσο ηα 2-3 ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα σξηκάδνπλ κέζσ 
ηεο ζπλαπηνγέλεζεο. Δάλ ηα άηνκα εθηεζνχλ ζε έλα πινχζην παηδαγσγηθά πεξηβάιινλ κέρξη ηελ αξρή ηεο εθεβείαο, 
δεκηνπξγνχληαη ζηνλ εγθέθαιν πνιχπινθνη λεπξψλεο κε πςειφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν αξηζκφ ζπλάςεσλ, νη νπνίνη 
θαηαζηξέθνληαη πην δχζθνια ζηελ εθεβεία (Volkmar & Greenough, 1972∙ Jones et al., 1997). Δπνκέλσο, ε ζπλαπηηθή 
αλαδφκεζε πνπ νδεγεί ζε αιιαγή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη αλάδπζε γλσζηαθψλ ηδηνηήησλ εμαξηάηαη απφ ην 
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε νληνγέλεζε έσο θαη ηελ αξρή ηεο εθεβείαο.  

Οη αλαπηπμηαθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο είλαη ζπρλά θπιν-εμαξηψκελεο (De Bellis 
et al., 2001). ηηο γπλαίθεο απμάλεη πνιχ πεξηζζφηεξν ν ηππφθακπνο, ελψ ζηνπο άλδξεο ε ακπγδαιή (Giedd et al., 1996). ηηο 
γπλαίθεο ην κεζνιφβην, πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ δεμηνχ θαη ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ, είλαη 20% 
κεγαιχηεξν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ (multi-tasking). 
Αληίζηνηρα απμεκέλα είλαη ηα λεπξσληθά δίθηπα ηεο φζθξεζεο, ηεο αθνήο θαη ηεο αθήο. Ζ απμεκέλε παξαγσγή 
νηζηξνγφλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θνηλσληθνπνίεζε, αθνχ πξνσζεί ηελ αχμεζε ηνπ 
ηππφθακπνπ πνπ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε κλήκε νλνκάησλ θαη πξνζψπσλ, θαη ηελ επθνιφηεξε παξαγσγή ζπλαηζζεκαηηθψλ 
απνθξίζεσλ. Δπνκέλσο, ε κάζεζε ζε θνξίηζηα εθήβνπο δηεπθνιχλεηαη κε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε έλλνηεο εηδηθέο 

θαη ζπγθεθξηκέλεο, άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Αληίζεηα, ζηνπο άλδξεο νη πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη 
θαιχηεξα κέζσ ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ ρσξνηαμηθψλ θαη αθεξεκέλσλ ελλνηψλ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά 5-7 εμάξζεηο έθθξηζεο ηεζηνζηεξφλεο, ε νπνία δεκηνπξγεί 
αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά, δηεγείξεη ηελ αθεξεκέλε ζθέςε θαη απμάλεη ηελ αθνή ησλ έληνλσλ ήρσλ. Χο απνηέιεζκα, ε 
κάζεζε ζε αγφξηα εθήβνπο είλαη πην απνδνηηθή φηαλ γίλεηαη αηνκηθά, κε έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πεξηζζφηεξν 
δσηηθφ ρψξν θαη ζαθείο πιεξνθνξίεο (Caine, 2000∙ Given, 2000). 

Β4. Πξφηαζε εθαξκνγήο ησλ ζχγρξνλσλ λεπξνβηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θχιινπ εξγαζίαο 

ζηε Βηνινγία Α΄ Γπκλαζίνπ 

Σν Φχιιν Δξγαζίαο 1.2 (Παξάξηεκα) αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο ηξίηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηεο Βηνινγίαο ηεο Α  ́Γπκλαζίνπ 
κε ηίηιν Κχηηαξν: Ζ κνλάδα ηεο δσήο. Έλα θχιιν εξγαζίαο πνπ αμηνπνηεί ην βηνινγηθφ ππφβαζξν ηεο καζεζηαθήο 
δηεξγαζίαο είλαη έλα απνδνηηθφ εξγαιείν φηαλ ζηεξίδεηαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ 
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Ζ δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο δηαξθεί ζπλνιηθά 2 δηδαθηηθέο ψξεο θαη νη 

πξνηεηλφκελεο βην-παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη ζε έλα δηδαθηηθφ ζελάξην κε δχν θχιια εξγαζίαο (Φ.Δ.1.1, 
Φ.Δ.1.2), έλα γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα. χκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ δηδαζθαιίαο ηεο χιεο 
(Μαπξηθάθε θ.ά., 2011, ζ. 5) ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα δηδάζθεηαη ηελ πέκπηε θαη ηελ έθηε δηδαθηηθή ψξα ηνπ 
εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, δειαδή πεξίπνπ ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο 
πξνυπνζέηεη ηελ πινπνίεζε επηκέξνπο ζηαδίσλ: 

1. Σνλ νξηζκφ ησλ γεληθψλ ζθνπψλ.Οη γεληθνί ζθνπνί πξνζδηνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν Α.Π.. θαη Γ.Δ.Π.Π.. 
(Π.Η., 2002α, 2002β). Πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηεζζάξσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ (T, S, L θαη N/T) θαη 
ηελ αλάπηπμε έμη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ: ηεο πξνζπκίαο γηα κάζεζε/εηνηκφηεηαο, ηεο κεζνδηθφηεηαο, 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

2. Σελ επηινγά ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη θαη νη ζεκειηψδεηο δηδαθηηθέο έλλνηεο γηα 
ηε δηδαθηηθή ελφηεηα Κχηηαξν: Ζ κνλάδα ηεο δσήο, φπσο αλαθέξνληαη αληίζηνηρν Α.Π.. (Π.Η., 2002α) θαη ζην Βηβιίν 
Δθπαηδεπηηθνχ (Μαπξηθάθε θ.ά., 2011, ζζ. 27-28), πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ αλάπηπμε ζηνπο καζεηέο ηεο 
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ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο, δηάθξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ θπηηθψλ/δσηθψλ θπηηάξσλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο 

θαη ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δηαθνξψλ ησλ θπηηθψλ/δσηθψλ θπηηάξσλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκψλ, ηελ 
θαηαλφεζε φηη ην θχηηαξν είλαη ε βαζηθή κνλάδα ηεο δσήο θαη ζπλεπψο ησλ νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ-νξγαληζκψλ. Ζ 
ζαθήο δηδαθηηθή ζηνρνζεζία θαη ε θαηαλφεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην καζεζηαθφ βηνινγηθφ ππφβαζξν 
ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθή επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη κε ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αλαπηχζζεη θίλεηξα γηα κάζεζε (Anderman et al., 
2002, ζζ. 243-278). Δπνκέλσο, νδεγνχλ ζε πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη επηδφζεηο θαη άξα ζηε γλσζηαθή αλάπηπμε 
ησλ καζεηψλ. 

3. Σν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθάο ζηξαηεγηθάο. Ζ δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο (πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ησλ δηδαθηηθψλ ππνελνηήησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ γηα θάζε ζηάδην) 
θαη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο (δηδαθηηθνί ρεηξηζκνί θαη καζεζηαθά έξγα) πνπ απνξξέεη απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ 
δηδάζθνληα. ε κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Βηνινγίαο κε αμηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ ππφβαζξνπ ηεο κάζεζεο ηα ζηάδηα 
ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο αθνινπζνχλ ηα πξνηεηλφκελα απφ ηα Α.Π.. θαη Γ.Δ.Π.Π.. (Π.Η., 2002α, 2002β). Πνιχ ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο είλαη ε απζηεξφηεηα θαη ε ζπλέπεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ (Creemers, 2002), πνπ δελ είλαη απζαίξεηε, 
αιιά εμαξηάηαη απφ ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ησλ καζεηψλ θαη απφ ην επηδησθφκελν επίπεδν θαιιηέξγεηαο ησλ ππξεληθψλ 
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εκπινθήο 
ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πξνθεηκέλνπ ε δηδαζθαιία λα κελ είλαη ηπραία θαη λα αθνινπζεί κε 
ζρνιαζηηθφηεηα ηελ ηεξαξρηθή αιιειφδξαζε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελδπλάκσζε ησλ 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ηα καζεζηαθά έξγα νξγαλψλνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο ζε ρξνληθά πιαίζηα θαη κε ρξνληθή ηεξαξρία: 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηεο δηδαθηηθήο ψξαο θαη κε νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ ηεξαξρηθή θαη αιιεινδξαζηηθή εκθαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ ηεζζάξσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε 
ην θπινγελεηηθφ θαη νληνγελεηηθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ. ε έλα 40ιεπην κάζεκα (45 ιεπηά δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ηζνδπλακνχλ 
κε πεξίπνπ 40 ιεπηά σθέιηκνπ ρξφλνπ) ε θαηάιιειε ζρέζε T>S>L>N/T αληηζηνηρεί ελδεηθηηθά ζε 20 ιεπηά θαιιηέξγεηαο 
ηεο Σερλνινγηθήο (Σ) δεμηφηεηαο, 8 ιεπηά θαιιηέξγεηαο ηεο Κνηλσληθήο (S) δεμηφηεηαο, 7 ιεπηά θαιιηέξγεηαο ηεο Γισζζηθήο 
(L) δεμηφηεηαο θαη 5 ιεπηά θαιιηέξγεηαο ηεο Αξηζκεηηθήο/Θεσξεηηθήο (Ν/Σ) δεμηφηεηαο.  

Σν Φχιιν Δξγαζίαο 1.2 αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο ζηε δηδαθηηθή ελφηεηα Κχηηαξν: Ζ κνλάδα ηεο 

δσήο, κε ζπλνιηθφ δηδαθηηθφ ρξφλν 40 ιεπηά. Έρεη ζπλνιηθά 3 δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο θάζε κία απνηειείηαη απφ 
επηκέξνπο καζεζηαθά έξγα πνπ θαιιηεξγνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο. Ζ δεμηφηεηα/νη δεμηφηεηεο πνπ θπξίσο 
αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε θάζε καζεζηαθνχ έξγνπ αλαγξάθνληαη ζπλνπηηθά δίπια ζηελ εθθψλεζε, κέζα ζε 
παξέλζεζε. Οη πξνηεηλφκελνη δηδαθηηθνί ρξφλνη πνπ κπνξνχλ λα αθηεξσζνχλ ζε θάζε καζεζηαθφ έξγν αλαγξάθνληαη 
αξηζκεηηθά δίπια ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ησλ έξγσλ (αηνκηθά/νκαδηθά), κέζα ζε παξέλζεζε. Βαζηθέο 
έλλνηεο φπσο αιιειεπίδξαζε, επηθνηλσλία, ζχζηεκα, κεηαβνιή, νκνηφηεηα/δηαθνξά θαη κνλάδα/ζχλνιν πξνζεγγίδνληαη 
δηαζεκαηηθά (Π.Η., 2002β), γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη γλσζηαθψλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε. ιεο νη 
δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ δπλαηφηεηεο πνηθηιίαο ζηελ πνξεία ηεο δξάζεο, θαζψο δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαιήγνπλ ζε 

κία ζσζηή απάληεζε. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο δελ ελεξγνπνηεί κφλν έλα λεπξσληθφ δίθηπν θαη κία 
ηθαλφηεηα/δεμηφηεηα. Ζ θαηαλφεζε, απνηειεζκαηηθή κεηαβίβαζε θαη απνδνηηθή απνζήθεπζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ 
εγθέθαιν επηηειείηαη κέζα απφ ηε δηεξγαζία ηεο γλσζηαθήο ζχγθξνπζεο θαη ηεο αλαδφκεζεο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο, 
θαζψο θαη κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε πνηθηιία αηζζεηεξηαθψλ 
εξεζηζκάησλ. 

χκθσλα κε ηνλ εηήζην εθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ ζηάδην ησλ καζεηψλ ε δηδαθηηθή 
κεζνδνινγία ζηνρεχεη ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ λεπξηθψλ δηθηχσλ ηνπ εγθεθάινπ, γηα λα αθνινπζήζεη 
ελεξγνπνίεζε ησλ λεπξψλσλ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ηεζζάξσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ εκθαηηθή 

αιιεινδξαζηηθή ζρέζε T>S>L>N/T. Ζ θπξίαξρε δεμηφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη είλαη ε Σερλνινγηθή (Σ), ελψ παξάιιεια έρεη 
αξρίζεη ε αιιειφδξαζε κε ηηο ππφινηπεο δεμηφηεηεο. Σα ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ 
καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ εμειίζζνληαη, απφ ηα απιά ζρήκαηα ηεο ζπλδπαζηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη αιιειφδξαζεο δχν 
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, ζε ζρήκαηα αιιειφδξαζεο ηξηψλ θαη ηειηθά θαη ησλ ηεζζάξσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ. Έηζη, 
θαζψο πιεζηάδνπκε ηελ ηέηαξηε εβδνκάδα, νπφηε ζα μεθηλήζεη ε Κνηλσληθή (S) δεμηφηεηα λα θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά 
θαη πην εκθαηηθά απφ ηελ Σερλνινγηθή (Σ) δεμηφηεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο 1.2 πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο, 
κε ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηα αηνκηθά έξγα (ελδεηθηηθά 21 ιεπηά) λα είλαη ειαθξψο πεξηζζφηεξνο απφ ην ρξφλν πνπ 
δηαξθνχλ νη νκαδηθέο δξάζεηο (19 ιεπηά). Αληίζηνηρα, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηεζζάξσλ 
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ (Σ 20 ιεπηά> S 8 ιεπηά> L 7 ιεπηά 

> Ν 5 ιεπηά).  

Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Σερλνινγηθήο (Σ) δεμηφηεηαο ζην Φχιιν Δξγαζίαο 1.2 αμηνπνηείηαη ε παξαγσγή θαιιηηερληθψλ 
έξγσλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ (Montgomery & Whiting, 2000), πνπ πξνζθέξνπλ πνηθηιία αηζζεηεξηαθψλ 
εξεζηζκάησλ (Kolb, 2000∙ Davis, 2001∙ Wilson, 2001). Ζ Κνηλσληθή δεμηφηεηα (S) πξνάγεηαη κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 
ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νκαιή ζπλχπαξμε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαχισλ 
επηθνηλσλίαο πνπ εκπινπηίδνπλ ηα γλσζηαθά αγαζά θαη ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (Noffke & Stevenson, 1995). Ζ 
Γισζζηθή (L) δεμηφηεηα είλαη ην κέζν κεηαθνξάο θαη αληαιιαγήο γλψζεο/πιεξνθνξίαο θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη εμ νξηζκνχ 
δηαηξέρεη ηελ θαιιηέξγεηα φισλ ησλ ππνινίπσλ δεμηνηήησλ. Καηάιιειεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Φχιιν Δξγαζίαο 

1.2 πεξηιακβάλνπλ ηελ εμάζθεζε ζηελ νξζνγξαθία θαη ην ζπληαθηηθφ, ηε ρξήζε φξσλ θαη ελλνηψλ 
θπξηνιεθηηθά/κεηαθνξηθά θαη δηαζεκαηηθά, ηε ζπδήηεζε γηα επίιπζε πξνβιήκαηνο (class discussion), κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο κεζνδηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο αλάπηπμεο λέσλ ηδεψλ (Kwon & Lawson, 2000). Ζ 
Αξηζκεηηθή/Θεσξεηηθή (Ν/Σ) δεμηφηεηα θαιιηεξγείηαη κε καζεζηαθά έξγα ζχγθξηζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αλάιπζεο 
θαηάζηαζεο θαη κειέηεο πεξίπησζεο.  
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Οη δηδαθηηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο 1.2 πξέπεη λα αλαδεηθλχνπλ ηελ απηελέξγεηα ησλ 

καζεηψλ θαη λα πεξηνξίδνληαη ζε ρξφλν θαη έληαζε. Παξαδείγκαηα θαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ είλαη ε δηαηχπσζε κηαο 
εξψηεζεο, ε παξνρή ζχληνκσλ αιιά πεξηεθηηθψλ θαη ζαθψλ νδεγηψλ, ε δηαθξηηηθή δηαρείξηζε ελφο δηαιφγνπ κεηαμχ 
καζεηψλ, ε ζχληνκε αλάπηπμε κηαο επηζηεκνληθήο αξρήο ή έλλνηαο, ε εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο επίδεημεο.  

4.Σε δηακφξθσζε ησλ θαηΪιιεισλ εξγαιεέσλ αμηνιφγεζεο. Καζψο ε καζεζηαθή δηεξγαζία ζπκβαίλεη άδεια, 
ζηνλ εγθέθαιν ηνπ Homosapiens, ην πην θαηάιιειν θαη αμηφπηζην εξγαιείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ 
ησλ καζεηψλ είλαη ην θχιιν αμηνιφγεζεο. ε κηα βην-παηδαγσγηθή δηδαζθαιία ε αμηνιφγεζε απνηειεί κέξνο ηεο 
θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξάμεο (Karatzia-Stavlioti, 2009). Απνηειείηαη απφ θξηηήξηα κε δξαζηεξηφηεηεο απηναμηνιφγεζεο, 
αλαθεθαιαίσζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ζε πνιιαπιά πιαίζηα. Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο απμάλεηαη κε ηελ εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ ζηε ζπιινγή ηεθκεξίσλ ησλ έξγσλ θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Davies θαη LeMahieu, 2003, ζζ. 141-169), κε ηε κνξθή ελφο αηνκηθνχ θαθέινπ εξγαζίαο (portfolio) 
(Arter & Spandel, 1992).  

Β5. πκπεξάζκαηα 

Μηα ζχγρξνλε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Βηνινγίαο πξέπεη λα έρεη σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηε 
κνξθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε δξαζηεξηνηήηεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε θχιια εξγαζίαο, ψζηε λα 
ελεξγνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή, κε θαηάιιειε αιιειφδξαζε θαη ηεξαξρεκέλε έκθαζε 
ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδηφ ηνπ. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελδπλάκσζεο 
ησλ αληίζηνηρσλ λεπξσληθψλ ζπλάςεσλ ηνπ καζεηή, πνπ νδεγεί ζε κηα θπζηθή «έθξεμε» ηεο καζεζηαθήο απφδνζεο. 
Χζηφζν, παξά ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα πεηξακαηηζηεί δεκηνπξγηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηιεθζεί ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα ελζσκαηψζεη νκαιά θαη ψξηκα ηα ζχγρξνλα λεπξνβηνινγηθά 
δεδνκέλα ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Β6. Αλαθνξέο 

Αιαρηψηεο, .Ν., Καξαηδηά-ηαπιηψηε, E. (2009). Γηαζεκαηηθή θαη βηνπαηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο. Αζήλα: Ληβάλεο. 

Κνγθνχιεο, Η.Β. (2014).Δηζαγσγή ζηελ παηδαγσγηθή. Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδε. 

Κνιέδα, Δ. (1997). Ο ξφινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Πξαθηηθά 14νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ 

ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο. Μπηηιήλε. 

Μαπξηθάθε, Δ., Γθνχβξα, Μ. Κακπνχξε, Α. (2011). Βηνινγία Α΄ Γπκλαζίνπ - Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ. Αζήλα: ΟΔΓΒ. 

Μεηξνπνχινπ, Β. (2005). ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. 

Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδε. 

Μεηξνπνχινπ, Β. (2014). Δθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Θεζζαινλίθε: Ostracon. 

Μπφκπνια, Α., Παπαδνπνχινπ, Π., Αζαλαζίνπ, Κ. (2009). Ζ δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ε εθηηκψκελε επάξθεηα θαη νη παηδαγσγηθέο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χγρξνλε 

Δθπαίδεπζε: Σξίκελε Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, 159, 46-64. 

Π.Η. (2002α). Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) Βηνινγίαο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, η. Α‘ – Β‘. 

Π.Η. (2002β). Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ-

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, η. Α‘ – Β‘. 

νινµσλίδνπ, Υ. (2006). Νέεο ηάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, Δπνηθνδνκεηηζκφο θαη ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Αζήλα: Μεηαίρµην. 

Alahiotis, S.N., Karatzia-Stavlioti, E. (2008). Biopedagogism: A new theory for learning. The International Journal of 

Learning, 15(3), 323–330. 

Alahiotis, S.N., Karatzia-Stavlioti,E. (2013). A Basic Competence Assessment through a Multimodal Biopedagogic 

Classroom Design. The International Journal of Assessment and Evaluation, 19, 3-24. 

Anderman, L., Patrick, H., Hruda L., Linnenbrink, E. (2002). Observing classroom goal structures to clarify and expand goal 

theory. Midgley, C. (Ed.).Goals, Goal Structures, and Patterns of Adaptive Learning. (pp. 243-278). Mahwah: 

Lawrence Erlbaum Associates. 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 252 απφ 864 

Arter, J., Spandel, V. (1992). NCME Instructional Module: Using portfolios of student work in instruction and assessment. 

Educational Measurement: Issues and Practice, 11(1), 36-44.  

Blakemore, S.J., Frith U. (2006).The Learning Brain, Lessons for Education. UK: Blackwell Publishing. 

Bourgeois, J., Rakic, P. (1993). Changes of synaptic density in the primary visual cortex of the macaque monkey from fetal 

to adult stage. Journal of Neuroscience, 13(7), 2801-2820. 

Bransford, J.D., Brown, A.L., Cocking, R.R. (2000). How people learn: Brain, Mind, Experience and School. Washington, 

D.C.: National Academy Press. 

Caine, R.N. (2000). Building the bridge from research to classroom. Educational Leadership, 58(3), 59-65. 

Casey, B.J., Giedd, J.N., Thomas, K.M. (2000). Structural and functional brain development and its relation to cognitive 

development. Biological Psychology, 54, 241-257. 

Creemers, B.P.M. (2002). From school effectiveness and school improvement to Effective School Improvement: background, 

theoretical analysis, and outline of the empirical study. Educational Research and Evaluation, 8(4), 343-362.  

Creemers, B.P.M., Kyriakides, L. (2006). Critical analysis of the current approaches to modelling educational effectiveness: 

The importance of establishing a dynamic model. School Effectiveness and School Improvement, 17(3), 347-366. 

Davis, G. (2001). There is no four-object limit on attention. Behavioral and Brain Sciences, 24(1), 120. 

Davies, A., LeMahieu, P. (2003). Assessment for learning: Reconsidering portfolios and research evidence. Optimising new 

modes of assessment: In search of qualities and standards. Netherlands: Springer.  

De Bellis, M.D., Keshavan, M.S., Beers, S.R., Hall, J., Frustaci, K., Masalehdan, A. Noll, J., Boring, A.M. (2001). Sex 

differences in brain maturation during childhood and adolescence. Cerebral Cortex, 11(6), 552-557. 

Deheane, S. (2007). A Few Steps Towards a Science of Mental Life. Mind, Brain and Education, 1, 28-47. 

Giannotti, F., Cortesi, F., Sebastiani, T., Ottaviano, S. (2002). Circadian preference, sleep and daytime behaviour in 

adolescence. Journal of sleep research, 11(3), 191-199. 

Giedd, J.N., Vaituzis, A.C., Hamburger, S.D., Lange, N. Rajapakse, J.C., Kayssen, D. Vauss, Y.C., Rapoport, J.L. (1996). 

Quantitative MRI of the temporal lobe, amygdala and hippocampus in normal human development: ages 4-18 

years. Journal of Comparative Neurology, 366(2), 223-230. 

Given, B. (2000). Theaters of the mind. Educational Leadership, 58(3), 72-75. 

Jeronen, E., Pikkarainen, E. (1999). Overcoming the gap between theory and practice in subject teacher education. The role 

of subject didactics, general didactics and the theory of pedagogical action. Didaktik/Fachdidaktik as Science (-s) 

of the Teaching Profession, 237-247. 

Jones, T.A., Klintsova, A.Y., Kilman, V.L. Sireyaag, A.M., Greenough, W. T. (1997). Induction of multiple synapses by 

experience in the visual cortex of adult rats. Neurobiology of Learning and Memory, 68(1), 13-20. 

Κaratzia-Stavlioti, E. (2009). Evaluation of critical and creative thought in the view of Biopedagogism. Proceedings of the 

13th International Conference of Greek Pedagogical Company ―Curriculums and handbooks: Greek reality and 

International Experience‖, University of Ioannina. 

Kolb, B. (2000). Experience and the developing brain. Education Canada, 39(4), 24-26.  

Kwon, Y., Lawson, A.E. (2000). Linking brain growth with the development of scientific reasoning ability and conceptual 

change during adolescence. Journal of Research in Science Teaching, 37(1), 44-62. 

Montgomery, L., Whiting, D. (2000). Teachers under construction—incorporating principles of engaged and brain based 

learning into a constructivist ―technology in education‖ program. Society for Information Technology & 

Technology Education International Conference: Proceedings of SITE, San Diego, CA: 1-3. 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 253 απφ 864 

Muijs, D., Campbell, J., Kyriakides, L., Robinson, W. (2005). Making the case for differentiated teacher effectiveness: An 

overview of research in four key areas. School Effectiveness and School Improvement, 16(1), 51-70.   

Nikita, V., Karatzia-Stavlioti, E., Alahiotis, S.N. (2015). Evaluating the Pedagogical Effectiveness of the New Learning 

Theory of ―Biopedagogism‖. The International Journal of Assessment and Evaluation, 22(4), 45-60. 

Noffke, S.E., Stevenson, R.B. (1995). Educational action research: Becoming practically critical. New York: Teachers 

College Press. 

OECD. (2007). Understanding the brain: The birth of a learning science. Paris: OECD. 

OECD–CERI. (2010). The Nature of Learning—Using Research to Inspire Practice. Paris: OECD. 

Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. London: Sage. 

Posner, M., Rothbart, Μ. (2007). Educating the Human Brain. Washington, D.C.: American Psychological Association. 

Powell, K.C., Kalina, C.J. (2009). Cognitive and social constructivism: Developing tools for an effective classroom. 

Education, 130(2), 241. 

Sawyer, R.K. (2006). Educating for innovation. Thinking skills and creativity, 1(1), 41-48.  

Skinner, B.F. (1986). Programmed Instruction Revisited. Phi Delta Kappan, 68(2), 103-10. 

Spinks, S. (2002). Adolescent brains are works in progress: Here‘s why. Retrieved January 10, 2018, from 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/teenbrain/work/adolescsent.html. 

Stone III, J.R., Alfeld, C., Pearson, D., Lewis, M.V., Jensen, S. (2006). Building Academic Skills in Context: Testing the 

Value of Enhanced Math Learning in CTE. National Research Center for Career and Technical Education. 

Taber, J.I., Glaser, R., Schaefer, H.H. (1965). Learning and Programmed Instruction. Reading, Mass.: Addison-Wesley 

Publishing Co. 

Volkmar, F.R., Greenough, W.T. (1972). Rearing complexity affects branching of dendrites in the visual cortex of the rat. 

Science, 176, 1445-1447.  

Wagner, T. (2010). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children 

need--and what we can do about it. New York: Basic Books. 

Wolfson, A.R., Carskadon, M.A. (1998). Sleep schedules and daytime functioning in adolescents. Child development, 69(4), 

875-887. 

Zamarian, L., Ischebeck, A., Delazer, M. (2009). Neuroscience of learning arithmetic-evidence from brain imaging studies. 

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 33(6), 909-925. 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 254 απφ 864 

Β7. Παξάξηεκα 

1.2  

ΚΤΣΣΑΡΟ: ΖΜΟΝΑΓΑΣΖΕΧΖ  II 

ΣΪμε: A΄ΓπκλαζίνπΣκάκα:    Ζκεξνκελέα: ………………………….. 

Ολνκαηεπψλπκα καζεηψλ/ηξηψλ:   

Σν δηθφ κνπ ………………………………………………… 

Σσλ ζπλεξγαηψλ κνπ……………………………………….. 
ΑΣΟΜΗΚΑ (5) 

A. θΫςνπ & απΪληεζε (L+N)       
Αλ κία πφιε κνηάδεη κε έλα θχηηαξν, λα αληηζηνηρίζεηο θάζε θηίξην ηεο πφιεο (ζηήιε Α) κε έλα ζηνηρείν ηνπ θπηηάξνπ 
(ζηήιε Β), ιακβάλνληαο ππφςηλ ηε ιεηηνπξγία: 

Α      Β 
1. εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο  α. πιαζκαηηθή κεκβξάλε  
2. ηείρε     β. θπηηαξφπιαζκα  
3. απνζήθεο πιηθψλ    γ. ππξήλαο  
4. δεκαξρείν    δ. ρπκνηφπην  

5. ειεχζεξνη ρψξνη, πεδνδξφκηα  ε. κηηνρφλδξην 
6. εξγνζηάζην παξαγσγήο πξντφλησλ    

ΟΜΑΓΗΚΑ (12) 

B. ΚνιιΪδ (T+S)         
Τιηθά:  Φσηνγξαθίεο απφ θηίξηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ραξηφλη, θφιια, ςαιίδη, κπιε θαη θφθθηλνη καξθαδφξνη.  
Οδεγίεο:  α. Να θφςεηε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ θηηξίσλ. 

β. Να θνιιήζεηε ηηο θσηνγξαθίεο επάλσ ζην ραξηφλη θαη λα ζεκεηψζεηε απφ θάησ κε κπιε καξθαδφξν ηα 
νλφκαηα ησλ θηηξίσλ. ΠΡΟΟΥΖ: Σν κέξνο πνπ ζα δηαιέμεηε λα θνιιήζεηε ηα θηίξηα πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηε 

ζεκαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ ζηελ πφιε. 
 
Γ. Να αξηζκήζεηε ηα θηίξηα επάλσ ζην ραξηφλη. Έπεηηα λα γξάςεηε ηα νλφκαηα ησλ θηηξίσλ θαη δίπια ζην θαζέλα γηαηί 
επηιέμαηε λα κπεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. (S+L+N)  

ΚΣΗΡΗΟ   ΑΗΣΗΑ ΘΔΖ ΣΖΝ ΠΟΛΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………..….…………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………...………..…………………… 

 
Γ. Να ηνπνζεηήζεηε ηηο πφιεηο πνπ θηηάμαηε φιεο νη νκάδεο δίπια-δίπια. (T+S+L+Ν). Να δσγξαθίζεηε κε θφθθηλν 
καξθαδφξν ηε δηαδξνκή ελφο θαηνίθνπ απφ ην δεκαξρείν κηαο πφιεο ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο ηεο δηπιαλήο 
πφιεο. Απφ πνχ ζα βγεη θαη απφ πνην ζεκείν ζα κπεη ζηελ άιιε πφιε; Να πεξηγξάςεηε ηελ αληίζηνηρε δηαδξνκή κέζα ζε έλα 
θχηηαξν. 
………………………………………………………………………………………………………....…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Α. Πεέξακα επέδεημεο        
Τιηθά:  Φξνχηα (κήιν, αριάδη, ξνδάθηλν), καραίξη, νδνληνγιπθίδεο, ισξίδεο ραξηί. 
Οδεγίεο:  α. Παξαθνινπζείηε ην πείξακα επίδεημεο απφ ηνλ θαζεγεηή.   

β. Ο θαζεγεηήο θφβεη ην θξνχην ζε θέηεο θαη δίλεη ζε θάζε καζεηή απφ κηα θέηα. 
ΑΣΟΜΗΚΑ (4) 

1. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο νδνληνγιπθίδεο θαη ηηο ισξίδεο ραξηηνχ λα θηηάμεηο 5 ζεκαηνχιεο, ζε θάζε κία απφ ηηο 
νπνίεο ζα αλαγξάςεηε ηηο νλνκαζίεο απφ 5 δηαθνξεηηθά θπηηαξηθά νξγαλίδηα. (Σ+L+N/T) 

2. Αλ νιφθιεξν ην θξνχην αληηζηνηρεί ζε έλα θχηηαξν, λα βάιεηο ζε 2 ζεκεία ηεο θέηαο 2 ζεκαηνχιεο. ε πνηα 
θπηηαξηθά νξγαλίδηα αληηζηνηρνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο θέηαο; Γηαηί; (T+L)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ           

           ΟΜΑΓΗΚΑ 
Β. θεθηεέηε & απαληάζηε (T+S+L)       

Πφζα άιια ζηνηρεία ηνπ θπηηάξνπ κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ζην θχηηαξν (νιφθιεξν θξνχην πνπ έρεη ζηελ έδξα ν 
θαζεγεηήο ζαο); Να ηα γξάςεηε.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β. Το τριςδιάςτατο κφτταρο 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. Το κφτταρο - μια πόλη 

 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 255 απφ 864 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………
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ΑΣΟΜΗΚΑ(7) 

Α. Να ζρεδηάζεηο κέζα ζην πιαίζην έλα θπηηθφ θχηηαξν θαη λα ζεκεηψζεηο επάλσ ζην ζρέδηφ ζνπ κε βέιε ηα νλφκαηα απφ 
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3. ια ηα θπηηθά θαη δσηθά θχηηαξα έρνπλ ππξήλα. 
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Σα άζε θαη ηα Ϋζηκα ηνπ ηφπνπ κνπ 

The traditions, the customs and the habits of my place 

ΝηΪκα Μαξέα, Καζεγήηξηα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, 1ν γπκλάζην εξξψλ, Τπνπξγείν Παηδείαο, e-
mail:ntamamaria@gmail.com 

Ntama Maria, 1o gymnasio Serron, Teacher in Home Economics, Ministry of Education, e-

mail:ntamamaria@gmail.com 

Abstract:The traditions, the costums and the habits and their revival make up the primary element of our culture and our national 

identity. The knowledge as well as the revival of our costums by the younger generation, especially the ones that tend to disappear with the 

passing of time, is an imperative necessity. The differentiation of the way of life, the modern structure of our society and the globalization 

are some reasons that lead us gradually to move away from our roots and from our traditions. During a Home Economics lesson, the students 

referring to the customs and the traditions of their area, had the opportunity to come in direct contact with their ancestors in order to acquire 

information about known and unknown customs and habits. 

Key words:traditions,customs,habits,ancestors 

Πεξέιεςε:Με αθνξκή ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Oηθηαθήο Oηθνλνκίαο (θεθ. 1.5 Ζζε-έζηκα θαη παξαδφζεηο ηνπ Διιεληθνχ ιανχ), 

(Πάζρα 2016) απνθαζίζηεθε κε ηνπο καζεηέο ηεο β γπκλαζίνπ ε πξαγκαηνπνίεζε project κηθξήο δηάξθεηαο κε ζέκα ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ 

ηφπνπ ηνπο.  Λακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ θαη εηδηθά ην ελδηαθέξνλ λα πεξηγξάςνπλ έζηκα δηαθνξεηηθψλ 

πεξηνρψλ, ηέζεθαλ νη ζηφρνη: θαηαγξαθή ήζε/εζίκσλ πνπ έρνπλ ζβήζεη ή αλαβηψλνπλ αθφκα θαη ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηε ιατθή 

παξάδνζε. Σν πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, βαζίζηεθε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, ηεο 

Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ησλ Θξεζθεπηηθψλ (δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε). Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα (t eam 

teaching). Οη θχξηεο ηερληθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ (brainstorming) θαη ε βησκαηηθήδηδαζθαιία κέζα απφ ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή θαη καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ απ φινπο. Ζ ζπλεξγαηηθή κέζνδνο, ε 

βησκαηηθφηεηα, θαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο  ζχλδεζεο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απνηέιεζε ην  θίλεηξν λα 

απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο.  ηνλ ηειηθφ απνινγηζκφ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηηο  ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεη ο πνπ 

απνθφκηζαλ φινη νη καζεηέο αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ κεηθηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ νκάδσλ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Γηαζεκαηηθφηεηα,Οκαδνζπλεξγαηηθή_teamteaching_,brainstorming 

Α.Eηζαγσγά: 

•  ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο  θαη Δλφςεη ηεο Γηνξηήο ηνπ Πάζρα 

• Όζηεξα απφ ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο  ζην   κάζεκα ηεο νηθηαθήο Οηθνλνκίαο ήζε-έζηκα θαη παξαδφζεηο ηνπ 
Διιεληθνχ Λανχ  

απνθαζίζηεθε ε πινπνίεζε   ζρεδίνπ εξγαζίαο(project ) κηθξήο δηάξθεηαο πεξίπνπ 7 δηδαθηηθψλ σξψλ.  

Ζ θαηλνηνκία πνπ εθαξκφζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην εξγαζίαο είλαη φηη : 

• Λήθζεθαλ ππφςε νη δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή  

• Αμηνπνηήζεθαλ  νη ηθαλφηεηέο ηνπο θαη δφζεθε ην θίλεηξν   λα αλαθαιχςνπλ δεμηφηεηεο  

• Σν παξφλ ζρέδην εξγαζίαο έρεη θαζαξά βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ ζρεδηάζηεθε βαζηδφκελν ζε θάπνηα ζεσξία ή 
κνληέιν ζρεδίνπ εξγαζίαο 

• Πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνέθπςαλ απζφξκεηα απφ ηνπο καζεηέο. 

Β.1ΓεληθΫο ελφηεηεο 

Β.1.1 ηνρνζεζία 

• Ζ ζπζηεκαηηθή επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε 
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• Ζ θαηαγξαθή εζίκσλ πνπ έρνπλ ζβήζεη ή δηαηεξνχληαη αθφκα 

• Ζ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ Ήζε-Έζηκα-Παξάδνζε 

• Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

• Ζ απφθηεζε εκπεηξίαο απφ ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ  

• Ζ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

• Ζ απφθηεζε νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο  

• Ζ θαηαλφεζε ηνπ βαζχηεξνπ λνήκαηνο ηεο γηνξηήο ηνπ Πάζρα 

• Ζ ζχλδεζε, κέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε, ηνπ παξειζφληνο κε ην ζήκεξα 

Β.1.2 Μεζνδνινγία 

1.Brainstorming 

 
2.Μειέηε πεξίπησζεο 

 
3.Teamteaching(δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα) 

Β.1.3Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ 

• Δπηινγή ζέκαηνο: 1 δηδαθηηθή ψξα 

• Δηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο : 1 δηδαθηηθή ψξα  

• ρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο-ρσξηζκφο ζε νκάδεο-θαζνξηζκφο ζηφρσλ:1 δηδαθηηθή ψξα  

• Τινπνίεζε ηνπ ζέκαηνο: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

• Παξνπζίαζε εξγαζηψλ: 1 δηδαθηηθή ψξα 

• Αμηνιφγεζε:1 δηδαθηηθή ψξα 

Β.1.4 ΑλαιπηηθΪ ε πνξεέα ηεο εξγαζέαο 

Β.1.4.1Υξφλνο επηινγήο ζέκαηνο:   

Σέιε Μαξηίνπ θαη αξρέο Απξηιίνπ.  

Β.1.4.2. Αθνξκή: 

• Σν κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο: Σα ήζε& ηα έζηκα θαη νη παξαδφζεηο ηνπ Διιεληθνχ ιανχ 

• Ζ Γηδαζθαιία ζηε Νενειιεληθή Γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Γηψξγνπ Ησάλλνπ: Να‘ ζαη θαιά δάζθαιε  

Β.1.4.3Σξφπνο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο ζηνπο καζεηέο(Μεζνδνινγία): 

a.Δξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ(brainstorming) 

• Ση γλσξίδεηε γηα ηα ήζε θαη έζηκα 

• Ση ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ αθνχγνληαο ηε ιέμε ήζε-έζηκα θαη παξαδφζεηο 

• Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο έξρνληαη φηαλ θέξλεηε ζην κπαιφ ζαο ηε γηνξηή ηνπ Πάζρα 

Καηαγξαθή ιέμεσλ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεοΓεκηνπξγία ράξηε ελλνηψλ 

Υάξηεο ελλνηψλ-ήζε- έζηκα  
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β.Μειέηε πεξίπησζεο: 

Έθζεζε καζεηή δεκνηηθνχ: ην Πάζρα ζην ρσξηφ.ηφρνο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ήηαλ: 

• Σν ηαμίδη ησλ καζεηψλ 

• Ζ εηζαγσγή ζην θιίκα ην γηνξηηλφ ηνπ Πάζρα 

• Ζ δηάρπζε ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ 

Ζ έθθξαζε  θαη ησλ πην εζσζηξεθψλ καζεηψλ 

γ.Γηαθνξεηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα ζπλεξγαηηθή κεζνδνινγηα(Teamteaching ) 

Αλάθιεζε γλψζεσλ ησλ καζεηψλ απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ θεηκέλνπ Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο 

«Να 'ζαη θαιά, δάζθαιε!», ηνπ είπε κηα κέξα κέζα ζηελ ηάμε έλαο ζπκκαζεηήο καο πνπ ήηαλ θνκκάηη 
ρσξαηαηδήο* θαη είρε ην ζάξξνο. «Μαο έθαλεο θαη μεθνβεζήθακε. Δκείο, εδψ, ληξεπφκαζηαλ σο ηα ηψξα 
γηα ηα ηξαγνχδηα καο θαη ηα εζίκαηά καο. Μαο έιεγαλ πσο είλαη παιηαηζαξίεο* θαη πσο, αθνχ δελ ηα 
ηξαγνπδνχλ ζηηο ληηζθνηέθ, δελ ζα 'λαη θαιά». «Ση ιεο, παηδί κνπ;», είπε ν δάζθαινο θαη βνχξθσζε.* Σν 
είδακε θαζαξά. «Πνηνο; Πνηνο ζαο ηα ιέεη απηά; Ζ παξάδνζή καο! Σα ηξαγνχδηα καο! Σα άγηα ησλ αγίσλ». 
Καη μαθληθά ην πξφζσπφ ηνπ έγηλε θάπσο αγξησπφ θαη απφκαθξν ζαλ λα'βιεπε ζηα βάζε έλαλ ζηρακεξφ 
ερζξφ, θάπνην ηέξαο. Δκείο ζσπαίλακε, κα ληψζακε πσο κέζα ζηελ ςπρή καο απνηππσλφηαλ ε ζθελή απηή.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1684,5374/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1684,5374/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1684,5374/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1684,5374/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1684,5374/
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Β1.4.4.Γεκηνπξγία νκάδσλ –Σειηθφ πξντφλ 

• Σπραία ζπγθξφηεζε πέληε νκάδσλ εξγαζίαο ησλ 4 αηφκσλ 

• Καζνξηζκφο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο  ηνπ project ζε 7 δηδαθηηθέο ψξεο 

• χλαςε ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο 

• Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ εξγαζίαο- ηειηθνχ πξντφληνο εξγαζίαο( animation-video-παξνπζηάζεηο ppt)  

• Γηάρπζε απνηειεζκάησλ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζην ζρνιείν  

Οκάδεο εξγαζίαο 

1ε νκάδα: ήζε & έζηκα ηνπ Πάζρα ηεο Μαθεδνλίαο  

2ε νκάδα: ήζε & έζηκαηνπ Πάζρα θαη παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ηνπ Πφληνπ  

Ζ 3ε νκάδα:Ήζε & Έζηκα ηνπ Πάζρα ηεο Κέξθπξαο  

Ζ 4ε νκάδα (θαιιηηερληθή νκάδα) δεκηνπξγία εηθφλσλ κε ζέκα ην Πάζρα  

Ζ 5ε νκάδα: ήζε θαη έζηκα ηεο Κχπξνπ  

Β1.4.5 Τινπνίεζε ηεο εξγαζίαο-δξαζηεξηφηεηεο 

• Αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο 

• πιινγή πιηθνχ ζρνιείν& ζπίηη 

• Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη απφ ηε θηιφινγν θαη ηε ζενιφγν ηνπ ζρνιείνπ( δηαζεκαηηθφηεηα-teamteaching)  

• Δπίζθεςε καζεηψλ ζε βηβιηνζήθεο 

• πλεληεχμεηο απφ γνλείο παππνχδεο θαη γηαγηάδεο 

Β1.4.6.Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο 

• πγθέληξσζε πιηθνχ 

• Δπεμεξγαζία ζηε ηάμε 

• Υξήζε ησλ ΣΠΔ ηνπ ζρνιείνπ καο( ππνινγηζηέο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, καγλεηνθψλεζε) 

• Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ powerpoint θαη video 

• Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο  ζην ζρνιείν  

Β.1.4.7Αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο καζεηέο  έγηλε ε αμηνιφγεζε ηνπ project δίλνληάο ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 
ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην κε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

• Βξήθεο ελδηαθέξνλ  απηφ ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο; 

• Οη νδεγίεο γηα ηελ φιε δηαδηθαζία ήηαλ θαηαλνεηέο; 

•  Γηαρεηξίζηεθεο εχθνια ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνίεζεο; 

• Σα πξνγξάκκαηα θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζεο ήηαλ ηα θαηάιιεια θαη αμηνπνηήζεθαλ ζσζηά ψζηε λα επηηεπρζνχλ 
νη ζηφρνη ζαο; 

• Πνηεο είλαη νη παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα ζαο ζρεηηθά κε ηα ήζε έζηκα θαη ηε ιατθή καο παξάδνζε 

Β.2 πκπεξάζκαηα 

• Σα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ καο θζίλνπλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

• Κχξηεο αηηίεο είλαη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο , ε θαηαλαισηηθή θνηλσλία θαη ε παγθνζκηνπνίεζε 

• Οθείινπκε λα δηαθπιάμνπκε ηελ ηαπηφηεηα καο  ηα ήζε θαη ηα έζηκα αλαβηψλνληαο ηα  

• Σα παηδηά βξήθαλ πνιχ ελδηαθέξνλ θαη ειθπζηηθφ απηφ ηνλ ηξφπν κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο( βησκαηηθή κάζεζε) 

• ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αζρνιεζνχλ κε ην ζέκα  

• Ήηαλ πνιχ εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη βξήθαλ πνιχ ελδηαθέξνλ ηνλ ηξφπν κάζεζεο 
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• Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο πνιιά παηδηά ελζσκαηψζεθαλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη εληζρχζεθε ε απηνπεπνίζεζε ηνπο 
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"The school celebration as a pedagogical tool for teaching life skills.  A Case 
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Abstract 

The school celebration as a pedagogical tool achieves the empirical intake of knowledge and is a highly effective way of learning. The 

cultivation of life skills from pre-school age is shown as a need to address the increased problems of education and social adaptation of 

children. The purpose of this paper is to present, through the presentation of the case study, school holidays as a pedagogical tool for 

developing the necessary life skills in children. It presents the method for a successful school performance, free of stereotypical and 

erroneous expectations, as well as the results of this practice on the cultivation of children's life skills. The results are being evaluated, which 

are particularly encouraging, since children from the early age of the Nursery School learn to manage their senses, act as a team, strengthen 

their self-confidence and self-confidence, and gain critical thinking and creative thinking within a school feast. Finally, the conclusions are 

drawn. 

Key words: School celebration, life skills, learning through the arts, preschool education. 

Πεξέιεςε 

Ζ ζρνιηθή γηνξηή σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε κέζα απφ ηηο ηέρλεο θαη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθ ψλ 

ζηφρσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη δεμηφηεηεο δσήο. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ δσήο (lifeskills) απφ ηελ πξνζρνιηθή αθφκε ειηθία, 

πξνβάιεη σο αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απμεκέλσλ πξνβιεκάησλ κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ. θνπφο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ δσήο 

ζηα λήπηα. Παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα γηα κηα επηηπρεκέλε ζρνιηθή παξάζηαζε, απαιιαγκέλε απφ  ζηεξεφηππα θαη εζθαικέλεο παξαδνρέο, 

θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξαθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ δσήο ζηα λήπηα. Γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηα νπνία  είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, αθνχ ηα παηδηά απφ ηελ κηθξή ειηθία ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ καζαίλνπλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ιεηηνπξγνχλ σο νκάδα, εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ε απηναληίιεςή ηνπο θαη απνθηνχλ 

θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε κέζα ζην πιαίζην κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο. Σέινο, δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:ρνιηθή γηνξηή, δεμηφηεηεο δσήο, κάζεζε κέζσ ηερλψλ, πξνζρνιηθή αγσγή. 

Α. Δηζαγσγά 

Οη γηνξηέο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο. Πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά κηα δηέμνδν απφ ηελ θαζεκεξηλή 
ξνπηίλα θαη ηνπο θαιιηεξγνχλ ζπλαηζζήκαηα, φπσο ελζνπζηαζκφ, πξνζδνθία θαη ςπρηθή επραξίζηεζε (Bisson, 2002).  

Ζ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ππαγνξεχεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο ηδενινγίαο, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο 
αηζζεηηθήο ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ θαη ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ζε έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην ην νπνίν έρεη σο επίθεληξν ηε 
βησκαηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα, κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε 

θαη ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ. 

ηνλ «Οδεγφ ηεο λεπηαγσγνχ: «Δθπαηδεπηηθνί ρεδηαζκνί-Γεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο», ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο 
ζπζρέηηζεο ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο κε ηελ ππφινηπε δσή ηνπ ζρνιείνπ, κε θεληξηθνχο άμνλεο ηελ έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 
φρη ζηα απνηειέζκαηα, ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ θαη ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα 
έθθξαζε θαη ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπο (Γαθέξκνπ, θ.ά., 2017). 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρνληαο ζπλείδεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν δεη θαη αλαπηχζζεηαη ην 
παηδί, νθείιεη λα αμηνπνηεί ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ηνπ θαηά ηελ ζρεδίαζε κηαο ζρνιηθήο παξάζηαζεο, 
θαζψο ζε απηφ ην πξψηκν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ε θαιιηέξγεηα ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ 

δηακνξθψλεηαη θπξίσο κέζα απφ ηνλ ρψξν ησλ βησκάησλ ηνπο. 
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Σν ζρνιείν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ δσήο πνπ αθνξνχλ ζε κηα κεγάιε νκάδα απφ γλσζηηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο, πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο 
δεμηφηεηεο νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, ζηελ 
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ απηνδηαρείξηζε κε ηελ 
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ηνπ άγρνπο (Μπακπάιεο,2017). 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βήκαηα δηνξγάλσζεο κηαο επηηπρεκέλεο ζρνιηθήο παξάζηαζεο ζηνλ Παηδηθφ 
ηαζκφ Μηθξφπνιεο, κε επηθέληξσζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ δσήο ησλ λεπίσλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη κε 
αλαθνξά ζε θάζε βήκα γηα ηε δηνξγάλσζε κηαο γηνξηήο, ζηηο αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο δσήο πνπ απνθηψληαη απφ ηα λήπηα, 
ζχκθσλα κε ηηο πέληε βαζηθέο πεξηνρέο δεμηνηήησλ δσήο πνπ πξνζδηφξηζε ην Σκήκα Φπρηθήο Τγείαο χζηεξα απφ ηε κειέηε 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απηέο αθνξνχλ: 

1. ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα εξεπλά θαη λα αμηνινγεί 
ηηο επηινγέο ηνπ, ψζηε λα βξίζθεη επνηθνδνκεηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπ. 

2. ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα δηεξεπλά φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο 
επηινγέο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη λα ηηο αλαιχεη αληηθεηκεληθά. 

3. ηελ ηθαλφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πνπ 
βνεζνχλ ην άηνκν λα εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ, ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά θαη 
λα θαιιηεξγεί ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο αλζξψπνπο απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο. 

4. ηελ απηνγλσζία θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα ελζπλαίζζεζε, πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα αλαθαιχςεη ηηο δπλαηφηεηέο θαη 

ηηο αδπλακίεο ηνπ, ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη λα θαηαλνήζεη θαη λα απνδερηεί ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο 
αλζξψπνπο. 

5. ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ άγρνπο, πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα θαηαλνήζεη ηα 
ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπ θαη ησλ άιισλ, λα δηαθξίλεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ πξνθαινχλ άγρνο θαη λα 
πηνζεηήζεη ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ (WHO, 1999, Κνπξκνχζε, 2013). 

Β. Θεσξεηηθφ πιαέζην 

Β.1.Οη ζρνιηθέο γηνξηέο σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν 

Οη ζρνιηθέο γηνξηέο θξίλνληαη σο δηαδηθαζία θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή θαη δηεγεξηηθή γηα ηα 
παηδηά θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα δηνρεηεπζεί ν ελζνπζηαζκφο ζηελ παξαγσγηθή κάζεζε, κέζα ζην ζρνιηθφ 
πιαίζην (Schamess, 1978). Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνεηνηκαζία κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο λα βηψλεηαη κε επραξίζηεζε 
απφ ηα παηδηά θαη λα γελλψληαη κλήκεο πνπ κεηέπεηηα ζα ηηο μαλαβξίζθνπλ (Εαθνπνχινπ, 1995). Μέζα απφ ηε δηνξγάλσζε 
κηαο γηνξηήο ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή θαη εμνηθεηψλνληαη κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη κε ην θνηλσληθφ θαη 
πνιηηηζηηθφ ηνπο πιαίζην. Καηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο αηνκηθέο ηνπο δπζθνιίεο φπσο θηλεηηθέο, απηνπεπνίζεζεο ή 

εζσζηξέθεηαο, θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζψκα ηνπο γηα λα εθθξαζηνχλ (Γαξάθε,1995).  

Μηα ζρνιηθή γηνξηή κπνξεί λα ελζσκαηψζεη φια ηα είδε ησλ ηερλψλ φπσο ζέαηξν, ρνξφ, κνπζηθή θαη εηθαζηηθά ζε έλα 
θνηλφ πιαίζην. Ζ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηηο ηέρλεο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ 
νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο (Βαθέα,2002). 

Ο Γθαίηε πίζηεπε φηη «ηαλ νη ηέρλεο έρνπλ γηνξηή, ηφηε γίλεηαη ζέαηξν». Δίλαη γεγνλφο πσο ζηε ζεαηξηθή πξάμε 
αλαδεηθλχνληαη θαη φιεο νη άιιεο ηέρλεο. Σν ζέαηξν σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε πξνεηνηκαζία 
ησλ παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην παηδαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ απφθηεζε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 
κε ηνπο άιινπο. Σα βνεζά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζην νπνίν θαινχληαη λα 

ζπκβηψζνπλ θαζψο θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. Γίλεη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηε ζπιινγηθή 
πξνζπάζεηα, φπσο ηε ζπιινγηθή θαιιηηερληθή δεκηνπξγία πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηε ζρνιηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε. 
Δληζρχεη ηελ ζεηηθή απηναληίιεςε θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. Σέινο, ζπκβάιιεη ζηελ αηζζεηηθή θαη θαιιηηερληθή αλάπηπμε ησλ 
καζεηψλ θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κε βησκαηηθφ ηξφπν (ΓΔΠΠ-ΑΠ).  

Μέζσ ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο πηνζεηνχληαη ζηάζεηο θαη θαιιηεξγνχληαη αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ζχγρξνλεο δηαπνιηηηζηηθήο 
ηαπηφηεηαο, απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη αλάπηπμεο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ απηνζεβαζκνχ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη 
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ απαξαίηεησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Ζ απφθηεζε γλψζεσλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή (lifeskills) απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ σο 
εξγαιείνπ (Μπακπάιεο, 2017). 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζεθε φηη ε ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 
νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ζ Dee Dickinson (2002)απφ ηνλ νξγαληζκφ «New horizons 
for learning»ζηελ έξεπλά ηεο κε ηίηιν «Learning through the arts» αλαδεηθλχεη ηε ζπκβνιή ηεο ηέρλεο ζηελεθπαίδεπζε. Ζ 
έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρνιεία πνπ εθάξκνζαλαπνηειεζκαηηθά ηηο ηέρλεο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα. Σν 
απνηέιεζκα απηνχ ηνππξνγξάκκαηνο δείρλεη φηη καζεηέο πνπδηαθνξεηηθά ίζσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ έρνπλ 
αλζίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ελψ ηα πξνβιήκαηαπεηζαξρίαο έρνπλ ζρεδφλ εμαθαληζηεί θαη ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα 
απμάλνληαη ζπλερψο ζαλ απνηέιεζκα ηνπ πινχζηνπ ζε ηέρλεο πξνγξάκκαηνο.Σα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ησλ πξνζρνιηθψλ 
θέληξσλ ηνπ ReggiaEmilia, πνπ δίλεη έκθαζε ζηε κάζεζε κέζα απφ ηηο ηέρλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλνιηθήο αλάπηπμεο 

ησλ παηδηψλ, έρεη θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο παγθφζκηαο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα ζεκαληηθά επηηεχγκαηά ηνπ 

(Edwards, 1998).  
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Β.2. Ζ ζεκαζία ησλ δεμηνηήησλ δσήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εθπαίδεπζε γηα ηηο δεμηφηεηεο δσήο έρεη γίλεη ην επίθεληξν ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Ο φξνο «δεμηφηεηεο 
δσήο» θαζνξίζηεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ΠΟΤ, (1997) World Health Organization (WHO) «σο δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο λα αληηκεησπίδνπλ επαξθψο ηηο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο ηεο 
δσήο». Οη δεμηφηεηεο δσήο «κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο, λα 
επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο θαη απηνδηαρείξηζεο, πνπ κπνξνχλ λα 
βνεζήζνπλ ην άηνκν λα απνθηήζεη κηα πγηή θαη παξαγσγηθή δσή» (WHO, 1999). Ζ εθπαίδεπζε γηα ηηο δεμηφηεηεο δσήο έρεη 
ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε θαη ελίζρπζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ κε αλαπηπμηαθά θαηάιιειν 
ηξφπν, ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηελ πξφιεςε ηεο πγείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 
πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ" (WHO, 1999).  

Βαζηθέο δεμηφηεηεο δσήο ζηνλ ελδνπξνζσπηθφ θαη δηαπξνζσπηθφ ηνκέα είλαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, απνδνρήο απφ ηνπο 

άιινπο, βεβαηφηεηαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δεμηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ, αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ 
άγρνπο, ρεηξηζκφο ηφζν ηεο επηηπρίαο φζν θαη ηεο απνηπρίαο, θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα 
νηθνδνκνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ζεηηθέο ζρέζεηο (Wenzel etal, 2009). χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο(1999), ε 
δηδαζθαιία δεμηνηήησλ δσήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ θαη ηελ αλάπηπμε 
θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηηο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο ηνπο ζπλζήθεο. Δπηπξνζζέησο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα 
άηνκα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο (Taber,1997) θαη  ζπλδξάκνπλ ζε κηα επηηπρεκέλε ελήιηθε δσή 
(Cronin,1996). 

Δηδηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί, επηπιένλ ησλ πξνγξακκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο, πνπ αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο 

δσήο. Έλα ηέηνην πξφγξακκα είλαη ην πξφγξακκα «Βήκαηα γηα ηε Εσή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, πνπ είλαη 
θαηάιιειν γηα ην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν θαη επέδεημε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
δεμηνηήησλ ησλ λεπίσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο (Κνξκνχζε,2013). Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ δσήο ζηα παηδηά ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά: α) ζηελ πγηή ηνπο αλάπηπμε, β) ζηελ πξφιεςε 
αλζπγηεηλψλ ζπλεζεηψλ, γ) ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηέινο δ) ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ 
απνηειεζκαηηθά ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο (WHO, 1999). 

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ δσήο βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε θαηά ηελ 
νπνία αθνινπζείηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Μπακπάιεο, 2017). Οη εθπξφζσπνη ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο, 
φπσο ηνπ K. Lewin, ηνπ J.Dewey θαη Piaget, έρνπλ επηζεκάλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο απφθηεζεο βησκέλσλ εκπεηξηψλ, σο δηαδηθαζίαο θαη πεξηβάιινληνο κάζεζεο (Kolb 1984, αλαθέξεηαη ζην 
Γεινχδε, 2002).  

Οη ηερληθέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ δσήο είλαη: 
α)ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, β)ηα βησκαηηθά παηρλίδηα θαη νη αλαπαξαζηάζεηο, γ)νη εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, δ)νη ηερληθέο 
ιφγνπ θαη ε)ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη ε ζεαηξηθή δεκηνπξγία (Μπακπάιεο, 2017). Άιιεο ζεκαληηθέο κέζνδνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο δεμηνηήησλ δσήο πεξηιακβάλνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε ζπδήηεζε, ηελ 
αθήγεζε ηζηνξηψλ κε εηθφλεο θαη ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ (WHO, 1999, Κνξκνχζε, 2013). 

Γ. ΜειΫηε Πεξέπησζεο 

Γ.1. Πεξηγξαθή 

Ο Παηδηθφο ηαζκφο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Μηθξφπνιε ηνπ λνκνχ Γξάκαο 
θαη θηινμελεί πεξίπνπ 15 παηδηά. ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξνπζηάδνληαη πνιιέο επθαηξίεο γηα γηνξηέο πνπ 
ζπλήζσο είλαη αλνηρηέο θαη ζρεηίδνληαη φρη κφλν κε ηηο θαζηεξσκέλεο ζρνιηθέο ενξηέο, αιιά θαη κε άιιεο ζεκαηηθέο 
πεξηνρέο, πνπ αληινχληαη θπξίσο απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ρξνληάο. Οη γηνξηέο 
απνηεινχλ κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κπνξεί λα νξγαλσζνχλ είηε κε ηε κνξθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο 
πξνο δηεξεχλεζε ή κε ηε κνξθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. 

Ζ παξάζηαζε δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά ην απνηέιεζκα κηαο εθηελνχο ελαζρφιεζεο κε θάπνην ζέκα πνπ ζπλήζσο 
αγαπήζεθε απφ ηα παηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέρζεθε απφ ηα ίδηα γηα λα γίλεη γηνξηή. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε 
δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο κέζα απφ ην νπνίν ηα παηδηά έρνπλ ελζσκαησζεί πιήξσο ζηελ 
νκάδα θαη ληψζνπλ ηελ νκαδηθή ηνπο ππφζηαζε. 

Έηζη ε γηνξηή γίλεηαη θνηλφο ζηφρνο ηεο νκάδαο θαη κέζα απφ ηε καγηθή απηή δηαδξνκή, αλαθαιχπηνπλ θαη εμειίζζνπλ ηηο 
δπλαηφηεηέο ηνπο, ελψ παξάιιεια καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ηα παηδηά λα αληιήζνπλ επραξίζηεζε 
κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο παξνπζίαζεο θαη λα αλαπηχμνπλ αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ 
ζα ηνπο ρξεηαζηνχλ γηα κηα πεηπρεκέλε δσή. Μφλν έηζη ζα γίλεη κηα επράξηζηε εκπεηξία πνπ ζα κείλεη ραξαγκέλε ζηε κλήκε 

ηνπο σο κηα γιπθηά παηδηθή αλάκλεζε (Γξνχδνπ, 2006).   
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Β.2. Βήκαηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηεο γηνξηήο 

Γ.2.1. Δπηινγή ζέκαηνο ηεο γηνξηήο 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο κηαο γηνξηήο γίλεηαη ζπλήζσο κεηά απφ ηελ εθηελή επεμεξγαζία θάπνηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ ην νπνίν 
θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή, 
βησκαηηθή κάζεζε (project) ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ηελ βησκαηηθή  πξνζέγγηζε ηνπ "learning by doing"  πνπ πεξηιακβάλεη 

επηζθέςεηο, ηελ έξεπλα, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηηο θαιιηηερληθέο εξγαζίεο θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 
επηηπγράλεηαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ζέκα, ε νπνία μεθηλά θαη εμειίζζεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα ελδηαθέξνληα θαη 
ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

Σα φξηα θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο γηνξηήο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα θαη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Σν 
ζέκα ινηπφλ απνθαζίδεηαη δεκνθξαηηθά θαζψο ηα παηδηά θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο γηα αγαπεκέλεο ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο  πνπ γλσξίδνπλ θαιά θαη επηιέγεηαη πνηα ζα πινπνηεζεί. 

Γεμηφηεηεο Εσήο πνπ απνθηψληαη: Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ηεο νκάδαο, εληζρχεηαη ε 
επηθνηλσλία, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε ζπλεξγαζία, ε αίζζεζε ηεο νκάδαο θαη ε νκαδηθή ιήςε απφθαζεο. 

Γ.2.2. ρεδηαζκφο ηεο γηνξηήο 

Αθνχ επηιεγεί ην ζέκα, ηα λήπηα θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηελ πιαηζίσζε ηεο γηνξηήο. Υξεζηκνπνηείηαη ε 

ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ θαη νη ηδέεο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ παηδαγσγφ. Απφ ηηο ηδέεο απηέο πηνζεηνχληαη απηέο πνπ 
είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζνχλ. Ζ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ εμέιημε ζηε δσή ησλ 
παηδηψλ. Αθνξά ζηε δεκηνπξγηθή επίιπζε ησλ δηαθσληψλ, ηελ θνηλή επίηεπμε ζηφρσλ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ο 
ζρεδηαζκφο κηαο γηνξηήο δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ ηα νπνία θαινχληαη λα 
ζπλεξγαζηνχλ κε φια ηα παηδηά θαη φρη κφλν κε απηά πνπ πξνηηκνχλ. 

Γεμηφηεηεο Εσήο πνπ απνθηψληαη: Με ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ηα παηδηά θηλεηνπνηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 
ζηε δηαδηθαζία, αθνχ βαζηθφο θαλφλαο είλαη ε απνπζία θξηηηθήο ησλ ηδεψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ελζαξξχλνληαη αθφκε 
θαη ηα ζπλεζηαικέλα παηδηά. Ζ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ηνπο ηα θάλεη λα ληψζνπλ ζεκαληηθά θαη ηα σζεί λα βξνπλ λέεο ηδέεο 

θαιιηεξγψληαο έηζη ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απνθηνχλ δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 
θαη ζπλεξγαζίαο, ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ζεβαζκνχ ζηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γ.2.3. Γξακαηνπνίεζε ηεο ηδέαο απφ φια ηα παηδηά 

Μεηά ηε ιήςε απφθαζεο γηα ην ζέκα ηεο γηνξηήο, εάλ πξφθεηηαη γηα θάπνηα γλσζηή ηζηνξία, ηα παηδηά κε ηελ θαζνδήγεζε 
ηεο παηδαγσγνχ δξακαηνπνηνχλ φινπο ηνπο ξφινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηζηνξία. Δάλ πξφθεηηαη γηα ζέκα πνπ 
πεξηιακβάλεη π.ρ. παξνπζίαζε ρνξψλ, αζιεκάησλ, παηρληδηψλ θιπ. ρνξεχνπλ ή δξνπλ φινη καδί γηα λα πάξνπλ κηα πξψηε 
ηδέα γηα ηε γηνξηή. ηαλ ηα παηδηά ππνδχνληαη θάπνηνλ ξφιν, βηψλνπλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα κε ηξφπν «αζθαιή», ηνικνχλ, 
πεηξακαηίδνληαη θαη απειεπζεξψλνληαη.  

Γεμηφηεηεο Εσήο πνπ απνθηψληαη: Με ηε δξακαηνπνίεζε επηηπγράλεηαη εελζάξξπλζε ηεο ειεχζεξεο θαη δεκηνπξγηθήο 
έθθξαζεο ησλ λεπίσλ, ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ηεο απηεπίγλσζεο, ν έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ 

θαη ησλ θαλφλσλ θαη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ νκάδα. 

Γ.2.4. Σν κνίξαζκα ησλ ξφισλ 

Αθνχ δνθηκάδνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηνπο ξφινπο ηεο παξάζηαζεο, ηα λήπηα θαινχληαη λα επηιέμνπλ πνηνλ ξφιν ζα ήζειαλ 
λα παίμνπλ. πλήζσο ηα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ ζε ηη κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ θαιχηεξα θαη δεηνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο 
ξφινπο. Σν κνίξαζκα ησλ ξφισλ είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη θάπνηα ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ δηεθδηθνχλ ηνλ 
ίδην ξφιν. Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε 
απνηειεί ε απηεπίγλσζε θαη ε ελζπλαίζζεζε. Πψο ληψζνπκε δειαδή θαη πψο ληψζνπλ νη άιινη. Ζ παηδαγσγφο βνεζά ηα 
παηδηά λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο κε ηελ αλάιπζε, δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηελ 
επηινγή κηαο θνηλά απνδεθηήο. Ζ δηαλνκή ησλ ξφισλ πξνυπνζέηεη ηελ επίγλσζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ, 
ψζηε ην θάζε παηδί λα πάξεη ηνλ ξφιν πνπ ηνπ ηαηξηάδεη θαη πνπ ζα ηνλ αλαδείμεη θαιχηεξα, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπ. Μηα πξψηε εηθφλα ινηπφλ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ παξαηήξεζε ηεο ειεχζεξεο δξακαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ νπνία 
φια ηα παηδηά δξακαηνπνηνχλ φινπο ηνπο ξφινπο δνθηκάδνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο.  

Γεμηφηεηεο Εσήο πνπ απνθηψληαη: Απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ξφινπ, ηα λήπηα απνθηνχλ δεμηφηεηεο απηνδηαρείξηζεο θαη 
ιήςεο απφθαζεο, αθνχ πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ πνηνο ξφινο ζα ηνπο ηαίξηαδε, κε ηελ αληίζηνηρε επηινγή ηνπ θαη ζεηηθήο 
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, αθνχ κέζα απφ ηε δηαρείξηζε κηαο ζχγθξνπζεο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη πσο αηζζάλεηαη ν άιινο, 
αιιά θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα δηθά ηνπ  ζπλαηζζήκαηα. 

Γ.2.5. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα 

Ζ ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο απνηειεί αληηθείκελν πνιιψλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα ακνηβαία 
ζπκθέξνληα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αθαδεκατθψλ 
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θαη θνηλσληθψλ επηηεπγκάησλ ησλ παηδηψλ (αθειιαξίνπ, 2008), ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν (Rich, 1988). 
Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ λεπίσλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία νπνηαζδήπνηε δξάζεο ηνπ 
ζρνιείνπ, θαζψο ε ππνζηήξημε θαη ε ζπκπαξάζηαζή ηνπο απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ παηδαγσγψλ.  

Ο Παηδηθφο ηαζκφο Μηθξφπνιεο δεκηνχξγεζε κηα «εηαηξηθή ζρέζε» κε ηνπο γνλείο, ε νπνία ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ 
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

 Πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο. Πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ, ην πξφγξακκα θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ  πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο νηθνγέλεηαο-
ζρνιείνπ. 

 πλάληεζε ακέζσο κεηά ην κνίξαζκα ησλ ξφισλ κηαο γηνξηήο. Ζ ζπλάληεζε απηή έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηελ ηειηθή παξάζηαζε. Δδψ δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή γνλετθή 
εκπινθή ηνπ γνληνχ ζην ζπίηη, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ ξφιν ηνπ παηδηνχ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη λα κάζεη 
ιφγηα ή γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θνζηνπκηνχ ηνπ. Δπίζεο νξηνζεηνχληαη νη πξνζδνθίεο ηνπο θαη αλαιχνληαη ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο γηνξηήο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή πνξεία ηεο πξνεηνηκαζίαο κε επίθεληξν ηελ 
επραξίζηεζε ησλ παηδηψλ. Ζ νκαδηθή ζπλάληεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηεο γηνξηήο, ηα απαξαίηεηα πιηθά πνπ δηαζέηεη ε θάζε νηθνγέλεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο γηνξηήο, γηα ηελ 
εζεινληηθή εξγαζία πνπ ίζσο ρξεηαζηεί λα πξνζθέξνπλ νη γνλείο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θάπνηνπ κπνπθέ, γηα λα 
θεξαζηνχλ ηα παηδηά θαη νη θαιεζκέλνη ζην ηέινο ηεο γηνξηήο. Ζ ζπλελλφεζε γηα θάπνηεο επηζθέςεηο πνπ ζα 
ρξεηαζηεί λα γίλνπλ ζην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο γηνξηήο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 
δηδαθηηθή πξαθηηθή εθφζνλ ην απαηηεί ην ζέκα. 

 Ζ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. Πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε  ησλ λεπίσλ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλάληεζε. 

 Δπηζηνιέο. Πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη γνλείο ζην ζπίηη 

γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο δσήο πνπ επεμεξγαδφκαζηε ζηελ ηάμε. 

 πλνδεία ησλ λεπίσλ απφ ηνπο γνλείο. Λακβάλεη ρψξα ζηηο εμσζρνιηθέο εμνξκήζεηο θαη επηζθέςεηο πνπ εληάζζνληαη 

ζην ζέκα ηεο γηνξηήο. 

 Οξγάλσζε ηνπ ρψξνπ γηα ηε γηνξηή. πλεξγαζία γνλέσλ-παηδαγσγψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 

ρψξνπ πνπ ζα γίλεη ε γηνξηή. 

Οη ηζρπξνί δεζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ, 
αθνχ ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο γηα ηελ επίηεπμε θαηάθηεζεο ησλ 
λεπίσλ ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ δσήο. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε θάζε γηνξηή ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ, κηθξή 
ή κεγάιε δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ ρψξν θαη έηζη πεξηνξίδνληαη νη  
αληηδξάζεηο ησλ λεπίσλ ζηελ παξνπζία ηνπο. 

Γεμηφηεηεο Εσήο πνπ απνθηψληαη: Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ηα παηδηά εηζπξάηηνπλ αίζζεκα 
αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηνπο παηδαγσγνχο, βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπο, ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπζηνιψλ.  

Γ.2.6.Οη πξφβεο 

θνπφο ηεο δηνξγάλσζεο κηαο ζρνιηθήο παξάζηαζεο δελ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζεαηξηθήο νκάδαο. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα 
ε επραξίζηεζε ησλ παηδηψλ θαη ν ζεβαζκφο ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηνπο ξπζκνχο ηνπο. Οη πξφβεο γίλνληαη ηκεκαηηθά θαη 
πάληνηε ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ηνπ θάζε ξφινπ θαη εληαγκέλεο ζην πιαίζην ηνπ 
θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ πξνζαξκνγή ελφο ξφινπ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα ληψζεη φηη κπνξεί λα 
ηνλ δηαρεηξηζηεί. Σερληθέο ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο απφ ηνλ/ηελ παηδαγσγφ αιιά θαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 

εθαξκφδνληαη γηα ηα παηδηά πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εζσζηξεθή ή ληξνπαιά. Καηά ηελ πνξεία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο γηνξηήο 
ηα παηδηά μεπεξλνχλ ηνπο θφβνπο ηνπο, εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ ξφιν ηνπο, απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη 
ζπληνληζκφ ζηηο θηλήζεηο ηνπο, ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά θαη ζπλεξγάδνληαη ελψ παξάιιεια ζρεκαηίδνπλ κηα νινθιεξσκέλε 
εηθφλα γηα ηε γηνξηή. 

Γεμηφηεηεο Εσήο πνπ απνθηψληαη: Γεμηφηεηεο κάζεζεο θαζψο ηα παηδηά θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ νδεγίεο, δεμηφηεηεο 
απηνδηαρείξηζεο απφ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, εμνηθείσζε κε ην ζψκα ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπ ξφινπ, πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο νκαδηθήο αληίιεςεο, 
θαζψο θαινχληαη λα εθηειέζνπλ θάπνηα νκαδηθή δξάζε ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπο, ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνέθθξαζεο, ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαζψο ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ηα παηδηά 
πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηελ εθηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηέινο απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ 
άγρνπο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξάζηαζε. 
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Γ.2.7. Ζ Παξάζηαζε 

Ζ εκέξα ηεο παξάζηαζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί έλα γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη κε ραξά απφ ηα παηδηά. Ζ θαιή νξγάλσζε ηνπ 
ζρνιείνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηξνπή απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνζπληνλίδνπλ ηα παηδηά. Βαζηθφ 

κέιεκα ηνπ παηδαγσγνχ είλαη φηη θαλέλα παηδί δελ πξέπεη λα πηεζηεί ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο. Δίλαη αιήζεηα φηη ηα παηδηά 
κέζα ζηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπο φ,ηη θαη λα θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο είλαη ραξηησκέλα θαη θξίλνληαη κε 
επηείθεηα.   

Ζ θαηάθηεζε βαζηθψλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο γηνξηήο ηα βνεζά λα ιεηηνπξγνχλ 
θαη λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα κπξνζηά ζην θνηλφ, λα απηελεξγνχλ πάλσ ζηε ζθελή απαιιαγκέλα απφ ην άγρνο, λα 
ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά  πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα αηζζάλνληαη ηε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο. 
Αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη εθπέκπνπλ άλεζε θαη ζηγνπξηά γηα απηφ πνπ θάλνπλ. Ζ έθζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο κπξνζηά 
ζην θνηλφ είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Νηψζνπλ νη πξσηαγσληζηέο ηεο εκέξαο πνπ εθηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ έξγν. Σν θαιφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε θαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο γηνξηήο, γίλεηαη θαλεξφ ηελ εκέξα 
ηεο γηνξηήο πξάγκα πνπ ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δειαδή ηνπο παηδαγσγνχο, 
ηνπο γνλείο, ηα παηδηά θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δίλαη ην επηζηέγαζκα ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο πνπ αγθαιηάδεηαη απφ ην 
θνηλφ κε ελζνπζηαζκφ. Σν ρεηξνθξφηεκα είλαη ε αληακνηβή ηνπο θαη ην ρακφγειν δσγξαθίδεηαη ζηα ρείιε ηνπο. 

Γεμηφηεηεο Εσήο πνπ απνθηψληαη:Ζ εμνηθείσζε κε ηελ έθζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο ζην θνηλφ ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο 
θαη ηα βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο ζπζηνιήο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ 
πνπ απέθηεζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, απνθηνχλ ζπιινγηθφ πλεχκα, εληζρχνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη νη 
δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζηφρνπ, εληζρχεηαη ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη 

ν ζεβαζκφο ζηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ παηδηψλ. Οη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ πάληνηε ζε κηα 
παξάζηαζε ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απηελεξγήζνπλ θαη λα επηλνήζνπλ θάπνηα ιχζε.  

Γ.3. Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Ζ αμηνιφγεζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Owston (2008: 606) πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ελφο πξνγξάκκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ έρεη ζηφρν ηε 
δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ψζηε λα αλαδηακνξθσζνχλ θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζή 
ηνπο. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί φηη ε φιε δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά θαη επηηπγράλεη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη ηηο 
αξρηθέο επηδηψμεηο ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ εγθπξφηεηα θαη 
αμηνπηζηία. Γη‘ απηφ ρξεηάδεηαη ζαθήο θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ ηεο.  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη θαη εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο 
ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ απφ ηα λήπηα, φπσο:   

 Παξαηήξεζε ησλ λεπίσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δξάζε κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ αλέπηπμαλ. 

 Δμέηαζε ηεθκεξίσλ, φπσο ν αηνκηθφο θάθεινο ησλ λεπίσλ. 

 Πξνθνξηθή αλαθνξά ησλ γνληψλ γηα ηελ αληίιεςε ηεο θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο.  

 Βηληενζθφπεζε, θσηνγξάθηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ενξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο σο 

ηθαλήο λα επηηειέζεη ηνλ ζθνπφ ηεο.  

 Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ λεπίσλ πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

κηαο γηνξηήο. 
Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λεπίσλ ζε φιε ηελ πξαθηηθή δηαδηθαζία ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ ενξηψλ πνπ 
ζπλνδεχεηαη απφ αίζζεκα ραξάο θαη ςπρηθήο επραξίζηεζεο θαη ην θαιφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε, ε πξνζσπηθή 
αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ λεπίσλ κε ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, απνηειεί έλαλ 

αμηφπηζην δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο επηηπρίαο ηεο. Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο ζηα λήπηα δηαθαίλεηαη απφ ηελ επηηπρή ρξήζε 
ησλ δεμηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο θαη ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο γηνξηήο. 

Ζ θαζνιηθή ζπκκεηνρή θαη ε ελζνπζηψδεο αληαπφθξηζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θάζε γηνξηήο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ πνπ  
αλέδεημαλ ηελ θάζε γηνξηή σο έλα πνιηηηζηηθφ γεγνλφο πνπ αμίδεη θάπνηνο λα ζπκκεηέρεη ζε απηφ, είηε απφ ηε ζέζε ηνπ 
ζεαηή είηε απφ ηε ζέζε ηνπ δηνξγαλσηή, απνηέιεζε θαη ην έλαπζκα γηα ηε θαζηέξσζε ηεο πξαθηηθήο.  

Γ.4. πκπεξάζκαηα 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο πινπνίεζεο κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο απνηειεί κηα επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ λεπίσλ, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηα βήκαηα. 

Σν ζεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ, θηιηθφ θαη ελζαξξπληηθφ θιίκα ζηελ ηάμε πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο 
αζθάιεηαο, ηθαλνπνίεζεο θαη εκπηζηνζχλεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Ζ βησκαηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαζηζηά ηα παηδηά ζπκκέηνρα ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηνξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο. Ζ δηαηχπσζε μεθάζαξσλ 
θαη πινπνηήζηκσλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, εληζρχεη θαη ζηεξίδεη  ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία. Ζ ζπκκεηνρή 
κε ηελ αλάιεςε ξφινπ εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ηελ απηεπίγλσζε θαη ηελ απηνλνκία ηνπο θάηη πνπ ζπκβάιεη ζηελ 
βειηίσζε ησλ αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία  νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ 
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ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρία θαη απνηειεί δείθηε πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Σέινο ε απνδνρή ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο δίλεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ. 

Με ηηο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, πνπ αθνξνχλ ζηα βήκαηα πινπνίεζεο κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο, 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηεζεί ε ζρνιηθή γηνξηή ζηελ ππεξεζία επίιπζεο ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
καζεηέο, φπσο ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 
απηνδηαρείξηζεο, δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηελ πξφιεςε αλζπγηεηλψλ ζπλεζεηψλ, θαζηζηψληαο ηελ έηζη έλα 
ζπνπδαίν παηδαγσγηθφ εξγαιείν ζηε δηάζεζε θάζε παηδαγσγνχ. Ζ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ζην λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά. 
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Abstract: The educational program concerns the study of distinguished personalities in the area of sciences and culture. The program‘s 

target groups are students and teachers-in service of Secondary Education. The studied personalities will act as role models for the progress 

and the self-improvement of the students. The program includes training sessions with the Directors and teachers-in service of the 

participating schools and pupils' action plans concerning personalities of their choice with feedback from their teachers. The program is 

concluded with the final evaluation and the dissemination of the results in a relevant closure event. The study of personalities cultivates 

humanistic ideals, strengthens students‘ value system and improves their attitudes and behaviors. The studied personalities as positive 

patterns become a source of inspiration for students‘ educational and professional career.  

Keywords:Personalities, role models, educational program 

Πεξέιεςε:Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αθνξά ηε δηεξεχλεζε πξνζσπηθνηήησλ απφ ηνλ ρψξν ησλ επηζηεκψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

πξνζσπηθφηεηεο σο θίλεηξα δξάζεο θαη πξνφδνπ θαη σο πξφηππα απηνβειηίσζεο. ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξαγκαηνπνηνχληαη επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ. ηε ζπλέρεηα, 

πινπνηνχληαη ζρέδηα δξάζεο ησλ καζεηψλ γηα πξνζσπηθφηεηεο ηεο επηινγήο ηνπο κε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε. Μεηά ηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε θαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε δηνξγάλσζε ζρεηηθήο εκεξίδαο. Ζ κειέηε ησλ 

πξνζσπηθνηήησλ ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα αλζξσπηζηηθψλ ηδεσδψλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε βειηίσζε ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ. Οη πξνζσπηθφηεηεο πνπ πξνβάιινληαη κέζα απφ ην πξφγξακκα σο ζεηηθά πξφηππα απνηεινχλ πεγή 

έκπλεπζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Πξνζσπηθφηεηεο, πξφηππα, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

Δηζαγσγά 

Σα πξφηππα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο απνηεινχλ ηζρπξφ παξάγνληα επίδξαζεο γηα 

ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο παηδηθέο θαη εθεβηθέο 
ειηθίεο, φπνπ δελ ππάξρεη αθφκε ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο, θαζψο ηα παηδηά θαη νη λένη ςάρλνπλ λα βξνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο 
ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν (MacCallum & Beltman, 2002; Solomon, 2004). 

Σν πξφηππν κπνξεί λα είλαη πξφζσπν, θαηάζηαζε ή ζεζκφο πνπ είλαη άμην κηκήζεσο γηα ηα ζεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 
ζνλ αθνξά ηα πξφζσπα – πξφηππα, ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε παξνχζα εξγαζία, απηά κπνξεί λα είλαη ππαξθηέο ή 
θαληαζηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο εηζπξάηηνπλ αλαγλψξηζε, θνηλσληθή πξνβνιή θαη επηβξάβεπζε απφ ην πεξηβάιινλ 
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γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη δηαζέηνπλ επηηπρεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ζπκπεξηθνξά πνπ θάπνηνο άιινο ζαπκάδεη θαη ζα ήζειε λα 

κηκεζεί (Zirkel, 2002; Παπά, 2015). Σα πξφζσπα – πξφηππα επεξεάδνπλ ηνπο ζαπκαζηέο θαη κηκεηέο ηνπο είηε κε άκεζε είηε 
κε έκκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπο (Bandura, 1977).  Σα άηνκα, σο ελεξγά ππνθείκελα, επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα απφ 
έλαλ αξηζκφ δηαζέζηκσλ πξνηχπσλ θαη νη επηινγέο απηέο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο  θίλεηξα  πνπ απμάλνπλ 
ήδε πθηζηάκελεο ηάζεηο (Jung, 1986). ηελ επνρή καο επηθξαηεί ζχγρπζε σο πξνο ηα πξφηππα, ελψ ηα κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο θαηαθιχδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ κε εηθφλεο θαη «κνηίβα-αλζξψπσλ» πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 
πξφηππα γηα απηά. Πνηθίια κελχκαηα κεηαδίδνληαη απφ ηηο πξνβαιιφκελεο εηθφλεο κε ιεθηηθνχο θαη εμσιεθηηθνχο θψδηθεο 
θαη κεηαθέξνπλ έθδειεο αιιά θαη ππνιαλζάλνπζεο πιεξνθνξίεο (Φχιια,2004).  Ζ εθπαίδεπζε θαη, εηδηθφηεξα, ην ζρνιείν 
κε ηνλ δηδαθηηθφ, παηδαγσγηθφ θαη θνηλσληθνπνηεηηθφ ηνπ ξφιν νθείιεη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, λα 

ελδπλακψζεη ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ καζεηψλ  θαη λα αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο, ψζηε λα δέρνληαη επηξξνέο θαη λα 
πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο ζπκβαηέο κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. Δίλαη 
ζεκαληηθφ λα αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα πξνζεθηηθψλ επηινγψλ ησλ παηδηψλ απφ έλα ζχλνιν πξνηχπσλ, θαζψο θαη ε 
ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη δηάθξηζεο πξνηχπσλ θαη εηδψισλ. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαίν λα ζσξαθίδνληαη νη καζεηέο γηα λα 
δέρνληαη ηε ζεηηθή επηξξνή ησλ πξνηχπσλ, αιιά λα κελ νδεγνχληαη ζε άγνλν κηκεηηζκφ θαη λα δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο 
πξνζσπηθφηεηα θαη φρη πξνζσπηθφηεηα απνκίκεζεο. 

ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ θαη λα κειεηήζνπλ κε δηεξεπλεηηθφ, θξηηηθφ θαη βησκαηηθφ ηξφπν 
πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ παγθφζκην ρψξν πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξφηππα έκπλεπζεο δσήο θαη 

ζηαδηνδξνκίαο. Γίλεηαη ην ζεσξεηηθφ παηδαγσγηθφ πιαίζην, νη αξρέο δηάθξηζεο πξνηχπσλ – εηδψισλ, αθνινπζνχλ ε 
πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη, ηέινο, θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηελ ζπλέρηζε 
δξάζεσλ ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο.  

1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ κίκεζε είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζσπηθφηεηα δελ είλαη 
αθφκε πιήξσο δηακνξθσκέλε. Δίλαη ζηε θχζε ησλ λέσλ λα αλαδεηνχλ πξφηππα πξνο κίκεζε θαη λα ηα αθνινπζνχλ φρη 
κφλν σο κέζν γηα λα ελλνηνινγνχλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ηελ ηξέρνπζα αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, αιιά θαη σο κηα 
ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεξεχλεζε κειινληηθψλ πηζαλψλ ηαπηνηήησλ (Awan, 2007). Δπηπιένλ, ε κίκεζε απνηειεί ζεκαληηθή 
ιεηηνπξγία κάζεζεο γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη γηα ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.. χκθσλα κε ηηο 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο νη γλψζεηο δνκνχληαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ε θνηλσληθή 
αιιειεπηθνηλσλία γελλά ηε γλσζηηθή εμέιημε (Vygotsky, 1997). Βαζηθνί παξάγνληεο γηα λα ζπληειεζηεί ε θνηλσληθή 

κάζεζε, θαηά ηελ θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία, είλαη ε παξαηήξεζε θαη ην παξάδεηγκα ησλ πξνηχπσλ. Οη άλζξσπνη 
καζαίλνπλ  ζπκπεξηθνξέο παξαηεξψληαο ηεο ζε άιια άηνκα, φπσο είλαη ηα πξφηππα θαη εληζρχνπλ ηε κάζεζε έρνληαο σο 
παξάδεηγκα ην πξφηππν (Bandura, 1977; Κνιηάδεο, 1997). ην πιαίζην απηφ, ην ζρνιείν θαη ε κάζεζε κπνξνχλ λα είλαη ην 
φρεκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζηε ζσζηή επηινγή πξνηχπσλ 
(Bentley, 2003).  

Ζ εθπαίδεπζε εκπινπηίδεη ην πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ κε ζεηηθά πξφηππα, ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ 
παξάγνληα. ηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο αλαξηψληαη ζπλήζσο πνξηξέηα ζεηηθψλ πξνηχπσλ (ήξσεο, εθεπξέηεο, ινγνηέρλεο, 
δσγξάθνη θιπ.), ελψ ε απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ εληζρχεηαη κέζα απφ πξάμεηο - παξαδείγκαηα ησλ 
παηδαγσγψλ  (Lunenberg et al., 2007; Al Khalidi et al., 2015). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ πξνηχπσλ έρεη εθπαηδεπηηθή αμία, 

θαζψο ηα πξφηππα επεξεάδνπλ ηφζν ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, ηηο απνθάζεηο ζηαδηνδξνκίαο, ηα αθαδεκατθά 
επηηεχγκαηά ηνπο φζν θαη ηνλ θψδηθα αμηψλ, ηηο εζηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηηο ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο  θαη ηελ απηνεηθφλα 
ηνπο (Lumpkin, 2008; OECD 2009). 

Σν είδσιν, αληίζεηα κε ην πξφηππν, είλαη έλαο δσληαλφο κχζνο. Δληνπίδεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζεάκαηνο (εκπνξηθή ηέρλε, 

Μ.Μ.Δ., κφδα, αζιεηηζκφο) αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή (εηδσινπνίεζε πνιηηηθψλ εγεηψλ) θαη ζηε ζξεζθεία (ζενπνίεζε εγεηψλ 

παξαζξεζθεπηηθψλ ή αηξεηηθψλ νξγαλψζεσλ). Ζ ιάκςε ηνπ εηδψινπ είλαη πξνζσξηλή, θεπγαιέα, γη‘ απηφ απνκπζνπνηείηαη 
κε ηελ ίδηα επθνιία θαη ηαρχηεηα πνπ επηβάιιεηαη. Σν είδσιν είλαη «δηάηησλ αζηέξαο», ε αθηηλνβνιία ηνπ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε, ε ιάκςε ηνπ ηερλεηή, γη‘ απηφ θαη ε αμία ηνπ είλαη λφζε. Σν είδσιν αλαδεηθλχεηαη θαη επηβάιιεηαη απφ ην 
κπζνπνηεηηθφ ζχζηεκα κε ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηε δηαθήκηζε· ππνβάιιεη ηελ άξλεζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ηελ έλδπζε πξνζσπείνπ 
πνπ ηππνπνηεί ηνλ λέν θαη αθαλίδεη ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ· επηβάιιεη ηε δνπιηθή κίκεζε, ηελ ηπθιή αληηγξαθή ηνχ 
ηξφπνπ εκθάληζεο, ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Δπηβάιιεηαη κε ηνλ θαλαηηζκφ, ηελ πξνζσπνιαηξία, ην ζπλαίζζεκα θαη 
φρη ηε ινγηθή. Ζ πίζηε ζηα είδσια εληζρχεη ηελ θνπιηνχξα ηεο εληχπσζεο θαη ηεο επηθάλεηαο θαη έηζη πξνβάιινληαη σο 
ηδαληθά ν επδαηκνληζκφο, ε εχθνιε θαη άλεηε δσή ηεο ριηδήο θαη ησλ πιηθψλ απνιαχζεσλ θαη ν ακνξαιηζηηθφο ηξφπνο δσήο. 

Ζ ηαχηηζε κε ηα είδσια θαζηζηά ηνπο λένπο πξνζσπνιάηξεο θαη έηζη ρεηξαγσγνχληαη εχθνια ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ επλνεί 
δηάθνξα ζπκθέξνληα. Ο πηζεθηζκφο ησλ εηδψισλ θαη ε δνπιηθή κίκεζή ηνπο επηθέξνπλ ηελ ηππνπνίεζε ηεο θπζηνγλσκίαο 
θαη ηειηθά νδεγνχλ ζηελ απνγνήηεπζε (Μάληνπ, 2014). 

Σν ζρνιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη ζεηηθά πξφηππα, σο θίλεηξα δξάζεο θαη πξνφδνπ, κέζα απφ κνξθέο 
εθπαίδεπζεο θαη ζρνιηθέο πξαθηηθέο πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο: ηππηθέο, αιιά θαη εκηηππηθέο (θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα 
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ) θαη άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επξχηεξε ζρνιηθή θαη εμσδηδαθηηθή δσή θαη 
είλαη αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ηεο αγσγήο ησλ καζεηψλ. Θεηηθή επηξξνή, σζηφζν, κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ ηα αξλεηηθά 
πξφηππα, κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο είλαη πηζαλφ λα παξαθηλεζνχλ θαη λα δηδαρζνχλ ψζηε λα απνθχγνπλ ζην κέιινλ ηνπο 

ηηο απνηπρίεο ησλ πξνηχπσλ θαη λα απνηξέςνπλ ηα δηθά ηνπο ιάζε (Lockwood et al., 2002; Al Khalidi et al., 2015). Βαζηθφ 
είλαη ην ζρνιείν λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο θαη λα ηνπο αζθεί  ψζηε λα νμχλνπλ ηελ θξίζε ηνπο θαη λα 
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δξαζηεξηνπνηνχλ ηε ζθέςε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε δνπιηθή κίκεζε θα, κέζα απφ δηαδηθαζίεο ειεχζεξεο 

έθθξαζεο θαη  επηινγήο, λα επηιέγνληαη πξφηππα πνπ ππνδεηθλχνπλ ζηνπο λένπο ηηο επζχλεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο, πνπ 
ηνπο σζνχλ ζε δεκηνπξγηθή δξάζε, ηνπο εκπλένπλ λα αγσλίδνληαη πην εχθνια γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα ηνπο 
επηηπγράλνπλ θαη ηνπο βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο δπλάκεηο ηνπο  θαη λα σξηκάζνπλ θαη 
πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά.   

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

2.1. Πεξηγξαθά νξγΪλσζεο ηεο δηαδηθαζέαο 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρεη ηίηιν «Πξφζσπα θαη ηζηνξίεο: πξνζσπηθφηεηεο ησλ επηζηεκψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ σο 
πξφηππα έκπλεπζεο δσήο θαη ζηαδηνδξνκίαο» θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ  
πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ παγθφζκην ρψξν ησλ επηζηεκψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 
απφ ζεβαζµφ ζηηο πλεπµαηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ -ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο 
επηινγήο θαη ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ- σο θίλεηξα δξάζεο θαη πξνφδνπ θαη σο πξφηππα απηνβειηίσζεο. Ζ 
κειέηε ησλ πξνζσπηθνηήησλ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ καζεηψλ θαη 
ζηε βειηίσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε απηφλνκσλ θαη ειεχζεξσλ πξνζσπηθνηήησλ 

µε ζηέξεεο αξρέο θαη ηδαληθά θαη κε εληζρπκέλε απηνγλσζία, απηνεθηίκεζε θαη ηζρπξή απηναληίιεςε. ην πιαίζην κηαο 
παηδείαο κε αλζξσπηζηηθέο αξρέο θαη πλεχκα ειεπζεξίαο θαη ηζνηηκίαο, κέζα απφ ηε δσή θαη ην έξγν ζεκαληηθψλ αλζξψπσλ 
πνπ άθεζαλ ζεηηθφ ζηίγκα αλαδεηθλχνληαη αμίεο, θνηλσληθέο αξεηέο θαη δεμηφηεηεο θαη πξνσζνχληαη ν ζεβαζκφο ησλ 
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ζπλάλζξσπν. ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε δηεξεπλεηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε 
δηακφξθσζε ζεηηθνχ  παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο.  

Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε δχν δηδαθηηθά έηε (2016-17, 2017-18), κε ζρέδην δξάζεο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξά κηα 
πξνζσπηθφηεηα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη αξρηθά ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη 

επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα, 
πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε ρψξνπο πνπ δίλνπλ εξεζίζκαηα γηα ηελ επηινγή 
πξνζσπηθφηεηαο (κνπζεία, πηλαθνζήθεο, βηβιηνζήθεο, πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο, επηζηεκνληθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θ.ά.). 
Ζ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεσλ ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ δηελεξγείηαη κε παξάιιειε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη 
γίλνληαη ζπλαληήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη ηε δεκνζηνπνίεζε θαη δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ κε δηνξγάλσζε εκεξίδαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. 

2.2. Πεξηγξαθά ηνπ βησκαηηθνχ κΫξνπο ηεο παξΫκβαζεο 

Σν βησκαηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζθέξεη εξεζίζκαηα ψζηε νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 
ηνπο ελδηαθέξνπλ. Μέζσ ησλ βησκαηηθψλ αζθήζεσλ νη καζεηέο εθθξάδνληαη ειεχζεξα, επεμεξγάδνληαη ηηο πλεπκαηηθέο θαη 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο ησλ δηαθφξσλ πξνζσπηθνηήησλ, κειεηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο πνξεία. Οη  
βησκαηηθέο αζθήζεηο ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ κέξνο νη καζεηέο, κε δνκεκέλε νκαδηθή ή αηνκηθή δξάζε, απνηεινχλ κηα 
αλνηθηή καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα σο πξνο ηελ έθβαζή ηνπο.   

Καηά ηελ πξψηε βησκαηηθή άζθεζε κε ηίηιν «Κνιιψ ηελ θσηνγξαθία ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρσ επηιέμεη» νη καζεηέο 
θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα επηιέμνπλ θσηνγξαθίεο πξνζσπηθνηήησλ απφ ηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ παγθφζκην ρψξν ησλ 
επηζηεκψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη λα αλαθεξζνχλ ζηνπο ιφγνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ 
θαη εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ, ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηνπο.  

ε θιίκα ζπλαηλεηηθήο πνιηηηθήο, πξνο ράξηλ ηεο νκαδηθφηεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο αζρνινχληαη νκαδηθά κε ηε δεχηεξε 

βησκαηηθή άζθεζε κε ηίηιν «Βαζηθά ζηνηρεία ηεο πνξείαο δσήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο». Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ γεγνλφηα 
απφ ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά επίζεηα, κε βάζε ηα 
γεγνλφηα θαη ηηο ζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δσή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ. Με θχξην άμνλα ηελ αλαζηνραζηηθή 
ζθέςε, νη καζεηέο θαηαλννχλ ηα πξνζσπηθά βηψκαηα θαη ηηο δηαθνξέο ησλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ 
ζαθέζηεξα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ησλ αμηαθψλ 
ζπζηεκάησλ. Οη καζεηέο εκπινπηίδνπλ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί κε παξνπζίαζε (power point) εηθφλσλ θαη ζηνηρείσλ 
απφ ηε δσή θαη ην έξγν ησλ επηιεγκέλσλ πξνζψπσλ.  

Ζ ηξίηε βησκαηηθή άζθεζε κε ηίηιν «Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη ν εαπηφο κνπ» εζηηάδεη ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαηά ηε γλψκε ησλ καζεηψλ απνηεινχλ νξφζεκν ζηελ πνξεία ηεο ππφ κειέηε πξνζσπηθφηεηαο θαη ηα αληηπαξαβάιινπλ 
κε ηε δηθή ηνπο ηδηνζπγθξαζία. Μέζσ ηεο άζθεζεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν άλζξσπνο είλαη έλα εμαηξεηηθά πνιπδηάζηαην νλ, 
κε πιήζνο πξνζσπηθψλ γλσξηζκάησλ θαη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, θαζψο αθνινπζεί  δηάθνξεο κεηαβάζεηο πνπ 
ζεκαδεχνπλ ηε δσή ηνπ θαη πηνζεηεί δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία.  

Οη καζεηέο, θαηά ηελ ηέηαξηε βησκαηηθή άζθεζε κε ηίηιν «Πξνζσπηθή ηζηνξία», πξνβιεκαηίδνληαη θαη εμεηάδνπλ ηηο 

ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ησλ δηαθξηζεηζψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη θαηαλννχλ πψο νινθιεξψζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ κε ηηο 
επηδξάζεηο δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπο ζηαδίσλ. Αλαθέξνληαη ζηηο επηιεγκέλεο 
πξνζσπνγξαθίεο, ζηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ζηνπο ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο πνπ 
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άζθεζαλ θαηαιπηηθή επηξξνή ζηε δσή ηνπο, ζηα γεγνλφηα πνπ θαζφξηζαλ ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπο (ζεηηθά ή αξλεηηθά), ζηηο ζεκαληηθέο επηηπρίεο θαη απνηπρίεο ζηε πξνζσπηθή ηνπο πνξεία, ζηηο 
πλεπκαηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο ηνπο θαη, ηέινο, ζηηο θνκβηθέο απνθάζεηο πνπ έιαβαλ ζηε δσή ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη άιιεο βησκαηηθέο αζθήζεηο, π.ρ. ππφδπζεο 
ξφισλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή δηεξεχλεζε ηνπ «εαπηνχ», ζηελ ελίζρπζε ηεο απην-αμηνινγηθήο θξίζεο, ζηελ 
απηνπαξαηήξεζε, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηα πξφηππα ησλ επηιεγκέλσλ 
πξνζσπηθνηήησλ. 

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 θηλήζεθε ζην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο, ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ηεο ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 
ζέκαηνο.. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο παξαπάλσ 
παηδαγσγηθέο αξρέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ θαζαξά 
βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη απνηέιεζαλ πξνηάζεηο γηα πινπνίεζε ησλ επί κέξνπο ζηφρσλ ηεο θάζε ζπλάληεζεο ζηε ζρνιηθή 
ηάμε. Γηαλεκήζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ πεξηειάκβαλε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
(ζεσξεηηθφ  κέξνο, δξαζηεξηφηεηεο θαη θχιια εξγαζίαο). Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα ζρνιεία, νη καζεηέο, 
κε θχξην ππιψλα ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηηο πξνυπάξρνπζεο θαη λέεο γλψζεηο ηνπο, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, θαηάθεξαλ λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο αλαζπγθξφηεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο 
πηνζεηψληαο ζηάζεηο θαη αμίεο ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γη‘ απηνχο, κέζα ζε έλα θιίκα 
ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο.  

Οη καζεηέο ελεξγνπνηήζεθαλ κε ηηο βησκαηηθέο δξάζεηο ζην λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ηηο πξνζσπηθέο 
επηινγέο ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ επέιεμαλ,  λα δηεξεπλήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, ηηο πνηθίιεο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο 
επηινγέο θαη ηα δηιήκκαηά ηνπο,  ηηο αλζξσπηζηηθέο αξρέο θαη ηα ηδαληθά ηνπο, ηελ ςπρηθή-πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηά ηνπο, 
θαζψο θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο αξρέο θαη ηα ηδαληθά πνπ ηνπο ραξηνγξαθνχζαλ σο ζεηηθά πξφηππα. ην πιαίζην ηεο 
νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο δηακνξθψζεθε ζεηηθφ παηδαγσγηθφ θιίκα. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, νξγάλσζαλ, 
πξνγξακκάηηζαλ, επηθνηλψλεζαλ κε πξφζσπα θαη θνξείο, ζπλεξγάζηεθαλ, ζπλέιεμαλ, αλέιπζαλ θαη αμηνιφγεζαλ 

πιεξνθνξίεο. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζε εκεξίδα δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

4. ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ  δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ μεθηλά ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην θαη επεξεάδεηαη απφ  ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 
ηνπ, ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηα πξφηππα, ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζηε δσή θπξίσο ησλ παηδηψλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ είλαη 
πνιχπιεπξνο (Solomon, 2004). Καζψο δελ ππάξρνπλ κφλν ζεηηθά, αιιά θαη αξλεηηθά πξφηππα, ην δεηνχκελν είλαη ε επηινγή 
ησλ θαηαιιειφηεξσλ γηα ηελ άξηηα θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ. Δπίζεο, απαηηνχληαη ιεπηνί 
ρεηξηζκνί θαη επηζήκαλζε γηα ηε κνλαδηθφηεηα θάζε αλζξψπνπ, ψζηε ην παηδί λα επσθειείηαη απφ ηε ζεηηθή επηξξνή ησλ 
πξνηχπσλ, αιιά λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα θαη φρη κηα πξνζσπηθφηεηα απνκίκεζεο.  

5. ΠΡΟΣΑΔΗ   

Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα, δηφηη δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο, κέζα απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ελεξγνχ έξεπλαο θαη  ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, απέθηεζαλ ρξήζηκεο γλψζεηο γηα ηελ απηνγλσζία ηνπο, γηα ηα 
αλζξψπηλα ηδεψδε, γηα ηε ςπρηθή θαιιηέξγεηα θαη γηα ηα επηηεχγκαηα ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ δηεξεχλεζαλ. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφλ –θαη θαηφπηλ ηνπ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ– ην πξφγξακκα ζπλερίδεηαη θαη ην ζρνιηθφ 
έηνο 2017-18. Αλακέλεηαη, κέζα ζην πιαίζην ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα σζήζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο καζεηέο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, ψζηε λα 
νδεγεζνχλ απηνί ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Έηζη, νη δηάθνξεο δξάζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα απνηειέζνπλ θίλεηξν ζην λα εμειηρζνχλ νη καζεηέο ζε πγηή θαη σθέιηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη λα 
πξνβνχλ ζε επηηπρεκέλεο κειινληηθέο επηινγέο γηα ηε δσή ηνπο.   
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ΤΝΔΓΡΗΑ:Β2 

10:45-12:15 

 

Έλα λπθηθφ αθεγεέηαη ηελ ηζηνξέα ηνπ. Όηαλ ν θηλεκαηνγξΪθνο απνηειεέ 

πεγά Ϋκπλεπζεο γηα Γεκηνπξγηθά Γξαθά.  

A wedding dress narrates its story. When a movie becomes source of 

inspiration for Creative Writing. 
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Abstract:  

The current work is a presentation of an activity carried out by a group of students at Aristotle College within the framework of an 

Educational Programme of  the Institute of  Educational Policy entitled as: ―Fiction tales, stories and images of my land. Encouragement of 

Cultural identity through making a chart of  Cultural Legacy of  Thessaloniki‖. Among other purposes, this programme was designed to 

reveal to students another aspect of the museums and their exhibits such as the implementation of creative activities at the museum. The 

students visited the cinema museum and wrote texts inspired by a wedding dress used at the film ―Brides‖ of P. Voulgaris. At the end, they 

created a short length film using the software Windows Movie Maker, combining this way Creative Writing with ICT. 

Key words: Museum, Movies, Creative Writing, ICT, Digital Narration. 

Πεξέιεςε:  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηελ παξνπζίαζε κηαο δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε νκάδα καζεηξηψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Κνιιεγίνπ 

Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΗΔΠ κε ηίηιν «Μπζηζηνξίεο, ηζηνξίεο θαη εηθφλεο ηνπ ηφπνπ κνπ. Δλίζρπζε ηεο  

ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Θεζζαινλίθεο». θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα 

αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ηφζν ηα Μνπζεία, φζν θαη ηα αληηθείκελα πνπ εθζέηνπλ ελδείθλπληαη γηα πνιιέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη καζήηξηεο επηζθέθηεθαλ ην Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, έγξαςαλ θείκελα εκπλεφκελεο απφ έλα λπθηθφ πνπ θνξνχζαλ νη 

ππνςήθηεο λχθεο ζηελ νκψλπκε ηαηλία ηνπ Π. Βνχιγαξε. ηε ζπλέρεηα δεκηνχξγεζαλ ηε δηθή ηνπο κηθξή ηαηλία ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ινγηζκηθφ WindowsMovieMaker, ζπλδπάδνληαο έηζη ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή κε ηηο ΣΠΔ.   

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Μνπζείν, Κηλεκαηνγξάθνο, Γεκηνπξγηθή Γξαθή, ΣΠΔ, Φεθηαθή Αθήγεζε. 

Δηζαγσγά 

Ζ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε πξνσζεί ηελ αιιαγή αξρψλ θαη αληηιήςεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, εληζρχεη ηελ 
εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ κέζσλ (Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα ζηελ 
Δθπαίδεπζε, 2018). Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηνπ ΗΔΠ απνηέιεζε κία θαιή αθνξκή, ηφζν γηα ηνπο 

καζεηέο, φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βηψζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο θαη λα αλαθαιχςνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο πνπ θξχβεη έλα κνπζεηαθφ έθζεκα. Παξάιιεια, ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 
θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, αμηνπνηψληαο ελεξγά ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο 
δεμηφηεηεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πψο αμηνπνηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο,  δειαδή νη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά 
απφ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν. Πεξηγξάθνληαη νη βησκαηηθέο αζθήζεηο πνπ εθπφλεζαλ νη καζήηξηεο,  θαζψο θαη πψο ε 
γλψζε πνπ απνθηήζεθε, κεηακνξθψζεθε ζε έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν (ηαηλία). Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 
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πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, ελψ πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο. 

1.Θεσξεηηθφ Πιαέζην 

Ο φξνο «Γεκηνπξγηθή Γξαθή» ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα δηηηά, ζεκαίλεη ηελ έκπλεπζε δεκηνπξγηθψλ ζθέςεσλ θαη ηε 
κεηαθνξά απηψλ ζην ραξηί (νπιηψηεο, 1995) θαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ αλάπηπμε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ (Καξαθίηζηνο, 2012). Δίλαη ε ηέρλε λα βξίζθεη θάπνηνο ηδέεο θαη λα ηηο νξγαλψλεη 
(Timbal-Duclaux,1996), ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή κηαο πξσηφηππεο γξαπηήο ζχλζεζεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνηθηιία 
ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ή κε ηε ινγνηερληθή παξαγσγή (Κσηφπνπινο, 2012). Καιχπηεη φια ηα θεηκεληθά είδε (Carter, 2001), 
πεξηζζφηεξν, φκσο, αθνξά θείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο.   

H Γεκηνπξγηθή Γξαθή σο δηαδηθαζία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Καξαθίηζηνο, 2012). Σα ζηάδηα 
ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θεηκέλνπ, πξνζνκνηάδνπλ κε ηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Αξρηθά, ππάξρεη ην εξέζηζκα, ηα 
εξσηήκαηα, ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ καζεηψλ (Πξνπαξαζθεπή ή Πξνεηνηκαζία). ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ε εχξεζε ησλ 
ηδεψλ (Παξαγσγή ή Δπηλφεζε), ε ηαμηλφκεζε ηνπο, ε δεκηνπξγία ζρεδίνπ θαη ε επηινγή ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

(Οξγάλσζε ή Γηάηαμε). Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο (πγγξαθή ή Παξνπζίαζε) 
(Γξφζδνο, 2014). 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή πξνηείλεηαη ζήκεξα ζηα «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Γπκλαζίνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη 
ηεο Λνγνηερλίαο ηνπ 2011-12» σο ηερληθή θαη κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 
θαηάθηεζε γισζζηθψλ θαη ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Γπζηπρψο, ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή, ελψ 
πξνηείλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο Α  ́ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ, δηαθφπηεηαη αδφμσο ζηελ επφκελε ηάμε 
(Κσηφπνπινο, 2014). Μέζα ζην παξαπάλσ πιαίζην εληάρζεθε θαη ε δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΗΔΠ, ζπλδπάδνληαο 
αζθήζεηο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο γηα ηε Β  ́Λπθείνπ (Βαθάιε, 2014). Πεγή έκπλεπζεο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ ππήξμε 

ν θηλεκαηνγξάθνο.  

Οη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο δίλνπλ εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο γηα ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ (Γξφζδνο 
& Νηάγηνπ 2003) µε πξνηεξαηφηεηα θαη έκθαζε ζηελ άζθεζή ηνπο ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 
νµαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία, σο αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ηαπηφρξνλα, σο 
ππεξβαηηθφ μεπέξαζµα ηεο πξαγµαηηθφηεηαο, απνηειεί θαηεμνρήλ πξνζνµνησηηθφ γεγνλφο, µε ην νπνίν νη καζεηέο µπνξνχλ 
λα ηαπηηζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ιφγν.  πρλά, ηα απνζπάζκαηα ηαηληψλ απνηεινχλ εξεζίζκαηα παξαγσγήο πξνθνξηθνχ 
θαη γξαπηνχ ιφγνπ (Γξφζδνο, 2013). χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ θάζεηο 
ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο.  

2. ΦΪζεηο ηεο εθπαηδεπηηθάο δξΪζεο 

Σν πξφγξακκα εζηηάδεηαη ζηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ελφο Μνπζείνπ, ηφζν ζην επίπεδν ησλ εθζεκάησλ, ησλ αλζξψπσλ φζν 
θαη ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα αλαθαιχςνπλ νη 
καζεηέο ηελ ηζηνξία ελφο κνπζεηαθνχ εθζέκαηνο, αιιά θαη λα παξνπζηάζνπλ ην έθζεκα  γξάθνληαο κία ηζηνξία.  

ε πξψηε θάζε, νη ππεχζπλνη θαζεγεηέο παξαθνινχζεζαλ βησκαηηθά ζεκηλάξηα θαηά ην ζρνιηθφ  έηνο 2016-2017, ηα νπνία 
νξγαλψζεθαλ απφ ηε Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Σα ζεκηλάξηα απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 
«ελδεηθηηθά» Μνπζεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πεξηειάκβαλαλ αξρηθά εηζεγήζεηο θαη έπεηηα βησκαηηθέο αζθήζεηο, πνπ 
αλαδείθλπαλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Έπεηηα νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξφηεζαλ κία νκάδα απφ έμη (06) καζήηξηεο ηεο Β‘ Λπθείνπ, ζηηο νπνίεο δφζεθε 
θαηάινγνο κε ηα Μνπζεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη επέιεμαλ θαηφπηλ ζπδήηεζεο λα αζρνιεζνχλ κε ην Μνπζείν 
Κηλεκαηνγξάθνπ. Δπηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν Μνπζείν, γηαηί νη καζήηξηεο ζεψξεζαλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο, ζα 
κπνξνχζε λα ηνπο δψζεη άθζνλα εξεζίζκαηα έκπλεπζεο γηα ηηο αζθήζεηο ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο. Ο ρξφλνο επίζθεςεο 

ζην Μνπζείν, φπσο θαη νη ψξεο εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο νξίζηεθαλ χζηεξα απφ ζπλελλφεζε θαη κε ηνπο 
θαζεγεηέο.  

Πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν, νη καζήηξηεο άληιεζαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρψξν πνπ ζα επηζθέπηνληαλ. 
ηφρνο ηνπο ήηαλ λα εληνπηζηνχλ νη δπζθνιίεο,  πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνέθππηαλ, θαηά ηελ πξψηε επίζθεςή ηνπο ζην ρψξν. 
Παξάιιεια, νη καζήηξηεο, θαηαλφεζαλ φηη ηα εθζέκαηα επηδέρνληαη αιιαγέο, έρνπλ πνιιαπινχο ξφινπο ζηε δσή ησλ 
αλζξψπσλ, έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαη απνηεινχλ απνθξπζηάιισκα ησλ επηινγψλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ 
αλζξψπνπ (δεκηνπξγνχ, ρξήζηε, ζπιιέθηε, λνεµαηνδφηε).  

ηελ επφκελε θάζε ηεο δξάζεο, νη καζήηξηεο επηζθέθηεθαλ ην Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ. Αξρηθά, ε  θαζεκία θσηνγξάθηδε 

θαη επέιεγε ην έθζεκα εθείλν πνπ ζεσξνχζε φηη ήηαλ ην πηνελδηαθέξνλ. Μεηά ην ηέινο ηεο πεξηήγεζεο απνθαζίζηεθε φηη ην 
έθζεκα ηνπ Μνπζείνπ πνπ ζα απνηεινχζε αληηθείκελν κειέηεο ηεονκάδαο, ζα ήηαλ ην λπθηθφ θφξεκα απφ ηελ ηαηλία 
«Νχθεο» (εηθ.1) ηνπ Παληειή Βνχιγαξε.  
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Δηθφλα. 1:  Σν λπθηθφ ηεο ηαηλέαο «Νχθεο» θαη ηα «λπθηθΪ ζηΫθαλα» φπσο εθηέζεληαη ζην Μνπζεέν. 

 

ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ «θαηαηγηζκνχ ηδεψλ» νη εθπαηδεπηηθνί δήηεζαλ απφ ηνπο καζεηέο α) λα πνπλ 
φζα γλσξίδνπλ γηα ην αληηθείκελν θαη β) λα πεξηγξάςνπλ ην ρψξν, ηνλ ηξφπν ηεο έθζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (εηθ.1) θαη θαηά 
πφζν απηά ηα ζηνηρεία αλαδεηθλχνπλ ην λφεκα θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ (ζέζε, θσηηζκφο, πιεξνθνξίεο, ιεδάληεο, εηδηθέο 
απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη θχιαμήο ηνπ).  

ην θχιιν εξγαζίαο νη καζήηξηεο θαηέγξαςαλ θαη άιιεο παξαηεξήζεηο, φπσο: 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

 ηε ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ρψξν ηεο έθζεζήο ηνπ (φζνλ αθνξά ηελ ςπραγσγία, ηελ πιεξνθνξία/γλψζε πνπ 

παξέρεη, ηελ έκπλεπζε πνπ πξνθαιεί θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ δίλεη γηα δεκηνπξγηθέο δξάζεηο θαη δξάζεηο γξαθήο), 

 ηηο πξψηεο εληππψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζέαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ,  

 ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζηε ζέα ηνπ αληηθεηκέλνπ,  

 ηηο κλήκεο, ηνπο ήρνπο, ηα ρξψκαηα, ηηο κπξσδηέο θαη ηηο εηθφλεο πνπ ελδέρεηαη λα έθεξε ζηε κλήκε ηνπο ην 

αληηθείκελν. 
Οη καζήηξηεο  δηεμήγαγαλ ζην ζρνιείν έξεπλα (βηβιηνγξαθηθή θαη δηαδηθηπαθή) κε ζθνπφ ηε  ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη 
εηθφλσλ ζρεηηθψλ κε ην λπθηθφ. Καηέγξαςαλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ, ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο επνρήο 
ηνπ, ην ξφιν ηνπ ζηνλ πνιηηηζκφ, ηνπο παξάγνληεο πνπ επέβαιαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θαη επεξέαζαλ ηελ εμέιημή ηνπ, φπσο 
θαη ηε ζχγθξηζή ηνπ κε λπθηθά άιισλ πνιηηηζκψλ.  

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ, απνθάζηζαλ λα γξάςνπλ έλαλ κνλφινγν (κπζνπιαζία), ζρεηηθά  κε ην λπθηθφ θαη 

ηελ θάηνρφ ηνπ. Απνθαζίζηεθε λα ππνδπζεί θάζε θνπέια κία απφ ηηο «λχθεο», φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηαηλία ηνπ 
Παληειή Βνχιγαξε. Ζ θάζε καζήηξηα, βιέπνληαο ην λπθηθφ, ζα έπξεπε λα γίλεη κία απφ ηηο εξσίδεο ηνπ έξγνπ θαη 
εκπλεφκελε απφ ην έθζεκα λα γξάςεη κηα δηθή ηεο θαληαζηηθή ηζηνξία. Ο κνλφινγνο ηεο θάζε καζήηξηαο «λχθεο» ζα έπξεπε 
λα δηαξθεί δχν ιεπηά, ψζηε ην ζχλνιφ ηεο ε κηθξή ηαηλία πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ λα δηαξθεί γχξσ ζηα δέθα ιεπηά.  

ηελ ακέζσο επφκελε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη καζήηξηεο παξαθνινχζεζαλ ηελ ηαηλία «Νχθεο» ηνπ Παληειή Βνχιγαξε, 
ψζηε λα κπνπλ ζην πλεχκα ηεο επνρήο θαη λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα γηα ηε ζπγγξαθή ησλ δηθψλ ηνπο 
θεηκέλσλ. Δπηζθέθηεθαλ μαλά ην Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ θαη κπξνζηά ζην έθζεκα εκπλεχζηεθαλ θαη ζπλέγξαςαλ απφ 
έλα κνλφινγν είηε φπσο θαληάζηεθαλ φηη ζα ηνλ απήγγεηιε κία απφ ηηο εξσίδεο ηεο ηαηλίαο είηε κία νπνηαδήπνηε άιιε λχθε 
πνπ έδεζε εθείλε ηελ επνρή απηήλ ηελ εκπεηξία (Παξάξηεκα).  

Ζ δξάζε ζπλερίζηεθε ζην ζρνιείν, φπνπ νη καζήηξηεο, ληχζεθαλ νη ίδηεο «λχθεο» θαη απήγγεηιαλ ηνπο κνλνιφγνπο ηνπο. Οη 
καζήηξηεο βγήθαλ θσηνγξαθίεο σο «λχθεο», ερνγξάθεζαλ ηηο απαγγειίεο ησλ κνλνιφγσλ ηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ ηε δηθή 
ηνπο κηθξή ηαηλία, ζηελ νπνία ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα παξνπζηάζνπλ πψο ην έθζεκα ηνπ κνπζείνπ ηνπο ελέπλεπζε ζηε 
ζπγγξαθή θεηκέλνπ, αιιά θαη ζηε βίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ «λπθψλ» εθείλεο ηεο επνρήο. Αθνχ ζπγθέληξσζαλ ην 
δηθφ ηνπο θσηνγξαθηθφ θαη ερεηηθφ πιηθφ θαη επέιεμαλ κεξηθέο ζθελέο απφ ηελ ηαηλία «Νχθεο» ηνπ Παληειή Βνχιγαξε, 
δεκηνχξγεζαλ ηε δηθή ηνπο ηαηλία.  

3. Φεθηαθά αθάγεζε κΫζσ ηνπ πξνγξΪκκαηνο moviemaker 

Σν πξφγξακκα Windows Movie Maker πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ βίληεν είλαη έλα εξγαιείν εχθνιν ζηε 
ρξήζε θαη ζηελ εθκάζεζε, ελψ έρεη ζρεδηαζηεί γηα φιεο ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ Windows, φπσο Windows 7, Windows 8 
θαη Windows 10. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζίαο βίληεν, θαζψο θαη ηε 
δεκνζίεπζή ηνπο ζην Facebook, OneDrive, Youtube, Vimeo θαη Flickr.  Αθνχ πξνζηεζνχλ νη εηθφλεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

θνκκάηηα, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζθελέο απφ ηελ ηαηλία «Νχθεο», ην Windows Movie Maker παξέρεη δπλαηφηεηεο 
γηα εληππσζηαθέο ελαιιαγέο ησλ δηαθαλεηψλ – frames θαη εηδηθά εθέ γηα ην θιείζηκν θαη άλνηγκα θάζε frame. Δπηπιένλ, ε 
πξνζζήθε ήρνπ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε, θαζφηη εηζάγεηαη ην αξρείν, ελψ ν ρξφλνο πνπ ζα αθνχγεηαη ε ερνγξάθεζε ή ην 
ηξαγνχδη πξνζαξκφδεηαη απφ ην ρξήζηε. Καζψο νη ρξήζηεο επεμεξγάδνληαη ην θάζε frame πξνζζέηνληαο animations ή 
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ηξνπνπνηψληαο ηνλ ηξφπν πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή (visual effects), αιιάδνληαο ηε δηάξθεηα 

παξνπζίαζεο θάζε frame, κπνξνχλ λα βιέπνπλ ην πξνζρέδην ηελ ψξα πνπ δεκηνπξγείηαη. Φπζηθά, σο δηαθνξεηηθφ frame 
κπνξεί λα πξνζηεζεί θείκελν έρνληαο επίζεο ηα δηθά ηνπ εθέ εκθάληζεο, ελψ ζε θάζε θσηνγξαθία κπνξεί λα πξνζηεζεί 
θείκελν σο ππφηηηινο. Ζ δηάξθεηα εκθάληζεο ησλ frame κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα ην θαζέλα θαη φρη εληαία. Σέινο, ην 
πξφγξακκα παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ απνζήθεπζεο, φπσο γηα ρξήζε ζε tablet κε ινγηζκηθφ 
Android, γηα απεηθφληζε ζε θηλεηφ ή γηα ππνινγηζηή (ζε mp4), ελψ είλαη έλα απφ ηα πην ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ςεθηαθή 
αθήγεζε (Βξαζίδαο, Εεκπχιαο, Πέηξνπ, 2005). 

4. ΑπνηειΫζκαηα 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαηλίαο, αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο απφ ηελ νκάδα ησλ 
καζεηξηψλ θαη ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο. Γεληθή νκνινγία ήηαλ φηη ην παξφλ πξφγξακκα θίλεζε ην ελδηαθέξνλ  φισλ, 
ηφζν ιφγσ ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ, φζν θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κειεηήζεθε. Γξαζηεξηνπνηήζεθαλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο, 
αθνχ επξφθεηην γηα κία εθπαηδεπηηθή δξάζε πνπ ελίζρπε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα κε θαηλνηφκεο 
δηαδηθαζίεο. Ζ κάζεζε ππήξμε  βησκαηηθή, νη καζήηξηεο επηδφζεθαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ (θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία), αλαπηχζζνληαο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ηφζν ζηε 
Γεκηνπξγηθή Γξαθή, φζν θαη ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ ηέρλε 
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ν νπνίνο απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπο έξγνπ.  

5. πκπεξΪζκαηα - ΠξνηΪζεηο 

Σν παξφλ πξφγξακκα αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηα ζρνιεία. Απφ ηελ φιε δξάζε 
πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο ελεξγνπνηνχληαη θαη θαηαθηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε γλψζε, φηαλ 
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο βησκαηηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζήηξηεο κέζσ ηεο δξάζεο δε γλψξηζαλ 
κφλν ην Μνπζείν, ηα εθζέκαηα θαη ηελ ηζηνξία ηνπο, αιιά θαηφξζσζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη νη ίδηεο έλα θνκκάηη απηήο 
ηεο ηζηνξίαο. Αλαθάιπςαλ ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, αζθήζεθαλ ζε ηερληθέο ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, ζπλέγξαςαλ 
ηα δηθά ηνπο πξσηφηππα θείκελα, ηα έληπζαλ κε εηθφλεο θαη ηα δξακαηνπνίεζαλ. Έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θαη 
απέδσζαλ ην έξγν ηνπο θαη ζε ςεθηαθή κνξθή.  

Ο θηλεκαηνγξάθνο, επίζεο, απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ καζεηξηψλ ζηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή. πλεπψο, 

επηβεβαηψζεθε ε άπνςε ησλ Γξφζδνπ & Νηάγηνπ (2003) φηη ν Κηλεκαηνγξάθνο δίλεη εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο γηα ηελ 
παξαγσγή ιφγνπ, πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Παξφκνηεο δξάζεηο 
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη απφ άιια ζρνιεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θάπνην άιιν Μνπζείν, ηνπ νπνίνπ ηα εθζέκαηα ζα 
απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο ησλ καζεηψλ γηα ζπγγξαθή θεηκέλσλ θαη πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε κε ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή. 
Οη καζεηέο πέξα απφ ηε δεκηνπξγία βίληεν θαη ηε ρξήζε άιισλ κνξθψλ ΣΠΔ, κπνξνχλ λα δξακαηνπνηήζνπλ ηα θείκελά 
ηνπο, ψζηε πέξα απφ ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ λα γλσξίζνπλ θαη λα βηψζνπλ θαιχηεξα θαη ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ 
κέζα απφ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, απαγγειίεο κνλνιφγσλ ή άιιεο κνξθέο δξακαηνπνίεζεο κέζα ζην ζρνιείν.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απνηειεί, ινηπφλ, επηηαθηηθή αλάγθε λα εληζρχνληαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηεο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, λα γίλνληαη επξέσο γλσζηά ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ θαη λα ππάξρεη νξγαλσκέλε θαη 
ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπο κέζα ζηε ζχγρξνλε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

ΒηβιηνγξαθηθΫοαλαθνξΫο 

Carter, J.(2001). Creative Writers, A creative writing manual for schools. USA and Canada: Rouledge Falmer.  

Timbal-Duclaux, L.(1996). Σν δεκηνπξγηθφ γξάςηκν. (Γ. Παξίζε, Μεηάθξαζε). Αζήλα: Παηάθε. 

Βαθάιε, Α. (2014). Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ Πξσηνβάζµηα θαη Γεπηεξνβάζµηα Δθπαίδεπζε µεηά ην 1975: Απφ ηελ 

Έθζεζε ζηε Γεµηνπξγηθή Γξαθή.  Αδεµνζίεπηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Φιψξηλα: ΠΓΜ, Παηδαγσγηθή ρνιή. 

Βξαζίδαο, Υ., Εεκπχιαο, Μ., Πέηξνπ, Α. (2005). Οη Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ ζηελ Τπεξεζία ηεο Μάζεζεο. 

χγρξνλα παηδαγσγηθά κνληέια θαη ν ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. Αζήλα: Καζηαληψηεο 

Γξφζδνο, . & Νηάγηνπ, Δ. (2003). Γιψζζα θαη Σέρλε. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Πα- λεπηζηεµίνπ Μαθεδνλίαο. 

Γξφζδνο, . (2014). Γεκηνπξγηθφηεηα & Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο 

Γξφζδνο, . (2017). Λνγνηερλία, Δηθφλα θαη Κηλεκαηνγξάθνο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ. Α.Π.Θ. Θεζζαινλίθε.  

Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε (2018).  Αλαθηήζεθε ζηηο 28/01/2018 απφ: https://goo.gl/f9MhA6. 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 278 απφ 864 

Καξαθίηζηνο, Α. (2012). «Γεκηνπξγηθή Γξαθή: κηα άιιε πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο ή ε επηζηξνθή ηεο Ρεηνξηθήο;». Κείκελα, 

15 (ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ), Αλαθηήζεθε απφ ην δηαδίθηπν: http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/02-

karakitsios.pdf.  

Καξαθίηζηνο, Α. (2013), Γηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη δεκηνπξγηθή γξαθή. Θεζζαινλίθε: Επγφο.  

Κσηφπνπινο, Σ. & Βαθάιε, Α. (2017). Ση βαζκφ πήξεο ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή; (Δπηκ. αξαθίδνπ Κ.) Πξαθηηθά 6νπ 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ΔΣ.Δ.Α.Γ. χγρξνλεο ηάζεηο θαη πξαθηηθέο ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.(ζ.ζ.441-

442). Γξάκα: ΔΣ.Δ.Α.Γ. 

Κσηφπνπινο, Σ. (2012). Ζ «λνµηµνπνίεζε» ηεο Γεµηνπξγηθήο Γξαθήο. Κείµελα, 15 (ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ). Αλαθηήζεθε 

απφ ην δηαδίθηπν: http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/03-kotopoulos.pdf 

Κσηφπνπινο, Σ. (2014). Πξάμε θαη δηδαζθαιία ηεο «Γεµηνπξγηθήο Γξαθήο» ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγµαηηθφηεηα. 

Αλαθηήζεθε απφ ην δηαδίθηπν: http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kotopoulos_triantafyllos.pdf 

Κσηφπνπινο, Σ., Βαθάιε, Α., & Εσγξάθνπ, Μ. (2013). Ζ δεµηνπξγηθή γξαθή ζην λεπηαγσγείν. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 

νπιηψηεο, Μ. (1995). Αιθαβεηάξην γηα ηελ πνίεζε. Θεζζαινλίθε: Γεδνχζεο 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 279 απφ 864 

ΠαξΪξηεκα 

Κείκελα καζεηξηψλ 

1ν θείκελν 

«Δίκαη ε ιγα Πέηξνβηηο, 16 εηψλ.  
Ζ θαηαγσγή κνπ είλαη απφ ηελ παγσκέλε Ρσζία, απφ ηελ δχζηπρε Μφζρα.  

Γχζηπρε, φπσο είλαη ε θαξδηά κνπ. Σφζα πνπ έρσ πεξάζεη, κφλν έηζη ζα ραξαθηήξηδα ηε δσή κνπ.  
Με έλαλ παηέξα λα έρεη ράζεη ηα δπν ηνπ πφδηα ζηνλ Δκθχιην ηνπ ‘17 ζηε ηβεξία, έλαλ αδειθφ λα αθήλεη ηελ ηειεπηαία 
ηνπ πλνή, ηξία ρξφληα κεηά ζηελ Κξηκαία, θαη κηα κάλα λα‘ ρεη ράζεη ηα ινγηθά ηεο κ‘ απηά πνπ καο βξήθαλ, κφλν δχζηπρε 
κπνξψ λα είκαη.  
Κη φκσο. Καηαθέξλσ θαη αληέρσ. Καη λα‘ καη δσ, κέιινπζα λχθε, πινχζηνπ Ακεξηθαλνχ κε ζηαζεξή δνπιεηά θαη θαιφ 
κηζζφ...  
Γελ μέξσ,… δελ μέξσ,… είκαη ηφζν κπεξδεκέλε… 
ε άγλσζηε ρψξα ηαμηδεχσ, κε ηε θσηνγξαθία ελφο αγλψζηνπ ζην ρέξη, κε άγλσζην πξννξηζκφ θαη κέιινλ… 
Λέλε πψο ε αγάπε είλαη ζαλ έλα θαξάβη, πνπ πεξλάεη απφ θχκαηα θαη θνπξηνχλεο θαη κπνξεί λα βπζηζηεί ζηνλ Χθεαλφ ή λα 

ξίμεη άγθπξα ζε μέλα ιηκάληα.  
Καξάβη, δελ μέξσ πνχ κε νδεγείο. Δχρνκαη κφλν ν ζχδπγφο κνπ λα είλαη θαιφο, λα‘ λαη θαιφο καδί κνπ…». 
 

Μαζήηξηα: Παπαδνπνχινπ Δβειίλα 

2ν θείκελν 

«Δίκαη ε Διέλε Μειά, 18 εηψλ.  
Ζ σξαία Αίγηλα είλαη ην λεζί κνπ.  
Πνηέ δελ κπφξεζα λα ηε δσ. Σε βιέπσ κφλν κέζα απφ ηα κάηηα ησλ ζπγρσξηαλψλ κνπ.  
Γχζθνιν ην ζθνηάδη, κα δε ην βάδσ θάησ.  
Ζ κάλα κνπ είλαη πεξήθαλε γηα κέλα. Γε ζα‘ ιεγα ην ίδην γηα ηνλ παηέξα. Μεγάιν ηίκεκα ε δηαθνξεηηθφηεηα. 

Γη‘ απηφ, έηζη, ηπθιή κε ζηέιλνπλ ζηα μέλα. 
Έηζη, ηπθιή ζα κε δερζεί ν λένο κνπ άλδξαο.  
Σε θσηνγξαθία ηνπ δελ κπνξψ λα δσ. Μπνξψ, φκσο, λα θαληαζηψ έλα κέιινλ θαιχηεξν, ζε κηα άγλσζηε ρψξα, κε έλαλ 
άγλσζην άλζξσπν, ζε κία άγλσζηε γιψζζα.  
Γελ είκαη ραξνχκελε πνπ θεχγσ. Κάπνπ, φκσο, κέζα κνπ ραίξνκαη πνπ απφ θάπνηνλ εθεί, έγηλα απνδεθηή.  
Ξέξσ, επίζεο,  φηη ην θσο κνπ δελ κπνξψ λα ην βξσ. Δχρνκαη, φκσο, λα κπνξέζσ κέζα απφ ηα κάηηα εθείλνπ λα δσ, κηα 
θαιχηεξε δσή…». 

Μαζήηξηα: ντιεκέδε Γέζπνηλα 

3ν  θείκελν 

«Υαξψ κε ιέλε θαη εκέλα θαη απφ ηε Θξάθε είλαη ε θαηαγσγή κνπ.  
Απφ κηθξφ θνξηηζάθη νλεηξεπφκνπλ ηνλ έξσηα.  
Καη ηνλ βξήθα! ηε  ακνζξάθε. ηνλ Αληψλε κνπ…  
Σα φλεηξα φκσο αλήθνπλ ζηα παηδηά. βήλνπλ ζαλ θιφγεο ζπίξηνπ. 
 Αλαγθάζηεθα λα θχγσ. Αιιηψο  ζα κε ζθφησλε ν παηέξαο κνπ.  
Φεχγνληαο πήξα θαη ηα αδέιθηα κνπ καδί. Απφ ηνλ πφιεκν λα ηνπο γιηηψζσ.  
Καη λα‘ καη. ηε κέζε ηνπ Αηιαληηθνχ. Παξέα κε ην Οχηη κνπ, ηα γξάκκαηα ηνπ Αληψλε θαη απηφ ην λπθηθφ.  
Αγαπψ ην Οχηη. Δίλαη ην κφλν πνπ κνπ ζπκίδεη ην ζπίηη κνπ. Καη θάζε θνξά πνπ ηηο ρνξδέο ηνπ αγγίδσ, εηθφλεο μεπεδνχλ 
απφ ην παξειζφλ, άζθεκεο θαη αζθπθηηθέο.  

Πήξα καδί κνπ θαη ιίγε ιεβάληα, απφ ηνλ θήπν, ηελ παηξίδα. Έηζη, γηα λα ζθεπάδεη ηελ νζκή ηνπ μέλνπ άλδξα.  
Μνπ είπαλ πσο έρεη δαραξνπιαζηείν. Ση εηξσλεία, κέζα ζηε δάραξε λα παξακνλεχεη ηφζε πίθξα…». 
 

Μαζήηξηα: Κπξηάθνπ Υξπζάλζε 

4ν θείκελν 

«Δίκαη ε Υάξσ. 
Πξνέξρνκαη απφ κηα θησρή νηθνγέλεηα ηεο Μφζραο.  
Χζηφζν, νη γνλείο κνπ ιέλε πσο φ,ηη δελ καο έδσζε ν Θεφο ζε πινχην, κνπ ην μεπιήξσζε κε νκνξθηά.  
Γη‘ απηφ θαη απφ ηφηε πνπ ήκνπλ παηδί, πάληα κε έβιεπαλ ζαλ κηα φκνξθε θνχθια, έηνηκνη λα ηελ πνπιήζνπλ ζε θάπνηνλ 
πινχζην.  

Πάληα κε θαζάξηδαλ, θη αο έδερλαλ νη ίδηνη απφ ηελ απιπζηά.  
Πάληα κε ζηφιηδαλ, θη αο ληχλνληαλ νη ίδηνη κε θνπξέιηα.  
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Πάληα κε ηάηδαλ, θη αο πέζαηλαλ απηνί απφ ηελ πείλα…  

Καη ηψξα, έθηαζε ε ζηηγκή λα θχγσ, θαη θεχγσ καθξηά, κε έλα κπανχιν κε ειάρηζηα κφλν  ξνχρα θαη απηφ ην λπθηθφ.  
Μνπ ιείπνπλ νη δηθνί κνπ. Ναη, κνπ ιείπνπλ! Ξέλνο είλαη  ν θφζκνο ζην θαξάβη. Αβάζηαρηε ε κνλαμηά. Αβάζηαρηε θαη ε 
αβεβαηφηεηα… 
Γελ μέξσ ηη άιιν κπνξψ λα θάλσ; Να θχγσ ζέισ κφλν... 
Δχρνκαη γξήγνξα λα θηάζσ  ζηε λέα παηξίδα. Ίζσο εθεί λα είλαη θαιχηεξα.  
Θα είλαη θαιχηεξα;…». 
 

Μαζήηξηα: Νενρσξίηε Υξηζηίλα 

5ν θείκελν 

«Δίκαη ε Νίθε Γνχθα.  

Μία απφ ηηο πνιιέο θνπέιεο ζ‘ απηφ ην θαξάβη.  
Πεξλψ ηηο ψξεο κνπ αγλαληεχνληαο ηνλ γθξίδν νπξαλφ θαη κεηξψληαο ηα θχκαηα απφ ηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ.  
Ζ θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα κνπ ζπκίδεη ηε δσή κνπ.  
Γελ ήηαλ θηινδνμία κνπ νχηε ειπίδα ν γάκνο θαη ε δσή ζηελ Ακεξηθή.  
Σεο αδειθήο κνπ ήηαλ. Γελ άληεμε φκσο. Γχξηζε ζηελ παηξίδα.  
Αληηθαηαζηάηξηα είκαη, ζ‘ έλα γάκν γηα ηελ ηηκή  θαη ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο.  
Αθφκε θη‘ απηφ ην λπθηθφ, δηθφ ηεο είλαη. Απηφ ην λπθηθφ, πνπ έρεη ηαμηδέςεη κπξνο θαη πίζσ ηνλ Αηιαληηθφ, κε πλίγεη, κνπ 
ξνπθάεη ην νμπγφλν. 

ε ιίγν θηάλνπκε. 
Λίγεο ψξεο έρνπλ απνκείλεη θαη ληψζσ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνλ αέξα λα ιηγνζηεχεη. 
Κιείλσ ηα κάηηα, θαη φζν ν θξχνο αέξαο καζηηγψλεη ην πξφζσπφ κνπ... ηνλ νλεηξεχνκαη.  
ηέθεηαη κπξνζηά κνπ, κε απηφ ην βιέκκα πνπ ζπκίδεη επαλάζηαζε. 
Σν ρακφγειν ηνπ εηιηθξηλέο θαη γεκάην ειπίδα. 
Γελ είλαη ν γακπξφο πνπ πάσ λα βξσ. Γελ είλαη ν άληξαο πνπ ζα παληξεπηψ. Δίλαη ν άληξαο πνπ κε έθαλε γηα πξψηε θνξά λα 
ληψζσ, λα πηζηέςσ, λα μεράζσ θαη λα... αγαπήζσ. Να αγαπήζσ ηε Νίθε. Δκέλα. 
Σψξα φκσο, ηψξα πξέπεη λα θχγεη θαη λα θχγσ γηα ην θαιφ φισλ καο. Πξέπεη λα ζβήζσ ηηο αλακλήζεηο. Με καχξν 
θάξβνπλν είλαη ηππσκέλεο ζηελ ςπρή κνπ.  

Νίθε, πξέπεη λα μεράζεηο...  Οη Δξηλχεο κε θπλεγάλε, κέζα ζην πινίν.  
Σνπ είπα «αληίν». Γελ ηνπ είπα «‘ Αγαπψ». Κη αο ην θψλαδε ε θαξδηά κνπ πην δπλαηά θαη απφ ηελ εθθσθαληηθή θφξλα ηνπ 
βαπνξηνχ.  
Έθπγα, κα ε θαξδηά κνπ ζα είλαη πάληα δεκέλε κε ξεκέληδν ζηνλ πάην απηήο ηεο ζάιαζζαο πνπ θχιαμε ην κπζηηθφ ηνπ 
αλείπσηνπ έξσηά κνπ. 
Δγψ ζα θπιάσ γηα πάληα απηφ ην λπθηθφ θαη ζηηο θσηνγξαθίεο ηνπ γάκνπ κνπ άιιε κνξθή ζα βιέπσ λα ζηέθεηαη δίπια ζηε 
δηθή κνπ…». 

Μαζήηξηα: Ληάκνπ Υξηζηίλα 

6ν θείκελν 

«Δίκαη ε Αθξνδίηε πκεσλίδνπ απφ ηνλ Πφλην.  

Οξθαλή απφ κεηέξα, κ‘ έλαλ παηέξα κέζπζν.  
Έρσ άιιεο ηέζζεξηο κηθξφηεξεο αδειθέο.  
Ζ θηψρεηα κε αλάγθαζε λα πσ ην «λαη», λα θχγσ… 
Ζ πξφηαζε ηνπ Αληψλην, εηζηηήξην ζσηεξίαο! 
Γε ηεο επαγγειίαο ε Ακεξηθή! 
Φεχγσ, ινηπφλ.  
Μφλν έηζη ζα κπνξέζσ λα μεθχγσ απφ ηε κηδέξηα. 
Μφλν έηζη ζα κπνξέζσ λα ηθαλνπνηήζσ ηε ζέιεζε ηεο κεηέξαο κνπ, λα θνξέζσ ην λπθηθφ ηεο θαη λα ζπλερίζσ ηελ 

παξάδνζε.  
Μφλν έηζη ζα κπνξέζσ λα βνεζήζσ ρξεκαηηθά ηηο αδειθέο κνπ.  
Πξέπεη θάπνηα λα ζπζηαζηεί,  
γηα λα κπνξέζνπλ θη απηέο λα δήζνπλ κηα θαιχηεξε δσή… 
Δπρεζείηε ζε φιεο καο, κηα θαιχηεξε δσή!». 
 

Μαζήηξηα: Καλίδνπ Μαίξε 
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Ζ ζπκβνιά ησλ παηδαγσγψλ πξνζρνιηθάο αγσγάο θαη εθπαέδεπζεο, ζηελ 

ςπρνθνηλσληθά  αλΪπηπμε ησλ παηδηψλ απφ Ϋηεξα γισζζηθΪ θαη 

πνιηηηζκηθΪ πεξηβΪιινληα, κΫζσ ηεο ελδπλΪκσζεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

The early childhood educational teachers‘ contribution, to other linguistic 

and cultural environments children‘ s psychosocial development, through 

the empowerment of their families 
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Abstract:  

School constitutes an environment of particular importance, as all children need to develop those characteristics that will enable them to cope 

with difficulties and problems. A framework to promote children‘s psychosomatic development should promote the development of positive 

emotional ties (active participation of parents in school events, parents‘ regular update of their children‘s achievements), teaching skills 

usuful to their lives through activities that interest them and giving opportunities for true participation (providing opportunities for children, 

parents and teachers to take responsibility for school events). Strengthening family and school relationships leads all students to a positive 

image of themselves in close association with school and a positive attitude towards it. The family, depending on their co-operation with the 

school, will be a valuable help to overcome the difficulties could possibly lead to children‘s social exclusion.  

Key words:school, families, empowerment 

Πεξέιεςε:  

Σν ζρνιείν απνηειεί πεξηβάιινλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο φια ηα παηδηά είλαη σθέιηκν λα αλαπηχμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ηα 

θαζηζηνχλ ηθαλά λα αληαπεμέξρνληαη πξνο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα. Έλα πιαίζην (ζρνιείν) γηα λα πξνάγεη ηελ νιφπιεπξε 

ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηελ  αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ (ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα, ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα γηα ηα επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ πξνο), ηελ εθκάζεζε 

δεμηνηήησλ ρξήζηκσλ γηα ηε δσή πξνο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα απηά θαη λα δίλεη  επθαηξίεο γηα νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή (παξνρή επθαηξηψλ ζηα παηδηά, πξνο γνλείο θαη πξνο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αλάιεςε κεξψλ επζχλεο γηα ηα ζρνιηθά δξψκελα). 

Ζ ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεσλ νηθνγέλεηαο, ζρνιείνπ νδεγεί φινπο πξνο καζεηέο ζε ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ πξνο ζε ζηελή ζρέζε κε ην 

ζρνιείν θαη ζεηηθή ζηάζε πξνο απηφ. Ζ νηθνγέλεηα αλάινγα κε ηε ζπλεξγαζία πνπ ζα έρεη κε ην ζρνιείν ζα απνηειέζεη πνιχηηκν αξσγφ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ, πνπ ελδερνκέλσο ζα νδεγνχζαλ ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ παηδηψλ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: ζρνιείν, νηθνγέλεηεο, ελδπλάκσζε 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο θαηαβνιέο ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο 
εθπαίδεπζεο, έρεη δηακνξθψζεη κηα λέα παηδαγσγηθή θαηάζηαζε. Οη δηαθνξεηηθΫο αμέεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα παηδηά ζην 

πιαέζην ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπο, απνηεινχλ κία απφ ηηο παξακΫηξνπο ηεο αλνκνηνγΫλεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηΪμεσλ. Απηή ε 
δνκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ηάμεσλ δελ ιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο ππφςε, ηα ηκήκαηα ππνλννχληαη σο νκάδεο νκνηνγελείο 
θαη θπξηαξρεί ε ηζνπεδσηηθή αληίιεςε ηνπ ελφο (Νηθνιάνπ, 2005).  

Ζ ελζάξξπλζε γηα δηεξεχλεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνζδνθηψλ, ε ππνζηάξημε ζην ζρνιεέν θαη ε παξαθέλεζε γηα 

ζπκκεηνρά ησλ γνλΫσλ ζηηο δξΪζεηο ηνπ, νδεγνχλ ηνπο γνλεέο ζηελ ελδπλΪκσζε θαη ην παηδέ απφ έηεξα γισζζηθά-
πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ζηε δφκεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. 

H εθηέκεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ γνλΫσλ, ίζσο δψζεη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιεί ηνπο 
ζχγρξνλνπο παηδαγσγνχο πξνζρνιηθήο αγσγήο «πσο κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε θαιχηεξα κε ηνπο γνλείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 
θαη πσο κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ επηθνηλσλία» (Coleman & Wallinga, 2000, Γακαλάθεο,  2003, Γθφηνβνο,  2002) 
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ζπληειψληαο ζηελ εθκεδΫληζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε ζρνιηθά απνηπρέα θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ζε θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. 

Πξνθχπηεη ε αλάγθε ε εθπαέδεπζε λα απνθηάζεη δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηάξα. Σν ζχλνιν ησλ δξΪζεσλ λα ζηνρεχνπλ 

ζηελ νκαιά Ϋληαμε ησλ παηδηψλ απηψλ ζην λΫν πεξηβΪιινλ. ζνη δελ απνδερηνχλ ηελ ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ κέζα ζε 
θάζε ρψξα ζηε βάζε ηεο ακνηβαηφηεηαο, εθ ησλ πξαγκάησλ ζα απνθνπνχλ απφ ηηο εμειίμεηο θαη ζα απνκνλσζνχλ 
(Γεκεηξηάδεο, 2004). 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΑΞΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΔΠΗΓΟΔΧΝ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

Δίλαη αλαγθαίν ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα είλαη δεκέλν κε ηελ νηθνγέλεηα, δηφηη νη γνλείο δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα 
ηνπ παηδηνχ (Γνδνληδάθεο, 2001). Οη δξαζηεξηφηεηεο, ε ζηάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ ηα κέιε ηεο γηα άιιεο 
νκάδεο θαη θνπιηνχξεο είλαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαηξέςεη ην παηδί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν αλζξψπνπ (Κνπηζνπβάλνπ, 
1999). 

Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηή ηε κεηαβίβαζε εκπεηξίαο κπνξνχλ λα παίμνπλ νη γνλείο ησλ ¨δηαθνξεηηθψλ  ̈παηδηψλ, δίλνληαο 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο (Σζηνχκεο, 2003). Σηο ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο, ε αηηηνινγία ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο εκπιέθεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή. Σα 
παηδηά πνπ απνηπγράλνπλ, θαηάγνληαη ζπλήζσο απφ πνιηηηζκηθά ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ θαη ε νηθνγελεηαθή θνπιηνχξα 

δελ ηα βνεζά λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ση θάλεη ην παηδί κε ην ζρνιηθφ πξντφλ 
φηαλ επηζηξέθεη ζην ζπίηη θαη δηαπηζηψλεη φηη δελ έρεη θακία αμία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα; Αλ φκσο ε νηθνγέλεηα δψζεη 
ζεκαζία ζηηο ζρνιηθέο ζπνπδέο ηνπ,  ηφηε αηζζάλεηαη πσο γηα ηνπο γνλείο ηνπ απηφ πνπ θάλεη είλαη ζεκαληηθφ θαη απηφ 
απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρία ηνπ.  

Ζ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο απφ πιεπξάο ζρνιείνπ, πξνυπνζέηεη αιιαγή ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
ελεξγφ αλάκεημή ησλ γνλέσλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ηδηαίηεξε ζα κπνξνχζε λα θαλεί ε αμία ηεο αλάκεημεο ηνπο, ζε 
δεηήκαηα φπνπ δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, αιιά αμίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο (Γνδνληδάθεο, 2001). Ζ 
ζπλεξγαζία απηή, ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά γηα ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, 
επηηπγράλνληαο βειηίσζε ζηελ πξφνδφ ηνπο.  

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΣΑΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ  ΑΠΟ ΔΣΔΡΑ 

ΓΛΧΗΚΑ-ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

ΣΟΤ   

Ζ κεηαλΪζηεπζε πεξηΫρεη ζηνηρεέα απψιεηαο κΫξνπο ηεο πνιηηηζκηθάο ηαπηφηεηαο ή θιεξνλνκηάο. Οη νηθνγέλεηεο 
ακθηηαιαληεχνληαη κεηαμχ ηεο πξνζπΪζεηαο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο επηηαγΫο θαη ηα πξφηππα ηεο θπξέαξρεο 

θνπιηνχξαο θαη ηελ επηζπκέα λα κελ απνθνπνχλ απφ ηηο ξέδεο ηνπο. 

Πνιινί απφ απηνχο ηνπο γνλείο, δελ γλσξέδνπλ θαιΪ ηα ειιεληθΪ θαη γη‘ απηφ απνθεχγνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ (εαδαπ, 
2004). Κξαηνχλ απνζηάζεηο απφ ην ζρνιείν ιφγσ ηνπ φηη δελ Ϋρνπλ δηΪζεζε γηα επηπιΫνλ ππνρξεψζεηο ή επεηδή ζεσξνχλ 

ην ρψξν ηεο πξνζρνιηθάο εθπαέδεπζεο  σο απιφ ηφπν θχιαμεο. 

Καηά θαλφλα πξαθηηθνί ιφγνη είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ηε κηθξή ηνπο επαθή κε ην ζρνιείν, ρσξίο φκσο λα είλαη άκνηξα 

επζπλψλ ηα ζηεξεφηππα πνπ ππΪξρνπλ ζηελ ειιεληθά θνηλσλέα γηα ηνπο κεηαλΪζηεο, αιιΪ θαη ε ζηΪζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απΫλαληέ ηνπο (Σζηνχκεο, 2003). 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

Παηδαγσγνί, πνπ έρνπλ ελζηεξληζηεί πεπνηζήζεηο πεξί νκνηνγέλεηαο ησλ καζεηψλ, είλαη ειάρηζηα πξνεηνηκαζκέλνη λα 
ππνδερζνχλ ζηελ ηάμε ηνπο παηδηά απφ έηεξα γισζζηθά-πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη δελ θάλνπλ ζπζηεκαηηθΫο 
πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο λεπηαγσγείνπ-νηθνγέλεηαο. 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, είλαη ε ζπλεηδεηή παξαδνρή φηη ε πνιηηηζκηθά πνηθηιέα εέλαη 

δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχρψξνπ θαη άξα νη παηδαγσγηθέο ηερληθέο κπνξνχλ λα ηε ιάβνπλ ππφςε ηνπο 
θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (ρεδία, 1996). 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ πξνγξΪκκαηνο, εέλαη ην «Ϊλνηγκα» ηνπ πξνο Ϊιινπο πνιηηηζκνχο. Ο ζθνπφο 
απηφο επηηπγράλεηαη, κε ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή εζληθή θαη πνιηηηζκηθή  πξνέιεπζε ζην θέληξν ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαένπ θαη ηελ εθηέκεζε ηεο 

κεηξηθάο ηνπο γιψζζαο (Banks, 2001, Σζηνχκεο, 2003). Ζ πιάλε απφ πιεπξάο ησλ παηδαγσγψλ, λα ζπληζηνχλ ζηνπο γνλείο 
λα κηινχλ ζην ζπίηη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, εμειίζζεηαη ζε εκπφδην ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπο. Σν δίγισζζν 
παηδί ζα πξέπεη λα δερζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα γισζζηθά εξεζίζκαηα ζηελ πξψηε ηνπ γιψζζα γηα λα ηε κάζεη 
ζσζηά θαη απηφ ζα επεξεάζεη άκεζα θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. 
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Δπίζεο, φζν λσξίηεξα έξζνπλ ηα παηδηά ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ζε επαθή κε ζπλνκειίθνπο ηνπο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο 

θαη εζλνηηθήο πξνέιεπζεο θαη φζν λσξίηεξα ζπλεξγαζηνχλ, ηφζν πην δχζθνια ζα «δειεηεξηαζηνχλ» απφ μελνθνβηθέο θαη 
ξαηζηζηηθέο απφςεηο (Νηθνιάνπ, 2000). 

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Οη Geifer (1991) & Swick (1997) πξνηείλνπλ ζηνπο παηδαγσγνχο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, λα απνθεχγνπλ ζπκπεξηθνξΫο 

πνπ ππνβαζκέδνπλ ηε ζπλεξγαζέα κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη κνξθσηηθφ γίγλεζζαη. 

Δπηδηψθνληαο ηελ επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ζα κπνξΫζνπκε λα ζπιιΫμνπλ πιεξνθνξέεο πνπ ζα καο 
βνεζήζνπλ λα εληΪμνπκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλά παηδαγσγηθά πξΪμε θαη λα εμαιείςνπκε ηελ αίζζεζε 
ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ απηνί βηψλνπλ.  Θα αξρίζνπκε λα αλαγλσξέδνπκε ζην θΪζε Ϊηνκν ηνλ ηδηαέηεξν ηξφπν πνπ Ϋρεη λα 

ηνπνζεηεέηαη απΫλαληη ζηελ θνπιηνχξα πξνΫιεπζάο ηνπ.  

Απηά ε επηθνηλσλέα κε ηνλ γνλέα ή ην παηδί απφ γισζζηθέο-πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο βΪδεη ζε δνθηκαζέα ηελ έδηα καο 

ηελ ηαπηφηεηα, ηηο αμίεο καο, ηηο εηθφλεο-αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπκε γηα ηνλ άιιν, ηνλ δηαθνξεηηθφ (εαδαπ, 2004). Οη 
Swick & Graves (1993) ππνζηεξίδνπλ, φηη ε Ϋιιεηςε απηνεθηέκεζεο ησλ παηδαγσγψλ, εέλαη Ϋλα εκπφδην ζηηο ζεηηθΫο 

ζρΫζεηο κε ηηο νηθνγΫλεηεο. Αληίζεηα, παηδαγσγνί πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, αληαπνθξίλνληαη 
ζεηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ. 

Παηδαγσγνέ πνπ επηρεηξνχλ λα απνξξέςνπλ ηνλ ξαηζηζκφ θαη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 
νηθνγελεηψλ ηνπο, εέλαη απηνέ πνπ δελ ζεσξνχλ ηφζν ζεκαληηθφ λα δψζνπλ έκθαζε ζηα πνιηηηζκηθά πξφηππα ησλ άιισλ, 
φζν λα εμαζθαιέζνπλ ηελ Ϋθθξαζε θΪζε δηαθνξΪο, απνθεχγνληαο φκσο θαη ηελ αληίζεηε παγίδα, ηεο εμηδαλίθεπζεο ηνπ 
δηαθνξεηηθνχ. 

Δίλαη απαξαέηεηε ινηπφλ ε αλαγλψξηζε ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο νκΪδαο απφ ηελ νπνέα πξνΫξρεηαη ην παηδέ 
(Σζηνχκεο, 2003), δηφηη αλ ε γιψζζα, ν πνιηηηζκφο θαη ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ αγλνεζνχλ, ηα παηδηά απηά ζα μεθηλήζνπλ 

απφ κεηνλεθηηθή ζέζε. ια φζα έρνπλ κάζεη γηα ηε δσή θαη ηνλ θφζκν κέρξη ηφηε ζα απνξξηθζνχλ σο άζρεηα κε ηε ζρνιηθή 
κάζεζε (Cummins, 2005). 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σν λεπηαγσγεέν ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπ (έιιεηςε ζηελνχ γισζζηθνχ πιαηζίνπ αιιά έκθαζε ζε αλαπηπμηαθνχο 

ζηφρνπο πνπ επηηπγράλνληαη κε κεζνδνινγία πξνζαξκνζκέλε ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ), εέλαη ρψξνο φπνπ κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζηνηρεέα δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ. Οπνηνδήπνηε ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ δελ πξέπεη λα αθνξά φκσο κφλν ηα 
παηδηά, αιιά θαη ηνπο γνλείο. 

Δίλαη αλαγθαίν λα βξεζνχλ πξαθηηθΫο πνπ επηθΫξνπλ Ϋλα εέδνο ηζνξξνπέαο αλΪκεζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ιεηηνπξγέαο 

ηνπ λεπηαγσγεένπ θαη ζηηο πνιηηηζκηθΫο ζπλάζεηεο ησλ νηθνγελεηψλ (εαδαπ, 2004). 

Ζ παξαηάξεζε θαη ν δηΪινγνο βνεζνχλ λα εληνπηζζεί ηη δίλεη αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ηη δηαηαξάζζεη ηα παηδηά, πνηεο απφ 
ηηο ζπλήζεηεο ησλ νηθνγελεηψλ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε δσή ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη πνηεο φρη. Μεξηθέο θνξέο, νη 

γνλεέο ηεο θπξέαξρεο νκΪδαο είλαη απηνί πνπ πξνηξΫπνπλ ηα παηδηΪ ζε ζπκπεξηθνξΪ πνπ πεξηΫρεη πξνθαηΪιεςε. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, κηα ζπδήηεζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν γνλέα θαζίζηαηαη επηηαθηηθή. Γηφηη παξά ην φηη νη παηδαγσγνί 
κπνξεί λα δείμνπκε ζεβαζκφ  ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ γνλέα, δε ζεκαίλεη φηη ζπκθσλνχκε κε φιεο ηηο απφςεηο ηνπ 
(Νηνιηνπνχινπ, 2005). 

ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΣΟ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

«Καλείο πνηέ δελ κε ξψηεζε ηη ζθέπηνκαη θαη ηη γλψκε έρσ. Όινη κνπ ιέλε ηη λα θάλσ. Σψξα πνπ κηιάκε αηζζάλνκαη λα 

είκαη θαιά. Πνιιά πνπ κε βαζάληδαλ ηα έβγαια απφ ηελ θαξδηά κνπ». 

Απηά ηα ιφγηα εηπψζεθαλ απφ κηα Αθξνακεξηθαλίδα κεηέξα, ζε κηα ιεπθήο θαηαγσγήο εξεπλήηξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
παηδηνχ ηεο ζην λεπηαγσγείν (Σζηάθαινο, 1999). ΠξνζσπνπνηεκΫλεο ζπλαληάζεηο κε ηνπο γνλείο, πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζε 
θιίκα εκπηζηνζχλεο. Να βνεζεζνχλ νη γνλείο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αηηία ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ ηνπο πξνθαινχλ 
αξλεηηθέο ζηάζεηο.  

Φπζηθά ν δηάινγνο απηφο δελ είλαη πάληνηε επηηπρήο. Μεξηθέο θνξέο νη γνλείο δελ ζέινπλ λα κηιήζνπλ ζηνπο παηδαγσγνχο ή 
αξλνχληαη λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη παηδαγσγνί, ζα αξθεζηνχλ λα ηνπο πνπλ φηη νη ίδηνη δελ 
επηηξέπνπλ ζηελ ηάμε ηνπο ηηο δηαθξίζεηο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο (Νηνιηνπνχινπ, 2005).  

Ζ θηιηθή ππνδνρή θαη πξνζέιθπζε ησλ γνλέσλ ζην λεπηαγσγείν, ζπληειεί ζηελ θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ηνπ έξγν πνπ 

επηηειείηαη. ΖαλΪξηεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζηελ είζνδν ηεο 
αίζνπζαο, ε ηνηρνθφιιεζε ησλ δεκηνπξγηψλ ησλ παηδηψλ ζηελ είζνδν ηνπ λεπηαγσγείνπ, απνηεινχλ αθνξκέο γηα 
ζρνιηαζκφ θαη ζπδήηεζε.  
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Έλα απφ ηα πξψηα βήκαηα είλαη ε ηάξεζε ηνπ θαθΫινπ αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ, ηκήκα ηνπ νπνίνπ κπνξεί 

λα απνηειεί ζηελ αξρή θάζε ρξνληάο κηα ζπλεδξία κε ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα, ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ παηδηνχ. Καηά ηε 
δηάξθεηά ηεο κπνξνχκε λα απεπζχλνπκε ζηνπο γνλείο ην εξψηεκα: «Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ζαο γηα ην παηδί ζαο;» ε απηέο 
επηζεκαίλνπκε ηε ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζέζεο θαη ζηάζεο θαη επεμεγνχκε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα. Δλεκεξψλνπκε ηνπο γνλείο γηα ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφδνπκε, πξνβάιινληάο ηνπο θάπνην βίληεν ζρεηηθφ 
κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη, ηνπο πξνηεέλνπκε 

παηδηθΪ βηβιέα θαη παηρλίδηα πνπ δελ πεξηΫρνπλ ζηεξεφηππα θαη ηνπο παξνηξχλνπκε λα ζπκκεηΪζρνπλ ζην πξφγξακκα 

ηεο ηΪμεο είηε πξνζθέξνληαο αληηθείκελα ζρεηηθά κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, είηε θαη κφλν κε ηελ 
παξνπζία ηνπο (λα δηαβάζνπλ κηα κηθξή ηζηνξία ζηα παηδηά ζηε γιψζζα ηνπο).  

Ζ πξννδεπηηθή εκπινθά ησλ γνλΫσλεκπινπηέδεη ην πξφγξακκα κε πνιηηηζκηθΪ ζηνηρεέα ηεο παηξέδαο ηνπο, πνπ 
ηζνδπλακνχλ κε λέεο γλψζεηο. Πξνζπάζεηα γηα Ϋληαμε ησλ γνλΫσλζε ζπγθεληξψζεηο, γηνξηΫο (πνπ θαη απηέο πξέπεη λα 
αιιάμνπλ σο πξνο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν), ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγέα ζεηηθνχ θιέκαηνο ζην λεπηαγσγεέν.  

Γεκηνπξγνχκε θαθΫινπο ησλ λεπέσλζηνπο νπνένπο θαηαγξΪθνπκε ζπκπεξηθνξΫο πνπ παξαηεξνχκε ζπζηεκαηηθΪ ζε 
δηΪθνξεο παηδαγσγηθΫο θαηαζηΪζεηο. Ζ παξνπζίαζε ησλ θαθέισλ παξαηήξεζεο, δίλεη ηελ αθνξκή λα επεθηαζεί ε 
ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηηο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο. 
Βαζηθφο ζηφρνο καο, είλαη λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία, λα κεησζνχλ ηα πξαθηηθά εκπφδηα 
ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ ή ηεο γιψζζαο. Αθφκα θαη φηαλ νη γνλείο δελ κηινχλ θαιά ηε γιψζζα καο, ζα κπνξνχζακε λα 
επηθνηλσλνχκε καδί ηνπο κε θάπνηεο ιέμεηο. ιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο απνηεινχλ κηα ειάρηζηε απφδεημε ηεο απνδνρήο θαη 

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο θαηαγσγήο ηνπο.  

εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε ζπλεηζθνξΪ ησλ παηδηψλ ζηε δεκηνπξγέα ελφο κηθξνχ ιεμηθνχ κε ιΫμεηο θαη θξΪζεηο ηεο 

κεηξηθάο ηνπο γιψζζαο. Απηφ ην ιεμηθφ ζα βνεζήζεη ηνπο παηδαγσγνχο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα παηδηά ή ηνπο γνλείο πνπ 
δελ γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα παηδηά πξνζθέξεη ζεηηθή ζπκπεξηθνξά, θαιή δηάζεζε γηα ην ζρνιείν θαη 
βειηησκέλε πξνζνρή (Eldridge, 2001). Έηζη νη πξνζπάζεηέο καο λα ελεκεξψλνπκε  ηνπο γνλείο πξνθνξηθά ή γξαπηά γηα ην 
έξγν πνπ γίλεηαη ζην λεπηαγσγείν  ζα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ φηη ην λεπηαγσγείν ηνπο αλνίγεη ηελ πφξηα θαη επηδεηά ηελ 
παξνπζία ηνπο ζην ρψξν ηνπ.  

ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ, ΜΔ ΣΟΤ 

ΓΟΝΔΗ 

Μπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε νκΪδεο ζπδάηεζεο, νκηιέεο, εθζΫζεηο, Ϋθδνζε εθεκεξέδαο, εληχπσλ θαη πνηθίιεο άιιεο 
εθδειψζεηο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνληψλ. Να αλαπηχμνπκε Ϋλα πξφγξακκα πεξηεθηηθφηεξν ζε 

δηδαθηηθΪ αληηθεέκελα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Να ξσηάκε ζπλέρεηα ηνλ εαπηφ καο γηα ην πψο κπνξνχκε λα γίλνπκε 
ζχκκαρνη ζην πιεπξφ ησλ νηθνγελεηψλ, φισλ ησλ καζεηψλ (Σζηάθαινο, 1999). Μηα δηακνξθσκΫλε γσληΪ ζηελ ηΪμε 
κπνξεί λα νλνκαζηεί γσληΪ δηαπνιηηηζκηθνχ κνπζεένπ, φπνπ νη γνλείο ζα πξνζθέξνπλ θαη ζα δαλείδνληαη βηβιία, άξζξα, 
βίληεν θαη άιιν ζρεηηθφ πιηθφ θαη ζα κπνξνχλ λα γξάθνπλ ζε αλαξηεκέλν πίλαθα ή ζε εηδηθφ βηβιίν ηδέεο, εκπεηξίεο, λέα, 

ππνδείμεηο, αιιά θαη θξηηηθέο γηα ηειενπηηθέο εθπνκπέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ θάπνηεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο κε 
αθαηάιιειν ηξφπν. 

ε αλαξηεκΫλν πέλαθα νη γνλείο απφ έηεξα γισζζηθά–πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα αιιά θαη ηα παηδηά ηνπο, κπνξνχλ λα 
γξάθνπλ νλφκαηα, ιΫμεηο, πξνηΪζεηο, επρΫο ζηε γιψζζα ηνπο, θ.ά. Απηφ ην πιηθφ ζα ην επεμεξγαδφκαζηε απφ θνηλνχ νη 
παηδαγσγνί κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο. Ο πίλαθαο κπνξεί λα εκπινπηέδεηαη κε θσηνγξαθέεο. Σν πιηθφ απηφ ζα κπνξνχζε λα 
απνηειέζεη εξΫζηζκα γηα ηε δεκηνπξγέα παηρληδηψλ κε ξφινπο, δηαιφγσλ θαη δξψκελσλ. 

Θα κπνξνχζακε λα αθηεξψζνπκε κηα εκΫξα γηα αθάγεζε παξακπζηψλ απφ Ϊιιεο ρψξεο κε ηε ζπκκεηνρά αιινδαπψλ 

γνλΫσλ. Ζ αθήγεζε κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε θνπθινζέαηξν. Να αθνινπζήζεη ζπδήηεζε θαη δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ 

ζηηγκηνηχπσλ απφ ηα παηδηά ή δηαιφγσλ. 

Θα κπνξνχζακε λα θαζηεξψζνπκε κηα εκΫξα σο δηαπνιηηηζκηθά εκΫξα ζην λεπηαγσγείν, νδνηπνξηθά ζε άιιεο ρψξεο 
κέζσ επνπηηθνχ πιηθνχ, κνπζηθή απφ δηάθνξεο ρψξεο, καζήκαηα καγεηξηθήο, θαζψο θαη πξνεηνηκαζία ελφο θαγεηνχ πνπ 
κπνξεί λα θέξεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε επαθή κε έλαλ πνιηηηζκφ, αθήγεζε ή αλαπαξάζηαζε εζίκσλ, εθκάζεζε ιατθψλ 
ρνξψλ καδί κε ηηο ηνπηθέο ελδπκαζίεο, δηδαζθαιία απιψλ θαη επράξηζησλ ηξαγνπδηψλ απφ αιινδαπνχο γνλείο ζε ζπλδπαζκφ 
κε ρνξφ θ.ά. Σέινο, είλαη θαηξφο λα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ θαζηεξσκέλε ζρνιηθή γηνξηή ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ κε ηε 
δηνξγάλσζε ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ θεζηηβΪι (Νηνιηνπνχινπ, 2005). 

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΣΖΝ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΤ 

Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρά ησλ γνλΫσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζα επλνάζεη ηηο ζπλεξγαηηθΫο δηαδηθαζέεο. Ζ νξγάλσζε 
νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο, απαηηεί ηε ζπλελλφεζε κε ηνπο γνλείο. Έηζη, νη δξαζηεξηφηεηεο ζα απνηειέζνπλ ηε βΪζε 

γηα κηα πξννδεπηηθά πξνζΫγγηζε κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθάο θαηαγσγάο. 

ηαδηαθά ην πνζνζηφ ησλ γνλΫσλ πνπ ζα ζπκκεηΫρεη ζηηο δξΪζεηο ζα απμΪλεηαη θαη νη ζπρλέο αληαιιαγέο κε ηηο 
λεπηαγσγνχο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο γνλείο λα γλσξίζνπλ ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ζηνηρεία ηεο 
δηθήο ηνπο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. 
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ε φηη αθνξά ηα παηδηά, ε ζπκκεηνρά ησλ γνλΫσλ ζην λεπηαγσγεέν ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγά ηνπο. Σα παηδηά δελ 

απνθφπηνληαη βίαηα απφ ηηο ξίδεο ηνπο, εθφζνλ ην λεπηαγσγείν ζα απνηειέζεη πξνέθηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο 
πεξηβάιινληνο, πξνζθέξνληάο ηνπο νηθεία αθνχζκαηα, γεχζεηο, θ.ά.  

Όηαλ νη γνλεέο αληηκεησπέδνληαη σο ζπλεξγΪηεο θαη εληζρχνληαη νη δεζκνέ νηθνγΫλεηαο-ζρνιηθάο θνηλφηεηαο, 

κεγηζηνπνηεέηαη ε ζπλαηζζεκαηηθά ηζνξξνπέα ησλ παηδηψλ, αιιΪ θαη ε δηΪρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη αλνηρηφ ζε φια ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε θάζε ρψξα θαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο, είλαη 
ε άκβιπλζε θαη εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ. Γελ κπνξνχκε πιένλ λα κηιάκε γηα εθπαίδεπζε ησλ 
κεηαλαζηψλ, ησλ παιηλλνζηνχλησλ, ησλ αιινδαπψλ, αιιά γηα εθπαίδεπζε πνηφηεηαο απφ φινπο, κε φινπο, γηα φινπο, πνπ 
ζα ζηνρεχεη ζε κηα εηξεληθή ζπκβίσζε.  
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ηνρεχνληαο ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ εγξακκαηηζκφ: ζελΪξην δεκηνπξγηθάο 

γξαθάο 

Promoting intercultural literacy: a lesson plan focusing on creative writing 

Γξ. Ζιηνπνχινπ Κσλζηαληέλα, Φηιφινγνο, Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ΔΠ 

Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο, k.iliopoulou@yahoo.gr 

Γξ. ΑλαζηαζηΪδνπ ΑιεμΪλδξα, ρνιηθή χκβνπινο Αγγιηθήο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ΔΠ Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην,alexanastasiadou@yahoo.gr 

Abstract:  

The change of the ethnic and cultural origin of the student population along with the reconceptualization of the educational policy of Greece 

in relation to intercultural education has necessitated the design of effective teaching practices for the teachers who face the challenge of 

teaching a multicultural class.The present paper delves into intercultural education, the teacher‘s role as a facilitator of heterogeneity as well 

as the contribution of creative writing to the acceptance of otherness. Within this framework, the present researchers designed and 

implemented creative writing activities with the aim of mitigating stereotypes and fostering students‘ intercultural empathy.  

Key words:Creative writing, intercultural literacy, intercultural empathy.  

Πεξέιεςε:  

Ζ αιιαγή ζηελ εζληθνπνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ καο πιεζπζκνχ αιιά θαη ε επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο πεξί δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε χπαξμεο δηδαθηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ε ζπλδξνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο εκςπρσηή ηεο εηεξνγέλεηαο θαη ν ξφινο ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο κε φρεκα 

ηε δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ηα βαζηθά ζεκεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε. ην πιαίζην απηφ επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζνχλ 

ρξήζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαηαπνιέκεζεο ζηεξεφηππσλ αληίιεςεσλ θαη θαιιηέξγεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ απφ ηηο εξεπλήηξηεο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Γεκηνπξγηθή γξαθή, δηαπνιηηηζκηθφο εγγξακκαηηζκφο, δηαπνιηηηζκηθή ελζπλαίζζεζε  

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ε έλα κνλνπνιηηηζκηθφ ζρνιείν ε θνηλσληθνπνίεζε ζπλίζηαηαη νπζηαζηηθά ζηελ πνιηηηζκνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηνλ βαζκφ 
πνπ ην ζρνιείν σο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο κεζνιαβεί γηα ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πνιηηηζκνχ 
(γιψζζα, αμίεο, πεπνηζήζεηο, ζχκβνια θ.ά). Χζηφζν, ην ειιεληθφ ζρνιείν έρνληαο πάςεη απφ θαηξφ λα είλαη 
κνλνπνιηηηζκηθφ νθείιεη λα θνηλσληθνπνεί ηνπο καζεηέο ηνπ ζε έλα πιαίζην επηπνιηηηζκνπνίεζεο, θαζψο  ηα δηαθνξεηηθά 
ζπζηήκαηα λνεκαηνδφηεζεο ησλ καζεηψλ ιεηηνπξγνχλ πιένλ ζπρλά σο αληαγσληζηηθά πιαίζηα αλαθνξάο (Παπιφπνπινο 
θ.ά., 2009). 

Πξνο επίξξσζε απηνχ ε δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπρλά εθιακβάλεηαη κέζα απφ κηα πεξηνξηζηηθή νπηηθή 
πνπ ηαπηίδεη ηηο (επη)θνηλσληαθέο δεμηφηεηεηεο ησλ καζεηψλ κε ηε γισζζηθή επάξθεηά ηνπο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε φκσο 

θαίλεηαη λα παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ θαη θνξέα ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ηελ παξήγαγε, 
επνκέλσο πεξηιακβάλεη εμαηξεηηθά πινχζηεο – κνινλφηη ζπρλά ππνθαηλφκελεο – πνιηηηζκηθέο λνεκαηνδνηήζεηο, φπσο ε 
ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ ιφγνπ, ηα επηηνληθά θαηλφκελα ή αθφκε θαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Σφζν ε πνιηηηζκηθή 
επίγλσζε φζν θαη ε πνιηηηζκηθή ελζπλαίζζεζε είλαη έλλνηεο πνπ δχλαληαη λα δηεπξχλνπλ ηε γισζζηθή επάξθεηα ζε 
πνιηηηζκηθή. πλεπψο, ε αγσγή ηεο πνιηηηζκηθήο ελδπλάκσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ν ππξήλαο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο 
ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη φρη έλα αληίξξνπν ή έλα ζπκπιήξσκα ηεο αθαδεκατθήο κάζεζεο.   

Πξσηαξρηθή ζέζε ζηηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνχληαη γηα  ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηαπνιηηηζκηθνχ 
εγγξακκαηηζκνχ, έρεη κεηαμχ άιισλ ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή. Χο ην θαηεμνρήλ πεδίν ζχλδεζεο ηεο Λνγνηερλίαο κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε (Καξαγηάλλεο, 2010) πξνηξέπεη ηoπο καζεηέο λα αλαηξέπνπλ ηηο ηζρχνπζεο  
ινγνηερληθέο δνκέο θαη λα ηηο αλαπιαηζηψλνπλ κε δηθέο ηνπο πνιηηηζκηθέο πξνζιακβάλνπζεο. Άιισζηε, ηα παηδηά δελ έρνπλ 
έληνλνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηζρπξέο πνιηηηζκηθέο αλαζηνιέο πνπ λα ηα νδεγνχλ ζηελ επηδίσμε κίαο θαη 
κφλν εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο νχηε ελνρινχληαη απφ ελδερφκελεο αζπλέπεηεο, απνθιίζεηο ή αληηζπκβάζεηο ησλ 
ινγνηερληθψλ έξγσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ν ζχγρξνλνο θφζκνο είλαη αληηκέησπνο κε πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ ιχζεηο απφ 
δεκηνπξγηθά ηαιέληα. πλεπψο, δελ πξέπεη λα πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο έρεη 
κεηαηξαπεί ζε βαζηθφ δεηνχκελν ηεο εθπαίδεπζεο δηεζλψο (Le Métais, 2003). 
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Ζ παξνχζα  εξγαζία αλαδεηθλχεη ηνλ δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηελ πνιπδηάζηαηε πξνζθνξά ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηζκηθήο ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ. Αξρηθά, παξαηίζεηαη ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο 
δεκηνπξγηθήο γξαθήο, αλαιχεηαη ε ζρέζε ηεο κε ην δήηεκα  ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ 
αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επάξθεηαο θαη εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ. Έπεηαη ε παξνπζίαζε ηεο παξέκβαζεο κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Σέινο, εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 
εξγαζίαο.  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Γεκηνπξγηθή  γξαθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

Βαζηθφ ζπλζεηηθφ ηνπ φξνπ «δεκηνπξγηθή γξαθή» απνηειεί ην επίζεην «δεκηνπξγηθφο». Δλψ φκσο κέρξη πξφζθαηα ε 
δεκηνπξγηθφηεηα εθιακβαλφηαλ σο ε αλάγθε ηνπ αηφκνπ «λα γελλά λέεο ηδέεο ή λα εθθξάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε κνλαδηθφ 
ηξφπν» (Cheung, 2013: 134) κε ηελ έκθαζε λα δίλεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο θαληαζίαο, ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο 
θαηαιιειφηεηαο (Barron, 1988 ζην Μαιαθάληεο, ρ.ρ.: 4), ζηηο κέξεο καο θπξίαξρε είλαη ε άπνςε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα δελ 
πεξηιακβάλεη απιψο ηελ εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ (McVey, 2008). Πεξηιακβάλεη πιένλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 
ζεάηαη ηα πξάγκαηα κέζα απφ λέεο θαη απζεληηθέο νπηηθέο γσλίεο, λα κεηαθέξεη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ζε λέεο 
θαηαζηάζεηο, λα ζθέθηεηαη κε αληηζπκβαηηθφ ηξφπν θαη λα εθαξκφδεη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Lassig, 2009). πσο εχζηνρα ππνγξακκίδεη ν Γξφζδνο (2014), ε δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη έλα δηαδνρηθφ 
πέξαζκα απφ ην παηδί-θαηαλαισηή θεηκέλσλ, ζην παηδί-δεκηνπξγφ θεηκέλσλ θαη παξαπέξα ζην παηδί-θξηηηθφ θεηκέλσλ. 

Ζ επίζεκε εθπαίδεπζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο ζπρλά δηαπνηίδεηαη απφ ηηο εζλνθεληξηθέο αληηιήςεηο ηεο 
πιεηνλφηεηαο,κε ζπλέπεηα λα εθαξκφδεηαη κηα αθνκνησηηθή ή ελζσκαησηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε ζνβαξφ πιήγκα γηα 
ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθέξνληεο καζεηέο (Παπαρξήζηνο, 2011). Μηα απζεληηθή, σζηφζν, πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νθείιεη 
λα κάρεηαη λα εθκεδελίζεη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο κνλνπνιηηηζκηθήο. Εεηνχκελφ ηεο πξέπεη λα είλαη λα δηδάμεη ζηα 
παηδηά λα εθηηκνχλ θαη λα ζέβνληαη ηνπο μέλνπο ιανχο, ηνλ πνιηηηζκφ ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο 
απνδεζκεχνληάο ηα απφ ηνλ ελδερφκελν εζλνθεληξηζκφ θαη απειεπζεξψλνληάο ηα απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο (Bennett, 1993).   

Σν φηη ην γξάςηκν απνηειεί γεληθά δηαπνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ζίγνπξα γλσζηφ (Kroll, 2012). Παξάιιεια, ε 
δεκηνπξγηθή γξαθή πξνζθέξεη πνιπάξηζκα νθέιε ζηνπο καζεηέο ηα νπνία ζπληζηνχλ κεηαμχ άιισλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ζην 
πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο 
θφζκν, ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηε θαληαζία θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεη έλαλ δηαθνξεηηθφ, 
αδέζκεπην απφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξνζδηνξηδφκελνπο θαλφλεο θαη πξέπεη (Νηθνιαΐδνπ, 2012). Με δεδνκέλν, κάιηζηα, 
φηη θαηά ηε ζθηαγξάθεζεησλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πξνθξίλεηαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή 
πξνζέγγηζε (transformativeapproach) (Banks, 2001) ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά εληάζζνπλ ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ζηε 
κεηαζρεκαηηζηηθή παηδαγσγηθή, πνπ αθνξά κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, αλαδπφκελε κέζα απφ ηηο 

ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη ηελ αλάγθε ηεο εθπαίδεπζεο λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο (Γξφζδνο 2014). Δπηπξφζζεηα θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε πηνζέηεζε ζπλεξγαηηθψλ καζεζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ, φπνπ ελεξγνπνηείηαη ν ξφινο ησλ 
καζεηψλ θαη απζεληηθνπνηνχληαη ηα γξαπηά θείκελα ηνπο(Παζζηά & Μαλδειαξάο, 2007).  

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθήο ελζπλαίζζεζεο θαη γηα ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο επάξθεηαο. Απηή κε ηε ζεηξά ηεο δχλαηαη 
λα κεηαηξαπεί ζε δηαπνιηζηηκηθή εηνηκφηεηα, ζε ηθαλφηεηα κε άιια ιφγηα άκεζεο αληίιεςεο δηαπνιηηηζκηθψλ εξεζηζκάησλ 
θαη θαηάιιειεο αληίδξαζεο ζε απηά. Αληίδξαζεο φκσο  πνπ  πξνυπνζέηεη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη άζθεζε. Σνχην είλαη 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηδηαίηεξα γηα ηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη θνηλσλίεο επξχηεξα, φπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αξκνληθή ζπλχπαξμε κε ηνπο άιινπο ιανχο, θαζψο επδηάθξηηε είλαη ε ε ηάζε λα απνζησπψληαη νη θνηλσληθέο, 
πνιηηηζκηθέο θαη άιιεο δηαθνξέο ηνπο (Αλδξνχζνπ & Αζθνχλε, 2004).  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

1. θνπφο, ζηφρνη 

Αθεηεξηαθφ εξέζηζκα γηα ηε δεκηνπξγία ηφζν ηνπ ζελαξίνπ φζν θαη ησλ σξηαίσλ δηδαζθαιηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 
απνηέιεζε ε  κνλνπνιηηηζκηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εθαξκφζηεθε. Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα 
παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα νξγαλψλoληαη κε νξίδνληα ηελ πξνζπάζεηα ζχδεπμεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ κε ηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή ησλ καζεηψλ θαη απνβιέπνπλ ελ ζπλφισ ζην λα θνκίζνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή ελζπλαίζζεζε ησλ 
καζεηψλ, ηεο ηθαλφηεηαο δειαδή λα θαηαλνεί θαλείο ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ άιινπ θη έηζη λα επηθνηλσλεί κε άηνκα 
άιιεο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. ηε δηδαθηηθή κάιηζηα πξάμε ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο κεηαηνπηδφκελνο απφ ην δηθφ ηνπ 
πνιηηηζηηθφ πιαίζην αλαθνξαο θαη ρσξίο λα εγθαηαιείπεη ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία θαηαλνεί πψο ζθέθηεηαη θαη 
ζπκπεξηθέξεηαη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ (Wang, 2012). 

Οη επηκέξνπο δηδαθηηθνί ζηφρνη ζεκειηψλνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο πνπ αθνξνχλ: (α) ηελ επίηεπμε ελφο ζπλεθηηθνχ 
θαη επαξθνχο ζψκαηνο γλψζεσλ, (β) ηε βίσζε ζπλαηζζεκάησλ, κε δεδνκέλν φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη 
θαη αλαπηχζζεηαη, φηαλ παξέρνληαη νη θαηάιιειεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο (Υαηδερξήζηνπ θ.ά., 2006), (γ) ηελ θαιιηέξγεηα 

αμηψλ/ ζηάζεσλ θαη ηελ επίδεημε ζπκπεξηθνξψλ, αλαγθαίσλ ζηε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, (δ) ηελ αλάπηπμε 
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πνιπεπίπεδσλ δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ γλσζηαθφ θαη έκκεζα θνηλσληθφ άμνλα αλαθνξάο. Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη νη 

καζεηέο: 

α) ε γλσζηηθφ επίπεδν 

 Να αληηιεθζνχλ  ηε ιεηηνπξγηθή θαη επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο. 

 Να αλαπηχμνπλ θξηηηθέο ηθαλφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαδξαζηηθέο ζρέζεηο ηνπ 
θεηκέλνπ κε ην θνηλσληθφ πεξηθείκελν. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο γισζζηθνχο κεραληζκνχο ηεο αθήγεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξφλσλ ηνπ ξήκαηνο.  

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο εθθξαζηηθνχο κεραληζκνχο ψζηε λα θνηλσλνχλ ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

εκπεηξίεο.  

 Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ψζηε λα 

παξάγνπλ ην δηθφ ηνπο πξσηφηππν έξγν. 

β) ε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν 

 Να εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηε δπλαηφηεηα επηηπρνχο 

απνθφξηηζεο.  

γ) ε αμηαθφ επίπεδν 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο αξεηέο ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο αλζξσπηάο θαη ηεο αλνρήο ζην δηαθνξεηηθφ. 

δ) ε επίπεδν δεμηνηήησλ 

 Να αλαπηχμνπλ νκαδνζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζπγγξάθνληαο ζ‘ έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ. 

 Να απνθηήζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα θαηαλννχλ ηελ (ζπλαηζζεκαηηθή) νπηηθή ηνπ άιινπ θαη λα ηελ 

ζέβνληαη. 

 Μέζα απφ ηνπο ζπγθξνπζηαθνχο θψδηθεο αμηψλ ησλ ινγνηερληθψλ εξψσλ λα ζπγθξνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

2. Δκπιεθφκελα καζήκαηα  

Δπηδηψθνληαο ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ε παξνχζα πξφηαζε αμηνπνεί αθελφο ηε κείμε ινγνηερληθψλ ηζηνξηψλ, 
δειαδή ηε ζπγγξαθή κηαο λέαο ηζηνξίαο ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία (επεηζφδηα, πξφζσπα, ζπκβάληα θ.ά.) απφ απηήλ θαη απφ 
άιια παξάιιεια θείκελα θαη αθεηέξνπ ηελ ηερληθή ηεο δεκηνπξγηθήο απνκίκεζεο (αληηγξαθή, κίκεζε, δηαζθεπή) ε νπνία 
ζπλίζηαηαη ζηε δνκηθή θεηκεληθή αλαπαξαγσγή  (Γξφζδνο, 2014). ην πιαίζην απηφ εκπιέθνληαη παξαγσγηθά:  

α) ην κάζεκα ηεο ΝΔ Γιψζαο ηεο Β  ́ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζηελ ελφηεηα «Φίινη γηα πάληα», φπσο απηή παξνπζηάδεηαη κέζα 
απφ ην απφζπαζκα ηνπ Μηθξνχ Πξίγθηπα (ΜΠ) ηνπ αηλη Δμππεξχ θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηε δπλαηφηεηα αιιά θαη ηηο 

δπζθνιίεο λα γίλεη θαλείο θίινο κε έλαλ «μέλν». (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
B110/676/4482,20166/.  Ο ΜΠ απνθαζίζηεθε λα γίλεη ην ινγνηερληθφ καο πξνζσπείν, επηινγή πνπ θαζνξίζηεθε αξρηθά απφ 
ην φηη ν ΜΠ είλαη πξνζηηφο ζηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ ιφγσ ηνπ παηδνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή 
εθείλν πνπ ηνλ ζεκαηνδνηεί είλαη φηη είλαη μέλνο ζηνπο θφζκνπο θαη ηα κέξε πνπ επηζθέπηεηαη. Σν ίδην φκσο «μέλνη»  
αηζζάλνληαη  θαη νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ηφζν πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπο φζν θάπνηε θαη πξνο ηνλ ίδην ηνπο 
ηνλ εαπηφ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαθαιχςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Παξάιιεια, ε θηγνχξα ηνπ ΜΠ απνηππψλεη ηε 
κεηαβαηηθή θάζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη έθεβνη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ (Αθξηηίδνπ, 2015), θαζψο, φπσο νη έθεβνη 
απνρσξηδφκελνη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηνπο γνλείο ηνπο ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο επελδχνπλ ζε εμσνηθνγελεηαθά πξφηππα, 
έηζη θαη ζην θείκελν ηνπ ΜΠ δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζηνπο γνλείο ηνπ, ελψ ηα πξφζσπα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή 

ηνχ είλαη μέλα. Αιιά θαη σο πξνο ηηο  κνξθνζπληαθηηθέο θαη ιεμηινγηθέο δνκέο, ν ΜΠ θξίλεηαη θαηάιιεινο ιφγσ ηεο απιήο 
γισζζηθήο έθθξαζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Σέινο, θαη ιφγνη 
πξαθηηθνί ελζαξξχλνπλ ηελ επηινγή ηνπ, θαζψο νη καζεηέο έρνπλ ήδε δηδαρζεί ζρεηηθφ απφζπαζκα ζηελ Α  ́Γπκλαζίνπ ζην 
κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο.   

β) ην κάζεκα ηεο ΝΔ Λνγνηερλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θείκελα (http://ebooks.edu.gr/new/course-
main.php?course=DSGL105) : 1. «Αλακλήζεηο ηεο Κσλζηαληίλαο απφ ηε Γεξκαλία» (Άιθε Εέε), 2. «Απφ ην εκεξνιφγην ηεο 
Άλλαο Φξαλθ» (Άλλα Φξαλθ), 3. «Γηα έλα παηδί πνπ θνηκάηαη» (Γήκεηξα Υξηζηνδνχινπ), 4. «Ο Κάζπαξ Υάνπδεξ ζηελ 
έξεκε ρψξα» (Γεκήηξεο Υαηδήο), 5. «Γηα ηνλ φξν "κεηαλάζηεο" (Μπέξηνιη Μπξερη). Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζπληάμνπλ 

κε ηε ζεηξά πνπ πξναλαθέξνληαη δηαιφγνπο κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Μηθξφ Πξίγθεπα θαη ζπλνκηιεηέο ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο ήξσεο απηψλ ησλ ινγνηερληθψλ απνζπαζκάησλ ζην δηθφ ηνπο ρσξφρξνλν θαη ζεκαηηθφ άμνλα. ηα θείκελα 
απηά ε έλλνηα μέλνο έρεη πνηθίιεο απνρξψζεηο: 

 Ζ Κσλζηαληίλα, ειιελφπνπιν πνπ αθνινπζεί ηνπο γνλείο ηνπ σο κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία, βηψλεη ην θφβν ηεο 

πξψηεο κέξαο ζην «μέλν» ζρνιείν θαη ηειηθά δεκηνπξγεί θηιίεο κε «μέλα» πξνο ηνπο Γεξκαλνχο παηδηά. 

 Ζ γλσζηή ζε φινπο Άλλα Φξαλθ βηψλεη ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη δεη θπιαθηζκέλε ζε έλα «μέλν» 

ζπίηη. 

 Ο κηθξφο λεαξφο κεηαλάζηεο εξγάδεηαη ζηα θαλάξηα θαη «ζπλνκηιεί» θαζεκεξηλά κε «μέλνπο» αλζξψπνπο. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/676/4482,20166/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/676/4482,20166/
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGL105
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGL105
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 Ο ψξηκνο επαλαπαηξηδφκελνο πξψελ κεηαλάζηεο πξνζπαζεί λα εγθιηκαηηζηεί ζε κηα παηξίδα πνπ ηνπ είλαη πιένλ 

«μέλε».  

 Ο πνιηηηθφο πξφζθπγαο δεη ζε «μέλε» ρψξα θαη βηψλεη ηνλ δηαξθή πφλν ηεο παηξίδαο πνπ ηνλ εμφξηζε.Μέζα απφ ηνπο 

δηαθεηκεληθνχο δηαιφγνπο κε ηέηνηα – φρη πάληα ηφζν «μέλα» πξφζσπα – νη καζεηέο σο κηθξνί πξίγθηπεο κπαίλνπλ ζηε 
ζέζε ηνπ εθάζηνηε «άιινπ», αλαθαιχπηνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη καζαίλνπλ πψο λα εθινγηθεχνπλ θαηαζηάζεηο ζε 
πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. 

3. Σερληθέο δηδαζθαιίαο 

Οη ζπγγξαθηθέο ηερληθέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ είλαη ε αθήγεζε θαη ν δηάινγνο. Πην αλαιπηηθά, ζε επίπεδν αθεγεκαηηθφ 

δηαηεξήζεθε ε ηζηνξία κε ηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα, ελψ πξνζηέζεθαλ νη αθεγήζεηο ησλ λέσλ δεπηεξεπφλησλ πξνζψπσλ θαη 
ζρεδηάζηεθε έλα πιέγκα ζρέζεσλ κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ θεληξηθφ ήξσα (Βαθάιε, Εσγξάθνπ & Κσηφπνπινο, 2013). Απφ 
κνξθνινγηθήο θαη γισζζηθήο απφςεο, ε ηζηνξία εκπινπηίζηεθε κε αθεγεκαηηθέο πεξηγξαθέο ησλ αλσηέξσ δεπηεξεπφλησλ 
πξνζψπσλ θαη ησλ επνρψλ ηνπο, ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκήο ζπλάληεζεο (επηινγή ησλ 
καζεηψλ) κε ηνλ ΜΠ. Με δεδνκέλν, ινηπφλ, φηη ε αθήγεζε είλαη «κία θαηάζεζε είηε βησκέλεο κλήκεο είηε θαληαζηηθήο» 
(Γθφξα, 2015: 206) νη καζεηέο θαινχληαλ λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ησλ λέσλ απηψλ εξψσλ θαη λα αθεγνχληαη ζηνλ ΜΠ ην 
απφζπαζκα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Κνηλφ ζεκείν αλαθνξάο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πνιπεπίπεδε βίσζε θαη ζπδήηεζε 
ησλ δηαιεγφκελσλ πξνζψπσλ ηνπ «μέλνπ». Σελ ίδηα ζηηγκή ε επηινγή ηνπ δηαιφγνπ θαζνξίζηεθε απφ ηηο εμήο παξακέηξνπο:  

 ην Γπκλάζην δηδάζθνληαη ε αθήγεζε, ε πεξηγξαθή θαη ε επηρεηξεκαηνινγία αιιά φρη ν δηάινγνο ελψ απηφο είλαη ε 
πην θπζηθή κνξθή ηεο γιψζζαο. 

 Δίλαη αδηακθηζβήηεηε ε παηδεπηηθή αμία ηνπ δηαιφγνπ θαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη γηα αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ, αλαγθαίσλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία (Marchis, Ciascai & Saial, 2008).  

 Ο δηάινγνο ζεκαηνδνηεί έλα «άλνηγκα» πξνο ηνλ «Άιινλ» (Womack 2011: 49). 

πλεθηηκψληαο φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο θξίζεθε φηη ν δηάινγνο θαη ε αθήγεζε ελδείθλπληαη γηα 
δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηζκηθήο επάξθεηαο θαη ζπλαθφινπζεο εηνηκφηεηαο 
ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, ην γεγνλφο φηη ε νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε  επηηξέπεη ηελ εθδήισζε ππνβνζθνπζψλ 

αληηζέζεσλ θαη εληάζεσλ αλάκεζα ζηα παηδηά, πξνηξέπεη ηελ εθηφλσζή ηνπο θαη ελδπλακψλεη ηελ επηηπρή θνηλσληθή έληαμή 
ηνπο, ελίζρπζε ηελ επηινγή ηεο νκαδηθήο ζπγγξαθήο ησλ θεηκέλσλ. 

ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ε πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ψξεο είρε γίλεη επαλάιεςε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ρξαθηεξηζηηθψλ ηεο αθήγεζεο: ηφπνο, ρξφλνο, 
πξφζσπα-«ήξσεο», ην πξφβιεκα-ν ζηφρνο, ε δξάζε-ηα απνηειέζκαηα-ε ιχζε (αλαθέξνληαη ζην Γ κέξνο ηεο 3εο δηδαθηηθήο 
ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Α  ́Γπκλαζίνπ). Αλαθνξηθά δε κε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπγγξάθεθε απφ θάζε 
εκπιεθψκελν, πέξαλ ηνπ ΜΠ, πβξηδηθφ θείκελν ζε 4 θάζεηο:  

α) Γεκηνπξγηθή αλάγλσζε (2 -3 δηδαθηηθέο ψξεο)  

β) πγθξηηηθή αλάγλσζε (1 δηδαθηηθή ψξα)  

γ) Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη αμηνιφγεζε (1 δηδαθηηθή ψξα) 

δ) Απνηίκεζε (1 δηδαθηηθή ψξα). 

Δηδηθφηεξα, κφιηο ηειείσλε ε δηδαζθαιία θάζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα ΑΠ (α΄θάζε), 

αθνινπζνχζε ζπγθξηηηθά πξνο ηνλ ΜΠ ε ζπλεμέηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ ‗μέλνπ‘ ηφζν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ φζν θαη ζε 
επίπεδν έθθξαζεο –δηεξεπλψληαλ θαη θαηαγξάθνληαλ φιεο νη γισζζηθέο επηινγέο ηνπ εθάζηνηε ζπγγξαθέα/πνηεηή (ρξήζε 
δεισηηθήο θαη ζπλππνδεισηηθήο γιψζζαο) γηα ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηφλ θαηαζηάζεσλ– (β΄θάζε) 
θαη νη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο χζηεξα απφ ζρεηηθή επεμεξγαζία ζην ζπίηη ζρεδηάδαλ θαηά ηελ επφκελε θάζε ηνλ 
δηάινγν ηνπ θεληξηθνχ ήξσα κε ηνλ ΜΠ θαη ζην ηέινο αμηνινγνχζαλ θαη ςήθηδαλ ην θαιχηεξν θείκελν (γ΄θάζε). Μεηά απφ 
ηηο 5 δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ζπγθεληξψζεθαλ φιεο νη ζπγγξαθηθέο παξεκβάζεηο ησλ καζεηψλ ζε έλα θεθάιαην κε ηνλ 
ηίηιν «Ξέλνο» θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην θαηά πφζν ε δεκηνπξγηθή απηή πνξεία επεξέαζε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη 
ζηνλ ‗μέλν‘ (δ΄θάζε). 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μέζα απφ ηελ επαλάιεςε κηαο δεδνκέλεο ζπγγξαθηθήο δνκήο (ελ πξνθεηκέλσ ηεο δηαινγηθήο θαη αθεγεκαηηθήο κνξθήο) 
έρεη πξνθχςεη απφ ηνπο καζεηέο έλα θαζ‘ φια πξσηφηππν απνηέιεζκα κε έκθαζε ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ εγγξακκαηηζκφ ηνπο. 

Χζηφζν, γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο 
έξεπλαο πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία αληίζηνηρσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα 
(Γανπηφπνπινο, 2005). Δηδηθφηεξα, ε πνηνηηθή απνηίκεζε ηνπ ζελαξίνπ ελ ζπλφισ ζηεξίρηεθε: α) ζηελ πηνζέηεζε ηεο 
δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, β) ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ θαηά 
ηε θάζε ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο κε αμηνινγηθά ζεκεία αλαθνξάο ηφζν ηα πξνζδηνξηδφκελα απφ ηα ΑΠ γηα ηελ παξαγσγή 
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γξαπηνχ ιφγνπ, φζν θαη ηελ πξσηφηππε θαη απξνζδφθεηε πινθή θαη ηελ πεγαία αλαηξεπηηθή έθθξαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά θαη γ) ζηελ άκεζε - ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. θνπφο, άιισζηε, ήηαλ λα ειεγρζεί 
θαηά πφζν ππήξμε, κέζσ ηνπ ζελαξίνπ, επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ σο πξνο ην γλσζηηθφ ηνκέα, ηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία θαη ην αμηαθφ επίπεδν. Ζ ζπλεθηίκεζε φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ θαηέδεημε νη καζεηέο: 

 Αλέπηπμαλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αθεγεκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, θηλεηνπνηψληαο παξάιιεια ηε θαληαζία ηνπο.  

 Αλαζηνράζηεθαλ γηα ηελ θνηλσληθή πνιπκνξθία πνπ εκπεηξηθά βίσζαλ. 

 Μέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζήο ηνπο έκαζαλ λα ππεξαζπίδνληαη ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ην δηθαίσκα ηνπ 
δηαιφγνπ ηεο δηθήο ηνπο ππνθεηκεληθφηεηαο κε ηηο ππνθεηκεληθφηεηεο ησλ άιισλ ζε ηζφηηκε βάζε. 

 Μέζσ ελφο ζπζηήκαηνο πεηζαξρεκέλεο ειεπζεξίαο θαιιηέξγεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο 

ηνπο ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε έλα δνζκέλν πιαίζην (ηε ινγνηερληθή κνξθή ηεο αθήγεζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ).  

 πλεηδεηνπνίεζαλ πσο ε έλλνηα ‗μέλνο‘ επηδέρεηαη πνιιαπιέο εξκελείεο θαη γη΄απηφ πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη 

πνιχπιεπξα. 

Γηεπθξηλίδεηαη, βέβαηα, φηη ην δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο κφλν ελφο ζρνιείνπ γεγνλφο πνπ ζπληζηά 
ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ, θαζψο δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε αζθάιεηα φηη αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζα παξαηεξεζνχλ ζε 

καζεηέο ηεο ίδηαο βαζκίδαο ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

πλνςίδνληαο δχλαηαη λα ππνζηεξηρζεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο 
γξαθήο θαηάθεξε λα ελδπλακψζεη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ην αίζζεκα ηεο  αιιειεγγχεο, λα εμαιείςεη ηνλ εζληθηζηηθφ ηξφπν 
ζθέςεο, ελψ ζπγρξφλσο, κέζα απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε  λα θαιιηεξγήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα ζπλεξγαζία, απηελέξγεηα, 
θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαηαηάζζεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ θαηεγνξία ησλ καζεκάησλ πνπ δχλαληαη λα 
ηέκλνπλ εγθάξζηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ρσξίο λα απνηεινχλ απηφλνκα καζήκαηα (Νηθνιάνπ, 2005). Απηή ε πξνζέγγηζε 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηάρπζεο ηεο έλλνηαο, ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε πιεζψξα 
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ παξάιιεια, επλνεί θαη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Κηλνχκελε 
ζην πιαίζην απηφ ε παξνχζα εηζήγεζε θηινδνμεί λα παξνηξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή 
γξαθή κέζα ζηελ ηάμε γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ή λα ελδπλακψζνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή ελζπλαίζζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο. Σν 

πψο ζα πινπνηεζεί εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο αιιά θαη ζηελ 
αληαπφθξηζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ. 
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Ζ εθαξκνγά ησλ  Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ – Project ζε πνιππνιηηηζκηθΫο 

ηΪμεηο Λπθεένπ απφ ηε ζθνπηΪ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

The implementation of projects in multicultural Senior High School classes 

from the teacher‘s point of view 

ΔιΫλε ΚηνζζΫ, Φηιφινγνο, M.Ed. Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, 4ν ΓΔΛ Γξάκαο, kiosseel@gmail.com 

Eleni Kiosse, Philologist, M.Ed. Intercultural Education, 4rd Senior High School of Drama, 

kiosseel@gmail.com 

Abstract: 

In the multicultural reality of our country, the project-method is considered to be one of the most suitable intercultural practices, concerning 

the school accession of students who have different cultural, linguistic and socio-economic background. In the general frame of adjusting the 

educational system to the contemporary demands, projects became part of the curriculum of Senior High Schools in 2011. This survey tries 

to explore the views of teachers who are in charge of supervising and guiding projects in public Senior High Schools and Vocational Senior 

High Schools. The goal of this survey is to state what kind of benefits the students of multicultural classes gain, referring both to indigenous 

children and to those belonging to completely different cultural background. This survey also tries to locate the differentia tions in the 

teachers‘ views, depending on their characteristics. The analysis of the results showed that the teachers, according to their statements tend to 

agree that students, especially those who come from different cultural background, obtain multiple benefits from the subject. At the same 

time, important differentiations were located to the points of view of the teachers, based on their characteristics, the most important being 

further teacher-training. 

Keywords:project, multicultural classes, collaborative learning 

Πεξέιεςε: 

ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο ε κέζνδνο project ζεσξείηαη απφ ηηο πην θαηάιιειεο δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο γηα ηε 

ζρνιηθή έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ, γισζζηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Μέζα ζε έλα γεληθφηεξν 

πιαίζην πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο εληάζζνληαη ην 2011 νη «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (proj ect)» 

ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Λπθείσλ. Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκφζησλ Γεληθψλ θαη 

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη ηελ επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (project). ηφρνο ηεο είλαη λα 

δηαπηζηψζεη πνηα νθέιε απνθνκίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ, γεγελείο θαη πνιηηηζκηθά δηαθέξνληεο/νπζεο. 

Δπηπιένλ, επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.Απφ ηελ  

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ κε ην φηη νη 

καζεηέο/ηξηεο θαη εηδηθφηεξα φζνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα  απνθνκίδνπλ πνιιαπιά νθέιε απφ ην κάζεκα. 

Παξάιιεια, εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε 

ζεκαληηθφηεξε ηελ επηκφξθσζε.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο, ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

Α. Δηζαγσγά  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε καδηθή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν επεξεάδεη ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ 
«ρσξψλ ππνδνρήο» κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαη εληζρχεη ηνλ πνιππνιηηηζκηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Σν εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα, σο βαζηθφο ζεζκφο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο έληαμεο, θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 
δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο εηεξφηεηαο (Γθφβαξεο, 2001). 

Οη «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (project)» εληάζζνληαη ην 2011 ζην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ Γεληθψλ θαη 
Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΦΔΚ 1213/14-6-2011· ΦΔΚ 1643/η.Β΄/21-7-2011). Ζ εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο 
απνηειεί κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο γηα ην «Νέν ρνιείν», πνπ  ζχκθσλα κε ηηο εμαγγειίεο ηνπ ηφηε 
ΤΠΓΜΘ ζέηεη ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα ζην επίθεληξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ. ‘ απηφ ην ζρνιείν πξσηαγσληζηέο είλαη φινη 
νη καζεηέο θαη φιεο νη καζήηξηεο ρσξίο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη 
αληζφηεηεο (ΤΠΓΜΘ 2010). 

Ζ παξνχζα έξεπλα μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016. Δπηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη 
ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκφζησλ Γεληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ 
νη καζεηέο/ηξηεο πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ απφ ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (project) θαη ηηο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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Β. Ζ Ϋξεπλα 

Β1. Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Ζ κέζνδνο project επηλνήζεθε σο έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ελάληηα ζην παιαηφ δαζθαινθεληξηθφ ζρνιείν, ζην πιαίζην ηεο 
πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο. Πνιινί είλαη νη εθπξφζσπνη ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε κέζνδν project 
κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (problemmethod) ηνπ J. Dewey θαη κε ηελ αλαθαιππηηθή κέζνδν ηνπ J. Bruner (Bruner, 1960), 
θαζψο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε κεζνδεπκέλε δξάζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηε κειέηε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ή ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (Κηηζαξάο, 2004· Μαηζαγγνχξαο, 2004). Ο Frey (1986: 11) 
νξίδεη ηε κέζνδν project σο «κηα αλνηρηή δηαδηθαζία κάζεζεο, ηα φξηα θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο νπνίαο δελ είλαη απζηεξά 
θαζνξηζκέλα, αιιά εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ».  

Σα νθέιε ηεο κεζφδνπ project είλαη πνιιαπιά: πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο  δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη θαιιηεξγεί δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Βειηηψλεη ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζηνλ 
πξνθνξηθφ θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Απνηειεί κέζνδν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ πξνάγεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 
θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Καιιηεξγεί πλεχκα ζπλεξγαηηθφηεηαο κέζα απφ ηηο νκαδηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη κεηψλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ ηάμε. Σα project ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα ζηα νπνία 
ελζσκαηψλνληαη πνιιέο πεξηνρέο κάζεζεο (δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο) θαη ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο απφ 

δηάθνξα ζρνιηθά καζήκαηα, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα (δηαζεκαηηθφηεηα) 
(Helm, &Katz, 2002· Katz&Chard, 1992· Κνληάθνο & Γθφβαξεο, 2006· Σαξαηφξε -Σζαιθαηίδνπ, 2013· Υαηδεδήκνπ & 
Σαξαηφξε, 2001· Υξπζαθίδεο & Κνπηζνπβάλνπ, 2002). 

Σα project ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα επσθειή γηα ηάμεηο κε αλνκνηνγελή ζχλζεζε. Ζ νκαδηθή εξγαζία, ε ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε 
ηεο γλψζεο θαη ε βησκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή κάζεζε δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν/ε θάζε καζεηήο/ηξηα 
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη αμηνπνηψληαο ην κνξθσηηθφ ηνπ/ηεο θεθάιαην, ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη ηζφηηκα θαη κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο (Νηθνιάνπ, 2005). Βαζηθφο νδεγφο ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο project είλαη νη εκπεηξίεο, νη 
αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη νη πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη 

δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κηα νπζηαζηηθή γλσξηκία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ 
αλαγλψξηζε ηνπ πινχηνπ ηεο αλνκνηνγέλεηαο θαη ζηνλ ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Μάγνο, 2013).  

Β2. Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Β2.1 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα βξεη απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: α) Πνηα είλαη ηα γλσζηηθά θαη πνηα 
ηα ςπρνθνηλσληθά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ, γεγελείο θαη πνιηηηζκηθά 
δηαθέξνληεο/νπζεο, απφ ηελ εηζαγσγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην «Νέν Λχθεην», ζχκθσλα κε ηνπο/ηηο 
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ έξεπλα; β) Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ εηδηθφηεξα νη καζεηέο/ηξηεο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα; γ) Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 
δείγκαηνο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

Β2.2 Δξεπλεηηθή κέζνδνο 

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα. Ζ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη, λα δηαπηζηψζεη, λα πξνζδηνξίζεη 

απφςεηο, ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε εξσηεκαηνιφγηα ή ζπλεληεχμεηο 
(Creswell, 2011). Ζ ζπγθεθξηκέλε  κεζνδνινγηθή επηινγή ζεσξήζεθε πην θαηάιιειε, γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο 
πιήζνπο δεδνκέλσλ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Β2.3 Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 154 εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ 
αλαιάβεη ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ (project)» ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε Γεληθνχ  Λπθείνπ θαη Α΄ 
ηάμε Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ιχθεηα ησλ λνκψλ Γξάκαο, εξξψλ, Πέιιαο θαη Κνδάλεο. 

Β2.4 Δξγαιείν – Δξσηεκαηνιφγην 

Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην δνκεκέλν αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη απηνζρέδην θαη 
ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Γηα ηε ζχληαμή ηνπ ειήθζεζαλ ππφςε ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηα πνξίζκαηα 
πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project θαη ηηο «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (project)» ζηελ ειιεληθή 
εθπαίδεπζε (Αιεμάθε, 2013· Αξγπξνπνχινπ & Μάγθιαξε, 2015· Καξαγεψξγνπ, 2011· Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2013· 

Σδσξηδάθεο & Παπαγηαλλάθεο, 2015· Υαηδεδήκνπ & Σαξαηφξε, 2001). 

Β2.5 Αμηνπηζηία έξεπλαο 
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Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θάζε παξαγνληηθήο δνκήο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθε ν 

δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο Cronbacha, νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο, φηαλ είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο 
ηνπ 0,7 (Hair, 1995·Spector, 1992). Γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο 
πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο είλαη  a = .93. Δπνκέλσο, ε εζσηεξηθή αμηνπηζηία ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα.  

Β2.6 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ SPSS v.21. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο 
ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε επαγσγηθή θαη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη 
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν παξακεηξηθφο 
έιεγρνο t-test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ελφο παξάγνληα (one-way ANOVA). Πξέπεη λα 
ηνληζζεί φηη σο ειάρηζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηελ έξεπλα νξίζζεθε ε ηηκή p=0.05 (95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο). 

Β3. Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Β3.1  Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

πλνςίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη 
δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (θπξίσο Φηιφινγνη (19.5%) θαη θαζεγεηέο Αγγιηθψλ (10.4%). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη ηα 

47 έηε θαη ν κέζνο φξνο πξνυπεξεζίαο ηα 16 ρξφληα. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (55,8%) είλαη γπλαίθεο θαη έρνπλ δηδάμεη ην 
κάζεκα «Δξεπλεηηθή Δξγαζία (project)» θαηά θχξην ιφγν ζηελ Α  ́ ΓΔ.Λ (50%). Οη πεξηζζφηεξνη/εο εμ απηψλ δελ έρνπλ 
ιάβεη επηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηελ θαζνδήγεζε «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» (65,6%) θαη δελ δηαζέηνπλ επηπξφζζεηεο ζπνπδέο. 
Χζηφζν, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (51,3%) δειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν project ζηε δηδαζθαιία ησλ 
καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

Β3.2 Οθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ 

Β3.2.1 Γλσζηηθά νθέιε γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο 

ην δηάγξακκα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα γλσζηηθά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο, 
ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην φηη κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ νη καζεηέο/ηξηεο 
εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο (Μ.Σ.=4.03, Σ.Α.=0.82), κε ην φηη νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Μ.Σ.=3.94, Σ.Α.=0.74) θαη κε ην φηη θαηά 
ηελ πινπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ νη καζεηέο/ηξηεο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επηζηεκνληθέο κεζφδνπο έξεπλαο 
(Μ.Σ.=3.81, Σ.Α.=0.79). ε κηθξφηεξν βαζκφ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ην φηη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ 
δεμηνηήησλ ησλ γεγελψλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν (Μ.Σ.=3.44, Σ.Α.=0.82). 

 

ΓηΪγξακκα 1. ΓηΪγξακκα κΫζεο ηηκάο γηα ηηο εξσηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα γλσζηηθΪ νθΫιε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ  

(1=Γηαθσλψ απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα) 
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Β3.2.2 Φπρνθνηλσληθά νθέιε γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο 

Σα απνηειέζκαηα ησλεξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα ςπρνθνηλσληθά νθέιε γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο παξνπζηάδνληαηζην 
δηάγξακκα 2. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο αλαπηχζζνπλ 

δεκηνπξγηθή ζθέςε (Μ.Σ.=4.18, Σ.A.=0.82) θαη νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηνπο/ηηο βνεζνχλ λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιία 
(Μ.Σ.=4.15, Σ.Α.=0.74). Παξάιιειαθαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη βειηηψλνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο φισλ ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ, γεγελψλ θαη αιινδαπψλ, κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ (Μ.Σ.=3.92, Σ.Α.=0.70). Σέινο, πξνθχπηεη φηη νη 
εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ην φηη ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηελ ηάμε 
(Μ.Σ.=3.46, Σ.Α.=0.91) θαη ζηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 
(Μ.Σ.=3.51, Σ.Α.=0.88). 

 

ΓηΪγξακκα 2. ΓηΪγξακκα κΫζεο ηηκάο γηα ηηο εξσηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ςπρνθνηλσληθΪ νθΫιε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ  

(1=Γηαθσλψ απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα) 

Β3.2.3 Οθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα 

ην δηάγξακκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 
δείγκαηνο ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ κε ην φηη ηα project ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ 
καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Μ.Σ.=3.76, Σ.Α.=0.85) θαη φηη κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηνλψλεηαη ε 
απηνεθηίκεζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαζψο αμηνπνηνχλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη ηα βηψκαηά ηνπο 
(Μ.Σ.=3.74, Σ.Α.=0.72). Δπηπιένλ, ζεσξνχλ φηη βειηηψλνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο γεγελψλ θαη αιινδαπψλ 
καζεηψλ/ηξηψλ (Μ.Σ.=3.70, Σ.Α.=0.76), πξνάγνπλ ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Μ.Σ.=3.67, Σ.Α.=0.80), ηελ 
αιιειεπίδξαζε θαη ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο (Μ.Σ.=3.67, Σ.Α.=0.78). Σέινο, δειψλνπλ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

απφ ηα πξνεγνχκελα, φηη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνλ 
πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν (Μ.Σ.=3.48, Σ.Α.=0.85).  
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ΓηΪγξακκα 3. ΓηΪγξακκα κΫζεο ηηκάο γηα ηηο εξσηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα νθΫιε πνπ απνθνκέδνπλ νη καζεηΫο/ηξηεο πνπ 

πξνΫξρνληαη απφ δηαθνξεηηθΪ πνιηηηζκηθΪ πεξηβΪιινληα (1=Γηαθσλψ απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα) 

Β3.3 Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ 

Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
εκαληηθνί παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ήηαλ:ε επηκφξθσζε, ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ project ζηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο, ην 

θχιν, ν ηχπνο ιπθείνπ θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο. 

Ηδηαίηεξα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηελ επηκφξθσζή 
ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project θαη ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 
επηκνξθσζεί θαη εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν project θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηά ηνπο δειψλνπλ φηη νη καζεηέο/ηξηεο  
απνθνκίδνπλ πεξηζζφηεξα νθέιε απφ ην κάζεκα ηνπ project, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 
Τπνζηεξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη βειηηψλνληαη ζηελ επίιπζε ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ (t=3.816, p=0.000), 
αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιία (t=2.840, p=0.005), θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε (t=2.567, p=0.011), απνθηνχλ εμνηθείσζε κε ηε λέα 
ηερλνινγία (t=2.068, p=0.040), αιιά θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο(t=2.510, p=0.013).  

Δπηπξφζζεηα, δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά θαη ζηηο δειψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ project ζηε 
βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ γεγελψλ θαη πνιηηηζκηθά δηαθεξφλησλ/νπζψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηνλ/ηελ 
εθπαηδεπηηθφ (t=2.373, p=0.019). ζνη/εο έρνπλ επηκνξθσζεί ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ 
εξγαζηψλ επηηπγράλεηαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία γεγελψλ θαη πνιηηηζκηθά δηαθεξφλησλ/νπζψλ 
καζεηψλ/ηξηψλ (t=2.596, p=0.010) θαη ε βειηίσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (t=3.014, p=0.003), ελψ 
φζνη/εο εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν project θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηά ηνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ φθεινο ηελ απνδνρή ηεο 
δηαθνξεηηθφηεηαο (t=2.094, p=0.038) θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηηζκηθά δηαθεξφλησλ/νπζψλ καζεηψλ/ηξηψλ 
ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (t=2.232, p=0.027). 

Δμίζνπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδεηαη θαη κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 
δείγκαηνο, αλαθνξηθά κε ηα δηαπνιηηηζκηθά νθέιε ηνπ καζήκαηνο. Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ, ζε κεγαιχηεξν 
βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, φηη ην project πξνσζεί ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ νπζηαζηηθή 
επηθνηλσλία γεγελψλ θαη πνιηηηζκηθά δηαθεξφλησλ/νπζψλ καζεηψλ/ηξηψλ (t=-2.407, p=0.017), ηελ απνδνρή ηεο 
δηαθνξεηηθφηεηαο (t=-2.616, p=0.010) θαη θαη‘ επέθηαζε βειηηψλεη θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.  

Β4.  πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο 
πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ απνθνκίδνπλ πνιιαπιά νθέιε απφ ην κάζεκα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, δηαηεξνχλ, φκσο, θαη 
θάπνηεο επηθπιάμεηο (Μ.Σ. 3,77). Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε είλαη θαηαξράο ςπρνθνηλσληθά (Μ.Σ. 3,84). Γειψλνπλ φηη νη 
καζεηέο/ηξηεο αλαπηχζζνπλ δεκηνπξγηθή ζθέςε  (Μ.Σ. 4,18) θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιία (Μ.Σ. 4,15), θάηη πνπ 

επηβεβαηψλνπλ δηάθνξεο κειέηεο γηα ηε κέζνδν project (Helm, & Katz, 2002· Μπξίληα, 2005· Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2013· 
Υαηδεδήκνπ & Σαξαηφξε, 2001). Δπίζεο, εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη ην κάζεκα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ (Μ.Σ. 3,92) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Μ.Σ. 3,51) θαη ζηε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηελ ηάμε (Μ.Σ. 3,46). Ζ ζπκβνιή ηεο κεζφδνπ 
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project ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ζηε ζπλεξγαζία καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Αιεμάθε, 2013·  Καξαγεψξγνπ,  2011· Κσθνχ, 2012· Λαδαξίδε,  2011· Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 
2013· Υαηδεδήκνπ & Σαξαηφξε, 2001· Wilhelm, 1999). 

Δμίζνπ ζεκαληηθά ζεσξνχλ θαη ηα γλσζηηθά νθέιε απφ ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (Μ.Σ. 3,84). Σν ίδην ππνζηεξίδεηαη θαη ζηηο 
έξεπλεο ησλ Καξαγεψξγνπ (2011) θαη Κσθνχ (2012). Αληίζεηα, ε άπνςε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 
καζήκαηνο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα είλαη κάιινλ αξλεηηθή, ζχκθσλα κε ηελ 
Αιεμάθε (2013), κε εμαίξεζε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο. 
Μεγαιχηεξν γλσζηηθφ φθεινο ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο (Μ.Σ. 4,03), ζ‘ 
απηφ ζπκθσλνχλ θαη νη καζεηέο/ηξηεο (Αιεμάθε, 2013· Καξαγεψξγνπ, 2011· Κσθνχ, 2012) θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Μ.Σ. 3,90)(Helm&Katz, 2002· Katz&Chard, 1992· Καξαγεψξγνπ,2011· 
Κνληάθνο & Γθφβαξεο, 2006· SamChuetal., 2008· Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2013).  

Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, ζε ιίγν κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηα πξνεγνχκελα, δειψλνπλ φηη νη καζεηέο/ηξηεο 
πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα σθεινχληαη απφ ην ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (Μ.Σ. 3,66), 
άπνςε πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Καξαγεψξγνπ (2011), αιιά θαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Beglar & 
Hunt 2002· Δπαγγέινπ, 2007· Νηθνιάνπ, 2011· Μάγνο, 2013· Φσηίνπ & νπιηψηε, 2006· Υξπζαθίδεο, 2006). Λίγν 
κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ε άπνςε φηη νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (project) ζπκβάιινπλ ζηελ 
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Μ.Σ. 3,76) θαη ζηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο (Μ.Σ. 3,74) ησλ 
πνιηηηζκηθά δηαθεξφλησλ/νπζψλ καζεηψλ/ηξηψλ, ελψ κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο ε άπνςε φηη κέζσ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ βειηηψλνληαη νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 
πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (Μ.Σ. 3,48). Χζηφζν, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηνλίδεηαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο κεζφδνπ project 
ζηε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ απηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Beglar & Hunt 2002· Fried-Booth, 2002· Φσηίνπ & 
νπιηψηε, 2006). 

Ζ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη πξνγελέζηεξεο, θαηαδεηθλχεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε επηκφξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζηα επηδησθφκελα νθέιε γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ, ηδηαίηεξα ηνπο/ηηο πνιηηηζκηθά 
δηαθέξνληεο/νπζεο. Οη επηκνξθσκέλνη/εο εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπο απνθνκίδνπλ πεξηζζφηεξα 
ςπρνθνηλσληθά, γλσζηηθά θαη δηαπνιηηηζκηθά νθέιε. 

Παξφκνηα δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη θαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν project, εθηφο απφ ην 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, θαη ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη/εο κε βησκαηηθέο θαη 
ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο. 

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν ζην κάζεκα ησλ 
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, αιιά γεληθφηεξα ζηε κέζνδν project θαη ζε βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 
Καηαδεηθλχνπλ, επίζεο, θαη ηελ σθέιεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε 
φια ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηαηήξεζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθέο 
Δξγαζίεο (project)», θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ project ζηε δηδαζθαιία θαη ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ ππέξβαζε ηνπ  παξαδνζηαθνχ κνλνπνιηηηζκηθνχ θαη κνλνγισζζηθνχ 
ραξαθηήξα ηνπ Λπθείνπ θαη λα νδεγήζεη ζηελ νπζηαζηηθή γλσξηκία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζηνλ 
ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Βέβαηα ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο θαη θάζε άιιε πνπ ρξεζηκνπνηεί σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην, 
ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ρξήζε ηνπ (Κειπαλίδεο, 1999). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ απνηππψλνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ δειψλνπλ φηη 
εθαξκφδνπλ θαη δελ ηαπηίδνληαη θαη‘ αλάγθε κε απηά πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλνπλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, 
ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε ηέζζεξηο λνκνχο δελ επηηξέπνπλ λα γίλνπλ 

γεληθεχζεηο ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. κσο, ηα επξήκαηά ηεο κπνξνχλ κειινληηθά λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα ηελ 
νξγάλσζε ζπζηεκαηηθφηεξσλ εξεπλψλ. Θα είρε, ίζσο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη νη απφςεηο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ ζηηο ίδηεο ζεκαηηθέο θαη λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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Πξφγξακκα Οκαιάο ΜεηΪβαζεο απφ ην Νεπηαγσγεέν ζην Γεκνηηθφ κε 

Γηαπνιηηηζκηθά πξνζΫγγηζε 

Transition program from Kindergarten to Primary School with 

Intercultural approach 

σηεξηΪδνπ Λακπξηαλά, Δθπαηδεπηηθφο Π70, Med, lampriani@gmail.com 

Sotiriadou Lampriani, Primary Teacher, Med, lampriani@gmail.com 

Abstract:  

Considering the theoretical framework related to: a) positive transition b) intercultural education c) school climate and d) prevention of 

school bulling, we create and implement a six months program of intercultural approach that aims at the smooth transition from kindergarten 

to elementary school. The program embrace diversity through Art and engage all children and teachers equally. It targets to cultivate bonds 

of friendship and understanding among children, and also to develop cooperation skills by performing various artistic creations that in turn 

represent familiar and unfamiliar cultures. The program was evaluated with questionnaires answered by pupils and parents. The results 

showed that the kindergarten children were empowered at the socio-emotional level, especially with regard to their relations with the primary 

school children. Similarly, primary school children have greatly improved their cooperative skills and understanding of the behavior and 

thinking of kindergarten children, which is particularly important in building empathy. Parents also evaluated the program positively.  

Key words:Transition, Interculturalism, School Climate 

Πεξέιεςε:  

Αθνινπζψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ: α) νκαιή κεηάβαζε β) δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γ) ζρνιηθφ θιίκα θαη δ) πξφι εςε 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, δεκηνπξγήζακε θαη εθαξκφζακε έλα εμάκελν πξφγξακκα, δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

νκαιή κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ. Σν πξφγξακκα ‗αγθαιηάδεη‘ ηελ εηεξφηεηα κέζσ ηεο Σέρλεο θαη εκπιέθεη φινπο/εο 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηζφηηκα. θνπφο ηνπ είλαη λα θαιιηεξγήζεη δεζκνχο θηιίαο θαη θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, 

αιιά θαη λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε δεκηνπξγία πνηθίισλ θαιιηηερλεκάησλ, πνπ κε ηα εμνηθεηψλνπλ κε νηθείνπο θα η 

αλνίθεηνπο πνιηηηζκνχο. Σν πξφγξακκα απνηηκήζεθε κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ απφ παηδηά θαη γνλείο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ηα λήπηα ελδπλακψζεθαλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθά, ηδηαίηεξα σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ. Αληίζηνηρα  θαη ηα 

παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο ζπλεξγαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ζθέςεο ησλ λεπίσλ, ζηνηρείν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο. Ζ απνηίκεζε ησλ γνλέσλ εκθαλίδεηαη επίζεο ζεηηθή.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Μεηάβαζε, Γηαπνιηηηζκηθφηεηα, ρνιηθφ θιίκα 

Α. Δηζαγσγά 

Ζ κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ απνηειεί δηαδηθαζία, πνιχπινθε, ζηξεζνγφλα θαη κνλαδηθή, θαζψο ηα λήπηα 
εηζέξρνληαη ζε έλα λέν πεξηβάιινλ κε δηθνχο ηνπ θαλφλεο, πνιιά είλαη άγλσζηα, ελψ ε θαζεκεξηλή ξνπηίλα θαη νη 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αιιάδνπλ δξακαηηθά (Pianta&Rimm-Kaufman, 2000; Arnoldetal, 2007; Αιεπξηάδνπ θ.ά., 2008). 
Πξφθεηηαη γηα κηα πεξίνδν επαίζζεηε γηα ηελ κεηέπεηηα θνηλσληθή θαη ζρνιηθή επηηπρία ηνπο (Pianta&Cox, 1999, 

Pianta&Rimm-Kaufman, 2000, Βαικάο θ.ά., 2006). Χζηφζν ζηελ Διιάδα ε ελαζρφιεζε κε απηή ηε ζεκαληηθή θάζε 
ζρνιηθήο δσήο είλαη πεξηνξηζκέλε (Βαικάο θ.ά., 2006; Αιεπξηάδνπ θ.ά., 2008). Διάρηζηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζηνλ 
ειιεληθφ ρψξν θαη ηα ιεγφκελα εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ αιθαβεηηζκφ, ηε ζρνιηθή 
δηαξξνή, αιιά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε «δχζθνιε πξνζαξκνγή» θάπνησλ 
παηδηψλ δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά ζηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηε κεηάβαζε ηνπο 
(Αιεπξηάδνπ θ.ά., 2008; Βξπληψηε θ.ά., 2008). ην εμσηεξηθφ σο παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο νκαιήο κεηάβαζεο πξνηείλνληαη 
ε δηελέξγεηα πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ, ε ζηνρεπκέλε θαη ζθφπηκε ζχλδεζε λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ αιιά θαη ε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν βαζκίδσλ (Clifford, 1999; Smolkin, 1999; Dockett&Perry, 2001; 
Arnoldetall, 2007; Αιεπξηάδνπ θ.ά., 2008).  Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα απηά δεκηνπξγήζακε θαη αμηνινγήζακε έλα 

πξφγξακκα νκαιήο κεηάβαζεο κε δηαπνιηηηζκηθή νπηηθή. ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηχμνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν 
βαζίζηεθε ε δξάζε καο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαιήμακε.  

Θεσξεηηθφ Πιαέζην 

Ο φξνο κεηάβαζε αλαθέξεηαη ζηε ρξνληθή εθείλε πεξίνδν πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη αθνχ έλα παηδί κεηαβεί ζην δεκνηηθφ 
ζρνιείν (Arnoldetal, 2007). Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο φπνπ αιιειεπηδξνχλ πνιππνίθηινη 

mailto:lampriani@gmail.com
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παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί επηηπρψο (Αιεπξηάδνπ θ.ά., 2008). Απνηειεί, έλα πξσηαξρηθφ γεγνλφο 

(primingevent) θαη σο ηέηνην είλαη θξίζηκν γηα ηε δφκεζε ησλ παηδηθψλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, θαζψο απηέο δελ 
δεκηνπξγνχληαη κφλν κέζσ ηεο ζθέςεο αιιά πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζπιινγηθέο θαη πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε άιινπο 
(Corsaro&Molinary, 2000, 2008). 

Πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιπλζεί ε κεηάβαζε λεπηαγσγείν θαη δεκνηηθφ νθείινπλ λα θαιιηεξγήζνπλ: α) ςπρηθή αληνρή, ψζηε 
ην άηνκν λα δηαρεηξίδεηαη επηηπρψο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο (Griebel&Niesel, 2005) β) ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο 
αληηκεηψπηζεο ησλ κεηαβάζεσλ θαη γ) ηελ ηθαλφηεηα κεζνδηθήο κάζεζεο (Αιεπξηάδνπ θ.ά., 2008). Οη αιιαγέο πνπ ην παηδί 
θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ, θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί ηνλ πιήξεο ξφιν ηνπ σο καζεηή/ηξηα, 
θαη ε αξρηθή απφδνζή ηνπ ζε απηφλ πξφθεηηαη λα επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηε κειινληηθή ηνπ θαηεγνξηνπνίεζε σο ελήιηθα 

ζπγθεθξηκέλεο απαζρφιεζεο (Alexander&Entwisle, 1999; Griebel&Niesel, 2005). Ξεθηλψληαο ηελ Α‘ δεκ. ην παηδί 
‗ππνρξεψλεηαη‘ λα δηεπξχλεη θαη λα μεθαζαξίζεη ηελ ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη λα ειέγρεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 
άιινπο πξνζεθηηθφηεξα (Alexander&Entwisle, 1999). Οη αιιαγέο ζην επξχηεξν ζρνιηθφ πιαίζην αθνξνχλ θπξίσο ηνπο 
δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο πνπ ην δηέπνπλ  ηφζν ρσξνρξνληθά (σξνιφγην πξνγξάκκαηνο θιπ) αιιά θαη ζπκπεξηθνξηθά σο πξνο 
ηελ ελαξκφληζε κε αμίεο, αξρέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θνπιηνχξσλ ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ 
(Einarsdottir, 2002; Αιεπξηάδνπ θ.ά., 2008; Corsaro&Molinary 2000, 2008). 

ε πνιιέο ρψξεο ηα βαζηθά θξηηήξηα εηνηκφηεηαο ελφο παηδηνχ λα αληαπεμέιζεη ζηηο αιιαγέο απηέο είλαη ε ειηθία, αιιά θαη 
κηα ιίζηα δεμηνηήησλ, απνιαηζησκέλσλ αθαδεκατθψλ γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Pianta&Cox, 1999; Dockett&Perry, 
2002). Χζηφζν ππάξρεη θαη ε νπηηθή πνπ αλαγλσξίδεη φηη νη αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη ζηάζεηο, νη θαηαλνήζεηο θαη νη 

δηαζέζεηο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά φζν θαη ηα πξναλαθεξφκελα (Dockett&Perry, 2001), ελψ ζα έπξεπε λα ζπλππνινγίδνληαη 
θαη νη ηξφπνη ελζσκάησζεο ηνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν, αιιά θαη πψο ηα δχν απηά πεξηβάιινληα 
ππνβνεζνχλ ηελ ελζσκάησζε απηή (Pianta&Cox, 1999). Δπίζεο ε εηνηκφηεηά κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη απφ 
εζλνπνιηηηζκηθέο αζπλέρεηεο κεηαμχ ζπηηηνχ θαη ζρνιείνπ αιιά θαη δηεζλείο νηθνλνκηθνπνιηηηθέο ηάζεηο (κεηαλάζηεπζε, 
θηψρεηα θ. ά.) (Pianta&Rimm-Kaufman, 2000; Arnoldetall, 2007). 

Ζ πνιππαξαγνληηθφηεηα ηεο κεηάβαζεο θαηαδεηθλχεη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξψηκσλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ είλαη 
απνηέιεζκα θπξίσο θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε θνηλσληθφ πιαίζην (Pianta&Cox, 1999). Ζ αιιειεπίδξαζε 
ησλ επηκέξνπο πεξηβαιιφλησλ ηνπ παηδηνχ απνηειεί ηελ βαζηθή εζηίαζε γηα ην Οηθνινγηθφ θαη Γπλακηθφ Μνληέιν 

Μεηάβαζεο (Pianta&Cox,1999; Pianta&Rimm-Kaufman, 2000), ην νπνίν απνηειεί θαη νδεγφ γηα ην παξφλ πξφγξακκα.. Ζ 
ζεηηθή θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ λέσλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ε απνδνρή ζηε λέα 
ζρνιηθή θνηλφηεηα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νκαιήο κεηάβαζεο (Dockett&Perry, 2001; Fabian&Bulkeley, 2006). 
πλεπψο, ε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε θαη 
εδξαίσζε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  (Dockett&Perry, 2001) θαη λα δεκηνπξγεί ηνλ θαηάιιειν βαζκφ ζπλέρεηαο θαη 
ζπκβαηφηεηαο –ηφζε φζε είλαη αλαγθαία - κεηαμχ ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ ζηα δχν ζρνιηθά πεξηβάιινληα (Margetts, 
1999; Arnoldetall, 2007; Αιεπξηάδνπ θ.ά., 2008; ΤΠΔΠΘ, 2014). ε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα κεηαβιεζεί ην 
λεπηαγσγείν ζε πξνζάιακν ηνπ δεκνηηθνχ πξνζδίδνληάο ηνπ αληίζηνηρν αθαδεκατθφ ραξαθηήξα (Arnoldetall, 2007). Σν 

λεπηαγσγείν απνηειεί απηφλνκε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα κε δηθφ ηνπ ζθνπφ, φπνπ ε δηδαζθαιία απεπζχλεηαη πξσηαξρηθά ζην 
ηξίπηπρν: αηζζήζεηο, ζπλαίζζεκα, θαληαζία θαη δεπηεξεπφλησο ζηε δηαλφεζε ηνπ λεπίνπ (Κηηζαξάο, 2004). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ ην ζεηηθφ θιίκα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε φινπο/εο 
(Griebel&Niesel, 2005; Βαικάο θ.ά., 2006). Γη‘ απηφ πξνηείλνληαη: α) ε πιεξνθφξεζε ησλ λεπίσλ ζρεηηθά κε ην Γ.ρ. β) ε 
ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηάμεηο πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηηο αμίεο ηεο θνηλφηεηαο, αλαγλσξίδνπλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο 
(Meisels, 1999) θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην λέν ζρνιείν θαη ηάμε γ) νη αληαιιαγέο επηζθέςεσλ πξηλ ηα λήπηα 
πάλε ζηελ Α‘ δεκ. δ) ε δεκηνπξγηθή εκπινθή ησλ κεγαιχηεξσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ Γ.ρ. ή ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
θαιιηέξγεηαο θηιίαο κεηαμχ ησλ δχν ειηθηψλ (Margetts, 1999; Griebel&Niesel, 2005; Dockett&Perry, 2005; 

Fabian&Bulkeley, 2006; Arnoldetall, 2007; ΤΠΔΠΘ; 2014). Δπίζεο ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν βαζκίδσλ (Clifford, 1999; Smolkin, 1999; Dockett&Perry, 2001; Arnoldetall, 2007; Αιεπξηάδνπ 
θ.ά., 2008). 

Δθαξκνγέο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ επηδξνχλ ζεηηθά ηφζν ζηα λήπηα φζν θαη ζηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ, θαη ιεηηνπξγνχλ 
εληζρπηηθά ζηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Vasileiadis&Sotiriadou, 2016). Σν ζρνιηθφ θιίκα βαζίδεηαη ζε 
κνηίβα εκπεηξηψλ ζρνιηθήο δσήο, αληαλαθιά λφξκεο, ζηφρνπο, αμίεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 
δνκέο νξγάλσζεο (Cohenetall, 2009). πλεπψο ζα πξέπεη λα  ζπκπεξηιακβάλεη αμίεο θαη πξνζδνθίεο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ 
ηελ δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ λα αηζζάλνληαη θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά αζθαιή (Cohenetall, 2009). 
Δξεπλεηηθά επξήκαηα ππνγξακκίδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ ηφζν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ φζν θαη ζηα 

ζπλαηζζεκαηηθά δεηήκαηα ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ, αιιά θαη ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ 
(Rigby, 2008; Loukas, 2007). Ο ηειεπηαίνο, θαίλεηαη λα πιήηηεη ηδηαίηεξα ηα κηθξφηεξα παηδηά, ηα νπνία ζπκαηνπνηνχληαη 
πην εχθνια (Olweus, 1995). πλεπψο ε ελδπλάκσζε ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 
θαη ζηε δηακφξθσζε νπζηαζηηθψλ θηιηθψλ ζρέζεσλ  απνηειεί απνδνηηθφ κέηξν πξφιεςεο, πεξηνξηζκνχ ή αθφκα θαη 
εμάιεηςεο ησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, αιιά θαη ηεο αθαδεκατθήο απνηπρίαο (Webster-Stratton&Reid, 2004). 

Σν παξφλ πξφγξακκα δηαηξέρεηαη απφ ηελ νπηηθή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Θεσξνχκε φηη θαη ζηελ κεηάβαζε φπσο 
θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ απνδνρή θαη ηε δηαρείξηζή ηεο εηεξφηεηαο, ηνπ ‗μέλνπ‘ θαη 
δηαθνξεηηθνχ. χκθσλα κε ηε Nieto (2002) ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνιπζπιιεθηηθήο 

ζρνιηθήο αλακφξθσζεο γηα φια ηα παηδηά, πνπ ακθηζβεηεί θαη απνξξίπηεη ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηηο φπνηεο δηαθξίζεηο θαη 
απνδέρεηαη θαη επηθπξψλεη ηνλ πινπξαιηζκφ πνπ αλαθινχλ νη καζεηέο/ηξηεο, ην ζρνιείν θαη νη θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο 
αλήθνπλ, ελψ παξάιιεια πξνσζεί ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Ζ θχξηα ζηφρεπζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη λα δψζεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εζληθέο θαη παγθφζκηεο ηαπηίζεηο, 
αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ πψο απηέο νη πνιπεπίπεδεο ηαπηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλδένληαη, λα αιιεινεμαξηψληαη θαη λα 
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ζπλδεκηνπξγνχληαη (Banks, 2004, 2008). Δζηηάδεη θχξηα ζηηο πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη φρη ζηηο δηαθνξέο 

απνδπλακψλνληαο έηζη ηηο θπξίαξρεο θαηεγνξηνπνηήζεηο (Γθφβαξεο, 2001) θαη θαιιηεξγεί κηα δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε 
δίπνισλ φπσο νηθείν-μέλν, θαιφ-θαθφ, σξαίν-άζρεκν. Έηζη επηιέμακε ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ πξσηφγνλε, αξραία θαη ιατθή 
ηέρλε πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηνλ θάζε ιαφ θαη θαηαδεηθλχεη ηα θνηλά καο ζεκεία ζε ηερληθέο, αλάγθεο θαη 
αλαδεηήζεηο σο αλζξσπφηεηα. Ζ εηθαζηηθή αγσγή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο 
άιινπο, παξάιιεια ε εκπινθή ηνπ κε θαιιηηερλήκαηα δηαθνξεηηθψλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ θαιιηεξγεί ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 
φηη θάζε πνιηηηζκφο θαη επνρή έρνπλ δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη γλσξίζκαηα, ελψ ε απνδνρή ηνπο, αλαπηχζζεη ζεηηθή ζηάζε 
απέλαληη ηνπο θαη βνεζά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είλαη πνιίηεο ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ θφζκνπ (Βάηνο, 2008). Σα εηθαζηηθά 
δεκηνπξγήκαηα εμππεξεηνχζαλ αλέθαζελ αλάγθεο βηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο, ελψ νη εηθαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ πνηθίιεο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο 
(Μαγνπιηψηεο, 2003; Βάηνο, 2008). Ζ γιψζζα εκπιέθεη ζχκβνια, ζήκαηα θαη εηθφλεο, ζηνηρεία ζεκαληηθά θαη αξρέηππα 
ζηελ επηθνηλσλία ηεο θάζε γιψζζαο, ελψ ζπκβνιηθή θαη γισζζηθή ιεηηνπξγία ππνζηεξίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηε ιεηηνπξγία 
ηεο θαληαζίαο (Μαγνπιηψηεο, 2003).  

Έρνληαο σο ππφβαζξν απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην δηακνξθψζακε έλα πξφγξακκα νκαιήο κεηάβαζεο απφ ην Νεπηαγσγείν 
ζην Γεκνηηθφ κε δηαπνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν θαη ‗φρεκα‘ ηελ Σέρλε. Οη ζηφρνη καο είλαη: 

- ε αλάπηπμε ζεηηθψλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ λεπίσλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ δεκνηηθνχ, θαζψο θαη ε 
θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία.  

-ε θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθήο νπηηθήο 

-ε επαθή κε ηε ρξήζε θαη ηε ρξεζηκφηεηα κνξθψλ ζπκβνιηθήο γξαθήο  

Δξεπλεηηθά Γηαδηθαζέα 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κνηξάζηεθαλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνιφγηα ζηα λήπηα κε 4 αλνηθηέο 

εξσηήζεηο ψζηε λα θαηαγξαθνχλ αλεζπρίεο, πξνζδνθίεο θαη θφβνη ζρεηηθά κε ην Γ. ρ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δφζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα, ζπγθεθξηκέλα: α) ζηα λήπηα δφζεθε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην κε απηφ πνπ 
πξνεγήζεθε εκπινπηηζκέλν κε άιιεο 4 αλνηθηέο εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη 3 
εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ (λαη/φρη), πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηα παηδηά ηνπ 
δεκνηηθνχ β) δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 15 εξσηήζεσλ 4βαζκεο θιίκαθαο Likert (1.Καζφινπ, 2.Λίγν, 3.Πνιχ, 4.Πάξα 
Πνιχ) ζηα παηδηά ηεο Β‘ ηάμεο, φπνπ αμηνινγήζεθαλ 3 άμνλεο (5 εξσηήζεηο αλά άμνλα): α) ε αμηνιφγεζε πλεξγαζίαο κε ηα 
λήπηα, β) ε αλάπηπμε Δλζπλαίζζεζεο αλαθνξηθά κε ηα λήπηα θαη γ) ε αμηνιφγεζε ηεο δνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ 
αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε (Cronbacha = 0,84) γ) δφζεθε θαη έλα εξσηεκαηνιφγην 

ζηνπο γνλείο ησλ λεπίσλ 15 εξσηήζεσλ, επίζεο 4βαζκεο θιίκαθαο Likert φπνπ αληρλεχζεθε ε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηε 
ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο: α) ζε κηα νκαιή κεηάβαζε ζην δεκνηηθφ (6 εξση.) β) ζηελ ελίζρπζε ηεο 
θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ηνπο (5 εξση.) θαη γ) κηα γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ (4 εξση.). Σν 
εξσηεκαηνιφγην απηφ εκθαλίδεη επίζεο ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε αμηνπηζηίαο (Cronbacha = 0,93). 

πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ: 37 εξσηεκαηνιφγηα λεπίσλ πξηλ θαη 38 εξσηεκαηνιφγηα λεπίσλ κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, 24 εξσηεκαηνιφγηα καζεηψλ/ηξηψλ Β‘ ηάμεο θαη 28 εξσηεκαηνιφγηα γνλέσλ. Ζ αλάιπζή ηνπο 
έγηλε γηα ηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Βάκβνπθαο, 1998) πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα ηέηνηνπ είδνπο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ ζηάζεηο, ελδηαθέξνληα θαη αμίεο ελφο 
πιεζπζκνχ (Berelson, 1984; Neuendorf, 2002). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε θιίκαθα Likert έγηλε κε ην 

πξφγξακκα SPSS17 θαη ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαηαγξάθνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο θαηαλνκήο ησλ απαληήζεσλ 
(Means).  

Πεξηγξαθά ηεο παξΫκβαζεο 

ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ κία δαζθάια Β‘ ηάμεο ηνπ 17νπ Γ. . Δπφζκνπ, ηξεηο λεπηαγσγνί ηνπ 32νπ Νεπηαγσγείνπ 
Δπφζκνπ, 25 καζεηέο/ηξηεο Β‘ ηάμεο & 41 λήπηα. Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνπ-Ηνχληνπ 2017 θαη νη 
ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε Παξαζθεπή γηα 2 ψξεο. Σα παηδηά κνηξάδνληαλ ζε ελαιιαζζφκελεο κεηθηέο νκάδεο 4-
6 αηφκσλ (λεπίσλ & παηδηψλ Γ. ρ.) ζην ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ έηζη ψζηε φινη/εο λα γλσξηζηνχλ κε 
φινπο/εο. Κάζε θνξά ζην ρψξν ηνπ Γ.ρ. πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπλδηδαζθαιία δαζθάιαο θαη κηαο λεπηαγσγνχ, ε νπνία θαη 
απηή άιιαδε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Χο κνξθή δηδαζθαιίαο εθαξκφζηεθε ε νκαδνζπλεξγαηηθή, πνπ εληζρχεη ηε 
δηακαζεηηθή αιιειεπηθνηλσλία. Ηδηαίηεξα ε ιεηηνπξγία αλνκνηνγελψλ νκάδσλ – ζηελ πεξίπησζή καο κεγαιχηεξα κε 
κηθξφηεξα παηδηά- πξνάγεη ηε καζεζηαθή εμέιημε θαη ηελ ελζπλαίζζεζε (Μαηζαγγνχξαο, 2004). Δπηδηψμακε νη 

δξαζηεξηφηεηεο λα αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν θαη ησλ δχν ειηθηψλ, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα αηζζάλνληαη ηζφηηκα θαη λα 
ζπλεξγάδνληαη ρσξίο ηα λήπηα λα ληψζνπλ φηη πζηεξνχλ θαη ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ φηη ππεξηεξνχλ. Ζ ηζνξξνπία απηή 
δηαηαξάρηεθε κφλν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβνιηθήο γξαθήο. Πξαγκαηνπνηήζακε έλα ‗ηαμίδη ζηηο 5 επείξνπο‘ κέζα απφ 
παξαδνζηαθέο εηθαζηηθέο ηερληθέο, αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ιαψλ πνπ ηηο δεκηνχξγεζαλ. 
Δπηιέμακε ηερληθέο θαη αληηθείκελα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο θνηλέο καο αλαδεηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ 
γεσγξαθηθφ ρψξν, θπιή ή ζξεζθεία. Αζρνιεζήθακε ινηπφλ κε αγγεία, κάζθεο θ.ά. θαη δεκηνπξγήζακε αληίζηνηρα έξγα κε 
δηάθνξεο ηερληθέο θαη πιηθά. Παξάιιεια επηιέμακε αληηπξνζσπεπηηθέο κνξθέο ζπκβνιηθήο γξαθήο απφ θάζε ήπεηξν πρ 
ηδενγξάκκαηα θ.ά.. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο θαη: α) ‗αλαζθαθή‘ φπνπ ‗αλαθαιχςακε‘ αγγεία θαη ηα ζπλαξκνινγήζακε, 
β) θνηλή επίζθεςε ζην Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο Θεζ/λίθεο γ) δξακαηνπνίεζε κχζσλ δ) θνηλφ κάζεκα γπκλαζηηθήο δ) 
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θνηλή έθζεζε ησλ έξγσλ ησλ παηδηψλ ε) ζεκηλάξην γηα ηε κεηάβαζε κε ηε ζπκκεηνρή ινγνζεξαπεπηή, ςπρνιφγνπ, ησλ 

λεπηαγσγψλ θαη ηεο δαζθάιαο.  

ΑπνηειΫζκαηα Δξσηεκαηνινγέσλ 

Ζ ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ λεπίσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεκείσζε ζεηηθέο κεηαηνπίζεηο. 
πγθεθξηκέλα, ζηελ 1ε εξψηεζε «Ση πηζηεχεηο φηη ζα ζε δπζθνιέςεη ζην Γ.ρ.;» παίξλνπκε απαληήζεηο φπσο: «ηα καζήκαηα 

γηαηί είλαη δχζθνια, κνπ ην είπε ε κακά κνπ», «λα γξάθσ γηαηί είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν» ή «λα κάζσ λα δηαβάδσ», 
θαηπαξαηεξνχκε φηη Μαζήκαηα θαη Δξγαζίεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο δπζθνιίαο, νη νπνίνη 
φκσο έρνπλ κεηξηαζηεί απφ 92% ζε 78% ηα Μαζήκαηα ζην 1ν εξσηεκαηνιφγην θαη απφ 24% ζε 19% νη Δξγαζίεο ζην 2ν. 
εκαληηθά πεξηνξηζκέλεο εκθαλίδνληαη θαη νη δειψζεηο ηνπ ηχπνπ: «φηαλ η‘ άιια παηδηά κε πεηξάδνπλ»,ή «έλα παηδάθη γηαηί 
ζα κ‘ ελνριήζεη», αιιά θαη νη αλαθνξέο ζηνπο/εθπαηδεπηηθνχο φπσο: «φηαλ καο βάδεη δχζθνια ε θπξία», «ε θπξία γηαηί 
κάιινλ ζα καιψλεη πάξα πνιχ». πλεπψο παξνπζηάδνληαη κεησκέλνη θαη νη παξάγνληεο Παηδηά απφ 22% ζε 8% - 
αλαθεξφκελνο θπξίσο ζηελ αξλεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά- θαη Δθπαηδεπηηθνί, απφ 14% ζε 3%. Δκθαλίδνληαη επίζεο κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δχν παξάγνληεο πνπ δελ είραλ ηφζεο πνιιέο αλαθνξέο ζην 1ν εξσηεκ., ε Τιηθνηερληθή 

ππνδνκή (11%) πρ «ε πφξηα ήηαλ βαξηά φηαλ ηελ άλνημα» θαη ε Πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά (3%) «αλ κηιάσ», «ίζσο ην φηη ζα 
βαξηέκαη», ελψ ε θαηεγνξία Γηάθνξα παξακέλεη ζηα ίδηα κε ειάρηζηε δηαθνξά, απφ 24% ζε 22% κε δειψζεηο φπσο: «λα 
θνπβαιάσ ηελ ηζάληα», «φηαλ ζα θιείλνπκε ηηο θαζεηίλεο» θιπ. 

ηελ 2ε εξψηεζε «Ση πηζηεχεηο φηη ζα ζνπ αξέζεη ζην Γ.ρ.», ην Παηρλίδη (65%) «πνπ ζα παίδσ κε ηα παηδηά» θαη νη ρνιηθέο 
εξγαζίεο (43%) ζπγθέληξσλαλ ηηο πεξηζζφηεξεο πξνηηκήζεηο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, σζηφζν κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ αλαδείρζεθαλ πξψηνη ζε αλαθνξέο παξάγνληεο φπσο Γλσζηηθά Αληηθείκελα (37%) πρ «ε Γιψζζα, γηαηί κνπ 
θαίλεηαη εχθνιε» κε ηε  Γπκλαζηηθή (30%) λα θπξηαξρεί. ην 2ν εξσηεκ. νη ρνιηθέο Δξγαζίεο κε ην Παηρλίδη αλαθέξζεθαλ 
απφ 10 λήπηα (26%) έθαζηε, θάηη ιηγφηεξν δειαδή απφ ηηο κηζέο αλαθνξέο ηνπ 1νπ εξσηεκ. Ο παξάγνληαο 

Φηιίεο/ζπλεξγαζίεο εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά εληζρπκέλνο, θαζψο απφ 11% πνπ είρε πξηλ αλέξρεηαη ζην 24% κεηά, κε δειψζεηο 
φπσο: «λα παίδσ κε ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ, γηαηί παίδνπκε θαιά», «λα κνηξάδνκαη», «ε ζπλεξγαζία πνπ ζα θάλνπκε κε ην 
λεπηαγσγείν». Οη αλαθνξέο ζηνπο/ζηηο Δθπαηδεπηηθνχο εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε απφ 22% ζε 11%. Δλψ ζεκεηψλνληαη πην 
ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζην Γηάιεηκκα (11%) θαη ζηελ Απιή (8%). Σέινο ζεκεηψζεθαλ θαη 2 Γελ μέξσ θαη 2 αλαθνξέο, κία 
ζην ηεηξάδην ηεο Αληηγξαθήο θαη κία «ζα κπνξψ λα αλεβαίλσ ηα ζθαιηά εχθνια».  

ηελ 3ε εξψηεζε «Τπάξρεη θάηη πνπ ζε θνβίδεη ζην Γ.ρ.;» παξαηεξνχκε φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
απμήζεθαλ νη δειψζεηο «ρη/Σίπνηα» απφ 30% ζε 45%, ελψ εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά κεησκέλεο νη αλαθνξέο ζηηο άζρεκεο ή 
θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ, πνπ απνηεινχζαλ ηνλ πξψην ζε αλαθνξέο παξάγνληα θφβνπ, απφ 43% 

ζε 21%. Έηζη πεξηνξίδνληαη αξθεηά αξρηθέο δειψζεηο ηνπ ηχπνπ: «ηα θαθά παηδάθηα, ζα κε θισηζάλε, ζα κε ρηππάλε, ζα κνπ 
δίλνπλ κπνπληέο» «κε θνβίδεη φηαλ ζπξψρλνπλ», «κε θνβίδνπλ γηαηί είκαη κηθξφο θαη ηα κεγάια παηδηά απφ ην Γεκ. ζα κε 
ρηππάλε». Αληίζεηα νη αλαθνξέο ζηηο αλεζπρίεο θαη θνβίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ 
λεπίσλ φπσο «αλ δελ πξνιάβσ λα βγσ έμσ απφ ην ζρνιείν» ή «λα κελ θάλσ θαζαξία», εκθαλίδνληαη απφ 22% ζε 18%, ελψ 
νη αλαθνξέο ζηελ Τιηθνηερληθή ππνδνκή κεηψλνληαη απφ 14% ζε 8%. Έηζη πεξηνξίδνληαη δειψζεηο φπσο: «ην θηίξην ιίγν κε 
θνβίδεη, γηαηί είλαη ζαλ βνπλφ». ηαζεξέο παξακέλνπλ νη αλαθνξέο ζηνπο/ζηηο Δθπαηδεπηηθνχο 16%, ελψ κεηά ηελ εθαξκνγή 
ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαθαλίδνληαη θνβίεο φπσο «ην ηέξαο/ηα ζθαζάξηα», αιιά θαη ην «Γελ μέξσ» πνπ είρε 2 αλαθνξέο πξηλ 
θαη εκθαλίδεηαη έλαο λένο παξάγνληαο, ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο (13%) κε δειψζεηο φπσο: «φηαλ ζα βγαίλνπκε δηάιεηκκα 
κπνξεί λα ρηππήζσ».  

ηελ 4ε εξψηεζε «Πηζηεχεηο φηη νη ζρέζεηο ζνπ κε ηα παηδηά ηνπ Γ.ρ. ζα είλαη εχθνιεο ή δχζθνιεο; Γηαηί;» παξαηεξνχκε φηη 
ζην 1ν εξσηεκαηνιφγην νη απαληήζεηο είλαη ζρεδφλ ηζφπνζα κνηξαζκέλεο, θαζψο ηα λήπηα –εθηφο ιίγσλ εμαηξέζεσλ- 
απαληνχλ θαη ηα δχν. πγθεθξηκέλα δειψλνπλ φηη ζα είλαη Δχθνιεο ζε πνζνζηφ 76% θαη Γχζθνιεο ζε πνζνζηφ 65%. 
Χζηφζν ζην 2ν εξσηεκαηνιφγην νη απαληήζεηο δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά ηφζν ζηα πνζνζηά ηνπο φζν θαη ζηελ πνηφηεηα 
ησλ αηηηνινγήζεψλ ηνπο. Σψξα δειψλνπλ φηη νη ζρέζεηο κε ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζα είλαη Δχθνιεο ζε πνζνζηφ 82%, ηηκή 
ειαθξψο απμεκέλε απφ ην 1ν εξσηεκαηνιφγην, ελψ πηζηεχνπλ φηη ζα είλαη Γχζθνιεο ζε πνζνζηφ 21% ηηκή ζεκαληηθά 
κεησκέλε απφ ηελ πξψηε κέηξεζε. 

Αληίζηνηρα δηαθνξνπνηεκέλε εκθαλίδεηαη θαη ε αηηηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ. ην 1ν 

εξσηεκαηνιφγην ζεσξνχλ φηη ζα είλαη Δχθνιεο νη ζρέζεηο κε ηα παηδηά ηνπ Γ.ρ. γηαηί ηξέθνπλ πξνζδνθίεο γηα: α) Παηρλίδη 
(16% β) Βνήζεηα (14%) γ) Φηιίεο (11%) αιιά θαη δ) Γηάζεζε γηα πκκφξθσζε θαη Δλαξκφληζε ζηηο ππνδείμεηο ησλ άιισλ 
(11%) φπσο: «ζα θάλσ φηη κνπ ιέλε απηά ηα παηδηά, ζα ξσηάσ ηνλ θχξην αλ κε απαγνξεχεη» ε) επίζεο πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ 
κεγαιψζεη θαη ζα είλαη πην ηθαλνί/εο (11%). Γφζεθαλ θαη 3 απαληήζεηο (8%) ρσξίο αηηηνιφγεζε θαη 2 απαληήζεηο πνπ 
αθνξνχζαλ ε κία ζηελ πξνζδνθία ηεο κε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ θαη ε άιιε αλαθέξζεθε ζην «φηαλ δσγξαθίδνπκε». 
Αληίζεηα ζην 2ν εξσηεκαηνιφγην αλαδχεηαη σο θχξηνο έλαο λένο παξάγνληαο ε Οηθεηφηεηα κε ηα παηδηά ηνπ Γ.ρ (16%) κε 
δειψζεηο φπσο: «ζα βιέπσ ηα παηδηά ηνπ δεκ. πνπ μέξσ», ή «γηαηί μέξσ ηα παηδηά». ηε δεχηεξε ζέζε εκθαλίδνληαη κε 
πνζνζηά 13% ε θαζεκία, ε Πξνζδνθία Αιιεινβνήζεηαο/πλεξγαζίαο θαη ε Γεκηνπξγία θίισλ – ειαθξψο απμεκέλε απφ ηελ 

1ε κέηξεζε.Αθνινπζνχλ, ε πεπνίζεζε φηη ζα επέιζεη κηα Πξνζσπηθή σξηκφηεηα θαη ζα απνθηεζνχλ θάπνηεο ηθαλφηεηεο 
(11%) θαη ζε ηζφπνζεο αλαθνξέο εκθαλίζηεθαλ ε απιή αηηηνιφγεζε «γηαηί κνπ αξέζνπλ» (11%) αιιά θαη ζε δηάθνξα άιια 
φπσο «γηα ην δηάιεηκκα», «επεηδή θάλνπκε γπκλαζηηθή», «γηαηί ζα θάλσ εχθνιεο εξγαζίεο». 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη νη ζρέζεηο απηέο ζα είλαη Γχζθνιεο, ζην 1ν εξσηεκαηνιφγην, αθνξνχλ θπξίσο ζηελ 
πηζαλφηεηα βίαηεο/άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπ Γ.ρ.(32%), πηζαλφηεηα πνπ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζην 8% ζην 2ν 
εξσηεκαηνιφγην β) ζηελ αληίιεςε φηη ηα ίδηα πζηεξνχλ ζε θάπνηα ζεκεία (14%), αληίιεςε πνπ θαη απηή εκθαλίδεηαη 
ειαθξψο πεξηνξηζκέλε ζην 2ν εξσηεκαηνιφγην κε πνζνζηφ 11%. Αληίζεηα εθιείπνπλ απφ ην 2ν εξσηεκαηνιφγην εληειψο 
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αηηίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην 1ν φπσο: νη δπζθνιίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γ.ρ. (11%), 2 απαληήζεηο ρσξίο αηηηνιφγεζε θαη κία πνπ 

δηεπθξίληζε φηη  «κε ηα αγφξηα δε ζα ηα πήγαηλα θαιά». Σέινο εκθαλίδεηαη θαη 1 αλαθνξά ζην δηάιεηκκα. 

Οη απαληήζεηο ζηηο επφκελεο 4 εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ ηηο δηακαζεηηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο έδεημαλ φηη: ηα λήπηα ζε πνζνζηφ 87% έλησζαλ θαιά φηαλ ήηαλ κε ηα παηδηά ηνπ Γ.ρ., φηη ηψξα ζεσξνχλ 
ηα παηδηά ηνπ Γ.ρ. θίινπο/εο ηνπο ζε πνζνζηφ 92%, ελψ ην 97% δήισζε φηη αλ είρε πξφβιεκα ζα δεηνχζε ηελ βνήζεηα ησλ 
παηδηψλ ηνπ Γ.ρ. Δπίζεο ζηελ εξψηεζε 8 «Τπήξρε θάηη πνπ ζε δπζθφιεςε ζηε ζπλεξγαζία ζνπ κε ηα παηδηά ηνπ Γ.ρ.; Αλ λαη 
ηη;» ην ρη ζπγθέληξσζε 68%, ελψ ην Ναη 32% θαη αθνξνχζε ζην βαζκφ δπζθνιίαο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε θαθέο 
ζηηγκέο θαηά ηε ζπλεξγαζία πνπ φκσο ζηελ πνξεία δηεπζεηήζεθαλ θαη ζηελ αλεζπρία «κελ θάλνπκε θάηη πνπ δελ πξέπεη».  

ηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεκεηψζεθαλ: ζηελ 9ε εξ. «Τπήξρε θάηη πνπ ζε δπζθφιεςε ζην πξφγξακκα; 

Αλ λαη ηη;» ζε πνζνζηφ 53% ηα Ναη θαη 45% ηα ρη. Οη δπζθνιίεο αθνξνχζαλ θπξίσο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ζε πξνζσπηθέο αλαζθάιεηεο φπσο «κήπσο δε κε βνεζάλε», «φηαλ αγρσλφκνπλ», «φηαλ πήγα ζε νκάδα κε 
αγφξηα» θιπ. ηελ 10ε εξ. «Ση ζνπ άξεζε πην πνιχ ζην πξφγξακκα;» ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 61% ζπγθέληξσζαλ αλαθνξέο 
ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεχηεξεο ζε πξνηηκήζεηο ήηαλ νη αλαθνξέο ζηηο ζρέζεηο/ζπλεξγαζίεο κε ηα 
παηδηά ηνπ Γ.ρ. (24%), ελψ είρακε θαη θάπνηεο αλαθνξέο ζηε Γπκλαζηηθή θαη ηελ εθδξνκή. Σέινο ζηελ 11ε εξ.  «Ση ζα 
άιιαδεο ζην πξφγξακκα;» πήξακε 13 δειψζεηο Σίπνηα θαη αξθεηέο πξνηάζεηο γηα δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ Γ.ρ. ζηνπο 3 άμνλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (αμηνιφγεζε πλεξγαζίαο, αλάπηπμε 
Δλζπλαίζζεζεο, αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο) ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο. πγθεθξηκέλα ζεκεηψζεθαλ νη εμήο κέζνη φξνη: γηα ηε 
πλεξγαζία M.O.= 3,5, γηα ηελ Δλζπλαίζζεζε M.O.=3,5 θαη γηα ην ίδην ην Πξφγξακκα M.O.=3,6. Απνηίκεζε πνπ δείρλεη 

φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ «Πνιχ» θαη ηνπ «Πάξα Πνιχ». Δηδηθφηεξα νη απαληήζεηο ζηνλ 
άμνλα ηεο πλεξγαζίαο δείρλνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά έλησζαλ άλεηα θαη ππεχζπλα φηαλ ζπλεξγάδνληαλ κε ηα λήπηα, 
ελψ παξάιιεια έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη θαιχηεξα θαη ζεσξνχλ φηη βνήζεζαλ θαη ηα λήπηα λα ληψζνπλ άλεηα ζην 
δεκνηηθφ. ηνλ άμνλα ηεο Δλζπλαίζζεζεο αληηιακβαλφκαζηε φηη ηα παηδηά ηνπ δεκ. απέθηεζαλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 
ηξφπνπ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ λεπίσλ, ελψ παξάιιεια ηψξα δειψλνπλ φηη ηα ζεσξνχλ θίινπο/εο ηνπο θαη ζα 
ληψζνπλ ππεχζπλνη/εο γηα απηά ηνπ ρξφλνπ εθδειψλνληαο δηάζεζε λα ηα βνεζήζνπλ αλ ηνπο παξνπζηαζηεί θάπνην 
πξφβιεκα. Σέινο ζηνλ άμνλα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα πεξηζζφηεξα έθξηλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ελδηαθέξνπζεο, επράξηζηεο, θαζφινπ δχζθνιεο θαη φηη ηνπο πξνζέθεξαλ γλψζεηο, ελψ δήισζαλ ζε πνζνζηφ 88% φηη ζα 

ήζειαλ «Πάξα Πνιχ» θαη «Πνιχ» (13%) ην πξφγξακκα λα ζπλερηζηεί θαη ηνπ ρξφλνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ γνλέσλ ησλ λεπίσλ εκθάληζαλ ζεηηθή θαη ζρεδφλ ζηαζεξή εηθφλα 
αμηνινγήζεσλ θαη ζηνπο ηξεηο άμνλεο ρσξίο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο, θαζψο νη απαληήζεηο θηλήζεθαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 
γχξσ απφ ηε δήισζε «Πνιχ». πγθεθξηκέλα, ζηνλ άμνλα πνπ αμηνινγεί ην πξφγξακκα σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νκαιή 
κεηάβαζε ησλ λεπίσλ ζεκεηψζεθε Μ.Ο.=2,83, αληίζηνηρα θαη ζηνλ άμνλα πνπ αμηνινγεί ηε βειηίσζε πνπ παξαηήξεζαλ ζηα 
παηδηά ηνπο ζε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν εκθαλίζηεθε Μ.Ο.=3,07, ελψ θαη ζηνλ άμνλα πνπ αμηνινγεί γεληθφηεξα ην 
πξφγξακκα ν Μ.Ο. ήηαλ 3,21.  

πδάηεζε – πκπεξΪζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κάο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ 
νκαιή κεηάβαζε ησλ λεπίσλ ζην δεκνηηθφ ελδπλακψλνληάο ηα ζε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, πεξηνξίδνληαο 
ζεκαληηθά αλεζπρίεο θαη θφβνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν παξάγνληαο βίαηε/άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπ 
δεκνηηθνχ, ελψ εκθαλίδεηαη σο βαζηθφο παξάγνληαο δπζθνιίαο θαη θφβνπ γηα ηα λήπηα, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ππνβαζκίδεηαη ζεκαληηθά κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Δπίζεο ζεηηθέο θαη θηιηθέο παξνπζηάδνληαη θαη νη ζρέζεηο 
πνπ δεκηνχξγεζαλ κε ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ. Αλάινγε είλαη θαη ε επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ 
πνπ εκθαλίδνληαη λα βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηξφπνπ 
ζθέςεο ησλ λεπίσλ, ηθαλφηεηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε δφκεζε ελζπλαίζζεζεο. Οη γνλείο επίζεο αμηνιφγεζαλ ην 
πξφγξακκα ζεηηθά. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππήξμε άξηζηε θαη ηδηαίηεξα 
επνηθνδνκεηηθή, ζηνηρείν πνπ ζεσξνχκε φηη επέδξαζε θαηαιπηηθά θαη ζην ίδην ην πξφγξακκα. Ζ εκπεηξία απηνχ αιιά θαη 
άιισλ αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ ζην παξειζφλ καο νδεγεί ζηελ ζεξκή ππνζηήξημε 
ηέηνησλ δξάζεσλ ηηο νπνίεο θαη πξνηείλνπκε αλεπηθχιαθηα. Ζ ‗θάζεηε‘ δηαηαμηθή δηακαζεηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία 

ηδηαίηεξα γχξσ απφ ζεκαηηθέο δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ ‗ρηίδνπλ‘ ζρέζεηο, ζπλαηζζήκαηα, θαηαλνήζεηο, αμίεο θαη 
ζηάζεηο. Θεσξνχκε φηη ζα είρε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί θαη ε ζπλέρεηα απηψλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ηελ επφκελε ρξνληά φηαλ πηα ζα είλαη ζπκκαζεηέο/ηξηεο, αιιά θαη ε ζχγθξηζή ηεο κεηάβαζεο 
ηνπο κε ηε κεηάβαζε λεπίσλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα.  
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Ζ Διιεληθά σο Γ2 ζε παηδηΪ δεκνηηθνχ. Μέα δηδαθηηθά πξφηαζε κε ζΫκα 

ηε Γηαηξνθά 

Greek as a L2 in primary school. A lesson plan about nutrition 
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Abstract: 

Aim of this paper is to present a lesson plan addressed to children from different linguistic and cultural backgrounds and acquire Greek as a 

second language. Through the lesson plan, whose design is based on the Task Based Learning, it is proposed to carry out interdisciplinary 

and intercultural activities, while using experiential learning practices. The general purpose of this project is to make students able to use past 

tenses as well as vocabulary related to nutrition. The expected result is to use the acquired knowledge to discuss their eating habits as well as 

actions and events that happened in the past once or more times as well as promoting their intercultural competence.  

Keywords: nutrition, Task Based Learning, multilingualism, Greek as a second/foreign 

Πεξέιεςε: 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη θαηαθηνχλ ηελ Διιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα16. Μέζσ ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε δξαζηεξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε (Task Based Learning), πξνηείλεηαη ε δηεθπεξαίσζε δξαζηεξηνηήησλ δηαζεκαηηθνχ θαη 

δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα, ελψ παξάιιεια αμηνπνηνχληαη πξαθηηθέο βησκαηηθήο κάζεζεο. Γεληθφο ζθνπφο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ ε ίλαη νη 

καζεηέο λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο παξειζνληηθνχο ρξφλνπο, παξαηαηηθφ θαη αφξηζην, θαζψο θαη ιεμηιφγην ζρεηηθφ  κε ηε 

δηαηξνθή. Σν πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα είλαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ απνθηεζείζα γλψζε γηα λα ζπδεηνχλ γηα ηηο δηαηξνθηθέο  ηνπο 

ζπλήζεηεο, θαζψο θαη γηα πξάμεηο θαη γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ κία θνξά ή πεξηζζφηεξεο θνξέο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:  διατροφή, δραςτηριοκεντρική προςζγγιςη (TBL), δίγλωςςα/πολύγλωςςα παιδιά, ελληνική ωσ Γ2  

                                                             
15

 Κνηλφηεηα δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2 ζηελ Σνπξθία http://sismanoglio.greek-language.gr/  

16
 ην εμήο Γ2.  
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Α. Δηζαγσγά  

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε πξνέθπςε ζην πιαίζην ηνπ Δμ Απνζηάζεσο Μεηαπηπρηαθνχ Πξφγξακκαηνο «Γηδαζθαιία ηεο 
Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο», ηνπ ηκήκαηνο Γισζζψλ θαη Λνγνηερλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο. Ζ 
εξγαζία απνηέιεζε κέξνο ηνπ καζήκαηνο «Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο ζε παηδηά» θαηά ην 
ρεηκεξηλφ εμάκελν 2016-2017, κε δηδάζθνπζα ηελ Γξ. K. Ζιηνπνχινπ.  

Ζ πξφηαζε απνηειεί θαηλνηνκηθή καζεζηαθή πξαθηηθή, δεδνκέλνπ φηη ζπλδπάδεη πιήζνο κεζφδσλ θαη ηερληθψλ φπσο 
επηηξαπέδην παηρλίδη, θνπθινζέαηξν, παηρλίδη ξφισλ, θφκημ, ηξαγνχδη θαη δεκηνπξγία αθίζαο, ελψ έρεη δηαζεκαηηθφ 
ραξαθηήξα, θαζψο εκπιέθεη ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη ηα Δηθαζηηθά. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην παξφλ 
ζρέδην καζήκαηνο απεπζχλεηαη ζε παηδηά πνπ δηδάζθνληαη ηελ Διιεληθή σο Γ2, επηρεηξείηαη λα δνζεί δηαπνιηηηζκηθή ρξνηά, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη.   

Β. Σαπηφηεηα ζρεδένπ δηδαζθαιέαο 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θάλνληαο ιφγν γηα δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ217 , γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ειιελφγισζζε 
εθπαίδεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Δληνχηνηο, ην παξφλ ζρέδην καζήκαηνο είλαη δπλαηφ λα 
αλαπξνζαξκνζηεί ψζηε λα εθαξκνζηεί ζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιψζζα18  πνπ θνηηνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν. 

χκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε (2004) κία απφ ηηο κνξθέο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ απνηεινχλ ηα 
αββαηηαλά Σκήκαηα, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηηο επίζεκεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, ζηεξίδνληαη, σζηφζν, απφ ηνπο 

παξνηθηαθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ειιελνκάζεηαο ησλ καζεηψλ ειιεληθήο θαηαγσγήο.  

Ζ πεξίπησζε ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε, αλαθέξεηαη ζε αλήιηθνπο αξράξηνπο καζεηέο, επηπέδνπ 
Α2, ειηθίαο 9 εηψλ, νη νπνίνη δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Σνπξθία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ ηάμε αξηζκεί 
12 καζεηέο ζπλνιηθά, 5 αγφξηα θαη 7 θνξίηζηα.  Σα παηδηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη παηδηά κεηθηψλ γάκσλ ή παηδηά 
νκνγελψλ.  Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θνηηά ζε δίγισζζα ηδησηηθά ζρνιεία ζηα νπνία ην Πξφγξακκα πνπδψλ εθπνλείηαη 
ζηα ηνπξθηθά θαη ζηα αγγιηθά, σζηφζν, ηα παηδηά αλά πεξηπηψζεηο κηινχλ ξσζηθά, αξκεληθά, αξαβηθά θαη άιιεο γιψζζεο. 
Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ειιεληθψλ θάζε άββαην θαη Κπξηαθή απφ δχν ψξεο. 

Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αθελφο ηίζεηαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο Διιεληθήο σο 
κεηνλνηηθήο (Skutnabb-Kangas, 2005) θαη αθεηέξνπ ην δήηεκα αμηνπνίεζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιπγισζζίαο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην παξφλ ζρέδην. Αλ ηα θαζεκεξηλά βηψκαηα, νη εκπεηξίεο, νη 
παξαζηάζεηο θαη νη γλψζεηο, πξνέξρνληαη απφ έλα δηπνιηηηζκηθφ-δηγισζζηθφ πεξηβάιινλ, ηφηε ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ 
αηφκνπ ζα έρεη δηπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα (Γακαλάθεο, 1999, ζ.46). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπληζηάηαη ε αμηνπνίεζε θαη 
θαιιηέξγεηα ηνπ πνιπγισζζηθνχ θαη πνιηπνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ (Γακαλάθεο, 1999).  

Β1. θνπνί - ηφρνη 

θνπφο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο είλαη νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ, κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε παηγληψδεηο, 
επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο, ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηε δηαηξνθή, θαζψο, επίζεο, λα 
θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ανξίζηνπ ζπγθξηηηθά κε ηνλ παξαηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο19 . Ο ζπληζηψκελνο ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ εθηείλεηαη ζηηο 3 δηδαθηηθέο ψξεο. 

ηφρνη:  

Γνκηθνί:  
o Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηχπνπο ηνπ ανξίζηνπ ησλ παξαθάησ ξεκάησλ: έθαγα, ήπηα, πήξα, έραζα, άιιαμα, είδα, 

έβαια, έθνςα, άξρηζα 
o Να θάλνπλ επαλάιεςε ζηε ρξήζε ηνπ παξαηαηηθνχ.  
o Να αλαγλσξίδνπλ ηα επηξξήκαηα ρξφλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αφξηζην (ρζεο, ζήκεξα ην πξσί, πξηλ ην κάζεκα).  
o Να δηαθξίλνπλ κηα πξάμε πνπ έγηλε κία θνξά ζην παξειζφλ κέζσ παξαδεηγκάησλ ηνπ παξακπζηνχ «ν 

Μαξνπιέληνο ζηε Λαραλνρψξα». 
o Να δηαθξίλνπλ κηα πξάμε πνπ έγηλε πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ κέζσ παξαδεηγκάησλ ηνπ παξακπζηνχ «Ο 

Μαξνπιέληνο ζηε Λαραλνρψξα».  
Λεμηινγηθνί:   

                                                             
17 Ο φξνο «δεχηεξε γιψζζα» ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Γακαλάθε (2001) θαη αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ 

πηνζεηείηαη ζε πεξηβάιινληα φπνπ ε ειιεληθή δελ απνηειεί ηελ επίζεκε γιψζζα θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη  ζηηο επξχηεξεο θαζεκεξηλέο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. 

18 ην εμήο Γ1. 

19 Σν Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην παξέρεη κηα θνηλή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο γισζζηθψλ καζεκάησλ, νδεγηψλ 

γηα ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, εμεηάζεσλ, δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, θηι. γηα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε [...] θαη επίζεο 

θαζνξίδεη επίπεδα γισζζνκάζεηαο ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο εθκάζεζεο. 

http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf 
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o Να θαηνλνκάδνπλ ηξφθηκα πνπ γλσξίδνπλ θαη νκάδεο ηξνθψλ, δεκεηξηαθά, γαιαθηνθνκηθά, ιίπε, πνπιεξηθά, 

φζπξηα.  
o Να ηαμηλνκνχλ ηα ηξφθηκα, αλάινγα κε ηηο νκάδεο ηξνθψλ ζηε δηαηξνθηθή ππξακίδα.  
o Να αλαθαιέζνπλ κε παηγληψδε ηξφπν ιεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηε ζεκαηηθή «Γηαηξνθή». 

Δπηθνηλσληαθνί/Λεηηνπξγηθνί 
o Να ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη κε ζέκα ηε δηαηξνθή. 
o Να ζπδεηνχλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηε δηαηξνθηθή ππξακίδα.   
o Να κηιάλε γηα ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο.  
o Να ζπκκεηέρνπλ ζε δηάινγν ζρεηηθά κε ην ηη έθαγαλ ρζεο.  

o Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ανξίζηνπ θαη παξαηαηηθνχ ζε επίπεδν ρξήζεο.  
o Να αθεγνχληαη κηα ηζηνξία κέζα απφ εηθφλεο πνπ ζα ζρεδηάζνπλ θαη κέζα απφ θφκημ.  

πλαηζζεκαηηθνί  
o Να θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο δεκηνπξγψληαο θνιάδ θαη θφκημ. 

 Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθνί ζηφρνη:  
o Να κάζνπλ γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο άιισλ ρσξψλ-πνιηηηζκψλ.  
o Να εληνπίζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε ηξαγνχδηα απφ ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή 

«Γηαηξνθή». 
o Να ζπλδέζνπλ ηα ειιεληθά κε ηηο άιιεο γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ. 

Β2. Πξνζδνθψκελα Απνηειέζκαηα 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη αμηνπνηψληαο ηηο ηέζζεξηο δεμηφηεηεο: 
θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ20, παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ21, θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ22 θαη παξαγσγή γξαπηνχ 
ιφγνπ23. 

Β3. Θεσξεηηθφ Πιαίζην  

Ζ Γξαζηεξηνθεληξηθή Μέζνδνο Πξνζέγγηζεο24 επηιέρζεθε θαζψο ππνζηεξίδεη ηελ θαηάθηεζε ηεο Γ2 εκπιέθνληαο ηνπο 
κηθξνχο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα ίδηνπο (Richards θαη Rodgers, 
2002). Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ έλαλ θνηλφ ζηφρν ρξεζηκνπνηψληαο ηε Γ2 θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηέζζεξηο 
δεμηφηεηεο (Μαηζαηνπδάθε, ρ.ρ). Ζ TBL παξέρεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο εθκάζεζεο ηεο Γ2: έθζεζε ζηε γιψζζα, ρξήζε 
ηεο γιψζζαο θαη θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή (Willis, 1996, ζ.40). χκθσλα κε ηελ Willis (1996) ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 
δηδαζθαιίαο αλαπηπζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα: α) πξνδξαζηεξηφηεηα, β) θχθινο δξαζηεξηφηεηαο θαη γ) εζηίαζε ζηε γιψζζα.  

Ζ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα νκαδηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο 
καο θαη ησλ καζεηψλ καο, κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζνχλ απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ε εθκάζεζε ηνπ λένπ 
ιεμηινγίνπ λα ζπληειεζηεί κε ηξφπν βησκαηηθφ θαη επράξηζην. ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο παηρληδηψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 
Γ2 ζπγθαηαιέγνληαη ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ, ε ειάηησζε ηνπ άγρνπο θαη ε δπλαηφηεηα 
ηεο ξεαιηζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Γξίβα & έκνγινπ, 2016, ζ.124). Παξάιιεια, σζνχλ ηνλ καζεηή ζηε 
ρξήζε ηεο γιψζζαο ρσξίο λα ζθέθηεηαη θαη λα πξνζπαζεί λα δηνξζψζεη ηνπο ηχπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί (Lee, 1997, ζ.2· Fu, 
2009, ζ.24). πλεπψο, νη καζεηέο απζφξκεηα, ζα επηθνηλσλήζνπλ ζηε γιψζζα γηα λα παίμνπλ θαη εθαξκφδνληαο ηνπο 
θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ ζα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην ζρεηηθφ ιεμηιφγην ππφξξεηα.   

ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα επηιέρζεθε ην παξακχζη,  ην νπνίν απνηειεί έλα επράξηζην κέζν δηδαζθαιίαο, αθνχ ηα κηθξά 

παηδηά απνιακβάλνπλ λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηζηνξίεο, πνπ ελεξγνπνηνχλ θαη εμάπηνπλ ηελ θαληαζία ηνπο. Μέζσ ηνπ 
παηρληδηνχ ηα παηδηά παξαθνινπζνχλ ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο, ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσέο ηεο, ελψ, 
παξάιιεια, θαιιηεξγνχλ ηηο πξνζιεπηηθέο θαη παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο εκπινπηίδνληαο ην ιεμηιφγηφ ηνπο (Cameron, 2001).  

Αληί γηα αλάγλσζε-αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ, πξνηηκήζεθε ε παξνπζίαζή ηνπ ζε παξάζηαζε θνπθινζεάηξνπ. Σν 
θνπθινζέαηξν ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην ειθπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαηάθηεζε ιεμηινγίνπ θαη γισζζηθψλ δνκψλ. 
Σα δξψκελα ζην θνπθινζέαηξν βηψλνληαη απφ ηνπο καζεηέο σο πξαγκαηηθφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη εχθνιε ε 
ζπκκεηνρή ηνπο, ε νπνία επηηπγράλεηαη αθελφο κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ πνπ παξάγνπλ νη θνχθιεο θαη αθεηέξνπ ηνπ 
ιφγνπ πνπ παξάγνπλ ηα παηδηά (Υαηδεζαββίδεο 2001, ζ.138-139).  

ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα αμηνπνηήζεθε ην παηρλίδη ξφισλ. Σν παηρλίδη ξφισλ θαιφ είλαη λα απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ελφο μελφγισζζνπ καζήκαηνο κε επηθνηλσληαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο (Γθαξαβέιαο, 2011, ζ.165). ηα παηρλίδηα 
ξφισλ ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο θνηλσληθή πξαθηηθή θαη ελζαξξχλεηαη ε θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ 
κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο βησκαηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζε δξαζηεξηνθεληξηθφ πιαίζην (Κνζκά, 2013). Ζ 
πξνζεθηηθή θαη εχζηνρε εηζαγσγή πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ζην παηρλίδη ξφισλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 
δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ, βνεζψληαο ηνπο λα εμεηάζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε 
θαηαλφεζε ηηο πνιπηηζκηθέο δηαθνξέο (Υαηδεπαλαγησηίδε, 2007).  

                                                             
20 ην εμήο ΚΠΛ. 
21 ην εμήο ΠΠΛ. 
22 ην εμήο ΚΓΛ. 
23 ην εμήο ΠΓΛ. 
24 ην εμήο TBL. 

https://drive.google.com/file/d/1cSlU0bUDirkiCndvZUu_wzhNne5jgqZ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gP8PhAyKXucICwKj2LS7wggDtCHGjwuc/view?usp=sharing
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Σέινο, αμηνπνηήζεθε ην ηξαγνχδη. Σα ηξαγνχδηα κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ έλα απζεληηθφ ελδηαθέξνλ πιηθφ ζηε δηδαζθαιία 

ηεο Γ2 κε επράξηζηε επαλάιεςε γισζζηθψλ ήρσλ θαη δνκψλ. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηξαγνπδηψλ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα γισζζηθά ζηνηρεία ηεο Γ2 εθηφο ηάμεο (Murphey, 1990· Spicher & Sweeney, 2007· αλαθνξά ζηε 
Ludke, 2009). Ζ απζφξκεηε ελαζρφιεζε κε ην ηξαγνχδη θαη ε επαλάιεςή ηνπ απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ κέζν γηα ηελ 
ελδπλάκσζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαηάιιειν γηα φια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ 
δηδαζθαιίαο αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (1983,1993), αθνχ ην κάζεκα δηεμάγεηαη 
κέζσ δηαθνξεηηθψλ εξεζηζκάησλ. 

Β4. Σερληθέο Γηδαζθαιίαο - Αμηνιφγεζεο 

Οη ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε ζχληνκε εηζήγεζε, ε εξσηαπφθξηζε, ε ζπλεξγαζία, ε νκαδηθή 

εξγαζία, κνλνινγηθή παξνπζίαζε, αηνκηθή εξγαζία. 

Αμηνιφγεζε: Καζφιε ηε δηάξθεηα ησλ θχθισλ δξαζηεξηνηήησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ δάζθαιν 

ηε ζηηγκή πνπ ηε ρξεηάδνληαη νη καζεηέο, ηφζν δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ηεο αλαθνξάο25. Ζ 

αμηνιφγεζε είλαη ζπληξέρνπζα θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο, κέζα απφ ηα θχιια αμηνιφγεζεο, ελψ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θχιιν απηναμηνιφγεζεο.  

Β5. Μέζα θαη Τιηθά Γηδαζθαιίαο 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ζε κηα ζρνιηθή αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε ηειεφξαζε κε ππνδνρή USB γηα 

πξνβνιή βίληεν ή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, πίλαθα, καξθαδφξνπο (δχν ρξψκαηα). Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κνιχβηα, θφιια, ηα θχιια εξγαζίαο πνπ έρνπκε εηνηκάζεη, θνχθιεο θνπθινζέαηξνπ, μπινκπνγηέο θαη 

καξθαδφξνη. 

Β6. Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

Ζ ζεκαηηθή ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην παξφλ ζρέδην ζπλδέεηαη κε ηνλ ενξηαζκφ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Γηαηξνθήο, ζηηο 16 

Οθηψβξε. Σα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ην ζέκα δεδνκέλνπ φηη αζρνιήζεθαλ κε απηφ ζηα ζρνιεία πνπ θνηηνχλ κέζσ 

αληίζηνηρσλ πξφηδεθη θαη εθδειψζεσλ. Πξνεγήζεθε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη απνθαζίζηεθε ε ελαζρφιεζε κε ηε 

ζεκαηηθή πνπ πξναλαθέξζεθε αθελφο γηαηί πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη αθεηέξνπ γηαηί απνηέιεζε κία 

πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ην κάζεκα ησλ ειιεληθψλ κε άιια αληηθείκελα θαη γιψζζεο. Δπεμεγήζεθε ε ιέμε «Γηαηξνθή» θαη 

απνδφζεθε απφ ηα παηδηά ζηηο γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ.26  

1ε Γηδαθηηθά ψξα: Οη καζεηέο παίδνπλ ην επηηξαπέδην παηρλίδη κε ζηφρν λα θαηαγξάςνπλ ζην ηακπιφ-πηάην ηηο ηξνθέο θαη 

ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ ζηφρνο καο είλαη νη καζεηέο λα ζπγθεληξψζνπλ ην ιεμηιφγην ηεο 

θαηλνχξηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο. Οη ιέμεηο δελ παξνπζηάδνληαη 

κεκνλσκέλεο, αιιά δηδάζθνληαη κέζα ζην πεξηθείκελν (εηθφλεο ηξνθίκσλ). ρεδηάδνπκε ζηνλ πίλαθα δχν ζηήιεο, ε κία έρεη 

ηίηιν «νκάδεο ηξνθίκσλ» θαη ε άιιε «ηξφθηκα». Καζψο ηα παηδηά θάλνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο, εκείο θάλνπκε ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ιέμεσλ θαη έηζη ηα παηδηά έρνπλ κπξνζηά ηνπο δχν νκάδεο ιέμεσλ (ηερληθή νκαδνπνίεζεο ζεκαηηθνχ 

ιεμηινγίνπ). Ζ εμάζθεζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ θχιισλ εξγαζίαο (1), (2), (3) κε δξαζηεξηφηεηεο 

απμαλφκελεο δπζθνιίαο.  

Σα ηειεπηαία ιεπηά αθηεξψλνληαη ζε κηα επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα, ζηε δεκηνπξγία κηαο αθίζαο ζην πιαίζην ηεο 

Παγθφζκηαο Μέξαο Γηαηξνθήο.  ην πξνεγνχκελν κάζεκα είρε δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα θέξνπλ απνθφκκαηα 

πεξηνδηθψλ κε ηξφθηκα, απηνθφιιεηα, θσηνγξαθίεο θιπ. κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θνιάδ. Σα παηδηά εξγάδνληαη νκαδηθά θαη 

δεκηνπξγνχλ ζπλνιηθά ηξεηο δηαθνξεηηθέο αθίζεο γξάθνληαο ηε ιέμε «δηαηξνθή» θαη ζηηο άιιεο γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ 

(ηνπξθηθά, αξκεληθά, αξαβηθά, αγγιηθά, γαιιηθά). Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζδίδεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα κηα δηαγισζζηθή 

πηλειηά. Οη αθίζεο απηέο αλαξηψληαη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. 

2ε Γηδαθηηθά ψξα: Σν παξακχζη «Ο Μαξνπιέληνο27» δηαζθεπάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ. ην 

πιαίζην ηεο δηαζθεπήο θξίζεθε απαξαίηεηε ε εμνκάιπλζε ηεο γιψζζαο θαη πξνζηέζεθε ιεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηε ζεκαηηθή 

«Γηαηξνθή». Δπηπιένλ, πξνζηέζεθαλ ζηελ ηζηνξία λένη ραξαθηήξεο θαη ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο ηνπ παξακπζηνχ δηαλζίζηεθε 

                                                             
25

 Γηα πεξηζζφηεξα βι. Willis, 1996, ζ.41. 
26

 χλδεζε ηεο Γ2 κε ηηο Γ1 ησλ παηδηψλ θαη άιιεο Γ2. χκθσλα κε ηελ Αξρή Αιιειεμάξηεζεο ησλ Γισζζψλ ηνπ Cummins (2005) ε 

θαηάθηεζε δνκψλ, δεμηνηήησλ, ελλνηψλ, ηθαλνηήησλ ζηε κία γιψζζα επηηαρχλεη ηελ θαηάθηεζε ησλ ίδησλ ζηνηρείσλ θαη ζηε Γ2.  
27

 Αξρηθή εθδνρή ηνπ παξακπζηνχ «Ο Μαξνπιέληνο θαη ε θαξδνχια ηνπ», ζπγγξαθείο Μαξία Πνιίηνπ, ε Ράληα Μνπζηάθε, Άλλα Παππά. 

Αλαθηήζεθε ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ, 2017 απφ: https://pappanna.wordpress.com/2014/10/24/%CE%BF-

%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1/ 

https://drive.google.com/file/d/1iYL0_QmFzKZ1AZzRB7EiHnDmQ7wZB2jF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibTNX-WzzSmaVPsGGPaTpF0OCtNJH91l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jxDm-LcEDR6Ps9wcxiDmmBMs8JfaNhtE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUxeMD-udedD1-esEjxieL2xKvOh2oVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wkwv5MDip4VpqDp-eEjyrgY1N-Rk9idl/view?usp=sharing
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κε δηαινγηθά κέξε ηα νπνία πξνζδίδνπλ δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα. Σα δηαινγηθά κέξε απνδφζεθαλ κε απιφ έκκεηξν 

ιφγν γηα λα είλαη πην εχθνια αθνκνηψζηκα απφ ηα παηδηά. Σέινο, ε έθηαζε ηνπ παξακπζηνχ πεξηνξίζηεθε, ψζηε λα κελ 

θνπξάδεη ηνπο καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο, ελψ ε θαηαιιειφηεηά ηνπ σο πξνο ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ παηδηψλ 

εμεηάζηεθε ζην Λνγηζκηθνχ Αλαγλσζηκφηεηαο28 ην νπνίν θαηέηαμε ην θείκελν ζην επίπεδν Α2.  

Ζ δνκή θαη ε έθηαζε ηνπ παξακπζηνχ ην θαζηζηνχλ θαηάιιειν ψζηε λα απνδνζεί σο παξάζηαζε θνπθινζεάηξνπ. Αξρηθά, 

παξνπζηάδνληαη νη θνχθιεο ελψ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο. Οη καζεηέο θαινχληαη «λα 

καληέςνπλ», αιιά θαη λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ θάζε ήξσα κε βάζε 

ην φλνκα θαη ην παξνπζηαζηηθφ ηνπο θαη, ηαπηφρξνλα, ππνβάιινληάο ηνπο εξσηήζεηο.  

Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο καζεηέο φηη θεληξηθφο ήξσαο είλαη ν Μαξνπιέληνο θαη ηνπο δεηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δσή ηνπ Μαξνπιέληνπ φηαλ βαζίιηζζα ήηαλ ε Ρνδνχια θαη ηη άιιαμε φηαλ ήξζαλ ε 

Ληρνπδίηζα θαη ε Σξνθαληνχια. Αθεγνχκαζηε ηελ πξψηε ελφηεηα θαη δεηάκε απφ ηα παηδηά λα καληέςνπλ ηε ζπλέρεηα ηνπ 

παξακπζηνχ. Αθνχγνληαη ζηελ ηάμε νη εθδνρέο ησλ παηδηψλ θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εμηζηφξεζεο-παξάζηαζεο δίλεηαη 

ζηα παηδηά ην θείκελν-παξακχζη. Αμηνπνηείηαη ε δεμηφηεηα ΚΠΛ.  

Δπηιέγνληαη δχν ξήκαηα θαη δίλνληαη δχν παξαδείγκαηα ζηνλ πίλαθα, ελψ δεηάηαη απφ ηα παηδηά λα καληέςνπλ ηε δηαθνξά 

ζην λφεκα κεηαμχ ησλ δχν πξνηάζεσλ. Σνλίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ καξθαδφξν ηα ξήκαηα ζηα νπνία ζα γίλεη εζηίαζε θαη ηα 

ρξνληθά επηξξήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηηο πξνηάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά δελ απνθηνχλ κηα απνπιαηζησκέλε γλψζε 

αιιά αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αξκνληθήο ζχλδεζεο ηεο λέαο γλψζεο κε ην θεηκεληθφ πιαίζην ζην νπνίν απηή εληάζζεηαη 

(νπγάξε θ.ά., ρ.ρ.). Έηζη, θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ανξίζηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ήδε γλσζηφ παξαηαηηθφ. Απψηεξνο 

ζηφρνο είλαη λα θαηαθηήζνπλ νξηζκέλα ξήκαηα ζηνλ αφξηζην. Γίλεηαη έκθαζε ζην ζεκαζηνινγηθφ θνξηίν ηεο γξακκαηηθήο 

θαη ζηε ρξήζε ηνπ ανξίζηνπ ρσξίο εζηίαζε ζηε κνξθνινγία θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε θάζε ηχπν ξήκαηνο. 

Υξεζηκνπνηείηαη απιφο ιφγνο ελψ απνθεχγεηαη ε ρξήζε κεηαγιψζζαο. Πξνθεηκέλνπ λα εκπεδψζνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ αφξηζην ζπγθξηηηθά κε ηνλ παξαηαηηθφ ηνπο δίλνληαη θχιια εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ δχν 

ειεγρφκελεο (1), (2) θαη κία θαζνδεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα (3) κέζσ ησλ νπνίσλ αμηνπνηνχληαη νη δεμηφηεηεο ΚΓΛ, ΚΠΛ, 

ΠΠΛ. Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάζεζε κηαο εξγαζίαο γηα ην ζπίηη, ηε ζπγγξαθή θφκημ. ηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ΠΓΛ θαη ε ρξήζε παξειζνληηθψλ ρξφλσλ.29  

3ε Γηδαθηηθά ψξα: Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ψξα απνηειεί ηελ πξψηε ψξα ηεο επφκελεο κέξαο. Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο (ηα θφκημ ηνπο) θαη δίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε. ηε  ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κία επηθνηλσληαθή 

δξαζηεξηφηεηα, έλα παηρλίδη ξφισλ. Γηαλέκνληαη ζε θάξηεο ηξία ζελάξηα ξφισλ θαη νη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα. Με 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαιφγσλ θαη πιεζηάδνληαο ζηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο επηιέγνληαη απφ ηηο δηδάζθνπζεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα απνθνξηίζνπλ θαη ζα μεθνπξάζνπλ ηνπο καζεηέο, ελψ, παξάιιεια, ζα παξέρνπλ θίλεηξν γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

εξγαζία πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί γηα ην ζπίηη.   

Δπηιέρζεθε πξνο αθξφαζε ην ηξαγνχδη «Ο ρνξφο ησλ κπηδειηψλ» ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε ζεκαηηθή «Γηαηξνθή» θαη κε 

βάζε ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζρεδηάζηεθαλ εηθφλεο. Σν θχιιν εξγαζίαο κνηξάδεηαη ζηα παηδηά, ηα νπνία δνπιεχνληαο 

αλά δεχγε αληηζηνηρίδνπλ ηηο εηθφλεο κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Αθνχλε ην ηξαγνχδη δχν θνξέο θαη ζηελ ηξίηε θαη 

ηειεπηαία αθξφαζε παξαθνινπζνχλ ζηελ ηειεφξαζε ην βίληεν πνπ ην ζπλνδεχεη 

https://www.youtube.com/watch?v=W8QegBVmWEo&feature=youtu.be ειέγρνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα. Χο δξαζηεξηφηεηα 

γηα ην ζπίηη αλαηίζεηαη ζηα παηδηά λα βξνχλε ηξαγνχδηα απφ ηηο άιιεο γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ απφ ηα ζρνιεία ηνπο, ηελ 

νηθνγέλεηα, ην επξχηεξν πεξηβάιινλ απφ ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή. ην επφκελν κάζεκα 

ζα παξνπζηάζεη ην θάζε παηδί ην ηξαγνχδη πνπ βξήθε εμεγψληαο ζηα ειιεληθά ηνπο ζηίρνπο ηνπ. Έηζη, ζπιιέγνληαο ηα 

ηξαγνχδηα δεκηνπξγείηαη έλα πνιχγισζζν CD κε ζέκα ηε δηαηξνθή.  

Β7. πκπεξάζκαηα 

Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δπέδεημαλ ηδηαίηεξν ελζνπζηακφ γηα ην επηηξαπέδην παηρλίδη ην 

νπνίν πξφηεηλαλ λα ην εκπινπηίζνπλ νη ίδηνη κε δηθέο ηνπο εηθφλεο θαη δσγξαθηέο ψζηε λα κπνξνχλ λα ην παίδνπλ ζην ζπίηη 

ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο ηνπ θνπθινζεάηξνπ ν ελζνπζηαζκφο ησλ καζεηψλ είρε σο απνηέιεζκα ε παξάζηαζε λα 

δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν, θαζψο ηα παηδηά ήζειαλ λα αγγίμνπλ ηηο θνχθιεο-ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ, αιιά 

θαη λα πεηξακαηηζηνχλ ηα ίδηα πίζσ απφ ηε κηθξή ζθελή ηνπ θνπθινζεάηξνπ. Δπίζεο, ζεηηθή εληχπσζε έθαλαλ ζηα παηδηά ηα 

δηαινγηθά κέξε ηνπ παξακπζηνχ γξακκέλα ζε έκκεηξν ιφγν, ηα νπνία ηνπο άξεζε λα επαλαιακβάλνπλ. Κάηη αληίζηνηρν 

παξαηεξήζεθε θαη γηα ην ηξαγνχδη «Ο ρνξφο ησλ κπηδειηψλ».  

                                                             
28

 http://www.greek-language.gr/certification/readability/index.html   
29

 εκεηψλεηαη φηη ηα παηδηά έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε ζπγγξαθή θφκημ.  

https://drive.google.com/file/d/1OT-se7QgFap2cJQtr7n8BArerT7fA3q7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eT-cvI44i172SXgTm5xCBKa7y7QjjVZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7JEpwNL2etmSO2mf7w4Ywz2W9QCz8IZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Q2HS-o7trPZ462ap2hgZ9M_TNAyZkG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIyLS0aBzH00LKAiXI_JWB4KDVydPSoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gP8PhAyKXucICwKj2LS7wggDtCHGjwuc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2OGc6nzswzydwC-JrhEkMCnhtOs_adW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bTbZ5mX6oO73GdK_cGOiQHi2qaTNf_Ux/view?usp=sharing
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Μία δπζθνιία πνπ παξαηεξήζεθε, παξά ην γεγνλφο φηη ηα θχιια εξγαζίαο απαληήζεθαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζσζηά, ήηαλ 

ε δηάθξηζε κεηαμχ παξαηαηηθνχ θαη ανξίζηνπ ζε πξνηάζεηο θαη παξαδείγκαηα απφ ηα νπνία απνπζίαδε ν ρξνληθφο 

πξνζδηνξηζκφο. Πρ. ζηελ άζθεζε φπνπ παξαηίζνληαη ηα παξαδείγκαηα: «ηαλ ν Μαξνπιέληνο ήηαλ κηθξφο έπηλε/ήπηε...», 

«Ληρνπδίηζα, ηη έθαγεο/ έηξσγεο ρζεο ην βξάδπ θαη ηψξα πνλάεη ε θνηιηά ζνπ;», ππήξμαλ αξθεηνί καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηνλ 

ηχπν «έηξσγεο» αληί ηνπ «έθαγεο». Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηα παξαδείγκαηα: «Οη Λαραλνρσξίηεο έθνςαλ/έθνβαλ ηα γιπθά», 

«Δγψ θαη ν Μαξνπιέληνο πήξακε/ παίξλακε έλα θξνπαζάλ απφ ηα πεξίπηεξν».   

ηελ δξαζηεξηφηεηα ΠΓΛ –θφκημ παξά ην γεγνλφο φηη ππήξραλ πξνηάζεηο πνπ θαηεχζπλαλ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ζε 

παξειζνληηθφ ρξφλν ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο  ν ελεζηψηαο θαη ε πξνζηαθηηθή. 

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά δχν θχιια εξγαζίαο (1), (2) φπσο ζπκπιεξψζεθαλ απφ καζήηξηα ηεο ελ ιφγσ ηάμεο.  
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―Μηα θνξΪ θη Ϋλαλ θαηξφ, νη πξντζηνξηθνέ πξφγνλνέ κνπ‖ 

―Once upon a time, my prehistoric ancestors"  

ΓεξαθΪθε Παλαγηψηα, Δθπ/θφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, Κάηνρνο MASTER ζηελ «Δηδηθή Αγσγή», Φνηηήηξηα ζην 

ΑΠKΤ: «πνπδέο ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ», Α/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ, gerakakigiota@yahoo.gr 

Gerakaki Panagiota, Teacher of Primary school,  Master holder in ―Special Education‖, Student at the Open 

University of Cyprus: "Studies in Greek Culture", Primary Education, gerakakigiota@yahoo.gr 

Πεξέιεςε:  

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα δίσξν πξφγξακκα πνπ έρεη πινπνηεζεί ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο Γξάκαο κε 24 παηδηά ηεο 

Γ΄ηάμεο ηνπ 12νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Γξάκαο, κε ηίηιν ―Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, νη πξντζηνξηθνί πξφγνλνί κνπ‖. Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία 

ζηνρεχεηνη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα ηνπ κνπζείνπ πηνζεηψληαο θαηάιιεινπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηελ ηζηνξηθή γξακκή, λα μερσξίδνπλ ηελ πξντζηνξία απφ ηελ ηζηνξία, λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, λα αζθήζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηε κλήκε θαη ηε θαληαζία ηνπο κέζα απφ δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Μέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ ζπλεξγάδνληαη νκαδηθά, αζθνχλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο, ςπραγσγνχληαη κε 

παηρλίδηα, ζρεκαηίδνπλ ζαθή εηθφλα ηνπ ρξφλνπ κε ηελ βνήζεηα ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο  (ζρνηληνχ) θαη παξάγνπλ πεγαία γξαπηφ ιφγ ν. 

πκπεξαζκαηηθά απνθηνχλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ην γλσζηηθφ, εμεηαδφκελν ηζηνξηθφ ζέκα, αιιά θαη 

αιιαγή σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο εληφο ηνπ κνπζείνπ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: κνπζείν,νκάδεο εξγαζίαο, βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθζέκαηα 

Abstract: 

The present project introduces a two-hour program, that has been actualized at the Archeological Museum of Drama with 24 pupils of the 3
rd

 

grade of the 12
th
 Primary School of Drama, entitled ‗Once upon a time, my prehistoric ancestors‘. More specifically, the project aimed to 

acquaint and familiarize the pupils with the concept of the museum by adopting proper behavior rules so that they can use the historical line 

correctly, distinguish pre-history from history, learn how to cooperate and function in the framework of a team. Moreover, pupils can 

practice their observation, memory and imagination through creative activities. They collaborate in teams through the group collaboration 

method, practice their observation, entertaine themselves with games, forme a clear picture of time with the help of historical line (rope) and 

produce written speech. As a conclusion, the pupils gaine knowledge and skills through activities concerning the historical topic under 

discussion, and they also changed their behavior inside the museum. 

Key words: museum, work groups, experiential activities, exhibits 

1. Δηζαγσγά 

Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 
δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ γλψζε θαηαθηάηαη θπξίσο κε ηελ απνκλεκφλεπζε θαη κε ηελ επαλαιεπηηθή εμάζθεζε. Αλ φκσο 
ελδηαθεξφκαζηε λα εθπαηδεχζνπκε παηδηά πνπ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν φπσο αθξηβψο είλαη θη φρη απφ απφζηαζε, ζα 
πξέπεη λα πξνσζήζνπκε βησκαηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ζα 
δεκηνπξγήζνπλ ππεχζπλνπο δεκηνπξγηθνχο πνιίηεο θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε (Γεδνχιε, 2002). 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ θαη θπξίσο γηα αλαλέσζε θη εκπινπηηζκφ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 
εηζήρζεζαλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνιιά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα κε έκθαζε ζηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη 

βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 
Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηελ επέιηθηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ (ππξνπνχινπ, Γ., Αλαζηαζάθε, 
Α., Γειεγηάλλε, Γ., Κνχηξα, Υ., & Μπνχξαο, ., 2010). 

Έλαο ζεζκφο πνπ μεθίλεζε λα εθαξκφδεη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, είλαη ην κνπζείν. Απφ ςπρξφ θαη βαξεηφ ρψξν ζπιινγήο 
αληηθεηκέλσλ, κεηαηξέπεηαη ζε έλα ελαιιαθηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Ηδηαίηεξε αμία θαη βαξχηεηα απνηειεί ε πηνζέηεζε 
βησκαηηθήο κάζεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία ζηε ζεκεξηλή επνρή, ε νπνία έρεη εηζρσξήζεη ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο 
ηνπ παηδηνχ, απνμελψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Κνπεξίλεο, 2013, ζει.71). 

Έλα ηέηνην θαηλνηφκν πξφγξακκα νξγαλψζεθε ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο Γξάκαο απφ ηελ Γ΄ηάμε ηνπ 12νπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Αθνξκή γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζηάζεθε ε δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο δελ επηζθέπηνληαη ζπρλά θάπνην κνπζείν 
θαη δελ γλσξίδνπλ ηνλ ιφγν χπαξμήο ηνπ. Σν πξφγξακκα αθνξά ηελ Ηζηνξία Γ΄Γεκνηηθνχ. Αμηνπνηήζεθαλ επξήκαηα 
δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ Ν.Γξάκαο, απφ ηνπο ρξφλνπο ηεο Πξντζηνξίαο σο ηα ειιεληζηηθά ρξφληα. 

Ζ παξαθάησ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ – παηδαγσγηθφ 
πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζεκειηψζεθε ε εξγαζία. Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο θη έρεη ηξεηο 
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ππνελφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα ζηάδηα ηεο παξέκβαζεο. ην ηξίην θνκκάηη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. ην ηέηαξην αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε ζπζρέηηζε κε ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ 
βηβιηνγξαθία θαη ηέινο ζην πέκπην δηαηππψλνληαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία. 

1. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ πιαέζην 

1.1.  Μνπζείν 

1.1.1. Οξηζκφο ηνπ Μνπζείνπ 

Σν Μνπζείν είλαη έλαο ρψξνο πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ηελ αλάδεημε 
θαιιηηερληθψλ έξγσλ. Δηπκνινγηθά πξνέξρεηαη απφ ηηο Μνχζεο, θφξεο ηνπ Γία θαη ηεο Μλεκνζχλεο, πξνζηάηεδεο ησλ 

Σερλψλ. Οη Μνχζεο ήηαλ πεγέο έκπλεπζεο γηα πλεπκαηηθή εξγαζία. Γη‘ απηφ ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ρψξνο φπνπ 
θαιιηεξγνχληαλ ηα γξάκκαηα θαη νη ηέρλεο, αθηεξσκέλνο ζηε ιαηξεία ησλ Μνπζψλ.  

1.1.2. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ κνπζείνπ 

Ο φξνο ―Μνπζείν‖ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Φισξεληία ηνλ 15ν αηψλα θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηδησηηθή ζπιινγή 
(Αιεμάηνπ Α., Βιάζηαξε Α., 2016). Βέβαηα ππάξρνπλ κειεηεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην πξψην κνπζείν ηδξχζεθε απφ ηνπο 
Πηνιεκαίνπο ζηελ Αιεμάλδξεηα ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ μαθνπζηή βηβιηνζήθε (Καζβίθε Β., 2014). 

Οη ηδησηηθέο ζπιινγέο ζπάλησλ αληηθεηκέλσλ έδηλαλ θχξνο ζε φζνπο ηα είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαη κεηαηξέπνληαλ 
ζπκβνιηθά ζε θπξίαξρνπο ηεο γλψζεο. Σνλ 17ν αηψλα παίξλεη ην κνπζείν δεκφζηα δηάζηαζε φηαλ πνιιέο ηδησηηθέο ζπιινγέο 
δσξίδνληαη ή πσινχληαη ζε παλεπηζηήκηα θαη πλεπκαηηθά ηδξχκαηα, ψζηε λα εθηεζνχλ ζην επξχ θνηλφ, κε ζθνπφ φρη κφλν λα 
δηαθπιάμνπλ δηάθνξα θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα, αιιά θπξίσο λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο. Σνλ 18ν θαη 19ν 

αηψλα, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ε εθβηνκεράληζε ηεο θνηλσλίαο, ε δεκηνπξγία λέσλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ε άλνδνο ηεο 
αζηηθήο ηάμεο θαη θνπιηνχξαο, ζπλεηέιεζαλ ζην λα πάξεη ην κνπζείν ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ζήκεξα. Καηά ηνλ 19ν 
αηψλα ηα κνπζεία γίλνληαη εζληθά, αλαδεηθλχνπλ ηελ εζληθή θιεξνλνκηά, θαιιηεξγνχλ ηελ εζληθή κλήκε θαη ηζηνξία θαη γη‘ 
απηφ ηνλ ιφγν ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα ζεσξνχληαη εζληθή θιεξνλνκηά ελψ ε ζπιινγή πξνζηαηεχεηαη. Σνλ 20ν αηψλα 
εκθαλίδνληαη λένη ηχπνη κνπζείσλ κε δηαθνξεηηθή θηινζνθία, αλαδεηθλχνληαο ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ επηζθέπηε (Αιεμάηνπ 
Α., Βιάζηαξε Α., 2016).   

1.1.3. Ζ ηζηνξία ηνπ κνπζεηαθνχ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα ε ίδξπζε ησλ κνπζείσλ ζπλδέζεθε κε ην αξραηνειιεληθφ παξειζφλ, σο πξνζπάζεηα απφδεημεο ηεο ηζηνξηθήο 
ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ, ελψ ζηε ζχγρξνλε επνρή ηα κνπζεία απέθηεζαλ έλαλ πην ελεξγεηηθφ θνηλσληθφ ξφιν παξέρνληαο 
πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ηνπ κνπζείνπ ή ηεο έθζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ιεηηνπξγψληαο σο ρψξνο κάζεζεο  (Αιεμάηνπ 

Α., Βιάζηαξε Α., 2016).  

Σα πξψηα κνπζεία θηινμελνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο απνζήθεο ζε κηα πξνζπάζεηα δηαθχιαμεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ 
αξραηνηήησλ πνπ εθιακβάλεηαη σο εζηθή ππνρξέσζε πέξα απφ πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα. Αξγφηεξα πηζεηείηαη ε δηάρπζε ηεο 
αξραηνινγηθήο γλψζεο θαη ηνπ αηζζεηηθνχ θξηηεξίνπ, θαη απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ θνπλσλία. ε κηα πξνζπάζεηα 
απφδεημεο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, ηδξχνληαη ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ κνπζείν, ελψ ζηελ κεηαπνιεκηθή 
πεξίνδν ε ίδξπζε ησλ λέσλ κνπζείσλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα πιαίζηα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηα κνπζεία επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάδεημε ηεο παξάδνζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ηδξχνληαη 
ηζηνξηθά, λαπηηθά θαη κνπζεία λεφηεξεο ηέρλεο. Αξγφηεξα ηα κνπζεία εθζπγρξνλίδνληαη, αλαπηχζζνληαη κε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία, πηνζεηψληαη λέεο κνπζεηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, θαζηεξψλεηαη κνπζεηαθή θξαηηθή πνιηηηθή ψζπνπ, θζάλνληαο 
ζηα ζεκεξηλά ρξφληα, επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ επηκνξθσηηθφ θαη ςπραγσγηθφ ξφιν ηνπο (Καζβίθε Β., 2014).   

1.2 Δθπαίδεπζε  

1.2.1 χγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ζεσξήζεηο 

Ζ Παηδαγσγηθή έρεη σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ηεο δηακφξθσζεο, ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ή ηεο αιιαγήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ ζηελ παηδηθή θη εθεβηθή ειηθία, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο αγσγήο. Βέβαηα, ζπλππνινγίδνληαη θαη νη 
επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο (Καζβίθε Β., 2014).   

χγρξνλε παηδαγσγηθή ηάζε απνηειεί ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή ε νπνία ζπλεμεηάδεη ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο επηδξάζεηο θαηά 
ηελ κειέηε  θαη αλάιπζε ηεο παηδαγσγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, ε κάζεζε εθιακβάλεηαη σο αηνκηθή θαη ζπιινγηθή 
αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θαη 
παξέκβαζεο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ νη καζεηέο. Ζ δηδαζθαιία ζεσξείηαη ζπιινγηθή ππφζεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 
θαη καζεηψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ αλάιπζε, θαηαλφεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο Κξηηηθήο Δπηθνηλσληαθήο Γηδαθηηθήο ζεσξείηαη επηθνηλσληαθφο 
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θαη καζεηνθεληξηθφο, δειαδή νη καζεηέο νδεγνχληαη ζηε γλψζε κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή θαη ζπλαπφθαζε γηα ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Καζβίθε Β., 2014).   

Ζ δηδαθηηθή πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δξάζε θαη πξνσζεί ηελ ππεπζπλφηεηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηδαθηηθή 
δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο) είλαη ε Γηδαθηηθή ηνπ Δλεξγνχ Τπνθεηκέλνπ. Κχξηνο άμνλάο ηεο ε ζπλδεκηνπξγία, ε 
ηθαλνπνίεζε, ε δηαζθέδαζε θαη ε ραξά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε κεηάβαζεο ζηελ ελαιιαθηηθή ζεσξία ηεο Γηδαθηηθήο ηνπ 
Δλεξγνχ Τπνθεηκέλνπ είλαη ε αιιαγή ζηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 
αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζηε δηαηψληζε ηεο θαηεζηεκέλεο ηάμεο    (Καζβίθε Β., 2014).   

1.2.2 Δπηζηεκνληθέο δηαζπλδέζεηο κνπζείνπ θη εθπαίδεπζεο 

Σν ζρνιείν απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ζπλδηακνξθψλνληαο ελαιιαθηηθέο πεγέο γλψζεο θαη 
ζχλδεζεο κε ηελ θνηλσλία. Απνηειεί ελαιιαθηηθφ πεδίν κάζεζεο ρσξίο φκσο ηελ κεηαηξνπή ηνπ κνπζείνπ ζε ζρνιείν, αιιά 
νχηε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ σο ζπκπιεξσκαηηθφ επνπηηθφ κέζν. Ζ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή ζπλαληάηαη κε ηα ζεσξεηηθά 

ζρήκαηα ηεο ζχγρξνλεο κνπζεηνινγίαο θαη δχλαηαη λα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο (Καζβίθε Β., 
2014).   

Ζ IFOCOM30 αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, «ε κνπζεηνινγήα κε ηελ επξεήα έλλνηα , αζρνιείηαη ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ 
επίπεδν κε δεηήκαηα πξνζηαζίαο , εξκελείαο θαη επηθνηλσλίαο ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο , θαζψο θαη κε ην 
θνηλσληθφ π ιαίζην κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ζρέζε αλζξψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ . Ζ 
κνπζεηνινγία εμεηάδεη ην γηαηί , πψο θαη πφηε ηα αληηθείκελα απνρσξίδνληαη απφ ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη 
δηαηεξνχληαη κε βάζε αμίεο (αηζζεηηθέο, επεηεηαθέο, ζπκβνιηθέο, θιπ) πνπ ηνπο έρνπλ απνδνζεή . Παξφιν πνπ ε 
κνπζεηνινγηθή έξεπλα ππεξβαίλεη ηα θπζηθά φξηα ηνπ κνπζείνπ , ε κνπζεηνινγήα κειεηά θαηά θπ́ξην ιν́γν ηε ιεηηνπξγήα ηνπ 

κνπζείνπ, ηηο δξαζηεξην́ηεηέο ηνπ θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ σο απνζέηε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο» (Καζβίθε Β., 2014).    

Ζ κνπζεηνπαηδαγσγηθή «έρεη ζαλ ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο επηζηεκνληθνχ πιαηζίνπ αξρψλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ κε βάζε 
ην νπνήν κπνξεή λα ζρεδηάδεηαη θαη λα αζθεήηαη γν́ληκε θαη θξηηηθέ εθπαηδεπηηθέ πνιηηηθέ ζε κνπζεήα αιιά θαη ζην επξπ́ηεξν 
πνιηηηζκηθφ θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ πξνο φθεινο φιεο ηεο θνηλσλίαο , φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηδηαίηεξα 
ησλ λέσλ» (Νάθνπ 2001, 178).  

Γεδνκέλνπ φηη ην κνπζείν είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε , αξθεί λα ππάξμεη ν απαξαίηεηνο 
ζρεδηαζκφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ θαη ε βνχιεζε γηα αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ θαη κέζσ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είηε απηά ζρεδηάδνληαη απφ κνπζεηνπαηδαγσγνχο είηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επηδηψθεηαη ε 
εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην κνπζείν σο ζεζκφ θαη σο ζπγθεθξηκέλν ρψξν κε ηα αληηθείκελά ηνπ , ε ςπραγσγήα , ε 

ελεξγεηηθή κάζεζε, ε επαλάιεςε ηεο επήζθεςεο θαη ε αιιαγέ ζηάζεο απέλαληη ζηα κλεκεήα ηνπ θνηλσληθνπ́ θαη θπζηθνπ́ 
πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηνλ MacBeath ε επηηπρήα ησλ ζρνιεήσλ κπνξεή λα εθηηκεζεή κε βάζε ηελ πνην́ηεηα ησλ 
εκπεηξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο , ηελ ηθαλν́ηεη ά ηνπο λα παξέρνπλ ππνζηήξημε θη επθαηξίεο αλάπηπμεο 
(Παπαδάθε, 2015). 

Γηα ηα παηδηά, ε πεξηδηάβαζε ζην κνπζείν κπνξεί λα ηα βνεζήζεη λα αλαθαιχςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα εθθξάζνπλ ηηο 
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, λα θηλεζνχλ κε εκπηζηνζχλε ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 
ρψξνπο θαη ελ ηέιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε πξνζθέξνληαο 
ηαπηφρξνλα, θπζηθή θαη πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηάμεο (Καινθνξίδεο, 2015). 

1.2.3 Ζ ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη κνπζείνπ ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηε Νάθνπ (2001), ην 1983 ηδξχζεθε ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο ΗCOM πνπ επεξέαζε ηελ εμέιημε ηεο 

κνπζεηνπαηδαγσγηθήο. Ζ κνπζεηαθή εθπαίδεπζε εκπιέθεηαη  κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο θεληξηθφο 
θνξέαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζπληνληζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, έρνληαο σο ζηφρν ηελ δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο καο 
θιεξνλνκηάο. Ζ ICOM Διιάδαο κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα πνπ έρνπλ 
σο θεληξηθφ ζέκα ηε ζρέζε ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ (Εαράξε Β., Κακπάλε Υ., Λατβεξά Σ., Οηθνλφκνπ Η., 2016). 

 

1.3 Μάζεζε 

Ζ κάζεζε απνηειεί ηνλ θχξην ζηφρν θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηδαζθαιίαο 
(ζπκβαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο έσο ηηο πην ζχγρξνλεο κνξθέο). Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο κάζεζεο εμαηηίαο ηεο πνηθηιίαο 
ησλ νξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ κάζεζε. Άιινη αλαθέξνληαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη θάπνηνο γηα λα κάζεη, άιινη ζηα 

                                                             
30

IFOCOM, εεπηηξνπή ηνπ ICOM γηαηεκνπζεηνινγί α. Βιέπεζρεηηθά ζηνhttp://icom.museum/the- committees/international-

committees/international-committee/international-committee-for-museology/  
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απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, άιινη επηθεληξψλνληαη ζηελ ςπρνβηνινγηθή ιεηηνπξγία θαη άιινη αλαθέξνληαη ζε 

κεραληθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ εξεζηζκάησλ θαη αληηδξάζεσλ (Αγγειίδεο Ν., Δπζπκηφπνπινο Α., Ληνχηα Υ., Μαζνχξνπ Β.). 

1.3.1 Θεσξίεο κάζεζεο 

Οη ζεσξίεο κάζεζεο θαζψο θαη νη κέζνδνη πνπ ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη πνιππιεζείο. Οη πιένλ 
γλσζηέο είλαη νη ―Θεσξίεο πκπεξηθνξάο‖ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλακεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη ―Γλσζηηθέο ζεσξίεο‖ ζηηο νπνίεο ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζε φια ηα ζηάδηα θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο ηνλ έρεη 
ν καζεηήο, ν νπνίνο αλαπηχζζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη νδεγείηαη ζηαδηαθά ζηελ θαηάθηεζή ηεο θαη νη ―Θεσξίεο 
Οηθνδφκεζεο ηεο Γλψζεο‖ ζηηο νπνίεο ε κάζεζε επηηειείηαη κε εζσηεξηθή δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο λνεκάησλ ζε ήδε 
ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη ζεσξείηαη σο δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο   (Απνζηνινπνχινπ Γ., 2012).  

Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δνκήο ηεο δηδαζθαιίαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηιέμακε λα εξγαζηνχκε έρνληαο σο γλψκνλα 
ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner.   

Θεσξίεο φπσο απηή ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο θαη ηα πνηθίια καζεζηαθά ζηπι κέζα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζπλδξάκνπλ 
ζηελ ζηήξημε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή, απνθεχγνληαο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο 
καζεηέο (Υεξά, Α. 2016). 

1.3.2. Κνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο 

χκθσλα κε ηνλ θνηλσληθν́ επνηθνδνκεηηζκν́ (Vygotsky, 1981) ή αιιηψο θνληζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία κάζεζεο, ζε αληήζεζε 
κε ηηο παιαην́ηεξεο, ζεηηθηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε γλψζε ζαλ κηα εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ 
καζεηεπφκελν σο θελφ δνρείν πξνο πιήξσζε , αληηιακβάλεηαη ηε γλσ́ζε ζαλ κηα ζπ́λζεηε δηαδηθαζήα αιιειεπήδξαζεο 
αλάκεζα ζηνλ καζεηεπφκελν θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηε κάζεζε σο δηαδηθαζία επηινγήο θαη νξγάλσζεο ζπλαθψλ 
δεδνκέλσλ, πνπ πξνέξρνληαη απν́ ηελ πνιηηηζκηθέ εκπεηξήα . Κχξηα ζέζε η νπ θνλζηξνπθηηβηζκνπ́ εήλαη ν́ηη , ε γλσ́ζε δελ 
παξέρεηαη αιιά νηθνδνκείηαη απφ ην άηνκν κέζα ζε ζπλζήθεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Καλάξε, 2008).  

1.3.3. Σα 9 είδε Ννεκνζχλεο θαηά Gardner 

 Σε ζεσξήα ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνπ́ πνπ επεξεάδεη ηδηαήηεξα θαη ηνλ ρσ́ξν ησλ κνπζεήσλ , ηελ ζπκπιεξψλεη ε ζεσξήα ηεο 

πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (1983), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο /επθπτ́εο 
γηα λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν (γισζζηθή, ινγηθνκαζεκαηηθή, κνπζηθή, νπηηθή-ρσξηθή, θηλαηζζεηηθή, δηαπξνζσπηθή, 
ελδνπξνζσπηθή, θπζηνγλσζηηθή θαη ππαξμηαθή). Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα 
δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζχλεο θη επηπιένλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη θη απηφ ππφςελ γηα ηελ ηειηθή απνηίκεζε ηεο κάζεζεο 
(Βαξνπμή, 2004). 

1.3.4. χλδεζε ησλ δχν ζεσξηψλ κε ην κνπζείν 

Ζ ελεξγεηηθέ ζπκκεηνρέ ζηε δηαδηθαζήα ηεο κάζεζεο , ε θνηλσληθέ αιιειεπήδξαζε , ε εκπινθέ ζε δξαζηεξην́ηεηεο πνπ 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλν λφεκα γηα ηα άηνκα θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο , ε δεκηνπξγήα 
θηλήηξσλ, ε αλάζεζε νκαδηθσ́λ εξγαζησ́λ, ε ζπδέηεζε θαη νη εξσηέζεηο γηα ηε δηεξεπ́λεζε ηεο πξνπ̈πάξρνπζαο γλσ́ζεο θαη 
ηνλ εληνπηζκν́ ηπρφλ παξαλνήζεσλ ή εζθαικέλσλ ηδεψλ θαη ε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, είλαη κεξηθέο απφ 

ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ζεσξησ́λ απησ́λ, πνπ ζηνρεπ́νπλ ζηελ θαηαλν́εζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθέο ζθέςεο θαη ν́ρη ζηελ 
απνκλεκφλεπζε θαη ηε ζπζζσ́ξεπζε πιεξνθνξησ́λ (Καλάξε, 2008). 

Άξα πξσηαξρηθν́ο ζην́ρνο θάζε κνπζεηνπαηδαγσγηθνπ́ ζρεδηαζκνπ́ δελ εήλαη ε κεηάδνζε γλσ́ζεσλ , αιιά ε απφθηεζε 
εκπεηξηψλ. Οη επηινγέο πνπ αθνξνπ́λ ηα πεξηερν́κελα θαη ηηο δηαδηθαζήεο πξνζέγγηζεο ζηνρεπ́ νπλ ζηελ πξνσ́ζεζε ηεο 
ελεξγεηηθήο ζηάζεο ησλ επηζθεπηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηελ παξνρέ δπλαηνηέησλ βησκαηηθέο πξνζέγγηζεο 
ησλ κνπζεηαθσ́λ αληηθεηκέλσλ κε ηε ζπκκεηνρέ ησλ αηζζέζεσλ θαη ζηε δηεπθν́ιπλζε ηεο επηθνηλσλήαο κε ηνπο  εκςπρσηέο 
θαη ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο . Οη δξαζηεξην́ηεηεο δελ πξέπεη λα αθνξνπ́λ κν́λν ηνλ γλσζηηθν́ ηνκέα , αιιά λα εκπιέθνπλ 
ζπλνιηθά ην άηνκν θαη λα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ . Αθφκε, επεηδή ην κνπζείν είλαη έλαο ρ ψξνο 

κε ηππηθέο κάζεζεο , νη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζήεο δελ πξέπεη λα πξνζαλαηνιήδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθέο 
εθπαίδεπζεο, αιιά λα ζηνρεχνπλ ζηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ ςπραγσγία θαη ηελ απφθηεζε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 
(Παπαδάθε, 2015). 

 

2. Πεξηγξαθά ηεο παξΫκβαζεο 

Σν πξφγξακκα έρεη ηίηιν: ―Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, νη πξντζηνξηθνί πξφγνλνί κνπ‖ θη απεπζχλεηαη ζε παηδηά Γ΄Γεκνηηθνχ. 
Τινπνηείηαη ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν Γξάκαο. Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο 
κε ηελ έλλνηα ηνπ κνπζείνπ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν ηφπνο πνπ θαηάγνληαη, θαηνηθείηαη απφ πνιχ παιηά θαη νη 
ζεκεξηλνί άλζξσπνη είκαζηε ε ζπλέρεηα, λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηελ ηζηνξηθή γξακκή, λα μερσξίδνπλ ηελ πξντζηνξία απφ 
ηελ ηζηνξία, λα αζθήζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο, ηε κλήκε θαη ηε θαληαζία ηνπο κέζα απφ δεκηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, λα θάλνπλ ππνζέζεηο, ζπγθξίζεηο, εθηηκήζεηο έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ 
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θείκελα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, λα 

θνηλσληθνπνηεζνχλ, λα εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ.  

2.1.Πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ επίζθεςε - πξνπαξαζθεπή: 

Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο επίζθεςήο καο είλαη θαιά λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ 
ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν, έηζη ψζηε λα πξεηνηκαζηνχκε ρσξίο πίεζε.  

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ή λα εκπινπηηζηνχλ κε 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη πιηθφ. Πξνβάιινπκε βίληεν  ―Δπίζθεςε ζην κνπζείν Αθξφπνιεο‖(2.08΄) θαη ζπδεηάκε κε ηα παηδηά 
γη‘ απηφ πνπ είδακε, φπσο αθξηβψο ζα θάλακε αλ είρακε δηαβάζεη έλα θείκελν. Γίλεηαη δειαδή ε επεμεξγαζία ηεο ηαηλίαο 
πνπ παξαθνινπζήζακε. ηε ζπλέρεηα, θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή, επεμεξγαδφκαζηε ην θείκελν  ―Σν Μνπζείν ηεο 
δσγξαθηθήο‖ απφ ην βηβιίν ―Ο κηθξφο Νηθφιαο δηαζθεδάδεη‖. Αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο. ηφρνο καο 
είλαη λα δνζεί ε αθνξκή λα ηνληζηεί ε αμία ηνπ Μνπζείνπ, ην ελδηαθέξνλ καο γηα φ,ηη ππάξρεη εθεί, ε ππεπζπλφηεηα θαη ν 

ζεβαζκφο ζην ρψξν, γηαηί απνηειεί πλεπκαηηθή πεξηνπζία φισλ καο. Με αθνξκή ην θείκελν πνπ επεμεξγαζηήθακε, 
δεκηνπξγνχκε έλαλ ―θψδηθα ζπκπεξηθνξάο‖. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ θηλνχκαζηε 
κέζα ζην κνπζείν, έηζη ψζηε θαη λα κελ πξνθαιέζνπλ θάπνηα δεκηά, αιιά θαη καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηπρφλ άιινπο 
επηζθέπηεο πνπ ζα ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν. Μπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην κνπζείν ζε 
ραξηφλη θαη λα ην ηνπνζεηήζνπκε ζε εκθαλέο ζεκείν, έηζη ψζηε λα έρνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηα παηδηά, νπηηθή επαθή γηα 
αλαηξνθνδφηεζε. 

Οξίδνπκε ηελ έλλνηα ηνπ κνπζείνπ. Οη καζεηέο εξεπλνχλ ζηα ιεμηθά ή ζην δηαδίθηπν, ζε θπιιάδηα κνπζείσλ πνπ έρνπκε 
εθνδηαζηεί θιπ. Γεκηνπξγνχκε ―αξάρλε‖, κε ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο. 

Καηαγξάθνπκε νκαδηθά ζηνλ πίλαθα ιέμεηο πνπ λα πξνέξρνληαη απφ ηε ιέμε ―κνπζείν‖ κε ηελ ηερληθή ηεο ηδενζχειιαο. 
Πξνβαίλνπκε ζε γισζζηθά παηρλίδηα κε ηελ επεμεξγαζία ηεο ιέμεο ―κνπζείν‖, βξίζθνληαο ζρεηηθέο παξεκθεξείο ιέμεηο ή 
εθθξάζεηο, παξάγσγα θαη ζχλζεηεο ιέμεηο. Παξνηξχλνπκε ηα παηδηά λα θέξνπλ θσηνγξαθίεο ησλ γνληψλ ηνπο φηαλ ήηαλ 
παηδηά θαη δηθέο ηνπο, κε ζθνπφ λα κπνξέζνπκε λα πξνβνχκε ζε ζχγθξηζε ησλ δχν επνρψλ θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ 
δηαθνξά ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Οξγαλψλνπκε ζπιινγέο απφ θσηνγξαθίεο, θάξηεο, εηθφλεο, ηξαγνχδηα θ.ά. κε ζθνπφ λα ηα 
εθζέζνπκε ζην ζρνιείν θαη λα εμνηθεησζνχκε κε ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγήο. πιιέγνπκε θσηνγξαθίεο κε εθζέκαηα απφ ην 
αξραηνινγηθφ κνπζείν Γξάκαο πνπ ζα επηζθεθηνχκε, έηζη ψζηε λα ζρεκαηίζνπκε κία εηθφλα γηα ηα εθζέκαηα πνπ ζα 
αληηθξχζνπκε ζην κνπζείν απφ ηελ αίζνπζα κε πξντζηνξηθά αληηθείκελα, δειαδή πξηλ ηε ρξήζε ηεο γξαθήο (ΔΗΚΟΝΔ 1, 

2 & 4) θαη θσηνγξαθίεο απφ ην δηάζηεκαηεο ηζηνξίαο φηαλ πιένλ είρε αλαθαιπθζεί ε γξαθή (ΔΗΚΟΝΑ 3). Σέινο, αθνχκε 

απφ ην CD ην κνπζηθφ έξγν «Δδψ Ληιηπνχπνιε» ην ηξαγνχδη «Μεο ζην Μνπζείν» πνπ εξκελεχεη ν πχξνο αθάο. 
ρνιηάδνπκε ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη καζαίλνπκε λα ην ηξαγνπδάκε. Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, 
κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ψξα ηνπ Γισζζηθνχ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο.  

2.2.Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο – Δθαξκνγή, έιεγρνο, αλαηξνθνδφηεζε: 

Ζ κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ζην Μνπζείν είλαη εχθνιε, θαζψο ην κνπζείν απέρεη πεξίπνπ 1 ρικ. απφ ην ζρνιείν (ΔΗΚΟΝΑ 5). 
ην κνπζείν επηζθεπηφκαζηε ηελ αίζνπζα κε επξήκαηα απφ ζέζεηο πξντζηνξηθψλ, θιαζηθψλ, ειιεληζηηθψλ θαη ξσκατθψλ 
ρξφλσλ ηεο πφιεο θαη ηνπ λνκνχ Γξάκαο. 

Ζ επίζθεςε δηαξθεί δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο δεκηνπξγήζακε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ παηδηψλ. ην 
κνπζείν ηηο νκάδεο ηηο κεηαηξέπνπκε ζε δχν (θνηλνχ ζέκαηνο) ησλ δψδεθα, πξνθεηκέλνπ λα παίμνπκε κεηά ην ηέινο ηεο 
πεξηήγεζεο, ην παηρλίδη κε ηηο θαξηέιεο. Σα παηδηά μελαγνχληαη ζηελ αίζνπζα πνπ καο ελδηαθέξεη. Γίλνπκε ηνλ απαξαίηεην 

ρξφλν λα εμνηθεησζνχλ κε ηα εθζέκαηα θαη λα ηα πεξηεξγαζηνχλ. ηεθφκαζηε ζε εθζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ 
θαη ηα ζρνιηάδνπκε φινη καδί. Φξνληίδνπκε ηα παηδηά λα αθνχλ θαη λα βιέπνπλ θαιά. Απεπζχλνπκε εξσηήζεηο γχξσ απφ ηα 
αληηθείκελα πνπ βιέπνπκε. Δζηηάδνπκε ζηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζχγρξνλεο 
επνρήο. Γηθαηνινγνχλ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ. Δλζαξξχλνπκε λα θάλνπλ θη απηά εξσηήζεηο. Δπηδηψθνπκε νη καζεηέο λα 
θαηαλνήζνπλ φηη ν θφζκνο ζηνλ νπνίν δνχκε είλαη απνηέιεζκα κηαο εμειηθηηθήο πνξείαο, κε ππνθείκελα δξάζεο ηνπο 
αλζξψπνπο.  

Μεηά ην ηέινο ηεο πεξηήγεζεο, καδεπφκαζηε φινη ζε έλαλ αλνηρηφ ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη αθεγνχκαζηε ηνλ κχζν κε ηελ 
γέλλεζε ηνπ Γηνλχζνπ ή ηελ ηζηνξία ηνπ Μ.Αιεμάλδξνπ. ηε ζπλέρεηα παίδνπκε ην παηρλίδη πνπ ζρεδηάζακε: 

Σνπνζεηνχληαη νη νκάδεο εθαηέξσζελ ηνπ ζρνηληνχ πνπ θέξακε καδί καο θαη πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε σο ηζηνξηθή γξακκή. 
Γίλεηαη κία θαξηέια ζε θάζε νκάδα φπνπ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν πνπ βξέζεθε ην έθζεκα, ηε ρξνλνινγία πνπ 
θαηαζθεπάζηεθε θαη ηελ νλνκαζία ηνπ. ην πίζσ κέξνο ππάξρεη κία θσηνγξαθία ηνπ. Σα παηδηά ηεο θάζε νκάδαο θαινχληαη 
λα βξνπλ ζε πνην κέξνο ηεο αίζνπζαο εθηίζεηαη θαη λα ην απνδψζνπλ κε φπνηνλ ηξφπν επηζπκνχλ (εμσηεξηθή πεξηγξαθή, 
δξακαηνπνίεζε, αλαπαξάζηαζε). Αθνχ βξεζεί ην θάζε έθζεκα, ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηελ ηζηνξηθή γξακκή ε αλάινγε 
θαξηέια, έρνληαο ζαλ αξρή ηελ θαξηέια κε ηε ―Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ: 0‖. Σνπνζεηνχληαη θαξηέιεο π.Υ. θαη κ.Υ. Μεηξάκε 
πνηα νκάδα βξήθε ηα πεξηζζφηεξα ζσζηά θαη ηα ηνπνζέηεζε εθεί πνπ έπξεπε (ΔΗΚΟΝΔ 6,7,8). 

Αθνχ παίμακε θαη δηαζθεδάζακε, παίξλνπκε ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο. 
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2.3 Μεηά ηελ επίζθεςε – Αμηνιφγεζε  

Δπηζηξέθνληαο ζην ζρνιείν, θξνληίδνπκε ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα ζπληάμνπκε φιε ε ηάμε καδί κία 
επραξηζηήξηα επηζηνιή πξνο ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Μνπζείνπ, ζηελ νπνία θαηαγξάθνπλ εληππψζεηο, παξαηεξήζεηο θη 

επηζπκίεο ηνπο θαη ηελ παξαδίδνπκε ζην κνπζείν (παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ). πκπιεξψλνπκε έλα θχιιν αμηνιφγεζεο κε 
ζέκα ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Γεκηνπξγνχκε ―Γσληά κνπζείνπ‖ ζηελ ηάμε, κε αληηθείκελα απφ πειφ πνπ ηα 
θαηαζθεπάδνπλ ηα ίδηα. Δλαιιαθηηθά, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ κία αθίζα κε ζθνπφ λα πείζνπλ θη άιια παηδηά λα 
επηζθεθηνχλ ην Μνπζείν ή δεκηνπξγνχκε θνιιάδ κε θείκελα θαη δσγξαθηέο απφ ηελ επίζθεςή καο ζην κνπζείν. 

3. ΑπνηειΫζκαηα 

Καηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ αθνινπζήζεθε ε ζπκκεηνρηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ε νπνία είλαη καζεηνθεληξηθή. 
χκθσλα κε απηήλ, δάζθαινο θαη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη, ρσξίο λα ηεξεζεί κία απζηεξά νξγαλσκέλε δηδαζθαιία κε 
πξνθαζνξηζκέλε πνξεία θαη ξπζκφ. χκθσλα κε ηελ κέζνδν, πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο θαη απμάλεηαη ε 
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξησλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο επίδίδνληαη ζηελ έξεπλα 
πεγψλ κέζα ζηελ ηάμε, ζηνλ ειεχζεξν δηάινγν, ζηεξηδφκελνη ζηηο δπλάκεηο ηνπο ή ζπλεξγαδφκελνη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 
θαη κε ηνλ δάζθαιν. Ζ δηδαζθαιία εζηηάδεη φρη κφλν ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ καζεηή 
κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αγσγήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ δνκή, ην γεληθφ πιάλν ηεο δηδαζθαιίαο, 

ζρεκαηίδεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηελ επίζθεςε (πξνπαξαζθεπή), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο (εθαξκνγή ηεο λέαο 
γλψζεο, έιεγρνο, αλαηξνθνδφηεζε) θαη κεηά ηελ επίζθεςε (αμηνιφγεζε). 

4. πδάηεζε – πκπεξΪζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, ην κνπζεηνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε βήκα βήκα. Οη καζεηέο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ηελ 
βησκαηηθή δηδαζθαιία, εζηηάδνληαο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ραξά πνπ βίσζαλ κε ηηο 
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο δελ έλησζαλ άγρνο, αλία ή πίεζε, αιιά ηνπο δεκηνπξγήζεθε ε 
εληχπσζε φηη φια ήηαλ κέξνο ηνπ παηρληδηνχ δηφηη ε κάζεζε ήηαλ επράξηζηε θαη δειεαζηηθή. 

5. ΠξνηΪζεηο 

Γηα ηελ κέγηζηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα κπνξνχζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 
θνιιάδ θαηά νκάδεο, ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη θάπνηα εθζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα ή λα θάλνπκε 
αλαπαξάζηαζε θάπνηαο ζθελήο πνπ παξαηεξήζακε πάλσ ζε θάπνην αγγείν. Μεηά ηελ επίζθεςε, ζα βνεζνχζε πνιχ κία 
δξακαηνπνίεζε θάπνηαο αξραίαο ηζηνξίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαηαζθεπήο ησλ εθζεκάησλ ηνπ 
κνπζείνπ, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζε θάπνηα άιιε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε θάπνην 
κνπζείν, ζα κπνξνχζαλ ζπζηεκαηηθά λα εληάζζνληαη θαη λα πινπνηνχληαη ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ θάζε ηάμεο. 
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Πεξηβαιινληηθά Δθπαέδεπζε κΫζσ ηεο ΣΫρλεο. Μηα δεκηνπξγηθά 

δηδαθηηθά πξνζΫγγηζε 

Environmental Education through art. A creative teaching approach 
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Koutsoukos Marios, As.Professor School of Pedagogical and Technological Education ASPAITE-As.Professor 

Secondary Education 

Fragoulis Iosif, Professor School of Pedagogical and Technological Education ASPAITE-Hellenic Open University 

Abstract: 

The teaching approach presented in this article focuses on the use of art works in environmental education. More specifically, 
two art works were used in the teaching of environmental issues in a secondary education class, in order to transform 
teaching into a more interesting and innovative procedure. Students were asked to observe carefully the two art works and 

focus on their characteristics, analyzing at the same time their deeper meanings. Later, students were asked to find a relevant 
art work, connecting environmental education and art. 

Keywords: art works, creative teaching, environmental education 

Πεξέιεςε: 

H εηζήγεζε απηή παξνπζηάδεη κηα θαηλνηφκν θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαθηηθή ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα , 

ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο Δζπεξηλνχ Λπθείνπ, επηρεηξήζεθε ε ρξήζε 

έξγσλ ηέρλεο, πξνθεηκέλνπ ε δηδαζθαιία λα θαηαζηεί πην παξαζηαηηθή θαη πην ελδηαθέξνπζα. Οη εθπαηδεπφκελνη αληαπνθξίζεθαλ κε δήιν 

θαη κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαη κέζα απφ ηελ ελδειερή παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ηξηψλ έξγσλ ηέρλεο, εμήγαγαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, 

δηεπξχλνληαο παξάιιεια ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:έξγα ηέρλεο, δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

Α. Δηζαγσγά  

Ο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε ρξήζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία έρνπλ 
αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε επίπεδν ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φζν θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ 

(Φξαγθνχιεο,2016). Ζ ρξήζε εηθαζηηθψλ έξγσλ ζηε δηδαθηηθή απνηειεί κηα θαηλνηφκν θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε, ε 
νπνία θαζίζηαηαη πιένλ νινέλα θαη πην δεκνθηιήο δηεζλψο (Burnham & Kai-Kee, 2011). χκθσλα κε έξεπλεο (Barnes, 
2015; Kleiner, 2015), εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ πσο ε ρξήζε έξγσλ ηέρλεο κπνξεί λα αλαβαζκίζεη κηα 
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα ζπλδξάκεη ζηε πιεξέζηεξε επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρεη νξηνζεηήζεη ν 
εθπαηδεπηηθφο.  

Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο έξγα ηέρλεο, ν εθπαηδεπηηθφο μεθεχγεη απφ ηηο ηεηξηκκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελεξγνπνηεί 
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο έηζη ψζηε λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Phillips & Fragoulis, 2012; Μπνχληα & 
Φξαγθνχιεο, 2017). Με ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο, νη εθπαηδεπφκελνη αθελφο εμνηθεηψλνληαη αξρηθά κε ηε ηέρλε θαη 

αθεηέξνπ καζαίλνπλ λα δηεξεπλνχλ ηηο πηπρέο ελφο ζέκαηνο, κέζα απφ ηελ ελδειερή παξαηήξεζε θαη αλάιπζε έξγσλ ηέρλεο. 
Δηδηθφηεξα, ε ελδειερήο παξαηήξεζε θαη ε πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ έξγσλ ηέρλεο, αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο αλαιπηηθήο 
ζθέςεο, θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξαγκάησλ (Efland, 2002).  

Παξάιιεια, ε αηζζεηηθή εκπεηξία ηεο παξαηήξεζεο θαη κειέηεο έξγσλ ηέρλεο πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε 
δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη ζχκβνια ηα νπνία δε ζρεηίδνληαη κφλν κε ηε γισζζηθή θαη καζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη λα 
εθθξάδνπλ λνήκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Kokkos, 2011; Φξαγθνχιεο, 2015). Με απηή ηελ έλλνηα, ε 
αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία βνεζά ζηελ πνιχπιεπξε ελδπλάκσζε ηεο λνεκνζχλεο ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ θαη ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο(Lawrence, 2008). 
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Ζ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε θαη ζηε 

δηδαθηηθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ (Koutsoukos, & Fragoulis, 2017). Καηά θαηξνχο έρνπλ θηινηερλεζεί αξθεηά έξγα 
ηέρλεο, ε ζεκαηνινγία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, έξγα ηα νπνία κπνξνχλ 
λα απνηειέζνπλ εμαηξεηηθά δηδαθηηθά εξγαιεία ζηελ επεμήγεζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. 

Γηδαθηηθά ΠξνζΫγγηζε  

Ζ κειέηε απηή παξνπζηάδεη ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε δπν έξγσλ ηέρλεο ζηε δηδαζθαιία ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, ζε ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε εθαξκφζηεθε 
ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία» ηεο Β  ́ Σάμεο Δζπεξηλνχ Λπθείνπ ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηεο αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ θαη ηεο ζπλεηήο δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ. Έηζη, ζηε 

δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην δεκηνχξγεκα πεξηβαιινληηθήο ηέρλεο «θνπιήθη ηεο 
άκκνπ» ηνπ Ηηαιφ-Φηλιαλδνχ Μάξθν Καδαγθξάληε (Πίλαθαο 1), θαζψο θαη ην γιππηφ «Σν δάθξπ ηεο γεο» ηεο Ακεξηθαλίδαο 
Μάξηα Σνκά (Πίλαθαο 1).  

Αλαιπηηθφηεξα, ην έξγν ηέρλεο ηνπ Καδαγθξάληε «θνπιήθη ηεο άκκνπ» θηινηερλήζεθε ην 2012 ζηνπο ακκφινθνπο ηεο 
παξαιίαο Wenduine ζην Βέιγην. Έρεη κήθνο 45 κέηξα, κέγηζην πιάηνο 9 κέηξα θαη κέγηζην χςνο 10 κέηξα θαη είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ θιαδηά, απνμεξακέλα θχιια θαη θινηφ ηηηάο, αξηζηνηερληθά πιεγκέλα κεηαμχ ηνπο. Παξαηεξψληαο 
θάπνηνο ην έξγν απφ καθξηά, θαληάδεη σο έλα ζθνπιήθη πνπ βγαίλεη απφ ηελ άκκν (emerging out of the ground) (Δηθφλα 1). 
Δξρφκελνο ζε θνληηλή απφζηαζε, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα αγγίμεη ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ έξγνπ θαη επίζεο κπνξεί ζε 
κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κε ην έξγν λα εηζέιζεη ζην εζσηεξηθφ πεξπαηψληαο κέζα ηνπ, ελψ ν ρψξνο πξνζθέξεηαη 

εθηφο απφ βφιηεο θαη γηα πηθλίθ (Δηθφλα 2). χκθσλα κε ηνλ θαιιηηέρλε, ην «ζθνπιήθη ηεο άκκνπ» απνηειεί κηα θαηαζθεπή 
απφ εμ νινθιήξνπ θπζηθά πιηθά (θιαδηά θαη θπηηθά ππνιείκκαηα ηηηάο) πνπ επηδηψθεη λα απνηειέζεη κέξνο ηνπ θπζηθνχ 
ηνπίνπ εξρφκελν ζε αιιειεπίδξαζε κε ην ηνπηθφ ελδηαίηεκα (habitat).  

 

 

1. Σν Ϋξγν ηΫρλεο Sandworm (εμσηεξηθά φςε)         2. Σν Ϋξγν ηΫρλεο Sandworm (εζσηεξηθά φςε) 
 

Σν δεχηεξν έξγν ηέρλεο είλαη ην γιππηφ ηεο Μάξηα Σνκά, κε ηίηιν «Γάθξπ ηεο γεο», ην νπνίν θηινηερλήζεθε ην 1993 θαη 
βξίζθεηαη ζην αλ Φξαλζίζθν ησλ ΖΠΑ. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλαθπθιψζηκα γπάιηλα κπνπθάιηα, ηα νπνία 
ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο ην ζρήκα ελφο δάθξπ (Δηθφλα 3). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε θαιιηηέρληδα, γηα λα 

θαηαζθεπάζεη ην γιππηφ ρξεζηκνπνίεζε κπνπθάιηα πνπ βξέζεθαλ ζε παξαιίεο ηεο Καιηθφξληα, χζηεξα απφ επηρεηξήζεηο 
θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ.  

 

3. Σν γιππηφ-Ϋξγν ηΫρλεο κε ηέηιν «Σν δΪθξπ ηεο γεο» 

Σα δπν παξαπάλσ έξγα ηέρλεο θξίζεθε φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκα εξγαιεία ζην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο 
αγσγήο. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο αλέπηπμε κηα ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ησλ έξγσλ ζηε δηδαζθαιία κέζα ζηε ηάμε, ζπλδένληάο 
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ηα κε ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη θαζηζηψληαο απηά ηα έξγα, δηδαθηηθά εξγαιεία 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην «θνπιήθη ηεο άκκνπ» ζπλδέζεθε κε ην θξηηηθφ εξψηεκα: «πψο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα πιηθά ηεο 
θχζεο ζηνλ αέλαν θχθιν ηνπο πάλσ ζηε γε;». ην πιαίζην απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζίαζε αξρηθά ελ ζπληνκία ην ελ ιφγσ 
έξγν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming) δήηεζε απφ απηνχο 
λα θαηαγξάςνπλ ηηο πξψηεο ιέμεηο πνπ απζφξκεηα ηνπο έξρνληαη ζην κπαιφ ζηελ αξρηθή ζέαζε ηνπ έξγνπ. Οη ιέμεηο πνπ 
αθνχζηεθαλ ήηαλ νη εμήο: παξαιία, άκκνο, ζάιαζζα, πεξηβάιινλ, θιαδηά, πξσηνηππία, θαηαζθεπή. Ο εθπαηδεπηηθφο 
θαηέγξαςε ηηο ιέμεηο απηέο ζην πίλαθα θαη κεηά, κε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο, πξνζπάζεζε λα ζπλδπάζεη ηηο 
ιέμεηο πνπ εηπψζεθαλ κε ην εηθαζηηθφ έξγν θαη λα εμάγεη ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα.  

ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ρψξηζε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε δπν νκάδεο εξγαζίαο ησλ 6 αηφκσλ, θαη δήηεζε απφ θάζε 
νκάδα λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ ηξία εξσηήκαηα: «πνηα είλαη ε ζεκαηνινγία ηνπ έξγνπ;», «πνηά είλαη ηα πηζαλά κελχκαηά 
ηνπ έξγνπ;», «πνηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ ηνπίν ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ έξγνπ;». Γφζεθαλ 10-15 ιεπηά ζε θάζε 
νκάδα, πξνθεηκέλνπ ηα κέιε λα ζπδεηήζνπλ γχξσ απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα θαη έπεηηα θάζε νκάδα παξνπζίαζε ζηελ 
νινκέιεηα ηηο απφςεηο ηεο επί ησλ εξσηεκάησλ.  

Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε ζεκαηνινγία ηνπ έξγνπ, αθνξά έλα ζθνπιήθη ηεο άκκνπ, έλα έκβην νλ πνπ δεη 
ζηε ζπγθεθξηκέλε παξαιία, φληαο ζε άξξεθηε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ελδηαίηεκα (habitat). Σα κελχκαηα πνπ ζέιεη λα 
πεξάζεη ν δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ εληνπίδνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην 
νπνίν αλαδεηθλχεη ην πψο κε απιά θαη θπζηθά πιηθά κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα θαηαζθεπή πνπ είλαη αηζζεηηθά φκνξθε, 

ηαηξηάδεη αξκνληθά κε ην ηνπίν θαη κπνξεί λα έρεη θαη ιεηηνπξγηθή αμία, κηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ρψξνο αλαςπρήο. 
Αλαθνξηθά κε ην θπζηθφ ηνπίν ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ έξγνπ, απηφ ην νπνίν εληππσζίαζε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ήηαλ 
ε κεγάιε έθηαζε ηεο ακκψδνπο παξαιίαο κε ηελ πνψδε βιάζηεζε ζηε πεξηνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απεξαληνζχλε ηεο 
ζάιαζζαο.  

Δκβαζχλνληαο ζηε παξαηήξεζε ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ, κε δεδνκέλν πσο ν Καδαγθξάληε δεκηνχξγεζε ην «θνπιήθη ηεο 
άκκνπ» απνθιεηζηηθά κε θιαδηά θαη θπηηθά ππνιείκκαηα ηηηάο, ν εθπαηδεπηηθφο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην εξψηεκα «πσο 
κπνξνχλ θπζηθά πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε έλα εληππσζηαθφ έξγν 
ηέρλεο;». Έπεηηα, νη εθπαηδεπφκελνη εξγαδφκελνη πάιη ζε νκάδεο θαηέγξαςαλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αμηνπνίεζε θπηηθψλ πιηθψλ.  

Όζηεξα απφ έλα δηάιιεηκα, ζπλερίδνληαο ζην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζίαζε ζηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο ην δεχηεξν έξγν, «ην δάθξπ ηεο γεο» ηεο Μάξηα Σνκά. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν 
απφ αλαθπθιψζηκα γπάιηλα κπνπθάιηα, απνηέιεζε έλα εμαηξεηηθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο 
αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ.  

Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθφο έδεημε ην έξγν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο δήηεζε έλα πξψην ζρφιην. Οη εθπαηδεπφκελνη κε ηε 
ζεηξά ηνπο θαηέζεζαλ ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ηνπο θαη εθθξάζαλ ηα πξψηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζηε ζέαζε ηνπ έξγνπ. πσο 
αλέθεξαλ, ηνπο έθαλε εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ην γιππηφ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κπνπθάιηα, άρξεζηα πιένλ, ηα νπνία 

αμηνπνίεζε ν θαιιηηέρλεο σο έλα θζελφ αιιά θαη πξσηφηππν πιηθφ.  

ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ρψξηζε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο ησλ 4 αηφκσλ, θαη δήηεζε απφ θάζε 
νκάδα λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ ηξία εξσηήκαηα: «πνηα είλαη ε ζεκαηνινγία ηνπ έξγνπ;», «πνην είλαη ην πηζαλφ κήλπκά 
ηνπ;», «απφ ηη πιηθά είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην έξγν;». Γφζεθαλ 15 ιεπηά ζε θάζε νκάδα, πξνθεηκέλνπ ηα κέιε λα 
ζπδεηήζνπλ γχξσ απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα θαη έπεηηα θάζε νκάδα παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ηηο απφςεηο ηεο επί ησλ 
εξσηεκάησλ. 

Μεηά, ζπλδένληαο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν κε ηηο ππφ κειέηε ζεκαηηθέο ελφηεηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, ν εθπαηδεπηηθφο 
έζεζε έλα θξηηηθφ εξψηεκα ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο: «πνηα είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαθχθισζε 

θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε κπνπθαιηψλ;». Γφζεθαλ 10 ιεπηά ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα ζθεθζνχλ θαη έπεηηα 
ν εθπαηδεπηηθφο άξρηζε λα θαηαγξάθεη ζην πίλαθα ηηο απαληήζεηο ηνπο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο ίδηνπο ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο ε αλαθχθισζε είλαη κηα δηεξγαζία ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε απφ νηθνλνκηθή, 
πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή ζθνπηά. Απνηειεί κηα επσθειή πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ δηφηη 
επηηπγράλεη ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη κε αθνξκή ην εηθαζηηθφ έξγν «ην δάθξπ ηεο γεο», νη εθπαηδεπφκελνη θαηέγξαςαλ ηα βαζηθά 
πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ κπνπθαιηψλ σο εμήο: α) 
κεηψλεηαη ν φγθνο απνξξηκκάησλ πνπ θαηαθζάλεη ζηηο ρσκαηεξέο θαη άξα πεξηνξίδεηαη ην πξφβιεκα θνξεζκνχ ησλ 
πθηζηάκελσλ ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ , β) αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα νη θπζηθνί πφξνη θαη πεξηνξίδεηαη ε 

αιφγηζηε εθκεηάιιεπζή ηνπο,  γ) πεξηνξίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνζχλζεζε ησλ 
απνβιήησλ ζηηο ρσκαηεξέο δ) γίλεηαη εθηθηή ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξάο, ζπιινγήο, 
δηαινγήο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο αλαθπθιψζηκσλ απνβιήησλ, δ)κεηψλνληαη νη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ 
θαη ηε ρσξνζέηεζε λέσλ ρψξσλ ηαθήο απνξξηκκάησλ.   

 

Πέλαθαο 1. πλνπηηθή απεηθφληζε ησλ δπν ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ έξγσλ ηέρλεο 

Σίηινο έξγνπ Sandworm Earth tear 

Καιιηηέρλεο Marco Casagrande(1971 –) Marta Thoma (1954-) 
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Υαξαθηεξηζηηθά 
θαηαζθεπή εμ‘ νινθιήξνπ απφ  

ππνιείκκαηα ηηηάο (45Υ10 κέηξα) 

θαηαζθεπαζκέλν απφ  

αλαθπθιψζηκα γπάιηλα κπνπθάιηα 

Έηνο δεκηνπξγίαο 2012 1993 

Ηζηνζειίδα 
http://trendland.com/ 

marco-casagrandes-sandworm/# 

http://www.mthoma.com/earthtear3.htm
l 

 

Σνπνζεζία 

 

Wenduine, Belgium 

 

Francisco, California, USA 

  

 

Έρνληαο παξνπζηάζεη ηα δπν πξναλαθεξζέληα έξγα ηέρλεο, ν εθπαηδεπηηθφο πξνρψξεζε ζηελ αλάζεζε κηαο ζρεηηθήο 
εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δήηεζε απφ ηνπ ζχλνιν ηνπ ηκήκαηνο, θαη ηνπο 12 εθπαηδεπφκελνπο, λα εξγαζηνχλ σο κηα 
εληαία νκάδα εξγαζίαο θαη λα βξνπλ έλα έξγν ηέρλεο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζην επφκελν κάζεκα κεηά απφ κηα εβδνκάδα.  

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε θαηεχζπλζε ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο θαη ε ηξηβή 
ηνπο κε ηε πξνζέγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ κέζα απφ ηε ηέρλε. Δπηιέρζεθε λα εξγαζηνχλ φινη καδί σο κηα 

νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, αιιειεγγχεο, δηαιφγνπ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ. 
Έηζη, ζην επφκελν κάζεκα νη εθπαηδεπφκελνη επέιεμαλ θαη παξνπζίαζαλ ην έξγν ηέρλεο κε ηίηιν «Henry the giant fish» πνπ 
δεκηνχξγεζε ε Ακεξηθαλίδα θαιιηηέρλεο θαη εθπαηδεπηηθφο Angela Haseltine Pozzi (Πίλαθαο 2).  

Πξφθεηηαη γηα έλα γιππηφ πνπ βξίζθεηαη ζην ξεγθνλ ησλ ΖΠΑ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθνππίδηα πνπ ζπιιέρηεθαλ 
απφ ηηο ηνπηθέο αθηέο, φπσο κπνπθάιηα, θνπηάθηα αλαςπθηηθψλ, ηελεθεδάθηα, πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο θ.ά. πσο 
επεζήκαλαλ νη εθπαηδεπφκελνη παξνπζηάδνληαο ην έξγν, ην ζπγθεθξηκέλν γιππηφ απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα γηα ην 
πψο θαηλνκεληθά άρξεζηα πξντφληα πνπ επηκφιπλαλ ην πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ έλα έξγν ηέρλεο. Πξάγκαηη, ζηε 
ζχγρξνλε επνρή φπνπ ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ επηβεβιεκέλε, ε 
επαλαρξεζηκνπνίεζε απνξξηκκάησλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.   

Με έλαπζκα ην ζπγθεθξηκέλν γιππηφ, νη εθπαηδεπφκελνη ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ απφ αζηηθά 
απνξξίκκαηα θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα παξαζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα απφ ηελ απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ απηψλ. Μάιηζηα, ε ζπδήηεζε επεθηάζεθε ζην θαηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη άιια 
αληίζηνηρα έξγα ηέρλεο, κε δηδαθηηθφ ζθνπφ, απφ ζθνππίδηα θαη άρξεζηα πιηθά πνπ αλεπξίζθνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο 
ζηηο θαηά ηφπνπ αθηέο.  

Πέλαθαο 2. Σν έξγν ηέρλεο πνπ επέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη 

Σίηινο Έξγνπ Henry the giant fish  

Καιιηηέρλεο Angela Haseltine Pozzi 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Καηαζθεπαζκέλν απφ ζθνππίδηα πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ 
ηηο αθηέο ηνπ ξεγθνλ ζηηο ΖΠΑ, φπσο κπνπθάιηα, 
θνπηάθηα αλαςπθηηθψλ, ηελεθεδάθηα, πιαζηηθέο 
ζπζθεπαζίεο θ.ά.  

Έηνο δεκηνπξγίαο 2008 

Ηζηνζειίδα http://www.washedashore.org/fish_ss.php#slideshow 
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Σνπνζεζία 

 
Oregon, USA  

 

 

πκπεξΪζκαηα  

Ζ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο απνηειεί κηα ζχγρξνλε δηδαθηηθή πξαθηηθή ε νπνία εθηφο απφ ηελ 
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο αηζζεηηθήο αληίιεςεο πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε. Οη εθπαηδεπφκελνη θαιιηεξγνχλ 
ηελ ζηνραζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο, πξνβαίλνπλ ζε εξκελεία κελπκάησλ θαη ζε 

αλαγλψξηζε ζρέζεσλ ελψ παξάιιεια αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε αμηνπνηψληαο ηε θαληαζία θαη ηελ 
εθεπξεηηθφηεηά ηνπο. Μέζα απφ ηα έξγα ηέρλεο, κπνξεί λα επηρεηξεζεί κηα δεκηνπξγηθή θαη θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε 
δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ, αλάινγα κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, νη εθπαηδεπηηθνί ζπληζηάηαη λα εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο έξγσλ ηέρλεο, πξαθηηθή πνπ κε ηε θαηάιιειε εκςχρσζε θαη παξφηξπλζε κπνξεί λα απνδεηρζεί 
απνηειεζκαηηθή αθφκε θαη αλ νη εθπαηδεπφκελνη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην αληηθείκελν ηεο ηέρλεο (Kokkos, 2011). Με 
ηελ θαηάιιειε ελζάξξπλζε, νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δηεπξχλνπλ ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο θαη κέζσ ηεο 
αλαθαιππηηθήο κάζεζεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο ησλ νπνίσλ ηελ χπαξμε αγλννχζαλ έσο πξφηηλνο.  

Ζ κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, αμηνπνηεί δπν έξγα ηέρλεο ζηε δηδαθηηθή ηεο 
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, θαζηζηψληαο πην βησκαηηθή, πην ζπκκεηνρηθή θαη πην πξσηφηππε ηε δηδαζθαιία ηεο αλαθχθισζεο 
θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ. Έλα ηξίην έξγν ηέρλεο, ην νπνίν πξνηάζεθε θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο, «ζπκπιήξσζε ην πάδι» ηεο θαηλνηφκνπ απηήο πξνζέγγηζεο.  

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε έξρεηαη λα εκπινπηίζεη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζην ζρεηηθά λέν φζν θαη ελδηαθέξνλ πεδίν 
ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ κειέηε απηή κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε γηα εθπαηδεπηηθνχο 
πνπ δηδάζθνπλ γλσζηηθά αληηθείκελα πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ, γηα εθπαηδεπφκελνπο πνπ ζπνπδάδνπλ πεξηβαιινληηθέο 
επηζηήκεο αιιά θαη γηα θάζε εξεπλεηή πνπ αζρνιείηαη κε ηε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο.  
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Νεπηαγσγεέα ηνπ δΪζνπο - Μηα εκπλεπζκΫλε δηαδηθαζέα 

Forest kindergarten-An inspirational process 

ΔιΫλε Μπνπξνηδφγινπ, ΔθπαηδεπηηθφοΠΔ60, Γαζνπφλνο, Msc, ebourotzoglou@yahoo.gr 

Eleni Bourotzoglou,Preschool teacher; Forester; Msc, ebourotzoglou@yahoo.gr 

Abstract  

The paper is a bibliographic research on the innovative program of the Forest Kindergarten. It refers to the necessity of Forest Kindergarten‘s 

existence, history of its foundation, outdoor activities from all Learning areas (Language, Mathematics, Art, Physical Education, 

Environmental Education and Social Development), criteria for choosing the appropriate forest areas for the activities, research results on 

children who have attended the Forest Kindergarten Program (physical-kinetic, cognitive and social-emotional implications), the practical 

problems of its operation (equipment, constructions, staff) and the efforts made in Greece to establish Forest Kindergarten. Finally, the paper 

presents proposals for the implementation of the program of Forest Kindergarten in Greek public Kindergartens.  

Key words:Forest kindergarten, Learning, Skills, Practical problems 

Πεξέιεςε 

Σν έγγξαθν απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ην θαηλνηφκν πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηνπ Γάζνπο. Αλαθέξεηαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ, ζηo ηζηνξηθφ ηεο ίδξπζεο ηνπ, ζηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο απφ φινπο ηνπο ηνκείο Μάζεζεο (Γιψζζα, 

Μαζεκαηηθά, Σέρλε, Φπζηθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε), ζηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ δαζηθψλ 

ρψξσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζε παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ην Πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηνπ Γάζνπο 

(θπζηθέο-θηλεηηθέο, γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο-ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο), ζηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ (εμνπιηζκφο, 

θαηαζθεπέο, πξνζσπηθφ) θαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα γηα ίδξπζε Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γάζνπο. Σέινο, ην έγγξαθν δίλεη 

πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ Γάζνπο ζε ειιεληθά δεκφζηα Νεπηαγσγεία. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο, Μάζεζε, Γεμηφηεηεο, Πξαθηηθά πξνβιήκαηα 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν δάζνο είλαη έλα  πνιχηηκν δψξν ηνπ Θενχ ζηνλ άλζξσπν. Παξάγεη ην νμπγφλν. Ακβιχλεη ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. 
πγθξαηεί κεγάιν κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Γεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξν θσηνθιίκα.  Σν θσο ζην δάζνο είλαη πινχζην 
ζε πξάζηλε αθηηλνβνιία. Μεηψλεη ηνπο ζνξχβνπο. Πξνζθέξεη έλαλ κνλαδηθφ ρψξν αλαςπρήο θαη αγαιιίαζεο. Σν δάζνο 
πξνζθέξεηαη σο ρψξνο εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

Χο ελ ελεξγεία Νεπηαγσγφο θαη Γαζνπφλνο, κε κεηαπηπρηαθφ ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη έρνληαο 
παξαθνινπζήζεη πνιιά βησκαηηθά ζεκηλάξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αλαδεηψ δηαξθψο επθαηξίεο γηα Τπαίζξηα 
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Νεπηαγσγείν κνπ. 

κσο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηέζηε απνιχησο αλαγθαία ε Τπαίζξηα Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε επεηδή ν ρξφλνο πνπ 
πεξλνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θνληά ζηελ θχζε έρεη κεησζεί. Οη γνλείο θαίλεηαη λα είλαη απξφζπκνη λα αθήζνπλ ηα 
παηδηά ηνπο λα παίδνπλ έμσ.  

Αιιά νχηε νη δάζθαινη επηιέγνπλ ηελ Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε ιφγσ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ζηηο 
κεηαθηλήζεηο έμσ απφ ηελ ηάμε θαη ηνπ θφβνπ φηη ζα θξηζνχλ ππεχζπλνη αλ θάηη ζπκβεί ή ιφγσ  ησλ πνιιψλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξηλ ηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο. 

Ζ εηζήγεζε κνπ απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηα Νεπηαγσγείνπ ηνπ Γάζνπο θαη ηα εξεπλεηηθά κνπ 
εξσηήκαηα είλαη: ζε ηη ζπλίζηαηαη ην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηνπ Γάζνπο,  πνηεο είλαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, πνηεο νη 
σθέιεηεο ησλ παηδηψλ θαη πνηα ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

2.1. ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Σν Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο βαζίδεηαη ζε κηα ζθαλδηλαβηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 
επαθήο κε ηε θχζε απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (Dietrich et al., 2007), αιιά επεξεάζηεθε θαη απφ άιιεο παηδαγσγηθέο 
ηάζεηο επηθεληξσκέλεο ζηα παηδηά. Ο Fröbel (1782-1852) έθαλε δηδαθηηθά βνεζήκαηα θαη παηρλίδηα απφ θπζηθά πιηθά θαη 
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ελζάξξπλε ηα παηδηά λα παξακείλνπλ έμσ ζηνλ θαζαξφ αέξα, δεκηνπξγψληαο θαη αλαθαιχπηνληαο. Ο Pestalozzi (1746-1827) 

έθεξε ηελ ηδέα ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο αλνηθηήο κάζεζεο. Ο Steiner (1861-1925) πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηε 
δηδαζθαιία ηνπ γηα ηνπο ξπζκνχο ηεο θχζεο θαη ησλ θχθισλ δσήο, δνχιεςε επίζεο κε ηηο έλλνηεο απνκίκεζε θαη άζθεζε. Ζ 
Montessori (1870-1952) ρξεζηκνπνίεζε θπζηθά πιηθά σο βνεζήκαηα δηδαζθαιίαο. Ο Malaguzzi (1920-1994) ζην Reggio 
Emilia ζεσξεί ην πεξηβάιινλ σο ηνλ "ηξίην δάζθαιν" (κεηά ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο) (Michek et al, 2015).  

Ζ ηδέα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηνπ Γάζνπο αξρηθά αλαπηχρζεθε ζηε Γαλία ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη γξήγνξα εμαπιψζεθε ζηε 
Ννξβεγία, ζηε νπεδία θαη ην Βέιγην (Grahn, 1996). ήκεξα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 80 Νεπηαγσγεία ηνπ Γάζνπο ζηε 
Γαλία, ηζφηηκα κε ηα άιια Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο. Σν 1993 ηδξχζεθε επίζεκα ην πξψην Γαζηθφ Νεπηαγσγείν ζηε 
Γεξκαλία, ελψ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 1.500 ζηε Γεξκαλία γηα 30.000 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ ηδέα 

εμαπιψζεθε γξήγνξα θαη ζήκεξα κπνξνχκε λα βξνχκε Γαζηθά Νεπηαγσγεία ή ηδξχκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε παξφκνηα ηδέα 
ζηελ Αγγιία, ηε θσηία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Ηαπσλία, ηελ Διβεηία, ηε Φηλιαλδία, ηε Λεηνλία, ηε Ρσζία θαη ηνλ 
Καλαδά. ηε νπεδία ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα πάλσ απφ 180 ελψ ζηελ Απζηξία θαη ηελ Διβεηία πάλσ απφ 500 (Häfner, 2002, 
Robertson, 2008, Miklitz, 2011, Knight, 2013) 

2.2. ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ   

ην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηνπ Γάζνπο πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο απφ φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο 
ζχκθσλα κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Νεπηαγσγείνπ: 

Γιψζζα: (π.ρ. ζρεδηαζκφο γξακκάησλ ζηε ιάζπε θαη  νλνκαηνινγία θπηψλ θαη κηθξψλ δψσλ)  

Μαζεκαηηθά: (π.ρ. εληνπηζκφο καζεκαηηθψλ κνηίβσλ θαη  κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ θνξκψλ δέληξσλ) 

Γεκηνπξγία θαη έθθξαζε: (π.ρ. «δσγξαθηθή» ζηε ιάζπε ρξεζηκνπνηψληαο έλα μπιάθη, δξακαηνπνίεζε παξακπζηψλ παηρλίδη 

θαληαζίαο ζην θπζηθφ ζθεληθφ ηνπ δάζνπο θαη  θαηαζθεπή θνζκεκάησλ απφ θπζηθά πιηθά (Ridgers et al, 2012)  

Φπζηθή αγσγή: (π.ρ.  πεξπάηεκα  ζην αλψκαιν έδαθνο ηνπ δάζνπο, αλαξξίρεζε ζηα δέληξα, ηαιαληεχζεηο απφ θιαδηά θαη  
νιίζζεζε ζε πεξηνρέο κε θιίζε (Maynard, 2007) 

Μειέηε πεξηβάιινληνο: (π.ρ. παηρλίδη κε ην λεξφ ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο, παηρλίδη κε ηα θχιια θαη  παηρλίδηα κε πεξίεξγεο 
πέηξεο)  

Κνηλσληθή αλάπηπμε: (π.ρ. παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθά παηρλίδηα)  

2.3. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΑΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ  

Ζ επηινγή ησλ δαζηθψλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ππαίζξηα παηρλίδηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηνπ Γάζνπο είλαη έλαο 
ζπλδπαζκφο ηεο ζέζεο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηφπνπ, ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξείραλ ζηα παηδηά αλάινγα κε ηνλ θαηξφ, 
ηεο επνρήο, ηνπ επίπεδνπ ησλ παηδηψλ θαη ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ (Lerstrup & Refshauge, 2016).  

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

3.1. ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ  

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πξνέθπςε φηη ην Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο γεληθά είρε 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο: 

α) Φπζηθέο-Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Αχμεζε ηελ αληνρή, ην εχξνο θίλεζεο θαη ηε κπτθή δχλακε ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ κελψλ, ηδηαίηεξα ζηα παηδηά πνπ ήηαλ  θάησ ησλ 5 εηψλ. Δπίζεο, βειηίσζε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ηελ 

ηζνξξνπία, ηελ νιηθή θαη ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ (O‘Brien & Murray, 2007).   

β) Γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Δπέθηεηλε ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ γηα ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη,  

γ) Κνηλσληθέο-πλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Πξνψζεζε ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 
λεπίσλ. ην Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο ε κάζεζε είλαη ζπρλά κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα γηαηί νη δξαζηεξηφηεηεο 
δηακνξθψλνληαη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλνκηιία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο σο ζεκαληηθή πηπρή ηεο κάζεζεο 
(Hein, 1991). Μέζσ ηεο πξαθηηθήο κάζεζεο ζην δαζηθφ πεξηβάιινλ πξνζθέξζεθαλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο (Murray and O'Brien, 2005, ζει.  

3.2. ΘΔΜΑΣΑ-ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

Απφ ηηο έξεπλα πξνέθπςαλ θάπνηα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ δελ ζπλαληηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά Νεπηαγσγεία:  

α) Μεξηθά παηδηά πνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηηο δαζηθέο πεξηνρέο  

β) Κάπνηα Νεπηαγσγεία ηνπ Γάζνπο θάλεθε φηη δελ πιεξνχλ φινπο ηνπο απζηεξνχο θαλφλεο πγηεηλήο (Michek et al, 2015) 

γ) Μεξηθνί απφ ηνπο δαζθάινπο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηε δηδαζθαιία ζε παηδηά ζε ππαίζξην πεξηβάιινλ  
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δ) Απαηηείηαη πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια Νεπηαγσγεία γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ 

αζθάιεηαο, επηζθφπεζεο ηνπ ρψξνπ θαη πξψησλ βνεζεηψλ. Δπίζεο, απαηηείηαη πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ πγείαο ζηνπο πξφρεηξνπο θαηαπιηζκνχο ζίηηζεο θαη ζηήζηκν ησλ απαξαίηεησλ δνκψλ (θνχληεο 
ζηα δέληξα, θαιχβεο απφ δέκαηα άρπξνπ, πξφρεηξε θαηαζθήλσζε κε πάγθνπο απφ θνξκνχο δέληξσλ θαη θσηηά ζην θέληξν). 

ε) Γελ πξέπεη λα γεληθεχνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο ζε φια ηα παηδηά, 
επεηδή θάπνηα δελ επσθεινχληαη απφ απηφ ην είδνο κάζεζεο. 

4. ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Σν θαηλνηφκν ελαιιαθηηθφ κνληέιν πξνζρνιηθήο παηδαγσγηθήο «Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο» πινπνίεζαλ κε επηηπρία γηα έλα 
κήλα νη θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ηελ άλνημε ηνπ 2012. Σν 
εγρείξεκα ηεινχζε ππφ ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηεο επίθνπξεο θαζεγήηξηαο Μαξίαο αθειιαξίνπ, ζην πιαίζην ηνπ 
καζήκαηνο «Γηδαζθαιία-Δθαξκνγέο ΗΗ» (Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ). Δθαξκφζηεθε καδί κε ηηο λεπηαγσγνχο, ηα 
παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπ 23νπ Νεπηαγσγείνπ Ησαλλίλσλ ζην δάζνο Πνιηηεία-Γξνζηά. 

Σν «ρνιείν ηνπ Γάζνπο» είλαη έλα θέληξν πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2015 ζην δάζνο ηνπ Γηνλχζνπ ζηελ 

Αηηηθή. ηφρνο ηνπ είλαη λα θέξεη ηα παηδηά θνληά ζηελ θχζε θαη λα ηα βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο 
κέζα απφ ηελ ειεπζεξία.  

 ην «ρνιείν ηεο Φχζεο» ζηε Θεζζαινλίθε ε θπξίαξρε ηδέα είλαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ λεπίσλ ζηελ νηθνδφκεζε 
ηεο γλψζεο, κέζα απφ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε ην πεξηβάιινλ.  

5. ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πσο θάλεθε απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα καο, ην Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο ζέηεη ζηφρνπο απφ φιεο ηηο καζεζηαθέο 
πεξηνρέο θαη επηηπγράλεη φινπο ηνπο βαζηθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηνπ Νεπηαγσγείνπ.  

Σν Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο απνηειεί έλα κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ πξνσζεί ηελ 
θνηλσληθή θαη θηλεηηθή ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ.  

Ζ Παηδαγσγηθή ηνπ Γάζνπο, κέζα απφ ηελ πνιπκνξθία ησλ εξεζηζκάησλ πξνζθέξεηαη θαη γηα ηελ αλάπηπμε νηθνινγηθήο 
ζπλείδεζεο.  

κσο, νη σθέιεηεο πνπ απνθνκίδνπλ ηα παηδηά εμαξηψληαη απφ ηελ δνπιεηά ησλ παηδαγσγψλ θαη ηελ εηνηκφηεηά ηνπο ζηα 

ζέκαηα αζθαιείαο.  

6. ΠΡΟΣΑΔΗ 

Σν ειιεληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζα κπνξνχζε λα ελζαξξχλεη ηα Νεπηαγσγεία λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Τπαίζξηα 

Δθπαίδεπζε σο έλα πιαίζην γηα ηε κάζεζε γηα φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο.  

Δπίζεο, ην Τπνπξγείν ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη πηινηηθά ηελ ίδξπζε δεκφζησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γάζνπο ζηελ Διιάδα.  
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―Good Bye Lenin!‖: ΑλαηξνπΫο ζην παξειζφλ,  

Αβεβαηφηεηα ζην κΫιινλ 

 ―Good Bye Lenin!‖: Reversals in the past,  

uncertainty about the future 
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Abstract: 

The present article presents a Career Education Program that was based on exploratory learning strategies, use of arts, information and 

communication technologies (ICT), and a student-centered didactic approach. Its goals were: exploration, understanding and development of 

one‘s self and its proximal and distant context, preparation for transitions, development of career management skills and identification and 

management of stereotypes.  The Program consists of twenty meetings, about two hours each. Its successful completion was due to the 

proper elaboration of the context of relations, teaching goals, and activities of students‘ and teachers‘ groups. Teachers ha d the roles of 

facilitators, coordinators and supporters. Students started by observing and describing selected scenes, that had corresponding themes to the 

discussed topic, from the film ―Good Bye, Lenin!‖, 2003, by W. Becker. After that, they connected the scenes with their own experiences, 

explored them and attributed them alternative meanings. Some of the activities‘ results were recorded in paperboards. The narratives, the 

interviews and the role-play games were audio-taped.  Altogether consisted the outputs of the Program. The outputs also served as useful 

material for the evaluation and the reflection at the end of the Program.  

Keywords:Career Education Program, career management skills, exploratory learning, career adaptability, transition 

Πεξέιεςε: 

Σν πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο ζρεδηάζηεθε κε άμνλεο ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αλαθαιππηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο 

κάζεζεο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), θαη ηε καζεηνθεληξηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. 

Οη ζηφρνη ηνπ ήηαλ: ε δηεξεχλεζε, θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ εγγχηεξνπ θαη επξχηεξνπ πιαηζίνπ, ε πξνεηνηκαζία γηα ηηο 

κεηαβάζεηο, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ε αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ζηεξενηχπσλ. Πεξηιακβάλεη είθνζη 

ζπλαληήζεηο, δηάξθεηαο δπν πεξίπνπ σξψλ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζρέζεσλ, ζηφρσλ θαη δξάζεσλ ηεο νκάδαο θαη ησλ 

θαζεγεηξηψλ πνπ ζπληφληζαλ, εκςχρσζαλ θαη ππνζηήξημαλ ην Πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, ππήξμαλ θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ  

επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ. Οη καζεηέο, αξρηθά, παξαηεξψληαο θαη πεξηγξάθνληαο επηιεγκέλεο ζθελέο, αληίζηνηρεο κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απφ ην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν ηέρλεο ―Good Bye, Lenin!‖, 2003, ηνπ W. Becker. πξνρψξεζαλ ζε ζπλδέζεηο θαη 

αληηζηνηρίζεηο κε δηθά ηνπο βηψκαηα, ηα επεμεξγάζηεθαλ, ηα είδαλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, ηνπο απφδσζαλ ελαιιαθηηθέο 

λνεκαηνδνηήζεηο. Οη θαηαγξαθέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπλαληήζεσλ είηε κε κνξθή ραξηνπηλάθσλ, κε ερνγξαθήζεηο ησλ αθεγήζεσλ 

ησλ νκάδσλ, ησλ παηρληδηψλ ξφισλ, ησλ ζπλεληεχμεσλ απνηέιεζαλ, εθηφο απφ παξαδνηέα, ρξήζηκν πιηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ζην θιείζηκν ηεο νκάδαο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο, δηεξεπλεηηθή κάζεζε, επαγγεικαηηθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, κεηάβαζε 

Α. Δηζαγσγά  

Ζ αλάγθε θάιπςεο ηεο Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, σο αλαγθαίαο παξακέηξνπ γηα θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο 
επηινγέο ησλ καζεηψλ θαη εθπιήξσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο παξάιιεια κε πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ππήξμαλ νη 
αηηίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο. Οη πξνβιεκαηηζκνί θαη ηα 
εξσηήκαηα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ επνρή ηεο 3εο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, πνπ αθνξνχζε ηελ 
απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή κε ρξήζε ππνινγηζηψλ, ζηελ επνρή ηεο 4εο, πνπ κφιηο άξρηζε θαη αθνξά ηελ παξαγσγή κέζσ 
ηεο ζχλδεζεο ηνπ θπζηθνχ, ηνπ ςεθηαθνχ θαη ηνπ βηνινγηθνχ θφζκνπ (Schwab, 2016), αλέδεημε ην ζέκα ησλ αιιαγψλ θαη 
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ησλ κεηαβάζεσλ. Αλαηξέρνληαο ζην θνληηλφ παξειζφλ, ην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν ―GoodByeLenin!‖ (2003), ηνπ  

WolfgangBecker, κε ηελ εζηίαζε ζηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηηο επαθφινπζεο αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα, 
καο πξφζθεξε πνιιαπιά εξεζίζκαηα θαη αθεηεξίεο πξνβιεκαηηζκψλ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηνπο 
ζεκαηηθνχο άμνλεο: γλσξίδσ ηνλ εαπηφ κνπ, γλσξίδσ ηνλ θφζκν, κεηαβάζεηο, δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο θαη 
ζηεξεφηππα. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 6 κήλεο, ζε είθνζη ζπλαληήζεηο, δηάξθεηαο πεξίπνπ δχν σξψλ. Αθνινπζνχλ ην 
ζεσξεηηθφ πιαίζην, νη δξαζηεξηφηεηεο θάζε ζπλάληεζεο, ηα απνηειέζκαηα θαη νινθιεξψλνπκε κε ζπκπεξάζκαηα θαη 
πξνηάζεηο.  

Α1 Θεσξεηηθφ - Παηδαγσγηθφ Πιαίζην  

χκθσλα κε ηε γλσζηηθή ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ, ε κάζεζε είλαη ελεξγά δνκεκέλε απφ ην ίδην ην άηνκν θαη δελ 
επηηπγράλεηαη κε ηνλ καζεηή σο παζεηηθφ δέθηε. Μαζαίλνπκε δξψληαο εληφο ελφο θνηλσληθνχ πιαηζίνπ (Bruner, 1990). Ζ 
γλψζε είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε θαη σο θνηλσληθή θαηαζθεπή κπνξεί λα πξαγκαησζεί ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο ή 

καζεηηθήο νκάδαο. Ζ εξγαζία ζε νκάδεο θαη ε ζπδήηεζε δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη νηθνδφκεζε 
ηεο λέαο γλψζεο (Κνιηάδεο, 1997). Χο αθεηεξία ζηελ επνηθνδνκηζηηθή  πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη νη ηδέεο 
ησλ καζεηψλ. Με ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο ηδέεο ηνπο, 
ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ζε πνην βαζκφ είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη εθαξκφζηκεο. Δάλ νη ηδέεο απηέο απνδεηρζνχλ αλεπαξθείο, 
πξνθχπηεη γλσζηηθή ζχγθξνπζε, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο (Ράπηεο & Ράπηε, 
2002). Χο ελλνηνινγηθή αιιαγή ζεσξείηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ ησλ καζεηψλ έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ 
πεξηζζφηεξν ζπκβαηέο κε ην επηζηεκνληθφ πξφηππν (Φχιινο, Κνπκαξάο & Καξηψηνγινπ, 1993). ην πιαίζην ηεο 
επνηθνδνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζεσξεηηθέο αλαθνξέο ησλ κειεηεηψλ. Οη Βνζληάδνπ θαη Brewer (1994) μερσξίδνπλ δπν ζηξαηεγηθέο, σο ηθαλέο λα 
επηθέξνπλ ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο γλψζεο, ηνπο ζσθξαηηθνχο δηαιφγνπο θαη ηηο αλαινγίεο θαη ηηο κεηαθνξέο. Ο 
Κφθθνηαο (1996) αλαθέξεη επίζεο ηελ επνηθνδνκηζηηθή δηδαθηηθή αθνινπζία θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο εκπεηξίεο ζε 
ππνινγηζηέο. Χο πξνο ηα εξγαιεία ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, αλαθέξεη ηνλ δηάινγν ζε νκάδεο, ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ, ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαη άιιεο. Δπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη φηη, επεηδή ε 
ελλνηνινγηθή αιιαγή θαη ε επνηθνδφκεζε ησλ λέσλ ηδεψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο καζεηηθήο νκάδαο, ζα πξέπεη 
λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, κε ηελ εθαξκνγή νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε δηακφξθσζε 
θαηάιιεινπ θιίκαηνο, αζθάιεηαο, ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο. Ο δάζθαινο δελ είλαη πιένλ ε πεγή ηεο γλψζεο, αιιά ν 
ζπληνληζηήο, ν εκςπρσηήο θαη ππνζηεξηθηήο ησλ ελεξγεηψλ θαη πξσηνβνπιηψλ ησλ καζεηψλ ηνπ. Βαζηθή ηνπ απνζηνιή 

είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ θαη θιίκαηνο, ψζηε λα ππνβνεζήζεη ηηο αιιαγέο ζηηο γλσζηηθέο δνκέο ησλ 
καζεηψλ (Μπαζέηαο, 2002).  

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ηέρλε ζεσξείηαη σο ην κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απηφ-έθθξαζεο, ηεο θαληαζίαο, ηεο 
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο γλψζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο θάπνηνπ, θαη φρη σο έλα πιηθφ γηα εμεηδίθεπζε θαη 
ηειεηνπνίεζε (Ράηθνπ, 2013). Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ηέρλε δελ έρεη ζθνπφ λα θαηαθιχζεη ην καζεηή κε γλψζεηο, αιιά λα ηνλ 
παξσζήζεη λα παξαηεξήζεη, λα εξεπλήζεη, λα πεηξακαηηζηεί, λα θαληαζηεί θαη λα θάλεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζπζρεηηζκνχο, κέζσ 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ, κε επηζπκεηφ απνηέιεζκα λα ελζαξξχλεηαη ε αλαθάιπςε, ε ζχγθξηζε, ν ζηνραζκφο, ε θξηηηθή θαη 
δεκηνπξγηθή ζθέςε, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα θξηηεξίσλ θαη αμηψλ (Σξηιηαλφο, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Eisner (2002), κεηαμχ άιισλ, νη ηέρλεο δηδάζθνπλ ζηα παηδηά: 1) λα θξίλνπλ ηηο πνηνηηθέο ζρέζεηο, γηαηί 
ζηηο ηέρλεο είλαη ζεκαληηθή ε θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη φρη νη ζσζηέο απαληήζεηο θαη νη θαλφλεο, 2) φηη έλα πξφβιεκα κπνξεί 
λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζε θαη θάζε εξψηεκα, πεξηζζφηεξεο  απφ κία απαληήζεηο, 3) φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα 
δνχκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηνλ θφζκν, 4) φηη ζε πεξίπινθεο κνξθέο πξνβιεκάησλ νη ζθνπνί επίιπζεο δελ είλαη ζηαζεξνί, 
αιιά αιιάδνπλ κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηελ επθαηξία, 5) φηη νη κηθξέο δηαθνξέο κπνξεί λα έρνπλ κεγάιεο ζπλέπεηεο, θαη 6) φηη 
κέζσ ησλ ηερλψλ απνθηνχκε εκπεηξίεο θαη κέζα απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ην εχξνο θαη ηελ 
πνηθηιία ηνπ ηη είκαζηε ηθαλνί λα ζπλαηζζαλφκαζηε.  

Οη ζηφρνη ηεο Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο είλαη ε δηεξεχλεζε, θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ εγγχηεξνπ θαη 

επξχηεξνπ πιαηζίνπ, ε άζθεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε πξνεηνηκαζία γηα ηηο κεηαβάζεηο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 
δηαρείξηζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο (ΓΔΠΠ-ΑΠ, 2001). Σν πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο ζρεδηάζηεθε κε 
άμνλεο ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αλαθαιππηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, ησλ Σερλνινγηψλ 
Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηελ καζεηνθεληξηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 
παξαπάλσ ζηφρσλ. Ηδηαίηεξα ζηελ επνρή ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, φπνπ νη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζεί ε 
ζηαδηνδξνκία δελ είλαη πηα γξακκηθέο, αιιά ζπεηξνεηδείο, κε ην ζηνηρείν ηεο αβεβαηφηεηαο λα πξνζδηνξίδεηαη σο κνριφο 
παξαθίλεζεο θαη εμέιημεο (Krumboltz, 2009).  

Β. Πεξηγξαθά ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Αγσγάο ηαδηνδξνκέαο 

πσο ηνλίδεη ε Πνιέκε-Σνδνχινπ (2012), γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κία νκάδα, ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηεο 
βαζηθέο αξρέο, φπσο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ε θξνληίδα ησλ ζρέζεσλ θαη ε επηθνηλσλία κε κνριφ ηελ 
εκπεηξία. Δπίζεο, ε νκάδα ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί ζέηνληαο ζηφρνπο θαη ζρέδην δξάζεο. χκθσλα κε απηά ζην πξψην 
δηδαθηηθφ δίσξν νη καζεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο  ηαδηνδξνκίαο ρσξίζηεθαλ ζε δπάδεο, ζηηο νπνίεο, χζηεξα απφ 

έλαλ δηάινγν θαιχηεξεο γλσξηκίαο, ζπδήηεζαλ γηα θάηη ζεηηθφ πνπ απνθφκηζαλ απφ κία κεγάιε αιιαγή ζηε δσή ηνπο. Μέζα 
απφ απηφ ην εξψηεκα νη καζεηέο ήξζαλ ζε πξψηε επαθή κε ην ζέκα ηεο ηαηλίαο πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζην Πξφγξακκα. ηε 
ζπλέρεηα ζπλερίζηεθε ε ζπδήηεζε ζε ηεηξάδεο (ελψλνληαο ηηο δπάδεο) θαη ηειείσζε κε παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα. 
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ην δεχηεξν δίσξν νη καζεηέο ζπλέηαμαλ έλα ζπκβφιαην νκάδαο μεθηλψληαο κε κία αλαδήηεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απφ ην 

Πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο. Σν πξψην δίσξν είρε βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε θαινχ ζπγθηλεζηαθνχ θιίκαηνο 
αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηεξγαζία ηνπ ζπκβνιαίνπ ζχκθσλα κε ηνπο αθθά θαη 
Μπαξδάλε (2012). Γηα ην ζπκβφιαην νη καζεηέο αλαδήηεζαλ πξνηάζεηο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα δνπιέςνπλ 
απνηειεζκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, θαζψο θαη γηα λα δηαηππψζνπλ ζηφρνπο.  

ηελ ηξίηε ζπλάληεζε παξνπζηάζακε ζηνπο καζεηέο ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία γηα ην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν GoodbyeLenin. 
Αθνινχζσο πξνβάιακε ην απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο, φπνπ ν Άιεμ βιέπεη κε ζαπκαζκφ ζηελ ηειεφξαζε ηελ απνγείσζε ηνπ 
δηαζηεκφπινηνπ ηνπ αλαηνιηθνγεξκαλνχ θνζκνλαχηε Sigmund Jähn θαη γίλεηαη αληηιεπηή ε επηζπκία ηνπ λα γίλεη θη εθείλνο 
κηα κέξα θνζκνλαχηεο. Οη καζεηέο αλαηξέρνληαο ζηα παηδηθά ηνπο φλεηξα παξνπζίαζαλ ζε κία ηζηνξία ζην εξγαιείν 

storybird ην δηθφ ηνπο ζρεηηθφ πξνζσπηθφ παηδηθφ φλεηξν θαη ηνλ δηθφ ηνπο αληίζηνηρν ήξσα. ηελ ηέηαξηε ζπλάληεζε έγηλε 
παξνπζίαζε φισλ ησλ ηζηνξηψλ. 

ηελ πέκπηε ζπλάληεζε νη καζεηέο είδαλ ην απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο, φπνπ ε κεηέξα δηεγείηαη ζηα παηδηά ηεο φηη ν παηέξαο 
έθπγε ζην δπηηθφ Βεξνιίλν γηα λα παξαθνινπζήζεη έλα ζεκηλάξην, αιιά κε απψηεξν ζθνπφ λα κείλεη εθεί δξαπεηεχνληαο 
νπζηαζηηθά απφ ην αλαηνιηθφ Βεξνιίλν. Σν ζρέδην ήηαλ λα αθνινπζήζεη θαη ε κεηέξα κε ηα παηδηά, θάηη πνπ εθείλε φκσο 
θνβήζεθε λα πξάμεη. Ζ κεηέξα δελ ηφικεζε λα ξηζθάξεη. Οη καζεηέο αλαξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ξίζθνπ θαη 
απάληεζαλ αηνκηθά ζηα εμήο εξσηήκαηα: ―Θεσξείηε φηη αλαιακβάλεηε ξίζθν ζηηο ελέξγεηέο ζαο; ε πνηεο;‖ ηε ζπλέρεηα 
ζεκείσζαλ ζε έλαλ θαηάινγν ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλα πνπ ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ. Σέινο ζε δπάδεο θφιιεζε ν θαζέλαο 
ζηελ πιάηε ηνπ άιινπ έλα ραξηί θαη έγξαςε ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ην ηαίξη ηνπ. Αθνχ ηειείσζαλ θη νη δχν, 

έβγαιαλ ην ραξηί απφ ηελ πιάηε ηνπο, ην δηάβαζαλ θαη ην ζπλέθξηλαλ κε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ είραλ θάλεη νη ίδηνη αξρηθά γηα 
ηνλ εαπηφ ηνπο.  

ηελ έθηε ζπλάληεζε νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηεηξακειείο νκάδεο. ην έξγν, ε κεηέξα ηνπ Άιεμ πέθηεη γηα θαηξφ ζε 
θψκα. Δλησκεηαμχ πέθηεη ην ηείρνο θαη θαηαξξέεη ν ζνζηαιηζκφο, ηνλ νπνίν εθείλε ζηήξηδε κε φιν ηεο ην είλαη. ηαλ ε 
κεηέξα ζπλέξρεηαη απφ ην θψκα, ν Άιεμ ζπληεξεί κε κεγάιε πξνζπάζεηα ην ςέκα φηη δελ άιιαμε ηίπνηα. Ζ αδειθή ηνπ θαη 
ε θνπέια ηνπ δε ζπκθσλνχλ καδί ηνπ θαη πηζηεχνπλ φηη θάλεη ιάζνο θξαηψληαο ηε κεηέξα ηνπ ζε έλαλ θφζκν πνπ δελ 
ππάξρεη πηα. Οη νκάδεο ζπδήηεζαλ πνην απφ ηα δχν ζεσξνχλ θαιχηεξν γηα ηε κεηέξα θαη γηαηί. Παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 
νινκέιεηα ηα απνηειέζκαηα ησλ νκάδσλ, αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθέο αμίεο ηεο δσήο θαη θαηαγξάθεθαλ ζε ραξηνπίλαθα. 

ηελ έβδνκε ζπλάληεζε έγηλε κία ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα γηα ηηο πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο, ε νπνία ήηαλ έλα είδνο 
δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζπλεηδεηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο. Οη καζεηέο 
αλαγλψξηζαλ ηνπο ζεκαηηθνχο θχθινπο ηνπ, κε ηνπο νπνίνπο αζρνιήζεθαλ, δειαδή ηε δηεξεχλεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, 
ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο. 

ηελ φγδνε ζπλάληεζε νη καζεηέο είδαλ κία ζθελή απφ ηελ ηαηλία, φπνπ ε κεηέξα αγθαιηάδεη ηε κηθξή θφξε θαη 
απεπζχλεηαη ζηνλ Άιεμ ιέγνληάο ηνπ ―κηθξέ κνπ θνζκνλαχηε‖ ηνλίδνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ην δηαζηεκηθφ θνζηνχκη ηνπ. 
Μεηά είδαλ κία ζθελή απφ ηελ ηαηλία, φπνπ ν Άιεμ ιέεη ζηελ αδεξθή ηνπ ―ηη ζα έιεγεο ζηε κακά πνπ άθεζεο ηηο ζπνπδέο 
ζηα Οηθνλνκηθά θαη δνπιεχεηο ζηα BurgerKing;― Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη δφζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο νδεγίεο. 

Οη κηζέο νκάδεο είραλ ηελ εμήο νδεγία: ―Θπκεζείηε ηελ πξψηε ζθελή πνπ είδαηε. Γηακνξθψζηε κία ηζηνξία/έλα ζελάξην κε 
αλάινγεο ζθελέο ππνζηήξημεο θαη δξακαηνπνηήζηε ηηο‖. Οη άιιεο κηζέο νκάδεο έιαβαλ ηελ εμήο νδεγία: ―Θπκεζείηε ηε 
δεχηεξε ζθελή πνπ είδαηε. Γηακνξθψζηε ζθελέο/ζελάξηα κεηαμχ ηεο κακάο θαη ηεο θφξεο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ 
δηαιφγνπ θαη δξακαηνπνηήζηε ην.‖ ηελ έλαηε ζπλάληεζε παξνπζηάζηεθαλ ηα παηρλίδηα ξφισλ πνπ πξνεηνίκαζαλ νη 
νκάδεο. 

ηε δέθαηε ζπλάληεζε νη καζεηέο έθαλαλ ζε δπάδεο ηζηνεμεξεχλεζε (webquest) θαη παξνπζίαζαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 
εξγαιείνπ popplet ην θνηλσληθφ πιαίζην πξηλ θαη κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο. Αλαδήηεζαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ληχζηκν, 
ηε δηαηξνθή, ηε δηαθφζκεζε, ηελ επίπισζε, ηα νρήκαηα, ηελ ςπραγσγία, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θηι. ην ηέινο ηεο 

ζπλάληεζεο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα ηα αξρεία popplet πνπ πξνέθπςαλ. 

ηελ ελδέθαηε ζπλάληεζε νη καζεηέο είδαλ ην ληνθηκαληέξ ―Σν ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ-HistoryChannel― 
(https://www.youtube.com/watch?v=Is3wMBPutIY). ηελ νινκέιεηα ζπδεηήζεθαλ νη εμήο εξσηήζεηο: Πνηεο ζθέςεηο ζαο 
δεκηνπξγεί ην ληνθηκαληέξ πνπ παξαθνινπζήζαηε; Τπάξρνπλ αλάινγα ηείρε ζηελ επνρή καο; Πνηεο είλαη νη πξνζσπηθέο θαη 
νη ζπιινγηθέο επζχλεο γηα ηε δηακφξθσζε ή φρη ηεηρψλ; Ο εθπαηδεπηηθφο θαηεχζπλε ηε ζπδήηεζε, ψζηε λα πξνθχςνπλ 
ζηνηρεία φπσο ε απηαξρηθή επηβνιή, ε ακνηβαία ζπκθσλία, ε δηακφξθσζε θαλφλσλ, Frontex, αηνκηθή επζχλε, θξαηηθή 
παξέκβαζε, δηαθξαηηθέο ζρέζεηο. ην ηέινο ν εθπαηδεπηηθφο ελεκέξσζε ηνπο καζεηέο, φηη κε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο 
ζπλαληήζεηο νινθιήξσζαλ ηνλ δεχηεξν ζεκαηηθφ θχθιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξλψληαο απφ ην αξρηθφ ―γλσξίδσ ηνλ εαπηφ 
κνπ‖ ζην ―γλσξίδσ ηνλ θφζκν‖. 

ηε δσδέθαηε ζπλάληεζε ν εθπαηδεπηηθφο εηζήγαγε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ‗Μεηαβάζεηο‘. Πξνβιήζεθε ε ζθελή φπνπ ν Άιεμ 
αλαδεηά ζηα ζθνππίδηα ην παιηφ έπηπιν ηεο κεηέξαο ηνπ, ελψ έλαο ειηθησκέλνο θχξηνο πνπ έκεηλε άλεξγνο ςάρλεη θη απηφο 
ζηα ζθνππίδηα θαη ιέεη ζηνλ Άιεμ πφζν άιιαμε ε δσή ηνπ κε ην πέξαζκα ζηελ αλεξγία. Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 
αλαηξέμνπλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα αλαθέξνπλ θαηαζηάζεηο αιιαγψλ κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ, κε δηάθνξνπο βαζκνχο 
ζεκαληηθφηεηαο θαη λα ηηο θαηαγξάςνπλ. Γεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο νκάδεο, ζηηο νπνίεο δφζεθαλ ηπραία ηα ζέκαηα: 1) Αιιαγέο 
ζην Γπκλάζην, ηφηε θαη ηψξα, 2) Υσξίο ην smartphone κνπ, πξηλ θαη ηψξα, 3) Γπν κήλεο κε ην πφδη ζην γχςν, πξηλ θαη ηψξα. 
Εεηήζεθε απφ ηηο νκάδεο λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο αιιαγέο, κε αλαθνξέο ζην πξηλ θαη ζην ηψξα, ζε έλα 
αξρείν θεηκέλνπ ή παξνπζίαζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψζεθε κε ηε ζπκπιήξσζε απφ φιεο ηηο νκάδεο κηαο 

παξαγξάθνπ, πνπ άξρηδε κε ηελ πξφηαζε: «Σψξα πνπ ην μαλαζθέπηνκαη, ζα κπνξνχζα λα ….», ψζηε λα αλαζηνραζηνχλ γηα 
πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο.  
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ηε δέθαηε ηξίηε ζπλάληεζε πξνβιήζεθε ε ζθελή, φπνπ ε εηαηξεία επηζθεπψλ κηθξν-ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, πνπ δνχιεπε ν 

Άιεμ, έθιεηζε θαη απηφο αλαδήηεζε κηα άιιε απαζρφιεζε. ε ηέζζεξηο νκάδεο, δφζεθαλ θάξηεο ξφισλ κε δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά γηα ην άηνκν πνπ κέλεη ρσξίο απαζρφιεζε, εμαηηίαο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ηνπ. Σα 
πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ, νη δεμηφηεηεο θαη ε εθπαίδεπζε – θαηάξηηζή ηνπ δεηήζεθε λα πξνζδηνξηζζνχλ απφ 
ηελ θάζε νκάδα, κε επηινγή απφ αληίζηνηρνπο θαηαιφγνπο πνπ ηνπο δφζεθαλ. Ζ πξψηε νκάδα είρε ηνλ ξφιν λένπ, 20 εηψλ, 
πνπ κέλεη κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη έρεη ήδε εξγαζηεί γηα έλα ρξφλν. Ζ δεχηεξε νκάδα είρε ηνλ ξφιν λέαο 23 εηψλ, πνπ δεη κφλε 
ηεο θαη έρεη ήδε εξγαζηεί γηα δπν ρξφληα. Ζ ηξίηε νκάδα είρε ηνλ ξφιν νηθνγελεηάξρε, 45 εηψλ κε δπν κηθξά παηδηά, πνπ 
κέλνπλ ζε ηδηφθηεην ζπίηη, ε ζχδπγνο δελ εξγάδεηαη θαη έρεη ήδε εξγαζηεί γηα είθνζη ρξφληα.  Ζ ηέηαξηε νκάδα είρε ηνλ ξφιν 
λέαο γπλαίθαο 30ρξνλψλ, ζε δεπγάξη, πνπ κέλνπλ ζε ζπίηη κε ελνίθην,  ν ζχδπγνο εξγάδεηαη θαη έρεη ήδε εξγαζηεί γηα 

ηέζζεξα ρξφληα.  ην πιαίζην απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ν θάζε ξφινο πξφηεηλε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
αλαδήηεζεο απαζρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαηά ηελ αθήγεζε επεμεξγάζηεθαλ, θαηέγξαςαλ 
θαη πξφηεηλαλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηνλ ξφιν. ην ηέινο ζπλέζεζαλ κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε θαη μαλαδεκηνχξγεζαλ 
ηελ αθήγεζε ηνπ ξφινπ. 

ηε δέθαηε ηέηαξηε ζπλάληεζε, πξνβιήζεθε ε ζθελή, φπνπ ην ίλδαικα ηεο λεφηεηαο ηνπ Άιεμ, ν αλαηνιηθν-γεξκαλφο 
αζηξνλαχηεο SigmundJähn, νδεγεί σο ηαμηηδήο έλα παιηφ Lada. ε ηέζζεξηο νκάδεο δεηήζεθε λα δεκηνπξγήζνπλ ζελάξηα κε 
ζέκα ηηο αιιαγέο απαζρφιεζεο. Πξνηάζεθε λα πάξνπλ ζπλεληεχμεηο απφ νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο γηα ηηο αιιαγέο ησλ 
αληηθεηκέλσλ απαζρφιεζήο ηνπο. Οη ζπλεληεχμεηο δνκήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ πξψηα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
ψζηε λα καο δίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα καο, ρσξίο λα ζίγνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ή λα πξνζβάιινπλ ηνπο 

εξσηψκελνπο. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ππφ κνξθή παημίκαηνο ξφισλ, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 
θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο, ηελ ηππηθή & άηππε εθπαίδεπζε–θαηάξηηζε θαη ηα θίλεηξα πνπ δηαθξίλνπλ 
ζηα άηνκα πνπ έδσζαλ ηελ ζπλέληεπμε. Μεηά απηά θαηαγξάθεθαλ ζε ραξηνπίλαθα, ζε ηξεηο ζηήιεο. 

ηε δέθαηε πέκπηε ζπλάληεζε πξνβιήζεθε ε ζθελή, φπνπ ε Λάξα θαη ν Άιεμ, κεηά ηε δηαζθέδαζε ζηε ληίζθν, αλεβαίλνπλ 
ζηελ ηαξάηζα, θνηηάδνπλ απφ ςειά ηελ πφιε πνπ απιψλεηαη κπξνζηά ηνπο, θαη θνπβεληηάδνπλ γηα ην κέιινλ. Ο Άιεμ 
νλεηξεχεηαη έλα δηαθνξεηηθφ κέιινλ, κεηά ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο. ε νκάδεο δεηήζεθε λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ 
ζηα εξσηήκαηα: 1) Με πνηνπο άιινπο ηξφπνπο, εθηφο ηνπ ‗joint‘, ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίδνπλ κε αηζηνδνμία ην κέιινλ 
ηνπο, απηνί νη λένη; 2) ε έλα ραξηί θαζέλαο λα ζρεδηάζεη ηξεηο θχθινπο, σο απεηθνλίζεηο γηα ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ ηνπ αληίζηνηρα. Μέζα ζε θάζε θχθιν λα γξάςεη ή λα απεηθνλίζεη εκπεηξίεο, δεμηφηεηεο, θίλεηξα, ζηφρνπο, 
πξνζδνθίεο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο  ηνπ ρξφλνπ. 3) Να επαλαιάβεη θαζέλαο ηελ πξνεγνχκελε 
δξαζηεξηφηεηα ζε θαληαζηηθέο ηδαληθέο ζπλζήθεο θαη 4) πγθξίλνληαο ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζέλαο λα θάλεη 
κηα ζηήιε γηα ηα Δκπφδηα πνπ έρεη γηα λα επηηχρεη ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ηεο εμέιημεο ησλ εκπεηξηψλ, δεμηνηήησλ, 
θηλήηξσλ, ζηφρσλ, πξνζδνθηψλ, ζην ζπλερέο ηνπ ρξφλνπ, θαηφπηλ ζηε δηπιαλή ζηήιε θαηαγξάθεη ηηο Γέθπξεο, πψο δειαδή 
ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα κε άμνλα κηα ζεηηθή πξννπηηθή γηα ην κέιινλ, θαη κε δηάζεζε θαη δέζκεπζε λα θάλεη 
πξάμε ηηο ελέξγεηεο, πνπ εθθξάδνπλ νη γέθπξεο. Οη καζεηέο παξαθηλήζεθαλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ νκάδα ηνπο γηα πξνηάζεηο 
ψζηε λα ‗ρηίζνπλ‘ γέθπξεο. Παξνηξχλζεθαλ λα θαηαγξάθνπλ δπν θαη πεξηζζφηεξεο γέθπξεο  γηα θάζε εκπφδην.  

ηε δέθαηε έθηε ζπλάληεζε πξνβιήζεθε ε ζθελή κε ηελ επηζηξνθή ηεο κεηέξαο απφ ηελ πξψηε παξακνλή ηεο ζην 
λνζνθνκείν. Οη ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα αιιάδνπλ, άιια θαζήθνληα θαη άιιεο εξγαζίεο μεθηλνχλ θαη άιιεο ζηακαηνχλ. 
Εεηήζεθε νη νκάδεο λα δεκηνπξγήζνπλ ζελάξηα ζηνλ Ζ/Τ, κε ην εξγαιείν storybird, ή κε ηνλ πξνζθνξφηεξν γη‘ απηέο ηξφπν 
έθθξαζεο. Σν ζελάξην ηεο πξψηεο νκάδαο αθνξνχζε κεηαθφκηζε νηθνγέλεηαο, κε δπν παηδηά, καζεηέο Α‘ θαη Γ‘ γπκλαζίνπ 
ζε άιιε πεξηνρή ηεο ίδηαο ρψξαο, εμαηηίαο κεηάζεζεο ηνπ ελφο γνλέα, ν άιινο γνλέαο κπνξεί λα αθνινπζήζεη. Σνλίζηεθαλ νη 
δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθαιεί ην λέν πεξηβάιινλ. Σν ζελάξην ηεο δεχηεξεο νκάδαο αθνξνχζε κεηαλάζηεπζε ηνπ παηέξα 
κηαο νηθνγέλεηαο, κε δπν παηδηά, καζεηέο δεκνηηθνχ, ηα άιια κέιε δελ κπνξνχλ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ. Ζ κεηέξα εξγάδεηαη. 
Πψο αιιάδνπλ νη ζρέζεηο, ηα δηθαηψκαηα, ηα θαζήθνληα θαη νη εξγαζίεο, ρσξίο ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ κεηαλάζηεπζε. 

Σνλίζηεθαλ νη αιιαγέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κείσζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο κε ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο.  

ηε δέθαηε έβδνκε ζπλάληεζε πξνβιήζεθε ε ζθελή φπνπ ν Άιεμ θαη ν Νηέληο είλαη ζηε δνπιεηά θαη ηνπνζεηνχλ 
δνξπθνξηθέο θεξαίεο ηειενξάζεσλ. Ο Νηέληο νλεηξεχεηαη θαη κηιάεη γηα ην κέιινλ ηνπ, πξνζδνθψληαο λα γίλεη ζθελνζέηεο 
θηλεκαηνγξάθνπ. Με ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο, ‗ν ξφινο ζηνλ ηνίρν‘, φπνπ ζε έλα κεγάιν ραξηί ζρεδηάζηεθε ην πεξίγξακκα 
ηνπ Νηέληο, κέζα ζην πεξίγξακκα νη ζπκκεηέρνληεο έγξαςαλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ, έμσ απφ ην πεξίγξακκα 
έγξαςαλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ‗αλαθξηηηθή θαξέθια‘, φπνπ έλαο καζεηήο θάζηζε ζην θέληξν ηνπ 
θχθινπ θαη ππνδχζεθε ηνλ Νηέληο, νη ππφινηπνη κε εξσηήζεηο αθνχ δηεπθξίληζαλ, πξνζπάζεζαλ λα αλαηξέςνπλ ηηο απφςεηο 
ηνπ. Με απηέο ηηο ηερληθέο έγηλε πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςνπκε ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ Νηέληο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

επειημίαο. Γηεξεπλήζεθαλ νη πξνζδνθίεο, νη ελέξγεηεο πνπ ζρεδηάδεη θαη πψο δεζκεχεηαη λα πξάμεη ψζηε λα πξνρσξήζεη θαη 
λα νινθιεξψζεη ηα ζρέδηα ηνπ, πψο ζα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο, πψο ζα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο.  ην ηέινο 
θαηαγξάθεθαλ κε ηελ παξαπάλσ νκαδνπνίεζε νη απαληήζεηο.  

ηε δέθαηε φγδνε ζπλάληεζε πξνβιήζεθε ε ζθελή φπνπ ε Λάξα αγαλαθηεί κε ηνλ Άιεμ πνπ αλέθεξε ζηε κεηέξα ηνπ φηη ν 
παηέξαο ηεο ήηαλ δάζθαινο, ελψ απηφο ήηαλ κάγεηξαο. Εεηήζεθε, κε ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, νη καζεηέο λα 
αλαθέξνπλ ιέμεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιφ ηνπο αθνχγνληαο ηα δπν απηά επαγγέικαηα. Οη ιέμεηο νκαδνπνηήζεθαλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ δπν ζηήιεο κε θνηλά θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ επαγγεικάησλ. Καηφπηλ 
ζπδεηήζεθε ζε νκάδεο ην ζέκα: «Ση ζθέπηνκαη θαη ηη αηζζάλνκαη, φηαλ κάζσ φηη ν Γηάλλεο είλαη ….–(ζπκπιεξψζεθε κε 

δηάθνξα επαγγέικαηα)», θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο φισλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζηελ νινκέιεηα. ην θιείζηκν ηεο ζπλάληεζεο 
αλαθέξζεθε φηη κε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο νινθιεξψζεθαλ ν ηέηαξηνο θαη πέκπηνο ζεκαηηθφο θχθινο  
«Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο» θαη «ηεξεφηππα».  

Ζ πξνηειεπηαία ζπλάληεζε αθηεξψζεθε ζηελ πξνβνιή φιεο ηεο ηαηλίαο. 
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ηελ εηθνζηή ζπλάληεζε έγηλε ην θιείζηκν θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξψηα θάζε καζεηήο, κίιεζε γηα ηηο 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα θξαηήζεη ή ζα αιιάμεη θαη πξφηεηλε 2-3 εξγαζίεο ηνπ, πνπ ζέιεη λα 
θαηαζέζεη ζηελ ηειηθή παξνπζίαζε. Σν ίδην έγηλε θαη κε θάζε νκάδα. Καζέλαο ζπκπιήξσζε ην Έληππν Αμηνιφγεζεο 
(Πίλαθαο 1) θαη ε ζπλάληεζε νινθιεξψζεθε γξάθνληαο θαη δσγξαθίδνληαο θαζέλαο ζε έλα ραξηνπίλαθα κε πνηα 
ζπλαηζζήκαηα θιείλεη απηή ηε δηαδξνκή.   

Πέλαθαο 1. Έληππν Αμηνιφγεζεο  

 
πκθσλψ 

απφιπηα 
πκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, 

νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

απφιπηα 

1. Μπνξψ λα έρσ ζηφρνπο θαη λα 
ηνπο πξνζαξκφδσ ζηα δεδνκέλα πνπ 
δηαθνξνπνηνχληαη  

  
   

2. Άθνπζα κε πξνζνρή ηηο απφςεηο 
φισλ ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ 

  
   

3. Υξεζηκνπνίεζα επηρεηξήκαηα γηα 
λα ππνζηεξίμσ ηελ πξνζσπηθή κνπ 
άπνςε 

  
   

4. Αλαγλψξηζα ή άιιαμα θάπνηεο 
απφςεηο κνπ γηα κέλα, ηνπο άιινπο 
θαη ην πεξηβάιινλ κνπ 

  
   

5. Ζ νκάδα κνπ εξγάζηεθε 
απνηειεζκαηηθά 

  
   

6. Σειηθά βξήθακε πνιιέο πηζαλέο 
ιχζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
πξφβιεκα 

  
   

7. Σψξα μέξσ πψο ζα ζθεθηψ θαη ηη 

ζα θάλσ ζην κέιινλ γηα λα 
δηαρεηξηζηψ κηα αιιαγή ή κεηάβαζε 

  

   

Β1 Απνηειέζκαηα 

Ζ δεκηνπξγία ηεο νκάδαο, ηνπ θιίκαηνο ζεβαζκνχ, ζπλεξγαζίαο θαη απνδνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ε δηαηχπσζε 
θνηλψλ ζηφρσλ θαη θαλφλσλ έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ 
ζεηηθψλ εκπεηξηψλ κεηά απφ θάπνηα αιιαγή, έγηλε θαηαλνεηή θαη απνδεθηή απφ ηνπο καζεηέο ε ξεπζηφηεηα θαη 
αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο. Απφ ηνπο ίδηνπο αλαθέξζεθε ε κεηάβαζε απφ ηελ βηνκεραληθή ζηελ επνρή 
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο γλψζεο, κε αληίζηνηρα παξαδείγκαηα απφ επαγγέικαηα πνπ ράλνληαη θαη άιια πνπ 
αλαπηχζζνληαη. πδεηήζεθαλ νη αιιαγέο πνπ πξνμέλεζε ε πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, ζηελ ηαηλία. Αλαδείρζεθαλ 
δηαθνξέο κεηαμχ πξνζηαηεπηηθήο θαη ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, θαη αμηνπνηήζεθε ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα 
ηεο ηζηνξίαο, ηεο θνηλσληθήο- πνιηηηθήο αγσγήο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ εηθαζηηθψλ θαη μέλσλ γισζζψλ. Οη καζεηέο κε 
αλαθνξέο ζε θαηαζηάζεηο ηεο ηαηλίαο, ζπδήηεζαλ γηα ηε κίκεζε ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ αληίδξαζε ζε απαγνξεχζεηο, ρσξίο 

θξηηηθή επεμεξγαζία. Παξαηεξήζεθαλ, επίζεο, απφ ηνπο καζεηέο, νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη εμαηηίαο ηνπ  φηη 
δελ ηζρχεη ην «έλα επάγγεικα γηα φιε ηελ δσή». Αλαθέξζεθε ε έκθαζε θαη θξνληίδα ζηελ πξνζσπηθή δσή θαη ζηηο ζρέζεηο 
ησλ αλζξψπσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ εθφδηα θαη δπλάκεηο λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε δηα βίνπ κάζεζε γηα 
ηελ αλαλέσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ε θνηλσληθή δηθηχσζε, ε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε 
επαηζζεηνπνίεζε ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. Μέζα απφ ηηο δηαδξνκέο ησλ αιιαγψλ ζηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηαηλίαο 
παξαηήξεζαλ ηνλ ζπγθεξαζκφ ζηφρσλ θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη θαηαλφεζαλ ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο. ηελ ηειεπηαία 
ζπλάληεζε νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην Έληππν Αμηνιφγεζεο (Πίλαθαο 1). 

Β2 πδήηεζε πκπεξάζκαηα 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζρέζεσλ, ζηφρσλ θαη δξάζεσλ ηεο νκάδαο θαη ησλ θαζεγεηξηψλ πνπ ζπληφληζαλ, 
εκςχρσζαλ θαη ππνζηήξημαλ ην Πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

έβδνκεο ζπλάληεζεο, ππήξμαλ θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο αλαθαιππηηθήο θαη 
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δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ηεο ηέρλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), θαη ε 

καζεηνθεληξηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε απνδείρζεθαλ απνηειεζκαηηθέο κεζνδνινγίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. ε απηφ 
ζπλεηέιεζε ε ππάξρνπζα εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Ζ 
αληαπφθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ππήξμε κεγαιχηεξε ηεο αλακελφκελεο θαη δελ ηθαλνπνηήζεθαλ φια ηα αηηήκαηα. 
Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί απφδεημε ηεο αλαγθαηφηεηαο λα θαιπθζεί ε αλάγθε ηεο Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο φισλ ησλ 
καζεηψλ είηε κε ηελ χπαξμε δηαθξηηήο ψξαο ζην σξνιφγην πξφγξακκα, είηε κε ηελ ζεζκνζέηεζε project κε ζπγθεθξηκέλα 
παξαδνηέα, πνπ ζα απνηεινχλ ηνλ Αηνκηθφ Φάθειν ρεδηαζκνχ θαη Γηαρείξηζεο ηαδηνδξνκίαο γηα θάζε καζεηή.  

Οη καζεηέο, αξρηθά, παξαηεξψληαο θαη πεξηγξάθνληαο ηηο θαηαζηάζεηο ζην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν ηέρλεο, πξνρψξεζαλ ζε 
ζπλδέζεηο θαη αληηζηνηρίζεηο κε δηθά ηνπο βηψκαηα, ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ηα επεμεξγαζηνχλ, λα ηα δνπλ απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, λα απνδψζνπλ ελαιιαθηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο. Οη θαηαγξαθέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 
ζπλαληήζεσλ είηε κε κνξθή ραξηνπηλάθσλ, κε ερνγξαθήζεηο ησλ αθεγήζεσλ ησλ νκάδσλ, ησλ παηρληδηψλ ξφισλ, ησλ 
ζπλεληεχμεσλ απνηέιεζαλ, εθηφο απφ παξαδνηέα, ρξήζηκν πιηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ζην θιείζηκν ηεο 
νκάδαο.  

Παξαηεξήζεθε δπζθνιία ζηε βαζχηεξε πξνζέγγηζε ηεο ζχγθξηζεο ηνπ δπηηθνχ-θαπηηαιηζηηθνχ θαη αλαηνιηθνχ-
ζνζηαιηζηηθνχ ηξφπνπ εξγαζίαο θαη δσήο, πηζαλφλ εμαηηίαο έιιεηςεο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ή/θαη βησκάησλ ησλ καζεηψλ. 
Γηαηππψζεθε ε εξψηεζε εάλ θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο, είλαη επηζπκεηέο θαη εθηθηέο ζπλζήθεο, φπνπ ε εθπαίδεπζε, ε πγεία 
θαη ε εξγαζία ζα απνηεινχλ θνηλσληθά αγαζά δηαζθαιηζκέλα γηα φινπο απφ ην  ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο.  

Ζ εμεχξεζε εξψσλ, αληίζηνηρσλ κε ηνλ αζηξνλαχηε SigmundJähn, δελ ππήξμε εχθνιε γηα αξθεηνχο καζεηέο. Με αθνξκή 

απηφ ζπδεηήζεθε ν ξφινο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο ζηε δηακφξθσζε εξψσλ θαη πψο νη ηδενινγίεο θαη ε αλάπηπμε 
πνηθίισλ ηνκέσλ ζπληεινχλ ζηελ πξνβνιή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εξψσλ. Αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο σο ήξσεο, νκάδεο 
λέσλ πνπ βξαβεχνληαη ζε εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο επηζηήκεο, ηερλνινγίαο θαη ηέρλεο. Ζ δηαηχπσζε αλνηθηψλ 
θξηηηθψλ εξσηεκάησλ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηα παξαπάλσ, απνηέιεζε ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 

Β3 Πξνηάζεηο  

Σν παξφλ Πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην κέιινλ κε θάπνηεο κηθξέο πξνζζήθεο ή 
αιιαγέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Πξνηείλεηαη ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο λα 
πξνζηεζεί έλα έληππν αμηνιφγεζεο ησλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα γίλεη πην αληηιεπηφ ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο. Δπηπιένλ 
θξίλεηαη ρξήζηκν κεηά ηε δέθαηε ζπλάληεζε λα θιεζεί θάπνην πξφζσπν, ίζσο ζπγγεληθφ ή γλσζηφ ζηνπο καζεηέο, ην νπνίν 

έρεη δήζεη ζην παξειζφλ ζε ρψξα ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ θαη ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζηηο 
πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο, αιιά θαη λα απαληήζεη ζε ηπρφλ απνξίεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ε 
ζθελή ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ αγάικαηνο ηνπ Λέληλ ζηελ ηξίηε ζπλάληεζε, φπνπ παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε ηαηλία θαη λα 
ζπδεηεζεί, γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ πνπ επέθεξε ε κεηάβαζε απφ ην έλα πνιίηεπκα 
ζην άιιν. 

Ζ ηειεπηαία πξφηαζε ζηνρεχεη ζε έλα εξγαιείν κάζεζεο κέζσ ηέρλεο θαη αθνξά ζηελ ηερληθή ηνπ Έληερλνπ πιινγηζκνχ -
ArtfulThinking-, φπνπ κεηά ηελ πξνβνιή θάζε ζθελήο δηαηππψλνπκε εξσηήζεηο αμηνπνηψληαο ξνπηίλεο ζθέςεο απφ ηε 
ιεγφκελε ―Παιέηα‖, φπνπ ηζρχνπλ ηα εμήο: 1) Κφθθηλν: Αηηηνινγψ, 2) Γαιάδην: Ρσηάσ, αλαξσηηέκαη, εξεπλψ, 3) Πξάζηλν: 

Παξαηεξψ θαη πεξηγξάθσ, 4) Πνξηνθαιί: πγθξίλσ θαη ζπλδέσ 5) Μσβ: Δληνπίδσ θαη δηεξεπλψ ηελ πνιππινθφηεηα, 6) 
Κίηξηλν: Δμεηάδσ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο (Δηθφλα 1).  

 

Δηθφλα 1:ΠαιΫηα Έληερλνπ πιινγηζκνχ (Πεγά: http://pzartfulthinking.org/?page_id=2) 
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Abstract: 

Teaching as a method of teaching teachers was first applied in the 1960s in the United States of America. The original designers were Allen 

& Ryan, whose main objective was to improve teaching through the theory-practice link. Micro-teaching is a micro-lesson that gives teachers 

the opportunity - within a safe and "lab" environment- to enhance their pedagogical, educational and social skills and improve their teaching, 

by observing and critically commenting on their colleagues‘ micro-teaching. In the Round Table the contribution of micro-teaching to the 

professional development of teachers of all levels of formal education as well as of  adult educators in the context of non formal education 

will be presented. The contribution of microteaching in the context of University Pedagogy will also be discussed. The round table will be 

concluded with the presentation and analysis of quality indicators for the assessment of microteachings.  

Keywords: microteaching, teachers‘ education, adults trainers, University Pedagogy, quality indicators 
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Πεξέιεςε: 

Ζ κηθξνδηδαζθαιία σο κέζνδνο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο. Οη αξρηθνί ζρεδηαζηέο ήηαλ νη Allen&Ryan (1966), νη νπνίνη είραλ σο βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο ζεσξίαο – πξάμεο. Ζ κηθξνδηδαζθαιία απνηειεί κία θέηα (slice) ηεο δηδαζθαιίαο, έλα κηθξνκάζεκα, ην νπνίν δίλεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα –ζην πιαίζην ελφο αζθαινχο θαη «εξγαζηεξηαθνχ» πεξηβάιινληνο- λα απνθηήζνπλ αιιά θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηηο παηδαγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, 

παξαηεξψληαο θαη ζρνιηάδνληαο θξηηηθά ηηο κηθξνδηδαζθαιίεο ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. ηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ζα παξνπζηαζηεί ε  

ζπκβνιή ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φζ ν 

θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, ζα παξνπζηαζηεί ε ζπκβνιή ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ 

ζην πιαίζην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. Ζ ζηξνγγπιή ηξάπεδα ζα νινθιεξσζεί κε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε δεηθηψλ 

πνηφηεηαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:κηθξνδηδαζθαιία, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, παλεπηζηεκηαθή παηδαγσγηθή, δείθηεο 

πνηφηεηαο. 

Α. Δηζαγσγά  

Ζ κηθξνδηδαζθαιία απνηειεί κηα κέζνδν επηκφξθσζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. ην πιαίζην απηήο ηεο  κεζφδνπ έλαο ππνςήθηνο εθπαηδεπηήο δηδάζθεη έλα κηθξφ κέξνο ελφο σξηαίνπ 
καζήκαηνο απφ κηα δηδαθηηθή ελφηεηα ζε κηα κηθξή νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ζπλαδέιθσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ επφπηε 

θαζεγεηή. Χο ηερληθή, αλ νξγαλσζεί θαη πινπνηεζεί κε ζσζηφ ηξφπν, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. 

Ζ κηθξνδηδαζθαιία επηλνήζεθε ην 1963 κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ δηδαζθαιίαο. Δθαξκφζηεθε γηα  πξψηε 
θνξά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη ζηηο ΖΠΑ, φηαλ έλα πεηξακαηηθφ ζρέδην γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ 
δηδαζθαιίαο ήηαλ ζε εμέιημε ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ Bush, Allen, McDonald Acheson θαη άιισλ 
(Shah&Masrur, 2011, ζ. 22). 

H κηθξνδηδαζθαιία αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξηψλ δηδαζθαιίαο θαη πξαθηηθήο, θάηη πνπ έιεηπε απφ ηηο 
παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο (Wilkinson, 1996). 

Απηφ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη αθξηβήο κεζφδνπ ε νπνία δίλεη  αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ επηκνξθνχκελν 

εθπαηδεπηηθφ (εθπαηδεπηή).  

Σα βήκαηα ηεο ηερληθήο κηθξν-δηδαζθαιίαο απνηεινχλ κία ζπλερήο δηαδηθαζία, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ράκα 1:Βάκαηα ηερληθάο κηθξνδηδαζθαιέαο 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζε κνληέια δηδαζθαιίαο, αθνινπζνχκελα απφ ηελ 
πξνγξακκαηηζκέλε πξαθηηθή ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. χκθσλα κε ηνπο Fuller & Manning (1973 φπσο 
αλαθέξεηαη ζην Comford,1996, ζ.83) ε επαλάιεςε κηαο βηληενζθνπεκέλεο κηθξνδηδαζθαιίαο εηζάγεη ζηνηρεία 
απηναμηνιφγεζεο ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί, φζν θαη γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ 

ζπλεθπαηδεπφκελσλ. 

Σν ζηξνγγπιφ απηφ ηξαπέδη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ 
εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζηε ρψξα καο, κε έκθαζε ζηε κηθξνδηδαζθαιία σο παξάκεηξν ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. ην δεχηεξν 
κέξνο παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηελ αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε επηκφξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο. Σν ηξίην κέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 
αμηνπνίεζε ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο  γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ θαζεγεηψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην 
πιαίζην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. Σν ζηξνγγπιφ ηξαπέδη νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε 
δεηθηψλ πνηφηεηαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ. 
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Β. Δηζεγάζεηο- Σνπνζεηάζεηο ζην πιαέζην ηεο ζπδάηεζεο ζηξνγγπιάο ηξΪπεδαο 

Β1. Πηζηνπνέεζε εθπαηδεπηψλ ελειέθσλ θαη κηθξνδηδαζθαιέα 

Adult trainers‘ accreditation and microteaching 

Δηζεγεηάο: ΔπΪγγεινο ΑλΪγλνπ 

1. Δηζαγσγά 

Οη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαινχληαη λα αζθήζνπλ έλαλ πνιπζρηδή θαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ ξφιν (Jarvis, 2004∙Rogers, 
1999∙Freire&Schor, 1987∙ Brookfield, 1995∙Βεξγίδεο, 2003∙ Κφθθνο, 2005). Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλεη ν Κφθθνο «Μέρξη ην 
2000 δελ ππήξρε θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζην λα απηναλαθεξχζζεηαη θάπνηνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα» (2008, 
ζει.19). εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ζρεηηθήο κειέηεο (Βεξγίδεο, 2002), ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο ήδε 
απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 πξνβιεπφηαλ ε εθπαίδεπζε ή/θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ.  

Σν 2002 απνθαζίζηεθε ε εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ δίδαζθαλ ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ 
[πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε] ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ. Σν 2003 εθπαηδεχηεθαλ 265 εθπαηδεπηέο 
εθπαηδεπηψλ θαη ην 2005-2007 πινπνηήζεθε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 10.480 εθπαηδεπηψλ απφ ην κεηξψν ηνπ ΔΚΔΠΗ. 

ηε ζπλέρεηα πηζηνπνηήζεθαλ 8.312 εθπαηδεπηέο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Βεξγίδεο, 2015), ελψ ε 
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο είλαη ζπλερήο. 

ηελ εξγαζία απηή ζα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζηε ζχλδεζε ηεο ρψξαο καο κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζην χζηεκαΠηζηνπνίεζεοΔθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηψλ Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Ηδηαίηεξε 
αλαθνξά ζα γίλεη ζηε κηθξνδηδαζθαιία, σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο. 

2. Σν Δπξσπατθφ Πιαέζην Πξνζφλησλ γηα ηε Γηα Βένπ  ΜΪζεζε 

Ζ ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Απξηιίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ 
επξσπατθνχ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε δεκηνχξγεζε έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο κε 
νθηψ επίπεδα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, εθθξαζκέλσλ σο καζεζηαθά απνηειέζκαηα κε θιηκαθνχκελα επίπεδα επάξθεηαο 
(European Parliament and Council of the European Union, 2008). Σν θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο ρξεζηκεχεη σο κεραληζκφο 
κεηαηξνπήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπο, ηφζν γηα ηε 
γεληθή θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε φζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

πξφβιεςε, θάζε επίπεδν επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξέπεη θαη' αξρήλ λα κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πνηθίισλ δηαδξνκψλ 
εθπαίδεπζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο. Οη γεληθφηεξνη ζηφρνη είλαη ε ζπκβνιή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 
θαη θαηάξηηζεο θαη ε αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ∙ επίζεο, ε θαιχηεξε δηαζχλδεζε ηεο ηππηθήο, ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο 
θαη ε ζηήξημε ηεο επηθχξσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ απνθηψληαη ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα.  
Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα νξίδνληαη σο «ε πεξηγξαθή φισλ απηψλ πνπ ν εθπαηδεπφκελνο γλσξίδεη, θαηαλνεί θαη κπνξεί 
λα θάλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα νπνία νξίδνληαη ππφ κνξθή γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 
ππεπζπλφηεηαο θαη απηνλνκίαο» (European Parliament and Council of the European Union, 2017).  

Σα θξάηε κέιε έρνπλ αλαπηχμεη ή αλαπηχζζνπλ εζληθά πιαίζηα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κε βάζε ηα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα θαη ηα ζπλδένπλ κε ην ΔΠΔΠ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο «ζπζρέηηζεο». Σν εζληθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ 
πξνζφλησλ ζηνρεχεη ζηε ζπλέλσζε ζε εληαίν ζχλνιν θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ ππνζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθψλ 
πξνζφλησλ, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο πξφζβαζεο, ηεο εμέιημεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ 
πξνζφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Σα επίπεδα ηνπ ΔΠΔΠ θαη νη πεξηγξαθηθνί 
δείθηεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ. Σα εζληθά πιαίζηα θαη ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθψλ 
πξνζφλησλ αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη, ζπλεπψο, ε ζπζρέηηζε κε ην ΔΠΔΠ (ζα πξέπεη λα) επαλεμεηάδεηαη θαη 

λα επηθαηξνπνηείηαη, φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν. 
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Μέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, ε Διιάδα θαη άιιεο ζπλνιηθά 34 ρψξεο, είραλ ζπλδέζεη ηα εζληθά ζπζηήκαηα πξνζφλησλ κε 

ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. Οη ππφινηπεο ρψξεο αλακέλεηαη λα  αθνινπζήζνπλ ην 2017-2018 
(http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf). 

3. Σν Διιεληθφ Δζληθφ Πιαέζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θαη ην χζηεκα Πηζηνπνέεζεο 

Δθπαηδεπηηθάο ΔπΪξθεηαο Δθπαηδεπηψλ Με Σππηθάο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ 

ηελ Διιάδα, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.) 
είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε ην 
Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, ππφ ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Οη βάζεηο ηέζεθαλ κε  ηνλ Νφκν 3879/2010 (163/21-9-2010, ηρ. Α΄), κε ηνλ νπνίν θαζηεξψζεθαλ ηα επίπεδα θαη ε έλλνηα 
ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ σο βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ πξνζφλησλ. Με ηνλ λφκν απηφ πξνζδηνξίζηεθε 
έλα ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηα βίνπ κάζεζεο ζηε ρψξα καο. ήκεξα έρεη δεκηνπξγεζεί ην Δζληθφ Πιαίζην 
Πξνζφλησλ, ηα 8 επίπεδα ηνπ νπνίνπ θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ πξνζφλησλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα έσο ηελ 
αλψηαηε εθπαίδεπζε. Κάζε επίπεδν πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα 
καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζπγθξνηνχλ ηα πξνζφληα ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ 
(http://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf). χκθσλα κε ηνλ 
Ληληδέξε, «Απηή ε ζεψξεζε έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηηο εηζξνέο (δηάξθεηα καζεζηαθήο 

εκπεηξίαο, ηχπνο ηδξχκαηνο) ζηηο εθξνέο, δειαδή ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο» (2013, ζει. 148). 

ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. απνηειεί ηνλ εζληθφ θνξέα πηζηνπνίεζεο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεο 
κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο. Δηδηθφηεξα, ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο 
ηεο επξσπατθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο αλαπηχζζεη θαη εθαξκφδεη χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο 
Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηψλ Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ζπγθξνηεί Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Με Σππηθήο 
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ κε πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή επάξθεηα (Τ.Α. ΓΠ/20082/2012, άξζξ.1).  

Σν 2011 εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κειέηε κε αληηθείκελν ην επηθαηξνπνηεκέλν επαγγεικαηηθφ 
πεξίγξακκα ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ΓΒΜ (ΔΟΠΠΔΠ, 2011). Ζ κειέηε απηή απνηέιεζε ηε βάζε γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα 
πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 78 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4485/2017 (Α‘ 114), ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 
3879/2010 (Α  ́163), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4452/2017 (Α  ́17), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Απφ 1.9.2019 ε πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή επάξθεηα απνηειεί πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ εθπαηδεπηήο λα κεηάζρεη ζε 
ρξεκαηνδνηνχκελν απφ δεκφζηνπο πφξνπο πξφγξακκα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο».  

Ζ σο άλσ πξνυπφζεζε δελ απαηηείηαη γηα: 

α) ηνπο Καζεγεηέο θαη ηνπο ππεξεηνχληεο Λέθηνξεο ησλ Α.Δ.Η., ηα κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Η.,  

β) ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ αλήθνπλ ζην κεηξψν ηνπ θχξηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ αλήθνπλ ζην κεηξψν εθπαηδεπηψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Πνηκαληηθήο Δπηκνξθψζεσο (Η.Π.Δ.), ηα νπνία απνηεινχλ απηνηειή κεηξψα γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ πνπ ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη ην Η.Π.Δ. πινπνηνχλ αληίζηνηρα 
(http://www.eoppep.gr/index.php/el/trainers_certification_exams/2015-06-04-12-53-21). 

χκθσλα κε ηε  ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ (ΑΡ. ΠΡΧΣ. : ΓΠ/57518/ 20-10-2016), νη δηαδξνκέο πηζηνπνίεζεο 
εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο είλαη νη εμήο: 

Πέλαθαο 1. Πηζηνπνέεζε εθπαηδεπηηθάο επΪξθεηαο 

α/α Καηεγνξέα ππνςεθένπ Γηαδξνκά πηζηνπνέεζεο 

α)Απεπζεέαο 

πηζηνπνέεζε 

εθπαηδεπηηθάο 

επΪξθεηαο:  

 

β)Απεπζεέαο 

ζπκκεηνρά ζε 

δηαδηθαζέα 

πηζηνπνέεζεο  

εθπαηδεπηηθάο 

επΪξθεηαο. ηελ 

θαηεγνξέα απηά 

γ) πκκεηνρά ζε 

δηαδηθαζέα 

πηζηνπνέεζεο 

Δθπαηδεπηηθάο 

ΔπΪξθεηαο κεηΪ απφ 

παξαθνινχζεζε 

πηζηνπνηεκΫλνπ 

πξνγξΪκκαηνο 

εθπαέδεπζεο 

εθπαηδεπηψλ:  
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εκπέπηνπλ:  

1. αα) Γηα ηνπο θαηφρνπο πηπρίνπ ζηελ 
εθπαίδεπζε ελειίθσλ ή ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε ή 
ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ή 
ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή απφ Ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή απφ αληίζηνηρα 
αλαγλσξηζκέλα Ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, νη 

νπνίνη ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπο 
ζρεδίαζαλ, αλέιπζαλ ή θαη πινπνίεζαλ 
Μηθξνδηδαζθαιίεο. Οη ελδηαθεξφκελνη 
εληάζζνληαη απεπζείαο ζην Μεηξψν 
Δθπαηδεπηψλ θαη ηνπο απνδίδεηαη κνλαδηθφο 
θσδηθφο, πνπ ηζρχεη γηα θάζε ζπλεξγαζία ηνπ 
εθπαηδεπηή κε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Δζληθνχ 
Γηθηχνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο.  

λ  

 

  

2. αα) ζνη δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα 
εηδίθεπζεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ή ηε Γηα 
Βίνπ κάζεζε ή ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε 
θαη θαηάξηηζε ή ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη 
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απφ Ίδξπκα 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή απφ 
αληίζηνηρα αλαγλσξηζκέλα Ηδξχκαηα ηεο 
αιινδαπήο, νη νπνίνη ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο ζρεδίαζαλ, αλέιπζαλ ή θαη πινπνίεζαλ 
Μηθξνδηδαζθαιίεο.  

 λ  

 

 

3. ββ) Οη εθπαηδεπηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην 
Δηζαγσγηθφ Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ‘ αξηζκ. 
113613/3.11.2006 θ.π.α. (Β  ́ 1700) κε ζέκα: 
Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 113172/2005 (Β  ́

1593) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
πεξί πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηψλ 
Δλειίθσλ ή ζε άιια Μεηξψα Δθπαηδεπηψλ θαη 
έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ην πξφγξακκα 
εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ 300 σξψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο ή έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ 
θνξέσλ πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην θαη 
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, δηάξθεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ.  

 λ  

 

 

4. γγ) Οη εθπαηδεπηέο κε δηδαθηηθή πείξα 
ηνπιάρηζηνλ 150 σξψλ ζε ελειίθνπο.  

 λ  

 

 

5.  ζνη ππνςήθηνη δελ εκπίπηνπλ ζε θακία απφ 

ηηο παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 
εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο, ζα πξέπεη λα 

  λ  
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νινθιεξψζνπλ επηηπρψο πηζηνπνηεκέλν απφ 

ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
Δθπαηδεπηψλ.   

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 1, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, αλάινγα 
κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία ζην πεδίν: άιινη πηζηνπνηνχληαη απεπζείαο, άιινη ππνρξενχληαη κφλν 
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο θαη θάπνηνη άιινη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο αθνχ 
πξψηα, φκσο, έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ζρεηηθφ  πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κηθξνδηδαζθαιηψλ είλαη κεγάιεο βαξχηεηαο γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο. 

4. Ζ δηαδηθαζέα πηζηνπνέεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειέθσλ θαη ε κηθξνδηδαζθαιέα 

Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηεο Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη 

ζχκθσλε κε ην πεξηερφκελν ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο πηζηνπνηεκέλνπ επαγγεικαηηθνχ Πεξηγξάκκαηνο θαη ζε αληηζηνηρία κε 
ην Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ. 

Ζ ησξηλή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ απνηειείηαη απφ 3 ζηάδηα. Δηδηθφηεξα:  

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ΓΠ/1351/24-05-2013: 

Καηά ηε Γξαπηή Δμεηαζηηθή Γνθηκαζία αμηνινγνχληαη νη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ησλ Δθπαηδεπηψλ ζρεηηθά κε ην 
ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο παξέκβαζήο ηνπο κε βάζε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο Δλειίθσλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο 
πνιηηηθέο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ - ζηφρνπ θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 
εθπαηδεπηηθήο ηνπο παξέκβαζεο ζπληνλίδνληαο ηελ εθπαηδεπφκελε νκάδα.  Σα πξνο εμέηαζε ζέκαηα ζην πιαίζην ηεο 
Γξαπηήο Δμεηαζηηθήο Γνθηκαζίαο επηιέγνληαη απφ Σξάπεδα Θεκάησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο. 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο νη ππνςήθηνη παξνπζηάδνπλ ελψπηνλ ησλ  ζπλππνςεθίσλ ζην ηκήκα (10 ππνςήθηνη 
αλά ηκήκα), ησλ δχν (2) Αμηνινγεηψλ θαη ελφο (1) Δπηηεξεηή νξηδφκελσλ απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., κηα  Μηθξνδηδαζθαιία κε 
ζέκα πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη, δηάξθεηαο είθνζη ιεπηψλ (20‘), ε νπνία ζα θαηαγξάθεηαη ζε ςεθηαθφ κέζν (dvd) κε επζχλε θαη 
εμνπιηζκφ ηνπ Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ. Οη ππνςήθηνη έρνπλ ζρεδηάζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε Μηθξνδηδαζθαιία θαη θαηαζέηνπλ 
ην ζρέδην Μηθξνδηδαζθαιίαο ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ην ζρεηηθφ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ παξνπζίαζή 
ηεο (power point, δηαθάλεηεο, ζεκεηψζεηο, έληππα, ζρεδηαγξάκκαηα θ.ά.). Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο 
απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα.   Καηά ηελ παξνπζίαζε ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο  
αμηνινγνχληαη νη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ Δθπαηδεπηψλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

παξέκβαζεο εθαξκφδνληαο ελεξγεηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο θαη ελζαξξχλνληαο ην δηάινγν θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαζψο θαη 
αμηνινγψληαο θαη αλαηξνθνδνηψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή.   

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο γίλεηαη επί ηφπνπ, απφ ηνπο δχν αμηνινγεηέο, κεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο.  Ζ 
κηθξνδηδαζθαιία αμηνινγείηαη βάζεη 8 Παξακέηξσλ:  

α)  Έλαξμε θαη ηέινο Μηθξνδηδαζθαιίαο. 

β)  ηνρνζεζία θαη ζαθήλεηα ηνπ ζρεδίνπ Μηθξνδηδαζθαιίαο. 

γ)  πλάθεηα πεξηερνκέλνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. ρέζε χιεο – ρξφλνπ. 

δ) αθήλεηα ρξήζεο ελλνηψλ θαη νξνινγίαο.  αθήο ρεηξηζκφο πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  Γιψζζα ζψκαηνο θαη ρξήζε ηνπ ρψξνπ. 

 ε) Οξζή επηινγή, ζπλδπαζκφο θαη επειημία ζηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ   θαη κεζφδσλ. 

 ζη) Δλζάξξπλζε – πκκεηνρηθφηεηα. 

 δ) Γηαζθάιηζε ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζε κέιε Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ. 

 ε)  Καηάιιειε ρξήζε επνπηηθψλ – ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε παξάκεηξνο «Γηαζθάιηζε ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζε κέιε Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ» δελ 
αμηνινγείηαη παξά κφλνλ, εάλ ζηελ νκάδα ησλ ζπλππνςεθίσλ ηνπ ηκήκαηνο βξίζθνληαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ 
επάισηεο νκάδεο. 

Σν πιάλν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο  πνπ θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη δνκή: 

 

ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΗΚΡΟΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 20΄  

Σίηινο Μηθξνδηδαζθαιίαο: 

Πξνθίι Δθπαηδεπνκέλσλ:  

Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη Μηθξνδηδαζθαιίαο:  

Γλψζεηο:  
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Γεμηφηεηεο:  

ηάζεηο:  

Θέκαηα (Τπνελφηεηεο) Μηθξνδηδαζθαιίαο   

α
/α 

Θέκαηα (Τπνελφηεηεο) Γηάξθεηα 
θάζε ππνελφηεηαο 
(ζε ιεπηά) 

Δθπαηδεπη
ηθέο Σερληθέο γηα 
θάζε ππνελφηεηα   

 

Δθπαηδεπη
ηθά Μέζα γηα θάζε 
ππνελφηεηα  

 

1     

2     

3     

4     

 (ζπκπιεξψζηε γξακκέο, εάλ απαηηείηαη). 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξνπζίαζεο ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο θάζε ππνςεθίνπ δηελεξγείηαη ζε μερσξηζηφ ρψξν ηνπ Δμεηαζηηθνχ 
Κέληξνπ πλέληεπμε ππνζηήξημεο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο, δηάξθεηαο δέθα (10) ιεπηψλ, 

ζηελ νπνία ζα παξίζηαληαη ν ππνςήθηνο, νη δχν Αμηνινγεηέο θαη ν Δπηηεξεηήο. ηε ζπλέληεπμε απηή, ν ππνςήθηνο παξέρεη 
πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηνπο αμηνινγεηέο ζρεηηθά κε ηε κηθξνδηδαζθαιία ηνπ.  

Γηαπηζηψλνπκε φηη ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζπλδπάδεηαη ε 
ζεσξεηηθή κε ηελ πξαθηηθή απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηψλ. 

5. ΚαηαιεθηηθΫο επηζεκΪλζεηο   

ηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ) είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηεο 
δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, θαζψο θαη επξχηεξα ε αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ηεο 
θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (European Parliament and 
Council of the European Union, 2017). Με ην ΔΠΔΠ επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δηαζχλδεζε ηεο ηππηθήο, ηεο κε ηππηθήο θαη 
ηεο άηππεο κάζεζεο θαη ε ζηήξημε ηεο επηθχξσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ απνθηψληαη ζε δηαθνξεηηθά 
καζεζηαθά πεξηβάιινληα.  

Ζ Διιάδα, φπσο θαη άιια 34 ζπλνιηθά θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ην ΔΠΔΠ. ην πεδίν ηεο 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο 
Δθπαηδεπηψλ Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο απνηειείηαη απφ 3 ζηάδηα ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ γξαπηή εμέηαζε, παξνπζίαζε κηθξνδηδαζθαιίαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζπλέληεπμε ππνζηήξημεο ηεο 
κηθξνδηδαζθαιίαο.  

Με ηε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηε δηάξθεηα καζεζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηνλ ηχπν ηδξχκαηνο ζηα απνηειέζκαηα 
ηεο κάζεζεο (Ληληδέξεο, 2013, ζει.148),  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 
θαζηζηνχλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο πην νξαηέο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίνλ ηηο έρνπλ απνθηήζεη, 

εμέιημε πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηφζν ηεο δηά βίνπ κάζεζεο φζν θαη ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο 
(European Parliament and Council of the European Union, 2008). 
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Β2. Οη κηθξνδηδαζθαιέεο ζηελ αξρηθά θαη ζπλερηδφκελε εθπαέδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν παξΪδεηγκα 

πινπνέεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζην Δηάζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθάο ΚαηΪξηηζεο (ΔΠΠΑΗΚ) ηεο 

ΑΠΑΗΣΔ 

The micro-teachings in the initial and continuing education of teachers. The example of the 

implementation of microteachings in the School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE) 

Annual Pedagogical Education Program 

ΔηζεγεηΫο: ΜΪξηνο Κνπηζνχθνο – Ησζάθ Φξαγθνχιεο 

1. Δηζαγσγά 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε εζηηάδεηαη ζηε πξαθηηθή ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζην Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο 
(ΔΠΠΑΗΚ) ηεο ΑΠΑΗΣΔ, απνηππψλνληαο ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ. 
Ζ κηθξνδηδαζθαιία απνηειεί δηεζλψο κηα δνθηκαζκέλε κέζνδν εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ  ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα, ζε 
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λένπο αιιά θαη ζε πην έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή θαη λα 

αλαβαζκίζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Remesh, 2012; Mergler & Tangen, 2010). 

2. Οη κηθξνδηδαζθαιέεο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ  

ην πιαίζην ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΠΑΗΚ) ηεο ΑΠΑΗΣΔ, θάζε ζπνπδαζηήο ιακβάλεη 
κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ Γηδαζθαιίαο (Π.Α.Γ.). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Α΄ Δμάκελν  πνπδψλ 

νη ζπνπδαζηέο αξρηθά ελεκεξψλνληαη αλαιπηηθά γηα ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο  ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ θαη ζηε ξνή ηνπ 
καζήκαηνο ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο γίλεηαη δηεμνδηθή παξνπζίαζε θαη ελδειερήο αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη 
ησλ εληχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ φιε δηαδηθαζία (έληππν δφκεζεο δηδαζθαιίαο, θχιια δηδαζθαιίαο, θχιιν 
αμηνιφγεζεο κηθξνδηδαζθαιίαο).  

ηε ζπλέρεηα, νη ζπνπδαζηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 5-6 αηφκσλ θαη θάζε ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα δηελεξγήζεη δπν 
κηθξνδηδαζθαιίεο δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ έθαζηε, παξνπζία ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ελφο επφπηε-επηζηεκνληθνχ 
ζπλεξγάηε ηεο ΑΠΑΗΣΔ. Οη κηθξνδηδαζθαιίεο βηληενζθνπνχληαη θαη ζηε ζπλερεία επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ 
βηληενζθνπεκέλνπ πιηθνχ πξνβάιινληαη ζηελ νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε (feedback) επί ησλ 

κηθξνδηδαζθαιηψλ θαη λα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε-αλαζηνραζκφο (Koutsoukos&Fragoulis, 2016). 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ δηελεξγείηαη βάζε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ εληχπνπ (θχιιν αμηνιφγεζεο) ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη 12 θξηηήξηα: πξνεηνηκαζία / πιεξφηεηα / ζαθήλεηα εληχπνπ δφκεζεο, ζαθήλεηα /  θαηαιιειφηεηα ελλνηψλ, 
ζηφρσλ, επηινγή θαη εθαξκνγή κεζφδνπ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, επηινγή, πξνεηνηκαζία θαη ρξήζε κέζσλ δηδαζθαιίαο, 
θαηαιιειφηεηα θαη εθαξκνγή ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, θαηαιιειφηεηα δξαζηεξηνηήησλ γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θαηαλνκή 
ρξφλνπ θαη ξπζκφο καζήκαηνο, δηνίθεζε ηεο ηάμεο, θαηνρή ηεο χιεο θαη επηζηεκνληθή ζπλέπεηα, εθθξαζηηθή θαη γισζζηθή 
ηθαλφηεηα, δξαζηεξηνπνίεζε / παξαθίλεζε καζεηψλ, επηθνηλσλία / ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ – καζεηψλ. Σν γεληθφ άζξνηζκα 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ δίλεη 100, ελψ ζπνπδαζηήο πνπ ζα ιάβεη αμηνιφγεζε <50, θαιείηαη λα 

επαλαιάβεη ηε κηθξνδηδαζθαιία ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε γξακκαηεία ηεο ρνιήο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ησλ 
κηθξνδηδαζθαιηψλ ιακβάλεη κέξνο θαη ζην Β  ́Δμάκελν θνίηεζεο, κε ηε δηαθνξά πσο νη ζπνπδαζηέο πιένλ έρνπλ 30 ιεπηά 
ζηε δηάζεζή ηνπο αληί γηα 15 πνπ είραλ ζην Α  ́ Δμάκελν. Έηζη, ζην Β  ́ Δμάκελν θάζε ζπνπδαζηήο δηελεξγεί δπν 
κηθξνδηδαζθαιίεο, 30 ιεπηψλ έθαζηε, θαζψο θαη κηα 45 ιεπηε δηδαζθαιία ζε ζρνιηθή ηάμε.  

3. ΚαηαιεθηηθΫο επηζεκΪλζεηο 

Ζ φιε δηαδηθαζία ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ έρεη λα πξνζδψζεη ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ΔΠΠΑΗΚ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξνδηδαζθαιία απνηειεί κηα επθαηξία ηφζν γηα ηνπο ππνςήθηνπο φζν θαη γηα ηνπο ελ ελεξγεία 
εθπαηδεπηηθνχο  λα εμαζθήζνπλ  θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηερληθέο, ζε έλα ειεγρφκελν θαη νηθείν 
πεξηβάιινλ (Koutsoukos&Fragoulis, 2016). Δμάιινπ, ε παξαθνινχζεζε ηεο βηληενζθνπεκέλεο κηθξνδηδαζθαιίαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δίλνπλ ηελ  
δπλαηφηεηα λα εληνπίζνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο δηδαθηηθήο ηνπο πξνζέγγηζεο. Δπίζεο, ε παξαθνινχζεζε 
άιισλ κηθξνδηδαζθαιηψλ (ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νκάδαο), παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα  

παξαηεξήζνπλ ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαζψο θαη ην ζηηι δηδαζθαιίαο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, λα πηνζεηήζνπλ θαιέο 
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη λα απνθχγνπλ ιάζε ζην δηθή ηνπο  δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο 
αλαηξνθνδφηεζεο πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία  λα 
αλαπηχμνπλ πνηθίιεο νξηδφληηεο  ηθαλφηεηεο, φπσο ηθαλφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ελζπλαίζζεζεο, θξηηηθήο θαη 
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

ΑλαθνξΫο 

Koutsoukos, M. & Fragoulis, I. (2016). Teachers‘ Opinions Concerning Microteachings as a Training Technique: A Case 

Study from ASPETE, Greece. Journal of Education and Training Studies, 4(11), 73-78. 

Mergler, A., & Tangen, D. (2010). Using microteaching to enhance teacher efficacy in preservice teachers. Teaching 

Education, 21(2), 199-210. http://dx.doi.org/10.1080/10476210902998466. 

Remesh, A. (2012). Microteaching, an efficient technique for learning effective teaching. Journal of Research in Medical 

Sciences, 18(2), 158-163. 

 

Β3. Ζ αμηνπνέεζε ηεο  Μηθξνδηδαζθαιέαο ζην  πιαέζην ηεο  Παλεπηζηεκηαθάο Παηδαγσγηθάο 

The use of micro teaching in the framework of  University Pedagogy 

ΔηζεγεηΫο: ΒαιθΪλνο Δπζχκηνο - ηακπνπιάο ΜηιηηΪδεο 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 350 απφ 864 

1.Δηζαγσγά 

Ζ απνζηνιή ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξαγσγή επηζηεκνληθήο γλψζεο, 
αιιά θαη ζηελ παξνρή δηδαζθαιίαο πςεινχ επηπέδνπ (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014). Πξνθεηκέλνπ ην Γηδαθηηθφ θαη 
Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΓΔΠ) λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπ είλαη ζεκαληηθφ, πέξα απφ ην 
ζεσξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν, λα δηαζέηεη δηδαθηηθή επάξθεηα.  

Ζ δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ ζεσξείηαη ζήκεξα, παξαδφμσο, επαθφινπζν ηεο ζεσξεηηθήο θαη εξεπλεηηθήο ηνπο 
θαηάξηηζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δε γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε ζε αληίζεζε κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξείηαη απηνλφεηε (Γνπγνπιάθεο & 
Οηθνλφκνπ, 2014). Δληνχηνηο, νη λέεο παηδαγσγηθέο πξνθιήζεηο πνπ αλαδχνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο 
ηεο πιεξνθνξίαο πξνηάζζνπλ ην επηηαθηηθφ αίηεκα ηεο δηαξθνχο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, αθφκε 
θαη απηψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

ε επξσπατθφ επίπεδν, ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο εληαίνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, ε ζπδήηεζε πεξί 
πνηφηεηαο ζην επίπεδν ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο νδεγήζεθε ζηε ζπκπεξίιεςε ζην επίζεκν θείκελν ησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ δηαζθάιηζήο ηεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (Γνπγνπιάθεο 
& Οηθνλφκνπ, 2014). Χο εθ ηνχηνπ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρεη 
αξρίζεη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα αλαπηχζζεηαη ζπζηεκαηηθά ζην δηεζλή ρψξν ε ιεγφκελε παλεπηζηεκηαθή παηδαγσγηθή 
(ηακέινο,2016).Ζ αλάπηπμε ηεο παλεπηζηεκηαθήο παηδαγσγηθήο εδξάδεηαη ζηελ αληίιεςε πσο νη ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη 
ηα εθφδηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ δελ επαξθνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπο. 
Απηνί είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ απνθαζηζηηθά ηνπο 
θνηηεηέο ζηελ πξφζιεςε γλψζεσλ θαζψο θαη ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (Φξαγθνχιεο, 2015). 
Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαπηχμεη ζε πςειφ βαζκφ ηθαλφηεηεο νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

επηθνηλσλίαο, αλαιπηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, θαηλνηνκίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ιήςεο απφθαζεο, δηαρείξηζεο 
ζπλαηζζεκάησλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο,2006), πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 
απνηειεζκαηηθά ζην έξγν ηνπο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο ζην πιαίζην πηνζέηεζεο ηεο 
παλεπηζηεκηαθήο παηδαγσγηθήο σο ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ ππνζηήξημεο ηεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο ζην ρψξν ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

2.Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά θαη Γηδαθηηθά 

Μέρξη πξφζθαηα ηα δεηήκαηα παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληηκεησπίδνληαλ σο 
ζέκαηα ήζζνλνο ζεκαζίαο, θαζψο ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηαθξίλνληαλ παξαδνζηαθά απφ ην θαζεγεηνθεληξηθφ 
ραξαθηήξα ηεο θαζψο θαη απφ ηελ θαζέδξα δηδαζθαιία (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014).κσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 
δίλεηαη έκθαζε φρη κφλν ζην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζηηο κεζφδνπο θαη ζηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ησλ 
θνηηεηψλ. εκαληηθή ζπληζηψζα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο είλαη ε δηδαθηηθή ε νπνία δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

ζρεδηαζκφ, ζηελ νξγάλσζε, ζηελ πινπνίεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Φξαγθνχιεο, 2015). 

Έηζη, ε έκθαζε ζηε δηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εληάζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα 
ιφγσ ηεο δηεζλνπνίεζεο, ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 
πνηφηεηαο θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ζηε ρψξα καο, κνριεχνληαο ηε ζπδήηεζε 
γηα ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ηεο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχληαη θαηά ηε  δηδαζθαιία ζηε ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε.  

χκθσλα κε ηνπο Frakt & Castagnera (2000 φπσο αλαθέξεηαη ζην Fagan-Wilen,  Springer,  Ambrosino & White, 2006: 43) ε 

θαηάξηηζε, ε ππνζηήξημε θαη ε αλάπηπμε ησλ λέσλ  θαζεγεηψλ πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ ίδξπκα ζε ίδξπκα. 
πλδέεηαη άκεζα κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηε δηδαθηέα χιε, ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ επηινγήο θαη εμέιημεο θαζεγεηψλ, 
θαζψο θαη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία. 

3.Μηθξνδηδαζθαιέα 

Ζ κηθξνδηδαζθαιία ζπληζηά κηα ηερληθή εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 
εθαξκφζνπλ θαζνξηζκέλεο δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο, πξνεηνηκαζκέλεο κε αθξίβεηα, ζε κηα πξνγξακκαηηζκέλε εηθνζάιεπηε 
δηδαζθαιία κε κηα κηθξή νκάδα θνηηεηψλ, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ην απνηέιεζκα 
βηληενζθνπεκέλν. Ζ κηθξνδηδαζθαιία ζπληειείηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα. Σν πξψην είλαη ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηεο, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε δηδαθηηθψλ/καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Αθνινπζεί ην εηζαγσγηθφ 
ζηάδην ζην νπνίν γίλεηαη ε εηζαγσγή ζην κάζεκα. Σξίην είλαη ην ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπηεο 
κηθξνδηδαζθαιίαο. ην ζηάδην απηφ απαηηνχληαη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο παξνπζίαζεο θαζψο θαη δεμηφηεηεο ππνβνιήο 

εξσηήζεσλ. Σειεπηαίν είλαη ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ 
εθπαηδεπκέλσλ, ε δηάγλσζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζψο θαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ βειηίσζεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο παηδαγσγηθήο κεζφδνπ ππάξρνπλ εθηά ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. Ζ δεμηφηεηα 
εηζαγσγήο ελφο καζήκαηνο (Skill of Introducing a lesson) πεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε κε πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο, ηε 
ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εηζαγσγήο θαη ησλ θχξησλ ηκεκάησλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπκκεηνρηθψλ 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 351 απφ 864 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ (εξσηήζεηο- απαληήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο, θιπ.). Ζ δεμηφηεηα παξνρήο εμεγήζεσλ (Skill of 

Explaining) πεξηιακβάλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο ζε έλα ζέκα, ζπλδέζκσλ εμήγεζεο (explain links) θαη 
εξσηήζεσλ γηα επηβεβαίσζε θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ δεμηφηεηα πξνβιεκαηηζκνχ/ εξσηήζεσλ 
(Skill of questioning), πεξηιακβάλεη εηζαγσγηθέο ή πξνθαηαξηηθέο εξσηήζεηο, εξσηήζεηο ζχλνςεο θαη εξσηήζεηο 
αμηνιφγεζεο. Ζ δεμηφηεηα ελίζρπζεο / ελδπλάκσζεο (Skill of Reinforcement), πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ηχπνπο ελίζρπζεο ﮲ 
ζεηηθή ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή ελίζρπζε θαη αξλεηηθή ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή ελίζρπζε. Ζ δεμηφηεηα επεμήγεζεο (Skill of 
illustration) αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε απιψλ, ζρεηηθψλ, ξεαιηζηηθψλ θαη ρξήζηκσλ παξαδεηγκάησλ. Ζ δεμηφηεηα γξαθήο 
ζε πίλαθα (Skill of Black Board Writing) αλαθέξεηαη ζηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ πίλαθα θαη ζηελ επαλάγλσζηε γξαθή. 
Σειεπηαία είλαη ε δεμηφηεηα επίηεπμεο θιεηζίκαηνο (Skill of achieving closure). χκθσλα κε ηε δεμηφηεηα απηή, νη  

εξσηήζεηο θαη νη επηζεκάλζεηο ηνπ δηδάζθνληα ζρεηίδνληαη κε ηελ ζχλζεζε ησλ θχξησλ ζεκείσλ πνπ θαιχπηνληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Αθφκε, παξέρνληαη επθαηξίεο απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηνπο θνηηεηέο γηα ηε ζχλδεζε ηεο παξνχζαο 
γλψζεο κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζηηο 
λέεο θαηαζηάζεηο θαη γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζεκεξηλήο γλψζεο κε ηε κειινληηθή κάζεζε ησλ θνηηεηψλ. 

Ο πξνζεγκέλνο ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαηάιιεινπο εθπαηδεπηέο, πξνσζεί ηε 
ζπλνιηθή καζεζηαθή δηεξγαζία, ζηνρεχνληαο ζηελ θάιπςε πεξηνρψλ κάζεζεο, φπσο ε απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ / ηερληθψλ 
γλψζεσλ, ηελ νπνία ν Mezirow (1991) απνθαιεί εξγαιεηαθή κάζεζε (instrumental knowledge), ε πξαθηηθή ή επηθνηλσληαθή 
κάζεζε (communicative knowledge) ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο θαη ε ρεηξαθεηηθή κάζεζε (emancipatory 
knowledge), ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπ απηνζηνραζκνχ, ηελ νπνία ν 

Mezirow (2000) ζεσξεί σο ηελ πεξηνρή κεηαζρεκαηηζκνχ. Απηή αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ εξγαιεηαθή φζν θαη ζηελ 
επηθνηλσληαθή κάζεζε. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηε κάζεζε πνπ ζπληειείηαη ζην άηνκν κέζσ ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 
εαπηνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (Cranton, 2006   .(ηακπνπιήο, 2017﮲ 

4.Υξάζε ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιέα 

Μνινλφηη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο κπνξεί αθφκε λα είλαη απνδνηηθφο, ε αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ 
ππάξρνπλ ζε κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηε κάζεζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε κεγάιε δηάδνζε ηεο 
ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) καξηπξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ 
κάζεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.   

Οη e-learning δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, ην καζεζηαθφ ζηπι, ηελ θαζνδήγεζε, ηε 
ζπκβνπιεπηηθή θαη ηηο εηθνληθέο ηάμεηο. Αλαιπηηθφηεξα ην e-learning (e-learning context), κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: απιέο 
καζεζηαθέο πεγέο φπσο αξρεία, παξνπζηάζεηο, βίληεν, ήρν, θ.ά., δηαδξαζηηθά καζήκαηα, δειαδή κηα γξακκηθή ή κε ζεηξά 

νζνλψλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη θείκελν, γξαθηθά, animation, βίληεν, επηπιένλ online πεγέο, θ.ά., ελψ ε δηαδξαζηηθφηεηα 
ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαη άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο, πξνζνκνηψζεηο 
(simulations), νη νπνίεο είλαη νη πιένλ δηαδξαζηηθέο κνξθέο e-learning θαη ζπλήζσο πινπνηνχληαη ζε πεξηβάιινληα πνπ 
κηκνχληαη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ελψ επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα καζαίλεη βησκαηηθά (learn by doing). Ο 
εθπαηδεπφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα «βπζηζηεί» ζε κηα πξαγκαηηθνχ ηχπνπ θαηάζηαζε κε ηελ εθαξκνγή λα 
αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη δπλακηθά ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο επηινγέο ηνπ,θαζήθνληα πξνο επηηέιεζε (εξγαζίεο) κε 
θαζνδήγεζε ή βνήζεηα, ηα πεξηβάιινληα ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο (ππνινγηζηέο, 
θηλεηά, tablets), παξέρνληαο άκεζεο απαληήζεηο ζηελ φπνηα εξψηεζε, κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα νινθιεξψζεη 
ηελ εξγαζία ηνπ κε αζθάιεηα θαη ηαρχηεηα. Ζ θαζνδήγεζε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή (e-tutoring, e-coaching, e-mentoring), είλαη 

ππεξεζίεο κε αλζξψπηλε θαη θνηλσληθή δηάζηαζε θαη ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, παξέρνληαο εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα. Σν ζπλεξγαηηθφ καζεζηαθφ ζηπι (collaborative learning), 
αθνξά ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ελφο θνηλνχ έξγνπ ή εξγαζίαο 
κέζσ chats, forums, blogs, θ.ά. Σέινο, νη εηθνληθέο ηάμεηο (virtual classrooms) ή synchronous learning, κηκνχληαη ηηο 
ζπκβαηηθέο ηάμεηο θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δηδαζθαιία θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν. H ζχγρξνλε (synchronous) 
πξνζέγγηζε, πινπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη απαηηεί νη ζπκεηέρνληεο λα είλαη παξφληεο θαηά ηνλ ζπγθεγθξηκέλν ρξφλν, 
ζε αληίζεζε κε ηελ αζχγρξνλε (asynchronous) πξνζέγγηζε, ε νπνία δελ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν (ηακπνπιήο, 2017). ιν ην 

παξαπάλσ πιαίζην, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ην ζχλνιν ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε , αιιά νη αξρέο 
ηεο κεζφδνπ ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ δηαθαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή.  

5.πκπεξΪζκαηα  

 Ζ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή σο αλαπηπζζφκελνο θιάδνο ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη 
απνθαζηζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην 
πιαίζην παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ παηδαγσγηθψλ- δηδαθηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ- ηθαλνηήησλ.  

 Ζ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ηθαλφο 
εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηφζν ηηο ξεηέο φζν ηηο άξξεηεο θαη ηηο 

ιαλζάλνπζεο θαη λα 

  δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε. 

 Ο ξφινο ηνπ πξέπεη λα είλαη εκςπρσηηθφο- θαζνδεγεηηθφο θαη λα αμηνπνηεί βησκαηηθέο ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο δηδαζθαιίαο. Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ πξέπεη λα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δφκεζε ηεο 
λέαο γλψζεο θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ- ηθαλνηήησλ. 
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 Ζ λέα γλψζε ζπκβάιιεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αξρηθψλ παξαδνρψλ ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ηεο 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο. 

 Ζ κέζνδνο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ δηδαζθαιίαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ απνδνρή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ηξφπνπ κάζεζεο. 

 Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ζην κέιινλ ηελ 

Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή, σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ηνπο ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. 
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Β4.ρεδηαζκφο θαη αλΪπηπμε δεηθηψλ πνηφηεηαο γηα ηελ απνηέκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

κηθξνδηδαζθαιηψλ 

Design and development of quality indicators for the assessment of the effectiveness of microteachings  

ΔηζεγεηΫο: Ησζάθ Φξαγθνχιεο – ΔιηζΪβεη Κακέηζε 

1.Δηζαγσγά 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο μεθηλά απφ ηα αξραία ρξφληα κε ηνλ Αξηζηνηέιε (330 π.Υ.) ν νπνίνο πξψηνο δηέθξηλε ην «πνηφλ» θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζπλερίδεηαη αξγφηεξα κε ηνπο ζρνιαζηηθνχο θηινζφθνπο. (Ξέλνο,  2003). Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο  
είλαη κηα έλλνηα πνιπεδξηθή θαη ην λφεκά ηεο είλαη αλνηθηφ ζε εξκελείεο θαη ρξήζεηο αλάινγα κε ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ 
θαη πνιηηηθφ πιαίζην (Jarvis, 2004). 

Ο  Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηππνπνίεζεο (InternationalStandardsOrganization, ISO 8402, 1985) νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο ην 
ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα 
ηθαλνπνίεζεο θαη θάιπςεο θαζνξηζκέλσλ αλαγθψλ. 

Ζ πνηφηεηα δελ απνηειεί θαηλνχξγην αληηθείκελν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Σφζν ζην ρψξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φζν 
θαη ζην ρψξν ηεο κε ηππηθήο έρνπλ αλαπηπρζεί κέζνδνη, ηππνινγίεο, δηαδηθαζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν θαη έρνπλ σο 

ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Σν πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο απνηειεί έλα ζχζηεκα παξαγφλησλ ην νπνίν είλαη δπλακηθφ, ζπλερψο εμειηζζφκελν θαη βειηηνχκελν ζε ζρέζε κε 
απηφ πνπ αμηνινγείηαη (Moran,2001). 

Οη δείθηεο πνηφηεηαο απνηεινχλ κηα απιή ή ζχλζεηε, ζπλήζσο, πνζνηηθή έθθξαζε πνπ ζπζρεηίδνπλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ή 
παξακέηξνπο δηάξζξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη είλαη ρξήζηκνη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηε βειηίσζή ηεο (Savelson et al., 1987). Απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πξνζθέξνπλ αθξηβή δεδνκέλα θαη παξέρνπλ αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ νη 
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη (Βαζηινχ-

Παπαγεσξγίνπ, 2004). Δπηπιένλ ε ρξήζε ησλ δεηθηψλ δηεπθνιχλεη ζηελ ηππνπνίεζε ηεο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο 
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θαη ηηο ζπγθξίζεηο, φπνπ απηέο είλαη απαξαίηεηεο (VandenBerghe,1997). Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ δεηθηψλ πνηφηεηαο 

εληζρχεη ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηε ζπδήηεζε γηα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα αλάκεζα ζηνπο ζπληειεζηέο εθπαηδεπηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε Γεηθηψλ Πνηφηεηαο  γηα ηελ 
απνηίκεζε θαη  αμηνιφγεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ηφζν ζηελ ηππηθή φζν θαη ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. Πξνηείλνπκε ηε 
δεκηνπξγία θαη ρξήζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ πνηφηεηαο κε ζηφρν ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ, 
νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ (Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο,2005). 

2.Ζ Ϋλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηηο κηθξνδηδαζθαιέεο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (European Commision,2002) νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ θαη ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο θαη θάιπςεο 
θαζνξηζκέλσλ αλαγθψλ. 

Ζ ρξήζε πξνηχπσλ θαη ε δηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηηο κηθξνδηδαζθαιίεο κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ζε πςειφ βαζκφ 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Φξαγθνχιεο & Βαιθάλνο, 2013). Έλα πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ είλαη ε έιιεηςε απζηεξά θαζνξηζκέλσλ κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ κέηξεζεο. Ζ 
αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ 
ηφζν νη κεζνδνινγίεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο φζν θαη ε δηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο. 

Με ηνλ φξν δηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ελφο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ 
εζηηάδεηαη ζηελ πνηφηεηα, βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ζηνρεχεη ζηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία, κέζσ 
ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηφ θαη ζηελ παξνρή νθειψλ ζε φια ηα κέιε ηνπ έξγνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
ηδηαίηεξα ζηελ θνηλσλία (Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο,2005). 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ απαηηείηαη δηαξθήο απνηίκεζε πέληε κεζνδνινγηθά δηαρσξηζκέλσλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: α) ηνπ έκςπρνπ πιηθνχ, β) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη κέζσλ, γ) ηνπ 
πεξηερνκέλνπ, δ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε) ησλ εθξνψλ – απνηειεζκάησλ. 

3. Γεέθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ απνηέκεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ 

Οη δείθηεο πνηφηεηαο απνηεινχλ κηα απιή ή ζχλζεηε, ζπλήζσο, πνζνηηθή έθθξαζε πνπ ζπζρεηίδνπλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ή 

παξακέηξνπο δηάξζξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη είλαη ρξήζηκνη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηε βειηίσζή ηεο (Savelson et al., 1987). Απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζε έλα 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνπκε δείθηεο πνηφηεηαο πνπ  ζρεηίδνληαη κε: α) ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ζρεδίαζε ησλ 
κηθξνδηδαζθαιηψλ, β) ην πεξηερφκελφ ηνπο, γ) ηε δηεμαγσγή ηνπο, δ) ηηο  εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, ηερληθέο θαη ηα επνπηηθά 
κέζα πινπνίεζήο ηνπο, ε) ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηήξημήο ηνπο, ζη) ηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο, δ) ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ε) ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζήο ηνπο. 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ζρεδίαζεησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ πξνηείλνπκε: 

 ηε δηεξεχλεζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεχμεσλ, ζπδεηήζεσλ, 

 ηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο 

ησλ καζεηψλ, 

 ηελ απνζαθήληζε ησλ ζθνπψλ  θαη ζηφρσλ (ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ – ζπκπεξηθνξψλ) ηεο 
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, 

 ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ζηηο αλάγθεο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, 

 ηελ επηινγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, 

 ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ, 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ην πεξηερφκελνησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ πξνηείλνπκε: 

 ηελ ελαξκφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ  κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, 

 ηελ ελαξκφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ  ζχκθσλα κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ,  

 ην δηαζέζηκν ρξφλν ,  

 ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, 
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 ηελ αμηνπνίεζε δηεπηζηεκνληθψλ πξνεθηάζεσλ ζηε κειέηε ησλ επηκέξνπο  γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

 
Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ πξνηείλνπκε: 

 ηελ ελεξγνπνίεζε  ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ κε αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ  εθπαηδεπηηθψλ 
ηερληθψλ, 

 ηε δηακφξθσζε Παηδαγσγηθνχ πκβνιαίνπ κε  ηνπο καζεηέο, 

 ηε δηαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπο κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο  ησλ  καζεηψλ, 

 ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο,  

 ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπ ρξφλνπ (ελέξγεηεο αλαγθαίεο, ρξήζηκεο, ζρεηηθέο), 

 ηελ αμηνπνίεζε βηβιίσλ – εληχπσλ, δηαδηθηπαθψλ θαη άιισλ πεγψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ. 
 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηηο  εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, ηερληθέο θαη ηα επνπηηθά κέζα πινπνίεζήο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ 
πξνηείλνπκε: 

 ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ βησκαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη 

ζηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ καζήκαηνο,  

 ηε δηαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, 

 ηελ επηινγή θαη ρξήζε θαηαιιήισλ κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη  ην πεξηερφκελν ηνπ 
καζήκαηνο επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο,  

 ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. 
 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηήξημεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ πξνηείλνπκε: 

 ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ  καζήκαηνο, 

 ηελ επάξθεηά ηνπ, 

 ηε  ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ  ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, 

 ηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, 

 ηε θηιηθφηεηά ηνπ  κε ηνπο καζεηέο, 

 ηε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, 

 ηελ πνηθηιία ηνπ ( έληππν, ειεθηξνληθφ, πνιπκεζηθφ), 

 ηελ νκαιή δηαζχλδεζή ηνπ κε ην πεξηερφκελν ηνπ  καζήκαηνο. 

 
Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο πξνηείλνπκε: 

 ηελ εηιηθξηλή, θηιηθή, θπζηθή θαη φρη ηππηθή επηθνηλσλία, 

 ηε ζσζηή ρξήζε ηεο «γιψζζαο  ηνπ ζψκαηνο», 

 ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ρψξνπ, 

 ηελ επαθή κέζσ ηνπ βιέκκαηνο  κε ηνπο καζεηέο, 

 ηε δηακφξθσζε θιίκαηνο  εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο. 

 
Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλησλ 
κηθξνδηδαζθαιηψλ πξνηείλνπκε: 

 ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζήο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο, 

 ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, πηνζέηεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 
ζε ζρέζε κε ην  αληηθείκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο, 

 ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο  θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνθηεζέλησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ  ζε 
αλάινγεο πεξηπηψζεηο. 

 

Χο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ πξνηείλνπκε: 

 ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζην ζρνιηαζκφ  ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ απφ  ηνπο καζεηέο,  

 ηελ Απηφ-αμηνιφγεζε  ηνπ ηξφπνπ  ιεηηνπξγίαο ησλ κειψλ ησλ  νκάδσλ εξγαζίαο, 

 ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ιαζψλ,  
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 ηνλ εληνπηζκφ θαη αλαζεψξεζε κε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. 

ΚαηαιεθηηθΫο επηζεκΪλζεηο 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ, απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε δεηθηψλ κέηξεζεο θαη ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Ζ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ζηηο κηθξνδηδαζθαιίεο απνηειεί άκεζν δεηνχκελν απφ 
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηέο (εθπαηδεπηηθνχο, εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, αμηνινγεηέο), θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο 
εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, πξνζδνθίεο θαη πςειέο απαηηήζεηο. Δπηπξφζζεηα, 
κέζα απφ ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ επηζπκνχλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 
επάξθεηαο, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ. 
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Γ. Άμνλεο ζπδάηεζεο 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ σο εξγαιείνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ  αμηνπνίεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζην πιαίζην ηεο παλεπηζηεκηαθήο παηδαγσγηθήο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ 

δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ δηδαζθφλησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Ο ζρεδηαζκφο  θαη ε αλάπηπμε δεηθηψλ πνηφηεηαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

κηθξνδηδαζθαιηψλ ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. 

Γ. πκπεξΪζκαηα 

ην πιαίζην ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο παξνπζηάζηεθε ην πιαίζην ηεο πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζηελ Διιάδα, κε 

έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο ζηε δηαδηθαζία απηή. Αλαδείρζεθε ν ξφινο  ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηελ 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη κνξθψλ εθπαίδεπζεο. Απνηππψζεθε ε ζπκβνιή ησλ 
κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή αλάπηπμε ησλ δηδαζθφλησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν 
ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο δηδαθηηθψλ 
παξεκβάζεσλ. Παξάιιεια αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο δεηθηψλ πνηφηεηαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ. Απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο θαη απφ ηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε αλαδείρζεθε ε ζπνπδαηφηεηα ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηελ ππέξβαζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο 
πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη κνξθψλ 
εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, έγηλε θαηαλνεηή ε ζπκβνιή ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζήο ηνπο (ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε). Δπηπξφζζεηα, δηαηππψζεθε ε 
αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο δηδαθηηθψλ 
παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ. 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 357 απφ 864 

Δηζεγήζεηο 

ΤΝΔΓΡΗΑ:Β4 

18:30-19:15 

 

Παηδαγσγηθά αμηνπνέεζε ηεο Σερλνινγέαο ΔιΫγρνπ, κε ηε ρξάζε ηεο 

πιαηθφξκαο Arduino, ζηελ Πεξηβαιινληηθά Δθπαέδεπζε 

Pedagogical exploitation of Control Technology, using Arduino platform, in 

enviromental education 

ΜπαραξΪθεο ΘσκΪο, Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΠΔΛΛΑ, 

thomas18bach@gmail.com 

Bacharakis Thomas, Electrical Engineer, Directorate of Secondary Education of PELLA, 
thomas18bach@gmail.com 

Abstract: 

The present study is about an effort to use and benefit from control technology, in the grounds of an environmental educational project, 

which implemented by Vocational Lyceum students. The issue of resources saving with the aid of technology is examinated. The students 

are supposed to suggest solutions and to make a simulation of facilities, such as a house or a greenhouse, just like in an actual case. An open 

source platform named Arduino was used, which is based on a micro-controller that has a processor, memory, various peripheral circuits, as 

well as inputs and outputs so as to be connected with external devices. Control Technology provides the ability to form modern learning 

conditions, which give the opportunity to the students to gain practical experience of various studying topics and they are encouraged to take 

initiatives so as to implement their own suggestions in order to cope with actual cases, working in a team – collaborating environment 

Keywords: control technology, education robotics, Arduino, environmental education 

Πεξέιεςε: 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ειέγρνπ ζε πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

πινπνηήζεθε απφ καζεηέο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. Δμεηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο.  Οη 

καζεηέο θαινχληαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη λα ζπλζέζνπλ έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζρεηηδφκελν κε απζεληηθά 

πξνβιήκαηα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ (π.ρ. κηαο θαηνηθίαο, ελφο ζεξκνθεπίνπ). Υξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθφξκα - αλνηρηνχ πιηθνχ θαη αλνηρηνχ 

θψδηθα - Arduino, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε κηθξνειεγθηή πνπ δηαζέηεη επεμεξγαζηή, κλήκε, δηάθνξα πεξηθεξεηαθά θπθιψκαηα, θαζψο επίζεο 

θαη ζχξεο εηζφδνπ/εμφδνπ γηα επηθνηλσλία κε εμσηεξηθέο ζπζθεπέο. Ζ ηερλνινγία ειέγρνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο 

ζπλζεθψλ κάζεζεο, νη νπνίεο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή εµπεηξία πνιιψλ γλσζηηθψλ ελλνηψλ θαη ηνπο 

ελζαξξχλνπλ ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

κέζα ζε έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: ηερλνινγία ειέγρνπ, εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, Arduino, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε  

Α. Δηζαγσγά 

πζηήκαηα ειέγρνπ, δειαδή ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ θαη ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο, ζπλαληάκε ζρεδφλ παληνχ ζηελ 
θαζεκεξηλή καο δσήο. Σα ζπζηήκαηα απηά πξνγξακκαηίδνληαη, δέρνληαη πιεξνθνξίεο απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη 
αθνινχζσο επηιέγνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα εθηειέζνπλ αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δερηεί θαη ηηο εληνιέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εθηεινχλ (Φξάγθνπ, 2010). 

Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο εληζρχνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε ηελ θαηαζθεπή, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
θαηαζθεπήο (Καξαληθνπ, 2013). 

ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη πξνζπάζεηα παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ειέγρνπ ζηα πιαίζηα 
πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, κε αληηθείκελν ηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εμνηθνλφκεζε 
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πφξσλ. Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ νκάδα δψδεθα καζεηψλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, έμη ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο 

θαη έμη ηνπ ηνκέα Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνχ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα Arduino, 
πνπ βαζίδεηαη ζε κηα απιή κεηξηθή πιαθέηα κε ελζσκαησκέλν κηθξνειεγθηή θαη εηζφδνπο/εμφδνπο. 

Β. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ πιαέζην 

Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ειέγρνπ, σο παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ θιαζηθνχ 

επνηθνδνκηζκνχ (constructivism) θαη εηδηθφηεξα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ επνηθνδνκηζκνχ (constructionist), φπσο αλαπηχρζεθε 
απφ ηνλ (Papert, 1991). Ο καζεηήο ζπλζέηεη κηα ηερλνινγηθή θαηαζθεπή θαη κε ηε βνήζεηα κηαο απιήο γιψζζαο 
πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί θαη ξπζκίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο (Γειή, 2011). ηελ θαηαζθεπή νη καζεηέο εθαξκφδνπλ 
ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη ή αλαθαιχπηνπλ λέεο γλψζεηο κε ηελ άκεζε εκπεηξία θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ 
(Papert, 1991). Ζ κεζνδνινγία ζρεδίαζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδείθλπηαη λα αθνινπζεζεί ζην πιαίζην ηεο ηερλνινγίαο 
ειέγρνπ, ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (problem-based learning). Με ηνλ 
ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο, δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππνζηεξηδφκελε απφ 
ππνινγηζηή, αθνχ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο. Δπλνείηαη ινηπφλ ηδηαίηεξα ε δεκηνπξγία ελφο ηππηθνχ 

θνηλσληνθνλζηξνπθηηβηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ ε γλψζε κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ θνηλσληνγλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο 
(δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ). ζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, νη Παπαληθνιάνπ, Φξάγθνπ & Αιηκήζεο 
(2007), Carbonaro, Rex & Chambers (2004) θαη Αηκαηδίδνπ & Γεκεηξηάδεο (2016) πξνηείλνπλ ηξία δηαθνξεηηθά κνληέια 
εθαξκνγήο ηεο ζηελ πξάμε, ηα νπνία πξνσζνχλ ηελ απηφλνκε κάζεζε, ηελ αιιεινυπνζηήξημε, ηελ ειεχζεξε έθθξαζε, ηε 
δεκηνπξγία, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε γεληθψλ θαη νξηδνληίσλ δεμηνηήησλ. 

Αξθεηέο έξεπλεο έδεημαλ φηη εθαξκνγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Anagnostakis & Michaelides, 2007, Σζνβφιαο & Κφκεο, 
2010). Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη θαζνξηζηηθέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε (Κσζηνχια-Μαθξάθε & Μαθξάθεο, 2008). Οη Ξέλνο, Αζεκαθφπνπινο & Σδειέπε (2009) 
αλαπηχζζνπλ κηα εθαξκνγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε, ε νπνία εμεηάδεη ην απζεληηθφ πξφβιεκα ηεο ζσζηήο 
δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, πξνθαιψληαο ην καζεηή λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη έλα απηφλνκν ξνκπνηηθφ 
ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο θαη δηάζεζεο ηνπ λεξνχ κε ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Lego Mindstorms. Οη Μαιιηάξα, 
Μπαθακήηζνπ, Σζίηζνο & Αξδαβάλε (2009) παξνπζηάδνπλ κηα δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ επηρεηξεί ηελ παηδαγσγηθή 
αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε ηε κνξθή κηαο δηαζεκαηηθήο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. H εξγαζία εληάζζεηαη ζε έλα πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα ηελ 
αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ. Μηα αθφκε έξεπλα πνπ έγηλε ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ έδεημε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο θαη δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ζε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθήο 
ξνκπνηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Γεκεηξίνπ, 2014). 

Ζ πιαηθφξκα Arduino είλαη κηα ρακεινχ θφζηνπο, αλνηρηνχ πιηθνχ θαη αλνηρηνχ θψδηθα πιαηθφξκα αλάπηπμεο 
ειεθηξνληθψλ «πξσηνηχπσλ». Ο ελζσκαησκέλνο κηθξνειεγθηήο ηνπ, είλαη έλα πξνγξακκαηηδφκελν νινθιεξσκέλν 
θχθισκα, ην νπνίν δηαζέηεη επεμεξγαζηή, κλήκε, δηάθνξα πεξηθεξεηαθά θπθιψκαηα, θαζψο επίζεο θαη ζχξεο 
εηζφδνπ/εμφδνπ γηα επηθνηλσλία κε εμσηεξηθέο ζπζθεπέο. Ζ πιαθέηα πξνγξακκαηίδεηαη κέζσ δηεπαθήο USB θαη ην 
πξφγξακκα απνζεθεχεηαη ζηελ εζσηεξηθή κλήκε ηνπ κηθξνειεγθηή. Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ απνηειείηαη απφ ην 
αλνηρηνχ θψδηθα θαη αλεμάξηεην πιαηθφξκαο νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο IDE (Integrated Development 
Environment) πνπ βαζίδεηαη ζην ινγηζκηθφ Processing, θαζψο θαη ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Arduino, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηε C/C++. Σν Arduino είλαη κηα επξέσο απνδεθηή πιαηθφξκα γηα physical computing, ε νπνία δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν θαη ειέγρνπ απφ απφζηαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Γ. Γηαδηθαζέα - Μεζνδνινγέα 

Ζ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ βαζίζηεθε ζην κνληέιν ησλ Carbonaro, Rex & Chambers (2004) πνπ πεξηιακβάλεη πέληε 
ζηάδηα: ελεξγνπνίεζε, εμεξεχλεζε, δηεξεχλεζε, δεκηνπξγία, παξνπζίαζε. Ζ φιε νξγάλσζε έρεη σο ζθνπφ λα αλαπηπρζνχλ 
επηκέξνπο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο λα κεηαθεξζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην 
καζεηή. 

Γ.1 ηάδην ελεξγνπνίεζεο 

ην ζηάδην απηφ νη καζεηέο έρνπλ θεληξηθφ ξφιν. Ο εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί δηαθξηηηθά, ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο θαη 
θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο ηνπο. Γελ θαηεπζχλεη ηελ ζπδήηεζε, αιιά δηεπθνιχλεη ηελ πιεξέζηεξε δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ. 
ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηέζεθε πξνο ζπδήηεζε ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αθνινχζεζε 
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ βηβιηνγξαθία. Απνθαζίζηεθε λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ κέζσ ησλ 
απηνκαηηζκψλ. Γεκηνπξγήζεθαλ δχν νκάδεο ησλ έμη αηφκσλ κε ηζνκεξή ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν ηνκέσλ, απφ ηηο νπνίεο ε 

πξψηε ζα αλαιάκβαλε λα αζρνιεζεί κε ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζε κηα θαηνηθία, ελψ ε δεχηεξε ζε έλα ζεξκνθήπην. 
Απνθαζίζηεθε θαη νη δπν νκάδεο λα νινθιεξψζνπλ κε κηα θαηαζθεπή πνπ ζα πξνζνκνηψλεη ηελ θάζε πξφηαζε. 
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Γ.2 ηάδην εμεξεχλεζεο 

ην ζηάδην απηφ νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ, πρ ν έιεγρνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο κέζσ ησλ αηζζεηήξσλ θσηφο. Μεηά ην ηέινο ηεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ αλαγλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, ζπλδπάδνπλ πιηθά ζε απιέο θαηαζθεπέο, 
παξαηεξνχλ θαη εμεγνχλ ηελ ιεηηνπξγία απιψλ θπθισκάησλ απηνκαηηζκνχ, αλαγλσξίδνπλ θαη είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ 
ραξαθηεξηζηηθά απιψλ κεραλψλ θαη αμηνπνηνχλ ηηο βαζηθέο εληνιέο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ. Απνθηνχλ ηηο 
γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα λα αλαπηχμνπλ απηφλνκα ηηο ηδέεο ηνπο ζηα επφκελα ζηάδηα. Έρνπλ αξρίζεη λα 
δηαηππψλνπλ ηηο πξψηεο ζθέςεηο γηα ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

Γ.3 ηάδην δηεξεχλεζεο 

Οη καζεηέο κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ κε ηα πιηθά θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ Arduino επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην πξφβιεκα θαη 
ην εμεηδηθεχνπλ ζε κηα πξφηαζε-θαηαζθεπή πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ζπκβνιή ησλ απηνκαηηζκψλ ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 
Καζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ε θαηαζθεπή ηνπο. Έρνληαο γλσξίζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

Arduino, απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζηνηρεηψδε web server, ρξεζηκνπνηψληαο ην Arduino Ethernet Sheild, ψζηε λα 
επηηεξείηαη δηαξθψο, κέζσ δηαδηθηχνπ ε θαηαζθεπή θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπαηάιε πφξσλ. Θέηνπλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία 
ζα ηελ αμηνινγήζνπλ, ελψ ζπδεηνχλ θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο. Γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε επηκέξνπο 
ηκήκαηα ηα νπνία αλαιακβάλνπλ κηθξφηεξεο νκάδεο. Ο επηκεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ θαη ε αλάζεζε ξφισλ γίλεηαη αλάινγα κε 
ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

Γ.4 ηάδην χλζεζεο θαη Γεκηνπξγίαο 

ην ζηάδην απηφ νη καζεηέο ζπλζέηνπλ φια ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ. Γεκηνπξγνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο, 
πξνγξακκαηίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη κεηά απφ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη αμηνινγήζεηο ηελ νινθιεξψλνπλ. πνπ 
θξίλνπλ φηη ρξεηάδεηαη, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην πξφβιεκα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. Κχξηνο ζθνπφο 
είλαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο γίλεηαη ε θαηαγξαθή ηεο πξφηαζεο ψζηε λα είλαη έηνηκε γηα 

παξνπζίαζε. Ζ ζπλεξγαζία κέζα ζηελ νκάδα είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. 

Γ.5 ηάδην παξνπζίαζεο 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζέζεη ζε 
πξνεγνχκελν ζηάδην, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. Ζ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο ζηελ 
νινκέιεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. 

Γ. ΑπνηειΫζκαηα 

Ζ πξψηε νκάδα θαηαζθεχαζε πξνζνκνίσζε απηνκαηηζκψλ πνπ ειέγρνπλ ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κηα θαηνηθίαο. Ζ 
βαζηθή ηδέα ήηαλ λα εμνπιηζηεί ην ζπίηη κε αηζζεηήξεο θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη ε 
ζεξκνθξαζία, ν θιηκαηηζκφο, ν θσηηζκφο θαη πνιιέο άιιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ππεξεζίεο. Πην αλαιπηηθά ην ζχζηεκα: 
(α) ειέγρεη αλ είλαη λχρηα ή κέξα θαη αλάβεη ή ζβήλεη απηφκαηα ηα θψηα ηνπ θήπνπ, κε ηελ βνήζεηα αηζζεηήξα θσηφο, (β) 
ειέγρεη ηε ζεξκνθξαζία ελφο ρψξνπ θαη ζέηεη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ην θιηκαηηζηηθφ, (γ) αλάβεη θαη ζβήλεη ην 
ζεξκνζίθσλα, (δ) αλνίγεη θαη θιείλεη εμσηεξηθφ ζθίαζηξν, αλάινγα κε ηελ ειηνθάλεηα, κέζσ θσηναληίζηαζεο. Ζ ηηκή 
ελεξγνπνίεζεο ηεο θσηναληίζηαζεο πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνπο καζεηέο, κεηά απφ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηνπ απηφκαηνπ ειέγρνπ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο ζεξκνθεπίνπ πνπ ζα 
επεθηείλεηαη θαη ζε έιεγρν απφ απφζηαζε, θάλνληαο επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηε δηαρείξηζε ηνπ, κε ζθνπφ ηε 
βέιηηζηε εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Δπηιέρζεθαλ θαηαξρήλ νη ιεηηνπξγίεο ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο ζα γηλφηαλ κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο είλαη ν εμαεξηζκφο θαη ε άξδεπζε ηνπ εδάθνπο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Χο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο 
ρψξνπ, επηιέρζεθε ηππνπνηεκέλνο αηζζεηήξαο, ελψ γηα ηελ κέηξεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο ρξεζηκνπνηήζεθε 
απηνζρέδηα δηάηαμε δχν γαιβαληδέ θαξθηψλ θαη κηαο αληίζηαζεο 10 kΧ (Γηαλλφπνπινο, 2013). ζν πην πγξφ είλαη ην έδαθνο 
αλάκεζα ζηα δχν θαξθηά, ηφζν θαιχηεξνο αγσγφο είλαη θαη επνκέλσο ην ζήκα πνπ έξρεηαη ζηελ αλαινγηθή ζχξα ζα είλαη 
ηζρπξφηεξν. ηαλ ην έδαθνο δελ έρεη πγξαζία ην ζήκα ζηελ αλαινγηθή ζχξα εηζφδνπ ζα είλαη κεδέλ. Ζ ηηκή ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο πξνζδηνξίζηεθε κεηά απφ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δ. πκπεξΪζκαηα 

Γηαπηζηψλεηαη φηη, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο ειέγρνπ, δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο κάζεζεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη 
καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ ηερλνινγία σο έλα απφ ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη 
εληζρχεηαη θπξίσο απφ ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή ζρεηίδεηαη κε 
ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο θαη ελφο απφ ηα πηζαλά επαγγέικαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηε δσή ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 360 απφ 864 

ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε ηερλνινγία ειέγρνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί παηδαγσγηθά ζηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή, ηδηαίηεξα 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Καηάθεξαλ λα ζπλζέζνπλ, νη καζεηέο, έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζρεηηδφκελν κε απζεληηθά πξνβιήκαηα 
εμνηθνλφκεζεο πφξσλ (π.ρ. κηαο θαηνηθίαο, ελφο ζεξκνθεπίνπ) θαη λα ειέγμνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε ηε βνήζεηα ελφο απινχ 
θαη εχρξεζηνπ ινγηζκηθνχ. Καηαλνήζαλ ηε ινγηθή ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ, ησλ αηζζεηήξσλ θαη 
εμνηθεηψζεθαλ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. πκκεηείραλ ελεξγά ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ πνπ 
θάλεθε λα έρεη πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ λφεκα. Αλέπηπμαλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ζπλζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, 
θαιιηεξγψληαο παξάιιεια ηελ αθαηξεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κέζα απφ ην ζπκβνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Δλίζρπζαλ 
ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ-επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. 

Έγηλε εκβάζπλζε ζε πεξηνρέο ηεο Φπζηθήο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Ζιεθηξηζκνχ, φπσο ζην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν, κε αθνξκή 
ηελ πεηξακαηηθή ξχζκηζε ησλ απηνκαηηζκψλ ηνπ ζθίαζηξνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ ηεο θαηνηθίαο, αιιά θαη ζηελ 
ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, κε αθνξκή ηελ ξχζκηζε ηνπ απηνζρέδηνπ αηζζεηήξα πγξαζίαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γεληθά νη 
γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ είραλ εκπινθή ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δχν ηερλεκάησλ αθνξνχλ ζηελ 
Σερλνινγία, ζηελ Πιεξνθνξηθή, ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηε Φπζηθή, ηδηαίηεξα ζηνλ Ζιεθηξηζκφ. ια ηα 
παξαπάλσ απνηεινχλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ε Σερλνινγία Διέγρνπ παξνπζηάδεη επξχηεξν ελδηαθέξνλ παηδαγσγηθήο 
αμηνπνίεζεο ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο. 

Σ. ΠξνηΪζεηο 

Ζ ηερλνινγία ειέγρνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί παηδαγσγηθά ζηε δηδαζθαιία αξθεηψλ καζεκάησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, 
φπσο ν Πξνγξακκαηηζκφο, κε αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα, αθνχ δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ 
άκεζα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θψδηθα πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη, ε Φπζηθή, ηα Μαζεκαηηθά. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα είρε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηεο ζε καζήκαηα εηδηθνηήησλ ησλ ΔΠΑΛ, φπσο ηεο Μεραλνινγίαο, ηεο 

Ζιεθηξνινγίαο θαη Ζιεθηξνληθήο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη φρη κφλν, αθνχ ππάξρνπλ βάζηκεο ειπίδεο φηη ζα απμήζνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ζα ηνπο ελεξγνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν. Ίζσο ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη δψζεη ηε δπλαηφηεηα 
γεληθφηεξεο βειηίσζεο ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑΛ ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο. 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ειέγρνπ σο κηα πηζαλήο δηαζεκαηηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, κε ηα θαηάιιεια παηδαγσγηθά 
πιαίζηα – δηδαθηηθά ζελάξηα, ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη πέξα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηηο ππφινηπεο 
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αγσγή πγείαο (Πιαηηά, 2016). 

Σέινο ε πεξηβαιινληηθή αγσγή, ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο, πηζαλψο λα πξνζθέξεηαη γηα παηδαγσγηθή 
αμηνπνίεζε πνιιψλ άιισλ επηζηεκψλ (πρ γεσπνλίαο), ζε ζπλδπαζκφ κε βησκαηηθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο. 
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Abstract 

Equality of educational opportunity and the completion of the basic stages of formal education has proven to be a necessary asset for the 

global citizen. Equal access to education can improve the skills and capacity for adaptation of the global citizen to an ever changing and 

complicated backdrop of reality and, among others, conduce to the prospective limitation of social inequalities, which is the issue at stake. 

The failure to complete the compulsory stages in a formal educational/training context, defined as Student dropout, is associated with a 

multitude of social factors and, lately, it has been seriously taken into consideration during the development and evaluation of educational 

policies in the European context.  

Σhis paper drawing on recent research data regarding the Greek context will show that albeit the rate of Student dropout in al l stages of 

formal education is not alarming yet, still, it‘s geographic and social distribution point once more to continuing and newly emerging 

problematic situations.   

Key words:Education, Student dropout 

Πεξέιεςε 

Ζ ηζφηηκε πξφζβαζε θαη νινθιήξσζε βαζηθψλ ζηαδίσλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχεηαη ζε απαξαίηεην εθφδην γηα ηνλ νηθνπκεληθφ 

πνιίηε. Απηή, κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο ηνπ νηθνπκεληθνχ πνιίηε ζηελ ζχγρξνλε ξεπζηή θαη 

πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ζπκβάιεη πξννπηηθά, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζην δεηνχκελν ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. 

Ζ αδπλακία νινθιήξσζεο απαξαίηεησλ ζηαδίσλ ζε έλα ζχζηεκα Δθπαίδεπζεο-Καηάξηηζεο ε νπνία νξίδεηαη σο Μαζεηηθή Γηαξξνή, 

ζπλδέεηαη κε ζσξεία θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη ηειεπηαία ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε θαηά ηε ζρεδίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. 

ηελ Διιάδα, φπσο δείρλνπλ πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, παξφηη ην χςνο ηεο Μαζεηηθήο 

Γηαξξνήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο δελ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα  αλεζπρεηηθφ, ν ηξφπνο θαηακεξηζκνχ ηνπ γεσγξαθηθά 

θαη θνηλσληθά επηβεβαηψλεη αθφκα κηα θνξά ρξνλίδνπζεο αιιά θαη λενεκθαληδφκελεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Δθπαίδεπζε, Μαζεηηθή Γηαξξνή 

1. Δηζαγσγά 

Ζ καζεηηθή δηαξξνή σο εθπαηδεπηηθφ (θαη θνηλσληθφ) θαηλφκελν, ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη 
θαηαγξαθεί πνηέ ζε ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν. Σν ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο ηνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζε πνηνηηθέο ηνπ 

παξακέηξνπο: α) ζην γεγνλφο φηη ε αλίρλεπζή ηνπ ζε πςειφ βαζκφ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο  β)ην 
γεγνλφο φηη νη ζπλζήθεο απηέο έρνπλ κάιινλ (γεσγξαθηθά) ραξαθηήξα κφληκν, γ) ζην φηη απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν 
ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δεηνχκελεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη εθπαηδεπηηθήο «ζπκπεξίιεςεο» θαη δ) ζην φηη ζε 
ζεσξεηηθφ/ηερληθφ επίπεδν έρεη πεξηιεθζεί ζηνπο δείθηεο πνηφηεηαο ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
εθπαίδεπζεο  (Δπξσπατθή Έλσζε) θαη ηέινο ε) ζην φηη είλαη ζθφπηκν, γηα έλαλ ζχγρξνλν επηζηήκνλα ηεο εθπαίδεπζεο, λα 
έρεη ζηνηρεηψδε επνπηεία ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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2. Θεσξεηηθφ πιαέζην 

2.1  Οξηζκνέ 

Αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θάζε πνιηηείαο θαη θάζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αλαιφγσο ηνπ θνξέα πνπ ην θαζνξίδεη, έρνπλ δνζεί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ζε απηφ πνπ ελ γέλεη 
ζεσξείηαη δηαξξνή απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Κάπνηνη ζπρλνί: 

 Ζ εγθαηάιεηςε κηαο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ν «καζεηήο»,  πξηλ λα 

ηελ νινθιεξψζεη. 

 Ή  εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζεσξνχκελεο, απφ ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα σο «ππνρξεσηηθήο» ζρνιηθήο βαζκίδαο.   

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ζηα θείκελά ηεο ηνλ φξν «Πξφσξε Δγθαηάιεηςε ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο» (ΠΔΔΚ - ELET - Early Leaving from Education and Training), 

«ζρνιηθή δηαξξνή» (school dropout) ή «καζεηηθή δηαξξνή» (students dropout), δηαθνπηφκελε κάζεζε 

(interrupted learning), θαζψο θαη ηνλ φξν «Δθηφο Δθπαίδεπζεο, Απαζρφιεζεο ή Καηάξηηζεο» (ΔΔΑΚ - 

NEET - Not in Education, Employment or Training).  

Σππηθφο νξηζκφο, ν νπνίνο πηνζεηείηαη απφ ηνπο θνηλνηηθνχο θαη εμαζθαιίδεη κηα νκνηνγέλεηα θαη ζπγθξηζηκφηεηα 
δεδνκέλσλ κεηαμχ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., αλαθέξεη σο πξφσξε, ζρνιηθή πιένλ, εγθαηάιεηςε (early school leavers) ηνπο λένπο πνπ 
έρνπλ νινθιεξψζεη ην πνιχ ηνλ θαηψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη ζε ειηθία 18-24 θαη δε βξίζθνληαη 
εληφο δνκήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο37. 

Παξαπιεχξσο, επεηδή ε πεξίνδνο ηεο κφξθσζεο-θαηάξηηζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ πιένλ έρεη επηκεθπλζεί, βξίζθεηαη ζε 

ρξήζε ν ζπκπιεξσκαηηθφο φξνο NEETs γηα ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα. Με ηνλ φξν απηφ, δειψλνληαη νη λένη, ειηθίαο 
16-24 εηψλ (ΟΟA 15-29), πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο (Not in Education, 
Employment, Training).  

 

ρ. 1 ρεκαηηθή παξάζηαζε νξηζκψλ Μαζεηηθήο Γηαξξνήο 

ηηο δχν ηειεπηαίεο έξεπλεο  ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Μαζεηηθήο Γηαξξνήο ηνπ ΗΔΠ, θαηαγξάθεηαη σο δηαξξνή ησλ καζεηψλ απφ 
ην ζρνιείν, κεηά ηε εγγξαθή ηνπο, (λφκηκε ειηθία 6 εηψλ θαη άλσ) ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ απηφ πξηλ ηε νινθιήξσζε ηεο 
πιήξνπο ζρνιηθήο δηαδξνκήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο βαζκίδαο (Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, ΓΔΛ, ΔΠΑΛ). 

2.2 Γηαηέ κειεηΪκε ηε Μαζεηηθά Γηαξξνά 

Πέξαλ απφ ην πξνθαλέο φηη, νη θνηλσλίεο κε πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνπο/εθπαηδεπκέλνπο πνιίηεο (φζν απηφ κπνξεί λα 
εμαζθαιηζηεί ζην πιαίζην ησλ ηππηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ θαιχηεξα 
ελεκεξσκέλνπο, πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζπκκεηέρνληεο πνιίηεο, άκεζεο  ζπλέπεηεο ηεο 
Μαζεηηθήο Γηαξξνήο (εηο ην εμήο ΜΓ) κπνξνχλ λα είλαη πξνζσπηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο:  

                                                             
37

Οη φξνη «πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ (ΠΔ)» θαη «πξφσξε εγθαηάιεηςε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο 

(ΠΔΔΚ)» αλαθέξνληαη ζε έλαλ θνηλφ νξηζκφ γηα ηνπο καζεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν, φπσο θαη ηα άηνκα 

ειηθίαο απφ 18 έσο 24 εηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην πνιχ ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζην) θαη δε 

ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζηελ ηππηθή ή ηε κε-ηππηθή εθπαίδεπζε. (Γείθηεο  δηεπξσπατθήο ζχγθξηζεο/ΔΛΣΑΣ). Γηα ηελ Διιάδα 

ην πνζνζηφ ζηφρνο είλαη ην 9,5% ην νπνίν ην 2017 ην έρνπκε πηάζεη (8,8%) 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1  (10.04.2018). 
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 ΟηθνλνκηθΫο: Ζ καζεηηθή δηαξξνή ζπλδέεηαη θαηά θαλφλα κε απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο ή/θαη κε εηζφδεκα 

ρακειφηεξν απφ εθείλν ηνπ πεξηζζφηεξν εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αθφκα θη φηαλ επηηεπρζεί έληαμε ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο πεξηνξίδεηαη ζε θαθνπιεξσκέλεο ζέζεηο ή ζηελ ππναπαζρφιεζε. Απηφ ζπλήζσο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 
ζπκπιεξσκαηηθψλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ (επηδφκαηα αλεξγίαο, επηδφκαηα γηα ηε ζρνιηθή επαλέληαμε, επηδφκαηα απνξίαο 

θ.ιπ.) αιιά θαη γεληθφηεξα ρακειφηεξν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά εζληθφ πξντφλ  (G. Brunello, M. De Paola, 2014). 

 ΚνηλσληθΫο: Σν γεγνλφο φηη λένη ρσξίο θαηάξηηζε δηακνξθψλνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο 

(επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πξφζθαηα (2016) ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο38) έρεη σο ζπλέπεηα κηαο κνξθήο θνηλσληθή 
πεξηζσξηνπνίεζε θαη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο «αληηθνηλσληθψλ» ζπκπεξηθνξψλ. 

 ΠξνζσπηθΫο: Οη δπζρεξείο δπλαηφηεηεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ δηαξξεφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δπλεηηθή θνηλσληθή ηνπο «πεξηζσξηνπνίεζε» έρεη άκεζε επίπησζε ζηελ  πνηφηεηα δσήο ηνπο. Απηφ είλαη πεξηζζφηεξν 
εκθαλέο ζηηο αλαπηπγκέλεο δπηηθέο θνηλσλίεο θαη αγνξέο εξγαζίαο. Σν παξαπάλσ ζπλδέεηαη αξλεηηθά θαη κε ηελ 
δηαδηθαζία πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. 

3. . Ζ δηαξξνά σο παξΪγνληαο πνηφηεηαο ζηελ εθπαέδεπζε (ΔΔ39 ) 

Παξφηη ζε ηδενινγηθφ επίπεδν είλαη πξνθαλέο φηη ην επίπεδν ηεο Μαζεηηθήο Γηαξξνήο νθείιεη εμ νξηζκνχ λα ζεσξείηαη 
αμηνινγηθή παξάκεηξνο πνηφηεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απηφ έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε ηερληθφ επίπεδν απφ 
εκπεηξνγλψκνλεο ησλ ππνπξγείσλ παηδείαο ησλ 26 ρσξψλ ηεο ΔΔ (2000). ηελ νκάδα εξγαζίαο «Γείθηεο πνηφηεηαο», 
(Μάηνο ηνπ 2000) ζε ζρεηηθή έθζεζε, πξνηάζεθαλ 16 δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα/πνηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Κάπνηνη απφ απηνχο ζπλδένληαη άκεζα (ή ιηγφηεξν άκεζα) 
κε ην θαηλφκελν. Οη δείθηεο ήηαλ: 

1. ΠνζνζηΪ εγθαηΪιεηςεο ηνπ ζρνιεένπ  

Ζ νκάδα ησλ δηαξξεπζάλησλ καζεηψλ πξνβάιιεη ζζελαξή αληίδξαζε ζηελ έληαμή ηεο ζε κηα ζηξαηεγηθή δηα βίνπ κάζεζεο, 
κε απνηέιεζκα ζπρλά λα έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ απεηιή ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη φισλ ησλ παξαπάλσ ζπλεπεηψλ. 

2. Οινθιάξσζε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ηεο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο 

Εεηνχκελν θη εδψ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε.  

3. πκκεηνρά ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε  

Μάιινλ έκκεζνο δείθηεο. Σν πςειφ πνζνζηφ θνίηεζεο έρεη σο πξνθαλή ζπλέπεηα έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ κε πνιχ πςειή 
εμεηδίθεπζε κε απμεκέλεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Δδψ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε αλάιπζε δηφηη ε επίδξαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο 
δελ είλαη νκνηφκνξθε αιιά ζρεηίδεηαη θάζε θνξά κε ηνλ ηνκέα εηδίθεπζεο.  

4. ΠνζνζηΪ ζπκκεηνράο ζηελ πξνζρνιηθά εθπαέδεπζε  

Ζ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο εηζέξρεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γελ 
πεξηιακβάλνληαη νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νχηε απηνί πνπ δηαξξένπλ απφ ηα 
λεπηαγσγεία. Παξ‘ φια απηά, έρεη αλαγλσξηζηεί ε ζπλεηζθνξά ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη 
λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηε κάζεζε κέζα απφ ην παηρλίδη ζηελ ηππηθή 
κάζεζε. 

 

 

 

                                                             
38 «ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε ρακεινχ επηπέδνπ πξνζφληα (επίπεδα ΗSCED 0-2), ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλήιζε ζε 48,5 

% ην 2015, θνληά ζηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 28. ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε κεζαίνπ επηπέδνπ πξνζφληα (επίπεδα ISCED 3-

4), ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλήιζε ζε 56,4 % ην 2015 θαη ήηαλ πνιχ ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. ηηο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε πςεινχ επηπέδνπ πξνζφληα (επίπεδα ISCED 5-8), ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλήιζε ζε 68,7 % ην 

2015», (2016). Ζ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ  ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, πεξίνδνο αλαθνξάο 2013-16, Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Αζήλα 2016,  (ζει. 27) 

39https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11063&from=EL (12.04.2018) 
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ειίδα 365 απφ 864 

4. ηνηρεέα Ϋξεπλαο ΜΓ 

4.1 Μεζνδνινγηθφ πιαέζην εξεπλψλ 

Ζ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ είρε απνγξαθηθφ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο εμαηξέζεθαλ απφ ηελ θαηαγξαθή 
γηα ιφγνπο κεζνδνινγίαο. Ζ θηινζνθία θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ηε κέζνδν ηεο κειέηεο πνξείαο θνηλήο 
νκάδαο καζεηψλ ζε δηάζηεκα 3 εηψλ (κηα ηππηθή βαζκίδα ζηε δεπηεξνβάζκηα) κε εμαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ζην 
ηέινο ηεο θαζνξηζκέλεο δηαδξνκήο (ηξηεηία). ηελ πξσηνβάζκηα, ην εμαεηέο Γεκνηηθφ ρσξίζηεθε απζαίξεηα ζε 2 ηξηεηίεο 

(θνφξηεηο), Α΄- Γ΄θαη Γ΄- η. Γελ ππάξρεη απφιπηα αζθαιήο καζεκαηηθή δηαδηθαζία γηα λα ζπληεζνχλ νη δχν επί κέξνπο θαη 
λα εμάγνπλ κνλαδηθφ δείθηε Πξσηνβάζκηαο φζνλ αθνινπζείηαη απηή ε κεζνδνινγία. Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ καζεηψλ πνπ 
ζα ππνινγίδνληαλ ηειηθά γηα ηελ εμαγσγή ησλ πνζνζηψλ έγηλε κε ζπγθεθξηκέλν αξθεηά πνιχπινθν αιγφξηζκν ν 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ πξφζθαηε νκάδα εξγαζίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ελψ απνηεινχζε κηα 
εμειηγκέλε κνξθή ηνπ αλάινγνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (αιιά θαη 
άιισλ θνξέσλ) ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ην ζηνηρείν ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο. Οη βαζκίδεο πνπ ηειηθά πεξηιήθζεθαλ είλαη: 
Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην (ΓΔΛ), Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΔΠΑΛ). 

Δξγαιείν ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ήηαλ γηα πξψηε θνξά ην online πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα myschool (ΗΣΤΔ 
Γηφθαληνο) ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη άκεζα απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εθηεηακέλα ζηνηρεία ησλ 

καζεηψλ.  

Ζ κεζνδνινγηθή δηαθνξνπνίεζε/πιενλέθηεκα ηεο πξφζθαηεο έξεπλαο ζε ζρέζε ηηο πξνεγνχκελεο, πέξαλ απφ ηελ 
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ, εζηηάδεηαη ζην φηη α) ππήξρε αθξηβέζηεξε απνηχπσζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ 
κέζσ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, β) ζην φηη πεξηιήθζεθε θαη ε Α/ζκηα Δθπαίδεπζε θαη γ) ην φηη 
ζηε κειέηε ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ έγηλε δπλαηφ λα πεξηιεθζνχλ πεξηζζφηεξεο απ‘ φηη ζην παξειζφλ (ην έηνο γέλλεζεο 
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (ειηθία) ε ηζαγέλεηα θ.ιπ.). 

4.2 ΑπνηειΫζκαηα εξεπλεηηθψλ θαηαγξαθψλ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία απφ ηηο ηειεπηαίεο θαηαγξαθέο θαη αλαιχζεηο ηεο κνλάδαο ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Μαζεηηθήο Γηαξξνήο ηνπ ΗΔΠ40. θνπφο ηεο παξνπζίαζεο δελ είλαη ε ιεπηνκεξήο παξάζεζε/αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ κηαο καζεηηθήο γεληάο (θνφξηεο), άιισζηε απηά είλαη δηαζέζηκα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΗΔΠ, αιιά κηα ζπλνπηηθή ζθηαγξάθεζε  ηνπ θαηλνκέλνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηαπηφρξνλε εηζαγσγή ζην ζεσξεηηθφ ηνπ 
πιαίζην. 

Πηλ. 1 Γεληθά εηθφλα πνζνζηψλ Μαζεηηθάο Γηαξξνάο αλΪ βαζκέδα 

Ζ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΚΑΣΑ ΒΑΘΜΗΓΑ (Γεληά καζεηψλ/ηξηψλ 2013-16) 

ΒΑΘΜΗΓΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

ΓΡΑΦΣΖΚΑΝ 
ΚΑΝΟΝΗΚΑ 

ΜΑΘΖΣΗΚΖ 
ΓΗΑΡΡΟΖ 

ΠΟΟΣΟ % 

ΜΑΘΖΣΗΚΖ 
ΓΗΑΡΡΟΖ 

(ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2013-2016) 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟ (θνφξηε 

Α΄-Β-Γ΄) 
ISCED 1 104.787 1.697 1,62% 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ (θνφξηε 

Γ΄-Δ΄-η΄) 
ISCED 1 97.149 1.350 1,39% 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ  
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ISCED 2 102.319 4.422 4,32% 

ΑΝΧΣΔΡΖ 
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΓΔΛ ISCED 3 75.124 1.185 1,58% 

                                                             
40

Αλέιπζαλ θαη ζρνιίαζαλ ηα αξρηθά δεδνκέλα νη Καπεηαλάθεο Ησάλλεο, Καξαγηάλλε Διέλε, Καξλαβάο Βαζίιεο, Κνπηίδνπ 

Δπαγγειία θαη Παπαδνπνχινπ Διέλε (πξντζηακέλε Παξαηεξεηεξίνπ).    

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Paratiritirio/2017/Mathitiki_Diarroi_Ereyna_2013-

2016_Paratiritirio_Mathitikis_Diarrois.pdf (12.04.2018) 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Paratiritirio/2017/2017-03-28_paratiritirio_epiteliki_synopsi.pdf 

(10.04.2018) 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 366 απφ 864 

ΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

(ΣΤΠΗΚΖ) 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΠΑΛ ISCED 3 21.834 1.942 8,89% 

Πεγή: Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool (Αχγ.2017), επεμεξγαζία: Παξαηεξεηήξην Μαζεηηθήο Γηαξξνήο ΗΔΠ 

ηελ παξαπάλσ θαηαγξαθή θαίλεηαη φηη ε βαζκίδα κε ηελ πςειφηεξε πνζνζηηαία δηαξξνή είλαη απηή ηνπ Γπκλαζίνπ. Καηά 
θάπνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αλακελφκελν κηα θαη κε ην Γπκλάζην νινθιεξψλεηαη ην ηκήκα ηεο ππνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο. ηηο επφκελεο παξνπζηάζεηο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά κηα κφλνλ βαζκίδα, γη‘ απηφ ηνλ ιφγν επηιέγεηαη 
ην Γπκλάζην. 

Πηλ. 2 Γεληθά εηθφλα πνζνζηψλ Μαζεηηθάο Γηαξξνάο αλΪ βαζκέδα/πεξηθΫξεηα/θχιν 

ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΚΑΣΑ ΒΑΘΜΗΓΑ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΛΟ  (Γεληά καζεηψλ/ηξηψλ 2013-16) 

Γηνηθεηηθέο 
Πεξηθέξεηεο 

 Γεκνηηθφ Α-

Β-Γ 
  ΓπκλΪζην  ΓΔΛ  ΔΠΑΛ 

ΑΓΟ
ΡΗΑ 
% 

ΚΟΡΗ
ΣΗΑ 

% 

ΤΝ
ΟΛΟ 

 ΑΓΟ
ΡΗΑ 
% 

ΚΟΡΗ
ΣΗΑ 

% 

ΤΝ
ΟΛΟ 

ΑΓΟ
ΡΗΑ 
% 

ΚΟΡΗ
ΣΗΑ 

% 

ΤΝ
ΟΛΟ 

ΑΓΟΡΗ
Α % 

ΚΟΡΗΣ
ΗΑ % 

ΤΝΟΛ
Ο 

ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 

2,8 3,12 2,96  9,06 8,36 8,73 2,1 2,13 2,11 14,81 10,44 13,36 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

1,06 1,12 1,09  4,17 3,28 3,75 1,86 1,71 1,78 10,79 8,01 9,93 

ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

0,45 0,66 0,55  1,17 1,7 1,42 1,45 1,02 1,22 6,41 7,82 6,8 

ΘΔΑΛΗΑ 1,03 0,96 1  5,24 4,03 4,66 2,22 1,32 1,73 10,31 13,64 9,65 

ΖΠΔΗΡΟ 1,77 2,01 1,88  2,11 2,15 2,13 1,61 1,24 1,42 10,1 8,45 11,25 

ΗΟΝΗΟΗ ΝΖΟΗ 1,32 1,27 1,29  3,61 3,03 3,33 2,21 2,7 2,46 9,3 14,81 10,76 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2,93 2,83 2,88  5,33 3,98 4,71 2,25 1,58 1,9 10,44 8,98 10,00 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2,49 2,23 2,37  4,45 3,02 3,77 2,82 1,68 2,21 15,51 13,36 14,96 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 2 2,99 2,48  5,65 4,26 5,00 2,26 1,9 2,07 9,67 9,45 9,6 

ΑΣΣΗΚΖ 2,06 1,71 1,89  4,89 3,33 4,15 1,87 1,8 1,83 12,71 11,79 12,43 

ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 1,74 0,97 1,37  3,98 2,4 3,21 0,83 1,21 1,04 7,93 7,56 7,81 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 1,2 1,6 1,4  3,02 1,85 2,46 3,35 1,98 2,61 9,21 7,37 8,62 

ΚΡΖΣΖ 1,75 1,81 1,78  5,1 3,05 4,15 2,97 2,43 2,68 12,34 10,67 11,86 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 1,81 1,76 1,79  4,82 3,58 4,23 2,08 1,77 1,92 11,45 9,99 11,02 

Πεγή: Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool (Αχγ.2017), επεμεξγαζία: Παξαηεξεηήξην Μαζεηηθήο Γηαξξνήο ΗΔΠ 

 
Μεηαμχ πεξηθεξεηψλ αιιά θαη κεηαμχ αγνξηψλ-θνξηηζηψλ εκθαλίδεηαη ελ γέλεη δηαθνξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 
50% ηνπ Μ.Ο. γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ επίθιεζε ηεο ηπραηφηεηαο. Γηα πην αθξηβή εξκελεία ηνπ 
θαηλνκέλνπ απαηηείηαη αλαιπηηθφηεξε πνηνηηθή δηεξεχλεζε ησλ αξρηθψλ πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ ψζηε λα αληρλεπζνχλ 
ελδερφκελνη επί κέξνπο παξάγνληεο. ε γεληθφ βαζκφ ηα αγφξηα δηαξξένπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα αιιά ην θαηλφκελν 

δελ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα εηθφλα κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ. 

Δηδηθά ζην Γπκλάζην, ην πνζνζηφ δηαξξνήο ησλ αγνξηψλ είλαη 35% κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ θνξηηζηψλ. Σα κεγαιχηεξα 
πνζνζηά δηαθνξνπνίεζεο (πάλσ απφ 60%) κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Κξήηε θαη ζηα λεζηά 
Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ. Μφλν ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ηα θνξίηζηα έρνπλ θαηά πεξίπνπ 30% κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
δηαξξνήο απφ ηα αγφξηα. εκεηψλεηαη φηη ε πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρεη ηα κηθξφηεξα πνζνζηά δηαξξνήο ζηελ 
επηθξάηεηα. 

Πηλ. 3 Δηθφλα πνζνζηψλ Μαζεηηθάο Γηαξξνάο ζην ΓπκλΪζην ζηνπο  6 λνκνχο κε ην πςειφηεξν θαη ζηνπο 6 κε ην 
ρακειφηεξν πνζνζηφ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ (ΓΤΜΝΑΗΟ) 

Πεξένδνο 2013-16 

ΞΑΝΘΖ 15,12 

ΔΒΡΟΤ 11,29 

ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 9,81 
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ΝΟΜΟ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ (ΓΤΜΝΑΗΟ) 

ΡΟΓΟΠΖ 8,48 

ΑΡΓΟΛΗΓΑ 7,6 

ΖΛΔΗΑ 7,25 

ΓΡΑΜΑ 3,19 

ΘΔΠΡΧΣΗΑ 1,81 

ΠΔΛΛΑ 1,72 

ΚΟΕΑΝΖ 1,48 

ΠΡΔΒΔΕΑ 1,36 

ΚΑΣΟΡΗΑ 1,2 

ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 0,75 

 

Παξαπάλσ επηιέρηεθαλ νη λνκνί πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έμη (6) πςειφηεξα θαη ηα 6 ρακειφηεξα πνζνζηά δηαξξνήο. ε 
γεληθέο γξακκέο, θαίλεηαη φηη θαη κεηαμχ ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ γεληθή εηθφλα 
ζπκβαδίδεη κε απηή ησλ πεξηθεξεηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πςειήο δηαξξνήο, ζε κεγάιν βαζκφ νη παξάγνληεο πνπ ηελ 
δηακνξθψλνπλ έρνπλ παγηψζεη κηα θαηάζηαζε θαη κάιινλ πξέπεη λα πξνθαιέζνπλ  παξεκβάζεηο ζε επίπεδν λνκνχ. 

Πηλ. 4 Δηθφλα πνζνζηψλ Μαζεηηθάο Γηαξξνάο αλΪ βαζκέδα θαη Ϋηνο γΫλλεζεο 

ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΚΑΣΑ ΒΑΘΜΗΓΑ, ΚΑΗ ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΖ  (Γεληά καζεηψλ/ηξηψλ 2013-16) 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

(ΣΑΞΔΗ Α΄-Β΄-Γ΄) 

ΚΑΣΧΣΔΡΖ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

(ΓΤΜΝΑΗΟ) 

ΑΝΧΣΔΡΖ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ (ΓΔΛ) 

ΣΤΠΗΚΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

(ΔΠΑΛ) 

ΔΣΟ 

ΓΔΝΝΖΖ

 

% ΜΓ 
ΓηαξξΫν

ληεο 

ΔΣΟ 

ΓΔΝΝΖΖ

 

% ΜΓ 
ΓηαξξΫν

ληεο 

ΔΣΟ 

ΓΔΝΝΖΖ

 

% ΜΓ 
ΓηαξξΫν

ληεο 

ΔΣΟ 

ΓΔΝΝΖΖ

 

% ΜΓ 
ΓηαξξΫν

ληεο 

2008 16,67 12 2002 18,18 6 1999 6,45 2 1999 40 2 

2007 1,22 1162 2001 0,94 853 1998 0,99 729 1998 3,6 457 

2006 9,32 346 2000 12,59 803 1997 10,41 323 1997 11,68 422 

2005 24,38 128 1999 38,1 1029 1996 26,14 218 1996 25,77 454 

2004 36,46 66 1998 64,1 884 1995 39,62 105 1995 42,51 329 

2003 46,15 36 1997 73,76 475 1994 48,51 65 1994 50,68 186 

2002 46,81 22 1996 85,31 209 1993 66,1 39 1993 55,24 137 

2001 53,33 16 1995 85,87 79 1992 64,29 18 1992 54,95 61 

Πεγή: Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool (Αχγ.2017), επεμεξγαζία: Παξαηεξεηήξην Μαζεηηθήο Γηαξξνήο ΗΔΠ 

Δδψ θαίλεηαη φηη φζν έλαο καζεηήο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ «θαλνληθή» ειηθία ζηελ νπνία ζα έπξεπε λα έρεη ζε 
ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα δηαξξεχζεη. 

Πηλ. 5 Γηαρξνληθά εηθφλα πνζνζηψλ Μαζεηηθάο Γηαξξνάο ζην ΓπκλΪζην (1980-2014) 

ΠΗΝΑΚΑ : ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ  

ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 
(ΓΔΝΗΔ ΜΑΘΖΣΧΝ: 1980-2013) 

ΓΔΝΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ (%) 

1980-81 (1) 19,50 

1981-82 (1) 22,70 

1982-83 (1) 17,60 

  
1987-88 (2) 12,60 

1989-90 (2) 11,55 

1991-92(2) 9,60 

  
1997-98(2) 6,98 

  
2000-01 (2) 6,09 

  
2003-04 (2) 6,51 

  
2013-14

(3)
 4,23 
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(1) ηνηρεία έξεπλαο Μ. Γξεηηάθε  

(2)  ηνηρεία εξεπλψλ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  

(3) Πεγή: Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα myschool (Ηαλ.2017), επεμεξγαζία: Παξαηεξεηήξην 

Μαζεηηθήο Γηαξξνήο ΗΔΠ (2018) 

πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην πνζνζηφ ηεο Μαζεηηθήο Γηαξξνήο θαίλεηαη ζπλερψο κεηνχκελν  απφ ην 1981 σο 
ην 2004. Σν δεδνκέλν κπνξεί λα γίλεη δεθηφ κε θάπνηεο επηθπιάμεηο κηα θαη δελ είλαη αθξηβψο φκνηεο νη δηαδηθαζίεο 
θαηαγξαθήο. 

4.3 ΠαξΪγνληεο Γηαξξνάο 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη θπξίσο ηξεηο νκάδεο παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην θαηλφκελν ηεο καζεηηθήο 
δηαξξνήο θαη αληηζηνηρίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο ζπλέπεηέο ηεο. (Γ. Μπαινχξδνο, Ν. αξξήο, Α. Σξακνπληάλεο & Μ. 
Υξπζάθεο, 2014):  

 Κνηλσληθνέ/νηθνγελεηαθνέ. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε δηαθνξεηηθή θπιή θαη εζληθή θαηαγσγή, νη κεησκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ, 

ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, ε δπζθνιία εχξεζεο θαηάιιειεο εξγαζίαο.  

 ρνιηθνέ. Μεηαμχ απηψλ εληνπίδνληαη ε ρακειή επίδνζε, νη ππεξβνιηθέο απνπζίεο, πξνβιήκαηα 

πεηζαξρίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, νη πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο κε εθπαηδεπηηθνχο, ε ζπρλή αιιαγή ζρνιείνπ, ε 
επαλάιεςε ηάμεο. ηνπο ζρνιηθνχο ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο φηη, (πιελ ζπγθεθξηκέλσλ 

ειάρηζησλ θιάδσλ) κε ηνλ εμειηζζφκελν δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, δελ θαίλεηαη ζηηο δπηηθέο 

ηνπιάρηζηνλ θνηλσλίεο ε γεληθφηεξα πςειφηεξε θαηάξηηζε λα εγγπάηαη πξννπηηθά πην θαινπιεξσκέλε 

εξγαζία.  

 Αηνκηθνέ. Πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή 

ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ. 
 Οη παξαπάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο, ζπλδένληαη θαη αιιεινηξνθνδνηνχληαη κε πηζαλά ηζρπξφηεξνπο απφ φινπο ηνπο 
θνηλσληθνχο/νηθνγελεηαθνχο. ε πιείζηεο πεξηπηψζεηο, ε καζεηηθή δηαξξνή θαη ε πηζαλφηεηα θνηλσληθνχ «απνθιεηζκνχ» 
κπνξεί λα επέιζεη θαη ζε άηνκα-νηθνγέλεηεο πνπ επξίζθνληαη ζην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ 
θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν. Έλα αξλεηηθφ γεγνλφο φπσο ε μαθληθή αλεξγία, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
νηθνλνκηθφ  θαη θνηλσληθφ «ππνβηβαζκφ» κε δπζθνιίεο επαλαθνξάο. Απηφ ζε κεγάιν κέξνο νθείιεηαη ζην ζχγρξνλν 
αξλεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζηα θαηλφκελα νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη βέβαηα ζηελ έθπησζε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ 

θξάηνπο πξφλνηαο.
41

 

5. πκπεξΪζκαηα - πξνηΪζεηο 

Σα παξαπάλσ παξνπζηαδφκελα απνηειέζκαηα είλαη εκθαλέο φηη  

 Ζ θαηαγεγξακκέλε ζηελ παξνχζα εξγαζία καζεηηθή δηαξξνή απνηειεί έλα κέξνο κφλν ηεο γεληθφηεξεο «δηαξξνήο» 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Σν επίπεδν ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηηο ηέζζεξεηο εμεηαδφκελεο νκάδεο καζεηψλ δελ θαηαγξάθεηαη ζηελ Διιάδα 

ηφζν πςειφ 

 Σν επίπεδν ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηηο ηέζζεξεηο εμεηαδφκελεο νκάδεο καζεηψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, δελ 

θαηαγξάθεηαη νκνηφκνξθν αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή (πεξηθέξεηεο ή/θαη λνκνχο), αλά θχιν ησλ καζεηψλ, αλά έηνο 
γέλλεζεο γηα θάζε έηνο θαηαγξαθήο. 

 Σν θαηλφκελν ηεο Μαζεηηθήο Γηαξξνήο έρεη ζηε ρψξα καο κάιινλ ραξαθηήξα δνκηθφ θαη ζπλδέεηαη κε 

γεσγξαθηθνχο, θνηλσληθνχο/ πνιηηηζκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ΜΓ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δχν 
θαηεπζχλζεηο α) αθξηβέζηεξε θαηαγξαθή θαη πξφιεςε θαη β)  αληηζηαζκηζηηθέο δξάζεηο.  

Ζ πνιηηεία ζα κπνξνχζε κεηαμχ άιισλ, ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν: 

 λα βειηηψζεη ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ καζεηή απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ 

εηζέξρεηαη εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (ε θαη πξηλ αθφκα μεθηλψληαο απφ απηνχο πνπ νθείινπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
ζηηγκή λα εηζέιζνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα). Μηα θαιή ελέξγεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ήηαλ ε 
ιεηηνπξγηθφηεξε δηαζχλδεζε ησλ θεληξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ιεμηαξρείσλ, δεκνηνινγίσλ, myschool) 

θαη ε θαζηέξσζε θαη ρξήζε θάπνηνπ ηχπνπ εληαίνπ κνλαδηθνχ αξηζκνχ καζεηή (ην πξψην βήκα έγηλε κε ηνλ Ν. 
4452/Α/2017, άξζξ. 7) πνπ ζα ηνλ παξαθνινπζεί ζε φιε ηε δηαδξνκή ηνπ. ε δεχηεξν επίπεδν, κηα θαη ην θαηλφκελν 
ηεο Μαζεηηθήο Γηαξξνήο έρεη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε, νη ηνπηθέο δνκέο ζα κπνξνχζαλ λα πξνκεζεχνπλ αξκφδηεο 

                                                             
41
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θεληξηθέο κνλάδεο (π.ρ. Παξαηεξεηήξην ΜΓ) κε πξφζζεηα πνηνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ελδερφκελε ή ηελ 

ππάξρνπζα ΜΓ. Έηζη ζα ζρεδηάδνληαη πεξηθεξεηαθά εληνπηζκέλεο απνηειεζκαηηθφηεξεο αληηζηαζκηζηηθέο δξάζεηο.  

 λα πηνζεηήζεη πξφζζεηεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο πέξαλ απηήο ηεο θνφξηεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηζρπξφηεξν ην ζηνηρείν 
ηεο ζπγρξνλίαο θαη ζα επηηξέπνπλ άκεζε αληίδξαζε. ην ίδην πιαίζην ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ θνηλσληθνί 

/εθπαηδεπηηθνί δείθηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεηψλ νη νπνίνη, ζα κπνξνχζαλ λα πξνεηδνπνηήζνπλ γηα ελδερφκελε 
ΜΓ θαη έηζη λα ππάξρεη ην πεξηζψξην λα ιεθζνχλ κέηξα πξνιεπηηθά.  

 αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαζνδήγεζεο γηα γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο ή/θαη καζεηέο 

ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν αιιά θαη κε ηηο πξννπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γηεχξπλζε Πξνγξακκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζε φια ηα επίπεδα  

 Δλίζρπζε αληηζηαζκηζηηθψλ θαη δηα βίνπ κάζεζεο  δνκψλ (π.ρ παξάιιειεο ηάμεηο, ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, 
ρνιεία Φπιαθψλ θιπ). 

6. ΒηβιηνγξαθηθΫο ΑλαθνξΫο 

Brunello, G., De Paola,Μ.(2014)The costs of early school leaving in Europe, University of Calabria and IZA, 

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.704.8644&rep= rep1&type=pdf) 

Ηζηφηνπνη 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Paratiritirio/2017/Mathitiki_Diarroi_Ereyna_2013-
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http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Paratiritirio/2017/2017-03-28_paratiritirio_epiteliki_synopsi.pdf 

(10.04.2018) 

http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm 
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ΑΑΗΗΘΘΟΟΤΤΑΑ  22::  ΜΜΗΗΚΚΡΡΖΖ  ΑΑΗΗΘΘΟΟΤΤΑΑ  ΓΓΖΖΜΜΟΟΣΣΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΧΧΓΓΔΔΗΗΟΟΤΤ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΑΑ  

Δηζεγήζεηο 

ΤΝΔΓΡΗΑ:Β5 

09:00 - 10:15 
 

Ζ αμηνπνέεζε ησλ ςεθηαθψλ κΫζσλ ζηα ηξηηνβΪζκηα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα 

The use of digital media on higher education 

σηεξηΪδνπ Άλλα, Δθπαηδεχηξηα Πιεξνθνξηθήο, ΗΔΚ εξξψλ, sotiriadou@teiser.gr 

Sotiriadou Anna, Professor of Informatics, IEK Serron, sotiriadou@teiser.gr 

Abstract: 

In recent years there has been an increase in use of educational digital media in educational institutions. This technological development has 

the effect of developing the educational process. Educational institutions, incorporating new technologies in education, seek to discover new 

ways and / or new teaching methods. This study promote new learning strategies, encourage collaborative learning, access to new sources of 

knowledge, increase students' efficiency, foster interpersonal relationships among students. 

This aim is to develop new digital teaching tools to optimize the learning process taking place in higher education institutions. The following 

is a description of the advantages and disadvantages of integrating the use of digital teaching tools. 

Keywords: digital media, higher education, web 2.0, coolearning 

Πεξέιεςε: 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ζηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλςεθηαθψλ κέζσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Απηή ε ηερλνινγηθή 

εμέιημε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εληάζζνληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, επηδηψθνπλ ηελ αλαθάιπςε λέσλ ηξφπσλ ή θαη λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. ηφρνο είλαη ε πξνψζεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο, ε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ε πξφζβαζε ζε λέεο πεγέο γλψζεσλ, ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ε 

θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ παξνχζα εηζήγεζε αλαδεηθλχεη ηα λέα ςεθηαθά κέζα δηδαζθαιίαο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζπληειείηαη ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη πεξηγξαθή ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο έληαμεο ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:ςεθηαθά κέζα, λέεο ηερλνινγίεο, αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα,ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

Α. Δηζαγσγά  

Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε δεκηνχξγεζε έλα πιήζνο εθαξκνγψλ θαη ινγηζκηθψλ. ηαδηαθά ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία 
εθκάζεζεο (θάκεξεο, αξηζκνκεραλέο, ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, πίλαθεο θηι.), έρνπλ παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηνπο ζε ςεθηαθά 
κέζα. Σα ςεθηαθά κέζα δηδαζθαιίαο (ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, πξνβνιείο, tablet, εθηππσηέο, ινγηζκηθά 
πξαθηηθήο, εμάζθεζεο θαη εθκάζεζεο, ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, πεξηβάιινληα κάζεζεο) έρνπλ γίλεη απαξαίηεηε ζπλήζεηα 
ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ζ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, επεηδή απνζθνπεί ζηε 
βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ησλ νθειψλ ησλ ζπνπδαζηψλ (Venkatesh, et al.,2014). Ζ ρξήζε 
ησλ ΣΠΔ, είλαη απαξαίηεηε, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην κάζεκά θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε φιεο  ηηο επηζηεκνληθέο βηβιηνζήθεο. Δπηπιένλ, σο καζεζηαθά εξγαιεία ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 
γίλεηαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα θαη επνηθνδνκεηηθή. Ο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ειαρηζηνπνηείηαη ελψ 
ε ελεκέξσζε γηα ην πξνθίι θάζε εθπαηδεπφκελνπ γίλεηαη αλαιπηηθφηεξε. Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη, ε αχμεζε 
ηεο απφδνζεο, ε επίδνζε, ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε (αλα)θάιπςε ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ, ε θαιιηέξγεηα ηνπ 
θξηηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ε ελεξγεηηθφηεηα. 
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Β. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ Πιαέζην 

 Β1.Φεθηαθά κέζα 

Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη γηα ηα ςεθηαθά κέζα ζχκθσλα κε ηνλ Καλάθε (2011) είλαη : 

«ηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κέζν ραξαθηεξίδεηαη γεληθά θάζε πεγή, θνξέαο κεζνιαβεηήο ή κεηαδφηεο πιεξνθνξηψλ θαηά 
ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. Σν κέζν δελ ηαπηίδεηαη νχηε κε ηηο ζπζθεπέο (hardware), νχηε κε ην ινγηζκηθφ (Software). 
Μηα ζεηξά πξνβαιιφκελσλ δηαθαλεηψλ, απνζεθεπκέλε ζε έλαλ αθαηξνχκελν δίζθν, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο κέζν. Μέζν 

επηθνηλσλίαο γίλνληαη νη δηαθάλεηεο, φηαλ πξνβάιινληαη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ κέζα απφ ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή κε ηελ νπνία 
θαηαζθεπάζηεθαλ». 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθν, πξνζθέξεη 
λέεο δπλαηφηεηεο θαη δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο. Ζ ζπλερήο εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 
ηα εξγαιεία Web 2.0, νη εηθνληθνί θφζκνη θαη νη πξνζνκνηψζεηο, ζπλερίδνπλ ηελ ηάζε ηεο ζπλεμέιημεο (Conole et al., 2010).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εμειηρζεί νη ηξφπνη φπνπ ηα καζεζηαθά εξγαιεία είλαη κεηαβαιιφκελεο πξαθηηθέο πνπ 
επηηξέπνπλ πεξηζζφηεξε θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε θαη ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ απφ ην ρξήζηε. Οη λέεο εθπαηδεπηηθέο 
πξαθηηθέο πνπ αλαδχνληαη είλαη: 

1. H θνηλή ρξήζε εηθφλσλ, βίληεν θαη εγγξάθσλ (Flckr, YouTube θαη Slideshare). 

2. Οη κεραληζκνί παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ, κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία (blogs, wikis Facebook, edmodo, 
Elgg θαη Ning). 

3. Οη επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κέζα απφ εηθνληθνχο θφζκνπο (Second life) (Conole, et al, 2010). 

Σα ςεθηαθά κέζα απνηεινχλ πνιχηηκα εξγαιεία θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη εμππεξεηνχλ πξψηα 
ηε κάζεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηθνηλσλία, (Καλάθεο, 2011). Καηά ηνπο Sučić et al. (2013), ε ςεθηαθά ππνζηεξηδφκελε 
κάζεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

•Λνγηζκηθά δηδαζθαιίαο: ηα δηαρεηξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, παξέρνληάο ζεσξεηηθέο 
νδεγίεο θαη ηερληθέο γλψζεηο, ηα θαηάιιεια παξαδείγκαηα θαη ηηο εξγαζίεο, ηηο ιχζεηο κε επεμεγήζεηο, ηελ επηζθφπεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηεζη αμηνιφγεζεο θαη απηφκαηε αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ (άιηαο, 2014). 

 Λνγηζκηθέο πξνζνκνηψζεηο: φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη εθηεινχλ 

εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα. 

•Τπνινγηζηηθά εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, (Moodle, BlackBoard, CMS, 
Internet-Relay Chat, email, RSS, ηειεδηάζθεςε). 

Β2. Έληαμε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ δηάδνζε θαη ε επξεία ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε δείρλεη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 
είηε εληάζζνπλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, είηε δηακνξθψλνπλ νη ίδηνη ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα 
κάζεζεο (VLE) θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ, ζπλδπάδνληαο ηε ζεκαηηθή 
ελφηεηα δηδαζθαιίαο κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Εεηνχκελν είλαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ VLE γηα ηελ επίηεπμε 
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ηε θαηάιιειε δηακφξθσζε ςεθηαθψλ ηφπσλ (νθφο, 2015). Έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 
είλαη λα θαηαζηήζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηθαλνχο, λα ρεηξίδνληαη επηδέμηα ηηο ζπζθεπέο θαη θάζε είδνπο εθαξκνγέο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε (Καλάθεο, 2011) αιιά θαη λα εξγάδνληαη αλεμάξηεηα ή ζε 
νκάδεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο αθξφαζεο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Chartrand, 2016).  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνηίζεληαη λα πξνσζήζνπλ ηα θνηλσληθά κέζα ελεκέξσζεο σο καζεζηαθφ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ 
φηη ζα είλαη εχθνιν θαη δηαζθεδαζηηθφ γηα ηνπο καζεηέο λα δηακνηξάδνληαη, λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα 
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο νκφηηκνπο ηνπο (Dumpit, et al., 2017; Sucic et al., 2013). Οη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 
ζχκθσλα κε ηνπο Sučić et al. (2013), αθνξνχλ ηελ: 

•Αχμεζε ηνπ νξζνινγηζκνχ ηεο δηδαθηηθήο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

•Αχμεζε ηεο καζεζηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

•Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Β.3.  Ζ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Σα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο γλψζεηο ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα (Dumpit et al., 2017). Δίλαη 
αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη, ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο απφ παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο, απνηειεί κελ 
νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε κάζεζε, αιιά πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη ε αμηνπνίεζε απηήο ηεο ζπκβνιήο (Venkatesh, et al., 
2014). 
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Οξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο είλαη ιηγφηεξν επλντθέο γηα ηε κάζεζε φπσο ε θαθή ρξήζε παξνπζηάζεσλ PowerPoint, ε 

αλαδήηεζε θαη ε επίζθεςε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ κε εθηφο ζέκαηνο ή θαθφ πεξηερφκελν (Venkatesh, et al., 2014). Οη 
παζεηηθέο δηαιέμεηο έρνπλ ράζεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ είραλ ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ηάμεηο σο θχξηα κέζνδνο κάζεζεο. Ο 
ζπλδπαζκφο ηεο κε άιιεο κεζνδνινγίεο (φπσο κειέηεο πεξηπηψζεσλ, αλάιπζε εγγξάθσλ, επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζεκηλάξηα, 
project θ.ιπ.) ζα πξνζαλαηνιίζνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν πξνο ηελ αλεμάξηεηε αιιά θαη ελεξγεηηθή κάζεζε (López,2017). 

Οη θαζεγεηέο δελ έρνπλ πιένλ εγεηηθφ ξφιν θαη δελ είλαη κφλν πνκπνί ηεο γλψζεο. Γίλνληαη θαζνδεγεηέο θαη ηαπηφρξνλα 
ζχκβνπινη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη απνθηνχλ ελεξγή πιένλ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε 
αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζνδνινγίεο, νη ελεξγεηηθέο κέζνδνη αλαδεηθλχνπλ ην καζεηνθεληξηζκφ κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρηθήο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (López,2017). Ζ ελεξγεηηθή αηνκηθή νκαδηθή εξγαζία κέζσ ησλ ςεθηαθψλ 

κέζσλ, επηδηψθεη λα δηδάμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ην πψο λα εθθξάδνληαη θαη ην πσο λα επηθνηλσλνχλ κε ηε ρξήζε απηψλ. 
Οη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχληαη, ηθαλνί λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα δξνπλ δεκηνπξγηθά ζηελ θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (Καλάθεο, 2011). 

Β4. Πιενλεθηήκαηα ηεο έληαμεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ  

Σα θπξηφηεξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
είλαη: 

• ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πνιπκέζσλ, ε δηεξεχλεζε πιεξνθνξίαο, ν δηακνηξαζκφο ησλ ζθέςεσλ, 
ησλ ηδεψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Chartrand, 2016) θαη ε αλάπηπμε δπλακηθψλ 
αιιειεπηδξάζεσλ (Sucic et al., 2013). 

• Ζ ειεπζεξία πξφζβαζεο ζην δηδαθηηθφ πιηθφ (Sucic et al., 2013; Venkatesh, et al., 2014). 

• Ζ δηακφξθσζε αλνηθηψλ ή ηνπιάρηζηνλ επέιηθησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα εξγάδνληαη 
αλεμάξηεηα θαη λα καζαίλνπλ αλάινγα κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ κάζεζεο (νθφο, 2011). 

• Ζ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη σο ελεξγέο 'colearning' εκπεηξίεο (Conole, et al., 
2010). 

• Ζ δπλαηφηεηα  παξνπζίαζεο επηρεηξεκάησλ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ρσξίο ηελ χπαξμε θξηηηθήο (Pujasari et al.,2017). 

• Ζ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή 
θαη δεκνζίεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί αξγφηεξα (Lopez, 2017, Balkin et al., 2016). 

• ζν κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε on-line ζπδεηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν πεξηζζφηεξν αλαπηχζζεηαη ε αίζζεζε ηεο 
θνηλφηεηαο, (Venkatesh, et al., 2014). 

Β5. Μεηνλεθηήκαηα ηεο έληαμεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ  

Απφ ηα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη: 

•Οη πεξηζπαζκνί (Chartrand, 2016), 

•ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Internet, νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα βξνπλ ηηο απαληήζεηο θάπνηνπ ηεζη ή 
δηαγσλίζκαηνο (Chartrand, 2016). 

• Ο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ελφο ςεθηαθνχ κέζνπ, ηελ (απ)εγθαηάζηαζε 
ή ηε χπαξμε ηπρφλ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο (Chartrand, 2016). 

•Ζ «θαηά ιάζνο» πξφζβαζε ζε παξαβαηηθά, επηβιαβή πεξηερφκελα ή απνθιίλνπζεο πξαθηηθέο (νθφο, 2011).  

•Ζ απηνλνκία ζηε κάζεζε νδεγεί ζπρλά ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζε έιιεηςε πξνφδνπ (Sucic et al., 2013). 

Γ.  ΑπνηειΫζκαηα 

Απφ ηε δηεμαρζείζα έξεπλα, επαιεζεχνληαη φηη ηα νθέιε απφ ηελ έληαμε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηα ηξηηνβάζκηα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα. Απφ ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη 
φηη ε παξνχζα εηζήγεζε αλέδεημε πεξηγξαθηθά ην ξφιν πνπ έρνπλ ηα ςεθηαθά κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα. Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθά ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε 
απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο ζεηηθέο επηδφζεηο θαη ηα θίλεηξα κάζεζεο γηα ηνπο 
εθπαηδεπνκέλνπο 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ Chartrand (2016), είλαη φηη νη θηλεηέο ζπζθεπέο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα 
εξγαζηνχλ αλεμάξηεηα ή ζε νκάδεο. Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη ηθαλνί λα δηδάζθνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πξνφδνπο ηνπ 
δηαδηθηχνπ, αληί λα ρεηξαγσγνχληαη απφ ηελ ηερλνινγία (Pujasari et al., 2017). Καηά ηνπο Sucic etal. (2013), ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη νη γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη νη 
δεμηφηεηεο ρξήζεο απηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Riehemann et al. (2017), δείρλνπλ φηη ε πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί λα σθειήζεη φηαλ νη παλεπηζηεκηαθνί εθπαηδεπηηθνί θαη 
νη εθπαηδεπφκελνη αληαιιάζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ. χκθσλα κε ηνλ νθφ (2015), ε 
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εζηίαζε ζηε κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ (εηθφλα, ήρνο, θείκελν θ.α.) αθνξά πεξηζζφηεξν εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε βάζε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηελ αθαδεκατθή γλψζε έρνληαο σο γλψκνλα ηελ 
θαιχηεξε θαηαλφεζή ηεο. 

Γ. πδάηεζε- πκπεξΪζκαηα 

Με ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, νη ελεξγεηηθέο κέζνδνη γίλνληαη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε απηή ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη έλα απφ ηα θιεηδηά ηεο κάζεζεο ζε φηη αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
Απηφ ζπλεπάγεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε λέα αληίιεςε θέξλεη κηα βαζηά παηδαγσγηθή αλαλέσζε, ε νπνία απαηηεί γλψζε ησλ 
λέσλ κεζνδνινγηψλ (López,2017). 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε παξνρή λέσλ παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ζηηο 
πξαθηηθέο κάζεζεο κε επίθεληξν ην καζεηή. Δπηπιένλ, δηακνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 
ηερλνινγίαο κέζσ επνηθνδνκεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε (Juniu, 2005), ελψ παξάιιεια 
πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν θαη ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ κε ζθφπηκε ηελ 
ελζσκάησζε θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία (Sucic etal., 2013). 

Γ.1. Πξνηάζεηο 

ε επφκελεο κειέηεο ζα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο (LMS), 

επλννχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε εθπαηδεπφκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κεηαπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε εηδίθεπζε ζε ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο. 
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Πεξέιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή (eportfolio) ζηε 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαη ζηε δηαηεξεζηκφηεηα ησλ γλψζεψλ ηνπ. H κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην πείξακα κε ηε 

ρξήζε δχν νκάδσλ πεηξακαηηθήο θαη ειέγρνπ θαη δχν κεηξήζεσλ, pre θαη post. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, ε δηάξθεηά ηεο ήηαλ 30 δηδαθηηθέο ψξεο θαη δείγκα ηεο απνηέιεζαλ 40 καζεηέο ηεο Β ηάμεο 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Ρφδνπ. Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη, φηη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ αμηνπνίεζαλ ηνλ 

ειεθηξνληθφ θάθειν επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή ζεκείσζαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζε φιεο ηηο αμηνινγήζεηο  θαη θαηάθεξαλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηε γλψζε πνπ θαηέθηεζαλ πεηπραίλνληαο ςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηε δεχηεξε αμηνιφγεζε ηεο χιεο, δεθαπέληε κέξεο  κεηά, 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ έληππν θάθειν επηηεπγκάησλ, νη νπνίνη ζεκείσζαλ ρακειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: απζεληηθή αμηνιφγεζε, αμηνιφγεζε καζεηή, eportfolio, Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ 

Abstract 

The purpose of this paper is to investigate the contribution of the e-portfolio to the students‘ performance and the sustainability of their 

knowledge. The experimental method is used with two experimental and control groups and two pre and post tests. The survey was 

conducted during the first trimester of the 2016-2017 school year, the teaching time was 30 hours and the participants were 40 students of the 

second grade of Primary school of the city of Rhodes.  The findings of the survey show that the students of the experimental group who 

utilized the e-portfolio scored higher in all assessments and managed to maintain their knowledge by achieving higher scores in the second 

assessment of the material, fifteen days later, compared to the students of the control group who used portfolio and scored lower of their 

performance.  

Keywords: authentic assessment, student assessment, eportfolio, Language of the second grade of primary education 

1.Δηζαγσγά 

Ο Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Δξγαζηψλ Μαζεηή (eportfolio), ε ςεθηαθή έθδνζε ηνπ έληππνπ portfolio, απνηειεί κία λέα 
πξνζέγγηζε απζεληηθήο αμηνιφγεζεο (Barrett&Knezek, 2003). ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΔ θαη εληάζζεηαη ζηηο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο (Barrett, 2001; Παπαζαλαζίνπ & Μαλνχζνπ, 2011).  

Αλαθνξηθά κε ην eportfolio έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο, ηφζν ζε επίπεδν ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο φζν θαη ζην 
πεδίν ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. ην δηεζλή ρψξν ππάξρνπλ πνιινί θνξείο θαη 
νξγαλψζεηο (EIfEL, BECTA, MOSEP, AAC&U, AAEBL, eportfolioCalifornia, eportfoliosAustralia) πνπ αζρνινχληαη κε ην 
eportfolioθαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξαγκαηνπνηψληαο πνιιέο έξεπλεο ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηέο (Ritzhauptetal., 2008) 
παλεπηζηήκηα, θνιιέγηα θαη ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ απηψλ αθνξνχλ ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ eportfolio ζε θνηηεηέο θνιιεγίσλ θαη παλεπηζηεκίσλ (Knightetal., 
2006; Coutinho&Bottentuit, 2008b). Τπάξρνπλ, φκσο, θαη έξεπλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Coutinho&Bottentuit, 2008b).  
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ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί είλαη κηθξφηεξεο ζε αξηζκφ θαη 

πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ eportfolio, ηα 
ινγηζκηθά θαη ηηο εθαξκνγέο γηα ηελ αλάπηπμε eportfolio (ηπιηαλνχ, 2013). Τπάξρνπλ, επίζεο, έξεπλεο ζρεηηθά κε ην 
έληππν portfolio πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Παξνχηζαο, 2011), αιιά θαη ησλ 
καζεηψλ δεκνηηθνχ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ (Σζνχηζηνπ & Μπέξηζνπ, 2013), θαζψο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
ζε καζεηέο/ηξηεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ εθαξκφζηεθε ην eportfolio, αιιά θαη ζε καζεηέο/ηξηεο ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Παπαζαλαζίνπ & Μαλνχζνπ, 2011). Σέινο, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηφζν 
εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο (Νίθνπ, 2014), φζν θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (Φσηνπνχινπ, 
2012). Διάρηζηεο είλαη ζηελ Διιάδα νη έξεπλεο  πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ e-portfolio ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε 

δξαζηεξηνπνίεζε κέζα ζηελ ηάμε. Πέξαλ ηνπ φηη πξνθχπηεη ζρεηηθά κηθξή έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ e-
portfolio ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Διιάδα, απηή θηλείηαη καθξηά απφ ηα γισζζηθά καζήκαηα. Ζ παξνχζα έξεπλα 
πινπνηήζεθε κε ζηφρν λα θαιχςεη απηφ ην θελφ θαη ζπγθεθξηκέλα απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ 
θαθέινπ εξγαζηψλ ηνπ καζεηή (eportfolio), ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο ηεο Β ηάμεο ηνπ 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. πγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηνπ eportfolio ζηε βειηίσζε ηεο 
επίδνζεο ηνπ καζεηή θαη ζηε δηαηεξεζηκφηεηα ησλ γλψζεψλ ηνπ. Οη απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο 
ζα ξίμνπλ θσο ζε κία ελαιιαθηηθή πηπρή ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ eportfolio ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ζηφρν λα 
παξαθηλεζνχλ εξεπλεηέο, ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπ ζε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη λα 
ελεκεξσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα παξαθηλεζνχλ λα ηελ 

αμηνπνηήζνπλ. 

2.Θεσξεηηθφ πιαέζην 

Σν eportfolio απνηειεί κία κνξθή - κέζνδν ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Οη θχξηεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηνπο Brown θαη Hudson‘s (1998) είλαη:  α) ε απζεληηθή αμηνιφγεζε, β) ε απηναμηνιφγεζε, γ) ην 
portfolio-eportfolio, δ) ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε. Πνιινί ζπγγξαθείο αλαθεξφκελνη ζε κεζφδνπο (φρη ζε κνξθέο ηεο 
ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο) αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ (Tsagari, 2011): ηα εκεξνιφγηα, ηηο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, ηελ  
εηεξναμηνιφγεζε, ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, ηε δξακαηνπνίεζε, ηελ αθήγεζε ηζηνξίαο, ηηο ζπκβνπιεπηηθέο 
ζπλαληήζεηο,  ηελ αληηπαξάζεζε γλσκψλ.  

χκθσλα κε ηε Ryan (1994), ηα portfolios είλαη πηζαλφηαηα ε πην δεκνθηιήο κέζνδνο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ απζεληηθή 
αμηνιφγεζε, αληίζεηα κε ηελ παξαδνζηαθή, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αμηνινγήζεη ηνλ καζεηή αηνκηθά. Ζ δνπιεηά ηνπ καζεηή 
ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ηνπ, θαη φρη κε ηε δνπιεηά ησλ άιισλ, γηα λα κεηξεζεί ε βειηίσζε θαη ε πξφνδνο. 

Σα απζεληηθά δείγκαηα δνπιεηάο ηνπ καζεηή ζπιιέγνληαη γηα λα ρξεζηκεχζνπλ σο δείθηεο ηεο βειηίσζεο θαη ηεο πξνφδνπ 
ηνπ καζεηή θαη είλαη απζεληηθά θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εθαξκνγή θαη φρη ηελ απιή απφθηεζε γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ. Γηα λα έρνπκε κηα αθξηβή αμηνιφγεζε ρξεηάδνληαη κεξηθά δείγκαηα, δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηα νπνία ζπιιέγνληαη 
ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο. Οη θξίζεηο καο πνπ βαζίδνληαη ζε δείγκαηα ηνπ καζεηή πεξηνξίδνληαη απφ ηελ 
πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη. Έλα θαη κφλν ηεζη, ή κηα κνλαδηθή παξαηήξεζε, ή κηα 
καζεηηθή εξγαζία δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη ηελ δηαξθή, πνιπδηάζηαηε, δηαδξαζηηθή απαίηεζε ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο 
(Valencia, 1994, φπ. αλαθ. ζηε Ryan, 1994, ζει. 2).  

Σν eportfolio βαζίδεηαη ζηηο εμήο βαζηθέο αξρέο (Abrami & Barrett, 2005): α) καζεηνθεληξηθή ελεξγεηηθή κάζεζε, 
πξνβιεκαηηζκφο, αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, β) αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

Νέεο Σερλνινγίεο, γ) αλάπηπμε απμεκέλεο επζχλεο, ηεθκεξίσζε θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, δ) έκθαζε ζηελ 
νινθιεξσκέλε θαη βησκαηηθή εθκάζεζε. ια ηα πξναλαθεξζέληα έρνπλ σο ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ κηα ζεηξά απφ 
παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αμηνιφγεζε, αλαπηχζζζνληαο παξάιιεια δεμηφηεηεο απηναμηνιφγεζεο 
θαη εηεξναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ (Abrami & Barrett, 2005). 

Σν eportfolio, αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη  ζε eportfolio αμηνιφγεζεο, 
παξνπζίαζεο–επίδεημεο, αλάπηπμεο θαη δηδαζθαιίαο. Γηα λα είλαη έλα eportfolio πεηπρεκέλν ζα πξέπεη λα ηεζνχλ απφ ηελ 
αξρή έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαζ' φιε ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Σν κνληέιν πνπ  
αθνινπζείηαη, θπξίσο, είλαη ην κνληέιν δηδαθηηθήο ζρεδίαζεο ADDIE (Αλάιπζε-Analysis, ρεδηαζκφο-Design, Αλάπηπμε-

Development, Τινπνίεζε-Implement, Αμηνιφγεζε-Evaluation) (Barettetal., 2000). 

Ζ ρξήζε ηνπ eportfolio πξνζθέξεη κία ζεηξά απφ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία απηή. ζνλ 
αθνξά ηνπο καζεηέο ην eportfolio: α) ηνπο ελεξγνπνηεί αιιάδνληαο ηνλ παζεηηθφ ηνπο ξφιν θαη δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα 
λα ζπκκεηέρνπλ πην απνθαζηζηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο  θαη ηεο αμηνιφγεζεο (Canada, 2002), β) 
δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, αθνχ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη κπνξνχλ εχθνια λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο, γ) εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ καζεηή, αθνχ ν ίδηνο αλαιακβάλεη ηνλ 
έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπ (Sherry & Barrett, 2005), δ) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επειημία θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο, ζηα 
ελδηαθέξνληα, ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή (Love & Cooper, 2004; Abrami & Barrett, 2005), ε) δελ 

πεξηνξίδεη ηε κάζεζε κέζα ζηελ ηάμε, αθνχ νη καζεηέο κπνξεί λα αζρνιεζνχλ θαη ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν (Ahm, 2004; 
Health, 2005), ζη) εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή (Abrami & Barrett, 2005), δ) πξνσζεί 
ηνλ καζεηνθεληξηθφ ηχπν κάζεζεο, ε)  εληζρχεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, αθνχ απνηειεί ρψξν αιιειεπίδξαζεο, 
αληαιιαγήο απφςεσλ (Ahn, 2004), αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο, ζ) εληζρχεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη 
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (Abrami & Barrett, 2005). ζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: α) 
παξέρεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ καζεηή (Love&Cooper, 2004), β) είλαη πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή (Barrett, 2000; Health, 2005,) γ) δηεπθνιχλεη ηελ αλαθνίλσζε ησλ 
επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή (Wade et al., 2005), δ) ην θφζηνο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο είλαη απφ ειάρηζην σο κεδεληθφ 
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(Health, 2005). ζνλ αθνξά ζηνπο γνλείο ην eportfolio παξέρεη ζεκαληηθέο θαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηεο 

κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Strudler&Wertzel, 2005) θαη απνηειεί κία θαιχηεξε βάζε ζπδήηεζεο  αλάκεζα ζηνλ 
εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ γνλέα. 

ηνλ αληίπνδα πνιινί επηθξηηέο πξνθξίλνπλ πνιιά κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) Σν eportfolio απαηηεί 
εμεηδηθεπκέλε γλψζε πάλσ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο. β) Απνηειεί επίπνλε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Οη αλαζθνπήζεηο, θαζψο 
ε ηειηθή αμηνιφγεζε απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν (Γαιαλνχ, 2007). γ) Απαηηείηαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαζψο θαη αλαβάζκηζε 
ησλ απαξαίηεησλ ινγηζκηθψλ (Health, 2005).  δ) Τπάξρεη θίλδπλνο νη καζεηέο λα αμηνινγεζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηηο 
ηερλνινγηθέο ηνπο γλψζεηο θαη ιηγφηεξν γηα ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. ε) Πξνθχπηνπλ κηα ζεηξά απφ νπζηψδε δεηήκαηα φπσο κε 
πνην ηξφπν ζα γίλεη ε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ, πνηνο ζα έρεη πξφζβαζε (Young, 2002), πσο ζα δηαζθαιηζηνχλ ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ησλ καζεηψλ (Challis, 2005). ζη) Γελ κπνξεί λα ππάξμεη έλαο εληαίνο 
νδεγφο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ eportfolio (Γαιαλνχ, 2007). δ). Γεκηνπξγείηαη δήηεκα αμηνπηζηίαο ηεο αμηνιφγεζεο, 
θαζψο θαη δπζθνιία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ  eportfolios (Linn & Gronlund, 2000).  

ηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρνπλ πνιιά εξγαιεία θαη ινγηζκηθά γηα ηε δεκηνπξγία eportfolio. OSiemens (2004) αλέπηπμε έλα 
κνληέιν πέληε επηπέδσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ινγηζκηθψλ κάζεζεο. Σν πξψην επίπεδν 
πεξηιακβάλεη απιέο ηζηνζειίδεο, blogs, wikis (ζηαηηθέο ζειίδεο κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπο). Σν 
δεχηεξν επίπεδν πεξηιακβάλεη ηηο δπλακηθέο ηζηνζειίδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο 
πινήγεζεο. Σν ηξίην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ελφο ηδξχκαηνο θαζψο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 
δνκέο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία. Σν ηέηαξην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

eportfolio. Σν πέκπην επίπεδν πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ πεξηέρνληαη ζε δίθηπν αθαδεκατθψλ ζπζηεκάησλ. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ) πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα eportfolio κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Mahara. 

3. Βαζηθφο ζθνπφο θαη εξεπλεηηθΪ εξσηάκαηα ηεο εξγαζέαο  

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, είλαη λα 
δηεξεπλήζεη ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ (e-portfolio) σο ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη 
απζεληηθήο αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηε 
ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ εξγαζηψλ ηνπ καζεηή ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζηε 
δηαηεξεζηκφηεηα ησλ γλψζεψλ ηνπο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη ζηα νπνία ζα επηρεηξήζεη λα απαληήζεη ε εξγαζία είλαη ηα αθφινπζα: 

1ν : ε πνην βαζκφ ζπκβάιιεη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ;  

2
ν

: ε πνην βαζκφ ζπκβάιιεη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο επηηεπγκάησλ ζηε δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ; 

4. Ζ κΫζνδνο-Σν δεέγκα 

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ζαξάληα (40) καζεηέο ηεο Β  ́ηάμεο ηνπ 1νπ Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ρφδνπ. Απφ 
απηνχο είθνζη ήηαλ αγφξηα (50%) θαη  είθνζη θνξίηζηα (50%), ειηθίαο  7-8 εηψλ. 

H κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην πείξακα κε ηε ρξήζε δχν νκάδσλ πεηξακαηηθήο θαη ειέγρνπ. Ζ έξεπλα 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 19ε 

επηεκβξίνπ 2016 έσο θαη ηελ 9ε Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ε δηάξθεηά ηεο ήηαλ 30 δηδαθηηθέο ψξεο. Ζ ρξήζε ηνπ e-portfolio 
έγηλε ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γιψζζαο ηεο Β  ́ Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ. Σα 40 ππνθείκελα ζρεκάηηζαλ δχν νκάδεο ησλ είθνζη αηφκσλ. Σελ νκάδα Α ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νηκαζεηέο 
ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή, ην e-portfolio θαη 
ηελ νκάδα Β ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ έληππν θάθειν 
επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή. 

Αλαθνξηθά κε ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: έληππα εξγαιεία αμηνιφγεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο 
νθηψ ελφηεηεο ηνπ Γισζζηθνχ καζήκαηνο ( Β‘ ηάμε, Γιψζζα, α‘ ηεχρνο), θαζψο θαη επαλαιεπηηθή δνθηκαζία ηεο 

ηειεπηαίαο επαλαιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 8εο ελφηεηαο ηεο Γιψζζαο κεηά απφ δηάζηεκα δεθαπέληε ( 15 ) εκεξψλ.Σν 
έληππν εξγαιείν αμηνιφγεζεο, ην επαλαιεπηηθφ ηεζη, ζρεδηαδφηαλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο θάζε ελφηεηαο. 
Πεξηειάκβαλε αζθήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ νη νπνίεο βαζίδνληαλ ζηνπο ζηφρνπο θάζε εμεηαδφκελεο ελφηεηαο ζην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ηεο Γιψζζαο ηεο Β‘ Γεκνηηθνχ. Αμηνινγήζεθαλ ζπλνιηθά 8 ελφηεηεο. Ζ βαζκνινγία ηνπ εληχπνπ έγηλε γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζε εθαηνζηηαία θιίκαθα. 

5. πιινγά θαη αλΪιπζε δεδνκΫλσλ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην Λνγηζκηθφ ππνινγηζηηθψλ 
θχιισλ ExcelMicrosoft θαη ην SPSSstatistics 21.0. 

Ζ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν επίπεδα, αξρηθά κε ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε θαη ζηε 
ζπλέρεηα κε ηελ επαγσγηθή. ην ζηάδην ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο δίλνληαη πίλαθεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ 
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γηα ηελ πεξίπησζε ησλ νλνκαηηθψλ κεηαβιεηψλ, ελψ γηα ηηο πνζνηηθέο παξνπζηάδνληαη θαη ν κέζνο φξνο σο κέηξν 

θεληξηθήο ηάζεο θαη ε ηππηθή απφθιηζε σο κέηξν δηαζπνξάο. ηελ ίδηα ελφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έιεγρνο 
θαλνληθφηεηαο κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Shapiro-Wilks (δείγκα <50 αηφκσλ), γηα λα απνθαζηζηεί ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ, αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή κε 
θαλνληθήο θαηαλνκήο. 

ην ζηάδην ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο εθαξκφζηεθαλ ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά θξηηήξηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ην 
ζηάδην ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο (Αλδξεαδάθεο, 2006 ): 

χγθξηζε ηηκψλ ζηηο ηηο βαζκνινγίεο: 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ειέγρζεθαλ νη βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζηηο δχν νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ θαη 

λα εθηηκεζεί ε επίδνζή ηνπο, θαηά ηελ νπνία ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη κηα θαηεγνξηθή κε δχν ζέζεηο (Οκάδα Διέγρνπ 
θαη Πεηξακαηηθή Οκάδα) θαη νη εμαξηεκέλεο είλαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο εθαξκφζηεθε ην θξηηήξην t-test γηα αλεμάξηεηα 
δείγκαηα γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε θαλνληθή θαηαλνκή θαη ην θξηηήξην Mann-Witney γηα ηηο ππφινηπεο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ειέγρζεθαλ νη βαζκνινγίεο ηεο φγδνεο θαη ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο ησλ καζεηψλ ηεο 
Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, θαηά ηελ νπνία νη ίδηνη καζεηέο βαζκνινγήζεθαλ δχν θνξέο (πνιιαπιέο κεηξήζεηο), εθαξκφζηεθε ην 
κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Wilcoxon θαζψο νη ηηκέο ησλ δχν κεηξήζεσλ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

6. Δξεπλεηηθά δηαδηθαζέα  

Ζ ρξήζε ηνπ e-portfolio έγηλε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γιψζζαο ηεο Β  ́Γεκνηηθνχ θαη 
βξήθε εθαξκνγή ζε καζεηέο ηνπ 1νπ 9/ζ Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ρφδνπ, ζην νπνίν ε εξεπλήηξηα έρεη νξγαληθή 
θαη εξγάδεηαη ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα. Ζ Β  ́ηάμε ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηείρε θαη κε ηα δχν ηκήκαηα. Σν Β2 φπνπ δηδάζθεη ε 
εξεπλήηξηα απνηέιεζε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ην Β1 απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Ζ δηδαζθαιία θάζε ελφηεηαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο δηαξθνχζε κία κε κηάκηζε εβδνκάδα. Αθνχ νινθιεξσλφηαλ θάζε 

κία απφ ηηο 8 ελφηεηεο, νη καζεηέο ζπκπιήξσλαλ ηα επαλαιεπηηθά ηεζη. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ 
ειεθηξνληθφ θάθειν σο κέζν απνζήθεπζεο ηνπ έληππνπ ηεζη πνπ θπιαζζφηαλ ζε απηφλ αθνχ ζθαλαξηδφηαλ θαη ε νκάδα 
ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ έληππν θάθειν επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή. Δπεηδή  ε ειηθία ησλ παηδηψλ – 7 ρξνλψλ -  
δπζθφιεπε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ειεθηξνληθψλ θαθέισλ, ε εξεπλήηξηα θαη δηδάζθνπζα 
δεκηνχξγεζε ηνπο θαθέινπο ζην dropbox θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δηακνηξαδφηαλ κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. Ο θάζε 
καζεηήο είρε ην δηθφ ηνπ θάθειν. ε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκνχζε ν ίδηνο θαη νη γνλείο ηνπ 
κπνξνχζε λα αλαηξέμεη ζην θάθειφ ηνπ γηα λα δεη μαλά ην πιηθφ ηνπ. Ζ εμέηαζε ησλ καζεηψλ ζηηο επαλαιεπηηθέο ελφηεηεο 
δηεμήρζε ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο (Πίλαθαο 1): 

Πέλαθαο 1. Δμεηαδφκελεο ελφηεηεο αλΪ εκεξνκελέα δηεμαγσγάο ηεζη 

1ε ελφηεηα Β.Μ. – 27/9/2016 
2ε ελφηεηα Β.Μ. – 4/10/2016 
3ε ελφηεηα Β.Μ. – 11/10/2016 
4ε ελφηεηα Β.Μ. – 21/10/2016 

5ε ελφηεηα Β.Μ.  – 16/11/2016 
6ε ελφηεηα Β.Μ.  – 28/11/2016 
7ε ελφηεηα Β.Μ.  – 31/10/2016  
8ε ελφηεηα Β.Μ.  – 9/12/2016 

 
Αθνχ νινθιεξψζεθε ε αμηνιφγεζε θαη ζηηο 8 επαλαιεπηηθέο ελφηεηεο κεηά απφ δχν εβδνκάδεο θαη νη δχν νκάδεο 
επαλέιαβαλ ην ηειεπηαίν ηεζη (ην 8ν ) κε ζηφρν λα ειεγρζεί ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηεο 
γλψζεο. 

6.1. ρεδηαζκφο πξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη καζεηέο ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο ειηθίαο, 6-7 ρξνλψλ, δεκηνχξγεζαλ ηνλ 
αηνκηθφ ηνπο ειεθηξνληθφ θάθειν κε ηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ηνπο. Ο θάθειφο ηνπο πεξηειάκβαλε ηα 
επαλαιεπηηθά ηνπο δηαγσλίζκαηα, θαζψο θαη άιιν πιηθφ πνπ αθνξά ην γισζζηθφ κάζεκα. 

 
Πέλαθαο 2. Πεξηγξαθάπξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

Πεξηγξαθάπξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

Σέηινο εθπαηδεπηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 
Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ 

Δθπαηδεπηηθφ πιαέζην 
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Δθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα Ζ αμηνιφγεζε αθνξά φρη κφλν ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο αιιά 

θαη ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ κέζα απφ ηε 
καζεζηαθή δηαδηθαζία. Με ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ 
ζα δνζεί ε επθαηξία ζην καζεηή λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο 
κάζεζεο ελψ παξάιιεια νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ θαη λα 
δείμνπλ αληηθείκελα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πξφνδφ ηνπο. 
Σν  e-portfolio απνηειεί κηα ζπιινγή ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ καζεηψλ φπνπ ν 
καζεηήο κέζα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ απνζεθεχεη θαη νξγαλψλεη έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ειιείςεηο-αδπλακίεο ηνπ. 

Δξσηάκαηα πξνο 

δηεξεχλεζε 
 

Ζ ρξήζε ηνπ e- portfolio: 
 Βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο  
 Βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα δηαηεξήζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζαλ; 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ 

εθπαηδεπνκΫλσλ 

ΓλσζηηθΪ:  
Οη εθπαηδεπφκελνη:  

Γελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ 
Δίλαη ηθαλνπνηεηηθά εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην 
Γηαδίθηπν 

ΦπρνθνηλσληθΪ: 

Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη αξθεηά πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ΓεκνγξαθηθΪ: 
Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη 6-7 ρξνλψλ θαη εθπξνζσπνχληαη θαη ηα δχν 
θχια. 

6.2. ρεδηαζκφο θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα (3) παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Πέλαθαο 3. ρεδηαζκφο θαη ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

Ζκεξνκελία  Γηδαθηηθέο ψξεο Γξαζηεξηφηεηεο  

19 επηεκβξίνπ 
 

 
 
21 επηεκβξίνπ 

 
22 επηεκβξίνπ 

1 δηδαθηηθή ψξα 
 

 
 

 
2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 
1 δηδαθηηθή ψξα 

πκπιήξσζε αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 
– θνηλή δξαζηεξηφηεηα νκάδαο ειέγρνπ 

θαη πεηξακαηηθήο νκάδαο.  
Γλσξηκία κε ην Dropbox 

 
Δλεκέξσζε γνλέσλ θαη δεκηνπξγία 
αηνκηθψλ θαθέισλ μερσξηζηφο γηα θάζε 
παηδί  

26  επηεκβξίνπ 2 δηδαθηηθέο ψξεο 1ν επαλαιεπηηθφ θχιιν θαη  
πκπιήξσζε πίλαθα αμηνιφγεζεο 

28 επηεκβξίνπ 1 δηδαθηηθή ψξα Δλεκέξσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 
αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

4 Οθησβξίνπ 2 δηδαθηηθέο ψξεο 2ν επαλαιεπηηθφ θχιιν 
θαη ζπκπιήξσζε πίλαθα αμηνιφγεζεο 

6 Οθησβξίνπ  1 δηδαθηηθή ψξα Δλεκέξσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 
αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

11 Οθησβξίνπ 
 

2 δηδαθηηθέο ψξεο 
 

3ν επαλαιεπηηθφ θχιιν 
θαη ζπκπιήξσζε πίλαθα αμηνιφγεζεο 
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14 Οθησβξίνπ  1 δηδαθηηθή ψξα Δλεκέξσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 

αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

21 Οθησβξίνπ  2 δηδαθηηθέο ψξεο 4ν επαλαιεπηηθφ θχιιν 
θαη ζπκπιήξσζε πίλαθα αμηνιφγεζεο 

25 Οθησβξίνπ  1 δηδαθηηθή ψξα Δλεκέξσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 
αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

31 Οθησβξίνπ 2 δηδαθηηθέο ψξεο 7ν επαλαιεπηηθφ θχιιν 
θαη ζπκπιήξσζε πίλαθα αμηνιφγεζεο 

2 Ννεκβξίνπ 1 δηδαθηηθή ψξα Δλεκέξσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 
αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

16 Ννεκβξίνπ 2 δηδαθηηθέο ψξεο 5ν επαλαιεπηηθφ θχιιν 
θαη ζπκπιήξσζε πίλαθα αμηνιφγεζεο 

18 Ννεκβξίνπ 1 δηδαθηηθή ψξα Δλεκέξσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 
αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

28 Ννεκβξίνπ 2 δηδαθηηθέο ψξεο 6ν επαλαιεπηηθφ θχιιν 
θαη ζπκπιήξσζε πίλαθα αμηνιφγεζεο 

30 Ννεκβξίνπ 1 δηδαθηηθή ψξα Δλεκέξσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 
αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

9 Γεθεκβξίνπ 2 δηδαθηηθέο ψξεο 8ν επαλαιεπηηθφ θχιιν 
θαη ζπκπιήξσζε πίλαθα αμηνιφγεζεο 

12 Γεθεκβξίνπ 1 δηδαθηηθή ψξα Δλεκέξσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 
αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

14 Γεθεκβξίνπ 1 δηδαθηηθή ψξα 8ν επαλαιεπηηθφ θχιιν 
( μαλά ) 

16 Γεθεκβξίνπ 1 δηδαθηηθή ψξα πκπιήξσζε ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 
– θνηλή δξαζηεξηφηεηα νκάδαο ειέγρνπ 
θαη πεηξακαηηθήο νκάδαο 

 

7. ΑπνηειΫζκαηα 

πκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζηε 

δηαηήξεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο (1
ν
 θαη 2

ν
 εξψηεκαηα πξνο δηεξεχλεζε) 

ην επίπεδν αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ξνχκπξηθεο θαη ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ βαζκνινγηψλ απηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δχν νκάδσλ γηα λα δηαπηζησζεί, αλ θαη θαηά 
πφζν νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπγθέληξσζαλ θαιχηεξεο βαζκνινγίεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηεο νκάδαο 
ειέγρνπ.  

Ζ ζχγθξηζε ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ βαζκνινγηψλ ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 
ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Mann-Witney (γηαηί νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ βαζκνινγηψλ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 
θαηαλνκή, Shapiro-Wilksig.< ,050). 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψλεηαη, φηη θαη νη νρηψ βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη 
θαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, άζρεηα αλ θαη ζε νξηζκέλεο νη δηαθνξέο δελ είλαη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δλδεηθηηθά, νη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζεκεηψζεθαλ θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ζηελ 4ε βαζκνινγία 
(+20,08%, U(40)=--2,818, p=,005), ζηελ 8ε βαζκνινγία (+16,13%, U(40)= -3,987, p=,000), 1ε βαζκνινγία (+13,14%, 
U(40)= -2,184, p=,029) θαη 3ε βαζκνινγία (+11,82%, U(40)= -3,605, p=,000). Αληίζεηα, ε κηθξφηεξε δηαθνξά κεηξήζεθε 

ζηελ 7ε βαζκνινγία ησλ δχν νκάδσλ (+1,78%, U(40)=- 1,114, ns). 

Πέλαθαο 4. Βαζκνινγέεο ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκΪδσλ 

Βαζκφο     /     ΟκΪδα 
 

Sd % diff U df p 

1νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 87,75 11,030 

13,14 -2,184 38 ,029 
Διέγρνπ 77,56 16,959 
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2νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 88,60 13,000 

2,14 -1,070 38 ns 
Διέγρνπ 86,74 13,816 

3νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 95,05 4,371 

11,82 -3,605 38 ,000 
Διέγρνπ 85,00 9,580 

4νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 90,30 8,797 

20,08 -2,818 38 ,005 
Διέγρνπ 75,20 19,525 

5νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 89,15 9,074 

2,04 -0,493 38 ns 
Διέγρνπ 87,37 12,742 

6νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 89,25 8,503 

1,87 -0,718 38 ns 
Διέγρνπ 87,61 6,242 

7νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 82,95 11,311 

1,78 -1,114 38 ns 
Διέγρνπ 81,50 8,241 

8νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 92,15 8,506 

16,13 -3,987 38 ,000 
Διέγρνπ 79,35 8,750 

 

 

 

ράκα 1. Βαζκνινγέεο ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκΪδσλ 

ην επίπεδν αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ξνχκπξηθεο θαη ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ηεο 8εο θαη ηεο επαλαιεπηηθήο βαζκνινγίαο, πνπ κεηξήζεθε κία εβδνκάδα κεηά, ζηνπο καζεηέο 
ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο  γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνθνκίζζεθαλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζχγθξηζε ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν βαζκνινγηψλ ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 
νκάδαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην κε παξακεηξηθφ ζηαηηζηηθφ θξηηήξην γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα – πνιιαπιέο κεηξήζεηο 
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Wilcoxon, (γηαηί νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ βαζκνινγηψλ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, Shapiro-Wilksig.< 

,050). 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψλεηαη, φηη νη επαλαιεπηηθέο βαζκνινγίεο (93,50) ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 
νκάδαο είλαη θαιχηεξεο απφ απηέο ηεο 8εο κέηξεζεο (92,15).  Δηδηθφηεξα δέθα [10] βαζκνινγίεο βειηηψζεθαλ, πέληε [5] 
παξέκεηλαλ ζηαζεξέο θαη κφλν πέληε [5] επηδεηλψζεθαλ (Ε(20)=- 1,395, ns). Δπίζεο απφ ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο (Pearson‘sr = 
,707, p=, 000) δηαπηζηψλνπκε φηη νη πςειέο βαζκνινγίεο ηεο 8εο κέηξεζεο παξέκεηλαλ πςειέο θαη θαηά ηελ επαλαιεπηηθή 
βαζκνιφγεζε, φπσο επίζεο θαη νη ρακειέο παξέκεηλαλ ρακειέο θαη ζηε δεχηεξε κέηξεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ράκα 2: πζρΫηηζε ησλ ηηκψλ ηεο 8
εο

 θαη ηεο επαλαιεπηηθάο βαζκνινγέαο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθάο νκΪδαο 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (5) παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ βαζκνινγηψλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ ζηηο νθηψ 
αλεμάξηεηεο κεηξήζεηο. 

Πέλαθαο 5: χγθξηζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ δχν νκΪδσλ ζηα νθηψ επαλαιεπηηθΪ ηεζη 

Βαζκφο     /     ΟκΪδα ΜΫζνο φξνο 

1νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 87,75 

Διέγρνπ 77,56 

2νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 88,60 

Διέγρνπ 86,74 

3νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 95,05 

Διέγρνπ 85,00 

4νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 90,30 

Διέγρνπ 75,20 

5νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 89,15 

Διέγρνπ 87,37 

6νο βαζκφο Πεηξακαηηθή 89,25 
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Διέγρνπ 87,61 

7νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 82,95 

Διέγρνπ 81,50 

8νο βαζκφο 
Πεηξακαηηθή 92,15 

Διέγρνπ 79,35 

8. πδάηεζε 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ επηηεπγκάησλ ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο  ησλ καζεηψλ θαη ζηε 
δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο βαζκνινγίεο ζηα 
νθηψ επαλαιεπηηθά ηεζη ησλ καζεηψλ, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πνζνζηά ππέξ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψλεηαη, φηη θαη νη νθηψ βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο  είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Αλ θαη ζε νξηζκέλεο 
βαζκνινγίεο νη δηαθνξέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο,  θαίλεηαη μεθάζαξα ε δηαθνξά ππέξ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 
απηφ είλαη έλα εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ e-portfolio ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ζηε 
δηαηήξεζε ηεο γλψζεο. Με ηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα ζπκθσλνχλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ζχκθσλα κε 

ηα νπνία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ε δηδαθηηθν-καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο, ζηα 
ελδηαθέξνληα, ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή,  ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμεη θαη λα 
νξγαλψζεη ςεθηαθά ηα αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηδείμεη ηηο πξνζπάζεηεο, 
ηελ πξφνδν, ηηο θηινδνμίεο θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, λα αλαζηνραζηεί πάλσ ζηελ εθκάζεζή ηνπ θαη 
λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηνπ   (Love & Cooper, 2004; Abrami & Barrett, 2005). Δπίζεο, ηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα 
εληζρχνληαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ζρεηηθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ σο κέζνπ  
αμηνιφγεζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα έρεη ζαθέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο θαη ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο εθ 

κέξνπο ηνπ ζπκβάιινληαο ζηελ αλαβάζκηζή ηεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (Κνπινπκπαξίηζε 2004). 
Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ζπιιέγνληαο θαη αμηνινγψληαο ηηο επηδφζεηο ηνπ ν ίδηνο ν καζεηήο ζρεκαηίδεη κηα ζπλνιηθή 
εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ, εθφζνλ ζε απηφλ ην θάθειν πεξηέρνληαη ηα «πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά» ηνπ απφ ηηο γλψζεηο, ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο (Φσηηάδνπ, 1999) θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη νη 
γλψζεηο ηνπ, αθνχ ν ίδηνο αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπ (Sherry & Barrett, 2005). Αθφκα, ηα επξήκαηα ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ θαη κε ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν ειεθηξνληθφο θάθεινο 
επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη  ζηε δηαηήξεζε ηεο 
γλψζεο, αθνχ είλαη άκεζα πξνζβάζηκνο απφ ην καζεηή θαη ε ελίζρπζε πνπ ιακβάλεη είλαη άκεζε, πξνσζεί ηνλ 
καζεηνθεληξηθφ ηχπν κάζεζεο,  εληζρχεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, αθνχ απνηειεί ρψξν αιιειεπίδξαζεο, 

αληαιιαγήο απφςεσλ (Ahn, 2004), αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο, εληζρχεη ηελ νκαδηθή κάζεζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ 
αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Abrami & Barrett, 2005). Σέινο, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο 
ζπκθσλνχλ θαη ηα ζηνηρεία ζρεηηθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ζηηο ηάμεηο ηνπ 
Γεκνηηθνχ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο πνπ θαηαθηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο (Παξαζθεπφπνπινο θαη ζπλ., 2010), 
κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα ππφζρνληαη κηα ξηδηθή θαη νινθιεξσηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο, 
θαζηζηψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή δπλακηθφ εξγαιείν ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Ράπηεο & Ράπηε, 
2001:38). 

9. πκπεξΪζκαηα 

Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηα αθφινπζα 
ζπκπεξάζκαηα. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ζηε 

δηαηεξεζηκφηεηα ηεο γλψζεο ηνπο δηαπηζηψλεηαη, φηη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ αμηνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ 
θάθειν επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή ζεκείσζαλ ςειφηεξε βαζκνινγία  θαη θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε γλψζε πνπ 
θαηέθηεζαλ πεηπραίλνληαο ςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηε δεχηεξε εμέηαζε ηεο χιεο, δεθαπέληε κέξεο  κεηά, ζε ζχγθξηζε κε 
ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ εθάξκνζαλ ηνλ έληππν θάθειν επηηεπγκάησλ, πεηπραίλνληαο ρακειφηεξεο 
βαζκνινγίεο ζηελ εμέηαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Δπηπξφζζεηα, απφ ηε δηαπίζησζε απηή πξνθχπηεη, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο 
ππφζρνληαη κηα ξηδηθή θαη νινθιεξσηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο. Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία, ε θνηλσλία 
ηεο γλψζεο,  επηβάιιεη ηελ αλάγθε αιιαγήο θαη αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή θαζηζηψληαο ηνλ δπλακηθφ εξγαιείν ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ελέρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. ζνλ αθνξά ζην δείγκα 

ηεο έξεπλαο ήηαλ καζεηέο ηεο Β  ́ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη απνηεινχληαλ απφ 40 καζεηέο. Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο πεξηείρε 
αμηνινγήζεηο κφλν ζην γισζζηθφ κάζεκα. Χο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο ππήξμε ρξνληθφο  
πεξηνξηζκφο πνπ δελ επέηξεςε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηά ηεο. 
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Δπνκέλσο, ζε κηα κειινληηθή επέθηαζή ηεο ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί  ε ζπγθεθξηκέλε ή παξεκθεξήο  έξεπλα ζηε 

δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Μία άιιε κειινληηθή θαηεχζπλζε πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ε έξεπλα ζα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί e-portfolio ζε φιεο ηηο ηάμεηο 
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αξρίδνληαο απφ ηελ πξψηε, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ζηελ 
αμηνιφγεζε θαη ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ 
κειινληηθά νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ν ειεθηξνληθφο θάθεινο 
επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  
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Abstract:  

This paper discusses the necessity of training teachers in utilizing ICT in teaching and learning. The corresponding training programs need to 

be carefully designed. In this context, the paper focuses on the content of the training programs which is a main factor affecting their success. 

A design of a corresponding training program is proposed. The TPACK model is used to design the program and to define the training 

subject. 

Key words:teacher training, TPACK model, ICT in education 

Πεξέιεςε: 

Ζ εξγαζία απηή ζπδεηά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε. Απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο. ην πιαίζην απηφ, ε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ηνπο. Πξνηείλεηαη ν 

ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ. Σν κνληέιν TPACK ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αιιά θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο ηνπ. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, κνληέιν TPACK, ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

Α. Δηζαγσγά 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη θαη επηδηψθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα κεηαδψζνπλ ηε γλψζε ζηνπο καζεηέο ηνπο έρεη 
αιιάμεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα. Ζ δεκηνπξγία λέσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ ήδε 
ππαξρφλησλ, έδσζαλ ψζεζε ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη κεηαηφπηζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ απφ ηηο αληηδξάζεηο 
ηνπ αηφκνπ θαη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ (Atkinson & Shiffrin, 1968, 1971; Piaget, 2000; Skinner, 1954) ζην ξφιν ηνπ 
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (Brown & Duguid, 1991; Engeström, 1987; Lave & Wenger, 1991; Vygotsky, 1978). Σελ ίδηα 
ζηηγκή, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο επέθηεηλε, ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά, ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη 
απνηέιεζε εξγαιείν δηεπθφιπλζεο θαη ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο (Roblyer & Doering, 2014).  

Οη εμειίμεηο απηέο δεκηνχξγεζαλ λέα πεδία γλψζεσλ, ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

ελζσκαηψζνπλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο. Αλ θαη παιαηφηεξα ε ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο ζεσξνχληαλ θπξίσο έλα θξάκα 
ηέρλεο θαη ραξίζκαηνο, νη ζχγρξνλεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε επάξθεηα, ν πινχηνο, ε πνηθηιία θαη ε δπλαηφηεηα 
ζχλζεζεο δηαθνξεηηθψλ γλψζεσλ απνηεινχλ δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ ηθαλνχ εθπαηδεπηηθνχ (Schunk, 2012). 

Β. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ πιαέζην  

Αμηνπνηψληαο νη Cochran-Smith & Lytle (1999) ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δάζθαινη πνπ 
γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα δηδάζθνπλ θαη θαιχηεξα. Σν πφξηζκα απηφ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ζπλερνχο 
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμάλνληαη θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη νη γλψζεηο πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Ο Υιαπάλεο (2006) ζπλζέηνληαο ηηο απφςεηο ησλ Hargreaves (1994), 
Καξακπίλε & Φηινχ (2005) θαη Πάζνπια (2005) νξίδεη ηελ επηκφξθσζε ζαλ κία επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία ε νπνία 
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εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη απνζθνπεί ζηελ αηνκηθή 

θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο αλαθέξεη ν εξεπλεηήο, ε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο παξέρεη ζηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ηελ επθαηξία λα ζπκπιεξψζεη, εκπινπηίζεη θαη αλαλεψζεη ζηνηρεία ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζήο ηνπ, ελψ 
ηαπηφρξνλα ζπλδέεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα κε ηελ παηδαγσγηθή πξάμε.  

Σν Δζληθφ πκβνχιην Δξεπλψλ ΖΠΑ (2012), ππνζηεξίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ 
κάζεζεο, εμαξηάηαη απφ ηελ εζηίαζή ηνπο ζηνλ καζεηή (καζεην-θεληξηθά), ζηε γλψζε (γλσζην-θεληξηθά), ζηελ αμηνιφγεζε 
(αμηνινγεζην-θεληξηθά) θαη ζηελ θνηλφηεηα (θνηλνηεην-θεληξηθά). Δληνχηνηο, ν θνξέαο επηζεκαίλεη φηη ε επηκφξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, επεηδή ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζπρλά 
δελ επηθεληξψλνληαη ηθαλνπνηεηηθά: 

 ζηνλ εθπαηδεπφκελν, αθνχ ζπληάζζνληαη ρσξίο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

 ζηε γλψζε, επεηδή παξνπζηάδνπλ ζεσξίεο θαη ηερληθέο ρσξίο λα εκβαζχλνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε 

ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπο, 

 ζηελ αμηνιφγεζε, θαζψο δελ εμαζθαιίδνπλ ηε κεηαθνξά ηεο λέαο γλψζεο κέζα ζηελ ηάμε θαη ηε ιήςε 

αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο, 

 ζηελ θνηλφηεηα, αθνχ νη πξνζπάζεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο ζηα φξηα ηνπ 
ζρνιείνπ θαη δελ παξέρνληαη ή δελ αμηνπνηνχληαη νη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάδνζε ηνπο. 

Ζ ηειεπηαία απηή παξαηήξεζε ζπλδέεηαη κε ην δηαξθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμία 
ησλ ΣΠΔ, ην νπνίν ηξνθνδνηνχλ δηάθνξεο αηηίεο, φπσο (Αλαζηαζηάδεο, 2006; Υιαπάλεο, 2006): 

 Κνηλσληθέο, επεηδή ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ πξνθαιεί πνηθίιεο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσλίαο, ηηο νπνίεο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη, λα θξίλεη θαη λα δηαρεηξηζηεί. 

 Δπηζηεκνινγηθέο, θαζψο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ηξνπνπνηεί ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ επηζηεκφλσλ θαη δηεμαγσγήο ησλ 
εξεπλψλ ηνπο. 

 Μαζεζηαθέο, επεηδή νη ΣΠΔ δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο.  

 Γηδαθηηθέο, θαζψο νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ ηξφπνπο ελαιιαθηηθήο παξνπζίαζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 
αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

 Οηθνλνκηθέο, αθνχ κέζσ ηεο ζπκβνιήο ησλ ΣΠΔ ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξνη ξπζκνί 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Δληνχηνηο, ε επηθαλεηαθή θαη άθξηηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ απνηειεί απάληεζε ζηα πνιπζχλζεηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο. 

πσο ππνζηεξίδνπλ νη Ράπηεο & Ράπηε (2007), ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα απνδψζεη έκθαζε ζηελ 
απνηειεζκαηηθή εχξεζε θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θξηηηθήο θαη 
ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Σηο δεμηφηεηεο απηέο πξέπεη πξψηνη απφ φινπο λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ ζηε 
ζπλέρεηα λα ηηο κεηαδψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

Αμηνπνηψληαο απηφ ην ζθεπηηθφ θαη αληιψληαο έκπλεπζε απφ ηηο απφςεηο ηνπ Shulman (1986), νη Koehler & Mishra (2005) 
πξφηεηλαλ ην κνληέιν TPACK, ην νπνίν θέξδηζε ζχληνκα ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (Dilworth θ.ζπλ., 
2012). χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ απηνχ ηνπ κνληέινπ νη απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο εκπίπηνπλ 
ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηε Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (Content Knowledge), ηελ Παηδαγσγηθή Γλψζε (Pedagogical Knowledge) θαη 

ηελ Σερλνινγηθή Γλψζε (Technological Knowledge). Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηνκή αλά δχν ησλ 
πξνεγνχκελσλ πεδίσλ δεκηνπξγεί λέα πεδία γλψζεσλ, ηελ Σερλνινγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (Technological Content 
Knowledge), ηελ Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (Pedagogical Content Knowledge) θαη ηελ Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή 
Γλψζε (Technological Pedagogical Knowledge). Σέινο ν ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ πεδίσλ γλψζεσλ παξάγεη ηελ Σερλνινγηθή 
Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (Technological Pedagogical Content Knowledge), ε νπνία απνηειεί ην απαχγαζκα ησλ 
γλψζεσλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ηε βνήζεηα 
ησλ ΣΠΔ (Mishra & Koehler, 2006).  

Αλ θαη ε εμαληιεηηθή αλάιπζε ησλ πξνεγνπκέλσλ πεδίσλ γλψζεσλ μεθεχγεη απφ ηνπο ζηφρνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ, εληνχηνηο 
είλαη αλαγθαίν λα απνζαθελίζνπκε ζπλνπηηθά ηα είδε ησλ γλψζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε θάζε έλα απφ ηα πξνεγνχκελα πεδία. 

ε γεληθέο γξακκέο νη εξεπλεηέο (Koehler & Mishra, 2009; Mishra & Koehler, 2006; Schmidt et al., 2009) ππνζηεξίδνπλ φηη: 

 Ζ Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (CK) αθνξά ηελ επαξθή γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη 

λα δηδαρζεί. 

 Ζ Παηδαγσγηθή Γλψζε ηαπηίδεηαη κε ηε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, 
θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο ελζσκαηψλνπλ γεληθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, αμίεο θαη 

ζηφρνπο. 

 Ζ Σερλνινγηθή Γλψζε (TK) πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

θαλνχλ ρξήζηκεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 Ζ Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (PCK) εκπεξηέρεη ηε γλψζε ελαιιαθηηθψλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 
κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
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 Ζ Σερλνινγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (TCK) αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία θαη ην 

πεξηερφκελν αιιεινεπεξεάδνληαη, δειαδή δηεπθνιχλνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ην έλα ην άιιν. 

 Ζ Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή Γλψζε (TPK) εζηηάδεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θάζε ηερλνινγίαο πνπ ηελ θαζηζηνχλ θαηάιιειε γηα δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο 
πξνζεγγίζεηο. 

 Ζ Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (TPACK) απνηειεί ην ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ 

γλψζεσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηδάζθεηαη απνηειεζκαηηθά έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, αμηνπνηψληαο κε 
θαηάιιειν ηξφπν ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. 

Αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, ζην πιαίζην ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο ζπνπδψλ ηνπο, έξρνληαη ζε επαθή κε πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ 

γλψζεηο, εληνχηνηο δπζθνιεχνληαη λα κεηαθέξνπλ ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηνχλ κέζα ζηηο ηάμεηο. Οη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ 
απηή ηε δπζιεηηνπξγία είλαη πνιινί. Οη Korthagen & Kessels (1999) ππνζηεξίδνπλ φηη νη πξνεγνχκελεο αληηιήςεηο πνπ 
έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη νπνίεο έρνπλ απνθξπζηαιισζεί ζηε δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο ηνπο δσήο, έξρνληαη ζπρλά ζε 
αληίζεζε κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ. Δπηπιένλ πνιινί θνηηεηέο νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο 
ηνπο έρνληαο έιιεηςε γλψζεσλ, είηε ιφγσ δηθήο ηνπο αδηαθνξίαο, είηε ιφγσ κεησκέλσλ επθαηξηψλ εθαξκνγήο ησλ 
πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνέξρεηαη 
απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ απζεληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ έιιεηςε επαξθνχο ρξφλνπ γηα λα ηα 
δηαρεηξηζηνχλ. Αλ ζηα πξνβιήκαηα απηά πξνζζέζνπκε θαη ην δηαξθψο απμαλφκελν φγθν ησλ λέσλ επξεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο γίλεηαη θαλεξή ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο επηκφξθσζεο. 

κσο, νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ν ζρεδηαζκφο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί έλα δπζεπίιπην πξφβιεκα κε 
πνιιέο ζπληζηψζεο πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ. Μεξηθά απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη: 

 Ο νξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο επηκφξθσζεο θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ 

(Durkheim, 2013; Hatton & Smith, 1995; Winch, 2002; Βψξνο, 1974; Παπιίδεο, 2006). 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ γλψζεσλ πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο 

(Bransford, Darling-Hammond & LePage, 2007; Koehler & Mishra, 2005; Shulman, 1986) 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη δχν 

πξνεγνχκελνη ζηφρνη (Biasutti & Heba, 2012; Cochran-Smith & Lytle, 1999; Darling-Hammond, 2006; Lai et al.,, 
2006; Shulman, 1987; Δζληθφ πκβνχιην Δξεπλψλ ΖΠΑ, 2012; Παπαθσλζηαληίλνπ, 1984α). 

Ζ εξγαζία απηή επηθεληξψλεηαη ζην δεχηεξν εξψηεκα θαη αμηνπνηεί ην κνληέιν TPACK πνπ πξφηεηλαλ νη Mishra & Koehler 
(2006) γηα ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ. 

Β1. Απνηειέζκαηα - Ζ αμηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ TPACK ζηηο επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Οη Mishra & Koehler (2006) δεκηνχξγεζαλ θαη πξφηεηλαλ ην κνληέιν TPACK ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο 
ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, λα θαηαγξάςνπλ, λα δηαρσξίζνπλ θαη λα 
θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε γλψζεσλ ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ 
ηνπο. ην ππφινηπν ηεο εξγαζίαο πηνζεηνχκε ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ ζρεδίαζεο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην 

νπνίν επηδηψθεη λα κεηαθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο αξρέο θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ κνληέινπ TPACK. πσο είλαη θπζηθφ 
επαθφινπζν, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αμηνπνηεζεί ην ίδην ην κνληέιν TPACK. Με άιια 
ιφγηα, ην κνληέιν απηφ ζα απνηειέζεη ηφζν ην εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ην γλσζηηθφ 
αληηθείκελφ ηνπ. 

Β1.1. Ζ Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (CK) 

Ζ Γλψζε Πεξηερνκέλνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο γλψζεηο πνπ επηρεηξεί λα κεηαδψζεη ην πξφγξακκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη νη 
νπνίεο ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ην ζθεπηηθφ θαη νη ηξφπνη εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ TPACK ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
Βέβαηα ζην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζε κία ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα. πσο ήδε 
αλαθέξακε, ην κνληέιν TPACK δελ απνηειεί κφλν ηε δηδαθηέα χιε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά επίζεο θαη ην πξφηππν πάλσ 
ζην νπνίν δνκείηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ. Δληνχηνηο, νη γλψζεηο TPACK πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζρεδηαζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ δηδάζθεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φινη 
αζρνινχληαη θαη αμηνπνηνχλ ην ίδην πξφηππν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, φπσο έρνπλ επηζεκάλεη νη Mishra & Koehler (2006), ην 
κνληέιν έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ηξνπνπνηεί ηε κνξθή ηνπ αλάινγα κε ηελ 
εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη. Σν ζθεπηηθφ ηνπο απηφ αλαδεηθλχεηαη εκθαλψο ζην παξάδεηγκά καο, 
αθνχ νη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ ζα 
αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζηήο ηεο επηκφξθσζεο πξέπεη, ζην 
πιαίζην ηεο Παηδαγσγηθήο Γλψζεο, λα γλσξίδεη ζε βάζνο ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αθνχ 
απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο. Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ σο αθξναηήξην κηθξφηεξεο ειηθίεο, νπφηε ε Παηδαγσγηθή 

Γλψζε πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη είλαη νη γεληθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη νη αληίζηνηρεο κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. 
Αλάινγεο δηαθνξέο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη ζηα ππφινηπα πεδία γλψζεσλ ηνπ TPACK. 

Έρνληαο δηεπθξηλίζεη ηα παξαπάλσ κπνξνχκε πιένλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηε Γλψζε Πεξηερνκέλνπ πνπ ζα δηδαρζεί ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο. Απηή ζα πεξηιακβάλεη: 
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 Δηζαγσγή ζην ζθεπηηθφ ηνπ κνληέινπ TPACK θαη ζηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα 

γίλεηαη ζηελ έκθαζε πνπ απνδίδεη ην πιαίζην TPACK ζηηο ζπλδέζεηο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη 
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ πεδίσλ πεξηερνκέλνπ, παηδαγσγηθήο θαη ηερλνινγίαο. 

 Παηδαγσγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ππνζέζεηο, ζεσξίεο θαη αξρέο, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο θαη λα είλαη ηθαλνί λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε αλάινγα κε 
ηε βαζκίδα, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα ζέζνπλ.  

 Γεληθέο γλψζεηο πάλσ ζε δηάθνξεο ηερλνινγίεο θαη εηδηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ. Πξέπεη 
επίζεο λα γίλεηαη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηερλνινγίαο εμππεξεηνχλ ηηο 
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Β1.2.Ζ Παηδαγσγηθή Γλψζε 

Οη παηδαγσγηθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ν ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

ησλ γεληθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο κε ηηο εηδηθέο ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Γηα λα γίλεη φκσο εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα έρεη δηεξεπλήζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηηο αλάγθεο θαη ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο 
ησλ επηκνξθνχκελσλ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1984β). ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα 
ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, φπσο ηε δηάζεζε ηνπο γηα ελεξγεηηθή 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο χιεο ηνπ, αιιά θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο πξέπεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο πινχζηεο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα 
αμηνπνηεί ηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο κάζεζεο ηνπ θαζελφο (Κφθθνο, 2005). 

Β1.3. Ζ Σερλνινγηθή Γλψζε 

Οη ηερλνινγηθέο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

κέζνδν πινπνίεζήο ηνπ. Αλ θαη ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη έλα πξφγξακκα πνπ επηδηψθεη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
ζηελ επνηθνδνκεηηθή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε δελ κπνξεί παξά λα αμηνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο, εληνχηνηο νη 
επηινγέο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη πνιιέο θαη επεξεάδνπλ ην είδνο ησλ ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα εδξαηψλεηαη κία αληίιεςε πνπ επηδηψθεη ην ζπλδπαζκφ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επηκφξθσζεο 
δηα δψζεο κε εθείλα ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. ηα κηθηά κνληέια επηκφξθσζεο, ε επαθή «πξφζσπν κε πξφζσπν», 
ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη αλαηξνθνδφηεζε κε άκεζν ηξφπν. Σελ ίδηα 
ζηηγκή ε ηερλνινγία βνεζά λα μεπεξαζηνχλ ρξνληθνί θαη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί, νηθνδνκψληαο ηαπηφρξνλα κία θνηλφηεηα 
κάζεζεο πνπ, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα δηαηεξεζεί θαη κεηά ην πέξαο ηεο επηκφξθσζεο (Υιαπάλεο, 2006).  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο, νη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ψζηε λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο. 
Δπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη γλψζηεο δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ ψζηε λα επηιέμνπλ εθείλε πνπ ηαηξηάδεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο. Σέινο, δελ πξέπεη απιά λα είλαη θαινί ρεηξηζηέο ηεο θάζε ηερλνινγίαο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ, αιιά λα κπνξνχλ λα ηε δηακνξθψζνπλ θαη λα ηε δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

Β1.4.Ζ Σερλνινγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ 

Ζ Σερλνινγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ ζπλδέεη ηελ ηερλνινγία κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζηελ 
πεξίπησζε ηεο επηκφξθσζεο είλαη ην ίδην ην κνληέιν TPACK. ηφρνο απηήο ηεο γλψζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 
δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο γηα πνηθίιεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ 
λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλφεζε ηεο χιεο κέζα απφ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζήο ηεο (Cox & Graham, 2009).  

ην πιαίζην απηφ νη ππεχζπλνη ηεο επηκφξθσζεο πξέπεη λα αλαιχζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ πνηεο ηερλνινγίεο ζα ηνπο 
επηηξέςνπλ λα παξνπζηάζνπλ κε πιεξφηεηα θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηελ έλλνηα ηνπ TPACK  θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην 
ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο απηήο κπνξεί λα αλαηξέςεη ηηο αξρηθέο επηινγέο 
ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ ή ζε ελαιιαθηηθνχο 
ζπλδπαζκνχο κεηαμχ ηνπο. 

Β1.5. Ζ Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ 

ηελ θαηεγνξία απηή εκπεξηέρεηαη κεηαμχ άιισλ, ε γλψζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο, ψζηε 
λα επηηεπρζεί εχθνια θαη γξήγνξα ε θαηαλφεζή ηεο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά θαη ε γλψζε ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο 
πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο πξφηεξεο γλψζεηο θαη παξαλνήζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ 
αληηθείκελν. Γηα κία αθφκε θνξά ινηπφλ αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ ππαξρφλησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, έλα ζηνηρείν πνπ απνπζηάδεη απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επηκνξθψζεσλ πνπ 
πινπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο.  

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο νη ππεχζπλνη ζρεδηαζκνχ ηεο επηκφξθσζεο πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα δνκήζνπλ ην πξφγξακκα ζε 
ελφηεηεο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηα επηκέξνπο πεδία γλψζεσλ ηνπ κνληέινπ TPACK. ε επφκελν βήκα πξέπεη ε θάζε ελφηεηα 
λα δηαρσξηζηεί ζε ππνελφηεηεο, αλάινγα κε ηηο γλψζεηο πνπ επηδηψθεη λα κεηαδψζεη. Ο δηαρσξηζκφο φκσο απηφο ζα πξέπεη 
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λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φρη κφλν ηε ινγηθή δνκή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη ηηο κεζφδνπο θαη ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ. 

Β1.6. Ζ Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή Γλψζε 

Οη γλψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο επηδηψθνπλ λα ζπλδπάζνπλ αξκνληθά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κάζεζεο πνπ έρεη επηιερζεί κε 
ηελ ελδεδεηγκέλε ηερλνινγία. πσο έρνπλ απνδείμεη νη έξεπλεο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηερλνινγίαο, 
δηαθνξνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη ηελ θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 
παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Kirschner, 2002). 

Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηκφξθσζεο ελδείθλπηαη ε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληνγλσζηηθψλ θαη 
θξηηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο, ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ ζπγγέλεηαο πνπ έρνπλ κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, νη 
ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ θαηάζεζε απφςεσλ θαη 
επηρεηξεκάησλ, ην ζηνραζκφ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ, νη πιένλ θαηάιιειεο ηερλνινγίεο πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ κέζα ζηελ πνηθηιία ησλ Web 2.0 εθαξκνγψλ, θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγία θαη 
αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο. 

Β1.7. Ζ Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ 

χκθσλα κε ηνπο Koehler & Mishra (2009) ε Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ην 
άζξνηζκα ησλ γλψζεσλ ησλ δηαθξηηψλ πεδίσλ ηεο, αιιά πξνθχπηεη απφ ηελ επνηθνδνκεηηθή ηνπο ζχλζεζε. Σν πξφγξακκα 
επηκφξθσζεο ζα έρεη επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλ κε ην πέξαο ηνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζνχλ νη έλλνηεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, έρνπλ εκπεδψζεη παηδαγσγηθέο 
ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχλ επνηθνδνκεηηθά ηηο ΣΠΔ θαη κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ απηέο ηηο γλψζεηο, νηθνδνκψληαο δηδαθηηθέο 
πξνζεγγίζεηο πνπ ζα επηθέξνπλ ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά θέξδε ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

Γ. πδάηεζε – πκπεξΪζκαηα 

Αλ θαη ην πξφηππν TPACK πξνζθέξεη έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ, εληνχηνηο δελ απνηειεί νχηε πιήξε, νχηε απφιπην νδεγφ. Άιισζηε, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Mishra & 
Koehler (2006), ε πνιππινθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαγθψλ θαζηζηά αδχλαηε ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 
ζηφρνπ. Δπηπιένλ, ην πξφηππν απηφ δελ αζρνιείηαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηνλ 

ηξφπν κεηάδνζεο ησλ γλψζεσλ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο ηερλνινγίαο. 

πσο έρνπλ απνθαιχςεη πνιιέο έξεπλεο, νη ςπρνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ ελζηεξλίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί 
επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο κέζα ζηελ ηάμε θαη θαζνξίδνπλ ην χθνο ηεο δηδαζθαιίαο 
ηνπο (Bigge & Shermis, 2009). Έηζη, ζε γεληθέο γξακκέο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε 
εζηηάδνπλ ζηε ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, νη γλσζηηθνί ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο θαη ζηελ θαηαλφεζε 
ηεο χιεο, νη ππέξκαρνη ησλ θνηλσληνγλσζηηθψλ ζεσξηψλ ζηελ νηθνδφκεζε θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη νη θξηηηθνί παηδαγσγνί 
ζηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηε άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Ertmer & Newby, 1993; Schunk, 2012; 
Slavin, 2007; Δζληθφ πκβνχιην Δξεπλψλ ΖΠΑ, 2012; Παπαθσλζηαληίλνπ, 1984β ; Ράπηεο & Ράπηε, 2007). Αλ θαη ην 

κνληέιν TPACK επηδηψθεη ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ δηαθνξψλ ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ ψζηε λα ζπλδπαζηνχλ 
αξκνληθά κε ηηο θαηάιιειεο ΣΠΔ, εληνχηνηο δελ ππεηζέξρεηαη ζην ζρνιηαζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πξφηεξεο 
πεπνηζήζεηο επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Δπηπιένλ, ην κνληέιν TPACK δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηάθνξνη παξάγνληεο δηεπθνιχλνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ 
πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλδηαθέξνλ γηα απηή ηε δηάζηαζε έδεημαλ πνιινί 
εξεπλεηέο νη νπνίνη θαη πξφηεηλαλ ζρεηηθέο ζεσξίεο απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο (Karipidis &  Prentzas, 2016), φπσο ηε ζεσξία 
ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο (Theory Of Reasoned Action, TRA) (Fishbein & Ajzen, 1975), ην κνληέιν απνδνρήο ηεο 
ηερλνινγίαο (Technology Acceptance Model, TAM) (Davis, 1989; Davis et al., 1989), ηε ζεσξία ηεο ζρεδηαδφκελεο 

ζπκπεξηθνξάο (Theory Of Planned Behavior, TPB) (Ajzen, 1991), ην κνληέιν παξνρήο θηλήηξσλ (Motivational model, MM) 
(Davis et al., 1992), ηε ζπλδπαδφκελε ζεσξία TAM θαη TPB (C-TAM-TPB) (Taylor & Todd, 1995), ηε ζεσξία δηάρπζεο ηεο 
θαηλνηνκίαο (Innovation Diffusion Theory, IDT) (Rogers, 2003), ηελ θνηλσλην-γλσζηηθή ζεσξία (Social Cognitive Theory, 
SCT) (Bandura, 1986) θαη ηελ εληαία ζεψξεζε ησλ αξρψλ επηηπρνχο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT) (Venkatesh et al., 2003). 

Έλαο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα φισλ ησλ εθπαηδεχζεσλ είλαη ε δηδαθηηθή 
κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Αλ θαη ε επηινγή ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηνπ TPACK, φπσο ε Παηδαγσγηθή 
Γλψζε ή ε Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή Γλψζε, εληνχηνηο πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη 

απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε (Cochran-Smith & Lytle, 1999; Darling-Hammond, 2000; Dewey, 1904; 
Shulman, 1987; Παπαθσλζηαληίλνπ, 1984α). 

Γηα ην ιφγν απηφ νη Mishra & Koehler (2006) ζπλδχαζαλ ην κνληέιν ηνπο κε κία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηελ νπνία νλφκαζαλ 
«Learning Technology By Design» (LTbD). ηφρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ήηαλ λα δνζεί έκθαζε ζηελ πξάμε, ζηελ ελεξγή 
ζπκκεηνρή, ζηελ αλαδήηεζε, ζηε ζπλεξγαζία, ζην δηάινγν, ζην ζηνραζκφ, ζηελ αμηνπνίεζε απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ζηε ζχλδεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηειηθά ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο θάζε δηδαζθαιίαο. 
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Πξνηάζεηο 

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη κία επίπνλε εξγαζία πνπ επεξεάδεηαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ. Σν κνληέιν 

TPACK πξνζπαζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνζαθήληζε θάπνησλ πηπρψλ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ρσξίο λα ππνζηεξίδεη φηη 
απνηειεί ηελ απφιπηε ιχζε ζην πξφβιεκα. Ζ πνηθηινκνξθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ην πιήζνο ησλ 
παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, απμάλεη ηνπο ζπλδπαζκνχο 
θαη ηηο δπλαηέο επηινγέο.  

Οη δπλαηφηεηεο απηέο απνηεινχλ κία πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε 
ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, λα θαηαγξάςνπλ απνηειέζκαηα θαη λα βειηηψζνπλ ηε κεζνδνινγία ηνπο. Ζ ζπζζψξεπζε ελφο 
ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζα βνεζήζεη ζηε δφκεζε βαζηθψλ αξρψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο 
πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα εμεηδηθεχεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
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Smart Education: ηα ςεθηαθΪ παηρλέδηα σο θέλεηξν γηα κΪζεζε 

Smart Education: The digital games as motive for learning  

ΠνιπμΫλε ΚατκΪξα
1
, ΗσΪλλεο ΓειεγηΪλλεο

2
, Αγλά Παπαδνπνχινπ

3
, ΑλδξΫαο Οηθνλφκνπ

4
, Δκκαλνπάι 

Φσθέδεο
5, 1Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην, a16kaim@ionio.gr 

,2Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην, yiannis@ionio.gr, 3ΔΓΗΠ, 

Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην, a.papadop@ionio.gr, 4Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Αλψηαηε 

ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.), anoiko@gmail.com, 5Δπίθνπξνο 
Καζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, fokides@aegean.gr 

Polyxeni Kaimara
1
, Ioannis Deliyannis

2
, Agness Papadopoulou

3
, Andreas Oikonomou

4
, Emmanuel 

Fokides
5, 1PhD Candidate, Department of Audio and Visual Arts, Ionian University, a16kaim@ionio.gr, 2 

Assistant Professor, Department of Audio and Visual Arts, Ionian University, yiannis@ionio.gr, 3 Special 

Research and Teaching Personnel, Department of Audio and Visual Arts, Ionian University, 

a.papadop@ionio.gr, 4 Assistant Professor, School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE), 

anoiko@gmail.com, 5 Assistant Professor, Department of Primary School Education, University of the Aegean, 

fokides@aegean.gr 

Abstract: 

Motivation and its role in learning is a central issue for two movements in psychology, behaviorism and cognitive theories. In recent years, 

research focuses on the importance of promoting students‘ engagement in learning and building relationships between what they already 

know and what they are about to learn through digital games. Students already use technological tools in their personal lives, although 

educators have not yet found ways to integrate them into the educational process. Digital games because they are "smart", adaptable, and 

flexible software tools, are a very attractive means of enhancing students' motivation (digital game-based learning). Increased children's 

engagement in the learning process is enhanced by playful scenarios, as games generate pleasure and enthusiasm. The literature review 

demonstrates that educational digital games (edutainment), are an important and useful learning tool.  

Keywords:digital game, digital game-based learning, engagement, learning motivation. 

Πεξέιεςε: 

Σα θίλεηξα θαη ν ξφινο ηνπο ζηε κάζεζε απνηεινχλ θεληξηθφ δήηεκα γηα δχν θχξηεο ζεσξίεο κάζεζεο, ηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη ηηο 

γλσζηηθέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία ηεο παξφηξπλζεο ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ςεθηαθά παηρλίδηα, νηθνδνκψληαο ζρέζεηο αλάκεζα ζε απηά πνπ γλσξίδνπλ θαη ζε απηά πνπ πξφθεηηαη λα κάζνπλ. 

Οη καζεηέο, ήδε, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο, αθφκε θη φηαλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ βξεη 

ηξφπνπο γηα λα ηα εληάμνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα, σο «έμππλν», εππξνζάξκνζην θαη επέιηθην ινγηζκηθφ, 

απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ (καζεζηαθή δηάζηαζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ). H 

απμεκέλε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο εληζρχεηαη απφ παηρληδηθά ζελάξηα, θαζψο ηα παηρλίδηα πξνθαινχλ 

επραξίζηεζε θαη ελζνπζηαζκφ. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δείρλεη φηη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα καζεζηαθνχ ζθνπνχ (edutainment) είλαη έλα 

ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν εξγαιείν κάζεζεο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: εκπινθή, κάζεζε βαζηζκέλε ζην ςεθηαθφ παηρλίδη, θίλεηξα κάζεζεο, ςεθηαθφ παηρλίδη. 

Δηζαγσγά  

Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) εμαπιψλνληαη ζε θάζε ηνκέα ηεο 
δσήο είλαη ηφζν ξαγδαία πνπ δπζθνιεχεηαη θαλείο λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο. Έλαο ρψξνο πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα 
κείλεη αλεπεξέαζηνο είλαη θαη απηφο ηεο εθπαίδεπζεο, ηππηθήο θαη άηππεο. Δθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο εξγάδνληαη θαη 
επηθνηλσλνχλ κε λένπο πνπ ζηηο κέξεο καο ζπλεζίδεηαη λα απνθαινχληαη «ςεθηαθνί απηφρζνλεο» (Φσθίδεο, 2017), 
«ςεθηαθνί γεγελείο» ή «ςεθηαθνί ηζαγελείο», φξνη νη νπνίνη απνδίδνπλ ζηα ειιεληθά ηνλ φξν «digitalnatives». Ο φξνο 
«digitalnatives» πξσηνδηαηππψζεθε απφ ηνλ Barlow ην 199642, ν νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε φηη: «Δίζηε 
ηξνκνθξαηεκέλνη απφ ηα δηθά ζαο παηδηά, αθνχ είλαη γεγελείο ζε έλαλ θφζκν φπνπ ζα είζηε πάληα κεηαλάζηεο».  

Οη «ςεθηαθνί γεγελείο», νη λένη ηεο «γεληάο ηνπ δηαδηθηχνπ» (Netgeneration) κεγαιψλνπλ κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη 

γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ βηληενπαηρληδηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ σο κεηξηθή γιψζζα ηνπο (Prensky, 2009). 
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Οη δεμηφηεηεο, νη ζηάζεηο, νη πξνζδνθίεο θαη ην καζεζηαθφ ζηηι ηνπο αληαλαθινχλ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

αλαηξέθνληαη, πεξηβάιινλ πνπ είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ππήξρε φηαλ κεγάισλαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο 
(Oblinger, Oblinger & Lippincott, 2005). Οη λένη απηνί έρνπλ εκβπζηζηεί ζηελ ηερλνινγία, ε νπνία ηνπο θαιιηεξγεί 
εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε είλαη 
απξνεηνίκαζηε (Bennett, Maton & Kervin, 2008).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ «έμππλε» εθπαίδεπζε (smarteducation), κηα έλλνηα πνπ πεξηγξάθεη ηελ 
εθπαίδεπζε ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ηερλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα βειηησζεί ε κάζεζε 
(Gros, 2016). Σα «έμππλα» εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία είλαη εκπινπηηζκέλα κε θαηάιιειν ςεθηαθφ πεξηερφκελν, 
είλαη εππξνζάξκνζηα, απνηειεζκαηηθά, απνδνηηθά, επράξηζηα θαη εκπιέθνπλ εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο.  

O Merrill (2009) αλαθέξζεθε ζε έλα κνληέιν ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο θαη νδεγίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Σν «έμππλν» καζεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ελεξγεηηθφ, 
απνηειεζκαηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ43. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηεο Κνξέαο νξίδεη ηελ «έμππλε» 
κάζεζε σο S.M.A.R.T. απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ (Self-directed, Motivated, Adaptive, Resource-
enrichedandTechnology-embedded (Kim et al., 2013). Ο εθπαηδεπφκελνο ζεσξείηαη πάληνηε σο ε θαξδηά ηνπ «έμππλνπ» 
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ απηνδηδαζθαιίαο, κε εμαηνκίθεπζε θαη ελίζρπζε 
ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Ο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα κε ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη λα έρεη 
πξφζβαζε ζε εμαηνκηθεπκέλν καζεζηαθφ πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ηνπ. Έηζη, γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, 
ην «έμππλν» αλαθέξεηαη ζηε ζνθία θαη ηε λνεκνζχλε, γηα ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην «έμππλν» αθνξά ηελ εκπινθή, ηελ 

επθπΐα θαη ηελ αλάπηπμε θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ελεξγεηηθά θαη απνηειεζκαηηθά 
(Zhu et al., 2016).  

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
«έμππλεο» κάζεζεο, νη νπνίνη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη  (Gros, 2016) θαη αλαθέξνληαη ηφζν ζε «έμππλεο» ζπζθεπέο, 
φπσο smartphones/tablets, θνξεηνί ππνινγηζηέο, γπαιηά Google, φζν θαη ζε «έμππλεο» ηερλνινγίεο θαη ινγηζκηθά, φπσο 
είλαη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθή δηθηχσζε, ε νπηηθνπνίεζε, νη ηερλνινγίεο εηθνληθήο θαη 
επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα νινγξάκκαηα, θ.ιπ.  χκθσλα κε ηνλ Spector (2014) ην «έμππλν» πεξηβάιινλ κάζεζεο 
ππνζηεξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο θαηλνηφκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο, γηαηί 

πέξα ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία, αθφκα θαη ησλ πην αληαγσληζηηθψλ καζεηψλ θαη 
ζπζρεηίδεηαη µε απμεκέλα εζσηεξηθά θίλεηξα. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα καζεζηαθνχ ζθνπνχ, σο έλα «έμππλν» ινγηζκηθφ, 
πξνάγνπλ ηε κάζεζε ζηεξηδφκελα ζε δχν ηζρπξνχο παξάγνληεο, ην θίλεηξν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία (Prensky, 
2009). Σν θίλεηξν αλαθέξεηαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο καζεηήο ζα αζρνιεζεί κε έλα ςεθηαθφ παηρλίδη θαη ε 
εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία ζηεξίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge), 
ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ δπλακηθφ ζπζρεηηζκφ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ γλψζεο: α) ηνπ πεξηερνκέλνπ, β) ηεο παηδαγσγηθήο 
θαη γ) ηεο ηερλνινγίαο (Koehler & Mishra, 2009).  

Σα θέλεηξα θαη ν ξφινο ηνπο ζηε κΪζεζε  

 Ζ κειέηε ησλ θηλήηξσλ αλαθέξεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ή δξάζε 
(Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999). Οη αηηίεο κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, φπσο ηα ζπλαηζζήκαηα, νη νξκέο, νη 
επηζπκίεο, νη ζηφρνη, νη επηδηψμεηο, νη νπνίεο ζπρλά δελ αλεπξίζθνληαη απηνχζηεο, αιιά ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη κε 
γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε αληίιεςε, ε πξνζνρή, ε κάζεζε, ε κλήκε θαη ε ζθέςε. Λφγσ ηεο ζπλζεηφηεηαο ησλ θηλήηξσλ 

έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο ζεσξίεο γηα ηελ εξκελεία θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηε κάζεζε. Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε, ηε θχζε, ηα 
φξηα θαη ηηο κεζφδνπο, ζεκειηψζεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο ζεσξίεο, αξθεηέο θνξέο αιιειν-ζπγθξνπφκελεο. 

Οη ζπκπεξηθνξηζηέο αληηιήθζεθαλ ηε κάζεζε σο κηα δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ζπλδέζεσλ κεηαμχ εξεζηζκάησλ θαη 
αληηδξάζεσλ. Με θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο Watson, Pavlov, Thorndike θαη Skinner ζεσξήζεθε φηη ην θίλεηξν γηα κάζεζε 
πξσηαξρηθά πεγάδεη απφ ηηο νξκέο, φπσο ε πείλα, θαη ηε δηαζεζηκφηεηα εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ, φπσο νη αληακνηβέο θαη νη 
ηηκσξίεο (Bransford et al., 2000). χκθσλα κε ηνλ Skinner (Schunk, 2012), ν νπνίνο απέθεπγε λα αλαθέξεηαη ζε φξνπο φπσο 
ακνηβή/ηηκσξία, αιιά κηινχζε γηα ελίζρπζε (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999), κηα απάληεζε ζε έλα εξέζηζκα είλαη πην πηζαλφ 
λα ζπκβεί ή λα κε μαλαζπκβεί ζην κέιινλ αλάινγα κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξνεγνχκελεο αληαπφθξηζεο. Δπεηδή νη 

ζπκπεξηθνξηζηέο έδσζαλ έκθαζε ζηε κάζεζε θαη ζηνπο λφκνπο πνπ ηε δηέπνπλ θαη έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ παξεκβαίλνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ νξγαληζκψλ δελ έδσζαλ κεγάιε 
ζεκαζία ζηα θίλεηξα. Ο ζεσξεηηθφο ηεο κάζεζεο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ, πνπ έδσζε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 
θίλεηξα είλαη ν Hull, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ε θηλεηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνθαιείηαη απφ ηηο αλάγθεο, ε ηθαλνπνίεζε 
ησλ νπνίσλ δεκηνπξγνχλ νξκή (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999). Αλαθέξζεθε, επίζεο,  θαη ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα, ηα νπνία 
έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε, πξσηαξρηθή θαη δεπηεξνγελή. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο, ε νξκή θαη ηα 
εμσηεξηθά θίλεηξα είλαη κία ελαιιαθηηθή εξκελεία ηεο ελίζρπζεο. 

ηνλ αληίπνδα, νη Γλσζηηθέο Θεσξίεο, νη νπνίεο πηζηψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηνπο Piaget, Vygotsky, Papert, Bruner 

(Schunk, 2012), βιέπνπλ ην θίλεηξν θαη ηε κάζεζε σο ζρεηηθέο, αιιά φρη σο ηαπηφζεκεο. Θα κπνξνχζε έλα άηνκν λα έρεη 
θίλεηξν, αιιά λα κε καζαίλεη, ηε ζηηγκή πνπ έλα άιιν άηνκν λα καζαίλεη ρσξίο λα έρεη θίλεηξν. Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο 
ππνγξακκίδνπλ φηη ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα επεξεάζνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. 
Αλ θαη ε ελίζρπζε κπνξεί λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο, ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη απηφκαηα, αιιά 
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εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο ηελ εξκελεχνπλ. Ζ έξεπλα έρεη εληνπίζεη πνιιέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη ζηφρνη, νη θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, νη 
αμίεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ε απηνξξχζκηζε θαη νη κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο. Οη γλσζηηθέο θαη 
θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ δειψλνπλ φηη είλαη ε πξνζδνθία ηεο αληακνηβήο, παξά ε ίδηα ε αληακνηβή, πνπ 
παξαθηλεί ηε ζπκπεξηθνξά (Schunk, 2012). Οη αληακνηβέο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα θίλεηξα φηαλ απηά ζπλδένληαη κε ηηο 
επηδφζεηο ή ηελ πξφνδν. Σα θίλεηξα, σζηφζν, ελδέρεηαη λα κεησζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φηαλ νη άλζξσπνη βιέπνπλ 
ηηο αληακνηβέο σο έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (γηα παξάδεηγκα, εθηεινχλ κηα εξγαζία γηα λα θεξδίζνπλ ηελ αληακνηβή). 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο θαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο πξνβάιινληαη ζπρλά σο αληαγσληζηηθέο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ, αιιά 
θαη ηεο δηαθνξεηηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ. Οη ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο αζρνιήζεθαλ, θπξίσο, κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη φρη κε ηελ εξκελεία ηεο, θαζψο βαζηθή αξρή ηνπο είλαη φηη δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζηηο λνεηηθέο 
θαηαζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ. ηελ εμέιημή ηνπο, φκσο, θαη κε ηελ εκθάληζε ησλ λενζπκπεξηθνξηζηψλ, κε θπξηφηεξν 
εθπξφζσπν ησλ Hull (ηπιηαξάο & Γήκνπ, 2015) βιέπνπκε λα παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην θιαζηθφ κνληέιν εξέζηζκα-
αληίδξαζε, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ 
εξκελεία θαη ηνλ ξφιν ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηε ζρέζε εξέζηζκα-αληίδξαζε. Βαζηθή αξρή 
ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ είλαη φηη ε κάζεζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη εμαξηάηαη απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο 
γλψζεηο. Έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη ζηελ 
εμσζρνιηθή δσή. Γηαπηζηψλεηαη, έηζη, κηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ αξρψλ ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ θαη γλσζηηθψλ ζεσξηψλ, ε 
νπνία καο επηηξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπο θαη λα ηα εθαξκφζνπκε ζην πεδίν ηεο κάζεζεο. Ο 

επηηπρεκέλνο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ηε ρξήζε ησλ θηλήηξσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, θαη ησλ αξρψλ ηνπ 
απνηειεζκαηηθνχ επαίλνπ ρσξίο λα παξαγλσξίδεη ηε ζρεηηθφηεηα ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ 
ηνπ (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999).  

Οη καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ κπνξνχλ λα δνπλ ηε ρξεζηκφηεηα απηνχ πνπ καζαίλνπλ θαη 
φηαλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα θάλνπλ θάηη πνπ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο άιινπο 
(Bransford et al., 2000). Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα θίλεηξα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο λα θάλνπλ ηε 
κάζεζε ελδηαθέξνπζα, ζπζρεηίδνληαο ην πιηθφ κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, δηεπθνιχλνληαο ηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ 
ζηφρνπο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ, παξέρνληαο αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνγξακκίδνληαο 

ηελ αμία ηεο κάζεζεο (Schunk, 2012). χκθσλα κε ηνλ Piaget (Bransford et al., 2000) κία απφ ηηο πξνθιήζεηο ησλ ζρνιείσλ 
είλαη λα βαζηζηνχλ ζην θίλεηξν ησλ παηδηψλ, λα ην δηεξεπλήζνπλ, λα ην θαηαλνήζνπλ θαη λα ην αμηνπνηήζνπλ ζηελ ππεξεζία 
ηεο κάζεζεο. 

Σα θέλεηξα ζηα ζχγρξνλα πεξηβΪιινληα κΪζεζεο 

Σα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα έρνπλ εξεπλεζεί επξέσο θαη ε δηάθξηζή ηνπο  ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεσξίεο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, φζν θαη κε απηέο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ζεσξία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Ryan & Deci, 2000) είλαη 
κία απφ απηέο πνπ δηαθξίλνπλ ηα θίλεηξα ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη 
εζεινληηθέο θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο θαη εθείλσλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο πίεζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Με δεδνκέλν φηη πνιιέο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρνιεία δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εμάπηνπλ ην εζσηεξηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 
καζεηψλ, έλα βαζηθφ εξψηεκα αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα παξαθηλεζνχλ νη καζεηέο, γηα λα ηηο εθηηκήζνπλ θαη λα 
εκπιαθνχλ ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο εμσηεξηθή πίεζε, ψζηε λα ληψζνπλ ειεπζεξία ηεο επηινγήο, απηνξξχζκηζε θαη 

απηνλνκία44. Ζ απηνλνκία, ζε αληίζεζε κε ηνλ έιεγρν, θαίλεηαη φηη βνεζά ηε δηαηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ κέζα ζηηο 
ζρνιηθέο ηάμεηο. Ζ ζεσξία απηνπξνζδηνξηζκνχ (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991), φηαλ εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
εθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη πξσηίζησο ζηελ παξφηξπλζε ησλ καζεηψλ λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηε κάζεζε, λα εθηηκήζνπλ ηελ 
εθπαίδεπζε θαη λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

Έλα κνληέιν γηα ηα θίλεηξα, ην νπνίν βξίζθεη ηδηαίηεξε απήρεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζεσξία 
ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ηε βνχιεζε θαη ηελ απηνξξχζκηζε, είλαη ην κνληέιν ARCS ηνπ Keller (1987, 2008a). 
Σννλφκαζεαξρηθά, ARCSσοαξθηηθφιεμνησλAttention, Relevance, Confidence, Satisfaction. Οη ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ είλαη ε πξνζνρή, ε ζπλάθεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη ε ηθαλνπνίεζε. Κάζε πξνυπφζεζε αλαιχεηαη 

ζε επηκέξνπο ζηνηρεία. O Keller (2008b) αλαζεψξεζε ην πξψην κνληέιν ηνπ πξνζζέηνληαο κηα πέκπηε δηάζηαζε, ηε 
«βνχιεζε» (volition), ε νπνία καδί κε ηελ «απηνξξχζκηζε» (self-regulation) ζπκπιήξσζαλ ηε ζεσξία ηνπ, εξκελεχνληαο 
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ βνεζνχλ έλα άηνκν λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα θαη λα επηκείλεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 
Καηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ πέληε βαζηθέο αξρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηα θίλεηξα (ARCS-V) (Keller, 2010):  

1. Ζ πξνζνρή γηα λα εμαζθαιηζηεί είλαη ζθφπηκν λα θαιιηεξγεζνχλ ε έθπιεμε, ε πεξηέξγεηα, ε ακθηβνιία ή θαη ε 
δπζπηζηία ησλ καζεηψλ, 

2. Ζ ζπλάθεηα ηεο γλψζεο, ε νπνία είλαη αλαγθαίν λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ καζεηψλ, 
3. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ καζεηψλ φηη κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη λα θάλνπλ ην κάζεκα «θηήκα» 

ηνπο,  
4. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, 
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 Η αυτορρφκμιςθ και θ αυτονομία αφοροφν τισ διαδικαςίεσ μζςω των οποίων ζνα άτομο εκδθλώνει, ςυντονίηει και κακορίηει τθ 

ςυμπεριφορά του (Ryan, Kuhl & Deci, 1997). 
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5. Ζ απηνξξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ησλ καζεηψλ λα παξαθνινπζνχλ, θαηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηηο ελέξγεηέο 

ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 
Μέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο εληάζζνληαη θαη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα πνπ απνηεινχλ ηζρπξά 
καζεζηαθά κέζα γηα ηνπο «ςεθηαθνχο γεγελείο». Σα ςεθηαθά παηρλίδηα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, φπσο ε ινγηθή ζθέςε, ε 
επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (Φσθίδεο, 2017). Σα ςεθηαθά παηρλίδηα 
επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο λα ζπλδένπλ ζελάξηα κέζα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε ην ζρνιηθφ 
πεξηερφκελν, απαληψληαο έηζη ζηελ παιηά εξψηεζε "Γηαηί πξέπεη λα ην μέξσ απηφ;" (Annetta, 2010). Ζ παηδαγσγηθή 
αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, σο ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, βαζίδεηαη ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ, ησλ 
«ςεθηαθψλ γεγελψλ». Σα εθπαηδεπηηθά ςεθηαθά παηρλίδηα ελζαξξχλνπλ ηε κάζεζε κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν, νη ελέξγεηεο 

ησλ παηδηψλ απνθηνχλ λφεκα θαη ε γλψζε νηθνδνκείηαη αβίαζηα κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο (Φσθίδεο, 2017). Σα 
θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ σο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ καζεηή, 
ε νπνία εληζρχεηαη, θαζψο ν καζεηήο παίδεη ην παηρλίδη, απφ παξάγνληεο φπσο είλαη ε επρξεζηία, ε αθήγεζε, ε εκπινθή, ε 
απνξξφθεζε, ε επραξίζηεζε, ε δεκηνπξγηθή ειεπζεξία, ε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, ε θνηλσληθή ζπλδεζηκφηεηα, ε αηζζεηηθή 
ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο (Phan, Keebler & Chaparro, 2016). Χζηφζν, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ καζεηή είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή 
δηαδηθαζία, ε νπνία εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα εζσηεξηθά θίλεηξά ηνπ, φζν θαη απφ ην ίδην ην ςεθηαθφ παηρλίδη. Καζψο, ε 
βηνκεραλία παηρληδηψλ σξηκάδεη θαη ηα παηρλίδηα γίλνληαη φιν θαη πην πεξίπινθα, ππάξρεη απμαλφκελε αλάγθε αλάπηπμεο 
επηζηεκνληθψλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε κέηξεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ παίθηε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα 
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ παηθηψλ θαη παηρληδηψλ (Nacke, 2009). Οη ζρεδηαζηέο 

παηρληδηψλ, εθηφο απφ ηε ρξήζε βαζηθψλ κνληέισλ αλάπηπμεο θαη δηαδξαζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελζσκαηψλνπλ ηερληθέο 
αθήγεζεο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ην γεληθφ λνεκαηηθφ πιαίζην, κε επηκέξνπο ζελάξηα, ηζηνξίεο θαη κηθηά κέζα, 
δεκηνπξγψληαο κηα πνιχπιεπξε θαη μερσξηζηή εκπεηξία ηνπ παίθηε (Λπγθηάξεο & Γειεγηάλλεο 2017). Ο ζρεδηαζκφο 
ςεθηαθνχ παηρληδηνχ καζεζηαθνχ ζθνπνχ είλαη απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο παξψζεζεο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εκπινθή ηνπ 
παίθηε-καζεηή. Γηεζλψο, βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε επρξεζηία45 θαη ε παηθηηθφηεηα46. Σα ςεθηαθά κέζα 
ππεξεηνχλ ηε δηάδξαζε κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε, ζε αληίζεζε κε ηε κνλφδξνκε κνξθή πνπ παξέρεη 
έλα θιαζηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Δίλαη επέιηθηα, ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο, κπνξνχλ λα 
πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο γλσζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ θάζε καζεηή θαη λα θαιχςνπλ ζπγθεθξηκέλεο, θάζε θνξά, 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Κατκάξα, θ.ά., 2017). χκθσλα κε ηνλ Prensky (2009), θνξπθαίν ππέξκαρν ηεο καζεζηαθήο 
δπλακηθήο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζην ςεθηαθφ παηρλίδη ζα ζεσξείηαη έλα ζχζηεκα απνιχησο 
ελζσκαησκέλν ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ζα δηδάζθνληαη θαη ζα καζαίλνπλ γηα ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο: 

1. ην ςεθηαθφ παηρλίδη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζην καζεζηαθφ ζηηι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο ζεκεξηλήο γεληάο θαη 
ησλ κειινληηθψλ γεληψλ, 

2. ην ςεθηαθφ παηρλίδη, σο κηα δηαζθεδαζηηθή ελαζρφιεζε, πξνζθέξεη θίλεηξα ζηνλ εθπαηδεπφκελν, 

3. ην ςεθηαθφ παηρλίδη είλαη επέιηθην, κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζρεδφλ ζε θάζε αληηθείκελν, πιεξνθνξία ή δεμηφηεηα θαη 
είλαη απνηειεζκαηηθφ. 

Δπέινγνο 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη ςεθηαθά παηρλίδηα ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ζεκαληηθφηεξνο, 
απνδείρζεθε φηη είλαη ε πςειή εθπαηδεπηηθή αμία ηνπο σο απνηειεζκαηηθά εξγαιεία εθκάζεζεο. Καζψο, νη καζεηέο έξρνληαη 
ζην ζρνιείν κε νινέλα θαη πην απμεκέλε γλψζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, νη εθαξκνγέο ςεθηαθψλ παηρληδηψλ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ (Valasiadisetal., 2017). ηελ πεξίπησζε ησλ ςεθηαθψλ 
παηρληδηψλ, νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε έλα επράξηζην, δηαζθεδαζηηθφ, ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ. ηα θίλεηξα γηα 
κάζεζε ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη πιένλ φρη ζην εάλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ, αιιά ζην ηη θάλεη ηνπο καζεηέο λα 
ζέινπλ λα κάζνπλ (Φσθίδεο & Σζνιαθίδεο, 2013). Ο ηξφπνο ζέαζεο ησλ καζεηψλ ζην πψο θαηαθηηέηαη ε γλψζε 
ηξνπνπνηείηαη, εθφζνλ δελ έρεη πξνβάδηζκα ην πιαίζην (ηάμε), αιιά πξνζιακβάλνληαη σο ζεκαίλνληα απηά πνπ θαζνξίδνπλ 
ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο καζεζηαθήο πξάμεο, δειαδή ηα δηθά ηνπο εζσηεξηθά θίλεηξα, νη επηζπκίεο ηνπο, νη 
δεμηφηεηέο ηνπο. Οη καζεηέο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ηε δέζκεπζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο, αιιά πξνζθέξνληαη απιφρεξα. 
Ζ έθπιεμε, ε πεξηέξγεηα, ε ακθηβνιία, αθφκε θαη ε δπζπηζηία ηνπο ζην λα θαηαθηήζνπλ ηελ αλψηεξε επίδνζε πνπ έρεη 

επηηεπρζεί ζην παηρλίδη δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ην βάξνο ησλ ζρνιηθψλ ππνρξεψζεσλ, γηαηί νη καζεηέο «εξκελεχνπλ» 
φηη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ ζρνιείνπ πξνθξίλεηαη ε ινγηθή θαη φρη ην ζπλαίζζεκα. Δπνκέλσο, απαηηείηαη άιιε 
δηαρείξηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ, πεξηεθηηθνχ ζρνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο, εθφζνλ ζπρλά δελ ππνθηλείηαη ην ελδηαθέξνλ 
ηνπο θαη νχηε θαηαβάιιεηαη επηζηακέλα πξνζπάζεηα απφθηεζεο θαιήο δηάζεζεο.  
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Η ευχρθςτία είναι ο βακμόσ ςτον οποίο ζνα προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ για τθν επίτευξθ 

ςυγκεκριμζνων ςτόχων με αποτελεςματικότθτα, αποδοτικότθτα και ικανοποίθςθ ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο χριςθσ. Για τα λογιςμικά θ 

ευχρθςτία αναφζρεται ςτθν ικανότθτά τουσ να γίνονται κατανοθτά, να μακαίνονται, να χρθςιμοποιοφνται και να είναι ελκυςτικά για τον 

χριςτθ, όταν χρθςιμοποιοφνται υπό κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ (Bevan, 2001;2006). .  

46
Η παικτικότθτα ορίηεται ωσ ζνα ςφνολο ιδιοτιτων που περιγράφουν τθν εμπειρία του παίκτθ. Οι ιδιότθτεσ αυτζσ είναι: ικανοποίθςθ, 

μάκθςθ, αποτελεςματικότθτα, εμβφκιςθ, κίνθτρο, ςυναίςκθμα, κοινωνικοποίθςθ (Sánchez, Zea, & Gutiérrez, 2009) 

 

http://opensimserver.aegean.gr/publications/2017_conf_EN_Valasiadis_Katsadoros_Kakampoura_Fokides.pdf
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Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη επηηπγράλεηαη ε δηεξεχλεζε ελλνηψλ, ζεκάησλ, ζπζρεηηζκψλ 

(Papadopoulou, 2015). Ζ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη αβίαζηα ζε έλα πιαίζην, φπνπ ν δηδάζθσλ δελ είλαη ν 
θπξίαξρνο δηακνξθσηήο χιεο ή ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζήο ηεο. Ζ νξγάλσζε ηεο ηάμεο σο δηαδηθαζία θαζνδήγεζεο ηεο 
δεκηνπξγίαο λνεκάησλ κέζσ ησλ εξγαιείσλ ησλ καζεηψλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, εθφζνλ 
απνδπλακψλεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηαπηνρξφλσο ππάξρεη ηζρπξή λνεηηθή θηλεηνπνίεζε. Δπίζεο, πξνζδίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα απνθηήζεη κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηθαλνηήησλ θαη ζε επίπεδν αμηνιφγεζεο/απνηίκεζεο ηεο 
φιεο ηνπ πξνζπάζεηαο, αιιά θπξίσο ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο.  
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ΤΝΔΓΡΗΑ:Β6 
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πλεδξηαθά ζπλεξεπλεηηθά απηνδηαρεηξηζηηθά κΪζεζε(πξαθηηθά ηνπ επέ 

ηηκά Α΄ ρνιηθνχ πκβνχινπ Φηινιφγσλ Κ.Β. ΓεκνπιΪ, φηαλ άηαλ 

δΪζθαινο) 

Sessional co-exploratory self-managed learning(practice of at the price 

A΄ School Advisor for Literature K.V. Dimoulas, when he was a teacher) 

Nikolaos Ververas,Philologist,MSc / Ph.D. of Classical Philology, Archaeological Service of the 

Municipality of Kavala, Working Group on Psychobioanalytical Research "ex hysteria", 

synedriokavalas@gmail.com 

Abstract:  

The desire of children to have a say, which, in the frontal teaching system, they do not have, for everything that happens in the classroom, 

leads to the circular placement of the desks. The teacher sits among them on a bench, where, each time, he will need, a navigator next to each 

chair. Each child, having a complete picture of the actions of others, can be a regulator of the learning process. The lesson is a unified 

discussion platform (never as a part of the examination and part of delivery), with a pre-processed theme from the previous one. Everyone's 

assessment of everything (and of the disciplinary, directly enforceable) is the work of all. Its reports are collected at the end of each week in 

the debriefing and programming debate, in the last quarter of the last hour, where everything is discussed, even the order of the order, about 

our next steps. Nothing will happen next week unless the children have decided it  themselves. Results? Wonderful, from the third-party 

crisis and from the very children now, who have come to life, confessing that, most importantly, our system inspired them to work, and now, 

with what we learned at school, without the teacher, with them, anymore, like, and then without him. 

Key words:  group, self-management, teacher-centered, student-centered, student co-operation 

Πεξέιεςε:  

Ζ επηζπκία ησλ παηδηψλ λα έρνπλ ιφγν,  πνπ, ζην κεησπηθφ ζχζηεκα, εθ ησλ πξαγκάησλ, δελ έρνπλ, γηα φια φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ ηάμε, 

νδεγεί ζηελ θπθιηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζξαλίσλ. Ο δάζθαινο θάζεηαη αλάκεζά ηνπο, φπνπ, θάζε θνξά, ζα ρξεηάδεηαη, ζε έδξαλν, δίπια απφ 

θάζε θαξέθια, πινεγφο. Σν θάζε παηδί, έρνληαο, έηζη, πιήξε εηθφλα ηεο δξάζεο ησλ άιισλ, κπνξεί λα είλαη ξπζκηζηήο ηνπ καζεζηαθνχ 

γίγλεζζαη. Σν κάζεκα είλαη κηα εληαία (πνηέ, σο κέξνο εμέηαζεο θαη κέξνο παξάδνζεο) πιαηθφξκα ζπδήηεζεο, κε πξνεπεμεξγαζκέλν, απφ 

ηελ πξνεγνπκέλε, ην ζέκα ηεο. Ζ αμηνιφγεζε φισλ, πνπ αθνξά ζηα πάληα (θαη ζην πεηζαξρηθφ, άκεζα εθηειεζηέν), είλαη έξγν φισλ. Σα 

δειηία ηεο ζπιιέγνληαη, ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο, ζηελ απνινγηζηηθή θαη πξνγξακκαηηζηηθή ζπδήηεζε, ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηεο 

ηειεπηαίαο ψξαο, φπνπ ζπδεηηνχληαη ηα πάληα, αθφκα θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ηάμεο, γηα ηα επφκελα βήκαηά καο. Σίπνηα δελ ζα 

ζπκβαίλεη, ηελ επφκελε εβδνκάδα, αλ δελ ην έρνπλ απνθαζίζεη, ηα ίδηα, ηα παηδηά. Σα απνηειέζκαηα; Θαπκάζηα, απφ ηελ θξίζε ηξίησλ θαη 

απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, ηψξα, πιένλ, πνπ έρνπλ ‘βγεί ζηελ δσή, νκνινγψληαο, φηη, ην θπξηφηεξν, ην ζχζηεκά καο ηνπο ελέπλεπζε λα 

αζρνινχληαη, θαη ηψξα,  κε φ,ηη καζαίλακε ζην ζρνιείν, ρσξίο ηνλ δάζθαιν, καδί ηνπο, πηα, φπσο, θαη ηφηε, ρσξίο απηφλ ήηαλ. 

ΛΫμεηο  θιεηδηΪ: νκάδα, απηνδηαρείξηζε, δαζθαινθεληξηζκφο, καζεηνθεληξηζκφο, καζεηνζπλεδξνζπλεξγαζία  

Δηζαγσγά.Ο πξνβιεκαηηζκφο καο λα καζαίλνπλ ηα παηδηά πψο λα καζαίλνπλ νδήγεζε ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην πψο ηα 

παηδηά ζα είλαη  ηα ίδηα νη δεκηνπξγνί ηνπ καζήκαηνο, πξάγκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ θχξηνπ ζψκαηνο 
ηεο εξγαζίαο, ε νπνία εθδηπιψλεηαη ζηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, επηζηεγαδφκελε κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο φιεο πξαθηηθήο. 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Με ηελ κεηααλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ επηκέξνπο εξεπλψλ δηαπηζηψλεηαη,  φηη, ζε ζχγθξηζε κε ηηο θαηεπζπλφκελεο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο, νη καζεηνθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο επηθέξνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 
ρακειφηεξεο ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα ηνπ παηδηνχ (Petersen, 1979; Adams & Engelman, 1996), πξάγκα, πνπ νδήγεζε ζηηο 
νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο, πνπ, φκσο, θαηαθεξκαηίδνληαο ηελ νκάδα ηεο ηάμεο ζε ππννκάδεο, φρη, απιά, δελ ζεκεηψλνπλ 
πξφνδν ζην δεχηεξν, αθνχ επηθέξνπλ, κελ, κεγαιχηεξε παξαγσγή, αιιά θαηψηεξεο πνηφηεηαο (Sherif, 1956, ζηνλ Καςάιε, 
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1983, Correll, 1976, 136 θ.θ.), αιιά θαη ζην πξψην πξνθαινχλ δεκηά (Cohen, 1986; Battistich et al, 1993; McCaslin & Good, 

1996; Anderson et al, 1997). Απηφ καο νδήγεζε ζην πέξαζκα απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ζε ππννκάδεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 
νκάδαο σο απνθιεηζηηθά φινπ. 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ 

ε κηα ηάμε, πνπ μεθηλά κεησπηθά, ε επηζπκία ησλ παηδηψλ λα έρνπλ ιφγν,  πνπ, ζην κεησπηθφ ζχζηεκα, εθ ησλ πξαγκάησλ, 

δελ έρνπλ, γηα φια φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ ηάμε, νδεγεί, θαη‘ αλάγθελ, ζηελ θπθιηθή ηνπνζέηεζε (Πνιέκε – Σνδνχινπ, ρ.ρ.) 
ησλ ζξαλίσλ, φπνπ φινη (θαζήκελνη φπνπ ν θαζέλαο επηζπκεί), ελψπηνο ελσπίσ, έρνπλ ηελ ίδηα επθαηξία λα ζπκβάινπλ, 
εθφζνλ ην ζέινπλ, ζην θνηλφ έξγν ηεο ηάμεο, σο ζπλεξγάηεο, επί ην απηφ, κε ηελ ίδηα επζχλε (Γεκνπιάο, 2012, 2013, 2014α, 
β). ηφρνο καο, ε αλάδεημε ηεο (ηνπιάρηζηνλ, ίδηαο, αλ φρη θαιχηεξεο, κέζα απφ ηελ δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο) πξνφδνπ 
ηεο. θνπφο ηεο πξαθηηθήο, ν ηζνκνηξαζκφο ησλ επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε  ησλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ, πνπ αλαιακβάλνπλ 
ηελ δηαρείξηζε ησλ πάλησλ ζηελ ηάμε ηνπο, κε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ζε θχθιν, φπνπ φινη είλαη ελψπηνο ελσπίσ, κε ηνλ 
δάζθαιν λα κεηακνξθψλεηαη, απφ θπξίαξρνο ηεο ηάμεο, ζε απιφ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ηεο, θαζήκελνο αλάκεζά ηνπο, φπνπ, 
θάζε θνξά, ζα ρξεηάδεηαη, θαη ηα παηδηά λα ζπλεξγάδνληαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, φινη κε φινπο, γηλφκελνη φινη ξπζκηζηέο, 

αλαθαιππηηθά, ζπλεξεπλεηηθά, ζπλεδξηαθά, κε ηελ αηνκηθή απηελέξγεηα ελ ησ φισ ηνπ καζεζηαθνχ γίγλεζζαη, ηνπ 
απνηειέζκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαηνξζσηφ αλ ε εκεξήζηα δηάηαμε (ην κάζεκα) γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ 
πξνεγνχκελε πάληα εκέξα. Σα πάληα ζα θαηαγξάθνληαη, ζην ζπίηη, ζηα αηνκηθά εκεξνιφγηα, ελψ ν εςεθηζκέλνο 
Γξακκαηέαο ζα ηεξεί ηα Πξαθηηθά. Σν πεηζαξρηθφ κέξνο ζα πεξλάεη ζηελ Οινκέιεηα. Γηα έλα ηέηαξην, ζην ηέινο θάζε 
εβδνκάδαο, ζα ζπδεηηνχληαη ηα πάληα, ζα βαζκνινγνχλ φινη φινπο, κε ηνλ δάζθαιν κφλν ειάρηζηα λα κπνξεί λα 
παξεκβαίλεη, φπνπ ρξεηάδεηαη. Σα φπνηα απνηειέζκαηα ζα απνηππψλνληαη ζε αηνκηθέο ή φρη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, 
δηαγσληζκηθνχ ηχπνπ. 

Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Ζ ηάμε μεθηλνχζε, φπσο ήηαλ, κεησπηθά, αλαθαιχπηνληαο, ζηελ πνξεία, ηα πξνβιήκαηα  ηνπ ζπζηήκαηνο (παξάιιειεο, φζεο 
θαη ηα παηδηά, ζηελ ηάμε, ακθίδξνκεο, αιιά ρσξηζηέο, γηα θάζε παηδί κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ, δηδαζθαιίεο): ε ηάμε δελ είρε 
θαλέλα ιφγν γηα ηελ δξάζε ηνπ θάζε παηδηνχ, πνπ ήηαλ, εθ ησλ πξαγκάησλ, αηνκηθή. Οη φπνηεο παξεκβάζεηο ηνπ φπνηνπ 
παηδηνχ ζηελ δξάζε ηνπ φπνηνπ παηδηνχ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλνπλ δεθηέο, σο ειιηπείο θαη άξα κε αθξηβείο, αθνχ θαλέλα 

ηνπο δελ είρε, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ γλσζηή δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ, πιήξε εηθφλα γηα ηελ δξάζε ησλ άιισλ. Ζ επηζπκία 
ησλ παηδηψλ λα έρνπλ ιφγν, γηα φια φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ ηάμε, νδήγεζε, θαη‘ αλάγθελ, ζηελ θπθιηθή ηνπνζέηεζε ησλ 
ζξαλίσλ, γηα  κεηαηξνπή ησλ παξάιιεισλ αηνκηθψλ δξάζεσλ ζε νκαδηθή δξάζε, ζηελ νπνία, ηψξα,ζα κπνξνχζαλ, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, λα έρνπλ ιφγν φινη, φζνη ην ήζειαλ, γηα ηα πάληα, ζηελ ηάμε. Με ηα ζξαλία ζε θχθιν, φπνπ φινη 

(θαζήκελνη φπνπ ν θαζέλαο επηζπκεί) είλαη ελψπηνο ελσπίσ, φινη έρνπλ ηελ ίδηα επθαηξία λα ζπκβάινπλ, εθφζνλ ην ζέινπλ, 

ζην θνηλφ έξγν ηεο ηάμεο, σο ζπλεξγάηεο επί ην απηφ, κε ηελ ίδηα, εληειψο, επζχλε. (Γεκνπιάο, 2013, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 
2012, 2014α,β) 

ΣΑ ΠΡΟΩΠΟΣΗΘΔΜΔΝΑ 

Αξρηθά, ηψξα, γηαηί κφλνλ ηψξα είλαη πνπ είρε λφεκα, ζρεδηαδφηαλ έλα θνηλσληφγξακκα, επηιέγνληαο ηελ θαηαιιειφηεξε 
κνξθή γηα λα θαλνχλ νη ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ζην ηκήκα, ζαλ παηρλίδη, εθφζνλ, φκσο ην δέρνληαλ ηα παηδηά. Αλ ηα παηδηά δελ 
ην δέρνληαλ, επαθίεην ε αλαθάιπςε ησλ ζρέζεσλ απηψλ ζηνλ ίδην ηνλ δάζθαιν, ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ παηδηψλ κέζσ ηνπ 
θνηλσληνγξάκκαηνο. Αλ ζηελφηαλ ην θνηλσληφγξακκα, απηφ ην επεμεξγαδφηαλ ν δάζθαινο, ζρεκαηίδνληαο θσδηθνχο, έλαλ 
γηα θάζε παηδί, ηνλ νπνίν γλψξηδε, ηνπ ινηπνχ, κφλνλ ν δάζθαινο θαη ην παηδί, γηα φπνηα ρξήζε ήζειε ρξεηαζηεί.  Ακέζσο 
κεηά, γίλνληαλ εθινγέο γηα  έλα επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο,   εμαξρήο σο (θαηά ζεηξά αμηψκαηνο) 
Πξφεδξνο, πληνληζηήο, Γξακκαηέαο, Έθνξνο, Σακίαο, Κιεηήξαο, Φξνληηζηήο, αληηθαζηζηακέλσλ, ζε πεξίπησζε ρήξεπζεο, 
παξαίηεζεο, έθπησζεο ή επηζπκίαο κέινπο γηα ελεξγνπνίεζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζα εγθξηλφηαλ απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε, απφ ηνλ ακέζσο επφκελν εθιεγέληα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ζε πεξίπησζε δπζηνθίαο ή απνπζίαο ηέηνηνπ 
αθνινπζνχκελεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε λένπ πξνζψπνπ ζηνλ ξφιν απηφ, κε ππαξρφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
δηελεξγνχκελεο  θιήξσζεο σο πξνο απηφ, ή, ηέινο (κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ, ζηελ αλάγθε, ππεξεηνχζε θαη ηνλ 
ξφιν, κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ πξνζψπνπ, ζ‘ απηφλ), κε αλάζεζε. Σηο αξραηξεζίεο δηελεξγνχζε ηξηκειήο Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή, εθιεγφκελε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, εμαξρήο, σο (θαηά αμησκαηηθή ζεηξά) Πξφεδξνο, Γξακκαηέαο, Δπφπηεο, κε 
πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ.  Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπνχζε ην Σκήκα έλαληη νηνπδήπνηε (ζθξαγίδα κε θπθιηθά γξακκέλε ηελ 
επσλπκία ηνπ ηκήκαηνο ζην θέληξν), ν πληνληζηήο δηεχζπλε ηηο ελέξγεηέο ηνπ (δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ Γξακκαηέσο,  γηα 
φζα δελ ήηαλ ν ίδηνο παξψλ), ν Γξακκαηέαο ηεξνχζε ηα βηβιία ηνπ (Ζκεξνιφγην), ν Έθνξνο ήηαλ αξκφδηνο (κέζα απφ 
Πξσηφθνιιν) γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ν Σακίαο ήηαλ ππεχζπλνο (Βηβιίν Σακείνπ) γηα θάζε κνξθήο ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή 

ηνπ, ν Κιεηήξαο δηεθπεξαίσλε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, ν Φξνληηζηήο θξφληηδε (Πεξηνπζηνιφγην) γηα ηελ πεξηνπζία ηνπ. Σν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ήηαλ ην Δθηειεζηηθφ ξγαλν ηεο Οινκέιεηαο, πνπ ήηαλ ην Απνθαζηζηηθφ ξγαλν  ηνπ Σκήκαηνο. Σν 
θάζε παηδί δηθαηνχληαλ λα ηεξεί πξνζσπηθφ εκεξνιφγην φισλ ησλ ζπκβαηλφλησλ, φπσο ην ίδην ηα έβιεπε, ζηελ αίζνπζα. Με 
ην πέξαο ησλ αξραηξεζηψλ (αλεμάξηεησλ απφ ηηο ζεζπηζκέλεο εθινγέο ησλ 5κειψλ πκβνπιίσλ ησλ ηκεκάησλ), 
αθνινπζνχζε ζπδήηεζε, γηα ην θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο, θαη ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ, κεηά παξαηεξήζεσλ, απφ 
φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο. 
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ΤΝΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΗΚΖ ΜΑΘΖΣΟΤΝΔΓΡΟΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ηελ εληειψο θπθιηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζξαλίσλ, ε έδξα είρε, εθ ησλ πξαγκάησλ, θαηαξγεζεί (Γεκνπιάο, 2013, Γεκνπιάο 
θαη ζπλ., 2012, 2014α,β). Ο δάζθαινο, απφ θπξίαξρνο ηεο ηάμεο, κεηακνξθσλφηαλ ζε ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ηεο, θαζήκελνο 
αλάκεζά ηνπο, φπνπ, θάζε θνξά, ζα ρξεηαδφηαλ, ζε έδξαλν, δίπια απφ θάζε θαξέθια: ηφζα έδξαλα, φζεο θη απηέο. Γελ ήηαλ, 
πιένλ, δάζθαινο, αιιά ν καέζηξνο ηεο νξρήζηξαο, πνπ ζα δηεθπεξαίσλε ην κάζεκα, ην νπνίν ήηαλ έξγν, πηα, φρη ηνπ 

δάζθαινπ, αιιά ηεο ηάμεο, κε ηνλ δάζθαιν πινεγφ. Γηα λα είλαη απηφ δπλαηφ, έπξεπε, απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, λα είλαη 
γλσζηφ ην «ζέκα» ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο. Κακηά ζπλεδξίαζε δελ πεηπραίλεη ηνλ ζηφρν ηεο, ρσξίο λα είλαη γλσζηή, εθ ησλ 
πξνηέξσλ, ε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπδήηεζεο! Απφ ηελ πξνεγνπκέλε, ηα παηδηά ελεκεξψλνληαλ γηα ην κάζεκα ηεο εκέξαο. 
Καη, φρη, κφλνλ! ην θιείζηκν ηνπ καζήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, ην νπνίν, πνηέ, δελ έθιεηλε σο απηνηειέο επεηζφδην 
ηνπ φινπ καζήκαηνο ηεο ρξνληάο, ν δάζθαινο άθελε, ηερλεέλησο, αλαπάληεηα εξσηήκαηα λα αησξνχληαη ζηελ φιε 
αηκφζθαηξα ηεο ηάμεο, έηζη, πνπ ηα παηδηά λα έρνπλ ηελ πεξηέξγεηα λα επεμεξγαζηνχλ ην κάζεκα ηεο επφκελεο εκέξαο. 
Άιισζηε, θακία (άιιε) εξγαζία δελ αλεηίζεην ζηα παηδηά, πνπ αθήλνληαλ λα πεξηεξγαζηνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηελ 
αησξνχκελε απηή εξσηεκαηηθή γλψζε, φζα θαη φζν θαη φπσο ην ήζειαλ. Βεβαίσο, ππήξρε ηεηξάδην εξγαζηψλ, αιιά ρσξίο 

θακηά ππνρξεσηηθή (άιιν, αλ ην θαζέλα ηνπο ήζειε λα θαηαρσξήζεη θάηη, απφ ηηο  απνγεπκαηηλέο έξεπλέο ηνπ, ζ‘ απηφ) 
εξγαζία, ζ‘ απηά. Ο ίδηνο έδηλε ην παξάδεηγκα, έρνληαο επεμεξγαζηεί ην κάζεκα ηεο θάζε ζεκεξηλήο γηα ηελ αχξηνλ εκέξαο, 
κάιηζηα δείρλνληάο ην, θνπβαιψληαο, καδί ηνπ, ηελ θάζε θνξά, φ,ηη πιηθφ κπνξνχζε λα ‘βξεί.  

Απηφ απαηηνχζε ψξεο νιφθιεξεο, ζην ζπίηη, γηα θάζε ψξα, ηεο επφκελεο εκέξαο. Σν ίδην, πξνθαλψο, ζπλέβαηλε θαη κε ηα 
παηδηά. Με ηνλ θαηξφ, ηα παηδηά είραλ ζπλεζίζεη λα θάλνπλ, ζπλαγσληζηηθά, θαη ‗θείλα ην ίδην. Σελ άιιε εκέξα ηνπο, 
έξρνληαλ φια θνξησκέλα βηβιία, ζεκεηψζεηο, ράξηεο, πίλαθεο, εηθφλεο, πεγέο, αληηθείκελα, ζπάλην πιηθφ, ππνζηεξηθηηθά ηνπ 
καζήκαηνο! Δίρε δεηεζεί λα έρεη ην θάζε παηδί ην ζξαλίν ηνπ, γηα λα κπνξεί λα εξγαζηεί άλεηα, κε φιν απηφ ην πιηθφ, λα 
κπνξέζεη λα μεπεξάζεη, ην θαζέλα ηνλ εαπηφ ηνπ, θάζε θνξά, θαη φρη ηνπο άιινπο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδφηαλ, γηα ην 

θαιχηεξν δπλαηφλ, κέζα ζηελ φιε αίζνπζα.    

Σελ άιιε καο εκέξα (Γεκνπιάο, 2013, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2012, 2014α,β),  ν δάζθαινο θξφληηδε λα ‘κπεί, ζηελ αίζνπζα, 
θπζηθά ζην κάζεκα, ρσξίο λα έρεη θαλείο θαηαιάβεη, θαλ, πψο απφ ην έμσ απφ ην κάζεκα κπήθακε ζην κάζεκα! Ζ δχλακε 
ηεο αθφξκεζεο... Με ην κπάζηκν ζην κάζεκα ηεο εκέξαο, είκαζηαλ, χζηεξα απφ κηα βξαρχηαηε εηζήγεζε,  φιε ηελ ψξα ηνπ 
καζήκαηνο, έλα απέξαλην εξγαζηήξην. Σν θάζε παηδί είρε ην δηθφ ηνπ ζξαλίν θαη πάλσ ηνπ, απισκέλα, φια ηνπ ηα εξγαιεία, 
γη‘ απηφ. Σν θάζε παηδί, έρνληαο, έηζη, πιήξε εηθφλα ηεο δξάζεο ησλ άιισλ, κπνξνχζε λα είλαη ξπζκηζηήο, κε ηελ αηνκηθή 
απηελέξγεηα ελ ησ φισ  ηνπ καζεζηαθνχ γίγλεζζαη, ζπλεξεπλεηηθά,  ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ εκπινθή ηεο αηνκηθήο 
απηελέξγεηαο κέζα ζην ζπλεξεπλεηηθφ πιαίζην έθεξλε ηνλ ζπλαγσληζκφ ζηα χςε. Ο πίλαθαο, φπνπ, αλ (δηφηη δελ πνιπ-), 

ρξεηάζηεθε, είρε αληηθαηαζηαζεί κε πηλάθην, ηνπ θαζελφο καο, φπνπ αλαγξάθακε φ,ηη ζα είρε ρξεηαζηεί. Καη δελ 
πνιπρξεηάζηεθε, δηφηη δελ ππήξραλ ζέζθαηα, ζηελ αίζνπζα, αιιά θαη ην ιάζνο, πάληα, καο ήηαλ εθκεηαιιεχζηκν. Πνιιέο 
θνξέο, ην ιάζνο κάο έζπξσρλε, αθφκα πην πνιχ, ζηελ έξεπλα. Ζ φιε πξσηνβνπιία ήηαλ ζηελ ηάμε, κε ηελ ραξά ηεο γλήζηα 
δεκνθξαηνχκελεο νκάδαο, γηα έλα παηγληψδεο κάζεκα,  ζην νπνίν ην παηδί δελ κέλεη ζην λα καζαίλεη πξάγκαηα, αιιά 
καζαίλεη πψο λα καζαίλεη. Σν κάζεκα ήηαλ κηα εληαία (πνηέ σο  κέξνο εμέηαζεο θαη κέξνο παξάδνζεο) πιαηθφξκα 
ζπδήηεζεο, γηα φιν ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, πέξα, ‘δψζε, ‘κπξφο, πίζσ, κε θέληξν βάξνπο ην κάζεκα ηεο εκέξαο. 
Καζψο ηα παηδηά είραλ, απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ καζήκαηνο, έπνςε φινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, είρακε, θάζε 
καο εκέξα, ζε κηθξνγξαθία, ζπκππθλσκέλν, κπξνζηά καο, φιν ην αληηθείκελν ηνπ φινπ καζήκαηνο. Ο δάζθαινο, ζπλδεηηθφο 
θξίθνο φισλ ησλ απνζπαζκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ γηα ην φιν έξγν ηνπ φινπ καζήκαηνο σο φινλ, θαζψο έξγν ηνπο, γηα 

κάζεκα εκέξαο, ήηαλ ην φιν βηβιίν ηνπ καζήκαηνο, ζην νπνίν φινλ ε εμαθηίλσζε απφ ην απφζπαζκα ηεο εκέξαο, πνπ 
απνηεινχζε θαη ην θέληξν βάξνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ψξαο, είρε λα επηηειέζεη έλα παλδχζθνιν έξγν, λα 
θξαηά ην κάζεκα, κέζα ζην πιαίζην ηνπ φινπ έξγνπ, πάληα δσληαλφ, κε φια ηα παηδηά ζε εγξήγνξζε, κέζα ζην ζρέδην 
καζήκαηνο, πνπ ν ίδηνο είρε ζρεδηάζεη, απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ.  

ΜΑΘΖΖ ΜΑΘΖΖ 

Σν παξαγφκελν πξντφλ (Γεκνπιάο, 2013, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2012, 2014α,β) απνηππσλφηαλ ζε δηαγσληζκηθνχ ηχπνπ 
εμειηζζφκελα κεγάια  βηβιία, θηηαγκέλα απφ ηα παηδηά, γηα θάζε κάζεκα, γηα φια ηα ελδηαθέξνληα, σο «Διεχζεξε 
Πξναηξεηηθή Δξγαζία, γηα ην ζπίηη». ην ηέινο ηνπ έηνπο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε ζχκβνπιν, σο πξνο απηφ, ηνλ 
δάζθαιν, πξαγκαηνπνηνχζε ηνπο Γηαγσληζκνχο: ην θαιχηεξν βηβιίν, ε θαιχηεξε ζπκκεηνρή. ιεο νη ζπκκεηνρέο είραλ ηχρε 
ζηνπο Γηαγσληζκνχο. Ήηαλ, απιά, ζέκα θαηάηαμεο. Έπαζιν: ηίηινη, πνπ ρνξεγνχζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαη βηβιία, 
απφ ηνλ δάζθαιν.  ιν απηφ ην πιηθφ βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζην «Αξρείν Μαζεηηθήο Γεκηνπξγίαο», πνπ δηαηεξεί ν 

δάζθαινο (ν πξψηνο, εδψ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο παξνχζαο, πξηλ θχγεη, απφ ηελ ηάμε, σο ρνιηθφο  χκβνπινο),  ζε ηδηφθηεην 
ρψξν ηνπ, πνπ ν ίδηνο ηνλ πξννξίδεη γηα Μνπζείν. λεηξν: λα εθδνζεί φιν απηφ ην πιηθφ, γηα φζνπο δαζθάινπο ζέινπλ ή ζα 
ζειήζνπλ, θάπνηα ζηηγκή ηνπο, κε ην φπνην, παληνίν, πξνζσπηθφ θφζηνο, λα ηνλ αθνινπζήζνπλ.  

ΓΗΑΣΑΤΡΧΣΗΚΖ ΑΤΣΟΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

Φπζηθά, θαζφ φια ηα παηδηά ζπλδεκηνπξγνί ηνπ καζήκαηνο, είραλ θάζε ιφγν, εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ, ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ. 
Ζ αμηνιφγεζε φισλ ήηαλ έξγν φισλ (Γεκνπιάο, 2013, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2012, 2014α,β). Σα δειηία αμηνιφγεζεο 
ζπιιέγνληαλ ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο. Γηα θάζε παηδί (πνπ, βέβαηα, κπνξνχζε λα βαζκνινγήζεη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ), 
έβγαηλε ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο, απφ ην ηκήκα. ‘ απηήλ ηελ δηαζηαπξσηηθή απην(ζηελ νπζία)αμηνιφγεζε, ν δάζθαινο 
είρε κφλνλ κηθξή (1-3 βαζκνχο) ηξνπνπνηεηηθή παξέκβαζε. Αθφκα θαη αλ ν ίδηνο ζεσξνχζε φηη ζα έπξεπε λα ‗βγεί απφ απηφ 
ην πνζφ, δελ ην κπνξνχζε.  Με ζχκβνπιν ην θνηλσληφγξακκα, έβγαηλε, θάζε εβδνκάδα, ε επίδνζε ηνπ θάζε παηδηνχ. ην 
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ηξίκελν, θαη ζην ηέινο, είρακε κηα αλάινγε δηαδηθαζία. Κάζε Γεπηέξα, αλαθνηλψλνληαλ ε επίδνζε ηνπ θάζε παηδηνχ. πνην 

παηδί δελ ήζειε λα ηνπ αλαθνηλσζεί ε βαζκνινγία, απηφ γηλφηαλ απαξάβαηα ζεβαζηφ. Ζ αμηνιφγεζε αθνξνχζε ζηα πάληα 
(θαη ηα (ππνρξεσηηθά) δηαγσλίζκαηα, πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά θαζφξηδαλ ηα πψο, πνχ θαη πφηε, ζα έκπαηλαλ, θπζηθά αηνκηθά, 
αιιά ζε ζπλεξγαζία κε φινπο, φζνπο ήζειε ην θαζέλα, ζεσξνχκελα απιά θσηνγξαθία ηεο εκέξαο, ζηελ νπνία έκπαηλαλ, έηζη 
αμηνινγνχληαλ), φιεο ηεο (θαζεκεξηλήο) παξνπζίαο ηνπ παηδηνχ, ήηαλ δειαδή πεξηγξαθηθή, απιά ζπκπνζνχκελε ζε έλα 
βαζκφ. Σεζηο, δηαγσλίζκαηα, εθζέζεηο, δελ δηνξζψλνληαλ απφ ηνλ δάζθαιν, αιιά απφ ηε νινκέιεηα ησλ παηδηψλ, χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηνπ δάζθαινπ γηα ην πνηα ζα ήηαλ ε ζσζηή απάληεζε ζε θάζε εξψηεκα θαη γηα ηελ δηαβάζκηζε ηνπ πφζν θνληά 
είλαη θάπνηα απάληεζε ζην ζσζηφ, πνπ απαηηνχζε ην εξψηεκα. Σν θάζε παηδί είρε ην δηθαίσκα λα αμηνινγήζεη ηα γξαπηά 
ησλ άιισλ θαη ηα δηθά ηνπ. Γηλφηαλ, θαη εδψ, φ,ηη θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή άιιε παξνπζία ησλ παηδηψλ, κέζα ζηελ ηάμε: 

νιηθή δηαζηαπξσηηθή απηναμηνιφγεζε.  

ηελ αμηνιφγεζε έκπαηλε θαη ν δάζθαινο, πνπ βαζκνινγνχληαλ, κπζηηθά θαη αλψλπκα, απφ ηα παηδηά, θάζε εβδνκάδα. αλ 
ηειείσλε ε ρξνληά, ςεθίδακε, κε ηνλ ίδηνλ ηξφπν, αλ ζα ζπλερίδακε, καδί, ηελ επφκελε ρξνληά, ζα έπξεπε λα ην ζέινπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηα 9/10 ησλ παηδηψλ. Ζ απνξξηπηηθή ζέζε αθφκα θαη ελφο καζεηή (ε ςήθνο δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη κφλνλ 
πνζνηηθή, αιιά, πξσηίζησο, πνηνηηθή) ζα κπνξνχζε λα αθπξψζεη ηα πάληα, πξσηίζησο ην δήηεκα ηεο ζπλέρεηαο κε ην ηκήκα.  

ΑΤΣΟΚΑΝΟΝΗΜΟ 

Σν πεηζαξρηθφ κέξνο ήηαλ ζέκα ηεο νινκέιεηαο (Γεκνπιάο, 2013, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2012, 2014α,β). ηαλ θάπνηνο 
ελνρινχληαλ απφ νπνηνλδήπνηε θαη γηα νηηδήπνηε, είρε ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, εάλ επξφθεηην γηα επείγνπζα ππφζεζε, 
ακέζσο ςεθνθνξία, θαλεξή ή κπζηηθή, ην ίδην ή φρη γηα φινπο, πξνηείλνληαο ιχζε, γη‘ απηφ, ή γηα ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο, 
ζηελ απνινγηζηηθή θαη πξνγξακκαηηζηηθή ζπδήηεζε ηεο εβδνκάδαο, ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο, νπφηε, ζην ηειεπηαίν ηέηαξην 
ηεο ηειεπηαίαο ψξαο, ζπλεδξίαδε, ηαθηηθά, ε νινκέιεηα, φπνπ ζπδεηηνχληαλ ηα πάληα, αθφκα θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
ηάμεο, γηα ηα επφκελα βήκαηά καο. Σίπνηα δελ ζα ζπλέβαηλε, ηελ επφκελε εβδνκάδα, αλ δελ ην είραλ απνθαζίζεη, ηα ίδηα, ηα 

παηδηά. Ζ πξφηαζε ηνπ αηηνχληνο, αλ επξφθεηην γηα ιχζε ζπκβαηή κε ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο,  
εθηεινχληαλ ακέζσο, αλ φρη, παξαπεκπφηαλ ζηε ζπδήηεζε ηεο νινκέιεηαο, ηελ Παξαζθεπή, θαη δηλφηαλ ιχζε ζπκβαηή, θαη 
πάιη, κε ην θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο. Ζ παξέκβαζε ηνπ δάζθαινπ αθνξνχζε, αθξηβψο, ζηελ ηήξεζή ηνπ, κε 
γλψκνλα, πάληα, ηελ αιιαγή, ζε ζπκπεξηθνξά ζεβαζκνχ ηεο ηάμεο, σο φινπ, φπσο ζην θαζεηί ηεο, θαη κφλνλ.    

Πέξαλ ησλ πηζαλψλ (ζπάλησλ) εθηάθησλ ζπκβνπιίσλ, ε νινκέιεηα ζπλεδξίαδε, ηαθηηθά, ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηεο 
ηειεπηαίαο ψξαο καο, ηελ Παξαζθεπή. Δθεί ζπδεηηνχληαλ ηα πάληα (Γεκνπιάο, 2013, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2012, 2014α,β). Σα 
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νηηδήπνηε ήζειε ζπδεηεζεί, θαηέγξαθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ηκήκαηνο, ζηελ δηάξθεηα 
ηεο εβδνκάδαο. Πξνήδξεπε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο. Ξεθηλνχζακε κε ηνλ απνινγηζκφ ηεο δξάζεο καο, ηελ 

εβδνκάδα πνπ κφιηο είρε δηαξξεχζεη. Ζ παξέκβαζε ηνπ δάζθαινπ ήηαλ, απιψο, ζην λα ηεξείηαη ην Καηαζηαηηθφ. Με ην 
πέξαο ηνπ απνινγηζκνχ, έκπαηλε ζε ςεθνθνξία ην ίδην ην Καηαζηαηηθφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί, γηα  ηελ επφκελε 
εβδνκάδα, αθφκε θαη λα θαηαξγεζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί. πλερίδακε κε ηελ δηαηήξεζε ή φρη ηνπ ζπλεδξηαθνχ καο 
ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε (ζηελ πνιπεηή δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ, θαηαξγήζεθε ειάρηζηεο θνξέο θαη επαλήιζε, απφ ηα ίδηα 
ηα παηδηά) ζπλέρηζήο ηνπ, θαζνξίδακε, θαηφπηλ ζπδήηεζεο θαη εγθξηηηθήο ςεθνθνξίαο, ηα επφκελα βήκαηά καο, γηα ηελ 
επφκελε εβδνκάδα. Σίπνηα δελ ζα ζπλέβαηλε ηελ επφκελε, απηή, εβδνκάδα, αλ δελ ην απνθάζηδαλ, έηζη λα γίλεη, απφ ηα ίδηα 
ηα παηδηά. Ζ πιεηνςεθία ζα έπξεπε λα είλαη απμεκέλε, κε ηελ φπνηα κεηνςεθία λα έρεη, φρη, απιά, ηνλ πξνζήθνληα ζεβαζκφ 
ηεο πιεηνςεθίαο, αιιά θαη κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα λα πξνζέρνπκε θαη λα δίλνπκε αμία ζηελ φπνηα αληίξξεζή ηεο,  φληαο ε 
γλψκε, ε άπνςε θαη ε ζέιεζε, ηεο κεηνςεθίαο απφιπηα ζεβαζηή, πξνζπαζψληαο λα είκαζηε, πάληα, ζε ζπκβηβαζκφ καδί ηεο.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Θεακαηηθά (Γεκνπιάο, 2012, 2013, 2014α, β). Οη καζεηέο έκαζαλ πψο λα καζαίλνπλ, θαη ην απέδεημαλ κε ηελ κεηέπεηηα 
πξφνδφ ηνπο, βεβαηψλνληάο καο, φηη νθεηιφηαλ ζην ζχζηεκά καο. 

ΤΕΖΣΖΖ 

Με ην πέξαζκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ καζήκαηνο, απφ ηνλ δάζθαιν, ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 
καζαίλνπλ νη ίδηνη, θαη φηαλ, πηα, δελ ζα ηνλ έρνπλ, καδί ηνπο (Μπφηζαξε, 2006). ε κηα ηάμε, πνπ μεθηλά κεησπηθά, ε 

επηζπκία ησλ παηδηψλ λα έρνπλ ιφγν,  πνπ, ζην κεησπηθφ ζχζηεκα, εθ ησλ πξαγκάησλ, δελ έρνπλ, γηα φια φζα ζπκβαίλνπλ 
ζηελ ηάμε, νδεγεί ζηελ θπθιηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζξαλίσλ. Ζ έδξα έρεη θαηαξγεζεί. Ο δάζθαινο, απφ θπξίαξρνο ηεο ηάμεο, 
κεηακνξθψλεηαη ζε ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ηεο. Σν θάζε παηδί, έρνληαο πιήξε εηθφλα ηεο δξάζεο ησλ άιισλ, κπνξεί λα είλαη 
ξπζκηζηήο, κε ηελ αηνκηθή απηελέξγεηα ελ ησ φισ ηνπ καζεζηαθνχ γίγλεζζαη, ζπλεξεπλεηηθά, ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ 
αμηνιφγεζε φισλ είλαη έξγν φισλ. Σα δειηία ηεο (κπζηηθήο, ηνπο θσδηθνχο ησλ γλσξίδεη κφλνλ ν δάζθαινο) αμηνιφγεζεο 
ζπιιέγνληαη, ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο. Γηα θάζε παηδί θαη ηνλ δάζθαιν, βγαίλεη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο, απφ ην ηκήκα. 
‘ απηήλ, ν δάζθαινο έρεη, κε βνεζφ ηνπ ην θνηλσληφγξακκα ηεο ηάμεο, κφλνλ κηθξή (1-3 βαζκνχο), ηξνπνπνηεηηθή, 
παξέκβαζε. Κάζε πξψηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο, αλαθνηλψλεηαη ε επίδνζε ηνπ θάζε (πιελ, αλ δελ ήζειε) παηδηνχ. Ζ 
δηαζηαπξσηηθή απηή απηναμηνιφγεζε αθνξά ζηα πάληα, φιεο ηεο (θαζεκεξηλήο) παξνπζίαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ δαζθάινπ, 

είλαη, δειαδή, πεξηγξαθηθή, απιά, ζπκπνζνχκελε ζε έλα βαζκφ. Σν πεηζαξρηθφ κέξνο είλαη, πιένλ, ζέκα ηεο νινκέιεηαο. Γηα 
επείγνπζα ππφζεζε, ακέζσο ςεθνθνξία, θαλεξή ή κπζηηθή, ην ίδην, γηα φινπο, κε απφθαζε ακέζσο εθηειεζηή, άιισο, ζηελ 
απνινγηζηηθή θαη πξνγξακκαηηζηηθή ζπδήηεζε, ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο, νπφηε, ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηεο ηειεπηαίαο ψξαο, 
ζπλεδξηάδεη, ηαθηηθά, ε νινκέιεηα, φπνπ ζπδεηηνχληαη ηα πάληα, αθφκα θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ηάμεο, γηα ηα επφκελα 
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βήκαηά καο. Σίπνηα δελ ζα ζπκβαίλεη, ηελ επφκελε εβδνκάδα, αλ δελ ην έρνπλ απνθαζίζεη, ηα ίδηα, ηα παηδηά. Θεακαηηθά 

απνηειέζκαηα: Οη καζεηέο έκαζαλ πψο λα καζαίλνπλ, θαη ην απέδεημαλ κε ηελ κεηέπεηηα πξφνδφ ηνπο, βεβαηψλνληάο καο, φηη 
νθεηιφηαλ ζην ζχζηεκά καο. Με ην πέξαζκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ καζήκαηνο, απφ ηνλ δάζθαιν, ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, νη 
καζεηέο καζαίλνπλ λα καζαίλνπλ νη ίδηνη, θαη φηαλ, πηα, δελ ζα ηνλ έρνπλ, καδί ηνπο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ο καζεηήο καζαίλεη πνιχ θαιχηεξα, ίζσο κφλνλ ηφηε, φηαλ καζαίλεη πψο λα καζαίλεη, θαη φηαλ δελ ζα έρεη ηνλ δάζθαιν, 
δίπια ηνπ, θαη απηφ κφλνλ φηαλ δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο ηελ εκπινθή ηνπ ζην κάζεκα επηηπγράλεηαη, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ 
απηνδηαρείξηζε ηεο ηάμεο, σο φινπ, ελ ζπλεδξίσ, φπνπ φινη βιέπνπλ φινπο, κε ηελ δπλαηφηεηα, έηζη, φινη λα θξίλνπλ φινπο, 
ζε κηα δηαζηαπξσηηθή απηνβαζκνιφγεζε, ζηελ νπνία ππφθεηηαη θαη ν δάζθαινο, πάληα κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ηάμεο, 

πνπ αλαθαηαξηίδεηαη, ζπλερψο, απφ θνηλνχ. 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

Οη εθπαηδεπηηθνί αο δνθηκάζνπλ ηελ (δχζθνιε, βέβαηα, γη‘ απηνχο) κέζνδν, ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα 

ράζνπλ ηα παηδηά, σο καζεηέο, ηίπνηε. 

Δπραξηζηέεο 

Υνξεγνί ηεο εδψ ζπκκεηνρήο καο είλαη  νη: ηπιηαλή Θεβαίνπ, Βαζηιηθή Δμάξρνπ, Υξήζηνο Πνχξηθαο, ηακάηεο 

Ξαγξεκκελάθνο, Ησάλλεο Κσλζηαληηλίδεο, Αληψληνο Απνζηνιίδεο, Γεκήηξηνο Κηνζένγινπ, Βαζηιηθή Εεζνπνχινπ.  

Σν θχξην βάξνο ηεο εξγαζίαο έθεξαλ νη Θενδψξα Παπαδεκεηξίνπ, Δπξηπίδεο Γεκνπιάο θαη Έιιε Βέιιηνπ, κε ηερληθή 
ππνζηήξημε απφ ηνπο Γεκήηξε Ληφβα, θαη Υξήζην Πνιχδν, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, εξγσδψο, θαη ν δεχηεξνο ηεο 
παξαγξάθνπ. 

πκκεηνρή είραλ θαη νη Μαξία Γηαλλνχια, Ησάλλα Καξηάθε, Δηξήλε – Υξπζνβαιάληε Γξνζηλνχ, νθία Παπαπαξίζε, ηέιια 
Θεβαίνπ, Νεθηαξία – Φηιίηζα Αγξαθηψηε, Γεψξγηνο Εακπέηνγινπ, Γεκήηξηνο Γεκάθαο, Ησάλλεο Σξίγθαο,  Κσλζηαληίλνο 
Εακπάθαο, Μαξίηα Μπαικπνχδε, Αγνξίηζα Οηθνλφκνπ. 

Δπραξηζηίεο, ζηα πάκπνιια κέιε ηεο επξχηεξεο, «εθ ησλ πζηέξσλ», αλνηρηήο δηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο καο Δξγαζίαο 

Φπρνβηναλαιπηηθήο Έξεπλαο (Σξηαληαθχιινπ 5, 41221 – Λάξηζα, dimoulask@yahoo.gr, 2410550160, 2352043670, 
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Teaching the Holocaust in secondary Education: Theoretical framework, 

pedagogical principles, and teaching suggestions 
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Abstract  

Two of the most significant problems concerning the teaching of the Holocaust at school seem to be, on the one hand, the connection of the 

educational process and teaching with the demonstration of the traumatic experience whereas on the other, it is a potential emergence of an 

emotion of pity towards the Holocaust victims by the students. The proposed research aims to explore aspects and principles that are related 

to the teaching of the Holocaust in secondary education through the teaching of Literature. However, the research is required to contribute to 

the development of a scientific field that connects the teaching of a historical event with Literature and visual literacy. The theoretical and 

pedagogical framework of the research based on theories concerning the Memory and Trauma.  

Key words:Teaching Holocaust, Secondary education, Literature and film, Pedagogy of Trauma.  

Πεξέιεςε 

Γχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα είλαη αθελφο ε ζχλδεζε ηεο 

παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάδεημε ηνπ ηξαχκαηνο θαη αθεηέξνπ ε πξφθιεζε κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ελφο ζπλαηζζήκαηνο νίθηνπ  ησλ 

καζεηψλ γηα ην Οινθαχησκα. Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε πηπρψλ θαη παηδαγσγηθψλ αξρψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Ζ έξεπλα θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο πεδίνπ πνπ ζπλδέεη ηε δηδαζθαιία ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο κε ηε ινγνηερλία θαη ηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ. Σν ζεσξε ηηθφ 

θαη παηδαγσγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο ζπληίζεηαη απφ έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηε Μλήκε θαη ην Σξαχκα.  

ΛΫμεηο – θιεηδηΪ:Γηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο, Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Λνγνηερλία θαη θηλεκαηνγξάθνο, Παηδαγσγηθή ηνπ 

ηξαχκαηνο. 

Δηζαγσγά 

H παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ πνπ είλαη αλαγθαίν λα δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία 
ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ζ θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζηε ζχλδεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο κε ηνλ 
νπηηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηε ινγνηερλία. Σα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηε ινγνηερλία (Απνζηνιίδνπ, Κνπληνπξά, 
Πξνθνπίνπ θαη Υνληνιίδνπ 2011α, 2011β) κε ηελ επειημία πνπ ηα δηαθξίλεη απνηεινχλ πξνλνκηαθφ πεδίν γηα ηε δηδαζθαιία 
δηαθνξεηηθψλ γξαπηψλ θαη νπηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ αθνξνχλ ζην Οινθαχησκα θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα 
αιιειεπηδξάζνπλ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σν Οινθαχησκα κε έκθαζε ζην Σξαχκα θαηαηείλεη ηφζν ζε κηα 
νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο φζν θαη ζηε ζχλδεζε ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο κε ην πνιηηηζκηθφ παξφλ ησλ 
καζεηψλ. Ζ ζπλδηδαζθαιία γξαπηψλ θαη νπηηθψλ θεηκέλσλ δεκηνπξγεί έλα πεξηζζφηεξν ζπκπαγέο παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ 
εληζρχεη ηελ πνιπθσλία θαη ηνλ πινπξαιηζκφ θαη θαηαηείλεη ζε κηα «παηδαγσγηθή ηνπ ηξαχκαηνο» κέζα απφ ηνλ θαηάιιειν 

δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ςεθηαθψλ ζελαξίσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο, απφθηεζε αλακελφκελσλ 
δεμηνηήησλ απφ πιεπξάο καζεηψλ θαη πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.  

 

 

                                                             
47Ζ παξνχζα έξεπλα εθπνλείηαη ζην πιαίζην κεηαδηδαθηνξηθήο ππνηξνθίαο απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.). Ζ Μεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα 

πινπνηήζεθε κε ππνηξνθία ηνπ ΗΚΤ ε νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Πξάμε «Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ / Δξεπλεηξηψλ» απφ ηνπο πφξνπο ηνπ 

ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» κε άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 6,8,9, θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνηηθφ Σακείν – ΔΚΣ θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην». 
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Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ πιαέζην 

Γχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα είλαη αθελφο 
ε ζχλδεζε ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάδεημε ηνπ ηξαχκαηνο θαη αθεηέξνπ κηα ελδερφκελε πξφθιεζε ελφο 
ζπλαηζζήκαηνο νίθηνπ ησλ καζεηψλ γηα ηα ζχκαηα ηνπ Οινθαπηψκαηνο (Holocaust Pity) (Eaglestone and Langford, 2008). 
Ζ Cathy Caruth, δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ηξαχκα, ηελ αθήγεζε θαη ηελ Ηζηνξία ζην βηβιίν ηεο κε ηίηιν 

Unclaimed Experience. Trauma, Narrative and History, ηεθκεξηψλεη ηε δηθπή ππφζηαζε ηνπ ηξαχκαηνο, ηελ ππφζηαζε 
δειαδή αθελφο ηεο πξφθιεζεο θαη αθεηέξνπ ηεο επαλάιεςήο ηνπ. ,ηη κάιηζηα αλαδχεηαη ζηηο αθεγήζεηο ηνπ ηξαχκαηνο 
δελ αθνξά κφλν ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο βίαηνπ γεγνλφηνο, αιιά ηαπηφρξνλα επηθεληξψλεηαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο κε 
θαηαλφεζήο ηνπ, αθνχ απηφ θπξίσο ην νπνίν ζηνηρεηψλεη ην ζχκα, δελ είλαη κφλν ην ίδην ην γεγνλφο φζν ε κε γλσζηνπνίεζή 
ηνπ. Σα ινγνηερληθά αιιά αθφκε θαη ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα ζε έλα πξψην επίπεδν αθεγνχληαη ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ησλ 
πξσηαγσληζηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπο, είλαη δειαδή θείκελα πνπ αθνξνχλ ην ηξαχκα. Οη ελ ιφγσ αθεγήζεηο, σζηφζν, 
ζπληζηνχλ νη ίδηεο έλα είδνο ηξαχκαηνο ζηνλ βαζκφ πνπ απεηθνλίδνπλ πξάμεηο βίαο ελαληίνλ ησλ πξσηαγσληζηψλ θαη ελίνηε 
απνηπγράλνπλ λα αθεγεζνχλ επαξθψο ηελ ηξαπκαηηθή ηνπο ηζηνξία. Έθθαλζε ηνπ ηξαχκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε 

αδπλακία επαξθνχο αληαπφθξηζεο ησλ «άιισλ» ζην ηξαχκα θαη ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ, ζπλζήθε πνπ εγθαηληάδεη κηα εζηθή 
ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ ηξαχκαηνο είλαη θαη ε έλλνηα ηεο 
κεηακλήκεο ζηνλ βαζκφ πνπ πνιινί αθξναηέο ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ θαη λα αλαδηακνξθψζνπλ 
ηελ ηαπηφηεηά ηνπο απφ γεγνλφηα πνπ νη ίδηνη δελ βίσζαλ (Brison 1999; Kacandes, 1999; Langford, 2008; Caruth, 1996; 
Kidd, 2005; Whitehead, 2008).  

Ζ JanetAlsup δηεξσηάηαη αλ θαη ζε πνηνλ βαζκφ ην ηξαχκα απνηειεί απνηειεζκαηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο αιιά 
θπξίσο πψο είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία «θξίζεσλ» κέζα ζηελ ηάμε, θαηαζηάζεσλ δειαδή πνπ ζα επηθέξνπλ κελ ηα επηζπκεηά 
παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα ― εκβξηζείο δειαδή ζθέςεηο θαη βαζηά ζπλαηζζήκαηα ― ρσξίο βεβαίσο απφ ηελ άιιε λα 

απνζπληνλίζνπλ ηνπο καζεηέο. Ζ Alsup θαηαιήγεη φηη ε απνθπγή νπνηαζδήπνηε «ινγνθξηζίαο» απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
δηδάζθνληα ζηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην Οινθαχησκα ― απφςεηο νη νπνίεο ζα είλαη αληίζεηεο 
κε ηελ ηδενινγία ηνπ δηδάζθνληα θαη ηνπ καζήκαηνο ― κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο θξίζεο ηαπηφηεηαο αιιά θαη 
θξίζεο κε εζηθφ θαη παηδαγσγηθφ πξφζεκν, σζηφζν φκσο ζπλζήθεο επνηθνδνκεηηθέο γηα ηελ ηάμε θαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 
ηξαχκαηνο ζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο (Alsup, 
2003). Μάιηζηα λεφηεξεο έξεπλεο ηνπ Kenneth Kidd θαη ηεο Doris Wolf θαηαιήγνπλ πσο ε δηδαζθαιία θεηκέλσλ πνπ 
αθεγνχληαη θξηθαιεφηεηεο θαη θαη‘ επέθηαζε ζπληείλνπλ ζηελ εδξαίσζε κηαο παηδαγσγηθήο ηνπ ηξαχκαηνο κνηάδεη ηθαλή 
θαη αλαγθαία ζπλζήθε θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο (Kidd, 2005; Wolf, 2014). Σνχην ζπκβαίλεη γηαηί ηα 

θείκελα – γξαπηά ή νπηηθά – πνπ αλαπαξηζηνχλ ην Οινθαχησκα ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε πξνυπάξρνληα ελλνηνινγηθά 
πιαίζηα ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ παξφκνηα ζέηνπλ ππφ αίξεζε θαη ηηο παξαδνρέο καο αλαθνξηθά 
κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δνκείηαη θαη κεηαβηβάδεηαη ε γλψζε καο, νδεγψληαο καο λα αλαζηνραζηνχκε θαη λα 
επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ επίδξαζή ηνπο ηφζν σο πξνο ηελ εζηθή φζν θαη σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμία. Δηδηθφηεξα, 
ηα νπηηθά θείκελα, έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα αλαπαξηζηνχλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθά θαη απηά απ‘ φ,ηη ηα 
γξαπηά θείκελα θαη αλ κάιηζηα ζπλππνινγίζεη θαλείο φηη νη έθεβνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ θνηλσλία ηεο εηθφλαο θαη 
θαηά ζπλέπεηα εκθαλίδνληαη δεθηηθνί ζηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ, ηφηε νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κε ζέκα ην Οινθαχησκα 
απνηεινχλ πξνλνκηαθφ πιηθφ γηα δηδαζθαιία (Saxton, 2008).  

ΑπνηειΫζκαηα: παηδαγσγηθΪ θξηηάξηα θαη αξρΫο γηα ηε δηδαζθαιέα ηνπ Οινθαπηψκαηνο 

ρεδηάδνληαο έλα πξφγξακκα θαη έλα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εθηελέο δηδαθηηθφ ζελάξην γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 
ζε φ,ηη αθνξά ην Οινθαχησκα έξρεηαη θαλείο αληηκέησπνο κε κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα: α) Πνηα κπνξεί λα είλαη ε ινγηθή 
θαη πνηα ε αηηηνινγία γηα ηελ έληαμε ηνπ Οινθαπηψκαηνο σο αληηθεηκέλνπ κάζεζεο ζε έλα Πξφγξακκα πνπδψλ; β) Πνηεο 

πηπρέο ηνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ; γ) ε πνηνπο πξέπεη λα δηδαρζεί; δ) Πψο νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ ζα δηδαρζνχλ 
επαξθέζηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; Κάπνηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ αλαδχνληαη αλαθνξηθά κε ην Οινθαχησκα θαη ηε 
δηδαζθαιία ηνπ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ αξρηθά ζε δχν θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο: α) ζε απηήλ πνπ δηεξεπλά απαληήζεηο 
αλαθνξηθά κε ην πψο ζπλέβε έλα ηέηνην γεγνλφο θαη β) ζε απηήλ πνπ επηρεηξεί ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ 
Οινθαπηψκαηνο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. ε κηα απφπεηξα νξηνζέηεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 
αμφλσλ πξνβάιινπλ κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα: α) Δίλαη ην Οινθαχησκα έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 
κνλαδηθφηεηα; β) Αλ λαη, πνχ εξείδεηαη θαη πψο αηηηνινγείηαη ε κνλαδηθφηεηά ηνπ; γ) Απνηειεί ην Οινθαχησκα έλα γεγνλφο 
αθαηαλφεην γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ θαη ησλ καζεηψλ θαη πνηα είλαη ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί ππέξ κηαο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο απάληεζεο αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ εξψηεκα; (Gregory, 2000a; Eaglestone and 
Langford, 2008). 

Ο ηζρπξηζκφο πεξί ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ Οινθαπηψκαηνο σο ηζηνξηθνχ ζπκβάληνο κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί, αλ 
επηθαιεζηνχκε ην επηρείξεκα πσο πνηέ πξσηχηεξα δελ είρε ζπκβεί θάηη παξφκνην ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο θαη κε απηέο ηηο 
κεζφδνπο. ,ηη φκσο ζπλέβε γηα πξψηε θνξά ζην παξειζφλ δελ ζεκαίλεη πσο είλαη αδχλαην λα επαλεκθαληζηεί ζε άιια 
ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα θαη ζην κέιινλ. Έηζη, ε έλλνηα ηεο κνλαδηθφηεηαο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί θαη λα ζπλδεζεί κε ην 
παξφλ θαη θπξίσο κε ην κέιινλ σο κηα θξαπγή αγσλίαο αλαθνξηθά κε ηε κε επαλάιεςε θαηλνκέλσλ κε αλάινγα ηδενινγηθά, 
πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηζνδχλακα αιιά θαη θφζηε ζε αλζξψπηλεο δσέο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Σνχην ζεκαίλεη πσο ε 
δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζην ζρνιείν αλαδεηά λα ζεκειηψζεη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ακβιχλνπλ θαη ζα θαηαζηήζνπλ 

αδχλαηε κηα επαλάιεςε αλάινγσλ ηξαγσδηψλ. Έηζη, ε έκθαζε θαηά ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε είλαη επθηαίν λα επηθεληξσζεί 
ζε αλαθνξέο πνπ λα ππνγξακκίδνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα ηε 
δηάθξηζε αλάκεζα ζε θάηη πνπ ήηαλ κνλαδηθφ σο πξνο ην παξειζφλ αιιά είλαη σζηφζν δπλαηφ λα απνιέζεη ηε κνλαδηθφηεηά 
ηνπ αλ ηνπνζεηεζεί ζε έλαλ άμνλα δηαρξνληθφ, ζε έλα επίπεδν δειαδή πνπ ην ζπλαξηά κε ην παξφλ θαη θπξίσο κε ην κέιινλ. 
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Ο ελ ιφγσ ζπζρεηηζκφο γεθπξψλεη ην παξειζφλ κε ην παξφλ θαη επηθαηξνπνηεί ηε ζεκαζία ηνπ Οινθαπηψκαηνο γηα ηνπο 

εθήβνπο καζεηέο (Gregory, 2000a; Haydn, 2000).  

ε φ,ηη αθνξά ηελ έλλνηα ηεο κε θαηαλφεζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ε δεκφζηα ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ζέζεηο, νη 
νπνίεο ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπο ζρεκαηίδνπλ κηα επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο απνδνρήο θαη αληηκεηψπηζεο 
ηνπ Οινθαπηψκαηνο ρσξίο πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο θαηαλφεζήο ηνπ. Δίλαη εζθαικέλε παηδαγσγηθά θαη θαη‘ επέθηαζε 
δηδαθηηθά κηαλ αληίιεςε πνπ θέξλεη ηνπο καζεηέο αληηκέησπνπο κε κηα, αλακθίβνια, ηζηνξηθή πνιππινθφηεηα, ηελ νπνία 
apriori θαη εμ νξηζκνχ δελ ζα ηελ θαηαλνήζνπλ. Ζ πξνθαζνξηζκέλε αθαηαιεςία δελ δεκηνπξγεί αιιά δηαξξεγλχεη ηηο 
γέθπξεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ κε έλα νκνινγνπκέλσο πνιχπηπρν ηζηνξηθφ ζπκβάλ θαη ε επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο, 
ελφο ζελαξίνπ ή κηαο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην Οινθαχησκα εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηαζε «αλάγλσζεο» θαη 

«πξφζιεςεο» ηνπ Οινθαπηψκαηνο σο αθαηαλφεηνπ (Gregory, 2000a).  

Μηα ηξίηε παηδαγσγηθή αξρή ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο αθνξά ζηελ θαιή γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ 
πιαηζίνπ, ε νπνία επαθίεηαη ζηελ αθήγεζε φισλ ησλ πηπρψλ, ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπκβάλησλ πνπ νδήγεζαλ ζηα 
ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη ζαλάηνπ. Δίλαη δχζθνιν γηα ην νπνηνδήπνηε ελήιηθν άηνκν ― πνιιψ κάιινλ γηα έλαλ έθεβν 
καζεηή ― λα αληηιεθζεί θαη λα εμεγήζεη κε ινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνλ παξαινγηζκφ ηνπ ζηξαηνπεδηθνχ θφζκνπ, εάλ 
πξσηίζησο δελ ελεκεξσζεί θαη δελ έξζεη ζε επαθή κέζσ ηεο αηνκηθήο αλάγλσζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε γηα ηα 
πξνεγνχκελα ζηάδηα πνπ σο θαηάιεμή ηνπο είραλ ηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ θαη ηα θξεκαηφξηα, φπσο επί παξαδείγκαηη γηα ηνλ 
καθξαίσλν αληηζεκηηηζκφ, ηε ζεσξία ηεο «επγνληθήο» φπσο ηελ εηζεγήζεθαλ νη Ναδί, ηε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ, 
νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ Δβξαίσλ, ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηνπο κε ην θίηξηλν αζηέξη, ηνλ εγθιεηζκφ ζηα 

γθέην, ηνλ εθηνπηζκφ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Πέξα απφ φζα αθνξνχλ ηα ίδηα ηα ζχκαηα, κηα επηζπκεηή 
πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο κέζα ζηελ ηάμε ζηεξίδεηαη θαη ζηελ αλάδεημε θαη απάληεζε εξσηεκάησλ 
πνπ αθνξνχλ ηνπο ζχηεο θαη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία έδξαζαλ, φπσο επί παξαδείγκαηη: Ήηαλ κφλν ε ηεηακέλε θαη νμεία 
ξεηνξηθή ηνπ κίζνπο πνπ εηζήγαγαλ νη ηζχλνληεο ηνπ εζληθνζνζηαιηζκνχ, ε νπνία νδήγεζε ηνπο Δβξαίνπο θαη άιινπο 
κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ; Ζ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία θεηκέλσλ, είηε 
γισζζηθψλ είηε νπηηθψλ, καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε κηα πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ νπνία απινί θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, 
πνιινί εμ απηψλ κνξθσκέλνη, ρεηξαγσγήζεθαλ εχθνια θαη αζπάζηεθαλ ηελ ηδενινγία πεξί «άξηαο θπιήο», θαιιηεξγψληαο 
κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκπεξηθνξέο κίζνπο απέλαληη ζηνπο ζπληνπίηεο Δβξαίνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο, επνκέλσο, θαιείηαη λα δψζεη 

απαληήζεηο κέζσ ηεο αθήγεζεο ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζχηε: Τπήξραλ δηαθνξεηηθέο θσλέο ζηε γεξκαληθή 
θνηλσλία πέξα απφ ηελ θπξίαξρε θσλή ησλ εζληθνζνζηαιηζηψλ θαη πνηα ήηαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη νη 
ζπλζήθεο απηήο ηεο θνηλσλίαο πνπ κεηέηξεςε ην κίζνο ζε θαζεκεξηλή θνηλσληθή πξαθηηθή; (Gregory, 2000b; Wolf, 2014, 
Κφθθηλνο, 2015).  

πσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ, εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε κηα γιψζζα ― ζα κπνξνχζε λα 
ραξαθηεξηζηεί αθφκε θαη νξνινγία ― πνπ αθνξά ζην Οινθαχησκα, ρσξίο ηελ επεμήγεζε ηεο νπνίαο νη καζεηέο είλαη 
αλέθηθην λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θείκελα ― γξαπηά θαη νπηηθά ― πνπ ζα θαηαζηήζνπλ γφληκε ηε δηδαζθαιία ηνπ 
Οινθαπηψκαηνο. Πεξλνχκε επνκέλσο ζε κηα ηέηαξηε θαζνξηζηηθή παηδαγσγηθή αξρή αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηε δχλακε ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Ζ λαδηζηηθή γξαθεηνθξαηία θαη ε 
κπζηηθνπάζεηα ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε εθαξκνγή ηεο «ηειηθήο ιχζεο» νθείιεη ηε δπλακηθή ηεο ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο 
ηφζν απφ ηνπο ηζχλνληεο πνπ νξηνζέηεζαλ ηελ ηδενινγία ηνπ κίζνπο φζν θαη απφ ηνπο γξαθεηνθξάηεο πνπ αλέιαβαλ λα ηελ 
πξαγκαηψζνπλ θαη νη νπνίνη κέζα απφ ηε ζρεδφλ θσδηθνπνηεκέλε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θξαηνχζαλ ζε απφζηαζε 
ηνλ ζχηε απφ ην ζχκα ηνπ. Ζ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηε γιψζζα ησλ ζπηψλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ην 
Οινθαχησκα θαη ηελ ηξαγσδία ησλ ζπκάησλ επαξθέζηεξα, δεδνκέλνπ φηη κηα κνλφπιεπξε επαθή ηνπο κε ηνλ θφζκν ησλ 
ζπκάησλ ελδέρεηαη λα ζπλεπηθέξεη ηελ αλάδπζε ηνπ νίθηνπ γηα ηα ζχκαηα, ζπλζήθε πνπ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 
αλαζηαιηηθά θαη λα δπζρεξάλεη ηνπο κεραληζκνχο πξφζιεςεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο (McGuinn, 2000; 

Eaglestone and Langford, 2008; Wolf, 2014).  

Έλλνηεο πνπ ζπλπθαίλνληαη άξξεθηα κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο, πξνζδηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα κία πέκπηε 
παηδαγσγηθή αξρή, είλαη απηέο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ. χκθσλα κε ηνλ WalterLippmann, 
αληηιακβαλφκαζηε φ,ηη ν πνιηηηζκφο, ηνπ νπνίνπ απνηεινχκε αλαπφζπαζην κέξνο, καο έρεη θιεξνδνηήζεη. Οη ππνζέζεηο 
θαηά ζπλέπεηα πνπ ζρεκαηίδνπκε γηα πξφζσπα θαη πξάγκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αληαλάθιαζε εδξαησκέλσλ αληηιήςεσλ 
ηεο θνπιηνχξαο καο, νη νπνίεο επελδπκέλεο κε πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο πξνβάιινληαη σο ζέζθαηα θαη 
αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο. Ο βαζκφο δέ επηθξάηεζεο, αλαθχθισζεο θαη δηαηψληζήο ηνπο σο ηέηνησλ εμαξηάηαη αθελφο απφ ηε 
δχλακε θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεραληζκψλ θαη ηαπηφρξνλα επαθίεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην 
εθάζηνηε ππνθείκελν δηαρεηξίδεηαη ηε γιψζζα, ηηο γλψζεηο θαη ηνπο κχζνπο. Ζ θπξηαξρία ησλ ζηεξενηχπσλ βξίζθεηαη ζε 

άκεζε ζπλάθεηα κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθάζηνηε ζχηεο, ν νπνίνο επηρεηξεί ηε ζπκαηνπνίεζε ελφο 
κεκνλσκέλνπ αηφκνπ, κηαο θνηλσληθήο, θπιεηηθήο ή εζληθήο νκάδαο. Ζ αλάδεημε ηφζν ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ 
πξνθαηαιήςεσλ φζν θαη ησλ κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη αλαθχθισζήο ηνπο κπνξεί λα πξαγκαησζεί θαηά ηε δηδαζθαιία 
ηφζν κέζα απφ ηελ επαξθή γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη κέζα απφ ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηε γιψζζα ησλ 
ζπηψλ (Haydn, 2000; McGuinn, 2000; Ακπαηδνπνχινπ, 1998; Κφθθηλνο, 2015).  

Έλλνηα πνπ βξίζθεηαη ζε ζρέζε εμάξηεζεο κε ην Οινθαχησκα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ είλαη ε έλλνηα ηεο αλεθηηθφηεηαο. Σν 
Οινθαχησκα σο ζεκαηηθή δχλαηαη αξθεηέο θνξέο λα ππξνδνηήζεη ακθηζβεηήζεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο έθθξαζεο 
έληνλα αληηθξνπφκελσλ ζέζεσλ θαη απφςεσλ. Ζ ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα ηελ έθθξαζε 

ακθηζβεηήζεσλ θαη ηελ αληηπαξάζεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ νξζφηεηα ή κε ζέζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ 
ζρεηηθά κε ην Οινθαχησκα απνηειεί κηα αθφκε παηδαγσγηθή αξρή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ. Δθζέηνληαο ηνπο καζεηέο ζε 
δηάινγν γηα δεηήκαηα ― φπσο ην Οινθαχησκα― ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ πξφζιεςή ηνπο 
αιιά θαη απφ ηα νπνία δχλαηαη λα αλαδπζνχλ ιφγσ ηεο πνιππξηζκαηηθφηεηάο ηνπο εξσηήκαηα ― φρη πνιιέο θνξέο εχθνια 
σο πξνο ηελ απάληεζή ηνπο ― θαη δηρνγλσκίεο, ζπλεπηθέξνληαο αθφκε θαη ιεθηηθέο ζπγθξνχζεηο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
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ππνβάιινπκε ηνπο καζεηέο ζε κία άζθεζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ εηεξφηεηα. Ζ έλλνηα ηεο 

αλεθηηθφηεηαο θαη ε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο δηέπνληαη απφ κηα ζρέζε ακθίζεκε. Ζ 
ελ ιφγσ ακθηζεκία απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ίδηαο ηεο αλεθηηθφηεηαο σο έλλνηαο ζηνλ βαζκφ πνπ θαηαιακβάλεη 
κία ζέζε αλάκεζα ζηε κε αλνρή απφ ηε κηα θαη ηελ αδηαθνξία απφ ηελ άιιε. κσο ε αλνρή εξείδεηαη θαη δχλαηαη λα βξεη 
πξφζθνξν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζεί κφλν κέζα ζην πιαίζην ηεο εζηθήο δηαθσλίαο θαη κε αλνρήο δεδνκέλνπ πσο κφλν κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη λα ηελ αζθήζνπκε σο θνηλσληθή πξαθηηθή 
αλαθνξηθά κε θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο, εζληθέο θαη θπιεηηθέο νκάδεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ 
ηνπο εαπηνχο καο. ηε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο επνκέλσο ελαπφθεηηαη ε άζθεζε ζηελ εηεξφηεηα θαη ν νιηζηηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ «Δαπηνχ» κέζσ ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ «Άιινπ» (Gregory, 2000b; Felman, 1992). 

πδάηεζε ― πκπεξΪζκαηα: δηδαθηηθΫο πξνηΪζεηο γηα ηε δηδαζθαιέα ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζην 

κΪζεκα ηεο ινγνηερλέαο  

Οη πξναλαθεξζείζεο παηδαγσγηθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο δχλαηαη λα βξνπλ εθαξκνγή 
κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζε καζήκαηα, φπσο ε Ηζηνξία, ε Γιψζζα θαη ε 
Λνγνηερλία. Δλ πξνθεηκέλσ, ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαδείμνπκε αθξνζηγψο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ 
πξνζέγγηζε θαη δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο κέζα απφ ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο θαη ην ζρεδηαζκφ ςεθηαθψλ 
ζελαξίσλ.  

Χο εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ ζελάξην νξίδεηαη κηα ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα 
γλσζηηθά αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθά εξγαιεία, θχιια εξγαζίαο θαη ζεσξίεο κάζεζεο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηελ επειημία, ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, ηε δηαδξαζηηθφηεηα, ηελ αιιειεπίδξαζε δειαδή ησλ καζεηψλ κε έλα εχξνο γλψζεσλ 
πνπ παξέρνπλ νη ππεξζχλδεζκνη, αιιά θαη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα. Σα θχξηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ ζελαξίσλ δχλαηαη λα είλαη: 
α) ην εζηηαζκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, β) νη καζεζηαθνί ζηφρνη, γ) νη αλακελφκελεο δεμηφηεηεο, δ) νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, 
ε) νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ζη) ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο ηνπ.  

Οη γεληθνί ζηφρνη πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ζελαξίσλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 
Οινθαπηψκαηνο ζηα καζήκαηα ηεο ινγνηερλίαο είλαη: 1) Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηελ αδηάξξεθηε ζρέζε αλάκεζα ζηε 
Μλήκε, ην ηξαχκα θαη ηελ Ηζηνξία. 2) Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο κέζα απφ 

ηαηλίεο ζηηο νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ ζπλνκήιηθνί ηνπο ήξσεο. 3) Να γλσξίζνπλ αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Οινθαπηψκαηνο κέζα 
απφ ηε δηδαζθαιία δηάθνξσλ ινγνηερληθψλ εηδψλ. 4) Να γλσξίζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο 
αλάκεζα ζηελ νπηηθή θαη ηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο. 5) Να αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο ελάληηα ζηα 
ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. 6) Να αλαγλσξίδνπλ ην ηξαχκα σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε ζρέζε κε ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ αλαπηχρζεθαλ, νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνθξίλνληαη 
κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ αθφινπζα: α) Ζ αλάδεημε ηνπ «ηξαχκαηνο» θαη ε επαθή ησλ καζεηψλ κε θείκελα πνπ δελ 
απνθξχπηνπλ ή ιεηαίλνπλ ηηο θξηθαιεφηεηεο ησλ εγθιεκάησλ ηνπ λαδηζκνχ ηφζν κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε φζν θαη 

κέζα απφ ηελ αλάγλσζε δεκηνπξγεί ηηο λνεηηθέο αξκφδνπζεο ππνδνρέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ γεγνλφηνο. Ζ δηδαζθαιία 
εκεξνινγίσλ θαη καξηπξηψλ ησλ ζπκάησλ αιιά θαη κπζηζηνξεκάησλ κε ήξσεο Δβξαίνπο πξσηαγσληζηέο ― παηδηά, 
εθήβνπο, ελήιηθεο ― αιιά θαη ζχηεο εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα πνηθηιία αλαγλψζεσλ θαη αλάδπζε δηαθνξεηηθψλ 
ηδεψλ. Σν κπζηζηφξεκα κε ηελ πνιπθσλία ηνπ πξνζθέξεη κηα πνιππξηζκαηηθή ζεψξεζε γηα ηνπο καζεηέο κέζσ ησλ νπνίσλ 
κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε κηα πιεζψξα ηχπσλ θαη ραξαθηήξσλ. Δπηπξνζζέησο, ην πνιπθσληθφ κπζηζηφξεκα 
δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ηδαληθψλ θαη αλζηζηάκελσλ αλαγλψζεσλ απφ πιεπξάο καζεηψλ αιιά θαη δπλαηφηεηεο γλσξηκίαο φισλ 
ησλ νπηηθψλ γσληψλ θαη θσλψλ ηεο αθήγεζεο, δειαδή, ηνπ ζχκαηνο, ηνπ παξαηεξεηή, ηνπ ζχηε (Bakhtin, 1981; Caruth, 
1996; Kidd, 2005; Wolf, 2014).  

β) Ζ ρξήζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ε ρξήζε δειαδή ηεο «εηθφλαο», κέζν κε ην νπνίν 
είλαη εμνηθεησκέλνη νη καζεηέο, απνηειεί πξνλνκηαθφ πεδίν δηδαζθαιίαο ελφο πεξίπινθνπ ηζηνξηθνχ ζπκβάληνο. πσο ην 
κπζηζηφξεκα σο ινγνηερληθφ είδνο, έηζη θαη ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία σο έλα άιιν είδνο «θεηκέλνπ» δηαθξίλεηαη απφ 
πνιππξηζκαηηθφηεηα θαη πνιπθσλία ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πινθή ηεο κηαο πιεζψξαο πξσηαγσληζηψλ, ζπληείλνληαο 
ζηελ άζθεζε ηεο θξηηηθήο απνηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξψσλ απφ πιεπξάο καζεηψλ (Langford, 2008; Kerner, 2011).  

γ) Ζ ρξήζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πξνλνκηαθφ πεδίν δηδαζθαιίαο ηνπ Οινθαπηψκαηνο θαη γηα ηελ 
νιφπιεπξε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηνπ κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ληνθηκαληέξ. Ζ ζπλδηδαζθαιία ηνπ ληνθηκαληέξ 
σο νπηηθνχ θεηκέλνπ πνπ εθζέηεη ηα πξαγκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα κε έλα γξαπηφ ινγνηερληθφ θείκελν, κπζηζηφξεκα ή 

δηήγεκα πνπ αλαπαξηζηά θάπνηεο θνξέο ίζσο θαη ακθηιεγφκελα ηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη γφληκν πεδίν 
άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο απφ πιεπξάο καζεηψλ ζε πνιιαπιά επίπεδα: ησλ κέζσλ θαη ησλ ηερληθψλ αλαπαξάζηαζεο, 
ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο πινθήο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, ηεο κεηνπζίσζεο ηεο ηζηνξίαο ζε 
αθεγεκαηηθή κπζνπιαζία αιιά θαη ηεο ηδενινγίαο ησλ δεκηνπξγψλ (ViceandBodger, 2008; Kerner, 2011).  

δ) Ζ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηε γιψζζα φρη κφλν ηνπ ζηξαηνπεδηθνχ θφζκνπ ― ηνχην κπνξεί λα πξαγκαησζεί ηφζν κέζα 
απφ ηα ληνθηκαληέξ, ηηο ηαηλίεο κπζνπιαζίαο πνπ κεηαθέξνπλ ζηε κεγάιε νζφλε βηνγξαθίεο, απηνβηνγξαθίεο εξψσλ, αιιά 
θαη ησλ γξαπηψλ καξηπξηψλ ησλ ζπκάησλ ― αιιά θαη κε ηε γξαθεηνθξαηηθή γιψζζα ησλ ζπηψλ, ζπκβάιιεη ζηνλ 
πινπξαιηζκφ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί απφ 
ηελ αλάγλσζε απνζπαζκάησλ ή θαη νιφθιεξσλ θεηκέλσλ καξηπξηψλ ησλ ζπηψλ. Ζ ζπλδηδαζθαιία κάιηζηα ησλ θεηκέλσλ 

ζπκάησλ θαη ζπηψλ είλαη δπλαηφ λα επηθέξεη ακεραλία θαη ζνθ ζε έλα πξψην αξρηθφ ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο. Χζηφζν, ε 
πξφθιεζε ηεο ακεραλίαο πνπ κπνξεί λα επέιζεη απφ ηελ επαθή κε ηέηνηνπ είδνπο θείκελα, είλαη παηδαγσγηθά σθέιηκε ζηνλ 
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βαζκφ πνπ θαιιηεξγεί αληηθξνπφκελεο απφςεηο θαη ηαπηφρξνλα: α) ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλεθηηθφηεηαο 

ζηελ εηεξφηεηα, β) απνκαθξχλεη ηνλ θίλδπλν ηεο εκθάληζεο ελφο ζπλαηζζήκαηνο νίθηνπ γηα ηα ζχκαηα ηνπ Οινθαπηψκαηνο, 
γ) δεκηνπξγεί κεραληζκνχο αληίζηαζεο ζηελ πξνπαγάλδα κέζα απφ ηελ άζθεζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο  
πξνπαγαλδηζηηθήο γιψζζαο, δ) ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηάιπζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ε) ζέηεη 
ηα ζεκέιηα γηα ηελ απνζφβεζε ηνπ θηλδχλνπ κηαο ελδερφκελεο εθθφιαςεο ηέηνησλ ηδεψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζε κειινληηθά ηζνδχλακα ζπκβάληα (Felman, 1992; McGuinn, 2000; Haydn 2000; Greogory, 2000b, Κφθθηλνο, 
2015).  
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Abstract 

The main purpose of this survey is to explore whether Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) constitutes a good practice in the 

teaching of Literature in Senior High School and in the cross-curricular approach of the specific subject. More specifically, the contribution 

of the digital platform web 2.0, wiki pbworks – along with the use of subsidiary software applications – is explored in the promotion of 

collaborative learning and the special skills it develops among students. The method that was used is the field experiment, working both with 

an experimental group (25 students) and with a control group (25 students). The outcome of the findings, as regards the promotion of 

collaborative learning, the formation of a more positive attitude towards collaboration proved to be successful with the use of Computer-

Supported Collaborative Learning and the application of the digital platform of collaboration web 2.0, wiki pbworks.  

Key Words: CSCL, web 2.0, wiki, ICT, Literature 

Πεξέιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ε Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελε πλεξγαηηθή Μάζεζε (Computer-Supported 

Collaborative Learning, CSCL) απνηειεί κία θαιή πξαθηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζην Λχθεην. πγθεθξηκέλα, 

δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο web 2.0, wiki pbworks, -αιιά θαη επηκέξνπο ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ- ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ θαιιηεξγεί απηή αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Ζ κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην πείξακα πεδίνπ, κε κία Οκάδα Πεηξακαηηθή κε 25 καζεηέο θαη κία Οκάδα Διέγρνπ κε 25 καζεηέο. Απφ ηα 

επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πξνέθπςε, φηη ε ρξήζε ηεο Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελεο πλεξγαηηθήο  

Μάζεζεο (CSCL) θαη ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο web 2.0, wiki pbworks, δηακφξθσζε πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

ζπλεξγαζία. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: CSCL, web 2.0,  wiki, ΣΠΔ, Λνγνηερλία 

1.Δηζαγσγά 

Ζ ρξήζε ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο κε ηελ Τπνζηήξημε Τπνινγηζηή (CSCL-ComputerSupportedCollaborativeLearning), ε 
νπνία απνηειεί εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη εληάζζεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ 
επνηθνδνκηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ (Koschmann, 1996a), ηα ηειεπηαία ρξφληα, πινπνηείηαη, θπξίσο, 

κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ web 2.0. 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα ε CSCL έρεη θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο θαη νη κέρξη ηψξα έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε 
ρξήζε ηεο κπνξεί λα επηθέξεη ηδηαηηέξσο  ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εξεπλψλ 
είλαη ε έξεπλα ησλ Fuetal. (2013) νη νπνίνη εμέηαζαλ κία πιαηθφξκα web 2.0 (wiki) σο πεξηβάιινλ ππνζηήξημεο 
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ππνζηεξηδφκελεο απφ ππνινγηζηή (CSCL) ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ε έξεπλα 
ηνπ Wang (2014), ν νπνίνο εξεχλεζε θαηά πφζν ε ζπλεξγαζία ζε έλα wiki κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε 
γισζζψλ, φζν θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηνλίδνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ηελ 
ππνζηήξημε ππνινγηζηή (CSCL) θαη ε έξεπλα ησλ Jeongetal. (2016) ε νπνία απνηειεί κεηα-αλάιπζε ησλ εξεπλψλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ CSCL ζηε STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  
εθπαίδεπζε. 
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ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί είλαη κηθξφηεξεο ζε αξηζκφ θαη 

πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο. Αθνξνχλ, θπξίσο, ζηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ κηαο πιαηθφξκαο web 2.0 (wiki) ζηε 
δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πξνζνκνίσζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ηε ρξήζε ηεο ίδηαο πιαηθφξκαο ζηελ ειεθηξνληθή 
κάζεζε, ηελ επίδξαζε ζηε κάζεζε κέζσ δχν νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπλζεηηθή εξγαζία, ηε δηαδηθηπαθή 
ζπλεξγαζία (Μεηάιαο, 2008; Υνπιηάξα θ.ά., 2011; Ρνχζζηλνο & Σδηκνγηάλλεο, 2011; Αιηαλνπνχινπ, 2011; χβαθα & 
Γθηλνχδε, 2013). Διάρηζηεο, φκσο, είλαη ζηελ Διιάδα νη έξεπλεο  πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηεο CSCL ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία κε δξαζηεξηνπνίεζε κέζα ζηελ ηάμε (Καξπζηηλάθεο, 2012; Γεσκέινπ, 2015). 

Πξνθχπηεη ινηπφλ ζρεηηθά κηθξή έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 
κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο CSCL, ελψ, εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, θηλείηαη καθξηά απφ ηα γισζζηθά καζήκαηα. Ζ παξνχζα 

έξεπλα πινπνηήζεθε κε ζηφρν λα θαιχςεη ην θελφ απηφ, θαζψο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ CSCL ζε γισζζηθφ 
κάζεκα, κέζα ζηελ ηάμε. Οη απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ κε ηελ νινθιήξσζή ηεο ζα ξίμνπλ θσο ζε κία ελαιιαθηηθή πηπρή 
ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ζηφρν λα παξαθηλεζνχλ εξεπλεηέο, ψζηε λα 
δηεξεπλήζνπλ ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηεο ζε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη λα ελεκεξσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο 
λέεο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα παξαθηλεζνχλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ. 

2.Αλαζθφπεζε ζπλαθψλ εξεπλψλ 

Ζ εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εληφπηζε 31, ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο wiki, έξεπλεο ζε φια ηα επίπεδα 
ηεο εθπαίδεπζεο. Οη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη, επνκέλσο, αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 
απφ θνηηεηέο, θαζψο απηνί ήηαλ πην πξφζθνξνη ζην λα κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ, αθνχ ε ειηθία ηνπο επέηξεπε λα 
έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηα παλεπηζηήκηα δηέζεηαλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. Γηέζεηαλ αθφκε ηελ απαξαίηεηε 
εκπεηξία θαη σξηκφηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζζνχλ. ηε ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα 
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ. 

ε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε επίδξαζε κηαο πιαηθφξκαο web 2.0 ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε ζπλεξγαζία, 
δηαπηζηψζεθε φηη ην ηκήκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε πιαηθφξκα wiki είρε ζεκαληηθά θαιχηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε ζπλεξγαζία 
απφ φ, ηη νη ζπνπδαζηέο ζην ηκήκα ζχγθξηζεο (Ricketal. 2002; Αιηαλνπνχινπ 2011; Καξπζηηλάθεο 2012; DeWeveretal., 
2015), φηη ε πιαηθφξκα wiki ελζαξξχλεη έλα πην ζπλεξγαηηθφ κάζεκα, πξνζεγγίδνληαο έλα πην επνηθνδνκηζηηθφ κνληέιν 
κάζεζεο (Μεηάιαο, 2008; Κπξηζφγινπ, 2009; Ruth&Houghton, 2009; Wang, 2014) θαη φηη παξέρεη εθπαηδεπηηθέο, 
ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ησλ καζεηψλ (Μεηάιαο, 2008; Κπξηζφγινπ, 2009; 
Ρνχζζηλνο & Σδηκνγηάλλεο, 2011; Υνπιηάξα θ.ά., 2011; Avci & Askar, 2012; Fu et al., 2013; Wang, 2014; Γνιηθίδνπ & 
Σδηκνγηάλλεο, 2014; Μάληνο, 2014; DeWeveretal., 2015; Πνδίδε θ.ά., 2015; Cho&Lim, 2017), αιιά  θαη φηη νη δηαθνξεηηθνί 

ηχπνη ζπλεξγαζίαο απαηηνχλ δηαθνξεηηθά είδε ππνζηήξημεο ηερλνινγίαο, αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ (χβαθα & 
Γθηλνχδε, 2013; Wang, 2014). Οη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ παηδαγσγηθή αμία ηεο πιαηθφξκαο wikiείλαη ζεηηθέο 
θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζ‘ απηή απμάλεηαη (Ρνχζζηλνο & Σδηκνγηάλλεο, 2011; Avci & Askar, 2012; Καξπζηηλάθεο, 2012; 
Fuetal., 2013; Wang, 2014; Cho&Lim, 2017).   

Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπλεξγαζία ζε έλα wiki κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε γισζζψλ, φζν θαη ζηελ 
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Wang, 2014; Jeongetal., 2016), ηνλίδνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε 
ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή (CSCL) (Wang, 2014) ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Elgort et al., 2008; χβαθα & 
Γθηλνχδε, 2013) θαη  ζην δηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο (Elgort et al., 2008; Hemmi, Bayne&Land, 2009; Ruth&Houghton, 2009; 
Kearetal., 2010). Σαπηφρξνλα, ε πιαηθφξκα wiki πξνθαιεί πςειφηεξε δέζκεπζε κε άιινπο ζπνπδαζηέο, γλσζηηθή εκπινθή, 

θπξίσο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηάμεο (Neumann&Hood, 2009; Καξπζηηλάθεο, 2012), ελψ ε 
πιαηθφξκα wiki ζεσξείηαη ρξήζηκε, είλαη επέιηθηε, πξνσζεί ηελ πξσηνηππία θαη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 
(χβαθα & Γθηλνχδε, 2013; Γεσκέινπ, 2015) θαη νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην πεξηερφκελν, λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε 
ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά (Μεηάιαο, 2008; Avci & Askar, 2012; χβαθα & Γθηλνχδε, 2013; Γεσκέινπ, 
2015). 

H εθαξκνγή θαη ε ρξήζε ηνπ wiki γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εμνηθείσζε εθπαηδεπηψλ θαη 
εθπαηδεπνκέλσλ κε ηελ ηερλνινγία, ην βαζκφ ζρεδίαζεο, ην κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 
θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο (Raman etal., 2005; Notari, 2006; Υνπιηάξα θ.ά., 2011).  

ε νξηζκέλεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε κηα πιαηθφξκα web 2.0, παξαηεξήζεθε φηη ππήξμε κηα 
αληίζηαζε ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηε ζπλεξγαζία ζηελ πιαηθφξκα wiki, (Γνιηθίδνπ & Σδηκνγηάλλεο, 2014) ιφγσ έιιεηςεο 
θηλήηξσλ (Ebner et. al., 2008; Cole, 2009) θαη σο απνηέιεζκα θιίκαηνο αληαγσληζκνχ θαη αλαζθάιεηαο (Guzdialetal., 2002; 
Raitman etal., 2005; Kearetal., 2010), ε νπνία πξνεξρφηαλ απφ ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πεξηβάιινληα 
ζπλεξγαζίαο (Guzdialetal., 2002; Μάληνο, 2014) θαη απφ ηελ αλάγθε γηα ηερληθέο βειηηψζεηο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
πιαηθφξκαο wiki (Raitman etal., 2005; Ebner et. al., 2008; Cole, 2009; Kearetal., 2010; Fuetal., 2013), παξφιν πνπ δελ 
παξαηεξήζεθαλ πεξηπηψζεηο πξνζπάζεηαο αιινίσζεο πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο (Raitman etal., 2005). 
Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ, πξνηίκεζε ζηε κνλαρηθή εξγαζία 

(Engstrom&Jewett, 2005; Elgortetal., 2008; Hemmietal., 2009) θαη επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε εμαίξεζε ηελ 
πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο νκάδσλ κε κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ, ζηελ νπνία παξαηεξήζεθαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε 
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο wiki (Engstrom&Jewett, 2005).  
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3. Θεσξεηηθφ πιαέζην 

Ζ πλεξγαηηθή Μάζεζε πηνζεηήζεθε απφ ηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 
λα ζηνρεχζεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο πξνζεγγίζεσλ ηεο 
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο: Ζ θνηλσληθν-επνηθνδνκηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ Piaget θαη ε 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky θαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλήο 

/δηακνηξαζκέλεο λφεζεο (Slavin, 1995; 1996). 

 Ζ κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία, ζχκθσλα κε ηνλ Slavin (1980), αθνξά ηερληθέο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο 
εξγάδνληαη θαη καζαίλνπλ, σο κέιε νκάδαο, γηα λα πεηχρνπλ έλαλ θνηλφ ζηφρν. Οη Johnson&Johnson (1975) εζηηάδνπλ ζηελ 
έλλνηα ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ σο ην θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ελψ ν Dillenbourg (1999) 
δηαθξίλεη ηε ζπλεξγαζία (collaboration) απφ ηε ζχκπξαμε (cooperation). 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε ηερλνινγία, σο δηακεζνιαβεηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο, πξέπεη λα ηδσζεί φρη απιά σο παξάγνληαο πνπ 
δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αιιά σο παξάγνληαο πνπ αλακνξθψλεη ηελ αλζξψπηλε δξάζε. Δίλαη ινηπφλ δπλαηφ ε 
δηακεζνιάβεζε ηεο ηερλνινγίαο λα κεηαζρεκαηίζεη ηε θχζε ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Ζ ηερλνινγία, θαηά ζπλέπεηα, επηδξά ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη κπνξεί λα ηελ αλαδηαξζξψζεη. Έρεη ηε δπλαηφηεηα, πέξα 
απφ ην απνηέιεζκα, λα ειέγμεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο, ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο. 
Πξαθηηθά, δειαδή, κπνξεί λα απνηππψζεη ην είδνο ηεο ζπκβνιήο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζην ηειηθφ πξντφλ θαη ζηε 
δηαδηθαζία. Δίλαη, έηζη, δπλαηή ε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε (Γηαλλνχηζνπ & Σξνχθε, 2008). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο λφεζεο θαη ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο νδεγεί ζηελ απνδνρή ηνπ θνηλσληθνχ 
ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Littleton&Light, 1999). Έηζη, αξρίδεη ε δεκηνπξγία 
ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ θαη δηακέζνπ ηνπ ππνινγηζηή, θαζψο ε γλσζηηθή ζεσξία επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε 
ζρεδηαζκνχ πεξηβαιιφλησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Brown&Campione, 1996; 

Vosniadou, 1996), θαζηζηψληαο αλαπφθεπθηε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή. Έηζη, ε 
πξψηε εκθάληζε ηνπ φξνπ ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή πξαγκαηνπνηείηαη ην 1989 ζε έλα workshop ηνπ 
ΝΑΣΟ θαη ζήκεξα, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δπλαµηθά αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο 
(Καξαζζαβίδεο & Κφκεο, 2008). 

Ο Koschmann (1996) ζεσξεί ηε πλεξγαηηθή Μάζεζε κε ηελ Τπνζηήξημε Τπνινγηζηή (CSCL- 
ComputerSupportedCollaborativeLearning) σο ην ηέηαξην ζηάδην ηεο εμέιημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ηελ 
εληάζζεη ζηηο θνηλσληθέο ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ. 

Οη Lipponen&Lallimo (2004), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ ηα θνηλά ζεκεία επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή, θαηαιήγνπλ λα ηνλίδνπλ κε έκθαζε ην ξφιν ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ηεο 
δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, κέζα ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλεξγαηηθή ηερλνινγία. Παξνπζηάδνπλ ηελ αλάγθε γηα 
ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηε κάζεζε θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ πιαηζίνπ, ζηε δηακεζνιάβεζε ησλ 
εξγαιείσλ θαη ζηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο (Καξαζζαβίδεο & Κφκεο, 2008). ‘ απηή ηελ πξνζέγγηζε ν εθπαηδεπηηθφο  
κεηαηξέπεηαη, απφ απζεληία ηεο γλψζεο, ζε ζχκβνπιν ησλ καζεηψλ ηνπ ζηελ αλαθάιπςε, θαηαζθεπή θαη δηακνηξαζκφ ηεο 
γλψζεο (Μάξαληνο, 2001). Έλα πεξηβάιινλ πνπ πινπνηεί CSCL δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο γηα αλάιεςε επζπλψλ 
κέζα ζην πιαίζην ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ κηαο νκάδαο. Απαηηεί, φκσο, κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ζηελ ηάμε, θαζψο ζηεξίδεη 
ηε γλψζε ζε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ρξεηάδεηαη κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Doyle, 1986). 
Απνηειεί δχζθνιν έξγν, θαζψο παξνπζηάδεηαη αληίδξαζε, πηζαλψο, απφ ηελ ελίζρπζε ησλ επζπλψλ κάζεζεο ζηνπο καζεηέο. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο, φηαλ δελ αλαγλσξίδνπλ κηα λέα θαηάζηαζε σο κάζεκα, ην ζεσξνχλ απνηπρία, ε νπνία απνδίδεηαη 
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (Κφιιηαο θ.ά. ζην Αβνχξεο θ.ά. επηκ., 2008).  

Ζ Τπνζηεξηδφκελε απφ Τπνινγηζηέο πλεξγαηηθή Μάζεζε απνθηά ζήκεξα λέα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα, ηα 
νπνία δηακεζνιαβνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Avourisetal., 2003), ηα νπνία είλαη 
ζηελά ζπλπθαζκέλα κε ηελ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ην web 2.0 (Κφκεο, 2004).  

Οη ηερλνινγίεο web 2.0 επηθεληξψλνληαη ζηνπο ρξήζηεο. ηεξίδνπλ ηελ καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία, θαζψο ε πξνζέγγηζε 
ηνπ wiki είλαη πξνζέγγηζε botton-up. ηηο πιαηθφξκεο wiki νη ρξήζηεο είλαη θαη ζπγγξαθείο θαη ε γλψζε δηακνηξάδεηαη, 
δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε. Ο εθπαηδεπφκελνο απφ παζεηηθφο δέθηεο 

κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγφ δεκηνπξγφ θαη νηθνδνκεί ηε γλψζε.  

4. ηφρνη θαη εξεπλεηηθΪ εξσηάκαηα 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, είλαη λα 

δηεξεπλήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκβνιήο ηεο Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ζηε 
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην Λχθεην. 

Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο web 2.0 (wikipbworks) -αιιά 
θαη επηκέξνπο ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ- ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην 
Λχθεην ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ θαιιηεξγεί απηή αλάκεζα ζηνπο καζεηέο.  

Σα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη ζηα νπνία ζα επηρεηξήζεη λα απαληήζεη ε έξεπλα είλαη:  
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1ν: Ζ ρξήζε ελφο δηαδηθηπαθνχ, ζπλεξγαηηθνχ εξγαιείνπ, φπσο ε πιαηθφξκα wikipbworks, ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

web 2.0, ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ 
αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο σο απνηέιεζκα ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο;  

2ν: Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ 
αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο σο απνηέιεζκα ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ αμηνπνίεζαλ ζηε δηδαζθαιία 
ηνπο ηελ πιαηθφξκα wikipbworks,  ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ε δηδαζθαιία δελ ππνζηεξίρζεθε απφ ην ελ ιφγσ 
εξγαιείν;   

5. ΜΫζνδνο 

Πξφθεηηαη γηα έξεπλα κε πείξακα πεδίνπ (fieldexperiment), κε κία Οκάδα Πεηξακαηηθή (experimentalgroup) θαη κία Οκάδα 
Διέγρνπ (controlgroup). H πεηξακαηηθή νκάδα δηδάζθεηαη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη θάζε νκάδα καζεηψλ 
δηαζέηεη έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν (ζηαζκφο εξγαζίαο), ελψ ε νκάδα ειέγρνπ δηδάζθεηαη κε 
ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ρσξίο ηελ παξνπζία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 10 
Οθησβξίνπ 2016 έσο ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη είρε δηάξθεηα δεθαηξείο δηδαθηηθέο ψξεο.  

Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε γηα ην πείξακα απνηειείηαη απφ πελήληα (50) καζεηέο ηεο Β  ́ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ηεο Αηηηθήο. 
Απνηεινχλ ηα δχν απφ ηα έμη ηκήκαηα Γεληθήο Παηδείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Λπθείνπ. Δπηιέγνληαη κε απηή ηελ θαηαλνκή, 
θαζψο ε Λνγνηερλία, πνπ νξίδεηαη σο πεδίν έξεπλαο, είλαη κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο.  πγθεθξηκέλα, νη είθνζη πέληε 
καζεηέο (25) ηεο Β1 ηάμεο απνηεινχλ ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα (experimentalgroup). Οη είθνζη πέληε (25) καζεηέο ηεο Β2 
ηάμεο απνηεινχλ ηελ Οκάδα Διέγρνπ (controlgroup). ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππάξρνπλ 8 αγφξηα θαη 17 θνξίηζηα (πνζνζηφ 
32% θαη 68% αληίζηνηρα). ηελ νκάδα ειέγρνπ ππάξρνπλ επίζεο 8 αγφξηα θαη 17 θνξίηζηα (πνζνζηφ 32% θαη 68% 
αληίζηνηρα). Οη νκάδεο, επνκέλσο, είλαη ηζνδχλακεο κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην θχιν, αιιά θαη ζηηο δχν ππεξηεξεί ε παξνπζία 
ησλ θνξηηζηψλ. Ζ ειηθία ησλ καζεηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 16-17 ρξφλσλ, θαζψο είλαη καζεηέο ηεο Β  ́ιπθείνπ.    

Οη δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ), αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπο, είλαη αξρηθά ηζνδχλακεο κεηαμχ 
ηνπο. Γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απηή ειήθζε ππφςε ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 
αιιά θαη ε γεληθή ηνπο επίδνζε, θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 
βαζκνί ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο σο θξηηήξην εθηίκεζεο ηεο αξρηθήο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, επεηδή ε έξεπλα 
μεθίλεζε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη, επνκέλσο, δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα ππάξρνπλ λεφηεξα ζηνηρεία 
γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο.  

Χο θχξην ηερλνινγηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη ε πιαηθφξκα web 2.0, wikipbworks, θαη επηκέξνπο ηερλνινγηθά εξγαιεία 
(επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο βίληεν, δηαδίθηπν, ινγηζκηθφ πεξηήγεζεο). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 
είλαη ηα εμήο:  

α. Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηνπο καζεηέο ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο πξηλ θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο. 

β. Ρνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηνπο 
καζεηέο ησλ δχν νκάδσλ κε ζηφρν ηε αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο. 

γ. Φχιια δξαζηεξηνηήησλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ.  

δ. Παξαηεξήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ/εξεπλεηή, ηηο νπνίεο θαηαγξάθεη θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.  

ηελ έξεπλα απηή, ε Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελε πλεξγαηηθή Μάζεζε (CSCL) δνθηκάδεηαη ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 
ηνπ καζήκαηνο ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην  Γεληθφ Λχθεην. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ 
πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, κε ηε κνξθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. Σν ζελάξην είλαη δνκεκέλν ζε ηξεηο ελφηεηεο, 
νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά θείκελα. Υξεζηκνπνηείηαη ζελάξην ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 
εθπαηδεπηηθφ κνληέιν 5Δ InstructionalModel (Bybee, 1997) θαη βαζίζηεθε ζην κνληέιν Atkin/Karplus (1962) πνπ ήηαλ 
βαζηζκέλν ζηνλ επηθνδνκεηηζκφ. θνπφο ηνπ είλαη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα εκπινπηίζνπλ ηνλ αξρηθφ ηνπο 
ζπιινγηζκφ κε λέα ζηνηρεία θαη ηειηθά λα αιιάμνπλ φπνηεο ηπρφλ παξαλνήζεηο είραλ. Σν κνληέιν 5E ρσξίδεηαη ζε πέληε 
θάζεηο κάζεζεο: Δκπινθή (Engagement), Γηεξεχλεζε (Exploration), Δμήγεζε (Explanation), Δπεμεξγαζία (Elaboration), 

Αμηνιφγεζε (Evaluation). 

6. ΑπνηειΫζκαηα 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1 

ηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο (πξηλ θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο 
εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο) 

πκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο κία ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο θαη κεηά 
ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζπκπιεξψζεθε, εθ λένπ, ε ίδηα ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ψζηε κέζα 
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απφ ηε ζχγθξηζή ηνπο λα θαηαδεηρζνχλ φπνηεο ηπρφλ αιιαγέο ζεκεηψζεθαλ ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, πξνθχπηεη φηη, κε αλψηαην βαζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο 
ηνπο 60 βαζκνχο (12 πξνηάζεηο κε αλψηαην βαζκφ 5 γηα θάζε κία), νη καζεηέο ζπγθεληξψλνπλ απφ 34 (1 καζεηήο) έσο 60 (1 
καζεηήο) βαζκνχο. Ζ πιενλφηεηα ησλ καζεηψλ (15 καζεηέο) ζπγθεληξψλεη απφ 46 έσο 52 βαζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε 
αλψηαηε βαζκνινγία ηνπο 125 βαζκνχο (25 καζεηέο *5 βαζκνχο ε θάζε πξφηαζε ηεο ξνπκπξίθαο) ε πξνηίκεζε ζηε 
ζπλεξγαζία ζπγθεληξψλεη 77 βαζκνχο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 89 βαζκνχο, ε απηνπεπνίζεζε ζηε ζπλεξγαζία 105 βαζκνχο, 
ε επηθνηλσλία ζηελ νκαδηθή εξγαζία 91 βαζκνχο, ε ζπλεηζθνξά ηδεψλ ζηελ νκάδα 109 βαζκνχο, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ 

δηαιφγνπ 111 βαζκνχο, ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα 109 βαζκνχο, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηελ νκαδηθή εξγαζία 103 βαζκνχο, ν 
βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηα άιια κέιε 103 βαζκνχο, ε παξνπζία ζηελ νκάδα θαηά ηελ εξγαζία 91 βαζκνχο, ε παξαθίλεζε 
άιισλ κειψλ 101 βαζκνχο θαη ε ζηάζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 121 βαζκνχο. 

Ζ ζπκπιήξσζε ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ηεο επηινγήο 
RecentActivity ηνπ εξγαιείνπ wikipbworks, ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θάζε κέινπο ηεο πιαηθφξκαο, αιιά 
θαη ζηελ παξαηήξεζε ηεο δξάζεο ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
ξνπκπξίθαο πνπ ζπκπιήξσζε ν εθπαηδεπηηθφο, κε αλψηαηε βαζκνινγία ηνπο 35 βαζκνχο (7 πξνηάζεηο κε αλψηαην βαζκφ 5 
γηα θάζε κία), νη καζεηέο ζπγθεληξψλνπλ απφ 17 (1 καζεηήο) έσο 35 (5 καζεηέο) βαζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε αλψηαηε 
βαζκνινγία ηνπο 125 βαζκνχο (25 καζεηέο *5 βαζκνί ε θάζε πξφηαζε ηεο ξνπκπξίθαο), ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

ζπγθεληξψλεη 95 βαζκνχο, ε ζπλεηζθνξά πιεξνθνξηψλ ζηελ νκάδα 103 βαζκνχο, ε επηηέιεζε θαζεθφλησλ 99 βαζκνχο, ε 
ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο 95 βαζκνχο, ν βαζκφο επηθνηλσλίαο κε ηελ νκάδα 103 βαζκνχο, ε ζχγθξνπζε κε ηα 
άιια κέιε ηεο νκάδαο 107 βαζκνχο θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα 105 βαζκνχο.Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ξνπκπξίθαο 
ζπλεξγαζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ παξνπζηάδνληαη αλά θξηηήξην ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1). 

Πέλαθαο 1. ΑπνηειΫζκαηα ηεο ξνπκπξέθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζέαο ηεο πεηξακαηηθάο νκΪδαο θαηΪ ηε 

δηδαθηηθά παξΫκβαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

Κξηηήξην Μέηξηα Καιή ΑΡΗΣΖ Βαζκνινγία 

1 Βαζκφο 3 Βαζκνί 5 Βαζκνί 

πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

5 5 15 95 

πλεηζθνξά πιεξνθνξηψλ ζηελ 

νκάδα 

2 7 16 103 

Δπηηέιεζε θαζεθφλησλ 

1 11 13 99 

Βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηηο εξγαζίεο 
ηεο νκάδαο 

2 11 12 95 

Βαζκφο επηθνηλσλίαο κε ηελ νκάδα 

0 11 14 103 

Βαζκφο ζχγθξνπζεο κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο 

0 9 16 107 

Βαζκφο ζπλεξγαηηθφηεηαο 

0 10 15 105 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο δηαλεκήζεθε εθ λένπ ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ε ίδηα ξνπκπξίθα 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ νπνία είραλ ζπκπιεξψζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

 Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηηο ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπλεξγαζίαο πξηλ θαη κεηά ην πείξακα πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηήζεηο, φπσο θαίλεηαη απφ ην πξφζεκν ηνπ πνζνζηνχ ζηηο 
παξελζέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε αλψηαηε βαζκνινγία ηνπο 125 βαζκνχο (25 καζεηέο *5 βαζκνί ε θάζε πξφηαζε ηεο 
ξνπκπξίθαο) ε πξνηίκεζε ζηε ζπλεξγαζία ζπγθεληξψλεη 77 βαζκνχο πξηλ θαη 101 κεηά (+19%), ε απνηειεζκαηηθφηεηα 89 

βαζκνχο πξηλ θαη 93 κεηά (+3%), ε απηνπεπνίζεζε ζηε ζπλεξγαζία 105 βαζκνχο πξηλ θαη 103 κεηά (-2%), ε επηθνηλσλία 
ζηελ νκαδηθή εξγαζία 91 βαζκνχο πξηλ θαη 103 κεηά (+9%), ε ζπλεηζθνξά ηδεψλ ζηελ νκάδα 109 βαζκνχο πξηλ θαη 117 
κεηά (+7%), ε ηήξεζε θαλφλσλ ηνπ δηαιφγνπ 111 βαζκνχο πξηλ θαη 117 κεηά (+5%), ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα 109 βαζκνχο 
πξηλ θαη 119 κεηά (+8%), ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηελ νκαδηθή εξγαζία 103 βαζκνχο πξηλ θαη 115 κεηά (+10%), ν βαζκφο 
ζπλεξγαζίαο κε ηα άιια κέιε 103 βαζκνχο πξηλ θαη 105 κεηά (+2%), ε παξνπζία ζηελ νκάδα θαηά ηελ εξγαζία 91 βαζκνχο 
πξηλ θαη 105 κεηά (+11%), ε παξαθίλεζε ησλ άιισλ κειψλ 101 βαζκνχο  πξηλ θαη 119 κεηά (+14%) θαη ε ζηάζε ζηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ 121 βαζκνχο πξηλ θαη 121 κεηά (0%).  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζηα δχν ζηάδηα, θαηά ηα νπνία 

ζπκπιήξσζαλ ηε ξνπκπξίθα πνπ αθνξά ηε ζπλεξγαζία, παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. πσο θαίλεηαη 
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ειίδα 419 απφ 864 

θαη απφ ηνλ πίλαθα, νη δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο αθνξνχλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ξνπκπξίθαο πξηλ θαη κεηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (Πίλαθαο 2). 

 

Πέλαθαο 2. πγθξηηηθά παξνπζέαζε ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ απαληάζεσλ ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθάο νκΪδαο 

ζηε ξνπκπξέθα αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζέαο 

ΔΡΧΣΖΖ 

ΜΔΣΡΗΑ ΚΑΛΖ ΑΡΗΣΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

1 ΒΑΘΜΟ 3 ΒΑΘΜΟΗ 5 ΒΑΘΜΟΗ 125 ΒΑΘΜΟΗ 

ΠΡΗΝ ΜΔΣΑ ΠΡΗΝ ΜΔΣΑ ΠΡΗΝ ΜΔΣΑ ΠΡΗΝ ΜΔΣΑ 

Πξνηίκεζε ζπλεξγαζίαο 
4 0 16 12 5 13 77 101 

16% 0 64% 48% 20% 52% 62% 81% 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 
νκαδηθή εξγαζία 1 0 16 16 8 9 89 93 

4% 0% 64% 64% 32% 36% 71% 74% 

Απηνπεπνίζεζε ζηε 
ζπλεξγαζία 2 0 6 11 17 14 105 103 

8% 0% 24% 44% 68% 56% 84% 82% 

Δπηθνηλσλία ζηελ νκαδηθή 
εξγαζία 

2 0 13 11 10 14 91 103 

8% 0% 52% 44% 40% 56% 73% 82% 

πλεηζθνξά ηδεψλ ζηελ 
νκάδα 

1 0 6 4 18 21 109 117 

4% 0% 24% 16% 72% 84% 87% 94% 

Σήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ 
δηαιφγνπ ζηελ νκάδα 0 0 7 4 18 21 111 117 

0% 0% 28% 16% 72% 84% 89% 94% 

πκκεηνρή ζηελ νκάδα κε 
απαληήζεηο / εμεγήζεηο 

0 0 8 3 17 22 109 119 

0% 0% 32% 12% 68% 88% 87% 95% 

Βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηελ 
νκαδηθή εξγαζία 0 0 11 5 14 20 103 115 

0% 0% 44% 20% 56% 80% 82% 92% 

Βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηα 
ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο 

0 0 11 10 14 15 103 105 

0% 
 0% 44% 40% 56% 60% 82% 84% 

Παξνπζία ζηελ νκάδα θαηά 
ηελ εξγαζία 3 0 11 10 11 15 91 105 

12% 0% 44% 40% 44% 60% 73% 84% 

Παξαθίλεζε άιισλ κειψλ 
0 0 12 3 13 22 101 119 

0% 0% 48% 12% 52% 88% 81% 95% 

ηάζε ζηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ 0 0 2 2 23 23 121 121 

0% 0% 8% 8% 92% 92% 97% 97% 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ 
νκάδα ειέγρνπ πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Πίλαθαο 3) πξνθχπηεη φηη, κε αλψηαηε βαζκνινγία ηνπο 125 
βαζκνχο (25 καζεηέο *5 βαζκνί ε θάζε πξφηαζε ηεο ξνπκπξίθαο), ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζπγθεληξψλεη 95 βαζκνχο 
γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 91 γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε ζπλεηζθνξά πιεξνθνξηψλ ζηελ νκάδα 103 βαζκνχο γηα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα θαη 95 γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε επηηέιεζε θαζεθφλησλ 99 βαζκνχο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 91 
γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο 95 βαζκνχο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 99 γηα ηελ νκάδα 
ειέγρνπ, ν βαζκφο επηθνηλσλίαο κε ηελ νκάδα 103 βαζκνχο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 123 γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε 
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ειίδα 420 απφ 864 

ζχγθξνπζε κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο 107 βαζκνχο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 125 γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ε 

ζπλεξγαηηθφηεηα 105 βαζκνχο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 123 γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Πέλαθαο 3. πγθξηηηθά παξνπζέαζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζέαο ησλ καζεηψλ ηεο 

πεηξακαηηθάο νκΪδαο θαη ηεο νκΪδαο ειΫγρνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΟΜΑΓΑ 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 Κξηηήξην Βαζκνινγία Βαζκνινγία 

πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

95 91 

πλεηζθνξά πιεξνθνξηψλ ζηελ νκάδα 

103 95 

Δπηηέιεζε θαζεθφλησλ 

99 91 

Βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηηο εξγαζίεο ηεο 

νκάδαο 
95 99 

Βαζκφο επηθνηλσλίαο κε ηελ νκάδα 

103 123 

Βαζκφο ζχγθξνπζεο κε ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νκάδαο 
107 125 

Βαζκφο ζπλεξγαηηθφηεηαο 
105 123 

 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ 
νκάδα ειέγρνπ πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο (Πίλαθαο 4) πξνθχπηεη φηη ε πξνηίκεζε ζηε ζπλεξγαζία 
δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά +19% γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά +2% γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά +3% γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά +6% 
γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ απηνπεπνίζεζε ζηε ζπλεξγαζία δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά -2% γηα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά -2% γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ επηθνηλσλία ζηελ νκαδηθή εξγαζία δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε 
δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά +9% γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά +3% γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ ζπλεηζθνξά ηδεψλ 
ζηελ νκάδα δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά +7% γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά +3% γηα ηελ 
νκάδα ειέγρνπ. Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ δηαιφγνπ δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά +5% γηα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά 0% γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή 
παξέκβαζε θαηά +8% γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά 0% γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηελ νκαδηθή 
εξγαζία δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά +10% γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά +5% γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηα άιια κέιε δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά +2% γηα ηελ 
πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά +10% γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ παξνπζία ζηελ νκάδα θαηά ηελ εξγαζία δηαθνξνπνηείηαη κεηά 
ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά +11% γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά 8% γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ παξαθίλεζε άιισλ 
κειψλ δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά 14% γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη θαηά 0% γηα ηελ νκάδα 
ειέγρνπ. Ζ ζηάζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηά 0% γηα ηελ πεηξακαηηθή 
νκάδα θαη θαηά 0% γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Πέλαθαο 4. πγθξηηηθά παξνπζέαζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζέαο ησλ καζεηψλ ηεο 

πεηξακαηηθάο νκΪδαο θαη ηεο νκΪδαο ειΫγρνπ απφ ηνπο καζεηΫο 

 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΟΜΑΓΑ 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ   

ΔΡΧΣΖΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

125 ΒΑΘΜΟΗ 125 ΒΑΘΜΟΗ 

ΠΡΗΝ ΜΔΣΑ ΠΡΗΝ ΜΔΣΑ 

Πξνηίκεζε ζπλεξγαζίαο 
77 101 99 101 

62% 81% 79% 81% 
Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ νκαδηθή 89 93 85 93 
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ειίδα 421 απφ 864 

εξγαζία 71% 74% 68% 74% 
Απηνπεπνίζεζε ζηε ζπλεξγαζία 105 103 105 103 

84% 82% 84% 82% 
Δπηθνηλσλία ζηελ νκαδηθή εξγαζία 91 103 99 103 

73% 82% 79% 82% 
πλεηζθνξά ηδεψλ ζηελ νκάδα 109 117 115 119 

87% 94% 92% 95% 
Απνδνρή θξηηηθήο απφ ηελ νκάδα 111 117 117 117 

89% 94% 94% 94% 
πκκεηνρή ζηελ νκάδα κε 

απαληήζεηο / εμεγήζεηο 
109 119 117 117 

87% 95% 94% 94% 
Βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηελ νκαδηθή 

εξγαζία 
103 115 99 105 

82% 92% 79% 84% 
Βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο 
103 105 55 101 

82% 84% 44% 81% 
Παξνπζία ζηελ νκάδα θαηά ηελ 

εξγαζία 
91 105 91 101 

73% 84% 73% 81% 
Παξαθίλεζε άιισλ κειψλ 101 119 115 115 

81% 95% 92% 92% 
ηάζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 121 121 119 119 

97% 97% 95% 95% 

7. πδάηεζε 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1 

Ζ δηαπίζησζε πνπ εμάγεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 
καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη φηη νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαζία 

ηνπο, σο κέιε ησλ νκάδσλ ηνπο, αλαπηχρζεθαλ ζε έλα θαιφ έσο πνιχ θαιφ επίπεδν ζε φια ηα θξηηήξηα, θαζψο νη 
βαζκνινγίεο, αλά θξηηήξην, θπκαίλνληαη απφ ηνπο 95/125 βαζκνχο έσο ηνπο 107/125 βαζκνχο. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 
πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πξνθχπηεη φηη, κεηά ην πείξακα, ε πξνηίκεζε ζηε ζπλεξγαζία απμάλεηαη αξθεηά, ελψ 
ε απνηειεζκαηηθφηεηα απμάλεηαη ιηγφηεξν. Παξάιιεια, νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο νκάδεο ηνπο, 
ζπλεηζθέξνπλ κε πεξηζζφηεξεο ηδέεο, ηεξνχλ πην πηζηά ηνπο θαλφλεο ηνπ δηαιφγνπ, ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ νκάδα 
θαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία ηνπο, ζπλεξγάδνληαη πην ζηελά, παξακέλνπλ ζηελ νκάδα θαη παξαθηλνχλ πεξηζζφηεξν ηα άιια 
κέιε. Ζ ζηάζε ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ παξακέλεη ζηαζεξή πςειά, ελψ κεηψλεηαη ειάρηζηα ε απηνπεπνίζεζε ζηε 
ζπλεξγαζία.   

Σν απνηέιεζκα ζπκθσλεί κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνπο Καζζσηάθε θαη Φινπξή (2006), ζε έξεπλεο 
πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ, αλάκεζα ζηα άιια ζεηηθά επξήκαηα γηα ηε κάζεζε απφ ηελ ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 
Τπνινγηζηή, αλαθέξεηαη φηη ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ησλ καζεηψλ, δηφηη δηεπθνιχλεη ηελ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα νκαδηθή εξγαζία. Σαπηφρξνλα, ε ηερλνινγία web 2.0 δίλεη λέα 
δπλακηθή ζηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο, πξνζζέηνληαο ζηε δηα δψζεο επηθνηλσλία θαη απηή ηεο εμ απνζηάζεσο ζχγρξνλεο 
θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (Αβνχξεο θ.ά., 2008). Παξάιιεια, ζπκθσλεί θαη κε ηελ έξεπλα ησλ DeWeveretal. (2015), ε 
νπνία δηαπίζησζε ζεκαληηθά ζεηηθά ζηνηρεία, ζε ζρέζε κε ηηο δηεξγαζίεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ νκάδσλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 
ησλ καζεηψλ πεξί θνηλήο επζχλεο. 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 
θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ,  πνπ έγηλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνθχπηεη φηη ε πεηξακαηηθή νκάδα πέηπρε ειάρηζηα πςειφηεξε  
βαζκνινγία απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, αιιά ρακειφηεξε κέγηζηε βαζκνινγία.  

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ νπνία ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο θαη ησλ 
δχν νκάδσλ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, παξαηεξείηαη, φζνλ αθνξά ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, κία αξθεηά πςειή 
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ζεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε ζπλεξγαζία, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ηεο νπνίαο νη 

απφςεηο ησλ καζεηψλ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεηηθά σο πξνο ηε ζπλεξγαζία, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ. πγθεθξηκέλα, ε 
δηαθνξνπνίεζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θπκάλζεθε απφ ην 2% έσο ην 19% αλά θξηηήξην, ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ε 
δηαθνξνπνίεζε θπκάλζεθε απφ ην 2% έσο ην 8% αλά θξηηήξην. Αμίδεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ 
θαη ησλ δχν νκάδσλ δηαθνξνπνηνχληαη αξλεηηθά, απφ ην 84% ζην 82%, κφλν ζην θξηηήξην ηεο απηνπεπνίζεζεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ζηε ζπλεξγαζία.  

Σν απνηέιεζκα ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα ησλ Fuetal. (2013), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πιαηθφξκα wiki παξείρε 
εθπαηδεπηηθέο, ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ησλ καζεηψλ.   

8. πκπεξΪζκαηα 

ε ζρέζε κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 
πξνηηκνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν λα ζπλεξγάδνληαη απφ φηη πξηλ. Μεδελίδεηαη ε ρακειή απηνπεπνίζεζε ζηε ζπλεξγαζία, αιιά 
ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ειαθξψο θαη ε κεγάιε απηνπεπνίζεζε. Δπηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά, κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο κε 
ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο θαη ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηαιφγνπ  πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

πκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα, θάλνπλ πάληα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, αθήλνπλ ηνπο ππφινηπνπο λα θάλνπλ ην κεξίδην 
ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαινγεί θαη παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηελ νκάδα πεξηζζφηεξν απφ φηη πξηλ ην πείξακα. Δλζαξξχλνπλ 
ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο κε επαίλνπο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη παξακέλνπλ ζηαζεξνί 
ζηελ πξφζεζή ηνπο λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ νκάδα. Δπνκέλσο, ε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο 
web 2.0, wikipbworks, ζπληειεί ζηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ 
πεξηβάιινλ.  

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ξνπκπξίθαο πνπ ζπκπιήξσζε ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα κε 
εθείλα ηεο ξνπκπξίθαο πνπ ζπκπιήξσζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ε νκάδα ειέγρνπ είρε πην ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε ζπλεξγαζία ζπλνιηθά, αλ θαη ζε κεξηθά θξηηήξηα ζπλεξγαζίαο πζηέξεζε απφ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 
Δπηπξφζζεηα, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ξνπκπξίθαο ζπλεξγαζίαο, πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο πξηλ θαη κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, κε εθείλα ηεο ξνπκπξίθαο ζπλεξγαζίαο πνπ 
ζπκπιήξσζαλ αληίζηνηρα νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά, δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 
νκάδαο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ηνπο, πξηλ θαη κεηά, αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία, ζε 
ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Παξάιιεια, νη απφςεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία, δηαθνξνπνηνχληαη 
θη απηέο ζεηηθά. Καη νη δχν νκάδεο, δειαδή, κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί ην ζεηηθφηεξν, γηα ηε ζπλεξγαζία θαη 
επνκέλσο ηελ νκαδηθή εξγαζία ζην ζρνιείν, σο δηδαθηηθή κέζνδν. Ζ δηαθνξνπνίεζε, φκσο, απηή δελ είλαη ηνπ ηδίνπ 

κεγέζνπο ζηηο δχν νκάδεο. ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε δηαθνξνπνίεζε είλαη πνιχ πςειή, ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζρεηηθά 
κηθξή.  

Δπνκέλσο, ε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ κε ηελ ππνζηήξημε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην 
δηαδίθηπν θαη ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο web 2.0, wikipbworks, δηακφξθσζε πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε ζηνπο 
καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο απέλαληη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ απηή, ζε ζρέζε 
κε ηε δηδαζθαιία κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή, κε ηελ νπνία δηδάρζεθε ε νκάδα 
ειέγρνπ. 

9. ΠξνηΪζεηο - Πεξηνξηζκνέ 

Ο ζπνπδαηφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην δείγκα ηεο απνηεινχληαλ απφ 50 καζεηέο θαη άξα είλαη ζρεηηθά 
κηθξφ, θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.  

Δλδηαθέξνλ ζα είρε επίζεο θαη ε πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε ηε ρξήζε άιινπ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ 
ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα δηαπηζησζεί, κέζα απφ ηε ζχγθξηζε, ε αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ. 

Σέινο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί κέζσ ηεο αμηνπνίεζήο ηνπ θαη ζηηο 
ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ ή θαη ζην Γπκλάζην, ζην ίδην ή θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη αθφκα θαη ζηηο δχν 
ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, θαζψο νη καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ είλαη πηζαλφλ λα 
είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ζπλεξγαηηθά δηαδηθηπαθά εξγαιεία. 
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Math Heptathlon 

ΚσζηΪιεο Κσλζηαληέλνο,Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ Γ.Δ,Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Κέξθπξαο 
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Tsoutsides Georgios, teacher, gianitse@gmail.com 

Abstract:  

Mathematics is the most difficult lesson for the largest proportion of primary and  secondary school students. By discussing with their 

parents, one also finds out  that mathematics  were a big thorn in their school years as well. We try to teach the Pythagorean Theorem, 

algebra and other theorems in the best possible way, when these sound Chinese to many students in our classroom. We need parents and 

teachers to focus on what is happening in primary or even pre-school age. 

According to recent researches playing games helps to understand and assimilate mathematical concepts. The central idea of this paper is for 

parents and teachers to try to teach maths when the child thinks he is playing. For this reason, the idea of the game "mathematics heptathlon", 

is presented and proposed,  and  as well as its benefits. 

Key words:math fun games, playful learning, math heptathlon. 

Πεξέιεςε: 

Σα καζεκαηηθά απνηεινχλ ην δπζθνιφηεξν κάζεκα γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

πδεηψληαο θαη κε ηνπο γνλείο ηνπο , δηαπηζηψλεη θαλείο φηη θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηα καζεκαηηθά ήηαλ έλα κεγάιν  αγθάζη ζηα καζεηηθά ηνπο 

ρξφληα. 

Οη θαζεγεηέο αλαιψλνληαη γηα ην πψο ζα δηδάμνπλ ην ππζαγφξεην ζεψξεκα, ηηο ηαπηφηεηεο θαη άιια κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ηε 

ζηηγκή πνπ γηα ηα παηδηά απηά ην ηξέλν ησλ καζεκαηηθψλ ίζσο έρεη ραζεί απφ πνιχ λσξίηεξα. Πξέπεη γνλείο , δάζθαινη θαη θαζεγεηέο λα 

εζηηάζνπκε ζην ηη γίλεηαη ζην δεκνηηθφ ή αθφκε θαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δθείλε είλαη ε ειηθία φπνπ  κπνξνχκε λα θάλνπκε ηα  παηδηά 

λα αγαπήζνπλ  ηα καζεκαηηθά. 

χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο ην παηρλίδη βνεζά ζηελ θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο εξγαζίαο  

απηήο είλαη γνλείο θαη δάζθαινη λα πξνζπαζήζνπλ λα δηδάμνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί ζα λνκίδε η φηη παίδεη. Γηα ην 

ιφγν απηφ παξνπζηάδεηαη θαη   πξνηείλεηαη ε ηδέα ηνπ παηρληδηνχ: «καζεκαηηθφ έπηαζιν», θαζψο θαη ηα νθέιε ηνπ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:δηαζθεδαζηηθά καζεκαηηθά, καζαίλσ παίδνληαο, καζεκαηηθφ έπtαζιν 

Δηζαγσγά:  

Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο, φηη ηα καζεκαηηθά δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο πεξηζζφηεξν απφ θάζε 
άιιν κάζεκα. Απηφ βέβαηα ζπκβαίλεη παγθνζκίσο θαη δελ είλαη ειιεληθφ θαηλφκελν. ην  βηβιίν  «Μαζεκαηηθά ν 
αγαπεκέλνο κνπ θφβνο» (Anne Siety,2001) θαηαγξάθνληαη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα καζεκαηηθά φπσο βαξηέκαη ζηελ 
ηάμε, κε θνβίδνπλ, είλαη αρξείαζηα, είλαη κάζεκα ρσξίο ιφγηα θαη γηα ηνπο καζεκαηηθνχο φηη είλαη ηξεινί , άζπιαρλνη 
…απάλζξσπνη. 

Κάζε ρξφλν πνπ δηδάζθνπκε εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηελ εξψηεζε: «…θαη πνπ ζα κνπ ρξεηαζηεί απηφ ζηε δσή κνπ; ». Σν 
πην ελνριεηηθφ είλαη φηη απηή ε εξψηεζε δε γίλεηαη κε ηέηνηα ζπρλφηεηα ζε θαλέλα άιιν κάζεκα. Δπίζεο , ζε φια ηα άιια 

καζήκαηα ππάξρεη ε ζχλδεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή , ελψ ηα καζεκαηηθά πνπ εξκελεχνπλ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ζεσξνχληαη  αθεξεκέλα , αζαθή θαη δχζθνια. 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.Οη επζχλεο: 

Σν εξψηεκα πνηνο θαη ηη θηαίεη είλαη απφ κφλν ηνπ εξγαζία νιφθιεξε. Δπηγξακκαηηθά, νη επζχλεο επηκεξίδνληαη ζε γνλείο , 

mailto:k.kostalis@gmail.com
mailto:gianitse@gmail.com
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δαζθάινπο , θαζεγεηέο αιιά θπζηθά θαη ζην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ  ζχζηεκα.  

Πφζεο θνξέο ζαο έρεη ηχρεη ζε εζάο ή ζε θίινπο ζαο ζην άθνπζκα φηη θάπνηνο είλαη καζεκαηηθφο λα ηξνκάμνπλ θαη λα 
αλαζχξνπλ εθηαιηηθέο αλακλήζεηο  απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα. Aχξην κεζαχξην νη ίδηνη άλζξσπνη ζα είλαη γνλείο. Πψο 
ινηπφλ απηνί νη άλζξσπνη ζα κεηαδψζνπλ ζην παηδί ηνπο ηελ αγάπε γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηε δσή 
καο; Σα ηειεπηαία ρξφληα φηαλ  ξσηνχλ νη καζεηέο : «θαη πνπ ζα κνπ ρξεηαζηεί απηφ ζηε δσή κνπ; » , ε απάληεζή πνπ 
δίλνπκε  είλαη ε εμήο: «Θα ζνπ ρξεηαζηνχλ φηαλ γίλεηο γνλέαο! Γηα λα κπνξέζεηο λα απαληήζεηο ζηηο απνξίεο ηνπ παηδηνχ 
ζνπ! ».  

Οη δάζθαινη κε ηελ ζεηξά ηνπο θξχβνπλ ηελ αδπλακία ηνπο ζηα καζεκαηηθά δηδάζθνληαο γιψζζα ή άιια καζήκαηα  
πεξηζζφηεξε ψξα. Απηή  είλαη κία πάγηα ηαθηηθή πνπ καο ηελ έρνπλ εθκπζηεξεπηεί ζπλάδειθνη ηεο πξσηνβάζκηαο. 

Δθεί αθξηβψο βέβαηα, βξίζθεηαη θαη ε επζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πιένλ ,νη ππνθήθηνη  δάζθαινη ζα κπαίλνπλ ζην 
παλεπηζηήκην ρσξίο καζεκαηηθά απφ ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε , ελψ θαη κέρξη πξφηηλνο λαη κελ ήηαλ απαξαίηεηα αιιά δε 
ρξεηαδφηαλ θαιφο βαζκφο απαξαηηήησο. Δπηπιένλ ,  ε χιε ησλ καζεκαηηθψλ γεληθήο (αλάιπζε, ζηαηηζηηθή θαη πηζαλφηεηεο) 
δελ ζεσξψ φηη είλαη θαη ε πιένλ θαηάιιειε θαη ρξήζηκε γηα έλα κειινληηθφ δάζθαιν. 

Σέινο, ε επζχλε  ησλ  θαζεγεηψλ είλαη κεγάιε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξαδνζηαθά δηδάζθνπκε ζηεξεί ην παηδί απφ ηελ 
φπνηα δηαδηθαζία ζθέςεο. ε πνιιέο ηάμεηο καζεκαηηθψλ νη θαζεγεηέο γηα 20-30 ιεπηά ζηέθνληαη ζηνλ πίλαθα εμεγψληαο 
ζεσξίεο θαη κεζφδνπο θαη κεηά νη καζεηέο επηδίδνληαη ζηελ επίιπζε παξφκνησλ αζθήζεσλ θαη εξσηήζεσλ. Έηζη νη καζεηέο 
γξήγνξα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ δε ρξεηάδεηαη λα ζθέθηεζαη.(  JoBoaler,2009) 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα καζεκαηηθά δεκηνπξγνχλ λαξθηζζηζηηθέο ηάζεηο. Κνηλψο ηελ «ςσλίδνπκε » ψξεο  ψξεο . Λχλνπκε ηα 

ζέκαηα ησλ παλειιελίσλ  εμεηάζεσλ ζε δχν ψξεο θαζηζκέλνη ζην γξαθείν καο , κε θαθέ , ηζηγάξν θαη κνπζηθή θαη 
ζρνιηάδνπκε: « Δχθνια ζέκαηα, βαηά!! » θαη έπεηηα ην 80% ηνηο εθαηφ είλαη θάησ απφ ηε βάζε. Δπίζεο ,ραηξφκαζηε θαη 
θνξδσλφκαζηε φηαλ θηηάμνπκε άζθεζε φπνπ αθνχ εθαξκφζνπκε δχν Rolle , ηξία Θ.Μ.Σ , δχν Bolzano θαη έλα Fermat θαη 
ζπλδπάζνπκε φια ηα ζπκπεξάζκαηα, θαη εμαληιήζνπκε φια ηα γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθάβεηνπ νδεγνχκαζηε ζε θάπνηα 
μ1,μ2 (θαη ξσηάεη ν καζεηήο: «κα γηαηί μ;») γηα ηα νπνία θάηη καγηθφ ζπκβαίλεη! Απηή ε ζπκπεξηθνξά απνμελψλεη ην 
δάζθαιν απφ ηελ ηάμε θαζψο θαη ηελ ηάμε απφ ηα καζεκαηηθά κηαο θαη δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε αίζζεζε φηη ηα καζεκαηηθά 
αθνξνχλ ηηο δηάλνηεο κφλν.   

2.Παίδνληαο καζαίλνπκε ...καζεκαηηθά 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη αδηακθηζβήηεηε ηδηαίηεξα ζηελ πξνζρνιηθή 
εθπαίδεπζε.H δηαδηθαζία κάζεζεο κε παηρλίδη (playfullearning) ππφ ηελ δηαθξηηηθή επίβιεςε ελφο ελήιηθα πξνεηνηκάδεη ηα 

παηδηά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ην ζρνιείν θαη θαιιηεξγεί ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή σξίκαλζε. Δπίζεο , απηφ 
επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ ην παηδί ληψζεη απιά φηη παίδεη.(KathyHirsh-Pasek, 2009) 

Δηδηθφηεξα , γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζχγρξνλεο έξεπλεο θαη πξνζεγγίζεηο δείρλνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ 
παηρληδηνχ ζηελ εθκάζεζε θαη θαηαλφεζε ελλνηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηρλίδηα θαίλεηαη λα είλαη πην 
απνηειεζκαηηθά σο έλαο ηξφπνο ελίζρπζεο ηεο εθκάζεζεο ησλ παηδηψλ φηαλ έλαο ελήιηθαο ήηαλ δηαζέζηκνο γηα λα 
ππνζηεξίμεη θαη λα επεθηείλεη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ θαζψο έπαηδαλ.(SallyPeters,1998 ). 

Ο καζεκαηηθφο , έρεη κία κεγάιε επθαηξία. Αλ σζεί ηνπο καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο βιάπηεη ηελ δηαλνεηηθή ηνπο 
εμέιημε. Μα αλ ηνπο πξνθαιεί ηελ πεξηέξγεηα ζέηνληάο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο αλάινγνπο κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ηνπο βνεζά 

λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κε εξσηήζεηο πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ζα ηνπο κάζεη ην λφεκα ηεο αλεμάξηεηεο ζθέςεο. 
(G.Polya,1945) . 

Σν παηρλέδη:  «Μαζεκαηηθφ 'Δπηαζιν» 

1.Σξφπνο Γηεμαγσγήο: 

Σν «καζεκαηηθφ έπηαζιν  είλαη έλα νκαδηθφ παηρλίδη πνπ παίδεηαη  απφ νκάδεο 3-4 αηφκσλ ηα νπνία είλαη ηεο ίδηαο ειηθίαο ή 

βξίζθνληαη ζε θνληηλέο ειηθίεο. Οη νκάδεο δηαγσλίδνληαη ζε δηάθνξα   «καζεκαηηθά παηρλίδηα » θαη ζπγθεληξψλνπλ 
πφληνπο. ε θάζε παηρλίδη ππάξρεη έλαο δάζθαινο ή γνληφο πνπ είλαη ππεχζπλνο  γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηε 
βαζκνινγία ησλ νκάδσλ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζε φια ηα παηρλίδηα γίλεηαη θαηακέηξεζε ησλ 
πφλησλ θαη ληθήηξηα είλαη ε νκάδα πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηνπο πεξξηζφηεξνπο πφληνπο. Οη βαζκνινγίεο είλαη δηαθνξεηηθέο 
ζε θάζε παηρλίδη, ελψ θαη ε ηχρε παίδεη ην κηθξφ ηεο ξφιν ηεο ζηε βαζκνινγία ψζηε λα κε ραζεί ε έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ! 

Ζ δηαδηθαζία , αλ θαη απιή, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζαλ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. H ηδέα είλαη κε πιηθά πνπ έρνπκε ζην 
ζπίηη θαη πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά λα θηηάμνπκε  παηρλίδηα πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ καζεκαηηθή ζθέςε θαη 
ζπγρξφλσο δηαζθεδάδνπλ.Σα παηδηά πεξλνχλ  έλα δίσξν γεκάην κε καζεκαηηθά κνηίβα, αζθήζεηο γεσκεηξίαο, αζθήζεηο 

ινγηθήο, θάλνληαο πξάμεηο θαη ππνινγηζκφπο, ζπγθξίζεηο κεγεζψλ, καζαίλνληαο καζεκαηηθέο έλλνηεο,  θαιιηεξγψληαο ελ 
νιίγνηο ηε  καζεκαηηθή ηνπο ζθέςε ελψ ηνπο δίλεηαη ε αίζζεζε φηη παίδνπλ κε ηελ παξέα ηνπο, ή αθφκε θαιχηεξα φηη 
θάλνπλ ζπνξ. Tα παηρλίδηα ηνπ έπηαζινπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηφζν σο πξνο ηε κνξθή φζν θαη σο πξνο ην επίπεδν ψζηε λα 
πξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά ζηηο ειηθίεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ζηε δηδαρζείζα χιε. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη νη 
εθαξκνγέο ηνπο κπνξνχλ λα κπνπλ ζην «παηρλίδη» αιιά θαιφ ζα ήηαλ λα κελ ππνθαηαζηήζνπλ φια ηα άιια.  Δπίζεο , αλ ν 
ρξφλνο είλαη πην πεξηνξηζκέλνο ην παηρλίδη γίλεηαη θαη πέληαζιν ή αθφκε θαη ηξίαζιν παηδνληαο έηζη πέληε θαη ηξία παηρλίδηα 
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αληίζηνηρα. Με ηελ ίδηα ινγηθή γίλεηαη θαη δέθαζιν!Δπίζεο, ην παηρλίδη κπνξεί λα πάξεη θαη ρξηζηνπγελλίαηηθν ή αθφκε θαη 

θαινθαηξηλφ ραξαθηήξα  αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Ζ επηινγή ησλ παηρληδηψλ γίλεηαη ψζηε λα θαιχπηεηαη έλα επξχ θάζκα 
απφ ηηο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζηελ εθάζηνηε ηάμε. Οη καζεηέο κπνξνχλ  απφ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή λα αξρίζνπλ ηέηνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηηο ζπλερίζνπλ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ γπκλαζίνπ.    

'Οινη νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ έπαηλν ζπκκεηνρήο θαη έηζη θαηά θάπνην ηξφπν είλαη φινη ίζνη θαη  επραξηζηεκέλνη. 
Οπζηαζηηθά είλαη φινη ληθεηέο κηαο θαη έρνπλ αξρίζεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο θφβν , ηα καζεκαηηθά , ζαλ 
παηρλίδη. Σν παηρλίδη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκή ησλ δψξσλ  ζηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα. 

2.Σα παηρλίδηα: (κεξηθά) 

 MathTaboo: ην γλσζηφ θαη αγαπεκέλν επηηξαπέδην taboo κε καζεκαηηθέο έλλνηεο 

 Motivation: δηαδξαζηηθν παηρλίδη  ζε ππνινγηζηή θιηκαθνπκελεο δπζθνιίαο αλαθάιπςεο ηνπ κνηίβνπ. 

 Multipluno: ην γλσζηφ uno κε  εμάζθεζε ζηελ πξάμε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ(ππάξρεη παξαιιαγή κε ηελ πξάμε ηεο 

πξφζζεζεο αιιά θαη ηεο αθαίξεζεο) 

 Mathtangram: ρεκαηίζηε  κε ηα θνκκάηηα ηνπ tangram φζα πεξηζζφηεξα απφ ηα λνχκεξα 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ζε 

δεδνκέλν ρξφλν. 

 Τπεξαηνχ: ην δεκνθηιέο παηρλίδη κε απηνθίλεηα , πινία , αεξνζθάθε ηδαληθφ γηα ζπγθξίζεηο κεγεζψλ. 

 Πακε γηα ςψληα: παηρλίδη πνπ εμαζθεί ηα παηδηά ζηηο πξάμεηο κε δεθαδηθνχο κηαο θαη απαηηεί κε αθξίβεηα θαη 

ηαρχηεηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε κία ιίζηα supermarket. 

 Φηηάρλσ ηεηξαγσλάθηα: Δμαηξεηηθφ θαη απιφ παηρλίδη ινγηθήο θαη ζηξαηεγηθήο.. Οη νκάδεο παίδνπλ αλα δχν  

ελψλνληαο θνπθίδεο κε  γξακκνχιεο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο θαη πξνζπαζψληαο λα ζπκπιεξψζνπλ ηεηξαγσλάθηα . 

 Memorymathcards: παηρλίδη κλήκεο κε πξάμεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο  

 πσο θαίλεηαη ζηηο  Δηθφλεο 1,2,3 ν ελζνπζηαζκφο ησλ παηδηψλ είλαη κεγάινο. 

 

Δηθφλα 1: mathtangram 

  Δηθφλα 2: πΪκε γηα ςψληα 
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Δηθφλα 3: θηηΪρλσ ηεηξαγσλΪθηα 

ηελ Δηθφλα 4κπνξείηε λα δείηε έλα δείγκα απφ ην παηρλίδη mathtaboo. 

Δηθφλα 4: mathtaboo 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Πξηλ έλα κήλα δηνξγαλψζεθε ζε δεκνηηθφ ηεο Κέξθπξαο έλα ηέηνην παηρλίδη. πκκεηείραλ κφλν νη δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο νπ 

δεκνηηθνχ. Οη νκάδεο ήηαλ 22 ελψ νη παίρηεο 76 (40 αγφξηα , 36 θνξίηζηα). Σα παηδηά δηαγσλίζηεθαλ ζηα δηάθνξα παηρλίδηα 
κε ηεξάζηην ελζνπζηαζκφ θαη έμαςε. Πξηλ ηελ απνλνκή ζπκπιήξσζαλ θαη ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην φπνπ ην 86% δήισζε 
φηη ην επραξηζηήζεθε  πάξα πνιχ ελψ ην 14% πνιχ. ηελ εξψηεζε: «Πηζηεχεηε φηη ζα καζαίλαηε καζεκαηηθά πην εχθνια 
κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ; » ην 85% απάληεζε  λαη. Σέινο ,ζηελ εξψηεζε: « Σψξα πνπ νινθιεξψζαηε παηρλίδη 
ζπκπαζείηε ηα καζεκαηηθά πην πνιχ; » ην 95% απάληεζε λαη! (Δηθφλα 4) 

Δηθφλα 4: ηα παηδηΪ θξαηνχλ ηνπο επαέλνπο ηνπο . 

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ζ δπζθνιία ζηα καζεκαηηθά είλαη αλακθίβνιε γηα ηνπο κηθξνχο καο θίινπο ,θαη μεθηλά απφ ηα πξψηα καζεηηθά ηνπο ρξφληα. 
Δπίζεο, απηή ε δπζθνιία κεηαδίδεηαη ζην παηδί πνιιέο θνξέο θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Σα καζεκαηηθά είλαη κία παξάζηαζε, 
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κία δσληαλή ηέρλε θαη έλαο ηξφπνο λα κεηαθξάδνπκε ηνλ θφζκν. Αο θαληαζηνχκε καζήκαηα κνπζηθήο ζηα νπνία νη 

ζπνπδαζηέο παξαθνινπζνχλ  θαη δνπιεχνπλ εθαηνληάδεο ψξεο ρσξίο φκσο λα παίδνπλ κνπζηθή. Οη ζπνπδαζηέο ζα βαξεζνχλ 
θαη ζα «ζηακαηήζνπλ». Κάπσο έηζη ζπκβαίλεη θαη ζηα καζεκαηηθά. Πξέπεη λα θεληξίζνπκε ηε θαληαζία ηνπ παηδηνχ. Καη κε 
πνηνλ ηξφπν; Φπζηθά κε ην παηρλίδη. Σν λα μεθηλήζνπκε λα δηνξγαλψλνπκε ηέηνηεο δξάζεηο ζηα ζρνιεία αιιά θαη λα 
αξρίζνπλ θαη νη γνλείο , δάζθαινη θαη θαζεγεηέο  λα παίξλνπλ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο κνηάδεη αλαγθαίν αιιά θαη ηδαληθφ.  

ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξΫο 

Βηβιέα: 

JoBoaler. The elephant in the classroom, helping children to learn and love maths. Viking Penguin.ISBN :9780285643192 

Kathy Hirsh-Pasek, Roberta  Michnick, Laura E. Berkand Dorothy G.Singer.A mandate for playful learning.  Oxford 

university press, ISBΝ:978-0-19-538271-6 

G.Polya.How to solve it ,1945 

AnneSiety.Μαζεκαηηθά,ν αγαπεκέλνο κνπ θφβνο 

ISBN : 960460936-Υ, Eθδφζεηο αββάια. 

 Άξζξα ζε πεξηνδηθΪ: 

Sally Peters.Playing Games and Learning Mathematics: The results of two   intervention studies. ζει 49-58 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 431 απφ 864 

ΤΝΔΓΡΗΑ:Β7 
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Οη θνηηεηΫο σο κΫληνξεο ζηελ παλεπηζηεκηαθά Πξαθηηθά Άζθεζε ηνπ 

καζάκαηνο ηεο ηζηνξέαο: Μηα πηινηηθά Ϋξεπλα 

Students as mentors in the university Training Practice of history teaching: 

A pilot research 

Αλδξέθνπ Αζεκέλα
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2, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, mandrikou20@gmail.com, kkasvikis@uowm.gr 

Andrikou Asimina
1
, Kasvikis Kostas
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University of Western Macedonia, mandrikou20@gmail.com, kkasvikis@uowm.gr 

Abstract: 

Current theoretical approaches and research suggest that University Pedagogy should not be static but constantly evolving. Based on that 

rationale, "peer - mentoring" has been piloted in the university training practice in order to examine whether the cooperation of student of a 

different year of study - attending the same course - contributes, and to what extent, to their training in history teaching. Six "experimental" 

student groups were created and their experience from the design and implementation of history lessons was investigated through semi-

structured interviews. The collected data indicate that both ―younger‖ and ―older‖ students have positively evaluated the effectiveness of 

"peer - mentoring" in the process of designing, implementing and evaluating a history lesson. 

Keywords: University Pedagogy, University Training Practice, History Teaching, Peer - mentoring. 

Πεξέιεςε: 

Ζ ζχγρξνλε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε θαη έξεπλα ππνζηεξίδνπλ φηη ε Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή δελ πξέπεη λα είλαη ζηαηηθή, αιιά λα 

εμειίζζεηαη ζπλερψο. Με βάζε απηή ηε ζέζε, εθαξκφζακε πηινηηθά ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο ηελ «νκφηηκε 

κάζεζε» (peer - mentoring) κε ζθνπφ λα εμεηάζνπκε αλ ε ζπλεξγαζία ελφο θνηηεηή κεγαιχηεξνπ έηνπο κε δχν θνηηεηέο κηθξφηεξνπ έηνπο 

ζπκβάιεη θαη ζε πνην βαζκφ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Γεκηνπξγήζεθαλ έμη «πεηξακαηηθέο» νκάδεο 

θνηηεηψλ θαη ε εκπεηξία ηνπο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ δηδαζθαιηψλ ηζηνξίαο εξεπλήζεθε κέζσ νκαδηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Σα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε ππνδεηθλχνπλ φηη ηφζν νη κηθξφηεξνη φζν θαη νη κεγαιχηεξνη θνηηεηέο απνηίκεζαλ ζεηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο «νκφηηκεο κάζεζεο» ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο δηδαζθαιηψλ ηζηνξίαο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή, Πξαθηηθή Άζθεζε, Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, Οκφηηκε κάζεζε.  

Α. Δηζαγσγά  

ην πιαίζην αλαπξνζαξκνγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο ιφγσ αιιαγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηεο Φιψξηλαο, απνθαζίζακε λα εθαξκφζνπκε πηινηηθά ηελ «νκφηηκε κάζεζε» (peer – mentoring) 
ζηελ πξάμε γηα λα εμεηάζνπκε αλ ε ζπλεξγαζία ελφο θνηηεηή κεγαιχηεξνπ έηνπο κε δχν θνηηεηέο κηθξφηεξνπ έηνπο 

ζπκβάιεη θαη ζε πνην βαζκφ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο. 
ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί ζα αλαιχζνπκε ελ ζπληνκία ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ Παλεπηζηεκηαθή 
Παηδαγσγηθή θαη ηε κεληνξεία, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ «νκφηηκε κάζεζε» (peer - mentoring). Δπηπιένλ, ζα 
παξνπζηάζνπκε δηεμνδηθά ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 
θαη ζα ζρνιηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Β. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ Πιαέζην  

ηε ζχγρξνλε ζεσξία θαη έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο κεληνξείαο (mentoring) επηθξαηεί 
ε αληίιεςε φηη ην ζρνιείν θαη ην Παλεπηζηήκην είλαη «δχν ζεκειησδψο δηαθνξεηηθνί θφζκνη, πνπ ππάξρνπλ δίπια - δίπια» 
(Beck & Kosnik, 2002) θαη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη δπζπηζηία (Bullough, et al, 2004). Με 
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αθνξκή ηα παξαπάλσ θαη κε ην ζθεπηηθφ φηη νη δχν απηνί θφζκνη πξέπεη, ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ ζπλνιηθά, 

επηρεηξήζακε κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζην πθηζηάκελν κνληέιν πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Φιψξηλαο, 
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
πξνζέγγηζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο θαη αμηνπνηεί ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα ηνπιάρηζηνλ 
ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. 

χκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία «ν φξνο Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή παξαπέκπεη ζηελ αθαδεκατθή δηάζηαζε ηεο 
έλλνηαο ηεο παηδαγσγηθήο γηα λα ραξαθηεξίζεη, αθελφο δηάθνξεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη κειέηεο, πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζίεο 
επεξεαζκνχ θαη κφξθσζεο ζε επίπεδν αηφκνπ, νκάδαο, θνηλφηεηαο θαη θνηλσλίαο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, θαη αθεηέξνπ 
ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο ησλ δηδαζθφλησλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο απνζηνιήο ηνπο» (Γνπγνπιάθεο & 
Οηθνλφκνπ, 2014). 

ζνλ αθνξά ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα, απηφο απνηειεί κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ δχν αηφκσλ, ε νπνία 
επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηδεψλ, εκπεηξηψλ θαη πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα απαζρφιεζεο 
(Cunningham & Eberle, 1993) θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μηα εηδηθή κνξθή ηεο 
κεληνξείαο απνηειεί θαη ε «νκφηηκε κάζεζε» (peer – mentoring), ε νπνία πξνσζήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‗60 απφ ηνλ 
παηδαγσγφ Paulo Freire. Απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν - κέληνξαο βνεζά έλα ή 
πεξηζζφηεξα, ιηγφηεξν έκπεηξα, άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη πνιχ θνληά ηεξαξρηθά θαη ειηθηαθά κε ηνλ κέληνξα (Holbeche, 
1996). Γεκηνπξγνχληαη, ινηπφλ, ηζφηηκεο, κε ηεξαξρηθέο ζρέζεηο κάζεζεο κέζσ ησλ νπνίσλ θαη ηα δχν κέιε έρνπλ εμίζνπ ηε 

δπλαηφηεηα γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε, αθνχ πέξα απφ ηελ εκπεηξία ηεο ίδηαο ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο πνπ θαιιηεξγείηαη, ν 
κέληνξαο επηδέρεηαη ζπρλά θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ άιινλ εθπαηδεπηή, κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηνλ ξφιν 
ηνπ (Murray, 1991). 

Σαπηφρξνλα, ε αληαιιαγή απφςεσλ κε ηε κνξθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, βνεζά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 
δηδαζθαιηψλ, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. Γίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε επθαηξία 
ζηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο «φρη κφλν λα αμηνπνηήζνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κεζνδνινγηθά δηδαθηηθά εξγαιεία, αιιά θαη 
λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο θξηηηθνχ ζηνραζκνχ πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε» (Κνξηέζε, θ.ά., 2013). Έηζη, κε ηε βνήζεηα 
ελφο ηζφηηκνπ κέληνξα νδεγνχληαη ζηε ζηαδηαθή απηνξξχζκηζε κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ. ηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ηελ ππνζηήξημε γπλαηθψλ, κεηνλνηήησλ 
θαη γεληθά αηφκσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα θνηηεηψλ (Thile & Matt, 1995). 

Πξνζπαζψληαο λα αμηνπνηήζνπκε, ινηπφλ, ην ζεζκφ ηεο κεληνξείαο (mentoring) κε ηε κνξθή ηεο «νκφηηκεο κάζεζεο» (peer 
– mentoring) ζρεδηάζακε ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο πηινηηθέο εθαξκνγέο κε ζθνπφ 
λα παξαηεξήζνπκε αλ ε ζπλεξγαζία ελφο θνηηεηή κεγαιχηεξνπ έηνπο κε δχν θνηηεηέο κηθξφηεξνπ έηνπο ζπκβάιεη θαη ζε 
πνην βαζκφ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηζηνξίαο θαη κε πνηνλ ηξφπν 
επηηπγράλεηαη απηφ. 

Γ. Δξεπλεηηθά Γηαδηθαζέα 

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, ε Γηδαθηηθή ηεο 
Ηζηνξίαο καδί κε άιιεο ηξεηο δηδαθηηθέο απνηεινχλ ηα ηέζζεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο Β  ́ Φάζεο ηεο Πξαθηηθήο 
Άζθεζεο, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο ησλ εμακήλσλ Γ  ́ έσο Ε .́ Ζ Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο πεξηιακβάλεη έμη 
ηξίσξα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη έμη εβδνκάδεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαηά ηελ νπνία νη θνηηεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 

δηδάζθνπλ κηα δηδαθηηθή ελφηεηα αηνκηθά ή ζε δεπγάξηα. Απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί παιηφηεξα, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 
θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πην πξφζθαηα, ιεηηνπξγψληαο σο κέληνξεο, ζπκβάιινπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
δηδαζθαιηψλ, ελψ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη ζπλνιηθά απφ φινπο ηνπο θνηηεηέο, ηνπο κέληνξεο θαη ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή 
(Αλδξένπ & Καζβίθεο, 2012). 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2017-18 ιφγσ επηθάιπςεο ηνπ παιηνχ θαη λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα 
θνηηεηέο ηφζν ηνπ Δ  ́φζν θαη ηνπ Ε  ́εμακήλνπ κε απνηέιεζκα ηελ πξνζέιεπζε πεξίπνπ 150 θνηηεηψλ. πσο είλαη θπζηθφ, ν 
ηεξάζηηνο αξηζκφο θνηηεηψλ επέβαιε θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ καζήκαηνο πνπ ίζρπε ηφζα ρξφληα θαη σο 
ιχζε πξνηάρζεθε ε δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ ζε ηξηάδεο. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα απνθαζίζακε λα εθαξκφζνπκε 

πηινηηθά ηελ «νκφηηκε κάζεζε» (peer - mentoring) ζηελ πξάμε, δειαδή λα δεκηνπξγήζνπκε έμη «πεηξακαηηθέο» νκάδεο 
θνηηεηψλ, νη νπνίεο απαξηίδνληαλ ε θαζεκηά απφ δχν θνηηεηέο Δ΄ εμακήλνπ θαη έλαλ θνηηεηή Ε  ́ εμακήλνπ, ν νπνίνο ζα 
ιεηηνπξγνχζε σο κέληνξαο. Έηζη, επηιέρζεθαλ ηπραία δψδεθα θνηηεηέο κηθξφηεξνπ έηνπο θαη έμη θνηηεηέο κεγαιχηεξνπ 
έηνπο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα καο. 

Κάζε εβδνκάδα κία νκάδα (νη δχν θνηηεηέο θαη ν θνηηεηήο - κέληνξαο) αλαιάκβαλε κηα δηδαθηηθή ελφηεηα Ηζηνξίαο, 
πξνεηνηκάδνληαλ ζρεηηθά κε απηήλ, ζρεδίαδε ηε δηδαζθαιία ηεο θαη, κεηά απφ ζπλαληήζεηο κε ηελ «επίζεκε» κέληνξα ηεο 
πξαθηηθήο άζθεζεο, ηελ πινπνηνχζε ζηελ ηάμε. Μεηά ηελ πινπνίεζε δηεμαγφηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο κπξνζηά 
ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο, ηνπο κέληνξεο θαη ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέμακε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηελ νκαδηθή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά δεκηνπξγήζακε δχν πξσηφθνιια ζπλέληεπμεο, έλα γηα ηνπο θνηηεηέο Δ  ́ εμακήλνπ θη έλα γηα ηνπο 
θνηηεηέο Ε  ́εμακήλνπ. Σα εξσηήκαηα αθνξνχζαλ: ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ• ηε ζπλεηζθνξά, είηε 
ηνπ «θνηηεηή – κέληνξα», είηε ησλ «κηθξφηεξσλ θνηηεηψλ», ζηνλ δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ• ηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ηεο 
δηδαζθαιίαο• ηε ζπλεηζθνξά, είηε ηνπ «θνηηεηή – κέληνξα», είηε ησλ «κηθξφηεξσλ θνηηεηψλ», ζηελ πινπνίεζε ηεο 
δηδαζθαιίαο• ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε κέζα ζηελ νκάδα• ηε ζπκβνιή απηνχ ηνπ κνληέινπ πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ 
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εηνηκφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ησλ θνηηεηψλ γηα ηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο• ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζαλ νη 

θνηηεηέο είηε ζηε ζπλεξγαζία ηνπο είηε ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ θνηηεηψλ ηνπ Δ  ́εμακήλνπ θαη ζε κία αθφκα νκάδα κε 
ηνπο έμη θνηηεηέο - κέληνξεο ηνπ Ε  ́εμακήλνπ. 

Γ. ΑπνηειΫζκαηα 

Απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Δ  ́εμακήλνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη δχν δελ είραλ δηδάμεη πνηέ θάπνην κάζεκα, νη ηξεηο 
είραλ κφλν κία δηδαζθαιία, ελψ νη άιινη επηά είραλ δχν δηδαζθαιίεο ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο. Απφ ηελ 
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Καλέλαο ηνπο δελ 
είρε αζρνιεζεί λσξίηεξα κε ηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο θαη γη‘ απηφ ην ιφγν δήισζαλ φηη εξγάζηεθαλ ζθιεξά κε ηελ νκάδα 
ηνπο, ελψ φινη ηνπο θαζφξηζαλ ηε κία εβδνκάδα σο ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο κε θαζεκεξηλέο ζπλαληήζεηο. 
Έλαο θνηηεηήο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Γνπιέςακε πάξα πνιχ αιιά ην δηαζθεδάζακε». 

Σν ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηνπ Δ  ́εμακήλνπ απάληεζε φηη ε παξνπζία ηνπ θνηηεηή – κέληνξα είρε θαηαιπηηθή ζεκαζία γηα 
ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 1. Οη θνηηεηέο έδσζαλ έκθαζε ζηε βνήζεηα πνπ ηνπο 

πξνζέθεξε ν κεγαιχηεξνο θνηηεηήο ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ έθαλαλ γηα ην ηζηνξηθφ πεξηερφκελν, ζηελ νξγάλσζε ηνπ 
πιάλνπ δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζηελ ςπρνινγηθή/ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ. Δλδεηθηηθή είλαη θαη ε αλαθνξά 
ελφο θνηηεηή: «[Ο θνηηεηήο – κέληνξαο] πξνζπάζεζε λα καο εμνηθεηψζεη κε ην φιν θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ ψζηε ζηελ πνξεία 
ηεο δηδαζθαιίαο καο λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε ην πάλσ ρέξη θαη θπζηθά αξγφηεξα ζηε δσή καο λα μεπεξάζνπκε ην άγρνο ηνπ 
δαζθάινπ». 

ζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ θνηηεηή - κέληνξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο, νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απάληεζαλ φηη 
βνεζήζεθαλ αξθεηά, θπξίσο γηαηί εμνηθεηψζεθαλ κέζσ ζπκβνπιψλ κε ην ζηπι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θάπνηνη αλέθεξαλ 
φηη ε ζπκβνιή ησλ θνηηεηψλ - κεληφξσλ ήηαλ πην εκθαλήο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ (ρήκα 2).  

Αξθεηνί θνηηεηέο αλέθεξαλ φηη ζηελ αξρή ηξφκαμαλ κε ηελ ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια δχν άηνκα γηαηί δελ ην είραλ 
δνθηκάζεη μαλά, ελψ έλαο θνηηεηήο αλέθεξε φηη «αξρηθά φηαλ έκαζα φηη ζα είκαζηε ηξία άηνκα είπα φηη ίζσο ζα είλαη ιίγν πην 

εχθνιν γηαηί ηξία κπαιά είλαη θαιχηεξα απφ έλα, ζα βγνπλ θαιχηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο, πην έμππλα πξάγκαηα». ινη, φκσο, 
ζην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ππνζηήξημαλ φηη δε ζα άιιαδαλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη ζα ήζειαλ λα επαλαιάβνπλ απηή 
ηε δηαδηθαζία, θαζψο ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο σο κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε 
κεηαμχ ηνπο ήηαλ «επράξηζην», «παξεΐζηηθν», «νηθνγελεηαθφ» θαη αλέπηπμαλ θηιηθνχο δεζκνχο κε άηνκα κέρξη πξφηηλνο 
άγλσζηα. ε εξψηεζή καο γηα ηελ χπαξμε θάπνηαο κνξθήο αληαγσληζκνχ νη θνηηεηέο απάληεζαλ αξλεηηθά κε κηα θνηηήηξηα 
λα ζρνιηάδεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ εξγαζία πνπ αλαιάβακε ήηαλ νκαδηθή, επνκέλσο ν αληαγσληζκφο δελ ρσξνχζε θαη δελ 
ρσξάεη κέζα ζ‘ απηήλ». 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαθνξά θάπνησλ θνηηεηψλ ζην άγρνο πνπ είραλ νη θνηηεηέο – κέληνξεο, κε έλαλ 

θνηηεηή λα ζρνιηάδεη φηη «ην άγρνο ήηαλ δεκηνπξγηθφ θαη ιεηηνχξγεζε πξνο φθειφο καο» θαη έλαλ άιινλ λα ππνζηεξίδεη φηη 
«είλαη ινγηθφ νη κέληνξεο λα είραλ άγρνο γηαηί είραλ κηα ηεξάζηηα επζχλε. Κνπβαινχζαλ εκάο, θνπβαινχζαλ θαη ηνπο ίδηνπο 
ηνπο εαπηνχο». 

Απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Z  ́εμακήλνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη πέληε δελ είραλ αζρνιεζεί λσξίηεξα κε ηε Γηδαθηηθή 
ηεο Ηζηνξίαο, ελψ κφλν κία θνηηήηξηα είρε ζρεδηάζεη δχν «παξαδνζηαθέο» δηδαζθαιίεο Ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο 
Γηεπξπκέλεο Άζθεζεο. Πξσηφγλσξε ήηαλ θαη γηα ηνπο πέληε θνηηεηέο - κέληνξεο ε εκπεηξία ζπλεξγαζίαο κε κηθξφηεξνπο 
θνηηεηέο θαζψο κφλν έλαο είρε ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ ζε θάπνηεο εξγαζίεο ζε καζήκαηα επηινγήο.  

ράκα 1: Απαληάζεηο θνηηεηψλ Δ΄ εμακάλνπ γηα 

ηε ζπκβνιά ηνπ θνηηεηά – κΫληνξα ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιέαο 

ράκα 2: Απαληάζεηο θνηηεηψλ Δ΄ εμακάλνπ γηα ηε 

ζπκβνιά ηνπ θνηηεηά – κΫληνξα ζηελ πινπνέεζε ηεο 

δηδαζθαιέαο 
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Σν ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ε΄ εμακήλνπ απάληεζε φηη ε παξνπζία ησλ κηθξφηεξσλ θνηηεηψλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3. Οη θνηηεηέο έδσζαλ έκθαζε ζηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ ηα 
κηθξφηεξα κέιε ζηελ νξγάλσζε ηνπ πιάλνπ δηδαζθαιίαο θαη ζηηο δηάθνξεο ηδέεο ηνπο. Παξάιιεια, θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ 
κε ηνπο κηθξφηεξνπο θνηηεηέο γηα ηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, θαζψο θαη νη «κεγαιχηεξνη» 
παξαδέρηεθαλ φηη νιφθιεξε ηελ εβδνκάδα εξγάζηεθαλ ζθιεξά κε θαζεκεξηλέο ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο θάπνηεο θνξέο ιφγσ 
απφζηαζεο γίλνληαλ κε δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο. 

ζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ησλ «κηθξφηεξσλ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο, νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απάληεζαλ φηη 
βνήζεζαλ αξθεηά, θπξίσο ζηε ζρνιηθή πεηζαξρία θαη ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ (ρήκα 4).  

Οη κεγαιχηεξνη θνηηεηέο ηφληζαλ φηη ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ ηνπο ήηαλ «επράξηζην», «θηιηθφ», «νηθνγελεηαθφ», 
αλ θαη θάπνηεο θνξέο ππήξραλ «δηαθσλίεο» θαη «δεκηνπξγηθή έληαζε». Μηα θνηηήηξηα αλαθέξεη γηα ηνπο δχν κηθξφηεξνπο 
θνηηεηέο ηεο νκάδαο ηεο: «ηελ αξρή θαηλφληνπζαλ ακήραλνη. Ο πάγνο έζπαζε ηε δεχηεξε κέξα, φηαλ δελ κπνξνχζακε λα 
θηηάμνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε πεγή θαη απνθαζίζακε πάλσ ζε κηα πιάθα λα θηηάμνπκε ην video. Δπεηδή ην video έρεη πάξα 
πνιιά παξαιεηπφκελα, εθεί δεζήθακε ζαλ νκάδα». Έλαο θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη: «Πηζηεχσ φηη πέξα ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 
πνπ ζέηνπκε ζε κηα δηδαθηηθή, πέξα ησλ παηδαγσγηθψλ [κε απηή ηε δηαδηθαζία] πεηχρακε θαη θνηλσληθά απνηειέζκαηα». 

Έηζη, ήηαλ ινγηθφ φηαλ φινη ππνζηήξημαλ φηη δε ζα άιιαδαλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη ζα ήζειαλ λα επαλαιάβνπλ απηή ηε 
δηαδηθαζία, θαζψο ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο σο κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζηελ επφκελε θάζε ηεο 
πξαθηηθήο άζθεζεο φζν θαη ζηελ πνξεία ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα κηαο θνηηήηξηαο: «Με 
εκπηζηεχνληαλ πεξηζζφηεξν απ‘ φηη εκπηζηεπφκνπλ εγψ ηνλ εαπηφ κνπ θη απηφ κε βνήζεζε πνιχ. […] Δίλαη δηαθνξεηηθφο ν 
ξφινο πνπ έρεηο, δηαθνξεηηθέο νη επζχλεο, πξέπεη λα είζαη ζπλέρεηα ζε εηνηκφηεηα θη φιν απηφ ζε θάλεη πην ψξηκε θαη πην 
δεκηνπξγηθή. Δίκαη δηαθνξεηηθή κεηά απφ απηή ηε δηδαζθαιία». Οη θνηηεηέο ραξαθηήξηζαλ ηε δηαδηθαζία απηή σο «επζχλε», 
«ζηνίρεκα», «δνθηκαζία», κε κηα θνηηήηξηα λα ππνζηεξίδεη: «Μπνξψ λα πσ φηη γηα κέλα απηφ ην project ήηαλ έλα ζηνίρεκα 
λα κελ απνγνεηεχζσ πξψηα εκέλα θαη λα κελ απνγνεηεχζσ θαη ηα παηδηά πνπ φλησο κε θνίηαγαλ ζαλ κέληνξα». 

Δ. πδάηεζε - πκπεξΪζκαηα 

Αλακθίβνια, ε παξνχζα πξνζπάζεηα απνηειεί κηα πξψηε απφπεηξα εηζαγσγήο ηεο «νκφηηκεο κάζεζεο» ζηελ Πξαθηηθή 
Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν δελ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε ζπγθξίζεηο. Σφζν, φκσο, νη κηθξφηεξνη φζν θαη νη 
κεγαιχηεξνη θνηηεηέο θαίλεηαη φηη απνηίκεζαλ ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο «νκφηηκεο κάζεζεο» ζηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο κηαο δηδαζθαιίαο σο κηα θνπηαζηηθή, αιιά επράξηζηε εκπεηξία, ηελ νπνία ζα 
ήζειαλ λα επαλαιάβνπλ ζην κέιινλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ζθέςεηο ελφο θνηηεηή Ε  ́εμακήλνπ γηα ηε δηαθνξά απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ηνπ εκπεηξίεο: «πλήζσο [ζηηο δηδαθηηθέο] πεγαίλνπκε ιίγν ζηπι 
θιίθαο, νη γλσζηνί, νη θίινη πνπ κπνξεί ιφγσ ησλ δεζκψλ λα ιέγακε φηη δελ πεηξάδεη αλ δελ δνπιέςεη ιίγν παξαπάλσ απηφο, λα 
ηνλ θαιχςνπκε, λα θάλνπκε ηα ζηξαβά κάηηα, ελψ εθεί [δει. ζ‘ απηή ηελ ηερληθή] ππήξρε ν θφβνο γηα ην ηη ήηαλ ν άιινο θαη 
έβγαδεο ηνλ θαιχηεξφ ζνπ εαπηφ». Άιισζηε θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο θάλεθε φηη νη δηδαζθαιίεο πνπ 
ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ νη έμη πεηξακαηηθέο νκάδεο ππεξηεξνχζαλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνηφκσλ 
δηδαθηηθψλ επηινγψλ θαη ησλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ ηνπ εμακήλνπ. 

Σ. ΠξνηΪζεηο 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθή ε επαλάιεςή ηεο αθ‘ ελφο κε κεγαιχηεξν εχξνο 
δείγκαηνο, αθ‘ εηέξνπ θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα πέξαλ ηεο Ηζηνξίαο.  

 

ράκα 3:Απαληάζεηο θνηηεηψλ Ε΄ εμακάλνπ γηα ηε 

ζπκβνιά ησλ κηθξφηεξσλ θνηηεηψλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιέαο 

ράκα 4:Απαληάζεηο θνηηεηψλ Ε΄ εμακάλνπ γηα ηε 

ζπκβνιά ησλ κηθξφηεξσλ θνηηεηψλ ζηελ 

πινπνέεζε ηεο δηδαζθαιέαο 
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Ο ξφινο ηνπ/εο ρνιηθνχ/άο πκβνχινπ σο δηεπθνιπληά/ηξηαο ζηε 

πλεξγαηηθά Έξεπλα ΓξΪζεο 

The role of the School Counselor as facilitator in the Collaborative Action 

Research 

Θσκαΐο Καξηζηψηνπ, Γαζθάια, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, Π.Σ.Γ.Δ., Α.Π.Θ., tkartsiotou@gmail.com 

Thomais Kartsiotou, Teacher, Candidate Doctorate, Pedagogical Department, Aristotle University of 

Thessaloniki, tkartsiotou@gmail.com 

Abstract:In the present study, the Cooperative Action Research, which was conducted from January to June 2013, with the cooperation 

of 8 teachers from 6 Primary Schools of the Municipality of Nestos, that participated in the Roma Children Education Program and had as 

facilitator the School Advisor, was chosen as the most appropriate research methodology. It was implemented in co-operation with the 

Aristotle University of Thessaloniki and explored the cooperation of teachers to develop literacy processes in classes with Roma children. 

For the Cooperative Research Action, qualitative research has been selected and interviews are presented as a means of collecting data. The 

findings of teacher interviews revealed the animating, co-ordinating and educational role of the School Counselor, who conducted the 

Cooperative Action Research as the facilitator of research. 

Keywords: Collaborative Action Research, teachers, School Advisor, facilitator 

Πεξέιεςε:ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε σο θαηαιιειφηεξε κεζνδνινγία έξεπλαο ε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο, ε νπνία 

δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 κε ηε ζπλεξγαζία 8 εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα 6 Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ Γήκνπ 

Νέζηνπ, πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ Ρνκά θαη δηεπθνιχληξηα ηε ρνιηθή χκβνπιν. Τινπνηήζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη δηεξεχλεζε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαδηθαζηψλ γξακκαηηζκνχ ζε ηάμεηο κε παηδηά Ρνκά. Γηα ηε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα θαη ζηελ εξγαζία 

παξνπζηάδνληαη νη ζπλεληεχμεηο σο κέζνλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθάλεθε ν 

εκςπρσηηθφο, ζπληνληζηηθφο θαη επηκνξθσηηθφο ξφινο ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ, πνπ δηεμήγαγε ηε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο έρνληαο ην 

ξφιν ηεο δηεπθνιχληξηαο ζηελ έξεπλα. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο, εθπαηδεπηηθνί, ρνιηθή χκβνπινο, δηεπθνιχληξηα 

Δηζαγσγά 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 δηελεξγήζεθε κηα πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο κε ηε ζπλεξγαζία 8 
εθπαηδεπηηθψλ απφ 6 Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ, πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ Ρνκά 
ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη δηεπθνιχληξηα ηε ρνιηθή χκβνπιν (γξάθνπζα), ε νπνία απνηέιεζε 
θαη ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο. Ζ πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο δηεξεχλεζε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
κε ηε ρνιηθή χκβνπιν γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ γξακκαηηζκνχ ζε ηάμεηο κε παηδηά Ρνκά. ε ζπδεηήζεηο ηεο 
ρνιηθήο πκβνχινπ κε ηνπο/ηο Γηεπζπληέο/ηξηεο ησλ 6 ζρνιείσλ δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά Ρνκά δνθίκαδαλ ζπλερείο 

απνγνεηεχζεηο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη 
ζρνιηθή δηαξξνή θαη ειιηπήο θνίηεζε. Ο εγγξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ Ρνκά ήηαλ κηα πξφθιεζε ζηελ νπνία κηα 
απνηειεζκαηηθή απάληεζε κπνξνχζε λα είλαη κηα πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ 
κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Γιψζζαο, ησλ 
Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Ζ έξεπλα δξάζεο ζην ζρνιείν έρεη πνιιαπιά νθέιε ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαιπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηνλ 
εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ (Altrichter, Posch, &Somekh, 2001, Carr&Kemmis, 2002). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεοζχκθσλα 

κε ηνπο/ηο πεξηζζφηεξεο εξεπλεηέο/ηξηεο (Altrichter, Posch, &Somekh, 2001,Elliott, 1991,Carr&Kemmis, 2002, Καηζαξνχ & 
Σζάθνο, 2003,McNiff, 1995, Μπαγάθεο, 1993), είλαη φηη ε έξεπλα δξάζεο είλαη ζπκκεηνρηθή, ζπλεξγαηηθή, δεκνθξαηηθή, 
καζεζηαθή, θξηηηθή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή. Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο 
πξαθηηθέο θαη αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηε ζπείξα απηνζηνραζκνχ, έλαλ έιηθα απφ θχθινπο ζρεδηαζκνχ, δξάζεο, 
παξαηήξεζεο, ζηνραζκνχ θαη κεηά επαλαζρεδηαζκνχ, πεξαηηέξσ πινπνίεζεο, παξαηήξεζεο θαη ζηνραζκνχ 
(Kemmis&Mctaggart, 1988). Ζ έξεπλα δξάζεο εκπιέθεη θαη άιια άηνκα φπσο καζεηέο/ηξηεο, γνλείο, ζρνιηθνχο 
ζπκβνχινπο, ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (Altrichter, Posch, &Somekh, 2001). 

Δηδηθφηεξα, ε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εξεπλεηψλ/ηξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζρνιεία αλέιαβαλ πνιινί/έο εξεπλεηέο/ηξηεο ηνπ δηεζλνχο 
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ρψξνπ, είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε θάπνην Παλεπηζηήκην (Bruce&Easly, 2000, Carr&Kemmis, 2002, Salleh, 

2006) θαη εξεπλεηέο/ηξηεο ζηελ Διιάδα (Βαξλάβα – θνχξα, 1992, νπβαηδή, 1993, Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2003). 

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ/εο δηεπθνιπληή/ηξηαο ζε κηα έξεπλα δξάζεο, πνπ έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ν ξφινο ηνπ/εο δηεπθνιπληή/ηξηαο ζε κηα έξεπλα δξάζεο είλαη λα παξέρεη ζηνπο/ηο εθπαηδεπηηθνχο – εξεπλεηέο/ηξηεο 
πξφζβαζε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη αλαηξνθνδφηεζε ζηελ πξαθηηθή ηνπο. Απηφλ ηνλ ξφιν κπνξνχλ λα ηνλ αλαιάβνπλ νη 
ίδηνη/εο εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο, ή εμσηεξηθνί εξεπλεηέο/ηξηεο, φπσο επηκνξθσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθψλ, κέιε δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ παλεπηζηεκίνπ, ρνιηθνί χκβνπινη, θ.ι.π. (Cohen&Manion, 1994,Altrichter, Posch, &Somekh, 2001, 
Καηζαξνχ & Σζάθνο. 2003). Έλαο άιινο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ν/ε δηεπθνιπληήο/ηξηα είλαη απηφο ηνπ/εο 
επηκνξθσηή/ηξηαο(Smith, 1993). 

χκθσλα κε ην Ν.2986/2002 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε: Φ.353.1/324/105657/Γ1/02 (ΦΔΚ 1340/16-10-2002), άξζξν 7, 
θαζνξίζηεθαλ θαη αλαπξνζαξκφζηεθαλ ηα θαζήθνληα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. Σν έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, είλαη ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, ε ζπκκεηνρή ζηελ επηκφξθσζή ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο θαη ε 
ελζάξξπλζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ξφινο ηνπ/ηεο ρνιηθνχ/εο 
πκβνχινπ είλαη πνιιαπιφο, ηνπ κέληνξα, ηνπ επηκνξθσηή, ηνπ πξνγξακκαηηζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηνπ θαζνδεγεηή, 
ηνπ εκςπρσηή θαη βαζηθφ ζηνηρείν ζην έξγν ηνπ είλαη ε ζπλερήο θξνληίδα θαη ππνρξέσζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 
παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ζηηο θαζεκεξηλέο δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη γηα ηελ αλάιεςε 
ησλ πξσηνβνπιηψλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθήο 

ζεσξίαο, δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. Δπίζεο ζηα θαζήθνληα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη ε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα, ψζηε λα πξνσζνχλ θαη λα εληζρχνπλ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία παηδαγσγηθήο θαη 
επηζηεκνληθήο θίλεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπο, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη παηδαγσγηθήο 
έξεπλαο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πλεπψο, ηα θαζήθνληα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ έρνπλ κεγάιε ζπλάθεηα κε 
ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ζπλεξγαζία ηεο έξεπλαο δξάζεο, Χζηφζν ζηελ ειιεληθή 
βηβιηνγξαθία δελ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο, κε ηνλ/ε ρνιηθφ/ή χκβνπιν ζε ξφιν δηεπθνιπληή/ηξηαο. 

Ζ πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο, πνπ πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία 8 εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα 6 Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ 
Γήκνπ Νέζηνπ, πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ Ρνκά θαη δηεπθνιχληξηα ηε ρνιηθή χκβνπιν, 

ήξζε λα θαιχςεη έλα θελφ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ σο δηεπθνιχληξηαο 
ζηελ έξεπλα δξάζεο ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο θαη κέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη είρε σο ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ γξακκαηηζκνχ ζε ηάμεηο κε παηδηά Ρνκά θαη σο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηε 
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο κε δηεπθνιχληξηα ηε ρνιηθή χκβνπιν θαη ηελ 
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δξεπλεηηθά δηαδηθαζέα 

Γηα ηελ παξνχζα πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα. ηελ πνηνηηθή έξεπλα νη εξεπλεηέο/ηξηεο 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ είηε αλνηρηέο θαη ειεχζεξεο ηερληθέο, φπσο 
εξσηεκαηνιφγην κε αλνηρηέο εξσηήζεηο, εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, εκεξνιφγην εθπαηδεπηηθψλ ή καζεηψλ/ηξηψλ, 
ερνγξαθήζεηο, καγλεηνζθνπήζεηο δηδαζθαιηψλ, είηε πην απζηεξέο θαη πνζνηηθέο ηερληθέο, φπσο εξσηεκαηνιφγην κε 
θιεηζηέο εξσηήζεηο, δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο (Cohen & Manion, 1994, Mason, 2003). 

Μεηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, απνθαζίζζεθαλ ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πνπ ζα επέηξεπαλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο: ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκεξνιφγηα θαη καγλεηνθσλήζεηο ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ 
απφ ηηο δεθαπελζήκεξεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο/ηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζηελ ηάμε κε εκεξνιφγηα θαη 
ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο παξνχζαο πλεξγαηηθήο Έξεπλαο Γξάζεο επηιέρζεθε ε κέζνδνο 
ηεο «ηξηγσλνπνίεζεο» (Cohen &Manion, 1994, Πεγηάθε, 1988) κε ηε ρξήζε ηξηψλ κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηεο 
ζπλέληεπμεο, ησλ εκεξνινγίσλ θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη ζπλεληεχμεηο σο κέζνλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκκεηνρήο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο κε δηεπθνιχληξηα ηε ρνιηθή χκβνπιν. 

πλέληεπμε -ρεδηαζκφο εκη-δνκεκέλνπ δειηίνπ ζπλέληεπμεο 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθε ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. ηηο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ν /ε εξεπλεηήο/ηξηα 
θαηαξηίδεη απφ πξηλ έλα «δειηίν ζπλέληεπμεο» ζην νπνίν θαηαγξάθεη ηα εξσηήκαηα θαη ηα ππν-εξσηήκαηα πνπ ζα ζέζεη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο (Cohen & Manion, 1994). Γηεμήρζεζαλ εκη–δνκεκέλεο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο/ηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο. Ορηψ εκη–δνκεκέλεο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ζηελ αξρή, κηα εκη-δνκεκέλε 
νκαδηθή ζπλέληεπμε θαηά ηε δηάξθεηα θαη νρηψ εκη–δνκεκέλεο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ζην ηέινο ηεο πλεξγαηηθήο Έξεπλαο 
Γξάζεο. Μαγλεηνθσλήζεθαλ φιεο νη ζπλεληεχμεηο θαη κεηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο έγηλε ε θσδηθνπνίεζε ησλ 
πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο 
έξεπλαο. ε θάζε ζπλέληεπμε δφζεθε έλαο θσδηθφο κε ην φλνκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ θσδηθνπνηήζεθε, π.ρ. ΤΝ1Λ. (1ε 
πλέληεπμε Λ.), ΤΝ.ΟΜ.ΔΚ (Οκαδηθή πλέληεπμε ΔΚ.), ΤΝ.ΣΔΛ.Λ (Σειηθή πλέληεπμε Λ.). 
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ΑπνηειΫζκαηα 

Ζ πξσηνβνπιία ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ 

ηελ 1ε πλέληεπμε φινη/εο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο αλέδεημαλ σο ιφγνπο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ηελ πξνηξνπή ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ. 

«αθέζηαηα έπαημε ξφιν ε πξσηνβνπιία ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ. Ήηαλ ην κεγάιν θιηθ πνπ πεξίκελα πξνζσπηθά θαη ζέισ λα 
πσ φηη απηφ ην πξάγκα είλαη πξσηφγλσξν γηα κέλα…» ΤΝ1ΔΚ. 

«Ζ παξφηξπλζε ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ ήηαλ γηα κέλα ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κπήθα ζην πξφγξακκα.» ΤΝ1Λ. 

Πξνζδνθίεο απφ ηε βνήζεηα ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ 

ηελ 1ε πλέληεπμε νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε βνήζεηα ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ είλαη λα έρεη έλα ξφιν 
ζπληνληζηηθφ, εκςπρσηηθφ θαη επηζηεκνληθφ. 

«Μνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κπσ ζε κία νκάδα δεκηνπξγηθή κε έλαλ ππέξνρν ζπληνληζηή θαη έλα ζπληνληζκφ επηζηεκνληθφ, 
επηκνξθσηηθφ θαη πξνζσπηθφ. Γελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα αλ δελ ππάξρεη πάλσ απφ φινπο εκάο έλαο ζπληνληζηήο πνπ κηιάεη κε 
ηελ επηζηεκνληθφηεηά ηνπ, πνπ κηιάεη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηαδξνκή, κε ηε δνπιεηά.» ΤΝ1ΔΚ. 

Ζ ρνιηθή χκβνπινο λα έρεη ξφιν επηκνξθσηηθφ, θαζνδεγεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ρσξίο λα δεκηνπξγεί θφβν. 
«Ζ χκβνπινο ζα καο επηκνξθψζεη, ζα καο θαζνδεγήζεη θαληάδνκαη, ζα καο δψζεη ην ξπζκφ… γηαηί μέξσ φηη δε ζα κε θξίλεη 
ζπλέρεηα, φπσο είρα ην θφβν πάληα απφ άιινπο πκβνχινπο, αιιά φηη ζα πνξεπζνχκε καδί πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν.» ΤΝ1Γ. 

πλεηζθνξά ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ ζηε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο 

Οη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα επξήκαηα ηεο 1εο ζπλέληεπμεο γηα ην ζπληνληζηηθφ, επηζηεκνληθφ, επηκνξθσηηθφ 

θαη εκςπρσηηθφ ξφιν ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ ζηε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο, επαιεζεχζεθαλ απφ ηα επξήκαηα ηεο 
νκαδηθήο ζπλέληεπμεο. 
«Ζ ρνιηθή χκβνπινο ήηαλ θαη είλαη θαηαιχηεο ζε φιε απηή ηε δξάζε, γηαηί ιεηηνχξγεζε ζε επίπεδν ζπληνληζηηθφ θαη ζε 
επίπεδν επηζηεκνληθφ θαη καο επηκφξθσζε ζην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο Ρνκά.» ΤΝ.ΟΜ.ΔΚ. 

ηελ ηειηθή ζπλέληεπμε δηαθάλεθε φηη ε ρνιηθή χκβνπινο σο δηεπθνιχληξηα ιεηηνχξγεζε ζπληνληζηηθά ζηε πλεξγαηηθή 
Έξεπλα Γξάζεο. 
«ηα ηφζα ρξφληα ππεξεζίαο πνπ έρσ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ καδεπηήθακε ηφζνη πνιινί δάζθαινη κε ην ζπληνληζκφ ηεο 
ρνιηθήο πκβνχινπ λα δνθηκάζνπκε θαηλνχξηα πξάγκαηα, λα ζπδεηήζνπκε, ρσξίο ελδνηαζκνχο, κε απφιπηε ειεπζεξία ζην λα 

εθθξάζνπκε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα είρακε. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έγηλε θάηη νξγαλσκέλν.» ΤΝ.ΣΔΛ.Λ. 

πκπεξΪζκαηα 

ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθάλεθε ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ, πνπ 
δηεμήγαγε ηε πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο σο δηεπθνιχληξηαο ζηελ έξεπλα γηα ηελ παξφηξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

εκπινθή ηνπο ζε εξεπλεηηθέο δξάζεηο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο έρνληαο σο ραξαθηεξηζηηθά, απηά ηεο 
επηκνξθψηξηαο, εκςπρψηξηαο θαη ζπληνλίζηξηαο, πνπ δεκηνχξγεζε έλα πεξηβάιινλ ειεπζεξίαο, επηθνηλσλίαο θαη 
ζπλεξγαζίαο θαη πνπ νδήγεζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα ρεηξαθεηηθή έξεπλα 
δξάζεο, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ειεπζεξία θαη δηακφξθσλαλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία. Δίραλ ελεξγεηηθφ θαη 
ζπκκεηνρηθφ ξφιν ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε ρνιηθή χκβνπιν, ε νπνία κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηεο ξφιν εκπινχηηδε θαη 
ελζάξξπλε ην ζηνραζκφ ηνπο κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ηδέεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν δελ εθάξκνδαλ άθξηηα ηηο έηνηκεο 
γλψζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, αιιά κε δηαξθή ζηνραζκφ ζπλέδεαλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε κε ηελ 
επηζηεκνληθή έξεπλα. Απηή ε αλαζηνραζηηθή θαη θξηηηθή ζηάζε απφ ηνπο/ηο εθπαηδεπηηθνχο – εξεπλεηέο/ηξηεο νδήγεζε ζηελ 

θαηαλφεζε ζε βάζνο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. 

Πξνηάζεηο 

Ζ παξνχζα πλεξγαηηθή Έξεπλα Γξάζεο ήξζε λα θαιχςεη έλα θελφ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο 
ρνιηθήο πκβνχινπ σο δηεπθνιχληξηαο ζηελ έξεπλα δξάζεο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, αλαδεηθλχεηαη ε 
αλάγθε ηεο εκπινθήο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, κε ζηφρν ηελ παξφηξπλζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 
επηκνξθσηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξάζεηο. Σέηνηνπ είδνπο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη νη πλεξγαηηθέο Έξεπλεο 
Γξάζεο, κε δηεπθνιπληέο/ηξηεο ηνπο/ηο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ιείπνπλ απφ ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 
ελψ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηηο αγθπιψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κφλν φηαλ είλαη ζπκκέηνρνη ζε 
απηέο θαη έρνπλ ζην πιεπξφ ηνπο ρνιηθνχο/έο πκβνχινπο.πλεπψο, ν ξφινο ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ σο δηεπθνιχληξηαο 
ζηελ έξεπλα δξάζεο αλνίγεη έλα λέν πεδίν γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα. 

 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 439 απφ 864 

ΒηβιηνγξαθηθΫο ΑλαθνξΫο 

Altrichter, P., Posch, P., Somekh, B. (2001). Οη εθπαηδεπηηθνί εξεπλνχλ ην έξγν ηνπο. Μηα εηζαγσγή ζηηο κεζφδνπο ηεο έξεπλαο 

δξάζεο. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Βαξλάβα – θνχξα, Σδ. (1992). Γηα έλαλ επηηπρεκέλν αιθαβεηηζκφ ζην ζρνιείν. Έξεπλα – δξάζε ζηα ζρνιεία ηνπ Βχξσλα. 

ην Παλειιήλην πλέδξην ΤΠΔΠΘ – ΝΔΛΔ, Αιθαβεηηζκφο θαη Γηδαζθαιία ηεο Μεηξηθήο Γιψζζαο. Αζήλα. 23-

25/11/1989. 

Bruce, B & Easley, J. (2000). Emerging communities of practice: Collaboration and communication in action research, 

Educational Action Research, 8(2), 243-255. 

Carr, W & Kemmis, St. (2002). Γηα κηα θξηηηθή εθπαηδεπηηθή ζεσξία. Δθπαίδεπζε, γλψζε θαη έξεπλα δξάζεο. (4ε έθδνζε). 

(Λακπξάθε – Παγαλνχ, Α., Μειίγθνπ, Δ. & Ρνδηάδνπ – Αικπάλε, Κ. Μεηάθξ.). Αζήλα: Κψδηθαο. 

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Elliott, J.(1991). Action research for educational change. Milton Keynes and Philadelpia: Open University Press. 

Καηζαξνχ. Δ. & Σζάθνο, Β. (2003). Απφ ηελ Έξεπλα ζηε Γηδαζθαιία. Ζ εθπαηδεπηηθή Έξεπλα Γξάζεο. Αζήλα: αββάιαο. 

Kemmis, St. &McTaggart, R. (1988). The action research planner. Victoria: Deakin University Press. 

Mason, J., (2003). Ζ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (επηκέιεηα Ν. Κπξηαδή). Αζήλα: ΔιιεληθάΓξάκκαηα. 

McNiff, J. (1995). Teaching as Learning. An action research approach. London: Routledge. 

Μπαγάθεο, Γ. (1993). Ση είλαη έξεπλα δξάζεο θαη πνηα ε αλαγθαηφηεηά ηεο ζήκεξα ζηελ εθπαίδεπζε, Δθπαηδεπηηθή 

Κνηλφηεηα,20, 36-40. 

Ν.2986/2002 «Οξγάλσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

Πεγηάθε, Π. (1988). Δζλνγξαθία: Ζ κειέηε ηεο αλζξψπηλεο δηάζηαζεο ζηελ θνηλσληθή θαη παηδαγσγηθή έξεπλα. Αζήλα: 

Γξεγφξεο. 

Salleh, H. (2006). Action research in Singapore education: Constraints and sustainability, Educational Action Research, 

14(4), 513-523. 

Smith, R. M. (1993). Learning how to learn. Applied theory for adults. London: Open University Press. 

νπβαηδή, Γ. (1993). ηαλ αλαδεηνχκε ηηο απαληήζεηο ζηελ πξάμε ή ε θαηαγξαθή κηαο εκπεηξίαο, χγρξνλε Δθπαίδεπζε, 

71, 45-47. 

Τπνπξγηθή Απφθαζε: Φ.353.1/324/105657/Γ1. «Καζνξηζκφο θαζεθφλησλ Πξντζηακέλσλ, Γηεπζπληψλ, πκβνχισλ, 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ», (ΦΔΚ 1340/16-10/2002). 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 440 απφ 864 

«Οη ΣΫζζεξηο ΔπνρΫο: Μηα Γηαζεκαηηθά Γηδαθηηθά ΠξνζΫγγηζε» 

«The Four Seasons: A Cross-Curricular Teaching Approach» 

Konstantia Spyriadou, Music Teacher, B.A., B.B.A., M.A., Ph.D. Candidate, schdia81@gmail.com 

Malama Theodoraki, English Language Teacher, B.A., M.Ed., malamathe78@gmail.com 

Konstantinos Chizaris, Music Teacher, B.A., M.Ed., Ph.D., chizaris@gmail.com 

Κσλζηαληέα ππξηΪδνπ, Δθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο, B.A., B.B.A., M.A., Ph.D. Candidate, 

schdia81@gmail.com 

ΜΪιακα ΘενδσξΪθε, Δθπαηδεπηηθφο Αγγιηθήο Γιψζζαο, B.A., M.Ed., malamathe78@gmail.com 

Κσλζηαληέλνο Υέδαξεο, Δθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο, B.A., M.Ed., Ph.D., chizaris@gmail.com 

Abstract: 

This article describes a teaching scenario for Music and English Language lessons and more specifically for the four seasons and is aimed at 

students of the 4th Grade of primary school. This scenario involves Music and the English Language with environmental studies, geography, 

Greek Language and visual arts, utilizing ICT for searching information, images and sound on the internet, filling in electronic worksheets 

(googledoc), creating a conceptual map (popplet) and a power point (ppt), composing a piece of music (Finale) and writing a text in English 

(Storybird). It is compatible with educational curricula, as "the four seasons" are included in the school textbooks of music and English 

Language of the 4th Grade, since this issue is examined by separate cognitive subjects. The cooperation of teachers of different specialties 

confirms that school can become a learning community, thus leading to school improvement.  

Keywords: Teaching Scenario, ICT, Music, English Language, Cross-Curricular Approach, Learning Community 

Πεξέιεςε: 

Σν δηδαθηηθφ απηφ ζελάξην έρεη σο ζέκα ηηο «ηέζζεξηο επνρέο» θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο/εο ηεο Γ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, εκπιέθνληαο ην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, κε ηε κειέηε πεξηβάιινληνο, ηε γεσγξαθία, ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηα εηθαζηηθά θαη 

αμηνπνηψληαο ηηο Νέεο Σερλνινγίεο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, εηθφλαο θαη ήρνπ (δηαδίθηπν), γηα ηε ζπκπιήξσζε θχιισλ εξγαζίαο 

(googledoc), ηε δηακφξθσζε ελλνηνινγηθνχ ράξηε (popplet), ηε ζχλζεζε κνπζηθήο (Finale) θαη ηε δηακφξθσζε θεηκέλνπ ζηα αγγιηθά 

(Storybird). Σν πεξηγξαθφκελν ζελάξην είλαη ζπκβαηφ κε ηα ΑΠ θαη ΓΔΠΠ, γηαηί «νη επνρέο ηνπ ρξφλνπ» εκπεξηέρνληαη σο ελφηεηεο ζηα 

βηβιία ηεο κνπζηθήο θαη ησλ αγγιηθψλ ηεο Γ ηάμεο δεκνηηθνχ, θαζψο ην ελ ιφγσ δήηεκα εμεηάδεηαη απφ μερσξηζηά γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Ζ ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ επηβεβαηψλεη φηη ην ζρνιείν κπνξεί λα θαηαζηεί θνηλφηεηα κάζεζεο, νδεγψληαο 

ζηε ζρνιηθή βειηίσζε.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Γηδαθηηθφ ελάξην, ΣΠΔ, Μνπζηθή, Αγγιηθή Γιψζζα, Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε, Κνηλφηεηα Μάζεζεο 

1. Δηζαγσγά 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ (http://digitalschool.minedu.gov.gr/new/)  απνηππψλεη ηελ πξφζεζε ησλ θνξέσλ ηεο 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, πνπ ζηελ νπζία απνηεινχλ 
ην κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ θαηλνηφκνπ θαη ελαξκνληζκέλνπ κε ηε ζχγρξνλε επνρή Νένπ ρνιείνπ (νθφο 
& σηεξίνπ, 2012). Ζ αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΣΠΔ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνηείλεηαη ζηα λέα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαζίζηαηαη έλα εχρξεζην 
γλσζηηθφ εξγαιείν πνπ εληζρχεη ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε (Μπαθφια, 2014, ζει. 74).  

ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη ην εθπαηδεπηηθφ/δηδαθηηθφ ζελάξην (educational/teaching scenario), ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο 

Κειεπνχξε & Υνληνιίδνπ (2012, ζει. 6) «αληαλαθιά ηνλ λέν πξνζαλαηνιηζκφ απηψλ ησλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ πξνο ηελ 
νπζηαζηηθή έληαμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά είλαη πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη ηαπηνρξφλσο θαη κε 
ηελ αλάγθε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο λα δηαθνξνπνηεζεί απφ παιαηφηεξα παξαδνζηαθά κνληέια 
δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ». Δηδηθφηεξα, ην δηδαθηηθφ ζελάξην έρεη ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, αιιά απηνί δελ 
ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά, θαζψο απνηειψληαο κηα επέιηθηε θαη εππξνζάξκνζηε δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ κπνξεί λα 
εθαξκνζζεί ζε δηαθνξνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, βαζίδεηαη ζε θαηλνηφκεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ ζέηνπλ 
ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ην/ηε καζεηή/α, ππνθηλψληαο ηνλ/ηελ λα απηελεξγήζεη (Αγγειφπνπινο, 2014, ζει. 11; 
Γαιηαλνχδε, 2015, ζει. 2).  
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Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ελ ιφγσ δηαζεκαηηθνχ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ζπλεξγάζηεθαλ δχν εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο θαη κία 

εθπαηδεπηηθφο αγγιηθήο γιψζζαο, εληάζζνληαο ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, ηα νπνία 
πξνζεγγίζηεθαλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

2. Θεσξεηηθφ-Παηδαγσγηθφ Πιαέζην 

Σν παξφλ ζελάξην αμηνπνηεί ηελ Κνηλσληθφ-Πνιηηηζκηθή Θεσξία ηνπ Vygotsky (1978) πνπ ππνζηήξημε φηη ε αηνκηθή 

αλάπηπμε πεγάδεη απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, επεηδή ην άηνκν απφ κηθξή ειηθία αλαπφθεπθηα αιιειεπηδξά 
κε απηφ, ελζσκαηψλνληαο εκπεηξίεο, αμίεο θαη πξαθηηθέο ηξίησλ (Turuk, 2008). Δηδηθφηεξα, ν Vygotsky (φ.π.) πξνηείλεη ηε 
«ζεκεησηηθή δηακεζνιάβεζε» πνπ απνηππψλεηαη ζηελ αζπλείδεηε εζσηεξίθεπζε πξνηχπσλ, πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά απφ 
ηνπο ελήιηθεο (Wertsch, 1991). Ζ «ζεκεησηηθή δηακεζνιάβεζε» επηθεληξψλεηαη ζηε δηακεζνιαβεκέλε γλψζε, ηεο νπνίαο 
βαζηθφ εξγαιείν είλαη ε γιψζζα (Vygotsky, φ.π.), θαζψο κέζσ απηήο κεηαιακπαδεχνληαη ζε πξαμηαθφ θαη ζπκβνιηθφ 
επίπεδν ην αμηαθφ ζχζηεκα θαη ε θνπιηνχξα κηαο θνηλσλίαο (Bussi & Mariotti, 1999; Hasan, 2002; Holland & Lachicotte, 
2007; Fernyhough, 2008).  

Ο Vygotsky (1978) αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηε «Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο», ε νπνία απνηειεί «ηελ απφζηαζε κεηαμχ 

ηξέρνληνο αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαη ηνπ επηπέδνπ δπλεηηθήο 
αλάπηπμεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελήιηθα ή ζε ζπλεξγαζία κε πην 
ηθαλνχο ζπλνκειίθνπο» (Απνζηνινπνχινπ, 2012, ζει. 32). Δλ πξνθεηκέλσ, ην κνπζηθφ ινγηζκηθφ 
http://www.finalemusic.com/θαη ζπλάκα ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ https://storybird.com/ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε 
ινγηζκηθψλ επηθνηλσλίαο θαη πξφζβαζεο ζε θαηαλεκεκέλνπο ςεθηαθνχο πφξνπο (γηα παξάδεηγκα wikis, blogs, ΤouTube) 
εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε, δεκηνπξγηθφηεηα, επηθνηλσλία θαη θαληαζία θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
Κνηλσληθφ-Πνιηηηζκηθή Θεσξία ηνπ Vygotsky (1978). 

Ζ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο http://popplet.com/γηα ηε δηακφξθσζε ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξία ηεο 

«Γηεξεπλεηηθήο ή Αλαθαιππηηθήο Μάζεζεο» (Bruner, 1961; 1966). Μέζσ απηήο ηεο θαηλνηφκνπ δηαδηθαζίαο, ν/ε καζεηήο/α 
φρη απιψο αλαθαιχπηεη ηε γλψζε, αιιά κπνξεί λα εκβαζχλεη ζην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη, 
απνθαιχπηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πηπρέο θαη δηαζηάζεηο ηνπ (Shunk, 2010). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν ξφινο ηνπ/ηεο 
εθπαηδεπηηθνχ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζψο δελ είλαη κνλνκεξψο κεηαδφηεο/α ηεο γλψζεο, αιιά θπξίσο εκςπρσηήο/α θαη 
δηεπθνιπληήο/α, δειαδή, είλαη απηφο/ε πνπ ζα δηακεζνιαβήζεη θαη ζα ζπληνλίζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/εο, πξνθεηκέλνπ λα 
αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε (Monaghan, 2004), αλαπηχζζνληαο εζσηεξηθά θίλεηξα (αγάπε γηα ηε γλψζε), πνπ εμ νξηζκνχ είλαη 
ζεκαληηθφηεξα απφ ηα εμσηεξηθά (π.ρ. πςειή βαζκνινγία) (Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005). Αθφκε, ε αμηνπνίεζε ηεο 
πλεξγαηηθήο Μάζεζεο (Μσξαΐηε, Νηθνιαθάθε θαη Γψζζα, 2010) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ νδεγνχλ: ζηελ 

αλάδπζε λέσλ ξφισλ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/εο θαη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ 
καζεηψλ/ηψλ, ζηελ ππνθίλεζε θαη απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ/ηψλ, ζηελ απνκάθξπλζε απφ ζπκβαηηθέο κνξθέο 
δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ζηελ ελαξκφληζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Υαξαιάκπνπο, 2000; Κφκεο, 
2004; Ράπηεο & Ράπηε, 2013). 

3. Πεξηγξαθά ηνπ Γηδαθηηθνχ ελαξένπ 

3.1. Γλσζηηθά Αληηθείκελα:Μνπζηθή, Αγγιηθά 

3.2. Σάμε: Γ’ Γεκνηηθνχ 

Μνπζηθή: «Σαμηδεχνληαο κε ηε Μνπζηθή»Δλφηεηα 13 (Βηβιίν Μαζεηή Μνπζηθήο Γ-Γ  Σάμεο Γεκνηηθνχ, ζει. 44-46) 

Αγγιηθά:"HappyBirthday"Δλφηεηα 4: Μάζεκα 1 (Βηβιίν Μαζεηή Αγγιηθψλ Γ' Σάμεο Γεκνηηθνχ, ζει. 46-47) 

3.3. πκβαηφηεηα κε ην Α.Π.. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. 

Σν εθπαηδεπηηθφ απηφ ζελάξην εκπιέθεη ηα καζήκαηα ηεο κνπζηθήο θαη ησλ αγγιηθψλ κε ηε γιψζζα, ηε γεσγξαθία, ηε 
κειέηε πεξηβάιινληνο θαη ηα εηθαζηηθά, αμηνπνηψληαο ηηο Νέεο Σερλνινγίεο (ΣΠΔ) γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 
εηθφλαο θαη ήρνπ (δηαδίθηπν), ηε ζπκπιήξσζε θχιισλ εξγαζίαο (googledoc), ηε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθνχ ράξηε (popplet) 
θαη παξνπζίαζεο (ppt), ηε ζχλζεζε κνπζηθήο (Finale) θαη ηε δηακφξθσζε θεηκέλνπ ζηα αγγιηθά (Storybird). Δίλαη ζπκβαηφ 
κε ηα ΑΠ θαη ΓΔΠΠ, γηαηί «νη επνρέο ηνπ ρξφλνπ» εκπεξηέρνληαη σο ελφηεηεο ζηα βηβιία ηεο κνπζηθήο θαη ησλ αγγιηθψλ 
ηεο Γ‘ ηάμεο δεκνηηθνχ, εθφζνλ ην ελ ιφγσ δήηεκα εμεηάδεηαη απφ μερσξηζηά γλσζηηθά αληηθείκελα. Θα πξέπεη λα 
ζεκεησζεί φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηδαθηηθνχ απηνχ ζελαξίνπ γίλνληαη αλά νκάδεο.  

3.4. θνπφο θαη ηφρνη 

θνπφο: Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο/εο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ζπγθεθξηκέλα ηε κνπζηθή θαη ηα 

εηθαζηηθά, ηελ αγγιηθή γιψζζα, ηελ ειιεληθή γιψζζα, ηε κειέηε πεξηβάιινληνο, ηε γεσγξαθία θαη ηηο ΣΠΔ.  

ηφρνη σο πξνο ηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα (ΚαιιηΫξγεηα Κιαζηθνχ Γξακκαηηζκνχ) 
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1) Να κάζνπλ γηα ηελ θίλεζε ηεο γεο θαη ην ιφγν δηακφξθσζεο ησλ επνρψλ ζην βφξεην θαη λφηην εκηζθαίξην. 

2) Να βξνπλ ζην δηαδίθηπν ηξαγνχδηα γηα ηε γε θαη ην ειηαθφ ζχζηεκα. 
3) Να βξνπλ πνηήκαηα, κνπζηθή θαη πίλαθεο γηα ηηο ηέζζεξηο επνρέο. 
4) Να θάλνπλ γισζζηθέο αζθήζεηο (ζηα ειιεληθά) ζε πνηήκαηα γηα ηηο ηέζζεξηο επνρέο. 
5) Να αθνχζνπλ νη καζεηέο/εο ζεκαληηθά κνπζηθά έξγα γηα ηηο ηέζζεξηο επνρέο.  
6) Να κάζνπλ ηη είλαη ε πξνγξακκαηηθή κνπζηθή θαη λα αθνχζνπλ αλάινγα έξγα. 
7) Να δνπλ πίλαθεο ζεκαληηθψλ δσγξάθσλ κε ζέκα ηηο ηέζζεξηο επνρέο. 
8) Να δεκηνπξγήζνπλ ελλνηνινγηθφ ράξηε  θαη powerpoint κε κνπζηθά θαη εηθαζηηθά έξγα γηα ηηο ηέζζεξηο επνρέο 

(ηέρλε). 

9) Να κάζνπλ γηα ην θιίκα, ηα ιαραληθά-θξνχηα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαδφζεηο ηεο θάζε επνρήο, εληάζζνληαο 
απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ελλνηνινγηθφ ράξηε (κειέηε πεξηβάιινληνο).  

10) Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο ξπζκηθέο αμίεο θαη ηηο λφηεο (γξαθή θαη αλαπαξαγσγή κέζσ πξνγξάκκαηνο 
Ζ/Τ:Finale). 

11) Να εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά κέζα απφ ηε ζχλζεζε κνπζηθήο γηα ηηο ηέζζεξηο επνρέο (θάζε νκάδα γηα κία επνρή) 
12) Να θάλνπλ επαλάιεςε ζε ιεμηιφγην ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζρεηηθφ κε ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ ζην νπνίν έρνπλ ήδε 

εμαζθεζεί. 
13) Να θάλνπλ δεκηνπξγηθή ρξήζε απηνχ ηνπ ιεμηινγίνπ κέζσ ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα. 

14) Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο δεμηφηεηα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα κέζσ ηνπ βίληεν θαη ηνπ ηξαγνπδηνχ. 
15) Να γξάςνπλ κηα ηζηνξία γηα θάζε επνρή ζηα αγγιηθά κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο εθηέζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαζεκαηηθήο ελφηεηαο. 
16) Να ζπλδένπλ ηελ εηθφλα κε ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ. 

ηφρνη σο πξνο ηηο ΣΠΔ (ΚαιιηΫξγεηα Φεθηαθνχ Γξακκαηηζκνχ) 

1) Να θαηαλνήζνπλ φηη νη ΣΠΔ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα δηαζθέδαζε, ςπραγσγία θαη επηθνηλσλία (π.ρ. 
Facebook), αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

2) Να δηεξεπλήζνπλ ζην δηαδίθηπν αλάινγν ςεθηαθφ πιηθφ πέξαλ απφ απηφ πνπ ζα ηνπο δνζεί απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. 
3) Να ζπκπιεξψζνπλ θχιια εξγαζίαο ζε googledoc. 
4) Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ελλνηνινγηθφ ράξηε κε ηελ εθαξκνγή popplet θαζψο θαη λα αλαδεηήζνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζε απηφλ.  
5) Να δεκηνπξγήζνπλ παξνπζίαζε (ppt).  
6) Να απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο finale θαη αθνινχζσο λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ζπλζέζνπλ κνπζηθή γηα θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ. 
7) Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ Storybird γηα λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία ζηα αγγιηθά αλάινγε κε 

θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ. 
8) Να παξαθνινπζήζνπλ videos γηα ηελ εθκάζεζε Αγγιηθψλ ζην youtube πνπ  ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ θαη ζην ζπίηη 

ηνπο. 
9) Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθνχ ιεμηθνχ φπσο ην GoogleTranslate ή WordReference. 
10) Να αλαξηήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ζρνιηθφ ηζηνιφγην. 

ηφρνη σο πξνο ηελ Δθαξκνδφκελε Μαζεζηαθά Γηαδηθαζέα (ΚαιιηΫξγεηα πλεξγαζέαο θαη πλεξγαηηθάο Αλαδάηεζεο 

ηεο Γλψζεο) 
1) Να ζπλεξγαζηνχλ νη καζεηέο/εο αλά νκάδεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο (googledoc), ηε 

δηακφξθσζε ελλνηνινγηθνχ ράξηε (popplet), ηε ζχλζεζε ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ (finale)θαη ηε ζπγγξαθή κηαο 
ηζηνξίαο ζηα αγγιηθά (Storybird) γηα ηελ θάζε επνρή. 

2) Να ζπδεηήζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ γηα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά ηε ρξήζε ελφο ζέκαηνο ζε 
μερσξηζηά γλσζηηθά αληηθείκελα (δηαζεκαηηθφηεηα). 

3) Να παξνπζηάζνπλ ζε ζρνιηθή γηνξηή ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αλά νκάδεο. Δηδηθφηεξα, ζα 
παξνπζηάζνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, ηε κνπζηθή ζχλζεζε θαη ηελ ηζηνξία ζηα αγγιηθά γηα ηελ επνρή πνπ 
αζρνιήζεθαλ. 

3.5. Γηάξθεηα 

Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα είλαη 12 δηδαθηηθέο ψξεο. 

3.6. Οξγάλσζε ηεο ηάμεο  

Οη καζεηέο/εο ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ-ηεζζάξσλ κειψλ εθ ησλ νπνίσλ ν/ε έλαο/κία ζα έρεη ξφιν ζπληνληζηή/αο, 
ελψ φινη/εο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Ζ/Τ (κε αιιαγέο ξφισλ) ζην θνκκάηη ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ηεο ζπκπιήξσζεο 

ησλ θχιισλ εξγαζίαο, ηεο δηακφξθσζεο ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη powerpoint, ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο θαη ηεο ζπγγξαθήο 
θεηκέλνπ ζηα αγγιηθά. 

3.7. Γηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο 

1
ε
 Γηδαθηηθά ΠαξΫκβαζε απφ ηνλ/ηελ Δθπαηδεπηηθφ ηεο Μνπζηθάο (κέα δηδαθηηθά ψξα) 
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«Ζ Γε θαη νη ΣΫζζεξηο ΔπνρΫο» (γεσγξαθέα, κνπζηθά, ΣΠΔ) 

ηελ πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλεη αλαθνξά ζηελ πεξηθνξά ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ ήιην θαη ζηελ 
ειιεηπηηθή ηεο ηξνρηά πξνθεηκέλνπ λα ηε ζπζρεηίζνπλ νη καζεηέο/εο κε ηε δεκηνπξγία ησλ επνρψλ. Αθνχ γίλεη ζπδήηεζε γηα 
λα δηαπηζησζεί ε πξφηεξε γλψζε ησλ καζεηψλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηνλ πιαλήηε γε κέζσ ελφο video θαη ζηε 
ζπλέρεηα θαιεί ηα παηδηά λα κεηαβνχλ ζην εκπινπηηζκέλν βηβιίν γεσγξαθίαο ηεο Σ ηάμεο γηα λα δνπλ ηελ θίλεζε ηεο γεο 
(εηθφλεο θαη θσηφδεληξν) θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ επνρψλ θαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε απηψλ αλάκεζα ζηα 
δχν εκηζθαίξηα, εμεγψληαο ηηο θηλήζεηο ηφζν ηεο γεο, φζν θαη ηεο ζειήλεο. Αθνχ γίλεη ζπδήηεζε θαη επηιπζνχλ ηπρφλ 
απνξίεο ν/ε εθπαηδεπηηθφο βάδεη έλα video (Ση είλαη νη επνρέο) πνπ εμεγεί αλαιπηηθά ηε δεκηνπξγία ησλ επνρψλ, ην ζεξηλφ 
θαη ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην, ηελ εαξηλή θαη θζηλνπσξηλή ηζεκεξία.  

Αθνχ παξνπζηαζηεί ην video, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηα παηδηά λα θάλνπλ ηελ 1
ε
 Ϊζθεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, 

ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά. ηε ζπλέρεηα, αθνχ δνζνχλ νη απαληήζεηο ηεο άζθεζεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ε γε θαη 
ην ειηαθφ ζχζηεκα έρνπλ εκπλεχζεη ηνπο ζπλζέηεο (Έιιελεο θαη μέλνπο), πνπ έρνπλ γξάςεη αλάινγα ηξαγνχδηα, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ην EarthSong (αθξφαζε). Μεηά ηελ αθξφαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ νη καζεηέο/εο θάλνπλ ηε 2ε

 Ϊζθεζε ηνπ θχιινπ 
εξγαζίαο, ζηελ νπνία δεηείηαη λα βξνπλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή γηα ηε γε θαη ην ειηαθφ ζχζηεκα θαη λα παξαζέζνπλ ηνπο 
ππεξζπλδέζκνπο.  

Φχιιν Δξγαζίαο 1εο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (κία δηδαθηηθή ψξα) 

2
ε
-3

ε
 Γηδαθηηθά ΠαξΫκβαζε απφ ηνλ/ηελ Δθπαηδεπηηθφ ηεο Μνπζηθάο (δχν δηδαθηηθΫο ψξεο) 

«Οη ΣΫζζεξηο ΔπνρΫο ζηελ ΣΫρλε» (κνπζηθά, εηθαζηηθΪ, ΣΠΔ) 

Αξρηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα βάιεη έλα video κε ην κνπζηθφ έξγν «Μηα λχρηα ζην θαιαθξφ βνπλφ» ηνπ Modest Mussorgsky 
γηα λα έξζνπλ νη καζεηέο/εο ζε κηα πξψηε επαθή κε ηελ πξνγξακκαηηθή κνπζηθή γηα ηελ νπνία ζα δνζεί έλαο νξηζκφο 
πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ ζηελ 1ε Ϊζθεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, φπνπ δεηείηαη λα βξνπλ δχν έξγα πξνγξακκαηηθήο 
κνπζηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα λα γξάςνπλ ηνλ ηίηιν, ην ζπλζέηε θαη ην link ζε πίλαθα (googledoc).  

Αθνχ νη καζεηέο/εο θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο ζα αθνχζνπλ ην «Υεηκψλα» (1ν κέξνο, 
AllegrononMolto) απφ ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ Antonio Vivaldi, ρσξίο, φκσο, λα ηνπο δνζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, θαζψο ζα 
δεηεζεί λα αλαθέξνπλ ηελ επνρή πνπ πεξηγξάθεη ην ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ θνκκάηη. ηε ζπλέρεηα ζα αθνχζνπλ «Σν ρηφλη 
πνπ ρνξεχεη» ηνπ Claude Debussy γηα πηάλν, πνπ είλαη ην ηέηαξην θνκκάηη απφ ην έξγν Children's Corner. Αθνχ 

νινθιεξσζεί ε αθξφαζε δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ αλά νκάδεο ηελ 2ε
 Ϊζθεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, ζηελ 

νπνία ζα θαηαγξάςνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο, ζπγθξίλνληαο ηα δχν θνκκάηηα κνπζηθήο, ηα νπνία αλήθνληαο ζε δηαθνξεηηθέο 
επνρέο (Μπαξφθ, Ηκπξεζηνληζκφο) πεξηγξάθνπλ ην ρεηκψλα κε μερσξηζηφ ηξφπν. 

Μεηά απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξνβιεζνχλ πίλαθεο δσγξαθηθήο κε ζέκα ηηο ηέζζεξηο επνρέο πξνθεηκέλνπ νη 
καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ φηη ην ελ ιφγσ δήηεκα εκπλέεη φρη κφλν ζπνπδαίνπο κνπζηθνχο, αιιά θαη δσγξάθνπο. Αθνχ γίλεη 
ζπδήηεζε γηα ηηο εληππψζεηο ησλ παηδηψλ δεηείηαη λα κεηαβνχλ ζηελ 3ε

 Ϊζθεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ζηελ νπνία θαινχληαη 
λα «επελδχζνπλ» κνπζηθά έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο κε ζέκα ηηο ηέζζεξηο επνρέο, ηνλ νπνίν ζα βξνπλ ζην δηαδίθηπν, 
ηνπνζεηψληαο ην κνπζηθφ θνκκάηη θαη ηελ εηθφλα κε ππεξζχλδεζκν. Αλ ρξεηαζηεί, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηνλ 

πξνηδέθηνξα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βάδνπκε link ζε κηα εηθφλα. Αθνχ ηα παηδηά νινθιεξψζνπλ ηελ άζθεζε, 
παξνπζηάδνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο «επελδχζεηο», εμεγψληαο πξνθνξηθά ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο επέιεμαλ ηα ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά θνκκάηηα γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο. 

Φχιιν Δξγαζίαο 2εο-3εο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (δχν δηδαθηηθέο ψξεο) 

4ε Γηδαθηηθά ΠαξΫκβαζε απφ ηνλ/ηελ Δθπαηδεπηηθφ ηεο Μνπζηθάο (κέα δηδαθηηθά ψξα) 

«Οη ΣΫζζεξηο ΔπνρΫο θαη ε Πνέεζε» (γιψζζα, κνπζηθά, ΣΠΔ) 

Ζ δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε μεθηλά κε ηελ αλάγλσζε ελφο πνηήκαηνο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην 
πνίεκα «Άλνημε ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ». Μεηά ηελ αλάγλσζε εμεγνχκε ζηα παηδηά φηη φρη κφλν νη κνπζηθνί θαη νη δσγξάθνη, 

αιιά θαη νη πνηεηέο εκπλεχζηεθαλ απφ ηηο ηέζζεξηο επνρέο θαη έγξαςαλ εμαηξεηηθά πνηήκαηα θαη δεηνχκε λα πνπλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθάιεζε απηφ ην πνίεκα. ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηα παηδηά (αλά νκάδεο) λα θάλνπλ 
ηελ 1ε

 Ϊζθεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, ζηελ νπνία δεηείηαη λα βξνπλ απφ ην δηαδίθηπν έλα πνίεκα γηα θάζε επνρή θαη λα ην 
παξαζέζνπλ (φιν ή κέξνο απηνχ αλ είλαη κεγάιν) κε ηνλ ππεξζπλδέζκφ ηνπ αλαθέξνληαο ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ/ηεο 
πνηεηή/αο/ζηηρνπξγνχ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε άζθεζε θάζε νκάδα δηαβάδεη έλα πνίεκα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή -γηα λα 
παξνπζηαζηνχλ πνηήκαηα θαη γηα ηηο ηέζζεξηο επνρέο-, ελψ αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν ησλ 
πνηεκάησλ.  

Μεηά απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ην πνίεκα «Ζ Θάιαζζα ηνπ Νηίλνπ Υξηζηηαλφπνπινπ», ην 
νπνίν αλαθέξεηαη ζην θαινθαίξη, ελψ αθνινπζεί αλάιπζε κε ηε κνξθή δηαιφγνπ κε ηνπο/ηηο καζεηέο/εο. Αθνινπζεί ε 2

ε
 

Ϊζθεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, πνπ έρεη ην παξαπάλσ πνίεκα, εζηηάδνληαο, σζηφζν, ζε γισζζηθέο αζθήζεηο, θαζψο δεηείηαη 
απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/εο λα βξνπλ ηα νπζηαζηηθά, ζεκεηψλνληαο ην γέλνο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πηψζε θαη λα θιίλνπλ ξήκαηα. 
Αθνχ νινθιεξσζεί ε άζθεζε αλαθέξνληαη νη απαληήζεηο, ελψ απηή ε δηδαθηηθή παξέκβαζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ 3

ε
 

Ϊζθεζε ζηελ νπνία νη καζεηέο/εο «επελδχνπλ», είηε κε πξνγξακκαηηθή ή κε θσλεηηθή κνπζηθή ην ελ ιφγσ πνίεκα (Ζ 
Θάιαζζα ηνπ Ν. Υξηζηηαλφπνπινπ). 

Φχιιν Δξγαζίαο 4εο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (κία δηδαθηηθή ψξα) 
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ε
 Γηδαθηηθά ΠαξΫκβαζε απφ ηνλ/ηελ Δθπαηδεπηηθφ ηεο Μνπζηθάο (δχν δηδαθηηθΫο ψξεο) 
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 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 444 απφ 864 

«ΔπνρΫο, Κιέκα, Φξνχηα, ΛαραληθΪ, πλάζεηεο/Γξαζηεξηφηεηεο, Παξαδφζεηο, Μνπζηθά, ΔηθαζηηθΪ, Πνέεζε» 

(κνπζηθά, εηθαζηηθΪ, κειΫηε πεξηβΪιινληνο, ΣΠΔ) 

Απηέο νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ζπλδπαζηηθέο, θαζψο εληάζζνπλ ηε κειέηε πεξηβάιινληνο ζην ζελάξην, εμεηάδνληαο 
ην θιίκα, ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά, ηηο ζπλήζεηεο θαη παξαδφζεηο θάζε επνρήο, ζπλδένληάο ηα κε ηελ πξφηεξε γλψζε θαη 
ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηέρλε (κνπζηθή, εηθαζηηθά, πνίεζε). ηελ νπζία απηέο νη παξεκβάζεηο πξνάγνπλ ηελ αλαθαιππηηθή 
κάζεζε, ππνθηλψληαο ηνπο/ηηο καζεηέο/εο λα δηεξεπλήζνπλ ζην δηαδίθηπν φζα ηνπο δεηνχληαη γηα λα δηακνξθψζνπλ έλα 
ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη κία παξνπζίαζε. Δηδηθφηεξα, θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα αζρνιεζεί ζε βάζνο κε κία επνρή. 

Αξρηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη θάπνηεο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην θιίκα, ηα θξνχηα, ιαραληθά θαη ηηο 
ζπλήζεηεο/παξαδφζεηο θάζε επνρήο. Μεηά ηε ζπδήηεζε, νη καζεηέο κεηαβαίλνπλ ζην http://popplet.com/, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο δείρλεη έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ηηο επνρέο, εμεγψληαο ηη αθξηβψο είλαη ν ράξηεο απηφο, αιιά θαη πσο 
δεκηνπξγείηαη (βήκαηα δηακφξθσζεο). ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/εο θαινχληαη λα θάλνπλ ηελ 1

ε
 Ϊζθεζε ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο θαηά ηελ νπνία ε θάζε νκάδα ζα δηακνξθψζεη έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα κία επνρή πεξηιακβάλνληαο εηθνλίδηα 
γηα: α) ην θιίκα ηεο επνρήο (π.ρ. θξχν, δέζηε, ήιηνο, βξνρέο, πγξαζία), β) ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά ηεο επνρήο (π.ρ. 
θαξπνχδη, ιάραλν, ζηαθχιηα), γ) ηηο δξαζηεξηφηεηεο/ζπλήζεηεο (π.ρ. ην θαινθαίξη: κπάληα, δηαθνπέο, παηρλίδηα) θαη δ) ηηο 
παξαδφζεηο (π.ρ. ζξεζθεπηηθέο) ηεο επνρήο (π.ρ. ην ρεηκψλα: Υξηζηνχγελλα, Πξσηνρξνληά). Αλ ρξεηαζηεί νη νκάδεο κπνξνχλ 
λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Αθνχ νινθιεξσζεί ε 
δεκηνπξγία ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, αθνινπζεί ε παξνπζίαζή ηνπο απφ θάζε νκάδα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα λα 
γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο (αλ ρξεηαζηεί).  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο/εο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα powerpoint (2ε Ϊζθεζε θχιινπ εξγαζίαο), πνπ ζα 
παξνπζηάζνπλ ζε ζρνιηθή εθδήισζε καδί κε (αλαθέξνληαη ζε επφκελεο παξεκβάζεηο) ηε κνπζηθή ζχλζεζε (finale) θαη ην 
θείκελν ζηα αγγιηθά (Storybird) θαη ηα νπνία ζα αλαξηεζνχλ ζην ζρνιηθφ ηζηνιφγην. Δηδηθφηεξα, ην ppt ζα πεξηιακβάλεη ηνλ 
ελλνηνινγηθφ ράξηε, πνηήκαηα, πίλαθεο θαη κνπζηθή γηα ηελ επνρή πνπ αλέιαβε ε θάζε νκάδα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, ηφζν ζηε 
δηακφξθσζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, φζν θαη ηεο παξνπζίαζεο πεγαίλεη ζηηο νκάδεο γηα λα βνεζήζεη θαη λα εκςπρψζεη 
ηνπο/ηηο καζεηέο/εο. Σέινο, ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην ppt πνπ δεκηνχξγεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξμεη ε αλαγθαία αλαηξνθνδφηεζε. 

Φχιιν Δξγαζίαο 5εο-6εο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (δχν δηδαθηηθέο ψξεο) 

7
ε
-8

ε
 Γηδαθηηθά ΠαξΫκβαζε απφ ηνλ/ηελ Δθπαηδεπηηθφ ηεο Μνπζηθάο (δχν δηδαθηηθΫο ψξεο) 

«ΜνπζηθΫο πλζΫζεηο γηα ηηο ΣΫζζεξηο ΔπνρΫο» (κνπζηθά, ΣΠΔ) 

ηφρνο ησλ δχν απηψλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο/εο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο γηα Ζ/Τ: Finale. Έηζη, αθνχ έρνπκε ρσξίζεη ηα παηδηά ζηηο πξναλαθεξφκελεο 
νκάδεο θαη έρνληαο πξφζβαζε ε θάζε νκάδα ζε Ζ/Τ, παξνπζηάδνπκε κηα εηζαγσγή ζηα βαζηθά κελνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
εζηηάδνληαο ζηελ είζνδν ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ θαη παχζεσλ. Αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, κπνξεί λα πξνεγεζεί κηα ζχληνκε 
αλαθεθαιαίσζε ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ πνπ έρνπλ ήδε κάζεη νη καζεηέο/εο απφ πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο: νιφθιεξα, 
κηζά, ηέηαξηα θαη φγδνα. Αθνχ γίλεη ε αλαγθαία θαη απαξαίηεηε -ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ηεο ηάμεο- επαλάιεςε 

πξαγκαηνπνηνχκε έλα παξάδεηγκα εηζαγσγήο ελφο απινχ  κνπζηθνχ ζέκαηνο πξνβάιινληάο ην ζηνλ πξνηδέθηνξα ηεο ηάμεο, 
ελψ νη νκάδεο ηαπηφρξνλα ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ ίδηα ελέξγεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί 
επηθνπξηθά πξνζθέξνληαο άκεζα βνήζεηα ζε φπνηα νκάδα ηε ρξεηαζηεί.  

Αθνχ νινθιεξσζεί απηή ε άζθεζε δείρλνπκε ζηελ νινκέιεηα πψο κπνξνχκε λα αλαπαξάγνπκε απηφ πνπ κφιηο γξάςακε 
κέζα απφ ην ίδην πξφγξακκα, ελψ πεηξακαηηδφκαζηε ιίγν κε ηνπο δηαζέζηκνπο ήρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθνινχζσο 
επαλαιακβάλεη ε θάζε νκάδα. Δλ ζπλερεία, δεηάκε απφ ηηο νκάδεο λα ζπλζέζνπλ, δειαδή, λα γξάςνπλ θαη λα αλαπαξάγνπλ 
έλα ζχληνκν κνπζηθφ ζέκα γηα κία επνρή (αλά νκάδα). ε απηή ηε θάζε ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη βνήζεηα φπνπ ηνπ δεηεζεί 
ή θξίλεη απηφο απαξαίηεην θαη ιεηηνπξγεί εκςπρσηηθά ψζηε ε εκπεηξία ηεο πξψηεο ζχλζεζεο κνπζηθήο ζε ινγηζκηθφ Ζ/Τ λα 

θαηαζηεί ζρεηηθά εχθνιε αιιά θαη ζπλαξπαζηηθή! Οη νκάδεο αλαπαξάγνπλ ηε ζχλζεζή ηνπο θαη ζρνιηάδνπλ ηφζν ηελ 
εκπεηξία ηνπο φζν θαη ην κνπζηθφ ―πξντφλ‖ πνπ παξήγαγαλ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο 
κφλν ζηελ εηζαγσγή ξπζκηθψλ αμηψλ ζην πεληάγξακκν. Έηζη, αθελφο ζα κεγαιψλεη ζηαδηαθά ην βάζνο ησλ δεμηνηήησλ 
ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ/ηψλ θαη αθεηέξνπ ζα κπνξέζνπκε λα θαιιηεξγήζνπκε ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηεο 
κνπζηθήο ηερλνινγίαο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ εθαξκνγέο ηεο, φπσο: ερνγξάθεζε θαη επεμεξγαζία ήρνπ, 
ζπγρξνληζκφο ήρνπ-εηθφλαο, θ.α. 

Φχιιν Δξγαζίαο 7εο-8εο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (δχν δηδαθηηθέο ψξεο) 
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 Γηδαθηηθά ΠαξΫκβαζε απφ ηνλ/ηελ Δθπαηδεπηηθφ ηεο Αγγιηθάο Γιψζζαο  (δχν δηδαθηηθΫο ψξεο) 

«Οη ηΫζζεξηο επνρΫο ζηελ Αγγιηθά γιψζζα» (ΑγγιηθΪ, ΣΠΔ) 

Αξρηθά, πξνβάιιεηαη ζην δηαδξαζηηθφ πέλαθα ηεο ηάμεο ή κε βηληενπξνβνιΫα έλαο πίλαθαο δσγξαθηθήο κε ζηφρν ηνλ 
πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα εθθξάζνπλ φ,ηη 
ζθέθηνληαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη ηηο ηδέεο ηνπο ή θαη ιέμεηο ζηνλ πίλαθα ρσξίο λα απνξξίπηεη θακία απάληεζε 
αμηνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming). 

Ζ επηβεβαίσζε ηνπ ζέκαηνο πξνθχπηεη έπεηηα απφ ηελ πξνβνιή ηνπ  βίληεν Thefourseasonsφπνπ παξνπζηάδνληαη  ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε επνρήο. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη  λα ζρνιηάζνπλ φ,ηη ηνπο έρεη θάλεη εληχπσζε θαη 
έηζη εκπιέθνληαη ζε ειεχζεξν δηάινγν. O εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ξφιν παξαηεξεηή θαη ζπληνληζηή θαη απιψο 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 445 απφ 864 

παξεκβαίλεη αλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα εξεζίζκαηα πνπ έιαβαλ κέζσ ην 

βίληεν θαη λα πξνβνχλ ζε παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία ησλ ηδεψλ θαη απφςεσλ ηνπο. Δπίζεο, κε 
απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα  αλαθεθαιαηψζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ιεμηιφγην γηα ηηο ηέζζεξηο επνρέο 
πνπ είρε παξνπζηαζηεί ζην πξνεγνχκελν κάζεκα. 

ε απηή ηε θάζε, ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζε 4 νκάδεο ησλ 3-4 καζεηψλ δειαδή φζεο είλαη θαη νη επνρέο κε βάζε ηα 
γελέζιηα ηνπο ή ηελ νλνκαζηηθή ηνπο ενξηή (κπνξεί λα αθνχγεηαη ηδαληθφ αιιά κηα πξνζπάζεηα πνηέ δε βιάπηεη) ψζηε λα 
εκπιαθνχλ πξνζσπηθά θαη κε ελζνπζηαζκφ απφ ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο κέζα 
ζηελ νκάδα αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Έλαο ζα ρεηξίδεηαη ηνλ ππνινγηζηή, έλαο ζα θξαηάεη ζεκεηψζεηο θαη έλαο ή δχν 
καζεηέο ζα παξαηεξνχλ θαη ζα ζρνιηάδνπλ. Χζηφζν απηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ δελ είλαη απφιπηνο δειαδή δε ζεκαίλεη 

φηη απηφο πνπ ζα ρεηξίδεηαη ηνλ Ζ/Τ, δε κπνξεί λα ζρνιηάζεη θάηη πνπ ηνπ έθαλε εληχπσζε ή λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ. 

Έπεηηα, ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή θάζε νκάδαο βξίζθεηαη έλαο θνηλφρξεζηνο θάθεινο πνπ πεξηιακβάλεη ηα 
θχιια εξγαζίαο κε δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξζπλδέζκνπο γηα θάζε νκάδα. Καινχληαη νη νκάδεο λα απαληήζνπλ ηηο εξσηήζεηο 
κφλν γηα ηελ επνρή ηεο νκάδαο ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο γηα ην βίληεν 'TheFourSeasons' (έγγξαθν Google) ζην νπνίν 
ππάξρεη o ππεξζχλδεζκνο ηνπ γηα λα δνπλ αλ δε ζπκνχληαη θάπνηα πιεξνθνξία.  

Μφιηο ηειεηψζνπλ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο θαινχληαη ζε νκάδεο λα εηνηκάζνπλ κηα Powerpoint παξνπζίαζε  ε 
νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο θεληξηθέο ηδέεο γηα ηελ επνρή ηνπο ζην βίληεν  θαη ζρεηηθέο εηθφλεο ηεο επηινγήο  ηνπο. Έπεηηα νη 
νκάδεο ζα ρσξίζνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπο ζε κέξε ψζηε θάζε κέινο λα ζπκβάιιεη ζηελ παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηελ 
νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  Θα γίλνληαη εξσηήζεηο φηαλ νη καζεηέο έρνπλ απνξίεο ή ηνπο έρεη θάλεη εληχπσζε θάηη. ην ηέινο 

φισλ ησλ παξνπζηάζεσλ, νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε ειεχζεξν δηάινγν ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

Φχιιν Δξγαζίαο 9εο-10εο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (δχν δηδαθηηθέο ψξεο) 
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 Γηδαθηηθά ΠαξΫκβαζε απφ ηνλ/ηελ Δθπαηδεπηηθφ ηεο Αγγιηθάο Γιψζζαο (δχν δηδαθηηθΫο ψξεο) 

«Σξαγνχδη θαη παηδηθά ηζηνξέα» (ΑγγιηθΪ, Μνπζηθά, ΣΠΔ) 

Οη καζεηέο αξρηθά βιέπνπλ ην βίληεν ηνπ ηξαγνπδηνχ Seasonsoftheyear πνπ αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεζζάξσλ 
επνρψλ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα θεληξηθά λνήκαηα πνπ ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη. Έπεηηα νη καζεηέο ζε νκάδεο 
θαινχληαη λα επηθεληξσζνχλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα κε θελά πνπ πεξηέρεη ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ ―Seasonsoftheyear‖. 
ην θχιιν εξγαζίαο ππάξρεη ππεξζχλδεζκνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη  ζηνλ ηίηιν ηνπ ψζηε νη καζεηέο λα ην 

μαλαθνχζνπλε θαη λα ζπκπιεξψζνπλε ηα θελά. ηαλ νη καζεηέο ηειεηψζνπλ,  πξνβάιιεηαη ην βίληεν ηνπ ηξαγνπδηνχ κε 
ηνπο ζηίρνπο φκσο απηή ηε θνξά γηα λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. ην ηέινο, ν 
εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ην ηξαγνπδήζνπλ φινη καδί θαη λα πεξάζνπλ φκνξθα. 

Σέινο, νη νκάδεο θαινχληαη λα γξάςνπλ κία ζχληνκε ηζηνξία ζην Storybird ζρεηηθά κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο ηελ 
επνρή πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζην blog ηνπ ζρνιείνπ. ην θχιιν εξγαζίαο ηνπο δίλνληαη ζπκβνπιέο 
ζρεηηθά κε ην πψο λα θάλνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο πην ελδηαθέξνπζα. Δπίζεο, ηνπο παξέρνληαη ππεξζχλδεζκνη ζε γξακκαηηθά 
θαη ιεμηινγηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ νξγάλσζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπο θαη ζηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπο. 
Αθφκε ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθά ιεμηθά αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην. ηαλ νινθιεξψζεη ηε ζπγγξαθή 

ηεο ηζηνξίαο ηεο ε θάζε νκάδα, ζα ηελ παξνπζηάζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα κέζα ζηελ ηάμε θαη ζην ηέινο κπνξεί 
λα γίλεη θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπο.  

Φχιιν Δξγαζίαο 11εο-12εο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (δχν δηδαθηηθέο ψξεο) 

3.8. Πξφζζεηα ρφιηα 

Κξίλεηαη αλαγθαίν αθνχ νινθιεξσζνχλ νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, λα γίλεη κηα θνηλή πξφβα (ή πεξηζζφηεξεο αλ ρξεηαζηεί) 
κε ηνπο/ηηο καζεηέο/εο παξνπζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην δηδαθηηθφ ζελάξην εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
παξνπζηαζηνχλ αλά νκάδεο ηα power point (ppt), νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο (popplet), νη κνπζηθέο ζπλζέζεηο (finale) θαη νη 
ηζηνξίεο ζηα αγγιηθά (storybird). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο/εο ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ζηε 
ζρνιηθή εθδήισζε, ελψ κπνξεί λα γίλνπλ θαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο κε βάζε ηηο πξνηάζεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

4. πκπεξΪζκαηα-ΠξνηΪζεηο 

Σα εηδηθά καζήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κνπζηθή, αγγιηθή γιψζζα) έρνπλ ζεκαίλνπζα παηδαγσγηθή αμία ζην 
πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη φρη απιψο ζπκπιεξσκαηηθφ, βνεζεηηθφ θαη επηθνπξηθφ ξφιν. Σν κελ 
κάζεκα ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα απνηειέζεη ην εξγαιείν-κέζν γηα ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, θαζηζηψληαο 
ηνπο/ηηο καζεηέο/εο θνηλσλνχο ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ςεθηαθήο θνπιηνχξαο (ππξηάδνπ, 2017α), ελψ κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηψλ, ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ζηνλ θξηηηθφ 
αλαζηνραζκφ ηνπο (ππξηάδνπ, 2017β). Σν δε κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 
λα έξζνπλ ζε επαθή κε απζεληηθφ πξνθνξηθφ ιφγν κέζσ ησλ βίληεν θαη ησλ ηξαγνπδηψλ κε απνηέιεζκα λα πξνσζείηαη ε 
απζεληηθή επηθνηλσλία πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εθκάζεζε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 
Δπίζεο, νη καζεηέο/εο ελζαξξχλνληαη λα πξνζεγγίζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ αληηθείκελν κε δηεξεπλεηηθφ ηξφπν ζηα 
πιαίζηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο φπνπ επηθνηλσλνχλ κε πξαγκαηηθφ ζθνπφ κε απνηέιεζκα λα εμαζθνχληαη φιεο νη 
γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη λα πξνσζείηαη ε απζεληηθή επηθνηλσλία ζηα Αγγιηθά (Θενδσξάθε, 2017). 
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 Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην εκπιέθεη πνιιά θαη μερσξηζηά αληηθείκελα, έρνληαο, σζηφζν, σο βαζηθνχο ηνπ άμνλεο ηα 

καζήκαηα ηεο κνπζηθήο θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη επηβεβαηψλνληαο φηη ε δηαζεκαηηθφηεηα κπνξεί λα θαηαζηεί 
ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλαδφκεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ, εκπινπηίδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
θαη νδεγψληαο ζηελ ελνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Μαηζαγγνχξαο, 2012; Καιδή θαη Κφλζνιαο, 2016). Μέζσ 
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο/εο ζα θαηαλνήζνπλ φηη αθελφο νη μερσξηζηέο επηζηήκεο παξνπζηάδνπλ δηαιεθηηθή ζρέζε 
θαη αθεηέξνπ φηη νη ΣΠΔ δελ έρνπλ κνλνκεξψο ςπραγσγηθφ ζθνπφ, αιιά βαζηά εθπαηδεπηηθφ, γηαηί ζπκβάιινπλ ζηε 
δηεξεχλεζε ηεο γλψζεο κε έλαλ ηξφπν αιιειεπηδξαζηηθφ, ζχγρξνλν θαη ελαξκνληζκέλν κε ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 
(Σδηκνγηάλλεο, 2002). Ζ ζπλερήο ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ/ηψλ ζε φιεο ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο (νκάδεο) θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζε ζρνιηθή εθδήισζε ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, επηβεβαηψλνληαο φηη ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε εληζρχεη ηε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πξνάγνληαο ηε ζπιινγηθφηεηα ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Κνγθνχιεο, 2011).   

Δλ θαηαθιείδη, ην δηδαθηηθφ απηφ ζελάξην απνηειεί κηα θαηλνηφκα θαη ζπλάκα επέιηθηε δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ κπνξεί λα 
πξνζαξκνζζεί απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπο. Τπφ απηφ 
ην πξίζκα, πξνηείλεηαη ε ζχκπξαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν θνηλψλ, φζν θαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηακνξθσζνχλ ζπλεξγαηηθέο δνκέο εληφο ησλ ζρνιείσλ, νη νπνίεο ζα αλακνξθψζνπλ ην ζηεγαλνπνηεκέλν ηνπο πιαίζην, 
πξνθεηκέλνπ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε νξγαληζκνχο κάζεζεο (Fullan, 1995; Brandt, 2003; Babak Alavi & McCormick, 2004; 
Harris&vanTassell, 2005; Bowen, Rose&Ware, 2006; Koutouzis & Papazoglou, 2016). 
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Ζ Δπαγγεικαηηθά ΑλΪπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο ΠξσηνβΪζκηαο 

Δθπαέδεπζεο ελ Καηξψ Οηθνλνκηθάο Κξέζεο 

Professional Development of Greek Primary School Educators in the Era of 

the Financial Crisis 

Konstantia Spyriadou, PhD Candidate, Hellenic Open University, schdia81@gmail.com 

Manolis Koutouzis, Associate Professor, Hellenic Open University, ekoutouzis@eap.gr 

Κσλζηαληέα ππξηΪδνπ, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, schdia81@gmail.com 

Μαλψιεο Κνπηνχδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ekoutouzis@eap.gr 

Abstract: 

This study investigated the Professional Development of teachers, which is an aspect of their Professional Identity, during the financial crisis. 

A Qualitative Methodology was used, as a total of 43 telephone semi-structured interviews were carried out to 22 school directors, 9 

candidate principals and 12 teachers, who live and work in 13 educational regions (whole country). The validity and reliability of the 

research were ensured by triangulation of data sources, as the participants' roles, specialties and age vary. According to the research findings, 

most teachers believe that, because of the financial crisis, no incentives are given by the State and therefore Professional Development is a 

matter of personal interest, but mostly of economic affordability. It is, however, noted that the State is making efforts to strengthen the 

training of teachers, who should have intrinsic motivation to keep their Professional Development continuous, irrespective of the existing 

educational policy. 

Keywords:Public Primary Education, Financial Crisis, Professional Development, Professional Identity, Educational Policy 

Πεξέιεςε:  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηππψλεη ηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ -πνπ είλαη πηπρή ηεο Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Σαπηφηεηαο- 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αμηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κεζνδνινγία, θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 43 ηειεθσληθέο εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο ζε 22 δηεπζπληέο ζρνιείσλ, 9 ππνςήθηνπο δηεπζπληέο θαη 12 εθπαηδεπηηθνχο, πνπ εξγάδνληαη ζηηο 13 πεξηθεξεηαθέο 

δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο (ζχλνιν ηεο ρψξαο). Ζ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο δηαζθαιίζηεθαλ κε ηξηγσληζκφ ησλ πεγψλ 

δεδνκέλσλ, εθφζνλ ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, εηδηθφηεηα θαη ειηθία.  χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ παξέρνληαη θίλεηξα απφ ηελ Πνιηηεία θαη ζπλεπψο ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη δήηεκα πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά θπξίσο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο. Χζηφζν, ζεκεηψζεθε φηη ε 

Πνιηηεία θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Οηθνλνκηθή Κξίζε, Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε, Δπαγγεικαηηθή Σαπηφηεηα, 

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 

1. Δηζαγσγά 

Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη αγαζφ θαηά ην Διιεληθφ χληαγκα (άξζξν 16, παξ. 1) θαη θαηά ηνλ ΟΖΔ αλζξψπηλν δηθαίσκα, 
θαζψο ρσξίο ηε κάζεζε-εθπαίδεπζε δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα άιια αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (θιάβνο, 2014). 
χκθσλα κε ηνλ Durkheim (1977) εθπαίδεπζε είλαη ε επηξξνή πνπ αζθνχλ νη γεληέο ησλ ελειίθσλ, ε πνιηηηθή θνηλσλία θαη 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζηηο επφκελεο γεληέο, κεηαδίδνληαο θπζηθέο, λνεηηθέο θαη εζηθέο ηδηφηεηεο. πλεπψο, ε εθπαίδεπζε 
είλαη έλα νιφηεια «θνηλσληθφ πξντφλ».  

Ζ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα ζχλζεηε θαη κεηαβαιιφκελε δηαδηθαζία εμέιημεο κε γλσζηηθφ, 
ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ πεξηερφκελν (Kelchtermans, 2004), ε νπνία ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 
ελλνηνινγηθήο ηεο αζάθεηαο (Coffield, 2000) δχλαηαη λα παξνπζηαζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (Evans, 2002; Broad & Evans, 
2006). Σν παξφλ άξζξν εμεηάδεη ηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελ θαηξψ 
νηθνλνκηθήο θξίζεο κέζσ πξσηνγελνχο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ 43 εκηδνκεκέλσλ ηειεθσληθψλ 
ζπλεληεχμεσλ. Αθνινπζεί έλα επζχλνπην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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2. Θεσξεηηθφ Πιαέζην 

πσο αλαθέξεη ν Fullan (1995, p. 265) «ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη έλα ζχλνιν ηππηθήο θαη άηππεο γλψζεο, πνπ απνθηά 
ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ πνιππινθφηεηα θαη δπλακηθέο 
κεηαβνιέο». χκθσλα κε ηελ Evans (2008, p. 30) επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη «ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ε 
επαγγεικαηηθφηεηα θαη/ή ν επαγγεικαηηζκφο ησλ αηφκσλ ζεσξνχληαη φηη πξέπεη λα εληζρπζνχλ». 

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληειείηαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο ζην πιαίζην κηαο 
εμειηθηηθήο πνξείαο πνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ αθππεξέηεζή ηνπο (Fullan, 1991; Isaacson & Brown, 1993; Darling-
Hammond & McLaughlin, 1995; Καζζσηάθεο, 2002; Παπαλανχκ, 2003; Vrasidas & Glass, 2004), ελψ απνζθνπεί ζηε 
βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Garet et al., 2001), ζηελ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηψλ (Ball & 
Cohen, 1999; Joyce & Showers, 2002; Bredeson, 2002) θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 
έξγνπ (Smith, 2003). Ζ δηαδηθαζία απηή δχλαηαη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ελδειερνχο κειέηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο 
(Shulman & Sparks, 1992), ηεο απηναμηνιφγεζεο (Klenowski & Askew, 2005) θαη ηεο επηηπρνχο πξνζαξκνγήο ζηα λενθαλή 
εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα (Garet et al., φ.π.).  

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπλδέεηαη κε ηελ επηκφξθσζε, πνπ απνηειεί ηε ζρεδηαζκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε 
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001), θαζψο εκπεξηέρεη ηελ γλσζηηθή εκβάζπλζε (Desimone et al., 2002) 
θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ (Kelchtermans, 2004), πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο κάζεζεο, ηεο εκπινθήο θαη 
ηεο ελίζρπζεο (Bredeson, 2003). Ζ επηκφξθσζε σο δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ θαη ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο παξέκβαζεο, γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ζηνραζηνχλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ 
ην πεξηερφκελφ ηνπο (Μαηζαγγνχξαο, 2005). Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο επηρεηξνχλ ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εξγαζίαο λα πξνάγνπλ ηε γλψζε θαη ηε κάζεζε 
πεηξακαηηδφκελνη/εο κε λέεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο (Jovanova-Mitkovska, 2010; Hunzicker, 2011), ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή 

ζεκαηνδνηεί ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο (Bredeson, 2002) θαη ηελ επαλεμέηαζε θαη ηνλ 
επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιήςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα (Vrasidas & Glass, 2004). Χο εθ ηνχηνπ, 
απνηειεί αδήξηηε αλάγθε λα παξέρνληαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο 
αλεπηπγκέλεο θξίζεο, ηεο θξηηηθήο ζηάζεο θαη ηνπ γφληκνπ αλαζηνραζκνχ λα νδεγεζνχλ ζηελ απηνβειηίσζε, 
ελδπλακψλνληαο, εκπινπηίδνληαο θαη εληζρχνληαο ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο θαη δηακνξθψλνληαο θαηλνηφκα 
εθπαηδεπηηθά πξφηππα (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995; Bredeson, 2003). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, φκσο, έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη αθελφο ζηε κείσζε 
ησλ απνδνρψλ ηνπο βάζεη ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/η. Α‘/27-10-2011) θαη αθεηέξνπ ζηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο (Νίθα, 2014), πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζπλδένληαη κε επαγγεικαηηθέο κεηαβνιέο ιεηηνπξγηθνχ ηχπνπ 
(π.ρ. αιιαγή ζρνιείνπ, δηνίθεζεο θ.α.) (Hargreaves, 2004). Σν επάγγεικα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δεκφζην-ππαιιειηθφ θαη 
θαηά ζπλέπεηα εμαξηεκέλν (Μαηζαγγνχξαο, 2004) απφ ηηο θπξίαξρεο αζθνχκελεο πνιηηηθέο (Evans, 2011) πνπ 
δηακνξθψλνπλ ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Gray & Whitty, 2010).  

3. Μεζνδνινγέα 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο πνηνηηθή έξεπλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα 43 ηειεθσληθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο (Novick, 
2008; Holt, 2010) κε κε αλαινγηθή δεηγκαηνιεςία πνζφζησζεο (Morrow et al., 2007) ζε 22 ελ ελεξγεία δηεπζπληέο/εο (14 
εδξαησκέλνπο/εο θαη 8 λένπο/εο), 9 ππνςήθηνπο/εο δηεπζπληέο/εο, 12 εθπαηδεπηηθνχο απφ ηηο 13 πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο 
εθπαίδεπζεο, γηα λα είλαη ην δείγκα αληηπξνζσπεπηηθφ σο πξνο ηηο ππνθαηεγνξίεο, θαηά ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ 
2016. Δθαξκφζηεθε ε ζεκαηηθή θσδηθνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηαπηίζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο 
απαληήζεηο ησλ εξεπλψκελσλ, ελψ ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο δηαζθαιίζηεθε κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ 
πεγψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, γηαηί ζπκκεηείραλ εδξαησκέλνη θαη λένη δηεπζπληέο, ππνςήθηνη δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί 

κε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο θαη ειηθία (ηξηγσληζκφο ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ) (Ησζεθίδεο, 2008).     

4. Πξνθέι πκκεηερφλησλ 
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5. ΑπνηειΫζκαηα Έξεπλαο  

Γηακνξθψζεθαλ νη εμήο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: 1) δίλνληαη ειάρηζηα έσο θαζφινπ θίλεηξα 
ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο ζπγθξηηηθά κε επνρέο πξν θξίζεσο (Δδξαησκέλνη/εο Γηεπζπληέο/εο: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, Νένη/εο Γηεπζπληέο/εο: 1, 6, 7, 8, Δθπαηδεπηηθνί: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
Τπνςήθηνη/εο Γηεπζπληέο/εο: 1, 2, 3, 5, 7, 8), 2) γίλνληαη πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Δδξαησκέλνη/εο Γηεπζπληέο/εο: 3, 6, 12, 13, 14, Νένη/εο Γηεπζπληέο/εο: 5 
Τπνςήθηνη/εο Γηεπζπληέο/εο: 6, 9), 3) ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε έρεη εκπνξεπκαηνπνηεζεί (Νένη/εο Γηεπζπληέο/εο: 2, 
Τπνςήθηνη/εο Γηεπζπληέο: 4), 4) αλεμάξηεηα απφ ηα θίλεηξα πνπ παξέρεη ε Πνιηηεία ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα 
αλαπηχμνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα λα επηκνξθσζνχλ (Νένη/εο Γηεπζπληέο/εο: 3, 4, Δθπαηδεπηηθνί: 1). 

ηελ πξψηε θαηεγνξία επηζεκάλζεθε φηη πιένλ δελ δίλνληαη θίλεηξα απφ ηελ Πνιηηεία θαη ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα 
αζρνιεζνχλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, αλαιακβάλνληαο ην αλάινγν νηθνλνκηθφ θαη πξνζσπηθφ θφζηνο γηα λα 
αληαπεμέιζνπλ ζηηο πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο ππνρξεψζεηο ησλ ζπνπδψλ θαη παξάιιεια ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

«Γελ δίλνληαη θίλεηξα, εγψ δελ έρσ θαλέλα θίλεηξν. Καη ζε θάηη ζεκηλάξηα πνπ παιηά θαιχπηαλ ηα έμνδα γηα λα πάκε, ηψξα ηα 

θαιχπηεηο φια απφ ηελ ηζέπε ζνπ γηα λα παο. Γειαδή, κπνξεί λα γίλεη έλα ζεκηλάξην θαη εκέλα λα κε ελδηαθέξεη, ζα πξέπεη λα 

βάισ ηα ιεθηά απφ ηελ ηζέπε κνπ, ην μελνδνρείν, ηα πάληα. Τπήξρε έλα ζεκηλάξην ηψξα πνπ ήζεια λα παξαθνινπζήζσ, αιιά 

δελ έρσ ηελ δπλαηφηεηα ηελ νηθνλνκηθή.» (8 Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 

Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο (θπξίσο νη παιαηφηεξνη), πνπ, φκσο, απαηηνχληαη 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη φζνη δηακέλνπλ ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ 
αλάινγα πξνβιήκαηα. 

«O εθπαηδεπηηθφο ηεο επαξρίαο είλαη απνκνλσκέλνο. Αλ ήζεια λα θάλσ, ή εμ απνζηάζεσο ή έλα δηάζηεκα ζην παλεπηζηήκην ζε 

κηα επηκφξθσζε πξέπεη λα αθήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη δελ έρσ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε λα αληηκεησπίζσ απηφ ην 

πξάγκα. Δίκαζηε 100% απνκνλσκέλνη. Γελ είλαη εχθνια ηα πξάγκαηα, θαη θπξίσο νηθνλνκηθά.» (11 Δθπαηδεπηηθφο 

Γάζθαινο) 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ δπζθνιεχηεθαλ λα δηνξηζηνχλ θαη νη 

ρακειέο απνδνρέο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
αλάπηπμε. 

«Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ θάηη παξαπάλσ, ηαιαηπσξήζεθα πνιχ γηα λα έρσ κηα βάζε, κηα δνπιεηά. Αλ δελ έρεηο βάζε δελ έρεηο 

ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεηο θάηη επηπιένλ. Κάπνηνη πνπ έθαλαλ ή είραλ ηελ δπλαηφηεηα ή πξψηα δηνξίζηεθαλ θαη κεηά κέζα απφ 

ηνλ δηνξηζκφ έθαλαλ. Γηνξίζηεθαλ λσξίο, δειαδή.» (7 Νένο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο) 

 

«Δηδηθά ζήκεξα; Ννκίδσ φρη. Δηδηθά αλ ζθεθηεί θάπνηνο φηη ν λενδηφξηζηνο ζα παίξλεη θάπνπ 680, θαη ζα πξέπεη λα δηνξηζηεί 

ζε θάπνηα δπζπξφζηηε πεξηνρή, απηφ δελ είλαη θίλεηξν, είλαη αληηθίλεηξν.» (3 Τπνςήθηνο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο 

Δηδηθφηεηαο) 

πσο αλαθέξζεθε απφ λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη έρνληεο πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε, 
γηαηί δηνξίζηεθαλ ρσξίο λα ηαιαηπσξεζνχλ -θπξίσο νη δάζθαινη- θαη επεηδή φζνη/εο επηζπκνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
πεξαηηέξσ ζπνπδέο (δηδαζθαιείν, κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ) είραλ ζεκαληηθέο δηεπθνιχλζεηο εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο, 
ιακβάλνληαο εθπαηδεπηηθέο άδεηεο κε απνδνρέο θαη πξνζαχμεζε απφ 15% σο 40% (Νφκνο 3528/2007, άξζξν 58).  

«Θέισ λα δψζσ θαηαηαθηήξηεο, δελ ππάξρεη θάπνηα ειάθξπλζε σξαξίνπ. Γελ ζπγθξίλεηαη ηψξα ην δεχηεξν πηπρίν πνπ ζέισ 

λα θάλσ ή ην δηδαθηνξηθφ πνπ θάλεηο εζχ κε πξηλ 10-15 ρξφληα πνπ έπαηξλαλ ηελ άδεηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θάζνληαλ ζην 

ζπίηη ηνπο θαη γπξλνχζαλ κεηά κε ην δηδαθηνξηθφ. Καη ηνπο πιήξσλαλ φιν απηφ ην δηάζηεκα. Αληίζεηα ηψξα πηζηεχσ φηη δελ 

δίλνληαη θίλεηξα γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο γηα λα κελ ππάξρνπλ θαη πεξαηηέξσ απαηηήζεηο.» (3 Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθφο 

Δηδηθφηεηαο) 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δείμνπλ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ αλ επηζπκνχλ λα 
επηκνξθσζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά θαη ζηελ νπζία εμαξηάηαη απφ ηε δηθή ηνπο δηάζεζε θαη νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα, αλ ζα ην πξάμνπλ. εκεηψζεθε φηη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλάξηα αθφκα θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή 
κε ηελ αξσγή ηεο Πνιηηείαο, πνπ ζα ηα παξέρεη δσξεάλ, δίλνληαο ζπλάκα εθπαηδεπηηθή άδεηα.  

«ρη, δελ δίλνληαη θίλεηξα νχηε παξνηξχλζεηο. Δίλαη λα ην έρεη ν εθπαηδεπηηθφο κέζα ηνπ γηα λα ην θάλεη απφ κφλνο ηνπ θαη λα 

θηλεηνπνηήζεη θαη άιινπο. Γηαθνξεηηθά αθήλεηαη πάξα πνιχ ζε απηφ ην θνκκάηη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ» 

(10 Δδξαησκέλε Γηεπζχληξηα Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο)  

 

«Σν δεκφζην δελ έρεη κεγάιε γθάκα. Καη εθφζνλ ηα ρξήκαηα κνηξάδνληαη απφ ην θξάηνο, θαη φηαλ ην θξάηνο δηαλχεη πεξίνδν 

κε πξνβιήκαηα είλαη ινγηθφ θαη ν κηζζφο ζνπ λα έρεη πξφβιεκα. Άξα ινηπφλ, δελ λνκίδσ φηη δίλεη ηδηαίηεξεο επθαηξίεο. Γηα 

κέλα ζα έπξεπε λα επηκνξθψλεη νπζηαζηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Θα έπξεπε λα ππάξρεη κία 

πεξίνδνο πνπ λα καο βγάδεη έμσ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, έμσ απφ ηελ ηάμε. Να γεκίδνπκε θη εκείο ηηο κπαηαξίεο καο, λα 

μεθνπξαδφκαζηε, λα αλαλεσλφκαζηε θαη λα εθζπγρξνληδφκαζηε κέζα απφ ζεκηλάξηα πνπ δελ ζα ρξεηαζηεί λα ηα 

ρξπζνπιεξψλνπκε βέβαηα. Γηαηί κφλν απηφ γίλεηαη.» (5 Δδξαησκέλε Γηεπζχληξηα Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο)  

Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε, αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο πξν θξίζεσο «ε Πνιηηεία θψθεπε… Μφλν ζην δήηεκα ηεο εμνκνίσζεο 
ππήξμε κηα ζνβαξή θηλεηνπνίεζε». χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ε Πνιηηεία δελ ελδηαθέξζεθε νπζηαζηηθά γηα ηελ 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πεξηφδνπο πνπ ππήξρε ε αλάινγε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. Αθφκε, ζεκεηψζεθε ην 
δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ απνηειεί θιέγνλ ζέκα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.  
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ειίδα 452 απφ 864 

«ρη, θαζφινπ δελ δίλνληαη θίλεηξα, ίζα ίζα πηζηεχσ φηη ε Πνιηηεία έρεη κία ηαθηηθή θφβνπ, δειαδή, λα καο θάλεη λα 

θνβεζνχκε, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο, γηαηί κεηά ν ζχκβνπινο ζα ζε πξνζβάιιεη ή ζα ζε ειέγμεη. Έηζη, πξνζπαζνχκε λα ηα 

θαηαθέξνπκε κέζα απφ απηήλ ηελ νπηηθή, πηζηεχσ.» (2 Δθπαηδεπηηθφο Γαζθάια) 

 

«Γελ δίλνληαη θίλεηξα θαη ζεσξψ θαθψο δελ δίλνληαη. Καη ζα έπξεπε φρη απιψο λα δίλνληαη, αιιά λα επηβάιινληαη θαη κεηά 

αθνχ επηβάιινληαη θαη κεηά λα έξρεηαη ε αμηνιφγεζε. Θα έπξεπε λα ζε πηέδεη λα θάλεηο πξάγκαηα λα ζνπ ιέεη φηη ζα πξέπεη λα 

θεχγεηο απφ ηελ ππεξεζία ζνπ γηα δηάζηεκα 2, 3, 5, 6 κελψλ, φζν ρξεηάδεηαη ε επηκφξθσζε απηή. Καη κεηά ηελ επηκφξθσζε 

απηή λα αμηνινγεζείο. Γηαηί ην φηη δεηάλε αμηνιφγεζε ρσξίο ην ππνπξγείν λα θάλεη θάηη ην ζεσξψ απαξάδεθην. Γηαηί δελ 

πξέπεη λα ην αθήλεη ζηελ επγεληθή καο δηάζεζε, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα γηλφκαζηε θαιχηεξνη.» 

(1 Νέα Γηεπζχληξηα Γαζθάια) 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξζεθε φηη δίλνληαη θίλεηξα απφ ηελ Πνιηηεία αθφκα θαη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
Κάπνηνη/εο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ εμσηεξηθά θίλεηξα (αλέιημε ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ 
ζπνπδψλ), ελψ άιινη επηθεληξψζεθαλ ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ζηελ εζσηεξηθή αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ελεκεξσζνχλ 
θαη λα γλσξίζνπλ ζχγρξνλα παηδαγσγηθά εξγαιεία, ηνλίδνληαο φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο ζεκηλάξηα θαη ζπλεπψο 
ελαπφθεηηαη ζηε δηάζεζε θαη ζην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο θαζελφο αλ ζα ηα παξαθνινπζήζεη.  

«Αλ ζέισ λα επηκνξθσζψ γηαηί πηζηεχσ φηη πζηεξψ θάπνπ, ζα πξέπεη λα θνηηάμσ πνπ κπνξψ λα ην βξσ θαη λα ην 

παξαθνινπζήζσ, γηα λα βειηησζψ. Πηζηεχσ δίλνληαη θίλεηξα αθφκα θαη κέζα ζηελ θξίζε. Υζεο ήκνπλ ζε ζεκηλάξην, δελ κε 

εκπφδηζε θάπνηνο λα πάσ, πήξα άδεηα απφ ηα θαζήθνληά κνπ θαη πήγα. Σν δήηεκα είλαη αλ ζέισ λα πάσ, αλ ζέισ λα 

αθηεξψζσ ρξφλν θαη κάιηζηα έμηξα απφ ην σξάξηφ κνπ, λα πάσ κεηά ην ζρνιείν. Γίλνληαη θίλεηξα, ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα, 

αιιά ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη.» (6 Δδξαησκέλε Γηεπζχληξηα Γαζθάια)  

ην δήηεκα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πνιιψλ ζεκηλαξίσλ αλαθέξνληαη δχν εθπαηδεπηηθνί αζθψληαο θξηηηθή ζην παηδαγσγηθφ 
ηνπο πεξηερφκελν θαη ζηελ πξαθηηθή ηνπο αμία.  

«Έρνπκε πνιιά ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα, ηα πεξηζζφηεξα άζθνπα ρσξίο ιφγν, δειαδή, γίλνληαη πξάγκαηα γηα ην παξακηθξφ θαη 

ελεκεξψζεηο, ελψ γηα ηα νπζηψδε γίλνληαη κφλν 2-3 ελεκεξψζεηο. Θα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα, αιιά ηνπιάρηζηνλ λα 

είλαη νπζηαζηηθά.» (6 Τπνςήθηνο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο)  

Αθφκε, έγηλε αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ είλαη θξίζηκνο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

«Σα ηειεπηαία 10-15 ρξφληα έρνπκε ηελ ηερλνινγία πνπ είλαη φπιν, είλαη εξγαιείν κάζεζεο, επηκφξθσζεο ην νπνίν δελ ππήξρε 

ζην παξειζφλ. Άξα ινηπφλ εθηηκψ φηη φπνηνο ζέιεη ζήκεξα κπνξεί λα μεπεξάζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ή λα βειηηψζεη ην 

κνξθσηηθφ ηνπ, επηζηεκνληθφ επίπεδν θαη θαηάξηηζε.» (3 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθφηεηαο)  

ηελ ηξίηε θαηεγνξία ππνγξακκίζηεθε ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθφ κέζν αλέιημεο ζηε 
δηνηθεηηθή ηεξαξρία θαη φρη πεγή λέαο γλψζεο πνπ ζα κεηαιακπαδεπηεί ζηα παηδηά. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα 

κεηαπηπρηαθά ηεο εηδηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, φρη ιφγσ γλήζηνπ παηδαγσγηθνχ θαη 
επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά επεηδή απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα εξγαζηεί θάπνηνο/α σο αλαπιεξσηήο/α 
ζηελ παξάιιειε ζηήξημε.  

«Κίλεηξα.. Σν κφλν πνπ βιέπσ είλαη λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθφ, γηα λα πηάζνπλ κηα θαξέθια θαη λα βγνπλ απφ ηελ ηάμε θαη φρη 

λα δψζνπκε απηά πνπ καζαίλνπκε κέζα ζηελ ηάμε.» (2 Νένο Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

 

«Ζ θνηλσλία ην ζέκα ηεο κφξθσζεο ην έρεη θάλεη έλα εκπφξην ρσξίο λα ηνπο λνηάδεη φκσο ην βαζηθφ θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Γειαδή, ηα πεξηζζφηεξα κεηαπηπρηαθά θεχγνπλ ζηελ Κχπξν. Απηφ ζεκαίλεη θάηη, φηη είλαη έλα εκπφξην ην νπνίν ην 

ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ σο πξνζφλ δηνξηζκνχ. Δηδηθά ζηελ εηδηθή αγσγή…» (4 Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα Δθπαηδεπηηθφο 

Δηδηθφηεηαο)  

ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία έρνπκε απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ζηα 
εζσηεξηθά θίλεηξα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά.  

«Ζ επηκφξθσζε έρεη λα θάλεη κε ηελ εμέιημε ηνπ θαζελφο, δελ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα έρσ έλα νηθνλνκηθφ θίλεηξν ληε θαη θαιά, 

γηαηί απηφο πνπ ζα πάεη γηα ηα ρξήκαηα, δελ ζα σθειεζεί απφ απηή. Πξέπεη λα ζεο λα επηκνξθσζείο. Πάσ ζε πνιιέο 

επηκνξθψζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη βιέπσ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έξρνληαη. Οη 

εθπαηδεπηηθνί λνκίδσ είλαη ν κφλνο επαγγεικαηηθφο θιάδνο πνπ επηκνξθψλεηαη ζπλέρεηα ρσξίο λα έρεη νηθνλνκηθά θίλεηξα. 

Θέισ λα πάσ λα αθνχζσ ηη ππάξρεη, λα ληψζσ φηη είκαη κέζα ζηα πξάγκαηα.» (3 Νέα Γηεπζχληξηα Δθπαηδεπηηθφο 

Δηδηθφηεηαο) 

6. πδάηεζε-πκπεξΪζκαηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα απνηππψζεθε ε αιιειεπίδξαζε θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ 
ζε ζρέζε κε ηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ απνηειεί δηάζηαζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 
ηνπο Σαπηφηεηαο (Beijaard, Verloop & Vermunt, 2000; Bredeson, 2002; Beijaard, Meijer & Verloop, 2004; Vrasidas & Glass, 

2004; Jovanova-Mitkovska, 2010; Hunzicker, 2011; Φσηνπνχινπ, 2013).  

Οη πεξηζζφηεξνη/εο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη δελ δίλνληαη θίλεηξα θαη «ηδηαίηεξεο επθαηξίεο» απφ ηελ Πνιηηεία ελ κέζσ 
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί δήηεκα πξνζσπηθήο δηάζεζεο, αιιά θαη 
νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο, θαζψο αθελφο νη ρακειέο απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδίσο ησλ λεφηεξσλ θαη αθεηέξνπ ε κε 
παξνρή εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ κε απνδνρέο -πνπ, φκσο, δίλνληαλ ηα παιαηφηεξα ρξφληα θαη νη νπνίεο θπκαίλνληαλ απφ 2 έσο 
5 έηε (Ν. 3528/2007, άξζξν 58)- απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη δε γηα ηνπο/ηηο 
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λεφηεξνπο/εο, πνπ αλαγθάδνληαη λα ζπζηάζνπλ πνιχηηκν ρξφλν απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο νηθνλνκηθέο θαη αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο ησλ ζπνπδψλ θαη παξάιιεια ηεο εξγαζίαο ηνπο, 
επηβεβαηψλνληαο ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ ζηε δφκεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Σαπηφηεηαο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ  (Coldron & Smith, 1999; Samuel & Stephens, 2000; Beijaard, Meijer & Verloop, 2004; Korthagen,  2004; 
Flores & Day, 2006; Rodgers & Scott, 2008; Hong, 2010), θαζψο ηα θξηηήξηα δηακφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ 
είλαη θαηά βάζε ηερλνθξαηηθά (Van Veen & Lasky, 2005). 

εκαληηθά εκπφδηα ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ, ε έιιεηςε πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο 
γηα ηνπο/ηηο παιαηφηεξνπο/εο εθπαηδεπηηθνχο -πνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε εηζαγσγήο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ-, ε δηακνλή ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο θαη ε γεσγξαθηθή απφζηαζε απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, γεγνλφο πνπ  

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην ρακειφ ζεζκνπνηεκέλν πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ/ηψλ ηεο πεξηθέξεηαο 
θαη ησλ αθξηηηθψλ πεξηνρψλ ζε ζχγθξηζε κε ην απμεκέλν ησλ ππνςήθησλ ζηα αζηηθά θέληξα. Ζ εηδηθφηεηα ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ κε πνιιά ρξφληα 
ππεξεζίαο αληηκεηψπηζαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε -ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 
δαζθάινπο, νη νπνίνη θνηηψληαο ζηελ παηδαγσγηθή αθαδεκία είραλ ηαρχηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ελψ είραλ 
πξφζβαζε ζην δηδαζθαιείν, ζην νπνίν, φκσο, δελ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ-, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη δηνξίζηεθαλ 
ζε κεγάιε ειηθία, ελψ ηαιαηπσξήζεθαλ κέρξη λα κεηαβνχλ ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κε 
δηαζέηνπλ «ρξφλν θαη ρξήκαηα» γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ζπνπδέο, αλ θαη ην επηζπκνχζαλ, επηβεβαηψλνληαο φηη 
δελ ππάξρεη κηα εληαία θαη κνλαδηθή Δπαγγεικαηηθή Σαπηφηεηα, αιιά πνιιέο θαη πνηθίιεο (Beijaard, Meijer & Verloop, 

2004), θαζψο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη πξνζσπηθέο επηζπκίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηηίζεληαη ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη 
θνηλσληθέο επηηαγέο (Beijaard, Meijer & Verloop, φ.π., p. 109; Timoštšuk & Ugaste, 2010, p. 1568). 

πσο ζεκείσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, ε Πνιηηεία αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο πξν θξίζεσο δελ αζρνιήζεθε ζνβαξά κε ην θνκκάηη 
ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά έθαλε θάπνηεο παξαρσξήζεηο, φπσο ε ίδξπζε παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ, εμαηηίαο 
ηεο πίεζεο πνπ αζθήζεθε απφ ηνλ θιάδν, πηζηνπνηψληαο φηη νη επαγγεικαηηθνί θιάδνη δηαπξαγκαηεχνληαη ηα αηηήκαηά ηνπο 
κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία (Richardson, 1993) θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ δηαρξνληθά δηεθδηθνχλ ηελ βειηίσζε 
ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο (Hargreaves & Goodson, 1996). 
Τπνζηεξίρζεθε, αθφκε, φηη ην επάγγεικα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ φληαο δεκνζηνυπαιιειηθφ θαη εμαξηεκέλν 

(Μαηζαγγνχξαο, 2004) «δελ έρεη κεγάιε γθάκα» θαη ζπλεπψο έρεη πεξηνξηζκέλν θάζκα δπλαηνηήησλ πνπ ζπξξηθλψζεθε 
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απερψληαο ην δηαρξνληθά ρακειφ θνηλσληθφ status ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο 
(Κειπαλίδεο, 2002; Banks, 2006; Ξσρέιιεο, 2006) θαη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηεο αζθνχκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 
ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Evans, 2011; Gray & Whitty, 2010).  

Ζ Πνιηηεία, φπσο ππνζηεξίρζεθε, ζα πξέπεη λα δψζεη θίλεηξα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 
ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο (Τθαληή, 2011), κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηαθήο άδεηαο πξνθεηκέλνπ νη 
εθπαηδεπηηθνί «λα γεκίδνπλ ηηο κπαηαξίεο ηνπο, λα μεθνπξάδνληαη, λα αλαλεψλνληαη θαη λα εθζπγρξνλίδνληαη», αλαπηχζζνληαο 
ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη δηεπξχλνληαο ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο (Vrasidas & Glass, 2004), 

αληαπνθξηλφκελνη ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ (MacGilchrist, Reed & Myer, 2004), ελψ ζηε ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη λα 
αμηνινγνχληαη, αιιά απηή ε αμηνιφγεζε δελ ζα πξέπεη λα έρεη ειεγθηηθφ ραξαθηήξα, αιιά βειηησηηθφ, εθφζνλ, φκσο, πξψηα 
δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ αξσγή ηνπ θξάηνπο, απνζθνπψληαο 
ζηε δηαζθάιηζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, επεηδή ε ζρνιηθή βειηίσζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
αλάπηπμε (Campbell, 2003; Παπαλανχκ, 2003; Kennedy, 2005; Tang & Choi, 2009), γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 
ζνβαξά ππφςε ηνπο νη θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη δελ δίλνληαη θίλεηξα απφ ηελ Πνιηηεία, εληνχηνηο νξηζκέλνη/εο 
αλέθεξαλ φηη πξαγκαηνπνηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζεκηλάξηα θαη επηκνξθψζεηο κε ηελ αξσγή ηεο Πνιηηείαο, αλ θαη φπσο 

ζεκεηψζεθε, απηέο νη επηκνξθψζεηο πξνζθέξνπλ ζηείξεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο, ρσξίο λα αζρνινχληαη κε νπζηαζηηθά 
παηδαγσγηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο/κία κάρηκνο/ε εθπαηδεπηηθφο ηάμεο. εκαληηθά είλαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα 
πνπ δίλνληαη απφ ηελ Πνιηηεία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Ν. 
4024/2011, άξζξν 6 παξ. 4, Ν. 4354/2015, άξζξν 9 παξ. 3α) αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ (κεηαπηπρηαθέο, 
δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο), αλ θαη είλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηνο/α αλάινγεο ζπνπδέο ρσξίο εθπαηδεπηηθή 
άδεηα, φπσο αλέθεξαλ νη εξσηψκελνη/εο.  Αθφκε, ζεκεηψζεθε φηη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Lionarakis, 2003) απνηεινχλ θαίξην παξάγνληα γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαηηίαο ηνπ αζχγρξνλνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηνπο, παξέρνληαο επαγγεικαηηθέο 
επθαηξίεο αλάπηπμεο ζε φζνπο/εο δηακέλνπλ ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο ή έρνπλ απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί (Vryonides & Zembylas, 2008). 

Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηνπ ζεζκνπνηεκέλνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ -πνπ 
ηεθκαίξεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ/ηψλ- σζηφζν, φπσο ππνζηεξίρζεθε, απηφ ην θαηλφκελν 
δελ είλαη απφηνθν ηεο εζσηεξηθήο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαβαζκίζνπλ ηα επηζηεκνληθά ηνπο πξνζφληα, αιιά 
ζρεηίδεηαη κε κηα δηάρπηε ρξεζηκνζεξηθή αληίιεςε θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ, θαζψο απηέο απνηεινχλ κέζν 
αλέιημεο ζηελ ηεξαξρία ή εχξεζεο εξγαζίαο γηα ηνπο/ηηο αλαπιεξσηέο/εο εθπαηδεπηηθνχο -πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο- θαη φρη πεγή λέαο γλψζεο πνπ ζα κεηαιακπαδεπηεί 
ζηνπο/ζηηο καζεηέο/εο, παξαπέκπνληαο ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Σαπηφηεηα, ε νπνία ζπλδεφκελε κε ηνλ ηερλνθξαηηθφ 

επαγγεικαηηζκφ είλαη αηνκηθηζηηθή, θαλνληζηηθή, ειεγθηηθή, αληαγσληζηηθή θαη εμσηεξηθά νξηδφκελε (Sachs, 2001).   
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7. ΠξνηΪζεηο  

πσο θάλεθε απφ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε 
θαη Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν δεηνχκελν, φκσο, είλαη λα ελδηαθεξζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηίζησο γηα ηελ 
πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε (Keiny, 1994; Μαπξνγηψξγνο, 2003; Παπαλανχκ, 2005) θαη θνηλσληθή αλάπηπμε (Bell & Gilbert, 
1994) θαη δεπηεξεπφλησο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, απνθηψληαο εζσηεξηθά θίλεηξα αλεμάξηεηα απφ ηελ 

αζθνχκελε Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη ηηο εμσηεξηθέο αληακνηβέο, έρνληαο ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
αλάπηπμε -πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί σο κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995; Hawley 
& Valli, 1999; Birman et al., 2000; Garet et al., 2001; Vrasidas & Glass, 2004; Jovanova-Mitkovska, 2010; Hunzicker, 
2011)-, θαιιηεξγψληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε ζην πιαίζην κηαο γφληκεο απηναμηνιφγεζεο (Birman et al., ibid; Guskey, 
2000), αλαπηχζζνληαο κηα ζπλαηζζεκαηηθά δεζκεπκέλε θαη πςειά ππνθηλεκέλε Δπαγγεικαηηθή Σαπηφηεηα (Canrinus et al., 
2011), κηα Αθηηβηζηηθή Σαπηφηεηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δεκνθξαηηθφ επαγγεικαηηζκφ θαη αθνξά ζηε ζχκπλνηα πνπ δηέπεη ηε 
ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα εκπιεθφκελα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέξε (Sachs, 2001, pp. 151-153), ζπλδξάκνληαο 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνλ νπζηαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο (Campbell, 2003; Παπαλανχκ, 2003; Kennedy, 2005; 

Tang & Choi, 2009). 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε ηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελ θαηξψ 
θξίζεο κέζσ πξσηνγελνχο πνηνηηθήο έξεπλαο ζην ζχλνιν ηεο Διιάδαο (13 πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο), θαηαιήγνληαο ζε 
ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Χζηφζν, κηα κειινληηθή κειέηε, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλήζεη απηήλ ηελ παξάκεηξν, κέζσ 
πνηνηηθήο -γηα παξάδεηγκα κε νκάδεο εζηίαζεο (focusgroups)-, είηε/θαη πνζνηηθήο έξεπλαο (κε  εξσηεκαηνιφγην) 
πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ θαη άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο θαη λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο απφ ηνπο/ηηο 
εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 
γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηκφξθσζή ηνπο.  
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Πξνο αλέρλεπζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εθπαέδεπζεο  

ζην ειιεληθφ παλεπηζηάκην ηεο ηππηθάο εθπαέδεπζεο 

Γηψξγνο ΜπαγΪθεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, gbag@otenet.gr 

Abstract 

In this paper an attempt is made to detect traits of different forms of education, which we encounter within the Greek university of formal 

education, in relation to the contemporary various forms of education which exist. For this reason a typology is used based in four forms of 

students‘ attendance, which we encounter in the Greek university of formal education. In this framework a critical consideration is realized 

concerning the four forms of attendance of the typology and the consequences of each one of them. This attempt is based on the type of 

learning which takes place to students, the grade of academic culture which they acquire as well as the grade of the usage of the university 

provisions. The paper ends with a discussion, in which are posed issues of divergence of the formal programme of study in comparison with 

the realized one, of the existing infrastructures, of the teaching staff responsibility (topics of teaching, departmental assemblies, collaboration 

within the department). In this discussion are also posed issues of alternatives in long existing mischiefs and moreover is mentioned the 

appearance in Greece of the campus literature as well as of the Network of University Pedagogy. 

Keywords: Forms of education, students attendance, programme of study, university 

Πεξέιεςε: 

ην θείκελν απηφ επηρεηξείηαη αλίρλεπζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο, ηηο νπνίεο ζπλαληάκε ζην ειιεληθφ 

παλεπηζηήκην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ην ζχγρξνλν πιαίζην ησλ πνηθίισλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο πνπ ππάξρνπλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ηππνινγία βαζηζκέλε ζε ηέζζεξηο κνξθέο παξαθνινχζεζεο ησλ θνηηεηψλ, ηηο νπνίεο ζπλαληάκε ζην ειιεληθφ 

παλεπηζηήκην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κηα θξηηηθή ζεψξεζε ησλ ηεζζάξσλ κνξθψλ παξαθνινχζεζεο 

ηεο ηππνινγίαο θαη ζπδεηνχληαη νη ζπλέπεηεο θάζε κηαο απφ απηέο. Απηφ επηρεηξείηαη κε βάζε ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ζηνπο θνηηεηέο, ην βαζκφ ηεο αθαδεκατθήο θνπιηνχξαο πνπ απνθηνχλ θαζψο θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ παξνρψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ . 

Σν θείκελν θιείλεη κε ζπδήηεζε, ζηελ νπνία ηίζεληαη δεηήκαηα  δηάζηαζεο ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε ζρέζε κε ην 

πινπνηνχκελν, ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ, ηεο επζχλεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (ζέκαηα δηδαζθαιίαο, ζπλειεχζεσλ ηκήκαηνο, 

ζπλεξγαζηψλ εληφο ηκήκαηνο). ηε ζπδήηεζε απηή ηίζεληαη αθφκα δεηήκαηα ελαιιαθηηθψλ ζε ρξφληεο θαθνδαηκνλίεο πνπ ππάξρνπλ θαη  

επίζεο επηζεκαίλεηαη ε εκθάληζε ζηνλ  ειιαδηθφ ρψξν ηνπ campusliterature θαζψο θαη ηνπ Γηθηχνπ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Μνξθέο εθπαίδεπζεο, παξαθνινχζεζε θνηηεηψλ, πξφγξακκα ζπνπδψλ, παλεπηζηήκην 

1.ΔηζαγσγηθΪ  

Δίλαη γλσζηφ φηη ζήκεξα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο ζην επίπεδν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φπσο ε 
ηππηθή εθπαίδεπζε (Jarvis, 2003) κε ηηο παξαδνζηαθέο παξαθνινπζήζεηο καζεκάησλ θαη θπξηαξρία ηεο δηα δψζεο 
δηδαζθαιίαο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ειαρηζηνπνηεκέλε ηε δηά δψζεο δηδαζθαιία θαη θπξηαξρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. Οη ππνινγηζηέο, νη πιαηθφξκεο θαη ηα εξγαιεία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κεηψλνπλ ζηαδηαθά ηελ 
απφζηαζε πνπ ρσξίδεη απηέο ηηο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θνηλφο ρψξνο κεηαμχ ηνπο. Δίλαη κάιηζηα 
άγλσζην πφζν ζα κεγαιψζεη ζην κέιινλ απηφο ν θνηλφο ρψξνο (δεο π.ρ. ηε κηθηή κάζεζε ή blended learning). κσο πξνο ην 
παξφλ είλαη κάιινλ ζαθείο νη δηαθνξέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ζηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θ.η.ι. ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο δχν θπξίαξρεο πεξηπηψζεηο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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Δηδηθφηεξα ζηελ ηππηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε αλεπηπγκέλα θξάηε ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο (part 

time), ε νπνία δηεπθνιχλεη εξγαδνκέλνπο ή άιια άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ηελ 
εθπαίδεπζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ε θνίηεζε δηαξθεί κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ φηη ζηε ζπλήζε ηππηθή εθπαίδεπζε. 

Δίλαη επίζεο γλσζηφ, φηη ππάξρνπλ θέληξα πηζηνπνίεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ή ηεο ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ κηαο δεχηεξεο 
γιψζζαο φπσο ην Cambridge, ην Michigan ή ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο, πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε 
δηδαζθαιία αιιά κφλν κε ηελ πηζηνπνίεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ 
αλαπηχρζεθαλ νη πξνεγνχκελεο. Απηφ βέβαηα δελ αθνξά ζπλήζσο έλα πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Δίλαη επίζεο γλσζηφ θαη ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κεηά ηε Λεπθή Βίβιν (European Commission, 1995) ζε επίπεδν ΔΔ 
εληζρχεηαη ε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ απνθηήζεθαλ φπσο απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, απφ 

δίθηπα . Απηφ είλαη νξαηφ ζε πνιηηηθέο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ζήκεξα πνπ ζπλήζσο φκσο δελ αθνξά άκεζα ην επίπεδν ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Γελ αλαθεξφκαζηε εδψ ζηε λεφηεξε κεγάιε πξφθιεζε θαη δπλακηθή ησλ Massive Open Online Courses (MOOCS)  απφ 
κεγάια Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα νπνία φκσο δελ θαίλεηαη πξνο ην παξφλ λα απνηεινχλ θπξίαξρε ηάζε ηεο 
εθπαίδεπζεο. 

ην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθηεθε ζχληνκα δηακνξθψλεηαη ζήκεξα  ε ηππηθή εθπαίδεπζε ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. Δίλαη ελδερνκέλσο ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλήζνπκε ζηε ζπλέρεηα θξίζηκεο πηπρέο ηεο γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο γξήγνξεο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη.  

2. Σππνινγέα δηεξεχλεζεο ησλ κνξθψλ εθπαέδεπζεο πνπ εκθαλέδνληαη ζην ειιεληθφ 

παλεπηζηάκην  

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη απφπεηξα αλίρλεπζεο, αλάδεημεο, ζπγθεθξηκελνπνίεζεο απνηχπσζεο θαη ηαμηλφκεζεο ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ θνηηεηψλ ηεο ηππηθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν πνηθίιεη κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ ζρνιψλ, ηκεκάησλ θηι. ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε κε ειάρηζηε δηδαζθαιία 
ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία κεηψλεη ελ ηέιεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ 
θαζηζηά πεξίπνπ σο έλα θέληξν πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν δελ αξκφδεη ζην παλεπηζηήκην θαη βέβαηα δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλν 
σο ηέηνην. 

Αο δνχκε φκσο πην αλαιπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ππάξρνπζεο κνξθέο παξαθνινχζεζεο ή ζπκκεηνρήο θαηεγνξηψλ 
θνηηεηψλ ζην ππάξρνλ ειιεληθφ παλεπηζηήκην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
κνξθψλ εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξζεθε ζηα εηζαγσγηθά ηνπ θεηκέλνπ. Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ 
κνξθέο48 παξαθνινχζεζεο θνηηεηψλ: 

1. Καλνληθή παξαθνινχζεζε (πεξηζζφηεξν απφ 80% ησλ παξαθνινπζήζεσλ). Πξφθεηηαη γηα ηελ θαλνληθή 
παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ  

2. Μεξηθή παξαθνινχζεζε (ιηγφηεξεο απφ ην 80% αιιά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ησλ παξαθνινπζήζεσλ). Πξφθεηηαη 
γηα ηε ζρεδφλ θαλνληθή παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ αλ θαη έλα κέξνο καζεκάησλ γίλεηαη ρσξίο παξαθνινχζεζε. Δπεηδή φκσο ππάξρεη ζεκαληηθή 
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε θαηεγνξία απηή πιεζηάδεη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. 

3. Πεξηνξηζκέλε παξαθνινχζεζε (ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο αιιά ππάξρεη έλα κηθξφηεξνο αξηζκφο παξαθνινπζήζεσλ). 
Πξφθεηηαη γηα ηε ιηγφηεξν θαλνληθή παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ θαη έλα κεγάιν κέξνο καζεκάησλ γίλεηαη ρσξίο παξαθνινχζεζε. Δπεηδή φκσο ε ζπκκεηνρή ησλ 
θνηηεηψλ είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε θαηεγνξία απηή απέρεη αξθεηά απφ ηελ 
ηππηθή εθπαίδεπζε. 

4. ρεδφλ πιήξνπο έιιεηςεο παξαθνινχζεζεο (κφλν φπνπ είλαη απνιχησο ππνρξεσηηθή φπσο εξγαζηήξηα 

θ.η.ι.).Πξφθεηηαη γηα κηα θαηεγνξία πνπ ηείλεη λα θαηαζηήζεη ην παλεπηζηήκην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θέληξν 
πηζηνπνίεζεο ή εμεηαζηηθφ θέληξν. 

Σν πνηα αθξηβψο απφ θάζε κηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο θπξηαξρεί ζε θάζε έηνο ζπνπδψλ, ηκήκα, ζρνιή, παλεπηζηήκην ζα 
κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο ζηα ειιεληθά 
παλεπηζηήκηα. Βέβαηα θάζε κέινο ΓΔΠ θαη θάζε θνηηεηήο έρεη grosso modo κηα ηδέα ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην 
δηθφ ηνπ Σκήκαή ζην θάζε κάζεκα πνπ ζπκκεηέρεη49. 

                                                             
48

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη απζαίξεηε θαη ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε δηαθνξεηηθέο, πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο. Δπηιέρηεθε απηή 

γηα λα θαηαζηεί δπλαηή κηα πξψηε ζπδήηεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο. 

49
 Σα ζηνηρεία ηεο ΑΓΗΠ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε π.ρ. κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ηεο. Παξφια απηά, ρσξίο κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα αλάιπζεο/κειέηεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ 

πνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο, ηα δεδνκέλα ηεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κε αζθαιή απνηειέζκαηα.  
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ηε ζπλέρεηα ζα επηδηψμνπκε κηα πξψηε θξηηηθή ζεψξεζε ζε θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο απηέο θαηεγνξίεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ζηνηρεία φπσο ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ παξέρεηαη θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο θνηηεηέο.50 

3. Μέα πξψηε θξηηηθά ζεψξεζε ησλ κνξθψλ εθπαέδεπζεο πνπ εκθαλέδνληαη ζην ειιεληθφ 

παλεπηζηάκην  

Αλ θξίλνπκε σο ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγεία πνπ επηηειεί ην παλεπηζηήκην ηε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ, ηελ επξχηεξε 
αθαδεκατθή θνπιηνχξα πνπ απνθηνχλ θαζψο θαη ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ην παλεπηζηήκην, ηφηε ζα 
κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηα ζρφιηα πνπ αθνινπζνχλ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ παξαθνινχζεζεο ζηελ 
ηππνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε πξνεγνπκέλσο. 

 ηελ πξψηε πεξίπησζε ηεο θαλνληθήο παξαθνινχζεζεο,ε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ ηείλεη λα ζπκβαδίδεη κε φηη πεξίπνπ 
επηδηψθεηαη λα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ θάζε Σκήκαηνο. 

 ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηεο κεξηθήο παξαθνινχζεζεο κε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ησλ παξαθνινπζήζεσλ,ε 

κάζεζε έρεη πνιιά απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαλνληθήο παξαθνινχζεζεο αιιά απηφ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε 
έλα ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, κε φια ηα αξλεηηθά πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αθαδεκατθή 

θνπιηνχξα πνπ δηακνξθψλεη ν θνηηεηήο. Παξφια απηά, νη θνηηεηέο απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξνχλ δηαζηαιηηθά λα 
ζεσξεζνχλ θαλνληθνί θνηηεηέο αθνχ ζπκκεηέρνπλ ζηα πην βαζηθά θαη νπζηαζηηθά κέξε πνπ πξνζθέξεη ην Πξφγξακκα 
πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζεκαληηθέο βέβαηα ειιείςεηο. 

 ηελ ηξίηε πεξίπησζε ηεο πεξηνξηζκέλεο παξαθνινχζεζεο κε ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο ησλ παξαθνινπζήζεσλ,ε 

κάζεζε δελ έρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαλνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη πεξηνξίδεηαη ζε κηα πεξηνξηζκέλε κάζεζε 
θαη αμηνπνίεζε ησλ φζσλ πξνζθέξεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Μφλν νξηαθά ζα 
κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο θαλνληθνί θνηηεηέο. Ζ κάζεζε πνπ θπξηαξρεί είλαη ζπλήζσο πξνζαξκνζκέλε ζε 
κεγάιν βαζκφ ζηηο εμεηάζεηο, ιείπεη ζε κεγάιν βαζκφ ην βησκαηηθφ ζηνηρείν (Dewey, 1938), ηνπ νπνίνπ ε ζεκαζία 
ηνλίδεηαη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο δηά δψζεο δηδαζθαιίαο. 

 ηελ ηέηαξηε πεξίπησζε ηεο ζρεδφλ πιήξνπο έιιεηςεο παξαθνινχζεζεο,ζηε  κάζεζε θπξηαξρνχλ φια ηα 

αξλεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο θαη ν θνηηεηήο επσθειείηαη απφ ειάρηζηα έσο θαζφινπ απφ φηη πξνζθέξεη 
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ αλήθεη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην Παλεπηζηήκην 
παίδεη ζρεδφλ πιήξσο ην ξφιν ελφο εμεηαζηηθνχ θέληξνπ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο, ην είδνο ηεο αθαδεκατθήο θνπιηνχξαο πνπ απνθηνχλ θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ 
παξνρψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ην παλεπηζηήκην. 

Σα πξνεγνχκελα κε ηηο ηέζζεξηο κνξθέο παξαθνινχζεζεο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί: 

Πέλαθαο 1: Οη κνξθΫο παξαθνινχζεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπο 

 

 Πιάξεο 

παξαθνινχζεζε 

Μεξηθά 

παξαθνινχζεζε 

ΠεξηνξηζκΫλε 

παξαθνινχζεζε 

ρεδφλ πιάξεο Ϋιιεηςε 

παξαθνινχζεζεο 

ΜΪζεζε Πνιχ πηζαλή ή 
αλακελφκελε 

Ληγφηεξν 
βησκαηηθή θαη κε 
ιηγφηεξε θνηλσληθή 
αιιειεπίδξαζε 

Πεξηνξηζκέλα 
βησκαηηθή θαη κε 
πεξηνξηζκέλε 
θνηλσληθή 
αιιειεπίδξαζε 

Καζφινπ βησκαηηθή θαη 
ζρεδφλ ρσξίο  θνηλσληθή 
αιιειεπίδξαζε 

Αθαδεκατθά 

θνπιηνχξα 

Πνιχ πηζαλή ή 
αλακελφκελε 

Μεξηθψο πηζαλή ή 
αλακελφκελε 

Πεξηνξηζκέλα 
πηζαλή ή 
αλακελφκελε 

ρεδφλ αλχπαξθηε 

Αμηνπνέεζε  ησλ 

παξνρψλ ηνπ 

παλεπηζηεκένπ 

Πιήξεο Μηθξφηεξε Πεξηνξηζκέλε  ρεδφλ αλχπαξθηε 

4.πδάηεζε 

Δίλαη ηειηθά ε ηππηθή εθπαίδεπζε απηφ πνπ παξέρεηαη ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο; Μήπσο παξέρεη 
κεξηθψο ή πεξηνξηζκέλα απηφ πνπ δειψλεη φηη παξέρεη; Μήπσο εδψ, φπσο θαη ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ππάξρεη έλα «θξπθφ 
πξφγξακκα ζπνπδψλ/hiddencurriculum» (Apple, 1986) πνπ ζα άμηδε ηνλ θφπν λα κειεηεζεί γηαηί είλαη πνιχ πηζαλφ ην 
εθαξκνδφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ λα απέρεη πνιχ απφ ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

                                                             
50

 Σα ηξία απηά ζηνηρεία ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξα, ιηγφηεξα ή δηαθνξεηηθά. Απηά θξίζεθαλ ζεκαληηθά ζε έλα πξψην επίπεδν 

ζπδήηεζεο πνπ επηρεηξείηαη ζηελ εξγαζία απηή. 
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Μήπσο γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ θνηηεηψλ απηφ πνπ παξέρεη είλαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρσξίο ηα πξναπαηηνχκελά ηεο, 

δειαδή ηα θαηάιιεια γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθά πιηθά, ηηο ιηγνζηέο αιιά θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο θαη 
πξνγξακκαηηζκέλεο ππνρξεσηηθέο ζπλαληήζεηο, ηηο θαηάιιειεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εξγαζίεο; Καη ηελ 
ζπλεπαγφκελε, ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αιιειεπίδξαζε πνπ επηηξέπνπλ πηα ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα;  

Μήπσο ζπρλά πξφθεηηαη γηα παξσρεκέλε, κε βησκαηηθή, κηθξήο απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κνξθή κάζεζεο, ζηελ 
νπνία αμηνπνηείηαη πνιχ ιίγν ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε; Μήπσο επίζεο αμηνπνηνχληαη πνιχ ιίγν νη παξνρέο ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ; 

 Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζήκεξα φηη νη πεξηπηψζεηο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ  πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
θξίζεο (εξγαζία ζε θαθεηέξηεο θαη νηηδήπνηε άιιν). Απηφ εληζρχεη ηε κείσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θνηηεηψλ ζην 

παλεπηζηήκην φπσο απηφ αλαγθαζηηθά ζπλεπάγεηαη. Μήπσο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα ξχζκηζε γηα δπλαηφηεηα κεξηθήο 
(part-time) θαη πιήξνπο (full-time) παξαθνινχζεζεο φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιια θξάηε φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζηνλ λέν 
λφκν γηα ηελ ίδξπζε ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, εθφζνλ ην Σκήκα θάλεη απηήλ ηελ επηινγή.  

Θα πξέπεη αθφκα λα επηζεκαλζεί φηη ππάξρνπλ πάληα ηα θαηάινηπα ηεο θνπιηνχξαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ 
(έθηνηε βέβαηα δηεζλψο έρνπλ αιιάμεη πνιιά  ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζηελ επνρήο ηε παγθνζκηνπνίεζεο). Σφηε ζπρλά 
ε θνηηεηηθή δσή ζηελ Διιάδα ηαπηηδφηαλ κε ηελ πεξίνδν ηεο αλεκειηάο, ηεο θαινπέξαζεο, ηεο πεξηφδνπ εθηφλσζεο κεηά 
ηελ πεξίνδν ηεο πίεζεο ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Απηά ελδερνκέλσο γίλνληαλ πην εχθνια απνδεθηά ζε άιιεο πνιχ 
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πνπ φκσο απέρνπλ πνιχ απφ ηε ζεκεξηλή πεξίνδν θξίζεο γηα ηε ρψξα καο, ε νπνία 
κάιηζηα ηπραίλεη λα εληάζζεηαη θαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην παγθνζκηνπνίεζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ δελ ζα πξέπεη λα αγλννχκε ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ππνδνκψλ: ε θάπνηα παλεπηζηήκηα αλ ήζειαλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ φινη νη θνηηεηέο δελ ζα επαξθνχζαλ νη αίζνπζεο; Ση είδνπο καζήκαηα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
αιιειεπηδξαζηηθά κε 200 θαη 300 θνηηεηέο ζην ακθηζέαηξν; 

Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγεη ε δηθή καο επζχλε, ησλ κειψλ ΓΔΠ θαζψο θαη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ 
αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε ηεο επαξθνχο ελαζρφιεζήο καο κε ηε δηδαζθαιία γεληθφηεξα, ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε πνπ νθείινπκε 
λα νηθνδνκνχκε κε ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη εηδηθφηεξα κε ην πξφβιεκα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θνηηεηψλ. 

Τπάξρνπλ πάληα ελαιιαθηηθέο αλ ππάξρεη ε θαηάιιειε βνχιεζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ ζεζκνζέηεζε θαη ηελ 
πξνζεθηηθή πινπνίεζε ελφο ππεπζχλνπ ζπκβνχινπ κέινπο ΓΔΠ γηα έλα κηθξφ αξηζκφ θνηηεηψλ αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα 

ηεο θνίηεζεο ηνπ. Θα κπνξνχζε επίζεο λα γίλεη κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε κεζφδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ ηεο εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. πιαηθφξκεο, πιηθά θηι.), θ.ά. 

ια απηά φκσο πξνυπνζέηνπλ ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ θνηηεηψλ λα ηίζεληαη πην ζπρλά, 
επεμεξγαζκέλα θαη ιηγφηεξν απαμησκέλα ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ ηκεκάησλ.Πξνυπνζέηνπλ επίζεο πην ζπιινγηθή 
ιεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ θαη φρη ελφο ζπλφινπ κνλάδσλ ή κηθξψλ θαη κεγαιχηεξσλ νκάδσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ειάρηζηα 
κεηαμχ ηνπο. 

Απηφ πνπ πξφζθαηα άξρηζε λα απνηππψλεηαη θαη ζηε ρψξα καο σο campus literature, κε κπζνπιαζίεο θαη αθεγήζεηο πνπ 
αθνξνχλ ζηελ θνπιηνχξα ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ, ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ (Μαλέηαο, 2017), ζα 

πξέπεη ελδερνκέλσο λα ηχρεη κηαο πην ζπζηεκαηηθήο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο, απνηχπσζεο, εξκελείαο θαη ππέξβαζεο. 

Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ ελζαξξπληηθή εκθάληζε ηνπ Γηθηχνπ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο ζηε 
ρψξα καο, ην νπνίν ζέηεη ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηα Παλεπηζηήκηα ζε επίπεδν κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο θαη 
επηρεηξεί ζεσξεηηθέο, κεζνδνινγηθέο θαη πξαθηηθέο δηεξεπλήζεηο ζηελ θαηεχζπλζε απηή ζηελ πξννπηηθή ηεο ζπγθξφηεζεο 
ελφο λένπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ γηα ηε ρψξα καο (Κεδξάθα, 2016). Δλδερνκέλσο ην πιαίζην απηφ λα ζπκβάιιεη ζηελ πην 
πινχζηα θαη εθηεηακέλε αλάιπζε πξνβιεκάησλ θαη δεηεκάησλ φπσο απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε απηή ηελ πξσηφιεηα 
εξγαζία.   
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H γλψζε ηνπ βηνςπρνινγηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ δΪζθαιν 

 σο πξνυπφζεζε γηα ηελ κΪζεζά ηνπ 

The knowledge of the bio-psychological background of the child by teacher 

as precondition for its learning 

 
Nikolaos Ververas,Philologist,MSc / Ph.D. of Classical Philology, Archaeological Service of the 

Municipality of Kavala, Working Group on Psychobioanalytical Research "ex hysteria", 

synedriokavalas@gmail.com 

Abstract: 

The sexes, phenotypically, are distinct. But the apparent separation of people into two sexes very little corresponds to reality, as dictated by 

each biopsychological substrate. The teacher should be aware that in the classroom there are no sexes, but the man, who, in the classroom, 

moves in a continuous, the two ends of which occupy the theoretically absolute male and the theoretically the absolute female, among which 

there is the mixing the male to the female and the female to the male. Research findings confirm the importance of genital biological factors 

(chromosomal mosaic) expressed through sex hormones in a mix, so that gender-based behavior reaches (in the mixed psychosomatic 

features of the individual) the 43,046,721 types that can to compose, cumbersome, in 81 combinations and connections and only superficially 

differentiated in the two sexes.Behavior is never entirely male or totally feminine, but rather male or rather feminine. The brain, 

communicating, hormonally, with the genome, works according to the point of the continuous "male-female", in which the person is 

learning, processing the inserts according to the child's bio-psychological background.The distinction "man-woman" must be replaced by the 

continuous "male-female". 

Key words: biosexcontinuum, masculinity, femininity, genome, learning 

Πεξέιεςε:  

Σα θχια, θαηλνηππηθψο, είλαη δηαθξηηά. Αιι‘ ν θαηλνκεληθφο δηαρσξηζκφο ησλ αλζξψπσλ ζε δχν θχια πνιχ ιίγν αληαπνθξίλεηαη ζηελ  

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απηή ππαγνξεχεηαη απφ ην βηνςπρνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ θαζελφο. Ο δάζθαινο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη, ζηελ 

ηάμε, δελ ππάξρνπλ θχια, αιιά ν άλζξσπνο, πνπ, θπιηθά, θηλείηαη ζε έλα ζπλερέο, ηα δχν άθξα ηνπ νπνίνπ θαηαιακβάλνπλ ην ζεσξεηηθά 

απφιπην αξζεληθφ θαη ην ζεσξεηηθά  απφιπην ζειπθφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ε κίμε ηνπ αξζεληθνχ πξνο ην ζειπθφ θαη ηνπ ζειπθνχ 

πξνο ην αξζεληθφ. Eξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο επηβεβαηψλνπλ ηε ζεκαζία ησλ γελλεηηθψλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ (ρξσκνζσκηθφ κσζατθφ), 

πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ησλ νξκνλψλ ηνπ θχινπ ζε κίμε, έηζη πνπ ε θαηά ην θχιν ζπκπεξηθνξά θηάλεη (θαηά ηα αλάκηθηα ςπρνζσκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηδηψκαηα ηνπ αηφκνπ) ηνπο 43.046.721 ηχπνπο, πνπ κπνξνχλ λα ζπκπνζσζνχλ, αδξνκεξψο, ζε 81 ζπλδπαζκνχο θαη 

ζπλδέζεηο θαη κφλν επηθαλεηαθά δηαθνξνπνηνχληαη ζηα δχν θχια. Ζ ζπκπεξηθνξά πνηέ δελ είλαη απφιπηα αξζεληθή ή απφιπηα ζειπθή, 

αιιά κάιινλ αξζεληθή ή κάιινλ ζειπθή. Ο εγθέθαινο, επηθνηλσλψληαο, νξκνληθά,  κε ην γνληδίσκα, ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ην ζεκεί ν ηνπ 

ζπλερνχο «αξζεληθφ – ζειπθφ», ζην νπνίν θαη βξίζθεηαη ην άηνκν πνπ καζαίλεη, επεμεξγαδφκελνο ηα εηζηφληα αλάινγα κε ην 

βηνςπρνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ. Ζ δηάθξηζε «άληξαο–γπλαίθα» πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην ζπλερέο «αξζεληθφ – ζειπθφ».  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:biosexcontinuum, αξζεληζκφο, ζειπζκφο, γνληδίσκα, κάζεζε   

Δηζαγσγά.  

Ο πξνβιεκαηηζκφο καο γηα ηελ αλάγθε (παξνπζηάδεηαη ζην αξρηθφ ηκήκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο καο) εμαηνκίθεπζεο ηεο 
δηδαζθαιίαο, φπσο απηφο αλαπηχζζεηαη ζην νκνηνηηηινθνξνχκελν θεθάιαην,  καο νδήγεζε ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ πνχ 
εδξάδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηέηνησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, πξάγκα, πνπ αλαπηχζζεηαη, ζηελ ζπλέρεηα ηνπ πνλήκαηφο 
καο, επηζηεγαδφκελνπ κε ηελ άπνςε φηη ν δάζθαινο, πξηλ νηηδήπνηε ηεο εμαηνκηθεπηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ καζήκαηφο ηνπ, 
ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηνπ βηνςπρνινγηθνχ ππφβαζξνπ ησλ καζεηψλ ηνπ. 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

ίγνπξα, κέρξη θαη ηελ απνθνίηεζε απφ ην ζρνιείν, ν πξνκεησπηαίνο ινβφο δελ είλαη, αθφκα, έηνηκνο,  γηα λα ιεηηνπξγεί 
πιήξσο (Weinberger, 2001), πνπ ζεκαίλεη, φηη «ν εγθέθαινο ησλ καζεηψλ (…..) δελ έρεη αθφκα αλαπηπρζεί ζε ηέηνην 
επίπεδν ψζηε λα κπνξνχλ λα εμηζνξξνπνχλ ηηο παξνξκήζεηο κε ηε ινγηθή θαη ην ζρεδηαζκφ» (Woolfolk, 2007, 25), έηζη, νη 
δάζθαινη κπνξνχλ λα παίμνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθνγλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, παξέρνληάο 
ηνπο έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηνπο αλαπηπζζφκελνπο παξνξκεηηθνχο εγθεθάινπο ησλ (Meece, 2002). Ο φινο 
εγθέθαινο δίλεη ηελ φπνηα ζπκπεξηθνξά (θαη ε καζεζηαθή ηθαλφηεηα είλαη κέζα ζ‘ απηέο, βι., Byrnes & Fox, 1998, 310; 

Stanovich, 1998, 420; Woolfolk, 2007, 26, 28) επηθνηλσλψληαο, νξκνληθά, κε ην γνληδίσκα ηνπ παηδηνχ (Changeux, 1984). 
Απηφ καο νδεγεί ζην βηνςπρνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ παηδηνχ, νπφζελ ην θπιννξκνληθφ γεθχξσκα ηνπ γνληδηψκαηφο ηνπ κε 
ηνλ εγθέθαιν. 
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ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΠΛΔΓΜΑ 

ζν ε νκάδα είλαη κηθξή, ηα πξάγκαηα γηα ηνλ δάζθαιν, πνπ πξνζπαζεί λα δη-ηδεί ην ηη, ζηα γηλφκελα, φζν γίλεηαη πην 
έγθαηξα θαη, νπσζδήπνηε, ζσζηά, γηα λα κπνξέζεη λα δηεπζεηήζεη ηα ηεο ηάμεο ηνπ (βία, επηζεηηθφηεηα, θνβίεο θ.ιπ.), ην ίδην 
έγθαηξα θαη ζσζηά, είλαη, ζρεηηθά, εχθνια (Γεκνπιάο θαη Αλησλίνπ, 1999, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2000, 2011).  «Αλάινγα κε 
ην κέγεζνο ηεο νκάδαο δηακνξθψλεηαη δηαθνξεηηθή αηκφζθαηξα, δηαθνξνπνηείηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή θαη ρξεηάδεηαη λα 

αθνινπζείηαη δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία. Έσο δψδεθα κέιε ζε κηα νκάδα θηηάρλνπλ έλα θχθιν, φπνπ φινη είλαη αξθεηά θνληά 
κεηαμχ ηνπο θαη κπνξνχλ ζηαζεξά λα ζπκκεηέρνπλ κε ελεξγφ ηξφπν. ζν πεξηζζφηεξν κεγαιψλεη κηα νκάδα, ηφζν 
πεξηζζφηεξε νξγάλσζε ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη πεξηζζφηεξν ελεξγφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
ζπλνρήο ηεο θαη ην ρεηξηζκφ ησλ δπζθνιηψλ. Μηα φςε ηεο ζπκπινθφηεηαο ζηηο κεγάιεο αξηζκεηηθά νκάδεο είλαη ην 
«επηθνηλσληαθφ πιέγκα» πνπ δεκηνπξγείηαη. Ο καζεκαηηθφο ηχπνο πνπ ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ «θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο» 
απφ ην θάζε κέινο πξνο θαζέλα απφ ηα άιια κέιε (=Τ) είλαη Τ=ρ2-ρ, φπνπ ρ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ.» (Πνιέκε - 
Σνδνχινπ, 2006, 170). Έλα ηκήκα 13 αηφκσλ, γηα παξάδεηγκα, παξνπζηάδεη έλα επηθνηλσληαθφ πιέγκα 156 ζρέζεσλ: 
κπαίλνληαο ν δάζθαινο κέζα ζε έλα ηκήκα 13 καζεηψλ έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα επηθνηλσληαθφ πιέγκα 156 ζρέζεσλ 

(Γεκνπιάο,  2000α, 2001α). Μέζα ζε έλα ηέηνην πιέγκα, ν δάζθαινο είλαη απφ ηα εχθνια, θαη απφ ηελ εκπεηξία 
θαηαδεηθλπφκελνπ, γξήγνξα (ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ πνπ έρεη ηεζεί),  λα ραζεί (Woodfolk, 2007, Γεκνπιάο, 
2011, 2000α, 2001α, 2011). 

Απηφ βέβαηα, εθφζνλ ηα παηδηά ηεο ηάμεο καο ήζαλ φια «νκνηνγελή» (θιψλνη ελφο), πνπ δελ είλαη˙ θαλέλαο άλζξσπνο δελ 
είλαη ίδηνο κε θάπνηνλ άιινλ, αθφκα θαη αλ ήζαλ δίδπκνη κνλνδπγσηηθνί, αθνχ ην πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη, 
είλαη, γηα ηνλ θαζέλα ηνπο, δηαθνξεηηθφ (Παξαζθεπφπνπινο, 1982, Καςάιεο, 1986, 51-4): ζηελ ηάμε ησλ 13 αηφκσλ, γηα ηελ 
νπνία ζπδεηάκε, εδψ, αθφκα θαη αλ επξφθεηην γηα ηξεηο νκάδεο αδειθψλ, δελ επξφθεηην λα έρνπκε απφιπηε νκνηνγέλεηα ζ‘ 
απηή, νπδέ, θαλ, ζηηο ηξεηο ππννκάδεο απηήο, αθφκα θαη αλ φια ηα παηδηά ήζαλ ηνπ ίδηνπ θχινπ, ηεο ίδηαο, αθξηβψο, ειηθίαο 

θαη ηνπ ίδηνπ, αθξηβψο, θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, απφ ηελ ίδηα πεξηνρή, κε ην ίδην, πάιη, κηθξφ, ηέηνην, ππφβαζξν 
(Καςάιεο, 1986, 50, Woodfolk, 2007, Γεκνπιάο, 2011). «Δθφζνλ κηιάκε γηα «δπλακηθή» ηεο νκάδαο θαη «δηεξγαζία», ε 
νπνία ηξνθνδνηείηαη απφ ηα ίδηα ηα κέιε, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, είλαη θπζηθφ ε δηεξγαζία ηεο λα 
επεξεάδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ.» (Πνιέκε - Σνδνχινπ, 2006, 171). Έηζη (Γεκνπιάο, 2000α, 2001α, Πνιέκε 
- Σνδνχινπ, 2006, 171, Woodfolk, 2007, Γεκνπιάο, 2011), ην επηθνηλσληαθφ πιέγκα, κέζα ζηελ ηάμε απηή, είλαη 156 
ζρέζεσλ, κφλνλ,  αιιά, πνηνηηθά, πνιχ πην δχζθνιν, απφ έλα ηέηνην κηαο, απνιχησο, νκνγελνχο ηάμεο, πνπ, νχησο ή άιισο, 
δελ κπνξεί, εθ ησλ πξαγκάησλ, λα πθίζηαηαη.    

ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Δίλαη γεγνλφο, φηη φινη καο νη καζεηέο, κέζα ζηελ ηάμε, δελ είλαη ίδηνη, ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο (Slavin, 1987, 1990; Gutierrez 
& Slavin, 1992; Garmon et al, 1995; Kulik & Kulik, 19972; Veenman, 1997; Oakes &Wells, 1998; Robinson & 
Clinkenbeard, 1998; Linley, 1999; Woolfolk, 2007; Γεκνπιάο, 2000α, 2001α). Καη, εδψ, είλαη, πνπ πξνθχπηεη ην πξφβιεκα 
(Γεκνπιάο, 2000α, 2001α): πνην είλαη ην επίπεδν, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη πξνζαξκνζηεί ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ; 

Τπάξρνπλ, βέβαηα, νη άξηζηνη καζεηέο, ππάξρνπλ νη καζεηέο ηνπ κέζνπ επηπέδνπ θαη ππάξρνπλ, δπζηπρψο, θαη νη καζεηέο 
πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ απηφ ην επίπεδν, αιιά, νπσζδήπνηε, ππάξρνπλ θαη καζεηέο πνπ θηλνχληαη, θάπνηε ρσξίο, θαλ, λα 
ην γλσξίδεη ν δάζθαινο (εδψ, αθξηβψο, είλαη πνπ έγθεηηαη ε αλάγθε ηεο βαζηάο γλψζεο ηνπ καζεηή), αλάκεζα ζηα επίπεδα 
απηά (Γεκνπιάο, 2000α, Woolfolk, 2007). 

Ζ ζρνιηθή ηάμε, ζαθψο, δελ είλαη, απιά, κία ζπλάζξνηζε αηφκσλ, αιιά, ζίγνπξα, πξφθεηηαη γηα έλαλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ 
ή ζχζηεκα, πνπ έρεη ζπζηαζεί, απφ ηελ πνιηηεία, γηα έλα εηδηθφ ζθνπφ: ηελ κάζεζε (Γεκνπιάο, 1995δ, 200α, 2001α, 2011). 
Φπζηθά, δελ πξφθεηηαη γηα απζφξκεηε ζχκπεμε: ε ζρνιηθή ηάμε ζρεκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά (κε βάζε ηζρχνληεο λφκνπο) θαη 
έρεη άλσζελ (απφ ηελ πνιηηεία) δνζκέλν ηνλ ζθνπφ ηεο, πνπ είλαη λα πξναρζνχλ νη καζεηέο ηεο ζε ηθαλνχο πνιίηεο, ζηελ 

δσή (Γεκνπιάο, 1995α, δ). Ο πξνδηαγεγξακκέλνο απηφο ζθνπφο είλαη, βέβαηα, έλαο, άλσζελ, εμσηεξηθφο ζθνπφο, πνπ πξέπεη 
λα ηθαλνπνηεζεί (Γεκνπιάο, 1999α).  

Σα θξηηήξηα, πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ζεκειηψλεηαη ε ηάμε, είλαη, βέβαηα, εμσηεξηθά (Γεκνπιάο θαη ζπλ., 
2005): ρξνλνινγηθή ειηθία (απηφ βνεζάεη ζηελ νκνηνπνίεζε θαη εληαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα ζηελ ηάμε, θαη, 
βέβαηα, θαίλεηαη λα είλαη ην βαζηθφηεξν ησλ θξηηεξίσλ ζχκπεμεο κηαο ηάμεο), πεξηνρή θαηνηθίαο καζεηψλ (απηφ, βέβαηα, 
δελ είλαη απφ απηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηεn κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ, κε ηνλ 
ππεξπιεζπζκφ ή ππνπιεζπζκφ ησλ ζρνιείσλ θ.ιπ.), αιθαβεηηθή ζεηξά θαηάηαμεο, ζηα ηκήκαηα (απηφ, βεβαίσο, 
εμαζθαιίδεη ηελ «ηπραηφηεηα» ηεο ζχλζεζεο ηεο ηάμεο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα) θ.ιπ. (Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2005, 

Woolfolk, 2007).  

Αθξηβψο, ε «ηπραηφηεηα» ηεο ζχλζεζεο κηαο ηάμεο εμηζψλεη ηνπο καζεηέο, θαηά ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε θαη 
απνθεχγνληαη, έηζη, αηηηάζεηο φηη, γηα παξάδεηγκα, ζπλζέζακε έλα ηκήκα κε «ρ» θξηηήξηα θαη έλα άιιν κε «ς» θξηηήξηα, θαη, 
επεηδή ππάξρεη, πάληνηε, ν θίλδπλνο λα ζεσξεζεί απηφο ν θαηακεξηζκφο σο απφηνθν ζρεδηαζκνχ δηαθνξεηηθψλ 
εθπαηδεπηηθψλ «πνηνηήησλ», πξνηηκάηαη (επηβάιιεηαη, αλ θαη, πάληα, ππάξρνπλ νη, έζησ ιίγεο, πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο 
απηφ, γηα δηάθνξνπο, πνπ πξέπεη, φκσο, επαξθψο, λα αηηηνινγνχληαη, λα κελ εθαξκφδεηαη) ε ηπραηνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ 
ηκεκάησλ, γηα παξνρή, θαηά ην δπλαηφλ (θσξάηαη κε εθηθηφ), ίδηαο (φκνηαο) εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο, γηα φια, εληειψο, 
ηα παηδηά, κέζα ζηελ ηάμε (Slavin, 1987; Good & Brophy, 19979  (2003)); Γεκνπιάο, 2000α). 

κσο, εδψ έρνπλ ηελ βάζε ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ζεψξεζε ησλ καζεηψλ, κέζα ζε κηα ηάμε, σο 

ίδησλ δπλαηνηήησλ, γηα κάζεζε (Slavin, 1987, 1990; Gutierrez & Slavin, 1992; Garmon et al, 1995; Kulik & Kulik, 19972; 
Veenman, 1997; Oakes &Wells, 1998; Robinson & Clinkenbeard, 1998; Linley, 1999). Έλαο πξνθαζνξηζκφο, κε βάζε 
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δηαγλσζηηθά ςπρνπαηδαγσγηθά ηεζηο, ηεο καζεζηαθήο δπλαηφηεηαο, θάζε καζεηή, ζα κπνξνχζε λα καο βνεζήζεη, ζηελ 

ζχλζεζε ησλ ηκεκάησλ, θαηά επίπεδν καζεζηαθήο δπλαηφηεηαο (Kulik & Kulik, 1982; Corno & Snow, 1986; Slavin, 1987, 
1990; Garmon et al, 1995). Βέβαηα, θαη πάιηλ, φζνλ «νκνγελνπνηεκέλα» θαη λα ήζαλ ηα ηκήκαηά καο, δελ ζα είρακε 
ηκήκαηα απαιιαγκέλα, εληειψο, απφ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, αιιά, πάλησο, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε, νη 
εθπαηδεπηηθνί, ηελ επθαηξία θαη ηελ άλεζε, λα εξγαζηνχκε κε πην θαιά απνηειέζκαηα, γηα ηνπο καζεηέο καο (Gutierrez & 
Slavin, 1992; Kulik & Kulik, 19972; Vygotsky, 1997; Linley, 1999; Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2005). 

Καζψο, φκσο, δελ κπνξνχκε λα κεηαθηλεζνχκε, γηα ηελ ψξα, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ αξρή ηεο ηπραηνπνίεζεο, ζηελ ζχλζεζε 
ησλ ηκεκάησλ, ζα πξέπεη, αλαγθαζηηθά, λα έρνπκε θξνληίζεη, έηζη, ψζηε ην δηδαθηηθφ πιηθφ καο λα είλαη πξνζαξκνζκέλν 
ζηα δηάθνξα επίπεδα καζεζηαθήο δπλαηφηεηαο, πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ ηάμε καο (Woolfolk, 2007, Γεκνπιάο, 2011). 

Απηφ, βέβαηα, είλαη απφ ηα δχζθνια, απφ ηα πνιχ δχζθνια, ίζσο απφ ηα ζρεδφλ παλδχζθνια, κέρξη θαη αθαηφξζσηα, ζηελ 
εληέιεηά ηνπο, λα γίλνπλ (Γεκνπιάο, 2001α, 2006, 2011, Γεκνπιάο θαη Καιχβαο, 2005). πλήζσο, πξνζαξκφδνπκε  ην πιηθφ 
καο ζην κέζν επίπεδν ησλ καζεηψλ καο (Γεκνπιάο, 2000α, 2001α). Οη κέηξηνη καζεηέο ζπλαθνινπζνχλ θαη, γεληθά, ηα πάλε 
θαιά (Γεκνπιάο, 2001α, 2006, 2011, Γεκνπιάο θαη Καιχβαο, 2005). Οη άξηζηνη καζεηέο, βέβαηα, ζπλήζσο, αηνλνχλ 
(Γεκνπιάο, 2000α, 2001α). Οη καζεηέο θάησ ηνπ κέζνπ επηπέδνπ, κε θάπνηα πξνζπάζεηα, επίζεο, ζπλαθνινπζνχλ, αιιά νη 
καζεηέο πνπ είλαη πνιχ θάησ ηνπ κέζνπ απηνχ επηπέδνπ δπζθνιεχνληαη λα καο αθνινπζνχλ (Γεκνπιάο, 2001α, 2006, 2011, 
Γεκνπιάο θαη Καιχβαο, 2005). Σν λα πξνζαξκνζηνχκε ζην θαηψηαην απηφ επίπεδν καζεζηαθήο δπλαηφηεηαο είλαη, 
βεβαίσο, απφ ηα πην ζσζηά, εζηθψο, αιιά, ζίγνπξα, δελ είλαη απφ ηα πην, πξαγκαηηζηηθψο, ζσζηά, πνπ πξέπεη λα γίλνληαη: ζα 
ράζνπκε, ζρεδφλ, φιε ηελ ηάμε, θαη ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη γηα λα ράλεη ηελ ηάμε ηνπ, αιιά γηα λα ηελ πεγαίλεη κπξνζηά 

(Bjorklund, 1989; Westberg et al, 1993; Γεκνπιάο, 1994α, 1995). 

Πξνθχπηεη, έηζη, ζέκα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ καο (Bjorklund, 1989; Gutierrez & Slavin, 1992;  Corno, 
1995a,b; Linley, 1999). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ δηαγλσζηηθή ησλ καζεζηαθψλ δπλαηνηήησλ 
ζηελ ηάμε εξγαζία, πνπ ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο (Bjorklund, 1989). Σα δηαγλσζηηθά ηεζηο, πνπ πξέπεη λα γίλνληαη, ζηελ 
αξρή, ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ, ζηελ Α΄ Λπθείνπ (θαη, πξναηξεηηθά, ζηελ Β΄ θαη ζηελ Γ΄ Λπθείνπ, θαζψο κπνξεί λα ζεσξεζεί 
φηη απηφ πνπ κεηξνχκε, κε ηα ηεζηο απηά, ιίγν ή πνιχ, δελ ζα έρεη αιιάμεη, νπζησδψο) ζ‘ απηφ, αθξηβψο, απνζθνπνχλ (Kulik 
& Kulik, 1982; Corno & Snow, 1986; Slavin, 1987, 1990; Garmon et al, 1995). Θα πξέπεη, κέζα ζηελ ίδηα δηδαθηηθή ψξα, λα 
«δνπιεπηνχλ»  φιεο νη ηάζεηο θαη φιεο νη δπλαηφηεηεο, κέζα ζηελ ηάμε, θαη εδψ είλαη θαη ε δπζθνιία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο θαιήο ζέιεζεο, πνπ φινη έρνπκε, γη‘ απηφλ ηνλ ζθνπφ (Γεκνπιάο, 2001α, Γεκνπιάο θαη Καιχβαο, 2005, Woolfolk, 
2007). 

ηαλ εθαξκνζηνχλ, θαηάιιεια, θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα παξαπάλσ, ζα δηαπηζηψζνπκε, φηη δελ είλαη, ηφζνλ, ε δπζθνιία, πνπ 
παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο καο λα πξνζιάβνπλ ην αληηθείκελν ηεο κάζεζήο ησλ, φζνλ, θπξίσο, ν εληαίνο ηξφπνο παξνπζίαζήο 
ηνπ, πξνο επεμεξγαζία, ζηελ ηάμε (Slavin, 1987, 1990; Gutierrez & Slavin, 1992; Garmon et al, 1995; Kulik & Kulik, 19972; 
Veenman, 1997; Loveless, 1998; Oakes & Wells, 1998, 2002; Robinson & Clinkenbeard, 1998; Linley, 1999). Πέξαλ ησλ 
δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη θηλήηξσλ, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ, πνπ πξνβάιινπλ, ζηελ ηάμε, ππάξρνπλ 
δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κάζεζεο (Γεκνπιάο, 2001α, Γεκνπιάο θαη Καιχβαο, 2005): Ο νπηηθφο ηξφπνο είλαη γηα ηνλ καζεηή πνπ 

βνεζηέηαη, θπξίσο, απφ ηα γξαπηά, ηα ζρέδηα, ηηο εηθφλεο, ηα γξαθήκαηα, πνπ δχζθνια ζπγθεληξψλεηαη ζε ιεθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη, πεξηζζφηεξν, παξαθνινπζεί, παξά κηιάεη, ελψ, ζπρλά, νξγαλψλεηαη, θαιά, θαη ζπκάηαη ηη βιέπεη, δίλεη 
νπηηθή κνξθή ζηηο πιεξνθνξίεο, αγαπά ηελ αλάγλσζε θαη έρεη θαιή πξνθνξά, ζεκεηψλεη ιεπηνκέξεηεο θαη είλαη, κάιινλ, 
ήζπρνο. Ο αθνπζηηθφο ηξφπνο είλαη γηα ην καζεηή πνπ δελ ηα θαηαθέξλεη, πάληα , κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο, έρεη αλάγθε λα 
κηιάεη πάλσ ζηε λέα γλψζε, πνπ απνθηά, αξέζθεηαη ζηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, απνιακβάλεη λα αθνχεη ηνπο άιινπο λα 
δηαβάδνπλ δπλαηά, κηιά κεγαιφθσλα κφλνο ηνπ, κνπξκνπξίδεη φηαλ δηαβάδεη, κνπξκνπξίδεη θαη ηξαγνπδά, ζπκάηαη ηη αθνχεη 
θαη ηη ιέεη θαη πξφζσπα, ν ζφξπβνο ηνλ απνζπά. Ο θηλαηζζεηηθφο ηξφπνο είλαη γηα ην καζεηή πνπ δελ κπνξεί λα θαζίζεη 
πνιχ, ρηππάεη ην κνιχβη ή ην πφδη, βξίζθεη ηξφπνπο λα ηξηγπξίδεη, ζπρλά ράλεη ην ελδηαθέξνλ φηαλ δελ εκπιέθεηαη ζε θάηη 

ελεξγά, ζέιεη λα αγγίδεη ηνπο αλζξψπνπο φηαλ ηνπο κηιάεη, ζπκάηαη ηη θάλεη θαη ηη βηψλεη, δελ έρεη θαιή πξνθνξά. πρλά, ν 
θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο είλαη ν βαζηθφο θαη (πξνβιεκαηηθφ, σο δηάγλσζε, απφ ηνλ δάζθαιν, πνπ, γη‘ απηφ, ζα 
πξέπεη λα γλσξίδεη, ζε βάζνο, ηνλ καζεηή) αιιεινεπηθαιχπηνληαη θαηά ηα ζηνηρεία ηνπο.  

κσο, θαη πάιη, θάπνηνη καζεηέο καο δελ ηα θαηαθέξλνπλ θαιά: ρσξίο λα πξφθεηηαη γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ή 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θάπνηα παηδηά, αθφκα θαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ καο, πζηεξνχλ (Γεκνπιάο, 
2001α, 2011). πρλά, ζεσξείηαη φηη νη «αδχλαηνη» καζεηέο, έρνπλ αλάγθε κηαο πεξηζζφηεξν «δαζθαινθεληξηθήο» 
δηδαζθαιίαο, ε νπνία δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ, ζρεδφλ, νκνηφκνξθε δηαλνεηηθή 
ζπκπεξηθνξά, παξά ζηελ απηνδχλακε κάζεζε, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 
δεκηνπξγηθφηεηαο (Κalantzis & Cope, 1993, Γηακαληφπνπινο, 1995, 139, Cope & kalantzis, 1999, Μαηζαγγνχξαο, 2006, 

387-90). ίγνπξα, κηα ηέηνηα αληίιεςε είλαη ηζνπεδσηηθή θαη, ζπλήζσο, δελ ζπκβάιιεη  ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
πξνγξακκάησλ, πνπ ζπδεηνχκε, εδψ (Γεκνπιάο, 2001α, 2011, Woolfolk, 2007). Ο καζεηήο πξέπεη λα κάζεη λα καζαίλεη,  
πξάγκα  ζην νπνίν,  θπξίσο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί, φηη πζηεξεί (Γεκνπιάο, 2000α, Woolfolk, 2007). 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ  ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ ΦΤΛΟ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ (ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ  

ΒΗΟΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟ ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ) 

Ζ επίδνζε ηνπ παηδηνχ νθείιεηαη, πξσηίζησο, ζην θχιν ηνπ θαη, βέβαηα, ηελ ειηθία ηνπ, ζηκά ζηα νπνία ε 
θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη, ζαθψο, ε ίδηα ε ηάμε, σο πεξηβάιινλ θαη σο ζπλζήθε, ην ίδην ην 

κάζεκα, ν δάζθαινο θαη ν ηξφπνο (ζηπι θαη κέζνδνο) δηδαζθαιίαο ηνπ, ζα δηακνξθψζνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο φιεο 
(θνηλήο) πξνζπάζεηαο (Γεκνπιάο, 2011, Βνπβνχζε, 2017α). ια, φκσο, απηά ηα ηειεπηαία ζα πξέπεη λα πάξνπλ ηέηνηα 
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κνξθή, πνπ λα ζπλάδεη κε ην ηη, θνηλσληθνπνιηηηζκηθννηθνλνκηθά, είλαη ην παηδί θαη, φια απηά, καδί, κε ην θχιν, ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ειηθία, ηνπ παηδηνχ (Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2001). 

Γηα ηελ δηδαζθαιία καο, πξνθχπηεη αδήξηηε ε αλάγθε λα είρακε ιάβεη, ζνβαξά, ππφςε καο, ηα, έσο εθείλε ηελ ζηηγκή, 
επξήκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, γηα ην θχιν ησλ παηδηψλ, δηφηη ην θχιν δελ είλαη ην επηθαηλφκελν, πνπ καο θάλεη λα ηα 
δηαρσξίδνπκε ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα, είλαη ν γνλφηππφο ηνπ, πνπ ειάρηζηα είλαη ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ην επηθαηλφκελν 
απηφ ηνπ παηδηνχ (Γεκνπιάο, 1996β, 1999). Σν βηνινγηθφ καο ππφζηξσκα, πνπ εδξάδεηαη ζην ρξσκνζσκηθφ καο κσζατθφ, 
ην νπνίν, κέζσ ησλ νξκνλψλ, εθθξάδεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά καο θαη ζηελ επίδνζή καο, αθνχ ζηνλ εγθέθαιν είλαη, πνπ 
ζπληνλίδνληαη φιεο νη ηάζεηο καο, θηλείηαη ζε έλα ζπλερέο, ηα δχν άθξα ηνπ νπνίνπ θαηαιακβάλνπλ ην – ζεσξεηηθά – 
απφιπην αξζεληθφ θαη ην – ζεσξεηηθά – απφιπην ζειπθφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ε βηνςπρνινγηθή (θαηά ην 

θπιννξκνληθφ ηνπο πξνθίι, πνπ είλαη ε γέθπξα επηθνηλσλίαο ηνπ γνληδηψκαηνο κε ηνλ εγθέθαιν, γηα ην ζπκπεξηθνξηθφ 
επηθαηλφκελν) κίμε ηνπ αξζεληθνχ πξνο ην ζειπθφ θαη ηνπ ζειπθνχ πξνο ην αξζεληθφ (Γεκνπιάο, 2000β). 

Δξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο επηβεβαηψλνπλ ηελ ζεκαζία ησλ γελλεηηθψλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ (ρξσκνζσκηθφ κσζατθφ), 
πνπ εθθξάδνληαη, κέζσ ησλ θπιηθψλ νξκνλψλ (Hines, 1982; Konishi & Gurney, 1982). Σν γελεηηθφ πιηθφ εθθξάδεηαη κέζσ 
ησλ θπιηθψλ νξκνλψλ, πνπ, ελεξγψληαο ζηελ αλαηνκηθή θπιηθή δηαθνξνπνίεζε κεξηθψλ – ηνπιάρηζηνλ – εγθεθαιηθψλ 
πεδίσλ, ζηα θχια (Sullerot, 1978), επζπλφκελεο, απηέο, ίζσο, γηα ηηο δηαθνξέο, πνπ εκθαλίδεη ην κεζνιφβην (ζην πίζσ ηκήκα 
ηνπ είλαη πην θαξδχ ζηηο γπλαίθεο απ‘ φ,ηη ζηνπο άληξεο) θαη γηα ηελ δηαθνξά βάξνπο ηνπ εγθεθάινπ (πην βαξχο ν αληξηθφο 
απφ ηνλ ζειπθφ εγθέθαιν), κεηαμχ ησλ θχισλ (Lacoste - Utamsing & Holloway, 1982), απνηεινχλ ηνπο ζπλδέζκνπο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ γνληδηαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ εγθεθάινπ (Changeux, 1984). Σν λνννξκνληθφ ζχζηεκα είλαη 

πίζσ απφ ηελ θπιηθή έθθξαζε (House et al, 1979, Γεκνπιάο, 1990α, β, γ, 1993, 1994β, 1996α, β, 1997, 1998α, β, 1999, 
2000β, 2002, 2007α, β, 2011, Γεκνπιάο θαη Καιχβαο, 2005, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2001, 2005). Απηφ επελεξγψληαο, ζηελ 
δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ (Owen, 1972; Hines, 1982; Konishi & Gurney, 1982), ζε κίμε (Hines et al, 1985; Swaab & Fliers, 
1985; Kalat, 19985, 408), θάλεη ηελ, θαηά ην θχιν (πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ρξσκνζσκάησλ (Γεκνπιάο, 
1990β, 1993, Ζννθ, 1973)), ζπκπεξηθνξά λα θηάλεη (θαηά ηα αλάκηθηα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηψκαηα 
ηνπ αηφκνπ) πάκπνιινπο (43046721) ηχπνπο, νη νπνίνη, βεβαίσο, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο εξγαζίαο καο, σο δαζθάισλ, πνπ ζα 
εξγαζηνχλ κε ην παηδί, κπνξνχλ λα ζπκπνζσζνχλ ζε έλα κηθξφ, ζρεηηθά, αξηζκφ (81) ζπλδπαζκψλ θαη ζπλδέζεσλ 
(Hirschfeld, 1962, 29-34), πνπ, κφλνλ αδξνκεξψο θαη επηθαλεηαθά, κπνξνχλ λα θαλνχλ, πάλσ ζην παηδί, ζηελ 

δηαθνξνπνίεζή ηνπ, σο «αγφξη» ή «θνξίηζη» (Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2005). Σν αγφξη θαη ην θνξίηζη ζπκπεξηθέξνληαη θαη 
ζθέπηνληαη φπσο ηνπο ππαγνξεχεηαη, έζσζελ, δειαδή, φρη, απζηεξά, δηαρσξηζκέλα, σο «άλδξαο» θαη «γπλαίθα», αιιά (ν 
εγθέθαινο ησλ νκνθπινθίισλ, αληξψλ θαη γπλαηθψλ, πξνζηδηάδεη ζ‘ απηφλ ησλ πην – ηππηθά – ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ 
αηφκσλ (Γεκνπιάο, 1990α, 2007β)), πάλσ ζην ζπλερέο ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ, σο «αξζεληθφ» θαη «ζειπθφ», ζε 
θπιννξκνληθή εκπεξηρσξεηηθή κίμε ηνπ αξζεληθνχ ραξαθηήξα πξνο ηνλ ζειπθφ θαη ηνπ ζειπθνχ ραξαθηήξα πξνο ηνλ 
αξζεληθφ (Γεκνπιάο, 2007β ). 

Γίθηπν νξκνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ βξίζθεηαη, θάησ απφ ην γελλεηηθφ έιεγρν, ξπζκίδεη ηελ φ.π. δηαθνξνπνίεζε ζηνλ 
εγθέθαιν (Denenberg, 1981; Diamond et al, 1981). Οη νξκφλεο επεξεάδνπλ κε εηδηθφ ηξφπν ηα ππνζαιακηθά πεδία 

(Καξαπέηζαο, 1988, 132). Ίζσο ε ηφζν κεγάιε απηή επηξξνή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, είλαη πνπ δηαθνξνπνίεζε ηα 
δηάθνξα ππνζαιακηθά πεδία, ζηα δχν θχια, φπσο ζην πξννπηηθφ, πνπ είλαη κεγαιχηεξν ζην αξζεληθφ απ‘ φ,ηη ζην ζειπθφ, 
ην νπνίν (ζειπθφ), ζε αληηζηάζκηζκα, δηαζέηεη, εδψ, πην πνιιέο εηδηθέο ζπλάςεηο απφ εθείλν (Sullerot, 1978; Changeux, 
1984, 1986). Απηέο νη ζπλάςεηο, σο πνζνζηφ, είλαη, ζίγνπξα, έξγν ζειπθψλ νξκνλψλ, αθνχ ν επλνπρηζκφο, ν ακέζσο κεηά 
ηε γέλλεζε, ηηο απμάλεη ζεκαληηθά, ζηνλ ελήιηθν (Changeux, 1984, 1986). Οη ζπλάςεηο, φκσο, είλαη πξντφλ ηεο πξνζπάζεηαο 
ηνπ αηφκνπ γηα πξνζαξκνγή, θαηά ηελ αλάπηπμε (Changeux, 1986, Γεκνπιάο, 2011). Απηφ εμεγεί θαη ηελ «παλνπξγία» ηνπ 
γπλαηθείνπ κπαινχ (Κσζηαξάο, 1973, 85, Γεκνπιάο, 1990α,β, 1991, 1994γ, 1995β, δ, 1996α, 1997α, 1998β). Φαίλεηαη, 
απηφ, σο αλάγθε, ζηελ ππνρσξεηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη, αθφκα θαη ζήκεξα, ε γπλαίθα ζηελ θνηλσλία (Γεκνπιάο, 1990α,β, 

1995α, γ, 1996γ, 1997β, 1999β, γ, 2001β, 2004). Αληίζεηα, ν άληξαο είρε, αλέθαζελ, κπξνζηά ηνπ, ειεχζεξν πεδίν θαη δελ 
ρξεηαδφηαλ, ηφζν, εηδηθέο ζπλάςεηο, φζν κεγάιε δχλακε, γηα αγψλα (Άληιεξ, ρ.ρ., 85-107, Γεκνπιάο, 1994). Πξάγκαηη, ε 
αξζεληθή δξαζηεξηφηεηα έρεη, πεηξακαηηθά, ηαπηηζηεί κε ηηο αξξελνξκφλεο (Γεκνπιάο, 1990α, 1993).  

Καηά θχξην ιφγν, ε δξάζε ησλ ζειπθψλ νξκνλψλ, ζηελ αξρή ηεο δσήο, επεξεάδνληαο ηελ λεπξσληθή νξγάλσζε (ηελ 
κεηαλάζηεπζε θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε), θέξλεη ηελ αλαηνκηθή δηαθνξνπνίεζε, ζηνλ εγθέθαιν, ησλ θχισλ (Denenberg, 
1981; Diamond et al, 1981). Έηζη, ην πάλσ κέξνο ηνπ αξηζηεξνχ θξνηαθηθνχ ινβνχ είλαη, θαη ζηα δχν θχια, νγθσδέζηεξν, 
αιιά, απηφ, είλαη πνιχ πην εκθαλέο ζηνπο άληξεο (Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2001). Οη θπιηθέο νξκφλεο, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 
δσήο, επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ εκηζθαηξηθή εγθεθαιηθή επηθξάηεζε (Denenberg, 1981; Diamond et al, 1981; Sullerot, 
1978). Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κεηαμχ ησλ θχισλ, ζηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ηα δχν ηνπο εκηζθαίξηα 

(Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2001). Οη δηαθνξέο, πνπ έρνπλ ηα δχν θχια, ζηηο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, εμεγνχλ, γηαηί νη άληξεο 
είλαη επηζεηηθφηεξνη (κε ηάζεηο αληαγσληζκνχ, γηα θπξηαξρία) θαη, έηζη (θπζηθά, ιηγφηεξν αγρψδεηο θαη επαίζζεηνη), πην 
ελεξγεηηθνί απ‘ φ,ηη νη γπλαίθεο (Γεκνπιάο, 1990α, 1993). Οη άληξεο αληηδξνχλ γξεγνξφηεξα, απφ ηηο γπλαίθεο, ζηα 
θαηλνχξγηα (δειαδή, πάληα) εξεζίζκαηα (Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2001). 

ήκεξα, μέξνπκε, φηη ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην αλαιακβάλεη (γισζζηθά) εξγαζίεο, γεληθά, «ππνινγηζκνχ», ελψ ην δεμηφ 
αλαιακβάλεη εξγαζίεο «ρσξνηαμηθνχ πξνζδηνξηζκνχ» ηνπ αηφκνπ (Konishi & Gurney, 1982, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2001).Ο 
εγθέθαινο ειέγρεη, κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ, ηηο γισζζηθέο θαη ρσξηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο (Konishi & 
Gurney, 1982). ηνπο άληξεο, νη βιάβεο ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ δηαηαξάζζνπλ ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπ δεμηνχ 

πξνθαινχλ αλσκαιίεο ζηηο ρσξηθέο ιεηηνπξγίεο, ελψ, ζηηο γπλαίθεο, νη ηειεπηαίεο είλαη ρσξίο επίπησζε, θαη ζηηο δχν απηέο 
ιεηηνπξγίεο, ζηνλ ίδην, φκσο, βαζκφ, ζ‘ απηέο, ζην αξηζηεξφ (Inglis & Lawson, 1981; Inglis et al, 1982). Οη άληξεο έρνπλ 
αλψηεξεο νπηηθνρσξηθέο θαη καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, νη γπλαίθεο αλψηεξεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, φπσο θαη κεγαιχηεξε 
επαηζζεζία ζηηο γεχζεηο, ζηηο αθέο θαη ζηνπο ήρνπο (Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2001). Ίζσο ε κέζε λνεηηθή επίδνζε αληξψλ θαη 
γπλαηθψλ λα κελ παξνπζηάδεη θακηά δηαθνξά, αιιά ην εχξνο ηεο θαηαλνκήο ηεο λνεκνζχλεο ησλ αληξψλ είλαη κεγαιχηεξν 
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απ‘ απηφ ησλ γπλαηθψλ, φπσο γηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά (ζσκαηηθά θαη ςπρηθά) ηνπ αλζξψπνπ,  πξάγκα πνπ απνδεηθλχεηαη, 

απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή, γηα ηηο δηαζεκφηεηεο θαη ηνπο ηξνθίκνπο ησλ ςπρηαηξείσλ, κεηαμχ ησλ αληξψλ, θαζψο ε 
αλάπηπμε ζε έλαλ απφ ηνπο ηνκείο (ζσκαηηθφ, πλεπκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, …), ζπλήζσο, αλ φρη πάληα, ζπλεπηζχξεη θαη 
ηνπο άιινπο, ζηελ αλάπηπμε απηή (Γεκνπιάο, 1990 β, Γεκνπιάο θαη ζπλ.,  2001). 

Τπάξρνπλ δηαθνξέο (ιφγσ επηθξάηεζεο ηνπ ελφο εκηζθαηξίνπ ζην άιιν)  αλάκεζα ζηα δχν θχια, ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ 
επηζηεηνχ (Εαθξαλάο θαη Κάηζηνπ – Εαθξαλά, 1989, 68, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2001). Οη ζρεηηθέο έξεπλεο (Γεκνπιάο, 2011, 
βι., Mayes, 1973; Delacour, 1978, αλαζθφπεζε, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2001) δείρλνπλ, πσο ηα αγφξηα ππεξέρνπλ, ζηελ 
ηθαλφηεηα ζχιιεςεο ζρέζεσλ ρψξνπ θαη ζηηο κεραληθέο δεμηφηεηεο θαη – ιηγφηεξν – ζηελ αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα, ελψ ηα 
θνξίηζηα ζηελ γισζζηθή επρέξεηα θαη – ιηγφηεξν – ζηηο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο, δηαθνξέο, πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο 

επηδφζεηο ηνπο, ήδε, ζην ζρνιείν (Γεκνπιάο, 2011). ην ζρνιείν, απνδεηθλχεηαη, φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ, γεληθά, θαιχηεξεο 
επηδφζεηο απφ ηα αγφξηα, ηδίσο ζηα καζήκαηα πνπ απαηηνχλ αληηιεπηηθή ηαρχηεηα, κλήκε, γισζζηθή επρέξεηα θαη αθξίβεηα, 
ελψ ηα αγφξηα επηδίδνληαη, κε πεξηζζφηεξε επηηπρία, ζε καζήκαηα πνπ απαηηνχλ ζχιιεςε ζρέζεσλ ρψξνπ θαη αξηζκεηηθή 
ηθαλφηεηα, θαη θαίλεηαη απηφ, απφ ηελ βαζκνινγία ηνπο, ζηα, θπξίσο,  πιεξνθνξηαθά καζήκαηα, φπσο ε ηζηνξία, ε 
γεσκεηξία θαη ε θπζηνγλσζηηθή (Γεκνπιάο, 1998α). 

Πξνθχπηεη αδήξηηε ε αλάγθε λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε πνην αθξηβψο ζεκείν ηνπ continuum απηνχ βξίζθεηαη ην παηδί 
(Γεκνπιάο, 2011, Βνπβνχζε, 2017α). Γελ πξέπεη λα βιέπεη απέλαληί ηνπ αγφξηα θαη θνξίηζηα, αιιά αλζξψπνπο, νη νπνίνη 
ζπκβαίλεη λα θηλνχληαη, θαηά ην θχιν ηνπο, πάλσ ζ‘ απηφ ην θπιηθφ ζπλερέο, λα βιέπεη, δειαδή, φρη επεηδή πξέπεη, αιιά 
επεηδή έηζη είλαη, θαη θπιηθά, φρη δχν κεγάιεο νκάδεο, αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, αιιά είθνζη – εηθνζηπέληε – ηξηάληα (φζα 

παηδηά ζηελ ηάμε), ρσξηζηά (θαη θαηά ηνλ παξάγνληα «θχιν») άηνκα, αξζεληθά πξνο ζειπθά θαη - ζε θάπνην βαζκφ - 
ζειπθά πξνο αξζεληθά (Γεκνπιάο, 2002). Γίθηπν νξκνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ γελλεηηθφ έιεγρν, 
ξπζκίδεη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ εγθέθαιν ησλ αηφκσλ (Καξαπέηζαο, 1988). Σν πεξηζζφηεξνλ αξζεληθά άηνκα έρνπλ άιιε 
επίδνζε απφ ηα πεξηζζφηεξνλ ζειπθά άηνκα, θαηά αληηθείκελν αιινχ ππεξέρνπλ ηα «αγφξηα», αιινχ ηα «θνξίηζηα», ρσξίο 
απφιπην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ, δηφηη ε δηαθνξνπνίεζε, ζην ζπλερέο απηφ, δελ είλαη κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, αιιά 
κεηαμχ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ (Γεκνπιάο, 2007 α). 

ΝΔΤΡΟΝΟΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ (ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΝΔΤΡΟΦΤΥΟΛΟΓΗΑ) 

Αλ θαη ε δηαδηθαζία δηαθνξηζκνχ ησλ θχισλ ζα πξέπεη λα έρεη αξρίζεη αξθεηά λσξίο, έσο ην θξίζηκν ζηάδην ηνπ 
δηαθνξηζκνχ ησλ, πνπ είλαη ην δηάζηεκα ηεο έθηεο εβδνκάδαο έσο ηνλ ηξίην κήλα, φια ηα έκβξπα είλαη ζειπθά θαη, κφλν, 
ζην δηάζηεκα απηφ είλαη, πνπ ζα αξρίζεη λα ζρεκαηίδεηαη ν θαηλφηππνο ηνπ παηδηνχ (Netter, 1983). Ζ έληνλε θπηηαξηθή 
δηαθνξνπνίεζε, κεηαμχ ηξίηεο εβδνκάδαο θαη ηέινπο ηνπ δεχηεξνπ κήλα, νδεγεί ζηελ δηακφξθσζε ηνπ  λεπξηθνχ, 

θπθινθνξηθνχ θαη ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ (Καξαπέηζαο, 1988, 46-50). Σελ  
κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηελ έρεη ν εγθέθαινο (Jackson, 1929). Σν έκβξπν, θαζψο κεγαιψλεη θαη αλαπηχζζεηαη, απφ ηελ ψξα 
πνπ ζρεκαηίδεηαη ε θαξδηά θαη ηα αγγεία πνπ θπθινθνξνχλ ην αίκα, αικαηψδε αχμεζε παίξλεη ζηνλ εγθέθαιν, ελψ 
αξρίδνπλ θαη δηαθνξίδνληαη ηα γελλεηηθά φξγαλα (Jackson, 1929, Γεδεψλ, 1931, 44, πίλ. 4, 62, πίλ. 10, Mussen, 1970, 85; 
Government (ed.), 1970). Με ηελ αλάπηπμε ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαίλεηαη λα απμάλεηαη θαη ν εγθέθαινο θαη ηα 
γελλεηηθά φξγαλα (Γεκνπιάο, 2011). Ήδε, απφ ηνλ ηξίην κήλα, ηα εμσηεξηθά γελλεηηθά φξγαλα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί, ηνπ 
αγνξηνχ, πνπ γλσξίδνπλ ηαρεία αλάπηπμε (εδψ, ε αγσλία γηα ηελ θπινεκθάληζε) (θαηά Wolf θαη Müller, ζηνλ Kalat, 19855). 
Απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξίηνπ κήλα θαη σο ηνλ ηνθεηφ, αξρίδεη ε ιεηηνπξγηθή εμεηδίθεπζε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο 
(Παξαζθεπφπνπινο, 1985, 98, Καξαπέηζαο, 1988, 49-50). Ζ αλάπηπμε ηνπ  λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη, ήδε, γξήγνξε 

(Cowan, 1979, 95-108), αιιά ζ‘ αξγήζεη λα νινθιεξσζεί (απηφ ζα γίλεη πνιινχο κήλεο κεηά ηελ γέλλεζε) (Καξαπέηζαο, 
1988, 66-98). Οη εγθεθαιηθέο θνηιφηεηεο έρνπλ, θαιψο,  ζρεκαηηζζεί θαη ηα εγθεθαιηθά ηκήκαηα έρνπλ, ήδε, αλαπηπρζεί, 
αξθεηά (House et al, 1979). Σα φξγαλα, πιήξσο, πιένλ, δηακνξθσκέλα, έρνπλ, ήδε, αλαιάβεη, ην θαζέλα, ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985, 97, Καξαπέηζαο, 1988, 50). 

Ζ παξαπάλσ εμειηθηηθή αθνινπζία δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη, παξά φηη, φζν αλαπηχζζεηαη ην έκβξπν (θχξηα, ζην θπθινθνξηθφ 
ηνπ ζχζηεκα), ηφζν απμάλεηαη ν εγθέθαινο θαη ηα γελλεηηθά φξγαλα (ηνπ αγνξηνχ – ηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ θνξηηζηνχ ζα 
αξγήζνπλ λα αλαπηπρζνχλ) (Καξαπέηζαο, 1988, 49, Γεκνπιάο, 2011). Μφιηο, φκσο, αξρίδεη θαη αλαπηχζζεηαη ε αιπζίδα 
θπθινθνξηθφ – εγθέθαινο – γελλεηηθά φξγαλα (ηνπ αγνξηνχ, θπξίσο), γξήγνξα ζα πξέπεη λ‘ αλαπηχζζεηαη θαη ην λεπξηθφ 

ζχζηεκα (Γεκνπιάο, 2011). Απηφ θαίλεηαη, πην πνιχ, ζηελ έληνλε θηλεηηθφηεηα, πνπ αλαπηχζζεη ην έκβξπν (Walters, 1965, 
801-8). Αλ θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα βγάιεη θαλείο αηηηψδεηο ζρέζεηο, κεηαμχ θπθινθνξηθνχ – εγθεθάινπ – λεπξηθνχ – 
γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε επίζπεπζε ηεο αθνινπζίαο, πξνο ηα εκπξφο, δείρλεη ηελ «αγσλία» ηνπ νξγαληζκνχ, γηα ηελ ζσζηή 
θαη πιήξε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη απηφ, πνπ ζα αλαπηχμεη, ζσζηά, ηνλ φιν νξγαληζκφ, 
ζηελ ηαπηφηεηα (θχιν), πνπ, γνλνηππηθά, ηνπ έρεη δνζεί (Kennedy, 1987, 26-38, Γεκνπιάο, 2011). Ο γνλφηππνο ηνπ θχινπ, 
αξγά ή γξήγνξα, ζα εθδεισζεί, αιιά ην πξφβιεκα είλαη, πφζν γξήγνξα απηφο ζα εθδεισζεί θαη πψο ζα απνθεπρζνχλ νη 
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν γνλφηππνο ίζσο θαη λα κελ εθδεισζεί ζηελ πιεξφηεηα θαη ζηελ θαζαξφηεηά ηνπ (Kalat, 
19985, 402-35, Γεκνπιάο, 2011). Ζ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απηή, πνπ ζα δψζεη ην γνλνηππηθφ θχιν, ζην 

έκβξπν, θαη θαηλνηππηθά, πξάγκα, γηα ην νπνίν θαη ε εξγψδεο αγσλία ηνπ εκβξχνπ  (Γεκνπιάο, 2011). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 
αθξηβψο, εξγάδνληαη νη γελλεηηθνί αδέλεο, γηα ηα πξσηεχνληα, θαη ηα επηλεθξίδηα, γηα ηα δεπηεξεχνληα, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θχινπ (Γεξβίζεο, 1984, Γεκνπιάο, 1998α, 2011, Μάλνο, 1999, 89-90). 

Φαίλεηαη, φηη ην πφζν γξήγνξα θαη ην πφζν αθξηβψο ζα εκθαληζηεί (θαηλνηππηθά) ν γνλφηππνο, πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί, 
εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά ζα εξγαζηεί ην νξκνληθφ «εξγνζηάζην» ηνπ νξγαληζκνχ, γηα λα ηειεηνπνηεζεί ην λεπξηθφ 
ζχζηεκα (Γεκνπιάο, 2011). ηελ ρξνληθή αθνινπζία ησλ νξγαλνγελέζεσλ, ε νξκνλνέθθξηζε είλαη απηή, πνπ θηηάρλεη ην 
λεπξηθφ ζχζηεκα, θαη ν ζθνπφο ηεο ηειεηνπνίεζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη, αθξηβψο, ε θπινπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ 
(Γεκνπιάο, 1998α, 2011). Ζ θπιηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ην θξηηήξην ηεο ζσζηήο θαη νκαιήο αλάπηπμεο ηνπ 
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νξγαληζκνχ (Γεκνπιάο 2011). Έηζη, δελ ππάξρεη μεθνκκέλν λεπξηθφ ζχζηεκα νχηε μεθνκκέλν γελλεηηθφ ζχζηεκα, αιιά 

κφλν λεπξνγελλεηηθφ, αθξηβέζηεξα (αθνχ ν εγθέθαινο είλαη ν ξπζκηζηήο ηνπ): λεπξνλννγελλεηηθφ (Γεκνπιάο, 1990α, 
1998α, 2011). Ζ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ άξηζηε λνεηηθή ιεηηνπξγία (εγθέθαινο) θαη, 
κφλνλ, φηαλ ε λεπξηθή θαη λνεηηθή ιεηηνπξγία είλαη άξηζηε, κπνξεί λα είλαη άξηζηε θαη ε ζσκαηηθή αλάπηπμε (ελλνείηαη: 
πιήξσο, θπιηθά, ηαπηνπνηήζηκε) (Γεκνπιάο, 2011). Καθή λεπξηθή θαη λνεηηθή ιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα θέξεη, ην δίρσο 
άιιν, ηνλ νξγαληζκφ ζηελ θαλνληθή θαη θπζηνινγηθή ηνπ αλάπηπμε (Γεκνπιάο, 1998α ). 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Καηαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο θαη  ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 
ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο.  

ίγνπξα, ε λεπξνεπηζηήκε έρεη πνιιά λα καο ‘πεί γηα ην ηη θαη ην πψο ηεο κάζεζεο ηνπ παηδηνχ: ην κάζεκα δελ γίλεηαη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ ζρεηηθή γλψζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ εγθέθαιφ ηνπ (Woolfolk, 2007, Βνπβνχζε, 2017α). 
ζν θαη αλ «νη δηαθνξέο, πνπ έρνπκε ‘βξεί, «ζηελ απφδνζε ησλ εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθεθάινπ, (…..) είλαη πεξηζζφηεξν 
ζρεηηθέο, παξά απφιπηεο» («θάζε δξαζηεξηφηεηα, ηδίσο νη πνιχπινθεο δεμηφηεηεο πνπ απαζρνινχλ ηνπο δαζθάινπο, απαηηεί 

ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κεηαμχ 
ηνπο», «ην έλα εκηζθαίξην είλαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην άιιν ζηελ εθηέιεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ» θαη, 
αλ θαη «θακία δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη απνθιεηζηηθά  έξγν ελφο κφλν κέξνπο ηνπ εγθεθάινπ», ηα επξήκαηα 
απνηεινχλ «ρξήζηκεο ηδέεο», γηα ηνλ δάζθαιν, ζην έξγν ηνπ (Woolfolk, 2007, 26-8) «Τπάξρνπλ», νπσζδήπνηε, «δηαθνξέο 
αλάκεζα ζηα δχν θχια ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ηα αγφξηα ππεξέρνπλ ζηελ 
ηθαλφηεηα ζχιιεςεο ζρέζεσλ ρψξνπ θαη ζηηο κεραληθέο δεμηφηεηεο θαη – ιηγφηεξν – ζηελ αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα, ελψ ηα 
θνξίηζηα ζηε γισζζηθή επρέξεηα θαη – ιηγφηεξν – ζηηο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο. Οη δηαθνξέο απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο 
επηδφζεηο ηνπο ήδε ζην ζρνιείν. ην ζρνιείν απνδεηθλχεηαη φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ, γεληθά, θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα 

αγφξηα, ηδίσο ζηα καζήκαηα πνπ απαηηνχλ αληηιεπηηθή ηαρχηεηα, κλήκε, γισζζηθή επρέξεηα θαη αθξίβεηα, ελψ ηα αγφξηα 
επηδίδνληαη κε πεξηζζφηεξε επηηπρία/ ζε καζήκαηα πνπ απαηηνχλ ζχιιεςε ζρέζεσλ ρψξνπ θαη αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα, θαη 
θαίλεηαη απηφ απφ ηε βαζκνινγία ηνπο ζηα θπξίσο πιεξνθνξηαθά καζήκαηα, φπσο ε ηζηνξία, ε γεσκεηξία θαη ε 
θπζηνγλσζηηθή.» (Γεκνπιάο, 1998α). 

Δίλαη πέξα απφ θάζε ακθηζβήηεζε ην φηη ε ζπκπεξηθνξά καο (κέζα ζηελ νπνία θαη ε καζεζηαθή καο ηθαλφηεηα) είλαη έξγν 
ηνπ ζπλεηδεηνχ ή αζπλείδεηνπ εγθεθάινπ καο (Κσζηαξίδνπ – Δπθιεηδε, 1992, 119-49) «Οη λεπξνεπηζηήκνλεο κφιηο 
αξρίδνπλ  λα θαηαιαβαίλνπλ ηνλ ηξφπν  κε ηνλ νπνίν ε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ζπλδέεηαη κε ζπκπεξηθνξέο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηελ εθεβεία, φπσο είλαη ε ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά, ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε δηαρείξηζε απζφξκεησλ 

ζπκπεξηθνξψλ.» (Woolfolk, 2007, 25) Αιιά, ηη άιιν ππάξρεη, πέξα απφ απηά (βι., Meece, 2003) θαη ηα φζα ζα κπνξνχζε λα 
αλαθέξεη θαλείο, σο ζχκπινθα (θαζψο ν εγθέθαινο σο φινλ είλαη πνπ εξγάδεηαη), ζε απηά (βι., Kalat, 19855, Εαθξαλάο & 
Κάηζηνπ – Εαθξαλά, 1989, Γεκνπιάο, 1990β,γ, 1991, 1993, 1995α,γ, 1996α,γ, 1997α,β, 1998β, 1999β,γ, 2001β, 2002, 2004, 
2007α, Γεκνπιάο & Αλησλίνπ, 1999, Γεκνπιάο θ.ά., 2000, 2005, 2011,  Weinberger, 2001, Γεκνπιάο & Καιχβαο, 2005, 
Woolfolk, 2007, Βνπβνχζε, 2017α), ζην φινλ ηνπ καζεζηαθνχ γίγλεζζαη;  

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Γηα ην θαιχηεξν ζην κάζεκα, πξνθχπηεη αδήξηηε ε αλάγθε λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηηθφο, ζε πνην, αθξηβψο, ζεκείν ηνπ 
continuum απηνχ βξίζθεηαη ην παηδί: δελ πξέπεη λα βιέπεη, απέλαληί ηνπ, αγφξηα θαη θνξίηζηα, αιιά αλζξψπνπο, νη νπνίνη 
ζπκβαίλεη λα θηλνχληαη, θαηά ην θχιν ηνπο, πάλσ ζ‘ απηφ ην θπιηθφ ζπλερέο, λα βιέπεη, θαη θπιηθά, φρη δχν κεγάιεο νκάδεο, 
αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, αιιά είθνζη – εηθνζηπέληε  – ηξηάληα (φζα παηδηά, ζηελ ηάμε), ρσξηζηά (θαη θαηά ηνλ παξάγνληα 
«θχιν») άηνκα, αξζεληθά πξνο ζειπθά θαη,  ζε θάπνην βαζκφ, ζειπθά πξνο αξζεληθά  (Γεκνπιάο, 1994γ, 1995β, 2002, 
Γεκνπιάο θαη Κνχθνπ, 2013, Γεκνπιάο θαη ζπλ., 2016, 2017, Βνπβνχζε, 2017β). Γίθηπν νξκνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ γελλεηηθφ έιεγρν, ξπζκίδεη ηελ δηαθνξνπνίεζε, ζηνλ εγθέθαιν ησλ αηφκσλ, θαη, έηζη, ηα 
πεξηζζφηεξνλ αξζεληθά άηνκα έρνπλ άιιε επίδνζε απφ ηα πεξηζζφηεξνλ ζειπθά άηνκα: θαηά αληηθείκελν, αιινχ ππεξέρνπλ 
ηα «αγφξηα», αιινχ ηα «θνξίηζηα», ρσξίο απφιπην δηαρσξηζκφ, κεηαμχ ησλ, δηφηη ε δηαθνξνπνίεζε, ζην ζπλερέο απηφ, δελ 
(πξέπεη, επηζηεκνληθά, λα) είλαη κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, αιιά κεηαμχ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ (Γεκνπιάο, 2007 α). 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

Πξνθεηκέλνπ γηα δηδαζθαιία ζηνηρνχζα ζηνλ καζεηή, φζνλ αθνξά ζηελ επίδνζή ηνπ ζην κέξνο πνπ απηή νθείιεηαη ζην 
θχιν ηνπ, θαζψο αγφξηα θαη θνξίηζηα δηαθέξνπλ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα κάζεζε νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη γηα ηε 
κάζεζε θαζαπηή, κέλνληαο ζην «θαηλφηππν» ηνπ παηδηνχ, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηηο ζρεηηθέο κε ην θχιν ηάζεηο ηνπ. 
Ο θαηλνκεληθφο δηαρσξηζκφο ησλ αλζξψπσλ ζε δχν θχια πνιχ ιίγν αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απηή 
ππαγνξεχεηαη απφ ην βηνςπρνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ θαζελφο, πνπ θηλείηαη ζε έλα ζπλερέο, ηα δχν άθξα ηνπ νπνίνπ 
θαηαιακβάλνπλ ην – ζεσξεηηθά – απφιπην αξζεληθφ θαη ην –ζεσξεηηθά– απφιπην ζειπθφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ε 
κίμε ηνπ αξζεληθνχ πξνο ην ζειπθφ θαη ηνπ ζειπθνχ πξνο ην αξζεληθφ, απνδίδνληαο ζηελ φιε καο ζπκπεξηθνξά 

πάκπνιινπο ηχπνπο, πνπ κφλνλ επηθαλεηαθά δηαθνξνπνηνχληαη ζηα δχν θχια. Ζ δηάθξηζε «άλδξαο – γπλαίθα», πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην ζπλερέο «αξζεληθφ – ζειπθφ». Ζ  δηδαζθαιία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππνθξππηφκελε (θάησ 
απφ ηελ αδξνκεξή δηαθνξνπνίεζε ζηα δχν θχια) απίζηεπηε – ζε αξηζκφ – θπιηθή πνηθηιία ζην παηδί, εμαηνκηθεπφκελε, 
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έηζη, θαηά ηηο (απφ ηελ βηνςπρνινγία ηνπ, πνπ  νθείινπκε, επαξθψο, εηο βάζνο, λα γλσξίδνπκε) καζεζηαθέο δπλαηφηεηέο 

ηνπ. 

Δπραξηζηέεο 

Υνξεγνί ηεο εδψ ζπκκεηνρήο καο είλαη  νη: ηπιηαλή Θεβαίνπ, Βαζηιηθή Δμάξρνπ, Υξήζηνο Πνχξηθαο, ηακάηεο 
Ξαγξεκκελάθνο, Ησάλλεο Κσλζηαληηλίδεο, Αληψληνο Απνζηνιίδεο, Γεκήηξηνο Κηνζένγινπ, Βαζηιηθή Εεζνπνχινπ.  

Σν θχξην βάξνο ηεο εξγαζίαο έθεξαλ νη (πξσηίζησο) Κσλζηαληίλνο Γεκνπιάο, Θενδψξα Παπαδεκεηξίνπ, Δπξηπίδεο 
Γεκνπιάο θαη Έιιε Βέιιηνπ, κε ηερληθή ππνζηήξημε απφ ηνπο Γεκήηξε Ληφβα, θαη Υξήζην Πνιχδν, κε πξψηε ζπκκεηνρή, 
ζ‘ απηήλ, θαη ηνπ δεχηεξνπ ηεο παξαγξάθνπ. 

πκκεηνρή είραλ θαη νη Μαξία Γηαλλνχια, Ησάλλα Καξηάθε, Δηξήλε – Υξπζνβαιάληε Γξνζηλνχ, νθία Παπαπαξίζε, 
ηέιια Θεβαίνπ, Νεθηαξία – Φηιίηζα Αγξαθηψηε, Γεψξγηνο Εακπέηνγινπ, Γεκήηξηνο Γεκάθαο, Ησάλλεο Σξίγθαο,  
Κσλζηαληίλνο Εακπάθαο, Μαξίηα Μπαικπνχδε, Αγνξίηζα Οηθνλφκνπ. 

Δπραξηζηίεο, ζηα πάκπνιια κέιε ηεο επξχηεξεο, «εθ ησλ πζηέξσλ», αλνηρηήο δηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο καο Δξγαζίαο 
Φπρνβηναλαιπηηθήο Έξεπλαο (Σξηαληαθχιινπ 5, 41221 – Λάξηζα, dimoulask@yahoo.gr, 2410550160, 2352043670, 

6956001229), κε άμνλα έξγνπ «ην θχιν σο εξψηεκα», ηα κέιε ηεο νπνίαο βνήζεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα βνεζνχλ, ηα κέγηζηα, 
ζηελ θαηαγξαθή, ηαθηνπνίεζε, ηαμηλφκεζε, ηαμηζέηεζε, αξρεηνζέηεζε, ςεθηνπνίεζε, αλάιπζε, ηνπ φινπ παξαρζέληνο 
πιηθνχ,  απφ ηελ [35εηή θαη πιένλ  (θάζε βαζκίδαο, ηππηθή θαη άηππε)] ζρνιηθή εκπεηξία κνπ, ηελ νπνία, φζν (επί ηέζζεξηο 
ηεηξαεηείο ζεηείεο, ηνπιάρηζηνλ, ήκνπλα ρνιηθφο χκβνπινο, Φηινιφγσλ είηε Παηδαγσγηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο 
Καζνδήγεζεο, νπδείο ζπλάδειθνο απεηφικεζε λα εθαξκφζεη: Γαλάε – Φσηεηλή Μπιάλα, Γηψξγν Φσκαδάθε, Μαξίλα 
Υαηδεθπξηάθνπ, νπιηάλα Υνπβαξδά, Λάκπξν Σακπαθά, Γήκεηξα Υακαιίδνπ, Αγγειηθή Γ. Σζάκε, Οιπκπία Ν. 
Καιακπαιίθε, Αληψλε Γ. Φξαγθνχιε, Υξηζηίλα Βακβνχξε, Δπζχκην Γεσξγνχζε, Νηθφιαν Καινγηάλλε, Απφζηνιν 
Μηραιφπνπιν, Απνζηνιία Αξγχξε, Νηθφιαν Φσηεξή, Ησάλλα Αεηνπνχινπ, Αξρνληνχια Παλαγησηαθνπνχινπ, Γεκήηξην 

Κηνζένγινπ, Υξήζην Η. Γεκεηξέιηα, θαη ηνλ Νηθφιαν Δπ. Εαξθαδνχια, θαη ζε φζνπο (Δ. Α. Ξπλνπνχινπ, Μ. Π. 
Παπαλαζηαζίνπ, Α. Η. Επγνχξε,  Κ. Γ. Βατλά, Θ. Γ. Καξαλίθα, Ν. Γ. Φαξκάθε),  παιαηφηεξα, είραλ ζπλεξγαζηεί, κε ηελ 
νκάδα, ζην ζέκα.  
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Abstract: In this paper we describe an innovative Laboratory Information Management System which was used for the process of 

inventory and deletion of materials and equipment of the Center's laboratory facilities using a specially structured Information System. 

Laboratory Centers are autonomous schools that manage educational staff, vocational students, and a vast array of equipment distributed in 

the specialized training workshops owned by the Center. The need to create an innovative structured Information System adapted to the 

requirements of a Laboratory Center (LC) derives from the lack of such system in the existing administrative structure of the Laboratory 

Centers of the country, resulting in the handwritten or even partially electronic inventory and deletion of materials and equipment in the LCs. 
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Πεξέιεςε 

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη έλα θαηλνηφκν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ θαη αθνξά ηε δηαδηθαζία 

απνγξαθήο θαη δηαγξαθήο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Κέληξνπ κε ηε ρξήζε εηδηθά δνκεκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. Σα εξγαζηεξηαθά Κέληξα απνηεινχλ απηφλνκεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δηαρεηξίδνληαη εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, καζεηέο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη έλα ηεξάζηην εμνπιηζκφ θαηαλεκεκέλν ζηα εξγαζηήξηα θαηεχζπλζεο εηδηθνηήησλ 

πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην Κέληξν. Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο θαηλνηφκνπ δνκεκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ 

ζηηο απαηηήζεηο ελφο Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ (εθεμήο ΔΚ) πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

ππάξρνπζα δηνηθεηηθή δνκή ησλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα ηελ ρεηξφγξαθε ή θαη κεξηθψο ειεθηξνληθή κέρξη 

ζήκεξα απνγξαθή θαη δηαγξαθή ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κε δηαθνξεηηθνχο απφ ΔΚ ζε ΔΚ ηξφπνπο.  
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ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ΣΠΔ, Δξγαζηεξηαθφ Κέληξν, θαηαγξαθή πιηθψλ, εμνπιηζκφο 

1. Δηζαγσγά 

Σα Δξγαζηεξηαθά Κέληξα, εθεμήο ΔΚ, απνηεινχλ απηφλνκεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηα δεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Έλα ΔΚ έρεη ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ 
εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη έλα ζχλνιν εμνπιηζκνχ απνηεινχκελνπ απφ κεραλέο δηαθφξσλ ηχπσλ, 
ζπζθεπέο δηαθφξσλ ηχπσλ, εξγαιεία θαη πιηθά -αλαιψζηκα θαη βξαρείαο δηάξθεηαο. ηα εξγαζηήξηα ηνπ ΔΚ ζχκθσλα κε 
ηελ λνκνζεζία πξαγκαηνπνηείηαη απνγξαθή θάζε έηνο. [Τ.Α. 96004, ΦΔΚ 1318-2015] Ζ θαηαγξαθή / απνγξαθή / 
θαηαζηξνθή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα πάξα πνιιά ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαλ ρεηξφγξαθα ζηα εηδηθά Βηβιία Απνγξαθήο ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πινπνηνχληαη έσο θαη ζήκεξα ρεηξφγξαθα ή θαη ειεθηξνληθά κε ηξφπνπο 
πνπ πνηθίιινπλ απφ ΔΚ ζε ΔΚ. Απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο 
πιηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ιίζηαο πξνκεζεηψλ αιιά θαη ηεο ιίζηαο θαηαζηξνθψλ κε κία δηαθνξνπνηεκέλε 
δηαδηθαζία πνπ ζηφρν ζα έρεη ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Ζ λέα 
δηαδηθαζία/ππεξεζία ζα απνηειεί κία ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία απμάλνληαο ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ΔΚ, βειηηψλνληαο ηε 
θήκε ηνπ σο θαηλνηφκνπ νξγαληζκνχ θαη δεκηνπξγψληαο θαιχηεξεο ζρέζεηο αλάκεζα ζην ΔΚ θαη ζηνπο πειάηεο ηνπ δειαδή 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο, ηε δηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη. Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ζα απνηειεί ηαπηφρξνλα 

θαη κία δηαρεηξηζηηθή θαηλνηνκία επεηδή αθνξά ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Ζ κεηαπήδεζε απφ ηελ ρεηξφγξαθε ή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζηε δεκηνπξγία ελφο 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα επνπηεχεη ηαπηφρξνλα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο φπσο απνγξαθέο, 
πξνκήζεηεο θαη θαηαζηξνθέο απνηειεί απφ κφλε ηεο κία δηαρεηξηζηηθή θαηλνηνκία θαη πξνζεγγίδεη απφιπηα ηε νπκπεξηηαλή 
άπνςε πνπ ιέεη φηη: ε θαηλνηνκία είλαη απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην ΔΚ δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο ηνπ θαη 
αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα:  

1. Σελ επειημία ηεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία επηηξέπεη γξήγνξε πξνζαξκνγή ηνπ ΔΚ ζηηο νπνηεζδήπνηε εθπαηδεπηηθέο 
κεηαβνιέο.  

2. Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

3. Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ ειέγρνπ ησλ δηπινπαξαγγειηψλ εμνπιηζκνχ.  

4. Σελ πξνζαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ζε ζχγρξνλα πξφηππα ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

5. Σε κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα ζηελ αληαπφθξηζε γηα εμππεξέηεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ ΔΚ. [Haner, 2002], 
[Omachonu & Einspruch, 2010] 

2. χλδεζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηάκαηνο ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ ΚΫληξνπ κε ηελ θαηλνηνκέα 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΚ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 
εμνπιηζκφ ηνπ ΔΚ. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη ζήκεξα ήηαλ δηαζέζηκεο κφλν ζηνπο εθάζηνηε Σνκεάξρεο ζησλ 
νπνίσλ ηνπο ππνινγηζηέο ήηαλ απνζεθεπκέλεο, ή ζηα παιαηνχ ηχπνπ βηβιία απνγξαθήο. Με ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
δεκηνπξγείηαη ε εθαξκνγή κηαο λέαο νξγαλσηηθήο κεζφδνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο ηνπ ΔΚ 
απνηειψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη κία θαηλνηνκία νξγάλσζεο. Οη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο εμνπιηζκνχ ζα είλαη 
πξνζβάζηκεο θαη αλνηρηέο απφ φια ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ ΔΚ θαζψο θαη απφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχο ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ θαη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απνηειεί κία βέιηηζηε 
επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ΔΚ θαζψο 
θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηνπ ΔΚ κε ηνπο πειάηεο ηνπ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ. Σν πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο, ζηελ κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπλαιιαθηηθψλ 
δαπαλψλ, ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 
ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Σέινο, ε νινθιεξσκέλε άπνςε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ 
ηνπ εξγαζηεξηαθνχ θέληξνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ. Δίλαη βέβαην 
φηη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη πιένλ ηηο πιεξνθνξίεο εμνπιηζκνχ ελφο ΔΚ παξαθάκπηνληαο 

ηνπο παιηνχο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο απνγξαθήο δηαηαξάζζεη ηελ θαηάζηαζε πνπ είρε έσο ηψξα δηακνξθσζεί ζηα ΔΚ λα 
απνγξάθεηαη ν εμνπιηζκφο είηε ρεηξφγξαθα ή έζησ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή σο αξρείν Word ε Excel. Ζ ηδέα δεκηνπξγίαο 
ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνγξαθήο δελ είλαη θαηλνχξγηα, πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 
ζηεξίδνληαη ζε πξνγξάκκαηα απνγξαθήο ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 
ζηηο επηρεηξήζεηο, σζηφζν θάηη ηέηνην δελ εθαξκνδφηαλ ζηα ΔΚ ηεο ρψξαο. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνγξαθήο ππάξρνπλ 
ήδε δηακνξθσκέλα ζε εθαξκνγέο φπσο ην myschool θαη ην App Inventori ηα νπνία φκσο έρνπλ σο ζθνπφ λα θαηαγξάςνπλ 
πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιείσλ ρσξίο λα ζπλδπάδνληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο κε 
δηνηθεηηθή ρξήζε ε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή. 

Με ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΔΚ νξγαλψλνληαη φρη κφλν νη πιεξνθνξίεο απνγξαθήο θαη θαηαζηξνθήο εμνπιηζκνχ 

αιιά ηαπηφρξνλα δηεπζεηνχληαη θαη εμνξζνινγίδνληαη θαη άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε δηαδηθαζία παξαγγειηψλ πξνο ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηνπ ΔΚ, ε δηαδηθαζία πιεξσκήο ηηκνινγίσλ, ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ απφ εξγαζηήξην ζε 
εξγαζηήξην ηνπ ΔΚ θαη ε δηαδηθαζία πξνζσξηλνχ δαλεηζκνχ εμνπιηζκνχ ζε άιιν εξγαζηήξην ηνπ ΔΚ. Σν πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα ηνπ ΔΚ έρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο δηεπαθήο θαη επηθνηλσλίαο ηφζν αλάκεζα ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 
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Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ φζν θαη αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηνπ ΔΚ κε ην δηνηθεηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ θαζψο θαη αλάκεζα ζηνπο 

εξγαζηεξηαθνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπο. Σν ζηνηρείν ηεο ηερλνινγίαο παίδεη μερσξηζηφ ξφιν ζηελ 
θαηλνηφκα απηή εθαξκνγή. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο επηηξέπεη ηελ άκεζε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ην ΔΚ ζηνπο 
πειάηεο ηνπ θαη έρεη κεηψζεη δξαζηηθά ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. Έσο ζήκεξα ε δηαδηθαζία 
απνγξαθήο θαη θαηαζηξνθήο εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ απνηεινχζε κία θαηαθφξπθε δηαδηθαζία κε εληνιή απφ ην Γηεπζπληή 
πξνο ηνπο Σνκεάξρεο θαη πινπνηνχληαλ κεκνλσκέλα απφ απηνχο. Ζ αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα 
δεκηνπξγήζεη κία νξηδφληηα αλάδξαζε αλάκεζα ζε φια ηα ζηειέρε ελφο ΔΚ θαηαξγψληαο ην παξαδνζηαθφ κνληέιν θάζεηεο 
εθαξκνγήο απφ ηνλ πξντζηάκελν πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο. 

3. Ζ εθαξκνγά ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηάκαηνο ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ ΚΫληξνπ 

Σα δεδνκέλα ηεο θαηαγξαθήο θαη πεξηγξαθήο ησλ πιηθψλ απνζεθεχνληαη ζην δηαδίθηπν 
http://autosoft.gr.cloud1.xelixis.gr/warehouse θαη είλαη δηαζέζηκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηα 
αμηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνηξέπεηαη ε θαθή δηαρείξηζε. Ζ θαηαγξαθή ησλ 
δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚ (Σνκεάξρεο, Τπεχζπλνη Δξγαζηεξίσλ θαη Δξγαζηεξηαθνί 

εθπαηδεπηηθνί), ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηελ έξεπλα, ηαμηλφκεζε, θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ. ήκεξα έρνπκε ηε 
δπλαηφηεηα, κέζα απφ ηηο Σ.Π.Δ., λα κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηηο παζνγέλεηεο θαη ηηο αδπλακίεο καο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
πξαγκαηνπνηήζνπκε δξάζεηο πνπ ηηο αληηκεησπίδνπλ. ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεην λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 
θαη νη καζεηέο ηνπ ΔΚ, ψζηε λα κάζνπλ λα ιχλνπλ πξαγκαηηθά ππαξθηά πξνβιήκαηα θαη φρη λα εθπαηδεχνληαη ζηελ ζηείξα 
απνζηήζηζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα, ην έλα 
δνπιεχεη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Windows θαη  ην δεχηεξν, ην δηαδηθηπαθφ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζ‘ νπνηνδήπνηε 
γλσζηφ θπιινκεηξεηή (Web browser). Ο ζχλδεζκνο ησλ παξαπάλσ δχν ηκεκάησλ είλαη ε θνηλή βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ, 
ε νπνία βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν. Ζ αμηνπνίεζε βάζεο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, θαζψο 

πξνζθέξεη απνκαθξπζκέλε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ν θάζε Ζ/Τ πνπ ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη έλαο 
ζηαζκφο εξγαζίαο. Δπίζεο, ν Cloud Server, έθηνο απφ εθαξκνγέο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Windows, κπνξεί λα 
ζπλεξγαζηεί θαη κε Web browser εθαξκνγέο, πνπ είλαη ζπκβαηέο θαη κε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη κε 
ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη Tablets. ηελ εθαξκνγή, ε νπνία εθηειείηαη ζε πεξηβάιινλ Windows, ν ρξήζηεο έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα εηζάγεη δεδνκέλα θαη λα αλαδεηά, λα εκθαλίδεη, λα εθηππψλεη, λα δηνξζψλεη, θαζψο θαη λα δηαγξάθεη ηα 
δεδνκέλα απηά ηα νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ βάζε Γεδνκέλσλ. Ζ ηερλνινγία πνπ πξνηηκήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 
εθαξκνγήο απηήο είλαη ηεο Microsoft, γξακκέλε ζην Visual Studio 2010 κε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C#,  θαη ε 
παξνπζίαζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηνχλ ηνλ δπλακηζκφ πνπ πξνζθέξεη ε γξαθηθή παξνπζίαζε WPF 

(Windows Presentation Foundation). ην βαζηθφ κελνχ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζε 
φιεο ηηο βαζηθέο νληφηεηεο «Γηαρείξηζε  ρνιείσλ», «Γηαρείξηζε Δμνπιηζκνχ/Τιηθψλ», «Γηαρείξηζε Απνζήθεο» θαη 
«Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηψλ». Τπάξρνπλ κελνχ πνπ εκθαλίδνληαη αιιά είλαη αλελεξγά, κε ζθνπφ λα ζπλδεζνχλ ζε επφκελε 
πξνζπάζεηα, φπσο «Γηαρείξηζε Βηβιηνζήθεο Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ». Ζ ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ πξνγξακκαηηζηή κε 
πξνγξακκαηηζηή εηαηξίαο ζε απνζήθεο, ήηαλ επεξγεηηθή γηα ηελ εθαξκνγή, γηαηί παξάιιεια κε ηελ παξαδνζηαθή δηαρείξηζε 
ηνπ ζρνιείνπ πνπ γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ιεηηνχξγεζαλ θαη ιήθζεθαλ ππφςε θαη νη απαηηήζεηο πνπ έρεη ην εκπφξην θαη 
ε αγνξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνγξακκαηίζηεθε έλαο ζπλδπαζκφο γλψζεο θαη εκπεηξηψλ πνπ επηηξέπεη ζην ΔΚ ηελ ζπάληα, 
αιιά αλαγθαία, εμσζηξέθεηα, απνδεηθλχνληαο φηη νη Σ.Π.Δ. κπνξνχλ λα βξνπλ εχθνια ηελ θνηλή ζπληζηακέλε. ην 
δηαδηθηπαθφ ηκήκα ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ν θάζε θπιινκεηξεηήο απφ ηελ δηεχζπλζε 

http://autosoft.gr.cloud1.xelixis.gr/warehouse. Οη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηνλ ρξήζηε είλαη ηεο αλαδήηεζεο θαη 
εκθάληζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Οη ηερλνινγίεο ηεο Microsoft πξσηαγσληζηνχλ θαη ζ‘ 
απηήλ ηελ εθαξκνγή, αθνχ έρνπκε ASP ζε Visual Studio 2010, γξακκέλεο ζε C#. Ζ εθαξκνγή είλαη γξακκέλε 
πξνγξακκαηηζηηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ θαη είλαη νξγαλσκέλε κε ηηο παξαθάησ βαζηθέο 
θαξηέιεο: 

Γηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ: 
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Δδψ πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη κε ζαθήλεηα ρψξνπ δηεχζπλζεο θαη ζπληεηαγκέλσλ GPS  ε θάζε Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα πνπ ηεο αλήθνπλ, ηα Δξγαζηεξηαθά Κέληξα, νη ηνκείο, νη 
εηδηθφηεηεο, ηα εξγαζηήξηα, νη απνζήθεο θαη νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο. H κνξθή δέλδξνπ πνπ ζπλδέεη ηα παξαπάλσ, 
πξνηείλεηαη λα αθνινπζεί ηελ ηεξαξρία ηεο δηνίθεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ αλαδήηεζε αιιά θαη ηελ εχθνιε ηαμηλφκεζε ησλ 
ππεξεζηψλ. 

Γηαρείξηζε Τιηθψλ: 

Δδψ κπνξεί λα πεξηγξαθεί νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη πάγηα πιηθά θαη εμνπιηζκφ, εξγαιεία, 
αληαιιαθηηθά θαζψο θαη αλαιψζηκα πιηθά κε πιεξφηεηα αιιά θαη ζαθήλεηα. 

 

Οη ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ θαη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ηερληθέο πιεξνθνξίεο είλαη νη 
εκπνξηθέο, επηζηεκνληθέο, θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο, θσηνγξαθία ησλ πιηθψλ, θσδηθνπνηήζεηο, δπλακηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο, δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη επηζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ πινχζηα θαηεγνξηνπνίεζε 
θαη πεξηγξαθή δηεπθνιχλεη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚ πνπ πξέπεη λα 
έρεη πξφζβαζε ζηα πιηθά απηά ελψ ηαπηφρξνλα εθπαηδεχεη ζηελ ςεθηαθή απνηχπσζε ησλ πιηθψλ. Οη δνκεκέλεο ηερληθέο 
πιεξνθνξίεο ηνπ εμνπιηζκνχ απνηεινχλ έλα πξψηεο ηάμεο εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 
εξγαιείσλ/κεραλεκάησλ ζηνπο καζεηέο θαη ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιειεο θσηνγξαθίεο πνπ βνεζνχλ εθπαηδεπηηθνχο θαη 
καζεηέο ηφζν ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ. 

Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηψλ: 

Δδψ πεξηγξάθνληαη νη εηαηξίεο θαη νη πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ πξνκεζεχζεη ηνλ εμνπιηζκφ (θάζε πιηθφ, εξγαιείν θιπ.). Ζ 

ηαπηφηεηα θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή δηεπθνιχλνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηνπ 
εμνπιηζκνχ δίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη κηα δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θφζκνπ κε ηελ ζρνιηθή θνηλσλία. ηελ 
θαξηέια απηή παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ ΔΚ απφ ηα νπνία κπνξνχκε λα εμάγνπκε 
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ΔΚ. Απφ ηα ζηνηρεία 
απηά κπνξνχκε λα δνχκε γηα παξάδεηγκα, ηνπο ζπρλφηεξνπο πξνκεζεπηέο επηιέγνληαο κεηαμχ απηψλ πνπ πξνκεζεχνπλ 
ζπρλφηεξα θαη επθνιφηεξα ην ΔΚ θαηαρσξψληαο επίζεο, νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή 
κε απηνχο. Δίλαη ρξήζηκν λα παξαηεξήζνπκε φηη κέρξη ζήκεξα ηα ζηνηρεία ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ ΔΚ ζπγθεληξψλνληαλ 
κφλν εγγξάθσο ζε θαθέινπο θαζηζηψληαο πνιχ δχζθνιε ηελ αλεχξεζε ελφο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

φπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνκεζεπηή ρξεηάδνληαλ ηαπηνπνίεζε. Με ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΔΚ ζα ππάξρεη ζπιινγηθή 
θαη καδηθή θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνκεζεπηψλ, δπλαηφηεηα αληηπαξαβνιήο κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη 
ζην ινγηζηήξην ηεο αξκφδηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο πνπ έρεη ζηελ επζχλε ηεο ην ΔΚ, έιεγρνο ησλ ζπρλφηεξσλ θαη πην 
ηαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ηνπ ΔΚ θαζψο θαη έιεγρνο γηα ην εάλ απηνί νη πξνκεζεπηέο έρνπλ απνπιεξσζεί εγθαίξσο απφ ηελ 
αξκφδηα ζρνιηθή επηηξνπή. 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα ρξεζηκεχζνπλ ηδηαίηεξα ζηε δηνίθεζε ηνπ ΔΚ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 
επηθνηλσλήζεη γξήγνξα θαη εχθνια καδί ηνπο γηα νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα.  
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Γηαρείξηζε θίλεζεο: 

 

 

ιεο νη παξαπάλσ θαξηέιεο ζπλζέηνπλ ηελ θάζε θίλεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο απνζήθεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
εχθνια κε ηελ απιή αλαδήηεζε θαη επηινγή ηνπο. Ξεθηλά κε ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγή θίλεζεο πνπ ζπλνδεχεη ηελ είζνδν 
θάζε πιηθνχ είηε πξφθεηηαη γηα αγνξά είηε πξφθεηηαη γηα δσξεά θάηη πνπ είλαη πάξα πνιχ βαζηθφ γηα εξγαζηεξηαθφ θέληξν 
κία θαη ε δσξεά απαηηεί ηε ζπγγξαθή ηδηαίηεξνπ πξαθηηθνχ ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ ΔΚ. Πνιιέο θνξέο επίζεο, γίλεηαη 

δηάζεζε ελφο πιηθνχ / εμνπιηζκνχ ζε άιιν εξγαζηεξηαθφ ρψξν πνπ ππάγεηαη ζην ίδην ΔΚ, θάηη ηέηνην ζα αλαθέξεηαη ζηελ 
θαξηέια απηή. Ζ εηζαγσγή ηνπ πιηθνχ ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληίζηνηρε θσηνγξαθία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη 
ηαπηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ. Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη θαηακέηξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε δηαδηθαζία 
κπνξεί λα ηειεηψζεη κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θάζε πιηθνχ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ηα πιηθά ηα νπνία θαηαζηξέθνληαη δελ 
παξακέλνπλ ζηνλ ίδην εξγαζηεξηαθφ ρψξν αιιά κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θάπνην απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ ΔΚ. 
ηελ θαξηέια απηή ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ αλαθνξά ηεο επαλαηνπνζέηεζεο ησλ θαηεζηξακκέλνπ πιηθψλ ζε άιιν 
απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ ΔΚ. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο εμαζθαιίδεη φια ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά 
νξγάλσζεο κηα ζχγρξνλεο εξγαζηεξηαθήο απνζήθεο εμνπιηζκνχ. 

4. Ζ ελζσκΪησζε ηεο εθαξκνγάο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηάκαηνο ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ 

ΚΫληξνπ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ζρνιηθάο κνλΪδαο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ  Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΚ κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εηδηθά 
ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Δηδηθήο Θεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ζηελ Ά ηάμε ησλ ΔΠΑΛ θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο σο 
εξεπλεηέο θαηαγξάθνπλ θαη θαηαρσξνχλ εξγαιεία θαη πιηθά γηα ηα νπνία αλαδεηνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο κέζα απφ 
ηερληθά βηβιία, πξνζπέθη εξγαιείσλ θαη ην δηαδίθηπν. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΔΚ 
ελζσκαηψλεη θάζε κάζεκα εξγαζηεξηαθήο θχζεο ησλ ΔΠΑΛ, ζεσξψληαο φηη σο δξάζε θαηαγξάθεη θάζε εξγαιείν θαη πιηθφ 

ελφο εξγαζηεξίνπ. πγθεθξηκέλα γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα παξαθάησ καζήκαηα θαη δξάζεηο: 

 1ν θεθάιαην πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ (Β  ́ηάμε ΔΠΑΛ εηδηθφηεηαο: ΟΥΖΜΑΣΧΝ) 
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 2ν θεθάιαην Σερλνινγίαο Έιεγρνπ θαη Γηαγλψζεσλ. (Γ  ́ηάμε ΔΠΑΛ εηδηθφηεηαο: ΟΥΖΜΑΣΧΝ) 

 Ζιεθηξνληθά πιηθά & ζρεδίαζε. 

 Δηδηθή ζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Α  ́ηάμε ΔΠΑΛ) 

 Δξεπλεηηθή εξγαζία (Project) (Α  ́ηάμε ΔΠΑΛ) 

Καζψο θαη φια ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ησλ ΔΠΑΛ ζηα νπνία γίλεηαη δηαρείξηζε εξγαιείσλ θαη πιηθψλ. ηα πιαίζηα 
ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο απφ ηνπο καζεηέο, ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΚ, νη ζηφρνη νη νπνίνη πξέπεη 
λα επηηεπρζνχλ απφ ηνπο καζεηέο είλαη:  

 Να γλσξίδνπλ θαη λα ηαμηλνκνχλ φια ηα πιηθά ψζηε λα ηα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά 

αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε καζεζηαθή απαίηεζε. 

 Να πξνγξακκαηίδνπλ θαη  λα νξγαλψλνπλ κηα εξγαζηεξηαθή απνζήθε αιιά θαη γεληθφηεξα κηα απνζήθε. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη κηα θαηλνηφκν δξάζε, αιιά θαη λα ηελ αλαδεηθλχνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

πνιηηηθή εγεζία. 

 Να πινπνηνχλ έλαλ απαηηεηηθφ ζε θφξην εξγαζίαο ζηφρν, ζπιινγηθά. 

 Να ζρεδηάδνπλ, λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ έξγα θαη πξντφληα κε ηελ λέεο ηερλνινγίεο Σ.Π.Δ. 

Ζ ηαμηλφκεζε θαη δηαρείξηζε ησλ εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ είλαη δηαδηθαζία πνπ 
απαηηεί νκαδηθφ πλεχκα, ζπλεξγαζία, νξγάλσζε θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν κάζεκα κπνξεί λα μεθηλήζεη κε ηελ 

ελαξθηήξηα ζπλάληεζε φπνπ ζα γίλεη ε νκαδνπνίεζε ηεο νινκέιεηαο θαη ν δηαρσξηζκφο νκάδσλ θαη ππφ-νκάδσλ.  Καηφπηλ 
ζα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ ππφ-νκάδσλ αλά νκάδα, κηα θαη θάζε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε 
ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αξκνδηνηήησλ είλαη εληφο ησλ νκάδσλ. Έηζη, αλά νκάδα, θάπνηνη ζα 
βξίζθνπλ ην αληηθείκελν, άιινη ζα ην θσηνγξαθίδνπλ θαη ζα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη άιινη ζα θάλνπλ ηελ θαηαγξαθή 
ηνπ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. Ζ φιε δηαδηθαζία ινηπφλ κεηά ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην πξφγξακκα, ην 
ινγηζκηθφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ αιιά θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ νκάδσλ, είλαη αλά εξγαζηήξην ε 
αλαδήηεζε θάζε εξγαιείνπ ή αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη θάζε αληηθεηκέλνπ γεληθά πνπ ππάξρεη εληφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, 
αλεμάξηεηα εάλ είλαη θαιφ ή ειαηησκαηηθφ θαη αλεμάξηεηα εάλ ρξεηάδεηαη ή φρη, αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη, ειέγρεηαη, 

θσηνγξαθίδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη  ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΔΚ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνηρεία (ρξήζε, 
ιεηηνπξγία, ζέζε, αληνρέο, δπλαηφηεηεο θ.α.). Δλίνηε κπνξεί λα γίλεη θαη δνθηκαζηηθή αλαδήηεζε πξνο έιεγρν νιφθιεξεο ηεο 
δηαδηθαζίαο. Ζ εθπαηδεπηηθά θαηλνηφκνο εθαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΚ επηρεηξεί λα δηεπξχλεη ηα φξηα 
ηεο εθαξκνγήο πέξα απφ ηε ζρνιηθή ππφζηαζε. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιία θαη ζπλαληψληαη κε εγεηηθά 
πξφζσπα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ε αλάδεημε ηεο πξνζπάζεηαο ζηνπο πνιίηεο 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνβάιιεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ 
ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ε πξφζεζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά 
πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Ζ γλψζε κπνξεί λα κεηαδνζεί κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν 

θαη λα απνθηεζεί κε ηελ εκπεηξία. Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΔΚ είλαη κηα εθαξκνγή πνπ σζεί ηνλ καζεηή λα 
απνθηήζεη γλψζε έπεηηα απφ ηελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο 
ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη καζεηέο ιακβάλνπλ 
γλψζε ηνπ ζθνπνχ ρξήζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο πνιιψλ απφ απηψλ, θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. ηελ 
πξνζπάζεηα απηή θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ρξήζε ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζψο 
κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αληιήζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπο. Παξάιιεια, νη 
καζεηέο εκπινπηίδνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ κε πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, γηα ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ησλ πιηθψλ, θαη 
θαηαγξάθνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζε video κε ζθνπφ ηελ αλάδεημή ηεο. Ζ θξηηηθή ζθέςε είλαη ε λνεηηθή θαη 
ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αμηνινγεί ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνθαζίδεη ηη λα 

ζθεθηεί ή ηη λα θάλεη κέζσ ζπιινγηζκψλ πνπ γίλνληαη κε βάζε φια ηα δπλαηά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 
Αξρηθά ην άηνκν καζαίλεη λα ζηέθεηαη θξηηηθά φηαλ γλσξίδεη ηη λα ξσηά, πψο θαη πφηε θαη ζηε ζπλέρεηα πψο λα ζθέθηεηαη 
ινγηθά, πφηε θαη πνηεο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο λα ρξεζηκνπνηεί γηα λα αληηκεησπίζεη κηα θαηάζηαζε. Σν Πιεξνθνξηαθφ 
χζηεκα ηνπ ΔΚ σο δξαζηεξηφηεηα, θέξλεη ηνλ καζεηή ζε άκεζε επαθή κε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, δίλνληάο ηνπ 
ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηε δπλακηθή ηνπ σο άηνκν. Ζ δηαδηθαζία ηεο πεξηγξαθήο, ηαμηλφκεζεο θαη 
δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ ελφο εξγαζηεξίνπ πξνάγεη ην αλαιπηηθφ πλεχκα ηνπ καζεηή, θαζψο απηφο 
αλαιακβάλεη λα ζπγθξίλεη θαη λα δηαρσξίζεη αληηθείκελα ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία, νη πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, νη πεξίνδνη ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο. Δπίζεο, θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ, ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε απηψλ, απαηηείηαη αθξίβεηα, ιεπηνκέξεηα θαη πιεξφηεηα, θαζψο 
θαη απνθπγή βεβηαζκέλσλ θηλήζεσλ.  
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Ζ εθαξκνγή ζηελ νπνία αληαλαθιάηαη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΔΚ γίλεηαη νξαηή ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
θαη είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ σο Web εθαξκνγή, εθπέκπνληαο θαη παξνπζηάδνληαο ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ. Παξφκνηα δξάζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζηζηά κηα επηρείξεζε αμηφπηζηε ζρεηηθά κε ην πξντφλ ην 
νπνίν παξάγεη. Σν δεκφζην Σερληθφ ρνιείν φρη απιά κεηαιακπαδεχεη, αιιά θαη παξάγεη γλψζε, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί 
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ν εμνπιηζκφο απνθαιχπηνπλ ηηο 
δπλαηφηεηεο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ κηα εθαξκνγή φπσο απηή. 

5. πκπεξΪζκαηα 

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) έρνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα δηεηζδχζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη έρνπλ επεξεάζεη ηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο φπνπ ε εθαξκνγή ηεο γλψζεο απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε είλαη δεδνκέλε, νη ΣΠΔ απνηεινχλ πνιχηηκα εξγαιεία 
γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή. Δμάιινπ, κηα παηδαγσγηθή δξάζε ζηελ επνρή καο δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 
εχθνια θαηλνηφκνο αλ ε δηδαζθαιία ζηεξηδφηαλ κφλν ζε ζπκβαηηθά κέζα. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηηξέπεη ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή ζε έλα επίπεδν φπνπ ε αθνκνίσζε ηεο γλψζεο κεηαηξέπεηαη απφ παζεηηθή ζε ελεξγή. Ζ 

πξνζπάζεηα θαηαρψξεζεο απηνχ ηνπ πιήζνπο εξγαιείσλ θαη πιηθψλ, αλαδήηεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, δελ ζα ήηαλ εθηθηή κέζα ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη 
ηε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Σν ζρνιείν ζήκεξα είλαη αξθεηά εμνπιηζκέλν κε λένπο Ζ/Τ κε ζηαζεξή 
ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη ππάξρεη κηα ζρεηηθά θαιή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηηο ηερλνινγίεο ΣΠΔ. Σν άζρεκν 
είλαη πσο ην δεκφζην ζρνιείν δελ ζέιεη λα εγθαηαιείςεη ηηο παγησκέλεο κεζφδνπο ηνπ θαη δηαδηθαζίεο αιιά θαη αλ ζπκβεί 
απηφ, δελ επηηξέπεη ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηηο παιηέο δηαδηθαζίεο. Απηφ ππνρξεψλεη φπνηνλ ζπλάδειθν έρεη δηάζεζε γηα 
θαηλνηφκεο δξάζεηο λα θάλεη πνιιέο θνξέο δηπιή εξγαζία. Ζ δηνίθεζε αιιά θαη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη ηε 
δηάζεζε λα γλσξίζεη θαη λα πεηξακαηηζηεί κε λέεο κεζφδνπο ψζηε λα επηθξαηήζεη κηα γεληθφηεξε δηάζεζε αιιαγψλ, κε 
απνηέιεζκα έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα δψζεη ρψξν ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο ψζηε λα θαζηεξσζνχλ επθνιφηεξα. Ζ εθαξκνγή 

ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΚ έρεη σο φξακα ηελ δηαρείξηζε, πινπνίεζε, αλάδεημε θαη ελζσκάησζε ζηνλ 
επαγγεικαηηθφ θφζκν κηαο θαηλνηφκνπ ηδέαο. Ζ ζπλεξγαζία κέζα απφ ηελ ηερλνινγία δελ έρεη ζήκεξα πεξηνξηζκνχο. Ο λένο 
ζήκεξα, πξηλ ελζσκαησζεί ζηελ επαγγεικαηηθή ή αθαδεκατθή θνηλσλία, πξέπεη λα κάζεη λα νξγαλψλεη, λα ηαμηλνκεί, λα 
θαηαγξαθεί, ψζηε λα εθηηκά θαη λα απνθαζίδεη κε νδεγφ ηελ έγθπξε πιεξνθνξία. Αιιά ν ζχγρξνλνο καζεηήο δελ πξέπεη λα 
έρεη κφλν ηνλ απηνζθνπφ ηεο γλψζεο, αιιά θαη λα αιιειεπηδξά κε ηελ θνηλσλία, ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο. 
Ζ κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε (Learning by doing, J. Dewing) απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Ο ζπλδπαζκφο ζεσξίαο θαη πξάμεο, ε δνθηκή θαη ην 
απνηέιεζκα, κε ζχγρξνλα θαη ειθπζηηθά εξγαιεία  δηαηεξνχλ θαη απμάλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Ζ 

εθπφλεζε εξγαζηψλ πάλσ ζε θαηλνηφκα πεδία  θαη εηδηθά φηαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο «θηιηθψλ» πξνο 
ηε ζχγρξνλε επνρή ησλ καζεηψλ (δηαδίθηπν, θνηλσληθή δηθηχσζε) εθπαηδεχνπλ ηνπο  καζεηέο  θαη ζην γλσζηηθφ ηνπο 
αληηθείκελν. Ζ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο εθαξκνγήο ζηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο, ζηελ ηνπηθή εγεζία θαη ζην επξχηεξν 
θνηλσληθφ ζχλνιν ζα ελεξγνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη αιιειεγγχεο. Έρνληαο 
θαηαλνήζεη ζην κέγηζην βαζκφ ηα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν, νη καζεηέο, ζα απνθηήζνπλ εθφδηα 
ηα νπνία ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κε πεξηζζφηεξε σξηκφηεηα θαη ζσζηφηεξε θξίζε κειινληηθέο θαηαζηάζεηο. 
Καηά ζπλέπεηα, ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη ε ππεξπήδεζε ελφο εκπνδίνπ, ζα ηνπο επηηξέςεη λα ζέζνπλ 
λένπο ζηφρνπο κε πςειφηεξεο πξνζδνθίεο. [Fontana, D., 1996] 
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Πξφηππεο επηζηεκνληθΫο πξαθηηθΫο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη 

παξαγσγάο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαέν 

Πιαέζην ΠξνγξΪκκαηνο θαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

Διιεληθάο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ ρνιεέν 

Model scientific practices for understanding and producing oral and 

written speech in the Cross-Curriculum Framework and the Curriculum of 

Greek Language in Primary School 

Γεκάηξηνο ηδεξφπνπινο,  M. Ed., M. Th., Ph. D., ρνιηθφο χκβνπινο, 3ε Πεξηθέξεηα Π.Δ Ννκνχ 

Θεζζαινλίθεο, dimsid@edlit.auth.gr 

Dimitrios Sidiropoulos M. Ed., M. Th., Ph. D., School Consulter 3rd Administrative Primary Education of 

Prefecture of Thessaloniki, dimsid@edlit.auth.gr 

Abstract:According to the literature students need to get acquainted with the use of scientific practice, through learning activities 

implemented in all curriculum subjects beyond physical sciences, to improve the degree of their scientific literacy. The purpose of this 

qualitative study is to investigate the degree of inclusion and the use of eight (8) standard scientific practices in both oral and written 

comprehension and production activities. These practices are described in the Cross-Curriculum Framework at the level of ‗‗general 

objectives‘‘ and in the Curriculum of Greek Language at the level of ‗‗indicative activities‘‘ for all grades of primary school. The discourse 

analysis, of the texts of Cross-Curriculum Framework and of the Curriculum of Greek Language, has been used as methodological research 

tool. The processing of data suggest that students are accustomed to the use of two (2) standard scientific practices at the lev-el of ‗‗general 

objectives‘‘ of Cross-Curriculum Framework and four (4) standard scientific practices at the level of ‗‗indicative activities‘‘ of the 

Curriculum of Greek Language. Based on the above the primary school Curriculum needs to be redesigned and new language text-books 

need to be written for the students to make use of all standard scientific practices, when involved in both oral or written comprehension and 

production activities. 

Keywords:model scientific practices, scientific literacy Cross-Curriculum Framework-Curriculum of Greek Language of Primary 

School 

Πεξέιεςε: χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα εμνηθεησζνχλ ζηε ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ, κέζσ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πινπνηνχληαη ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πέξαλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, γηα λα 

βειηηψζνπλ ην βαζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο εγγξακκαηηζκνχ. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπκπεξίιεςεο θαη ρξήζεο νθηψ (8) πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη  

γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) ζε επίπεδν «γεληθψλ 

ζηφρσλ» θαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο (Α.Π..) ζε επίπεδν «ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» γηα φιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Χο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε ιφγνπ ησλ θεηκέλσλ ησλ Γ.Δ.Π.Π.. 

θαη Α.Π. ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη φηη νη καζεηέο εμνηθεηψλνλ ηαη 

κε ηε ρξήζε δχν (2) πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ ζην επίπεδν «γεληθψλ ζηφρσλ» ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηεζζάξσλ (4) πξφηππσλ 

επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ ζην επίπεδν ««ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» ηνπ Α.Π. ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ 

ρξεηάδεηαη λα επαλαζρεδηαζηεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα γξαθνχλ λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν ψζηε 

νη καζεηέο λα παξσζνχληαη, φηαλ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, λα θάλνπλ 

ρξήζε φισλ ησλ πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Πξφηππεο επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο, επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο, Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ-Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Α. Δηζαγσγά  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηα-κνξθψλνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο 
γηα ηε κάζεζε, ηελ αιιαγή θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ιαλζαζκέλσλ λνεκαηνδνηήζεψλ 
ηνπο (Lysaker, & Furuness, 2011). Δπίζεο εληζρχνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ (επαλα)δφκεζε λνεηηθψλ ζρεκάησλ θαη κνληέ-ισλ 

ζθέςεο (Sensevy et al., 2008) θαη ζηε ρξήζε ζηνηρείσλ ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ησλ επηζηεκψλ (Tobin, Roth, & 
Zimmermann, 2001). Χο απνηέιεζκα θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθά εγγξάκκαηνη (Organization for Economic Co-
operation and Development, 2012), αθνχ εμνηθεηψλνληαη ζηε ρξήζε επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ (Organization for Economic 
Co-operation and Development, 2007) ζην βαζκφ πνπ θαηαλννχλ θαιχηεξα ηφζν ηε θχζε φζν θαη ηε κεζνδνινγηθή 
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δηαδηθαζία ησλ επηζηεκψλ (Holbrook, & Rannikmae, 2005) σο κία ηππηθή δηαδηθαζία ζέζεο εξσηεκάησλ, επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη επηβεβαίσζεο/δηάςεπζεο ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ (Van Zee et al., 2012). 

1. Πξφηππεο επηζηεκνληθΫο πξαθηηθΫο 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ζε δηεζλή εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ζηηο Ζ.Π.Α, δφζεθε η-ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε βειηίσζε 
ηνπ βαζκνχ ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο 

(Sandoval, & Reiser, 2004). Χο πξνο απηφ ην ζθνπφ, επίζεκνη ζεζκηθνί θνξείο, φπσο ην Δζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο 
(National Council of Research), ε Δζληθή Έλσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Δπηζηεκψλ (Σhe National Science Teachers 
Association) θαη ε Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηελ Πξφνδν ηεο Δπηζηήκεο (The American Association for the Advancement of 
Science) αλέπηπμαλ απφ θνηλνχ έλα πιαίζην πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ, κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα 
εμνηθεησζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.  

Σν αλαθεξφκελν πιαίζην επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ έρεη κεγάιε απνδνρή ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, επεηδή ην 
Δζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο είλαη ν αξκφδηνο κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο πνπ εμαηηίαο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη αλαγλψξηζήο 
ηνπ, δηακνξθψλεη ηηο πνιηηηθέο, πνπ αζθνχληαη ζε ζέκαηα επηζηήκεο, ηαηξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηηο Ζ.Π.Α, θαη ζε απηφ 

πεξηιακβάλνληαη νη εμήο νθηψ (8) πξφηππεο επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο: α) ε δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη 
ππνζέζεσλ, β) ε νηθνδφκεζε λνεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ρξήζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, γ) ν ζρεδηαζκφο έξεπλαο θαη ζπιινγή 
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, δ) ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, εξκελεία ησλ επξεκάησλ θαη έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
έξεπλαο, ε) ε ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο θαη ππνινγηζηηθήο ζθέςεο, ζη) ε δηαηχπσζε νξζνινγηθψλ εμεγήζεσλ, δ) ε εκπινθή ζε 
δηαιεθηηθή ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα, ε) ε αμηνιφγεζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ απφ πνηθίιεο πεγέο (National Council 
of Research, 2012; Next Generation Science Standards Lead States, 2013).  

2. Υξάζε πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ ζην κΪζεκα ηεο Γιψζζαο 

ην πιαίζην ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ ιακβάλνπλ 
ρψξα θαζεκεξηλά ζηε ζρνιηθή ηάμε, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο κε ηξφπν 
ελεξγεηηθφ, ζπκκεηνρηθφ θαη βησκαηηθφ (Pearson et al, 2010). Έηζη ζα θαηαζηνχλ ηθαλνί: α) λα αληηιακβάλνληαη 
πεξηζζφηεξν νιηζηηθά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ επηζηεκψλ (Schwarz et al., 2009), β) λα ζπλδένπλ ηηο 
απνθηεκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κε κηθξν-καθξν ζεσξεηηθά κνληέια εξκελείαο ησλ πνηθίισλ θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ θφζκνπ (Todas, & Skoumios, 2014), γ) λα απνθηνχλ κία πιεξέζηεξε επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη λα 
έρνπλ κία πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην άκεζν θαη επξχηεξν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Duschl, 
2008).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη παηδαγσγηθά ρξήζηκν λα αμηνπνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο 
πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζην κάζεκα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ ζηε ρξήζε 
επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ κε ην δεδνκέλν φηη ε γιψζζα απνηειεί ηνλ θχξην θνξέα πινπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ζθνπψλ 
φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε γιψζζα ιεηηνπξγεί ηφζν σο κέζν πξναγσγήο 
ηεο νξζνινγηθήο, ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο φζν θαη σο κέζν δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ζθνπφ ηελ 

θαηαλφεζε, ηελ πεξηγξαθή θαη ηε δηα-κφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ θφζκνπ (Salahu-Din, Persky, & Miller, 2008). 

3. Μεζνδνινγέα ηεο Ϋξεπλαο 

πσο αλαθέξζεθε ν θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπκπεξίιεςεο θαη ρξήζεο ηνπ 

αλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ ησλ νθηψ (8) πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη 
παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ηφζν ζε επίπεδν «γεληθψλ ζηφρσλ» ζην Γηαζεκαηηθφ 
Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) φζν, θαη ζε επίπεδν «ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» ζην Αλαιπηηθφ 
Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (Παηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην, 2002). Χο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε ιφγνπ ηνπ ζψκαηνο ησλ θεηκέλσλ 
ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π. ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ππφ ηνπο φξνπο ηεο ινγηθήο αθνινπζίαο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ (Van Dijk-
Teun 2006; Gee & Green, 1998). Ζ επηινγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο έγηλε, ιφγσ ηφζν ηεο δηδαθηηθήο 
ζεκαληηθφηεηάο ηνπ ζην ζρνιηθφ εγγξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ φζν θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κάζεκα δηδάζθεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο ζην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ κε 
βάζε ηε ζπκπεξίιεςε ή ηελ απνπζία ζρεηηθψλ ιεθηηθψλ αλαθνξψλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαθεξφκελεο πξφηππεο 
επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο ηφζν ζε θεηκεληθφ φζν θαη ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. 

4. ΑλΪιπζε ησλ επξεκΪησλ ηεο Ϋξεπλαο 

ηα επφκελα θεθάιαηα γίλεηαη κία θαηαξρήλ αλαθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο νθηψ (8) πξφηππεο επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο θαη 
αθνινχζσο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο, πνπ θαηαγξάθνληαη ζην θείκελν ηφζν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζε επίπεδν 
«γεληθψλ ζηφρσλ» φζν θαη ηνπ Α.Π.. ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζε επίπεδν «ελ-
δεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ», κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο παξσζνχληαη θαη εμνηθεηψλνληαη ζηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ. 
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4.1 Πξψηε επηζηεκνληθή πξαθηηθή: Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ 

Οη καζεηέο παξσζνχληαη λα δηαηππψλνπλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο γηα έλα εχξνο ζεκάησλ, θαζψο εκπιέθνληαη 
ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Σα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα γηα λα απαληεζνχλ ρξεηάδεηαη θαηαξρήλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα θαη αθνινχζσο λα 
ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί κία έξεπλα, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ απφ πνηθίιεο γξαπηέο, πξνθνξηθέο θαη νπηηθναθνπζηηθέο πεγέο (Chin ,& Osborne, 2008).  

Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηφζν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζε επίπεδν «γεληθψλ 
ζηφρσλ» φζν θαη ηνπ Α.Π.., πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψλνπλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 
θαη ππνζέζεηο. 

4.2  Γεχηεξε επηζηεκνληθή πξαθηηθή: Οηθνδφκεζε λνεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ρξήζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ  

ηαλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζεσξεηηθά κνληέια θαη (επη)-νηθνδνκνχλ λέα λνεηηθά ζρήκα-ηα αληηιακβάλνληαη ηα φξηα 
θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ λνεηηθψλ θαηαζθεπψλ ηνπο θαη αζθνχληαη ζηνπο δηαθφξνπο ηξφπνπο θαη ηηο πνηθίιεο κνξθέο 
αλαπαξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ. Έηζη θαηαλννχλ ζε βάζνο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ησλ επηζηεκψλ, αλαζηνράδνληαη γηα ηηο 

αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα ηε θχζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηζηήκεο, απινπνηνχλ ηε ζχλζεηε πξαγκαηηθφ-ηεηα, εμάγνπλ 
πξνγλψζεηο, εξκελείεο θαη λέα δεδνκέλα, θαη ζπλαθφινπζα απνθηνχλ εχζηνρεο αληηιήςεηο γηα ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο 
κεζφδνπ ζην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ (Ainsworthetal., 2011). 

Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηα-ηππψζεηο ζην θείκελν ηφζν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζε επίπεδν 
«γεληθψλ ζηφρσλ» φζν θαη ηνπ Α.Π.., πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο λα νηθνδνκνχλ λνεηηθά ζρήκαηα 
θαη λα θάλνπλ ρξήζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ. 

4.3  Σξίηε επηζηεκνληθή πξαθηηθή: ρεδηαζκφο έξεπλαο θαη ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ  

Οη καζεηέο εμαζθνχληαη λα ζρεδηάδνπλ ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε θαη λα δηελεξγνχλ ηελ εθηειεζηηθή θάζε ηεο έξεπλαο. 
Έηζη αξρηθψο νη καζεηέο επηιέγνπλ ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα, πνπ ηθαλνπνηεί ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, θαη δηαηππψλνπλ ηα 
επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο. Όζηεξα νξγαλψλνπλ ζπλεξγαηηθά ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο 

ηνπ αξρηθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ κε ηε ζρνιηθή νκάδα, επηιέγνπλ ηα εξγαιεία ζπιινγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ θαη ζπιιέγνπλ 
ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο κε ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ζα επηιέμνπλ (Stevens, Delgado, & Krajcik, 2010). 

Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζε επίπεδν «γεληθψλ 
ζηφρσλ», πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάδνπλ έξεπλα θαη λα ζπιιέγνπλ εξεπλεηηθά 
δεδνκέλα. Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ βξέζεθαλ νη εμήο ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηνπ Α.Π. ζην επίπεδν 
«ησλ ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»: α) νη καζεηέο «επεμεξγάδνληαη θαη θαηαξηίδνπλ εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ 
ζπλεληεχμεηο θαη ζθπγκνκεηξήζεηο γηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο (Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή 
Αγσγή)», β) νη καζεηέο «θάλνπλ ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζηε ζχλζεζε απιήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (εκπιέθνληαη 

φια ηα αληηθείκελα)», γ) νη καζεηέο «θάλνπλ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. (Α.Π., 2002). 

4.4  Σέηαξηε επηζηεκνληθή πξαθηηθή: Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, εξκελεία ησλ επξεκάησλ θαη έθζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Οη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη λα αλαιχνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη λα εμεηάδνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηελ αθξίβεηά ηνπο ζηε βάζε ησλ θξηηεξίσλ, πνπ είραλ ηεζεί ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Δπηπξνζζέησο νη καζεηέο 
θνηλνπνηνχλ θαη εθζέηνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζία κέζσ ηεο ζπγγξαθήο κίαο ζπλνπηηθήο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο έξεπλάο ηνπο θάλνληαο ρξήζε πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ θαη απεηθνλίζεσλ. Έηζη επηηπγράλνπλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη λα πξνάγνπλ ηε δηαιεθηηθή ζπδήηεζε θαη επηρεηξεκαηνινγία ζηελ νκάδα ηεο 
ζρνιηθήο ηάμεο (Wilson, 2009).  
Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζε επίπεδν «γεληθψλ 
ζηφρσλ», πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα, λα εξκελεχνπλ ηα επξήκαηα θαη λα 
εθζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ βξέζεθαλ νη εμήο ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηνπ Α.Π. ζην επίπεδν «ησλ 
ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»: α) νη καζεηέο «αλαθνηλψλνπλ ζηελ ηάμε ηα απνηειέζκαηα νκαδηθήο εξγαζίαο, πξνζσπηθψλ 
εκπεηξηψλ, ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ, επηζπκηψλ, ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ, ηνπ λνήκαηνο ελφο θεηκέλνπ θηι.», β) «Με 
αθνξκή επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη κλεκεία, νη καζεηέο κειεηνχλ ράξηε, θάλνπλ πεξίιεςε θαη ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο απφ 
ζρεηηθά ελεκεξσηηθά θείκελα (ηνπξηζηηθνί νδεγνί, εγθπθινπαίδεηεο, ηζηνξηθά θείκελα θηι.) θαη θάλνπλ αλαθνίλσζε ηνπο 
ζηελ ηάμε [Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, Γεσγξαθία, Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά]», γ) νη καζεηέο 
«παξνπζηάδνπλ ηε γισζζηθή πιεξνθνξία κε ζπκπιεξσκαηηθφ νπηηθφ πιηθφ» (Α.Π., 2002). 

4.5 Πέκπηε επηζηεκνληθή πξαθηηθή: Υξήζε ηεο καζεκαηηθήο θαη ππνινγηζηηθήο ζθέςεο  

Οη καζεηέο θάλνπλ ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο φηαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη 
γξαπηνχ ιφγνπ αλαγλσξίδνπλ, εμάγνπλ θαη εθαξκφδνπλ πνζνηηθέο ζρέζεηο, δηαθξίλνπλ θαηεγνξίεο, ρεηξίδνληαη ζχκβνια, 

πεηξακαηίδνληαη θαη ζθέπηνληαη κε επαγσγηθή θαη απαγσγηθή ινγηθή (Gudzial, 2008; Papert, 1996). Δπίζεο αλαπηχζζνπλ 
ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε, φηαλ δίλνπλ αιγνξηζκηθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ, ηα νπνία κπνξεί λα 
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αλαπαξαζηαζνχλ κε έλα αμηφπηζην θαη έγθπξν ηξφπν κέζσ ελφο κέζνπ ή ελφο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ (Grover, & Pea, 2013; Bell et al., 2009).  
Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηφζν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζε επίπεδν «γεληθψλ 
ζηφρσλ» φζν θαη ηνπ Α.Π.. ζε επίπεδν «ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ», πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο 
καζεηέο λα θάλνπλ ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο θαη ππνινγηζηηθήο ζθέςεο. 

4.6 Έθηε επηζηεκνληθή πξαθηηθή: Γηαηχπσζε νξζνινγηθψλ εμεγήζεσλ 

Οη καζεηέο εμαζθνχληαη λα δηαηππψλνπλ ζαθείο θαη αθξηβείο εμεγήζεηο, πνπ βαζίδνληαη ζηνλ νξζφ ιφγν ζηε βάζε ηεο 
ζθνπνζεζίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. Δπίζεο ζπλδένπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο 
αλαθνξηθά κε έλα ζέκα, πνπ αλαδχζεθε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κε 
ην ξεαιηζκφ, ηα γεγνλφηα θαη ην πιαίζην εθδήισζήο ηνπο. Σέινο θάλνπλ ρξήζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ είηε γηα λα 
ππνζηεξίμνπλ ή λα αληηθξνχζνπλ είηε λα αλαγλσξίζνπλ θελά ή αδπλακίεο ζε κηα δηαηππσκέλε εμήγεζε (McNeill et al., 

2006).  
Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηφζν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζε επίπεδν «γεληθψλ 
ζηφρσλ» φζν θαη ηνπ Α.Π.. ζε επίπεδν «ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ», πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο 
καζεηέο λα δηαηππψλνπλ νξζνινγηθέο εμεγήζεηο. 

4.7 Έβδνκε επηζηεκνληθή πξαθηηθή: Δκπινθή ζε δηαιεθηηθή ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα 

Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε 
δηαιεθηηθή ζπδήηεζε κε επηρεηξεκαηνινγία. Ζ δπλακηθή απηή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειν-επηθνηλσλίαο γίλεηαη 
ζηε βάζε ηεο αθνινπζίαο «ζέζε, αληίζεζε, ζχλζεζε». Έηζη νη καζεηέο εμαζθνχληαη αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθά/δπλαηά 
απφ ηα επνπζηψδε/αδχλαηα ζεκεία ησλ ζπιινγηζκψλ, ησλ αλαιχζεσλ θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο φζν θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο 
αληηθάζεηο θαη αζπλέπεηεο πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ θαη ησλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ ησλ επηζηεκψλ (Berland, & Reiser, 2009).  
Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηνπ Γ.Δ.Π.Π. ζην επίπεδν «ησλ γεληθψλ 
ζηφρσλ», πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δηαιεθηηθή ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα.  
Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ βξέζεθαλ νη εμήο ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηνπ Α.Π. ζην επίπεδν «ησλ 
ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ», πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δηαιεθηηθή ζπδήηεζε 
κε επηρεηξήκαηα: α) νη καζεηέο «ζπζηεκαηηθά αμηνπνηνχλ ην δηάινγν ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δηάθνξσλ 
καζεκάησλ θαη ησλ εθδειψζεσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο», β) νη καζεηέο «ζηεξηδφκελνη ζε πιεξνθνξίεο απφ απζεληηθά ε-
ελεκεξσηηθά ή δηαθεκηζηηθά θείκελα επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα λα πείζνπλ γηα έλα αίηεκα (π.ρ. επίζθεςε ζε πεξηνρή ή ρψξν 

ζρεηηθφ κε αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο) [Φπζηθά, Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, 
Γεσγξαθία, Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά], γ) νη καζεηέο «δηαηππψλνπλ ζρνιηαζκφ θαη απφςεηο γηα ην πεξηερφκελν θεηκέλνπ», δ) νη 
καζεηέο «εληνπίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο βαζηθέο ηδέεο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα», ε) νη καζεηέο «δηαθξίλνπλ 
πξάμεηο, απφςεηο θαη αμίεο», ζη) «δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο γηα ην παξειζφλ, ην παξφλ ή ην κέιινλ», δ) νη καζεηέο 
«αλαπηχζζνπλ αθνινπζία ζθέςεσλ γηα ηε ιχζε πξνβιήκαηνο (Μαζεκαηηθά)», ε) νη καζεηέο «δηαηππψλνπλ ηεθκεξησκέλε 
επηρεηξεκαηνινγία κε ζαθείο ζέζεηο θαη ηθαλνπνηεηηθή ζηήξημε γηα ζέκαηα πνπ πξνθαινχλ αληηπαξαζέζεηο», ζ) νη καζεηέο 
«θάλνπλ ζπδεηήζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνβάιινληαη ελαιιαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο εξκελείεο», η) νη καζεηέο «εμεγνχλ θαη 
επηρεηξεκαηνινγνχλ κε αθξίβεηα θαη απηνπεπνίζεζε», ηα) νη καζεηέο «δηαηππψλνπλ επηρεηξεκαηνινγία θαη αμηνινγηθέο 
θξίζεηο γηα ινγνηερληθά θείκελα (Α.Π., 2002). 

4.8 Έβδνκε επηζηεκνληθή πξαθηηθή: Δκπινθή ζε δηαιεθηηθή ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα 

Οη καζεηέο κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 
επηθνηλσλνχλ ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θαη πιεξνθνξίεο απφ πνηθίιεο πεγέο ζηελ νκάδα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Απηφ γίλεηαη ηφζν 
κέζσ ηεο αληαιιαγήο θαηαγξαθψλ θαη παξνπζηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ φζν θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ 
ζε δηα-ιεθηηθέο ζπδεηήζεηο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζην δηαδίθηπν θαη ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (McNeil,l & Krajcik, 2009).  
Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ βξέζεθαλ νη εμήο ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηνπ Γ.Δ.Π.Π ζην επίπεδν «ησλ 
γεληθψλ ζηφρσλ, πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο απφ 
πνηθίιεο πεγέο: α) νη καζεηέο «αλαθνηλψλνπλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ζθέςεηο, επηζπκίεο, ζρέδηα, πξνγξάκκαηα, ην λφεκα 
ελφο θεηκέλνπ θ.η.φ», β) νη καζεηέο «εθζέηνπλ πξνζσπηθή θαη ηεθκεξησκέλε γλψκε πάλσ ζ‘ απηά πνπ δηάβαζαλ», νη 

καζεηέο γ) δεηνχλ θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο», δ) νη καζεηέο «εληνπίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ θαη ηηο αμηνπνηνχλ», ε) 
νη καζεηέο «αλαιχνπλ θαη ζπλζέηνπλ δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο», ζη) «κεηαδίδνπλ απνηειεζκαηηθά πνιχπινθεο ηδέεο κε 
δηεπξπκέλν ιεμηιφγην» (Γ.Δ.Π.Π., 2002).  
Απφ ηελ αλάιπζε ιφγνπ βξέζεθαλ νη εμήο ζρεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ζην θείκελν ηνπ Α.Π. ζην επίπεδν «ησλ 
ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» πνπ λα εμνηθεηψλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ 
πιεξνθνξίεο απφ πνηθίιεο πεγέο: α) νη καζεηέο «δηαθξίλνπλ ην πξαγκαηηθφ απφ ην εμσπξαγκαηηθφ, ην γεγνλφο απφ ην 
ζρφιην θαη ηε γλψκε, ηα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα απφ ηε δηαθήκηζε θαη ηελ πξνπαγάλδα», β) νη καζεηέο «αλαπιάζνπλ 
καθξνζθειή θείκελα κε ηε βνήζεηα ζεκεηψζεσλ πνπ θξαηήζεθαλ θαηά ηελ αλάγλσζή ηνπο.», γ) νη καζεηέο «επηιέγνπλ 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ απφ βηβιηνζήθεο θαη θέληξα πιεξνθφξεζεο», δ) νη καζεηέο «επηιέγνπλ θαη απνζεθεχνπλ γισζζηθή 
πιεξνθνξία ζε Ζ/Τ», ε) νη καζεηέο «ζπιιέγνπλ ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πεγέο θαη ηα θαηαγξάθνπλ κε πεξηιεπηηθφ ιφγν», 
ζη) νη καζεηέο «εληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο», δ) νη καζεηέο «εληνπίδνπλ, αμηνινγνχλ θαη εθκεηαιιεχνληαη 
ηελ πιεξνθνξία», ε) νη καζεηέο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, κε επηζηαζία». 
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5. ΑπνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο 
Απφ ηελ παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ιεθηηθψλ αλαθνξψλ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην θείκελν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. 
ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζην επίπεδν «ησλ γεληθψλ ζηφρσλ», νη καζεηέο κέζσ 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, εμνηθεηψλνληαη θαη παξσζνχληαη ζηε 
ρξήζε ησλ εμήο δχν (2) πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ: α) εκπινθή ζε δηαιεθηηθή ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα, β) ε 
αμηνιφγεζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ απφ πνηθίιεο πεγέο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ επξήκαηα νη καζεηέο: α) εμνηθεηψλνληαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ 
ζπιινγηζκνχ ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηελ θαιχηεξε εμήγεζε γηα ηελ εθδήισζε ελφο θαηλνκέλνπ ή ζπκβάληνο, β) επηθνηλσλνχλ 
πξνθνξηθά θαη γξαπηά ηηο ηδέεο ηνπο, αληινχλ λνήκαηα απφ επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη ελνπνηνχλ πιεξνθνξίεο απφ 
δηαθνξεηηθέο πεγέο. 
ηνλ αληίπνδα, δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ιεθηηθέο θαηαγξαθέο ζην θείκελν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ζην επίπεδν «ησλ γεληθψλ 
ζηφρσλ» σο πξνο ηε ρξήζε ησλ εμήο έμη (6) πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ: α) δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 
θαη ππνζέζεσλ, β) νηθνδφκεζε λνεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ε ρξήζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, γ) ζρεδηαζκφο έξεπλαο θαη ζπιινγή 
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, δ) αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, εξκελεία ησλ επξεκάησλ θαη έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, 
ε) ε ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο θαη ππνινγηζηηθήο ζθέςεο, ζη) δηαηχπσζε νξζνινγηθψλ εμεγήζεσλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ επξήκαηα νη καζεηέο: α) δελ εμνηθεηψλνληαη ηφζν λα δηα-ηππψλνπλ εξσηήκαηα, πνπ κπνξνχλ λα 
απαληεζνχλ κέζσ εκπεηξηθήο έξεπλαο, φζν θαη λα αμηνινγνχλ ηε ζρεηηθφηεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ νκάδα 
αλαθνξάο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή θάζε ηνπ καζήκαηνο, β) δελ ζπγθξνηνχλ λνεηηθά ζρήκαηα θαη δελ θάλνπλ ρξήζε 
κνληέισλ, πνπ λα ηνπο βνεζνχλ, λα ειέγμνπλ ηηο εμεγήζεηο ηνπο, λα αλαπαξαζηήζνπλ απηά πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη ζην 
κάζεκα θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, γ) δελ παξαηεξνχλ θαη δελ ζπιιέγνπλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ έλα 
θαηλφκελν ή ζπκβάλ θαη δελ ζρεδηάδνπλ έλα πιάλν γηα αηνκηθή ή ζπλεξγαηηθή έξεπλα, δ) δελ δηαθξίλνπλ ηηο αηηηαθέο 
ζρέζεηο, δελ αληηπαξαβάινπλ θαη δελ θάλνπλ ζχλνςε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, ε) δελ θάλνπλ εηθνληθή αλαπαξάζηαζε 
ησλ δεδνκέλσλ θαη δελ αλαγλσξίδνπλ θαη δελ εθαξκφδνπλ πνζνηηθέο ζρέζεηο, ζη) δελ ζπγθξνηνχλ εμεγήζεηο κε βάζε 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ππνζηεξίδνπλ ηελ αληίθξνπζε κηαο εμήγεζεο κε ηζρπξηζκνχο θαη δελ θαηαλννχλ ηα θελά ή ηηο 
αδπλακίεο ηνπο ζε ε-μεγήζεηο ηνπο.  
Απφ ηελ παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ιεθηηθψλ αλαθνξψλ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην θείκελν ηνπ Α.Π.. ηεο Διιεληθήο 
Γιψζζαο γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζην επίπεδν «ησλ ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ», νη καζεηέο κέζσ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, εμνηθεηψλνληαη θαη παξσζνχληαη ζηε ρξήζε 
ησλ εμήο ηεζζάξσλ (4) πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ: α) ζρεδηαζκφο έξεπλαο θαη ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 
β) αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, εξκελεία ησλ επξεκάησλ θαη έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, γ) εκπινθή ζε 
δηαιεθηηθή ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα, δ) αμηνιφγεζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ απφ πνηθίιεο πεγέο.  

ηνλ αληίπνδα, δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ιεθηηθέο θαηαγξαθέο ζην θείκελν ηνπ Α.Π.. ζην επίπεδν «ησλ ελ-δεηθηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ» σο πξνο ηε ρξήζε ησλ εμήο ηεζζάξσλ (4) πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ: α) δηαηχπσζε 
εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, β) νηθνδφκεζε λνεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ρξήζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, γ) 
ζρεδηαζκφο έξεπλαο θαη ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, δ) ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο θαη ππνινγηζηηθήο ζθέςεο. 

6. πδάηεζε - ΠξνηΪζεηο  

Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη ην ηζρχνλ Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξν-γξάκκαηνο πνπδψλ 
(Γ.Δ.Π.Π..) ζε επίπεδν «ζηφρσλ» θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζε επίπεδν 
«ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, δελ εμνηθεηψλεη θαη δελ εληζρχεη ηνπο καζεηέο 
(κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) λα θάλνπλ ρξήζε φισλ ησλ 
πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ. Χο ζπλέπεηα νη καζεηέο δελ βειηηψλνπλ ην βαζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ 
ηνπο θαη δελ αλαπηχζζνπλ θίλεηξα γηα έξεπλα, δηεξεπλεηηθή αλαθάιπςε θαη επνηθνδνκηζκφ ζηηο επηζηήκεο (Khishfe, & 
Lederman, 2006).  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε ζπγγξαθή 
λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ απφ ην Ηλζηηηνχην 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κε ζθνπφ νη καζεηέο λα παξσζνχληαη ζηε ρξήζε ησλ εμήο πέληε (5) πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ 
πξαθηηθψλ: α) δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, β) νηθνδφκεζε λνεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ρξήζε 
ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, γ) ζρεδηαζκφο έξεπλαο θαη ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, δ) αλάιπζε, εξκελεία δεδνκέλσλ θαη 
έθζεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο, ε) ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο θαη ππνινγηζηηθήο ζθέςεο. Έηζη νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνχλ λα 
δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα, πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κέζσ εκπεηξηθήο έξεπλαο, λα ειέγρνπλ ηηο εμεγήζεηο ηνπο, λα 
ζπιιέγνπλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ έλα θαηλφκελν, λα δηαθξίλνπλ ηηο αηηηαθέο ζρέζεηο, θαη λα εθαξκφδνπλ πνζνηηθέο 

ζρέζεηο ζηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Παξάιιεια ρξεηάδεηαη λα πινπνηεζνχλ εμεηδηθεπκέλα βησκαηηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη 
δηδαθηηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν επαξθείο αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ 
αλαθεξφκελσλ πξφηππσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 
πέξαλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, αθνχ ν ξφινο ηνπο παξακέλεη θξίζηκνο ζηελ θαζεκεξηλή 
καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο νκάδαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Wenglinsky, & Silverstein, 2006). 
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ΓηδΪζθνληαο αξραέν ειιεληθφ δξΪκα ζην ειιεληθφ παλεπηζηάκην κε βΪζε 

ηηο αξρΫο ηεο βησκαηηθφηεηαο 

ΑιΫμαλδξνο-ΝεθηΪξηνο Ησ. Βαζηιεένπ-ΓακβΫξγεο, Φηιφινγνο-αξραηνιφγνο, ζπκβ. θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ 

Πεξέιεςε 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε πξφηαζε ελφο κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο ζην ειιεληθφ παλεπηζηήκην, 

εκπινπηηζκέλνπ κε βησκαηηθέο δξάζεηο. Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο είλαη εκπλεπζκέλν απφ αλάινγεο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο δηαζεκαηηθήο 

θαη βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα ζρνιεία Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο φπνπ ππεξέηεζα, θαη είραλ εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα. 

ηνρεχεη, φρη κφλν ζην λα πξνθαιέζεη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνπο θνηηεηέο, αιιά λα ηνπο θέξεη θαη ζε επαθή κε ηηο ηδέεο ηνπ Δπξηπίδε, 

ηηο θηινζνθηθέο ηνπ απφςεηο, ηελ ινγηθή ηεο θξηηηθήο ηεο επηθαηξφηεηαο θαηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, ην ρψξν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, 

ηα  πνιηηηζκηθά πιαίζηα ησλ ενξηψλ ηνπ Γηνλχζνπ θαη ίδηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ «δηδαζθαιία» επί ζθελήο ηεο αξραίαο θσκσδίαο, κέζσ 

βησκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην παλεπηζηήκην θαη ζηα ζσδφκελα θιαζηθά κλεκεία ηεο 

πφιεσο ησλ Αζελψλ. Σα θείκελα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη νη ζσδφκελεο ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Δπξηπίδεο, δηδαθηηθή αξραίαο ηξαγσδίαο, βησκαηηθφηεηα. 

Δηζαγσγά 

Ζ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο είλαη κεγάιε θαη έρνπλ 
άπεηξεο κειέηεο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γξαθεί γηα ην ζέκα απηφ. Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε πξφηαζε 

ελφο κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο ζην ειιεληθφ παλεπηζηήκην, εκπινπηηζκέλνπ κε βησκαηηθέο 
δξάζεηο. 

ην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ θπξηαξρεί σο κέζνδνο ε δηάιεμε, πνπ ζε κεγάια αθξναηήξηα ζεσξείηαη θαη 
ιεηηνπξγηθή. ε κηθξά αθξναηήξηα είλαη δπλαηφο ν θαηεπζπλφκελνο δηάινγνο, νη εξσηαπνθξίζεηο, ε καηεπηηθή κέζνδνο, θαη 
ππφ φξνπο ε νκαδνζπλεξγαηηθή.  Σα κέζα δηδαζθαιίαο πνηθίιινπλ απφ παλεπηζηήκην ζε παλεπηζηήκην θαη απφ ζρνιή ζε 
ζρνιή. Γεληθά φκσο ππάξρεη ε ηάζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ αηζνπζψλ κε ςεθηαθφ κηθξνθσληθή 
εγθαηάζηαζε, ερεία, πξνβνιέα θαη δηαδξαζηηθφ πίλαθα (παλεπηζηήκηα Κξήηεο θαη Παηξψλ). Κάπνηεο θνξέο, θπξίσο ζε 
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη ηειεδηαζθέςεηο κέζσ skype, φηαλ νη θαζεγεηέο ή νη θνηηεηέο βξίζθνληαη ζε 
δηαθνξεηηθέο πφιεηο (π.ρ. Ρέζπκλν θαη Ζξάθιεην, ή Αζήλα). ηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (π.ρ. 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο) ε δηδαζθαιία γίλεηαη κέζσ πιαηθφξκαο ηειε-εθπαίδεπζεο, ε νπνία 
επίζεο είλαη πξαθηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη επέιηθηε. 

Ζ εζηίαζε ε δηθή κνπ είλαη, αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηα δηαζέζηκα επνπηηθά ηερλνινγίαο51, λα 
εκπινπηίζσ ηελ παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία κε βησκαηηθέο δξάζεηο πνπ ζα επηθέξνπλ θαιχηεξν απνηέιεζκα, φζν ην δπλαηφ 
πην ζπλνιηθήο θαη πνιχπιεπξεο πξνζέγγηζεο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο. Φεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Γηνλπζηαθνχ ζεάηξνπ52 
θαη επίζθεςε ζην ρψξν ηελ λφηηαο θιηηχνο ηεο Αθξνπφιεσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη σο 
πεξηβάιινλ βησκαηηθψλ δξάζεσλ. 

Ζ ηδέα απηνχ ηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο πξνέθπςε θαηά ηελ εηθνζαεηή δηδαζθαιία κνπ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

απφ ηε ζπλήζεηά κνπ λα αμηνπνηψ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ησλ καζεκάησλ κνπ επνπηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ 
ηνπνγξαθία ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ην αξραηνινγηθφ πιηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα. Δπηζθέςεηο ζε 
κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο πνπ έγηλαλ κέζα ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, ηαπηφρξνλα κε εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ έδσζαλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζηα ηκήκαηα πνπ δίδαζθα. 

Απηφο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο κνπ έδσζε ηελ ηδέα ελφο γεληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ δηδαζθαιίαο κίαο παλεπηζηεκηαθήο 
παξάδνζεο αξραίνπ δξάκαηνο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα Δπξηπίδε, κε ηελ αλάιεςε εξγαζηψλ, βησκαηηθψλ δξάζεσλ 
(πξνζνκνίσζε, δξακαηνπνίεζε, παηρλίδη ξφισλ53) θαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ ηνπνγξαθία θαη ηα κλεκεία ηεο αξραίαο 
Αζήλαο ζηα νπνία παξαπέκπεη ην ίδην ην έξγν ηνπ πνηεηή, πξνβάιινληαο ηελ πφιε ηνπ. 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ζα είλαη βέβαηα γλσζηηθνί, αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθνί θαη ςπρνθηλεηηθνί. Γηδαθηηθφ ζηφρν απνηειεί 
επίζεο ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ έξεπλα θαη κε ηηο κνξθέο βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 
εθαξκφδνληαη ζην παλεπηζηήκην θαη ζηα ίδηα ηα κλεκεία. Ζ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κε ηε ζεηξά ηεο θαιιηεξγεί ζηάζεηο θαη 
αμίεο απφ πιεπξάο ησλ θνηηεηψλ καο θαη κειινληηθψλ ζπλαδέιθσλ. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ελνηήησλ πξέπεη 
λα δίδεηαη έκθαζε ζε ζεκειηψδεηο έλλνηεο φπσο ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο54. ηε δηδαζθαιία ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο είλαη 
ζεκαληηθφο ηφζν ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν αλάγνληαη ηα πξφζσπα, ηα γεγνλφηα θαη ε δξάζε, φζν θαη ν ρψξνο θαη ν 
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ρξφλνο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ δξακάησλ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο (θιαζζηθή θηινινγία) 

ζπλδπάδεηαη δηαζεκαηηθά κε ζηνηρεία άιισλ καζεκάησλ, φπσο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ηεο ζεαηξνινγίαο, ηεο 
θιαζζηθήο αξραηνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο θ.α.55 

Ο πνηεηήο Δπξηπίδεο, ν ηξαγηθφηεξνο ησλ ηξαγηθψλ, αζθεί θξηηηθή ζηελ ζξεζθεία, αζθεί απφ ζθελήο θξηηηθή ζηα θαθψο 
θείκελα ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο ηνπ. ηηο ηξαγσδίεο ηνπ πκλεί ηελ πφιε ηνπ, πξνβάιινληαο ηε 
δεκνθξαηία, παξνπζηάδνληαο ην Θεζέα θαη ηα παηδηά ηνπ Θεζέα βνεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζετθνχ δηθαίνπ56, είηε 
δίλνληαο άζπιν ζε δεδησγκέλνπο57, είηε παξνπζηάδνληαο ήξσεο απφ άιιεο πεξηνρέο58, είηε κε ηνπο εμαηξεηηθνχο χκλνπο ησλ 
ρνξηθψλ θαη ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηηο ιαηξείεο θαη ηα ηεξά ηεο Αζήλαο59, φπσο έρνπκε επηζεκάλεη. 

Λακβάλνληαο ππ‘ φςηλ καο ηα παξαπάλσ, ζα εμεηάζνπκε επηιεγκέλα ρσξία, απφ ηα επηθά θαη ιπξηθά κέξε ησλ ηξαγσδηψλ 

ηνπ Δπξηπίδε κε ζηφρν λα πξνηείλνπκε ηχπνπο βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηνπο. 
Απηνί νη ηξφπνη δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ρσξία είηε φηαλ δηδάζθεηαη ζε έλα ηκήκα 
Φηινινγίαο, Θεαηξνινγίαο, Παηδαγσγηθνχ θ.ι.π. κία νιφθιεξε ηξαγσδία, είηε φηαλ δηδάζθεηαη αλζνιφγην ρσξίσλ ηνπ 
Δπξηπίδε νξγαλσκέλν ζεκαηηθά. 

Δηζαγσγά ζηε δξακαηνπξγέα ησλ ρνξηθψλ ηνπ Δπξηπέδε 

Σα δξάκαηα ηνπ Δπξηπίδε, φπσο θαη ησλ άιισλ αξραίσλ ηξαγηθψλ ηνπ 5νπ π.Υ. αηψλα, έρνπλ ζέκα εκπλεπζκέλν απφ ηνπο 
ηξεηο κπζνινγηθνχο θχθινπο, ηνλ Θεβατθφ, ηνλ Αξγνλαπηηθφ θαη ηνλ Σξστθφ, ηνλ θχθιν πνπ αθνξά ηελ Αζήλα, αιιά θαη 
απφ φιε ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία60. Ο Δπξηπίδεο δηακνξθψζεθε πλεπκαηηθά ζηελ Αζήλαο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. 
Δπεξεάζηεθε, φπσο θαη ν Θνπθπδίδεο απφ ηνπο ζνθηζηέο θαη κε ηε ζεηξά ηνπ άζθεζε θξηηηθή ζηελ ζξεζθεία, ζηε καληηθή 
ηέρλε θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεσλ ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ, ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηελ θνηλσλία ηεο Αζήλαο ζην β΄ κηζφ ηνπ 5νπ 
αηψλα π.Υ.61, φπσο ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο ή ε ζέζε ηεο γπλαίθαο. Ο Lesky παξαηεξεί φηη «πνιιέο θνξέο ζηα δξάκαηά 
ηνπ πήξε ζέζε ζε πξνβιήκαηα ηεο πνιηηηθήο δσήο, ζαλ θηιφζνθνο πνπ εμεηάδεη (απφ ζθελήο θηιφζνθνο), θαη φρη σο πνιίηεο 

κε άκεζν ελδηαθέξνλ» θαη ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πνιπζηξσκαηηθφηεηά ηνπ. Γη‘  απηφ, θαηά ηνλ Lesky, «ζηνλ Δπξηπίδε δελ 
κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε έλα εληαίν ηξφπν εξκελείαο.»62 

πσο θαη ν Θνπθπδίδεο, είλαη νξζνινγηζηήο θαη δελ παξνπζηάδεη ηνπο ζενχο λα παξεκβαίλνπλ ζηε δξάζε ηεο ηζηνξίαο. 
Αλαδεηεί ηηο αηηίεο ησλ αλζξψπηλσλ πξάμεσλ ζην βάζνο ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο. πλεπψο, θαη νη δχν πλεπκαηηθέο κνξθέο, 
επεξεαζκέλνη απφ ηνπο ζνθηζηέο, ν ηζηνξηθφο  θαη ὁ ἀπὸ ζθελο θηιφζνθνο, αλαδεηνχλ ηελ εξκελεία ησλ αλζξψπηλσλ 
πξάμεσλ ζηα πάζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ εηθφλεο ηνπο είλαη νη ζενί ηνπ έπνπο θαη ηεο ηξαγσδίαο63.  

πσο δηαπηζηψλνπκε64, κέζα ζηηο δχζθνιεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη ζην ηξαγηθφ πεξηβάιινλ 
ηεο ηξαγσδίαο ν πνηεηήο αλαδεηεί ηελ νκνξθηά ηεο δσήο. Πηζαλφηαηα πξνζπαζεί λα εμπςψζεη ην θξφλεκα ησλ Αζελαίσλ, θη 

απηφ γίλεηαη κε ηελ πξνβνιή ηεο Αζήλαο, ηελ νπνία ν πνηεηήο επηηπγράλεη κε θάζε ηξφπν. Οη ιαηξείεο ησλ ζεψλ θαη ησλ 
εξψσλ ηεο Αζήλαο απνθηνχλ δνμαζηηθφ χθνο ζηα ιπξηθά κέξε ησλ ηξαγσδηψλ θαη ιακπξχλνπλ ηελ πφιε ησλ Αζελψλ.65. 

Μχζνη, απεηθνλέζεηο, ιαηξεέα θαη ενξηΫο ηεο ΑζελΪο ΠνιηΪδνο ζην Ϋξγν ηνπ Δπξηπέδε. 

ηελ ηξαγσδία Ἴσλ ε Κξένπζα θαη ν Ξνχζνο βξίζθνληαη ζην ηεξφ ησλ Γειθψλ γηα λα πάξνπλ καληεία απφ ηνλ Απφιισλα 

γηα ην πψο ζα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ παηδηά. ην πξψην ζηάζηκν ν ρνξφο ησλ Αζελαίσλ γπλαηθψλ ἱθεηεχεη ηελ Αζελά 
θαη ηελ Άξηεκε, λα έξζνπλ ζην ηεξφ ησλ Γειθψλ θαη λα βνεζήζνπλ «ην παιαηφ γέλνο ηνπ Δξερζέα λα απνθηήζεη κε 
μεθάζαξν ρξεζκφ καθξφρξνλε επηεθλία»66. ε απηφ ην ζεκείν, επεηδή γίλεηαη γηα ην βαζηιηθφ γέλνο ηεο Αζήλαο, πνπ ην 
θέληξν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, δειαδή ην αλάθηνξν, είλαη ε αζελατθή αθξφπνιε67, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ηεξά θαη ηελ 
ππφινηπε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο ηεο Αθξφπνιεο (ζηα ζπήιαηα ηνπ Παλφο θαη ηεο Αγιαχξνπ68, θαη ζηνπο λανχο ηεο 
Αζελάο69. 
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 πσο είλαη ν Αρηιιέαο θαη ν Νενπηφιεκνο ζηελ Ἀλδξνκάρε. 
59
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 ρεηηθά κε ηνλ Ἴσλα βιέπε Lesky 2008, ζει. 545-546· Lesky 2010, ζει. 259-278∙ Ζall 2010, ζει. 276-279· Βurian-Shapiro 2010, ζει. 

255-345. 
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 Βαζηιείνπ-Γακβέξγεο & Αζαλαζάθε 2014, ζ. 9-10. 
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Καηά ηε δηδαζθαιία θαη ην ζρνιηαζκφ ηνπ ρσξίνπ απηνχ κπνξνχκε λα δείρλνπκε κε ςεθηαθφ πξνβνιέα ην ηεξφ ησλ Γειθψλ 

θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ λανχ ησλ Αιθκεσληδψλ70, ην νπνίν απνηεινχζε θαη ην ζθεληθφ ηεο δξάζεο, θαη ηαπηφρξνλα ην 
ζπήιαην ηεο Αγιαχξνπ. Ο θαζεγεηήο θαη νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δξακαηνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα κε ηνλ 
θαηάιιειν ρξσκαηηζκφ ηεο θσλήο, θαη ζηξακκέλνη πξνο ηε δηαθάλεηα πνπ δείρλεη ην λαφ ηνπ Απφιισλνο:  

 

Υνξφο 

ὦ Παλὸο ζαθήκαηα θαὶ 

παξαπιίδνπζα πέηξα 

κπρψδεζη Μαθξαῖο, 

ἵλα ρνξνὺο ζηείβνπζη πνδνῖλ    495 

Ἀγιαχξνπ θφξαη ηξίγνλνη 

ζηάδηα ρινεξὰ πξὸ Παιιάδνο 

λαλ. 

Βιέπνπκε φηη θαη ζε άιιεο ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Αζήλα σο πφιε ηεο Παιιάδαο, φπσο ζηηο 
Ἱθέηηδεο71, ηνλ Ἡξαθι72,  ηνλ Ἴσλα73 θαη ζε άιια ρσξία, πξνβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνιηνχρν ζεά ησλ Αζελψλ. 

ηελ Ἰθηγέλεηα ἐλ Αὐιίδη74ην άγαικα πνπ είλαη ζηεκέλν ζηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ ηνπ γηνπ ηνπ Θεζέα απεηθνλίδεη ηελ Αζελά 
Παιιάδα επάλσ ζε έλα ζε θηεξσηφ άξκα. Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ηειεπηαίνπ κπνξνχκε λα πξνβάινπκε θσηνγξαθία ηεο 
παξαιίαο ηεο Απιίδαο, ελψ θάπνηνο θνηηεηήο πνπ έρεη ηαιέλην ζην λα δσγξαθίδεη κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη δσγξαθηθά ην 
πεξηγξαθφκελν άξκα ηεο Αζελάο ζηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ ηνπ γηνπ ηνπ Θεζέα. 

ηηο Ἱθέηηδεο75 ν ρνξφο ησλ γεξνληηζζψλ ηθεηηζζψλ εθθξάδεη ηελ πξνζδνθία φηη ε πφιε ηεο Παιιάδαο Αζελάο θαη ν 
πνιηηηθφο αξρεγφο ηεο, ν βαζηιηάο Θεζέαο, ζα κεζνιαβήζεη γηα λα απνδνζνχλ απφ ηνπο Θεβαίνπο νη λεθξνί ηνπο απφ ηελ 
κάρε θαη ηελ ήηηα ηνπο έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Καδκείαο, γηα λα ηαθνχλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Αηηηνινγεί δε ηελ πξνζδνθία 
ηνπ ιέγνληαο φηη ε Αζήλα ζέβεηαη ηελ δηθαηνζχλε θαη αλαδεηθλχεηαη ζε πξνζηάηε ησλ αδπλάησλ. Απεπζπλφκελνο ινηπφλ ν 

ρνξφο ζηελ πφιε ηεο Παιιάδαο, ηεο ιέεη: 

ἄκπλε καηξί76, πφιηο, ἄκπλε, Παιιάδνο, 

λφκνπο βξνηλ κὴ κηαίλεηλ. 
ζχ ηνη ζέβεηο δίθαλ, ηὸ δ‘ ἧζζνλ ἀδηθίᾳ 
λέκεηο, δπζηπρ η‘ ἀεὶ πάληα ῥχῃ.         380 

ην ζεκείν απηφ, θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ρσξίνπ, κπνξεί κίανκάδα θνηηεηψλ λα απαγγείιεη κεηξηθά, κε ζχγρξνλε ή κε 
εξαζκηαθή πξνθνξάηα ιφγηα ηνπ ρνξνχ ζην απφζπαζκα ηνπ αξραίνπ ρνξηθνχ, εθηειψληαο απιφ βεκαηηζκφ ζε θχθιην ζρήκα 
ζηε ζθελή ηνπ ακθηζεάηξνπ, ελψ ζα πξνβάιιεηαη δηαθάλεηαπνπ ζα δείρλεη ηελ αζελατθή Αθξφπνιε ζε ζχγρξνλε 

θσηνγξαθία ή ζε αλαπαξάζηαζε. 

Έηζη ηφζν ε Παιιάδα, φζν θαη ν Θεζέαο ζπλδένληαη κε ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αδπλάησλ, φπσο 
δηαπηζηψλνπκε77. ηνλ Ἡξαθι78ν Θεζέαο πξνηείλεη ζηνλ Ζξαθιή, πνπ ζπλήιζε απφ ηελ θξίζε ζπλεηδεηνπνηψληαο ηα 
αθνχζηα εγθιήκαηά ηνπ, λα έιζεη καδί ηνπ ζηελ πφιε ηεο Παιιάδαο: ἕπνπ δ‘ ἅκ‘ ἡκῖλ πξὸο πφιηζκα Παιιάδνο. ηελ Αζήλα 
ζα ηνλ εμαγλίζεη απφ ην κίαζκα, ζα ηνπ πξνζθέξεη ζπίηη, αγαζά θαη δψξα. Σα δψξα πνπ ζα ηνπ δψζεη είλαη εθείλα πνπ ηνπ 
έδσζαλ νη Αζελαίνη γηα ηνλ άζιν ηνπ Μηλψηαπξνπ. 

Κη εδψ κπνξνχκε λα δείρλνπκε ζηελ επηθάλεηα πξνβνιήο ηε κπθελατθή θάζε ηεο αζελατθήο Αθξφπνιεο79 ζε αλαπαξάζηαζε 
(γλσξίδνπκε γηα ηελ πνξεία ηνπ κπθελατθνχ ηείρνπο φηη αθνινπζνχζε ηηο ηζνυςείο ηνπ Ηεξνχ Βξάρνπ, θαη φηη πεξηειάκβαλε 

ηελ ππφγεηα θξήλε ζην εζσηεξηθφ ηνπ), φπσο επίζεο θαη εηθφλεο ηνπ Ζξαθιή θαη ηνπ Θεζέα απφ αξραία αγγεία. Σαπηφρξνλα 
κπνξνχλ λα ππνδπζνχλ δχν θνηηεηέο ηνλ Ζξαθιή θαη ην Θεζέα κε δξακαηνπνίεζε θαη κεηξηθή απαγγειία ηνπ αξραίνπ 
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ρσξίνπ. Φνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηζηνξίαο θαη αξραηνινγίαο κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ θαηά ηελ επνρή πνπ ηνπνζεηείηαη ν ρξφλνο ηεο ππφζεζεο, δειαδή θαηά ηε κπθελατθή επνρή. 

Ζ πφιε ησλ Αζελψλ, ινηπφλ, ζην επξηπίδεην έξγν αλαδεηθλχεηαη ζε πξνζηάηηδα ησλ εξψσλ, νη νπνίνη έρνπλ 
πξαγκαηνπνηήζεη άζινπο ππέξ ηνπ ιανχ θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Οη ήξσεο ζπλερίδνπλ νπζηαζηηθά ην έξγν ηεο πνιηνχρνπ 
πνιεκηθήο ζεάο Αζελάο. Ο άζινο ηεο Αζελάο πνπ θαηέβαιε ηνλ Δγθέιαδν θαηά ηελ Γηγαληνκαρία80, ήηαλ πξνζθηιήο ζηνπο 
αξραίνπο Έιιελεο. Ηδηαηηέξσο νη Αζελαίνη θξφληηδαλ λα παξνπζηάδνπλ ηνλ κχζν απηφ ζηα ινγνηερληθά ηνπο θείκελα θαη λα 
ηνλ απεηθνλίδνπλ ζε γιππηέο θαη δσγξαθηθέο παξαζηάζεηο. Ζ Γηγαληνκαρία, πνπ απεηθνληδφηαλ ζηηο κεηφπεο ηνπ 
Θεζαπξνχησλ ηθλίσλ ζηνπο Γειθνχο θαη ήηαλ νξαηή ζηα ρξφληα ηνπ πνηεηή επηιέγεηαη πξνο πεξηγξαθή απφ ηνλ ρνξφ ησλ 
Αζελαίσλ γπλαηθψλ ζηνλ Ίσλα81 (ζη. 205-219): 

 

Υνξφο  

πάληᾳ ηνη βιέθαξνλ δηψθσ.                                   205 

ζθέςαη θιφλνλ ἐλ ηείρεζζη 

ιαΐλνηζη Γηγάλησλ. 

ὦ θίιαη, ὧδε δεξθφκεζζα.  

ιεχζζεηο νὖλ ἐπ‘ γθειάδῳ 

γνξγσπὸλ πάιινπζαλ ἴηπλ                                   210 

ιεχζζσ Παιιάδ‘, ἐκὰλ ζεφλ. 

ηί γάξ; θεξαπλὸλ ἀκθίππξνλ 

ὄβξηκνλ ἐλ Γηὸο 

ἑθεβφινηζη ρεξζίλ; 

ὁξ∙ ηὸλ δάτνλ                                                         215 

Μίκαληα ππξὶ θαηαηζαινῖ. 

θαὶ Βξφκηνο ἄιινλ ἀπνιέκνηζη 

θηζζίλνηζη βάθηξνηο 

ἐλαίξεη Γᾶο ηέθλσλ ὁ Βαθρεχο. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο νπηηθέο εληππψζεηο ηνπ ρνξνχ απφ ην ηεξφ ησλ Γειθψλ82, ηηο νπνίεο εθθξάδεη ζηελ πάξνδν, ελψ εηζέξρεηαη 
ζηελ νξρήζηξα ηνπ Γηνλπζηαθνχ ζεάηξνπ83. Σν ζθεληθφ παξίζηαλε ην ηεξφ ηνπ Ππζίνπ Απφιισλνο ζηνπο Γειθνχο. Ο ρνξφο 
κε ηελ πνξεία ηνπ απφ ηελ πάξνδν κέρξη ηελ νξρήζηξα δηέλπε ζπκβαηηθά ηελ απφζηαζε απφ ηελ είζνδν ηνπ ηεξνχ ησλ 
Γειθψλ κέρξη ηνλ λαφ ηνπ Απφιισλνο, αθνινπζψληαο ηελ ζηγκνεηδή πνξεία ηεο ηεξάο νδνχ θαη βιέπνληαο απφ πνιιέο 
πιεπξέο ηνπο ζεζαπξνχο ηα αλαζήκαηα84. 

ην ζεκείν απηφ ζηελ αίζνπζα πξέπεη λα πξνβάιινληαη θσηνγξαθίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο κλεκείσλ ηνπ ηεξνχ ηνπ 
Απφιισλα85, αθνινπζψληαο ηε ζεηξά ησλ νπηηθψλ παξαζηάζεσλ ηεο παξφδνπ. Παξνπζηάζεηο πξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ απφ 
θνηηεηέο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο ή ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηζηνξίαο θαη αξραηνινγίαο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηδαζθαιία αθφκα 
πην εληππσζηαθή. Δδψ νη ζηφρνη ηεο βησκαηηθφηεηαο είλαη δχν· αθ‘  ελφο πξέπεη λα απνθηήζνπκε ηελ αίζζεζε ηεο ζεαηξηθήο 
παξάζηαζεο ζην Γηνλπζηαθφ ζέαηξν, αθ΄ εηέξνπ λα ιεηηνπξγήζνπκε κε ηε θαληαζία, θαη φπσο ν αξραίνο ζεαηήο λα 
κεηαθεξζνχκε λνεξά ζην ηεξφ ησλ Γειθψλ. 

Πνηεο φκσο είλαη νη παξαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη; Ο ρνξφο ζηελ αξρή πεξηγξάθεη ηελ παξάζηαζε ηνπ Ζξαθιή πνπ 
ζθνηψλεη ηελ Λεξλαία Όδξα κε ηνλ Ηφιαν, ηελ παξάζηαζε ηνπ Βειιεξεθφληε πνπ ηππεχεη ηνλ Πήγαζν θαη θνλεχεη ηελ 

Υίκαηξα, θαη ζην ηέινο κία παξάζηαζε Γηγαληνκαρίαο κε ηξία επεηζφδηα· α) ηελ Αζελά λα ζθνηψλεη ηνλ Δγθέιαδν, β) ην Γία 
λα θαηαθεξαπλψλεη ηνλ Μίκαληα θαη γ) ηνλ Γηφλπζν λα θαηαβάιιεη θάπνηνλ άιιν γίγαληα. Δπηζεκαίλνπκε φηη ηηο 
παξαζηάζεηο απηέο, γιππηέο ή γξαπηέο, κπνξνχζε ν αξραίνο ζεαηήο λα ηηο δεη ζην ηεξφ ησλ Γειθψλ, είηε σο αλάγιπθεο 
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παξαηάζεηο πνπ θνζκνχζαλ θηίξηα (λανχο θαη ζεζαπξνχο), σο αξρηηεθηνληθά γιππηά, ζπλεζέζηεξα ηνπνζεηεκέλα ζηα 

αεηψκαηα (αθξσηήξηα θαη ελαέηηα γιππηά), είηε ζην χςνο ηνπ ζξηγθνχ (ησληθή δσθφξνο θαη δσξηθή αληίζηνηρα), είηε σο 
ειεχζεξα ζηνλ ρψξν ζπληάγκαηα ή ζπκπιέγκαηα, ή κεκνλσκέλεο κνξθέο απφ ιίζν (ηα θαιήο πνηφηεηαο ζπλήζσο απφ 
κάξκαξν), ή ραιθφ86. 

ήκεξα ζψδεηαη έλα κηθξφ κέξνο απφ ηηο παξαζηάζεηο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ αξραηφηεηα ζην ηεξφ ησλ Γειθψλ. Απηφ πνπ 
έρεη ζην λνπ ηνπ έλαο αξραίνο πνηεηήο, φπσο ν Πίλδαξνο, ν Αηζρχινο, ν νθνθιήο ή ν Δπξηπίδεο, κπνξεί λα κε ζψδεηαη 
ζήκεξα87. Δδψ πάλησο, θαηά ηελ απαγγειία κπνξνχκε λα δείρλνπκε ηηο αλάινγεο παξαζηάζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο απφ ην 
ζεζαπξφ ησλ ηθλίσλ88, πνπ ζψδνληαη ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε θαη νπηηθνπνηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο παξφδνπ. 

Ο αξραίνο πξνζθπλεηήο αλεβαίλνληαο ηνλ δξφκν, αξρηθά έβιεπε ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ, χζηεξα ηε βφξεηα89, θαη ηέινο 

ηε δπηηθή. Ο ζεζαπξφο ησλ ηθλίσλ παξνπζίαδε ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο δσθφξνπ παξάζηαζε ηεο θξίζεσο ηνῦ Πάξηδνο, ζηε 
βφξεηα Γηγαληνκαρία90, ελψ ζηελ αλαηνιηθή έθεξε ἀγνξά ζελ θαη ζθελέο απφ ηνλ Σξστθφ πφιεκν. ηελ παξάζηαζε ηεο 
Γηγαληνκαρίαο απεηθνλίδνληαλ κεηαμχ ησλ ζεψλ θαη ν Γίαο λα θαηαβάιιεη δχν γίγαληεο, ε Αζελά λα θαηαβάιιεη έλα γίγαληα 
θαη ν Γηφλπζνο άιινλ έλα. 

Με ηα δεδνκέλα απηά ππνζηεξίδνπκε φηη ν Δπξηπίδεο πεξηγξάθεη θαη‘ αξράο αλαζήκαηα κε παξαζηάζεηο ηεο Λεξλαίαο 
Όδξαο θαη ηνπ Βειιεξεθφληε, πνπ δελ ζψδνληαη, θαη είλαη ζήκεξα ρακέλα, αιιά κεηά πεξηγξάθεη ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο 
ζθελέο ηεο Γηγαληνκαρίαο ηνπ Θεζαπξνχ ησλ ηθλίσλ91· ηε κνλνκαρία ηνπ Γία, ηνπ Γηνλχζνπ θαη εθείλε ηεο Αζελάο92. Ζ 
παξάζηαζε είλαη ζπλερήο, αθνχ απεηθνλίδεηαη ζε ησληθή δσθφξν, φκσο ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ν Δπξηπίδεο 
επέιεμε γηα ην ρνξηθφ ηνπ ηνλ άζιν ηνπ παηέξα ησλ ζεψλ, ηνλ άζιν ηνπ Γηνλχζνπ, ζην ζέαηξν ηνπ ηεξνχ ηνπ νπνίνπ γίλνληαλ 

νη παξαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ ιαηξεπηηθψλ δξσκέλσλ πξνο ηηκήλ ηνπ ζενχ, θαη βεβαίσο ηεο πνιηνχρνπ ζεάο ησλ Αζελψλ, 
ηεο ζεάο Αζελάο93. 

ίγνπξα ήηαλ θνηλέο νη παξαζηάζεηο ησλ αξραίσλ κχζσλ γη‘ απηφ θαη ήηαλ εχθνιν λα ηηο αλαθαιέζνπλ ζην λνπ ηνπο νη 
ζεαηέο, αθνχ ήηαλ θνηλέο ζηηο εηθαζηηθέο απεηθνλίζεηο, γιππηέο θαη γξαπηέο ζηνπο Γειθνχο θαη ζε φια ηα ηεξά ηεο Αζήλαο. 
Ηδηαηηέξσο ήηαλ πνιχ θνηλή ζηελ Αζήλα ε παξάζηαζε ηεο Γηγαληνκαρίαο, αθνχ σο άζινο ηεο Αζελάο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο 
Οιχκπηαο ηάμεσο, κπνξνχζε λα ηελ δεη θαλείο ζηελ Αθξφπνιε λα απεηθνλίδεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία. Ζ Γηγαληνκαρία ήηαλ 
θεληεκέλε ζηνλ πέπινλ ηεο Αζελάο, ηνλ νπνίν πξνζέθεξε ε πφιε δηά ηνπ άξρνληνο βαζηιέσο ζηελ ζεά θαηά ηα 
Παλαζήλαηα94, θαη παξέκελε ζηνλ λαφ ηεο95. 

Δπίζεο, ε Γηγαληνκαρία απεηθνληδφηαλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο δσξηθήο δσθφξνπ ηνπ Παξζελψλα, θαη γξαπηψο ζην 
εζσηεξηθφ ηεο αζπίδαο ηνπ θεηδηαθνχ ρξπζειεθάληηλνπ αγάικαηνο. Καη εδψ ε πξνβνιή ησλ ελαεηίσλ ηνπ αξραίνπ λεψ96, κε 
ηελ ηαπηφρξνλε απαγγειία ή ηξαγνχδη ηνπ ρνξηθνχ κε κεινπνίεζε (πνπ λα ζπκίδεη αξραία κεισδία) απφ ρνξφ θνηηεηψλ, νη 
νπνίνη ζα εηζέξρνληαη απφ ηε δεμηά πιεπξά ηνπ ακθηζεάηξνπ, ζα δίλεη θαη ζηνπο ίδηνπο ηελ αίζζεζε ηεο αξραίαο ππνθξηηηθήο 
ηέρλεο θαη ζηνπο ππνινίπνπο ηελ αίζζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Αθξφπνιεο97 θαη ηνπ αξραίνπ Γηνλπζηαθνχ ζεάηξνπ.  

Ο Δπξηπίδεο αλαθέξεηαη θαη ζε άιια ζχκβνια ηεο Αζελάο. ηελ έμνδν ηνπ Ἴσλα98, αλαθέξεηαη ζηελ ηεξή ειηά ηεο Αζελάο 
ζηελ Αθξφπνιε θαη ζην κχζν ηνπ Δξηρζνλίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Αζήλα. πγθεθξηκέλα, ε Κξένπζα, απνθαιχπηνληαο ζην 
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 ια ήηαλ αλαζήκαηα πφιεσλ θαη πξνζψπσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο· ζηελ πεξίπησζε ησλ Αζελαίσλ, ε πνιεκηθή λίθε επί ησλ Πεξζψλ ζην 

Μαξαζψλα δνμαδφηαλ κε ην θεηδηαθφ ζχληαγκα ησλ Αζελαίσλ κεηά ηελ είζνδν ζην ηεξφ). Αλαζήκαηα ζε έλδεημε επζέβεηαο αιιά θαη 

επίδεημεο ηνπ πινχηνπ ήηαλ ν ζεζαπξφο ησλ ηθλίσλ θαη ηα αλαζήκαηα ηνπ Κξνίζνπ· αλαζήκαηα θαη δσξεέο πνπ πξφβαιιαλ ηελ 

αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ πζηεξναξρατθνχ λανχ ηνπ Απφιισλα απφ ηνπο εμφξηζηνπο Αιθκεσλίδεο θαη  ηέινο 

αλαζήκαηα γηα λίθε ζηνπο Ππζηθνχο αγψλεο ήηαλ νη αλδξηάληεο αζιεηψλ, φπσο ν Ζλίνρνο απφ ην ηέζξηππν ηνπ Πνιχδαινπ ηεο Γέιαο. 

Βαζηιείνπ-Γακβέξγεο & Αζαλαζάθε 2014, ζ. 12-14 
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 Αιιά θαη λα ζψδεηαη ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή κειέηε θαη πξνζνρή ζηελ ηαχηηζε κε ην πξσηφηππν έξγν, αθνχ ν πνηεηήο ζπλήζσο δελ 

δειψλεη ηελ πεγή ηεο έκπλεπζήο ηνπ. 
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 Δηθ. 3 Ζ Γηγαληνκαρία. Ζ ζπλέρεηα ηεο δσθφξνπ κεηά ην θαηεζηξακκέλν ηκήκα ηεο: Γχν άινγα απφ ην άξκα ηνπ Γία (πνπ δελ έρεη ζσζεί) 

θαη δχν επηηηζέκελνη Γίγαληεο. Μπξνζηά ηνπο, ζε πξψην επίπεδν, ε Αθξνδίηε ζθχβεη γηα λα δψζεη ην ραξηζηηθφ πιήγκα ζε πεζκέλν Γίγαληα. 

Κέληξν: Πίζσ απφ ηελ Αθξνδίηε, ε Αζελά, έρεη ήδε θαηαβάιεη έλαλ γνλαηηζκέλν Γίγαληα θαη κάρεηαη κε έλα δεχηεξν αληίπαιφ ηεο πνπ 

είλαη φξζηνο. Γεμηά θαίλνληαη ηα πφδηα ελφο πεζκέλνπ Γίγαληα.Γεμηά: Πίζσ απφ ηνπο δχν Γίγαληεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ζεέο ηεο 

πξνεγνχκελεο θσηνγξαθίαο εηθνλίδεηαη ν Γηφλπζνο, καρφκελνο ελάληηα ζε έλαλ άιιν Γίγαληα. Αλάκεζα ζηνλ Γίγαληα θαη ηνλ Γηφλπζν, ε 

Θέκηο νδεγεί ην άξκα ηνπ Γηνλχζνπ πνπ ην ζέξλνπλ δχν ιηνληάξηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κάρε θαη εηθνλίδνληαη λα έρνπλ παγηδεχζεη έλα 

Γίγαληα 

http://www.windmillstravel.com/gr/album.php?id=94&destination=195&destinationtype=city&page=8&page=9. Δπίζεο: Themelis 1980. 
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γην ηεο πνηα πξάγκαηα είρε βάιεη κέζα ζηελ πιερηή θνχληα ηνπ κσξνχ ηεο, ην νπνίν ήηαλ θαξπφο ηεο εξσηηθήο έλσζεο κε 

ηνλ Απφιισλα θαη ην νπνίν άθεζε έθζεην ζην ζπήιαην, ιέεη: 

Κξένπζα 

ζθέςαζζ‘∙ ὃ παῖο πνη‘ νὖζ‘ ὕθαζκ‘ ὕθελ‘ ἐγὼ 

Ἴσλ 

πνῖφλ ηη; πνιιὰ παξζέλσλ ὑθάζκαηα. 

Κξένπζα 

νὐ ηέιενλ, νἷνλ δ‘ ἐθδίδαγκα θεξθίδνο. 

Ἴσλ 

κνξθὴλ ἔρνλ ηίλ‘; ὥο κε κὴ ηαχηῃ ιάβῃο.             1420 

Κξένπζα 

Γνξγὼ κὲλ ἐλ κέζνηζηλ ἠηξίνηο πέπισλ. 

Ἴσλ 

ὦ Εεῦ, ηίο ἡκᾶο ἐθθπλεγεηεῖ πφηκνο; 

Κξένπζα 

θεθξαζπέδσηαη δ‘ ὄθεζηλ αἰγίδνο ηξφπνλ. 

Ἴσλ 

ἰδνχ∙ ηφδ‘ ἔζζ‘ ὕθαζκα, ζέζθαζ‘ ὡο εὑξίζθνκελ. 

Κξένπζα 

ὦ ρξφληνλ ἱζηλ παξζέλεπκα ηλ ἐκλ.              1425 

Ἴσλ 

ἔζηηλ ηη πξὸο ηῶδ‘, ἢ κφλῳ ηῶδ‘ εὐηπρεῖο; 

Κξένπζα 

δξάθνληεο∙ ἀξραῖφλ ηη παγρξχζῳ γέλεη 

δψξεκ‘ Ἀζάλαο, ἣ ηέθλ‘ ἐληξέθεηλ ιέγεη —  

ξηρζνλίνπ γε ηνῦ πάιαη κηκήκαηα. 

Ἴσλ 

ηί δξᾶλ, ηί ρξζζαη, θξάδε κνη, ρξπζψκαηη;          1430 

Κξένπζα 

δέξαηα παηδὶ λενγφλῳ θέξεηλ, ηέθλνλ. 

Ἴσλ 

ἔλεηζηλ νἵδε∙ ηὸ δὲ ηξίηνλ πνζ καζεῖλ. 

Κξένπζα 

ζηέθαλνλ ἐιαίαο ἀκθέζεθά ζνη ηφηε, 

ἣλ πξη‘ Ἀζάλα ζθφπεινλ εἰζελέγθαην, 

ὅο, εἴπεξ ἔζηηλ, νὔπνη‘ ἐθιείπεη ριφελ,                  1435 

ζάιιεη δ‘, ἐιαίαο ἐμ ἀθεξάηνπ γεγψο. 

Ζ Κξένπζα, ινηπφλ, ιέεη ζηνλ Ίσλα φηη ζηελ πιερηή θνχληα είρε ζθεπάζεη ην κσξφ κε έλα χθαζκα, παηδηθφ ηεο εξγφρεηξν, 
κε ηελ παξάζηαζε ηεο θεθαιήο ηεο Μέδνπζαο ζην θέληξν. ηηο άθξεο ηνπ κάιηζηα είρε απνδψζεη θαη ηα θίδηα, δειαδή ηα 
καιιηά ηεο Μέδνπζαο, φπσο απεηθνλίδνληαλ ζηελ αζπίδα ηεο ζεάο. Σν είρε επίζεο ζηνιίζεη κε ρξπζά θίδηα, ηα νπνία 
κηκνχληαλ ηνλ Δξηρζφλην, φπσο ζηφιηδαλ ηα παηδηά ηνπο νη Αζελαίεο θαη‘ εληνιήλ ηεο Αζελάο.  

Σν ηξίην πξάγκα πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ε Κξένπζα γηα λα ζηνιίζεη ην λενγέλλεην κσξφ ηεο ήηαλ ην ζηεθάλη απφ θιαδί 

ειηάο, ζχκβνιν ηεο ηεξήο ειηάο πνπ είρε θπηέςεη ε ζεά ζηελ Αθξφπνιε φηαλ έγηλε πνιηνχρνο ηεο. Ζ Αζελά πξνζέθεξε ηελ 
ειηά, ελψ ν Πνζεηδψλαο ρηχπεζε κε ηελ ηξίαηλα ηνλ βξάρν ηεο Αθξνπφιεσο θαη αλέβιπζε ζαιαζζηλφ λεξφ. Οη Αζελαίνη 
πξνηίκεζαλ ηελ Αζελά θαη ηελ ειηά θαη ηελ ηηκνχζαλ ζηελ Αθξφπνιε. ηνλ ίδην λαφ φκσο, ζε άιιν δηακέξηζκα ηνπ ζεθνχ, 
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ιαηξεπφηαλ θαη ν Πνζεηδψλαο99. Σα ελαέηηα ηνπ δπηηθνχ αεηψκαηνο ηνπ Παξζελψλα, αλαπαξηζηνχζαλ ηελ ζθελή θαη ήηαλ 

έξγα ηνπ θεηδηαθνχ εξγαζηεξίνπ100. 

Σν ζπγθεθξηκέλν δηαινγηθφ κέξνο ηεο ηξαγσδίαο πνπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ σο ζθελή αλαγλψξηζεο, κπνξεί λα 
δξακαηνπνηεζεί ζηελ παλεπηζηεκηαθή αίζνπζα απφ έλα θνηηεηή πνπ ζα ππνδχεηαη ηνλ Ίσλα θαη κία θνηηήηξηα πνπ ζα 
ππνδχεηαη ηελ Κξένπζα, ελψ ζα πξνβάιιεηαη ε θάηνςε ηεο Αθξνπφιεσο, ην αληίγξαθν ηνπ θεηδηαθνχ αγάικαηνο θαη ε 
αηγίδα ηεο Αζελάο κε ην Γνξγφλεην, θαη θαηφπηλ ε ειηά ζηε ζέζε ηεο ηεξήο ειηάο ηεο Αζελάο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ 
Δξερζείνπ101. 

Άιιν ζεκαληηθφ ρσξίν ηνπ Δπξηπίδε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιαηξεία ηεο Αζελάο ζηελ Αθξφπνιε είλαη ην πξψην ζηάζηκν απφ 
ηελ θάβε102 (444-483). Δθεί Σξσάδεο αηρκάισηεο κε αγσλία αλαξσηηνχληαη ζε πνηα πφιε ηεο Διιάδαο ζα θαηαιήμνπλ 

δνχιεο, ζε δσξηθή πφιε, ζηε Φζία, ζηελ Γήιν ή ζηελ Αζήλα.  

 

Υνξφο (α΄ ζηξνθή) 
αὔξα, πνληηὰο αὔξα,  
ἅηε πνληνπφξνπο θνκίδεηο                    445 

ζνὰο ἀθάηνπο ἐπ᾽ νἶδκα ιίκλαο,  
πνῖ κε ηὰλ κειέαλ πνξεχζεηο; 

ηῶ δνπιφζπλνο πξὸο νἶθνλ 

θηεζεῖζ᾽ ἀθίμνκαη; ἢ  

Γσξίδνο ὅξκνλ αἴαο;                               450 
ἢ Φζηάδνο, ἔλζα ηὸλ  
θαιιίζησλ ὑδάησλ παηέξα  
θαζὶλ Ἀπηδαλὸλ πεδία ιηπαίλεηλ; 

 

Υνξφο (α΄ αληηζηξνθή) 
ἢ λάζσλ, ἁιηήξεη                                     455 
θψπᾳ πεκπνκέλαλ ηάιαηλαλ, 

νἰθηξὰλ βηνηὰλ ἔρνπζαλ νἴθνηο,  
ἔλζα πξσηφγνλφο ηε θνῖλημ 

δάθλα ζ᾽ ἱεξνὺο ἀλέζρε 

πηφξζνπο Λαηνῖ θίιᾳ                             460 
ὠδῖλνο ἄγαικα Γίαο;  
ζὺλ Γειηάζηλ ηε θνχξαηζηλ 

Ἀξηέκηδνο ζεᾶο  
ρξπζέαλ ἄκππθαηφμα η᾽ εὐινγήζσ;  465 

 

Υνξφο (β΄ ζηξνθή) 
ἢ Παιιάδνο ἐλ πφιεη  
ηὰο θαιιηδίθξνπο Ἀζαλαίαο 

ἐλ θξνθέῳ πέπιῳ  
δεχμνκαη ἆξα πψινπο ἐλ  
δαηδαιέαηζη πνηθίιινπζ᾽                       470 
ἀλζνθξφθνηζη πήλαηο, ἢ  

Σηηάλσλ γελεὰλ  
ηὰλ Εεὺο ἀκθηπχξῳ θνηκί-  
δεη θινγκῶ Κξνλίδαο; 

 

Υνξφο (β΄ αληηζηξνθή) 
ὤ κνη ηεθέσλ ἐκλ,                               475 
ὤ κνη παηέξσλ ρζνλφο ζ᾽,  
ἃ θαπλῶ θαηεξείπεηαη,  
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 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 495 απφ 864 

ηπθνκέλα, δνξίθηεηνο  

Ἀξγεΐσλ: ἐγὼ δ᾽ ἐλ μείλᾳ 

ρζνλὶ δὴ θέθιεκαη                          480  
δνχια, ιηπνῦζ᾽ Ἀζίαλ,  
Δὐξψπαο ζεξαπλᾶλ ἀιιάμαζ᾽ 

Ἅηδα ζαιάκνπο. 

Ζ αγσλία ησλ αηρκαιψησλ γπλαηθψλ είλαη δηθαηνινγεκέλε. Ζ Σξνία έρεη θαηαζηξαθεί, είλαη γθξεκηζκέλε θαη ζθεπαζκέλε 
κε ηνλ θαπλφ ηεο θσηηάο, ελψ εθείλεο ζα ζπξζνχλ ζηελ ζθιαβηά ζηελ Δπξψπε. Χζηφζν, ν πνηεηήο, βάδνληαο ηνλ ρνξφ λα 
αλαξσηηέηαη γηα ην πνπ ζα θαηαιήμεη, αξρηθά πξνζπεξλά κε ζχληνκε αλαθνξά ηηο δσξηθέο πεξηνρέο (ζη. 450), αλαθέξεηαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζηελ Φζία κε ηελ σξαία εηθφλα ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ Απηδαλνχ (ζη. 451-453), αθηεξψλεη νιφθιεξε ηελ α΄ 
αληηζηξνθή ζηα (ησληθά) λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη θπξίσο ζηε Γήιν, θαη θαηαιήγεη ζηελ Αζήλα. Ση δνπιεηά φκσο ζα θάλεη 
ζηελ Αζήλα φπνηα Σξσαδίηηζζα θαηαιήμεη εθεί; 

Ο Δπξηπίδεο επηιέγεη λα ηεο πξνζθέξεη κία απφ ηηο πην ηηκεηηθέο εξγαζίεο ζε φιε ηελ Αζήλα, λα πθάλεη δειαδή ζηνλ 
θξνθσηφ πέπιν ηεο Αζελάο άκαμεο (άξκαηα) ή ηε ζθελή ηεο Σηηαλνκαρίαο, φπνπ ιακβάλεη κέξνο καρφκελε ε ζεά 
Αζελά.Αλαθέξεηαη ινηπφλ ζηελ χθαλζε ηνπ πέπινπ ηεο Αζελάο103, ν νπνίνο είρε ην ρξψκα ηνπ θπηνχ θξφθνπ θαη άιιαδε 
θάζε ηέζζεξα ρξφληα θαηά ηα Μεγάια Παλαζήλαηα, ηελ αξρή ηνπ νπνίνπ έθαλαλ αἱ ἀξξεθφξνη, δειαδή ηα αθηεξσκέλα γηα 
έλα δηάζηεκα θνξηζηάθηα ζηελ Αζελά ζηελ Αθξφπνιε, θαη ηελ ζπλέρηδαλ Αζελαίεο104. 

Σν σξαίν απηφ ζηάζηκν κε ηνλ έληνλν ιπξηζκφ θαη ηελ εμαηξεηηθή εηθνλνπνηία105 κπνξεί λα δξακαηνπνηεζεί κε ηνλ ίδην 

ηξφπν απφ νκάδα θνηηεηξηψλ, πνπ εθηειψληαο απιφ βεκαηηζκφ ζε θχθιην ζρήκα θαη ηξαγνπδψληαο ή απαγγέιινληαο, φιεο 
καδί ή ρσξηζκέλεο ζε δχν εκηρφξηα ηηο ζηξνθέο θαη ηηο αληηζηξνθέο, ζα ππνδχνληαη ηηο Σξσάδεο αηρκάισηεο ηνπ Δπξηπίδε, 
ελψ ζα πξνβάιινληαη εηθφλεο απφ ηε Γήιν θαη ηελ αξραία Αζήλα (θσηνγξαθίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο κλεκείσλ). 

Σν ηεξφ ηεο (ΑζελΪο) Νέθεο ζηελ Αθξφπνιε θαη ε πξνβνιά ηεο Αζάλαο.  

ηνλ Ἴσλα έρνπκε κία ελδηαθέξνπζα αλαθνξά. Έρεη πξνεγεζεί ε αλαγλψξηζε ηνπ Ίσλα απφ ηελ Κξένπζα (αλαγλψξηζε ηα 
ζπάξγαλα θαη ηα ππφινηπα αληηθείκελα κε ηα νπνία είρε ζηνιίζεη ην βξέθνο ηεο ζηελ πιερηή θνχληα.) Ο Ίσλαο ζα κπνξνχζε 
λα πεηζζεί θαη έηζη λα έρνπκε ακθίπιεπξε αλαγλψξηζε, θάηη πνπ δελ γίλεηαη. Ο Δπξηπίδεο παξνπζηάδεη ηνλ Ίσλα λα έρεη 
ζνβαξέο επηθπιάμεηο, (φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ Μελέιαν ζηελ Διέλε). Απηέο νη επηθπιάμεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θαηά 
πφζν είλαη δπλαηφλ λα είλαη γηνο ηεο Κξένπζαο, δειαδή λα γελλήζεθε απφ ηελ Κξένπζα θαη ηνλ Απφιισλα κε ηέηνην ηξφπν. 
Παξαηεξνχκε φηη νη ακθηβνιίεο ηνπ Ίσλα θαη ε αληίδξαζή ηνπ απερνχλ ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία106. Ζ Κξένπζα 
απεπζχλεηαη ζηνλ Ίσλα θαη ηνπ νξθίδεηαη ζηελ Αζελά Νίθε φηη έηζη πξάγκαηη έγηλαλ ηα πξάγκαηα107:  

Κξένπζα 

κὰ ηὴλ παξαζπίδνπζαλ ἅξκαζίλ πνηε 

Νίθελ Ἀζελᾶλ Εελὶ γεγελεῖο ἔπη, 

νὐθ ἔζηηλ ὅζηηο ζνη παηὴξ ζλεηλ, ηέθλνλ,      1530 

ἀιι‘ ὅζπεξ ἐμέζξεςε, Λνμίαο ἄλαμ. 

κσο ν Ίσλ δελ πείζεηαη. Σαξαγκέλνο απνπεηξάηαη λα εηζέιζεη ζην ἄδπηνλ, αιιά ηφηε επηθαίλεηαη απφ κεραλήο ε ζεά 
Αζελάγηα λα ιχζεη ηελ πινθή ηνπ δξάκαηνο. Δίλαη απηή, ζην φλνκα ηεο νπνίαο ε κεηέξα ηνπ νξθίζηεθε φηη ιέεη ηελ 
αιήζεηα!108 

Ζ Αζελά ιαηξεπφηαλ σο Νίθε ζηελ αζελατθή αθξφπνιε ζε ηεξφ ηεο πνπ ηδξχζεθε πηζαλψο απφ ηνλ Πεηζίζηξαην ζην β΄ 

ηέηαξην ηνπ 6νπ π.Υ. αηψλα επάλσ ζε έλα πχξγν ηνπ κπθελατθνχ ηείρνπο πνπ αθφκα ζψδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ109. Ο 
κπθελατθφο πχξγνο θαηά ηεο εθαξκνγή ηνπ θηκψλεηνπ θαη πεξίθιεηνπ νηθνδνκηθνχ πξνγξάκκαηνο επελδχζεθε κε 
πσξνιίζνπο, ελψ ην θαηεζηξακκέλν αξρατθφ ηεξφ ζηελ θνξπθή ηνπ δηαδέρζεθε ν πεξίιακπξνο ησληθφο ακθηπξφζηπινο λαφο. 
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 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 496 απφ 864 

Ο θιαζηθφο λαφο ηεο Αζελάο Νίθεο έθεξε αλάγιπθε δσθφξν κε ζέκα ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο. Σνλ λαφ, ηνλ βσκφ ζηελ 

βφξεηα πιεπξά ηνπ θαη ην ζηεζαίν κε ηηο αλάγιπθεο παξαζηάζεηο Νηθψλ ζρεδίαζε ν αξρηηέθηνλαο Καιιηθξάηεο ην δηάζηεκα 
426-421 π.Υ. Έηζη, δέζπνδε ζηελ λφηηα πιεπξά ησλ πξνππιαίσλ, επάλσ απφ ηελ ξάκπα πνπ νδεγνχζε ζηελ Αθξφπνιε110. 

πσο παξαηεξνχκε111 Δπξηπίδεο δελ βάδεη ηελ Κξένπζα λα νξθίδεηαη ζηελ Πξνλαία Αζελά, ην ηεξφ ηεο νπνίαο βξηζθφηαλ 
ζηνπο Γειθνχο, αιιά ζηελ Αζελά Νίθε. Απηφ ην θάλεη πξνθαλψο γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο. Ο πξψηνο ιφγνο είλαη φηη ε 
ιαηξεία ηεο Αζελάο Νίθεο είλαη ιαηξεία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πφιε ησλ Αζελψλ, θαη κάιηζηα ην κπθελατθφ παξειζφλ ηεο, 
ην νπνίν νη Αζελαίνη ην γλψξηδαλ κέζα απφ κχζνπο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλνπο κε ηα πιηθά θαηάινηπα112. Άξα θαη ζηα πιαίζηα 
ηεο ππφζεζεο απηήο, ε νπνία αλάγεηαη ζηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ, είλαη θπζηθφ ε Κξένπζα λα επηθαιείηαη ηελ πνιηνχρν 
ζεφηεηα ηεο πφιεο ηεο, κε ην πξνζσλχκην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεξνχ ηεο, ην νπνίν βξηζθφηαλ θνληά ζηε ζέζε ηνπ αλαθηφξνπ 

ηεο Αθξνπφιεσο.113 

Γεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ε ζεά Αζελά, απφ απηφ ην ηεξφ ηεο, φπνπ σο πξφκαρνο ηεο Αθξνπφιεσο114 ήηαλ κάξηπξαο ησλ 
γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ ζχιιεςε, ηελ γέλλεζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ βξέθνπο Ίσλα απφ ηελ Αζήλα. Άξα 
κπνξνχζε λα δηαβεβαηψζεη θαη λα γίλεη πηζηεπηή. Ο ηξίηνο ιφγνο είλαη φηη πάιη ν Δπξηπίδεο βξίζθεη ηελ επθαηξία λα 
πξνβάιεη ηελ πφιε ηνπ ζηα κάηηα Αζελαίσλ θαη ζπκκάρσλ, θαη κάιηζηα αλαθεξφκελνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηεξφ, ηνπ 
νπνίνπ ν λαφο, σο πξαγκαηηθφ θφζκεκα, πξφβαιε επάλσ θαη αξηζηεξά απφ ην Γηνλπζηαθφ ζέαηξν115. Έηζη, θαηαθέξλεη, κε 
έλα απιφ ηξφπν, ηελ επίθιεζε ηνπ νλφκαηνο ηεο ζεάο Αζελάο σο Νίθεο, λα θηλεηνπνηήζεη πιήζνο ζπλεηξκψλ θαη λα επηηχρεη 
επίζεο πιήζνο δξακαηηθψλ ζηφρσλ. 

Ζ δξακαηνπνίεζε ηνπ ρνξηθνχ απφ ρνξφ θνηηεηξηψλ θαη ε ηαπηφρξνλε πξνβνιή πιάλσλ ηεο Αθξνπφιεσο, θσηνγξαθηψλ θαη 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ λανχ ηεο Αζελάο Νίθεο απφ δηάθνξεο πιεπξέο θαη απφ ηα ΝΑ116, δειαδή απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
ζεάηξνπ, κπνξνχλ λα δσληαλέςνπλ ην ρψξν φπνπ δηαδξακαηίζηεθε ε δξάζε ηεο ππφζεζεο κε αλαδξνκηθή αθήγεζε. Απηφο 
κε ηε ζεηξά ηνπ ηαπηίδεηαη κε ρψξν παξάζηαζεο ηεο ηξαγσδίαο, κε ηνλ πχξγν ηεο Νίθεο λα πξνβάιιεη ζηα δεμηά ησλ ζεαηψλ. 
Μεηαθεξφκελνη ινηπφλ ζηελ παλεπηζηεκηαθή αίζνπζα ζην ρψξν ηνπ Γηνλπζηαθνχ ζεάηξνπ, κεηαθεξφκαζηε ηαπηφρξνλα ζην 
ρψξν ηεο γέλλεζεο ηνπ Ίσλα απφ ηελ Κξένπζα θαη ηνλ Απφιισλα ζηα κπζηθά ρξφληα. Γη  ́απηφ θαη ηεο δηδαζθαιίαο απηήο 
πξέπεη λα πξνεγεζεί κία παξνπζίαζε ηνπ πχξγνπ ηεο Νίθεο ζηε δηαρξνληθή πνξεία ηνπ. 

πκπεξΪζκαηα 

Ζ αζελατθή δεκνθξαηία ήηαλ, θαηά ηελ άπνςε ησλ Αζελαίσλ, ν βαζηθφο ζπληειεζηήο ηεο ηζρχνο θαη ηεο δφμαο ησλ Αζελψλ 
θαηά ηνλ 5ν αηψλα. Ο Δπξηπίδεο, ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ εμαίξεη θαη πκλεί ηελ Αζήλα καδί κε ην πνιίηεπκα, ηνπο ζεζκνχο θαη 
ηνπο ζενχο ηεο, θαη ηδηαηηέξσο ηελ αγαπεκέλε ηνπο πνιηνχρν Αζελά. Ζ ίδηα ε πφιε θξάηνο ησλ Αζελψλ θαη ην αζελατθφ 
πνιίηεπκα ήηαλ, φπσο πίζηεπαλ, εμέιημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Θεζέα θαη ηεινχζε ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ ζεψλ, ηδηαηηέξσο 

δε ηεο πνιηνχρνπ ζεάο Αζελάο. Έηζη, κέζα απφ ην έξγν ηνπ Δπξηπίδε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αζελψλ (Αζελά, Θεζέαο, 
δεκνθξαηία), φπσο πξνβάιινληαη απφ ηνλ πνηεηή, αλάγνληαη ζε ζχκβνια εμχκλεζεο ηεο δφμαο ηνπ αζελατθνχ κεγαιείνπ117. 

ηφρνο ηεο εηζήγεζεο ήηαλ ε πξφηαζε κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο ζην ειιεληθφ παλεπηζηήκην, 
εκπινπηηζκέλνπ κε βησκαηηθέο δξάζεηο. Καη ηνχην φρη κφλν γηα λα δεκηνπξγήζεη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνπο θνηηεηέο, λα 
ηνπο θέξεη ζε επαθή κε ηηο ηδέεο ηνπ Δπξηπίδε, ηηο θηινζνθηθέο ηνπ απφςεηο, ηελ θξηηηθήο ηεο επηθαηξφηεηαο θαηά ηνλ 
Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, αιιά θαη γηα λα θάλεη νηθείν ην ρψξν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, ηα  πνιηηηζηηθά πιαίζηα ησλ ενξηψλ 
ηνπ Γηνλχζνπ, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ «δηδαζθαιία» επί ζθελήο ηεο αξραίαο θσκσδίαο, κέζσ βησκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ 
ζα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην παλεπηζηήκην. Δπηπιένλ, ε εκπεηξία θαη ε ελφηεηα ηνπ ρψξνπ 
κπνξεί λα απνθηεζεί κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ζηα ζσδφκελα θιαζηθά κλεκεία ηεο Αθξνπφιεσο, κε ηελ επί 

ηφπνπ εθηέιεζε επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ ηνπ Δπξηπίδε θαη ηελ παξνπζίαζε πξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 
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Γηγαληνκαρίαο. 
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 Αλδξφληθνο 2000· Έξγν ησλ αξρηηεθηφλσλ Ηθηίλνπ θαη Καιιηθξάηε. Κηίζηεθε ζην δηάζηεκα 447-438 π.Υ. κε ηελ γεληθή επίβιεςε ηνπ 

Φεηδία θαη ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, ην νπνίν εξγάζηεθε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξρηηεθηνληθψλ γιππηψλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζην 

ρξπζειεθάληηλν ιαηξεπηηθφ άγαικα. Μπξνχζθαξε 2000, ζει. 98-158 θαη Αγγεινπνχινπ 1998, ζει. 47-65. 
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 Ζ πάλδεκε πνκπή αλεβαίλεη ηελ κεγάιε ξάκπα πνπ νδεγνχζε ζηα Πξνπχιαηα. Απφ εθεί ην πιήζνο ηνπ θφζκνπ εηζέξρεηαη ζηελ 

Αθξφπνιε, πεξλάεη ην ράιθηλν θεηδηαθφ άγαικα ηεο Αζελάο πξνκάρνπ, ζηξέθεηαη δεμηά, πεξλάεη παξάιιεια κε ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ  

Παξζελψλα θαη θαηαιήγεη ζηνλ βσκφ ηνπ ἀξραίνπ λεψ, ν νπνίνο ήηαλ θαη ην θέληξν ηεο ιαηξείαο ηεο Πνιηάδνο Αζελάο. Μπξνχζθαξε, ζει. 

203-212 θαη Αγγεινπνχινπ 1998, ζει. 30-85. 
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Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Teacher Training 

Μπξνχζαο Πξφδξνκνο, Δθπαηδεπηηθφο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, Msc,  

Brousas Prodromos, Secondary Education Teacher, Msc, prod1978@yahoo.gr, prodr1978@gmail.com 

Abstract 

An economy becomes competitive and achieves its sustainable growth when its key strategic goal is to increase human capital through 

lifelong learning and training. Education and training are therefore prerequisites and guarantees that ensure professionalism, competitiveness, 

private and, consequently, social development and recovery. Training is an endless process that ensures the linking of pre-existing 

knowledge and experience with new knowledge and guarantees the strengthening and updating of existing knowledge. Nowadays, lifelong 

learning proves to be a one-way street in a time of volatility of knowledge, economics and globalization. New type teachers, who are oriented 

towards lifelong learning, have to focus their efforts on three key orientations. The first relates to the type of social, economic, cultural 

objectives attributed to school by the educational policy of each country (the role of the national educational policy). The second direction is 

related to the necessary knowledge and skills of the teachers, which ensure the achievement of the above objectives. The latest and most 

important direction is related to the intended quality of education and learning processes as well as their consequences and results. 

Keywords: humancapital, lifelonglearning, professionalism 

Πεξέιεςε 

Μηα νηθνλνκία θαζίζηαηαη αληαγσληζηηθή θαη επηηπγράλεη ηελ βηψζηκε αλάπηπμή ηεο, φηαλ ζέηεη σο βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ηεο ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο αιιά θαη εγγπήζεηο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ ηδησηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη αλάθακςε. Ζ επηκφξθσζε απνηειεί κηα αέλαε δηαδηθαζία, πνπ εμαζθαιίδεη ηε δηαζχλδεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο κε λέν γλσζηηθφ θεθάιαην θαη εγγπάηαη ηελ ελίζρπζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο. ηηο κέξεο καο, ε  δηα βίνπ 

επηκφξθσζε απνδεηθλχεηαη κνλφδξνκνο ζε κηα επνρή επκεηαβιεζίαο ηεο γλψζεο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί λένπ ηχπνπ, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε δηα βίνπ θαηάξηηζε, πξέπεη λα ζηξέςνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο ηξεηο 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: α) ζην είδνο ησλ ζηφρσλ (θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ) πνπ απνδίδνληαη ζην ζρνιείν απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο θάζε ρψξαο, β) ζηε δηαζχλδεζε κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ θαη γ) ζηελ επηδησθφκελε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηα απνηειέζκαηα απηψλ. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪαλζξψπηλν θεθάιαην, δηα βίνπ θαηάξηηζε, αληαγσληζηηθφηεηα 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

ηελ πξνζπάζεηα λα εληνπηζηεί έλαο αθξηβήο, εχρξεζηνο θαη έγθπξνο νξηζκφο ηνπ φξνπ επηκφξθσζε, αλ θαηαθχγνπκε ζε 
κηα έγθπξε πεγή νξηζκψλ ζρεηηθψλ κε ηηο επηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ηελ Παηδαγσγηθή - Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα - Λεμηθφ, 
δηαπηζηψλνπκε ηελ παξαπνκπή ζε ζπγγεληθέο έλλνηεο (π.ρ. ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε) ή ζπγγεληθνχο φξνπο (π.ρ. 

κεηεθπαίδεπζε). Σν γεγνλφο απηφ ίζσο λα ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλεηδεηή απνθπγή ζαθψλ πξνζδηνξηζκψλ γηα βαζηθέο έλλνηεο 
ιφγσ ηεο ζχγρπζεο πνπ επηθξαηεί σο πξνο ην αθξηβέο ηνπο ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη σο πξνο ηελ πνηθηιία 
εξκελεπηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπο απνδνζνχλ. Ο φξνο, επνκέλσο, επηκφξθσζε ρξεζηκνπνηείηαη νιηζηηθά 
θαη πεξηγξαθηθά, άλεπ απζηεξά πξνζδηνξηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ. πρλά αληηθαζίζηαηαη απφ απηφλ ηεο «ζπλερηδφκελεο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Παηδαγσγηθή - Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα – Λεμηθφ, 1990). 

Απνπεηξψκελνη έλαλ αθξηβέζηεξν θαη ζαθέζηεξν νξηζκφ ηεο επηκφξθσζεο, ζα ιέγακε φηη απνηειεί κηα κνξθή ηππηθήο, σο 
επί ην πιείζηνλ, εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πνπ πξνυπνζέηεη ήδε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπνπδψλ ζηα ππνθείκελα πνπ 
εθαξκφδεηαη, παξέρεηαη απφ πνηθίινπο θνξείο (φρη απαξαίηεηα εθπαηδεπηηθνχο) ή είλαη πξντφλ απηελέξγεηαο κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή πξαθηηθή (απηνεπηκφξθσζε), νδεγεί ζε ηίηινπο επαγγεικαηηθά αμηνπνηήζηκνπο θαη 
αλαγλσξίζηκνπο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ιεηηνπξγεί σο δείθηεο αλαβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα επηκνξθσκέλα ππνθείκελα. Παξέρεηαη, θαηά θχξην ιφγν, θαηά ηελ 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ζε ηαθηά ή κε ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πξνζδνθά ηελ βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη 
επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. 

Ζ δηα βίνπ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη ηηο γλσζηηθέο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ, κε ηελ αηνκηθή 
ζέιεζε, επηθέξνπλ ηελ απηνβειηίσζε θαη ηελ πςειή εξγαζηαθή απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Μέζσ απηήο ην 
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επηζηεκνληθφ θεθάιαην ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαλενχκελν πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζέζεο ηνπο. Έηζη, ε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζή ζπληεξεί, εθζπγρξνλίδεη, αλαλεψλεη θαη αλαβαζκίδεη ηηο 
επαγγεικαηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (Rogers, 1999). 

Ζ ελίζρπζε ηεο επηκφξθσζεο απνηειεί πιενλέθηεκα ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Έλαο άξηηα θαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα επηκνξθσκέλνο εθπαηδεπηηθφο, πέξαλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εμέιημεο, ζπκβάιιεη θαη ζηελ γεληθφηεξε πξφνδν, 
θαζψο θαιιηεξγεί θαη αλπςψλεη ηηο καζεηηθέο δεμηφηεηεο θαη απνηειεί  παξάγνληα βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (ζεσξία Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ). Δίλαη, άιισζηε, απνδεδεηγκέλν πσο ε επηκφξθσζε απμάλεη ηελ 
απφδνζε ζηελ εξγαζία (πάζεο θχζεσο), ηελ ελεκέξσζε γχξσ απφ απηήλ θαη ζπληειεί ζηελ δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
θαη ηεο αηνκηθήο ελεξγνπνίεζεο (Κνπηνχδεο, 1999). Σα παξαπάλσ εληζρχνληαη απφ ην γεγνλφο πσο ζηηο αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο ε παξαγσγηθφηεηα δελ πεξηνξίδεηαη, θαζψο απμάλεη ε ειηθία. Αληηζέησο, απμάλεηαη, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ 
επηκνξθσηηθή ελδπλάκσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Παιαηφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα κεηαδίδνπλ γλψζεηο ζηνπο καζεηέο. Σψξα πιένλ πξέπεη λα ηνπο δεκηνπξγνχλ 
δηάζεζε γηα κάζεζε θαη  λα ηνπο αλαπηχζζνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε (Φηινθψζηα, 2010). Ο εθπαηδεπηηθφο επηβάιιεηαη λα 
εθκεηαιιεχεηαη θάζε κνξθή επθπΐαο ηνπ καζεηή, ηφζν γλσζηηθήο φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηηο 
δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ, κέζα ζην πιαίζην ηεο νπηηθήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο απφ θνηλνχ γηα ηνλ 
καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηή. ρεκαηηθά ε λέα ζεψξεζε κπνξεί λα απνδνζεί σο εμήο (Πίλαθαο 1): 

 

Πεγή: Cros, 2003 

ε γεληθέο γξακκέο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ λνκηκνπνηνχληαη πιένλ λα δηαηείλνληαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν ζε κηα γλσζηηθή – επηζηεκνληθή  πεξηνρή, πνπ απνηειεί ην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο. 
Αθελφο, θαζψο νη γλψζεηο είλαη πνιιαπιέο θαη ζπλερψο δηνγθνχκελεο θαη, αθεηέξνπ, θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο ζχγρξνλεο 
κάζεζεο θαζίζηαηαη πην ζεκαληηθή απφ ην πεξηερφκελφ ηεο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί «…ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ σο 
θαηαιχηεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο εθ ησλ θάησ (bottom up)» (Μπαγάθεο θ.ά., 2007). Ζ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
νδεγείηαη, ζην πιαίζην απηήο ηεο πξννπηηθήο, πξνο ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ / ηθαλνηήησλ ζε ηνκείο, πνπ 
ηέκλνληαη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο. Έηζη, ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο εηζέξρεηαη ζε κηα 

δηαδηθαζία ζπλερνχο κάζεζεο. Μηα ηέηνηα θηινδνμία δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, 
γηαηί κφλν κε αθεηεξία ηελ έξεπλα κπνξεί λα ππάξμεη ελδειερήο θαη απνηειεζκαηηθφο πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζηελ άζθεζε 
κηαο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

ην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί πσο ε εμίζσζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
δε κπνξεί λα εθιεθζεί σο apriori απφιπηε αιήζεηα. Απαηηείηαη ε νξγάλσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο εξγαζίαο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη ε νξζή αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γε απνθιείεηαη νη επίζεκνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο λα κελ αμηνπνηνχλ νξζά ηελ 
επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νχηε λα ηε δηαρένπλ ζηνπο θφιπνπο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνο 
ελίζρπζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.  Ίζσο πάιη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο λα 

επεξεάδεηαη θη απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Βαζηθή αξρή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο απνηειεί ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη απηνβειηίσζε θάζε εξγαδφκελνπ. πσο 
θάζε εξγαδφκελνο, έηζη θαη ν εθπαηδεπηηθφο, νθείιεη λα βειηηψλεηαη δηαρξνληθά. Οη αηνκηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο είλαη 
δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ πξφνδν νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γηα λα αληεπεμέιζεη δπλακηθά ζηηο απαηηήζεηο ελφο πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζηνρνζεηνχλ ηελ 
πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ζ επηκφξθσζε απνηειεί κέηξν ζηξαηεγηθήο θαη δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο 

Πξηλ απφ ηε δηα  βένπ κΪζεζε Με ηε δηα βένπ κΪζεζε 
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κειινληηθέο εμειίμεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο (Ξσρέιιεο, 2007).  

Ζ επηκνξθσηηθή ζηξαηεγηθή θξίλεηαη επηβεβιεκέλν λα είλαη κηα ζπληνληζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα επηθέξεη 
ζηαζεξή αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο 
(Μαηζαγγνχξαο, 2005). Ζ δηα βίνπ θαηάξηηζε θαη απηνεθπαίδεπζε εμαζθαιίδεη ηνλ ζπγρξνληζκφ κε ηηο λέεο εμειίμεηο θαη 
επηβεβαηψλεη θαηά ηξφπν δηαξθή θαη εμειηθηηθφ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλσζνχλ δπλακηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ζηα νπνία ε 
πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απνηεινχλ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη ΣΠΔ δε 

πεξηνξίδνληαη ζε έλα απιφ εηζαγσγηθφ ή επηθνπξηθφ ξφιν, αιιά δηαδξακαηίδνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ σο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο 
θαηλνηνκίαο, ηεο πνιπκεζηθήο κάζεζεο θαη ηεο δηάδξαζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Αζθαιψο, κε άμνλα ηα πξνεγνχκελα 
είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο νκαδνθεληξηθψλ καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ (Μπαγάθεο θ.ά., 2007). 

Δπηπξφζζεηα, δε κπνξεί λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ε ηαθηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεπηθνπξεί, καδί κε ηελ 
αηνκηθή εκπινθή θαη πξνζπκία, ζηελ βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ επίζεκσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, εηδηθά 
αλ απηά θνηλσλνχληαη πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα απφ επαξθείο γλψζηεο ηνπο κε ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο 
πξαθηηθέο επηκφξθσζεο ελειίθσλ. Ζ νπζηαζηηθή εμνηθείσζε κε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ εγγπάηαη θαη επηθέξεη σο 
ζπλέπεηα ηε δηαζχλδεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ αληηθεηκέλσλ κε ηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ, φρη κφλν γλσζηηθψλ, δεμηνηήησλ 
(Μπαγάθεο θ.ά., 2007). 

ε πεξηβάιινληα πνιππνιηηηζκηθά, κε έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ε 
επηκφξθσζε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη 
(δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε θνηλσληθά δηαθνξνπνηεκέλσλ νκάδσλ, π.ρ. εθπαίδεπζε Ρνκά, κνπζνπικαλνπαίδσλ 
θ.ά.) θαη λα απνηειέζεη ηε βάζε, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα αμηνπνηήζνπλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ην πνιηηηζκηθφ 
θεθάιαην ησλ καζεηψλ, θαιιηεξγψληαο ηηο αξρέο ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ην ζεκείν απηφ, 
λα ππνγξακκηζηεί ν θαηαιπηηθφο –θαη απφιπηα απαξαίηεηνο - ξφινο ηεο επηκφξθσζεο γηα ηελ ζηήξημε ησλ καζεηψλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο επηβάιιεηαη λα εθηηκψληαη θαη λα πξνζκεηξψληαη θαηά ηελ 
καζεζηαθή δηαδηθαζία, ψζηε λα εληζρχεηαη κε ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο θαη πξαθηηθέο ην επηδησθφκελν ηειηθφ 

απνηέιεζκα. 

Καηαιεθηηθά, λα ζεκεησζεί πσο ε επηκφξθσζε εμαζθαιίδεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 
ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα γηα δηα βίνπ κάζεζε θαη θαηάξηηζε θαζψο θαη ζην λα επηηπγράλνπλ κε απξφζθνπην 
ηξφπν ηε ζεκειίσζε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θνξείο (γνλείο, 
ηνπηθή θνηλσλία, πνιηηηζηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ελψζεηο θ.ά.). Με ηνλ ηξφπν απηφ νη πξνζθεξφκελεο απφ ηνπο ίδηνπο 
εθπαηδεπηηθέο – ή φπνηεο άιιεο -  ππεξεζίεο απνθηνχλ ππεξαμία, θνηλσλνχληαη ζην πεξηβάιινλ θαη απνηηκψληαη αλάινγα 
(Μπαγάθεο θ.ά., 2007). 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Σα ηειεπηαία ρξφληα πιεζαίλνπλ νη αλαθνξέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 
δεδνκέλνπ φηη ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ελίζρπζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, ν επίζεκνο ιφγνο δηεζλψλ νξγαληζκψλ (π.ρ. ΟΟΑ, Γηεζλήο Σξάπεδα, ΟΤΝΔΚΟ, Δπξσπατθή 
Έλσζε) εζηηάδεη ζπρλά ζην δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000, 

OECD, 2002 & 2007). 

Ζ πνηφηεηα απνηειεί κηα πνιπεπίπεδε έλλνηα, κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ηελ εκπινθή 
φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ πξφιεςε κειινληηθψλ αλαγθψλ, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ 
ελδπλάκσζε (Cheng&Tam, 1997). Καζέλα απφ απηά επελεξγεί θαη πξνζκεηξάηαη θαηά ηελ απνηίκεζή ηεο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζε έλα δπλακηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ αλαιακβάλεη έλα λέν ξφιν, γηα λα αληαπνθξηζεί ζε θνηλσλίεο γλψζεο 
θαη κάζεζεο, πνπ ρξνληθά θαηαιακβάλνπλ κεγάιε δηάξθεηα (lifelong) θαη επεθηείλνληαη ζε θάζε ρψξν (lifewide) ηεο δσήο 
ηνπ. Ζ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κεζνδνινγηθψλ δεμηνηήησλ επηθέξεη ηελ ελεκπφδηζηε εθπαηδεπηηθή αιιά θαη καζεηηθή 
αληαπφθξηζε ζηα ζχγρξνλα ξεπζηά ιφγσ ησλ αιιαγψλ πεξηβάιινληα. Σν παξαπάλσ επηηπγράλεηαη κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε έλαn δηα βίνπ εθπαηδεπφκελν, ν νπνίνο, δηαζέηνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθή γλψζε, πνπ ηνπ 
επέηξεςε ηελ είζνδν ζην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα, εμαζθαιίδεη λέα γλψζε θαη εκπεηξία θαη ελεξγνπνηεί θαιχηεξα ηελ 
πξνυπάξρνπζα (Cochran, Smyth&Lytle, 2001). 

Ζ επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ηνλ θαζηζηά ζηνραδφκελν επαγγεικαηία, απνηειεί πιένλ κηα πνιχπιεπξε δηαδηθαζία, 
πνπ ζεκειηψλεηαη ζε ηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο ελειίθσλ (Ξσρέιιεο, 2002). Δληνχηνηο, 
επηβεβιεκέλε θξίλεηαη ε ππνζηήξημε, εζηθή θαη πιηθή, ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε σο πξνο ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηθεληξψλεηαη ζηελ απφθηεζε θνλσληθψλ, γλσζηηθψλ 
θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλάγθεο θαη ζηνλ θαηαηγηζκφ ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, δηακνξθψλνπλ ζηα άηνκα ηελ 
πνιηηεηφηεηα (citizenship) θαη βνεζνχλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ επηκφξθσζε, εηδηθφηεξα, ζηνρεχεη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί 
λα δχλαληαη λα δηαζέηνπλ πιήξε επίγλσζε ησλ ξφισλ ηνπο, επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ, θαη λα αλαιακβάλνπλ 
απηνχο ηνπο ξφινπο επηηπρψο κέζα ζε καζεζηαθά πεξηβάιινληα κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ επκεηαβιεζία θαη ηελ 
αζηάζεηα. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο επηκφξθσζεο είλαη εθηθηφ λα εγθηβσηηζηνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε θαηλνηνκία θαηά ηελ 
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εθηέιεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Σν γεγνλφο απηφ αλαπφδξαζηα επηθέξεη ηελ αλακφξθσζε 

ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ κνξθψλ κάζεζεο. Ζ ζχγρξνλε επηηαγή αξλείηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνλ 
ζηεγαλφ πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απαηηεί ηε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ αληαπνδνηηθψλ σο πξνο 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Σν δίθηπν ησλ ζπλεξγαζηψλ δε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά αλαδεηά 
εηαίξνπο επξχηεξα, αθφκε θαη παγθφζκηα. Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνυπνζέηεη πιένλ δηεπξπκέλν πξνζνληνιφγην, 
ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα, ζεκειηψλεηαη ζηελ ζπλερηδφκελε κάζεζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ θηλεηηθφηεηα, 
αμηνπνηεί ηηο ΣΠΔ θαη ελδπλακψλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνλ θνηλσληθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν 
εθπαηδεπηηθφο (Αζαλαζνχια – Ρέππα θ.ά, 2008). Ζ ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο  ζηα παξαπάλσ θξίλεηαη θαζνξηζηηθή. 

Ζ βάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ «ηελ πην αληαγσληζηηθή θαη 

δπλακηθή νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε» είλαη -ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Μπνιφληα θαη ηεο 
Ληζαβφλα (1999, 2000)- ε εθπαίδεπζε. Ο ζηξαηεγηθφο απηφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, δεδνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ απφ εθπαηδεπηηθφ ζε εθπαηδεπηηθφ. 

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί έλαο αθξηβήο θαη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ 
δεμηνηήησλ πνπ επηβάιιεηαη λα απνθηεζνχλ θαη λ‘ αλαπηπρζνχλ, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζην λέν 
ξφιν, πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. Δπηπξφζζεηα, θξίλεηαη αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ηελ 
απξφζθνπηε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Σέινο, επηβάιιεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο ζε έλα ειθπζηηθφ ρψξν παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ζεηηθφ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 
πνιηηηζκηθφ  πξφζεκν. 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 12εο Μαΐνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε ελφο 
ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ηέζεθαλ νη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, ηνπο νπνίνπο νη εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ νθείινπλ λα επηηχρνπλ κέζα 
απφ ζπλαπνθαζηζκέλεο ζε επίπεδν επξσπατθψλ θξαηψλ δξάζεηο.  Ο πξψηνο ζηφρνο ππαγνξεχεη ηελ πινπνίεζε ηεο δηα βίνπ 
κάζεζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο κάζεζεο. Σν γεγνλφο απηφ αλαπφθεπθηα επηθέξεη θαη επηβάιιεη ηνλ 
δεχηεξν ζηφρν, δειαδή ηελ αλαγθαηφηεηα λα βειηησζεί, κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Σν πνιηηηθφ ηδεψδεο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα πξναγάγεη ηελ ηζνηηκία, ηελ θνηλσληθή 
ζπλνρή, ηνλ ζεβαζκφ  θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, εληζρχνληαο ηνλ βαζκφ πνιηηεηφηεηαο ζηα ππνθείκελα, 
θαζνξίδεηαη σο ηξίηνο ζηφρνο. Σέινο, κε ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πλεχκαηνο ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, ζα εμαζθαιηζηεί ν αληαπνδνηηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη ηερλνινγηθή αλάθακςε ηεο Δπξψπεο (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν 2 (Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 
θαηάξηηζεο) ηνλίδεηαη : «Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί δηδαζθαιία πςειήο πνηφηεηαο, λα παξαζρεζεί θαηάιιειε αξρηθή 
εθπαίδεπζε ησλ δηδαζθφλησλ, ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο θαη λα θαηαζηεί ε 
δηδαζθαιία ειθπζηηθή επηινγή ζηαδηνδξνκίαο»  (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009). 

Γηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηεο βαζηθήο αξρήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Δμάιινπ, ήδε ζηε 
δεθαεηία ηνπ 1990, ν J. Delors είρε ππνγξακκίζεη φηη «ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ελφο θνξέα αιιαγήο, 
πξνψζεζεο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο, είλαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ θαλεξή. Δίλαη πηζαλφλ λα γίλεη αθφκε 

πην δσηηθήο ζεκαζίαο…» (Delors et al., 1996). 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2007 (EC, 2007) αλαγλσξίδεηαη φηη «νη 
πνιπζχλζεηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην ζχγρξνλν ξαγδαία κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ απαηηνχλ ζηελή ζπλεξγαζία ζε 
φιεο ηηο θάζεηο, απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζή ηνπο κέρξη θαη ηελ 
ελδνυπεξεζηαθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο». Παξάιιεια, ηνλίδεηαη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε απφιπηε 
αληηζηνηρία ηεο ελδνυπεξεζηαθήο ηνπο θαηάξηηζεο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, ηφζν κε πνηνηηθνχο φζν θαη κε 
πνζνηηθνχο φξνπο. Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη πσο ε αξρηθή εθπαίδεπζε, ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε θαη ε ελδνυπεξεζηαθή 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλε, ζπλεθηηθή, λα δηεμάγεηαη κε επαξθείο πφξνπο 

θαη λα εκπεξηέρεη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Ο ζηφρνο κηαο ηέηνηαο νινθιεξσκέλεο επηκνξθσηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε 
απφθηεζε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ / ηθαλνηήησλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: 

• λα κεηαιακπαδεχνπλ δεμηφηεηεο / ηθαλφηεηεο ζηνπο καζεηέο, 

• λα εμαζθαιίδνπλ έλα αζθαιέο θαη ειθπζηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν λα πξνσζεί ηνλ ακνηβαίν 
ζεβαζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

• λα ελεξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε πιεζπζκηαθά θαη πνιηηηζκηθά εηεξνγελείο καζεηηθέο ηάμεηο, ηα 
ππνθείκελα ησλ νπνίσλ θέξνπλ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά θεθάιαηα θαη δχλαληαη λα επηδείμνπλ 
κεγάιε πνηθηιία ηθαλνηήησλ θαη αλαγθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθψλ εηδηθήο αγσγήο, 

• λα εθηεινχλ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, γνλείο θαη ηελ 
επξχηεξε θνηλσλία, 

• λα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, 

• λα παξάγνπλ λέα γλψζε θαη λα είλαη θαηλνηφκνη κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ (αλα)ζηνραζηηθή 
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πξαθηηθή θαη έξεπλα, 

• λα αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηηο ΣΠΔ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, εληζρχνληαο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 
ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ θαη εληζρχνληαο ηνλ αληίζηνηρν καζεηηθφ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπλερηδφκελε 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, 

• λα ιεηηνπξγνχλ σο απηφλνκνη εγέηεο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζε φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, πηνζεηψληαο ην κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη δηαλεκεκέλεο εγεζίαο. 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ε αλάπηπμε 
πνιππνίθηισλ θαη ζχλζεησλ δεμηνηήησλ / ηθαλνηήησλ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηα βίνπ κάζεζεο, δηαξθνχο θαηάξηηζεο θαη 
πνηνηηθήο επηκφξθσζεο. πσο, κάιηζηα, έρεη επηζεκαλζεί ζρεηηθά «…νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί ηεο ζεκεξηλήο επνρήο 

ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ δηα βίνπ. […] πνπ ππάξρεη θνπιηνχξα κάζεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα ππάξρεη επίζεο 
επηηπρήο κάζεζε γηα ηα παηδηά» (Tiedao, 2002). 
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Ο ξφινο ησλ ζπλνδψλ ζηελ αλΪπηπμε ηεο ζπκπεξηιεπηηθάο εθπαέδεπζεο 

The role of teaching assistants in the development of inclusive education 
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Abstract  

The current paper is an attempt to approach the institution of teaching assistants and the need for cooperation between special and general 

education teachers so as to improve learning outcomes. In addition, we discuss the institution's contribution to the development of inclusive 

education, possible flaws of the current educational policy and ways of resolving are proposed.  

Key words: teaching assistants, inclusive education, special needs.  

Πεξέιεςε 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε πξαγκαηεχεηαη ηνλ ζεζκφ ησλ ζπλνδψλ ή εθπαηδεπηηθψλ παξάιιειεο ζηήξημεο, ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Δπηπιένλ 

εμεηάδεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ.   

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: πλνδνί, ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, εηδηθέο αλάγθεο 

Α. Δηζαγσγά 

Κάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο, φπνπ ην παξειζφλ 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο, ηηο αμίεο θαη ηηο δνκέο, ην παξφλ ην αληηπξνζσπεχνπλ ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη 
ην κέιινλ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, εθφζνλ απηά ηείλνπλ λα ελζσκαηψζνπλ φιεο ηηο πξνζδνθίεο 
γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (Le Metais, 1999). Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εθπαηδεπηηθή 
πξαγκαηηθφηεηα ηεο Διιάδαο, έλαο ζεζκφο αλάινγνο κε απηφλ ηνπ ζπλνδνχ εθαξκφδεηαη κε απμεηηθή ηάζε, θαη θέξεη ηελ 
νλνκαζία «παξάιιειε ζηήξημε». Ο φξνο παξάιιειε παξαπέκπεη ζην πεδίν ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε «επζείεο», πνπ ελψ 

βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν, δελ έρνπλ θαλέλα θνηλφ ζεκείν. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη: Πνηνο ν ξφινο ησλ ζπλνδψλ 
ζηηο πξνζπάζεηεο παξνρήο πην ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα λέα ζρνιηθά πεξηβάιινληα; 

Παξφιν πνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ή λα αμηνινγνχλ ηε 
ρξεζηκφηεηα αιιά θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν ζεζκφο ησλ ζπλφδσλ παξάιιειεο ζηήξημεο, ε παξνχζα ζπγγξαθή 
ζηνρεχεη λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε κάζεζε, ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, λα αλαδείμεη 
ην δηπιφ ηνπο ξφιν σο θνηλσληθψλ επηκειεηψλ θαη σο παηδαγσγψλ, θαζψο θαη λα πξνζεγγίζεη θξηηηθά ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, σο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ πξνψζεζε ή κε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Δλλνηνινγηθνέ Οξηζκνέ 

χκθσλα κε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, ε έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο, είλαη αζαθήο αληηθαηηθή θαη δηθνξνχκελε (Angelides, 
Stylianou & Gibbs, 2006), ελψ απνθαιχπηεηαη, φηη νη δηαθνξεηηθά εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαηαλννχλ 
θαη δίλνπλ ηε δηθή ηνπο εξκελεία ζηνλ φξν (Σδηβηλίθνπ & Κνπηζνθψζηα, 2011). Ο Salend (2001), νξίδεη ηε ζπκπεξίιεςε σο 
ηε «θηινζνθία πνπ θέξλεη θνληά καζεηέο, θαζεγεηέο θαη κέιε κηαο θνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα θηίζνπλ ζρνιεία βαζηζκέλα 

ζηελ απνδνρή, ελζσκάησζε θαη θνηλσληθφηεηα» (ζει 5). ε ζεσξεηηθά πιαίζηα, ε πξαθηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο εθαξκφδεηαη 
ζηα ζρνιεία γηα λα δεκηνπξγήζεη πεξηβάιινλ πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη ππνζηήξημεο, πξνβάιινληαο ηε 
ινγηθή φηη ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο φιεο νη αλαγθαίεο παξνρέο φρη κφλν ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη, αιιά 
ηαπηφρξνλα λα ζέβνληαη θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. Ο ηαζηλφο (2013), 
ραξαθηεξίδεη ηελ ζπκπεξίιεςε σο πξφθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην εθπαηδεπηηθφ δηθαίσκα ησλ παηδηψλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά γεγνλφηα, δειψλνληαο φηη πξψηηζηα, απνηειεί κηα 
δηδαθηηθή πξφθιεζε θαη ζε δεχηεξν επίπεδν κηα πξφθιεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζρνιηθήο νξγαλσηηθήο θχζεο. 

Ο φξνο ζπλνδφο ή ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο παξάιιειε ζηήξημε, απεπζχλεηαη θπξίσο ζην έκκηζζν πξνζσπηθφ πνπ 

παξέρεηαη αηνκηθά ζε καζεηέο, ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
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Δθπαίδεπζεο θαη ιακβάλεη ρψξα θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ ζην ζρνιείν, πεξηιακβάλνληαο 

εθπαηδεπηηθνχο κε πην ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο γηα έλα παηδί,  ζεκαηηθή πεξηνρή, ή ειηθηαθή νκάδα (Ν.3699/2008). 

 Δπηπιένλ, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη κηα δηαδηθαζία επσθειήο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην καζεηή, ηε δηδαζθαιία ζηελ 
ηάμε θαη ην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ (Day,1999). Οη εθπαηδεπηηθνί, δεζκεπκέλνη ζην ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξείο αιιαγήο, αλαπηχζζνληαο φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε 
ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο κάζεζεο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. ε φηη αθνξά ην πξαθηηθφ 
ζθέινο ηνπ νξηζκνχ ε Lieberman (1995), αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγή επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ηα 
νπνία φπσο ππνζηεξίδεη, απνβαίλνπλ ζε φθεινο είηε ηνπ καζεηή, είηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είηε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ε 
ζρεηηθή έξεπλα, ν Helsby (1996), επηζεκαίλεη, φηη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά φρη κφλν 

σο πξνο ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη σο πξνο ην έξγν ηνπο, κε δεδνκέλε ηε δπλαηφηεηα ελεξγνχο εκπινθήο ηνπο ζηηο αλαθχπηνπζεο 
ζρνιηθέο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία απηή λα επηδξά θαηαιπηηθά ηφζν ζηε ζπκπεξηθνξά, φζν θαη ζηηο αληηιήςεηο 
ηνπο. 

εκεέα ζχγθιηζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπκπεξέιεςεο 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα επξσπατθψλ ρσξψλ, ζε φηη αθνξά ζην ζεζκφ ησλ ζπλνδψλ, αλαθέξνληαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο 

πξνο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, ζηε δηαπξνζσπηθή επαθή πνπ αλαπηχζζνπλ, ζηε βνήζεηα πνπ ηνπο 
παξέρνπλ σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, ζηελ ηάζε γηα εκπινθή ηνπο ζε δηάθνξεο 
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Blatchford et al., 2009) θαη ζπγρξφλσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο. Φαίλεηαη φηη 
αληαπνθξίλνληαη επάμηα ζην ξφιν ελφο θαινχ εθπαηδεπηηθνχ θαη φηη θαζίζηαληαη απαξαίηεηνη ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο, 

αθνχ αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ελίζρπζε θαη αιιειεπίδξαζή ηνπο κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Οη 
Blatchford, Russell θαη Webster (2012), ηνπο ραξαθηεξίδνπλ σο βαζηθνχο εθπαηδεπηέο ησλ καζεηψλ θαη ζπκπιεξψλνπλ φηη 
αθνχζηα έρνπλ αλαιάβεη άηππα έλαλ «ζεξαπεπηηθφ ξφιν» πξνο απηνχο.  

Ζ έξεπλα καξηπξά φηη ζην πιείζην ησλ πεξηπηψζεσλ, νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή πην 
ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε φινη νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο 
ηνπο, λα έρνπλ δηθαίσκα ζηε βίσζε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν. Ζ παξερφκελε ππνζηήξημε ζπληείλεη 
ζηε δεκηνπξγία πγηνχο θιίκαηνο θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ζεηηθήο ζπκβνιήο ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ελψ ζπγρξφλσο, 
πξνζθέξεη επξχ θάζκα καζεηηθψλ εκπεηξηψλ, πεξηζζφηεξε αιιειεπίδξαζε θαη ελ ηέιεη ελίζρπζε ησλ καζεζηαθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπο (Schlapp, Wilson & Davidson, 2001). 

 Δπηπξφζζεηα, έρεη παξαηεξεζεί ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ ζπλνδψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 
εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο, φρη κφλν πξνο ζηα παηδηά ηεο ηάμεο, αιιά θαη 
ζηνπο ίδηνπο (Wasyl et al., 2007). Θεσξνχλ φηη ε ζπλεξγαζία ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη φηη σο ζεζκφο 
ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθήο αηκφζθαηξαο κέζα ζην ζρνιείν, επλνψληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 
(Schlapp, Wilson & Davidson, 2001) ρσξίο σζηφζν λα απνηεινχλ «απεηιή» γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο.      

Μηα αθφκε δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο, σο θνηλσληθνί επηκειεηέο, αλαδχεηαη κέζα απφ ηε δηαξθή ελαζρφιεζή ηνπο κε 
καζεηέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο λα έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα θαζίζηαηαη 
νκαιφηεξε (Blatchford et al., 2009). Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο, δχλαληαη λα δηδάμνπλ απεξίζπαζηνη, ρσξίο δηαθνπέο 

ζηε ξνή ηνπ καζήκαηνο γηα παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ απηψλ, ελψ παξάιιεια ζέηνπλ 
πςειφηεξνπο ζηφρνπο γηα ην ζχλνιν ηεο ηάμε ηνπο θαη πξνζδνθνχλ ηα βέιηηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Schlapp et al., 
2001).  

εκεέα απφθιηζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπκπεξέιεςεο 

πσο ε έξεπλα καο απνθαιχπηεη, ν ζεζκφο ησλ ζπλνδψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο. Ζ 
αληίζεηε άπνςε αλαθέξεη πσο επηθξαηεί κηα γεληθή ζχγρπζε θαη αληηγλσκία, ζην εξψηεκα αλ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 
είλαη ν «δηαρεηξηζηήο» ηνπ ζπλνδνχ, ή γηα ην αλ ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζα είλαη αιιεινζπκπιεξνχκελνο θαη 
αιιεινυπνζηεξηδφκελνο (Lacey, 2001). Μηα έλδεημε γηα απηφ είλαη φηη νη ζπλνδνί εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπο ιφγσ ηεο 
ζπλερνχο ελαιιαγήο ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, ραξαθηεξίδνληαο εαπηνχο σο ην «πξνζσπηθφ κε ηε κεγαιχηεξε 
επειημία θαη δπλαηφηεηα θηλήζεσλ κέζα ζην ζρνιείν» (Schlapp et al., 2001). Δπηπξφζζεηα, πνιινί ζπλνδνί αλαθέξνπλ φηη νη 
δάζθαινη ηεο ηάμεο δε ιακβάλνπλ πάληα ππφςε ηπρφλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ή ηθαλφηεηέο ηνπο θαη επηζεκαίλνπλ, ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηελ έιιεηςε δηάζεζεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ζηήξημεο. ε κεξηθνχο, κάιηζηα, έρεη παξαηεξεζεί φηη 
δεκηνπξγείηαη άγρνο θπξίσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο, αθνχ εξγάδνληαη ρσξίο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
θαη ακθηζβεηείηαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Σφζν ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη νη δηακαξηπξίεο ησλ ζπλνδψλ, 
δξνπλ σο εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ελφο θιίκαηνο απνδνρήο θαη νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 
πξνσζνχλ ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε (Farrell et al., 1999, Hancock et al., 2001). 

ε φηη αθνξά ζηε ζπκβνιή ησλ ζπλφδσλ ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ν Giangreco θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2005), θαηαιήγνπλ 
ζηελ παξνπζία κηαο έκκεζεο κνξθήο δηάθξηζεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο θαίλεηαη λα κελ 
ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη νη ζπλνδνί ηνπο λα 

απνηεινχλ κηα ελαιιαθηηθή, αιιά φρη επηπξφζζεηε βνήζεηα. ε αλάινγε έξεπλα, δηαπηζηψλεηαη, πσο ζην δηάζηεκα κηαο 
νιφθιεξεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη καζεηέο πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ ηνπο ζπλνδνχο ζεκείσλαλ ιηγφηεξε πξφνδν ζηα βαζηθά 
καζήκαηα, ζπγθξηηηθά κε παηδηά, πνπ δε δέρνληαλ αλάινγε ζηήξημε. πσο πξνθχπηεη, ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ ζπλνδψλ 
αθνξνχζε κφλν ζηελ νινθιήξσζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ θαη φρη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο γλψζεο αθνχ ε πξνζπάζεηά ηνπο 
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γηα ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ραξαθηεξίδνληαλ πεξηζζφηεξν «αληηδξαζηηθή» παξά παηδαγσγηθή (πηζαλφηαηα θαη ιφγσ 

έιιεηςεο πξνεηνηκαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπο). Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζπλήζσο πξνηηκνχζαλ λα «θιείλνπλ» παξά λα 
δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ζπδήηεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ κεηψλνληαλ νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ηφζν κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
ηνπο, φζν θαη κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο (Blatchford et al., 2009).        

Σέινο, αθφκε έλα ζεκείν απφθιηζεο απφ ηηο ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο αθνξά ζηελ ππεξεμάξηεζε ησλ καζεηψλ απφ ηνπο 
ζπλνδνχο ηνπο. Ζ εθηεηακέλε εγγχηεηα κε ηνπο ζπλνδνχο, φπσο νη Giangreco θαη Doyle (2007) αλαθέξνπλ, κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, λα ζηηγκαηίζεη ην καζεηή θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζε 
θνηλσληθή απνκφλσζε. Ζ ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα απηή, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη ζπλνδνί βξίζθνληαη δίπια ζηα παηδηά, 
αθφκε θαη ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο, παξεκπνδίδεη ηελ νκαδηθή δνπιεηά, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Κιεάλζνπο, 

Παπαιεμαλδξή, & Φηηάθα, 2012) θαη έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Causton-Theocharis & 
Malmgrem, 2005).    

πδάηεζε 

Μεηά ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ε πξάμε αλαδχεη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

επάξθεηα, φζν θαη ζηηο ζαθείο ππνρξεψζεηο ησλ ζπλνδψλ. Αξθεηνί απφ απηνχο αλαιακβάλνπλ ξφινπο δηδάζθνληα, ρσξίο 
θάπνηα εμεηδίθεπζε ή επαξθή επνπηεία. Μάιηζηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη εηδηθά ζε καζεηέο κε βαξηέο αλαπεξίεο 
ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ Giangreco (2007) σο βαζηθνί εθπαηδεπηέο, ρσξίο θαηάιιειε ελεκέξσζε ή επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη 
κε κφλα εθφδηα ηελ ππνκνλή θαη ηε ζέιεζε πνπ δηαζέηνπλ. Σν γεγνλφο ηνπ αθαζφξηζηνπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, ζα 
κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εκπίπηεη ζηελ «πξνβιεκαηηθή» ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, νη Arnesen & Lundahl, 
(2006) αλαθέξνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο απιά αλακνξθψλνπλ ην 
ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα παξνρψλ, ζηνρεχνληαο κφλν ζηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Οη πξαθηηθέο ηνπο 
εζηηάδνπλ, ζπλήζσο, ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, ελψ παξαβιέπνπλ ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ζπλδηαιιαγήο.       

ηνλ αληίπνδα, ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν απνηειεί έλα ζχλνιν θνηλψλ απφςεσλ πνπ επηθξαηεί σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
εθπαηδεπηηθψλ-ζπλνδψλ, κηαο θαη νη δπν πιεπξέο απνδέρνληαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηαη 
σο ν πιένλ αξκφδηνο, απφιπηα ππεχζπλνο θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο (Neill, 2002), φηαλ κάιηζηα ε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ γίλεηαη κε 
καζεηνθεληξηθφ θαη φρη δαζθαινθεληξηθφ ραξαθηήξα (Giangreco, 2007). Δπηπιένλ, νη ζπλνδνί απνηεινχλ ζεκαληηθή 
βνήζεηα, φηαλ ελζσκαηψλνληαη ζην πξνζσπηθφ θαη αληηκεησπίδνληαη ζαλ επαγγεικαηίεο (Balshaw, 1991, Ward, 2002), 
πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο λα εληαρζνχλ/ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο θαη λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο. ην ζεκείν απηφ, θνκβηθφο ζεσξείηαη ν ξφινο ηεο επηκφξθσζεο, φηαλ γίλεηαη αθφκα θαη πξηλ αλνίμνπλ ηα ζρνιεία, 
ηφζν απφ ηνλ θξαηηθφ παξάγνληα, φζν θαη απφ ηελ παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Φηηάθα, & 
Παιµχξε, 2006). 

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, νη Giangreco & Doyle (2007) επηζεκαίλνπλ θαη ηνλ ξφιν ηεο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ. 
Τπνζηεξίδνπλ, φηη ζα πξέπεη λα ηίζεληαη μεθάζαξνη ζηφρνη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα είλαη 
δπλαηφο, φρη κφλν ν δηαζαθεληζκφο ηνπ ξφινπ ησλ ζπλφδσλ ζε κηα ζπκπεξηιεπηηθή ηάμε, αιιά θαη ε πεξεηαίξσ βειηίσζε 
ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Τπφ ηε δηαηχπσζε απηή, νη εξεπλεηέο αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη ε θαιχηεξε ππνζηήξημε γηα ηνπο 
καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, αθνξά ζηε ζηελή ζπλεξγαζία ζπλνδψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ψζηε κέζσ ηεο «αθξηβνχο 
δηάγλσζεο» λα βξεζεί ε θαηάιιειε παξέκβαζε/πξφγξακκα πξνο πινπνίεζε πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα γίλνπλ κέξνο ελφο 

«θαλνληθνχ» ζρνιείνπ (Brantliger, 2006). 

Δπνκέλσο, ηίζεληαη ζνβαξά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαιπηηθή παξνπζία ηνπ ζπλνδνχ, ζηηο ηπρφλ αιιαγέο ή 
ξπζκίζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε πην ζπκπεξηιεπηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Φηηάθα, Αληξένπ & 
νθνθιένπο, 2005) θαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε (Blatchford et al., 2009), ν νπνίνο ζα είλαη, ζχκθσλα κε 
ηνλ ηαζηλφ, (2013): 

  «…… επαηζζεηνπνηεκέλνο ζε νηθεία ζέκαηα εθπαηδεπηηθφο, ζα εθιακβάλεη σο ειθπζηηθή ΠΡΟΚΛΖΖ ηελ ελαζρφιεζή ηνπ 
κε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο (global agenda δξάζεσλ) ζπλεθηηκψληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζηελ φπνηα ηεο 
κνξθή, ηνπ θάζε καζεηή, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο». 

ΠξνηΪζεηο  

 ε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζχζηεκα, απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα, ε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο, 
νη νπνίεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηαζθάιηζε, ζπλνρή θαη ηε βειηίσζε 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πξνψζεζε 
ησλ ΔΚΜ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην θαλνληθφ ζρνιείν λα θαηαζηεί έλαο καλζάλσλ νξγαληζκφο, επζπγξακκηζκέλνο κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη θαηλνηνκίαο, ζηνλ νπνίν ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη ε πνξεία 
εμέιημεο ηνπο, ζα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο θαη απφηνθν κίαο θαιά νξγαλσκέλεο έξεπλαο δξάζεο. 

 ηηο ΔΚΜ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ θαη ηεο 
θαιιηέξγεηαο ελφο αλαιπηηθνχ πξνηχπνπ ζθέςεσο, κέζα απφ ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ επηθνηλσλία, ην ακνηβαίν ελδηαθέξνλ θαη 
ην θνηλφ ζπκθέξνλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2006).  ζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξάιιειεο ζηήξημεο, κέζα απφ ηελ 
αηνκηθή ή νκαδηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο, ζα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο θαη 
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ελζσκάησζεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζε έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην, φπνπ κεηέπεηηα ζα κπνξέζνπλ λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε.  

Οη επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ελ δπλάκεη κεραληζκνχο, φρη κφλν γηα ηελ επαγγεικαηηθή 
εμέιημε ησλ ζπλνδψλ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ κειψλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο θαηλνχξηεο γλψζεηο πξνο φθεινο ησλ 
καζεηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο/αιιαγήο ζην 
ζρνιηθφ ζπγθείκελν. Σα πξναλαθεξζέληα απνηππψλνληαη αλάγιπθα ζηα ιεγφκελα ηνπ Schmoker (2006), θαζψο «νη 
επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο έρνπλ αλαδεηρζεί αλακθηζβήηεηα σο ην θαιχηεξν κέζν κε ην νπνίν βειηηψλνληαη νη 
καζεηηθέο επηδφζεηο». 

Οινθιεξψλνληαο, θαη φζνλ αθνξά ζηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, απφ ηε ζηηγκή πνπ θζελέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

δελ αξθνχλ (Symeonidou, 2002) θαη ν κηζζφο ησλ ζπλνδψλ παξάιιειεο ζηήξημεο ηνπο αδηθεί ζε ζρέζε µε ην έξγν πνπ 
πξνζθέξνπλ, ζα κπνξνχζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα ηνπο επηδνηεί θαη λα ηνπο επηκνξθψλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
Δίλαη πξνθαλέο φηη, αλαδχνληαη λέεο αλάγθεο επηκφξθσζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε 
αλαπεξίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε πξννπηηθή ηεο ζρνιηθήο ηνπο έληαμεο ζην πεξηβάιινλ ηεο γεληθήο ηάμεο, 
αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο (Εψληνπ-ηδέξε 2009). Δπνκέλσο θαιφ ζα είλαη λα ππνζηεξίδεηαη ε πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε 
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη γηα κηα γφληκε ζπλεξγαζία, ζε πην ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιηθά 
πεξηβάιινληα (Φηηάθα, & Παιµχξε, 2006).  

ΒηβιηνγξαθηθΫο ΑλαθνξΫο 
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παηρληδηνχ 

Developing social skills in blind-deaf children through play therapy 

Δπζπκέα-νπδΪλα Γαβξηάι, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, egavriil@uom.edu.gr 

Γεσξγέα Υαηδεκελνπνχινπ, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

chaidemen@gmail.com 

ABSTRACT 

In this paper we will study the role of the game to develop the social skills in blind-deaf children through the use of the game. We will study 

the types of games that contribute to the development of sociability of those children and we will study the various relevant theories. The aim 

is to highlight the value of the game smoother integration of blind-deaf children into the social group and the community. Finally, we will 

study the role of play in the curriculum of schools and special institutions and we will try to see its practical application in classroom. We 

will record teacher‘s opinions as well. 

More specifically, we will initially refer on blindness and deafness, as they are being presented in childhood and then we will examine the 

value of the game for the development of children in general and its implementation/application in the classroom and its position in the 

educational curriculum as well. Then, we will discuss game‘s contribution on children‘s socialization in general and particularly in the case 

of blind-deaf children. 

Key-words:blind-deaf children, play, socialization, education 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηε παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζεί ν ξφινο ηνπ παηρληδηνχ ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε ηπθινθψθσζε, 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ. Θα κειεηεζνχλ ηα είδε ησλ παηρληδηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ παηδ ηψλ 

θαη ζα κειεηεζνχλ νη δηάθνξεο ζρεηηθέο ζεσξίεο. θνπφο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αμία ηνπ παηρληδηνχ ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ παηδηψλ θαη ζηε 

νκαιφηεξε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή νκάδα θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  Σέινο, ζα  κειεηεζεί ν ξφινο ηνπ παηρληδηνχ ζην αλαιπηηθ φ 

πξφγξακκα ζρνιείσλ θαη ηδξπκάησλ γηα ηπθιφθσθα παηδηά θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζηελ ηάμε κέζα απφ κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο.  

Πην αλαιπηηθά, αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ηεο ηπθινθψθσζεο φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ε 

αμία ηνπ παηρληδηνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ γεληθφηεξα, ε εθαξκνγή ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. Έπεηηα, εμεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ γεληθψο θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ 

κε ηπθινθψθσζε. 

ΛΫμεηο-θιεηδηΪ:ηπθιφθσθα παηδηά, παηρλίδη, θνηλσληθνπνίεζε, εθπαίδεπζε 

Δηζαγσγά 

χκθσλα κε ηε θαλδηλαβηθή Δπηηξνπή (1980) γηα ηελ Αλαπεξία «Έλα άηνκν πάζεη απφ ηπθινθψθσζε φηαλ πάζρεη απφ 
νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο δπζθνιίεο ζε κεγάιν βαζκφ. Μεξηθά άηνκα κε ηπθινθψθσζε είλαη ηειείσο θσθά θαη ηπθιά, ελψ άιια 
πάιη δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε αθνή ή φξαζε. ηαλ νη επηπηψζεηο απφ ηηο νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο δπζθνιίεο είλαη εθηεηακέλεο, 
απηφ ζεκαίλεη φηη ν ηπθινθσθφο δελ κπνξεί λα επσθειεζεί απηφκαηα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε άηνκα κε νπηηθή ή 

αθνπζηηθή αλαπεξία. αλ απνηέιεζκα, ε ηπθινθψθσζε ζπλεπάγεηαη κε ηεξάζηηεο δπζθνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο, ηεο 
εθπαίδεπζεο, ηεο εξγαζίαο, ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο (Οξθαλφο, 2004)».  

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ νξηζκφ απηφ, ε ηπθινθψθσζε είλαη κία κνξθή αλαπεξίαο πνπ δπζρεξαίλεη ηδηαίηεξα ηε δσή ησλ 
αηφκσλ πνπ ηε θέξνπλ θαη κάιηζηα εγείξεη ηελ αλάγθε γηα επηινγή εηδηθψλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο θαη εμεηδηθεπκέλσλ 
πξνγξακκάησλ έηζη ψζηε ην άηνκν λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. 
Αζθαιψο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο αλαπεξίαο, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα απηά 
ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε αλνκνηνγέλεηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη 
πξνγξακκάησλ πξνο πινπνίεζε. Ζ αλάγθε, σζηφζν, λα βξεζεί ζε θάζε πεξίπησζε ε θαηάιιειε πξνζέγγηζε ψζηε λα έρνπλ 

ηελ επθαηξία απηά ηα άηνκα λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηή είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή. Αο 
κελ μερλάκε φηη, παξά ηηο δπζθνιίεο, ηα άηνκα κε ηπθινθψθσζε έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο πνπ ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ κεγάιεο. Ζ πην γλσζηή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο Helen Keller, ε νπνία ήηαλ άηνκν πςειήο επθπΐαο 
θαη, παξά ην γεγνλφο φηη απφ ηνλ 19ν κήλα ηεο δσήο ηεο αληηκεηψπηδε ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, θαηφξζσζε λα 
απνθνηηήζεη απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Harvard (Οξθαλφο, 2007).     
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Θεσξεηηθφ Πιαέζην 

Σπθινθψθσζε ζηελ παηδηθά ειηθέα 

Οη αηηίεο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πάζεζε ζην θάζε άηνκν πνηθίινπλ. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαηαιήγνπλ ζηηο παξαθάησ θπξίαξρεο αηηίεο: 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 ζεκεηψζεθε κία επηδεκία εξπζξάο, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηε γέλλεζε ζεκαληηθνχ 
αξηζκνχ παηδηψλ πνπ έθεξαλ ηαπηνρξφλσο πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο. Μάιηζηα, απηή ηελ πεξίνδν ν πιεζπζκφο ησλ 
ηπθινθσθψλ απμήζεθε θαηά 400% ζε δηεζλέο επίπεδν. Με απηή ηελ αθνξκή ππήξμε παξάιιεια θαη αχμεζε ηνπ βαζκνχ 
επαηζζεηνπνίεζεο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο θαη άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη δνκέο γηα ηπθινθσθά άηνκα ζε πνιιέο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα απηά ζα ιάκβαλαλ ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ 
ρξεηάδνληαλ γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο.  

Δθηφο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα, θη άιιεο αηηίεο ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο ηπθινθψθσζεο. Μία απφ ηηο 
θπξηφηεξεο αηηίεο είλαη ην νλνκαδφκελν χλδξνκν Usher, ην νπνίν πξνζβάιεη πεξίπνπ ην 4,5% ησλ εθ γελεηήο θσθψλ 
παηδηψλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή απψιεηα ηεο φξαζήο ηνπο. Ήδε απφ ζρεηηθά λεαξή ειηθία σο ζπλέπεηα ηεο 
Μειαγρξσζηηθήο Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο πξνθαινχληαη νπηηθέο δπζρέξεηεο ζην άηνκν. Άιινη παξάγνληεο πνπ έρεη 
δηαπηζησζεί φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο ηπθινθψθσζεο είλαη ε πξφσξε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ, νη επηπινθέο θαηά ηε 
γέλλεζε, ε αζθπμία, ε πξνζβνιή απφ κεληγγίηηδα θαη κία ζεηξά απφ ζχλδξνκα, φπσο είλαη ην ζχλδξνκν Charge, ην 

ζχλδξνκν Goldnhar, ην ζχλδξνκν Noonan, ην ζχλδξνκν Cri du Chat, ην ζχλδξνκν Pallister Killian θαη ην χλδξνκν ηνπ 
Οθζαικνχ ηεο Γάηαο. Μία αθφκε αηηία ηεο ηπθινθψθσζεο, ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη κε ηε παηδηθή ειηθία, ζπλδέεηαη, 
ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, κε ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπ αηφκνπ (Williams, 2008).   

Έπεηηα, νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηπθινθψθσζεο ζπλδένληαη θαη κε κεησκέλε αληίιεςε ηνπ παηδηνχ θαη δηαλνεηηθή 
αληθαλφηεηα, ηδηαηηέξσο φηαλ αηηία ηεο πάζεζεο είλαη ε εξπζξά ή ε πξνσξφηεηα. Ζ έιιεηςε εκπεηξηψλ κπνξεί λα έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε δπζθνιίαο ζηελ εθκάζεζε εξγαιείσλ ή ζηξαηεγηθψλ, ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα ην παηδί λα 
δπζθνιεχεηαη λα επεμεξγαζηεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη. Έπεηηα, ππάξρεη πεξίπησζε λα 
παξνπζηάδεηαη δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε αθεξεκέλσλ ηδεψλ. Σέινο, νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηπθινθψθσζεο ζπλδένληαη θαη 
κε λεπξνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο (Οξθαλφο, 2004). 

Ζ αμέα ηνπ παηρληδηνχ  

Σν παηρλίδη είλαη έλαο επράξηζηνο ηξφπνο εμάζθεζεο θαη εθκάζεζεο, ν νπνίνο ππφθεηηαη πάληνηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο. ηελ νπζία απνηειεί κία απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ηνπ παηδηνχ λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν, λα αλαθαιχςεη ηα 
πξάγκαηα θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε απηά. Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην παηδί πξνηηκά δηαθνξεηηθφ ηξφπν παηρληδηνχ. Σν 
θαληαζηηθφ παηρλίδη είλαη απηφ ζην νπνίν ην παηδί εμαζθεί ηε θαληαζία ηνπ, ηε ρξεζηκνπνηεί θαη κέζσ απηήο δεκηνπξγεί 
αιεζνθαλή ζελάξηα κε ηελ αμηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ ή κεηακθηέζεσλ. Σν παηρλίδη πνπ πξνυπνζέηεη θίλεζε  βνεζά ζηελ 
απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ παηδηνχ, ελψ παξάιιεια ζπλεηζθέξεη ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αδξήο 
θηλεηηθφηεηάο ηνπ. Σέινο, νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κίαο πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα εθηφλσζε ηεο 
δεκηνπξγηθψλ ηνπ αλεζπρηψλ θαη γηα αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο αιιά θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ρεξηνχ θαη καηηνχ 
(Eugster, 2008).  

ε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη ην παηρλίδη είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ αμία ηνπ έρεη 
απνηππσζεί ζε δηάθνξεο ζεσξίεο, νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

• Ζ ζεσξία ηεο πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε ελέξγεηα ηνπ παηδηνχ απνθνξηίδεηαη 
πξηλ ζπζζσξεπζεί κέζα ηνπ.  

• Ζ ζεσξία ηεο αλάπαπιαο, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αμία ηνπ παηρληδηνχ σο κέζν μεθνχξαζεο, εξεκίαο θαη 
ςπραγσγίαο. 

• Ζ ζεσξία ηεο αλαθεθαιαίσζεο, πνπ ζεσξεί φηη ην παηρλίδη είλαη ε επέθηαζε θαη ε αληαλάθιαζε 
πξνεγνχκελσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο.  

• Ζ ζεσξία ηεο εμάζθεζεο ή ηεο απηνδηακφξθσζεο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην παηρλίδη είλαη έλα κέζν 
πξνεηνηκαζίαο ηνπ παηδηνχ γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα έρεη αξγφηεξα ζηε δσή ηνπ (Eugster, 2008).  

2.3. ΘΫζε ηνπ παηρληδηνχ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

Ζ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ παηρληδηνχ έρεη θαηά θαηξνχο ακθηζβεηεζεί, αθφκε θαη απφ ηελ πιεπξά εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη 

ζεσξνχλ φηη απηφ δελ ζπκβαδίδεη κε ηε κάζεζε θαη ηελ εξγαζία, παξά κφλν κε ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ ςπραγσγία. Ζ 
ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ζεψξεζε, σζηφζν, δελ ζπκθσλεί κε απηή ηε ζέζε θαη ην παηρλίδη δηαξθψο θεξδίδεη έδαθνο θαη 
εληζρχεη ηε ζέζε ηνπ ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Σζαπαθίδνπ, 1997).  

Μέζα απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηδηαηηέξσο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, πξνθχπηεη φηη γίλεηαη ε πξνζπάζεηα ην 
παηρλίδη λα αλαδεηρζεί ζε κία απφ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο κάζεζεο. Δμάιινπ, ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ ζηε βάζε 
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ηνπο ην ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζρνιείνπ ζχγρξνλνπ, δεκνθξαηηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 

πνπ ζα ζέβεηαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζηελ παηδηθή ειηθία. Ζ εθπαίδεπζε ηεο ζχγρξνλεο 
επνρήο, φπσο δηακνξθψλεηαη ζηελ πνξεία ηνπ 21νπ αηψλα, έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 
αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ νη κειινληηθνί πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο. ε απηφ 
ην πιαίζην, δελ ζα κπνξνχζε απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ λα ιείπεη ην παηρλίδη (Αλησληάδεο, 1994).  

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ε νπνία ηίζεληαη σο έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κπνξεί 
λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ παηρληδηνχ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηε δηδαζθαιία. Μέζα ζην Αλαιπηηθφ 
Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο παηρληδηνχ: ην ιεηηνπξγηθφ παηρλίδη, 
ζην νπνίν ν καζεηήο αλαπηχζζεηο ηηο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην θαηαζθεπαζηηθφ παηρλίδη, φπνπ δεκηνπξγεί κε βάζε έλα 

πξφηππν, ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη, ζην νπνίν αμηνπνηεί αληηθείκελα ζηα νπνία δίλεη ηδηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη παίδεη 
ξφινπο θαη ην παηρλίδη κε θαλφλεο (ΤΠΔΠΘ- Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003).  

3. Ζ αμέα ηνπ παηρληδηνχ ζηελ θνηλσληθνπνέεζε  

Ζ έληαμε ηνπ παηρληδηνχ ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, φπσο θάλεθε πξνεγνπκέλσο, πξνθαλψο ζπκβάιιεη ζηελ 

απφδνζε ελφο ραξαθηήξα πεξηζζφηεξν παηδνθεληξηθνχ, πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο αλάγθεο θαη ηελ ςπρνινγία ησλ παηδηψλ θάζε 
ειηθίαο. Δληνχηνηο, νη έξεπλεο θαλεξψλνπλ φηη ην παηρλίδη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλαλ επηπιένλ ζθνπφ: ηελ 
θαζνδήγεζε ησλ παηδηψλ πξνο κία εξγαζία, έλαλ παηδαγσγηθφ ζηφρν, ρσξίο φκσο λα είλαη θαλεξφο ν ραξαθηήξαο ηνπ 
«ππνρξεσηηθνχ» ζε απηή ηελ εξγαζία. Δπηπιένλ, κέζσ απηνχ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ππαθνχλ ζε θαλφλεο θαη λα ειέγρνπλ 
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε βάζε απηνχο (ΤΠΔΠΘ- Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003). 

Δθηφο απηνχ, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζπλχπαξμεο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ην παηρλίδη 
απνθηά θαη έλαλ επηπιένλ ξφιν, απηφ ηεο επίδξαζεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Μέζα απφ ηα παηρλίδηα ξφισλ, γηα 
παξάδεηγκα, ην παηδί κπνξεί λα έιζεη πην θνληά ζηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, λα αλαπηχμεη ηε θαληαζία ηνπ θαη ηελ εζηθή 

ηνπ ζπλείδεζε (Απγεηίδνπ, 2001).  

Πέξα απφ ηηο ζρέζεηο ησλ ξφισλ, κέζσ ηνπ παηρληδηνχ αλαπηχζζνληαη θαη πξαγκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ νη 
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε απηφ, αιιά θαη ζπλερίδνληαη κεηά ην ηέινο ηνπ. Απηέο νη ζρέζεηο δηακνξθψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
παηρληδηνχ, φηαλ κηινχλ γη‘ απηφ ή ζηε δηάξθεηά ηνπ, αθνχ νη πξαγκαηηθέο ζρέζεηο είλαη ζηελ νπζία εληαγκέλεο ζηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε ξφινπ. Οη ζρέζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ παηρληδηνχ, φπσο είλαη ν 
ζρεκαηηζκφο νκάδσλ, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ε ζπκθσλία γχξσ απφ ηελ αλάιεςε ησλ ξφισλ, ην πιηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί, νη θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ (Hannikainen, 2001). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην παηρλίδη ππφθεηηαη πάληνηε ζε θαλφλεο, ην παηδί δελ ράλεη κέζα ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ηνλ 

απζνξκεηηζκφ ηνπ. Μέζα απφ ην ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη ην παηδί έρεη ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεη ζε πιεζψξα θνηλσληθψλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη λα κάζεη κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο. Έηζη, 
αλαγλσξίδνπλ φηη πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο ψζηε λα ζπλππάξμνπλ νκαιά κε ηνπο ππφινηπνπο θαη φηη 
νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο πξνυπάξρνληεο θαλφλεο. Μαζαίλνπλ πνηνη είλαη νη απνδεθηνί ηξφπνη θνηλσληθήο 
αιιειεπίδξαζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηη πξέπεη λα κνηξάδνληαη κε ηνπο άιινπο, λα αλακέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο γηα λα 
παίμνπλ, λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο (Tanta et al,  2005). 

3.1 Ζ αμέα ηνπ παηρληδηνχ γηα ηα παηδηΪ κε ηπθινθψθσζε 

πσο πξναλαθέξζεθε, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ηπθινθψθσζε ζπλδέεηαη κε 
ηελ επηθνηλσλία. Απηφ είλαη ινγηθφ, θαζψο πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηα ίδηα εξεζίζκαηα κε ηα παηδηά ηεο ειηθίαο 
ηνπο, ελψ παξάιιεια ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο κπνξεί λα επηδεηλψζεη ην πξφβιεκα. 
Πξφθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε πνπ ζπλαληάηαη φρη κφλν ζηελ πεξίπησζε αηφκσλ κε ηπθθνθψθσζε αιιά θαη γεληθφηεξα ζηα 
άηνκα κε αλαπεξίεο. Έηζη, εθηφο απφ ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη αλάγθε πεξηζζφηεξν απφ 

άιιεο πεξηπηψζεηο λα εζηηάζεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ απηψλ, ζηελ 
θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ηελ εθθξαζηηθή θαη αηζζεηηθή αλάπηπμε θαζψο θαη ηε θπζηθή 
θαη θηλεηηθή αλάπηπμή ηνπο (Dunn, 1991).  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη αξρηθά λα έρνπλ κεξηκλήζεη έηζη ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ην πεξηβάιινλ φπνπ θηλείηαη ην παηδί κε 
ηπθινθψθσζε, αιιά θαη ηηο ξνπηίλεο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο έηζη ψζηε νη καζεηέο απηνί λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε 
ζηελ πιεξνθφξεζε (Dunn, 1991).  

Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο λα 
δηαζθαιίζεη φηη δίλεη ζηα παηδηά κε ηπθινθψθσζε ην θίλεηξν λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα, φηη είλαη ειεχζεξα λα 

επηιέμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα επηδνζνχλ. Έπεηηα, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ην παηρλίδη ζα είλαη επράξηζην γηα 
ηα παηδηά απηά, ζα πεξηιακβάλεη ην ζηνηρείν ηεο πξνζπνίεζεο θαη ζα απαζρνιεί ελεξγεηηθά φια ηα παηδηά (Dunn, 1991).  

Δίλαη αιήζεηα φηη ηα παηδηά κε ηπθινθψθσζε φπσο θαη γεληθφηεξα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ή άιιεο εηδηθέο καζεζηαθέο 
αλάγθεο, ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν ελεξγεηηθά θαη λα επηδεηθλχνπλ κηθξφηεξν βαζκφ πεξηέξγεηαο γηα ηνλ θφζκν πνπ ηα 
πεξηβάιιεη. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλάγθε ν εθπαηδεπηηθφο λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή φρη κφλν ζηε δηαηχπσζε ησλ 
νδεγηψλ ηνπ θάζε παηρληδηνχ αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν παηδί έηζη ψζηε λα ην βνεζήζεη λα 
κάζεη πψο λα παίδεη θαη κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα κάζεη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ. Με πξνζεθηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε 
είλαη δπλαηφ έλα ηπθινθσθφ παηδί λα σθειεζεί ζεκαληηθά, λα αλαπηχμεη ηελ αδξή θαη ηε ιεπηή ηνπ θηλεηηθφηεηα, λα 
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βειηηψζεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη λα θάλεη ζεηηθά βήκαηα ζηε γλσζηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Anastasiou, 1996) 

Σα θνηλσληθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Παηρλίδηα κε ήρνπο 
δπλαηνχο, νη νπνίνη κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ δφλεζε ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηα ηπθινθσθά παηδηά, 
παηρλίδηα πνπ εληζρχνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία, κπνξεί λα απνηειέζνπλ 
ρξήζηκεο κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ. Δμάιινπ, κέζσ φισλ απηψλ 
πνπ ην παηδί θαζεκεξηλά καζαίλεη θαη επηηπγράλεη, παξάιιεια ζα απμάλεηαη θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ θαζψο θαη ε αληίιεςε 
φηη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπλφινπ φπνπ αλήθεη, παξάκεηξνη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνάγνπλ ηε κάζεζε αιιά θαη 
ηελ θνηλσληθνπνίεζε (Anastasiou, 1996 & Οξθαλφο, 2004).  

ΑπνηειΫζκαηα 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηε κεγάιε θαη ζεκαληηθή ζπλδξνκή ηνπ παηρληδηνχ γηα ηε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 
παηδηνχ γεληθά θαη ηδηαίηεξα γηα ην παηδί πνπ πάζρεη απφ ηπθινθψθσζε. πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έθεξαλ ζην 
θσο φηη ην παηδί κε ηπθινθψθσζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη εηζπξάηηεη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

ψζηε λα ζπλερίζεη ηε πξνζπάζεηα, απνθηψληαο κεγαιχηεξε ζέιεζε θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία. Αθφκα απνηειέζκαηα 
έδεημαλ φηη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ην παηδί κε ηπθινθψθσζε καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη κεηά απφ θαηξφ, αλαδεηά ην ίδην λα 
βξίζθεηαη κέζα ζε νκάδα θαη λα επηηειεί ξφινπο κε θνηλή θαηεχζπλζε θαη θνηλφ ζηφρν. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 
θαηαιήγνπλ ζην φηη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη γνλέσλ είλαη απαξαίηεηε. Ζ θνηλσληθνπνίεζε απνηειεί κηα αέλαε 
δηαδηθαζία πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηνπ ζρνιείνπ. Φπζηθά, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ (Οξθαλφο, 2004).  

πκπεξΪζκαηα 

Κάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ηπθινθψθσζε πξέπεη λα γλσξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα κία 
ηδηάδνπζα πεξίπησζε γηα ηελ νπνία νθείιεη λα αθηεξψζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί ηζρπξφο ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο: ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή. Σν κπζηηθφ ηεο εξγαζίαο κε ηα άηνκα κε ηπθινθψθσζε είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα ηα αληηιεθζνχλ. Ο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη 

ησλ ινηπψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη λα απνηειέζεη ηνλ ελδηάκεζν ηνπ ηπθινθσθνχ κε ηνλ θφζκν, αιιά θαη λα ηνπ 
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζηελ θνηλσληθή δσή κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θηλεηηθφηεηαο 
θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζεκειίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζην παηδί θαη 
ηνλ εθπαηδεπηηθφ, βήκα δχζθνιν αιιά νπζηαζηηθφ (Οξθαλφο, 2004).  

ηελ Διιάδα ήδε απφ ην 1953 έρεη δεκηνπξγεζεί θαη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ηκήκα εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα κε 
ηπθινθψθσζε ζηνλ Οίθν Σπθιψλ, ην ζεκεξηλφ Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (Κ.Δ.Α.Σ.), ζηελ πεξηνρή 
ηεο Καιιηζέαο. Αο κελ μερλάκε φηη φια ηα παηδηά έρνπλ ζηελ νπζία ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη είλαη απαξαίηεην λα ηνπο δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα ιακβάλνπλ ηελ επθαηξία λα εθπαηδεπηνχλ φρη κφλν ζε αξρηθφ 

επίπεδν αιιά θαη, εάλ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα, λα ζπλερίζνπλ αθφκε θαη ζε επίπεδν παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. Σα 
παξαδείγκαηα παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ πξάγκαηη θαηφξζσζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην φλεηξφ ηνπο θαη λα εηζαρζνχλ ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο είλαη πνιιά θαη ηνλίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 
ππνζηήξημεο πξνο ην κέξνο ηνπο (Οξθαλφο, 2004). 
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Γεκάηξηνο Γειιαπφξηαο, Μεραλνιφγνο-Παηδαγσγφο, Ms of Physics, Γηεπζπληήο 1νπ ΔΠΑΛ Πεηξαηά 

Άλλα ΑιεμαλδξΪηνπ, Παηδαγσγφο-Μαζεκαηηθφο, Ms Μαζεκαηηθψλ-Γξ. Μαζεκαηηθφο, Γηεπζχληξηα 15νπ Γεκ. 

ρνιείνπ Πεηξαηά 

Πεξέιεςε 

Ο JOHN DEWEY ΚΑΗ ΣΟ ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Ακεξηθή αλαπηχζζεηαηκηα έληνλε ≪θξηηηθή ζην παιαηφ ζρνιείν θαη 

κπαίλνπλ νη ζηφρνη γηα ηε Νέα Δθπαίδεπζε≫(Rohrs, 1990, ζ. 1). Σν Δξβαξηηαλφ ζρνιείν σο ρψξνο  απζηεξήο πεηζαξρίαο θαηηππηθήο 

κάζεζεο (Good, 1962) δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηα πξνζηάγκαηα ηεο αλαδπφκελεο δεκνθξαηηθήο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηηο 

απαηηήζεηο  ηεο βηνκεραληθήοθνηλσλίαο θαη ηελ πξφνδν ησλ επηζηεκψλ (Dewey, 1959α). ε απηφ ην ηζηνξηθφγίγλεζαη, ν J. Dewey, ≪ε 

παηξηθή κνξθή ηνπ θηλήκαηνο ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο≫ απέξξηςε ηελ παξαδνζηαθή ζεψξεζε γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαη 

δηαηχπσζε κηα ζεηξά λέσλ αξρψλ γηα έλα ζρνιείν αλνηρηφ ζηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία. (Rohrs,  ζ. 23).  

Ζ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ J. Dewey ελέπλεπζε ζεκαληηθά θαη ην Γεξκαλφ παηδαγσγφG. Kerschensteiner (Knoll, 1993, Rohrs, 1993).Ο J. 

Dewey μεθηλψληαο απφ κηα βαζχηαηε πίζηε ζην δεκνθξαηηθφ ηδεψδεο, πξνρσξάζε κηα δεκνθξαηηθή αληίιεςε θαη ζεψξεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζπλδένληαο ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο κε ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε ε κία λα πξνυπνζέηεη ηελ άιιε. Ζ 

δεκνθξαηία πξνυπνζέηεη ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία είλαη  ε 

δηάπιαζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε. Αιιά θαη ε εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη ηε δεκνθξαηία, κε ηελ έλλνηα φηη ην εθπαηδεπηηθφ ηδεψδεο πξέπεη 

λα είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλν κε ην δεκνθξαηηθφ ηδεψδεο (Dewey, 1916). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ν J.Dewey απνξξίπηεη ηo 

αξηζηνθξαηηθφ- πιαησληθφ εθπαηδεπηηθφ ηδεψδεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν κφλνλ νη ιίγνη θαη νη εθιεθηνί έρνπλ δηθαίσκα ζηε κάζεζε, θαη 

θαηαζέηεη ηελ αληίιεςε φηη φινη αλεμαηξέησο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ≪χςηζην ρξένο κηαο 

δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο είλαη λα παξέρεη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο πνιίηεο ηεο κηα γεληθή κφξθσζε θαζφια αληηπξνζσπεπηηθή ησλ 

ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ηδεσδψλ ηεο δεκνθξαηίαο≫ (Dewey, 2003, ζ. 315). 

 Έηζη, θαηαζέηεη πξσηφγλσξε, ηνπιάρηζην γηα ηελ επνρή ηνπ, αληίιεςε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη βαζηθέο αξρέο 

ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα: (Dewey, 1939 α, ζ. 855). 

· Ζ θνηλσληθή δσή απνηειεί ην θέληξν νξγάλσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο. 

· Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο. 

· Δπηζηεκνληθή-Γηεξεπλεηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο. 

· Παηδνθεληξηθφηεηα. 

· Απνθέληξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

· Δλεξγφο κάζεζε. 

Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζθέςε ησλ πξννδεπηηθψλ παηδαγσγψλ, νηβαζηθέο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ εληνπίδνληαη ζηνλ  

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήοδηαδηθαζίαο, ηελ απηελέξγεηα, ηελ έκθαζε ζην παηδί θαη ηε ζχλδεζε  ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηνλθνηλσληθνηθνλνκηθφ πεξίγπξν θαη κάιηζηα ζε εμειηθηηθή πνξεία, ζε ζπζρέηηζε κε ηηο αλάγθεο ησλ επξέσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ,  θαη, 

κε πξνκεησπίδα, ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο. ηηο κέξεο καο, γηα ηε κείσζε ησλ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ησλ λέσλ  ηνπο, νη ρψξεο 

αλαδεηνχλ βνήζεηα εθηφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο. Παξά ηελ χθεζε, νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Απζηξία, ε Γεξκαλία θαη νη Κάησ Υψξεο, 

δηαηεξνχλ ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ηελ αλεξγία ησλ λέσλ. Απηφ απνδίδεηαη ελ κέξεη ζηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο πνπ εθαξκφδνπλ, ή ζηα 

δπηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, ηα νπνία πξνζειθχνπλ, φπσο ήηαλ επφκελν, απμαλφκελν ελδηαθέξνλ. Απηφ ην πξφγξακκα  Μαζεηείαο, 

ηξέρεη απφ ην πεξαζκέλν έηνο θαη ζηε ρψξα καο. 

Abstract 

JOHN DEWEY AND THE NEW SCHOOL 

Since the late 19th century, both Europe and America have grown a strong "criticism in the old school and the goals for New Education 

come into play"(Rohrs, 1990, p. 1). The Herbarian view of the school as a place of strict discipline and formal learning (Good, 1962) could 
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not respond to the new-an emerging democratic social organization, the industrial a spirations society and the general progress of the 

sciences (Dewey, 1959a). In this history J. Dewey, "the paternal form of the movement of progressive education" (VanTill, 1963, p. 71), as 

characterized, rejected the traditional approach to learning and teaching and formulated a set of new principles for a school open to 

democratic society, "embarking on a new era in pedagogy" (Rohrs,p. 23). 

The pedagogical theory of J. Dewey also inspired the German pedagogue G. Kerschensteiner (Knoll, 1993, Rohrs, 1993).J. Dewey, starting 

from a deep faith in the democratic ideal, goes aheadin a democratic concept of education, linking the concept of democracy withthe concept 

of education so that one presupposes the other. The democracy requires the education, since the ultimate goal of the educational process in 

onedemocratic society is the formation of a democratic citizen. And education presupposes democracy, in the sense that the educational ideal 

must becompletely in harmony with the democratic ideals (Dewey, 1916). In this way, J.Dewey rejects the aristocratic-platonic educational 

ideal, according to whichonly the few and the chosen ones have the right to learning, and it gives the perception of that 

everyone can and should have access to knowledge (Dewey, op.). Forfor this reason, "the democratic state's duty is to give everyone 

its general citizenship is generally representative of the fundamental social demands and the ideals of democracy "(Dewey, 2003, p. 315). 

Harmonization of the educational process with the needs of society holds a prominent place in the pedagogical theory of J. Dewey. In this 

way, it deposits oneat least for his time, an idea of the organization of the analytical program, the basic principles of which can be 

summarized in the following: (Dewey,1939 a, p. 855): 

• Social life is the center of organizing the curriculum. 

• Interdisciplinary approach to matter. 

• Scientific-exploratory teaching method. 

• Child-centeredness. 

• Decentralization of the curriculum. 

• Active learning. 

Despite the individual differences in the thinking of progressive pedagogues,basic principles of the New School are identified in the 

democratization of educationprocess, self-action, emphasis on the child, and linking the school with the childsocio-economic context and in 

fact an evolutionary path in relation to the needs of the broad social strata, and, on a pre-eminent level, universal human values.Nowadays, in 

order to reduce their high youth unemployment rates, countries are looking for help outside of their territory. Despite the recession, some 

countries, such as Austria, Germany and the Netherlands, keep youth unemployment relatively low. This is partly attributed to their 

apprenticeship programs, or to the dual education systems, which attract, as was next, increasing interest. This Apprenticeship program has 

been running since last year in our country as well. 

ΜΑΘΖΣΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζνβαξέο 
ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Με πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 27,0%, ε Διιάδα 

παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε αλεξγίαο κεηαμχ ησλ 27 ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ.,2 ελψ ησλ λέσλ (15-24 εηψλ) 
εθηηλάζζεηαη ζην 55%,3 κε ηάζε ζπλερνχο αχμεζεο. Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν, αλνδηθή ηάζε ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ 
παξνπζηάδεηαη θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, κε «πξσηαζιήηξηεο» ηηο ρψξεο ηνπ λφηνπ, ηελ Ηηαιία 35,3%, ηελ Ηζπαλία 
53,2% θαη ηελ Πνξηνγαιία 37,7%. Δμαίξεζε ζην γθξίδν επξσπατθφ ηνπίν απνηεινχλ θάπνηεο ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ βνξξά, 
θπξίσο ε Απζηξία θαη ε Γεξκαλία, κε λεαληθή αλεξγία πνπ έρεη θζίλνπζα πνξεία θαη βξίζθεηαη θάησ απφ 10% (8,7%, 8,1% 
αληίζηνηρα). 

Ζ κεγάιε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ θαη ν θίλδπλνο πνπ δεκηνπξγεί ζην «λα ραζεί κηα γεληά», θηλεηνπνίεζε ηνπο 
επξσπαίνπο εηαίξνπο γηα ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο/απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ. Κεληξηθφ ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε απηή έρεη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε, κέζσ ηεο θαιχηεξεο ζχλδεζεο θαη αληαπφθξηζήο ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. ην πιαίζην απηφ ην κνληέιν ηνπ 
«δπτθνχ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο» (Dual Vocational Education and Training System) θαιείηαη λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ 
ξφιν, ζεσξψληαο ην σο ην πιένλ επηηπρεκέλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο. Πξνο επίξξσζε ηεο 
επηρεηξεκαηνινγίαο απηήο, νη επξσπαίνη εηαίξνη επηθαινχληαη ηα ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ ζε δχν ρψξεο φπνπ 
εθαξκφδεηαη θαη‘ εμνρήλ ην δπτθφ ζχζηεκα, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία. Ζ Διιάδα, ε νπνία έρεη θαη ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ λέσλ αλέξγσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν ππέγξαςε πξφζθαηα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην Γεξκαληθφ Τπνπξγείν 
Παηδείαο, ην «Μλεκφλην Καηαλφεζεο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Τπνπξγείσλ 

1 ΔΛΣΑΣ, 2013. 

2 EUROSTAT, 2013. 

3 EUROSTAT, 2.3.7.2-r1943-2013-06-14. 

4 Martin Schulz, 2013. 
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Γπτθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο: ε γεξκαληθά αθάγεζε γηα ηε ζχλδεζε 

εθπαέδεπζεο & αγνξΪο εξγαζέαο.  

πλεξγαζέα Τπνπξγεέσλ Παηδεέαο Γεξκαλέαο θαη ΔιιΪδαο», κε ζηφρν ηελ αλΪπηπμε ηνπ «δπτθνχ 

κνληΫινπ» επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο.  

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2012, ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο ζπλππέγξαςε ζην Βεξνιίλν, κε ηα νκφινγα Τπνπξγεία ηεο 
Ηζπαλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβαθίαο θαη ηεο Λεηνλίαο, Μλεκφλην κε ην Γεξκαληθφ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Έξεπλαο, κε ηίηιν: ―Vocational Education and Training in Europe-Perspectives for the Young 

Generation‖, ―Memorandum on Cooperation in Vocational Education and Training in Europe‖, κε αληηθείκελν ηε 
ζπγθξφηεζε ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Γηα ηελ αξρηθή θάζε ηεο ζπλεξγαζίαο, νη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζπκθψλεζαλ ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα ζπγθεθξηκέλα κέηξα 
:- πξαγκαηνπνίεζε 30.000 αληαιιαγψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε θαη «θάζεηο» θαηάξηηζεο 

- δεκηνπξγία 30 πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηε γεξκαληθή ζπκκεηνρή 

- ζχληαμε 6 πνιηηηθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ θεηκέλσλ 

- πξαγκαηνπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ, 10 ηαμηδηψλ κειέηεο, γηα λα επηηξέςνπλ ζηνπο εκπεη-ξνγλψκνλεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 
ηνκείο δξάζεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην κλεκφλην, γηα λα αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο επηηφπνπ 

- δεκηνπξγία  νκάδαο απφ γεξκαλνχο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζπκβνχινπο θαζψο θαη δεκηνπξγία  πιαηθφξκαο κάζεζεο γηα ην 
ζπληνληζκφ θαη ηε δηαδνρηθή αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Σν «DualVocationalEducationandTrainingSystem»,  ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη, είηε σο «δπτθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, είηε σο «δηηηή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε». Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
παξαπέκπεη ζηνλ ειιεληθφ θαη απφ ρξφληα θαζηεξσκέλν φξν ηεο «καζεηείαο>>. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηεο κεγάιεο 
εμεηδίθεπζή ηνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ φιν ην πξφγξακκα ηεο καζεηείαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο 
θαλνληζκνχο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εθπαηδεπφκελνη ιακβάλνπλ ηελ επηπιένλ εθπαίδεπζε ζε βηνηερληθά επηκειεηήξηα. 
ε γεληθέο γξακκέο, νη καζεηεπφκελνη ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο καζαίλνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο κε ηελ άκεζε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, εθείλνη πνπ καζεηεχνπλ ζε κεγάιε επηρείξεζε 
πινπνηνχλ ηε ζεσξεηηθή ηνπο θαηάξηηζε ζην θέληξν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηεο επηρείξεζεο. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία 
ρξφληα, δεκηνπξγνχληαη θνηλά θέληξα θαηάξηηζεο, ηφζν γηα ηηο κηθξέο φζν θαη γηα ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο.  

Ο εθπαηδεπφκελνο/ θαηαξηηδφκελνο ιακβάλεη κηζζφ απφ ηελ επηρείξεζε, ν νπνίνο απμάλεηαη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. Γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο ππνγξάθεηαη ζχκβαζε, κεηαμχ καζεηεπφκελνπ θαη εξγνδφηε, γηα ηηο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο 
ηνπο. Σα ζηειέρε πνπ νξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε σο αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηεπφκελσλ 
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ ησλ θαλνληζκψλ θαηάξηηζεο, ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη ηεο χιεο ησλ εμεηάζεσλ.  

Γνκά ηνπ Γεξκαληθνχ Γπτθνχ πζηάκαηνο 

Απφ ην 1950 ην ζχζηεκα απηφ απνηειεί θεληξηθφ άμνλα ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ κνληέινπ ζηε Γεξκαλία. Ηζηνξηθά 
έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ κεζαίσλα, φηαλ νη λένη εθπαηδεχνληαλ ζηα εκπνξηθά θαη ηερληθά επαγγέικαηα θαη ζηελ ηέρλε. Απφ 
ηνλ 18ν έσο ηνλ 19ναηψλα, παξά ηνλ απμαλφκελν ξπζκφ ηεο βηνκεραλνπνίεζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Γεξκαλίαο ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία) θαη ε κα-ζεηεία εμαθνινπζνχζε λα είλαη 
πεξηνξηζκέλε, κε εμαίξεζε ηα ηερληθά επαγγέικαηα, γηα ηα νπνία ππήξρε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Ζ 
εθαξκνγή ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε δχν αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, δειαδή, ε 
απνθέληξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηα γεξκαληθά 
θξαηίδηα (Länder), θαζψο θαη ε χπαξμε ελφο πινπξαιηζηηθνχ θπβεξλεηηθνχ θαη λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα αλαβαζκίζεη κεηά 
ην 2ν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα ην ζεζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ εδξαίσζε ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο έγηλε ην 1969, κε ηελ «Πξάμε γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» «Vocational Training 
Act of 1969» ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, κε ην νπνίν εηζήρζεθε ε ππνρξέσζε λα παξέρεηαη γηα θάζε πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη βαζηθή πξαθηηθή άζθεζε ε νπνία νδεγεί ζε ζρεηηθά επαγγέικαηα. Ζ «Πξάμε» πνπ αθνξά κφλν ην «δπτθφ 
ζχζηεκα» ην «in-firm training», δηέπεη έλα κεγάιν αξηζκφ πξνγξακκάησλ κα-ζεηείαο γηα επαγγέικαηα ζηε βηνκεραλία, ην 
εκπφξην, ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, ζηελ πγεία, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, θαιχπηνληαο ζπλνιηθά ζήκεξα, 340-344 
δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο/πξφηππα (training occupations), γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην ζχζηεκα απηφ κνλαδηθφ 
ζηελ Δπξψπε. 

Spöttl G.,& Windelband L., (2013). Tremblay D.-G.,& le Bot, I., (2003). ΔΗΔΑΓ, Φεβξνπάξηνο 2014 10 / 74 ζειίδεο 

Απφ ηελ Δπηρεέξεζε ζην ρνιεέν θαη η΄ αλΪπαιηλ 

Βαζηθή αξρή ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε ελαιιαγή κεηαμχ ζρνιείνπ θαη επηρεηξήζεσλ νη 
νπνίεο θαη πξνζθέξνπλ ηηο ζέζεηο καζεηείαο. Οη επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην ζχζηεκα εζεινληηθά. ηαλ φκσο 
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ζπκκεηέρνπλ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Σν δπτθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηνπνζέηεζε ζε ζέζε εξγαζίαο θαη κεξηθή ζεσξεηηθή παξαθνινχζεζε ζε επαγγεικαηηθφ 
ζρνιείν. Ζ εθπαίδεπζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη δηάξθεηα 2-3 ρξφληα θαη είλαη αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο, ην νπνίν 
απνλέκεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαηφπηλ εμεηάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηνπ 
θξαηηδίνπ θαη ξπζκίδνληαη απφ ην λφκν (Vocational Training Act). Πξφζβαζε, ζε απηήλ ηελ εθπαίδεπζε έρνπλ φζνη 
νινθιήξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ. 

Σν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κία κε δχν κέξεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο δεκφζηεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, 
φπνπ δηδάζθνληαη γεληθά καζήκαηα (γιψζζα, νηθνλνκηθά, καζεκαηηθά θ.ιπ.), έηζη ψζηε νη καζεηεπφκελνη λα απνθηνχλ 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ θαη ηξεηο-ηέζζεξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα πξαθηηθή ζηελ επηρείξεζε. 
Χζηφζν, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ νη καζεηεπφκελνη λα πεξλνχλ νιφθιεξεο εβδνκάδεο ή κήλεο ζην 
ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα κα-ζεηεχνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δηαθνπέο 
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Αλ θαη ε θαηάξηηζε-καζεηεία ζηελ επηρείξεζε ξπζκίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν, ην πξφγξακκα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ 
ξπζκίδεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηα θξαηίδηα (Länder) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηνπ 
δπτθνχ ζπζηήκαηνο δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά παξέρεη ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο 
πνπ απαηηνχληαη ζε έλα επάγγεικα. 

 Ζ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε, είλαη ππεχζπλε γηα ην πεξηερφκελν ηεο θαηάξηηζεο γηα ηα επαγγέικαηα πνπ έρεη αλαγλσξίζεη, 

κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεη ζε εζληθφ επίπεδν. ηελ αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζηα θξαηίδηα. 

 CEDEFOP, 10thedition, (11/2012). 

Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηεο κεγάιεο εμεηδίθεπζή ηνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ φιν ην πξφγξακκα ηεο καζεηείαο 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εθπαηδεπφκελνη ιακβάλνπλ ηελ επηπιένλ 
εθπαίδεπζε ζε βηνηερληθά επηκειεηήξηα. ε γεληθέο γξακκέο, νη καζεηεπφκελνη ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
καζαίλνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο κε ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, 
εθείλνη πνπ καζεηεχνπλ ζε κεγάιε επηρείξεζε πινπνηνχλ ηε ζεσξεηηθή ηνπο θαηάξηηζε ζην θέληξν επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο ηεο επηρείξεζεο. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεκηνπξγνχληαη θνηλά θέληξα θαηάξηηζεο, ηφζν γηα ηηο κηθξέο 

φζν θαη γηα ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. 

Ο εθπαηδεπφκελνο/ θαηαξηηδφκελνο ιακβάλεη κηζζφ απφ ηελ επηρείξεζε, ν νπνίνο απμάλεηαη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. Γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο ππνγξάθεηαη ζχκβαζε, κεηαμχ καζεηεπφκελνπ θαη εξγνδφηε, γηα ηηο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο 
ηνπο. Σα ζηειέρε πνπ νξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε σο αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηεπφκελσλ 
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ ησλ θαλνληζκψλ θαηάξηηζεο, ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη ηεο χιεο ησλ εμεηάζεσλ. 

ΣΟ ΓΤΨΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ:ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΣΔΥΝΗΔ ΚΑΗ ΣΗ ΤΝΣΡΟΦΗΔ 

ΣΟ ΝΟΜΟ 4186/2013 

Ζ επηθξαηνχζα εληχπσζε, θπξίσο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, είλαη φηη ην δπτθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο είλαη θάηη λέν γηα ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Καη φκσο έρεη καθξά 
παξάδνζε πνπ μεθηλάεη σο ζεζκφο «καζεηείαο», απφ ηνλ 16ν αηψλα! Παηδηά θαη λένη, ζπλήζσο απφ θησρέο νηθνγέλεηεο, 
καζεηεχνπλ ζε «ζπληερλίεο» ή «ζπληξνθίεο», γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ επίδειν ηίηιν ηνπ «κάζηνξα» θαη λα έρνπλ ζηε 
ζπλέρεηα ην δηθαίσκα λα αλνίμνπλ, κφλνη ή ζπλεηαηξηζηηθά, ην δηθφ ηνπο εξγαζηήξη.Σν ζχζηεκα ηεο καζεηείαο ήηαλ 
εμαηξεηηθά νξγαλσκέλν ζην πιαίζην ηεο ζπληερλίαο θαη κάιηζηα ν καζεηεπφκελνο ππέγξαθε ζχκβαζε κε ηνλ ππεχζπλν 
«κάζηνξα» ζηελ νπνία θαζνξηδφηαλ ε δηάξθεηα, ε ακνηβή, ην είδνο εξγαζίαο θαη ηπρφλ δηαηξνθή θαη ελδπκαζία ηνπ λένπ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο καζεηείαο, ε νπνία ήηαλ ζπλήζσο ηξία (3) ρξφληα. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο καζεηείαο θαη ηελ 
απνλνκή ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ πξνβιέπνληαλ κάιηζηα θαη ε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ. 

Ο Νφκνο 4186/13 (ΦΔΚ 193) θαη ε εηζαγσγή ηεο κεηα-δεπηεξνβάζκηαο καζεηείαο 

Ζ πιένλ νπζηαζηηθή αιιαγή πνπ ζεκεηψζεθε ζηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε επήιζε κε ην Νφκν 4186/13 
(ΦΔΚ 193) κε ηίηιν «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,36 θεθάιαην Β‘. Με απηφ ην 
Νφκν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 7, «Γηάξζξσζε πνπδψλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη Σάμεηο Μαζεηείαο» 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη πιένλ κφλν απφ ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα(ΔΠΑ.Λ), θαηαξγνχληαη δειαδή νη 
Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ), ελψ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα «Μαζεηείαο» ζε κεηαδεπηεξνβάζκην επίπεδν. 

Έηζη δηακνξθψλνληαη δχν βαζηθνί θχθινη ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο ηππηθήο εθπαίδεπζεο: α.o «Γεπηεξνβάζκηνο Κχθινο 
πνπδψλ» θαη β. ν «Μεηα-δεπηεξνβάζκηνο θχθινο ζπνπδψλ» ή «Σάμε Μαζεηείαο». 

ρνιεηνθεληξηθά επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε 

χκθσλα κε ην λέν λφκν νη ζθνπνί ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, είλαη αθελφο, ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ σο πνιίηε ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη αθεηέξνπ ε παξνρή ζχγρξνλσλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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Σα ΔΠΑ.Λ, εκεξήζηα θαη λπθηεξηλά, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, παξέ-ρνπλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

ζηε ζρνιηθή κνλά-δα. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Α‘ ηάμε πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη εηζαγσγηθά αλά νκάδα 
πξνζαλαηνιηζκνχ, ελψ ζηε Β‘ θαη ζηε Γ‘ ηάμε νη ψξεο καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο κεηψλνληαη ζε φθεινο ησλ σξψλ γηα ηηο 
ηερληθέο εηδηθφηεηεο, φπνπ ην 50% είλαη εξγαζηεξηαθφ (εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο). Ζ εηζαγσγή ζηελ Α‘ ηάμε θαη ε 
πξναγσγή απφ ηε κηα ηάμε ζηελ άιιε αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ 
ζπνπδψλ. 

 Νφκνο 4186/2013, (ΦΔΚ 193). Νφκνο 4386/16, άξζξν 66, Νφκνο 4452/17, άξζξα 7, 12, 32. 

 Σε ζρνιηθή ρξνληά 2009-2010, ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ΔΠΑ.Λ. ήηαλ 83% θαη ζε ΔΠΑ 17%, ζην 
Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ», (2011). ΔΗΔΑΓ, Φεβξνπάξηνο 2014 21 / 74 ζειίδεο 

Ο λφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, ηα νπνία ηδξχνληαη κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο. Χζηφζν, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη Δξγαζίαο δχλαηαη λα ηδξχζεη ηέηνηνπ 
ηχπνπ ζρνιεία θαη ν ΟΑΔΓ. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ θαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη σο πξνο ηα ηκήκαηα θαη ηηο εηδηθφηεηεο, θαζψο θαη ηα 
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ΔΠΑ.Λ ν λένο λφκνο αλαθέξεη φηη ιακβάλνληαη ππφςε, αθελφο νη εζληθέο θαη 
πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο, αθεηέξνπ νη θαηεπζχλζεηο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (European Credit System for Vocational and Education and Train-ing – ECVET) θαη ηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα πνπ πηζηνπνηνχ-ληαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.). Δπίζεο νη θνηλσληθνί εηαίξνη αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν κε ηε 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηα απαηηνχκελα ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα ΔΠΑ.Λ. Έλα 
κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νη καζεηέο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑ.Λ) είλαη φηη εθηφο απφ ην απνιπηήξην 
ιπθείνπ απνθηνχλ θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηελ εηδηθφηεηα ηελ νπνία εμεηδηθεχηεθαλ. Οη απφθνηηνη ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ έρνπλ, επίζεο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Ο λφκνο πξνβιέπεη φηη ε 
εηζαγσγή ζηα ΣΔΗ θαη ζηα ΑΔΗ, πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Χο πξνο ηε δηάξζξσζε 
ζπνπδψλ, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θχ-θισλ, ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ.  

ΜεηαδεπηεξνβΪζκηα ΣΪμε Μαζεηεέαο 

Ζ θαηλνηνκία, ηνπ Νφκνπ 4186/2013, είλαη ε δεκηνπξγία κεηα-δεπηεξνβάζκηαο, κνλνεηνχο θνίηεζεο, «ηάμεο καζεηείαο», 
ζχκθσλα κε ην δπτθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Ο λφκνο απηφο ζπκπιεξψζεθε θαη εθζπγρξνλίζηεθε κε ηνπο 
λφκνπο: Νφκνο 4386/16, άξζξν 66, Νφκνο 4452/17, άξζξα 7, 12, 32.  Ζ εγγξαθή ζηελ ηάμε καζεηείαο κε εθπαίδεπζε ζην 
ρψξν εξγαζίαο, είλαη πξναηξεηηθή θαη δηθαίσκα εγγξαθήο έρνπλ νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ 

ζπνπδψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. Σν δπτθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο (καζεηείαο) πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζην ρψξν 
εξγαζίαο, κάζεκα εηδηθφηεηαο θαη πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Δπίζεο, 
δηθαίσκα εγγξαθήο έρνπλ θαη νη απφθνηηνη ησλ αληίζηνηρσλ δνκψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, δειαδή ΣΔΔΒ‘ Βαζκίδαο θαη 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ). 

ΔΗΔΑΓ, Φεβξνπάξηνο 2014 23 / 74 ζειίδεο 

Σν πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ «Σάμε Μαζεηείαο» έρεη δηάξθεηα δέθα (10) κήλεο θαη είλαη ρσξηζκέλν ζηε 
«ζεσξεηηθή» εθπαίδεπζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ κελ πξψηε είλαη 7 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη ιακβάλεη 
ρψξα ζηα ζρνιεία ησλ ΔΠΑΛ ή ηνπ ΟΑΔΓ, ε δε δεχηεξε 28 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξγαζηαθφ ρψξν. 

Γηα ηε καζεηεία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε ηνπ ΟΑΔΓ κε ηνλ εξγνδφηε θαη 

παξέρνληαη επηπιένλ θίλεηξα ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο ηνπ καζεηεπφκελνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο καζεηείαο. 

Δθφζνλ ν καζεηεπφκελνο επηζπκεί ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απέθηεζε θαηά ηε καζεηεία, ζα πξέπεη λα 
ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξνθεξχζζεη ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη δηαηχπσζε γλψκεο 
απφ ηα Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα ή θαη ηηο Δπηζηεκνληθέο Δλψζεηο. Σν Πηπρίν Δηδηθφηεηαο πνπ ιακβάλνπλ ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε είλαη επηπέδνπ 5. ηηο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη απφθνηηνη ησλ Δζπεξηλψλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Λπθείσλ, νη νπνίνη θνηηνχλ 4 ρξφληα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 
600 εκεξνκίζζηα ζηελ εηδηθφηεηα απνθνίηεζεο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο, κεηαδεπηεξνβάζκηνπ επηπέδνπ μεθίλεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ρξνληά 2013-2014, 

ελψ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή πιαηθφξκα www.mathiteia4u.gov.gr. ηελ πχιε απηή 
νη ελδηαθεξφκελνη πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο ζέζεηο «καζεηείαο» ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, δηάξθεηαο έμη κελψλ, κε αζθάιηζε 
θαη «κηζζφ», σο ππνηξνθία, 300 επξψ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ ηνπ ΔΠΑ, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηά Βίνπ Μάζεζε» 
(www.edulll.gr). ηελ πξψηε εθαξκνγή φκσο, κφλν γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα Τγείαο! 
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ΔΚ θαη ΗΔΚ: ε άηππε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ξπζκίδεηαη κε ην Νφκν 4186/2013, ζην Κεθ. Γ‘, «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θνξέσλ κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο» θαη ζρεηίδεηαη (έκκεζα) , είλαη ε κε ηππηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. ηνπο θνξείο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ν 
λφκνο εληάζζεη ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο θνξέσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο: 

http://www.edulll.gr/
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- ηε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.), 

- ην Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.), 

- ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

- ην Κνιιέγην. 

Κάζε κία θαηεγνξία θνξέσλ απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθή ειηθηαθή νκάδα θαη ζε δηαθνξεηηθψλ πξνζφλησλ άηνκα. Ζ .Δ.Κ., 
έρεη σο νκάδα ζηφρν ηνπο απφθνηηνπο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη παξέρεη αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ην Η.Δ.Κ 
πνπ παξέρεη επίζεο αξρηθή θαηάξηηζε, απεπζχλεηαη ζηνπο απνθνίηνπο Γ.Δ.Λ., ΔΠΑ.Λ αιιά θαη .Δ.Κ., ην Κέληξν ΓΒΜ 
παξέρεη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε ελήιηθεο θαη ηέινο 
ην Κνιιέγην παξέρεη κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζε πηπρηνχρνπο Γ.Δ.Λ. θαη ΔΠΑ.Λ. 

Οη παξαπάλσ θνξείο κπνξεί λα είλαη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί, αιιά σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ 
επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηεο, σο 
πξνο ηηο «εηζξνέο» απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη σο πξνο ηηο «εθξνέο» απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Καη 
γηα απηνχο ηνπο θνξείο αλαθέξεηαη ε ελαξκφληζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ECVET θαη ηα 
επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 
εηδηθνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζηηο .Δ.Κ. θαη Η.Δ.Κ. 

Δπίζεο, ν λένο λφκνο πξνβιέπεη φηη νη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
(Η.Η.Δ.Κ.), ιακβάλνπλ απηφκαηα άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.)». 

 Άξζξν 23, παξ.8, Νφκνο ππ‘ αξηζ. 4186/13, ζει. 3126. 
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Οη ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο έρνπλ δηάξθεηα ηξία ρξφληα, ελψ ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο δχν 
ρξφληα. 

Καη εδψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο πεηξακαηηθψλ .Δ.Κ. θαη Η.Δ.Κ, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ δεκφζηνπ. ην πιαίζην 
απηφ ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) αλαθνίλσζε ηε ιεηηνπξγία, απφ ην 2013, Πεηξακαηηθήο 
ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ Αζήλα. Σν πξψην πξφγξακκα ηεο ρνιήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 
Διιελνγεξκαληθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο 
εθπαίδεπζεο (καζεηεία). Ζ πξφζθιεζε απεπ-ζχλεηαη ζε λένπο/ λέεο, 18-20 εηψλ, νη νπνίνη γλσξίδνπλ θαιά κηα μέλε γιψζζα 

(Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά) θαη είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ γπκλαζίνπ. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηξία 
ρξφληα, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζχκπξαμε κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη‘ έηνο, εθπαίδεπζε ζηε 
ζρνιηθή κνλάδα 4 κήλεο θαη 8 κήλεο καζεηεία. Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα θαη ζπγθεθξηκέλα Σερλίηεο 
Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο (Ξελνδνρνυπάιιεινο) θαη Σερλίηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο. Σν 
πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη φηη ην δηαρεηξίδεηαη ν ΟΑΔΓ, ν νπνίνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηνπο 
δεζκνχο ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη καζεηεία θαη αγνξά εξγαζίαο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ 

Απφ ηε ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε «ζεζκηθή δηαδξνκή» ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ζηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ 
κε ηνλ Νφκν 4186/13, ηφζν ζηελ ηππηθή φζν θαη ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

• ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε «επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε» θαη ε «καζεηεία», έρνπλ ηζηνξία, ηνπιάρηζηνλ κηζνχ 
αηψλα, ελψ ήηαλ θαη ν παξαδνζηαθφο, απζηεξφο ελίνηε, ηξφπνο κάζεζεο ηερληθψλ επαγγεικάησλ απφ ην 16ν αηψλα ήδε 

• έσο πξφζθαηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνηηκψκελσλ/ πξνζθεξφκελσλ εηδηθνηήησλ ζηα ΣΔΔ, αθνξνχζαλ επαγγέικαηα 

πγείαο θαη εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ 

 Βιέπε http://www.alfavita.gr 

 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γειηίν Σχπνπ, 17/07/2013. 
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• ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ ηππηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (ΔΠΑ.Λ) επηθεληξψλεηαη, πιένλ, ζε ηερληθέο θαη 
νηθνλνκηθέο εηδηθφηεηεο, ελψ ζηε κε ηππηθή .Δ.Κ ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη έλα επξχηεξν πεδίν εηδηθνηήησλ 

• ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην ζεκεξηλφ ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξέρεηαη κφλν απφ ηα ΔΠΑ.Λ θαη κφλν ζηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο 

• ε καζεηεία θαηά ην «δπτθφ» ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζηελ ηππηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κφλν ζε κεηαιπθεηαθφ επίπεδν 
(βέβαηα ζήκεξα δελ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ νη ΔΠΑ, έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ πνπ είραλ 
εληαρζεί ζην ζχζηεκα πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4186/2013) 

• ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ην ζχζηεκα καζεηείαο εθαξκφδεηαη απφ ηηο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ) θαη 
απεπζχλεηαη ζε απνθνίηνπο ηνπιάρηζηνλ γπκλαζίνπ 

• νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη νη ηνπηθέο αξκφδηεο αξρέο αλαιακβάλνπλ, κε ην λέν λφκν, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 
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ησλ εηδηθνηήησλ θαη ηκεκάησλ πνπ ζα ζπζηήλνληαη ηφζν ζηα ΔΠΑ.Λ φζν θαη ζηηο .Δ.Κ. 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Μαζεηείαο, γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ΔΠΑΛ, επηζθξαγίδεηαη κε ην λφκν 4452/2017. 

 ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΓΤΨΚΟ ΤΣΖΜΑ:ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Μία δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη αβίαζηα απφ ηε ζχληνκε αλαζθφπεζε ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο  καζεηείαο ζηελ 
Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία, είλαη φηη, γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ζεσξείηαη, απφ ηελ πνιηηεία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλάκεηο θαη 
ζηηο δχν ρψξεο σο απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αλαγθψλ αγνξάο εξγαζίαο. 

Χζηφζν, ελψ ζηε Γεξκαλία ζεζκνζεηήζεθε, απφ πνιχ λσξίο, ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη απέθηεζε ηδηαίηεξα θαιή θήκε σο 
απνηειεζκαηηθή δηαδξνκή απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία, ζηελ Διιάδα, παξέκεηλε έσο ζήκεξα, πεξηνξηζκέλεο απνδνρήο 
ηφζν απφ ηνπο λένπο φζν θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ απηφ ην πεξηβάιινλ είλαη πνιινί θαη ζχλζεηνη θαη εθηείλνληαη απφ ην κέγεζνο ηεο ρψξαο 
θαη ηε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, σο θαη απφ ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο καζεηεπνκέλσλ απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο, φπσο θαη, αλ ππάξρνπλ ζπλαθείο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο καζεηείαο. 
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«ΓΔΦΤΡΔ» Δξγαζηάξηα γηα ηελ ςπρνθνηλσληθά ππνζηάξημε παηδηψλ θαη εθάβσλ 

πξνζθχγσλ 8-16 εηψλ – Δθαξκνγά ζε μελψλα αζπλφδεπησλ πξνζθχγσλ 

―BRIDGES‖ - Psychosocial Support Workshops for Children and Adolescent Refugees 

8-16 years old - Αpplication to a hostel of unaccompanied refugees 

ππξνπνχινπ Διεπζεξέα, Κνηλσληθή & Κιηληθή Φπρνιφγνο, 

Ενπληνπξέδνπ Βαζηιηθά, Φπρνιφγνο, 

ΛαγνπκΪθε ΑζελΪ, Κνηλσληθή & Κιηληθή Φπρνιφγνο, 

ΜαθξνγηΪλλε Υξηζηέλα,Κνηλσληθή & Κιηληθή Φπρνιφγνο ησλ Δμαξηήζεσλ, 

Μαξφγινπ Φσηεηλά,Κνηλσληθή & Κιηληθή Φπρνιφγνο Κέληξν Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο «Γίθηπν Άιθα», riaspyr@gmail.com 

Spyropoulou Eleftheria,Social & Clinical Psychologist, 

Zoundouridou Vassiliki,Psychologist, 

Lagoumaki Athina,Social & Clinical Psychologist, 

Makrogianni Christina,Social & Clinical Psychologist of Addiction, 

Maroglou Fotini, Social & Clinical Psychologist, Center for Addiction Prevention and Promotion of 

Psychosocial Health in Western Thessaloniki ―Diktio Alpha‖, riaspyr@gmail.com 

Abstract 

―BRIDGES‖ - Psychosocial Support Workshops for Children and Adolescent Refugees 8-16 years old, were created in the context of the 

participation of the Center for Addiction Prevention ―Diktio Alpha‖ as a partner, in the European programme Erasmus Plus KA2 with the 

distinctive title ―XENIOSZEUS‖, coordinated by the Regional Directorate of Education of Central Macedonia. The workshops are suggested 

as a useful tool for teachers, working with children and young refugees within the frame of formal and informal education, offering activities 

that help children to adapt to new conditions and creating a positive school climate. The workshops are intended to support children and 

adolescent refugees in their transition to new conditions, respecting their personal history and origin and to enhance the sense of security and 

personal control, so that they can go on with their lives, investing in new relationships and perspectives. The 15 workshops are organized 

according to the principles of experiential learning and utilise Group as a tool. Instructions of key activities are also translated into Arabic. 

The evaluation of the implementation of five workshops of the material, at a hostel for unaccompanied refugee boys, between October - 

November 2017, is presented. It was found that young people need to talk about their experiences, about the values they have inherited and 

express their feelings. The issue of the language of communication emerged as the dominant difficulty.BRIDGES are available to teachers at 

the links http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/produced-material-gr/educational-material-gr andhttp://www.diktioalpha.gr 

Key words: BRIDGES, workshops, refugees, support, education 

Πεξέιεςε 

Οη «ΓΔΦΤΡΔ» - Δξγαζηήξηα γηα ηελ Φπρνθνηλσληθή Τπνζηήξημε Παηδηψλ θαη Δθήβσλ Πξνζθχγσλ 8 – 16 εηψλ, δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην 

Κέληξν Πξφιεςεο  Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο «Γίθηπν Άιθα», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ErasmusPlus, KA2 ―XENIOSZEUS‖, κε 

ζπληνληζηή ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σα εξγαζηήξηα πξνηείλνληαη σο ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά θαη λεαξνχο πξφζθπγεο, ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο ή άηππεο εθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

θνπφο ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο έθεβνπο πξφζθπγεο ζηε κεηάβαζή ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, 

θαιιηεξγψληαο, κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθή ηζηνξία θαη πξνέιεπζή ηνπο, ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο, πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη πίζηεο ζηνλ 

εαπηφ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο, επελδχνληαο ζε λέεο ζρέζεηο θαη πξννπηηθέο. Σα 15 απηφλνκα εξγαζηήξηα, είλαη 
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ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο θχξην εξγαιείν ηελ Οκάδα. Οη νδεγίεο γηα ηηο θεληξηθέο 

αζθήζεηο είλαη κεηαθξαζκέλεο θαη ζηελ αξαβηθή γιψζζα. Παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε εθαξκνγήο πέληε εξγαζηεξίσλ ηνπ πιηθνχ, ζε 

μελψλα αζπλφδεπησλ αγνξηψλ πξνζθχγσλ, ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο 2017. Γηαπηζηψλεηαη φηη νη λένη έρνπλ αλάγθε λα κηιήζνπλ 

γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο, γηα ηηο αμίεο πνπ έρνπλ θιεξνλνκήζεη θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Χο θπξίαξρε δπζθνιία αλαδείρζεθε 

ην ζέκα ηεο γιψζζαο επηθνηλσλίαο.Οη ΓΔΦΤΡΔ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνπο ζπλδέζκνπο 

http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/produced-material-gr/educational-material-grθαη http://www.diktioalpha.gr 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:ΓΔΦΤΡΔ, εξγαζηήξηα, πξφζθπγεο, ππνζηήξημε, εθπαίδεπζε 

1. Δηζαγσγά 

Ζ εκπεηξία ηνπ πξφζθπγα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηιακβάλεη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη δηαδξνκέο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 
ηξαπκαηηθή. Ζ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ησλ πξνζθχγσλ εκπεξηέρεη ηε δηάιπζε ηνπ πξνυπάξρνληνο θνηλσληθνχ ηνπο ηζηνχ, ηελ 
απψιεηα ζπηηηνχ, γεηηνληάο, θίισλ, ζπγγελψλ θαη παηξίδαο. Σα παηδηά θαη νη γνλείο ηνπο βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία 
αιιαγήο, ζε κηα αζηαζή, κεηαβαηηθή θαη αβέβαηε θαηάζηαζε δσήο, πξνέξρνληαη απφ κηα θαηάξξεπζε ηεο πξφηεξεο βάζεο 
θαη δηαβηνχλ ζε αλακνλή δεκηνπξγίαο κηαο λέαο κειινληηθήο βάζεο (Francessetti, 2007). Ζ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο 
ππνδαπιίδεηαη απφ ηηο δπζθνιίεο κε ηε γιψζζα θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο λέαο πνιηηηζκηθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ νπνία πξέπεη λα εληαρζνχλ άκεζα θαη λα επηβηψζνπλ. Ζ ζπγθέληξσζε πνπ απαηηεί θάζε 
εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ηππηθήο ή άηππεο εθπαίδεπζεο, δελ είλαη εχθνιε γηα ηα παηδηά, ηα νπνία ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη 

ρξφλν γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ή λα αλαθαιέζνπλ παιαηφηεξεο δεμηφηεηεο (αλ ππάξρνπλ) 
γηα ηε δηαρείξηζε πιηθψλ, ηε κάζεζε, ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο.  

Οη ΓΔΦΤΡΔ έξρνληαη λα ζπλνδεχζνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο έθεβνπο ζ‘ απηή ηελ πξνζαξκνγή. Σα 15 απηφλνκα εξγαζηήξηα 
είλαη ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο θχξηα εξγαιεία ηελ Οκάδα θαη ηελ 
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. θνπφο είλαη λα θαιιηεξγεζεί θαη λα ελδπλακσζεί ζηα παηδηά ην αίζζεκα ηεο 
αζθάιεηαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο πξνζσπηθήο αμίαο.  

Οη ΓΔΦΤΡΔ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα εθαξκνγή ζε ρψξνπο θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη γηα ηηο ΓΤΔΠ, αιιά κπνξνχλ λα 
αμηνπνηεζνχλ, κε πξνζαξκνγέο, θαη γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζην εκεξήζην ζρνιείν. 

Παξνπζηάδνληαη ηα εξγαζηήξηα αλαιπηηθά, ν ηξφπνο νξγάλσζήο ηνπο, ε κεζνδνινγία ηνπο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο 
πέληε εξγαζηεξίσλ ηνπ πιηθνχ, ζε μελψλα αζπλφδεπησλ αγνξηψλ πξνζθχγσλ, ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο 2017.  

2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ  ΠΛΑΗΗΟ 

ηαλ νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο άλζξσπνο είλαη ηδηαίηεξα αληίμνεο, νη ζπλζήθεο θαη νη απαηηήζεηο πέξα απφ ηα 

ζπλεζηζκέλα φξηα πηεζηηθέο, ηφηε ην θνξηίν ηεο πξφθιεζεο κπνξεί λα μεπεξλά ηηο αλζξψπηλεο αληνρέο. Σν ηξαχκα επεξεάδεη 
ζην ζχλνιφ ηνπ ηνλ άλζξσπν: επηδξά ζην ζψκα, ζην ζπλαίζζεκα, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζθέςε, ηελ θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή 
ηνπ ππφζηαζε. Καλείο κπνξεί λα πελζεί γηα πξαγκαηηθέο θαη ζπκβνιηθέο απψιεηεο, λα ληψζεη ζιίςε, ληξνπή, ελνρή θαη ζπκφ 
καδί κε ζπλαηζζήκαηα απνηπρίαο, λα θάλεη κεξπθαζηηθέο ζθέςεηο ηνπ ηχπνπ «ηη ζα γηλφηαλ αλ…» θαη άιιεο 
απηνθαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο (Vidakovic, 2013). ε απηή ηελ θαηάζηαζε, ρξεηάδεηαη θαλείο λα ζηεξηρηεί φζν πνηέ πξηλ ζηηο 
δπλάκεηο ηνπ, ζηα εζσηεξηθά ηνπ απνζέκαηα θαη ζηηο δηαζέζηκεο εμσηεξηθέο πεγέο ππνζηήξημεο. Υξεηάδεηαη λα αλήθεη ζε 
θνηλσληθά δίθηπα, λα έρεη ξίδεο απφ ηηο νπνίεο λα αληιεί ζξέςε θαη αζθάιεηα ζε έλα βαζηθφ, ζεκειηψδεο επίπεδν 
(Francesetti, 2007). ε απηφ ην πλεχκα ηεο ππνζηήξημεο θηλνχληαη πνιιά κνληέια παξέκβαζεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ηξαχκαηνο. ε έλα πξψην ζηάδην πξνηείλεηαη θπξίσο ε απνθαηάζηαζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη 
κηαο αίζζεζεο ειέγρνπ (Butollo et al., 2002), ελψ ηα άηνκα θαινχληαη λα «μεράζνπλ» φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα ην 
κάζεκα ηεο αδπλακίαο πνπ ην ίδην ην ηξαχκα ηνπο δίδαμε (Herman, 1992).  

ηηο ΓΔΦΤΡΔ, ηα παηδηά αληηκεησπίδνληαη σο ηθαλά άηνκα, κε πνιιά ραξίζκαηα θαη δπλάκεηο, πνπ κπνξνχλ λα 
δηαρεηξηζηνχλ ηε δσή ηνπο, λα πξνρσξήζνπλ θαη λα πξννδεχζνπλ.  

Πην αλαιπηηθά, ηα εξγαζηήξηα εζηηάδνπλ αθελφο ζηελ ππνζηήξημε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ εαπηφ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηηο 
πιεπξέο ηνπ πνπ δελ έρνπλ πιεγεί απφ ην ηξαχκα. Σν άηνκν πνπ βηψλεη κηα αληημνφηεηα, ζπρλά δελ ζηέθεηαη παζεηηθά 
απέλαληί ηεο, αιιά πξνζπαζεί ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά ή πλεπκαηηθά λα αληηδξάζεη. Βαξχηεηα δίλεηαη ηφζν ζην ηξαχκα 

φζν θαη ζην πξφζσπν πέξα απφ ην ηξαχκα, πνπ ελεξγεηηθά παιεχεη κε ηηο επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπ θαη επηδηψθεη λα 
απνθαηαζηήζεη ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα έρεη θάπνηα κνξθή ειέγρνπ ζηε δσή ηνπ 
(White, 2000). ηφρνο ησλ εξγαζηεξίσλ, επίζεο, είλαη λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ,  δίλνληαο ζ‘ 
απηά ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ δίθηπα αλαθνξάο, θνηλσληθά δίθηπα, ζηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ελφο απαξαίηεηνπ 
γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή θνηλσληθνχ ηζηνχ. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε ζεψξεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαλείο δελ παξαδίδεη 
ηελ επζχλε θαη ηηο επηινγέο ηνπ ζηνπο άιινπο, αιιά, ζαλ δξψλ πξφζσπν θαη ελήκεξνο πνιίηεο, είλαη ν ίδηνο ηνπ 
αξρηηέθηνλαο ηεο δσήο ηνπ θαη ζπλεηδεηφο δεκηνπξγφο ηεο θνηλσληθήο ηνπ δσήο (Lichtenberg, 1990). Μέξνο ηεο 
ππνζηήξημεο είλαη θαη ε αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ην κέιινλ. Ζ πξνζδνθία ελφο κέιινληνο πνπ κπνξεί λα θέξεη ηελ 

εθπιήξσζε θάπνησλ απφ ηνπο ζηφρνπο καο, είλαη πην παξεγνξεηηθή απφ ηελ αληίιεςε ηνπ κέιινληνο σο απεηιεηηθνχ θαη 
ζθνηεηλνχ (Francesetti, 2007). Tα φλεηξα, νη αμίεο, νη ζρέζεηο θαη νη ζηφρνη πνπ ην άηνκν ζπλερίδεη λα δηαηεξεί θαη 
εμαθνινπζνχλ λα δίλνπλ λφεκα ζηε δσή ηνπ, θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ειπίδαο γηα κηα δσή κε 
αμηνπξέπεηα (White, 2005).  
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3. Παξνπζέαζε ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ  

Οη ΓΔΦΤΡΔ απεπζχλνληαη ζε παηδηά θαη έθεβνπο πξφζθπγεο 8 – 16 εηψλ, κε ζηφρν λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ζηε δηαδηθαζία 
πξνζαξκνγήο ηνπο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθή ηζηνξία θαη πξνέιεπζή ηνπο. Να αλαδείμνπλ ηα 
ςπρηθά ηνπο απνζέκαηα, ηελ αίζζεζε ειέγρνπ ζηε δσή θαη ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο. Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 
αζθάιεηαο, ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο χπαξμεο ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο, επελδχνληαο ζε λέεο ζρέζεηο θαη πξαγκαηηθφηεηεο.  

3.1 Σα ζέκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ 

Σα εξγαζηήξηα «δνπιεχνπλ» ηξία βαζηθά ζέκαηα: Α.Σαπηφηεηα (πξνζσπηθή θαη πνιηηηζηηθή), Β.Γεμηφηεηεο θαη 
Γ.Τπνζηάξημε (ςπρηθά απνζέκαηα θαη ζεκαληηθνί άιινη). πγθεθξηκέλα, θάζε ζεκαηηθή πεξηιακβάλεη ηα εμήο εξγαζηήξηα: 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ: Αο γλσξηζηνχκε, Δγψ ζπλαληψ ηνπο άιινπο, Ο ήξσάο κνπ, Ο θχθινο ηεο δηθήο κνπ θνπιηνχξαο, 
Μεγαιψλσ: Δγψ θαη νη άιινη, Σα φλεηξά κνπ, Ζ Γέθπξα. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ: Αο δνπιέςνπκε καδί, πλαηζζήκαηα Η, 
πλαηζζήκαηα ΗΗ, έβνκαη θαη δηεθδηθψ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ: Ζ αζπίδα κνπ ζηα δχζθνια, Σν δέληξν ηεο δσήο,  Ζ θνηλφηεηά 
κνπ, Αο απνραηξεηηζηνχκε.  

3.2 Οξγάλσζε Δξγαζηεξίσλ 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Γέθπξεο» απνηειείηαη απφ 15 απηφλνκα εξγαζηήξηα, ηα νπνία θαιφ είλαη λα εθαξκνζηνχλ ζηα 
παηδηά κε ηε ζεηξά πνπ πξνηείλνληαη. Ο ζπληνληζηήο κπνξεί λα πξνβεί ζε παξαιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαζψο θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηνλ ρξφλν θάζε εξγαζηεξίνπ φπσο θξίλεη θαηάιιεια, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία 
απεπζχλεηαη. εκαληηθφ είλαη, σζηφζν, λα έρεη ππφςε ηνπ ηα ηξέα ζηΪδηα θΪζε ζπλΪληεζεο πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα 
έρνπλ κία νινθιεξσκέλε εκπεηξία. Σα ζηάδηα απηά είλαη: Καισζφξηζκα, Κεληξηθά Ϊζθεζε θαη Απνραηξεηηζκφο. ιεο νη 
νδεγίεο είλαη δηαηππσκέλεο κε πνιχ απιφ ιφγν. Δπηπιένλ, νη νδεγίεο γηα ηηο θεληξηθέο αζθήζεηο είλαη κεηαθξαζκέλεο θαη 
ζηελ αξαβηθή γιψζζα. ιν ην πιηθφ είλαη κεηαθξαζκέλν θαη ζηα αγγιηθά. 

ε θάζε εξγαζηήξη, ν εθπαηδεπηηθφο ζα βξεη: ηνλ ηίηιν ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ, ηνλ 
ρξφλν πνπ απαηηείηαη, ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπλάληεζεο, ζεκεηψζεηο γηα ηνλ ζπληνληζηή θαη ην βνεζεηηθφ πιηθφ. Καζψο ην 
ειηθηαθφ θάζκα,  8 – 16 εηψλ,  ζην νπνίν απεπζχλνληαη ηα εξγαζηήξηα είλαη επξχ,  ζε αξθεηά απφ απηά, πξνηείλνληαη 
παξαιιαγέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά.  

3.3 Μεζνδνινγία αλάπηπμεο εξγαζηεξίσλ 

Σν πιαίζην ζην νπνίν θηλνχληαη ηα εξγαζηήξηα είλαη απηφ ηεο ςπρνεθπαίδεπζεο πνπ δίλεη έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ 
δπζθνιηψλ, κέζα απφ ηηο δπλάκεηο πνπ δηαζέηνπκε. Σα εξγαζηήξηα είλαη νξγαλσκέλα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο 
κάζεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν ηελ Οκάδα. Ζ βησκαηηθή - εκπεηξηθή κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία 
ηνπ Carl Rogers ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «πξέπεη λα αηζζαλφκαζηε ηα πξάγκαηα, λα εκπηζηεπφκαζηε ηελ εκπεηξία καο, λα 
αθνχκε ηνλ εαπηφ καο, λα δερφκαζηε ηνλ εαπηφ καο φπσο είλαη, λα κπνξνχκε επίζεο λα δερφκαζηε θαη ηνπο άιινπο φπσο 
είλαη, κε ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα ειαηηψκαηά ηνπο. Ζ κεγαιχηεξε απζεληία είλαη ε ίδηα ε εκπεηξία ηνπ θαζελφο καο» 
(ΔΠΗΦΤ, 2000).  

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ε ζπλεξγαζία θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ παηδηψλ. Να 
δεκηνπξγεζεί έλα αζθαιέο πιαίζην/επθαηξία γηα λα εκπηζηεπηνχλ μαλά, λα εθηηκήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζρέζεηο.  

Σα παηδηά θάζνληαη ζε θχθιν. ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, δνπιεηά ζε κηθξέο 
νκάδεο ή δεπγάξηα, γξαπηφο ιφγνο, δξακαηνπνίεζε, δσγξαθηθή, θηλεηηθά παηρλίδηα. 

πζηήλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ΓΔΦΤΡΔ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε 
πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Κέληξν Πξφιεςεο «Γίθηπν Άιθα». 

4.  ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Οη ΓΔΦΤΡΔ θαη ζπγθεθξηκέλα πέληε απφ ηα δεθαπέληε εξγαζηήξηα ηνπ πιηθνχ, εθαξκφζηεθαλ ζε μελψλα αζπλφδεπησλ 
πξνζθχγσλ δεηνχλησλ άζπιν ηεο ΑΡΗ ζην Χξαηφθαζηξν, κε ζπληνληζηέο δχν ςπρνιφγνπο ηνπ Γηθηχνπ Άιθα, παξνπζία 
ςπρνιφγνπ ηεο Άξζηο, ζε ξφιν παξαηεξεηή/δηεπθνιπληή θαη ηξηψλ κεηαθξαζηψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέληε αλνηρηέο 
ζπλαληήζεηο ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο 2017, κία αλά δεθαπελζήκεξν, κε ηε ζπκκεηνρή ζπλνιηθά 21 λέσλ 
αγνξηψλ θαη κέζν φξν ζπκκεηνρήο 8 λένπο ειηθίαο 14 – 18 εηψλ, κε ρψξεο θαηαγσγήο (θπξίσο) ην Παθηζηάλ, ην Αθγαληζηάλ 

θαη ηε πξία.  

Ζ επηινγή εθαξκνγήο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγαζηεξίσλ, νθείιεηαη ζηελ εμ αξρήο γλψζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πιαηζίνπ 
– δελ ππήξρε πξνεγνχκελε εκπεηξία νκάδαο, δπζθνιία εμεχξεζεο θνηλήο ψξαο ζπγθέληξσζεο ησλ λέσλ, ρακειφ θίλεηξν.  
Κξηηήξηα γηα ηε επηινγή ησλ εξγαζηεξίσλ ήηαλ α) ε ειηθία ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη β) ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ηξηψλ 
ζεκαηηθψλ πνπ δνπιεχεη ην πιηθφ.  
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θνπφο ηεο εθαξκνγήο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη  ε αμηνιφγεζε ελφο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ 

εξγαζηεξίσλ πνπ είλαη ε θαιχηεξε γλσξηκία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (δέζηκν νκάδαο). Γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα θαη νη εθζέζεηο ησλ ζπληνληζηψλ κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο απφ θάζε ζπλάληεζε.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεπλάηαη α) θαηά πφζν ηα εξγαζηήξηα εθαξκφζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ηνπο 
ζρεδηαζκφ (ρξνληθή δηάξθεηα, θάζεηο εξγαζηεξίσλ – θαισζφξηζκα, θεληξηθή άζθεζε, θιείζηκν) θαη β) ν βαζκφο 
αληαπφθξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαζηεξίσλ - ζπκκεηνρή, ελδηαθέξνλ λέσλ, αιιειεπίδξαζε, 

βαζκφο άλεζεο ζπληνληζηή κε ηε δξαζηεξηφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, αμηνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ηνπ 
Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγείαο (ΔΠΗΦΤ), ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο ζπληνληζηέο ησλ 
εξγαζηεξίσλ, κεηά απφ θάζε ζπλάληεζε.  

Χο θπξίαξρε δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ησλ εξγαζηεξίσλ, αλαδείρζεθε ην ζέκα ηεο γιψζζαο επηθνηλσλίαο. Οη παξάιιειε 
κεηάθξαζε κεηψλεη ηνλ σθέιηκν ρξφλν, ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνβιεθζεί απφ ην ζπληνληζηή. Οη πνιηηηζκηθέο 
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, απαηηνχλ απιέο, πξνζεθηηθά δηαηππσκέλεο θαη μεθάζαξεο νδεγίεο πξνο απνθπγή 
παξεξκελεηψλ. Δπηπιένλ, ε πηζαλφηεηα πξνζσπηθψλ εξκελεηψλ ηεο νδεγίαο ηεο άζθεζεο απφ ηνλ κεηαθξαζηή, απαηηεί απφ 
ηνπο ζπληνληζηέο εγξήγνξζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ αζθήζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζεκαληηθή ε 
θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη νξηνζέηεζε ησλ κεηαθξαζηψλ, πξηλ ηελ εθαξκνγή, απφ ηνπο ζπληνληζηέο.  

Ζ αληαπφθξηζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δηαπηζηψλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε φηαλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα π.ρ. 
δσγξαθηθή, θσηνγξαθίεο, απ΄φηη ε γξαθή ή ε ειεχζεξε ζπδήηεζε. Οη λένη θαίλεηαη λα έρνπλ αλάγθε λα κηιήζνπλ γηα ηηο 
εκπεηξίεο ηνπο, γηα ηηο αμίεο πνπ έρνπλ θιεξνλνκήζεη, γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο πνξεία κέρξη ηελ Διιάδα θαη λα εθθξάζνπλ 
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, θάηη πνπ δηεπθνιχλεηαη κελ απφ ηηο αζθήζεηο, ζπκβάιιεη ζην δέζηκν ηεο νκάδαο, απαηηεί φκσο 
θξνληίδα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπληνληζηή θαη θαιή νξηνζέηεζε.  

Ο αξρηθφο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο, πνπ ήηαλ ε δηεπθφιπλζε ηεο θαιχηεξεο γλσξηκίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (δέζηκν 
νκάδαο) δηεξεπλήζεθε κε δχν απηνζρέδηεο εξσηήζεηο, κία θιεηζηή θαη κία αλνηρηή εξψηεζε, ζηηο νπνίεο απάληεζαλ 12 κέιε 
ηεο νκάδαο κε ηε βνήζεηα κεηαθξαζηψλ, κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. ηελ θιεηζηή εξψηεζε «Πφζν ζε βνήζεζαλ νη 

ζπλαληήζεηο λα γλσξίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνπο άιινπο;» ζεηηθά απάληεζαλ νη 10 ζηνπο 12, πνζνζηφ 83,3%. ηελ αλνηρηή 
εξψηεζε «Κάηη πνπ ζπκάκαη θαη κνπ άξεζε», απάληεζαλ 11 απφ ηα 12 άηνκα, αλαθέξνληαο φηη ηνπο άξεζε πνπ ηνπο δφζεθε 
ε επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, κε ηξία άηνκα λα αλαθέξνπλ φηη ηνπο άξεζε ηδηαίηεξα ε 
δσγξαθηθή.  

5. ΤΕΖΣΖΖ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

Σν πιηθφ «ΓΔΦΤΡΔ», είλαη απνηέιεζκα εληαηηθήο δνπιεηάο φινπ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο 
«Γίθηπν Άιθα», ην νπνίν, κε ζεβαζκφ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν ησλ πνιηηηζκψλ φζν θαη ησλ πξνζψπσλ, πνπ βίαηα 
κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ ηφπν ηνπο, αλαζθφπεζε ηε βηβιηνγξαθία, ζπλάληεζε αλζξψπνπο ηνπ πεδίνπ αιιά θπξίσο αμηνπνίεζε 
ηε κεγάιε ηνπ εκπεηξία κε επάισηνπο πιεζπζκνχο θαη δεκηνχξγεζε έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη 
νκαιή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ. Οη ΓΔΦΤΡΔ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία βειηηψζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ, 
βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζην πεδίν, ηφζν απφ ηνπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηα ζηειέρε πξφιεςεο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη θεληξηθέο αζθήζεηο πξφθεηηαη λα 

κεηαθξαζηνχλ θαη ζε άιιεο γιψζζεο (νξληνχ, θαξζί), ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία. Καζψο ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα 
έρεη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηε βνήζεηα κεηαθξαζηή, είλαη ζεκαληηθφ λα εζηηάδεη θαηά ηελ εθαξκνγή, φρη ηφζν ζηελ 
πηζηή αθνινπζία ησλ νδεγηψλ, φζν ζην λα επηιέγεη αζθήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ πιηθνχ πνπ ειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 
παηδηψλ, εμππεξεηψληαο έηζη ηνλ γεληθφ ηνπ ζηφρν, πνπ είλαη ε δεκηνπξγία δεζηνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο. Σν Γίθηπν 
Άιθα είλαη ζηε δηάζεζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ πνπ επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ΓΔΦΤΡΔ ζηε δνπιεηά πνπ ήδε θάλεη κε ηα 
παηδηά. Σε ρξνληθή ζηηγκή ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο πξνγξακκαηίδεηαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη ζηηο ΓΤΔΠ ηεο Θεζζαινλίθεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ηα εξγαζηήξηα ζηηο 
ηάμεηο ηνπο.  
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ΓηδΪζθνληαο αξραέα ειιεληθά πεδνγξαθέα ζην παλεπηζηάκην κε ηε βνάζεηα 

ηεο αξραηνινγέαο θαη κε  ζηνηρεέα βησκαηηθφηεηαο. 

ΑιΫμαλδξνο-ΝεθηΪξηνο Ησ. Βαζηιεένπ-ΓακβΫξγεο, Φηιφινγνο-αξραηνιφγνο, ζπκβ. θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ 

Πεξέιεςε 
ηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε πξφηαζε ελφο κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο πεδνγξαθίαο ζην ειιεληθφ 

παλεπηζηήκην, εκπινπηηζκέλνπ κε αξραηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε επηιεγκέλα ζεκεία θαη βησκαηηθέο δξάζεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ρψξνπ. Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο είλαη εκπλεπζκέλν απφ αλάινγεο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο 

δηαζεκαηηθήο θαη βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ εθάξκνζα ζηα ζρνιεία Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο φπνπ ππεξέηεζα θαηά ην παξειζφλ θαη είραλ 

εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα. Ζ δηδαθηηθή απηή πξνζέγγηζε ζηνρεχεη, φρη κφλν ζην λα πξνθαιέζεη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνπο θνηηεηέο, 

αιιά λα ηνπο θέξεη θαη ζε επαθή κε ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ θαηαζθεπή ησλ ηεηρψλ ηεο 

αξραίαο Αζήλαο (ηείρνο άζηεσο, ηείρνο Πεηξαηψο, Μαθξά ηείρε) θαη λα ηνπο παξάζρεη βησκαηηθή επνπηεία ηνπ ρψξνπ. Σα θείκελα πνπ ζα 

επηιεγνχλ ζα είλαη ηξία απνζπάζκαηα απφ ην Θνπθπδίδε, ην Γεκνζζέλε θαη ην ηξάβσλα, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζπγγξαθέσλ 

απηψλ σο αξραία ειιεληθή θηινινγία. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Αξραία ειιεληθή θηινινγία, δηδαθηηθήο ην παλεπηζηήκην, βησκαηηθφηεηα. 

Abstract 
The aim of this paper is to propose a teaching model of ancient Greek prose in the Greek university, enriched with archaeological approaches 

to selected points and experiential actions that complement the acquisition of knowledge and the supervision of the site. The teaching model 

is inspired by similar successful cross-curricular and experiential teaching efforts that I have implemented in B / Grade Education schools 

where I have served in the past and have had amazing results.This didactic approach is aimed not only at bringing research interest to the 

students, but also in bringing them into contact with the material culture of the ancient Greeks, and more specifically with the construction of 

the walls of ancient Athens (walls, walls of Piraeus, Long Walls) and provide them with experiential supervision of the site. The texts to be 

selected will be three excerpts from Thucydides, Demosthenes and Strabo, as part of the teaching of these authors as ancient Greek literature. 

Δηζαγσγά 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο έρνπλ γξαθεί άπεηξεο κειέηεο θαη δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. ηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε πξφηαζε ελφο κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο 
πεδνγξαθίαο ζην ειιεληθφ παλεπηζηήκην, εκπινπηηζκέλνπ κε αξραηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε επηιεγκέλα ζεκεία θαη 
βησκαηηθέο δξάζεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ρψξνπ. 

ην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ σο κέζνδνο θπξηαξρεί ε δηάιεμε, πνπ ζε κεγάια αθξναηήξηα ζεσξείηαη θαη 
ιεηηνπξγηθή, ελψ ζε κηθξά αθξναηήξηα είλαη δπλαηφο ν θαηεπζπλφκελνο δηάινγνο, νη εξσηαπνθξίζεηο, ε καηεπηηθή κέζνδνο, 
θαη ππφ φξνπο ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο120. Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο powerpoint, σζηφζν ζηε δηδαζθαιία ηεο 
θιαζηθήο θηινινγίαο δελ έρεη εγθαηαιεηθζεί ε απιή κέζνδνο αλάγλσζε θαη ζρνιηαζκνχ ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ. Σα κέζα 
δηδαζθαιίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ηκήκα ή ην παλεπηζηήκην. Γεληθφηεξα φκσο ππάξρεη ε ηάζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ αηζνπζψλ κε ςεθηαθφ κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε, ερεία, πξνβνιέα θαη δηαδξαζηηθφ πίλαθα (παλεπηζηήκηα 
Κξήηεο θαη Παηξψλ). ε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη ηειεδηαζθέςεηο κέζσ skype, ελψ ζηα πξνγξάκκαηα εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ε δηδαζθαιία γίλεηαη θπξίσο κέζσ πιαηθφξκαο ηειε-εθπαίδεπζεο, ε νπνία είλαη πξαθηηθή θαη 
ιεηηνπξγηθή121. 

Ζ δηθή κνπ πξφηαζε είλαη, αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηα δηαζέζηκα επνπηηθά ηερλνινγίαο122, λα 
εκπινπηίζσ ηελ παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία κε αξραηνινγηθά ζηνηρεία θαη βησκαηηθέο δξάζεηο πνπ ζα επηθέξνπλ θαιχηεξν 
απνηέιεζκα φζν ην δπλαηφ πην ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ηείρνπο (ηείρνο άζηεσο θαη Αθξνπφιεσο, ηείρνο Πεηξαηψο, 
Μαθξά ηείρε), ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ αξραίσλ Αζελψλ. Φεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ηείρνπο123 θαη επίζθεςε 
ζην ρψξν ηεο Αθξνπφιεσο, ηνπ Κεξακεηθνχ, ηεο αλαζθαθήο ησλ Μαθξψλ ηεηρψλ θαη ηνπ Πεηξαηά κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη σο πεξηβάιινλ βησκαηηθψλ δξάζεσλ. 

Ζ ηδέα απηνχ ηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο πξνέθπςε θαηά ηελ εηθνζαεηή πνξεία κνπ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο 
ζπλήζηδα λα αμηνπνηψ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ησλ καζεκάησλ κνπ επνπηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ 
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ηνπνγξαθία ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ην αξραηνινγηθφ πιηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα. Δπηζθέςεηο ζε 

κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο πνπ έγηλαλ κέζα ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, ηαπηφρξνλα κε εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ έδσζαλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ 
(πξσηφηππν θαη κεηάθξαζε), ησλ ιαηηληθψλ θαη ηεο ηζηνξίαο. 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ζα είλαη θπξίσο γλσζηηθνί. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ φισλ ησλ ελνηήησλ πξέπεη λα δίδεηαη έκθαζε ζε 
έλλνηεο φπσο ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο124, δηφηη ηα πξφζσπα, ηα γεγνλφηα θαη ε δξάζε πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αξραία θείκελα δελ 
λννχληαη ρσξίο ηελ ρσξνρξνληθή ηνπο δηάζηαζε. Γη‘ απηφ θαη πξνηείλσ ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο πεδνγξαθίαο, 
θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο πνίεζεο (θιαζζηθή θηινινγία) δηαζεκαηηθά κε ζηνηρεία ηεο θιαζζηθήο αξραηνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο ηεο 
αξρηηεθηνληθήο θ.α.125 

Ζ δηδαζθαιέα αξραέαο ειιεληθάο ηζηνξηνγξαθέαο «Θνπθπδέδεο: Α΄ βηβιέν» θαη ηα ηεέρε ησλ 

Αζελψλ θαηΪ ηελ θιαζζηθά επνρά. 

Ο βαζηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη εηζαγσγηθά ζηνηρεία αθ  ́ελφο γηα ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηνπ 5νπ π.Υ 
αηψλα (ηελ αλάδεημε ησλ Αζελψλ ζε λαπηηθή δχλακε θαηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο κε θχξην εκπλεπζηή ην Θεκηζηνθιή, 
ηελ ίδξπζε ηεο Γειηαθήο ζπκκαρίαο θαη ην ξφιν ηνπ Αξηζηείδε, ηελ αλάδεημε ηεο ζπκκαρίαο ζε εγεκνλία, ἀξρήλ, κε ηε 
ζπκβνιή ηνπ Κίκσλα θαη ηνπ Πεξηθιή, ην πλεπκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ Αζελψλ θαηά ηελ Πεληεθνληαεηία θαη ην ξφιν ηνπ 
Πεξηθιή, ηε δηάθξηζε ἀιεζεζηάηεο πξνθάζεσο θαη ἐο ηὸ θαλεξὸλ ιεγνκέλσλ αἰηηλ, ην μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ, ηηο θάζεηο θαη ην ηέινο ηνπ)126, αθ  ́ εηέξνπ γηα ην βίν, ηελ πλεπκαηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηελ 
ζπγγξαθή ηεο Ἱζηνξίαο ηνπ (ζπγγέλεηα κε ηνλ Μηιηηάδε θαη ηνλ Κίκσλα, επίδξαζε απφ ηνπο ζνθηζηέο θαη πην πνιχ ίζσο απφ 
ηνλ Αληηθψληα ην Ρακλνχζην, πνπ πηζαλψο ήηαλ θαη δάζθαιφο ηνπ, αλάιεςε ηεο ζηξαηεγίαο ην 424 π.Υ. θαη εμνξία ηνπ 
κεηά ηελ απνηπρία ζηελ Ακθίπνιε, ζέκα, κέζνδνο, χθνο θαη γιψζζα ηνπ έξγνπ ηνπ)127. Σν κάζεκα ζα γίλεηαη θαλνληθά κε 
πξνβνιή δηαθαλεηψλ απφ ςεθηαθφ πξνβνιέα, επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη πξαγκαηνινγηθφ ζρνιηαζκφ απφ ην θείκελν ηεο 
ζηεξεφηππεο έθδνζεο. Σε δηαζεκαηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζα εθαξκφζνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα Θνπθπδίδεο, 
Ἱζηνξία, Α, 89,1 -93,8. Αιιά αο ηε δνχκε πην εηδηθά128. 

Θα πνχκε αξρηθά θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην ηείρνο ησλ Αζελψλ ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ αη. π.Υ. ην ηέινο ηεο αξρατθήο 
επνρήο θαη ιίγν πξηλ ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο ε πφιε ησλ Αζελψλ πεξηβαιιφηαλ απφ ην αξρατθφ ηείρνο, ελψ ε Αθξφπνιε 

απφ ηελ εκηθαηεζηξακκέλε κπθελατθή νρχξσζε129. Ήδε ν Θεκηζηνθιήο σο επψλπκνο άξρσλ ην 493/2 π.Υ. είρε αξρίζεη ηελ 
νηθνδφκεζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Πεηξαηά. Ζ θαηάιεςε θαη θαηαζηξνθή ηεο έξεκεο πφιεσο ην 480 π.Υ., θαηά ηε δεχηεξε 
πεξζηθή εθζηξαηεία κε επί θεθαιήο ηνλ ίδην ηνλ Μ. Βαζηιέα Ξέξμε, απφ ην πεδηθφ ησλ Πεξζψλ, απνηέιεζε πξνζσξηλή 
δεκία γηα ηελ πφιε-θξάηνο ησλ Αζελψλ130. 

Μεηά ηελ απφθξνπζε ηεο πεξζηθήο απεηιήο κε ηελ λαπκαρία ηεο αιακίλαο (480 π.Υ.) θαη ηελ κάρε ησλ Πιαηαηψλ (479 
π.Υ.), νη Αζελαίνη κπνξνχζαλ λα αλαζπγθξνηήζνπλ πιένλ ηηο δπλάκεηο ηνπο131. ρη κφλν πξσηνζηάηεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο 
Γειηαθήο ζπκκαρίαο θαη αλέιαβαλ επηζεηηθή ζηξαηησηηθή δξάζε ζηα ζαιάζζηα χδαηα θαη ην έδαθνο ηεο Μ. Αζίαο, αιιά 
άξρηζαλ λα αλαζπγθξνηνχλ ηελ πφιε ηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην ην λέν ηείρνο ηεο πφιεσο. Σελ θαηάζηαζε ηεο 

εξεηπσκέλεο απφ ηνπο Πέξζεο Αζήλαο πεξηγξάθεη ν Θνπθπδίδεο: Ἀζελαίσλ δὲ ηὸ θνηλφλ, ἐπεηδὴ αὐηνῖο νἱ βάξβαξνη ἐθ ηο 
ρψξαο ἀπιζνλ, δηεθνκίδνλην εὐζὺο ὅζελ ὑπεμέζελην παῖδαο θαὶ γπλαῖθαο θαὶ ηὴλ πεξηνῦζαλ θαηαζθεπήλ, θαὶ ηὴλ πφιηλ 
ἀλνηθνδνκεῖλ παξεζθεπάδνλην θαὶ ηὰ ηείρε∙ ηνῦ ηε γὰξ πεξηβφινπ βξαρέα εἱζηήθεη θαὶ νἰθίαη αἱ κὲλ πνιιαὶ ἐπεπηψθεζαλ, ὀιίγαη 
δὲ πεξηζαλ, ἐλ αἷο αὐηνὶ ἐζθήλσζαλ νἱ δπλαηνὶ ηλ Πεξζλ.132 

Δίλαη γλσζηή απφ ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο ε νηθνδφκεζε ηνπ θιαζζηθνχ ηείρνπο ηεο αξραίαο Αζήλαο κε ηέρλαζκα απφ ηνλ 
Θεκηζηνθιή, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεσο απφ ηνπο Πέξζεο ην 480 π.Υ. Με δηθή ηνπ πξφηαζε θαηαζθεπάζηεθε θαη ε 
νρχξσζε ηνπ Πεηξαηά.   ́ απηήλ ηελ ελφηεηα ν δηδάζθσλ κπνξεί λα παξνπζηάζεη αξραηνινγηθά ζηνηρεία κε εηθφλεο θαη 
ζρνιηαζκφ, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη ρξήζηκν λα έρνπλ δνζεί πξνζζεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ησλ αξραίσλ 

ηεηρψλ, ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο, θηινινγίαο ή ηζηνξηθνχ-αξραηνινγηθνχ ζα ηηο παξνπζηάζνπλ ζην κάζεκα133.  

                                                             
124

 Ππξγησηάθεο 2011∙ Κνγθνχιε 2005∙ Ξσρέιιεο 2010∙ Υαηδεδήκνπ 2010 

125
 Καζθαληάκε 2006∙ Μαηζαγγνχξαο 2002∙ Καξαηδά-ηαπιηψηε 2002 ∙ΓΔΠΠ 2001∙ Werner 1996∙ Jacobs 1989 Coneetal 1998. 

126
 Γηα ηελ Πεληεθνληαεηία θαη ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν βι. Bagnall 2006· Βaslez 2013· Βνtsford&Robinson 2008· Debrunner 

1947·Knight 1970· Hansen 1999· Henderson 1929· Hornblower 2005· Kagan 1989· 1990· 1991· 1996· 2004·Κέηγθαλ 2004 Μετδάλε 2011· 

Παπαδφπνπινο 2005· Πειεθίδεο 2005·Romilly 2008·Wilcken 1976· Zoπκπνπιάθε 2011 

127
 Γηα ηνλ Θνπθπδίδε βι. Γξαθφπνπινο & Ρψκαο 1989· Finley 2013· Hornblower 1991-1996· 2003· 2006· Κέηγθαλ 2004· Ρεγθάθνο θαη 

άιινη 2011·Romilly 1994· 2004· 2008· 2012 

128
 Γηα ηηο δηαζεκαηηθέο δηδαζθαιίεο βι. Βηδάθε 2002· Καξαηδηά-ηαπιηψηε 2002· Jacobs 1989 · Καζθαληάκε 2006·  Μαηζαγγνχξαο 2002.  

129
 Γεκαθνπνχινπ 1988 θαη Ηαθσβίδεο 1961. 

130
Tξαπιφο 2005 

131
 Θνπθπδίδεο, Ἱζηνξία, Α, 89, 1-2. 

132
 Θνπθπδίδεο, Ἱζηνξία, Α, 89, 3. 

133
 Δδψ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αξραίσλ ηεηρψλ απφ ην δηδάζθνληα θαη ηνπο θνηηεηέο . 

ηα ηζηνξηθά ρξφληα, ήδε απφ ηελ γεσκεηξηθή επνρή ζηελ αξραία Διιάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ κχξλε, καξηπξείηαη ε θαηαζθεπή 
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Ο Θνπθπδίδεο πεξηγξάθεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεκηζηφθιεηνπ ηείρνπο, ην νπνίν πεξηέθιεηε έθηαζε πνιχ κεγαιχηεξε απφ φ,ηη 

ην αξρατθφ ηείρνο. Σν θιαζζηθφ ηείρνο θηίζηεθε βηαζηηθά, φζν βξηζθφηαλ ε αζελατθή πξεζβεία ζηε πάξηε, θαη ελψ ν ίδηνο 
ν Θεκηζηνθιήο ζθνπίκσο θξπβφηαλ, ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη ζηνπο εθφξνπο φζν θηηδφηαλ ην ηείρνο134. ε φ,ηη αθνξά ην 
ηείρνο ησλ Αζελψλ, ε πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζεκειίσζήο ηνπ απφ ηνλ Θνπθπδίδε ζεκαίλεη πηζαλψο φηη ην είδε 
γθξεκηζκέλν κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, φηαλ επέζηξεςε απφ ηελ εμνξία (404 π.Υ.) κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζπλζήθεο 
παξάδνζεο135.  πγθεθξηκέλα ν Θνπθπδίδεο καο πεξηγξάθεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηείρνπο σο εμήο: 

 93. 1 ΣνχηῳηῶηξφπῳνἱἈζελαῖνηηὴλπφιηλἐηείρηζαλἐλὀιίγῳρξφλῳ. 93. 2 θαὶ δήιε ἡ νἰθνδνκία ἔηη θαὶ λῦλ ἐζηὶλ ὅηη θαηὰ 
ζπνπδὴλ ἐγέλεην∙ νἱ γὰξ ζεκέιηνη παληνίσλ ιίζσλ ὑπφθεηληαη θαὶ νὐ μπλεηξγαζκέλσλ ἔζηηλ ᾗ, ἀιι‘ ὡο ἕθαζηφλ πνηε 
πξνζέθεξνλ, πνιιαί ηε ζηιαη ἀπὸ ζεκάησλ θαὶ ιίζνη εἰξγαζκέλνη ἐγθαηειέγεζαλ. κείδσλ γὰξ ὁ πεξίβνινο παληαρῆ ἐμήρζε ηο 

πφιεσο, θαὶ δηὰ ηνῦην πάληα ὁκνίσο θηλνῦληεο ἠπείγνλην. 93. 3 ἔπεηζε δὲ θαὶ ηνῦ Πεηξαηο ηὰ ινηπὰ ὁ Θεκηζηνθιο νἰθνδνκεῖλ 
(ὑπξθην δ‘ αὐηνῦ πξφηεξνλ ἐπὶ ηο ἐθείλνπ ἀξρο ἧο θαη‘ ἐληαπηὸλ Ἀζελαίνηο ἦξμε) λνκίδσλ ηφ ηε ρσξίνλ θαιὸλ εἶλαη, ιηκέλαο 
ἔρνλ ηξεῖο αὐηνθπεῖο, θαὶ αὐηνὺο λαπηηθνὺο γεγελεκέλνπο κέγα πξνθέξεηλ ἐο ηὸ 93. 4 θηήζαζζαη δχλακηλ (ηο γὰξ δὴ ζαιάζζεο 
πξηνο ἐηφικεζελ εἰπεῖλ ὡο ἀλζεθηέα ἐζηί), θαὶ ηὴλ ἀξρὴλ εὐζὺο μπγθαηεζθεχαδελ. 93. 5 θαὶ ᾠθνδφκεζαλ ηῆ ἐθείλνπ γλψκῃ ηὸ 
πάρνο ηνῦ ηείρνπο ὅπεξ λῦλ ἔηη διφλ ἐζηη πεξὶ ηὸλ Πεηξαηᾶ∙ δχν γὰξ ἅκαμαη ἐλαληίαη ἀιιήιαηο ηνὺο ιίζνπο ἐπγνλ. ἐληὸο δὲ 
νὔηε ράιημ νὔηε πειὸο ἦλ, ἀιιὰ μπλῳθνδνκεκέλνη κεγάινη ιίζνη θαὶ ἐληνκῆ ἐγγψληνη, ζηδήξῳ πξὸο ἀιιήινπο ηὰ ἔμσζελ θαὶ 
κνιχβδῳ δεδεκέλνη. ηὸ δὲ ὕςνο ἥκηζπ κάιηζηα ἐηειέζζε νὗ δηελνεῖην. 93. 6 ἐβνχιεην γὰξ ηῶ κεγέζεη θαὶ ηῶ πάρεη ἀθηζηάλαη ηὰο 
ηλ πνιεκίσλ ἐπηβνπιάο, ἀλζξψπσλ ηε ἐλφκηδελ ὀιίγσλ θαὶ ηλ ἀρξεηνηάησλ ἀξθέζεηλ ηὴλ θπιαθήλ, ηνὺο δ‘ ἄιινπο ἐο ηὰο 
λαῦο ἐζβήζεζζαη. 93. 7 ηαῖο γὰξ λαπζὶ κάιηζηα πξνζέθεηην, ἰδψλ, ὡο ἐκνὶ δνθεῖ, ηο βαζηιέσο ζηξαηηᾶο ηὴλ θαηὰ ζάιαζζαλ 

ἔθνδνλ εὐπνξσηέξαλ ηο θαηὰ γλ νὖζαλ∙ ηφλ ηε Πεηξαηᾶ ὠθειηκψηεξνλ ἐλφκηδε ηο ἄλσ πφιεσο, θαὶ πνιιάθηο ηνῖο Ἀζελαίνηο 
παξῄλεη, ἢλ ἄξα πνηὲ θαηὰ γλ βηαζζζη, θαηαβάληαο ἐο αὐηὸλ ηαῖο λαπζὶ πξὸο ἅπαληαο ἀλζίζηαζζαη. 93. 8 Ἀζελαῖνη κὲλ νὖλ 
νὕησο ἐηεηρίζζεζαλ θαὶ ηἆιια θαηεζθεπάδνλην εὐζὺο κεηὰ ηὴλ Μήδσλ ἀλαρψξεζηλ. 

Ο Θνπθπδίδεο πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηείρνπο, ε νπνία επηβεβαηψζεθε απφ ηηο αλαζθαθέο136. Αθεγείηαη 
φηη, εμ αηηίαο ηεο εζπεπζκέλεο θαηαζθεπήο ηνπ, ζηε ζεκειίσζή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιίζνη θαηεξγαζκέλνη, επηηχκβηεο 
ζηήιεο απφ ηάθνπο θαη κε θαηεξγαζκέλνη  ιίζνη. Σν θαηψηεξν ηκήκα ηεο αλσδνκήο ηνπ ηείρνπο θαηαζθεπάζηεθε απφ 
θαηεξγαζκέλεο νξζνγψληεο ιηζνπιίλζνπο ψζηε απηέο λα ζπλαξκφδνληαη θαιψο κεηαμχ ηνπο, ρσξίο λα δηακνξθψλνληαη δχν 
παξεηέο κε ιηζνιφγεκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηείρνπο.  

Καηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ Θνπθπδίδε ἐληὸο  δὲ  νὔηε  ράιημ  νὔηε  πειὸο  ἦλ, ἀιιὰ μπλῳθνδνκεκέλνη  κεγάινη  ιίζνη  θαὶ  
ἐληνκῆ  ἐγγψληνη,  ζηδήξῳ  πξὸο ἀιιήινπο  ηὰ  ἔμσζελ  θαὶ  κνιχβδῳ  δεδεκέλνη. Πξάγκαηη, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη 
αξραηνινγηθά, νη ιηζφπιηλζνη ηνπ Θεκηζηφθιεηνπ ηείρνπο ζπλδένληαλ κεραληθά κε ζηδεξέληνπο ζπλδέζκνπο, δειαδή 
ζρεκάηηδαλ κία ζπκπαγή ππνδνκή. Έθεξαλ εληνκέο, δειαδή ιαμεπκέλεο ππνδνρέο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη ζηδεξέληνη 
ζχλδεζκνη (νη πην θνηλνί ήηαλ απηνί ηνπ ζρήκαηνο δηπινχ Σ) πνπ ζπλέδεαλ νξηδνληίσο ηηο ιηζνπιίλζνπο, θαη νπέο γηα έκπεμε 
γφκθσλ, νη νπνίνη ζπλέδεαλ θαζέησο ηηο ιηζνπιίλζνπο, ηνπ θάησ δφκνπ κε ηνλ επάλσ. Οη ζχλδεζκνη θαη νη γφκθνη 
ζηεξεψλνληαλ κε κνιπβδνρφεζε, φπσο πεξηγξάθεη θαη ν Θνπθπδίδεο. Δπάλσ ζηελ ζπκπαγή απηή βάζε έβαηλε ην θεξφκελν 
επνηθνδφκεκα, δειαδή ε σκνπιηλζνδνκή, ε νπνία έθηαζε ηφηε ζην κηζφ πεξίπνπ ηνπ χςνπο πνπ ζρεδίαδε ν Θεκηζηνθιήο137. 

Ο ηξφπνο απηφο θαηαζθεπήο κε θαιψο ιαμεπκέλεο νξζνγψληεο ιηζνπιίλζνπο κε κεραληθή ζχλδεζε ήηαλ θνηλφο ζηελ 
νηθνδφκεζε δεκνζίσλ θηηξίσλ (λαψλ, ζηνψλ θιπ)138. 

Ο Κίκσλ, πξσηνζηαηψληαο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηελ δεθαεηία ηνπ 460 π.Υ. (459-456 π.Υ.) πξνψζεζε ηελ θαηαζθεπή ησλ 
Μαθξψλ ηεηρψλ, ηα νπνία ζπλέδεαλ ην άζηπ κε ηνλ Πεηξαηά. Πξφθεηηαη γηα ην Βφξεην καθξφ ηείρνο θαη ην Φαιεξηθφ ηείρνο, 
ην νπνίν πεξηειάκβαλε ζηελ πεξηηεηρηζκέλε έθηαζε θαη ην ιηκάλη ηνπ Φαιήξνπ. Ο Θνπθπδίδεο πεξηγξάθεη επίζεο ην κήθνο 
ηνπ ηείρνπο ησλ Αζελψλ θαη ηελ πεξηηεηρηζκέλε έθηαζε θαηά ην μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη αλαθέξεηαη 
ζην κήθνο ηνπ θαη ηελ ζπλάζξνηζε ησλ Αζελαίσλ απφ φιε ηελ Αηηηθή φηαλ ν Αξρίδακνο εηζέβαιε θαηά ην πξψην έηνο ηνπ 
πνιέκνπ139. 

13. 1 Ἔηη δὲ ηλ Πεινπνλλεζίσλ μπιιεγνκέλσλ ηε ἐο ηὸλ Ἰζζκὸλ θαὶ ἐλ ὁδῶ ὄλησλ, πξὶλ ἐζβαιεῖλ ἐο ηὴλ Ἀηηηθήλ, Πεξηθιο ὁ 
Ξαλζίππνπ ζηξαηεγὸο ὢλ Ἀζελαίσλ δέθαηνο αὐηόο,... ὡο ἔγλσ ηὴλ ἐζβνιὴλ ἐζνκέλελ... 13. 7 ηνῦ ηε γὰξ Φαιεξηθνῦ ηείρνπο 
ζηάδηνη ἦζαλ πέληε θαὶ ηξηάθνληα πξὸο ηὸλ θύθιν ηνῦ ἄζηεσο, θαὶ αὐηνῦ ηνῦ θύθινπ ηὸ θπιαζζόκελνλ ηξεῖο θαὶ ηεζζαξάθνληα 
(ἔζηη δὲ αὐηνῦ ὃ θαὶ ἀθύιαθηνλ ἦλ, ηὸ κεηαμὺ ηνῦ ηε καθξνῦ θαὶ ηνῦ Φαιεξηθνῦ), ηὰ δὲ καθξὰ ηείρε πξὸο ηὸλ Πεηξαηᾶ 
ηεζζαξάθνληα ζηαδίσλ, ὧλ ηὸ ἔμσζελ ἐηεξεῖην∙ θαὶ ηνῦ Πεηξαηο μὺλ Μνπληρίᾳ ἑμήθνληα κὲλ ζηαδίσλ ὁ ἅπαο πεξίβνινο, ηὸ δ‘ 

                                                                                                                                                                                              
ακπληηθνχ ηείρνπο γχξσ απφ ηνπο νηθηζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ εμσηεξηθέο επηζέζεηο. Σα ηείρε ήηαλ ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλα κ ε 

ιίζηλε ζεκειίσζε θαη ιίζηλν ην θαηψηεξν ηκήκα ηεο αλσδνκήο, κέρξη έλα χςνο 2κ. πεξίπνπ, ελψ πάλσ ζε απηήλ ηελ θαηαζθεπή έβαηλε 

σκνπιηλζνδνκή. Σν θαηψηεξν ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο δηακνξθσλφηαλ ζπλήζσο θαηά ηνλ 5
ν
 θαη 4

ν
 αηψλα π.Υ. ζηηο δχν παξεηέο κε 

επηκειεκέλε ηνηρνπνηία θαηά ην ηζνδνκηθφ, ην ςεπδντζνδνκηθφ, ην ηξαπεδηφζρεκν θαη ζπαληφηεξα ην πνιπγσληθφ ζχζηεκα ηνηρνπνηίαο, ελψ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπνζεηνχληαλ κηθξφηεξνη ιίζνη  θαη πειφο (ιηζνιφγεκα). Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ίδηνο ηξφπνο θαηαζθεπήο ήηαλ θνηλφο 

ζηελ Διιάδα απφ ηελ Πξσηνγεσκεηξηθή θαη Γεσκεηξηθή επνρή. Ζ ΗΔ ξίδα ηεο ιέμεσο *deigh- θαίλεηαη φηη ζεκαζηνινγηθά ζεκαίλεη ην 

πιάζηκν ησλ σκνπιίλζσλ απφ πειφ ή πειφρσκα κε ηελ ελίζρπζε αρχξσλ ή άιισλ μεξψλ ρφξησλ. Οη νηθίεο θαη αξθεηά δεκφζηα θηίξηα ηεο 

θιαζηθήο επνρήο ή παιαηνηέξσλ επνρψλ πνπ δηαηεξνχληαλ θαηά ηελ θιαζηθή επνρή ζηελ Αζήλα θαη ζηηο άιιεο αξραίεο ειιεληθέο πφιεηο 

ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε απινχζηεξε κνξθή (ήηαλ πην ιεπηέο νη ζεκειηψζεηο θαζψο θαη νη θεξφκελνη ηνίρνη απφ 

σκνπιίλζνπο.) Βεβαίσο ε βάζε ηνπ ηείρνπο ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζηεί θαη κε ηξφπν ζπκπαγή, ρσξίο ιηζνιφγεκα, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζεκηζηφθιεηνπ ηείρνπο. Σείρε πφιεσλ θη θξνχξηα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη εμ νινθιήξνπ απφ ιηζνπιίλζνπο, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ θξνπξίνπ Πάλαθηνλ, ζεκ. Γπθηφθαζηξν). Σξαπιφο 2005· Scranton 1941· Oξιάλδνο 1986· 2004. 
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ἐλ θπιαθῆ ὂλ ἥκηζπ ηνύηνπ. 13. 8 ἱππέαο δὲ ἀπέθαηλε δηαθνζίνπο θαὶ ρηιίνπο μὺλ ἱππνηνμόηαηο, ἑμαθνζίνπο δὲ θαὶ ρηιίνπο 

ηνμόηαο, θαὶ ηξηήξεηο ηὰο πισίκνπο ηξηαθνζίαο. 13. 9 ηαῦηα γὰξ ὑπξρελ Ἀζελαίνηο θαὶ νὐθ ἐιάζζσ ἕθαζηα ηνύησλ, ὅηε ἡ 
ἐζβνιὴ ηὸ πξηνλ ἔκειιε Πεινπνλλεζίσλ ἔζεζζαη θαὶ ἐο ηὸλ πόιεκνλ θαζίζηαλην. ἔιεγε δὲ θαὶ ἄιια νἷάπεξ εἰώζεη Πεξηθιο ἐο 
ἀπόδεημηλ ηνῦ πεξηέζεζζαη ηῶ πνιέκῳ140. 

Ο Θνπθπδίδεο ππνινγίδεη ην κήθνο ησλ Μαθξψλ ηεηρψλ ζε 40 ζηάδηα, φπσο αξγφηεξα θαη ν Παπζαλίαο, θαη πξνζζέηεη φηη 
θαη ν νρπξσκαηηθφο πεξίβνινο ηνπ Πεηξαηά, καδί κε ην θξνχξην φπνπ βξηζθφηαλ ην ηεξφ ηεο Μνπλπρίαο Αξηέκηδνο (ζήκεξα 
είλαη θηηζκέλν ζηελ ίδηα ζέζε ην θηίξην ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ), είρε κήθνο 60 ζηάδηα. ηαλ ήξζε ζηα πξάγκαηα ν Πεξηθιήο, 
σο εγέηεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο, κεηά ηνλ Δθηάιηε, έπεηζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γηά Μέζνπ ηείρνπο, (446-443 π.Υ.) 
δειαδή ελφο ηείρνπο πνπ έβαηλε παξάιιεια κε ην Βφξεην ζθέινο. Έηζη δεκηνπξγείην έλαο ηεηρηζκέλνο δηάδξνκνο, ν νπνίνο 

ζπλέδεε πιένλ ην άζηπ κε ην θαιά νξγαλσκέλν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Ζ Αζήλα-θξνχξην δελ είρε λα θνβεζεί ηνλ ζηξαηφ ηνπ 
Αξρίδακνπ θαηά ην μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ην 431 π.Υ. Μέζα φκσο ζε απηφ ην ηείρνο ζπλέξξεπζε ν 
πιεζπζκφο ηεο Αηηηθήο θαηά ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ. 

Ο Θνπθπδίδεο καο παξαδίδεη φηη ήηαλ ηέηνηνο ν ζπλσζηηζκφο ησλ Αζελαίσλ εληφο ησλ ηεηρψλ, πνπ πνιινί κεηαζθεχαζαλ ζε 
θαηνηθίαο ηνλ ρψξν ζηε θνξπθή ησλ πχξγσλ, νη νπνίνη έθεξαλ ζηέγε κε θεξάκσζε141: θαηεζθεπάζαλην δὲ θαὶ ἐλ ηνῖο πύξγνηο 
ηλ ηεηρλ πνιινὶ θαὶ ὡο ἕθαζηόο πνπ ἐδύλαην∙ νὐ γὰξ ἐρώξεζε μπλειζόληαο αὐηνὺο ἡ πόιηο, ἀιι‘ ὕζηεξνλ δὴ ηά ηε καθξὰ 
ηείρε ᾤθεζαλ θαηαλεηκάκελνη θαὶ ηνῦ Πεηξαηο ηὰ πνιιά142.  Δθεί βξηζθφηαλ ν πιεζπζκφο ηεο Αηηηθήο φηαλ ελέζθεςε ν 
ινηκφο θαηά ην 2ν έηνο ηνπ πνιέκνπ. Σν ηείρνο ηνπ Πεηξαηά θαη ηα Μαθξά ηείρε (ηκεκαηηθψο) θαηεδαθίζηεθαλ ην 404 π.Υ., 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο παξάδνζεο πνπ ππαγφξεπζε ε πάξηε. 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, αλ δηδάζθεηαη ην κάζεκα ζηελ Αζήλα, κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία ζεηξά απφ 
ζηνρεπκέλεο επηζθέςεηο ζηνλ Κεξακεηθφ, φπνπ είλαη νξαηά ηα εξείπηα ηεο πχιεο ηνπ Γηπχινπ, ζηελ αλαζθαθή ησλ Μαθξψλ 
ηεηρψλ θαη ζηνλ Πεηξαηά, φπνπ νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα αλαγλψζνπλ ηα ρσξία φπνπ ν Θνπθπδίδεο πεξηγξάθεη ην ηείρνο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Δθεί κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ πνπ ζα εμεγνχλ ηελ 
θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεκαζία ηνπ ηείρνπο. 

Ζ δηδαζθαιέα αξραέαο ειιεληθάο ηζηνξηνγξαθέαο «Ξελνθψληαο: Β΄ βηβιέν» θαη ηα ηεέρε ησλ 

Αζελψλ θαηΪ ηελ θιαζζηθά επνρά. 

Ο δεχηεξνο αξραίνο ζπγγξαθέαο, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κία αλάινγε δηδαθηηθή 
πξφηαζε, κε αξραηνινγηθέο παξνπζηάζεηο είλαη ν Ξελνθψληαο (ελφηεηα ηζηνξηνγξαθία)143. Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 2νπ 
βηβιίνπ ησλ ιιεληθλ, κπνξνχκε λα ζηαζνχκε ζε δχν ρσξία, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θάλεη ιφγν γηα ηνπο φξνπο παξάδνζεο 
ησλ Αζελψλ θαη ην δεχηεξν γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ Μαθξψλ ηεηρψλ θαη ηνπ ηείρνπο ηνπ Πεηξαηά απφ ηνπο Αζελαίνπο ην 
404 π.Υ.144 

Μαο ιέεη ινηπφλ ν Ξελνθψληαο φηη νη παξηηάηεο, απαληψληαο ζηνπο Κνξηλζίνπο δήισζαλ φηη δελ ήζειαλ λα 
εμαλδξαπνδίζνπλ ηελ Αζήλα, αιιά επηζπκνχζαλ ηελ παξάδνζή ηεο κε ηνπο γλσζηνχο φξνπο: Λαθεδαηκόληνη δὲ νὐθ ἔθαζαλ 
πόιηλιιελίδα ἀλδξαπνδηεῖλ κέγα ἀγαζὸλ εἰξγαζκέλελ ἐλ ηνῖοκεγίζηνηο θηλδύλνηο γελνκέλνηο ηῆ ιιάδη, ἀιι‘ 

ἐπνηνῦληνεἰξήλελ ἐθ‘ ᾧ ηά ηε καθξὰ ηείρε θαὶ ηὸλ Πεηξαηᾶ θαζειόληαοθαὶ ηὰο λαῦο πιὴλ δώδεθα παξαδόληαο θαὶ ηνὺο 
θπγάδαοθαζέληαο ηὸλ αὐηὸλ ἐρζξὸλ θαὶ θίινλ λνκίδνληαο Λαθεδαηκνλίνηο ἕπεζζαη θαὶ θαηὰ γλ θαὶ θαηὰ ζάιαηηαλ ὅπνη 
ἂλἡγληαη.145 Οη Αζελαίνη δέρηεθαλ ηελ ζπλζήθε θαη φπσο καο πιεξνθνξεί ν Ξελνθψληαο κεηὰ δὲ ηαῦηα Λύζαλδξόο ηε 
θαηέπιεη εἰο ηὸλ Πεηξαηᾶ θαὶ νἱ θπγάδεο θαηῆζαλ θαὶ ηὰ ηείρε θαηέζθαπηνλ ὑπ‘ αὐιεηξίδσλ πνιιῆ πξνζπκίᾳ, λνκίδνληεο 
ἐθείλελ ηὴλ ἡκέξαλ ηῆ ιιάδη ἄξρεηλ ηο ἐιεπζεξίαο146. 

Ζ θαηεδάθηζε κπνξεί λα κελ ήηαλ νινθιεξσηηθή, αιιά ηέηνηα θαη ηφζε ψζηε λα θαηαζηήζεη ην ηείρνο άρξεζην. Σν ηείρνο 
ηνπ Πεηξαηά θαη ηα ηκήκαηα ησλ Μαθξψλ ηεηρψλ πνπ είραλ θαηεδαθηζηεί θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 404 π.Υ. 
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 Θνπθπδίδεο, Ἱζηνξίαη, 2.13. 
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 Σα πιίλζηλα ηείρε επηζηέθνληαλ απφ επάιμεηο, θαη φπσο θαη ηα ζπίηηα έθεξαλ θεξάκσζε, ζπλήζσο θνξηλζηαθνχ ή ιαθσληθνχ ηχπνπ.Δηθ. 2 

πσο ζεκεηψλεη ην ΗΜΔ "Γχν θπξίσο ηχπνη θεξάκσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο. Ζ ιαθσληθή, ζηελ νπνία νη ζηξσηήξεο θαη νη 

θαιππηήξεο είλαη θπξηνί, θαη ε θνξηλζηαθή, ζηελ νπνία θαη ηα δχν απηά ζηνηρεία είλαη επίπεδα. Μία ηξίηε θαηεγνξία, ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε, 

ζπλδπάδεη επίπεδνπο ζηξσηήξεο κε θπξηνχο θαιππηήξεο θαη νλνκάδεηαη ζηθειηθή. Δηθ. 3 θαη 4. Oη ζηξσηήξεο ησλ άθξσλ ηεο ζηέγεο 

θαηέιεγαλ ζε έλα θάζεην ηκήκα, ηε ζίκε, πξννξηζκέλν γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ πδάησλ ηεο βξνρήο. Ζ ζίκε έθεξε αλνίγκαηα γηα ηελ εθξνή 

ησλ πδάησλ, ζπρλά δηαθνζκεκέλα κε θεθαιέο ιεφλησλ (ζηα δεκφζηα θηήξηα). Αληίζηνηρα, νη θαιππηήξεο ησλ άθξσλ ηεο ζηέγεο, νη νπ νίνη 

νλνκάδνληαλ εγεκφλεο, θαηέιεγαλ ζε θεθαιέο αλζξψπσλ ή κπζηθψλ φλησλ θαη αξγφηεξα ζε αλζέκηα. Με αλζέκηα επίζεο ήηαλ 

δηαθνζκεκέλνη θαη νη θεληξηθνί θαιππηήξεο ζηε ξάρε ηεο ζηέγεο. ηηο αξραίεο αθξνπφιεηο είλαη ζπλήζεο ε αλεχξεζε επηθαλεηαθψο 

θεξάκσλ απφ ηελ θαιππηήξηα θεξάκσζε ηνπ ηείρνπο. Καη κφλν ε απνκάθξπλζε ησλ θεξάκσλ ηεο ζηέγεο ελφο πιίλζηλνπ ηείρνπο επέθεξε 

ζπληφκσο ηελ θζνξά ηνπ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θπξίσο απφ ηε βξνρή. Σείρε θαη νρπξά θηίδνληαλ θαη εμ νινθιήξνπ απφ ιηζνπιίλζνπο, 

φπνπ επλννχζαλ ηα θαηά ρψξαλ επξηζθφκελα πιηθά θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο πφιεσο πνπ απνθάζηδε λα πινπνηήζεη ην έξγν. Σξαπιφο 2005· 

Scranton 1941· Oξιάλδνο 1986 θαη 2004. 
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 Θνπθπδίδεο, Ἱζηνξίαη,2.17.3 
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 Ρνχθνο (2000). Δπίζεο Ράπηεο (2002) θαη (2005). 
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αλνηθνδνκήζεθαλ κεηά ηελ ληθεθφξν επηζηξνθή ηνπ λαπάξρνπ Κφλσλα ζηελ Αζήλα ην 394 π.Υ. καδί κε ηνλ θππξηαθφ 

ζηφιν ηνπ ζπκκάρνπ βαζηιηά ηεο αιακίλαο ηεο Κχπξνπ Δπαγφξα. ηνλ Πεηξαηά, αληίζεηα κε ην Θεκηζηφθιεην ηείρνο πνπ 
άθελε εθηφο ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζεκεξηλήο Αθηήο Πεηξαηψο, ην θνλψλεην αθνινπζνχζε ηελ αθηνγξακκή (Αθηή 
Πεηξαηψο)147. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ θνλψλεηνπ ηείρνπο δηέθεξε απφ εθείλελ ηνπ ζεκηζηφθιεηνπ θαη ζην φηη ε βάζε ηνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε 
φρη ζπκπαγψο, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη  ν Θνπθπδίδεο, αιιά κε παξεηέο θαηαζθεπαζκέλεο απφ δφκνπο ιηζνπιίλζσλ 
θαιψο αξκνζκέλσλ ελψ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηείρε ιηζνιφγεκα, κηθξφηεξνπο αξγνχο ή εκίεξγνπο ιίζνπο, ραιίθηα θαη 
πειφ148. Ζ θαηαζθεπή ηνπ καο είλαη γλσζηή απφ αλαζθαθέο. Σν θνλψλεην ηείρνο είλαη νξαηφ απφ ηελ κεξηά ηεο ζάιαζζαο 
ζηελ Αθηή Πεηξαηψο. Σκήκαηά ηνπ δηαηεξνχληαη θαη ζηε ζέζε ηνπ θξνπξίνπ ηεο Μνπλπρίαο, φπνπ ην θηήξην ηνπ Ναπηηθνχ 

νκίινπ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Κνλψλεηνπ ηείρνπο είλαη επίζεο ελδηαθέξνλ ζέκα εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζην 

ακθηζέαηξν κε πξνβνιή powerpoint ή ζε επίζθεςε ζηελ Αθηή Πεηξαηψο. 

Ζ δηδαζθαιέα αξραέαο ειιεληθάο ξεηνξηθάο «ΓεκνζζΫλεο: Πεξὶ ηνῦ ηεθΪλνπ» θαη ηα ηεέρε 

ησλ Αζελψλ θαηΪ ηελ χζηεξε θιαζηθά επνρά. 

Ο ηξίηνο ζπγγξαθέαο πνπ πξνζθέξεηαη γηα επηιεθηηθή δηαζεκαηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη ν Γεκνζζέλεο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ν ιφγνο ηνπ Πεξὶ ηνῦ ηεθάλνπ.149 Ο ζρεδηαζκφο θη εδψ ηνπ καζήκαηνο σο αξραίαο ειιεληθήο θηινινγίαο 
(ξεηνξηθή) ζα πεξηιακβάλεη εηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηελ αξραία ξεηνξηθή θαη ηα είδε ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ, ηζηνξηθά 
ζηνηρεία γηα ην β  ́κηζφ ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ., γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Φηιίππνπ Β΄ ηεο Μαθεδνλίαο, ην ξφιν ηνπ θηινκαθεδνληθνχ 
θαη ηνπ αληηκαθεδνληθνχ θφκκαηνο, ηνπ βίνπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκνζζέλε, θαζψο θαη εηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ην ιφγν 
Πεξὶ ηνῦ ηεθάλνπ. 

Καη λα πψο ζπλδέεηαη ν ίδηνο ν ξήηνξαο θαη πνιηηηθφο Γεκνζζέλεο κε ην ηείρνο ηεο πφιεο ηνπ. Σνλ 4ν αηψλα νξίζηεθε νκάδα 
δέθα Αζελαίσλ πνιηηψλ, ελφο απφ θάζε θπιή, κε ην αμίσκα ηνπ ηεηρνπνηνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ν Γεκνζζέλεο 

Γεκνζζέλνπο Παηαληεχο, ν ζεκαληηθφηεξνο ξήηνξαο θαη πνιηηηθφο ηνπ αληηκαθεδνληθνχ θφκκαηνο. Ο θίινο ηνπ Γεκνζζέλε 
Κηεζηθψληαο ππέβαιε, κεηά ηε κάρε ηεο Υαηξψλεηαο, ηελ πξφηαζε λα ζηεθαλσζεί ν Γεκνζζέλεο ζην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ 
γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ πφιε. Ο παιαηφο πνιηηηθφο αληίπαινο ηνπ Γεκνζζέλε Αηζρίλεο πξνζέβαιε ηελ πξφηαζε απηή κε 
γξαθή παξαλφκσλ, κε ηελ αηηηνινγία φηη ζα έπξεπε ε απνλνκή απηήο ηεο ηηκήο απφ ηνλ δήκν λα απνδνζεί ζηνλ ηηκψκελν 
απφ ηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ζηελ Πλχθα, αιιά θαη γηαηί δελ είρε αθππεξεηήζεη ν Γεκνζζέλεο απφ ην αμίσκα ηνπ 
ηεηρνπνηνχ150. Ζ δίθε γίλεηαη ην 330 π.Υ., θαη  ν Γεκνζζέλεο, ζηνλ θαηεγνξεηήξην ιφγν ηνπ Αηζρίλε (Καηὰ Κηεζηθληνο), 
απαληά εθθσλψληαο ηνλ πὲξ Κηεζηθληνο, Πεξὶ ηνῦ ζηεθάλνπ ιφγν σο ζπλήγνξνο. 

ε φιν ην ιφγν κπνξεί λα γίλεη δξακαηνπνίεζε επηιεγκέλσλ ρσξίσλ κε απαγγειία (θαη εξαζκηαθή πξνθνξά ελδεηθηηθά) απφ 
ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο θνηηεηέο, αλεβαίλνληαο ζην βήκα ηνπ ακθηζεάηξνπ θαη επηζηξαηεχνληαο απηνζρέδηα ππφθξηζε. Γηα 

δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία πξνζθέξνληαη νη παξάγξαθνη 299-300 ζηηο νπνίεο ν Γεκνζζέλεο απνινγνχκελνο ιέεη: 299 Σὸλ δὲ 
ηεηρηζκὸλ ηνῦηνλ, ὃλ ζύ κνπ δηέζπξεο, θαὶ ηὴλ ηαθξείαλ ἄμηα κὲλ ράξηηνο θαὶ ἐπαίλνπ θξίλσ, πο γὰξ νὔ; Πόξξσ κέληνη πνπ 
ηλ ἐκαπηῶ πεπνιηηεπκέλσλ ηίζεκαη. Οὐ ιίζνηο ἐηείρηζα ηὴλ πόιηλ νὐδὲ πιίλζνηο ἐγώ, νὐδ' ἐπὶ ηνύηνηο κέγηζηνλ ηλ ἐκαπηνῦ 
θξνλ· ἀιι' ἐὰλ ηὸλ ἐκὸλ ηεηρηζκὸλ βνύιῃ δηθαίσο ζθνπεῖλ, εὑξήζεηο ὅπια θαὶ πόιεηο θαὶ ηόπνπο θαὶ ιηκέλαο θαὶ λαῦο θαὶ 
[πνιινὺο] ἵππνπο θαὶ ηνὺο ὑπὲξ ηνύησλ ἀκπλνκέλνπο· 300Σαῦηα πξνὐβαιόκελ ἐγὼ πξὸ ηο Ἀηηηθο, ὅζνλ ἦλ ἀλζξσπίλῳ 
ινγηζκῶ δπλαηόλ, θαὶ ηνύηνηο ἐηείρηζα ηὴλ ρώξαλ, νὐρὶ ηὸλ θύθινλ ηνῦ Πεηξαηο νὐδὲ ηνῦ ἄζηεσο151. 

Κη εδψ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ αξραηνινγηθά ζηνηρεία γηα ην ηείρνο ησλ Αζελψλ ηνλ 4ν αηψλα απφ ηνλ δηδάζθνληα, 
θαζψο θαη εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ κε ην ζέκα απηφ, νη νπνίεο ζα παξνπζηάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηείρνπο. Καη πξάγκαηη ν 

Γεκνζζέλεο, ζε έλα ρσξίν ηνπ νπνίνπ ε ζεκαζία πνπ πνιιέο θνξέο δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπ θηινιφγνπ, πεξηγξάθεη, φρη 
κφλν ηελ πνιεκηθή ηζρχ ηεο Αζήλαο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε απηφλ, αιιά θαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ζην ζρήκα ηνπ 
ηείρνπο ηνπ άζηεσο θαη ηνπ Πεηξαηψο152. 

Ζ δηδαζθαιέα αξραέαο ειιεληθάο ηζηνξηθάο γεσγξαθέαο «ηξΪβσλ θαη Παπζαλέαο» θαη ηα ηεέρε 

ησλ Αζελψλ θαηΪ ηελ ξσκατθά επνρά. 

Σέηαξηνο ζπγγξαθέαο ηνπ νπνίνπ πνιιά ρσξία παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα αξραηνινγηθέο δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο είλαη 
ν ηξάβσλαο (1ν αηψλα π.Υ. -1ν αηψλα κ.Υ.)153, ζηελ ελφηεηα ηζηνξηθή γεσγξαθία ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο. Γίλνληαο θαη 
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 Δηθ. 7 
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 Γηα ηνλ Γεκνζζέλε θαη ηνλ Πεξὶ ηνῦ ηεθάλνπ ιφγν βι. ΜacDowell 2009· Hansen 1979·Watson-Goodwin 1979·Μurphy (1983). 
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 πξνβαίλνληαο ζηελ πξνβιεπφκελε ινγνδνζία, ηελ εὔζπλα. 
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 Γεκνζζέλεο, πὲξ Κηεζηθληνο, Πεξὶ ηνῦ ζηεθάλνπ, 299-300. 
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Lasserre 1981· Αnderson 1923· Dueck 2000. 
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πάιη πξνζνρή ζην ζέκα ηνπ ηείρνπο ησλ Αζελψλ, ν πεξηεγεηήο ηξάβσλ πεξηγξάθεη ηελ εηθφλα πνπ παξνπζίαδαλ ηα 

εξεηπσκέλα αξραία ηείρε ηεο πφιεσο ζηα ρξφληα ηνπ, πξνβαίλνληαο ζε παξαηεξήζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. Γλσξίδνπκε 
αξραηνινγηθά φηη ηα ηείρε ησλ Αζελψλ επηζθεπάδνληαλ θαηά ηνλ 3ν θαη 2ν αηψλα π.Υ. Δπηζθεπέο θαη πξνζζήθεο έγηλαλ θαη 
θαηά ηα ρξφληα ησλ δηαδφρσλ θαη ησλ επηγφλσλ ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ. Σα ηείρε ησλ Αζελψλ φκσο θαηαζηξάθεθαλ γηα 
δεχηεξε θαη ηειεπηαία θνξά θαηά ηελ πνιηνξθία θαη άισζε ηεο πφιεσο απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ χιια ην 86 π.Υ. 

χκθσλα κε ηνλ ηξάβσλα, ηα δχν ζθέιε, δειαδή ηα δχν καθξά ηείρε, είραλ κήθνο ζαξάληα ζηαδίσλ, δειαδή πεξίπνπ 7,5-8 
ρικ., θαη ζπλέδεαλ ην ηείρνο ηνπ άζηεσο κε ην ηείρνο ηνπ Πεηξαηά. Ο Πεηξαηάο δηέζεηε ην ιηκάλη ηνπ Καλζάξνπ ή κπφξηνλ, 
θαζψο θαη ηα δχν κηθξά πνιεκηθά ιηκάληα ηεο Εέαο (ζεκεξηλφ Παζαιηκάλη) θαη ηεο Μνπλπρίαο (ζεκεξηλφ Σνπξθνιίκαλν ή 
Μηθξνιίκαλν), φπνπ βξίζθνληαλ νη λαχζηαζκνη ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ. Αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο δχν θαζαηξέζεηο ηνπ, ην 404 

π.Υ. απφ ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο θαη ην 87/86 π.Υ. απφ ηνλ Κνξλήιην χιια: Λόθνο δ᾽ ἐζηὶλ ἡ Μνπλπρία ρεξξνλεζηάδσλ θαὶ 
θνῖινο θαὶ ὑπόλνκνο πνιὺ κέξνο θύζεη ηε θαὶ ἐπίηεδεο ὥζη᾽ νἰθήζεηο δέρεζζαη, ζηνκίῳ δὲ κηθξῶ ηὴλ εἴζνδνλ ἔρσλ· 
πνπίπηνπζη δ᾽ αὐηῶ ιηκέλεο ηξεῖο· Σὸ κὲλ νὖλ παιαηὸλ ἐηεηείρηζην θαὶ ζπλῴθηζην ἡ Μνπλπρία παξαπιεζίσο ὥζπεξ ἡ ηλ 
Ῥνδίσλ πόιηο, πξνζεηιεθπῖα ηῶ πεξηβόιῳ ηόλ ηε Πεηξαηᾶ θαὶ ηνὺο ιηκέλαο πιήξεηο λεσξίσλ, ἐλ νἷο θαὶ ἡ ὁπινζήθε Φίισλνο 
ἔξγνλ· ἄμηόλ ηε ἦλ λαύζηαζκνλ ηαῖο ηεηξαθνζίαηο λαπζίλ, ὧλ νὐθ ἐιάηηνπο ἔζηειινλ Ἀζελαῖνη· Σῶ δὲ ηείρεη ηνύηῳ ζπλπηε ηὰ 
θαζεηιθπζκέλα ἐθ ηνῦ ἄζηενο ζθέιε· ηαῦηα δ᾽ ἦλ καθξὰ ηείρε ηεηηαξάθνληα ζηαδίσλ ηὸ κθνο, ζπλάπηνληα ηὸ ἄζηπ ηῶ 
Πεηξαηεῖ· Οἱ δὲ πνιινὶ πόιεκνη ηὸ ηεῖρνο θαηήξεηςαλ θαὶ ηὸ ηο Μνπλπρίαο ἔξπκα, ηόλ ηε Πεηξαηᾶ ζπλέζηεηιαλ εἰο ὀιίγελ 
θαηνηθίαλ ηὴλ πεξὶ ηνὺο ιηκέλαο θαὶ ηὸ ἱεξὸλ ηνῦ Γηὸο ηνῦ ζσηξνο· ηνῦ δὲ ἱεξνῦ ηὰ κὲλ ζηνΐδηα ἔρεη πίλαθαο ζαπκαζηνύο, ἔξγα 
ηλ ἐπηθαλλ ηερληηλ, ηὸ δ᾽ ὕπαηζξνλ ἀλδξηάληαο· Καηέζπαζηαη δὲ θαὶ ηὰ καθξὰ ηείρε, Λαθεδαηκνλίσλ κὲλ θαζειόλησλ 

πξόηεξνλ Ῥσκαίσλ δ᾽ ὕζηεξνλ, ἡλίθα ύιιαο ἐθ πνιηνξθίαο εἷιε θαὶ ηὸλ Πεηξαηᾶ θαὶ ηὸ ἄζηπ154.  

ηελ ελφηεηα απηήλ ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ είλαη ε νπινζήθε ηνπ Φίισλνο θαη ηα πνιεκηθά ιηκάληα ηεο 
Εέαο (Παζαιηκάλη) θαη ηεο Μνπλπρίαο (Μηθξνιίκαλν ή Σνπξθνιίκαλν)155, είηε ζην ακθηζέαηξν, είηε ζηνλ ίδην ην ρψξν ζε 
επίζθεςε πνπ ζα γίλεη κε απηφ ηνλ ζθνπφ. Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο θνηηεηέο ην πψο ήηαλ 
δηακνξθσκέλνο ν ρψξνο ζηα πνιεκηθά ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά, πψο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνη νη λαχζηαζκνη κε ηνπο λεσζνίθνπο 
θαη πψο θαζειθχνληαλ νη ηξηήξεηο. 

Σέινο ν πεξηεγεηήο Παπζαλίαο ηνλ 2ν αηψλα κ.Υ.156 πεξηγξάθεη ην αζελατθφ ηείρνο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξεηπσκέλν 
(ηείρνο ηνπ Πεηξαηά, Μαθξά ηείρε) θαη θάλεη αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ157. Κη απηή ε ελφηεηα απφ ηα Ἀηηηθά κπνξεί 

λα δηδαρζεί δηαζεκαηηθά κε φκνην ηξφπν κε ηηο πξνεγνχκελεο ζε κάζεκα θιαζηθήο θηινινγίαο ηεο ελφηεηαο ηζηνξηθή 
γεσγξαθία. 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Σν ζεκηζηφθιεην ηείρνο ησλ Αζελψλ ήηαλ ε πξψηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο αζελατθήο δπλάκεσο ηνλ 5ν αηψλα 
π.Υ.158 Υάξηο ζε απηά ε Αζήλα κπφξεζε λα αληέμεη κέρξη ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ ην 404 π.Υ., νπφηε βάζεη 
ηεο ζπλζήθεο παξάδνζεο νη Αζελαίνη δέρηεθαλ λα γθξεκίζνπλ ηα Μαθξά ηείρε θαη ην ηείρνο ηνπ Πεηξαηά. Σα ηείρε 
μαλαέρηηζε ν Κφλσλ επηζηξέθνληαο ζηελ Αζήλα. Καηά ηνλ 4ν αηψλα ε Αζήλα ίδξπζε ηελ Β  ́ Αζελατθή ζπκκαρία θαη 
αλζηζηάκελε ζηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ηνπ Φηιίππνπ Β  ́ ηεο Μαθεδνλίαο, κε θχξην εθπξφζσπν ηεο αληηκαθεδνληθήο 
πνιηηηθήο Γεκνζζέλε. Μεηά ηελ ήηηα ζηνλ Λακηαθφ πφιεκν επηβιήζεθαλ καθεδνληθέο θξνπξέο ζηε πφιε ησλ Αζελψλ. Σα 
ηείρε ηεο πφιεσο απνηέιεζαλ σζηφζν απνηέιεζαλ ηνλ θχξην ακπληηθφ κεραληζκφ ηεο κέρξη ηελ άισζε ηεο πφιεσο απφ ηα 
ζηξαηεχκαηα ηνπ Κνξλήιηνπ χιια ην 86 π.Υ. 

Γηδάζθνληαο αξραία ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία θαη ξεηνξηθή ν θηιφινγνο κπνξεί λα ζηαζεί θαη λα ζρνιηάζεη κείδνλα 

δεηήκαηα ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Έλα απφ απηά είλαη θαη ην ηείρνο ηεο 
αξραίαο Αζήλαο, πνπ ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαηά ηελ θιαζηθή θαη ειιεληζηηθή αξραηφηεηα, επηζηξαηεχνληαο 
αξραηνινγηθά ζηνηρεία, παξνπζηάζεηο θαη επηιεγκέλεο βησκαηηθέο δξάζεηο, ηφζν ζην ακθηζέαηξν, φζν θαη ζηνπο 
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Ζ ίδηα κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε δηδαζθαιία νπνηνπδήπνηε αξραίνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ, 
θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ ιαηηληθψλ. ηαλ κάιηζηα ην κάζεκα πινπνηείηαη ζε παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα ηεο Ρψκεο, είλαη εχθνιε 
θαη ε κεηάβαζε ζηα ίδηα ηα κλεκεία θαη ε ζπλαθφινπζεο βησκαηηθέο δξάζεηο ζην ρψξν. Ζ δηαζεκαηηθή απηή πξνζέγγηζε 
ζηνρεχεη ζηε ζπλνιηθφηεξε θαηαλφεζε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο θνηηεηέο ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη ζηελ εκβάζπλζε ζε κείδνλα δεηήκαηα πνπ ζπκπιεξψλεη ηηο 

γλψζεηο ηνπο κε ηξφπν επνπηηθφ θαη βησκαηηθφ. 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

Αλαζηαζηάδεο, Π. (2000). ηνλ αηψλα ηεο Πιεξνθνξίαο-Πξνζεγγίδνληαο ηε λέα ςεθηαθή επνρή. Αζήλα: Ληβάλε. 
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Οη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθΫο πξνζεγγέζεηο ζηε δηδαζθαιέα ησλ θνηλσληθψλ 

θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ 

Modern pedagogical approaches of education in social and human science 

σηεξηΪδνπ Άλλα, Δθπαηδεχηξηα Πιεξνθνξηθήο, ΗΔΚ εξξψλ, sotiriadou@teiser.gr 

Sotiriadou Anna, Professor of Informatics, IEK Serron, sotiriadou@teiser.gr 

Abstract: 

This paper is a bibliographic review of the use of modern pedagogical approaches during the teaching social and human sciences. Initially, 

the theoretical background is presented, where a brief reference is made to the identity of modern pedagogical approaches - especially in 

their categorization by specialist theorists - and the fields of analysis of social and human sciences. The second chapter explores the role of 

modern pedagogical approaches that contribute to more efficient and qualitative teaching. In the next chapter, the discussion of the results 

follows, then the conclusions are drawn and finally proposals for future actions are prepared. The result of this paper, indicates that the 

optimal approach to the teaching of social and human sciences is experiential learning, based on the active participation of students. 

Keywords: pedagogy approach, human science, socials science, innovative technology 

Πεξέιεςε: 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε απνηειεί κία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, φπνπ 

γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηαπηφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ - εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο απφ 

εηδηθνχο ζεσξεηηθνχο-  θαη ησλ πεδίσλ ελαζρφιεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλάηαη ν ξφινο 

ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε δηδαζθαιία. Αθνινπζεί ζπδήηεζε επί 

ησλ απνηειεζκάησλ, θαηφπηλ γίλεηαη ε δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηέινο ζπλζέηνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ φηη, ε βέιηηζηε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ 

είλαη ε βησκαηηθή κάζεζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, θνηλσληθέο επηζηήκεο,λέεο ηερλνινγίεο  

Α. Δηζαγσγά  

Καζψο δηαλχνπκε ηελ επνρή ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οη αιιαγέο, πεξηιακβάλνπλ λέεο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, αλαλεσκέλα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ, λέα πξνζαξκνζκέλα ζηπι κάζεζεο, φιεο βαζηζκέλεο ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. ηφρνο ηεο 
παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ δηδαζθαιίαο φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο 
ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

Σν ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, έρνληαο σο επίθεληξν ην καζεηή, θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο ηζφηεηαο 
κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αλάδεημεο ηεο πνιπκνξθίαο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε θαη πξνζηαζίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 
Βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. ζν θαιχηεξε δπλαηή είλαη ε εθαξκνγή θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο ηφζν πεξηζζφηεξν εληζρχεηαη ε 
θξηηηθή θαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα ζεηηθέο επηδφζεηο, θαιχηεξεο απνδφζεηο θαη δεκηνπξγία 
θηιηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. 

Ζ ζπκβνιή ησλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο αλαδεηθλχεη κηα δηάζηαζε 
λέα, ζχγρξνλε θαη θαηλνηφκα, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα 
ππνβαζκίδεηαη ν θνηλσληθφο θαη ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηεο κάζεζεο (Ληνλαξάθεο, 2006). Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο 
πξνζεγγίζεηο ζεσξνχλ ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζην ζρνιείν σο κηα δηεξγαζία γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ 
αλαζπγθξφηεζε ησλ γλψζεσλ πνπ εγθαιεί αλψηεξεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηε κάζεζε σο κηα 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο αλαζηνραζηηθήο ζθέςεο (Lafortune et al., 1998). 
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Β. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ Πιαέζην 

 Β1. χγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Δπνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε, ππεξέρεη φζνλ αθνξά ζην γεγνλφο φηη αμηνπνηεί δηδαθηηθά ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ 

(ηαµάηεο, θ.α., 2010). Ζ κάζεζε ζεσξείηαη σο δηαδηθαζία επαλνξγάλσζεο ηεο γλψζεο, δειαδή, λέεο γλψζεηο βξίζθνπλ 
εξείζκαηα ζε πξνγελέζηεξεο νη νπνίεο, ζηε ζπλέρεηα, ακθηζβεηνχληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη. 

 Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, νξίδεηαη σο ζχκθπζε γλψζεσλ, ελλνηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο, µε δεηνχκελν ηελ ελνπνίεζε ηεο γλψζεο (Φινγαΐηε, 2006). Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, νξίδεηαη σο 
δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθήο θαη επξεκαηηθήο κνξθήο φπνπ, ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ελνπνηείηαη (Θενθηιίδεο, 1997). 

 Αλαθιαζηηθή πξνζέγγηζε (Burke & Dunn, 2006), ζεσξείηαη σο αλαηξεπηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαζψο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επαλεμεηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο έξεπλεο, ελψ ελζαξξχλεη ηηο ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο. 

 Σν παηρλίδη ξφισλ, απμάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ καζεηψλ κε ελεξγφ ξφιν ζηελ ηάμε θαζψο 

ελζαξξχλνληαη νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη αλεζπρίεο. Δπηπιένλ πξνζθέξεη αληηθαηηθέο απφςεηο γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα, ελψ 
επηζεκαίλεη ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα (Cherif & Somervill, 1995). Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ 
ξφινπο, απνθηνχλ λέεο πξννπηηθέο θαη θαηαλννχλ πσο ζα ήηαλ απηφο ν ραξαθηήξαο ζηελ πξαγκαηηθή δσή (Shaw, 2004). 

 Καηά ηε βησκαηηθή κάζεζε, ν καζεηήο εκπιέθεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία κειεηάεη. Γελ είλαη παζεηηθνί 

δέθηεο, αιιά ελεξγνί εξεπλεηέο, νη νπνίνη γηα λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε ζα πξέπεη λα κηινχλ γηα απηφ πνπ καζαίλνπλ, λα 
γξάθνπλ, λα ηε ζπζρεηίδνπλ µε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη λα ηελ εθαξκφδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Κφθθνηαο, 
2004; Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2013). Με ηνλ φξν βησκαηηθή κάζεζε πεξηγξάθεηαη φρη κφλν ε κάζεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο 
αηζζήζεηο, αιιά εθείλε, ε νπνία απνηειεί ζπλάξηεζε δηάθνξσλ ςπρνζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Γεσξγφπνπινο, 2005). 

 Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε (Bruner, 1977), ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχπινθεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
ηελ πξφζθηεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη ΣΠΔ, σο καζεζηαθφ εξγαιείν αιιά θαη σο 
γλσζηηθφ αληηθείκελν, εληζρχνπλ ηηο κεζφδνπο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, βειηηψλνπλ ηε κάζεζε κέζσ ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ θαη παξάιιεια απνηεινχλ έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ κέζν πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
δηδαζθαιίαο ησλ ππφινηπσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Ράπηεο & Ράπηε, 2002). 

 Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε κεγάιε θαη ε απεξηφξηζηε 

κεηαβιεηφηεηα. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη ζε δηάθνξα πεδία ζπνπδψλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο. 
ζν νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ λέεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, ζα πξνθαιείηαη 
ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Trigwell & Prosser, 1991). ιεο νη πξνζεγγίζεηο πξνζθέξνπλ θάηη 
ζπγθεθξηκέλν θαη ε ζχλζεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη παξά ηηο αληηζέζεηο ηνπο. 

Β2. Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο 

χκθσλα κε ην παλεπηζηήκην Oxford, ν νξηζκφο γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο είλαη: 

«Οη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, κειεηνχλ ηηο βηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Κεληξηθά 
ζέκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέιημε ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηε γελεηηθή κνξηαθή θαη πιεζπζκηαθή 
αλάπηπμε, ηελ πιεζπζκηαθή αλάπηπμε θαη ηε γήξαλζε, ηελ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη ηελ αλζξψπηλε 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηήξεζεο, ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο δηαηξνθήο.» 

Οη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο πεξηέρνπλ πιεζψξα επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ρσξίο θνηλφ παξνλνκαζηή. Ζ έξεπλα κε ζηφρν ηελ 
θνηλσληθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηνκηθψλ θαη δεκφζησλ αξρψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά 
πνηνηηθέο θαη εξεπλεηηθέο κεζφδνπο (Ingthorsson, 2013). Ο ιφγνο πνπ απνθαινχληαη νη επηζηήκεο απηέο αλζξσπηζηηθέο είλαη 
ε κειέηε ζεκαληηθψλ θαηλφκελσλ φπσο νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, νη εκπεηξίεο, νη ζθέςεηο, νη εζθεκκέλεο ελέξγεηεο, νη 
ζηάζεηο, ην ρηνχκνξ, νη θνβίεο θιπ. φια φζα αθνξνχλ δειαδή, ηα αλζξψπηλα φληα σο απηνζπλείδεηα φληα. 

Β.3.  Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Nisbet (2017) γηα ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ είλαη: 

«Οη θνηλσληθέο επηζηήκεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πνιηηηζκηθή (ή θνηλσληθή) αλζξσπνινγία, ηελ θνηλσληνινγία, ηελ θνηλσληθή 
ςπρνινγία, ηελ πνιηηηθή επηζηήκε θαη ηελ νηθνλνκία. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζπρλά ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

γεσγξαθία θαη νη ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα θνηλσληθά πιαίζηα κάζεζεο θαη ηε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε 
ηελ θνηλσληθή ηάμε. Οη θνηλσληθέο επηζηήκεο δηαδξακαηίδνπλ ην βαζηθφ θαη πην νινθιεξσκέλν ξφιν φζνλ αθνξά ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο.» 

Χζηφζν, νη δηαδηθαζίεο πνπ επηθεληξψλνληαη κέζσ ησλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, επεξεάδνπλ ζηε 
ιήςε επξχηεξσλ απνθάζεσλ παξφιν πνπ έρνπλ κειεηεζεί κε ζπζηεκαηηθνχο ηξφπνπο θαη έρνπλ εθηηκεζεί κε ζπλέπεηα απφ 
παξαηεξεηέο εθηφο ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ (Bastow, et.al. 2013). Γηδάζθνληαη γηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο 
θνηλσληθνπνίεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα, πνπ νπνία ζεσξνχληαη αληηθάζεηο ηεο 
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απαηηνχλ δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο (Κνπδέιεο, 2005). 
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Γ. Ζ ρξάζε ησλ ΣΠΔ σο θχξην κΫζν ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγέζεσλ 

Οη ΣΠΔ θαη ν ζρεδηαζκφο ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Σα 
ινγηζκηθά, επηηξέπνπλ ηελ εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ελφο θαηλνκέλνπ ην νπνίν εμειίζζεηαη ζε ζπλζήθεο αλάινγεο κε ηηο 
πξαγκαηηθέο (Σξηιηαλφο, 2003). Σα πνιπκέζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςνπλ ην καζεηή απφ παζεηηθφ ζε ελεξγφ 
κέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ (ηπιηαξάο, θ.α., 2015). 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο κάζεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξπλζνχλ πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ 
δεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαιή δηδαζθαιία, ζαθείο ζηφρνπο θαη αλεμαξηεζία ζηε κάζεζε (Trigwell 
& Prosser, 1991). ε ζχγθξηζε κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο (δηάιεμε, ζεκηλάξην, ζπδήηεζε, επίδεημε, θ.ιπ.) πνπ απνζθνπνχλ 
ζηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ, νη θαηλνηφκεο κέζνδνη απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, ηε 
δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ επειημία θαη ηελ απφδνζή ηνπ (Cristinel,2010α). 

Γ.  ΑπνηειΫζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα κειέηεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ βέιηηζησλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε 
δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ επηζηεκψλ απηψλ, σο θέληξν ηνπο 
έρνπλ ηνλ άλζξσπν, ελψ κειεηνχλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ, ηελ έληαμε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη 
γεληθφηεξα ηελ παξνρή απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. H δηδαζθαιία ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ δελ ζηνρεχεη ζηελ απνκλεκφλεπζε ησλ γλψζεσλ, αιιά ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 
θαη ζηελ εθαξκνγή πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξνζθέξεη εκπεηξίεο θαη βηψκαηα. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπφκελνη ζα 
πξέπεη λα είλαη θνκκάηη ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο, θαη φρη παζεηηθνί δέθηεο, θαη απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν 
κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε δηάινγν, έηζη ψζηε νη πιεξνθνξίεο λα ηνπο γίλνπλ βίσκα. 

Δ. πδάηεζε- πκπεξΪζκαηα 

H ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, (φπσο ε νκαδνζπλεξγαηηθή, ν 
θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ην παηγλίδη ξφισλ θ.ά.) βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηε θαιχηεξε απφδνζε ησλ 
καζεηψλ, αθνχ κέζα απφ ηελ ελεξγφ κάζεζε, ε ζπλέλσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 
Δπηπιένλ, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο ηεο καζεηνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζπκβάιινπλ ζηε 
δηαηήξεζε ηεο πξνζιακβάλνπζαο γλψζεο (ηπιηαξάο, θ.α., 2015). Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ελζαξξχλεηαη ε καζεηηθή 
πξσηνβνπιία, ε απηελέξγεηα, ε  νκαδηθή εξγαζία, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ 
δηαιφγνπ. Δπνκέλσο, πέξα απφ ηηο βαζηθέο γλψζεηο θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, νη καζεηέο απνθηνχλ ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο ηεο κεηαβαιιφκελεο Κνηλσλίαο ηεο 
Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ. 

Καη‘ επέθηαζε, ε βέιηηζηε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ είλαη ε βησκαηηθή 
κάζεζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη θνηλσληθέο θαη 
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη κέζα απφ κηα πνηθηιία κεζφδσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε κέζνδνο 
Project, ε έξεπλα δξάζεο, ε ζπδήηεζε, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε κειέηε πεξίπησζεο θαη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. 

Δ.1. Πξνηάζεηο 

Χο ζπλέρεηα απηήο έξεπλαο πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Γξάκαο φζνλ αθνξά ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ θαη 
εηδηθφηεξα κέζσ ειεθηξνληθψλ πιαηθφξκσλ κάζεζεο (LMS) γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ. 
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Ζ ρξάζε ηεο κπζνπιαζέαο σο κΫζνδνο βησκαηηθάο κΪζεζεο ζηελ 
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The use of Storytelling as a method of experiential learning in Higher 
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Abstract:  

The paper concerns the use of story - telling as a method of experiential learning in higher education. The main goals of using this technique 

are double: the activation of students‘ interest and the comprehension of the basic principles of Total Quality Management. The project was 

based on a text which was written by the professor and students were able to intervene in specific points and develop them in their own way. 

The trainees worked in groups, tried to simplify the concepts under consideration and capture them in a pleasant and special way. 

It is noted that the application of this methodology combines elements from the field of positive psychology, total quality management and 

experiential learning. The main conclusion of the paper is that either a teacher or a professor can apply it in order to activate the students' 

thoughts at any education level departing from traditional teaching methods. 

Keywords:experiential learning, storytelling, quality in education, positive psychology 

Πεξέιεςε: 

Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη ηε ρξήζε ηεο κπζνπιαζίαο σο κεζφδνπ βησκαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Κχξηνη ζηφρνη ηεο 

ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη ηφζν ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηψλ φζν θη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρ ψλ 

ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Ο ζρεδηαζκφο βαζίζηεθε ζε έλα θείκελν ηεο δηδάζθνπζαο φπνπ νη θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επέκβνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη λα ηα αλαπηχμνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. Οη εθπαηδεπφκελνη εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, πξνζπάζεζαλ 

λα απινπνηήζνπλ ηηο εμεηαδφκελεο έλλνηεο θαη λα ηηο απνηππψζνπλ κε ηξφπν επράξηζην θαη μερσξηζηφ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηνλ ρψξν ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο, ηεο νιηθήο πνηφηεηαο 

θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ην θχξην πφξηζκα ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ν εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηελ εθαξκφζεη, ψζηε λα 

ελεξγνπνηήζεη ηηο ζθέςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο μεθεχγνληαο απφ ηα  παξαδνζηαθά πξφηππα 

δηδαζθαιίαο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:βησκαηηθή κάζεζε, κπζνπιαζία, πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ζεηηθή ςπρνινγία  

Δηζαγσγά 

H πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλα δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο ηφζν γηα ην επξσπατθφ φζν θαη 
γηα ην επξχηεξν δηεζλέο πεξηβάιινλ. Ο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν δήηεκα 

αθνχ επεξεάδεηαη απφ κία ζεηξά παξακέηξσλ θαη εμαξηάηαη απφ ζηνηρεία ηφζν ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο φζν θαη ηεο 
δεκηνπξγίαο θιίκαηνο ζεηηθήο ςπρνινγίαο.  

Ζ βησκαηηθή κάζεζε απνηειεί βαζηθή ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ηάζε θαζψο απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο 
φπνπ ν καζεηήο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν κάζεζεο κέζα απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ, ηελ εξγαζία, ηελ 

mailto:delioucleopatra@gmail.com
mailto:maria92mal@gmail.com
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παξαηήξεζε, ην παξακχζη, ηε ζπλέληεπμε, ηα παηρλίδηα, θ.ά. Με άιια ιφγηα, ε βησκαηηθή κέζνδνο έρεη ζηφρν ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζεσξψληαο ζεκαληηθέο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ηηο εξσηαπνθξίζεηο πνπ 
πξνβάιινληαη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ.  Σέινο, νη λένη νη νπνίνη δνπιεχνπλ ζε νκάδεο, επηθνηλσλνχλ ηα βηψκαηά ηνπο, 
παξαηεξνχλ θη επεμεξγάδνληαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, ζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο, εθθξάδνληαη, δεκηνπξγνχλ, 
καζαίλνπλ λα πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα αλαξσηηνχληαη γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ελψ αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε.   

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε βησκαηηθή πξαθηηθή 
(κπζνπιαζία) θη αθνινπζεί ε παξνπζίαζε κηαο εθαξκνγήο ηεο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηνίθεζεο 
Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ αλάπηπμε ζεηηθήο ςπρνινγίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, 
απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ελφο εθπαηδεπηηθνχ αλεμαξηήησο επηπέδνπ κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο.  

Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ Πιαέζην  

Πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε  

H ζρνιηθή θη ε αθαδεκατθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλαξηψληαη κε πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο: ηελ θαηλνηνκία, ηελ 
αλάπηπμε, ηελ πνηφηεηα, ηε ζπιινγηθή ζηφρεπζε, ηε ζπλνρή. ε απηφ ην πιαίζην, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 
θαζνξηζηηθφο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαέδεπζεο ζην κέηξν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνξξφθεζε θη 
αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηελ πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αίζνπζαο. Γη‘ απηφ ην ιφγν, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα πξνψζεζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε θάζε 
πξνζπάζεηαο θαη απνδνηηθήο πξαθηηθήο.  

Αλαληίξξεηα, ε ιέμε «πνηφηεηα» είλαη πνιπδηάζηαηε θαη δελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο ηεο. Χζηφζν, παξνπζηάδνληαη 
νξηζκέλεο εξκελείεο ηεο έλλνηαο απφ ηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία:  

 Juran (1974): «πνηφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε»   

 Crosby (1979): «πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε»  

 Deming (1986): «πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε»  

 Taguchi (1986): «πνηφηεηα είλαη ε απψιεηα πνπ πξνμελεί ζηελ θνηλσλία έλα πξντφλ ή ππεξεζία απφ ηε ζηηγκή ηεο 
απνζηνιήο ηνπ» 

 Feigenbaum (1991): «πνηφηεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε απνηειεζκαηηθέο, νινθιεξσκέλεο ηερληθέο θαη δηεπζπληηθέο δηαδηθαζίεο, γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ 
ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ησλ αλζξψπσλ, ησλ κεραλψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε» 

 Γεξβηηζηψηεο Κ. (2005): «ε πνηφηεηα πξνβάιιεηαη επαθξηβψο ζηε θξάζε φηη ε πξνζθεξφκελε ζηνλ πειάηε αμία 
γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο γηα ην θχθιν 

δσήο ηνπ είδνπο».  

 Εαβιαλφο Μ. (2006): «ε πνηφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ απφιπηε έλλνηα. Σα άηνκα 
ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ αθξηβά εζηηαηφξηα θαη πνιπηειή απηνθίλεηα. Με ηελ απφιπηε έλλνηα, ε 
πνηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε θχζε ηνπ θαινχ, ηεο νκνξθηάο θαη ηεο αιήζεηαο. ηνλ απφιπην νξηζκφ ηα πξάγκαηα ηα 
νπνία έρνπλ πνηφηεηα παξνπζηάδνπλ πςειά πξφηππα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ. Σα πξντφληα 
πνηφηεηαο δηαθξίλνληαη απφ ηελ ηειεηφηεηα, έρνπλ αμία θαη πξνζδίδνπλ θχξνο ζε απηνχο πνπ ηα θαηέρνπλ. Ζ 
ζπαληφηεηα θαη ε αθξίβεηα είλαη δχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ. Ζ απφιπηε έλλνηα 
ηεο πςειήο πνηφηεηαο δελ έρεη λα θάλεη κε ηε θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο».  

 
 Κέθεο Β. (2014): «πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη δείθηεο πνηφηεηαο είλαη νη πειάηεο πνπ 

επαλεηιεκκέλα πξνκεζεχνληαη ην πξντφλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε».  
Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ Κέθε Β. (2014), ηα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο είλαη ε δέζκεπζε ησλ 
αλζξψπσλ γηα δηαξθή ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ε γλψζε (ζπλερήο 
επηκφξθσζε θη εθπαίδεπζε) ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πνηνηηθήο αλεχξεζεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ζθάικαηα 
θαη παξαιείςεηο θη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηελ αλεχξεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάιπζή ηνπο, ζηνπο ηξφπνπο 
επίιπζήο ηνπο, ζηε ζηνρνζεζία θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

κσο, έρνληαο αλαθεξζεί ζηε γεληθφηεξε έλλνηα ηεο «πνηφηεηαο», ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηφηεηα σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν. Ο Παπαθσλζηαληίλνπ (1993) ζεσξεί φηη είλαη «ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ 
πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί θαη λα επηηεπρζεί νξηζκέλε εξγαζία ζην ρψξνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ην ίδην ην πξντφλ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελαζρφιεζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο σο ζεζκνχ». Μάιηζηα, ν ίδηνο εθηηκά φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηείηαη 
ζε ηξία αιιειεμαξηψκελα επίπεδα: ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο σο δηαδηθαζία θαη ηειηθφ πξντφλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο σο δηαδηθαζία θαη απνηέιεζκα νξγαλσκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 
σο απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαηά ζπλέπεηα σο πξντφλ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.  
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χκθσλα κε ηνπο Cullen, J. etal. (2003), ην ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

εηδηθά ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, έρεη επίδξαζε θαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, επεηδή νη απφθνηηνη ηφζν ησλ αλψηεξσλ 
φζν θαη ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ απνηεινχλ ην αλζξψπηλν θεθάιαηφ ηεο γηα ηα επφκελα ρξφληα. Βέβαηα, άιιεο κειέηεο 
έρνπλ δείμεη φηη ε πνηφηεηα ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη κία ζχλζεζε θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, ηε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ φξνπ θαη κειεηψληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, επηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηνπο 
MotwaniJ. etal. (1997), ε πνηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ηφζν απφ ην εξεπλεηηθφ φζν θαη απφ ην 
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηα νπνία επεξεάδνπλ άκεζα θαη ηνπο απφθνηηνπο. Με άιια ιφγηα, ε θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 
Πνηφηεηαο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηνρεχεη ζηε κεηαηξνπή ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο ζε έλα 

θαηλνηφκν ζχζηεκα ζπλερνχο βειηίσζεο θαη κάζεζεο (Εαβιαλφο Μ., 2017).  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ W. EdwardsDeming, βαζηθή αξρή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 
είλαη ε εζηίαζε ζηηο αλάγθεο – πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε θη ελ πξνθεηκέλσ απηφ ην ξφιν έρνπλ ν θνηηεηήο δηφηη εθείλνο 
απνηειεί ηνλ άκεζν απνδέθηε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, νηγνλείοηνπ, νη νπνίνη πιεξψλνπλ γηα απηή, νη επηρεηξήζεηο δηφηη 
ζηεξίδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ θη ελ θαηαθιείδη, ε θνηλσλία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν αθαδεκατθφο πνιίηεο 
(Εαβιαλφο Μ., 2003; Quinn, etal., 2009).  

Βησκαηηθή κάζεζε: Ζ πεξίπησζε ηεο κπζνπιαζίαο  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο γηα ηελ βησκαηηθά κΪζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 
ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηεζλέο επίπεδν ελψ ζηελ Διιάδα, ε κέζνδνο βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην. Ζ εκπεηξηθή κάζεζε 
πξνβάιιεη έλα νιηζηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη πνιιαπιφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ αλειίθσλ φζν θαη ησλ 

ελειίθσλ δηφηη δίλεη έκθαζε ζηελ εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζηελ γλψζε (BoyatzisR.E. etal., 1995).  

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ KolbD. (1984), ε δηαδηθαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο 
έλαο θχθινο ηεζζάξσλ ζηαδίσλ, φπνπ θάζε καζεζηαθή δηαδηθαζία μεθηλάεη απφ κία εκπεηξία επάλσ ζηελ νπνία νη 
εθπαηδεπφκελνη, αθνχ ηε βηψζνπλ, θαινχληαη λα αλαζηνραζηνχλ. Μηιψληαο γηα βησκαηηθή κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε 
αλαθεξφκαζηε ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηελ νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ, 
πξνθεηκέλνπ ην ζρνιείν λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ θνξέα πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο καζαίλεη λα γίλεηαη εκςπρσηήο, απνθηψληαο ηηο δεμηφηεηεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο απνδνρήο θαη ηεο 
γλεζηφηεηαο, φπνπ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ην ζπληνληζκφ νκάδσλ (Αξρνληάθε & 
Φηιίππνπ, 2010; Plummer, 2007).  εκεηψλεηαη δε, φηη νη ζπκκεηνρηθέο βησκαηηθέο ηερληθέο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο, αιιά 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ αθάγεζε (κπζνπιαζέα), ε νπνία απνηειεί έλα κέζν 
κάζεζεο κε εθπαηδεπηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ ραξαθηήξα ην νπνίν βνεζά ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε κε ηξφπν 
δεκηνπξγηθφ θαη επράξηζην.  

Θεηηθή ςπρνινγία 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα, ηα πνιηηηθά θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ηνλ νξηζκφ ηνπ επ δελ 
θη ε ηθαλή ζπγθέληξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ κνληέισλ εμεγνχλ ην έληνλν ελδηαθέξνλ 
γηα ηε κειέηε ηεο ζεηηθάο ςπρνινγέαο. 

Ζ ζεηηθή ςπρνινγία, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, απνηειεί ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο βέιηηζηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίαο θη 
αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 
ζεηηθή ςπρνινγία ζηελ εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ 

(stakeholders) ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Οπζηαζηηθά, ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο έκπλεπζεο, δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη 
ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ δηεπζπληψλ (Oades, etal., 2011).  

Δπηπιένλ, ε ζεηηθή ςπρνινγία εζηηάδεη θαη βαζίδεηαη ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θη εθηηκάηαη φηη 
απηφ ζα επηηεπρζεί κέζα απφ έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν ζα ελζσκαηψλεη ηελ έλλνηα ηεο επεκεξίαο αλάκεζα ζηνπο 
καζεηέο, ζα βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ηεο θαηάζιηςεο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ραξάο γηα ηε δσή, ζα ελζαξξχλεη ηελ 
θνηλσληθή εηαηξηθή επζχλε, ζα πξνσζεί ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε κάζεζε, ζα εληζρχεη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε (Waters, 
2014). εκεηψλεηαη δε, φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηεπξχλνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηελ πξνζνρή, θαηαπνιεκνχλ ηηο αξλεηηθέο 
ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ, 

ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο, νδεγνχλ κέζσ κεραληζκψλ θιηκαθσηήο αλέιημεο ζηελ 
ςπρνινγηθή επεκεξία θαη ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ αηζηνδνμίαο, εξεκίαο θαη ςπρνινγηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 
πκπιεξσκαηηθά, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα απνθνίηεζε 
απφ κία ζρνιή, πξφζιεςε ζε κία ζέζε εξγαζίαο, απαζρφιεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απηνλνκία, 
λφεκα θαη πνηθηιία, θάιπςε πςειφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, άληιεζε κεγαιχηεξεο ηθαλνπνίεζεο απφ ην εξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ, εκθάληζε ζεκηηψλ εξγαζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ.  

Tέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε ςπρνιφγνο SheilaClonan θη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2004) δηαπίζησζαλ φηη ε ελζσκάησζε ηεο ζεηηθήο 
ςπρνινγίαο ζε πεξηβάιινληα κάζεζεο βνήζεζε λα εληζρπζνχλ νη πξνζσπηθέο «δπλάκεηο» ή δπλαηφηεηεο, λα αλαπηπρζνχλ 

ηαιέληα ή θιίζεηο θαη λα βειηησζνχλ ε πνηφηεηα ηεο δσήο, ηα ζεηηθά ζηνηρεία, ε αηζηνδνμία θη ε επεκεξία, ε ςπρνινγηθή 
αλζεθηηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ. 
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Δηθφλα 12: Ζ παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ EFQM (βαζηθφ κνληέιν ηεο ΓΟΠ) -  

(απφ ην ηειηθφ  βηβιίν "Έλα ηαμίδη γεκάην θχθινπο") 

Πεξηγξαθά ηεο κεζνδνινγέαο  

Υξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηε ζεηηθή ςπρνινγία, ηε βησκαηηθή κάζεζε θη έρνληαο ζην επίθεληξν ηε 
ζεσξία ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, νξγαλψζεθε ε δεκηνπξγία κίαο εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγεκαηηθήο ηζηνξίαο. Ζ δξάζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε νκάδα θνηηεηψλ ζην ζρεηηθφ κάζεκα, ζε ειιεληθφ αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, θαηά ηελ 
αθαδεκατθή πεξίνδν 2016 - 2017. Δλ πξνθεηκέλσ, ην παξακχζη απνηέιεζε κία επθαηξία γηα δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία είθνζη 

έμη (26) θνηηεηψλ νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε ίζεο νκάδεο (πεξίπνπ) θη απηφ απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα ζπδήηεζε θαη 
πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηζηνξία είρε σο 
θχξην ζηφρν λα αλαιχζεη θαη λα πξνβάιεη ηε ζεκαζία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο απνηππψλνληαο βαζηθέο αξρέο ηεο 
πνηφηεηαο κε επράξηζην θαη θαηαλνεηφ ηξφπν (Δηθφλα 1).  

 

 

 

 

Ζ ηζηνξία βαζίζηεθε ζε έλα έηνηκν θείκελν ηεο δηδάζθνπζαο κε επηά βαζηθά ζεκεία πξνο αλάπηπμε απφ ηηο νκάδεο ησλ 
θνηηεηψλ. Ζ θάζε νκάδα αλέιπζε ηα ζεκεία απηά κε ην δηθφ ηεο ηξφπν θη έγξαςε κία ηζηνξία επί ηνπ ζέκαηνο. Δλ ζπλερεία, 
ε δηδάζθνπζα, επηιέγνληαο θαίξηα ζεκεία απφ θάζε νκάδα θαη θάλνληαο ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, δεκηνχξγεζε έλα 
εηθνλνγξαθεκέλν δνθίκην κε πιήξε ζπλνρή θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αλαγλψζηε.  

Με ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη (πξέπεη λα) έρνπλ εμνηθεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
δηαιέμεσλ, θαηαιήγνπλ λα ζπληάζζνπλ έλα εκπεξηζηαησκέλν θείκελν, κε λφεκα θαη ζσζηή δνκή, φπσο έγηλε ζηε 
πξνθείκελε πεξίπησζε. Ζ ηζηνξία βαζίζηεθε ζηελ εθαξκνγή ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη πεξηιάκβαλε ηα 

παξαθάησ ζεκαληηθά ζεκεία:  

 Ζ ζεσξία ηνπ θχθινπ πνηφηεηαο ηνπ Deming. 

 Ζ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνηφηεηαο. 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ γχξσ απφ ηελ πνηφηεηα. 

 Ζ ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνηφηεηαο.  

 Ζ χπαξμε ζεκαληηθψλ πξνηχπσλ θαη κνληέισλ ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηεο 
πνηφηεηαο. 

ΑπνηειΫζκαηα  

Δίλαη γεγνλφο φηη θάζε ζεκείν πξνο αλάιπζε απνηππψζεθε απφ ηηο νκάδεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν θη έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ μερσξηζηέο ηζηνξίεο κε πιήξε ζπλνρή θαη λφεκα. πσο αλαθέξζεθε, ε δηδάζθνπζα επέιεμε 
ζεκεία αλάπηπμεο απφ φιεο ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη δεκηνπξγήζεθε έλα εηθνλνγξαθεκέλν δνθίκην κε ηε «θσλή» 
φισλ εθθξάδνληαο κε απιφ ηξφπν ηηο ζεσξίεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.   

Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ θξίζεθε απαξαίηεηε θαζφηη ηα εηθνλνγξαθηθά ζηνηρεία απνηεινχλ εξέζηζκα γηα ηνπο λένπο, 
νη νπνίνη κε θαηάιιειε παξψζεζε θαη εθπαίδεπζε, πξνζπαζνχλ λα ηα εξκελεχζνπλ θαη λα ηα απνθσδηθνπνηήζνπλ. Καζψο 
ε εηθφλα δηαζέηεη κηα δπλακηθή, ε αμηνπνίεζή ηεο απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σν 
ζπλνιηθφ εγρείξεκα δηήξθεζε έλα κήλα. Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ βηβιίνπ «Έλα ηαμίδη γεκάην θχθινπο» νινθιεξψζεθε δχν 
κήλεο κεηά.  

Βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο απνηέιεζαλ: 

 ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηνπ καζήκαηνο, 
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 ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε,  

 ε εμνηθείσζε κε ηε κπζνπιαζία σο κέζν αιιειεπίδξαζεο,  

 ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ θη  

 ε δεκηνπξγία κίαο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο ε νπνία εθδφζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017 θαη θπθινθνξεί (Νηέιηνπ 
& ζπλδεκηνπξγνί, 2017).  

πδάηεζε – πκπεξΪζκαηα  

Ζ βησκαηηθή κάζεζε απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν εθπαίδεπζεον νπνίνο επεθηείλεηαη πέξα απφ ηα ζξαλία, ηα ζρνιηθά 
βηβιία, ηε κεησπηθή δηδαζθαιία θαη ηελ απνκλεκφλεπζή ηεο "χιεο".   

Ζ παηδαγσγηθή ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ζηνρεχεη  ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα απφθηεζεο εκπεηξηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο ελδνςπρηθέο δηεξγαζίεο ηδηνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ 
ςπρηθνχ θφζκνπ, ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ επηζπκηψλ, ησλ αλαγθψλ, ησλ θηλήηξσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ. 

Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην παξακχζη κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν φρη κφλν ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ 
καζεηή αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθνχ ν ξφινο ηνπ δεπηέξνπ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπληνληζηηθφο θαη εκςπρσηηθφο. 

Πξαθηηθά, ν δηδάζθσλ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη λα εμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 
ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ε νκάδα κέζα ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη απνδνρήο.  

πκπεξαζκαηηθά, είλαη θαλεξφ φηη ην παξακχζη πξέπεη λα έρεη κηα ζέζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε δηφηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 
παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ πην επράξηζηε, ειθπζηηθή, 
θαηαλνεηή θη απιή ηε παξερφκελε γλψζε. Ο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ παξνχζα ηζηνξία ή/θαη 
λα εθαξκφζεη ηελ ελ ιφγσ κεζνδνινγία, ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη ηηο ζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ή/θαη ησλ καζεηψλ – αλαιφγσο ηε 
βαζκίδα πνπ απεπζχλεηαη. Σέινο, κε απηφ ην ηξφπν, ε δηδαζθαιία μεθεχγεη απφ ηα παξαδνζηαθά πξφηππα θη έηζη, ν 
εθπαηδεπηηθφο ζπλδξάκεη ζηελ αλαθάιπςε ηεο λέαο γλψζεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ αξρψλ ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηε 

κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. 

ΠξνηΪζεηο 

Ζ δηδαζθαιία κε βάζε ηε κπζνπιαζία είλαη κία ππνζρφκελε πεξηνρή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Ζ παξνχζα εξγαζία θη ε 
πξαθηηθή εθαξκνγή έδεημε φηη ην παξακχζη απνηειεί έλα δηδαθηηθφ κέζν δηφηη παξέρεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ, ελδηαθέξνληα 

θη απνδνηηθφ ηξφπν κάζεζεο. κσο, ζην ίδην πιαίζην, ζα κπνξνχζαλ λα εξεπλεζνχλ ηα εμήο:  

 Τπάξρνπλ άιιεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζηε 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε;  

 Τπάξρνπλ άιιεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ θαηαλφεζε 
ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο;  

Χζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο ην νπνίν λα ρξεζηκνπνηεί κφλν ηε κπζνπιαζία σο 
κέζν δηδαζθαιίαο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηακνηξάδνληαη ηφζν νη γλψζεηο φζνη θη νη εκπεηξίεο 
ηέηνηνπ είδνπο δηδαζθαιηψλ ψζηε λα δηακνξθσζνχλ δίαπινη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζα 

επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο (Γεινχδε, 2002).  
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ΓΗΑΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ – ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ  

ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ 

ΜΑΘΖΖ 

Άκεζνο ρεηξηζκφο ζε εθπαηδεπηηθΪ  πξνγξακκαηηζηηθΪ πεξηβΪιινληα. 

πγθξηηηθά κειΫηε πξνγξακκαηηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κε   

ελζσκαησκΫλεο   εληνιΫο ηχπνπ logo θαη ε εθπαηδεπηηθά ηνπο ρξεζηκφηεηα. 

ΛΟΤΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ¹,  ΚΤΡΗΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ². 

nlouka@sch.gr, dimkyr@sch.gr 

Λνχθα Κσλζηαληέλα ηνπ Δπαγγέινπ, Καζεγήηξηα Φηιφινγνο Β/ζκηαο εθπ/ζεο ηνπ Γπκλαζίνπ Οκβξηαθήο 

Φζηψηηδαο (Πηπρηνχρνο Φηινζνθηθήο ΔΚΠΑ /Κιαζζηθφ ηκήκα) Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζην ΔΑΠ /Γηνίθεζε 

ζηελ Δθπαίδεπζε 

Κπξηφπνπινο Γεκάηξηνο ηνπ Υξήζηνπ, Γ/ληήο  Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γπκλαζίνπ Οκβξηαθήο 

Φζηψηηδαο (Πηπρηνχρνο Μαζεκαηηθφο ΔΚΠΑ, Πηπρ Πνι. Μερ. Γνκ. εξγσλ)  Μεηαπηπρηαθέο 

πνπδέο /London Centre of Management  / International Examining Body/ Executive Diploma in Education 

management. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα εληνπίζεη θαη λα παξαζέζεη έπεηηα απφ κειέηε πξνγξακκαηηζηηθά  πεξηβάιινληα ηα νπνία 

δηαζέηνπλ   ελζσκαησκέλεο εληνιέο ηχπνπ logo θαη λα αληρλεχζεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ρξεζηκφηεηα .Έηζη, ε εξγαζία μεθηλά απφ κία 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο πνπ δηέπνπλ ηα πξνγξακκαηηζηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κε ηδηαίηεξε έκθαζε φκσο ζηε 

ζεσξία ηνπ Piaget θαη ηελ ζπζρέηηζε ηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ηχπνπ logo.ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη 

ζε κνξθή πίλαθα ηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα ηχπνπ logo  πνπ κειεηήζακε θαη ε εθπαηδεπηηθή ρξεζηκφηεηα ηνπο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:νηθνδνκηζκφο, άκεζνο ρεηξηζκφο ,γιψζζα logo,πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα 

ABSTRACT 

After several studies, this specific project aims to track down and mention programming environments which command incorporated 

instructions in the logo type in order to trace their educational utility. In this way, the project starts from a speculative approach of learning 

theories that rule the programming educational environments with specific emphasis on the theory of Piaget and its relation with the features 

of learning environments of logo type Afterwards, the programming environments and their educational utility are presented in tabular form.  

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα κε κηα επαγγεικαηηθή γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηα αληίζηνηρα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί 
εθπαηδεπηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα γηα ηελ εηζαγσγή 
ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε κηθξψλ θαη απιψλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ θαη 
κηθξνεθαξκνγέο. Οη εθπαηδεπηηθέο απηέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζηεξίδνληαη ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο. (Λαδηάο,2014) 

ηε παξνχζα εξγαζία ζα πεξηνξηζηνχκε ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία 
καζεζεο ηνπ Piaget θαηά ηελ νπνία ε κάζεζε νηθνδνκείηαη πάλσ ζηηο ζρέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο 
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ηαμηλφκεζεο,αλαζχζηαζεο θαη ζεηξηαθήο ηνπνζέηεζεο ελψ ε γλψζε νηθνδνκείηαη πεξλψληαο απφ δηάθνξεο κεηαβαιφκελεο 

θάζεηο.(Διιεληάδνπ θαη ζπλ.,2008) 

Παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθήο γιψζζαο απνηειεί ε LOGΟ, θαη ηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη ζε απηήλ 
θαη νλνκάδνληαη Logo-like. ην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη ηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ νλνκάδνληαη 
πξνγξακκαηηζηηθνί κηθξφθνζκνη. Σα πεξηβάιινληα απηά παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά.Έλαο 
«πξσηαγσληζηήο-θεληξηθφο ήξσαο» (ρειψλα, πνληίθη, ξνκπφη, παζραιίηζα θ.ιπ.) θηλείηαη ζε έλαλ ρψξν, γηα λα πεηχρεη έλαλ 
ζηφρν.Δπίζεο, δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην εληνιψλ κε απιή ζχληαμε θαη απιέο δνκέο δεδνκέλσλ, ελψ θάζε 
επαγγεικαηηθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ δηαζέηεη θαηά θαλφλα κεγάιν ξεπεξηφξην εληνιψλ κε πνιχπινθνπο θαλφλεο 
ζχληαμεο. Δπεηδή ε θίλεζε ηνπ ήξσα είλαη άκεζε θαη εκθαλήο, ν ρξήζηεο δηαπηζηψλεη εχθνια αλ πέηπρε ε εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν (π.ρ. αλ ε ρειψλα ζρεκάηηζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα) θαη κπνξεί λα δηνξζψζεη 
ην πξφγξακκα ζε πεξίπησζε ιάζνπο. Αθφκε, δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία παηρληδηψλ. ε θάπνηνπο κηθξφθνζκνπο ε ζχληαμε 
ησλ εληνιψλ γίλεηαη ρσξίο πιεθηξνιφγεζε, αιιά κε ζχξζηκν θαη ηνπνζέηεζε ζε κηα ζεηξά πιαθηδίσλ (blocks) (π.ρ. Scratch, 
BΤΟΒ). Πξφθεηηαη γηα νπηηθά πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνχ, φπνπ ν πξνγξακκαηηζηήο δελ πιεθηξνινγεί εληνιέο, αιιά 
επηιέγεη θαη ηνπνζεηεί θαηάιιεια γξαθηθά ζηνηρεία. Οξηζκέλνη κηθξφθνζκνη παξέρνπλ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε (π.ρ. Kodu, 
Yenka, StarLogo TNG). 

Γηα ιίγν πην πξνρσξεκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο κεξηθά δεκνθηιή πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα είλαη ηα: Game Maker: 
νπηηθφ πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε παηρληδηψλ. Alice: 3D πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε εηθνληθψλ 
θφζκσλ κε δπλακηθέο θηλήζεηο ραξαθηήξσλ θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε. App Inventor: νπηηθφ πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνχ κε πιαθίδηα (blocks) γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (έμππλα θηλεηά, tablets) κε 
Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Android.(Λαδηάο,2014) 

ΚΤΡΗΟ ΜΔΡΟ 

1.1 ζεσξίεο  κάζεζεο - ζεσξίεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. 

Ζ παηδαγσγηθή ζθέςε έρεη εμειηρζεί θαη αλαδηακνξθσζεί θαζψο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο έρεη πεξάζεη απφ ηε ζεσξία ησλ «ζπλεηξκψλ» ζηε ζεσξία ησλ πιεξνθνξηψλ.(Pigge,1990). Mέζα  ζε απηφ ην 
πιαίζην έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο ζεσξίεο γηα ην δήηεκα ηεο κάζεζεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο φπνπ 
ζεσξνχλ ηε κάζεζε  σο α) κηα δηαδηθαζία πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο (ζπκπεξηθνξηζκφο) β) κηα δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ησλ 
ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε κάζεζε(γλσζηηθέο ζεσξίεο) γ) κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο (ζεσξίεο 
νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο). (Μαηζαγγνχξαο,1999) 

Oη ζεσξίεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο απφ ηε κηα πιεπξά ππνζηεξίδνπλ φηη ε κάζεζε ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή 
αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιια αηνκα πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 
δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ είρε. Παξάιιεια φκσο, νη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζπληειείηαη σο κία δηεξγαζία πξνζσπηθήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 
(Shunk,2010).Απηφ ζπκβαίλεη ζχκθσλα κε ηνπο Cobb θαη Βνwers (1999,νπ.αλαθ. απφ Απνζηνινπνχινπ,2012) γηαηί 
δεκηνπξγνχλ γλψζε αλάινγα κέ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζηε εθάζηνηε ζηηγκή. Ζ γλψζε δνκείηαη πάλσ ζε 
πξνγελέζηεξεο γλψζεηο πνπ αλαδηαηάζζνληαη δηαξθψο ψζηε λα ζπδεπρζνχλ κε ηελ λέα γλψζε. 

Έηζη ν καζεηήο αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη επέθηαζε ηεο 
πξνγελέζηεξεο γλψζεο, ελψ ν δάζθαιφο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεηή. 
(Shunk,2010) 

Θεσξέεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 

1. J. PiagetR. 

2. S. Papert (παηδαγσγηθή ζεσξία ηεο LOGO) 

3. Βoyle (Μαζεζηαθά πεξηβάιινληα κε ππνινγηζηέο) 

4. J. Bruner (αλαθαιππηηθή κάζεζε) 

KoηλσληθνπνιηηηζκηθΫο ζεσξέεο 

5. A. Bandura 

6. L. Vygotsky (επηθνηλσληαθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε) 

7. Vygotsky, Leontiev, Luria, Νardi (Θεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο) 

(πέλαθαο 1) 
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1.2 Ζ ζεσξία ηνπ J.Piaget.–νηθνδνκηζκφο 

Κεληξηθή έλλνηα ζηε ζεσξία ηνπ Piaget είλαη ε έλλνηα ηεο γλσζηηθήο δνκήο. Οη γλσζηηθέο δνκέο είλαη ζρέδηα θπζηθήο ή 
λνεηηθήο δξάζεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ λνπ θαη αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο. 

Δπηγξακκαηηθά κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: α)ην αηζζεζηνθηλεηηθφ ζηάδην (κέρξη 2 εηψλ) β)ην ζηάδην ηεο 
πξνινγηθήο ζθέςεο(απφ 2 έσο 7 εηψλ) γ)ην ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ(απφ 7 έσο 12 εηψλ) δ)ην ζηάδην ησλ 
ινγηθψλ πξάμεσλ (απφ 12 εηψλ θαη άλσ) (Παξαζθεπφπνπινο,1990) 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Piaget θεληξηθή ζέζε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ερεη ε έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο .Οη λέεο 
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπλαληνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο κε απνηέιεζκα λα παξάγεηαη 
ε ζχγθξνπζε, ηελ νπνία ην άηνκν πξέπεη λα εμηζνξξνπήζεη, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί. 

  Σαπηφρξνλα, ην άηνκν αθνκνηψλεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο θαη πηνζεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπκκφξθσζεο θαηά ηελ νπνία 
ηξνπνπνηεί ηηο παιηέο γλψζεηο πνπ δελ ηνπ είλαη πιένλ ρξήζηκεο. χκθσλα κε απηή ηελ εμίζσζε «ζχγθξνπζε – αθνκνίσζε – 

εμηζνξξφπεζε - πξνζαξκνγή ν Piaget πεξηέγξαςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ 
αηφκνπ.(πεγή:http://repository.kallipos.gr) 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Piaget φπνπ ην παηδί νηθνδνκεί κε ηξφπν ελεξγεηηθφ ηηο γλψζεηο ηνπ, ε βαζηθή 
κεζνδνινγία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κε ππνινγηζηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ νηθνδφκεζε 
ηεο γλψζεο, ηελ δηεξεπλήζε, ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο,ψζηε νη ππνινγηζηέο λα απνηεινχλ λνεηηθνχο 
ζπλεξγάηεο.(Διιεληάδνπ θαη ζπλ.,2008) 

1.3 Oηθνδνκηζκφο θαη νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο κε ρξήζε ππνινγηζηψλ – ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνγξακκαηηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ηχπνπ  logo 

Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ρξήζε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ 
πεξηβαιιφλησλ σο βνεζεκάησλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη είλαη δηαηξέρνληαη απφ ηηο αξρέο φισλ ησλ ζεσξηψλ 
κάζεζεο. ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα θαη εθαξκνγέο πνπ ζπλπθαίλνληαη κε ηηο 
αξρέο ηνπ νηθνδνκηζκνχ. 

 

Hlogo απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα νιφθιεξε ζεσξία κάζεζεο πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηε ζεσξία ηνπ Piaget .Δίλαη έλα 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, έλαο ηξφπνο ζθέςεο γηα ηνπο ππνινγηζηέο πνπ ζπλδπάδεη πνιπκεζηθά ζηνηρεία αιιά θαη ππεξκεζηθά. 
Ο καζεηήο γίλεηαη εξεπλεηήο θαη ζρεδηαζηήο (Κφκεο,2014 νπ.αλαθηήζεθε απφ ην e-class.up.patras.gr) 

 Ζ Logo σο έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο θάζε άιιε γιψζζα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζρεδφλ φια ηα 
πξνβιήκαηα. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηελ θάλεη θαηάιιειε γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε είλαη φηη ζρεδηάζζεθε εμαξρήο 
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σο γλσζηηθφ εξγαιείν απφ ηνλ Papert σο  απνηέιεζκα εξεπλψλ ζηηο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ 

απφ παηδηά. 

 Ζ Logo ζεσξείηαη ηδαληθή γηα ηελ εηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ κε ππνινγηζηή, γηα ηελ  αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθψλ πεξηβαιιφλησλ απφ ηνπο καζεηέο. 
Θεσξείηαη φηη ππεξβαίλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ελφο πεξηβάιινληνο γηα  πξνγξακκαηηζκφ, απνηειψληαο κία θηινζνθία 
κάζεζεο.(απφ ην δηθφ ζνπ). 

Οξηζκέλα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε Logo απφ άιιεο γιψζζεο σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, 
ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Δίλαη εχθνιε ζηελ εθκάζεζε 

 Οη εληνιέο (ιέμεηο ηεο ειιεληθήο ή αγγιηθήο) απνκλεκνλεχνληαη εχθνια θαη είλαη εχρξεζηεο 

 Γελ απαηηείηαη νξηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ κεηαβιεηψλ 

 Βαζίδεηαη ζε κεηαθξαζηή (interpreter) θαη επνκέλσο είλαη αιιειεπηδξαζηηθή, παξέρνληαο άκεζε αλάδξαζε ζην 

ρξήζηε θαη ηελ επθαηξία γηα δηεξεχλεζε αξρψλ πξνγξακκαηηζκνχ 

 Σα κελχκαηα ιάζνπο είλαη θηιηθά θαη δηεπθξηληζηηθά 

 Απνηειεί επράξηζηε αξρή γηα απφθηεζε ηερλνινγηθήο θνπιηνχξαο 

 Πξνσζεί θαιέο πξνγξακκαηηζηηθέο ηερληθέο 

 Δλζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε κηθξψλ πξνγξακκάησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ 

 Οη δηαδηθαζίεο είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο, εξγαιεία γηα άιιεο δηαδηθαζίεο 

 Γελ ππάξρνπλ γξακκέο εληνιψλ πνπ ελζαξξχλνπλ κεηαβάζεηο κέζα ζην πξφγξακκα 

 Δίλαη αλαδξνκηθή 

 Οη δνκέο δεδνκέλσλ ηεο (αξηζκνί, ιέμεηο, ιίζηεο) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία πνιχπινθσλ 

δνκψλ δεδνκέλσλ 

 Κάλεη απηφκαην δπλακηθφ θαηακεξηζκφ ηεο κλήκεο θαη δελ απαηηεί πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ιέμεσλ ή ιηζηψλ. 

(πεγή:el.goals-posting.wikia.com) 

1.4 πγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ηχπνπ logo 

α) Με ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο :   

 Δίλαη logo like πεξηβάιινλ;     

 Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ζε (θεηκεληθή) γιψζζα;     Γπλαηφηεηα νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ;   

 Γπλαηφηεηα νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε πιαθίδηα;   

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί  κεηαβιεηέο θαη πφζεο;   

 Ση δνκέο δεδνκέλσλ δηαζέηεη;  (πίλαθεο, ιίζηεο,…)   

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο  δηαδηθαζηψλ;  (ρσξίο παξακέηξνπο);  
 Γπλαηφηεηα ρξήζεο δηαδηθαζηψλ κε παξακέηξνπο;    

 Οη δηαδηθαζίεο  ιεηηνπξγνχλ αλαδξνκηθά;    

 Γπλαηφηεηα (πξσηνγελνχο) θίλεζεο ζε ηφμν;   

 Ση εληνιέο επηινγήο δηαζέηεη;   

 Ση  εληνιέο επαλάιεςεο δηαζέηεη;   

 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο εληνιψλ;    

 Τπάξρνπλ εληνιέο παξάιιεινπ  πξνγξακκαηηζκνχ;   

 Σν terrain είλαη 2D ή 3D;   

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ ζην  ππφβαζξν;   
 Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ;   

 Μπνξεί λα γίλεη  πξνγξακκαηηζκφο άιισλ πεξηβαιιφλησλ;   
 Μπνξεί ην απνηέιεζκα λα εμαρζεί σο απηφλνκνο  εθηειέζηκνο θψδηθαο;    Πνηνο είλαη ν θνξέαο ππνζηήξημεο;   

 Τπάξρεη θνηλφηεηα κάζεζεο θαη πφζν ηζρπξή;    Δίλαη Διεχζεξν Λνγηζκηθφ ή Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα;  
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 Δίλαη εμειιεληζκέλν; (πνηα έθδνζε)     

 Πνηεο νη  απαηηήζεηο ζε hardware;     

 Πφζν πνιχπινθν είλαη ην interface;    

 ε πνηεο ηάμεηο  ζα κπνξνχζε λα  δηδαρζεί;    Με πνηα απφ ηα ππφινηπα ινγηζκηθά έρεη θνηλή θηινζνθία;     

 Θα ην πξνηείλαηε γηα αλάπηπμε project;   Πξνζθέξεηαη γηα αλάπηπμε απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ;   
 Πφζν πξνζθέξεηαη γηα ηε δηδαζθαιία αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ;   

 Χξηκφηεηα/έιιεηςε bugs/unexpected crashes θιπ.   

 Μπνξεί ην  απνηέιεζκα λα ελζσκαησζεί ζε ζειίδα html;    Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ νδεγνχκελνπ απφ ηα  
γεγνλφηα (event‐ driven  programming);   

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ραξαθηήξσλ ή/θαη αληηθεηκέλσλ; 

 

β) θαη κε θξηηήξηα :   

i. ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθάζηνπ πεξηβάιινληνο, 

ii. ηελ επθνιία εθκάζεζήο ηνπ,   

iii. ηελ θηιηθφηεηα ηεο  ρξήζεο ηνπ,   

iv. ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ρξήζε,  θαη   

v. ηελ έθδνζή ηνπ ζηα Διιεληθά,   

επηρεηξνχκε – παξαζέηνπκε  παξαθάησ, θαηά ηε γλψκε καο κηα θαηεγνξηνπνηεκέλε ηεξαξρηθή θαηάηαμε  (πεγή:πιηθφ 

επηκφξθσζεο β επίπεδν ΠΔ19-20) 
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Α. Σα πιΫνλ εχρξεζηα 

1 Scratch 
Πιεξνθνξηθή, 
Πξνγξακκαηηζκφο. 

Πεξηβάιινλ (νπηηθνχ) πξνγξακκαηηζκνχ ζρεδηαζκέλν απφ ην MIT Media Lab γηα 
εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία, θαηάιιειν γηα ρξήζε απφ ηελ ειηθία ησλ νθηψ εηψλ. 

Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη εχθνια δηαδξαζηηθέο ηζηνξίεο, θηλνχκελα 
ζρέδηα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, κνπζηθή θαη ςεθηαθή ηέρλε γηα δηαζεκαηηθέο 
πξνζεγγίζεηο ελλνηψλ απφ άιια γλσζηηθά αληηθείκελα: καζεκαηηθά, αηζζεηηθή 
αγσγή, θπζηθή θιπ. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 
http://scratch.mit.edu 

2 
Byob (Build Your Own 
Blocks) 

Πιεξνθνξηθή, 
Πξνγξακκαηηζκφο. 

Πεξηβάιινλ (νπηηθνχ) πξνγξακκαηηζκνχ ζηεξηγκέλν ζην Scratch ηνπ MIT Media 
Lab ζρεδηαζκέλν γηα εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία, θαηάιιειν γηα ρξήζε απφ ηελ 
ειηθία ησλ νθηψ εηψλ. Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη εχθνια δηαδξαζηηθέο 
ηζηνξίεο, θηλνχκελα ζρέδηα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, κνπζηθή θαη ςεθηαθή ηέρλε γηα 
δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ελλνηψλ απφ άιια γλσζηηθά αληηθείκελα: καζεκαηηθά, 
αηζζεηηθή αγσγή, θπζηθή θιπ. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 
http://byob.berkeley.edu/ 
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3 
KAREL ή Ρνκπνηηθφ 
ζχζηεκα LEGO NXT 

Πιεξνθνξηθή, 
Σερλνινγία 
(Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα). 

Karel : Δθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ  πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα 
ηνπ έξγνπ ΔΠΔΑΔΚ κε ηίηιν «ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΗΗ» θαη ιεηηνπξγεί κε ηηο ίδηεο αξρέο 
φπσο ην objectKarel. Ζ πξσηνηππία ηνπ κηθξφθνζκνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 
ελζσκαηψλεη ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά καζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, έλα 
ζπληάθηε δνκήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ, ηε δπλαηφηεηα βεκαηηθήο 

εθηέιεζεο θαη επεμεγεκαηηθήο νπηηθνπνίεζεο. 
Ρνκπνηηθφ ζχζηεκα LEGO NXT: Ζ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα LEGO Mindstorms 
ΝΥΣ ηεο νκψλπκεο εηαηξείαο Lego δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε κηα νκάδα 2-6 καζεηψλ 
(απφ 8 εηψλ θαη άλσ) λα εμνκνηψζεη ζρεδφλ φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο απηνκαηηζκνχο 
θαη λα πξνζεγγίζεη - ηθαλνπνηεηηθά - ζπζηήκαηα απηφκαηνπ ειέγρνπ κέζα απφ έλα 
δεκηνπξγηθφ θαη επράξηζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηδαθηηθή ηνπ ρξήζε 
πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη απιέο εθαξκνγέο κεραλνινγηθνχ 
ραξαθηήξα. 

KAREL: 
Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Ρνκπνηηθφ 
ζχζηεκα 
LEGO NXT: 
βιέπε ζηήιε 
"Γηάζεζε - 
Γηαλνκή". 

KAREL: Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 
http://b-epipedo2.cti.gr/edu-material-m/software-
titles-com-m/cat_view/30-----/266--/44---/295--

1920.html 
Ρνκπνηηθφ ζχζηεκα LEGO NXT: Δίλαη κέξνο 
ηεο πιαηθφξκαο  Lego Mindstorms NXT κε ηελ 
αγνξα ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ  
Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε (http://www.why.gr/) 

4 ObjectKAREL 
Πιεξνθνξηθή, 
Αληηθεηκελνζηξα- θήο 

Πξνγξακκαηηζκφο. 

Δθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ  γηα κηα εηζαγσγή ζηνλ 
αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην 
Μαθεδνλίαο. Ζ πξσηνηππία ηνπ κηθξφθνζκνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ελζσκαηψλεη 
ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά καζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, έλα ζπληάθηε δνκήο γηα 
ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ, ηε δπλαηφηεηα βεκαηηθήο εθηέιεζεο θαη 
επεμεγεκαηηθήο νπηηθνπνίεζεο. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: http://b-
epipedo2.cti.gr/edu-material-m/software-titles-
com-m/cat_view/30-----/266--/44---/295--
1920.html 

 

 

5 MSWLogo 

Πιεξνθνξηθή, 
Μαζεκαηηθά 
Γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ 
Logo. 

Έθδνζε ηεο Logo πνπ ελψλεη ηελ δχλακε ησλ Windows κε ηελ Logo. Τπνζηεξίδεη 
γεσκεηξία ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Φηιηθφ πεξηβάιινλ ηεο παιαηφηεξεο γιψζζαο γηα ηελ 
εθπαίδεπζε, ηεο Logo, κε πνιιέο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 
http://www.softronix.com/ 
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6 GameMaker 

Πιεξνθνξηθή, 
Σερλνινγία 
(Computer game 
development, Game 
based learning). 

Δθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί αθφκε θαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, γηα κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Δίλαη 
έλα δηαζθεδαζηηθφ πεξηβάιινλ, θαη δίλεη ζηα παηδηά έλα θίλεηξν γηα ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Δπίζεο, βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε 
ηθαλνηήησλ φπσο ε ινγηθή, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαληαζία, ε πξσηνηππία, ε 
θαιιηηερλία θαη ζε άιιεο δεκηνπξγηθέο θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Διεχζεξν 

Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

http://www.yoyogames.com/ 

7 Geogebra Γεσκεηξία, Άιγεβξα. 

To πξφγξακκα GeogGebra είλαη έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη 
ζπλδπάδεη Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία. Απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη θαζεγεηέο φισλ 
ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηεπθνιχλεη ηελ δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ δνκψλ 
θαη κνληέισλ απφ καζεηέο θαη επηηξέπεη ηελ αιιειεπηδξαζηηθή εμεξεχλεζε κέζσ 
ηεο ελαπφζεζεο αληηθεηκέλσλ θαη ηεο αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 
http://www.geogebra.org/cms/en 
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8 

Γιψζζα/ ΑΛΓΟΡΗΘΜΗΚΖ   
 
θαη 
 

Γηεξκελεπηήο ηεο 
Γιψζζαο/ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΡΟΖ 

Πιεξνθνξηθή  
(Αιγνξηζκηθή θαη 

Πξνγξακκαηη- ζκφο). 

Γιψζζα/ ΑΛΓΟΡΗΘΜΗΚΖ: Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην «Αιγνξηζκηθή» αλαπηχρζεθε 
ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Πιεηάδεο ηνπ Η.Σ.Τ.Δ. - "Γηφθαληνο" κε θχξην ζηφρν ηελ 

εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
αιγνξηζκηθήο ζθέςεο: Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ, 
ηεο Γ  ́Γεληθνχ Λπθείνπ - Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ, ηεο Α  ́θαη Β  ́Γεληθνχ 
Λπθείνπ, θαη Πιεξνθνξηθή, ηεο Γ  ́Γπκλαζίνπ. Απνζθνπεί – κέζσ ηεο εληξχθεζεο 
κε ηελ αιγνξηζκηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ - ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλαιπηηθήο 
ζθέςεο θαη ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 
κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απζηεξφηεηαο ηεο δηαηχπσζεο 
θαη ηεο έθθξαζεο. 

Γηεξκελεπηήο ηεο Γιψζζαο/ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΡΟΖ: 
Δξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα 
ηεο αιγνξηζκηθήο ζθέςεο: Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ 
Πεξηβάιινλ, ηεο Γ  ́Γεληθνχ Λπθείνπ - Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ, ηεο Α  ́θαη Β  ́
Γεληθνχ Λπθείνπ, θαη Πιεξνθνξηθή, ηεο Γ  ́Γπκλαζίνπ. Απνζθνπεί – κέζσ ηεο 
εληξχθεζεο κε ηελ αιγνξηζκηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ - ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλάπηπμε 
ηθαλνηήησλ κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απζηεξφηεηαο ηεο 

δηαηχπσζεο θαη ηεο έθθξαζεο. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 
Αλνηθηνχ 
Κψδηθα. 

Δίλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Παηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην σο θαηάιιεινο γηα εξγαζηεξηαθή 
ρξήζε ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε θαη έρεη δηαηεζεί 
ζε φια ηα ζρνιεία κέζσ ηνπ παθέηνπ 
Αιγνξηζκηθή θαη Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 
ΤπΓΒΜΘ. 
 
Γιψζζα/ ΑΛΓΟΡΗΘΜΗΚΖ - Δίλαη δηαζέζηκν 

ζηε δηεχζπλζε: 
http://www.ecedu.upatras.gr/algorithmics/ 
 
Γηεξκελεπηήο ηεο Γιψζζαο/ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΡΟΖ - Δίλαη δηαζέζηκν 
ζηε δηεχζπλζε: 
http://www.ecedu.upatras.gr/flowchart/ 

9 IHMC CmapTools 
Δλλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε. 

Σν IHMC CmapTools πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 
δεκηνπξγήζνπλ, πεξηεγεζνχλ, κνηξαζηνχλ θαη λα θξηηηθάξνπλ ινγηθά κνληέια πνπ 
αλαπαξίζηαληαη ζαλ ελλνηνινγηθνί ράξηεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα επίπεδα θαη 
απφ ρξήζηεο φισλ ησλ ειηθηψλ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ γξαθηθά ηελ ζρέζε 
κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη νληνηήησλ. 

Διεχζεξν 

Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

http://cmap.ihmc.us/download/ 

 

 

 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “ Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο‖ Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ 2018 

 

 
ειίδα 566 απφ 864 

Β. Σα πξνηεηλφκελα επέζεο σο ρξάζηκα 

 

1 Yenka Programming Πιεξνθνξηθή 

Σν Yenka Programming είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο εηζαγσγήο ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ. Δπηηξέπεη ηε ρξήζε απιψλ δηαγξακκάησλ ξνήο γηα ηελ δηαρείξηζε 
αλζξψπηλσλ ραξαθηήξσλ ή ηνλ on-screen animation. Δίλαη έλαο πξσηνπφξνο ηξφπνο 
γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ειέγρνπ, μεθηλψληαο απφ βαζηθέο ηδέεο αιιεινπρίαο βεκάησλ, 
κεηάβαζεο ζηηο επαλαιήςεηο, ζηηο κεηαβιεηέο θαη ζηηο ζπλαξηήζεηο. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 
http://www.yenka.com/en/Yenka_Programming/ 

2 StarLogo Πιεξνθνξηθή 

Σν StarLogo είλαη κία εμεηδηθεπκέλε έθδνζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Logo, 
ζηελ νπνία ν πξνγξακκαηηζηήο δηαρεηξίδεηαη δεθάδεο, εθαηνληάδεο αθφκα θαη 
ρηιηάδεο "ρειψλεο" πξνθεηκέλνπ λα κνληεινπνηήζεη πνιιά πξαγκαηηθά θαηλφκελα, 
θαη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα θαηλφκελα φπσο ηηο απνηθίεο ησλ κπξκεγθηψλ, ηα 
ζκήλε πνπιηψλ, ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, ηηο νηθνλνκίεο ζηελ αγνξά 
ρξήκαηνο. Δίλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κε πνιχ απιφ ηξφπν ηηο αξρέο ηνπ 
καδηθά απνθεληξσκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 
http://education.mit.edu/projects/starlogo-tng  
http://education.mit.edu/starlogo/download.html 

3 StarLogo TNG Πιεξνθνξηθή 

Σν StarLogo TNG είλαη ε επφκελε γεληά απφ ην ινγηζκηθφ StarLogo modeling and 
simulation. Δίλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 
πξνζνκνηψζεσλ πεξίπινθσλ ζπζηεκάησλ, αιιά έρεη θαη 3Dγξαθηθά θαη ήρν, έλα 
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζε θνκκάηηα, δέρεηαη είζνδν 
δεδνκέλσλ απφ ην πιεθηξνιφγην, ζηνηρεία πνπ ην θαζηζηνχλ έλα ππέξνρν εξγαιείν 
γηα πξνγξακκαηηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

http://education.mit.edu/starlogo-
tng/download/download.php 
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4 Kodu Πιεξνθν- ξηθή 

Σν Kodu είλαη κία λέα γξαθηθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θηηαγκέλε εηδηθά γηα ηελ 
δεκηνπξγία παηρληδηψλ. Δίλαη έηζη ζρεδηαζκέλε λα είλαη πξνζβάζηκε απφ παηδία θαη 
δηαζθεδαζηηθή γηα ηνλ θαζέλα. Σν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηξέρεη ζε Xbox, 

επηηξέπνληαο ηελ γξήγνξε ελαιιαγή ζρεδίσλ ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κφλν controller 
παηρληδηνχ γηα είζνδν. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 
http://research.microsoft.com/en-

us/projects/kodu/ 

5 Xεισλνθφζκνο 
Μαζεκαηηθά 
(Γιψζζα Logo) 

Λνγηζκηθφ δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηα καζεκαηηθά κε δπλαηφηεηεο θαηαζθεπήο 
γξαθηθψλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπο. Τινπνηήζεθε κε ην 

πεξηβάιινλ Αβάθην. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 
Αλνηθηνχ 
Κψδηθα. 

Έρεη δηαλεκεζεί ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ζρνιείσλ 
θαη επηκνξθσηψλ.  
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο αδεηψλ ρξήζεο είλαη 
δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: http://b-
epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_docman
&task=cat_view&gid=44&Itemid=50 

6 Σαμηλνκνχκε 
Γηαρείξηζε 
δεδνκέλσλ 

Λνγηζκηθφ δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο 
θαη δεδνκέλσλ. Τινπνηήζεθε κε ην πεξηβάιινλ Αβάθην. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 
Αλνηθηνχ 
Κψδηθα. 

Έρεη δηαλεκεζεί ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ζρνιείσλ 
θαη επηκνξθσηψλ. 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο αδεηψλ ρξήζεο είλαη 
δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: http://b-
epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_docman

&task=cat_view&gid=44&Itemid=50 

7 Δasy-Logo Πιεξνθν- ξηθή 
Σν EasyLogo ζρεδηάζηεθε γηα αλζξψπνπο κε βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο γηα λα 
θάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ φζν ην δπλαηφλ πην εχθνιε γηα 
απηνχο, βαζηζκέλε ζηε γλσζηή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Logo. 

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε:  
http://edi.fmph.uniba.sk/~salanci/EasyLogo/inde
x.html  
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8 Μνrtran Πιεξνθν- ξηθή 

Σν Mortran επηηξέπεη ηελ εθκάζεζε κεξηθψλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
δίδνληαο νδεγίεο ζε έλα "πνληίθη-ξνκπφη"  λα βγεη απφ ιαβπξίλζνπο. Πεηξακαηίδεηαη ν 
ρξήζηεο κε κεξηθέο ζεκαληηθέο θαη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ φπσο αιιεινπρία 

εληνιψλ, επαλαιήςεηο θαη ζπλζήθεο ππφ φξνπο.  

Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: http://b-
epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_docman
&task=cat_view&gid=44&Itemid=50 

9 Λνγηζκηθφ ΓΔΛΤ Πιεξνθν-ξηθή Γηαδξαζηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ γηα Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 
Διεχζεξν 
Λνγηζκηθφ 

Έρεη δηαλεκεζεί ζε φια ηα γπκλάζηα θαη ιχθεηα 
κέζσ ΟΔΓΒ. 
 
Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε:  http://b-
epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_docman
&task=cat_view&gid=44&Itemid=50 

 

Γ. ΓηαδηθηπαθΪ (κε εγγξαθά) 

3 LAMS Πιεξνθνξηθή 

Ζ πιαηθφξκα LAMS (http://testlams.eap.gr/lams/) θηινμέλεζε καζήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε 
ηεο επηκφξθσζεο ζην LAMS θαη ηελ εθπφλεζε δξαζηεξηνηήησλ εμνηθείσζεο κε ην 
πεξηβάιινλ απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο.   
http://www.lamsinternational.com/  

Πξφζβαζε ζηελ νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο 
Δπηκνξθσηψλ θαη ζηα καζήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο 
αθπαηδεπφκελνπο ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα ζηνηρεία ρξήζηε: 
λνκα ρξήζηε: mboub Κσδηθφο: mboub 
Πξφζβαζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα γηα ηε δεκηνπξγία 

καζεκάησλ παξέρεηαη κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο. 
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4 

 

 
e-ECLiP 

 
Πιεξνθνξηθή 

Σo e-ECLiP είλαη έλα δηαδηθηπαθφ πξνζαξκνζηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη ηε 
κάζεζε ζε έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κέζα απφ ηελ εθπφλεζε δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο 
αθνινπζνχλ ηα εμήο ηξία βήκαηα: Γεκηνπξγία θηλήηξνπ γηα κάζεζε, Οηθνδφκεζε ηεο γλψζεο 
κέζσ ηεο Γηεξεχλεζεο + πλεξγαζίαο, Δθαξκνγή – Δθιέπηπλζε ηεο γλψζεο. 

Ζ εγγξαθή ζην πεξηβάιινλ θαη ε πξφζβαζε ζην δηαζέζηκν πιηθφ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηεχζπλζε 
http://hermes.di.uoa.gr:8080/scale - εγγξαθή ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 
«Δηζαγσγή ζηελ Αιγνξηζκηθή θαη ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ». Τιηθφ 
δηαηίζεηαη γηα ηελ έλλνηα «Γνκή Δπηινγήο» θαη γηα ηνλ αιγφξηζκν 
«Σαμηλφκεζε Φπζαιίδαο». 

5 Inspire  Πιεξνθνξηθή 

Tν INSPIRE είλαη έλα πξνζαξκνζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ δεκηνπξγεί δπλακηθά 

καζήκαηα, πξνζαξκνζκέλα ζην ζηπι κάζεζεο θαη ην επίπεδν γλψζεο ησλ καζεηψλ.  
ην πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ελλνηψλ/ζεκάησλ ηνπ Τιηθνχ Τπνινγηζηψλ 
αλαπηχρζεθε πιηθφ, κεηαμχ άιισλ, γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα».  

Ζ εγγξαθή ζην INSPIRE θαη ε πξφζβαζε ζην δηαζέζηκν πιηθφ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηεχζπλζε 
http://hermes.di.uoa.gr/inspire2/ - επηινγή ζηφρνπ «Λεηηνπξγηθά 
πζηήκαηα - Πσο γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ Ζ/Τ απφ ην 
Λεηηνπξγηθφ χζηεκα». 
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Γ.  ΓηαζΫζηκα κΫζσ δηαδηθηχνπ 

1 FaceBook http://www.facebook.com/ 

2 Twitter https://twitter.com/  

3 Hot-Potatoes http://hotpot.uvic.ca/ 

4 Flickr, Picasa 
www.flickr.com 

http://picasa.google.com/ 

5 Wikis πρ. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/ 

6 Blogs 
π.ρ. http://www.blogspot.com 

π.ρ. http://blogs.sch.gr/ 

7 del.icio.us http://delicious.com/  

8 Google Docs http://docs.google.com/ 

9 Google Earth http://earth.google.com/ 

http://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.blogspot.com/
http://www.blogspot.com/
http://delicious.com/
http://docs.google.com/
http://earth.google.com/
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Σα logo like πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα δηαζέηνπλ κηα απιή, ζαθή θαη ηζρπξή γιψζζα γξαγξακκαηηζκνχ 
πνπ επηηξέπεη ζχληνκν θχθιν αλάπηπμεο κε άκεζε εθηέιεζε εληνιψλ. Σα γξαθηθά ηεο ρειψλαο 
επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο κε άκεζν ηξφπν. Σα γξαθηθά ηεο 
logo θαζηζηνχλ ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε δηεπηζηεκνληθψλ projects. 

‘έλα θιαζζηθφ πεξηβάιινλ logo νη καζεηέο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή ζρεδφλ κε ην ζχλνιν ηεο αιγνξηζκηθήο πνπ 
κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζα απφ ηνλ δνκεκέλν ηεξαξρηθά θαη ηκεκαηηθά πξνγξακκαηηζκφ. Οη δπλαηφηεηεο ησλ logo-like 
γισζζψλ κπνξνχλ λα ρηίζνπλ λνεηηθέο ππνδνκέο θαη γηα κεηά ην γπκλάζην π.ρ. δηαρσξηζκφο ηνπ θψδηθα απφ ηα δεδνκέλα κε 

ρξήζε ησλ δνκψλ δεδνκέλσλ (ιίζηεο). 

ηελ εμέιημή ηεο ε logo έρεη απνθηήζεη εθδφζεηο πνπ θάζε κηα ελζσκαηψηεη πνιιά ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 
δπλαηφηεηεο φπσο: θαηαζθεπή ππεξκεζηθψλ εθαξκνγψλ, κνληεινπνίεζε, έιεγρνο ξνκπφη θαη αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθψλ 
παηρληδηψλ πνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη πνπ ηα εκπιέθνπλ ζε απζεληηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο.  

  

Μέζα απφ φια απηά ν καζεηήο κπνξεί λα έρεη ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζεη ηελ νιφηεηα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη φρη λα έρεη 
απνζπαζκαηηθέο θαη δηάζπαξηεο λεζίδεο γλψζεο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κέζα ζε έλα logo-
like πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη απηή ηνπ― αλαδπφκελνπ εγγξακκαηηζκνχ‖. Γειαδή ηα παηδηά πξέπεη αξρηθά λα 
πξάηηνπλ, κέζα απφ απηφ λα ζπζζσξεχζνπλ εκπεηξίεο θαη λα απνθηνχλ πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο. 

Αξγφηεξα θαη θαζψο ζα σξηκάδνπλ ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ νη ηδέεο έξρεηαη ε ζεσξία πνπ ζπζηεκαηνπνηεί απηέο ηηο 
εκπεηξίεο. Μέζα απφ ηε πξνζέγγηζε ηνπ αλαδπφκελνπ εγγξακκαηηζκνχ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ κε 
έλλνηεο πςεινχ επηπέδνπ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκνί, ρσξίο λα δηδάζθνληαη ζεσξεηηθά νη δνκέο θαη νη έλλνηεο. Σηο 
έλλνηεο ηα παηδηά ηηο μεθαζαξίδνπλ ζηαδηαθά θαη κε ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπο (φπσο γίλεηαη θαη κε ηελ εθκάζεζε ηεο 
κεηξηθήο γιψζζαο). Γηα λα επηηχρεη ε δηαδηθαζία ηνπ αλαδπφκελνπ εγγξακκαηηζκνχ απαηηείηαη ρξφλνο σξίκαλζεο ησλ 
ηδεψλ. Απηφ ππνβνεζείηαη κε ηε ζπεηξνεηδή πξνζέγγηζε πνπ δηαπλέεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ηα αιιεπάιιεια 
πεξάζκαηα πνπ «μεθινπδίδνπλ» θάπνην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ ζπεηξνεηδήο πξνζέγγηζε επηβάιιεη αιιεπάιιεια πεξάζκαηα πνπ «μεθινπδίδνληαο» δηάθνξα ζηξψκαηα θηάλνπλ ζηνλ 

ππξήλα ηεο έλλνηαο π.ρ. ε έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο.               ηελ Δ΄ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ν καζεηήο πξνζπαζψληαο 
λα αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα πεξηβάιινλ ρσξίο δηαδηθαζίεο, π.ρ ην Kodu 
ζηελ Σ  ́ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 
λα πηνζεηήζεη ηελ EasyLogo πνπ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ρσξίο φκσο λα έρεη κεηαβιεηέο. ηελ Α΄Γπκλαζίνπ κε 
ζηφρν ηελ εμνηθείσζε κε ηηο κεηαβιεηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε πξψηε θάζε ηελ TurtleArt πνπ έρεη δηαδηθαζίεο κε 
(θαζνιηθέο) κεηαβιεηέο, ζηε Β  ́Γπκλαζίνπ γηα λα θαηαλνήζεη φηη ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη επέιηθηα ζα αλαγθαζηεί 
λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πέξαζκα παξακέηξσλ ζε δηαδηθαζίεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ StarLogo TNG ελψ ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ 
φηαλ ζα θηάζεη λα αλαδεηήζεη «εθιεπηπζκέλεο» δηαδηθαζίεο-εξγαιεία ζα θαηαιήμεη ζην ΒΤΟΒ.(πεγή:πιηθφ επηκφξθσζεο β 

επίπεδν ΠΔ19-20) 

Καηαλννχκε φηη ε ελζσκάησζε πξνγξακκαηηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ηχπνπ logo ερνπλ εληζρπκέλε εθπαηδεπηηθή αμία θαη 
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Έλα νδνηπνξηθφ ζηε δηδαζθαιέα ηνπ καζάκαηνο ησλ αξραέσλ ειιεληθψλ 

απφ ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν (1914-1918)  κΫρξη θαη ζάκεξα 

A trip to teaching the lesson of ancient Greek from the First World War 

(1914-1918) to the present day 

Δπθξνζχλε ηξαηζηΪλε, Φηιφινγνο, efrstrats@gmail.com 

Efrosyni Stratsiani, Teacher of Linguistics, efrstrats@gmail.com 

Abstract: 

This paper examines the subject of the teaching of ancient Greek -ancient Greek language and literature- in Secondary Education. An attempt 

was made to capture the fluctuations in the teaching hours as well as the material the pupils were taught in each class over the decades. The 

study begins with the outbreak of the First World War (1914), as the first failures in education then make their appearance, making it 

imperative to take immediate measures to tackle existing problems and reaching up to today (2017). In conclusion, the study i s completed 

with a comparative study on the lesson of ancient Greek at that time and today. 

Keywords: Secondary Education, Ancient Greek Language, Ancient Greek Literature 

Πεξέιεςε: 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ –αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γξακκαηείαο- ζηε 

Μέζε Δθπαίδεπζε. Έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ νη απμνκεηψζεηο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ην ηη δηδάζθνλη αλ 

αλαιπηηθά νη καζεηέο ζε θάζε ηάμε αλά ηηο δεθαεηίεο. Ζ κειέηε μεθηλάεη απφ ηελ έθξεμε ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1914), εθ‘ φζνλ 

ηφηε θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα πξψηα ξήγκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, θαζηζηψληαο αδήξηηε αλάγθε ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη θηάλεη κέρξη ην ζήκεξα (2017). Δλ θαηαθιείδη, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε κηα 

ζπγθξηηηθή κειέηε πάλσ ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηνπ ηφηε θαη ηνπ ζήκεξα.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Μέζε Δθπαίδεπζε, Αξραία Διιεληθή Γιψζζα, Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία 

Δηζαγσγά 

Αλαληίξξεηα ε εθπαίδεπζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν βξίζθεηαη ζε θξίζε ήδε πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
(1914) θαη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα. Κχξηα αηηία απηήο ηεο θξίζεο είλαη ε αδπλακία ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο 

εγεζίαο λα νηθνδνκήζεη έλα ζηέξεν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Με ην πέξαο ησλ δεθαεηηψλ θαη ηηο αιιαγέο ζηελ θπβέξλεζε, 
κεηαβάιινληαη ηαπηφρξνλα θαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε. 

Ήδε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο (1830), ην κάζεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γξακκαηείαο θξίζεθε 
σο απαξαίηεην κνξθσηηθφ αγαζφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαγθαίν γηα ηελ αγσγή ησλ λέσλ. Ζ δηδαζθαιία ηεο αξραίαο 
ειιεληθήο γιψζζαο μεθηλνχζε απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν. (Ν.Γ Βαξκάδεο, 1992) Σα εθπαηδεπηηθά λνκνζρέδηα, φκσο, ηνπ 
1913 πξνηείλνπλ θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη 
δηαηήξεζή ηνπο κφλν ζηηο δχν αλψηεξεο ηάμεηο κέρξη ην 1917. (Λ. Παπαδάθε, 2007) 

Ζ δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζπλερηδφηαλ ζηα ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Μεηά ην 1922, αξρίδνπλ 
λα ιακβάλνπλ ρψξα αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929-1932 απνηειεί ηελ θπξηφηεξε ηνκή 

ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο. Σν κάζεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο δηδαζθφηαλ ζπλνιηθά ζην Γπκλάζην 52 ψξεο 
εβδνκαδηαίσο. Ήηαλ ην κνλαδηθφ κάζεκα εθείλε ηελ πεξίνδν πνπ δηδαζθφηαλ ηφζεο ψξεο. Αθφκα θαη ην 1936, ζην σξνιφγην 
πξφγξακκα ησλ Διιεληθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ πξσηεχνπζα ζέζε είραλ ηα αξραία ειιεληθά. Απ‘ φια ηα 
παξαπάλσ ινηπφλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γίλνληαλ πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηνπ θηινινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Με ην δηάηαγκα ηεο 2αο επηεκβξίνπ 1959, ην Γπκλάζην ρσξίδεηαη ζε δχν ηξηεηείο βαζκίδεο, εθ ησλ νπνίσλ ε δεχηεξε ζα 
αλήθε ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο: α) Γεληθή, β) Σερληθή, γ) Αγξνηηθή, δ) Οηθνλνκηθή, ε) Ναπηηθή, ζη) Ξέλσλ 
Γισζζψλ θαη δ) Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ηεξάξρεζε ησλ καζεκάησλ δελ είρε αιιάμεη. Λφγνπ ράξε, 
φπνηνο καζεηήο ήζειε λα αθνινπζήζεη ην Οηθνλνκηθφ Γπκλάζην, δηδαζθφηαλ πεξηζζφηεξεο ψξεο θηινινγηθά καζήκαηα παξά 

νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά. (Α. Γεκαξάο, 2013) 
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Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, είρε δηαηππσζεί αξθεηέο θνξέο ην εξψηεκα αλ ε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ νθείιεη λα 
γίλεηαη απφ κεηάθξαζε θαη φρη απφ πξσηφηππν ζην Γπκλάζην. Σν δήηεκα απηφ ζα ιπζεί κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε 

ηνπ 1964. (Μ. Θ. Κνπηζφο, 2006) 

πσο πξναλαθέξζεθε, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964. Μεηαμχ ησλ άιισλ αιιαγψλ, απνθαζίζηεθε ε 
δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ κεηάθξαζε ζην Γπκλάζην θαη κφλν νη καζεηέο ζηε 
Γ‘ ηάμε λα έξρνληαη ζε επαθή θαη λα γλσξίδνπλ ζηνηρεησδψο ηνλ αξραίν ιφγν. (Α. Γεκαξάο, 2013) Καζψο ηίπνηα δε 
ηεξείηαη γηα αξθεηά ρξφληα, ηελ πεξίνδν 1967-1976 θαηαξγείηαη ε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ απφ κεηάθξαζε ζην Γπκλάζην. Ζ 
δηδαζθαιία γίλεηαη μαλά απφ ην πξσηφηππν. (Μ. Θ. Κνπηζφο, 2006) 

Σελ πεξίνδν πνπ βξηζθφηαλ ζηελ θπβέξλεζε ε Νέα Γεκνθξαηία (1976- 1981 θαη 1991- 1993), εθηφο ησλ άιισλ αιιαγψλ 
απνθαζίζηεθε ηα αξραία θείκελα λα δηδάζθνληαη θαη πάιη απφ κεηάθξαζε ζην Γπκλάζην. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην Λχθεην 

απνθαζίζηεθε λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ πξσηφηππν ζηελ Α‘ θαη Β‘ Λπθείνπ θαζψο 
θαη ζηε γ  ́δέζκε ηεο Γ‘ Λπθείνπ. 

Με ηελ άθημε ηνπ 21νπ αηψλα, απνθαζίζηεθε ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ λα δηδάζθεηαη απφ κεηάθξαζε ζηηο δχν 
πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ελψ ζηε Γ‘ Γπκλαζίνπ νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην πξσηφηππν θείκελν θαη λα 
πξνζπαζνχλ λα ην κεηαθξάζνπλ κφλνη ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ γισζζηθψλ ζρνιίσλ. ην Λχθεην ζπλερίδεη λα ηζρχεη φηη θαη 
ζηε γ‘ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ. (Α. Γεκαξάο, 2013) 

Οη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθνί ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην. ην Γπκλάζην, 
ζηαδηαθά νη καζεηέο νθείινπλ λα εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ ιφγν ηφζν ζε επίπεδν γξακκαηηθήο θαη 

ζπληαθηηθνχ φζν θαη δηεχξπλζεο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην Λχθεην νη 
καζεηέο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ εηο βάζνο θαη‘ επηινγήλ θείκελα ηεο αξραίαο ινγνηερλίαο απφ πξσηφηππν. Δπηπξνζζέησο, 
ε δηδαζθαιία κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε παξάιιεια θείκελα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα ή δηαθνξεηηθψλ. ια ηα παξαπάλσ έρνπλ 
έλαλ κνλαδηθφ ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηε βαζχηεξε γλψζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο. (Μ. Θ. Κνπηζφο, 
2006) 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΑΝΑ ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΗΔ 

Λίγν πξηλ μεζπάζεη ν Α‘ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ δηδαζθφηαλ ζ‘ φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Απφ ην 1913, φκσο, δηαηεξείηαη κφλν ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο θαη δηδάζθνληαλ παξάιιεια κε ηελ 
θαζαξεχνπζα. Σα παηδηά εξρφληνπζαλ ζε επαθή θαη κειεηνχζαλ θείκελα απφ ηελ Καηλή Γηαζήθε. Απηή ε πξαθηηθή 
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη ην 1917, φπνπ θαηαξγείηαη πιήξσο ε δηδαζθαιία ηνπο ζην Γεκνηηθφ. (Λ. Παπαδάθε, 2007) 
Μέρξη ην 1929, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ιεηηνπξγνχζαλ άιινη δχν ηχπνη ζρνιείσλ πνπ πιαηζίσλαλ ηε Μέζε Δθπαίδεπζε. 
Πξφθεηηαη γηα ην ηξίρξνλν Διιεληθφ ρνιείν θαη ην ηεηξάρξνλν Γπκλάζην. ζνλ αθνξά ην ηξίρξνλν Διιεληθφ ρνιείν, νη 

καζεηέο ζηηο πξψηεο ηάμεηο εξρφληνπζαλ ζε επαθή κε θείκελα πνπ είρε επηιέμεη ν δάζθαινο απφ ηε κπζνινγία. Αληίζεηα, 
ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο νη καζεηέο επεμεξγάδνληαλ θείκελα απφ ηα έξγα ηνπ Ξελνθψληα (Κχξνπ Αλάβαζηο θαη Διιεληθά). 
Οινθιεξψλνληαο, ινηπφλ, ηε θνίηεζή ηνπο ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο είραλ θαιχςεη κεγάιν κέξνο ηεο χιεο ζην ζπληαθηηθφ θαη 
είραλ κάζεη ηα ζεκαληηθφηεξα γξακκαηηθά θαηλφκελα. (Γ. Αλησλίνπ, 1987) Παξάιιειε πνξεία δηαγξάθεη θαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ Γπκλαζίνπ ηελ πεξίνδν εθείλε. Οη καζεηέο αζρνινχληαλ κε θηινζνθηθά έξγα, φπσο ήηαλ ε Αζελαίσλ Πνιηηεία ηνπ 
Αξηζηνηέιε ή ν Κξίησλαο ηνπ Πιάησλα θαζψο θαη κε ηζηνξηνγξαθηθά θείκελα. Δπηπξνζζέησο, καδί κε ηελ αλάιπζε ησλ πην 
ζχλζεησλ θεηκέλσλ νη καζεηέο δηάβαδαλ θαη ηελ Οδχζζεηα ή ηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ ελψ ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ 
Γπκλαζίνπ κε ηε βνήζεηα πάληα ηνπ δαζθάινπ πξνρσξνχζαλ ζηελ εξκελεία νξηζκέλσλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ (π.ρ. ηνπ Λπζία, 

ηνπ Γεκνζζέλε θαη ηνπ Ηζνθξάηε) θαζψο θαη ηνπ Δπηηαθίνπ ηνπ Πεξηθιή (έξγν ηνπ Θνπθπδίδε). ε επίπεδν γξακκαηηθήο δε 
κάζαηλαλ παξά ειάρηζηα θαηλφκελα ελψ ζην ζπληαθηηθφ ζπλέρηδαλ λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. (ΦΔΚ, 10 Γεθεκβξίνπ 
1914) 

Σε δεθαεηία ηνπ 1930, ην Διιεληθφ ρνιείν αληηθαζίζηαηαη απφ ην Αζηηθφ ρνιείν. Χο εθ ηνχηνπ, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 
ιεηηνπξγνχλ ηα ηξηηάμηα Αζηηθά ρνιεία, ηα εμαηάμηα Γπκλάζηα θαη αξρίδεη ζηγά ζηγά λα δίλεηαη έκθαζε ζηνλ 
ηερληθνεπαγγεικαηηθφ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία Πξαθηηθψλ Λπθείσλ. Αξρηθά, ζ‘ φιεο ηηο ηάμεηο ησλ Αζηηθψλ ρνιείσλ, νη 
καζεηέο κειεηνχζαλ ζε πξψηε θάζε θείκελα πνπ εκπεξηείρε ην εγθεθξηκέλν αλαγλσζηηθφ θάζε ηάμεο. ηε ζπλέρεηα, 
δηεχξπλαλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο δηαβάδνληαο θαη εξκελεχνληαο θείκελα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ξεηνξηθνχο ιφγνπο θαη απφ ηα 

δχν έξγα ηνπ Ξελνθψληα –Κχξνπ Αλάβαζηο θαη Κχξνπ Παηδεία-. Χο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ 
ζπληαθηηθνχ, εμαθνινπζνχζε λα ηζρχεη φηη θαη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο.( ΦΔΚ, 25 Απγνχζηνπ 1934) Αληίζεηα, ζην 
Γπκλάζην νη καζεηέο εξρφληνπζαλ ζε επαθή κε πην ζχλζεηα θείκελα. Μειεηνχζαλ θαη επεμεξγάδνληαλ θείκελα πνπ 
πξνέξρνληαλ απφ ηελ ηζηνξηνγξαθία θαζψο θαη απφ ξεηνξηθνχο ιφγνπο – δηθαληθνχο θαη ζπκβνπιεπηηθνχο-. Σαπηφρξνλα κε 
ηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ έξγσλ, νη καζεηέο κειεηνχζαλ ηα δχν αξηζηνπξγήκαηα ηνπ Οκήξνπ` ηελ Ηιηάδα θαη ηελ Οδχζζεηα. 
Αληίζηνηρα, ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ νη καζεηέο αζρνινχληαλ κε ηελ ηξαγηθή πνίεζε θαη κε ηελ αλάιπζε 
νξηζκέλσλ ηξαγσδηψλ ηνπ νθνθιή, ηνπ Δπξηπίδε θαη ηνπ Αηζρχινπ. Σέινο, κειεηνχζαλ θαη εξκήλεπαλ ηνλ Δπηηάθην ηνπ 
Πεξηθιή. (ΦΔΚ, 18 Ννεκβξίνπ 1931) ηελά ζπλπθαζκέλν κε ηα πξνεγνχκελα, είλαη ε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ επηπξφζζεησλ 

ηξαγσδηψλ ηνπ Δπξηπίδε θαη ηνπ νθνθιή ζηα Πξαθηηθά Λχθεηα. Δπίζεο, ζ‘ απηφ ην ζρνιείν νη καζεηέο αζρνινχληαλ κε 
πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ Πιάησλα (π.ρ. Γνξγίαο, Κξίησλαο, Πξσηαγφξαο) κα θαη κε ηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ. Δλ ηέιεη, 
πξνρσξνχζαλ ζηελ εξκελεία θάπνησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ. (ΦΔΚ, 11 Ννεκβξίνπ 1935) 

Σελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ηα κφλα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ήηαλ ηα ηεηξαηάμηα Γπκλάζηα θαη 
ηα ηεηξαηάμηα Λχθεηα. ηα Γπκλάζηα, νη καζεηέο κειεηνχζαλ πξσηίζησο ηελ Οκήξνπ Οδχζζεηα θαη ηελ Ηιηάδα. ηε 
ζπλέρεηα, αθνινπζνχζε ε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ ιφγσλ ηνπ Λπζία, ηνπ Ηζνθξάηε ηνπ Γεκνζζέλε. Οη καζεηέο, φζν 
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κεγάισλαλ ειηθηαθά θαη πξνρσξνχζαλ ζε αλψηεξε ηάμε, κειεηνχζαλ θαη πην δπζλφεηα θείκελα, φπσο ήηαλ ν Δπηηάθηνο ηνπ 
Πεξηθιή θαζψο θαη νξηζκέλεο ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιή. Χο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, ν 

θαζεγεηήο, φπνπ παξαηεξνχζε ειιείςεηο, πξνρσξνχζε ζε επαλεμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη έζεηε γηα ην ζπίηη πνηθίιεο 
αζθήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζή ηνπ. (ΦΔΚ, 17 Ηνπλίνπ 1941) Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηα Λχθεηα ηα παηδηά εξρφληνπζαλ 
ζε επαθή κε ηα έξγα ηνπ Ξελνθψληα (Κχξνπ Παηδεία) θαη ηνπ Θνπθπδίδε. Δπηπξνζζέησο, κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή 
πξνρσξνχζαλ ζηελ εξκελεία θάπνησλ δηθαληθψλ ιφγσλ ηνπ Λπζία, νξηζκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ηνπ Ηζνθξάηε θαη θάπνησλ 
Οιπλζηαθψλ θαη Φηιηππηθψλ ηνπ Γεκνζζέλε. ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ησλ Λπθείσλ, νη καζεηέο κειεηνχζαλ ηνλ Πιάησλα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηα έξγα Κξίησλαο θαη Φαίδσλαο. Σέινο, πξνρσξνχζαλ ζηελ εξκελεία κηαο ή δχν ηξαγσδηψλ ηνπ νθνθιή θαη 
ηνπ Δπξηπίδε. (ΦΔΚ, 25 Ηνπλίνπ 1941) 

Σελ πεξίνδν ηνπ 1960 θαη ηδίσο κεηά ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964, ε Μέζε Δθπαίδεπζε δηαξζξψζεθε ζε ηξηηάμην Γπκλάζην 

θαη Λχθεην. ζνλ αθνξά ην Γπκλάζην, ζηηο πξψηεο ηάμεηο, νη καζεηέο κειεηνχζαλ θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην 
Αλζνιφγην ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θιαζηθψλ θαη κεηαθιαζηθψλ ζπγγξαθέσλ. ηηο ππφινηπεο ηάμεηο, ηα παηδηά αζρνινχληαλ 
κε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ πνπ εκπεξηέρνληαλ ζην Αλζνιφγην ηεο ηάμεο ηνπο (π.ρ. Ζξφδνηνο, Θνπθπδίδεο, θιπ). 
Παξάιιεια, κειεηνχζαλ θαη επεμεξγάδνληαλ νξηζκέλνπο ιφγνπο ηνπ Ηζνθξάηε, ηνπ Λπζία θαη ηνπ Γεκνζζέλε κα θαη 
θάπνηα θηινζνθηθά έξγα ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Οη γλψζεηο ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ηε γξακκαηηθή 
νινθιεξψλνληαλ απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ελψ ζην ζπληαθηηθφ θάζε ρξφλν εκπινχηηδαλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε 
επηπξφζζεηα θαηλφκελα. (ΦΔΚ, 10 Ννεκβξίνπ 1969) Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Α‘ Λπθείνπ νη καζεηέο πξνρσξνχζαλ ζηελ 
εξκελεία ηεο Οκήξνπ Οδχζζεηαο θαη ησλ έξγσλ ηνπ Θνπθπδίδε (Πιαηατθά, Λεζβηαθά θαη ηθειηθά). ηε Β‘ Λπθείνπ, 

αληίζηνηρα, ζηε Γεληθή Παηδεία ηα παηδηά επεμεξγάδνληαλ δχν απφ ηηο δεκεγνξίεο ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηα έξγα Κξίησλα ηνπ 
Πιάησλα θαη Πνιηηηθά ηνπ Αξηζηνηέιε. Αληίζεηα, ζηε Καηεχζπλζε ν θαζεγεηήο κπνξνχζε λα επηιέμεη αλάκεζα ζε 
θάπνηνπο ζπγγξαθείο ηεο ιπξηθήο πνίεζεο γηα λα δηδάμεη. ηε γισζζηθή δηδαζθαιία, νη καζεηέο αζθνχληαλ ζηε κεηαθνξά 
θαη ηε κεηάθξαζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζηα λέα θαη ην αληίζεην. (ΦΔΚ, 10 Ννεκβξίνπ 1969) 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970, εμαθνινπζεί λα πιαηζηψλεη ηε Μέζε Δθπαίδεπζε ην ηξηηάμην Γπκλάζην θαη ην ηξηηάμην Λχθεην. ε 
φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ νη καζεηέο αζρνινχληαλ κε ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία έξγσλ ηεο επηθήο θαη δξακαηηθήο 
πνίεζεο, ηεο ηζηνξηνγξαθίαο αιιά θαη ηεο ξεηνξείαο. (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, 20 επηεκβξίνπ 1977) Αληίζεηα, ζηελ Α‘ 
Λπθείνπ, παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, νη καζεηέο  εξρφληνπζαλ ζε επαθή κε έξγα 

ηνπ Γεκνζζέλε θαζψο θαη κε ηηο «Δθινγέο» ηνπ Θνπθπδίδε. (ΦΔΚ, 25 Ηαλνπαξίνπ 1979) Δλ ζπλερεία, ζηε Β‘ Λπθείνπ ζηε 
Γεληθή Παηδεία, νη καζεηέο έξρνληαλ ζε επαθή κε ξεηνξηθά θείκελα. Δπεμεξγάδνληαλ ηα έξγα Τπέξ ηνπ αδπλάηνπ ηνπ 
Λπζία θαη ην Πεξί ηνπ ηεθάλνπ ηνπ Γεκνζζέλε. Έπεηηα, νη καζεηέο πξνρσξνχζαλ ζε αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο 
Θνπθπδίδνπ Ηζηνξίαο θαζψο θαη ηνπ Φηινθηήηε ηνπ νθνθιή. Αληίζεηα, ζηελ Καηεχζπλζε αζρνινχληαλ κφλν κε ηε 
ζεκαηνγξαθία θαη ηελ επαλάιεςε ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. ηε Γ‘ Λπθείνπ πάιη, ζηε Γεληθή 
Παηδεία, νη καζεηέο πξνρσξνχζαλ ζε επεμεξγαζία ηεο νθνθιένπο Αληηγφλεο, ηνπ Πεξηθιένπο Δπηηάθηνπ θαη ηνπ Πιάησλνο 
Πξσηαγφξα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ Καηεχζπλζε αζρνινχληαλ σο επί ην πιείζηνλ κε ηε ιπξηθή πνίεζε. (Πξνεδξηθφ 
Γηάηαγκα, 23 Οθησβξίνπ 1979) 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980, ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ εμαθνινπζνχζε λα δηδάζθεηαη αξθεηέο ψξεο εβδνκαδηαίσο ηφζν 
ζην Γπκλάζην φζν θαη ζην Λχθεην. εκαληηθφ επίηεπγκα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ απφ 
κεηάθξαζε ζ‘ φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μφλν ζην Λχθεην νη καζεηέο εξρφληνπζαλ ζε επαθή κε ηνλ αξραίν ιφγν. ηηο 
πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, ηα παηδηά κειεηνχζαλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηελ Οκήξνπ Οδχζζεηα. ηε ζπλέρεηα, 
εξρφληνπζαλ ζε επαθή κε ηζηνξηνγξαθηθά θείκελα. ηελ ακέζσο επφκελε ηάμε, νη καζεηέο κειεηνχζαλ θαη εξκήλεπαλ ηελ 
Οκήξνπ Ηιηάδα, ην έξγν ηνπ Ζζίνδνπ «Έξγα θαη Ζκέξεο» θαζψο θαη ηνπο Βίνπο ηνπ Πινπηάξρνπ. ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ 
Γπκλαζίνπ, νη καζεηέο αζρνινχληαλ κε ηα ηθειηθά ηνπ Θνπθπδίδε, ηε ιπξηθή θαη δξακαηηθή πνίεζε κα θαη κε ηνλ 
θηινζνθηθφ ιφγν. Οη ζπγγξαθείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνινχληαλ ήηαλ ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο. (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, 
19 επηεκβξίνπ 1985) Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην Λχθεην, νη καζεηέο παξάιιεια κε ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κειεηνχζαλ θαη 

θείκελα ηεο αξραίαο γξακκαηείαο. Δηδηθφηεξα, ζηελ Α  ́ ηάμε εθηφο απφ ηελ αξραία γιψζζα ηα παηδηά πξνρσξνχζαλ ζε 
αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ Διιεληθψλ ηνπ Ξελνθψληα. (ΦΔΚ, 23 Μαξηίνπ 1984) ηελ ακέζσο επφκελε ηάμε, ζηε 
Γεληθή Παηδεία, νη καζεηέο δηδάζθνληαλ ην έξγν «Τπέξ ηνπ αδπλάηνπ ιφγνπ» ηνπ Λπζία. Μεηά ην πέξαο ηεο επεμεξγαζίαο 
απηνχ ηνπ έξγνπ, πξνρσξνχζαλ ζε αλάιπζε ηνπ Πιάησλνο Πξσηαγφξα θαη ηέινπο ηεο νθνθιένπο Αληηγφλεο. ( Πξνεδξηθφ 
Γηάηαγκα, 6 Οθησβξίνπ 1980) Ζ Γ‘ Λπθείνπ, ηελ πεξίνδν 1980-82, ήηαλ δηαηξεκέλε ζε δχν θχθινπο. Ο πξψηνο θχθινο ήηαλ 
ν θηινινγηθφο θαη ν δεχηεξνο ν θπζηθνκαζεκαηηθφο. ηνλ θηινινγηθφ θχθιν, νη καζεηέο αζρνινχληαλ κε ηελ επεμεξγαζία 
ηνπ Πιάησλνο Πξσηαγφξα θαη ηνπ Οηδίπνπο Σχξαλλν ηνπ νθνθιή. Αληίζεηα, ζηνλ θπζηθνκαζεκαηηθφ θχθιν νη καζεηέο 
κειεηνχζαλ ηνλ Πξσηαγφξα ηνπ Πιάησλα αιιά φρη θαη ηελ Αληηγφλε. Σε ζέζε ηεο ιακβάλεη ν Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή. 

(ΦΔΚ, 31 Γεθεκβξίνπ 1982)  Μεηά ην 1983, αιιάδεη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εκθαλίδεηαη ην 
ζχζηεκα ησλ πέληε δεζκψλ. ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο δελ ππάξρνπλ ηα αξραία ειιεληθά. Τθίζηαληαη κφλν ζηνλ 
πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηκήκα θαη θπξίσο ζηελ ηξίηε δέζκε.  Χο νξηζηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηίζεηαη ν 
Οηδίπνπο Σχξαλλνο ηνπ νθνθιή, ε Οκήξνπ Ηιηάδα κα θαη ν Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή. Δθηφο απφ ηελ εξκελεία θεηκέλσλ, ηα 
παηδηά αζρνινχληαλ θαη κε ηελ ζεκαηνγξαθία. (ΦΔΚ, 23 Μαξηίνπ 1984) 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ζην Γπκλάζην νη καζεηέο κειεηνχζαλ θαη επεμεξγάδνληαλ θείκελα ηεο επηθήο θαη δξακαηηθήο 
πνίεζεο θαζψο θαη ηεο ηζηνξηνγξαθίαο. Παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο, νη καζεηέο 
εμνηθεηψλνληαλ κε ηελ γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ ηνπ αηηηθνχ πεδνχ ιφγνπ. (ΦΔΚ, 13 Απξηιίνπ 1999) ην Λχθεην πάιη, 

ε δηδαθηέα χιε αξρίδεη λα ιακβάλεη ιίγν πνιχ ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. ηελ Α‘ ηάμε, ηα παηδηά αζρνινχληαη κε ηνπο 
αξραίνπο Έιιελεο ηζηνξηνγξάθνπο. Παξάιιεια, ζηε γξακκαηηθή καζαίλνπλ ηνπο αλψκαινπο ζρεκαηηζκνχο ξεκάησλ, 
νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ πνπ δε δηδάρηεθαλ ζην Γπκλάζην. ηε Β‘ ηάμε, ζηε Γεληθή Παηδεία, νη καζεηέο αζρνινχληαλ κε 
ηελ αλάγλσζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο Αληηγφλεο ηνπ νθνθιή. ηελ Καηεχζπλζε, κειεηνχζαλ θαη επεμεξγάδνληαλ 
άγλσζηα θείκελα ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ. Σαπηφρξνλα, γηλφηαλ ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία νξηζκέλσλ γξακκαηηθψλ θαη 
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ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία δελ εκπεδψζεθαλ ζσζηά απφ ηνπο καζεηέο ή δηδάρζεθαλ ειιηπψο. Παξάιιεια κε ηε 
δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, ηα παηδηά κειεηνχζαλ θαη επεμεξγάδνληαλ  ξεηνξηθά θείκελα 

(ζπκβνπιεπηηθνχο, δηθαληθνχο θαη παλεγπξηθνχο ιφγνπο). ηε Γ‘ Λπθείνπ, ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ δηδαζθφηαλ 
κφλν ζηελ Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε. Αξρηθά, ηα παηδηά θαηαπηάλνληαλ κε ηνλ Πεξηθιένπο Δπηηάθην ηνπ Θνπθπδίδε. ηε 
ζπλέρεηα, κειεηνχζαλ θαη επεμεξγάδνληαλ ηνλ Πξσηαγφξα θαη ηελ Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα θαζψο θαη ηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα 
θαη ηα Πνιηηηθά ηνπ Αξηζηνηέιε. (ΦΔΚ, 13 Απξηιίνπ 1999) 

Φηάλνληαο ζην 2000, ινηπφλ, ζηελ Α‘ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε δχν αμηνζεκείσηα έξγα ηεο 
επηθήο πνίεζεο. Σν πξψην έξγν ήηαλ ε Οκήξνπ Οδχζζεηα θαη ην δεχηεξν νη Ζξνδφηνπ Ηζηνξίεο. Πέξαλ, φκσο, ηεο αξραίαο 
γξακκαηείαο, ηα παηδηά πξνρσξνχζαλ θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο. Ζ δηδαζθαιία ησλ εθάζηνηε 
γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ πξαγκαηνπνηείην θεηκελνθεληξηθά. ηε Β‘ Γπκλαζίνπ, νη καζεηέο δηδάζθνληαλ 

ηελ Οκήξνπ Ηιηάδα θαη έλα Αλζνιφγην κε ηίηιν «Αξραία Διιάδα: ν ηφπνο θαη νη άλζξσπνη». ηε Γ‘ Γπκλαζίνπ, νη καζεηέο 
είραλ ηελ επθαηξία λα κειεηήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ κηα απφ ηηο δχν πην ζεκαληηθέο ηξαγσδίεο φισλ ησλ επνρψλ‘ ηελ 
Διέλε ηνπ Δπξηπίδε ή ηηο ξληζεο ηνπ Αξηζηνθάλε. (ΦΔΚ, 18 Οθησβξίνπ 2001) Αληίζηνηρα, ζηελ Α‘ Λπθείνπ, θαζ‘ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη καζεηέο έξρνληαλ ζε επαθή κε ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνπο θαη ηδίσο ηνλ Ξελνθψληα θαη 
ηνλ Θνπθπδίδε. Ο θαζεγεηήο, γηα λα δηδάμεη ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, ρξεζηκνπνηνχζε ην Δγρεηξίδην ηεο Γισζζηθήο 
Γηδαζθαιίαο. Απηφ ην βηβιίν δηδαζθφηαλ ζην ζχλνιφ ηνπ. ηε Β‘ Λπθείνπ, ζην πξφγξακκα ηεο Γεληθήο Παηδείαο, νη 
καζεηέο  δηδάζθνληαλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο δχν απφ ηηο ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιή, ηελ Αληηγφλε θαη ηνλ Αίαληα. 
ηελ Καηεχζπλζε, νη καζεηέο κειεηνχζαλ θείκελα ηνπ αξραίνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο ιπξηθήο πνίεζεο. ηε Γ‘ Λπθείνπ, 

ζηε Γεληθή Παηδεία, ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ δε δηδαζθφηαλ. Έηζη, νη καζεηέο έξρνληαλ ζε επαθή κε ην 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κφλν ζηελ Καηεχζπλζε. Ζ δηδαζθαιία μεθηλνχζε κε ηνλ Πεξηθιένπο Δπηηάθην ηνπ Θνπθπδίδε θαη 
ζπλέρηδε κε ηνλ αξραίν θηινζνθηθφ ιφγν. Αλαιπηηθφηεξα, κειεηνχζαλ ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε. Απφ ηνλ Πιάησλα 
επεμεξγάδνληαλ ηνλ Πξσηαγφξα θαη ηελ Πνιηηεία, ελψ απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα θαη ηα Πνιηηηθά. 
Σαπηφρξνλα κε ηελ αλάγλσζε θαη ηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, νη καζεηέο αζρνινχληαλ θαη κε ηελ γισζζηθή δηδαζθαιία. Ο 
θαζεγεηήο πξνρσξνχζε ζε επαλάιεςε ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ είραλ δηδαρηεί ήδε ηα παηδηά 
θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. Παξάιιεια, ηα παηδηά πξνρσξνχζαλ ζε ζχληαμε αδίδαθησλ θεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ. (ΦΔΚ, 7 Φεβξνπαξίνπ 2002) 

 Φηάλνληαο ζην ζήκεξα, ε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηφζν ζην Γπκλάζην φζν θαη ζην Λχθεην έρεη ππνζηεί αξθεηέο 
αιιαγέο. Ξεθηλψληαο απφ ην Γπκλάζην, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ρξίδεη ε κείσζε ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο 
γιψζζαο απφ ηξεηο ψξεο πνπ ιάκβαλε ρψξα ζ‘ φιεο ηηο ηάμεηο ζε δχν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην Λχθεην έρνπλ ιάβεη ρψξα 
πεξηζζφηεξεο αιιαγέο. Δλψ ζηελ Α‘ Λπθείνπ δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα, δε ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηε Β‘ θαη Γ‘ Λπθείνπ. 
Πξσηίζησο, ζηε Β‘ Λπθείνπ, ζηε Γεληθή Παηδεία, νη καζεηέο έξρνληαλ ζε επαθή θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κφλν κε 
ην έξγν ηνπ νθνθιή, ηελ Αληηγφλε. ηελ Καηεχζπλζε πάιη, έρεη κεησζεί θαηά πνιχ ε δηδαθηέα χιε. Οη καζεηέο 
κειεηνχζαλ κφλν ξεηνξηθνχο ιφγνπο θαη φρη ιπξηθή πνίεζε. (Δγθχθιηνο, 2016-17) ηε Γ‘ Λπθείνπ, ην κάζεκα ησλ αξραίσλ 
ειιεληθψλ δηδάζθεηαη πιένλ θαη ζηε Γεληθή Παηδεία. Έηζη, κεηαθέξεηαη απφ ηελ Καηεχζπλζε ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε, ν 

Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ Καηεχζπλζε παξακέλνπλ ηα έξγα ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί εδψ, φηη εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ Γλσζηνχ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή θαη κε ην αδίδαθην θείκελν. Σν 
Άγλσζην, ινηπφλ, δελ πεξηιακβάλεη κφλν αδίδαθηα θείκελα, ηα νπνία θαινχληαη νη καζεηέο λα ηα ζπληάμνπλ θαη λα ηα 
κεηαθξάζνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ηνπο, αιιά θαη επαλάιεςε φισλ ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 
πνπ έρνπλ δηδαρηεί απφ ην Γπκλάζην. Χο βηβιία αλαθνξάο, ρξεζηκνπνηνχληαη ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ ηεο αξραίαο 
ειιεληθήο γιψζζαο. (Δγθχθιηνο, 2015-16) 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί κεηά βεβαηφηεηνο φηη ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηείαο, ππέζηε κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ αξθεηέο αιιαγέο. Με ηνλ φξν 
αιιαγέο ελλνείηαη ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο εβδνκαδηαίσο θαζψο θαη ε δηδαθηέα χιε ζε θάζε ηάμε. Γίλεηαη 
θαλεξφ, φηη ηα αξραία ειιεληθά απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο (1830) κέρξη θαη πξφηηλνο θαηείραλ ζεκαληηθή 
ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη απνηεινχζαλ έλα απφ ηα καζήκαηα θνξκνχ. χκθσλα κε φζα παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ δε δηδαζθφηαλ κφλν ζηα ζρνιεία πνπ ζπγθξνηνχζαλ θαηά 
θαηξνχο ηε Μέζε Δθπαίδεπζε αιιά θαη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Ζ δηδαζθαιία απηνχ ηνπ καζήκαηνο ζην Γεκνηηθφ έιαβε 
ηέινο ιίγν πξηλ ηελ ιήμε ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη απφ ηελ έθξεμε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πνιέκνπ κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‘60, νη καζεηέο 
έξρνληαλ ζε επαθή κε ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα πάξα πνιιέο ψξεο εβδνκαδηαίσο. Απηφ ζπλέβαηλε δηφηη ε εθπαίδεπζε 
ήηαλ ζηξακκέλε πξνο ηηο ζεσξεηηθέο ζπνπδέο θαη ηνλ θιαζηθηζκφ. Αληίζεηα, ηα καζεκαηηθά θαη ε θπζηθή δηδάζθνληαλ 
ειάρηζηεο ψξεο θάζε εβδνκάδα. Αλακθηζβήηεηα, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ηα παηδηά είραλ εμνηθεησζεί κε ηνλ 
αξραίν ειιεληθφ ιφγν θαη είραλ εληξπθήζεη ζ‘ απηφλ. Απηφ πξαγκαηνπνηείην θαζψο ηα έξγα ηεο αξραίαο γξακκαηείαο ηα 

κειεηνχζαλ απφ ην πξσηφηππν. Βέβαηα, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964 πξνέβιεπε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο 
γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε ζην Γπκλάζην. Έηζη, ζε επαθή κε ην πξσηφηππν θείκελν ζα έξρνληαλ κφλν νη καζεηέο ηνπ 
Λπθείνπ. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή φκσο, δε ηέζεθε ακέζσο ζε εθαξκνγή κα κεηά απφ δέθα ρξφληα πεξίπνπ. Παξάιιειε πνξεία 
δηαγξάθεη θαη ε ίδξπζε Πξφηππσλ Κιαζηθψλ Λπθείσλ, ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ κέρξη θαη ην 1980. 

Σε δεθαεηία ηνπ ‘60, ινηπφλ, έξρεηαη ζην πξνζθήλην πην έληνλα ηε θνξά απηή, ε ηερλνθξαηηθή εθπαίδεπζε. Απηφ 
πηζηνπνηείηαη απφ ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Πξαθηηθψλ Λπθείσλ μαλά, ησλ Πνιπθιαδηθψλ Λπθείσλ θαη αξγφηεξα 
ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ. Έηζη, ην Γπκλάζην έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη γεληθή εθπαίδεπζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 
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πιεζπζκνχ θαζψο απνηειεί κέξνο ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα, ην Λχθεην παξέρεη κηα 
εμεηδίθεπζε. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηνλ ηξφπν πνπ εηζάγνληαη νη καζεηέο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αξρηθά, κέζσ 

ησλ δχν θχθισλ –ηνπ θηινινγηθνχ θαη ηνπ θπζηθνκαζεκαηηθνχ-, ζηε ζπλέρεηα κέζσ ησλ δεζκψλ θαη ηέινο κέζσ ησλ ηξηψλ 
θαηεπζχλζεσλ πνπ πθίζηαληαη κέρξη θαη ζήκεξα. 

ηαδηαθά, ινηπφλ, νη καζεηέο ζηακάηεζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηα αξραία ειιεληθά. Έδηλαλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη 
ζεκαζία ζηα καζήκαηα πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα κπνπλ ζην Παλεπηζηήκην. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηνχλ νη 
ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαζψο θαη λα ζπξξηθλσζεί ε δηδαθηέα χιε. Σα παηδηά κάζαηλαλ θπξίσο ζηε Β‘ θαη ζηε Γ  ́Λπθείνπ 
νξηζκέλα απνζπάζκαηα θεηκέλσλ ή θάπνηα γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα, πνπ ζα εμεηάδνληαλ ην θαινθαίξη ζηηο 
πξναγσγηθέο θαη ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί, κε επηθχιαμε βέβαηα, φηη κφλν ηα παηδηά πνπ 
επέιεγαλ ηελ πέκπηε δέζκε  ή ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε έξρνληαλ ζε πεξηζζφηεξε επαθή κε ην κάζεκα ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ. Αιιά θαη εθεί, ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο θαζψο κνλαδηθφο ζηφρνο ήηαλ λα 
βγεη ε χιε, πάλσ ζηελ νπνία εμεηάδνληαλ νη καζεηέο. 

Απηή ε πξαθηηθή θαίλεηαη φηη επεξέαζε ζηηο κέξεο καο θαη ηε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζην Γπκλάζην. Δλ έηεη 
2017, ην κάζεκα, ην νπνίν γηα δεθαεηίεο βξηζθφηαλ ζηελ θνξπθή ησλ βαζηθψλ καζεκάησλ, δηδάζθεηαη πιένλ ηέζζεξηο ψξεο 
εβδνκαδηαίσο. Χο εθ ηνχηνπ, ε κείσζε ησλ σξψλ εβδνκαδηαίσο, νδεγεί ηνπο θαζεγεηέο λα κελ εμεγνχλ επαξθψο θάζε 
γξακκαηηθφ ή ζπληαθηηθφ θαηλφκελν θαη ηα παηδηά λα ηα απνδέρνληαη παζεηηθά. Απηή ε πνιηηηθή έρεη σο ζηφρν ηελ 
ππνβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ ην ζρνιείν ή ηε βαζκηαία θαηάξγεζή ηνπο. 
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Γχν πξνγξΪκκαηα εθπαέδεπζεο ελειέθσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο θαη πσο 

απηΪ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ εθπαέδεπζε αλειέθσλ 

Two adult education programs. Their characteristics and how they differ 

from minors. 

Eπηπρέα ΚαζΪπε, Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ΣΔΦΑΑ, Med Δηδηθή Αγσγή ΔΑΠ, email:  
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Γθνπγθνπιέηζαο ΘενρΪξεο, Msc Δπηθνηλσλία ΑΠΚΤ, Msc Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ ΔΑΠ, email:  
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Gkougkoulitsas Theocharis, Msc Contact OUC,  MSc Management of Cultural Units EAP, email:  
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Abstract:  The paper deals with this. Through the presentation of two adult-oriented programs, they explore those features 

that integrate these programs into the field of adult education. It also studies what are the points that differentiate adult  
education from that of minors to learners, trainers and program characteristics. 

Key words: education, adult education, mirrors education 

Πεξέιεςε:H εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη κέζα απφ ηε παξνπζίαζε δπν πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο, ηελ 

δηεξεχλεζε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εληάζζνπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 
Δπίζεο κειεηάεη πνηα ζεκεία είλαη εθείλα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ απφ απηή ησλ αλειίθσλ σο πξνο 
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ  πξνγξακκάησλ. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ : εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαίδεπζε αλειίθσλ  

Δηζαγσγά 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε ιφγσ ησλ ξαγδαία κεηαβαιιφκελσλ νηθνλνκηθφ-

ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθψλ εμειίμεσλ. πλέπεηα ηεο κεγάιεο απηήο αλάπηπμεο είλαη λα δεκηνπξγνχληαη 
πνιιαπιά εξσηήκαηα. Μπνξεί ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ λα ζεσξεζεί έλα δηαθνξεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ζε ζχγθξηζε κε 
απηφ ηεο εθπαίδεπζεο αλειίθσλ; Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη θνηλέο κε απηή ησλ αλειίθσλ; Κάζε 
πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο εληάζζεηαη απηφκαηα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ; 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη κέζα απφ ηε παξνπζίαζε δπν πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο, λα δηεξεπλήζεη 
εθείλα λα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληάζζνπλ ηα πξφγξακκα απηά ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Δπίζεο λα κειεηήζεη 
πνηα ζεκεία είλαη εθείλα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ απφ απηή ησλ αλειίθσλ σο πξνο ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ  πξνγξακκάησλ. 

1.Πεξηγξαθά πξνγξακκΪησλ 

1.1 Σίηινο θάζε πξνγξάκκαηνο 

α. ΔΚΠ50.«Δμέιημε ηνπ Παηδηνχ ζην Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ». Πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλε ππνρξεσηηθή Θεκαηηθή Δλφηεηα 
(Θ.Δ.) ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ ΔΑΠ. β. «Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Πξφθεηηαη γηα εηήζην πξφγξακκα εμεηδίθεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 
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1.2 Πεξηερφκελν πξνγξακκάησλ 

α. Ζ Θ.Δ. ΔΚΠ50 πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ βξεθηθή έσο ηελ εθεβηθή ειηθία. 
Δμεηάδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα κειεηάεη 

ηνπο ηξφπνπο πνπ καζαίλεη θάζε παηδί αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη πσο πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη ε δηδαζθαιία 
αληίζηνηρα (Οδεγφο ζπνπδψλ ΔΑΠ). β. Σν πξφγξακκα Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξέρεη 
δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα πνχ είλαη αλαγθαίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ ζεκαηνινγία ηνπ αθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε νπηηθή θαη λνεηηθή 
αλαπεξία θαζψο κε άιιεο βαξηέο ή πνιιαπιέο αλαπεξίεο (εκηλάξηα, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο).  

1.3 Φνξείο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

α. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο Θ.Δ. ΔΚΠ50 είλαη ην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). Σν ΔΑΠ είλαη Αλψηαην 
Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα απηνηειέο θαη απηνδηνηθνχκελν πνπ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο. β. Σν πξφγξακκα 
εμεηδίθεπζεο εθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πινπνηείηαη απφ ηελ Δηαηξία Αμηνπνίεζεο θαη 
Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  

1.4 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

α. ηε Θ.Δ. ΔΚΠ50 νη ζπκκεηέρνληεο είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη απφθνηηνη Α.Δ.Η θαη 

Σ.Δ.Η πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη άλσ ησλ 23 θαζψο ζεσξείηαη 
πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΑΠ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγάδεηαη θαη 
ε πιεηνςεθία απηψλ σο εθπαηδεπηηθνί.   β. ην πξφγξακκα εμεηδίθεπζεο νη ζπκκεηέρνληεο είλαη  απφθνηηνη Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. 
πνπ πξνέξρνληαη απφ παηδαγσγηθέο ζρνιέο θαη εξγάδνληαη ή επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία. Ζ ειηθία ησλ 
ζπκκεηερφλησλ είλαη αλψηεξε ησλ 21 εηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εξγάδεηαη ήδε ζηελ εθπαίδεπζε. 

1.5 Υξφλνο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

α. Ζ δηάξθεηα ηεο Θ.Δ. είλαη έλα αθαδεκατθφ έηνο. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη απφ ην ΔΑΠ είλαη πξνζαξκνζκέλν 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη είλαη ππνινγηζηεί φηη ρξεηάδεηαη δέθα ψξεο κειέηε ηελ εβδνκάδα. 
Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηνχληαη πέληε Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (Ο...)δηάξθεηαο ηεζζάξσλ σξψλ ε θαζεκία, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ, φπνπ ε παξνπζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ δελ είλαη απαξαίηεηε. β. Σν πξφγξακκα 

εμεηδίθεπζεο είλαη εηήζην, δηάξθεηαο 450 σξψλ. Ζ θαηαλνκή ησλ σξψλ είλαη 40 ψξεο δηα δψζεο κε θπζηθή παξνπζία ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, φπνπ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο κέζσ ηειεηάμεο. 160 
ψξεο κε ηε κνξθή ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηηο θαζεκεξηλέο ζε απνγεπκαηηλέο ψξεο. Σέινο 250 
ψξεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κνξθή αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπφλεζε εξεπλεηηθήο 
εξγαζίαο. 

1.6 Δπξχηεξν νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ ησλ πξνγξακκάησλ 

α. Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ησλ Ο... είλαη παλεπηζηεκηαθέο αίζνπζεο θαη ακθηζέαηξα πνπ ελνηθηάδνληαη απφ ην ΔΑΠ ζε θάζε 
πφιε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο ππάξρεη δηαζέζηκν δηαθαλνζθφπην θαη νζφλε πξνβνιήο. Ζ 
Θ.Δ. ΔΚΠ50 αλήθεη ζηε ζρνιή αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ ηνπ ΔΑΠ φπνπ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Κνζκήηνξαο. 
Ζ Κνζκεηεία πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα θαη ηα κέιε ΓΔΠ είλαη ην αλψηεξν φξγαλν. Σα κέιε ΓΔΠ έρνπλ ξφιν 

ζπληνληζηή ηεο Θ.Δ. θαη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. ε θάζε ηκήκα ππάξρεη θαη ν εθπαηδεπηήο, χκβνπινο 
Καζεγεηήο. Τπεχζπλν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θνηηεηηθψλ ζεκάησλ είλαη ην Σκήκα Μεηξψνπ Φνηηεηψλ ην νπνίν είλαη ζε 
άκεζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εγγξαθέο ηνπο, ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηνλ 
θαζνξηζκφ ηκεκάησλ θ.α. β. Σα δηα δψζεο καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηδίθεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ηε βνήζεηα ζχγρξνλσλ επνπηηθψλ κέζσλ φπνπ ρξεηάδεηαη. Τπεχζπλνη γηα ην πξφγξακκα 
είλαη θαζεγεηέο κέιε ΓΔΠ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Οη δηδάζθνληεο είλαη είηε κέιε ΓΔΠ ηνπ παλεπηζηεκίνπ είηε θάηνρνη 
δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζην αληηθείκελν. Σελ επζχλε γηα ηελ εγγξαθή, ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο 
θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα έρεη ε Γξακκαηεία ησλ Πξνγξακκάησλ Δμεηδίθεπζεο. 

2. Έληαμε πξνγξακκΪησλ ζην ρψξν εθπαέδεπζεο ελειέθσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα εληάζζνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ 
λα γίλεη κηα αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ, ελήιηθαο θαη εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ ζα επηρεηξεζεί λα απνζαθεληζηεί ηη 
νξίδεηαη σο εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

χκθσλα κε ηνλ Rogers (1999) ε ειηθία δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο θξηηήξην γηα λα νξίζνπκε θάπνηνλ σο ελήιηθα αιιά ζα 
ήηαλ πην ζσζηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ θάπνηα γλσξίζκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ελειηθηφηεηα. Σν πξψην απφ απηά είλαη ε 
πιήξεο αλάπηπμε, φπνπ ην άηνκν έρεη σξηκάζεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη φιεο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 
ηεο ελειηθηφηεηαο είλαη ε αίζζεζε πξννπηηθήο, δειαδή ε αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αηφκσλ γηα λα θξίλνπλ ζσζηφηεξα 
ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Σέινο ν ελήιηθαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεπζπλφηεηα γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηελ εμέιημε ηνπ. 
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Φέξεη ν ίδηνο ηελ επζχλε γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Ζ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε κάζεζε. Έλα άηνκν καζαίλεη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε αληίζεηα ζρεδηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
κάζεζεο. Ζ εθπαίδεπζε έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη  παξέρεη νξγαλσκέλεο ζπλζήθεο θαη ππνζηήξημε ζε φπνηνλ ζέιεη 
λα κάζεη (Rogers, 1999). 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ επνκέλσο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε ζρεδηαζκέλε κάζεζε πνπ παξέρεηαη ζε ελήιηθεο πνπ 
αληηκεησπίδνληαη σο ππεχζπλνη, ψξηκνη, πεπεηξακέλνη θαη ηζνξξνπεκέλνη. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
αληηθείκελα πνπ ζπλήζσο δηδάζθνληαη ζε κηθξφηεξε ειηθία αιιά θαη αληηθείκελα πνπ είλαη θαηαιιειφηεξα γηα ελήιηθεο 
θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία θαη ηνπο ξφινπο ηνπο. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη ε 
καζεζηαθή πξνζέγγηζε πνπ πξνσζεί ηελ απηνλνκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ ειεχζεξε εκπινθή ηνπο κε ηε δηδαθηέα χιε. 

Δίλαη φκσο απαξαίηεηε θαη ε πεηζαξρία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο θαη λα είλαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 
απνηειεζκαηηθή (Κφθθνο,2008). Οη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κπνξεί λα είλαη ζηελνί ή 
επξείο αλάινγα κε ηα αληηθείκελα ησλ πξνγξακκάησλ. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηα είδε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε εθπαίδεπζε 
ελειίθσλ πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
(Rogers, 1999). 

ηεξηδφκελνη ζηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ παξαπάλσ ηα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηε πξψηε ελφηεηα αλήθνπλ ζηελ 
εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαζψο αξρηθά αθνξνχλ ζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρνπλ νη θνξείο, νη 
εθπαηδεπηέο, νη εθπαηδεπφκελνη θαη νη ζπκθσλεκέλνη ζηφρνη. Οη θνξείο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηέο νξγαλψλνπλ ηε καζεζηαθή 

δηεξγαζία θαη ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο έρνληαο πξνεγνπκέλσο εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα εμεηδηθεπηνχλ 
δειαδή ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη ζηελ εηδηθή παηδαγσγηθή. Οη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 
πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ απηνί έρνπλ ζέζεη θαη ηαπηίδνληαη κε απηνχο ησλ πξνγξακκάησλ 
(Rogers,1999). 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηα δπν πξνγξάκκαηα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ελειηθηφηεηαο, θαζψο είλαη ψξηκα άηνκα πνπ 
επηζπκνχλ ηε πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 
πξνγξάκκαηα ΔΚΠ50 θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη 
πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαζψο ζα απνθηήζνπλ επηπξφζζεηα πξνζφληα ζρεηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο θαη εκπεηξίεο 

ηνπο. Ζ εθνχζηα απφθαζε ηνπο λα εκπιαθνχλ ζε καζεζηαθέο δηεξγαζίεο, παξά ηηο επαγγεικαηηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη 
θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζψο θαη ε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο 
θαλεξψλεη ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπο (Κφθθνο, 2008).  

Ζ ζπλεηδεηή επηινγή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ ζέινπλ λα 
πεηχρνπλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ηνπο παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζην επάγγεικά ηνπο 
θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Γελ έρνπλ κφλν αθαδεκατθφ ραξαθηήξα αιιά ηνπο καζαίλνπλ δεμηφηεηεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα ηνπο θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε πξάμε (Κφθθνο, 2008). 

Σα δχν πξνγξάκκαηα ζέβνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελειηθηφηεηαο θαη αληηκεησπίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο ψξηκνπο 

θαη ππεπζχλνπο πνπ αθνχ ηνπο θέξνπλ ζε επαθή κε ηε δηδαθηέα χιε ηνπο αθήλνπλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζχκθσλα κε ηε 
θξίζε ηνπο. Δπηπιένλ επηδηψθνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ απηνλνκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη γξαπηέο εξγαζίεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ βνεζνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ θαζψο 
αθήλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ χιε φπσο απηνί ζεσξνχλ ζσζηφ θαη ρξεηάδνληαη ηελ ελεξγεηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ηνπο. Δπίζεο ην επέιηθην 
ζχζηεκα κειέηεο πξνσζεί ηελ απηνλνκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνχ κπνξεί ν θαζέλαο λα κειεηήζεη ζχκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

3.ΥαξαθηεξηζηηθΪ εθπαηδεπφκελσλ, εθπαηδεπηψλ θαη πξνγξακκΪησλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα 

πξνγξΪκκαηα απφ ηελ εθπαέδεπζε αλειέθσλ 

Ο ηξφπνο πνπ καζαίλνπλ νη αλήιηθνη θαη νη ελήιηθεο είλαη θνηλφο σζηφζν νη ελήιηθεο έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 
δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ αλειίθσλ. πλεπψο νη εθπαηδεπηέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ελειίθσλ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ 
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά ησλ αλειίθσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. Ζ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηα ίδηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζε ζρέζε κε απηά ησλ 
αλειίθσλ. 

3.1 Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπφκελσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη επηιέγνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζπλεηδεηά γηαηί έρνπλ ζαθείο ζηφρνπο πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ 

νινθιεξψλνληαο ηα. Σν έλα πξφγξακκα νδεγεί ζε κεηαπηπρηαθφ ζηα παηδαγσγηθά θαη ην άιιν ζε εηδίθεπζε ζηελ 
εθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ζα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο ηνπο 
θαη ζα ηνπο πξνζθέξεη επηπιένλ πξνζφληα ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο πνπ είλαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ή 
αλέιημε (Κφθθνο, 2008). 

Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξν θάζκα εκπεηξηψλ απφ απηφ ησλ αλειίθσλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο δηάθνξνπο 
ξφινπο πνπ έρνπλ σο ελήιηθεο. Απέθηεζαλ εκπεηξία ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κέζα απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ηνπο θαη 
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ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε κε ηελ εθπαίδεπζε. Σα πξνγξάκκαηα πνπ επέιεμαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζρεηίδνληαη 
κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο αμηνπνηψληαο ηεο θαη καζαίλνληαο λέα πξάγκαηα ζηεξηδφκελνη ζε απηέο (Κφθθνο, 2008). 

Ζ επηζπκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, επηιέγνληαο κφλνη ηνπο ηηο κεζφδνπο 
κάζεζεο, ηελ εκπινθή κε ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε κειέηε ζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, είλαη έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο αλήιηθνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ησλ πξνγξακκάησλ επηιέγνπλ ηνλ ξπζκφ θαη 
ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηαβάζνπλ, επηιέγνπλ ην ζέκα ηε δηπισκαηηθήο ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο 
εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο (Κφθθνο, 2008). 

Σέινο νη ζπκκεηέρνληεο ησλ πξνγξακκάησλ αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο 
ξφινο ηνπο σο ελήιηθεο ζπλεπάγεηαη πνιιέο ππνρξεψζεηο, νηθνγελεηαθέο, επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο πνπ ηνπο 
απνξξνθνχλ πνιχ ρξφλν θαη ζηέθνληαη σο εκπφδην ζηε πνξεία πξνο ηε κάζεζε. Δπηπιένλ νη ζπκκεηέρνληεο πξνζθνιιψληαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο είηε γηαηί έρνπλ επελδχζεη ζπλαηζζεκαηηθά ζε απηέο είηε γηαηί είλαη απξφζπκνη λα δερηνχλ 
λένπο ηξφπνπο ζθέςεο. Ζ εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηνλ 
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε λέεο γλψζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο (Κφθθνο, 2008). 

3.2 Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηψλ 

Οη εθπαηδεπηέο αμηνπνηνχλ ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπλδένληαο ηεο κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ. Σα 
παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη πξνέξρνληαη απφ εθπαηδεπηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ αληηκεησπίζεη σο εθπαηδεπηηθνί (Κφθθνο,2008).  

Ζ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηψλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο νδεγεί ζηελ ελεξγεηηθή ηνπο 
ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηφ νη εθπαηδεπηέο ην επηηπγράλνπλ αθήλνληαο ηνπο λα επηιέμνπλ κφλνη ηνπο ηε 
βηβιηνγξαθία γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαζέηνπλ θαζψο θαη λα απηφ-αμηνινγεζνχλ ζην εάλ έρνπλ θαηαλνήζεη θαη 

αθνκνηψζεη ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). Δπίζεο κέζα απφ ηηο εξγαζίεο νη εθπαηδεπηέο 
επηδηψθνπλ ε κάζεζε λα κελ ππάξρεη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ αιιά λα ζπλερίδεηαη θαη ζην δηάζηεκα 
αλάκεζα ζε απηέο (Rogers, 1999). 

Οη εθπαηδεπηέο ησλ πξνγξακκάησλ επηιέγνπλ ηερληθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 
αλαπηχμνπλ ηε θξηηηθή ζθέςε. ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαζέηνπλ ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εξεπλήζνπλ ηα ππφ 
εμέηαζε δεηήκαηα θαη λα ηα ηεθκεξηψζνπλ αλάινγα κε ηελ δηθή ηνπο πξνζέγγηζε θαη θξίζε. Οη γξαπηέο εξγαζίεο 
επηδηψθνπλ ζηε ζε βάζνο πξνζέγγηζε ησλ αηηηψλ ησλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε ησλ ζεσξηψλ θαη 
ησλ απφςεσλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζα απφ ηελ νιφπιεπξε θαηαλφεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). 

Οη εθπαηδεπηέο δηακνξθψλνπλ ην καζεζηαθφ θιίκα ψζηε λα ζηεξίδεηαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, λα ππάξρεη ζπλεξγαζία 
κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη λα ππάξρεη ζπλερή θαη απξφζθνπηε επηθνηλσλία. Οη εθπαηδεπηέο δελ είλαη απιά 
δηδάζθνληεο αιιά ζπληνληζηέο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκβνπινη θαη ζπλνδνηπφξνη ζηε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 
Γελ αζθνχλ θξηηηθή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά ηνπο βνεζνχλ λα επαλεμεηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη εληζρχνπλ ηελ 
απηνεθηίκεζε ηνπο απνδίδνληαο αμία ζηηο εκπεηξίεο ηνπο αθνχ δηακνξθψλνπλ ηηο γξαπηέο εξγαζίεο ζηεξηδφκελνη ζε απηέο 
(Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). 

3.3 Υαξαθηεξηζηηθά πξνγξακκάησλ 

Σα πξνγξάκκαηα δηαθέξνπλ απφ απηά ηεο εθπαίδεπζεο αλειίθσλ θαζψο ε ζπκκεηνρή ζε απηά είλαη εζεινληηθή θαη νη 
εθπαηδεπφκελνη έρνπλ νη ίδηνη επηιέμεη λα βξίζθνληαη εθεί. Ζ νξγάλσζε ηνπο είλαη άξηηα θαζψο είλαη γλσζηέο απφ ηελ αξρή 

ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο νη εκεξνκελίεο θαη νη ρψξνη ησλ ζπλαληήζεσλ, ην πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 
κειέηεο. Δπίζεο ππάξρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φπνπ είλαη άςνγα νξγαλσκέλεο 
ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο (Κφθθνο, 2008). 

Οη ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ζαθψο δηαηππσκέλνη θαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπνκέλσλ. ηφρνο 
ησλ πξνγξακκάησλ είλαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία λα νδεγήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε εμεηδίθεπζε ζηνλ 
ηνκέα ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο εηδηθήο παηδαγσγηθήο. Οη ζηφρνη απηνί ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
θαη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε (Κφθθνο, 2008). 

Σν πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ πνπ επηιέγεηαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ πξνγξακκάησλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ αθνινπζνχληαη επηδηψθνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ 
ηνπο ψζηε λα αλαπηπρζεί ν θξηηηθφο ζηνραζκφο (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). Οη γξαπηέο εξγαζίεο θαη ε δηπισκαηηθή 
εξγαζία ζπλδένληαη κε θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ έξζεη ή ζα έξζνπλ αληηκέησπνη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ρξεηάδεηαη θαη ε εκπεηξία 
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηέο. 

Σέινο ηα πξνγξάκκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
εθπαηδεπφκελνη. Οη δηα δψζεο ζπλαληήζεηο είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζε κέξεο θαη ψξεο πνπ ζπλήζσο ε πιεηνςεθία ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ δελ εξγάδεηαη. Δπίζεο ε παξνπζία ηνπο είλαη πξναηξεηηθή. Καη ζηα δχν πξνγξάκκαηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο 
δηδαζθαιίαο γίλεηαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν φπνπ ν θάζε εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 
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4.πκπεξΪζκαηα 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ απνηειεί έλαλ μερσξηζηφ θιάδν ζηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξνγξάκκαηα, νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζε απηή. Οη 
ελήιηθεο πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη νη αλήιηθνη θαη γη απηφ επηβάιιεηαη νη θνξείο θαη νη 
εθπαηδεπηέο ελειίθσλ λα δηακνξθψζνπλ έηζη ηα πξνγξάκκαηα ηνπο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ελειίθσλ, ζεβφκελνη πξψηα απφ φια ηελ ελειηθηφηεηα ηνπο.  

5.ΠξνηΪζεηο  

Ξεθαζαξίδνληαο φηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ αθνινπζεί δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε αλειίθσλ, ε 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζα πξέπεη λα εκπινπηηζηεί κε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξΫο 

Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο. (ρ.ε.) Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Αλαθηήζεθε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ, 2017, απφ 

http://seminars.uom.gr/index.php/search-by-subject/special-education/32-seminars-2017-2018/432-special-

education 

Κφθθνο, Α. (2008). Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. (Σνκ. Α). Πάηξα: ΔΑΠ. 

Κφθθνο, Α., & Ληνλαξάθεο, Α. (1998). Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ρέζεηο δηδαζθφλησλ- δηδαζθνκέλσλ. (Σνκ. 

Β). Πάηξα: ΔΑΠ. 

Οδεγφο ζπνπδψλ ΔΑΠ. (ρ.ε.) Αλαθηήζεθε 23 Ννεκβξίνπ, 2017, απφ https://www.eap.gr/el/spoudes-sto-

eap/ekpaideusi/plirofories/odigos-spoudwn 

Rogers, A. (1999). Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. (κηθ. Μ.Κ Παπαδνπνχινπ, & Μ. Σφκπξνπ). Αζήλα: Μεηαίρκην. (έηνο έθδνζεο 

πξσηφηππνπ 1996).  



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 584 απφ 864 

ΤΝΔΓΡΗΑ:Β12 

18:00 - 20:15 
 

Ζ Δληαέα Δθπαέδεπζε σο ζΫκα αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ θαη θνηλσληθάο 

δηθαηνζχλεο 

Inclusive Education a matter of human rights and social justice 

Βαζηιηθά Κακηλαξέδε, Φηιφινγνο Δηδηθήο Αγσγήο, vkaminaridi@gmail.com 

Vasiliki Kaminaridi, Special Education Philologist, vkaminaridi@gmail.com 

Abstract:  

The present study attempts to examine the evolution of the perception of the rights of people with disabilities in education through the 

presentation of the most important institutional framework, both international and national. Then, there is evidence of the very large gap be-

tween declared policies concerning the promotion of integration of the disabled and reality, where separation and stigmatization practices 

reign. This latest finding leads to the urgent need to revise the education system through policies and practices that will promote Inclusive 

Education as a matter of social justice and human rights. 

Keywords: Inclusive Education, disability, social justice, human rights. 

Πεξέιεςε: 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη λα εμεηαζηεί ε εμέιημε ηεο αληίιεςεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ 

εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, δηεζλνχο θη εζληθνχ. ηε ζπλέρεηα, απνδεηθλχεηαη ην πνιχ 

κεγάιν ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δεισζείζεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο  ησλ αλαπήξσλ θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ 

πξαθηηθέο δηαρσξηζκνχ θαη ζηηγκαηηζκνχ βαζηιεχνπλ. Ζ ηειεπηαία απηή δηαπίζησζε νδεγεί ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ Δληαία Δθπαίδεπζε σο ζέκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θη 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Δληαία Δθπαίδεπζε, αλαπεξία θνηλσληθή δηθαηνζχλε, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

Α. Δηζαγσγά-Αλαπεξέα θη Δθπαέδεπζε κΫζα απφ ην ζεζκηθφ πιαέζην 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε επηγξακκαηηθά ην ζεκαληηθφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην –δηεζλέο θαη εζληθφ-πνπ αλαδεηθλχεη 
ηηο εμειίμεηο ζην δήηεκα ηεο αλαπεξίαο. Σν πξψην ζεκαληηθφ θείκελν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ρσξίο, σζηφζν, λα εκπεξηέρεη ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο γηα ηα θξάηε είλαη ε Οηθνπκεληθή Γηα-
θήξπμε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (1948).Ζ Γηαθήξπμε ζπληζηά θείκελν θαηαγξαθήο ησλ θχξησλ δηθαησκάησλ πνπ ζα 
πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα θξάηε φπσο ην δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θ.η.ι.  

Σν 1996, πξαγκαηνπνηείηαη ε παγθφζκηα δηάζθεςε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηε αιακάλθα ηεο Ηζπαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
UNESCO, φπνπ πηνζεηήζεθε ε αξρή ηεο πκπεξηιεπηηθήο Δθπαίδεπζεο (Inclusive Education) θαη ηνπ ζπκπεξηιεπηηθνχ 

ζρνιείνπ (Inclusive School). χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα, «ν φξνο ‗εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο‘ 
αλαθέξεηαη ζε φια ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ αλαπεξίεο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
Πνιιά παηδηά βηψλνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα παξνπζηάδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε θάπνηα 
ζηηγκή ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο». Ζ δηεχξπλζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είρε σο 
απνηέιεζκα λα έξζεη ε Δηδηθή Δθπαίδεπζε πην θνληά ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε θαη λα ελνπνηεζεί κε θάζε είδνπο εθπαίδεπζε 
ησλ απνθιεηζκέλσλ απφ ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε καζεηψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θνηλνχ -γηα φινπο ηνπο καζεηέο- ζρνιείνπ.  

Μφιηο πξηλ απφ νρηψ ρξφληα ςεθίζηεθε ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (αξζξ.24,παξ.2α,β). 
χκθσλα κε απηήλ, ηα θξάηε κέξε εμαζθαιίδνπλ φηη «ηα ΑκεΑ δελ απνθιείνληαη απφ ην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιφγσ 
ηεο αλαπεξίαο» θαη φηη «κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα εληαμηαθή, πνηνηηθή θαη δσξεάλ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο ζηηο θνηλφηεηεο ηηο νπνίεο δνπλ».  

ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία 34 ρξφληα ςεθίζηεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο λφκνη γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή (1981,1985,2000,2008), 
κε πην ζεκαληηθφ ηνλ ηειεπηαίν (2008), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην γεληθφ ζρνιείν νξίδεηαη σο ην «θπζηθφ» πιαίζην θνίηεζεο 
φισλ ησλ καζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θη απηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Εψληνπ-ίδεξε, 2012).  
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ε κηα πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, 
δηαπηζηψλνπκε φηη ελψ ππάξρεη έλαο ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο κηα εληαμηαθή εθπαίδεπζε, εμαθνινπζνχλ λα 

λνκηκνπνηνχληαη θαη λα αλαπαξάγνληαη δηαρσξηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζηηγκαηίδνπλ θαη εηηθεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο κε 
εηδηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία.  

Β. Ζ Ϋλλνηα ηεο Ϋληαμεο 

Ζ θίλεζε γηα ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε αληαλαθιά κηα ινγηθή αλαδηαλνκήο ηνπ 
θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί ζε φια ηα παηδηά πξφζβαζε ζε ίζεο επθαηξίεο. Σν βαζηθφ 
φκσο κεηνλέθηεκα είλαη φηη φια ηα αλαδηαλεκεηηθά κέηξα ησλ αγαζψλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ ακθηζβήηεζαλ ζηελ πξάμε ην 
κνληέιν ηεο πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο (πνπ ζέιεη ην ίδην ην άηνκν κε αλαπεξία λα είλαη ππεχζπλν γηα ην «ειάηησκά» 
ηνπ),αδπλαηψληαο λα δνπλ ην ξφιν ηεο εηηθεηνπνίεζεο αιιά θαη ην ξφιν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο 
θνηλσληθήο αδηθίαο. χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο έληαμεο ην ζρνιείν δελ αμηνινγείηαη θαη δελ ηνπ απνδίδνληαη επζχλεο γηα 
ηελ «επηηπρία» ή «απνηπρία» ηεο έληαμεο. Ζ επζχλε απηή βαξαίλεη απνθιεηζηηθά ην παηδί θαη ηνπο γνλείο ηνπ. Έηζη, αλ θαη 
ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηεο ίζεο πξφζβαζεο, έρεη νδεγήζεη ζηε 

ινγηθή ηεο έληαμεο φιν θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην ρψξν ηεο θαλνληθήο ηάμεο, δπζηπρψο δελ έρεη 
επηηεπρζεί ζεκαληηθή αιιαγή ζην θνηλσληθφ ζηάηνπο ησλ αλαπήξσλ θαη ζηελ επίηεπμε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Γηφηη, 
ε ακεξφιεπηε πξφζβαζε ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν, δελ εμαζθαιίδεη βέβαηα θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε. 
Απαηηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζην επίπεδν ηεο ηάμεο φζν θαη ζε απηφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε ε 
ηζφηηκε πξφζβαζε λα κελ είλαη κηα απιή παξακνλή ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν (Παληειηάδνπ, 2007). 

Γ. Δληαέα Δθπαέδεπζε-εέλαη εθηθηά; 

Με βάζε, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη Δληαία Δθπαίδεπζε (Inclusive Education) θαη φρη έληαμε είλαη ην αίηεκα 
ησλ θαηξψλ (Λακπξνπνχινπ & Παληειηάδνπ, 2000).Γηα ηελ Δληαία Δθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ν φξνο 
πλεθπαίδεπζε. ε πιήξε αληηδηαζηνιή κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληθά θηινζνθίεο (δηαρσξηζκφο, έληαμε), ε Δληαία 
Δθπαίδεπζε ζεσξεί ηε θνίηεζε ηνπ θάζε παηδηνχ ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ ζπληξνθηά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, 
βαζηθφ αλζξψπηλν θη εθπαηδεπηηθφ δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ. ηα πιαίζηα ηεο θηινζνθίαο απηήο, ε νκαιή πξφζβαζε ηνπ 
παηδηνχ ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ παηδηνχ ζε θάζε κνξθήο ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ ζρνιηθή γηνξηή κέρξη πξνεηνηκαζία γηα εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, 
είλαη επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 
δηαξξπζκηζκέλν θαη πξνεηνηκαζκέλν γηα λα ππεξεηεί ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ πνπ έρεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ. χκθσλα 
κε απηή ηε θηινζνθία ην ηειηθφ δεηνχκελν είλαη ε απνθπγή θάζε κνξθήο δηάθξηζεο πνπ αθνξά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζην 
ζρνιείν, είηε απηή έρεη ζρέζε κε ην θχιν, είηε ηε θπιή, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία θ. ι. π. θαη φρη κφλν ηελ αλαπεξία. Δίλαη 
εκθαλέο φηη παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ δειψζεηο, ε Δληαία Δθπαίδεπζε παξακέλεη ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ έλα 
εθπαηδεπηηθφ φξακα (Φηηάθα, 2013).  

Οθείινπκε ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε ηνλ πνιχπινθν θη αληηθαηηθφ ραξαθηήξα ηεο πλεθπαίδεπζεο. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, πνιχπινθε θαη αληηθαηηθή είλαη ε ράξαμε πνιηηηθήο εληαίαο εθπαίδεπζεο. Δίλαη πνιχπινθε ζην βαζκφ πνπ 
ζηεξίδεηαη ζε κηα ηδενινγία αηνκηθήο πξνφδνπ θαη ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ, φπνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ην κνλαδηθφ 
θξηηήξην γηα ηελ επηηπρία κηαο θνηλσλίαο. Δίλαη πξάγκαηη δχζθνιν σο θαη νπηνπηθφ λα επηδηψθνπκε κηα εθπαίδεπζε ρσξίο 
δηαθξίζεηο φηαλ νη ζηφρνη ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο γηα ηε 
κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θη αληαγσληζηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο ιεγφκελεο 
λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίεο, φπνπ ε εθπαίδεπζε είλαη ην κέζνλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Armstrong, 
2005).Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα αληηθαηηθφ ηνπίν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο φπνπ απ‘ ηε κηα πξνσζνχληαη νη 
αξρέο ηεο πλεθπαίδεπζεο θη απ‘ ηελ άιιε ζπλερίδεηαη ε χπαξμε εηδηθψλ ζρνιείσλ.  

Σειηθά ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη: «Μπνξνχκε λα πεηχρνπκε απηφ πνπ απνθαινχκε Δληαία Δθπαίδεπζε;» Γηα λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ην φξακα κηαο λέαο εθπαίδεπζεο πνπ αγσλίδεηαη λα θαηαξξίςεη ηνπο κχζνπο θαη ηα ζηεξεφηππα , 
πξνβάιιεη επηηαθηηθά ε αλαγθαηφηεηα επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλαζεψξεζεο ησλ πην θάησ θαηεπζχλζεσλ:  

 Ννκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο θαη δσξεάλ θνίηεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

δνκέο.  

 Άξζε ησλ θαηαπηεζηηθψλ ηδενινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ θξαγκψλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα 

δξάζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο.  

 Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θη εθπαηδεπηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

«…Δάλ δηαηεξήζνπκε απηφλ ηνλ πγηή ζθεπηηθηζκφ θαη ηελ ακθηζβήηεζε, δε ζα θάλνπκε ην ιάζνο λα πηζηέςνπκε 
φηη επεηδή εκείο ηπραίλεη λα είκαζηε ‗εηδηθνί‘, γηαηξνί, ζεξαπεπηέο, πνιηηηθνί, μέξνπκε θαιχηεξα απφ ηα ίδηα ηα 
άηνκα θαη κπνξνχκε λα πάξνπκε απνθάζεηο γηα ην θαιφ ηνπο» ιέεη ε Φηηάθα (1999) θαη ζπλερίδεη «Καη δηάθνξνη 
‗εηδηθνί‘ θαη ‗απνθαζίδνληεο‘ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε γλψζε θαη ηελ εμνπζία ηνπο γηα λα απνδπλακψζνπλ αθφκα 
πεξηζζφηεξν ην άηνκν παξά λα ην ελδπλακψζνπλ».  

 Αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ δηαζηξέβισζε ηνπ ΑΠ, ε παξνρή αλαιπηηθνχ 

‗δηαίηεο‘ (Εψληνπ-ίδεξε, 2004),ή αθφκα ζπλεζέζηεξα ε πιήξεο αλππαξμία αλαιπηηθνχ κέζα απφ δηαδηθαζίεο 
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παζνινγνπνίεζεο θαη αηηηνινγίεο ςπρνινγηθνχ, καζεζηαθνχ ή άιινπ ραξαθηήξα, ππήξμε γηα πνιιέο δεθαεηίεο ην 
ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο (Φηηάθα, 2013).Μηα ζηξνθή ,ινηπφλ, πξνο έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε 

παηδνθεληξηθφ, επέιηθην θη ειθπζηηθφ ραξαθηήξα θξίλεηαη απαξαίηεηε.  

 Οπζηαζηηθή εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, παξνρή ππεξεζηψλ ζηήξημεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη πιήξεο αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο.  

 ηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, φζν θαη κε ην 
πξνβιεπφκελν εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο, δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ.  

 Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ θαη θέληξσλ πξψηκεο δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο.  

 Γηαδηθαζίεο γηα αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.  

 Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ «Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ» ζηελ ηάμε. Ζ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιία εκπεξηέρεη 

ηνλ ζπλεηδεηφ θη εζθεκκέλν ζρεδηαζκφ καζεκάησλ θαη ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ιακβάλνληαο ππφςε έλα 
επξχ θάζκα ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα, ηελ αλαπεξία, ην καζεζηαθφ ζηπι, ηε θπιή, ηελ 
εζληθφηεηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή απηή πξνυπνζέηεη πνιιαπινχο ηξφπνπο 
δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία κεζφδσλ γηα ηελ παξνπζίαζε λέσλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, ελψ ελζσκαηψλεη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ άπηνληαη άκεζα ησλ αξρψλ ηεο 
Δληαίαο Δθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ε αλάγθε γηα πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ε πνιπαηζζεηεξηαθή 
δηδαζθαιία, ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο θαη ηα πνηθίια ζηπι κάζεζεο (Ληαζίδνπ, 2010).Ζ θαζνιηθνχ 
ζρεδηαζκνχ δηαθνξνπνίεζε παξέρεη ηξφπνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηελ πνιπκνξθία 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ σο πιενλέθηεκα παξά σο πξφβιεκα(Thousand et al., 2006) Γηα πνιινχο 
αλζξψπνπο ν φξνο Καζνιηθφο ρεδηαζκφο γηα κάζεζε είλαη κηα αλαδήηεζε γηα κηα εληαία θαη αδηάθξηηε ιχζε. 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη εληειψο ην αληίζεην. Ο Καζνιηθφο ρεδηαζκφο γηα κάζεζε πξνυπνζέηεη επειημία 
θαη ζπκπεξίιεςε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζηηο πνιππνίθηιεο 

αλάγθεο, ζηπι θαη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ (Rose & Meyer, 2000).  

Γ. Αληέ Δπηιφγνπ 

Αλακθηζβήηεηα, ε θνηλσλία ζηελ νπνία δνχκε είλαη κηα θνηλσλία αληζφηεηαο. Δίλαη κηα θνηλσλία πνπ δπζθνιεχεηαη λα 
απνβάιιεη ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία ηα νπνία αληηκεησπίδεη άιινηε κε 

ερζξφηεηα άιινηε κε θφβν θη άιινηε κε αδηαθνξία. Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κνριφο άκβιπλζεο απηψλ 
ησλ αληζνηήησλ, παξέρνληαο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε ή δίρσο αλαπεξία ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξσζνχλ σο 
πξνζσπηθφηεηεο θαη λα νδεγεζνχλ ζε αηνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν. Ζ εθπαίδεπζε δειαδή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 
αιιαγή ηεο θνηλσλίαο. Βέβαηα, γηα λα ζπκβεί απηφ, πξνυπνζέηεη κηα εθπαίδεπζε δεκνθξαηηθή, πνπ ζέβεηαη ηε 
δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία, πνπ απεπζχλεηαη ζε φια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηα φπνηα λνεηηθά, ζσκαηηθά, 
θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά, ή πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Μηα εθπαίδεπζε θη έλα ζρνιείν πνπ αληηκεησπίδεη ηε 
δηαθνξά σο δπλαηφηεηα θαη φρη σο ειάηησκα, πνπ ζεσξεί ηελ αλαπεξία σο πξφθιεζε θαη πεγή δεκηνπξγίαο, πνπ 
αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ζε θάζε καζεηή κε αλαπεξία ή φρη, λα εμειίζζεηαη, λα δεκηνπξγεί θαη λα ραίξεηαη ηε δσή. 
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Abstract: 

 The paper negotiates the design of an adult education program. The program is addressed to teachers of A / Minor Education, Lesvos 

prefecture, a region with a strong presence of refugees who have incomplete training in Intercultural Education. The main features of the 

program are presented, and then there is an examination of the training needs of the target group. The type, model and rating category of the 

proposed program are reported and an attempt is made to present the potential recipients of the evaluation. 
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Πεξέιεςε: 

H εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Α΄/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπ λνκνχ Λέζβνπ, κηαο πεξηνρήο κε έληνλε παξνπζία πξνζθχγσλ, πνπ έρνπλ ειιηπή θαηάξηηζε ζηε 

Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή. Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ππάξρεη δηεξεχλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο- ζηφρνπ. Αλαθέξνληαη ν ηχπνο, ην κνληέιν θαη ε θαηεγνξία αμηνιφγεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη πηζαλνί απνδέθηεο ηεο αμηνιφγεζεο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ : εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε, Λέζβνο, δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, αμηνιφγεζε  

Δηζαγσγά 

Ζ Διιάδα απνηειεί πχιε εηζφδνπ θαη κέξνο εγθαηάζηαζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ έκεηλε αλεπεξέαζην απφ απηφ ην θαηλφκελν θαη πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα άιιαμε, ην 2005, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ΓΔΠΠ/ΑΠ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 
πηνζεηψληαο ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο (Γθφβαξεο, 2015). κσο έλαο κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ, πνπ είρε 
απνθνηηήζεη πξηλ απφ ηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ΓΔΠΠ/ΑΠ, δελ είρε ηελ επθαηξία λα δηδαρηεί ηηο αξρέο θαη ηα 
κνληέια ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηηο ρακειέο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (OECD, 2016). 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Με αθνξκή ηνλ παξαπάλσ 
πξνβιεκαηηζκφ ην πξφγξακκα ζα απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α /́Βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπ λνκνχ Λέζβνπ, κηαο 
πεξηνρήο κε έληνλε παξνπζία πξνζθχγσλ, πνπ έρνπλ ειιηπή θαηάξηηζε ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή. Αξρηθά ζα 
παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί δηεξεχλεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο- ζηφρνπ. Θα αλαθεξζνχλ ν ηχπνο, ην κνληέιν θαη ε θαηεγνξία αμηνιφγεζεο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη πηζαλνί απνδέθηεο ηεο αμηνιφγεζεο. 
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1.ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πξνγξΪκκαηνο 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ελειίθσλ 

1.1 Σίηινο πξνγξάκκαηνο 

Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη «Δπηκφξθσζε ζηα ζεσξεηηθά κνληέια θαη ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ζε 
εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπ λνκνχ Λέζβνπ, πνπ απνθνίηεζαλ πξηλ ην 2005». 

1.2 Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο 

Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 100 ψξεο 

1.3 Δθπαηδεπηηθφο ζθνπφο 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη ησλ αξρψλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο 
πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηελ εηεξφηεηα θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ ηνπο 

1.4 Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη δνκνχληαη ζε ηξία επίπεδα, γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ (Κφθθνο &Ληνλαξάθεο, 1998). 

Δπέπεδν γλψζεσλ 

o Να δηαρσξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά κνληέια εηεξφηεηαο, ηνπο ιφγνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο 

o Να αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ 

o Να θαηαλννχλ ηα ζεσξεηηθά κνληέια θαη ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο 

o Να πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία ζηε δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 
Αγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα απαιείςνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαθξίζεηο πξνο ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο 

Δπέπεδν δεμηνηάησλ 

o Να εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο 

o Να ζρεδηάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο πνπ λα εκπιέθνπλ ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο 

o Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο ησλ πξνζθχγσλ θαηά ηε δηάξθεηα 
δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο 

Δπέπεδν ζηΪζεσλ 

o Να ππνζηεξίμνπλ ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο φζνλ αθνξά ηελ νκαιή έληαμε ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα 

o Να πηνζεηήζνπλ ηηο αξρέο ηεο ηζνηηκίαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο γιψζζαο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο 

o Να απνξξίπηνπλ ηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο πνπ «απνζησπνχλ» ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη επηρεηξνχλ ηελ 
αθνκνίσζε ησλ πξνζθχγσλ 

1.5 Δθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο 

Σν πξφγξακκα ζα δηαξζξσζεί ζε ηέζζεξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα ζα αθνξά ηε ζε βάζνο γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ 
κνληέισλ θαη ησλ αξρψλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο (30 ψξεο). Ζ δεχηεξε ελφηεηα ζα πξαγκαηεχεηαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ απαινηθή ηνπο θαη 
ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπο (20 ψξεο). ηε Σξίηε 
ελφηεηα ζα επηρεηξεζεί θξηηηθή αλάιπζε ησλ λέσλ ΓΔΠΠ/ΑΠ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαζψο ππάξρεη αιιαγή ηνπ 
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο πξνο ηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή (10 ψξεο). Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ζα αθνξά ηε δηδαθηηθή 
κεζνδνινγία, κε δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θείκελα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ πξνζθέξνληαη γηα 
εθαξκνγή ησλ ζθνπψλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο (40 ψξεο). 

1.6 Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ 

Σν πξφγξακκα ζα απεπζχλεηαη ζε 20 εθπαηδεπηηθνχο δηνξηζκέλνπο ζηε Α/Βάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ λνκνχ Λέζβνπ. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ απνθνηηήζεη απφ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.) πξηλ απφ ην έηνο 2005. Σν έηνο 2005 
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ίζρπζαλ ζηελ εθπαίδεπζε ηα λέα ΓΔΠΠ/ΑΠ κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη νη έσο ηφηε 
απφθνηηνη ησλ παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ ησλ Α.Δ.Η.  δελ δηδάρζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηηο αξρέο θαη ηα 

κνληέια ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λνκνχ Λέζβνπ θαζψο 
απνηειεί ηε θχξηα πχιε εηζφδνπ θαη εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα παηδηά ησλ 
πξνζθχγσλ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηνπ λνκνχ θαη ε γλψζε, απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/Βάζκηαο, ησλ αξρψλ ηεο 
Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο θαζψο θαη ησλ λέσλ ΓΔΠΠ/ΑΠ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

1.7 Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ζα είλαη ε αλεμάξηεηε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε (ΜΚΟ) Praksis πνπδξαζηεξηνπνηείηαη ζην 
λνκφ Λέζβνπ θαη κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο είλαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε θαηαπνιέκεζε 
ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ (https://www.praksis.gr/el/). 

2. Γηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο νκΪδαο- ζηφρνπ 

2.1 Τπάξρνπζα θαηάζηαζε 

Ζ έθξπζκε θαηάζηαζε ζηε Μέζε Αλαηνιή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγάιε ξνή πξνζθχγσλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Ζ Διιάδα απνηειεί πχιε εηζφδνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο θαζψο θαη ρψξα εγθαηάζηαζεο γηα έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ. 
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αλέδεημε έλαλ κεγάιν αξηζκφ πξνβιεκάησλ ζε πνιινχο ηνκείο αλάκεζα ηνπο 
θαη ζε απηφλ ηεο εθπαίδεπζεο. Αλ θαη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνζπάζεζε λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα 
εηζάγνληαο ζηνηρεία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΔΠΠ/ΑΠ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαη ελ ζπλερεία λα 

ελαξκνλίζεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ πεξηιακβάλνληαο ηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή ζηα καζήκαηα ησλ 
παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ, εληνχηνηο έλαο κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνθνίηεζε πξηλ απφ ην 2005 έρεη αλεπαξθή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε σο πξνο ηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή. Σν πξφβιεκα είλαη θαλεξφ ζε φια ηα ειιεληθά ζρνιεία θαη 
ηδηαίηεξα ζηα ζρνιεία ηνπ λνκνχ Λέζβνπ φπνπ ππάξρεη πνιχ κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία θαη νη 
ειιείςεηο ζηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή 
έληαμε ησλ πξνζθχγσλ, απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα.  

2.2 εκαληηθά δεδνκέλα  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ απνθνίηεζαλ πξηλ 
ην 2005, σο πξνο ηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή, εθπνλήζεθε κε βάζε ηα ζεκαληηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην πξφβιεκα ηεο 
ειιηπνχο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  

Σα θπξηφηεξα ζεκαληηθά δεδνκέλα είλαη: νη δηαζηάζεηο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, κεγάινο αξηζκφο αιιφγισζζσλ θαη 
πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, φπνπ ε ειιηπήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 
κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηνπο δψζεη ηα εθφδηα λα ην επηιχζνπλ. 
εκαληηθά δεδνκέλα απνηεινχλ ηαζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ιφγσ ηεο ειιηπνχο 
θαηάξηηζεο, φπσο εληάζεηο κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, δηαθνπή ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο. Δπίζεο ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ζε νπνίνπο απεπζχλεηαη ην πξφγξακκα, δειαδή είλαη απφθνηηνη Α.Δ.Η., κε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία, 
αθνχ έρνπλ απνθνηηήζεη ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ δεθαηξία ρξφληα. 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκαληηθά δεδνκέλα απνηειεί ε ζηξαηεγηθή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ αθνινπζείηαη απφ έλαλ θνξέα 

ή ζην πιαίζην ηεο εζληθήο-θνηλσληθήο-πνιηηηζκηθήο  πνιηηηθήο (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα 
εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαζψο νη ζπλερείο θνηλσληθέο αιιαγέο 
απαηηνχλ δηαξθή αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ γλψζεσλ ηεο νκάδαο-ζηφρνπ (Βεξγίδεο, 2008).Δπηπιένλ κπνξεί λα 
εληαρζεί ζηε ζηξαηεγηθή ηεο νινθιεξσκέλεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαζψο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δξάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη 
ζην λνκφ Λέζβνπ ζα απνηειέζνπλ κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε κε ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηε θνηλσλία 
(Βεξγίδεο, 2008). 

2.3 Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ δελ αξθνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο-ζηφρνπ θαζψο 
απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, βηψκαηα, πξνζδνθίεο, θίλεηξα, επηζπκίεο θ.ι.π..  

Οη αλάγθεο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ ζα δηεξεπλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο δνκνιεηηνπξγηθήο θαη ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ νκάδα-
ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αληηκέησπε κε κηα αιιαγή ζην θνηλσληθφ ππνζχζηεκα, κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ 
καζεηψλ, αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ΓΔΠΠ/ΑΠ πξνο ηε δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε. Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα 
απνηειεί κηα απάληεζε ζε απηέο ηηο αιιαγέο, θαζψο κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα ιάβεη ε νκάδα-ζηφρνο ζα βνεζεζεί λα 
πξνζαξκνζηεί ζηε λέα θαηάζηαζε θαη λα πξνιάβεη ή λα αληηκεησπίζεη πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο π.ρ. εληάζεηο κεηαμχ ησλ 
καζεηψλ (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). 
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2.4 Μέζνδνο δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

Οη αλάγθεο  κπνξεί λα είλαη ππνθεηκεληθέο ή αληηθεηκεληθέο. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηέο εθφζνλ ε νκάδα- ζηφρνο 
ζπλεηδεηνπνηεί ηηο πξνζσπηθέο ειιείςεηο ζηε κφξθσζε ή ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαη ηνπο επεξεάδνπλ είηε πξνζσπηθά 

είηε θνηλσληθά. Ζ κε ζπλεηδεηνπνίεζε ην πψο επεξεάδνληαη απφ ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αιιαγέο θαηαηάζζεη ηηο αλάγθεο ζηηο 
κε ζπλεηδεηέο ή ιαλζάλνπζεο. Δπίζεο αλ ε νκάδα- ζηφρνο έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο κπνξεί λα κε ηηο εθθξάδεη 
ξεηά αιιά έκκεζα ιφγσ ίζσο φηη ε έιιεηςε ζεσξείηαη θνηλσληθά θαηαθξηηέα.  Ζ δηάθξηζε ησλ αλαγθψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο δελ είλαη ηφζν απιή θαζψο δελ κπνξνχκε λα ηηο θαηαηάμνπκε απιά ζε κηα θαηεγνξία (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 
2008). 

Ζ πνιχ-κεζνδηθή πξνζέγγηζε ή ηξηγσλνπνίεζε πξνθξίλεηαη σο ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο- ζηφρνπ. Απηφ καο ην επηβάιιεη ην γεγνλφο πσο ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη νη 
θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη πνιχπινθεο θαη ην φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη αλάγθεο είλαη αληηθαηηθέο θαη ζπγθξνπζηαθέο. 

Δπηπιένλ πξέπεη λα ππάξρεη θαη δηεπηζηεκνληθή δηεξεχλεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα (Βεξγίδεο& 
Καξαιήο, 2008). 

Ζ πνιχ-κεζνδηθή πξνζέγγηζε ζην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γηαηί πξέπεη λα αλαιχζνπκε εθηφο ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο- ζηφρνπ, ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ 
ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Λέζβνπ ζε εηδηθεπκέλνπο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή εθπαηδεπηηθνχο, φπσο θαη ηηο αλάγθεο πνπ 
πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ ΓΔΠΠ/ΑΠ θαη ησλ λέσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
πεξηγξαθηθή δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο κε εξσηεκαηνιφγηα θαη κε ζηαηηζηηθή κέζνδν αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα 
δηεξεπλεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. Δπεηδή ε δεηγκαηνιεςία απφ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα δελ είλαη εθηθηή ιφγσ 

ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην δηαζέζηκν δείγκα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Γειαδή άηνκα ηεο νκάδαο- ζηφρνπ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη λα 
απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). 

πκπιεξσκαηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε πνηνηηθή κέζνδνο πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηηζηνχλ ηα ζηνηρεία ηεο 
δεηγκαηνιεπηηθήο κεζφδνπ. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ε κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ο εξεπλεηήο ζα θάλεη γλσζηή ηελ ηδηφηεηα 
ηνπ θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ζα είλαη παξψλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξήζεη ζπζηεκαηηθά ην έξγν 
θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Πξνθξίλεηαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαζψο καο 
ελδηαθέξνπλ νη εξκελείεο πνπ δίλνπλ ζηα δηάθνξα γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη πσο απηέο 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). 

3. Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

Μέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ην πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θαζψο ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ νη επηινγέο πνπ έγηλαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ήηαλ επηηπρείο (Καξαιήο & Παπαγεσξγίνπ, 2012). Θα αθνινπζήζεη 
κηα αλαθνξά γηα ηνλ ηχπν, ην κνληέιν θαη ηελ θαηεγνξία αμηνιφγεζεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα. 

3.1 Σχπνο αμηνιφγεζεο 

Με θξηηήξην ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο, γηα ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα, ζα επηιεγεί ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε.Ζ 
αμηνιφγεζε ζα δηελεξγεζεί κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. ηφρνο είλαη λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο απνθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ε δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ 
ιχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη αξρηθνί ζηφρνη, κέζα απφ ηνλ ζπλερή δηάινγν κεηαμχ ηνπ αμηνινγεηή θαη ησλ 
ζπληειεζηψλ (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θξίλεηαη σο θαηαιιειφηεξε θαζψο ζθνπφο είλαη ε 
ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ηπρψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). 

Με βάζε ηε ζρεηηθή ζέζε ηνπ αμηνινγεηή ζα επηιερζεί ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε. Ο εζσηεξηθφο αμηνινγεηήο πξνέξρεηαη απφ 
ηνλ θνξέα πνπ πινπνηεί ην πξφγξακκα θαη ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν απφ έλαλ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή γηα ηελ εμέιημε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηε πνξεία ηνπ θνξέα. Δπίζεο γλσξίδεη θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 
θαη ηνπ είλαη επθνιφηεξν λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). 

3.2 Μνληέιν αμηνιφγεζεο 

Σν κνληέιν πνπ ζα επηιεγείγηα ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα είλαη ηνCIPP. ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο επνκέλσο «ε αμηνιφγεζε ζεσξείηαη σο έλα εξγαιείν κε ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη ε θαιχηεξε 
ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ απηά πξνζπαζνχλ λα εμππεξεηήζνπλ» (Stufflebeam, 1983, 
φπ.αλαθ. ζην Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008, ζ.149). Σν CIPP απνηειεί έλα εληαίν ζρήκα αμηνιφγεζεο πνπ δηαθξίλεηαη ζε 

ηέζζεξεηο θάζεηο. 

ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο πιαηζίνπ ζα δηεξεπλεζεί αλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ. Ο εληνπηζκφο πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο είλαη απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο 
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ηεο αμηνιφγεζεο πιαηζίνπ. ηελ αμηνιφγεζε εηζφδνπ έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηζθφπεζε 
παξφκνησλ πξνγξακκάησλ πνπ νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία, θαη αθνχ εθηηκεζνχλ πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

πξνεγνχκελε θάζε θαζψο θαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα, ζα επηιερζεί ε θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή πνπ ζα 
αθνινπζεζεί θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο ζα γίλεη ζπλερήο 
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ψζηε λα ππάξμεη 
αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ζα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε απηή ηε 
θάζε θαη ζα γίλνπλ παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ. Σέινο ζηελ αμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο ζα εθηηκεζεί ε αμία 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ή δηαθνπή, ηε γελίθεπζε θαη ηε 
βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). 

3.3 Καηεγνξία αμηνιφγεζεο 

Ζ ζπκκεηνρηθή αμηνιφγεζε θξίλεηαη θαηαιιειφηεξε γηα ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα. ηε ζπκκεηνρηθή αμηνιφγεζε 

πξνβιέπεηαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα 
εθηφο απφ κέιε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, επηζηήκνλεο αιιά θαη κέιε ηεο νκάδαο ζπκκεηερφλησλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο (επαγγεικαηηθή εκπεηξία, επίπεδν κφξθσζεο) είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 
θαη ε εκπινθή ηνπο, ηζφηηκα, ζηελ νκάδα αμηνιφγεζεο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηχπσζε ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ 
θαη ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). 

4.ΑπνδΫθηεο αμηνιφγεζεο 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο είλαη ε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ 
φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο (Βεξγίδεο& Καξαιήο, 2008). Οη απνδέθηεο ηεο αμηνιφγεζεο 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη: 

 Ο θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο MKOPraksis 

 Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Κέληξν δηα βίνπ κάζεζεο) 

 Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ πνπ πινπνηεί ζρεηηθά πξνγξάκκαηα 

 ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε πεξηνρή ή θαη ζε άιια ζεκεία ηεο Διιάδαο κε κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ θαη 
έρνπλ παξφκνηνπο ζηφρνπο 

 Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΔΠΘ) 

 Ζ δηεχζπλζε Α /́Βάζκηαο ηνπ λνκνχ Λέζβνπ 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα (εθπαηδεπφκελνη, εθπαηδεπηέο, πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ) 

 χιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο (άκεζα επσθεινχκελνη απφ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

5. πκπεξΪζκαηα 

Ζ ζπλερψο κεηαβαιιφκελε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φπσο θαη ε δηαξθήο πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θάλνπλ 
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ζπλερή κάζεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. πλερψο παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ελήιηθεο δσήο λέεο αλάγθεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ρξεηάδεηαη ε επηζηξνθή ζηα «ζξαλία». Σα πξνγξάκκαηα 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζρεδηάδνληαη γηα απηφλ ην ζθνπφ. κσο ν ζρεδηαζκφο ηνπο δε πξέπεη λα ζεσξεζεί πσο αθνινπζεί κηα 
γξακκηθή δηαδηθαζία αιιά έλα ζχλνιν αιιειεπηδξψλησλ ζηνηρείσλ (Καξαιήο & Παπαγεσξγίνπ, 2012) φπνπ ε ηξνπνπνίεζε 
θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπο ζπλζέηνπλ ηηο θχξηεο δηζηάζεηο πινπνίεζεο ηνπο (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008).  

6. ΠξνηΪζεηο 

Γεκηνπξγία πξνγξακκάησλ Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο γηα εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απνθνίηεζαλ πξηλ 
ην 2005 ζε θάζε λνκφ ηεο Διιάδαο. 

ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξΫο 

Βεξγίδεο, Γ. (2008). Ζ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα θαη ε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο. (Σνκ. Β). 

Πάηξα: ΔΑΠ. 

Βεξγίδεο, Γ., & Καξαιήο, Α. (2008). ρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ. (Σνκ. Γ). Πάηξα:ΔΑΠ. 
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―Μαζαέλσ γηα ηνπο πνιηηηζκνχο ζηελ Δπξψπε κΫζα απφ ηε Θξεζθεέα, ην 

ρνξφ, ηα άζε θαη ηα Ϋζηκα»: ΓηαπνιηηηζκηθΪ παηρλέδηα ζε Ϋλα 

Γηαπνιηηηζκηθφ Γεκνηηθφ ρνιεέν‖ 

"Learning about cultures in Europe through religion, dance, tradition and 

customs": Intercultural games at an Intercultural Primary School " 

Γεξηνχδνπ Φσηεηλά, Δθπ/θφο ΠΔ 70 ζην Γηαπνιηηηζκηθφ Γ..απψλ, 

Ησαλλέδνπ Διεπζεξέα, Δθπ/θφο ΠΔ 70 & Τπνδ/ληξηα ζην Γηαπνιηηηζκηθφ Γ..απψλ, 

Μαγγέξα Γάκεηξα, Δθπ/θφο ΠΔ 70 ζην Γηαπνιηηηζκηθφ Γ..απψλ 

Πεξέιεςε 

Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο κηα πξαγκαηηθφηεηα. Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαινχληαη κε βάζε ηα λέ α 

δεδνκέλα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα, λα εθαξκφζνπλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη λα εθπιεξψζνπλ ηνλ εζηθφ, 

θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ ηνπο ξφιν κέζα απφ κηα λέα δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. Σα Γηαπνιηηηζκηθά ρνιεία ζηελ Διιάδα απνηεινχλ  κηα 

ζεζκηθή ηεο λέαο απηήο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θηινμελψληαο καζεηέο/ηξηεο απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ, γισζζηθφ ή/ 

θαη ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν.  

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε ζην Γηαπνιηηηζκηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν απψλ Ρνδφπεο κε ζηφρν 

ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα εζηίαζε 

ζηελ ελεξγεηηθή έξεπλα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή παηρληδηψλ κέζα απφ ηα νπνία επηδηψρζεθε ε βησκαηηθή 

δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλάπηπμε κηα ζεηηθφηεξεο ζηάζεο πξνο ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθά παηρλίδηα, δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία  

Abstract 

Multiculturalism is a reality in today's societies. Educational systems are called upon to adapt to this new reality, to apply pedagogical 

principles and to fulfill their moral, social and educational role through a new intercultural approach. Intercultural Schools in Greece 

constitute an institution of this new approach to educational policy, hosting pupils from different cultural, linguistic and / or religious 

backgrounds. 

 This paper presents a program implemented at the Intercultural Elementary School of Sapes in Rodopi with the aim of promoting 

intercultural communication and highlighting the principles of intercultural education. The program focused on the active research of school 

pupils, but also on the implementation of games through which experiential intercultural communication was sought by developing a more 

positive attitude towards the school environment. 

Keywords: multiculturalism, interculturalism, intercultural games, intercultural schools 

Δηζαγσγά 

Ζ παξνπζία πνιιψλ πνιηηηζκψλ ζε κηα θνηλσλία είλαη πνπ έρεη επηθξαηήζεη σο ζηνηρείν γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο 
πνιππνιηηηζκηθή. ηελ νπζία ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη ε ηέρλε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 
κε έλαλ πνηνηηθφ ηξφπν. Δίλαη ε κφλε ελαιιαθηηθή ιχζε ζε έλα ζπλερψο αλαπηπζζφκελν πνιηηηζκηθά πινπξαιηζηηθφ 
πεξηβάιινλ, θαη ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία. ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο είλαη ήδε ή ηνπιάρηζηνλ ηείλνπλ λα 
γίλνπλ πνιππνιηηηζκηθέο. Ζ Διιάδα δελ απνηειεί εμαίξεζε. Σφζν ηα παηδηά ησλ ειιήλσλ νκνγελψλ φζν θαη ηα παηδηά ησλ 

άιισλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο 
έληαμεο. Σα πξνβιήκαηα απηά αλάγνληαη ζηελ πεξίνδν θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο, θαζψο θαη ζηελ 
ζρνιηθή θαη θνηλσληθή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απνηειψληαο κηα κεγάιε θαη αλνκνηνγελή νκάδα σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ην 
κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνί καζεηέο 
ζπγθιίλνπλ νπζηαζηηθά ζηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ ληφπην καζεηηθφ πιεζπζκφ.  

Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ ρνιείσλ είλαη αθξηβψο ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ απφ 
δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Σα δηαπνιηηηζκηθά παηρλίδηα απνηεινχλ έλα εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ έλα εξεπλεηηθφ βησκαηηθφ θαη παηγληψδεο ηξφπν κάζεζεο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ απηά ηα παηρλίδηα, φπσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Γηαπνιηηηζκηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν απψλ 
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Ρνδφπεο.  

1. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ Πιαέζην 

1.1. Οξηζκφο – απνζαθήληζε ελλνηψλ 

πρλά νη φξνη δηαπνιηηηζκηθφηεηα, πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηπνιηηηζκηθφηεηα απνηεινχλ ζεκείν ελλνηνινγηθψλ ζπγρχζεσλ. 
Δίλαη ζαθέο φηη θνηλφ ζεκείν θαη ησλ ηξηψλ νξψλ απνηειεί ν φξνο «πνιηηηζκφο». Αλ θαη ε ιέμε «πνιηηηζκφο» 
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ε έλλνηά ηεο δελ έρεη απνζαθεληζηεί επαθξηβψο, κε απνηέιεζκα λα κελ 
ππάξρεη έλαο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο (Γνπβηάο & Θεξηαλφο, 2014, Σζανχζεο, 2001). Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν 

φξνο πνιηηηζκφο κπνξεί λα εξκελεπηεί ππφ ηε ζηελή ηνπ έλλνηα, νπφηε θαη αλαθέξεηαη ζηηο επηδφζεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ 
ή νκάδσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο έθθξαζεο, φπσο ε ηέρλε, ε ινγνηερλία, ε κνπζηθή, ή ππφ ηελ επξεία ηνπ 
έλλνηα, νπφηε θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, ηξφπσλ δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ηνπ αμηαθνχ 
ζπζηήκαηνο ησλ αηφκσλ ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Γακαλάθεο, 2003: 38-39).  

ηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζεσξίαο, ν πνιηηηζκφο εθιακβάλεηαη κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ, φπσο αλαιχεηαη παξαπάλσ. 
Δίλαη ζεκαληηθφ, ζε απηφ ην ζεκείν, λα δηαρσξηζηεί ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα απφ ηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθφηεηα. πσο 
αλαθέξεη ν Γακαλάθεο (2003), ν φξνο πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθφο φξνο, απνηειεί ην δεδνκέλν, ελψ 
ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ππνδειψλεη ηε ζθνπηκφηεηα δηαηήξεζεο ησλ πνιηηηζκψλ ησλ κεηνλνηήησλ. Απφ ηελ άιιε ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί πεξηζζφηεξν θαλνληζηηθφ φξν, είλαη ην δεηνχκελν ζηε βάζε ηνπ δεδνκέλνπ ηεο 
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη δελ εμαληιείηαη ζηελ δηαηήξεζε ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ (Γακαλάθεο 2003). πσο 
επηζεκαίλεη ν Νηθνιάνπ (2011), «ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο 
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο». 

 Παξάιιεια, κε ηνλ φξν δηπνιηηηζκηθή – δηγισζζηθή αγσγή ελλννχκε ηελ αγσγή ε νπνία παξέρεηαη ζηα παηδηά ησλ 
κεηνλνηήησλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξφζιεςε εξεζηζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο, αθελφο, θαη εξεζηζκάησλ 
ζρεηηθψλ κε ηε ρψξα ππνδνρήο, αθεηέξνπ, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο δηπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. ε αληίζεζε κε ηε 
δηπνιηηηζκηθή αγσγή, ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζηνρεχεη ζε φινπο θαη φρη κφλν ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο, αθνξά ηελ θνηλσλία 

ζην ζχλνιν ηεο θαη θπξίσο ηνπο ζεζκνχο ηεο. Λεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο παηδαγσγηθή αξρή θαη ιηγφηεξν σο έλαο ηδηαίηεξνο 
εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο ή γλσζηηθφ αληηθείκελν (Γακαλάθεο, 2003). πσο επηζεκαίλεη ν Νηθνιάνπ (2011), θάζε ζρνιείν, είηε 
ζε απηφ θνηηνχλ καζεηέο κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, είηε φρη, είλαη ελ δπλάκεη δηαπνιηηηζκηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη θαιείηαη 
λα θαιιηεξγήζεη έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν έζνο, ζχλλνκν κε ηηο νηθνπκεληθέο αμίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.  

1.2. Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  

Δίλαη δχζθνιν λα νξηζηεί έλα ζαθέο ρξνληθφ ζεκείν εκθάληζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο 
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Χζηφζν κηα ζεηξά παξαγφλησλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 επλφεζαλ ηε κεηαηφπηζε ησλ ζεσξεηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ απφ ηελ ππφζεζε ηνπ ειιείκκαηνο ζηελ ππφζεζε ηεο δηαθνξάο (Γθφβαξεο, 2011). Ηζηνξηθά, νη δηάθνξεο ρψξεο 
νη νπνίεο απνηέιεζαλ ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ εθάξκνζαλ δηάθνξα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζην 
εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα. ηελ ειιεληθή, αιιά θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ ζπδεηεζεί πέληε κνληέια δηαρείξηζεο ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ πινπξαιηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε. Σα δχν απφ απηά είλαη κνλνπνιηηηζκηθά θαη ηα ηξία πνιππνιηηηζκηθά 
πξνζαλαηνιηζκέλα. Δίλαη ζαθέο φηη ν ηδενινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή θηινζνθία επεξεάδεη 
ηελ επηινγή ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ κνληέινπ ζε κηα ρψξα (Κεζίδνπ, 2008).  

πλνπηηθά, ηα κνληέια απηά είλαη: 

Α) Σν κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο: ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα ζπγρσλεχζεη ηα παηδηά δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ 
ππφβαζξνπ, αθφκα θαη λα ηα απνθιείζεη έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αξκνλία θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσλίαο. ε επίπεδν 
ζρνιείνπ δηδάζθνληαη κφλν ε γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Γνπβηάο & Θεξηαλφο, 2014). Σα ζρνιεία είλαη 
κνλνπνιηηηζκηθά, κνλνγισζζηθά θαη εζλνθεληξηθά (Νηθνιάνπ, 2011). Οη καζεηέο απηνί ζεσξνχληαη «παηδαγσγηθφ 

πξφβιεκα» θαη αληηκεησπίδνληαη σο «ειιεηκκαηηθνί» (Κεζίδνπ, 2008:24-25). 

Β) Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο: νη αιινδαπνί καζεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα ζε ίζεο επθαηξίεο, δέρνληαη θαη αζθνχλ 
πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο, ελψ ππάξρεη κηα αλνρή θαη αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, εθφζνλ, βέβαηα, απηή δελ 
απεηιεί ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ (Γνπβηάο & Θεξηαλφο, 2014). Χζηφζν, παξά ηηο θηιφδνμεο δηαθεξχμεηο, ζε πνιιέο ρψξεο ε 
ελζσκάησζε ζήκαηλε νπζηαζηηθά αθνκνίσζε (Κσζηνχια – Μαθξάθε, 2001).  

Γ) Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν: ην κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ 
νπνίν φινη νη πνιηηηζκνί κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη θαη λα ζπλππάξρνπλ καδί θαη ρσξηζηά. Ζ θνηλσληθή ζπλνρή 
εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη σο εθ ηνχηνπ πξνσζήζεθε ε πνιηηηζκηθή θαη 
γισζζηθή πνιιαπιφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε (Γνπβηάο & Θεξηαλφο, 2014).  Χζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην κνληέιν 

απηφ, παξά ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία, εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν νη πνιηηηζκνί λα αλαπηχζζνληαη παξάιιεια, ρσξίο λα 
αιιειεπηδξνχλ, νδεγψληαο ζε θαηλφκελα φπσο απηφ ηεο γθεηνπνίεζεο (Κεζίδνπ, 2008). 

Γ) Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν: Σν κνληέιν απηφ αλαδεηθλχνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηνλνηηθέο νκάδεο, 
επηθεληξψλεηαη ζηελ πξφιεςε θαη άξζε ηνπ ξαηζηζκνχ ζηα ζρνιεία, αθελφο, θαη ηελ παξνρή ζηηο νκάδεο απηέο ησλ πφξσλ 
ψζηε λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο θαη επηηπρία ζην ζρνιείν, αθεηέξνπ. Χζηφζν, ε έκθαζε πνπ δίλεη ην κνληέιν απηφ ζηηο 
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ξαηζηζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζε αηνκηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν, ελερεη ηνλ θίλδπλν λα κεηαηξέςεη ην ζρνιείν ζε 
πεδίν θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αληηπαξαζέζεσλ (Κεζίδνπ, 2008).  

Δ) Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν: ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ 
απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιεινζεβαζκφ, δεκηνπξγία θιίκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη 
εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ ζε φια ηα επίπεδα (Νηθνιάνπ, 2011).  

1.3. ηφρνη ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζήκεξα απνηειεί ε εηξεληθή ζπκβίσζε αηφκσλ θαη νκάδσλ νη νπνίνη 
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν (Γακαλάθεο, 2003), κέζσ ηεο αλάθηεζεο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 
ζπκβάιινπλ ζε κηα ηέηνηα επνηθνδνκεηηθή ζπκβίσζε, κέζα ζε ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ θνηλσληθφ ηζηφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 
ηνληζηεί φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ ζηνρεχεη ζηελ αλνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ, αιιά ζηελ εθηίκεζε γηα ην 
δηαθνξεηηθφ (Μπεδάηε & Θενδνζνπνχινπ, 2006). Ο ManfredHohmann, νξίδεη φηη νη ζηφρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο αλάγνληαη ζε: α) ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ, β) ππεξπήδεζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηε ζπλάληεζε απηή θαη γ) 
δξνκνιφγεζε πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ θαη πνιηηηζκηθνχ εκπινπηηζκνχ (Γακαλάθεο, 2003).  

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο σο εμήο (Μπεδάηε & 
Θενδνζνπνχινπ, 2006):  

 αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο, 

 ζεηηθή αληίιεςε θαη ζηάζε σο πξνο ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη ζεβαζκφο απέλαληη ηνπο, 

 αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δσήο, 

 έκθαζε ζηα θνηλά ζεκεία δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, 

 αιιειεγγχε, εηξήλε θαη δηθαηνζχλε, 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινπξαιηζκνχ, 

 ζπλείδεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

 παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ. 

1.4. Βαζηθέο αξρέο θαη αμηψκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

χκθσλα κε ην Γεξκαλφ κειεηεηή HelmutEssinger νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη: 

 Ζ εθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε: ην άηνκν πξέπεη λα κάζεη λα κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, λα ηνλ θαηαλνεί, λα 
ελδηαθέξεηαη γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. 

 Ζ εθπαίδεπζε γηα αιιειεγγχε: ηα άηνκα πξέπεη λ αλαπηχμνπλ ζπιινγηθή ζπλείδεζε 

 Ζ εθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ: «άλνηγκα» ζηνπο μέλνπο πνιηηηζκνχο 

 Ζ εθπαίδεπζε ελάληηα ζηνλ εζληθηζηηθφ ηξφπν ζθέςεο: εμάιεηςε εζληθψλ ζηεξενηχπσλ/πξνθαηαιήςεσλ (Κεζίδνπ, 
2008). 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ν Γακαλάθεο (2003) νξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο σο εμήο: 

 Α. Ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ: νη πνιηηηζκνί δελ ηίζεληαη ζε αμηνινγηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο, αθνχ φινη 
ζεσξνχληαη ηζφηηκνη.  

 Β. Ηζνηηκία ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο: ε απνδνρή σο ηζφηηκσλ ησλ 
κνξθσηηθψλ θεθαιαίσλ ησλ παηδηψλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο, απνηειεί θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ 
απξφζθνπηε εμέιημή ηνπ.  

 Γ. Παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ: Σν ζρνιείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαγλσξίζεη σο ηζφηηκν ην κνξθσηηθφ επίπεδν 
φισλ ησλ καζεηψλ θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο.  

 Γ. Ο αλαπηπζζφκελνο άλζξσπνο ζηα πιαίζηα πνιππνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ απνηειεί αθεηεξία θαη ζηφρν ηεο 
δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο πξάμεο: Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζε δηδαθηηθφ – κεζνδνινγηθφ επίπεδν, 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ παηδνθεληξηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ, ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνπκεληθνχ ραξαθηήξα ησλ αμηψλ.  

2. Ζ δηεμαγσγά ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο (Σ.Δ) θαη ηεο Δ‘ ηάμεο  ηνπ Γηαπνιηηηζκηθνχ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ απψλ Ν.Ρνδφπεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 43 θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο εξγαζίαο, θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, νπφηε 
θαη ε θάζε νκάδα είρε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ κειψλ. Απηφ ζπλέβε γηαηί ζε θάζε νκάδα ζπκκεηείραλ παηδηά απφ φιεο ηηο ηάμεηο 
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κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηφζν ζρνιηθφ φζν θαη καζεζηαθφ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 4 
εβδνκάδεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ θαη ζηα 

πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ.  

2.1. ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη καζεηέο: 

 Να θαιιηεξγήζνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο φιεο ηεο νκάδαο, λα 

αλαπηχμνπλ αηζζεζηνθηλεηηθέο, θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο, φπσο θαληαζία θη δεκηνπξγηθή ζθέςε, λα αλαπηχμνπλ 
αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφ θαη απνδνρή ησλ άιισλ-δηαθνξεηηθψλ. 

 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη λα απνδέρνληαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξναγσγή θαη δηαθχιαμε ηεο εζληθήο καο 
θιεξνλνκηάο, λα κάζνπλ λα δνπλ κε ζεβαζκφ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο θαη 
λα απνδέρνληαη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ κέζα ζηελ θνηλσλία. 

 Να κάζνπλ πσο λα εξγάδνληαη αλά νκάδεο αμηνπνηψληαο ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπο θαη πσο λα παξνπζηάδνπλ κηα 

εξγαζία. 

2.2. Δθπαηδεπηηθέο κέζνδνη 

 Παξαδνζηαθέο κέζνδνη: δηαιέμεηο ησλ ππεχζπλσλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνβνιή δηαθαλεηψλ ζε δηαδξαζηηθφ πίλαθα, 

H/Τ, ράξηεο θαη εηθφλεο.  

 Μαζεηνθεληξηθέο κέζνδνη: θαηαηγηζκφο ηδεψλ, νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο, κέζνδνο project θαη  ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε. 

 Βησκαηηθέο κέζνδνη: παηρλίδηα ξφισλ, θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, παηδαγσγηθά παηρλίδηα, αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο ρψξνπο, εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαηαζθεπή ράξηε, παδι, 
παηρληδηνχ κέκνξη, δεκηνπξγία ζρεδίσλ. 

 Νέεο Σερλνινγίεο: δηαδίθηπν, παξαγσγή πιηθνχ (έληππα, αθίζεο)  

2.3. Δθπαηδεπηηθέο αξρέο 

 ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απαηηείηαη ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ (δηθνχ κνπ θαη ηνπ άιινπ) σο έρεη 

 ε θάζε θνηλσλία ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη ηξφπνη, ξπζκνί, ρξφλνη θαη απηνχο πξέπεη λα ηνπο γλσξίδνπκε θαιά, 

 Ζ ελζπλαίζζεζε επηηπγράλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ άιινπ, 

 Απαηηείηαη επειημία ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

 Αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο.  

2.4. Δθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

 Δπηζήκαλζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο γιψζζαο – ζηφρνπ,  

 Αληηκεηψπηζε ηεο φπνηαο γιψζζαο σο κέζν αλάπηπμεο, 

 Απινπνίεζε ησλ γισζζηθψλ εθθξάζεσλ ζηελ αξρή, 

 Αμηνπνίεζε δηδαθηηθψλ κέζσλ πνπ απεπζχλνληαη ζ‘ φιεο ηηο αηζζήζεηο, 

  Έθζεζε ζε νκαδν-ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα κάζεζεο (κηθξέο νκάδεο), 

  Έκθαζε ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία (ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή) θαη 

  Γεκηνπξγία πνιιαπιψλ επθαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ   

 Αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο θάζε πνιηηηζκνχ ζηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ, 

 Αληηκεηψπηζε ησλ καζεκαηηθψλ σο θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ 
θφζκνπ θαη ζηελ νπνία ππάξρεη θαζνιηθή ζπκκεηνρή, 

 χλδεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη 
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 Δλζάξξπλζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα απην/εηεξναμηνιφγεζε.  

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ 

 Αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο ηζηνξίαο, ηνπ κχζνπ, ηνπ παξακπζηνχ, 

 Δπίζθεςε ζε δηαθνξεηηθνχο ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο (Δθθιεζία, Σδακί, Καζνιηθφο Ναφο, Αξκέληθνο Ναφο), 

 Έκθαζε ζηα ζεηηθά ζεκεία θάζε ζξεζθείαο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη 

 Άθνπζκα ζξεζθεπηηθψλ χκλσλ.  

ΗΣΟΡΗΑ  

 Δμαζθάιηζε ηεο αξρήο ησλ «πνιιαπιψλ νπηηθψλ» (πνιιέο πεγέο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο) ζε θάζε πξνζέγγηζε ή 

δξαζηεξηφηεηα, 

 χλδεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κε ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

 Υξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ παξαθηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπο δεκηνπξγεί θίλεηξα 

απηελέξγεηαο θαη 

 Πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη άπνςεο.  

ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

 Υξήζε δηαδξαζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, 

 Γηαζεκαηνπνίεζε ηεο γλψζεο, 

 Αμηνπνίεζε νκαδνζπλεξγαηηθψλ ηερληθψλ θαη 

 Πξνβάδηζκα ζηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο θαη ζηε κεηαθνξά απηψλ ζηελ ηάμε.  

2.5. Γηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ θαη ζηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ 
πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ αζρνιεζήθακε κε ην παξαπάλσ ζέκα. 

Παηρλίδηα γλσξηκίαο: Δπεηδή νη καζεηέο/ηξηεο ζα είλαη απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη ηάμεηο κε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε θάπνηα παηρλίδηα γλσξηκίαο, ηα νπνία γίλνληαη ζε θχθιν θαη έρνπλ λφεκα θαηά ηε 
ζχζηαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ νκάδσλ θαη είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα βειηηψζνπλ ην θιίκα κέζα ζηελ νκάδα, λα 
εμνκαιχλνπλ ή θαη λα απνηξέςνπλ ηπρφλ εληάζεηο.  

ρεκαηηζκφο νκάδσλ: πνπδαίν ξφιν παίδεη ν ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ νκάδσλ, θαζψο έρεη ζεκαληηθέο παηδαγσγηθέο 
δηαζηάζεηο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο, ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη επηηπρίαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο ηηο νκάδεο γίλεηαη είηε κε πξσηνβνπιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είηε κε πξσηνβνπιία 
ηεο ππεχζπλεο εθπαηδεπηηθνχ είηε ηπραία. 

Καζνξηζκφο θαλφλσλ: Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ θάπνηνη θαλφλεο πνπ 

ζα βνεζνχζαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζα κάζαηλαλ δηαζθεδάδνληαο. Οη θαλφλεο πνπ ζα ηεζνχλ είλαη νη εμήο: 
ζπκκεηέρνπλ φινη, δεηνχκε ην ιφγν γηα λα κηιήζνπκε, ζεβφκαζηε θαη βνεζνχκε ν έλαο ηνλ άιινλ θαη θαζνξίδνπκε θάπνην 
ζήκα ψζηε λα είκαζηε φινη/εο έηνηκνη/εο λα μεθηλήζνπκε. Γξαζηεξηφηεηεο: 

Υνξφο: Μέζα απφ ην ρνξφ ζα παξνπζηάζνπκε δηάθνξνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο πεξηνρψλ, δηφηη νη ρνξνί απηνί δείρλνπλ ην 
ζπλαίζζεκα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ. Ο ρνξφο είλαη ηξφπνο έθθξαζεο ηνπ 
ζψκαηνο, αιιά θαη ηεο ςπρήο ησλ αλζξψπσλ, απηφο ελψλεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο αιιά θαη ηα δχν θχια.  

Παηρλίδηα: Σν α' κνπζηθνθηλεηηθφ παηρλίδη γλσξηκίαο ιακβάλεη ρψξα ζηελ αίζνπζα γπκλαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ: νη 
καζεηέο/ηξηεο πεξπαηνχλ ειεχζεξα ζην ρψξν θαη ζην άθνπζκα κνπζηθήο απφ cdplayer, ζηακαηνχλ θαη θνηηνχλ ζηα κάηηα 

φπνηνλ ήηαλ αθξηβψο απέλαληί ηνπο. πλερίδνπλ ηε βφιηα ηνπο θαη ζην άθνπζκα ηεο ραξαθηεξηζηηθήο κνπζηθήο, ζηακαηνχλ 
θαη πάιη, θνηηνχλ ζηα κάηηα ηνλ απέλαληη θαη απηή ηε θνξά ρακνγεινχλ. Σελ ηξίηε θνξά θάλνπλ ρεηξαςία, ιέλε ην φλνκά 
ηνπο θαη ξσηνχλ ηνλ απέλαληί ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ γλσξηζηνχλ φινη. 

Με ην β‘ παηρλίδη ζπλερίδεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ε αλαθάιπςε ησλ θνηλψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ, δειαδή 
ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ησλ αζιεκάησλ: φινη θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο ηνπο ζε ζρήκα θχθινπ, εθηφο απφ ηελ εθπ/θφ ζηελ 
αξρή, επεηδή νη θαξέθιεο είλαη θαηά κία ιηγφηεξεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απηφο/ε πνπ είλαη φξζηνο/α πξνζπαζεί λα 
ζεθψζεη θάπνηνπο/εο γηα λα βξεη ν/ε ίδηνο/α ζέζε. Ξεθηλάεη ιέγνληαο γηα παξάδεηγκα ―λα ζεθσζνχλ φζνη/εο...‖ θαη 
αλαθέξεηαη ζε θάπνην άζιεκα θαη φζνη/εο ζεθψλνληαη ςάρλνπλ κηα δηαθνξεηηθή θαξέθια γηα λα θαζίζνπλ (φρη ζηελ ίδηα) 

θαη πξέπεη λα πξνιάβεη λα θαζίζεη επίζεο θαη απηφο/ε πνπ έδσζε αξρηθά ην πξφζηαγκα. πνηνο/α βξίζθεηαη ρσξίο θαξέθια 
δίλεη θαη ηελ επφκελε εληνιή. 

ιεο απηέο νη δξάζεηο ζηνρεχνπλ ζην γεγνλφο πσο πξέπεη νη καζεηέο/ηξηεο ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν λα απνθηήζνπλ κηα γεληθή 
επξσπατθή ζθέςε, λα γλσξίδνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο, λα ζέβνληαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα είλαη ελεξγνί πνιίηεο κέζα 
ζηελ θνηλσλία.  
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πκπεξΪζκαηα 

Ζ απφθηεζε δηαπνιηηηζκηθήο ζρέζεο θαη ζθέςεο είλαη κηα βαζηά παηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ βεβαίσο δε ζπληειείηαη απφ ηε 
κηα κέξα ζηελ άιιε. Ζ εθπαίδεπζε κε ηελ παξέκβαζή ηεο κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κφλν θάλνληαο ηηο 
θαηάιιειεο επηινγέο. Άιισζηε φια ηα επίπεδα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ πξάμεσλ (ζθέςε, κάζεζε, ζπκπεξηθνξά, θ.ά.) πξέπεη 
λα δηαπεξλνχλ φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο  θαη φια ηα δηδαζθφκελα αληηθείκελα.   

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ησλ δηαζηάζεσλ πνπ επηδηψρζεθε 
λα πξνζεγγίζνπκε, ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηεο βησκαηηθήο 
πξνζέγγηζεο, ηεο ζπκκεηνρηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο-κάζεζεο ζε νκάδεο κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη 
αμηψλ. Καη απηφ γηαηί θαηάθεξαλ νη καζεηέο/ηξηεο λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά 
θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα ηελ ηθαλφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο κε άιια 
άηνκα, αθνχ ελζαξξχλζεθε ε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ε ζπλεξγαζία θαη ε δηακφξθσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο φιεο ηεο ηάμεο.  

Απηφ φκσο πνπ ήηαλ ζεηηθφηεξν ήηαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ καο, θαζψο θαη ην φηη θαηάθεξαλ 
λα πξνζεγγίζνπλ έλα λέν ηξφπν κάζεζεο θαη άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην ζρνιηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. 

Δξγάζηεθαλ κε ελζνπζηαζκφ θαη φινη/εο ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ, γηαηί φρη κφλν ηνπο κεηαδφζεθε ε ηδέα ηεο απνδνρήο ηεο 
δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά θαη γηαηί ήζειαλ έηζη λα πξνβάιινπλ ηε δνπιεηά ηνπο. 
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Σα νθΫιε ηεο κνπζηθάο γηα ηνπο εθάβνπο 

The benefits of music for adolescents  

Δπζπκέα-νπδΪλα Γαβξηάι, Τπνςήθηα Γηδάθησξ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, egavriil@uom.edu.gr 

ABSTRACT  

It starts strengthened the perception that in an ideal educational program, arts, including music should be an integral part of the education of 

the child for the formulation of an integrated personality. Nowadays is being formed a such theoretical framework under which, arts will be 

taught at the same level with the other issues of the educational curriculum such as language, mathematics, and others. Music especially 

should not be considered as a minor course, but instead as part of the basic core of the educational program. 

The objective of this project is to study the role of music and how it helps as a key factor for the cognitive, emotional and social development 

of adolescents. Also, it will be examined the role of music in secondary education in Greece. There will be examined both adolescents 

involved in music, as musicians, playing a musical instrument and teenagers music listeners. Two types of questionnaires were distributed, 

one for each group of teenagers. The questionnaires were constructed by the writer and their measurement unit is based on Likert scale. 

Key-words:adolescent, music, development, educational curriculum.  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Ήδε ελδπλακψλεηαη ε αληίιεςε φηη ζ‘ έλα ηδαληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, νη ηέρλεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε κνπζηθή, ζα πξέπεη λα είλαη έλα 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αγσγήο ηνπ παηδηνχ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο. Γηακνξθψλεηαη, έηζη, ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηέρλεο ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα άιια ζέκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο 

ε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, θαη άιια. Οη ηέρλεο δε ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο δεπηεξεχνληα καζήκαηα αιιά, αληίζεηα, σο κέξνο ηνπ 

βαζηθνχ θνξκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη πξψην επίπεδν, λα κειεηεζεί ν ξφινο ηεο κνπζηθήο θαη θαηά πφζν βνεζά θαη απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαδεηεζεί ν ξφινο, σο κάζεκα, 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θα εμεηαζηνχλ ηφζν νη έθεβνη πνπ αζρνινχληαη κε ηε κνπζηθή, σο κνπζηθνί, παίδνληαο θάπνην κνπζηθφ 

φξγαλν αιιά θαη νη έθεβνη αθξναηέο κνπζηθήο. Γηαλεκήζεθαλ δχν ηχπνη εξσηεκαηνινγίσλ, έλα γηα θάζε νκάδα εθήβσλ (Βιέπε Παξάξηεκα 

Δξγαζίαο). Σα εξσηεκαηνιφγηα θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηε γξάθνπζα θαη ε κνλάδα κέηξεζήο ηνπο βαζίδεηαη ζηε θιίκαθα Likert. 

1. Δηζαγσγά 

ηε λεφηεξε θηινζνθηθή θαη παηδαγσγηθή ζθέςε επηζεκαίλεηαη ν θαηαιπηηθφο ξφινο ησλ ηερλψλ (εηθαζηηθέο ηέρλεο, 

κνπζηθή θηι.). Μέζα απφ ην πλεχκα ηεο πξννδεπηηθήο θαη παηδνθεληξηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θπξίσο 
θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, κε πξσηεξγάηε ηνλ  Dewey (1887), ζηελ Ακεξηθή, αξρίδεη λα ελδπλακψλεηαη 
θαη ε αληίιεςε φηη ζ‘ έλα ηδαληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, νη ηέρλεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε κνπζηθή, ζα πξέπεη λα είλαη έλα 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αγσγήο ηνπ παηδηνχ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο (Kiestev, 1985 & 
Rainbow, 1989).  

πσο αλαθέξεη ν Dewey (1887), ην απνηέιεζκα ηεο ηέρλεο είλαη λα παξάγεη έλα ηέιεηα ελαξκνληζκέλν άηνκν. Οη ηδέεο ηνπ 
Dewey, ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ έζεζαλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, γηα λα ππνζηεξηρζεί ε ζεκαζία ησλ ηερλψλ 
θαη λα αλαβαζκηζζεί ν ξφινο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, κε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο. 

Γηακνξθψλεηαη, έηζη, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηέρλεο ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα 
άιια ζέκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο ε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, θαη άιια. Οη ηέρλεο δε ζα πξέπεη λα 
ζεσξνχληαη σο δεπηεξεχνληα καζήκαηα αιιά, αληίζεηα, σο κέξνο ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ν ξφινο ηεο κνπζηθήο θαη θαηά πφζν βνεζά θαη απνηειεί βαζηθφ 
παξάγνληα γηα ηελ γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ (Reimer, 1989 & Simpler, 1979). Θα 
εμεηαζηνχλ ηφζν νη έθεβνη πνπ αζρνινχληαη κε ηε κνπζηθή, σο κνπζηθνί, παίδνληαο θάπνην κνπζηθφ φξγαλν αιιά θαη νη 
έθεβνη αθξναηέο κνπζηθήο. Γηαλεκήζεθαλ δχν ηχπνη εξσηεκαηνινγίσλ, έλα γηα θάζε νκάδα εθήβσλ (Βιέπε Παξάξηεκα 
Δξγαζίαο). Σα εξσηεκαηνιφγηα θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηε γξάθνπζα θαη ε κνλάδα κέηξεζήο ηνπο βαζίδεηαη ζηε θιίκαθα 

Likert. Σα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν: ηηο κνπζηθέο επηινγέο ησλ εθήβσλ, ηελ 
άπνςή ηνπο γηα ηα νθέιε ηεο ελαζρφιεζεο κε ηε κνπζηθή αιιά θαη ηε ζέζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο 
ζηα ζρνιεία θαη θαηά πφζν ηνπο επραξηζηεί θαη ηνπο εθθξάδεη ην πεξηερφκελφ ηνπ.  
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2. Θεσξεηηθφ Πιαέζην 

Απηνεηθφλα θαη ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νκάδα 

Πνιινί έθεβνη θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή ηνπο ηαπηφηεηα σο κέζν θαηαλφεζεο θαη πξνβνιήο ηεο απηφ-εηθφλαο 
ηνπο ζηε θνηλσλία. Έηζη, ε κνπζηθά αξρίδεη λα απνθηά ζπκβνιηθέο ρξήζεηο. Οη λένη πξνβάιινπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο 
πξνηηκήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ σξηκφηεηα, δηαθνξνπνίεζε ή αλεμαξηεζία απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη ην θνηλσληθφ 
ζχλνιν. Γειψλνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ νκάδα θαη ηελ ηδενινγία ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη εθπξνζσπνχλ (Mainzer, 1985).  

Βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ, νη έθεβνη θαίλεηαη πσο δέρνληαη κία πίεζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηεο κνπζηθήο νκάδαο ζηελ 

νπνία αλήθνπλ, ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηεο νκάδαο. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ 
έρνπλ δείμεη φηη  νη έθεβνη ηείλνπλ, κέζσ ηνπ λα αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ είδνο ή κηα ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή 
νκάδα λα θαιχπηνπλ δχν βαζηθέο αλάγθεο: Ζ πξψηε αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ, κε ην αλήθνπλ 
ζε κηα νκάδα θαη λα ηαπηίδνληαη κε κηα ειίη ελψ ε δεχηεξε αθνξά ζην ζπλαίζζεκα αλσηεξφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (Παπαδαξή, 1991).  

Ζ κνπζηθή σο κέζν αλάπηπμεο ηνπ εθήβνπ 

Ζ ζεκαζία ηεο κνπζηθήο θαη γεληθά ησλ ηερλψλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
εηδηθφηεξα ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνπο πην θάησ ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ 
εθήβσλ είλαη: 

- ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ κνξθψλ ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο, 

- ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη πξάμε, 

- ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο επαηζζεζίαο, 

- ζηελ αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ δεμηνηήησλ, 

- ζηελ εμεξεχλεζε ησλ αμηψλ, 

- ζηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ (Swanwick, 1988 & Telemachou, 2003, 2005).  

Τπνζηεξίδεηαη φηη κηα ζεηηθή ζηάζε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δεκφζηαο δσήο κέζα απφ ηελ άζθεζε θαη θξηηηθή γλψζε ησλ 
ηερλψλ ζα πξφζζεηε αλαξίζκεηα νθέιε ζην γεληθφηεξν θνηλσληθφ πιαίζην. Σα πην πάλσ πνξίζκαηα βνεζνχλ ζην λα δνζνχλ 
απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα ηελ εθπαηδεπηηθή ζθέςε, γηα ην είδνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ απαηηεί ε 

ζχγρξνλε επνρή. Ζ ηεξάζηηα ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πιεζαίλνπλ νη γλψζεηο θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα απαηηεί, 
ζχκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο, κηα αιιαγή ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ. Οη 
ηέρλεο, κέζα απφ ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα απνθηήζεη 
ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο 
(Franklin, 1972).  

Ζ Kiester (1985), επηζεκαίλεη φηη ε ζχγρξνλε επνρή ρξεηάδεηαη άηνκα πνπ λα είλαη ηθαλά λα απηνζρεδηάδνπλ, λα 
αληηκεησπίδνπλ θαηλνχξγηεο θαηαζηάζεηο κε απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα, θαη, πξνπαληφο, λα έρνπλ 
πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη λα λνηψζνπλ άλεηα ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή. Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο αηφκσλ πνπ ζα θέξνπλ ηα πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ζεκαληηθή ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ 
ηερλψλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία.  

Ζ κνπζηθή (Sador, 1969), επνκέλσο, σο ηέρλε, κέζα απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, πξνζθέξεη ςπρνθηλεηηθέο 
εκπεηξίεο πνπ εκπεξηέρνπλ πιηθφ γηα θαιχηεξε αληίιεςε ησλ ελλνηψλ. Οη ςπρνθηλεηηθέο απηέο εκπεηξίεο δξαζηεξηνπνηνχλ 
ηνπο κπο, ηε θσλή, θαη ηηο αηζζήζεηο, φπσο ηελ αθνή θαη ηελ φξαζε πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίιεςε. Δίλαη 
επίζεο γεληθά απνδεθηφ φηη ε αηζζεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο κνπζηθήο, φπσο θαη ησλ άιισλ 
ηερλψλ πξνζζέηνπλ ελδηαθέξνλ, βαζχηεξν λφεκα θαη επραξίζηεζε ζε άιια ζέκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. πσο 
ππνζηεξίδεη θαη ν Fowle (1978), φηαλ νη ηέρλεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηα άιια ζέκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηά 

ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, ηφηε παξαηεξείηαη κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο (Rainbow, 1989).  

Μηα ηέηνηα ζεψξεζε ησλ ηερλψλ, σο αλαπφζπαζηνπ κέξνπο ηεο φιεο αγσγήο ηνπ παηδηνχ, ζπκθσλά θαη κε ηνλ 
πξνβιεκαηηζκφ καο, ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ νιφπιεπξε αγσγή ηνπ, πνπ ζα θαηέιεγε ζηε δηακφξθσζε κηαο 
νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο. Ο ξφινο ηεο κνπζηθήο ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ είρε 
επηζεκαλζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο παηδαγσγνχο . Ζ Μνπζηθή έρεη ηε δχλακε λα ελψλεη ην άηνκν κε ηελ νκάδα. Σν 
απνηξαβεγκέλν -παηδί ηείλεη λα αθήλεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα ραιαξψλεη θαη είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλν λα ζπκκεηέρεη κε 
ηνπο άιινπο, ελψ ην ερζξηθφ παηδί θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν επηζεηηθφ. Έηζη, ην θαζέλα βνεζείηαη λα γίλεηαη έλα κέινο πνπ 
πξνζθέξεη ζηελ νκάδα. Δδψ έρνπκε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία φινη ζπλεξγάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη 
επράξηζην γηα φινπο (Frazee, 1977).  

Ζ κνπζηθή είλαη ίζσο ην κφλν κέζν πνπ ζα ελζαξξχλεη έλα απνηξαβεγκέλν παηδί θαη έλαλ θιεηζηφ θαη εζσζηξεθή έθεβν λα 
βγεη απφ ην θαβνχθη ηνπ θαη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Ζ ζπζηεκαηηθή κνπζηθή αγσγή επηδξά κε απνηέιεζκα 
ηελ απφθηεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απηνπεπνίζεζεο απφ ηνλ λέν θαη ηελ επθνιφηεξε θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ. ε φ,ηη 
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αθνξά ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ βαζίζηεθε ζηνπο ηξφπνπο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε κνπζηθή (έθεβνη κνπζηθνί).  

Ζ κνπζηθή ζην ζρνιείν 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (Τ.Π.Δ.ΠΘ, 2002), δίλεηαη έκθαζε ζε κηα πην δεκηνπξγηθή έκθαζε ηεο κνπζηθήο κάζεζεο, 
κέζσ δξαζηεξηνηήησλ αθξφαζεο, εθηέιεζεο θαη ζχλζεζεο. Πξνβιέπνληαη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ειέγρνπ ηεο 
κνπζηθήο επαηζζεζίαο θαη ηνπ γνχζηνπ. Πξνηείλεηαη ε αθξφαζε κηαο πνηθηιίαο κνπζηθψλ εηδψλ θαη κνπζηθψλ ζηπι απφ 
δηάθνξεο θνπιηνχξεο, πνιηηηζκνχο θαη επνρέο. Χζηφζν ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε αλ απηέο νη πξνηάζεηο αξέζνπλ ζηνπο 
καζεηέο θαη θαιχπηνπλ ηα κνπζηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. Καηά ην Δπίζεκν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηεο 
κνπζηθήο νξίδεηαη ε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο, έηζη ζ‘ απηήλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 
είδε θαη ζηπι, ρσξίο απαγνξεπηηθέο δεζκεχζεηο. Δλδηαθέξνλ, ινηπφλ, έρεη λα ειέγμνπκε πνην κνπζηθφ είδνο θαη ζηπι, πνηά 
κνπζηθή θνπιηνχξα ζα αληαπνθξηζεί πνην εχθνια θαη άκεζα ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ ζπλφινπ θαη ζα θαιχπηεη θπζηθά θαη 

ηνπο ζηφρνπο θαη γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο (Telemachou, 2005).  

3. πκπεξΪζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγνπκε ζην φηη νη κνπζηθέο επηινγέο, ζηελ εθεβεία θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο αλαγθψλ ηνπ 
εθήβνπ θαη ππνζηεξίδνληαη κε πάζνο απφ απηνχο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή, φπσο θαη ε ελαζρφιεζε κε θάζε κνξθή 

ηέρλεο θαιχπηεη αλάγθεο: γλσζηηθέο, αηζζεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο. Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα θηλεζεί πξνο απηή 
ηελ θαηεχζπλζε, δίλνληαο λέν πεξηερφκελν θαη κνξθή ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, θαζηζηψληαο ην, κέζα απφ αλαδηνξγάλσζε 
ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ ηθαλφ εξέζηζκα γηα ηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ (έξγε, 1982 & 1992).  

4. ΠξνηΪζεηο 

Δλδηαθέξνλ ζα είρε λα εμεηάζνπκε πψο ε ελαζρφιεζε κε άιιεο ηέρλεο επεξεάδεη ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ 
(θάζε ειηθίαο). Δπίζεο, πξφηαζε γηα επηπιένλ έξεπλα απνηειεί ε έξεπλα ησλ νθέισλ γηα ηα παηδηά πνπ ελδέρεηαη λα 
αληηκεησπίδνπλ θάπνηα αλαπεξία κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηε κνπζηθή θαη ηηο ηέρλεο γεληθά. Σέινο, ε έξεπλα θαη ε ζνβαξή 
ελαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ πην ζπρλή θαη ελεξγή έληαμε ησλ ηερλψλ ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα 
ζίγνπξα ζα νδεγήζεη ζε απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξέζνπλ λα αλακνξθψζνπλ ζεκαληηθά ηα πξνγξάκκαηα θαη ηε δνκή ηεο 
ζρνιηθήο χιεο θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηερνκέλνπ.  
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ΠαξΪξηεκα 

Δξσηεκαηνιφγην 1 (γηα εθάβνπο κνπζηθνχο) 

Δπηιέμηε απφ ην 1 έσο ην 6 (1=θαζφινπ θαη 6=απφιπηα) 

1. Πφζν ζεσξείηε φηη ην κνπζηθφ είδνο/κνπζηθφ φξγαλν κε ην νπνίν αζρνιείζηε θαζνξίδεη ηελ απηφ-εηθφλα ζαο 
(ηαπηφηεηα); 

1  2  3  4  5  6 

2. Καηά πφζν αθνινπζείηε ηα πξφηππα ηεο κνπζηθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεηε;  

1  2  3  4  5  6 

3. Καηά πφζν ε ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ είδνο/φξγαλν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζαο; (ςπρν-
ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θηι.); 

1  2  3  4  5  6 

 

Δξσηεκαηνιφγην 2 (γηα εθάβνπο αθξναηΫο) 

Δπηιέμηε:  

1. Πνην είδνο κνπζηθήο ζαο αξέζεη λα αθνχηε; 

• Κιαζζηθή 

• Έληερλε  

• Πνπ  

• Ρνθ 

• hip hop  

• Γεκνηηθά  

• Ρεκπέηηθα- ιατθά.     

2. Καηά πφζν ζεσξείηε φηη ε αθξφαζε κνπζηθήο απνηειεί βαζηθή αζρνιία ειεχζεξνπ ρξφλνπ; 

1  2  3  4  5  6 

3. Καηά πφζν ζεσξείηε φηη ην ζρνιηθφ κάζεκα ηεο κνπζηθήο αληαπνθξίλεηαη ζηα κνπζηθά ελδηαθέξνληά ζαο; 

1  2  3  4  5  6 
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Γηδαθηηθφ ζελΪξην «Ο ξφινο ηεο Δθθιεζέαο ζηνλ Μαθεδνληθφ 

Αγψλα», σο εξγαιεέν αμηνιφγεζεο  ζηε ΓηΪ Βένπ Δθπαέδεπζε θαη 

ΚαηΪξηηζε Δλειέθσλ (ΓΒΔΚΔ) 

"The role of Church in the Macedonian Struggle" teaching scenario as an 

assessment tool for Lifelong Learning and Adult Training (LLAT) 

ΑζαλΪζηνο Δ. Υαξέζεο, Γξ., πλεξγαδφκελν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ, Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, 

maximos2004@gmail.com 

Athanasios Δ. Charisis,Ph.D., Associate Educational Staff, Open University of 

Cyprus,maximos2004@gmail.com 

Abstract:A teaching scenario, designed and implemented within the framework of teacher training programs in Information and 

Communication Technologies (ICT), is herewith presented. The presentation purpose is twofold: a) to highlight the use of ICT as a good 

teaching practice of Adult Lifelong Learning (ALL) programs, where it has been implemented; and b) to reflect upon evaluation of learning 

in the EU, since the teaching scenario has been used as an evaluation tool both for trainees and educators within the training program. 

Therefore, we shall be directed to the scenario implementation results regarding adult education using ICT, through evaluation, but also to 

the positive results of the educator's parallel training in the use of ICT, which made trainers and trainees co-recipients of learning and 

assessment. 

Key words:teacher training program,   adult education, using ICT in teaching and learning, religion teacher, evaluation of programs 

Πεξέιεςε:Παξνπζηάδεηαη δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Ο ζθνπφο ηεο παξνπζίαζεο είλαη δηπιφο: α) λα αλαδεηρζεί σο 

θαιή πξαθηηθή ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζε πξφγξακκα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ   (ΓΒΔΔ), φπνπ θαη εθαξκφζηεθε 

θαη β) λα θαηαηεζεί πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (ΔΔ), θαζψο ην δηδαθηηθφ ζελάξην 

απνηεινχζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αιιά θαη θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Θα νδεγεζνχκε ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε νκάδαο ελειίθσλ κε ρξήζε ΣΠΔ, 

κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ρξήζε 

ΣΠΔ, πνπ θαηέζηεζε εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηή ζπλαπνδέθηεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε, ζενιφγνο 

εθπαηδεπηηθφο, αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

1.Δηζαγσγά 

ηελ εηζήγεζε παξνπζηάδεηαη δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηκφξθσζε 
Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ Φεθηαθψλ Σερλνινγηψλ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε (Δπηκφξθσζε Β' 

επηπέδνπ ΣΠΔ)». Πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα εληαρζεί – πξνρσξψληαο απφ ηελ επξχηεξε έλλνηα ζηελ πην εηδηθή 
– ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο (ΓΒΔ), ηεο ΔΔ 
(earthlab.uoi.gr/pake/pake_files/epimorfotiko/ITY/GENIKO/7.doc), ηεο επηκφξθσζεο, ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κε ηελ επξεία ηεο έλλνηα (Δπζηξάηνγινπ & Γξαβάλε,  2010:135), αθνχ είλαη πξφγξακκα πνπ 
απνβιέπεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ 
«εμαηηίαο επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ ή ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, αλαθαηαηάμεσλ θαη εθζπγρξνληζκψλ» 
(Φσηφπνπινο, 2013: 35). Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ έγηλε ζε θνξέα ΓΒΔΔ, ζε Ηεξαηηθφ ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΗΓΔ). 
Σν ΗΓΔ παξέρεη γεληθή ΔΔ θαη ζενινγηθή θαη εθθιεζηαζηηθή θαηάξηηζε. Γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχ ζπγθεξαζκνχ ησλ 
πνιιαπιψλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρεηηθφ πεδίν, ζηελ εξγαζία ηα δχν πξνγξάκκαηα ζεσξνχληαη (θαη νπζηαζηηθά 

είλαη) πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Δλειίθσλ  (ΓΒΔΚΔ). 

Σν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν έγηλε ε εθαξκνγή ήηαλ ε Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο νπνίαο (ηεο 
Ηζηνξίαο) πηζηνπνηνχληαλ νη ζενιφγνη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ΣΠΔ. Σν ζελάξην ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 
επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ γξάθνληα ζενιφγν εθπαηδεπηηθφ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, ηε βεβαίσζε ηεο 
επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο θαη ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ απφθηεζε 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΔ (Β  ́επηπέδνπ). Παξάιιεια, ην ζελάξην αμηνπνηήζεθε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ ζην ΗΓΔ.  
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ην πξψην κέξνο ηεο εηζήγεζεο ζα παξνπζηαζηεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε, ζηελ αμηνπνίεζε ΣΠΔ θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ρξήζεο ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ΔΔ ηνπ 

ΗΓΔ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί  ην δηδαθηηθφ ζελάξην θαη ζηε ζπδήηεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε παξνπζίαζε απφ 
ηελ νπηηθή ηεο αμίαο ηνπ ζελαξίνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο, ηεο 
πηζηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο, αιιά θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηνπ ΗΓΔ. ηα απνηειέζκαηα θαη ην 
ζπκπέξαζκα ζα δηαθαλεί ηφζν ε αμία ηεο ρξήζεο ΣΠΔ ζηελ ΓΒΔΚΔ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 
παξάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/ηή ζηε ρξήζε ΣΠΔ, πνπ θαηέζηεζε εθπαηδεπφκελνπο θαη 
εθπαηδεπηή ζπλαπνδέθηεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο.  

2.ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

2.1. Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηηο ΣΠΔ  

2.1.1. Ζ  αξρηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ 

Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επηβεβιεκέλε 
ζηελ θνηλσλία ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. Οη παγθφζκηεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ ηελ Δπξσπατθή 
πνιηηηθή, ε νπνία θαη‘ επέθηαζε επεξεάδεη θαη ηελ Διιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο 
εθπαίδεπζεο, απφ ηελ πξνζρνιηθή κέρξη ηελ ηξηηνβάζκηα, ηελ ηππηθή ή άηππε, αξρηθή ή ζπλερηδφκελε, πξέπεη λα 
αλαπξνζαξκνζηνχλ, ψζηε φινο ν πιεζπζκφο λα εθνδηαζηεί κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 
δσήο. Απηφ ζεκαίλεη έλαλ δηεπξπκέλν αλαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ, ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο λέεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη, ζηα 
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θάζε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζηε κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ θαη ζηνλ πιηθνηερληθφ 
εμνπιηζκφ ησλ δνκψλ εθπαίδεπζεο (ΗΣΤΔ Γηφθαληνο, 2013).   

Οη θνηηεηέο ησλ παηδαγσγηθψλ ή θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ δελ αηζζάλνληαη έηνηκνη απφ ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ ηάμε ή ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Κπξίδεο θ.ά., 2005). Ο 
θαζνξηζηηθφηεξνο  φκσο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο 
(Schirp, 1999). Οη πηέζεηο γηα γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε αλάγθαζαλ ηηο ζρνιέο λα θηλεζνχλ ζε δχν 
θαηεπζχλζεηο: ε πξψηε θαηεχζπλζε είλαη ε έληαμε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ μερσξηζηψλ καζεκάησλ κε αληηθείκελν ηελ 

εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο ΣΠΔ θαη ε δεχηεξε είλαη ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζε νιφθιεξν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 
Σειηθά, επηθξάηεζε ε πξψηε επηινγή, θαζψο ην πξνζσπηθφ ησλ ζρνιψλ, ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε, δελ κπνξνχζε λα 
αληαπνθξηζεί ζηε δεχηεξε (Γξφζνο & Κπξίδεο, 2000).  

2.1.2. Ζ ζπλερηδφκελε  εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε νδήγεζε αλαπφθεπθηα ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κε άμνλεο φρη απιψο ηνλ ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ αιιά ηελ 
παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Willis  & Cifuentes, 2005; Woollard, 2005).  ηελ Διιάδα ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ 

θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηέιεζε αληηθείκελν επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε επξσπατθή 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 κέρξη θαη ην 2018. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 
πιαίζην ηεο ΓΒΔ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αξρίδεη λα πεξηιακβάλεη λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 
ζηάζεηο, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί: α) λα ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, β) λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 
ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, νξγαλψλνληαο δπλακηθά θαη δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, γ) λα αμηνπνηνχλ ηηο 
ΣΠΔ, γηα λα πεηχρνπλ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, πξνζαξκφδνληαο ην πξφγξακκα κάζεζεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 
δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζε πνιππνιηηηζκηθά θαη εληαμηαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο  (ΗΣΤΔ Γηφθαληνο,  2013). 

2.1.3 Σν πξφγξακκα ΔΔ ηνπ ΗΓΔ θαη νη ΣΠΔ  

Σα ΗΓΔ ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ σο θνξείο ΓΒΔ, γηα λα παξέρνπλ ηαπηφρξνλα γεληθή εθπαίδεπζε θαη ζενινγηθή-
εθθιεζηαζηηθή θαηάξηηζε. ην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ησλ ΗΓΔ νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη είλαη: «α) Ζ νινθιήξσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θιεξηθψλ θαη ιατθψλ πνπ έρνπλ ππεξβεί ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. β) Ζ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαθνλία ηεο απνζηνιήο ηνπο. γ) Ζ εκβάζπλζε ζην πεξηερφκελν ηεο ηεξνζχλεο θαη ηνπ 
εθθιεζηαζηηθνχ έξγνπ. δ) Ζ θνηλσληθή έληαμε ελειίθσλ θιεξηθψλ θαη ιατθψλ, πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ην εθθιεζηαζηηθφ ηνπο έξγν πξνζφληα θαη 
δεμηφηεηεο». (ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2009).  

ηα ΗΓΔ αθνινπζείηαη ε κεζνδνινγία ηεο ΔΔ. Σα εθπαηδεπηηθά κέζα είλαη επέιηθηα, νη εθπαηδεπηέο αθνινπζνχλ 
παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εζηηάδνπλ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  
Γίλεηαη έκθαζε ζηελ απφθηεζε ζενινγηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ γλψζεσλ θαη βαζηθψλ δεμηνηήησλ (γξαθήο, αλάγλσζεο θαη 

αξίζκεζεο), αιιά θαη λέσλ δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε μέλσλ γισζζψλ θαη ΣΠΔ. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη ζα θαιιηεξγήζνπλ 
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηε «λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα σο θιεξηθνί ηεο Οξζφδνμεο 
Δθθιεζίαο κε αλνηθηνχο νξίδνληεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο, αιιά θαη σο ελεξγνί πνιίηεο θαη κέιε ηεο θνηλσλίαο ζε ηνπηθφ, 
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εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν» (ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2009). ην πξφγξακκα δηεηνχο εθπαίδεπζεο πηνζεηείηαη ε αξρή ησλ 
πνιπγξακκαηηζκψλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ν πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο είλαη ν έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο 

γξακκαηηζκνχο, καδί κε ηνλ γισζζηθφ, ηνλ αξηζκεηηθφ θαη ηνλ ζενινγηθφ. Σα πξνγξάκκαηα πνπ πηνζεηνχλ ηελ 
πξνβιεκαηηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ είλαη αλνηθηά θαη επέιηθηα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή γλψζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ ζρεηηθψλ θαη κε «ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα κε ηνλ ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή». (ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2009). 

3. ΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ-ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

3.1. Σαπηφηεηα ηνπ ζελαξίνπ 

Ο ηίηινο ηνπ ζελαξίνπ είλαη «Ο ξφινο ηεο Δθθιεζίαο ζηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα». Ζ ηάμε ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε είλαη ε Α΄ 
ηάμε ΗΓΔ. Σν ζελάξην αμηνπνηεί ηνλ ρξφλν θαη ην πιαίζην ηνπ Γξακκαηηζκνχ Δθθιεζηαζηηθήο Ηζηνξίαο, ηνπ Γξακκαηηζκνχ 
ηεο Κνηλσληθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Γξακκαηηζκνχ Εψλεο Διεχζεξσλ Δπηινγψλ. Παξάιιεια, ζπλδέεηαη δηαζεκαηηθά κε ην 
πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα «Ο Μαθεδνληθφο Αγψλαο ζηηο Μεηξνπφιεηο καο» θαη έρεη ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηξηάληα σξψλ 
(πέληε κήλεο). Σν ΗΓΔ είλαη δνκή ΓΒΔ θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη αλνηρηά θαη επέιηθηα, ψζηε ζρεηηθά εχθνια 
εληάρηεθε ε φιε δξάζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ παξαπάλσ γξακκαηηζκψλ.  

3.2. ηφρνη-ζθεπηηθφ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζελαξίνπ είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα εληνπίζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ δηεξεπλεηηθά, θξηηηθά, επαγσγηθά 
θαη κε δεκηνπξγηθή ζθέςε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα απαληήζνπλ ζην βαζηθφ εξψηεκα γηα ηνλ ξφιν ηνπ 

Δθθιεζίαο ζηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα.  

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη είλαη νη εθπαηδεπφκελνη: α)Να γλσξίζνπλ ηε δξάζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ έπαημαλ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα (Γεξκαλφο Καξαβαγγέιεο, Υξπζφζηνκνο Καιαθάηεο, Ησαθείκ Φνξφπνπινο, 
Παχινο Μειάο, θ.ά. β) Να θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ  γηα φιν ηνλ Βφξεην Διιεληζκφ. γ) Να 
αμηνινγήζνπλ ηε ζηάζε ηνπ Παηξηαξρείνπ απέλαληη ζηηο μέλεο πξνπαγάλδεο θαη ελέξγεηεο ζηνλ ρψξν θαη ρξφλν πνπ 
κειεηάκε ηφζν κε εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά θξηηήξηα. δ) Να είλαη ηθαλνί κέζα απφ ηε δηθή ηνπο νκαδηθή έξεπλα θαη 
αλαδήηεζε, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πξνζσπηθή εηθφλα γηα ην ζέκα βαζηά κεηαζρεκαηηζηηθή, φρη κφλν γηα ηνπο ίδηνπο 
αιιά θαη γηα φζνπο ζα γλσζηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

ηφρνη ζρεηηθνί κε ηηο ΣΠΔ είλαη νη εθπαηδεπφκελνη: α)Να γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ην δηαδίθηπν θαη νη 
ΣΠΔ, ζε επίπεδν πεγψλ θαη πξσηνγελνχο πιηθνχ.  β) Να είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά εξγαιεία. γ)Να 
κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ αλάινγα κε ην πεξηερφκελν πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα ηηο αμηνπνηνχλ. δ)Να κπνξνχλ λα 
ζπληάζζνπλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κηα εξγαζία νκαδηθά θαη λα ηελ παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα δηα δψζεο ή ζην 
ηζηνιφγην ηνπ ζελαξίνπ ή ζε κηα εθδήισζε εληφο ή εθηφο ζρνιείνπ. ε)Σέινο, λα είλαη ηθαλνί θαη κεηά ην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ 
θαη ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην ΗΓΔ, ψζηε λα αμηνπνηνχλ δηα βίνπ θαη απηφλνκα ηηο ΣΠΔ θαη λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ 
θνηλφηεηεο κάζεζεο ή λα εηζέξρνληαη ζε ήδε ππάξρνπζεο, κεηά απφ ηελ αλάινγε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο.  

3.3. Θεσξία-πξνυπνζέζεηο  

Ζ ζεσξία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν φινο ζρεδηαζκφο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ΔΔ. Παξάιιεια, αθνινπζείηαη ε κεζνδνινγία 
ησλ projects θαη ηεο κάζεζεο κέζσ δηαζεκαηηθήο δηεξεχλεζεο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο. Χο ζηξαηεγηθή κάζεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο πηνζεηείηαη ε επαγσγηθή, σο κνξθή δηδαζθαιίαο ε νκαδνζπλεξγαηηθή αιιά θαη ελαιιαθηηθά ε δηεξεπλεηηθή κε 
ηνλ ππξήλα ηεο θηινζνθίαο ησλ projects (Frey, 1986) θαζψο θαη ην δηαιεθηηθφ ζρήκα ζέζε- αληίζεζε-ζχλζεζε θαηά 
πεξίπησζε. O ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηεπθνιπληηθφο, ξφινο θξηηηθνχ θίινπ θαη ζπκβνχινπ κάζεζεο. Οη ελήιηθνη 
εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ παξνπζίαζε-
αμηνιφγεζε ηνπ project (Rogers, 1996). Οη ηερλνινγίεο / εξγαιεία-πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: επεμεξγαζηήο 
θεηκέλνπ, κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (e-mails, blogs), ηζηφηνπνη πνπ 
θξίζεθαλ ρξήζηκνη, πξφγξακκα παξνπζίαζεο. Δθπαηδεπφκελνη θαη εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ σο πξναπαηηνχκελεο 
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηε ρξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ ΣΠΔ θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. Οη εθπαηδεπφκελνη ηεο πξψηεο ηάμεο 

ηνπ  ΗΓΔ είλαη φινη ηνπο ελήιηθνη άληξεο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έγγακνη θαη γνλείο. Γχν είλαη ήδε ηεξείο θαη νη ππφινηπνη, 
εθηφο απφ έλαλ, έρνπλ απνθαζίζεη λα ηεξσζνχλ. Ζ αλάγθε ηνπο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνχο νδήγεζε λα 
εγγξαθνχλ ζην ΗΓΔ  θαη απηφ απνηειεί έλα ηζρπξφ θίλεηξν. Οη πεξηζζφηεξνη δηαζέηνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ζηηο νηθίεο 
ηνπο θαη έρνπλ ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, ελψ ζην πιαίζην ησλ γξακκαηηζκψλ δηδάζθνληαη Πιεξνθνξηθή. Σν 
ζρνιείν δηαζέηεη αίζνπζα  Πιεξνθνξηθήο.  

3.4. Γηδαθηηθή πνξεία 

πλνπηηθά ε δηδαθηηθή πνξεία πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:  

Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο: πδεηήζεηο, γλσξηκία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ έληαμεο ηνπ project ζηνπο 
γξακκαηηζκνχο, δπλαηνηήησλ ρξήζεο ηεο αίζνπζαο πιεξνθνξηθήο, ηεο βηβιηνζήθεο, επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ, 
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ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, πξψηε ειεθηξνληθή αλαδήηεζε πεγψλ, ζχληαμε ζπκβνιαίνπ κάζεζεο ζε αξρείν word, αλάξηεζε ζην 
blog πνπ αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη. 

Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο: Αλαδήηεζε ζε πεγέο κέζσ δηαδηθηχνπ, κειέηε ηνπο,  θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, 
αλαδίθεζε βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πξσηαγσληζηψλ, δηεξεχλεζε πιηθνχ γξαπηνχ ή ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ απφ εθπνκπέο, 
παξαγσγέο ηειενπηηθέο ηζηνξηθνχ πεξηερφκελνπ ή θαη θνηλσληθνχ, αξρεηαθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηνλ ξφιν ηεο Δθθιεζίαο 
ζηελ πεξίνδν ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα. Ο εθπαηδεπηήο πξνηείλεη θαζνδεγεηηθά θάπνηα θχιια εξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζε ζπλαληήζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο - 
αλαηξνθνδφηεζεο, λα εγθξηζνχλ ή λα αλαπξνζαξκνζηνχλ, θαη ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηδέεο θαη 
πξσηνβνπιίεο, ηδηαίηεξα ζε νκαδηθφ επίπεδν.    

Μάξηηνο-Απξίιηνο: ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ηνπ πιηθνχ, πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζεο κε ζπλνδεπηηθφ αξρείν θεηκέλνπ 

θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ, παξνπζίαζε-αμηνιφγεζε.     

4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ-ΤΕΖΣΖΖ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο πνπ πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε πνηνηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

(Patton, 1990) θαη είρε ην ραξαθηήξα α) ηεο απηναμηνιφγεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, β) ηεο 
εηεξναμηνιφγεζεο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο άιισλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο ζπλέδξνπο ηνπ Μαζεηηθνχ πλεδξίνπ 
Πιεξνθνξηθήο ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάζηεθε ηκήκα ηεο εξγαζίαο θαη γ) ηεο ζπλαμηνιφγεζεο κε ηνλ εθπαηδεπηή. Χο 
εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην αηνκηθφ πνξηθφιην απηναμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ην πνξηθφιην απηναμηνιφγεζεο 
ησλ νκάδσλ, ην ειεθηξνληθφ πνξηθφιην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηα νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζπλέιεγαλ επηιεγκέλεο εξγαζίεο 
ηνπο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο νκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο, ζε αλαδήηεζε ηεο αμίαο ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο 
κε βάζε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ή άιινπο ζηφρνπο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (Streuner&Tuijnman, 
1994; Υαξίζεο, 2017). Οη ζπδεηήζεηο θαη ε αμηνιφγεζε αθνξνχζαλ δηάθνξα επίπεδα (Rogers, 1996) α) γλψζεσλ ζε ζρέζε 

κε ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα θαη ηνλ ξφιν ηεο Δθθιεζίαο, β) δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ θιεξηθψλ, γ) θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 
ζηάζεσλ νκαδηθήο εξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ-ηνπηθφ ή παγθφζκην ρσξηφ- κέζσ 
θαη ησλ ΣΠΔ, δ) δείθηεο ηθαλνπνίεζεο. ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, εθηφο απφ ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ζηνπο γξακκαηηζκνχο, πνπ 
νδήγεζαλ ζηελ πξναγσγή ζηε Β  ́ ηάμε, ρνξεγήζεθε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην εκπιεθφκελν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε 
ρξήζε ΣΠΔ, βεβαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο εηζήγεζεο ή ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην, πνπ εκπινχηηζαλ ην επαγγεικαηηθφ  
πνξηθφιην ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ηνπ εθπαηδεπηή/ηηθνχ πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα  ήηαλ πην ηππηθή, 
θαζψο αθνξνχζε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε (Cedefop,  2009), κεηά απφ ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο θαη ηε 

ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, ην νπνίν εκπινχηηζε ην επαγγεικαηηθφ πνξηθφιην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηηο εμεηάζεηο 
πεξηιακβάλνληαλ απηνκαηνπνηεκέλεο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη αλάπηπμε ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ κε ρξήζε 
ΣΠΔ. Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα είρε θαη ραξαθηεξηζηηθά δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηε 
ζπλαμηνιφγεζε ζην πξφγξακκα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ζην ΗΓΔ, ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηκήκαηνο ηνπ ζελαξίνπ 
απφ ηελ εθπαηδεχηξηα θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηκήκαηνο επηκφξθσζεο, ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ.  

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ ΓΒΔΚ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ηνκέαο πνπ ρξεηάδεηαη ζπλερή 
επηθαηξνπνίεζε. Ζ εκπεηξία απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε απνηειεί πεγή αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζπληειεί ζεηηθά 
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε θαη επηκφξθσζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ επέθηαζε αλάινγσλ 
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ζηε ΓΒΔΚΔ εληάζζεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ΓΒΜ θαη ηεο αλάπηπμεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  
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‗Οηθνδνκψληαο‘ ηε δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφηεηα κΫζσ ηεο Aγγιηθάο γιψζζαο 

ζηελ εθεβηθά ηΪμε 

‗Building‘ intercultural competence through English language in the 

adolescent classroom 

ΝΫιιε ΕαθεηξηΪδνπ, ρνιηθή χκβνπινο Αγγιηθήο Γιψζζαο  Θξάθεο, Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλ. Μαθεδνλίαο- Θξάθεο, 

http://users.sch.gr/nelzafeir/beyond/ 

Nelly Zafeiriades, English Language Teaching School Advisor  of Thrace, Regional of Directorate of Primary 

and Secondary Education  of  Eastern Macedonia- Thrace, http://users.sch.gr/nelzafeir/beyond/ 

Πεξέιεςε: 

Ο ζπλνιηθφο ζθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 3σξνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ  γηα ηελ  αγγιηθή γιψζζα   είλαη λα  αλαπηχμεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο 

(εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο)  ηε  δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ  Kim (1991: 259) σο  « ε ζπλνιηθή 

εζσηεξηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξίδεηαη θχξηα πξνθιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο φπσο : πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο θαη εηεξφηεηα, δηα-νκαδηθή ζηάζε θαη ηε ζπλνδεπφκελε εκπεηξία ηνπ άγρνπο». Δπηκέξνπο ζηφρνη απνηεινχλ ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ησλ εθήβσλ καζεηψλ σο πξνο  ηηο  πνιηηηζκηθέο  ζπληεηαγκέλεο  ηεο ζπκπεξηθνξάο,  ε επαηζζεηνπνίεζε ζηελ πξφζιεςε θαη αληίιεςε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία ζηελ δίγισζζε/πνιππνιηηηζκηθή ηάμε. Δλ θαηαθιείδη, ζθνπεχεη θαη 

πξνζδνθεί λα βνεζήζεη ηνπο  καζεηέο λα  θαηαθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηελ επηθνηλσληαθή επάξθεηα  ψζηε λα  θαηαλννχλ 

ηνλ «άιιν» θαη λα επηθνηλσλνχλ δίρσο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο  ζε δίγισζζα/ πνιππνιηηηζκηθά καζεζηαθά  

πεξηβάιινληα πνπ δνπλ, φπσο απηφ  ηεο Θξάθεο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:  δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, δηδαζθαιία αγγιηθήο, δηδαθηηθφ ζελάξην, έθεβνη 

Abstract: 

The overall aim of the proposed 3-hour teaching scenario for the english language classroom   is to develop in the participants (teachers and 

students)   the intercultural communication skills identified by Kim (1991: 259) as "the overall inner capacity of an individual to manage the 

main challenging features of intercultural communication such as cultural differences and diversity, inter-group attitude and the 

accompanying experience of anxiety ".  Moreover, it aims at raising awareness among adolescent students about the cultural roots of our 

behavior,  awareness of the variables and perception of cultural differences, and a more effective communication in the bilingual / 

multicultural classroom. In conclusion, it intends and expects to help students acquire the necessary skills and   the communicative 

competence so as to understand the "other" and to communicate without stereotypical perceptions, attitudes and behaviors in bilingual / 

multicultural learning environments in which they live such as that of Thrace. 

Key words: intercultural communication, English language teaching,   teaching scenario, adolescents 

θνπφο 

Ο ζπλνιηθφο ζθνπφο ηνπ   3σξνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ    είλαη λα  αλαπηχμεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο   ηε  δηαπνιηηηζκηθή 
επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ  Kim (1991: 259) σο  « ε ζπλνιηθή εζσηεξηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 
δηαρεηξίδεηαη θχξηα πξνθιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο φπσο : πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη 
εηεξφηεηα, δηα-νκαδηθή ζηάζε θαη ηε ζπλνδεπφκελε εκπεηξία ηνπ άγρνπο». Αθφκε, επηδηψθεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 
εθήβσλ καζεηψλ  σο πξνο  ηηο  πνιηηηζκηθέο  ζπληεηαγκέλεο  ηεο ζπκπεξηθνξάο καο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζηελ πξφζιεςε 
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θαη αληίιεςε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ  θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία ζηελ δίγισζζε/πνιππνιηηηζκηθή ηάμε.  
Δλ θαηαθιείδη, ζθνπεχεη θαη  πξνζδνθεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα  θαηαθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή επάξθεηα  ψζηε λα  θαηαλννχλ ηνλ «άιιν»  θαη λα επηθνηλσλνχλ δίρσο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζε 
δίγισζζα/ πνιππνιηηηζκηθά καζεζηαθά  πεξηβάιινληα πνπ δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη φπσο απηφ  ηεο Θξάθεο ( Zαθεηξηάδνπ, 
2011).   

ηφρνη θαη  καζεζηαθΫο πξνζδνθέεο 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ζηφρνη θαη νη καζεζηαθέο πξνζδνθίεο  ηνπ  ζεκαηηθνχ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ εζηηάδνπλ ζην λα αλαπηχμεη 
ζηνπο έθεβνπο καζεηέο  :  

• Γηαπνιηηηζκηθά επέγλσζε (Intercultural awareness):  

Δπίγλσζε φηη ν πνιηηηζκφο/ θνπιηνχξα  απνηειείηαη απφ ππνζέζεηο θαη αμίεο γηα ηε δσή πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ αηφκνπ, φηη κεηαθέξνληαη απφ γεληά ζε γεληά θαη κνηξάδνληαη απφ απηνχο πνπ αλήθνπλ ζε κηα πνιηηηζκηθή νκάδα / 
νκάδα ηαπηφηεηαο (Brislin&Yoshida, 1994: 120-123, ζε Βintaka 2003). Δπνκέλσο πξνηείλνπκε φηη νη έθεβνη πξέπεη λα 
έρνπλ ζπλείδεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ θαη λα απνθηήζνπλ  γλψζε γχξσ απφ ηα ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηηο αμίεο θαη 
ηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ απφ ηηο άιιεο θνπιηνχξεο. (Albert&Triandis, 1994: 425). 

• Γηαπνιηηηζκηθά θαηαλφεζε(Intercultural understanding) : 

Ζ αχμεζε δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο πεξηιακβάλεη ηε κάζεζε λα εθηηκά θαλείο ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε θαη λα 
αλαπηχμεη αλνρή γηα ην δηαθνξεηηθφ.  Ζ αλάπηπμε αιεζηλήο εθηίκεζεο απηήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κπνξεί λα  καο βνεζήζεη 
λα κάζνπκε πψο λα αιιειεπηδξνχκε, λα ζπκβηψλνπκε  θαη λα εξγαδφκαζηε κε  άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληαφπσο επίζεο   κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε δηθή καο θνπιηνχξα (Hall, 
1966).  

• ΓηαπνιηηηζκηθΫο επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο  (Cross-cultural communication skills) : 

Να βνεζήζεη ηνπο καζεηέο  λα αμηνπνηήζνπλ ηελ επίγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ απαηηείηαη ψζηε λα αλαπηχμνπλ 

θαηάιιειεο   παηδαγσγηθέο  ζηάζεηο,  ζπκπεξηθνξέο  θαη ζηξαηεγηθέο  γηα απνηειεζκαηηθή δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία (O‘ 
Sullivan, 1994: 99 ζε Bintaka, 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηελ  νπηηθή θαη πξννπηηθή ηνπ 
«άιινπ», επαηζζεηνπνηψληαο ηνπο ζε ελδείμεηο παξαλφεζεο θαη αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο απνθπγήο παξαλφεζεο ή 
απηνδηφξζσζεο φηαλ ζπκβαίλεη, θαη δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο ψζηε λα απνθεχγνπλ εζλνθεληξηθέο εξσηήζεηο. Οη καζεηέο 
είλαη αλαγθαίν λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχλ πξνζεθηηθνχο ζηηο πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη ηηο αηνκηθέο 
δηαθνξέο έηζη ψζηε λα θαηαλννχλ θαη λα πξνζεγγίδνπλ κε ελζπλαίζζεζε καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά/γισζζηθά 
πεξηβάιινληα (Albert&Triandis, 1994: 430).  εκαληηθφηεξν φκσο ζεσξείηαη  λα θαηαλνήζνπλ φηη ε αλάπηπμε ηεο 
δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο  ηθαλφηεηαο είλαη κηα ζπλερήο θαη δηα βίνπ δηαδηθαζία. (O‘ Sullivan, 1994: 118-119 ζε 

Bintaka, 2003). 

Ζ αμηνπνέεζε ησλ ΣΠΔ ζην κ-ζελΪξην 

χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ ΔΠ-ΞΓ Οη Ξέλεο Γιψζζεο ζην ρνιείν Οδεγφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ εθαξκνγήηνπ 

ΔΠ-ΞΓ) (http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide_kef5.htm) ην δηαδίθηπν πξνάγεη ηε ζπλεξγαηηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή 
δηάζηαζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα δηάδξαζεο κε άιινπο καζεηέο, κε άιιεο ηάμεηο, κε ηνλ θαζεγεηή, κε θπζηθνχο 
νκηιεηέο ηεο μέλεο γιψζζαο θαζψο θαη κε δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο. Δπηπιένλ, ε αλεχξεζε θαη ε αληαιιαγή πνιπηξνπηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, ε ζπλεξγαζία κε άιινπο καζεηέο θαη άιιεο ζρνιηθέο ηάμεηο είλαη εχθνια πξνζβάζηκε. εκαληηθφ ζηνηρείν 
απνηειεί φηη ε ζπλεξγαηηθή, θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο πνπ εληζρχεηαη κέζσ ηνπ  δηαδηθηχνπ ελππάξρεη  ζηελ 
θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη είλαη θπζηθά ζεκαληηθή θαη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο.ηα πιαίζηα 
αμηνπνίεζεο ελφο δηεξεπλεηηθνχ δηδαθηηθνχ κηθξνζελαξίνπ ην νπνίν εγθηβσηίδεη πεξηζζφηεξεο απφ κία  
κηθξνδξαζηεξηφηεηεο, ν καζεηήο απνθηά  πεξηζζφηεξεο επηινγέο θαη πςειφηεξν βαζκφ απηελέξγεηαο, αθνχ θαιείηαη λα 
επεμεξγαζηεί (ζπλήζσο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο) αζθήζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν σο πνιπδηάζηαην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηε ζηνρεπκέλε άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο.  Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αλαιακβάλεη ν καζεηήο ζπληζηάηαη λα έρνπλ δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα ψζηε λα εληζρχεηαη ε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο 
κάζεζεο (Bruner,1990). Δίλαη ζεκαληηθφ ε  πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν φζν θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ  λα 
είλαη  παηδαγσγηθά θαζνδεγνχκελε, δειαδή λα ζπλνδεχεηαη κε θχιια εξγαζίαο πνπ πξνζδηνξίδνπλ κε αθξίβεηα θαη 
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ζαθήλεηα ζηνπο καζεηέο ηη πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ εθ λένπ, αλάινγα κε ην γισζζηθφ ηνπο 
επίπεδν θαηά ην CEFR [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment  ],ηελ 

ειηθία θαη ηελ πξφηεξε εκπεηξία ηνπο πξνζδηνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ηζηφηνπνπο σο πεγέο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 
απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπο. 

Γνκά ηνπ  κ- ζελαξένπ 

ηα πιαίζηα ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ζρεδηαζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο  ηδηαίηεξεο αλάγθεο 
ησλ καζεηψλ ηνπ  (Cope and Kalantzis , 2009) ην  ζπγθεθξηκέλν κ-ζελάξην απνηειείηαη απφ 3 κ-δξαζηεξηφηεηεο  δηάξθεηαο 
κηαο δηδαθηηθήο ψξαο  ε θαζεκία. Αθνξκή  γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ απνηειεί ε Παγθφζκηα Ζκέξα γηα ηελ 
Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ θαη ελάληηα ζην ξαηζηζκφ πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηηο 21 Μαξηίνπ. Δληάζζεηαη κέζα ζηα 
πιαίζηα ηνπ άηππνπ γξακκαηηζκνχ πνπ φκσο εμππεξεηεί νπζηαζηηθφηεξνπο παηδαγσγηθνχο, καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηε  
νιηζηηθή αλάπηπμε ηνπ έθεβνπ καζεηή σο κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ δηαζέηεη πνιηζκηθή ελζπλαίζζεζε   θαη θαηαλφεζε ζην 
δηαθνξεηηθφ. Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζην λα σζήζεη ηνλ έθεβν ζηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ ζε ζρέζε κε ηα 
ξαηζηζκφ  θαη ηελ αλαγθαηφηεηα  ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ ηνπ « 

Άιινπ», ζπλεπψο λα ‗ρηίζεη‘  θξηηηθέο δεμηφηεηεο δσήο  (Mezirow, 1990) ( critical thinking skills)  κέζα απφ ηε δηδαζθαιία 
ηεο αγγιηθήο σο μέλε γιψζζα. Δπί ησλ παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ, ην κ- ζελάξην  ζηνρεχεη λα αζθήζεη ηνπο εθήβνπο 
καζεηέο ζηελ απηελέξγεηα θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα κέζα ζην πιαίζην αλαθνξάο  ηεο θαζνδεγνχκελεο αλαθαιππηηθήο 
κάζεζεο ηνπ Bruner ( 1990 )  θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ/ηε Εψλε ηεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky 
(1980). ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ  ΣΠΔ ζηφρνο είλαη λα αμηνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα ςεθηαθά 
πεξηβάιινληα σο πξαθηηθή γξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο αλαδεηθλχνληαο  ηε ξεπζηφηεηα ηνπ 
ςεθηαθνχ ιφγνπ ελζαξξχλνληαο φκσο θαη ηηο   θξηηηθέο  δεμηφηεηεο  ησλ εθήβσλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ επαθή, επηινγή θαη 
αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θεηκεληθψλ εηδψλ.  Δπηπιένλ, ην πεδίν ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα απνηειέζεη κέζν θαη ρψξν 

έθθξαζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ εθήβσλ φπσο ηεο δηαδηθαζίαο δφκεζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

Κέλεηξν /εθφξκεζε γηα ην κ- ζελΪξην   

Ο ενξηαζκφο ηεο  Γηεζλνχο Ζκέξαο γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ ζηηο 21 Μαξηίνπ                                              
[ https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_for_the_Elimination_of_Racial_Discrimination θαη 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-day-for-
the-elimination-of-racial-discrimination 

Υξνληθά δηΪξθεηα 

Σν  πξνηεηλφκελν   δηεξεπλεηηθφ ζεκαηηθφ κηθξνζελάξην  έρεη ζρεδηαζηεί  γηα ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε   
δηαπνιηηηζκηθήο ζπλεηδεηφηεηαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο  εθήβνπο καζεηέο. Απνηειείηαη απφ 
3 κηθξνδξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε 1 δηδαθηηθή ψξα ε θαζεκία.  Δπηπιένλ, απαηηείηαη εξγαζία ζην ζπίηη 
ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζπλεξγαηηθά  απφ ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κέζσ ηνπ εξγαιείνπ padlet ην 
ηειηθφ project. 

1εκ-δξαζηεξηφηεηα 

ΣΪμε  Β Γπκλαζίνπ ‘(ηκήκα 20-23 καζεηψλ/ξηψλ) 

   

Δπέπεδν 

ΓισζζνκΪζεηαο  Β1+ 

   

  χλδεζε κε ην 

δηαδξαζηηθφ  ζρνιηθφ 

εγρεηξέδην΄ 

 

  

Think Teen 

  

2nd Grade of Junior High School 

STUDENT‘S BOOK 
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Γξαζηεξηφηεηα 

νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ αηνκηθά  θαη ζε νκάδεο ην πεξηερφκελν 

ηεο ηζηνζειίδαο  

http://www.understandingrace.org/home.html 

   

2
ε
κ-δξαζηεξηφηεηα 

 

ΣΪμε  Β Γπκλαζίνπ ‘(ηκήκα 20-23 καζεηψλ/ξηψλ) 

   

(ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟΗ) 

 

Think Teen 

Unit 1- unity in diversity 

  

   

Δθηηκψκελνο ρξφλνο  1 δηδαθηηθή ψξα 

   

θνπφο   

  
Να επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο  ζηε   έλλνηα ‗θπιά‘ / race, ζηα  θνηλσληθά ζηεξεφηππα  θαη 
ηηο επηπηψζεηο γχξσ απφ απηφ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο  ζπλεηδεηφηεηαο 

  

[interculturalawareness] θαη δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο  ηθαλφηεηαο  

[ interculturalcompetence] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔπηκΫξνπο ζηφρνη  

 

 

 

 

 

  

Οη καζεηέο/ξηεο: 

- λα  αζθεζνχλ ζηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν 

-λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα  θαηαζηνχλ ηθαλνί ζηε δηεξεχλεζε ελφο δηαδηθηπαθνχ πξφηδεθ 
ηέγθπξνπ Δπηζηεκνληθνχ Φνξέα   φπσο απηφ ηεο  Ακεξηθαληθήο Αλζξσπνινγηθήο Δηαηξείαο 

http://www.americananthro.org/ 

-λα  αληιήζνπλ  πιεξνθφξεζε  πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην δηαδηθηπαθφ πξφηδεθη  θπβεξλεηηθήο 
νξγάλσζεο γηα ην ζέκα race[ θπιή] 
http://www.understandingrace.org/home.htmlεμεξεπλψληαο ηηο θαηεγνξίεο ζηε κπάξα ηνπ 

κελνχ 

 

- λα εμαζθεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θεηκεληθψλ εηδψλ [    
δηαθεκηζηηθά ινγφηππα εζηηαζκέλεο πιεξνθνξίαο,  πιεξνθνξηθά θείκελα δεκνζηνγξαθηθνχ 
ηχπνπ, θιπ] 

-vα  εμαζθεζνχλ ζηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο skimming / scanning 

- λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο  εμαζθνχκελνη  ζην ζπλεξγαηηθφ ηξφπν κάζεζεο  [ 
κηθξέο νκάδεο  απφ  δχν  έσο 4 άηνκα]  κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο 

 

-λα  αλαπηχμνπλ  θξηηηθέο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο  

-λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο εξγαζίαο ζηνπο  
ζπκκαζεηέο ηνπο 
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Δπέπεδν ΓισζζνκΪζεηαο  Β1+ 

   

 Δθφξκεζε θαη ζχλδεζε κε ην δηαδξαζηηθφ  

ζρνιηθφ εγρεηξέδην΄ 

 

  

Think Teen 

  

2nd Grade of Junior High School 

STUDENT‘S BOOK 

(ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟΗ) 

 

Think Teen 

Unit 1- unity in diversity 

  

 

   

Δθηηκψκελνο ρξφλνο  1 δηδαθηηθή ψξα 

   

θνπφο   

  

Να επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο  ζηε   έλλνηα  θαη ηηο 
δηαζηάζεηο  ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο κε ζηφρν ηελ 
αλάπηπμε δηαπνιηηηζκθήο  ζπλεηδεηφηεηαο 

  
[interculturalawareness] θαη δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο  
ηθαλφηεηαο [ interculturalcompetence] 

ΔπηκΫξνπο ζηφρνη  

 

 

Οη καζεηέο/ξηεο: 

 

- λα  αζθεζνχλ ζηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη 
πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν 

 

-λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα  θαηαζηνχλ ηθαλνί ζηελ 

εμεξεχλεζε κηαο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο  κηαο  έγθπξεο κε 
θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο http://efil.afs.org/ 

 

  

-λα  αληιήζνπλ επηκέξνπο  πιεξνθφξεζε  πνπ ηνπο πξνζθέξεη 
κηα ηζηνζειίδα θχξνπο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο γηα ηε 
δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε http://efil.afs.org/εμεξεπλψληαο ηηο 
θαηεγνξίεο ζηε κπάξα ηνπ κελνχ [ whatwedo, 
whatwebelievein, howwemakeadifference, ourallies θιπ] 

 

 - λα εμαζθεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη 
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θεηκεληθψλ εηδψλ [ δηαθεκηζηηθά 
ινγφηππα εζηηαζκέλεο πιεξνθνξίαο,  πιεξνθνξηθά θείκελα 
δεκνζηνγξαθηθνχ ηχπνπ, θιπ] 

 

-vα  εμαζθεζνχλ ζηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο skimming / 
scanning 

 

- λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο  κάζεζεο [ ζε κηθξέο 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 616 απφ 864 

νκάδεο ησλ δχν  έσο ηεζζάξσλ αηφκσλ]  κε ζηφρν ηελ 
παξαγσγή ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο  

 

   

   

   

  

- λα  αλαπηχμνπλ  θξηηηθέο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο  

- λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο  ζηνπο  ζπκκαζεηέο ηνπο 

   

   

   

  

- νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ αηνκηθά  θαη ζε νκάδεο ην 
πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο http://efil.afs.org/ 

 

[ what we do- activities- news] 

 

- λα παξνπζηάζνπλ   ζε νκάδεο ηελ ηζηνζειίδα  

http://efil.afs.org/ 

 

 

ε θάζε  νκάδα αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη  απφ ην κελνχ 
πινήγεζεο κηα επηινγή/ ππεξζχλδεζε  

   

   

   

   

  

 

 

ΔπΫθηαζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζπέηη  

Δξγαζέα ζπλεξγαηηθά 2
εο

 εβδνκΪδαο 

 

- Οη καζεηέο αμηνπνηψληαο ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ  

εκπεηξία ηνπο απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηζηφηνπνπο 

http://efil.afs.org/    θαη  
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http://www.understandingrace.org/home.html 

- λα δεκηνπξγήζνπλ  έλα πνιπηξνπηθφ ελεκεξσηηθφ 

θπιιάδην ( ζπλεξγαηηθφ project)  κε ηνλ ηίηιν  

 

‘ We are different, We are the same’ 

πκπεξηιακβάλνληαο πνιπηξνπηθά θείκελα[ εηθφλα, ήρν, 
βίληεν, θιπ]  γχξσαπφηηοζεκαηηθέο   culture, race, social 
stereotypes, intercultural learning, intercultural 
communication πρ. my ‗other‘ friends, what do you know 
about him/ her?  Ή φηη άιιν θξίλνπλ ζεκαληηθφ 

- Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαδηθπαθφ  
ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν padlethttps://padlet.com/ 

 

 

3
ε
κ-δξαζηεξηφηεηα‘   We are different, We are the same’ 

 

ΣΪμε 

 

Β Γπκλαζίνπ ‘(ηκήκα 20 καζεηψλ/ξηψλ) 

 

 

 

Δπέπεδν ΓισζζνκΪζεηαο 

 

 

Β1+ 

 

 

 

ΔπηκΫξνπο ζηφρνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- λα  αλαπηχμνπλ γλψζε θαη  δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ελφο 

δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ γηα καζεζηαθνχο ζθνπνχο φπσο 
ην padlet 

- -λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο  ζηελ μέλε γιψζζα  

 

- Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαζηνραζκνχ θαη θξηηηθνχ 

αλαζηνραζκνχ κέζα απφ ζπδήηεζε θαη ηελ 
αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα projects ηεο θάζε νκάδαο κε ηνλ 
θνηλφ ηίηιν 

 

We are different, We are the same’ 
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Δθηηκψκελνο ρξφλνο 

 

 

ΔπΫθηαζε δξαζηεξηφηεηαο 3εο εβδνκΪδαο 

 

 

 

1  δηδαθηηθά  ψξα 

Παξνπζίαζε ηνπ projectζε 10 ιεπηά  ε  θάζε νκάδα  [5 νκάδεο 
ησλ 4 καζεηψλ ε θαζεκηά] 

‗We are ALL  different, We are ALL  the same‘ 

- Σα projects ησλ νκΪδσλ ελζσκαηψλνληαη ζηελ 

ηζηνζειέδα ηεο ηΪμεο  

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ- ΚΡΗΣΗΚΟ ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ 

Καηά ηελ άπνςή κνπ, ην πξνηεηλφκελν κ-ζελάξην δελ κπνξεί λα εμαληιεζεί κφλν ζε ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο. Ο δηδαθηηθφο/ 
καζεζηαθφο ρξφλνο γηα  έλα λα  καζεζηαθφ πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ζηάζεσλ  θαη θαιιηέξγεηα 
δεμηνηήησλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία  γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ νθείιεη λα « ελζσκαηψλεη, γλσζηηθέο, 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο, θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θφξκεο κάζεζεο ζηε δνκή ηνπ» (Paige, 1993: 1). Απηέο νη πεξηνρέο 
ζπκπίπηνπλ κε ηηο ηξείο δηαζηάζεηο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ηεο Κim (1994) πνπ πξναλαθέξζεθαλ  
θαη εληάζζνληαη ζηνλ επξχηεξν νξηζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο κάζεζεο κέζα ζηελ νπνία  ζθηαγξαθείηαη  ην  δηαπνιηηηζκηθφ 
άηνκν:―Tν δηαπνιηηηακηθφ άηνκν αληηπξνζσπεχεη έλαλ ηχπν αηφκνπ ηνπ νπνίνπ ηα γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 
ζπκπεξηθνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ πεξηνξίδνληαη αιιά είλαη αλνηρηά ζηελ αλάπηπμε πέξα απφ ηηο ςπρνινγηθέο 
παξακέηξνπο ηεο δηθήο ηνπ θνπιηνχξαο /πνιηηηζκνχ….»    (Kim 1994, 415-420 ζε Bintaka, 2003)‘ Απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 
έλα  πξφγξακκα  20-24 σξψλ κε ην ηζρχνλ  σξνιφγην πξφγξακκα  γηα ην γπκλάζην φπνπ ηα αγγιηθά δηδάζθνληαη γηα 2 ψξεο 
ηελ εβδνκάδα ψζηε ζηα πιαίζηα ηνπ Content Language Integrated Learning [ CLIL ] ( Mάζεζε Γιψζζαο κέζα απφ ηελ 
ελζσκάησζε πεξηερνκέλνπ θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πρ. ηζηνξία, γεσγξαθία, θνηλσληθή αλζξσπνινγία  θιπ] ψζηε λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη ε δπλακηθή  ρξνληθά  ε λέα γλψζε λα ζπληειέζεη ζηε ηξνπνπνίεζε ζηάζεσλ θαη ζηεξενηππηθψλ 
πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ πέξαλ ηεο αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ ηνπο  δεμηνηήησλ ζηελ μέλε γιψζζα ( Εαθεηξηάδνπ, 2011). 
Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα ηελ θαηά ην δπλαηφηεξν ηξφπν εθπιήξσζε ησλ παηδαγσγηθψλ  ζηφρσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ κ-
ζελαξίνπ ζπληζηάηαη λα ππάξρεη  θελφ δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο γηα ηελ  νινθιήξσζε ηεο θάζε κ-δξαζηεξηφηεηαο.  Σέινο, 
θαη  πηζαλφλ αλαζηαιηηθά  ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κ-ζελαξίνπ,  κπνξεί λα απνηειέζεη ε ειιηπήο πιηθνηερληθή 
ππνδνκή ζε θάπνηα απνκαθξπζκέλα ζρνιεία, ε κε επαξθήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  μέλεο γιψζζαο ζηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ψζηε λα θαζνδεγήζνπλ θαηάιιεια ηνπο  καζεηέο ηνπο  ζηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ  εξγαιείσλ φπσο ην 
padlet. 
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ΓΗΚΣΤΟΓΡΑΦΗΑ 

http://photodentro.edu.gr/lor/ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-919 

https://padlet.com/  πξνζπειάζηεθε ζηηο 4/6/2017 

http://efil.afs.org/ πξνζπειάζηεθε ζηηο 4/6/2017 

http://www.understandingrace.org/home.html πξνζπειάζηεθε ζηηο 3/6/2017 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 

Φχιιν εξγαζέαο 1 θαη 2. 

Webquests   [ Ηζηνεμεξεπλήζεηο ] 

1. Να κπείηε ζηελ   ηζηνζειίδα  http://efil.afs.org θαη  

θαη λα εμεξεπλήζεηε ην πεξηερφκελν ηεο   θαη ην κελνχ ηεο  

what we do- activities- news  

- Να ζπδεηήζεηε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο θαη λα θξαηήζεηε βαζηθέο ζεκεηψζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 
ηζηνζειίδαο. 

- Να παξνπζηάζεηε ζε γεληθέο γξακκέο ην πεξηερφκελν  ηεο ηζηνζειίδαο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κέζα ζε ιίγα ιεπηά. 

2. Να κπείηε ζηελ   ηζηνζειίδα  http://www.understandingrace.org/home.html  θαη  

             λα εμεξεπλήζεηε ην πεξηερφκελν ηεο   θαη ην κελνχ ηεο 

- Να ζπδεηήζεηε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο θαη λα θξαηήζεηε βαζηθέο ζεκεηψζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 
ηζηνζειίδαο. 

- Να παξνπζηάζεηε ζε γεληθέο γξακκέο ην πεξηερφκελν  ηεο ηζηνζειίδαο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κέζα ζε ιίγα ιεπηά.    

 

Φχιιν εξγαζέαο 3. 

- Να δηαβάζεηε ην  παξαθάησ πιεξνθνξηαθφ θπιιάδην γηα ηα Online Virtual Walls  θαη ην  Padlet https://padlet.com 
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- Να δεκηνπξγήζεηε κε ηελ νκάδα ζαο αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ padletέλαλ δηαδηθηπαθφ ηνίρν  κε ηε 
ζεκαηηθή ‗wearedifferent, wearethesame‘ 

- Να πξνεηνηκαζηείηε θαηάιιεια ψζηε λα  παξνπζηάζεηε ην project ηεο νκάδαο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κέζα ζε 10 
ιεπηά 

- Γηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο 1 εβδνκάδα. 

Online Virtual Wall   (Φεθηαθφο Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ ) 

Padlet 

Ο ςεθηαθφο δηαδηθηπαθφο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ είλαη έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

αλαξηνχλ θαη λα δεκνζηεχνπλ πνιπκεζηθφ πιηθφ.  Ζ πξφζβαζε ζε απηφ ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε 
θπινκεηξεηή (browser) ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή αιιά θαη απφ νπνηαδήπνηε θηλεηή ζπζθεπή, φπσο ην LapTop, ην 
Tablet θαη ην έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν (SmartPhone). Πξφθεηηαη γηα έλα ςεθηαθφ «εξγαιείν», ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ 
λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα ηεο επηινγήο ηνπο. Μνηάδεη κε έλα θνκκάηη ραξηί, κε έλαλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
αιιά βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν. 

ΓηαδηθηπαθΪ εξγαιεέα δεκηνπξγέαο ςεθηαθνχ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ  

ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιιά δσξεάλ εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, θάπνηα απφ ηα νπνία 
είλαη ηα αθφινπζα: 

GroupZap (http://groupzap.com/) 

lino (http://en.linoit.com/) ,Padlet (https://el.padlet.com/) 

NoteApp (https://noteapp.com/),  

Αο γλσξέζνπκε ην  Padlet (https://el.padlet.com/) 

Σν Padlet  είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 
απφ ην δηαδίθηπν θαη λα ηηο αλαξηνχλ πάλσ ζηνλ ςεθηαθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ κε ηε κέζνδν «ζχξε θαη ηνπνζέηεζε» (drag 
and drop). Βίληεν, θείκελα, ππεξζχλδεζκνη, εηθφλεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη λα 
νξγαλσζνχλ, φπσο αθξηβψο ζα νξγαλσλφηαλ θαη έλαο θαλνληθφο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ γεκάηνο αλαθνηλψζεηο. Οη 

καζεηέο/ρξήζηεο κπνξνχλ αθφκε λα  «αλαξηήζνπλ» αξρεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη, φπσο ζεκεηψζεηο καζεκάησλ ή 
εξγαζίεο. Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ θνηλή ρξήζε ελφο πίλαθα απφ πεξηζζφηεξα άηνκα, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα 
νκαδνζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο ή projects. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη καζεηέο/ρξήζηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλαλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ, κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ κέζσ ησλ δεκνθηιψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Facebook, Twitter, 
θ.α.), λα ην εμάγνπλ σο αξρείν, λα ην ελζσκαηψζνπλ ζε ηζηνιφγηα ή blog θαη - γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο ηερλνινγηθά - λα ην 
κεηαηξέςνπλ ζε έλαλ QR θσδηθφ (Quick Response Code). Φπζηθά, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη θαλείο ην απφξξεην ηνπ 
ηνίρνπ ηνπ θαη λα επηιέμεη πξνζσπηθή ή πεξηνξηζκέλε πξνβνιή. 

Πην αλαιπηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Padlet είλαη ηα αθφινπζα: 

• είλαη πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε θαη έρεη κηα θηιηθή δηεπαθή (interface) πξνο ην ρξήζηε 

• είλαη web-based θαη δελ απαηηεί θακία εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ 

• επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα πξνζζέζεη εχθνια ζεκεηψζεηο, θείκελα, εηθφλεο, βίληεν, θαη  ζρέδηα ηνπ ζηνλ ηνίρν ηνπ 

• παξέρεη κηα επξεία πνηθηιία δηαηάμεσλ γηα λα δηαιέμεη ν θάζε ρξήζηεο 

• ιεηηνπξγεί ζε πνιιέο ζπζθεπέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

• θάζε Padlet ηνίρνο πνπ δεκηνπξγείηαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ηζηνιφγην ή/θαη ζε ηζηνζειίδα 

• εληζρχεη ηε ζπιινγηθή εξγαζία, θαζψο πνιιά άηνκα κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ ζηνλ ίδην ηνίρν ηαπηφρξνλα. 

• θάζε ηνίρνο Padlet κπνξεί λα εμαρζεί ζε κηα πνηθηιία κνξθψλ, φπσο: PDF, εηθφλα, CSV, Excel. 

• είλαη εληειψο δσξεάλ 

Δθπαηδεπηηθά Αμηνπνέεζε ηνπ ςεθηαθνχ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ Padlet 

Σν ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ εξγαιείν έρεη πνιινχο ηξφπνπο ρξήζεο ζηελ ηάμε. Δλδεηθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

• σο έλα απνζεηήξην αλαηξνθνδφηεζεο, φπνπ νη καζεηέο δεκνζηεχνπλ ζρφιηα ή/θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ηη 
καζαίλνπλ θαη πνχ ρξεηάδνληαη βνήζεηα 
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• σο εξγαιείν brainstorming. Έλαο ηνίρνο Padlet γηα φιε ηελ ηάμε κπνξεί λα απνηειέζεη ρψξν ζπιινγήο θαη 
δηακνηξαζκνχ ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

• σο portfolio ησλ καζεηψλ, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαιχηεξε δνπιεηά ηνπο 

• σο δσληαλφ WebQuest (ηζηνεμεξεχλεζε), φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ δηαξθψο λέεο ζπλδέζεηο 

• σο ρψξνο αλάξηεζεο βαζηθψλ θαλφλσλ (π.ρ. Γξακκαηηθήο ή πληαθηηθνχ), γηα λα αλαηξέρνπλ αλά πάζα ζηηγκή 

• σο ζεκείν ζπιινγήο φισλ ησλ video ηνπ YouTube πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα θεθάιαην/ελφηεηα ελφο καζήκαηνο 

• σο ρψξνο δεκνζίεπζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο επφκελεο κέξαο θαη ππελζχκηζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ καζεηψλ  

• σο ζειίδα θξηηηθήο βηβιίσλ, φπνπ νη καζεηέο δεκνζηεχνπλ ηηο θξηηηθέο γηα ηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ 

• σο έλαο αλνηρηφο ρψξνο ζπδήηεζεο, φπνπ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε  δηαδξαζηηθή αληαιιαγή ηδεψλ 

• σο ρψξνο δηαδξαζηηθήο αθήγεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο μεθηλά ηε δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο 

λα πιεθηξνινγήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα πξνζζέζνπλ πιηθφ θαη λα ζπλερίζνπλ πνιπηξνπηθά ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, 
δίλνληαο νη ίδηνη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ζηελ εμέιημή ηεο. 

πψο δεκηνπξγνχκε ινγαξηαζκφ ζην  Padlet  θαη πψο δεκηνπξγνχκε Ϋλαλ ςεθηαθφ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ  

• Αο δνχκε θη έλα παξάδεηγκα   http://padlet.com/helkrik/ng8blx6cx9lh 

 [ Πεγά:  Με θαληαζέα θαη ιφγ ,Δθπαηδεπηηθά θνηλφηεηα] 

Φχιιν εξγαζέαο   γηα ηελ  1ε κ-δξαζηεξηφηεηα   

Να ζπκπιεξψζεηε δηαδηθηπαθά ην εξσηεκαηνιφγην. Σα απνηειέζκαηά ηνπ ζα ζπδεηεζνχλ  ζηελ ηάμε. 
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Βησκαηηθά πξνζΫγγηζε ηεο ελφηεηαο «Δθεβεέα» ζηε Νενειιεληθά Γιψζζα 

ηεο Α΄ Λπθεένπ 

Experiential approach to the unit ― Adolescence‖ of the school subject of 

Modern Greek Language in the first class of Secondary School 

Παξαζθεπά ΣηκπιαιΫμε, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ02, 4ν Λχθεην Γξάκαο, timplalexipar@gmail.com 

Paraskevi Timplalexi, Secondary SchoolteacherPE 02, 4th Secondary School in Drama, 

timplalexipar@gmail.com 

Abstract: 

In the following micro-teaching suggestion, an experiential approach to the subject of   Modern Greek Language, as tought in the first class 

of secondary school,. In particular, various semiotic resources, theatrical and visual arts, oral and written tasks, individual and group 

activities are combined in order to motivate adolescent students and through their sentimental reaction gradually to lead them  to the 

expression and redefinition of their personal and social identity (continual reformation). This teaching model consists of the introduction – in 

which its aims and grounds are analyzed, as well as the goals and the learning theories that rule the project. Furthermore, class organization 

methods and a teaching plan are included in detail. Finally, the conclusions are submitted along with the suggestions for students‘ evaluation 

through written activities. The references and the resources used are affixed in the end. 

Keywords:adolescence, sentiment, self-knowledge, identity 

Πεξέιεςε: 

ηελ παξνχζα κηθξνδηδαζθαιία πξνηείλεηαη ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ελφηεηαο «Δθεβεία» ζηε Νενειιεληθή Γιψζζα ηεο Α΄ Λπθείνπ. 

Δηδηθφηεξα, αμηνπνηνχληαη πνηθίινη ζεκεησηηθνί πφξνη, ζεαηξηθέο θαη εηθαζηηθέο ηερληθέο, πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο, αηνκηθέο 

θαη νκαδηθέο δεκηνπξγίεο γηα λα θηλεηνπνηεζνχλ νη έθεβνη-καζεηέο, κε ζθνπφ λα νδεγεζνχλ κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ζηνλ 

αλαζηνραζκφ θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (δηαξθήο κεηαζρεκαηηζκφο). Ζ πξφηαζε δηδαζθαιίαο 

απαξηίδεηαη απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ, φπνπ θαηαηίζεληαη ν βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο, νη ζηφρνη ηνπο 

νπνίνπο ππεξεηεί θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν εδξάδεηαη. πγρξφλσο παξαηίζεηαη ρσξνηαμηθή πεξηγξαθή θαη αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο εμέιημήο ηεο. Ζ κηθξνδηδαζθαιία θιείλεη κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

κε γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο. ην ηέινο, αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: εθεβεία, βίσκα, ζπλαίζζεκα, απηνγλσζία 

Α. Σαπηφηεηα Βησκαηηθνχ εξγαζηεξένπ  

Σα ζχγρξνλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, φζνλ αθνξά ην κάζεκα ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ Α  ́ ηάμε ηνπ Γεληθνχ 
Λπθείνπ, πξνβιέπνπλ φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ επειημία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ, 
δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα θαη νπσζδήπνηε επηθνηλσληαθέο θαη θξηηηθέο αξεηέο. θνπφο, δει. ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε 
γισζζηθήο επάξθεηαο θαη δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ηέηνησλ, πνπ λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θηλνχληαη κε 
άλεζε ζην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, αιιά παξάιιεια λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ ζήκεξα είλαη ππφ 

ζπλερή δηακφξθσζε θαη αιιαγή. (ΦΔΚ 1562 ηεχρνο 2, 27/6/2011 ζει. 21052-3) ην πλεχκα απηφ θηλείηαη ε παξνχζα 
δηδαθηηθή πξφηαζε. Δηδηθφηεξα, κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ππφ παξνπζίαζε ελφηεηαο επηδηψθεηαη φρη κφλν λα απνθηεζνχλ 
απφ ηνπο καζεηέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά θαη λα θαιιηεξγεζνχλ 
αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζέζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ πιαίζην. 

Β. Παξνπζέαζε 

Β1 θνπφο, ζηφρνη 

Οη καζεηέο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο: α) ζα δηεξεπλήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβείαο, 
θαη β) ζα επηθεληξψζνπλ ηε πξνζνρή ηνπο ζην δηάινγν, φπσο απηφο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Δηδηθφηεξα: 

file:///C:\Users\User\Desktop\timplalexipar@gmail.com
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Γλσζηηθνί ζηφρνη 

• Θα ζπγθεληξψζνπλ πιηθφ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη ζα ην επεμεξγαζηνχλ θαηάιιεια. 

• Θα πξνζπειάζνπλ ηε γλψζε κέζσ ηεο αλαθάιπςεο-δηεξεχλεζεο. 

• Θα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο-επηθνηλσλίαο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ.  

• Θα κειεηήζνπλ ηε γισζζηθή πνηθηιία ησλ θεηκέλσλ θαη ζα ηελ εξκελεχζνπλ. 

• Θα ζπγθξίλνπλ δχν θαη πεξηζζφηεξα θείκελα πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζην ρεηξηζκφ ζεκάησλ. 

• Θα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο. 

• Θα αζθεζνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. 

• Θα αληηιεθζνχλ ηα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ηεο νκηιίαο π.ρ. ρεηξνλνκίεο, βιέκκα, έθθξαζε πξνζψπνπ, ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, 
θηλήζεηο θ.ι.π.,  ηα παξαγισζζηθά ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν: επηηφλεζε, παχζεηο, αλεβνθαηέβαζκα θσλήο θ.ι.π. 

πλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη 

• Θα αληρλεχζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζην ζψκα ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο ε έληνλε ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε 
ηεο εθεβείαο. 

• Θα πξνζπαζήζνπλ λα εξκελεχζνπλ ηα πνιχπινθα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο θαηαθιχδνπλ. 

• Θα ζπδεηήζνπλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην ζρνιείν 

• Θα αληρλεχζνπλ ηηο θνηλέο αγσλίεο ηνπο γηα ην κέιινλ. 

• Θα εξεπλήζνπλ ηα πξφηππα πνπ «πξνζθέξνληαη» απφ ηνπο ελήιηθεο, ηα ΜΜΔ θ.ι.π. θαη ζα αζθήζνπλ θξηηηθή ζε απηά.   

• Θα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα ηνπ «ράζκαηνο ησλ γελεψλ» γεληθά, θαη εηδηθφηεξα ζα ζπδεηήζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο 
ηνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. 

• Θα βηψζνπλ ηε ζχγθξνπζε ελφο εθήβνπ θαη ηνπ γνλέα ηνπ, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε πνιππξηζκαηηθήο νπηηθήο  ζηελ νπνία 
ζα ηνπο σζήζνπλ  νη δξαζηεξηφηεηεο απηνζρεδηαζκνχ. 

• Θα νδεγεζνχλ  ζε εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο αμηνπνηψληαο ην γλσζηηθφ θαη εκπεηξηθφ ηνπο απφζεκα. 

Κνηλσληθνί ζηφρνη 

• Θα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν δηάινγνο είλαη κέζν επηθνηλσλίαο θαη φξγαλν παηδείαο. 

• Θα εμεηάζνπλ ηα γλσξίζκαηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ γφληκνπ δηαιφγνπ π.ρ. «θνηλή» γιψζζα αλάκεζα ζηνπο 
δηαιεγνκέλνπο θαη θαιφπηζηε δηάζεζε, ζάξξνο ηεο γλψκεο, παξξεζία, εηιηθξίλεηα, ζεβαζκφο, δηαιιαθηηθφηεηα, επζηξνθία, 
ρηνχκνξ, ηεθκεξίσζε ησλ απφςεσλ-επηρεηξεκάησλ, νξγάλσζε-νηθνλνκία ρξφλνπ, ηήξεζε ηεο ζεηξάο ηνπ ιφγνπ θ.ι.π. 

• Θα θαηαλνήζνπλ φηη ε επηθνηλσλία είλαη πξσηαξρηθά βηνινγηθή ιεηηνπξγία θαη έπεηηα θνηλσληθή ιεηηνπξγία πςίζηεο 
ζεκαζίαο, ηδηαίηεξα ζηελ εμειηγκέλε θάζε φπνπ ε γιψζζα απνηειεί απηνλφεην θαζεκεξηλφ ζηνηρείν επηθνηλσλίαο. 

• Θα αλαπηχμνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο θαζψο ζα αζθεζνχλ ζε ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ζπλεξγαδφκελνη νκαιά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απηνζρεδηαζηηθήο ζθελήο. 

• Θα νδεγεζνχλ ζε αλαζηνραζκφ θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (δηαξθήο 
κεηαζρεκαηηζκφο). 

Μεηαγλσζηηθνί ζηφρνη 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο νη καζεηέο: 

• Θα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ην εαπηφ ηνπο, ηα ηαιέληα, ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. 

• Θα θαηαλνήζνπλ  ηελ ζεκαζία ηεο απνδνρήο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ εηεξφηεηα. 

• Θα εμνηθεησζνχλ κε  ηελ  ηδέα ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ  θαη  ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή  
έξεπλα.  

• Θα αλαπηχμνπλ πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο εξγαζίαο ησλ 
ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

• Θα βηψζνπλ κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (ζπκκαζεηψλ, γνληψλ) εληζρχνληαο ηελ 
επλζπλαίζζεζή ηνπο. 
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• Θα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο λνεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζα νδεγεζνχλ ζηε ζεηηθή νπηηθή ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθεβείαο, 
ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζηελ απηνξξχζκηζε. 

Β2 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε ελψλεη κε νξγαληθφ ηξφπν μερσξηζηά θεθάιαηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο γηα 
ην Γεληθφ Λχθεην (αλαζεσξεκέλε έθδνζε Α  ́ ηεχρνο)  ησλ Υ. Λ. Σζνιάθε, Κ. Αδαιφγινπ, Ά. Απδή, Δ. Λφππα, Γ. Σάλε 
(ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ) ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο απφ ηελ ελφηεηα: «Ο ΛΟΓΟ θεθάιαην ΗΗ. 
ΓΗΑΛΟΓΟ» ζηα «Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθεβεία, κε ηελ αγάπε θαη κε ηνλ έξσηα».  

Παξάιιεια, κεηαηνπίδεη -ρσξίο λα έρεη πξφζεζε λα εμαιείςεη- ηελ δηαιεθηηθή ζρέζε δαζθάινπ-καζεηψλ ζε δηαιεθηηθή 
ζρέζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο (θαηά νκάδεο ή ζηελ νινκέιεηα, collaborative learning). (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 2010: 
28, 40θ.ε.)  Ο ζρεδηαζκφο (learning by design) ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο πξνζθέξεη αθελφο επαξθή επνπηεία ηνπ ζρνιηθνχ 
εγρεηξηδίνπ θαζψο αμηνπνηνχληαη ηα αλζνινγνχκελα θείκελα, αθεηέξνπ -θαη απηφ ζπληζηά βαζηθφ ζηφρν ηεο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο- νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο ζην θαζεκεξηλφ ηνπο θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη 
ζηελ ηέρλε (ζέαηξν, βίληεν, δσγξαθηθή, ινγνηερλία). Οη παξαπάλσ ζηφρνη ππεξεηνχληαη  πεξαηηέξσ κέζσ ηεο εηθφλαο 
θαζψο απηή ζπκππθλψλεη πνιιαπιά λνήκαηα, αλαπαξάγεη ή ακθηζβεηεί θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη αμίεο, πξνσζεί ηελ 
αλίρλεπζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα κπνξνχλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη 
λα δηαρεηξίδνληαη ιεηηνπξγηθά ηνλ θαηαηγηζκφ πνηθίισλ κελπκάησλ.  

Β3 Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Ζ πξφηαζε δηδαζθαιίαο είλαη επεξεαζκέλε απφ:  

α) ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ (constructivism) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο βαζίδεηαη ζηελ 
πξνυπάξρνπζα. Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο ηνπ J. 
Bruner,  

β) ηηο  θνηλσληνπνιηηηζµηθέο  ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε πνπ εηζήγαγε θπξίσο ν L. Vygotsky, ζχκθσλα µε ηηο νπνίεο ε κάζεζε 
ζπληειείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα (γιψζζα, ζηεξεφηππα, αληηιήςεηο) θαη νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη 
απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ µε άιια άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη µέζσ ηεο πινπνίεζεο 
θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (activities),  

γ) ηελ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ H. Gardner, αθνχ κε ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 
(βίληεν, ζέαηξν, γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο), πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο πνηθηιία εξεζηζκάησλ (ιρ. 
γισζζηθψλ, ινγηθψλ, νπηηθψλ, δηαπξνζσπηθψλ, ελδνπξνζσπηθψλ).  

δ) ηηο αξρέο ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνινγίαο, ε νπνία επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζην άηνκν θαη ζηε βησκαηηθή εκπεηξία, 
δίλεη έκθαζε ζε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, φπσο ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε 

απηνπξαγκάησζε θαη πξνθξίλεη σο πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα είλαη ζεκαληηθφ λα ην ππνινγίδνπλ, λα ην 
αγαπνχλ θαη λα αλαπηχζζεη ην δπλακηθφ ηνπ. Δπηδηψθεη ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε κέζα απφ ηε βησκαηηθή θαη 
ζπγθηλεζηαθή εκπεηξία, θαζψο έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο θαη νδεγφ ηεο επηζπκία ησλ αηφκσλ θαη ηεο νκάδαο θαη θαηαηείλεη 
ηφζν ζηελ εζσηεξηθή ζπλεηδεηνπνίεζε (απνδνρή θαη ελδπλάκσζε ησλ πιεπξψλ ηνπ εαπηνχ) φζν θαη ζηε εμσηεξηθή δει. 
ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ (άιινο, νκάδα, ζεζκφο, θνηλσλία) (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 2010:23, 41, 43; Φηιίππνπ 
& Καξαληάλα, 2010:37). 

Β4 Σερληθέο δηδαζθαιίαο - αμηνιφγεζεο 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε εθαξκφδεηαη ζε δχν ηκήκαηα ηεο Α  ́ Λπθείνπ (ζπγθεθξηκέλα ζην 4ν Λχθεην Γξάκαο). θνπφο ηεο 
δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ λα επηηξέπεη ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη λα 
πξνηαζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ απζεληηθφ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξνη θαη λα 

αθνκνηψζνπλ αμηφινγν κέξνο ηεο δηδαθηέαο χιεο.  

Οη ηάμεηο έρνπλ ήδε ρσξηζηεί ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε  αηφκσλ. Οη νκάδεο δεκηνπξγήζεθαλ κε ζεβαζκφ ζηηο 
επηζπκίεο θαη ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Οη ίδηνη νη καζεηέο αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θιίζεηο δηαπξαγκαηεχζεθαλ 
ηνπο ξφινπο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο θάζε νκάδαο θαη επέιεμαλ ην φλνκά ηεο. Οη καζεηέο έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηε δηαθνξν-
πνηεκέλε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο. Πξνεγείηαη, κάιηζηα, ζε θάζε ηκήκα έλαο θαηαηγηζκφο ηδεψλ (brainstorming, 
ηδενζχειια) γηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα ελδηαθέξνληα, νη αλάγθεο, νη επηζπκίεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 
εθεβεία, ηε θηιία, ηηο ζρέζεηο θαζψο επίζεο θαη απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ. (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 
2010:23, 70). 

Δπεηδή ε κηθξνδηδαζθαιία απηή ζρεδηάζηεθε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α  ́Λπθείνπ, κε ηε πξφζεζε λα ιεηηνπξγήζεη θαηά ην 
δπλαηφλ πην βησκαηηθά, δηαδξαζηηθά θαη δξακαηνπνηεκέλα, ζθνπίκσο παξαηηήζεθα απφ εμεδεηεκέλεο βηβιηνγξαθηθέο 
παξαπνκπέο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε αθζνλία ζην δηαδίθηπν. Υξεζηκνπνίεζα ζε κηθξφηεξν βαζκφ καθξνζθειή θείκελα -ην 
ζρνιηθφ εγρεηξίδην παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή πνηθηιία γηα ην ζέκα ηεο εθεβείαο θαη ηνπ δηαιφγνπ- θαη πεξηζζφηεξα βίληεν ηφζν 
γηα ηελ πνηθηιία πφξσλ φζν θαη γηαηί ε εηθφλα απφ ηελ κηα απνηειεί έλα ηζρπξφ κέζν γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ απφ ηελ άιιε δηεπθνιχλεη ηελ πξφζιεςε ηεο πιεξνθνξίαο.  
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Β5 Πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο  

Ζ πνξεία δηδαζθαιίαο είλαη ε αθφινπζε θαη θαηαλέκεηαη ζε επηά ψξεο: 

Πξνεγείηαη ε αλαιπηηθή δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο ΗΗ. Γηάινγνο ζει. 106-117. 

Α΄ ΦΪζε: 2 ψξεο 

Αθφξκεζε: Αλάγλσζε κέζα ζηελ ηάμε θαη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ «Ση είλαη εθεβεία» (ζρνιηθφ βηβιίν ζ. 119 θ.ε.)  

Οη πέληε νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ κηα νπηηθή ηεο εθεβείαο (αμηνπνηνχληαη ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ ηα 
θείκελα θαη νη αζθήζεηο ησλ ζειίδσλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 122-130 αιιά θαη νη δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο): 

Ζ Α΄ ΟκΪδα κειεηά ηηο εμσηεξηθέο ζσκαηηθέο αιιαγέο ζηελ εθεβεία, ε Β΄ΟκΪδα ηηο εζσηεξηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο 
(ζπγθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη ιχπεο, θηιία, έξσηαο, κνλαμηά θ.ι.π.), ε Γ΄ ΟκΪδα ηε ζρέζε ησλ εθήβσλ κε ην 
ζρνιείν, ε Γ΄ ΟκΪδα ηηο αλεζπρίεο ησλ εθήβσλ γηα ην κέιινλ (ζπνπδέο, επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, νηθνλνκηθή θξίζε), 
ε Δ΄ ΟκΪδα ηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ θαη  ηα πξφηππά ηνπο. 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ θαη ζρνιηάδνπλ ηελ παξάζηαζε ηνπ ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ εθήβσλ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο: «Ζ 
Αιθαβήηα ηεο Δθεβείαο» ηεο Μάγηαο Γειεβνξηά.159 Δηδηθφηεξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, κνηξάδνληαη ζηηο νκάδεο 
νιηγφιεπηα απνζπάζκαηα ζε βίληεν.  Έηζη ε Α΄ ΟκΪδα παξαθνινπζεί απφ ηελ «Αιθαβήηα ηεο Δθεβείαο» ηε 
δξακαηνπνίεζε ησλ γξακκάησλ: Γίαηηα (6΄38-9΄03), Ξχξηζκα (5΄10-8΄40), Ύςνο (11΄40-13΄48). Ζ Β΄ΟκΪδα παξαθνινπζεί 
ηε δξακαηνπνίεζε ησλ γξακκάησλ: Βαξεκάξα (0-1΄42), Έξσηαο (0-5΄), Λχπε (5΄-7΄11), Μνλαμηά (0-2΄30). Ζ Γ΄ ΟκΪδα 
παξαθνινπζεί ηε δξακαηνπνίεζε ησλ γξακκάησλ: Καζεγεηέο (0-5΄), Πελζήκεξε (5΄30-8΄50). Ζ Γ΄ ΟκΪδα παξαθνινπζεί 
ηε δξακαηνπνίεζε ησλ γξακκάησλ: Άγρνο (0-1΄16), Όλεηξα (0-5΄20). Σέινο, ε Δ΄ ΟκΪδα παξαθνινπζεί ηε δξακαηνπνίεζε 
ησλ γξακκάησλ: ΄Ζξσεο (0-2΄20), Φέκαηα (0-1΄50) Χξηκφηεηα (1΄50-2΄50). 

Β΄ ΦΪζε: 1 ψξα 

Αλάινγα κε πνηα νπηηθή ηεο εθεβείαο εθπξνζσπεί ε θάζε νκάδα, θαινχληαη νη καζεηέο ηεο κε ην ζψκα ηνπο λα 
αλαπαξαζηήζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Με παληνκίκα, κε θηλήζεηο ή κε «παγσκέλε» εηθφλα, tableaux 
vivant (δσληαλφο πίλαθαο: ηα άηνκα αθίλεηα κπαίλνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπγθηλεζηαθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε, ηελ 
νπνία θαη απεηθνλίδνπλ), κε κηθξνχο απηνζρεδηαζκνχο, κε εθθξάζεηο πξνζψπνπ απνδίδνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο, κηα 
ζεκαληηθή ζηηγκή, κηα δηάζεζε ή έλαλ ζπκβνιηζκφ.  

Ζ νιηθή εκπινθή ηνπ ζψκαηνο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία: ην ζψκα δσληαλεχεη, ζπλ-θηλείηαη θαη κηιάεη πξηλ θαη πην άκεζα απφ 
ην ιφγν πνπ ελέρεη λνεηηθή δηεξγαζία. Ζ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο είλαη δπλακηθή, εκπεξηέρεη ελέξγεηα, δέρεηαη κελχκαηα, 
ζπκάηαη, θαη εθθξάδεηαη. (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 2010:23, 78). Οδεγεί ηνπο καζεηέο λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο, ζπγθξνπζηαθέο ή ήπηεο, αζηείεο ή κεινδξακαηηθέο. 

Γ΄ ΦΪζε: 1 ψξα 

Αθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθήβνπ αθελφο 
θαη αθεηέξνπ ελίζρπζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο. Ζ θαζνδεγνχκελε θαληαζία είλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 
ζε νκάδεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 2010:23, 60-61). 
πγθεθξηκέλα: 

Κάζε καζεηήο δσγξαθίδεη κηα καξγαξίηα κε πέληε πέηαια. Γξάθεη:  

ζην 1ν  πέηαιν «θάηη πνπ ηνπ αξέζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ».  

ζην 2ν «θάηη ζην νπνίν είλαη πνιχ θαιφο». 

ζην 3ν «θάηη πνπ επηζπκεί». (φλεηξα, θηινδνμίεο, πξνζσπηθνί ζηφρνη) 

ζην 4ν «πνηνπο αγαπά θαη γηαηί, πνηνη πηζηεχεη φηη ηνλ αγαπνχλ θαη γηαηί». 

ζην 5ν «αλ ήζειε λ‘ αιιάμεη θάηη ζ‘ απηφλ απηήλ, ηη ζα ήηαλ απηφ». 

Κάζε καζεηήο απαληά ζηελ εξψηεζε: «Αλ έγξαθεο έλα κήλπκα (δχν ζεηξέο) ζε θάπνηνλ απφ άιιε ρψξα, πψο ζα 
παξνπζίαδεο ηνλ εαπηφ ζνπ;» Αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ην παξαπάλσ «θχιιν εξγαζίαο», νη καζεηέο θάζνληαη θπθιηθά. Αξρηθά, 
ν θαζέλαο «ζπζηήλεη» ην δηπιαλφ ηνπ, πξνζζέηνληαο δίπια ζην φλνκά ηνπ θαη κηα - δχν πξνηάζεηο πνπ ζεσξεί φηη είλαη 
ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ. ην επφκελν γχξν θαζέλαο δίλεη ηελ πξνζσπηθή «ζχζηαζε» 

ηνπ εαπηνχ ηνπ, ην κήλπκα, θαη παξνπζηάδεη κε ζπληνκία ηε «καξγαξίηα» ηνπ. 

Ζ άζθεζε γίλεηαη παξφιν πνπ ζπρλά ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο γλσξίδνληαη θαιά. (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 2010:23, 69-
70). Ζ δξαζηεξηφηεηα δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν έθεβνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ - νη έθεβνη ζπρλά πηζηεχνπλ φηη 
κεηνλεθηνχλ- θαη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη άιινη γη‘ απηφλ. Πξηλ αξρίζεη ε δξαζηεξηφηεηα επηζεκαίλεηαη πσο φ,ηη εηπσζεί γηα 
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 Τπάξρνπλ απνζπάζκαηα απφ πνηθίιεο καζεηηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ βηβιίνπ αλαξηεκέλεο ζην YouTube. Οη αλαθνξέο ζηελ 

παξνχζα εξγαζία γίλνληαη ζηελ πξψηε ζεαηξηθή κεηαθνξά ηνπ έξγνπ απφ ηελ ίδηα ηε ζπγγξαθέα (Ζ παξέα ησλ εθήβσλ ηνπ ζεαηξηθνχ 

εξγαζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο παξνπζηάδεη ηελ "Ζ Αιθαβήηα ηεο Δθεβείαο" ηεο Μάγηαο Γειεβνξηά. Μηα παξάζηαζε γηα ηα δχζθνια 

ρξφληα ηεο εθεβείαο. Κείκελα - δηδαζθαιία - Μνπζηθή επηκέιεηα: Μάγηα Γειεβνξηά). 
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ηνλ/ηελ ζπκκαζεηή/ηξηα ζα πξέπεη λα έρεη ζεηηθφ πξφζεκν, ρσξίο λα ηνλ/ηελ εθζέηεη –νη έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά σο 
θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη αιιειναπνδνρήο ην πείξαγκα είηε κε ηα ιφγηα είηε κε ην ζψκα. Ζ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα 

πιαίζηα ηεο νκάδαο απνθηά δηαθνξεηηθή δηάζηαζε: ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηελ πξνεηνηκάδνπλ, πεγάδνπλ απφ απηφ πνπ 
ζπκβαίλεη ζηελ νκάδα. Ζ αηνκηθή δνπιεηά γίλεηαη ελψπηνλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο. Τπάξρεη ζπγθηλεζηαθή 
επηθνηλσλία, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο πνιιαπιαζηαζηήο γηα ην ίδην ηνλ καζεηή θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο. Οη έθεβνη 
κνηξάδνληαη κέζσ ηεο ζπγθίλεζεο κεηαβηβαζηηθφ πιηθφ, ελδπλακψλνληαη, ζπζθίγγνληαη δεζκνί θνηλήο ηαπηφηεηαο, 
νκαδηθφηεηαο, θηιίαο. (Φηιίππνπ & Καξαληάλα, 2010: 71) 

Ο ξφινο ηνπ θάζε καζεηή κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε είλαη δηαθνξεηηθφο (δσεξφο ή ζπλεζηαικέλνο, εθδεισηηθφο ή 
ιηγνκίιεηνο, πεξηπνηεκέλνο ή αηεκέιεηνο, θαιφο ή αδχλαηνο καζεηήο), σζηφζν φινη ζπκβάινπλ ζην νκαδηθφ θιίκα. Ζ ψξα 
θιείλεη κε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηφρν έρεη λα ηνλίζεη ην αίζζεκα ηνπ «ζπλαλήθεηλ» ζηελ ηάμε. Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα 

ζεληφλη, ην νπνίν αλνίγεηαη ην πάησκα θαη ζα πξέπεη φινη λα παηήζνπλ πάλσ, λα ζηαζνχλ φξζηνη. ην ζεληφλη απηφ απνηειεί 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηα εηθνληθή ζρεδία πνπ πιέεη ζε αλνηθηή ζάιαζζα γεκάηε «πεηλαζκέλνπο θαξραξίεο». 
Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαθέξνπλ λα αλαπνδνγπξίζνπλ ην ζεληφλη ρσξίο νχηε έλαο λα πέζεη ζηε ζάιαζζα… 

Γ΄ ΦΪζε: 1 ψξα 

Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ην πνίεκα ηνπ Υαιίι Γθηκπξάλ (βι. ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζει.124), ην νπνίν ζρνιηάδεη ηελ θηεηηθφηεηα, 
ηελ ππεξπξνζηαζία θαη ηελ πξνζπάζεηα πνιιψλ γνλέσλ λα ειέγμνπλ θαη λα «πεξηνξίζνπλ» ηα παηδηά ηνπο. Παξαθνινπζνχλ 
ηα νιηγφιεπηα βίληεν «Σα θιεηδηά», «Ο Ξέλνο», «Αιιεξγία» ηεο ρνιήο Γνλέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Κχπξνπ, ζηα 
νπνία ζρνιηάδεηαη ε ζηάζε ησλ ζχγρξνλσλ πνιπάζρνισλ γνληψλ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ζέκα πνηα απφ ηηο δχν ζηάζεηο 

ηνπο είλαη πην νηθεία, πνηα ηζρχεη ζηελ δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, πνηα εγθξίλνπλ, πνηα απνξξίπηνπλ, ηη επηζπκνχλ νη ίδηνη. 
Καινχληαη λα νξγαλψζνπλ παηρλίδηα ξφισλ (role playing), ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ 
ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα γη‘ απηνχο: Δπηιέγνληαη δχν ζπκκαζεηέο πνπ ζα εθπξνζσπήζνπλ ηελ 
νκάδα, έλαο σο γνληφο θαη ν άιινο σο έθεβνο γηνο ή έθεβε θφξε, γηα λα «ινγνκαρήζνπλ» κε ζέκα:  

Α΄   Ο Μ Α Γ Α: «Γηαηί γπξίδεηο αξγά θάζε βξάδπ;» 

Β΄   Ο Μ Α Γ Α: «Γε κ' αξέζνπλ νη θίινη ζνπ.» 

Γ΄   Ο Μ Α Γ Α: «Απνθάζηζα λα παξαηήζσ ην ζρνιείν» 

Γ΄   Ο Μ Α Γ Α: «Πξέπεη λα βειηηψζεηο ηελ επίδνζή ζνπ ζην ζρνιείν. Γελ έρνπκε κφλν δηθαηψκαηα αιιά θαη ππνρξεψζεηο» 

Δ΄   Ο Μ Α Γ Α:«Θέισ ρξήκαηα, γηα λα αγνξάζσ κνηνζηθιέηα». 

Σα παηρλίδηα ξφισλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ελεξγνπνηνχλ ηηο ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο, βνεζνχλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 
ζηεξεφηππσλ θνηλσληθψλ ξφισλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη έθεβνη. ην επίπεδν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ιεηηνπξγνχλ 
παηδαγσγηθά αλαπηχζζνληαο ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ θαιχηεξε αληίιεςε ησλ άιισλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 
νη έθεβνη καδί ηνπο. Ζ δξακαηνπνίεζε σο παηδαγσγηθή πξάμε απειεπζεξψλεη ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ ησλ καζεηψλ, 
δηεπθνιχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, δίλεη επθαηξίεο κέζα απφ ην βίσκα γηα πεηξακαηηζκφ θαη θαηάθηεζε λέαο γλψζεο κε 
επράξηζην ηξφπν. Απνζθνπεί ζην βίσκα θαη φρη ζηε παξάζηαζε. Δπηηξέπεη, κέζα απφ ηελ ηαχηηζε κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 
ξφιν λα αλαβησζνχλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο κε έλαλ ζπκβνιηθφ ηξφπν λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ 

δηαθνξεηηθά (βίσκα ζεηηθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ εκπεηξηψλ) (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 2010:23, 46-47; Φηιίππνπ & 
Καξαληάλα, 2010: 80-81). 

Δ΄ ΦΪζε: 2 ψξεο 

Κάζε καζεηήο απαληά ζε έλα θχιιν ραξηηνχ κε ηε κνξθή δχν ζηειψλ ηελ εμήο εξψηεζε: «Ση δίλσ/πξνζθέξσ ζηνλ/ζηελ κνπ 
ζχληξνθν, ηη δεηάσ/παίξλσ απφ απηφλ/ελ». Ζ απάληεζε ζα πξέπεη λα δνζεί φζν πην απζφξκεηα θαη εηιηθξηλά γίλεηαη θαη ζε 
θάζε ζηήιε ζα πξέπεη ην αλψηεξν λα ζεκεησζνχλ δέθα ζεηξέο.  

Καηφπηλ νη νκάδεο αλαπξνζαξκφδνληαη θαη απνηεινχληαη πηα απφ καζεηέο ηνπ ίδηνπ θχινπ. Κάζε νκάδα αγνξηψλ ζα πξέπεη 
ζε κεγάια ραξηφληα κε καξθαδφξνπο λα ζπλζέζεη απφ θνηλνχ ηελ εηθφλα, ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδαληθήο 
θνπέιαο θαη αληίζηνηρα νη νκάδεο ησλ θνξηηζηψλ ηνπ ηδαληθνχ αγνξηνχ. Αξηζηεξά θαη δεμηά απφ ηνλ/ηελ ηδαληθφ/ή ζχληξνθν, 

ε νκάδα ζπγθεληξψλεη φια «ηα δίλσ θαη δεηάσ» ησλ κειψλ ηεο. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ην δηθφ 
ηεο παλψ. ηελ παξνπζίαζε παίξλνπλ φινη κέξνο, θξαηψληαο, κηιψληαο, δηεπθξηλίδνληαο, ζρνιηάδνληαο, φζα απεηθφληζαλ. 
Οη δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ αλαξηψληαη ζηελ αίζνπζα θαη ζπληζηνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο νπηηθή γηα ηηο θηιηθέο θαη 
εξσηηθέο ζρέζεηο ζηελ εθεβεία. 

ηηο ηερληθέο έθθξαζεο, απηνκαηηζκνχ, θαζψο θαη ζηε δξακαηνπνίεζε ή ζηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηαο ζηφρνο δελ είλαη 
ηφζν ην εηθαζηηθφ απνηέιεζκα φζν ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ε έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ. Σν 
θαιιηηερληθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ «ελδηάκεζνο ρψξνο», ζηνλ νπνίν γεθπξψλεηαη ε εζσηεξηθή κε ηελ εμσηεξηθή 
πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζχκβαζε ηεο ηέρλεο «μεθιεηδψλεη» ζθημίκαηα ζπλαηζζεκαηηθά ή λνεηηθά, βνεζάεη ηελ άξζε ηεο 

απηνινγνθξηζίαο θαη απειεπζεξψλεη. Σν πιηθφ πνπ παξάγεηαη απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη πινχζην ζε πξνζσπηθέο 
αλαθνξέο θαη αληηθαηνπηξίδεη πιεπξέο ηνπ αηφκνπ πνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ην νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο πξνζσπηθέο 
αλαθαιχςεηο (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 2010:23, 59). 

ην ηέινο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πξνβιέπεηαη 
νιηγφιεπηε ζπδήηεζε – απνινγηζκφο κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ηνλ ηξφπν πξαγκάηεπζήο ηνπ π.ρ. πψο 
δνπιέςαηε ζηηο νκάδεο, ηη  ζαο άξεζε, ηη ζα αιιάδαηε, ηη δήζαηε, ηη πήξαηε, ηη δελ πξνιάβεηε ή δελ κπνξέζαηε λα πάξεηε 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1823,5878/
http://www.scholigoneon.org.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=103
http://www.scholigoneon.org.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=103
http://www.scholigoneon.org.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=103
http://www.scholigoneon.org.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=103
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θ.ι.π. Καιείηαη θάζε καζεηήο λα πάξεη ζέζε. Σα πνξίζκαηα απηήο ζπδήηεζεο είλαη αλαηξνθνδνηηθά γηα ηε δηδάζθνπζα. 
(Φηιίππνπ & Καξαληάλα, 2010:75) 

Β6 Μέζα θαη πιηθά δηδαζθαιίαο 

Ζ εθαξκνγή ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο γίλεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε ρξήζε θάπνηεο θνξέο θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη 
αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζχληνκσλ βίληεν. Δπηπιένλ, ζηηο αζθήζεηο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ραξηηά, κνιχβηα, καξθαδφξνη, ραξηφληα, έλα κεγάιν ζεληφλη, θνιιεηηθή ηαηλία. Σα ζξαλία απνζχξνληαη 
ζηελ άθξε ηεο αίζνπζαο θαη νη θαξέθιεο, φηαλ απηέο ρξεηάδνληαη, παξαηάζζνληαη θπθιηθά ψζηε λα ππάξρεη νπηηθή θαη 
ιεθηηθή επαθή κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ –άιισζηε ν θχθινο ζπκβνιίδεη ηελ ηζφηεηα, γηαηί φινη έρνπλ ηελ ίδηα απφζηαζε 
απφ ην θέληξν- θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ έδξα ηνπ θαζεγεηή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 
απαηηνχλ, ζε δηαθνξεηηθέο γσληέο ηεο αίζνπζαο ζρεκαηίδνληαη απφ ηα ελσκέλα ζξαλία «πάγθνη εξγαζίαο». (Φηιίππνπ & 
Καξαληάλα, 2010: 84-85)  

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη αλαθέξσ θαη λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο «ΓΡΑΖ» (Κέληξν Πξφιεςεο 
Δμαξηήζεσλ & Πξναγσγήο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο), ηελ θ. Δ. Αγαζαγγειίδνπ θαη ηνλ θ. Κ. Βιάρν θαη δξ. Δ. Σάδνγινπ, νη  
νπνίνη ήξζαλ χζηεξα απφ πξφζθιεζή κνπ ζηελ ηάμε θαη νπζηαζηηθά επηκειήζεθαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Β ,́ Γ  ́θαη Δ΄ 
Φάζεο. 

Γ. Έξεπλα - Απνηέκεζε – Αλαηξνθνδφηεζε  

Οη καζεηέο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο δηεξεπλνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβείαο 
αζθνχκελνη ζην δηάινγν θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο, 
εξγάδνληαη νκαδηθά θαη καζαίλνπλ αλαπξνζαξµφδνληαο ηηο λνεηηθέο ηνπο δνκέο αλάινγα µε ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ 
µε ην πεξηβάιινλ ηνπο, δει. ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, αιιά θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ γλψζε δε «κεηαβηβάδεηαη» 
ζηνπο καζεηέο, αιιά δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ίδηνπο, νη νπνίνη δξνπλ θαη επηθνηλσλνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη 
πνιηηηζκηθά πιαίζηα. Μειεηνχλ, θαηαγξάθνπλ, ζπλαηζζάλνληαη ηηο εθθάλζεηο ηεο εθεβείαο, φπσο ηε βηψλνπλ νη ίδηνη θαη νη 
ζπλνκήιηθνί ηνπο. πλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Απψηεξνο ζηφρνο, ινηπφλ, είλαη 

κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ λα ελδπλακσζεί ε πξνζσπηθή ηαπηφηεηα θάζε έθεβνπ, θαζψο θαη λα 
πξναρζεί ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο αηνκηθήο επζχλεο απέλαληη ζηελ νκάδα.  

Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο γίλεηαη πην ειθπζηηθή. Οη έθεβνη καζεηέο εξγαδφκελνη κε ηξφπν κε γξακκηθφ, απνδεζκεπκέλνη απφ 
ηνλ απφιπηα θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο απνθιεηζηηθνχ παξφρνπ ηεο γλψζεο, ειεχζεξνη ζε κεγάιν βαζκφ λα 
αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, παξάγνπλ έλα απηφ απνηέιεζκα καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ ηνπο εθθξάδεη: Κηλεηνπνηνχλ ζψκα, 
ζπλαίζζεκα, λνπ. Μέζα απφ ην «παηρλίδη» αλνίγνληαη απηφκαηα, απζφξκεηα θαη εθθξάδνπλ γλήζηα ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ 
ηνπο. Απμάλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο θη επνκέλσο δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ην δέζηκν ηεο νκάδαο. Γίλνπλ ηελ 
επθαηξία ζε φια ηνπο ζπκκαζεηέο λα έρνπλ θάπνην ξφιν. Μπαίλνπλ ζε δξάζε. Παίξλνπλ ηε επζχλε λα ιεηηνπξγνχλ 

απηφλνκα. Απνθηνχλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο. Αλαγλσξίδνπλ, εθθξάδνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Τηνζεηνχλ ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σέινο, νη έθεβνη καζεηέο εθηφο απφ ηελ αθαδεκατθή ηνπο θαηάξηηζε 
αλαπηχζζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε, απαξαίηεηε γηα λα πεηχρνπλ ζηε δσή, λα είλαη επηπρηζκέλνη, λα 
αληεπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο, απαηηήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

Γ. πκπεξΪζκαηα – ΠξνηΪζεηο 

Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε αλάινγεο παξαγσγέο ιφγνπ ή εξγαζίεο ζηηο ζπίηη π.ρ. Να 
ζπληάμνπλ κηα παξάγξαθν κε απαξίζκεζε ιεπηνκεξεηψλ κε ζέκα: «Δθεβεία θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο» ή «Δθεβεία θαη 
ζρνιείν» ή κηα παξάγξαθν κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε κε ζέκα: «Δθεβεία θαη δηαρείξηζε ησλ λέσλ ζπλαηζζεκάησλ» ή κηα 
παξάγξαθν κε αίηηα-απνηειέζκαηα κε ζέκα: «Δθεβεία θαη αγσλία γηα ην κέιινλ» ή ηέινο, κηα παξάγξαθν κε δηαίξεζε κε 
ζέκα: «Ζ εθεβεία θαη πξφηππα». 

Να ζηείινπλ έλα κήλπκα ζηνπο γνλείο ηνπο ή ζε θάπνηνλ ελήιηθν, νπνίνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπο, πνπ λ‘ 
αξρίδεη κε ηε θξάζε: «Αλ ζέιεηο λα κε γλσξίζεηο πξαγκαηηθά: ή «Γηάβαζε απηφ ην γξάκκα ...» (άζθεζε δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο), ή  «Γεο απηφ ην βίληεν, ην ppt..», ή «Άθνπ απηά ηα ιφγηα …» 

ηφρνο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο δελ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ κε ηελ ηππηθή πξαθηηθή, σζηφζν κε 
κπνξψληαο λα παξαθάκςνπκε καζεηέο θαη δηδάζθνπζα ην ζθφπειν ησλ ηειηθψλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ σο κνξθή ήπηαο 
αμηνιφγεζεο φζσλ δηδάρζεθαλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα νηθεία θείκελα ηεο Σξάπεδαο Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο 
Γπζθνιίαο ή φζα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα: Νένη 1. Δθεβεία ηεο ηζηνζειίδαο Πνιχηξνπε Γιψζζα, πνπ 
πξνζθέξεη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, δηεπξχλεη θαη εκπινπηίδεη ηα εγρεηξίδηα 
«Έθθξαζε-Έθζεζε». 
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Δ. ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξΫο – Βνεζάκαηα  

Βηβιέα  

Αξρνληάθε, Ε. & Φηιίππνπ, Γ. (2010). 205 βησκαηηθέο αζθήζεηο γηα εκςχρσζε νκάδσλ ςπρνζεξαπείαο, θνηλσληθήο 

εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο. Αζήλα: Καζηαληψηεο. 

Γειεβνξηά, Μ. (2012). Ζ Αιθαβήηα ηεο Δθεβεία. Μπζηζηφξεκα γηα εθήβνπο θαη φρη κφλν. Αζήλα: Κέδξνο. 

Φηιίππνπ, Γ. & Καξαληάλα, Π. (2010). Ηζηνξίεο γηα λα νλεηξεχεζαη... Παηρλίδηα γηα λα κεγαιψλεηο... Γηα εκςχρσζε 

βησκαηηθψλ νκάδσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, Αζήλα: Καζηαληψηεο 
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Παγθχπξηα ρνιή Γνλέσλ. Τπνπξγείν παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ: Σειενπηηθά Φηικάθηα γηα ηε ρνιή Γνλέσλ. from 

http://www.scholigoneon.org.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=103 
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ΤΝΔΓΡΗΑ:Β15 

17:30 - 18:00 
 

―THE SECRET OF FIRE: E Learning via Gamification‖ 

Γξ. πχξνο ΚηνπιΪλεο, Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο 

Dr. Spyridon Kioulanis, Director of the directorate of secondary education in Drama 

Πεξέιεςε 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε εθηίζεληαη δεδνκέλα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ project ―The Secret o Fire‖ ην πινπνηήζεθε θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 θαη παξνπζηάζηεθε ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζπλεδξίνπ ππφ κνξθή αλαπαξάζηαζεο κε κνπζηθνζεαηξηθή απφδνζε  

ηνπ ―I Wanna Be Like You‖ ηνπ "The Jungle Book" απφ νκάδα καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Γξάκαο θαη ππφ ηνπο ήρνπο ηεο 

κπάληαο θξνπζηψλ Bloco Da Grécia «FASARIOSO».  

Abstract 

This presentation reports data from the implementation of the online project "The Secret of Fire". The project was implemented during the 

2017-2018 school year and presented in the context of this conference in the form of a musical-theaterrical performance of "I Wanna Be Like 

You" by "The Jungle Book" by a group of students of the Music School in Drama and under the sounds of the band called Bloco Da Grécia 

«FASARIOSO». 

Δηζαγσγά 

Σν "The Secret of Fire" ππήξμε έλα δηαδξαζηηθφ δηαδηθηπαθφ project, πνπ θηλήζεθε ζηα φξηα ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηεο 
θαληαζίαο θαη ζην νπνίν βαζηθνί ήξσεο ηνπ ―The Jungle Book‖ κεηακνξθψζεθαλ ζε Virtual Participants ηεο δηαδηθαζίαο, 
πξνθεηκέλνπ λα αιιεινεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην project εθπαηδεπηηθνχο. Ήηαλ έλα "δηαδηθηπαθφ παξακχζη" 
ην νπνίν κεηέθεξε ηε ινγηθή ηνπ Gamification (Kapp, 2010; Pelling, 2011; Kioulanis, 2013; 2016; Jakubowsk, 2014) ζηε 

δηαδηθηπαθή κάζεζε, κε ηε ρξήζε κεραληζκψλ παηρληδηνχ ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν project πινπνηήζεθε 
θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ (2017-2018) αθηεξψκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Γξάκαο κε ηίηιν "Γηδαθηηθέο πξν(ζ)θιήζεηο ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο". Σν εηήζην αθηέξσκα έγηλε 
ζηελ πξννπηηθή ηνπ 2νπ δηεζλνχο πλεδξίνπ βησκαηηθήο κάζεζεο κε ζέκα: "Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα 
ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο" (27-29/04/2018). ηφρνο ηνπ project ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ λα έξζνπλ ζε 
επαθή κε κνληέια θαη ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνπλ ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ζηε δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε, λα 
ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ σο ηειηθφ πξντφλ έλα απνζεηήξην ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε ζηηο 11 

επηεκβξίνπ 2017 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017. Οη ζπκκεηέρνληεο μεθηλνχζαλ απφ ην πξψην επίπεδν 
(Level) θαη έπξεπε πεξλψληαο κέζα απφ πέληε επίπεδα (Levels) λα θηάζνπλ ζην πέκπην επίπεδν (Level). Γηα λα ην πεηχρνπλ 
απηφ ζα έπξεπε αλά επίπεδν λα εθηεινχλ ηηο νδεγίεο θαη λα μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα θαη ηηο δνθηκαζίεο πνπ ζπλαληνχζαλ 
εμαζθαιίδνληαο απφ ην Μφγιε πέληε πηζηψζεηο (credits) (έλα credit αλά επίπεδν). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα πάξνπλ απφ ην 
Μφγιε ηα credits ήηαλ λα εμαζθαιίζνπλ αλά επίπεδν  δχν παξάζεκα (badges): ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο. Ο 
Μπαγθίξα έδηλε ην παξάζεκν ηεο εμεξεχλεζεο ζε φζνπο αλά επίπεδν εθηεινχζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλαληνχζαλ εθεί 
θαη ν Μπαινχ ην παξάζεκν ηεο θνηλσληθφηεηαο ζε φζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο ζπδεηήζεηο θαη αιιεινεπηδξνχζαλ κε ηνπο 
άιινπο. Βεβαίσο θαη θαζψο ζπλέβαηλαλ φια απηά ν θνβεξφο ηίγξεο ηξ Υαλ, κπνξνχζε λα αθαηξέζεη έλα credit, 

θαηεβάδνληαο επίπεδν φπνηνλ δελ ζπκκεηείρε ελεξγά θαη νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία. ζνη νινθιήξσλαλ θαη ην πέκπην 
επίπεδν έπαηξλαλ απφ ην Μφγιε ηε δάδα κε ηελ νπνία έκπαηλαλ ζην κηθξφ θαη γξαθηθφ ρσξηφ ησλ αλζξψπσλ, ζηα βάζε ηεο 
Ηλδηθήο δνχγθιαο, φπνπ θαη έβξηζθαλ ηελ επηζηνιή ηνπ Μφγιε ε νπνία θαη ηνπο απνθάιππηε ην κπζηηθφ ηεο θσηηάο. 

Σν βαζηθφ ζελΪξην  

«Κπλεγεκέλνο απφ ηνλ απεηιεηηθφ θαη εθδηθεηηθφ ηίγξε ηεο Βεγγάιεο, ηνλ ηξ Υαλ, ν Μφγιεο, ράλεηαη ζηα βάζε ηεο 
εμσηηθήο θαη απφκαθξεο δνχγθιαο ηεο Βηξκαλίαο, φηαλ απαγάγεηαη απφ ηνλ Λνχε, ην βαζηιηά κηαο απνηθίαο άγξησλ θαη 
πνλεξψλ κατκνχδσλ. Ο ζηφρνο ηνπ Λνχε είλαη λα απνζπάζεη απφ ην Μφγιε ην κπζηηθφ ηεο θσηηάο πνπ ζα θάλεη ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην βαζίιεηφ ηνπ ζπλαξπαζηηθή, ελδηαθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή. Ξέξεη πνιχ θαιά φηη ν 
Μφγιεο γλσξίδεη ην κπζηηθφ ηεο θσηηάο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα επηζηξαηεχζεη θάζε κέζν γηα λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ. ηελ 

αξρή ρξεζηκνπνηεί γιπθφινγα, αιιά αλ ν Μφγιεο δελ ηνπ πεη απηφ πνπ ζέιεη λα κάζεη ηφηε είλαη βέβαην πσο ζα δείμεη ην 
πξαγκαηηθφ ηνπ πξφζσπν! Ο Μφγιεο, δείρλεη λα έρεη θφηζηα θαη απηνπεπνίζεζε θαη επηκέλεη πσο δελ μέξεη "πψο βάδεη ν 
άλζξσπνο θσηηά", σζηφζν ε επηβίσζε ζηελ αθηιφμελε δνχγθια ηεο Βηξκαλίαο πνηέ δελ είλαη δεδνκέλε! Μνηάδεη ζθιεξφο, 

http://educircle.gr/synedrio/
http://educircle.gr/synedrio/
http://educircle.gr/synedrio/
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αιιά είλαη θαη επάισηνο ζπλαηζζεκαηηθά. Αληηζηέθεηαη θαη θξαηά θαιά θξπκκέλα ηα πέληε credits πνπ κπνξνχλ λα 
μεθιεηδψζνπλ ηε ζρεηηθή αιήζεηα. Θέιεη λα δψζεη ηα credits κφλν ζ‘ απηνχο πνπ πξαγκαηηθά ηα αμίδνπλ θαη κνρζνχλ γη' 

απηά. Χζηφζν, ε πίεζε πνπ δέρεηαη απφ ην Λνχε είλαη κεγάιε... Γλσξίδεη βέβαηα πσο νη θίινη ηνπ, κηα ηεξάζηηα αξθνχδα ν 
Μπαινχ θαη ν επηβιεηηθφο θαη κεζνδηθφο πάλζεξαο Μπαγθίξα ηνλ αλαδεηνχλ θαη δε ζα ηνλ αθήζνπλ κφλν. Ο Μπαινχ είλαη 
πηζηφο θίινο ηνπ Μφγιε. Έρεη αλαηξεπηηθή ζθέςε θαη ζίγνπξα δελ είλαη έλαο ηχπνο πνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ κέζν φξν. Έρεη 
ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο θαη ελζαξξχλεη ηνλ Μφγιε λα θάλεη ην ίδην. Δίλαη γνεηεπηηθφο θαη κε μερσξηζηφ ρηνχκνξ, φκσο 
πάληα έηνηκνο λα κπιέμεη ζε θαζαξίεο. Δπηπρψο ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ν πάληα κεζνδηθφο θαη ζνθφο Μπαγθίξα, θξαηά ηηο 
ηζνξξνπίεο, κε πεηζαξρία θαη ινγηθή. κσο ζηα βάζε ηεο Αζηαηηθήο δνχγθιαο θαιά θξπκκέλνο ζηελ ππθλή βιάζηεζε πάληα 
ζα θαξαδνθεί ν θνβεξφο θαη ηξνκεξφο ηξ Υαλ. Ίζσο δελ εκθαληζηεί πνηέ, φκσο θάζε ζπλάληεζε καδί ηνπ, κπνξεί λα απνβεί 
κνηξαία. Δίλαη έηνηκνο λα θαηαζπαξάμεη φπνηνλ βξεζεί ζην δξφκν ηνπ. Γε θνβάηαη απνιχησο θαλέλαλ, παξά κφλνλ ηε 

θσηηά...». 

1. Σν1
ν
Level 

To 1oLevel μεθίλεζε κε ηηο πην θάησ νδεγίεο: 

 «Θεσξψληαο φηη ην πην πάλσ ελάξην είλαη ε αξρή ηνπ project ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε, κπείηε ζην παηρλίδη θαη μεθηλήζηε λα 
γξάθεηε ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηε δηθή ζαο νπηηθή. Γλσξίζαηε πιένλ ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη είζηε έηνηκνη λα δψζεηε ζην 
Μφγιε ηε δηθή ζαο βνήζεηα. Αξρηθά ζπζηεζείηε ζην Μφγιε θαη κηιήζηε ηνπ γηα ηνλ εαπηφ ζαο θαη γηα ηηο πξνζδνθίεο ζαο 
απφ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην project. θεθηείηε ηε θξάζε "Education is not the Filling of a Pail, but the Lighting of a Fire" θαη 
κηιήζηε ζην Μφγιε γηα ην άλακκα ηεο θιφγαο πνπ κπνξεί λα δψζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κία δηαθνξεηηθή 

δηάζηαζε. Ο Λνχε, πηζηεχεη πσο αλ κάζεη απφ ην Μφγιε ην κπζηηθφ φια ζα απνθηήζνπλ κηα καγηθή δηάζηαζε θαη ζα γίλνπλ 
γη' απηφλ θαη γηα ην βαζίιεηφ ηνπ εχθνια. Χζηφζν, ν Μφγιεο κνηάδεη λα είλαη βέβαηνο πσο ηα credits ζα πξέπεη λα ηα πάξνπλ 
απηνί πνπ αγσλίδνληαη θαη κνρζνχλ γη  ́ απηά. Απηνί πνπ δελ ςάρλνπλ γηα καγηθέο ζπληαγέο, πνπ δελ αληηγξάθνπλ, αιιά 
αγσλίδνληαη γη´ απηφ πνπ πηζηεχνπλ θαη αγαπνχλ. Μηιήζηε γηα φια απηά ζην Μφγιε θαη ίζσο ηνλ πείζεηε ηειηθά πσο εζείο 
είζηε απηνί πνπ αμίδεηε ηα credits. Καη κε μερλάηε πσο γηα λα ηνλ πείζεηε ζα πξέπεη λα έρεηε εμαζθαιίζεη θαη ηα δχν 
παξάζεκα απφ ηνπο πηζηνχο ηνπ θίινπο. Γείμηε, ινηπφλ ζάξξνο, πίζηε ζηηο δπλάκεηο ζαο θαη εηνηκφηεηα θαζψο ν Λνχε 
πάληα παξακνλεχεη...». 

ην forum ηνπ 1
νπ

Level αλνίρζεθαλ ζπλνιηθά 165 ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο δφζεθαλ ζπλνιηθά 2048 απαληήζεηο (Πίλαθαο 1). 

Πέλαθαο 1. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΕΖΣΖΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

1o 165 2048 

2. Σν2ν Level 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 2
ν
Level έπξεπε λα δνπλ δχν ηαηλίεο θαη λα γξάςνπλ απφ κία ζχληνκε θξηηηθή γηα απηέο ζε ζρέζε κε 

ηελ επνρή καο σο πξνο ηα ζχγρξνλα πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. Ζ δηαδηθαζία αθνινχζεζε ηε 

ινγηθή ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία κε έκθαζε ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
κνληέιν ηα «3 Cs» ηεο Bazalgette, (2009) δειαδή Critical (θξηηηθή πξνζέγγηζε), Cultural (πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε), Creative 
(δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε). 

Ζ πξψηε απφ ηηο δχν ηαηλίεο ήηαλ ην «Αλάκεζα ζηνπο Σνίρνπο - Entre Les Murs  2008», Γαιιηθή ηαηλία, ζε ζθελνζεζία 
Λνξάλ Καληέ κε ηνπο: Φξαλζνπά Μπεγθνληφ, Βελζάλ Κατξ, Δζκεξαιληά Κεξηαλί, Καξι Ναλφξ, φπνπ ζε κηα 
ππνβαζκηζκέλε ζπλνηθία ηνπ Παξηζηνχ, έλαο λεαξφο θαζεγεηήο θαη νη 25 καζεηέο κηαο ηάμεο ηνπ ιπθείνπ μεθηλνχλ κηα 
ζρνιηθή ρξνληά ε νπνία ζα βάιεη ζε δνθηκαζία ηηο αμίεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπο. Ζ δεχηεξε ηαηλία ήηαλ «Ο δάζθαινο πνπ 
άθελε ηα παηδηά λα νλεηξεχνληαη» ηνπ Daniel Losset (2006). Πξφθεηηαη γηα κία ηαηλία ην ζελάξην ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ζηε 
δσή ηνπ Γάιινπ παηδαγσγνχ θαη κεηαξξπζκηζηή Φξελέ (Celestin Freinet 1896-1966). 

ην forum ηνπ 2
νπ

Level αλνίρζεθαλ ζπλνιηθά 144 ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο δφζεθαλ ζπλνιηθά 1653 απαληήζεηο (Πίλαθαο 2). 

Πέλαθαο 2. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΕΖΣΖΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

2o 144 1653 

3. Σν 3ν Level 

ην ηξίην Level νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξνπζηάζνπλ έλα ζπλνπηηθφ ζρέδην δηδαζθαιίαο πνπ λα βαζίδεηαη ζηνπο 
παξαθάησ άμνλεο: 

 Σάμε, κάζεκα, δηδαθηηθή ελφηεηα. 
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 Οκάδα ζηφρνο  

 Οξγάλσζε δηδαζθαιίαο (κέζνδνη δηδαζθαιίαο) 

 Θεσξεηηθά δεδνκέλα ησλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ 

 Δπνπηηθά κέζα θαη πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

 Αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο (ηερληθέο αμηνιφγεζεο) 

 πκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή (πξναηξεηηθά) 

 Κξηηηθή αλάιπζε ηεο δηδαζθαιίαο (πξνζσπηθή εθηίκεζε ζεηηθψλ ζηνηρείσλ, αδπλακηψλ, 

δπζθνιηψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ ζην ζρέδην απηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη κέζνδνη ζπλεξγαηηθήο θαη 
δεκηνπξγηθήο κάζεζεο. ην forum ηνπ 3

νπ
Level αλνίρζεθαλ ζπλνιηθά 64 ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο δφζεθαλ ζπλνιηθά 1548 

απαληήζεηο (Πίλαθαο 3).  

Πέλαθαο 3. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΕΖΣΖΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

3o 64 1548 

4. Σν 4ν Level 

Οη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ηέηαξην Level ήηαλ: «Δπηζηξέςηε ζην forum ηνπ ηξίηνπ Level δείηε ηηο 
αλαξηήζεηο (ζρέδηα δηδαζθαιίαο) ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο θαη επηιέμηε κία απφ απηέο, κε δηθά ζαο θξηηήξηα, ηα νπνία δε ρξεηάδεηαη 
λα αλαθέξεηε θαη κειεηήζηε ηελ. ηε ζπλέρεηα κπείηε ζην forum ηνπ ηέηαξηνπ Level ζην νπνίν βξίζθεζηε θαη θάληε κία θξηηηθή 

θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο πνπ επηιέμαηε, ζχκθσλα κε ηα εξγαιεία SWOTθαη TOWSAnalysis. 
Αξρηθά γξάςηε γηα ηε δηδαζθαιία πνπ επηιέμαηε πνηα είλαη ηα δπλαηά ηεο ζεκεία, πνηεο νη αδπλακίεο, πνηεο νη επθαηξίεο θαη 
πνηεο νη απεηιέο». 

S=Strengths: Πιενλεθηήκαηα, δπλάκεηο 

W=Weaknesses: Αδπλακίεο, πεξηνξηζκνί, ζθάικαηα ή ειιείςεηο 

O=Opportunities:Δπθαηξίεο 

Σ=Threats:Απεηιέο 

ηε ζπλΫρεηα κεηαζρεκαηέζηε ηνλ πέλαθα SWOT ζε TOWS ζχκθσλα κε ηα παξαθΪησ: 

(S-T) Δθκεηάιιεπζε ησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ γηα λα απνθεπρζνχλ ή λα κεησζνχλ νη απεηιέο 

(S-O) Δθκεηάιιεπζε ησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ γηα λα αμηνπνηεζνχλ νη επθαηξίεο 

(W-T) Ακπληηθέο ηαθηηθέο γηα λα πεξηνξηζηνχλ ηα αδχλακα ζεκεία θαη λα απνθεπρζνχλ νη απεηιέο 

(W-O) Βειηίσζε ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ 

ην ηέηαξην επίπεδν αλνίρηεθαλ 56 ζπδεηήζεηο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο ησλ ζρεδίσλ πνπ 
εθηέζεθαλ ζην ηξίην επίπεδν (Πίλαθαο 4). 

Πέλαθαο 4. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΕΖΣΖΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

4o 56 1051 

5. Σν 5ν Level 

Οη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πέκπην Level ήηαλ:  

(α) Μπνξείηε λα δείηε ηηο ιέμεηο πνπ επέιεμαλ σο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο σο πξνο ηελ πξννπηηθή ηνπ ζρνιείνπ ηνπ κέιινληνο, 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθηπαθή επηκφξθσζε ηεο ΓΓΔ Γξάκαο ―Buildingtheschoolofthefuture‖. Γείηε ην 
βίληεν θαη βάιηε ζην «θαιάζη αγνξψλ ζαο» ζαο ηέζζεξηο κε πέληε ιέμεηο πξνθεηκέλνπ λα ηηο δψζεηε ζην Μφγιε σο αληάιιαγκα 
γηα ην πέκπην credit.  

(β) Γηαβάζηε (ζηελ πιαηθφξκα) ην πνίεκα ηνπ Νηθεθφξνπ Βξεηηάθνπ «Γεθαηέζζεξα παηδηά» θαη βάιηε ζην θαιάζη ζαο ηέζζεξηο 
κε πέληε ζηίρνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δψζεηε σο αληάιιαγκα ζην Μφγιε γηα ην πέκπην credit. 
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«…Δλ αξρή ελ ε αγάπε…» ... Κη έβιεπεο 
πσο άλνηγε ηάρα κηα πφξηα ζηνλ χπλν ζνπ. 

Πσο κπαίλαλ ηα δεθαηέζζεξα παηδηά ιππεκέλα 
θαη ζηεθφληνπζαλ γχξσ ζνπ. Σα κάηηα ηνπο ζχκηδαλ 

ζηαγφλεο ζε ηδάκηα: «Έιενο! Έιενο! Έιενο!…» 
Σηλάδνληαο ηε βξνρή θαη ην ρηφλη απφ πάλσ ηνπο, 

ηα δχγηαδεο κε ην βιέκκα ζνπ ζα λα ‗ζειεο λα ηνπο θφςεηο 
ηελ επηπρία ζηα κέηξα ηνπο, ελψ ε άξπα ζπλέρηδελ 
απαιά κεο ζηνλ χπλν ζνπ: «… ,ηη ζέιεη θαλείο 

κπνξεί λα θηηάμεη κε ηελ αγάπε. Ήιηνπο θη αζηέξηα, 

ξνδψλεο θαη θιήκαηα…». Αιιά εζχ πξνηηκνχζεο 
κπνηίηζεο θνδξαξηζκέλεο κε κάιιηλν, 

πνπθάκηζα θιεηζηά ζην ιαηκφ – 
γηαηί θπζάεη πνιχ ζην Καιέληδη! 

Έβιεπεο πσο ξάβεηο κε ηα δπν ζνπ ρέξηα 
έβιεπεο πσο δπκψλεηο κε ηα δπν ζνπ ρέξηα 
θη νλεηξεπφζνπλ πσο κπαίλεηο ζηελ ηάμε 

κε δεθαηέζζεξηο θνξεζηέο, 

κε δεθαηέζζεξα ρξηζηφςσκα ζηελ αγθαιηά ζνπ. 

Αιιά μχπλαγεο ην πξσί θη άθνπγεο πνπ έβξερε. 
ε δίπισλε ζα κηα ιχπε η‘ αδηάβξνρν ζνπ 

θη ν δξφκνο γηα ην ζρνιεηφ γηλφηαλ πην δχζθνινο. 
Βάδηδεο θη είρεο ζθπκκέλν ην πξφζσπν 

ζαλ λα ‗ηαλ θάπνηνλ απάλσ ζνπ θαη λα ζ‘ έθξηλε 
γηα η‘ άδεηα ζνπ ρέξηα. αλ λα ‗θηαηγεο κάιηζηα, 
ζ‘ φιε ηε δηαδξνκή ζε κπάηζηδε ην ρηνλφλεξν. 

Έκπαηλεο ζην ζρνιεηφ θη φπσο η‘ αληίθξηδεο 
κνηξαδφηαλ ζε δεθαηέζζεξα ρακφγεια ην πξφζσπν ζνπ. 

Θπκφζνπλ πσο ε αγθάιε ζνπ ήηαλ κηζή 
θη αλεβαίλνληαο πάλσ ζηελ έδξα ζνπ 
άλνηγεο ηε ιχπε ζνπ θαη ηα ζθέπαδεο, 
φπσο ν νπξαλφο ζθεπάδεη ηε γε. […]» 

 

(γ) Γείηε ηνλ πίλαθα ―The children‘s class‖, ηνπ Henri Jules Jean Geoffroy (Δηθφλα 1)  κπείηε ζηε ζέζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη 
πξνζζέζηε ηξεηο κε ηέζζεξηο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο ηάμεο. Σνπνζεηήζηε ηηο ιέμεηο απηέο ζην 
θαιάζη ζαο πξνθεηκέλνπ λα ηηο δψζεηε ζην Μφγιε σο αληάιιαγκα γηα ην πέκπην credit. 

 

Δηθφλα 1. children’s class 

 

(δ) Γείηε ηνλ πίλαθα "The naughty school children" (Δηθφλα 2) ηνπ Theophile - Emmanuel Duverger δψζηε ζ' απηφλ έλα δηθφ 
ζαο ηίηιν θαη βάιε ηνλ ζην θαιάζη πξνθεηκέλνπ λα ηνλ δψζεηε ζην Μφγιε σο αληάιιαγκα γηα ην πέκπην credit. 
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Δηθφλα 2. children’s class 

 

(ε) Γξάςηε ηελ ηειηθή επηζηνιή ζην Μφγιε ζηελ νπνία λα ηνπ εμεγείηε γηαηί λα ζαο εκπηζηεπζεί ην πέκπην credit.Θπκεζείηε ζηελ 
επηζηνιή ζαο λα βγάιεηε απφ ην θαιάζη ζαο θαη λα ζπκπεξηιάβεηε ζε έλα εληαίν θείκελν ηηο ηέζζεξηο κε πέληε ιέμεηο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηιέμαηε - ιέμεηο κε ηηο νπνίεο μεθιείδσζαλ ην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο, ηνπο ζηίρνπο πνπ επηιέμαηε απφ ην 
πνίεκα "14 καζεηέο" ηνπ Νηθεθφξνπ Βξεηηάθνπ, ηνλ ηίηιν πνπ δψζαηε ζηνλ πίλαθα "The naughty school children" ηνπ 

Theophile-Emmanuel Duverger, θαζψο θαη ηηο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο ζα αιιάδαηε ηελ θνπιηνχξα ηεο ηάμεο ζηε ζέζε ηεο 
εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ πίλαθα ―The children‘s class‖, ηνπ Henri Jules Jean Geoffroy. 

ην πέκπην επίπεδν άλνημαλ 44 ζπδεηήζεηονη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε 44 επηζηνιέο πξνο ην Μφγιε (Πίλαθαο 5). 

Πέλαθαο 5. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΕΖΣΖΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

5o 44 474 

6. Σν Ϊλακκα ηεο δΪδαο 

ζνη/εο νινθιήξσλαλ ην πέκπην Level απνθηνχζαλ πξφζβαζε ζε έλα άιιν επίπεδν ην νπνίν ηζνδπλακνχζε κε ην «ρσξηφ 
ησλ αλζξψπσλ». ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα επίπεδα ζηα νπνία είραλ φινη πξφζβαζε, ζε απηφ έκπαηλαλ κφλν φζνη 
θαηαθηνχζαλ θαη ην πέκπην credit. Απηφ πνπ ζπλαληνχζαλ κπαίλνληαο ζην επίπεδν ήηαλ κηα γεληθή πεξηγξαθή ηνπ «ρσξηνχ 
ησλ αλζξψπσλ», φηη δειαδή πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ ρσξηφ ζηα βάζε ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Ηλδίαο, ζε κηα απφ ηηο πην 

εληππσζηαθέο δνχγθιεο ζηε γε, αλάκεζα απφ δχν ιφθνπο πνπ δηαζρίδνληαη απφ πνηάκηα θαη ρείκαξξνπο. Χζηφζν, ηελ 
πεξηγξαθή ηελ δηέθνπηαλ θάπνηεο έθηαθηεο εηδήζεηο απφ ην «Jungle TV»,ζχκθσλα κε ηηο νπνίεον κηθξφο Μφγιεο δέρζεθε 
ζθνδξή επίζεζε απφ ηνλ ηξ Υαλ.  κσο ν ζαξξαιένο κηθξφο κε ηε βνήζεηα ησλ θίισλ ηνπ αληηζηάζεθε  γελλαία, φηαλ ην 
άλακκα ηεο θσηηάο απφ ηελ πηψζε ελφο θεξαπλνχ έδσζε ηε ιχζε, θαζψο ν ηίγξεο ηξάπεθε ζε θπγή, αθνχ ε θσηηά ήηαλ ην 
κφλν πξάγκα πνπ θνβφηαλ πξαγκαηηθά Ο ηξ Υαλ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε έληνλε θηλεηηθφηεηα ζην ρσξηφ ησλ 
αλζξψπσλ, θαζψο πνιινί ήηαλ απηνί πνπ ήζειαλ πιένλ λα κάζνπλ ην κπζηηθφ ηεο θσηηάο. Σν πξψην πξάγκα πνπ 
ζπλαληνχζαλ φζνη έκπαηλαλ ζην ρσξηφ ήηαλ ε επηζηνιή ηνπ Μφγιε, φπνπ νη ηειεπηαίεο γξακκέο απηήο ηεο επηζηνιήο 
έθξπβαλ νπζηαζηηθά θαη ην κπζηηθφ ηεο θσηηάο: «ην κηθξφ θαη γξαθηθφ καο ρσξηφ δελ βξίζθεηαη παξά ζην θέληξν ηεο ηλδηθήο 

δνχγθιαο. κσο ε θσηηά πνπ πιένλ θαίεη κέζα καο ζα θξαηά (φζνπο αληηζηέθνληαη ζηε δεκηνπξγηθή καο δηάζεζε) νξηζηηθά ζε 
απφζηαζε, ψζηε πξαγκαηηθά λα κελ έρνπλ θακία εμνπζία πάλσ καο!». 

7. ΔξεπλεηηθΪ δεδνκΫλα 

Σν project έθιεηζε κε έλα δηαδηθηπαθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο θαη κε έλα ηειεπηαίν forum αλαζηνραζκνχ φπνπ 

ειεχζεξα ζα κπνξνχζε θαλείο λα γξάςεη ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην project. Αθνινπζνχλ 
θάπνηα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα: 

Σν "The Secret of Fire" ήηαλ έλα δηαδηθηπαθφ project πνπ κεηέθεξε ηε ινγηθή ηνπ Gamification, ζηελ επηκφξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. ηελ εξψηεζε εάλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ γλψξηδαλ ηνλ φξν Gamification πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
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ζην project απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 44% φηη γηα πξψηε θνξά άθνπζαλ ηνλ φξν. 

Οη βαζηθνί ήξσεο ηνπ ―The Jungle Book‖ (Μφγιεο, Λνχε, ίξραλ, Μπαγθίξα, Μπάινπ) ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία σο 

εηθνληθά ζπκκεηέρνληεο (Virtual Participants). ηελ εξψηεζε ζε ηη βαζκφ ζπλέβαιε ε παξνπζία ηνπο ζηελ επηηπρία ηνπ 
project, ζε πνζνζηφ 76% δήισζαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

ηελ εξψηεζε ζε πνηνπο παξάγνληεο είρε ζεηηθή επίδξαζε ε ζπκκεηνρή ησλ εξψσλ ηνπ ―The Jungle Book‖, επέιεμαλ 
(Πίλαθαο 6): 

Πέλαθαο 6. 

ηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ ηεο κάζεζεο.  
ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

44% 

ηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 92% 

ηελ επίηεπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ ζηφρσλ.  64% 

ηελ αιιαγή ζηάζεσλ απέλαληη ζηε δηαδηθηπαθή κάζεζε 56% 

ε ηίπνηε απφ φια απηά 0% 

 

ηελ εξψηεζε ζε ηη βαζκφ ζπλέβαιε ε παξνπζία ησλ Μφγιε, Λνχε, ίξραλ, Μπαγθίξα, Μπάινπ ζηελ ελίζρπζε ηεο 
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία, ην 60% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

 

ηελ αλνηθηή εξψηεζε πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραηε; κεξηθέο απφ ηηο απφςεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη: 

- Σν ζελάξην κε ηα credits θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

- Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

- Ζ άλεζε ρξφλνπ. 

- Οη πξσηφηππεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε επίπεδν 

- Ζ εμ απνζηάζεσο αζχγρξνλε κάζεζε 

- Ζ αιιεινεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο επίζεο θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ. 

- Ζ δεκηνπξγία θαη αμηνιφγεζε ζελαξίσλ, νη λέεο γλψζεηο πνπ απέθηεζα, νη ζπλάδειθνη πνπ κνηξάζηεθαλ καδί κνπ ηνλ 

ρξφλν θαη ηελ ζθέςε ηνπο, ην παηρλίδη κε ηνπο ήξσεο ηεο δνχγθιαο 

- Σν φηη ζπκκεηείρακε κε ην δηθφ καο ξπζκφ, ην θιίκα πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη ηερληθέο gamification, ε 
κέζνδνο TWOS. 

- Γπλαηφηεηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο, ζπλεξγαζίαο, απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ... 

- Σν γεγνλφο φηη ήζειε λα παξάγνπκε θαη λα αλαιχζνπκε. Δπίζεο, ην φηη είρε ζηνηρεία παηρληδηνχ/ θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ 

- Αιιειεπίδξαζε, ρξήζε δηαδηθηχνπ, θξηηηθή ζθέςε, θαληαζία, αλάπηπμε απφςεσλ 

- H αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ ειεπζεξία ρεηξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ. 

- Ζ αιιειεπίδξαζε, ην φιν ζηήζηκν ηεο δηαδηθαζίαο, ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζηνπο δηθνχο καο ρξφλνπο. 

- Ζ πνηθηιία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ε αιιειεπίδξαζε, ε αίζζεζε ζπκκεηνρήο ζε ηζηνξία - ζελάξην πνπ εμειίζζεηαη, ε ρξήζε 

έξγσλ ηέρλεο, ε ζηνρεπκέλε θξηηηθή. 

- H θαηλνηνκία ζηε κάζεζε, ε αληαιιαγή απφςεσλ ζπκκεηερφλησλ, ε επηβξάβεπζε, ν ρξφλνο πινπνίεζεο. 

- Ζ αληαιιαγή απφςεσλ ζηα θφξνπκ. 

- Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο κάζεζεο. Δπίζεο απνηέιεζε ην πξνζρέδην γηα λα ζρεδηάζσ δηθφ κνπ κάζεκα κε απηή ηε κέζνδν. 

- Ζ ειεπζεξία δηαρείξηζεο ρξφλνπ. 

- Σν πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχκαζηαλ είρε ηελ αγσλία ηνπ λα πεξάζεηο ζην επφκελν επίπεδν 
νπφηε ην ελδηαθέξνλ ήηαλ ακείσην. 

- Πήξα ην credit; Πήγα επηηέινπο ζην άιιν επίπεδν; Με απηφλ ηνλ ηξφπν φζα έπξεπε λα θάλνπκε ζην θάζε επίπεδν 

απνθηνχζαλ κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα νπηηθή θαη πξνζπαζνχζα λα ηα θάλσ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. 

- Ζ θξίζε ηεο πξνζσπηθήο κνπ δνπιεηάο απφ εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ. 
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- Έκαζα πνιχ ελδηαθέξνληα πξάγκαηα. 

- Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

- Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

- Οη ηερληθέο Gamification ην γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ ζηελά ρξνληθά φξηα επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ 5 επηπέδσλ, ε 
ζπρλή "εκθάληζε" ησλ εξψσλ ηνπ ―The Jungle Book‖. 

 

Αληηζηνίρσο ζηελ εξψηεζε: Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα αδχλαηα ζεκεία ή θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ 
νπνία ζπκκεηείραηε; θάπνηεο απφ ηηο απφςεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη: 

- Γελ λνκίδσ φηη ππήξραλ αδχλαηα ζεκεία 

- Ζ κεγάιε δηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα επίπεδα. 

- Καλέλα. 

- Γελ βξήθα θάπνην 

- Γελ ππήξραλ 

- Πξνζσπηθά δελ είρα θαλέλα πξφβιεκα. 

- Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ραλφζνπλ, ήηαλ ηφζα πνιιά ηα γξαπηά θείκελα θαη ηα ζρφιηα ησλ ζπλνδνηπφξσλ πνπ έπξεπε λα 
δηαβάζσ, θαη δελ πξνιάβαηλα. Άιιεο θνξέο δελ ήμεξα ηί λα ζρνιηάζσ. 

- Έπξεπε λα πεξηκέλεηο απάληεζε απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε πνξεία ζνπ ελ κέξεη εμαξηψηαλ θαη απφ ηελ πνξεία ησλ 
άιισλ (πνπ δελ είλαη πάληα κεηνλέθηεκα βέβαηα) 

- Σα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζελάξηα, πνιιέο εηδηθφηεηεο, πνιιέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο: Αδπλακία αμηνιφγεζεο δηθήο κνπ 
θάπνησλ πξνηάζεσλ απφ ηε κηα, έλα παξάζπξν λα δσ ίζσο θαη ηε ηδηαηηεξφηεηα άιισλ καζεκάησλ απφ ηελ άιιε... 

- Θεσξψ φηη επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο. 

- Μεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ, πνπ δχζθνια ζα κπνξνχζε λα απνξξνθεζεί απφ θάπνηνπο 

- Ζ αλακνλή γηα ηα παξάζεκα 

- Γελ εληφπηζα αδχλαηα ζεκεία 

- Θα ήζεια λα έρσ ελεκέξσζε φηαλ ππήξρε αλάξηεζε ζε δηθφ κνπ ζέκα ε ζε ζέκα πνπ είρα ζπκκεηνρή. 

- Ζ αλακνλή γηα ην επφκελν επίπεδν 

- Αδχλαην ζεκείν ε αλακνλή ζην επίπεδν - δελ μέξακε ηη λα θάλνπκε γηα λα πάξνπκε ηα παξάζεκα θαη λα πξνρσξήζνπκε, 
αλ θαη ηειηθά θαηάιαβα πσο έπξεπε λα γξάθνπκε αλαξηήζεηο κε πεξηερφκελν επηζηεκνληθφ ή πνπ λα βαζίδεηαη ζε 
πξνζσπηθή δηδαθηηθή εκπεηξία 

- Καλέλα αδχλαην ζεκείν  

- Σν απίζηεπην εχξνο ησλ παξάιιεισλ ζπδεηήζεσλ 

- Λίγν κε θνχξαζε ην γεγνλφο φηη έπξεπε λα ζρνιηάδσ ζε αλαξηήζεηο άιισλ. Καηαλνψ φηη θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 
αμηνιφγεζε ησλ άιισλ θαη ε επίηεπμε γφληκνπ δηαιφγνπ σζηφζν ζε έλα εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινλ κνπ πξνμελεί 
ακεραλία. 

- Σίπνηα!!! 

πκπεξΪζκαηα 

Ζ ρξήζε ηερληθψλ Gamification ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία βειηηψλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 
πεξηβάιινληα κάζεζεο ζην δηαδίθηπν. Οη δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο απμάλνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

είλαη νπζηαζηηθέο θαη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ κέζα ζε έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
έηζη ψζηε λα είλαη θνληά ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο θαη ε έξεπλα έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Gamification νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 
ζρέζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα πξντφληα κάζεζεο θαη 
ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο. 

Απφ ηελ πινπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, νη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη ηεο κάζεζεο έρνπλ επηηεπρζεί ζε πνιχ κεγάιν 
βαζκφ, ελψ ε αλαδήηεζε γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ έξγσλ έρεη επίζεο ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο 
κεηαγλσζηηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο.  

Σν γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ ζηελά ρξνλνδηαγξάκκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαλ κε 
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ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ξπζκφ, αμηνινγήζεθε ζεηηθά, ελψ ε κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηα θφξα αλ 
θαη δεκηνχξγεζε θάπνηα ακεραλία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απνηέιεζε ζεκαληηθή έλδεημε ελίζρπζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο. 
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Ζ εθπαέδεπζε ησλ Ϋθεβσλ καζεηψλ ζηε δηαρεέξηζε απνβιάησλ θαη ζηελ 

αλαθχθισζε 

Adolescence students‘ education in waste management and recycling  
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ΒΪζηνπ Αηθαηεξέλε, Τπ. ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ΓΓΔ Πέιιαο, Γηδάθηνξαο Παηδαγσγηθήο Φπρνινγίαο, 
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fraoufanil@hotmail.com 

Vasiou Aikateriki, Head of School Activities of the Directorate of Secondary Education of Pella, PhD in 
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Abstract: This study elaborated to help secondary level schoolteachers, with environmental sensitivities/concerns in order to educate 

their students in the rational Waste Management and mainly in the Recycling of materials (paper, plastic, glass, aluminum, compost). A key 

element of an effort to create new patterns of behavior of adolescent students towards rational waste management is Environmental 

Education. From this lesson has created an educational material, which inform, raise awareness among students, emphasizing in participation 

and action, and acquiring attitudes and skills for proper Waste Management. We aim to create environmental awareness among teenage 

students, in order to have a rational way of managing waste throughout their lives and to become actively involved in recycling and 

environmental protection. This lesson divided into 2 parts. In Part A, reference is made to definitions and concepts of waste and their 

management and recycling, its materials and benefits, and finally a description of a Waste Treatment Unit. Part B is practical and has 3  

worksheets, about Labeling on the packaging of products / materials, Organic Waste– Compost and Waste Treatment Unit. 

Keywords:Recycling, Waste Management, Paper, Plastic, Glass, Aluminum, Compost, Environmental Education, Adolescents students, 

Learning by experience. 

Πεξέιεςε:Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε πεξηβαιινληηθέο 

επαηζζεζίεο/αλεζπρίεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη θπξίσο ζηελ αλαθχθισζε ησλ  

πιηθψλ (ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί, αινπκίλην, θνκπνζη). Βαζηθφ κέζν ηεο πξνζπάζεηαο, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ λέα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθήβσλ καζεηψλ πξνο ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ είλαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. ηα πιαίζηα ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο, 

δεκηνπξγήζεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξησλ, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή θαη 

ζηε δξάζε ηνπο θαη ζηελ απφθηεζε ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο έθεβνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε θχιισλ εξγαζίαο, θαζψο θαη  ν 

νξζνινγηζηηθφο ηξφπνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο θαη ε έκπξαθηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηελ αλαθχθισζε θαη ζηελ  

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ κηθξνδηδαζθαιία ρσξίδεηαη ζε 2 κέξε.ην Α κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζε νξηζκνχο θαη έλλνηεο ζρεηηθά κε ηα 

απφβιεηα θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο θαη ηελ αλαθχθισζε, ηα πιηθά θαη ηα νθέιε ηεο θαη ηέινο γίλεηαη πεξηγξαθή κηαο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο 

Απνξξηκκάησλ. Σν Β κέξνο είλαη ην πξαθηηθφ θνκκάηη θαη πεξηέρεη 3 θχιια εξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηα Οξγαληθά Απφβιεηα -Κνκπφζη θαη ηε 

Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ. 

ΛΫμεηοθιεηδηΪ: Αλαθχθισζε, Γηαρείξηζε Απνβιήησλ, Υαξηί, Πιαζηηθφ, Γπαιί, Αινπκίλην, Κφκπνζη, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

Έθεβνη καζεηέο, Βησκαηηθή Μάζεζε. 
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Δηζαγσγά 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξφηαζε αθνξά καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο ελφο 
πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη ζεκαηηθέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη εμήο: 1. Γηαρείξηζε απνβιήησλ (ηεξεά, Τγξά θαη 
Αέξηα Απφβιεηα, Αλαθχθισζε, Σα Τιηθά ηεο Αλαθχθισζεο θαη ηα νθέιε ηεο θηι) θαη 2. Απφβιεηα θαη αλζξψπηλεο 
θνηλσλίεο (Ο άλζξσπνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ. Ζ ξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ ηα απνξξίκκαηα ζην έδαθνο, ζην 

ππφγεην λεξφ θαη ζηνλ αέξα. Οη ησξηλέο θνηλσλίεο θαη ε νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο). Πξνηείλνπκε λα 
παξνπζηαζηεί ην ζέκα ζηνπο γνλείο, ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ζην θνξέα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ 
ππάξρεη. Σαπηφρξνλα, κπνξεί λα δηνξγαλσζεί αλνηρηή ζπδήηεζε κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ηα απνξξίκκαηα θαη λα 
δηαηππσζνχλ ηα εμήο εξσηήκαηα: α) Πσο γίλεηαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε ζπιινγή ηνπο, β) Τπάξρεη 
νξγαλσκέλε αλαθχθισζε, γ) Αλ λαη, πσο πινπνηείηαη θαη αλ φρη, πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ πινπνηείηαη θαη δ) Πνηα είλαη 
ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλαθχθισζε. 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

1. Σα απφβιεηα θαη ε δηαρείξηζή ηνπο 

Δδψ θαη ρξφληα έλα πεξηβαιινληηθφ δήηεκα ηεο ρψξαο καο απνηεινχλ ηα απνξξίκκαηα. Ο άλζξσπνο απφ ηα παιαηφηεξα 
ρξφληα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ησλ απνξξηκκάησλ.  Ο άλζξσπνο ζεσξεί ηα απνξξίκκαηα ηνπ άρξεζηα πιηθά ή 
αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηεξεή ή εκηζηεξεή θαηάζηαζε, δειαδή δελ έρνπλ θακία απνιχησο ρξεζηκφηεηα θαη αμία. 
Δίλαη πιηθά πνπ ζα απνκαθξπλζνχλ απφ θνληά ηνπ θαη θαηαιακβάλνπλ ρψξν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αιινηψλεηαη ε 
αηζζεηηθή ζηνλ ρψξν αιιά θαη λα απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ (Γαβξηιάθεο, 2000).  

Ζ ελέξγεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά, ηελ επεμεξγαζία, ηε δηάζεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ 
νλνκάδεηαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπο απνηειεί κφληκν πξφβιεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κάο (Γαβξηιάθεο, 
2000). Δηδηθφηεξα νη έθεβνη θαιφ ζα ήηαλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ, ψζηε λα θαηαλνήζεη πσο δελ ζπιιέγνπκε απιά ηα απφβιεηα καο θαη κεηέπεηηα ηα απνξξίπηνπκε, αιιά ηα 
αμηνπνηνχκε. 

Σα απφβιεηα είλαη πιηθά ή νπζίεο ηα νπνία ν θάηνρφο ηνπο ζέιεη λα απαιιαρζεί θαη ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη 
(θνξδίιεο, 1990): 

1. αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο,  

2. ηελ πξνέιεπζε  

3. ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο  

ηεξεά απφβιεηα είλαη νπζίεο ή αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζηεξεή κνξθή θαη δηαθξίλνληαη ζε αζηηθά, βηνκεραληθά, αγξνηηθά 
θαη ξαδηελεξγά απφβιεηα (θνξδίιεο, 1990). Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξέπεη λα γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ 
απνξξηκκάησλ κηαο πεξηνρήο ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. Σα ζηάδηα 
ηεο απνθνκηδήο είλαη (Γαβξηιάθεο, 2000, θνξδίιεο, 1990): 

 ζπιινγή, 

 κεηαθνξά, 

 δηάζεζε, 

 αμηνπνίεζή ηνπο, 

 επνπηεία ησλ εξγαζηψλ απηψλ,  

 επίβιεςε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ απνβιήησλ. 

Σαπηφρξνλα, έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο (θνξδίιεο, 1990): 

 πεξηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ απνξξηκκάησλ, 

 πεξηνξηζκφ ησλ κε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθψλ, 

 πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο, 

 θαηάξγεζε ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο απνβιήησλ, 

 δεκηνπξγία Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ, 

 θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθψλ απνβιήησλ, 

 απνηέθξσζε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, 

 δεκηνπξγία ρψξσλ απφζεζεο θαη αζθαινχο θχιαμεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ απνξξηκκάησλ ζε νκάδεο φκνησλ πιηθψλ θαη ε επαλαθνξά απηψλ ζην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ θχθιν 
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νλνκάδεηαη αλαθχθισζε (Γαβξηιάθεο, 2000). Αλαθπθιψζηκα πιηθά είλαη: 

1. ραξηί 

2. πιαζηηθφ 

3. αινπκίλην 

4. ζίδεξν 

5. νξγαληθά απφβιεηα 

Να ζπκφκαζηε επίζεο φηη αλαθπθιψλνληαη θαη ηα παξαθάησ: 

1. Διαζηηθά. 

2. Ζιεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο. 

3. Μπαηαξίεο (απηνθηλήησλ θηι) 

4. Λάδηα. 

2. Αλαθχθισζε 

Ζ αμία ηεο αλαθχθισζεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη ηα νθέιε ηεο είλαη (Γαβξηιάθεο, 2000, Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο 
ηεξεψλ Απνβιήησλ, 2017, Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2017, Αξαβέιια θαη άιινη, 2012): 

 κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, αθνχ έλα κεγάιν κέξνο απφ απηά απνηεινχλ αλαθπθιψζηκα πιηθά, 

 εμνηθνλφκεζε πξψησλ πιψλ, ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, 

 κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ πιηθψλ πρ κπαηαξίεο, ιακπηήξεο, ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ 
αλζξψπσλ, 

 επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθά, 

 λέα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πφξσλ, 

 ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ηφπνπ καο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο καο, 

 πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Μπνξνχκε λα έρνπκε νθέιε αλ ππάξμεη ν ινγηθφο ζπλεηξκφο φηη ηα απφβιεηα δελ απνηεινχλ άρξεζηφ βάξνο αιιά πνιχηηκν 
πφξν. Ζ ηειεπηαία επηινγή είλαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Δπίζεο, ε παξαγσγή απνβιήησλ δίλεη 
πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα, ψζηε λα κελ θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα θαη πφξνη (Διιεληθφ Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, 2017).  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ  

ηφρνο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη ε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο έθεβνπο καζεηέο, ψζηε λα ππάξρεη 
ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο ν νξζνινγηζηηθφο ηξφπνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ε έκπξαθηε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ 
αλαθχθισζε θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε έκθαζε ζηηο εζηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο. 

Δπηκέξνπο δηδαθηηθνί ζηφρνη 

Γλσζηηθνί - Μεηαγλσζηηθνί 

 Να αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο εηδηθέο ζεκάλζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε πξντφλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 
αλαγλσξίδνπλ αλ ην πιηθφ είλαη επηθίλδπλν ή φρη αιιά θαη αλ είλαη αλαθπθιψζηκν. 

 Να γλσξίδνπλ ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 Να νξίζνπλ ηελ έλλνηα ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Να αλαπηχμνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. 

 Να πξνζδηνξίζεη ηη δελ γλσξίδνπλ γηα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο θαη ηη φλησο 
γλσξίδνπλ. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εθζέζνπλ ην ππάξρνλ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηα απνξξίκκαηα αιιά θαη λα 
πξνζπαζήζνπλ λα ην επηιχζνπλ. 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο αηηίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 
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Γεμηφηεηεο 

 Να θαηαγξάςνπλ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά. 

 Να δηεξεπλήζνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ αιφγηζηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο θαη πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θαη αηνκηθά 
νθέιε 

 Να παξνηξχλνπλ θαη άιινπο αλζξψπνπο ζηελ πηνζέηεζε ηεο νξζνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηνπο. 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ, ηεο γεηηνληάο, ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ζρνιείνπ ηνπο είλαη αηνκηθή 
θαη θνηλσληθή ππφζεζε. 

 Να θαηαγξάςνπλ ηα είδε ησλ απνβιήησλ πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

πλαηζζεκαηηθνί 

 Να δεκηνπξγεζνχλ άκεζεο (βησκαηηθέο) ζρέζεηο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο αιιά θαη κε ηελ ελαζρφιεζε κε ην πξφβιεκα. 

Κνηλσληθνί 

 Να βειηηψζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ δεκηνπξγηθή γξαθή αιιά θαη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν. 

 Να εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα ζπλεξγάδνληαη, ψζηε λα πινπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  

 Να αλαπηχμνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, ψζηε λα παξέκβνπλ ζεηηθά ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

 Να επεξεάζνπλ θαηαζηάζεηο, λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα έθθξαζεο ησλ απφςεσλ θαη ηηο αμίεο αιιά θαη ηελ 
αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Φχιιν Δξγαζίαο 1: ήκαλζε ζηελ ζπζθεπαζία πξντφλησλ/πιηθψλ - Σαμηλφκεζε, πζθεπαζίαο & 

Δπηζήκαλζε Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ, Μεηψλσ, Δπαλαρξεζηκνπνηψ, Αλαθπθιψλσ. 

Γηαδηθαζία:Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα επηιέγεη έλα ρψξν θνηλσληθήο εζηίαζεο (π.ρ. πάξθν αλαςπρήο, 
ζρνιείν, πνιηηηζηηθνί θαη αζιεηηθνί ζχιινγνη, δσνινγηθφ πάξθν, ζπλαπιία ηξαγνπδηζηψλ, νηθία θηι) θαη θαηαγξάθεη ηα 
απνξξίκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη. ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

1. Απνξξέκκαηα απφ ηελ 

πεξηνρά....., (ΟκΪδα.....) 

2. Αλαθπθιψζηκα 

απνξξέκκαηα. 

3. ΝΫα πξντφληα απφ ηελ αλαθχθισζε ησλ 

απνξξηκκΪησλ ηεο ζηάιεο 2. 

4. 

ρφιηα 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

1. Να θαηαγξάςεηε θαη λα αλαθέξεηε ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή ζαο. Πνηά απφ απηά ηα απνξξίκκαηα 
ηεο πεξηνρήο ζαο, κπνξνχλ λα κεησζνχλ θαη κε πνίν ηξφπν; 

2. Αθνχ αλαθέξαηε ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή ζαο. Πνηά απφ απηά ηα απνξξίκκαηα κπνξνχλ λα 
επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε πνίν ηξφπν; 

3. Πνηα είλαη ηα αλαθπθιψζηκα; 

4. Πνηα λέα πξντφληα/πιηθά κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία κπνξνχλ λα παξαρζνχλ; 

5. Γλσξίδεηε αλ ππάξρεη ζηνλ ηφπν ζαο θάπνηνο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα απνξξίκκαηα? Αλ λαη, γλσξίδεηε ηελ δηαδηθαζία 

πνπ πθίζηαληαη ηα απνξξίκκαηα? πδεηήζηε θαη θαηαγξάςηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θαηαζθεπήο ελφο 
Υ.Τ.Σ.Τ. (Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ) θαη Υ.Τ.Σ.Α. (Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ) θαη 
Υ.Α.Γ.Α. (Υψξνο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ). Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπο; (Υξεζηκνπνηήζηε ηελ αλαδήηεζε 
ζην δηαδίθηπν). 

6. αο δίλεηαη ε ιίζηα κε εηδηθέο ζεκάλζεηο πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζηα πξντφληα/πιηθά ηα νπνία αγνξάδνληαη θαζεκεξηλά 
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θαη ε επεμήγεζε ηνπο. Γεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα ζε θχιιν excel θαη αλαθέξεηε ζε πνηα πξντφληα/πιηθά βξίζθνπκε ηα 
ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια. 

 Γλσζηφ θαη σο ―Green Dot‖. Σν ζχκβνιν απηφ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ε ζπζθεπαζία είλαη αλαθπθιψζηκε. 
Δίλαη έλα ζχκβνιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπζθεπαζίεο θαη ζεκαίλεη φηη ν παξαγσγφο ζπκκεηέρεη ζε ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ πξντφληνο.  

 Σν ζχκβνιν απηφ, αλαγξάθεηαη ζηα πξντφληα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα αλαθχθισζε. Γελ ζεκαίλεη φηη ε 

ζπζθεπαζία έρεη θηηαρηεί απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά. 

 Σν ζχκβνιν απηφ, φπσο ην παξαπάλσ, ππνδεηθλχεη φηη ην πξντφλ είλαη θαηάιιειν γηα αλαθχθισζε. Σν πνζνζηφ 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην εζσηεξηθφ είλαη ην πνζνζηφ ηνπ αλαθπθισκέλνπ πιηθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην πξντφλ. 

 Αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν ηνπ πιαζηηθνχ πνπ αλαθπθιψλεηαη. Σα κπνπθάιηα PET ή πνιπαηζπιελίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ζπζθεπαζία λεξνχ, αλαςπθηηθψλ θαη αλαθπθιψλνληαη εχθνια.  

  Σν ζχκβνιν HDPE (πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο πνιπαηζπιέλην) ζπλαληάηαη ζε ζπζθεπαζίεο θαζαξηζηηθψλ, ζαθνχιεο 

απνξξηκκάησλ, ρπκνχο θαη ζεκαίλεη φηη ην πιαζηηθφ αλαθπθιψλεηαη. 

 Σν PVC (πνιπβηλπινρισξίδην) έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην PET ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο ζε θαιψδηα θαη ζσιελψζεηο. Αλαθπθιψλεηαη πην δχζθνια απφ ηα ππφινηπα ελψ ε θαχζε ηνπ απειεπζεξψλεη 
ηνμηθέο νπζίεο. 

  Αλαθέξεηαη ζε πιαζηηθφ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πνιπαηζπιέλην φπσο είλαη νη ζαθνχιεο ηξνθίκσλ θαη 

πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζνχπεξ κάξθεη θαη θαηαζηεκάησλ. 

 Δίλαη πην ζπλεζηζκέλν ζηα θαιακάθηα, ηα πψκαηα κπνπθαιηψλ, κπνπθάιηα ζαιηζψλ θαη θάπνηα ηαηξηθά ζηξφπηα. 

Σν PP (πνιππξνππιέλην) αλαθπθιψλεηαη. 

 Σν PS (πνιπζηπξέλην) είλαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πιαζηηθά είδε κηαο ρξήζεο (πνηήξηα, πηάηα θιπ), ζε 

ζήθεο CD-DVD θαη αλαθπθιψλεηαη. 

 Αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία πιαζηηθψλ πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

γπαιηά ειίνπ, ζήθεο ππνινγηζηψλ θαη κεγάιεο κπνπθάιεο λεξνχ. 

 European Ecolabel. χκβνιν πνπ απνδεηθλχεη πσο ην πξντφλ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 
κεζφδνπο. 

 Σν ζχκβνιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο ΖΠΑ θαη δείρλεη πσο ην πξντφλ ζην νπνίν ππάξρεη, έρεη παξαρζεί κε 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδνπο. 

 Σν ζχκβνιν ππάξρεη ζε γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο (κπνπθάιηα, βάδα θηι) θαη πξνηξέπεη ζηελ αλαθχθισζή ηνπο. 

  Σν ζχκβνιν απηφ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαθχθισζε αιιά είλαη κηα παξάθιεζε πξνο ηνπο ππεχζπλνπο πνιίηεο λα 
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απνξξίπηνπλ ην πξντφλ κε ηνλ πην θαηάιιειν ηξφπν. Γχλαηαη επίζεο λα ηνπνζεηεζεί ζε θάπνην ζεκείν φπνπ ππάξρεη θάδνο 
απφξξηςεο απνβιήησλ.  

 ηαλ ππάξρεη ην ζχκβνιν απηφ ζε έλα πξντφλ, ζεκαίλεη φηη θαηαζθεπάδεηαη απφ αλαθπθισκέλν αινπκίλην θαη 
κπνξεί λα αλαθπθισζεί μαλά. 

 Σν πξντφλ κε ην ελ ιφγσ ζχκβνιν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλαθπθιψζηκν αηζάιη πνπ κπνξεί λα αλαθπθισζεί 
μαλά. 

  πλαληάηαη ζε ραξηί ή πξντφληα μχινπ θαη ζεκαίλεη φηη ην μχιν πξνέξρεηαη απφ δάζε πνπ δηαρεηξίδνληαη κε 
βηψζηκν ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ FSC. 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη ζεκαίλεη φηη έρνπλ παξαρζεί κεηά ηηο 13 
Απγνχζηνπ 2005, θαη φηη δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηνπο θάδνπο καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα αιιά λα δηαηίζεληαη 
μερσξηζηά ψζηε λα αλαθπθιψλνληαη.  

 Ο Μπιε Άγγεινο είλαη γεξκαληθφ νηθνινγηθφ ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε πξντφληα ραξηηνχ θαη 

πιαζηηθνχ γηα λα δείμεη φηη ηα πξντφληα παξάγνληαη απφ αλαθπθισκέλεο πξψηεο χιεο. 

 

Δηθφλα 1: Σαμηλφκεζε, πζθεπαζίαο & Δπηζήκαλζε Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ (πεγή: 

http://www.elinyae.gr/el/index.jsp) 

 

7. Δληνπίζηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνζχλζεζή ησλ πιηθψλ. (http://skoupidokatastaseis.e-

taxi.mysch.gr/skoupidia7.htm, http://perierga.gr/2014/07/%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-
%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD/) 

8. Ση ζθέθηεζηε βιέπνληαο ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ; Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζαο δεκηνπξγνχληαη; πδεηήζηε ηα 
αξρηθά κε ηελ νκάδα ζαο θαη κεηέπεηηα κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Βάιηε ηίηινπο ζηηο εηθφλεο πνπ βιέπεηε. 

 

http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/skoupidia7.htm
http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/skoupidia7.htm
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Δηθφλα 10 

9. Παξαθνινπζήζηε ην βίληεν: https://www.youtube.com/watch?v=MTTr7RGH37c. Ση παξαηεξείηε κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ είδνπο ζηνλ πιαλήηε; Ση θαηαπαηήζεηο γίλνληαη; Πνην είλαη ην αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηελ πγεία 

ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ζηα δψα απφ ηελ θαηάρξεζε πιηθψλ πνπ καο πξνζθέξνληαη απφ ηελ θχζε;  Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο 
δεκηνπξγνχληαη; Πξνηείλεηαη κέηξα αληηκεηψπηζεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. 

10. Γξάςηε κηα ηζηνξία κε εηθφλεο απφ ηε ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη κε ζέκα ηνλ θχθιν 
δσήο πνπ δηαηειεί έλα αλαθπθιψζηκν πιηθφ (πιαζηηθφ, γπαιί, ραξηί, αινπκίλην, κέηαιιν, νξγαληθφ απφβιεην).  

11. Φηηάμηε κηα αθίζα κε ζέκα «Μείσζε, Δπαλαρξεζηκνπνίεζε, Αλαθχθισζε» κε ηηο επηπηψζεηο ηελ αιφγηζηεο Γηάζεζεο 
Απνξξηκκάησλ/κε ηελ Ππξακίδα ηεο Ηεξαξρία ηεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ.  

12. Φηηάμηε απφ άρξεζην ραξηί, ρξήζηκν ραξηί, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο: πγθεληξψζηε ζε έλα κέξνο, κέζα απφ ηελ ηάμε 
ζαο φια ηα άρξεζηα ραξηηά πνπ ηνπνζεηείηε ζηνλ θάδν ζθνππηδηψλ. Αθνχ ηα θφςεηε ζε πάξα πνιιά κηθξά θνκκάηηα 

ηνπνζεηήζηε ηα ζε κηα ιεθάλε. Μέζα ζηελ ιεθάλε ξίμηε ριηαξφ λεξφ θαη ηνπνζεηήζηε ηα ραξηηά ζαο λα κνπιηάζνπλ. 
Υξεζηκνπνηήζηε έλα κπιέληεξ θαη πνιηνπνηήζηε ηα θαη αλ επηζπκείηε ξίμηε κέζα θαη ιίγν ρξψκα. Αθνχ ρξεζηκνπνηήζεηε 
κηα ζίηα θαη ζηξαγγίμεηε κε ηελ βνήζεηα ηεο ηνλ ραξηνπνιηφ, ηνπνζεηήζηε ην κείγκα ζε κηα αλνηρηή εθεκεξίδα ψζηε λα 
απνξξνθεζνχλ ηα πγξά. Με έλαλ πιάζηε θάλεηε ηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηνπνιηνχ επίπεδε. Αθήλεηε λα ζηεγλψζεη θαη έρεηε 
έηνηκν ην αλαθπθισκέλν ραξηί. Μπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν: https://www.youtube.com/watch?v=W-
fvD4CiXYc. 

Φχιιν Δξγαζίαο 2: Οξγαληθά Απφβιεηα (Βηναπνηθνδνκήζηκα) - Κνκπνζη 

1. Να επηζθεθηείηε θάπνην θαηάζηεκα κε ηξφθηκα ή έλαλ ρψξν θνηλσληθήο εζηίαζεο (θνχξλν, καλάβηθν, εζηηαηφξην, 
θξενπσιείν θαη δηάθνξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, πάξθν αλαςπρήο θηι). Με ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη εθεί ή ηνπο 
αλζξψπνπο φπνπ κέλνπλ ζε έλα μελνδνρείν ή βξίζθνληαη γηα κηα βφιηα ζε έλα πάξθν αλαςπρήο, ζπδεηήζηε θαη θαηαγξάςηε 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέμεηε ζρεηηθά κε ην πσο δηαρεηξίδνληαη ηα απνξξίκκαηά ηνπο. Αθνχ ζπιιέμεηε ηηο πιεξνθνξίεο  
παξαηεξήζηε θαη θαηαγξάςηε πνηά απφ ηα θαηαζηήκαηα πηνζέηεζαλ θαιέο πξαθηηθέο γηα λα κεηψζνπλ ηα νξγαληθά ηνπο 
απφβιεηα. Να αλαθέξεηε πψο δηαρεηξίδνληαη ηα απφβιεηά ηνπο (π.ρ. ηα δηαζέηνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, δίλνπλ ηα 
θφθθαια ζε έλα θπλνθνκείν ηεο πεξηνρήο). 

2. Σνπνζεηήζηε κέζα ζηε γιάζηξα θαη θάησ απφ ην ρψκα δηάθνξα απνξξίκκαηα θαη παξαηεξήζηε ηη ζα ζπκβεί.  
Σνπνζεηήζηε ρψκα ζε κηα γιάζηξα πεξίπνπ θαηά ην έλα ηξίην. Έπεηηα ηνπνζεηήζηε ηα απνξξίκκαηά ζαο πάλσ θφβνληάο ηα 
ζε κηθξφηεξα. Ρίμηε ρψκα θαη θαιχςηε ηα κέρξη ηελ θνξπθή ηεο γιάζηξαο. Ρίμηε λεξφ ζηε γιάζηξα γηα λα γίλεη πγξφ ην 
ρψκα. Έπεηηα θαιχςηε κε πιαζηηθή κεκβξάλε ηε γιάζηξα θαη ζηεξεψζηε ηελ κε ιαζηηράθη. Σνπνζεηήζηε ηελ ζε έλα 
ειηφινπζην παξάζπξν θαη αθήζηε ηελ γηα 2 κήλεο αιιά λα πξνζηίζεηαη λεξφ ζηελ γιάζηξα ψζηε λα είλαη πγξφ. 

Καηαγξάςηε, ηη λνκίδεηε φηη ζα ζπκβεί πξηλ πεξάζνπλ 2 κήλεο.  

3. Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. Πνηα κπνξείηε λα δηαθξίλεηε; Πνηα κνηάδνπλ αθξηβψο ην ίδην φπσο ηα ζάςαηε; 

4. Απφ απηά ηα απνξξίκκαηα, πνηα ζα κπνξνχζακε νλνκάζνπκε κφληκα ζθνππίδηα; Ση ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε γηα απηά 
πνπ νλνκάζακε κφληκα ζθνππίδηα; 

5. ηελ ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηελ νηθία ζαο φπνπ δηακέλεηε, απαξηζκήζηε ηα άρξεζηα απφβιεηα. Πνηα απφ απηά ηα 
απφβιεηα κπνξνχλ λα θνκπνζηνπνηεζνχλ; Πνηα κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ; Πνηεο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηε 
Μείσζε, ηελ Δπαλάρξεζε θαη ηελ Αλαθχθισζε απηψλ; 

6. Γεκηνπξγήζηε κηα ηνηρνγξαθία κε ζέκα θαθέ θάδνο θαη θνκπνζηνπνίεζε. Υξεζηκνπνηήζηε πιηθά, φπσο μχια μεξψλ 

δέληξσλ, ηα θχιια δηάθνξσλ δέληξσλ, θνπθνπλάξηα, πιαζηηθά κπνπθάιηα βακκέλα θαθέ γηα λα ζρεδηάζεηε ηνλ θάδν, 
ρξψκαηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, πηλέιν, γθαδφλ, δηάθνξα ρξσκαηηζκέλα θαπάθηα θαη δεκηνπξγήζηε κηα εηθφλα. 

Φχιιν Δξγαζίαο 3: Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) 

1. Πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ; 

2. Ση πεξηιακβάλεη ε Μεραληθή δηαινγή θαη πνηα ηα απνηειέζκαηά ηεο; 

3. Πνπ θαηαιήγνπλ ηα άρξεζηα απνξξίκκαηα; 
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4. Πνηά ηα νθέιε ηεο ΜΔΑ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ νπνία βξίζθεηαη; 5.Γεκηνπξγήζηε έλα cd κε βίληεν θαη θσηνγξαθίεο 
κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ ΜΔΑ θαη λα ην δηαλείκεηε ζε φζνπο ηελ επηζθέθηεθαλ. 

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε είλαη ζεκαληηθά. Οη καζεηέο κέζσ ηεο βησκαηηθήο 
κάζεζεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη λα πηνζεηήζνπλ ζε φιε ηνπο ηε δσή έλαλ νξζνινγηζηηθφ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηαπηφρξνλα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ έκπξαθηα ζηελ αλαθχθισζε θαη ζηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλεηδεηνπνηψληαο εζηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο. 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνηείλνπλ ηελ ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ 
εκπινπηηζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  
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Δμεξεπλψληαο ηα κνλνπΪηηα ηεο Φεθηαθάο Πνιηηεηφηεηαο 

Exploring the paths of Digital Citizenship 

Εαραξνχια Υαξπαληέδνπ, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ86, Γπκλάζην θαη Λ.Σ. Κάζνπ, zcharpant@yahoo.com  

Abstract: This micro-instruction aims to familiarize learners with the concept of Digital Citizenship. The specific proposal is addressed 

to students of secondary education as well as to adult learners. It could be implemented in a Digital Citizenship program aimed to 

familiarizing participants with the aspects of Digital Citizenship. 

This pedagogical intervention shows how we can approach serious issues such as Digital Citizenship by linking it to our everyday life by 

raising the interest of learners and enhancing their participation in the educational process. 

Keywords: Digital Citizenship, Digital footprint, Digital citizen 

Πεξέιεςε: 

Ζ παξνχζα κηθξνδηδαζθαιία ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηελ έλλνηα ηεο Φεθηαθήο Πνιηηεηφηεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζε ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο. Θα κπνξνχζε λα πινπνηεζε ί 

ζε θάπνην πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηελ Φεθηαθή Πνιηηεηφηεηα κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηηο πηπρέο ηεο Φεθηαθήο 

Πνιηηεηφηεηαο. 

Ζ παηδαγσγηθή απηή παξέκβαζε δείρλεη πσο κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ζνβαξά ζέκαηα φπσο ε Φεθηαθή Πνιηηεηφηεηα ζπλδένληαο ηελ κε 

ηελ θαζεκεξηλή καο δσή θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη εληζρχνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Φεθηαθή Πνιηηεηφηεηα, Φεθηαθφ απνηχπσκα, Φεθηαθφο πνιίηεο 

Α. Σαπηφηεηα Βησκαηηθνχ εξγαζηεξένπ  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο. Θα 
κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα ηελ Φεθηαθή Πνιηηεηφηεηα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ηνπ βησκαηηθά ζηελΦεθηαθή Πνιηηεηφηεηα. Σν θιίκα 
αιιειεπίδξαζεο ηεο νκάδαο εθπαηδεπνκέλσλ κέζα απφ ηηο ζπλερφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θάλεη ηελ παξνπζίαζε πην 
ειθπζηηθή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη πην απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηελ απφθηεζε νπζηαζηηθήο γλψζεο πάλσ ζηε Θεκαηηθή 

ηεο Φεθηαθήο Πνιηηεηφηεηαο πνπ απαζρνιεί ηνπο πνιίηεο ζηελ ςεθηαθή επνρή πνπ δνχκε θαη ν θπβεξλνρψξνο απνηειεί ηελ 
παξάιιειε δηάζηαζε ηεο ζχγρξνλεο πνιηηείαο δηεπθνιχλνληαο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αηζζαλζνχλ ελεξγνί πνιίηεο ηνπ 
θφζκνπ. 

Α1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζα παξαθνινπζήζνπλ νιηγφιεπηεο εηζεγήζεηο θαη πξνβαιιφκελα 
βίληεν, ζα εκπιαθνχλ ζε ζχληνκεο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εξγαζηνχλ νκαδηθά βαζηδφκελνη ζηε ρξήζε 
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Σέινο ζα αμηνινγήζνπλ ην πξντφλ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ηνπο, ηα πξντφληα ησλ άιισλ νκάδσλ, θαζψο 
θαη ηελ παξέκβαζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Β. Παξνπζέαζε 

Β1 θνπφο, ζηφρνη 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
ζπνπδαηφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο σο ςεθηαθνί πνιίηεο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε απηή 
επηρεηξείηαη κέζα απφ ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, ην δηάινγν θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε.  

Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη: 

● Να απνθηήζνπλ νπζηαζηηθή γλψζε θαη μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ έλλνηα ηεο Φεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο. 

● Να απνθηήζνπλ γλψζεηο ζρεηηθέο κε ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ. 
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● Να είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ πνηνη ζεσξνχληαη γεληθά θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε θαη δηαρείξηζε 
ςεθηαθψλ πφξσλ. 

● Να απνθηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο πεγέο θαη ηνπο πφξνπο πνπ βξίζθνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ απφ ην 
δηαδίθηπν. 

Β2 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

Σν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε κηθξνδηδαζθαιία είλαη  επέιηθην, ελζσκαηψλεη ζηνηρεία ηεο 
ζχγρξνλεο δσήο θαη δίλεη ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή. Πξνζδνθάηαη ε απφθηεζε νπζηαζηηθήο 
γλψζεο γηα ηελ έλλνηα ηεο Φεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξνζνρήο πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ 
ελεκέξσζε γηα ην πέξαζκα απφ ηελ πνιηηεηφηεηα ζηελ Φεθηαθή πνιηηεηφηεηα.   

Β3 Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Β3.1 Φεθηαθά πνιηηεηφηεηα 

Ζ λέα κνξθή πνιηηεηφηεηαο αθνινπζεί ηηο επηηαγέο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ςεθηαθήο επνρήο, φπνπ ν ζχγρξνλνο πνιίηεο θαιείηαη 
κε ηελ εθπαίδεπζε σο ην πην ελδεδεηγκέλν κέζν ελίζρπζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, λα βξεη ην δξφκν ηνπ κέζα απφ πνιχπινθα 

κνλνπάηηα πνπ νξίδεη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη θαη λα απνθχγεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
θαιχπηνληαη πίζσ απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία.  

Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία, ηελ δηαρείξηζή ηεο θαη ηε δηθηχσζε. Δπνκέλσο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 
απνθηά παγθφζκην πεξηερφκελν, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δηάζηαζε, φπνπ 
ε πξνζπέιαζε, ε δηαρείξηζε, ε αμηνπνίεζε θαη ν δηακνηξαζκφο ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη απφ θαη πξνο έλα ζχλζεην πιέγκα 
θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ε αμηνπηζηία ησλ νπνίσλ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε.  

 Σν πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε εκπινπηίδεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κε ηηο λέεο κνξθέο ηερλνινγίαο 
θαη επηθνηλσλίαο λα ζπλζέηνπλ έλα λέν πεδίν δξάζεο κέζα ζην νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη πιένλ ε έλλνηα ηεο 
ελεξγήο, παγθφζκηαο πνιηηεηφηεηαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ επεξεάζεη φιεο ζρεδφλ ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηηο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, κεηακνξθψλνληαο ηελ επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.  

Ζ εθπαίδεπζε, απνηειεί ην ηζρπξφηεξν κέζν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αιιά 
θαη γηα ηελ άκβιπλζε ησλ (ζεκαληηθφηαησλ) θηλδχλσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε ηε ζπρλή θαη ζπλήζσο, δπζηπρψο, αιφγηζηε 
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, (Μαξηλάθε, 2015). 

Σν 2009 νη Hobbs θαη Jensen νξίδνπλ ηελ ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα σο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ βνεζνχλ ηνλ 
πνιίηε λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε έλα πεξηβάιινλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κέζα ζην νπνίν ηα φξηα αλάκεζα ζηελ 
δεκφζηα θαη ηελ ηδησηηθή πιεξνθνξία είλαη ζπγθερπκέλα, αλαδεηθλχνληαο λέεο πξνθιήζεηο ζε ήζε ελψ παξάιιεια 
δηαθαίλνληαη λέεο επθαηξίεο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

Σα ελλέα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζε ηεο ηερλνινγίαο, παξνπζηάδνληαη ην 2011 απφ ηνλ Ribble 
θαη νξίδνπλ ηελ ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα. Σα ζηνηρεία απηά ζπλνςίδνληαη ζην ηξίπηπρν ―εβάζνπ – Δθπαηδεχζνπ – 
Πξνζηάηεςε‖, θαη είλαη ηα αθφινπζα :  

1. Φεθηαθή Πξφζβαζε (Digital Access): ηζφηηκε θαη αλεκπφδηζηε πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

2. Φεθηαθφ Δκπφξην (Digital Commerce): ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ 
θαη ππεξεζηψλ. 

3. Φεθηαθή Δπηθνηλσλία (Digital Communication): ςεθηαθή αληαιιαγή κελπκάησλ. 

4. Φεθηαθφο Δγγξακκαηηζκφο (Digital Literacy): δηδάζθνληαο θαη καζαίλνληαο γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

5. Φεθηαθή Γενληνινγία/Δζηκνηππία (Digital Etiquette): φξηα θαη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία. 

6. Φεθηαθή Ννκνζεζία (Digital Law): ππνρξεψζεηο θαη λνκηθά θσιχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθίλεζε θαη ρξήζε ησλ 
ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ. 

7. Φεθηαθά Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο (Digital Rights & Responsibilities): ειεπζεξίεο αιιά θαη ππνρξεψζεηο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. 

8. Φεθηαθή Τγεία θαη Δπεμία (Digital Health & Wellness): θίλδπλνη γηα ηελ πγεία, νη νπνίνη απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 
ςεθηαθψλ κέζσλ. 

9. Φεθηαθή Αζθάιεηα (Digital Security): πξνθπιάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ θαη ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, 

επαίζζεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ,  (Μαξηλάθε, 2015).  

Β4 Σερληθέο δηδαζθαιίαο - αμηνιφγεζεο 

Οη ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ αμηνπνηήζεθαλ είλαη ε δηαδξαζηηθή εηζήγεζε, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε εξγαζία ζε νκάδεο θαη ε 
ζπδήηεζε. Ζ κηθξνδηδαζθαιία αμηνινγήζεθε, ππφ κνξθή ζπδήηεζεο, απφ ηελ θάζε νκάδα σο αμηνιφγεζε ηνπ δηθνχ ηεο 
έξγνπ, αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θάζε νκάδαο απφ ηηο άιιεο νκάδεο, αμηνιφγεζε απφ ηνπο δηδαζθφκελνπο θαη ηέινο 
αμηνιφγεζε απφ ηνπο παξαηεξεηέο.  
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Β5 Πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο  

Ζ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο αθνινχζεζε ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

1. Δηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή - πξνβνιή : πξνβιήζεθε βίληεν ησλ καζεηψλ ηεο Α  ́Λπθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ & Λ.Σ. Κάζνπ, ην 

νπνίν εηζάγεη βησκαηηθά ηελ ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα, παξνπζηάδνληαο ηα ελλέα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ, θαηά Ribble, ηνλ 
νξηζκφ ηεο [δηάξθεηα πξνβνιήο: πέληε (5΄) ιεπηά]. 

2. Παξνπζίαζε - θαηαηγηζκφο ηδεψλ: έγηλε κία ζπδήηεζε φπνπ παξνπζηάζηεθαλ ζχληνκα θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 
ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα [δηάξθεηα παξνπζίαζεο: ηέζζεξα (4΄) ιεπηά]. 

3. Δθαξκνγή – Βησκαηηθφηεηα : εξγαζία ζε νκάδεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη δηδαζθφκελνη ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη 
θιήζεθαλ λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα θαη λα ηα παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα [δηάξθεηα 
εξγαζηεξίνπ: επηά (7΄) ιεπηά]. 

6. Αμηνιφγεζε: ζχληνκε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ κε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα (δηάξθεηα: ηέζζεξα (4΄) ιεπηά). 

Ο Ρφινο ηνπ δηδάζθνληα ήηαλ θαζνδεγεηηθφο θαη εκςπρσηηθφο. Ο δηδάζθσλ βνήζεζε ηνπο ζπλέδξνπο λα εκπιαθνχλ, λα 
ζπκκεηάζρνπλ θαη λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

Ο Ρφινο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ ζπκκεηνρηθφο, βησκαηηθφο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηείραλ ελεξγά, εκπλεχζηεθαλ, 
αληάιιαμαλ απφςεηο θαη ηδέεο. 

Γηα ηνλ ρσξηζκφ ζε νκάδεο κνηξάζηεθαλ θάξηεο ζρεηηθέο κε ηα ελλέα ζηνηρεία ηνπ νξηζκνχ ηεο ςεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο 
θαηά Ribble. 

ηελ αξρή ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο έγηλε ν απαξαίηεηνο ραηξεηηζκφο απφ ηελ εηζεγήηξηα θαη αθνινχζεζε ε πξνβνιή ηνπ  
βίληεν ζην νπνίν νη καζεηέο ηεο Α  ́Λπθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ & Λ.Σ. Κάζνπ, παξνπζίαδαλ βησκαηηθά ηα ελλέα ζηνηρεία πνπ 
απνηεινχλ, θαηά Ribble, ηνλ νξηζκφ ηεο ςεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο, δηάξθεηαο πέληε (5) ιεπηψλ. Αθνινχζεζε εηζήγεζε - 

ζπδήηεζε δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) ιεπηψλ ζρεηηθή κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πάλσ ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 
ςεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηαινγηθέο κέζνδνη (καηεπηηθή κέζνδνο, εξσηναπνθξίζεηο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, 
ειεχζεξνο δηάινγνο), πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνχλ νη ήδε θαηαθηεκέλεο γλψζεηο ησλ ζπλέδξσλ γηα ηελ ςεθηαθή 
πνιηηεηφηεηα θαη λα απνθηήζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο. Ζ πξνβνιή ηνπ επηιεγκέλνπ καζεηηθνχ βίληεν θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπ 
ζπλέβαιε ζηελ πξφζιεςε ησλ λέσλ γλψζεσλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ηα επφκελα επηά (7) ιεπηά ρσξίζηεθαλ νη ζχλεδξνη ζε νκάδεο (βάζεη ησλ θαξηψλ πνπ είραλ ιάβεη θαηά ηελ είζνδν ηνπο 
ζηελ αίζνπζα) θαη κνηξάζηεθαλ δχν (2) θχιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Γφζεθε ν απαξαίηεηνο θάζε θνξά ρξφλνο - 
ζχλνιν πέληε (5) ιεπηά, κέζα ζηνλ νπνίν νη ζχλεδξνη ζπλεξγάζηεθαλ ζηηο νκάδεο ηνπο, γηα λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνην 

ζπκπέξαζκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε νκάδαο [παξνπζίαζε δηάξθεηαο 
δχν (2) ιεπηψλ]. Σα ηειεπηαία ηέζζεξα (4) ιεπηά έγηλε κία ζχληνκε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ κε ζπδήηεζε ζηελ 
νινκέιεηα . 

Β6 Μέζα θαη πιηθά δηδαζθαιίαο 

Καηά ηε κηθξνδηδαζθαιία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ επνπηηθά κέζα: 

● Κάξηεο γηα ηνλ ρσξηζκφ ζε νκάδεο 
● Βηληενπξνβνιέαο 
● Γηαθάλεηεο (Powerpoint) 
● Βίληεν 
● Έληππν πιηθφ (θχιια εξγαζίαο) 

Καζψο ν ρξφλνο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο είλαη πεξηνξηζκέλνο ηα πιηθά δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 
εηζεγεηέο ήηαλ πεξηνξηζκέλα: 

● Βίληεν 
● Κάξηεο 
● Φσηνηππίεο 

Β7 Έξεπλα 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο κέζσ ζπδήηεζεο, έγηλε θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ειηθία, θχιν, επίπεδν εθπαίδεπζεο) φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία (δηδαζθνκέλσλ θαη 
παξαηεξεηψλ) θαη ζηε ζπλέρεηα, ππφ κνξθή ζπλέληεπμεο, έγηλαλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ζε πέληε (5) άηνκα απφ ηνπο 
δηδαζθφκελνπο, ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο.  

Ζ κηθξνδηδαζθαιία απηή παξνπζηάζηεθε σο θαλνληθή δηδαζθαιία ζε πξφγξακκα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
πινπνηήζεθε κε ηνπο καζεηέο ηεο Α‘ Λπθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ & Λ.Σ. Κάζνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 κε πνιχ ζεηηθά 
απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο κέζα απφ ην παηρλίδη, ην νπνίν νδήγεζε θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ βίληεν πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο πξνζέγγηζαλ ην ζέκα ηεο ςεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο κε εθιατθεπκέλν ηξφπν. ην βίληεν, νη 
καζεηέο αλά δχν παξνπζίαδαλ κε θσκηθφ ηξφπν ηα ελλέα ζηνηρεία ηεο ςεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
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ππάξρνπλ απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηδηαίηεξα φηαλ δελ είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο θηλδχλνπο 
πνπ θξχβεη ε ρξήζε ηνπ. 

Γ. Έξεπλα - Απνηέκεζε – Αλαηξνθνδφηεζε  

Ζ έξεπλα πνπ έγηλε αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπλέδξνπο ζηελ κηθξνδηδαζθαιία ήηαλ πνηνηηθή. Αλαθνξηθά κε ηνπο 
ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαη νη πέληε (5) δήισζαλ ελζνπζηαζκέλνη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. Δπίζεο, δήισζαλ φηη ζεσξνχλ φηη 

επηηεχρζεθαλ φινη νη ζηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο θαη φηη ηνπο άξεζε ηδηαίηεξα ε ζπδήηεζε πάλσ ζε έλα ζέκα ηφζν επίθαηξν θαη 
ηφζν ―άγλσζην‖, έλα ζέκα πνπ ελψ ―ην δνπλ‖ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο δελ ην έρνπλ ζθεθηεί θαη δελ έρνπλ αλαινγηζηεί ηηο 
δηαζηάζεηο ηνπ. Δπηπιένλ, δήισζαλ φηη πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή πξάμε ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα κε παηγληψδε ηξφπν. 

Γελ πξνέθπςαλ δπζθνιίεο γηαηί φια ήηαλ κειεηεκέλα, επαξθψο ζρεδηαζκέλα θαη ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθνί ρξφλνη. 

Γ. Αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιέαο 

Σε βησκαηηθή κηθξνδηδαζθαιία παξαθνινχζεζαλ είθνζη νθηψ (28) άηνκα, δεθανθηψ (18) ζχλεδξνη σο δηδαζθφκελνη [νθηψ 
(8) άλδξεο θαη δέθα (10) γπλαίθεο] θαη δέθα (10) άηνκα σο παξαηεξεηέο [νη ηξεηο (3) ήηαλ άληξεο θαη νη επηά (7) γπλαίθεο]. 
Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ απφ δεθαπέληε (15) έσο νγδφληα (80) έηε. Οη δψδεθα (12) απφ ηνπο 
ζπλέδξνπο/δηδαζθφκελνπο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί, νη πέληε (5) ήηαλ δεκφζηνη ππάιιεινη θαη έλαο (1) ζπληαμηνχρνο ελψ ε 
πιεηνςεθία ησλ παξαηεξεηψλ ήηαλ καζεηέο θαη θνηηεηέο. Σν πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ απφ 
ηε Γξάκα, ελψ ην ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφ (45%) δήισζαλ άιιν ηφπν θαηνηθίαο. 

Πεξίπνπ ην εμήληα πέληε ηνηο εθαηφ (65%) ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη δελ ζα δπζθνιεπφηαλ «θαζφινπ» 
λα εθαξκφζεη ζηελ ηάμε φζα δηδάρηεθε ζηε κηθξνδηδαζθαιία, ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) δήισζε φηη ζα δπζθνιεπφηαλ 
«πνιχ ιίγν» θαη κφιηο ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) δήισζε φηη ζα δπζθνιεπφηαλ «ιίγν» λα εθαξκφζεη φ,ηη δηδάρηεθε θαηά ηε 
κηθξνδηδαζθαιία.  

Σα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ζεηηθά θαη νη ζχλεδξνη έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε βησκαηηθή κηθξνδηδαζθαιία. 

Δ. πκπεξΪζκαηα – ΠξνηΪζεηο 

Οη ζχλεδξνη δήισζαλ φηη ηνπο άξεζε ε ζπγθεθξηκέλε κηθξνδηδαζθαιία επεηδή κε απιφ ηξφπν πξνζέγγηζε ην ζέκα ηεο 
ςεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα άκεζα λα θαηαλνήζνπλ νη ζπκκεηέρνληαο δπζλφεηεο ζρεηηθέο έλλνηεο. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε, κέζα ζε έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, απνηέιεζε έλαλ αμηφινγν ηξφπν 
νπζηαζηηθήο ελεκέξσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σαπηφρξνλα καο νδήγεζε αβίαζηα ζην 
ζπκπέξαζκα φηη κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ζνβαξά ζέκαηα, κε απιέο κεζφδνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θεληξίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ εληζρχνληαο παξάιιεια ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σ. ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξΫο – Βνεζάκαηα  

Μαξηλάθε, Μ. (2015). Φεθηαθή Πνιηηεηφηεηα θαη Δθπαίδεπζε. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζήκεξα: ελλνηνινγήζεηο θαη 
πξνβιεκαηηζκνί, ην Α. Ληνλαξάθεο (Δπηκ.), 8th International Conference in Open & Distance Learning, 
November 2015, (ζζ. 230-244), Αζήλα, Δθδφζεηο: Διιεληθφ Γίθηπν Αλνηθηήο & εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. 

HobbsΑ., Jensen Α. (2009), The Past, Present, and Future of Media Literacy Education, Journal of Media Literacy Education 
(pp. 1-11). 

Ribble, M. (2011), Digital Citizenship in Schools, International Society for Technology in Education (ISTE), 2nd edition 
ISBN 978-1-56484-301-2 
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Ζ ελέζρπζε ηεο δπλακηθάο ηεο νκΪδαο κΫζσ ηεο δξακαηηθάο ηΫρλεο ζηελ 

πξσηνβΪζκηα εθπαέδεπζε 

Strengthening the dynamics of the group through dramatic art in primary 

education 

αιηανχξα Αηθαηεξέλε Μαξέα, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, Σ.Μ.Θ Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 6955175007, 

katerina.maria.saltaoura@gmail.com 

ΚιαδΪθε Μαξέα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 6932644200, mkladaki@rhodes.aegean.gr,  

Saltaoura Aikaterini Maria, Postgraduate Student, University of Peloponnese, 

katerina.maria.saltaoura@gmail.com 

Kladaki Maria, Assistant Professor, University of the Aegean,  mkladaki@rhodes.aegean.gr,  

Abstract:  

Modern managerial lifestyle encourages people to act more individually rather than collectively. As a result, even pupils in primary school 

do not know how to operate within a group. The concept of the dynamics of the group is difficult to implement and needs big effort by both 

teacher and students. An innovative way to strengthen the concept of the team in a class is the use of the Theatrical Education Programs. 

Programs that combine education with art and have as a final aim the culture of common spirit through techniques of drama. 

Key words:theatrical education program, dynamic of the group, drama in education. 

Πεξέιεςε 

Ο ζχγρξνλνο, ηερλνθξαηηθφο ηξφπνο δσήο σζεί ηνπο αλζξψπνπο λα δξνπλ πεξηζζφηεξν αηνκηθά παξά νκαδηθά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα  

αθφκα θαη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ λα κελ γλσξίδνπλ πψο λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε κηα νκάδα. Ζ έλλνηα ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο 

κηα ηάμεο είλαη κηα δχζθνιή πξνο εθαξκνγή έλλνηα θαη ρξεηάδεηαη αξθεηή πξνζπάζεηα ηφζν απφ ην δάζθαιν φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο. 

Έλαο δεκηνπξγηθφο ηξφπνο γηα λα εληζρχζνπκε ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο ζε κηα ηάμε είλαη ε εθαξκνγή  ησλ Θεαηξνπαηδαγσγηθψλ 

Πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζπλδπάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηέρλε κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο κέζσ ηερληθψλ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο.  

ΛΫμεηοθιεηδηΪ: Θεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα, δπλακηθή ηεο νκάδαο, δξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε. 

Δηζαγσγά 

Μηα  ζρνιηθή ηάμε ζεσξείηαη σο κηα  ήδε δνκεκέλε νκάδα, ρσξίο απηφ λα είλαη θαη πξαγκαηηθφηεηα. Αλ ηα κέιε ηεο, 
δειαδή νη καζεηέο θαη ν/ε δάζθαινο/α δελ κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο, εκπεηξίεο θ.ά. ηφηε ηα άηνκα απηά απιψο 
κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρψξν γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή. Απηφ είλαη έλα αθαλζψδεο 
δήηεκα πνπ ε ζχγρξνλε Παηδαγσγηθή θαιείηε λα αληηκεησπίζεη θαζψο ε πνηφηεηα θαη ε έληαζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 
ζρέζεσλ θαζνξίδνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. (Μαηζαγγνχξαο, 1995).  
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Πψο φκσο κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο 
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, φηαλ νη καζεηέο καο δελ γλσξίδνπλ ηη είλαη νκάδα θαη πψο λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε απηή;  ηε 

παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ελφο Θεαηξνπαηδαγσγηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Θ.Π.) κε θχξην 
ζέκα ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο. ηφρνο είλαη λα αμηνπνηεζνχλ ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ  
λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ελφο ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα έρεη σο βάζε έλα 
νπνηνδήπνηε ζεκαηηθφ άμνλα, αιιά κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. 

Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ Πιαέζην 

Μηα απφ ηηο πην βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο είλαη ην λα αλήθνπκε ζε κηα νκάδα θαη λα είκαζηε απνδεθηνί απφ απηή. ινη 
καο γελληφκαζηε ζε κηα νκάδα θαη ζε νιφθιεξε ηε δσή καο επεξεαδφκαζηε κε πνιινχο ηξφπνπο απφ ηηο νκαδηθέο εκπεηξίεο 
πνπ έρνπκε. Μάιηζηα, ν Γεξκαλφο Παηδαγσγφο W.Klafki βαζηδφκελνο ζηηο απφςεηο ηνπ Κνηλσληνιφγνπ Martin Buber, 
αλαθέξεη πσο ν άλζξσπνο γίλεηαη «Δγψ» κέζσ ηνπ «Δζχ», δειαδή σο φλ ν άλζξσπνο ππάξρεη δηφηη αιιεινεπηδξά κε ηνπο 
ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη δελ κέλεη απνκνλσκέλνο (Ρέιινο, 2000). Ζ δηαδηθαζία απηή, ηεο κεηάβαζεο δειαδή  απφ ην «Δγψ» 
ζην «Δζχ» πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο, θαζψο κέζα απφ ηε  ζπιινγηθή δξάζε ην άηνκν νδεγείηαη ζηελ 

εκπεηξία ηνπ βηψκαηνο ηνπ, δειαδή ηελ αηνκηθή δξάζε. Άιισζηε παξφκνηα άπνςε ππνζηεξίδεη θαη ν Vygotsky δηα κέζνπ 
ηεο «δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» ηδίσο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ελ δπλάκεη εμέιημε ηνπ παηδηνχ 
επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ελήιηθα ή ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ζπλνκειίθνπο ζε νκάδεο (Φηιίππνπ & 
Καξαληάληα, 2010). 

Γηα παξάδεηγκα, κηα ηάμε ζρνιείνπ ζεσξεηηθά απνηειεί κηα νκάδα. Δίλαη φκσο; Οκάδα ζεσξείηαη φηαλ ην ζχλνιν ησλ 
κειψλ ηεο, κνηξάδνληαη θνηλέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, φηαλ ζα αηζζαλζνχλ φηη αλήθνπλ ζε έλαλ ‗θνηλφ ρψξν‘, φηη 
επηθνηλσλνχλ κε έλα ‗θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο‘, φηη κνηξάδνληαη φκνηα ή παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζέηνπλ ‗θνηλνχο 
ζηφρνπο‘ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. Δπηπιένλ, ζα είλαη νκάδα φηαλ ζα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη άλεζε ζην ηφπν 

πνπ ζα βξίζθνληαη, ψζηε λα κελ δηζηάζνπλ λα δνθηκάζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 
ηαλ κηα θίλεζε ηνπ ελφο κέινπο ζα ζηαζεί αθνξκή γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο απφ έλα άιιν κέινο (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 
2003).   

Καηά απηφλ  ηνλ ηξφπν  πξνθχπηεη κηα λέα δπλακηθή πνπ ζπλδέεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο κε ηα πεπξαγκέλα ηνπο, κηα 
δπλακηθή πνπ ν πξψηνο ν Lewin νλνκάδεη δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ζεκεηψλεη:«ζ' έλα νξηζκέλν πεξηβάιινλ, κηα 
ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή δπλάκεσλ θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ (αηφκνπ ή νκάδαο) πνπ έρεη 
ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο» (Lewin, 1951). Άξα, ε νκάδα  είλαη ηδσκέλε σο έλα ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο ηφζν κεηαμχ ησλ 
ίδησλ ησλ κειψλ ηεο, φζν θαη ηεο νκάδαο κε ην πεξηβάιινλ, κηα δπλακηθή ζρέζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάθνξα 
θαηλφκελα φπσο: ππννκάδεο, δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, δηαηεξψληαο έλα δπλακηθφ πεδίν, δειαδή έλα 

ζχζηεκα δπλάκεσλ ζε ηζνξξνπία, πνπ ζπλερψο δνθηκάδεηαη θαη κεηαβάιιεηαη (Anzieu & Martin, 1990).  

πλεπψο, κηα νκάδα απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη δελ κέλεη ζηαηηθή. Καζψο ε νκάδα πξνρσξάεη πξνο ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ ηεο, εμειίζζεηαη. Πεξλάεη απφ δηάθνξεο θάζεηο αλάπηπμεο ή νπηζζνδξφκεζεο (Γεψξγαο, 1995). Καηά ηνλ 
Tuckman (1977), ε σξίκαλζε κηαο νκάδαο έρεη ηέζζεξηο θάζεηο αλάπηπμεο: 

• Ζ θάζε ηεο δηακφξθσζεο, φπνπ ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ ρψξνπ θπξηαξρνχλ ζπλαηζζήκαηα ακεραλίαο, θφβνπ, 
γελληνχληαη πξνζδνθίεο θαη εξσηεκαηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο δειαδή πξνζπαζνχλ λα γλσξηζηνχλ, λα θαηαιάβνπλ ην έξγν 
ηεο νκάδαο, ηνπο ξφινπο ηνπο αιιά θαη ην θαηά πφζν έρνπλ γίλεη απνδεθηνί απφ ηνπο άιινπο. 

•  Ζ θάζε ησλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζα ζηελ νκάδα. Καηά ηελ νπνία ζα αξρίζνπλ λα εκθαλίδνληαη 

επηθπιάμεηο θαη αληηξξήζεηο θαζψο πξνθχπηνπλ αληηζηάζεηο ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο νκάδαο, κέρξη λα 
δηακνξθσζεί ε ηεξαξρία ηεο. 

• Ζ θάζε ηεο ζεζκνπνίεζεο, ζηελ νπνία ηα κέιε ηεο νκάδαο αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ έλα αίζζεκα ζπλεξγαζίαο 
θαη νκαδηθνχ πλεχκαηνο.  

•  Ζ θάζε ηεο ηειεηνπνίεζεο. Πιένλ ε νκάδα έρεη ήδε επηθεληξσζεί ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη 
είλαη ζην κέγηζην πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο. ε απηή ηε θάζε ηειεηνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ είραλ εμ αξρήο ηεζεί. 

 Πψο φκσο κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα ζε κηα ηάμε; Έλαο απφ ηνπο πην πξφζθνξνπο ηξφπνπο 

είλαη ε εηζαγσγή ησλ ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ. Πξνγξάκκαηα δειαδή πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία κε ηελ ηέρλε θαη θπξίσο κε ηε δξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε. Έλα ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα «είλαη έλα 
είδνο ‗ελαιιαθηηθνχ‘ ζεάηξνπ γηα παηδηά θαη λένπο […] πνπ πξνζθέξεη βησκαηηθή, θνηλσληθή, αληηθεηκεληθή, θξηηηθή θαη 
δεκηνπξγηθή κάζεζε» (έμηνπ, 2007). Σα ζεαηξνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα (TheatreinEducation-TiE) έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο 
ζηελ Αγγιία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60, βαζίδνληαη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ ζεάηξνπ θαη έρνπλ σο ζηφρν λα ελδπλακψζνπλ ηνπο 
καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ζπιινγηθέο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα απνθαιχπηνπλ λέεο πξνζεγγίζεηο ζε 
ζχγρξνλα ζέκαηα (έμηνπ, 2005).  

 Παξάιιεια, δηα κέζνπ ησλ Θεαηξνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ αζθήζεσλ δξακαηηθήο έθθξαζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, αζθήζεσλ γλσξηκίαο, ελεξγνπνίεζεο θαη δεζηάκαηνο, ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο, επηθνηλσλίαο θαη 
ζπλνρήο, ζσκαηηθήο έθθξαζεο, απνθφξηηζεο θαη ραιάξσζεο (Γθφβαο, 2003), νη  καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξηζηνχλ 
απφ ηελ αξρή, απνδνκψληαο ζπγθξνχζεηο θαη αληηπαιφηεηεο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ σο ηφηε νκάδα-ηάμε. 
Μέζα απφ ηε ρξήζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα ρηίζνπλ θαηλνχξηεο γέθπξεο 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 653 απφ 864 

κεηαμχ ηνπο, πξνζβιέπνληαο ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ηνπο ζηφρνπ, πνπ κπνξεί θάζε θνξά λα είλαη δηαθνξεηηθφο: α) λα 
ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή, β) κε ηελ θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ή αθφκα γ) κε ηελ αλάπηπμε επαηζζεζίαο πεξηβαιινληηθήο ή δηαπνιηηηζκηθήο εζηθήο, θ.α. (Άιθεζηηο, 2008).  

ε θάζε πεξίπησζε, ν ζηφρνο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, αθνχ ηα παηδηά σο κέιε ηεο 
αιιειεπηδξνχλ, πξνηείλνπλ, ηξνπνπνηνχλ θαη ζέηνπλ λένπο ηξφπνπο, θαηαλννχλ, ζρνιηάδνπλ, θξίλνπλ, δηακνξθψλνληαο θαη 
θαηαθηψληαο ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο ζπλεηδεηφηεηαο (Άιθεζηηο, 2008), αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ηελ 
εκπηζηνζχλε ζηελ νκάδα θαη ηελ αίζζεζε αιιεινυπνζηήξημεο (Tan, 2003), θαζψο καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη θαη λα 
ιεηηνπξγνχλ φρη κε ην ‗εγψ‘ αιιά κε ην ‗εκείο‘. Έηζη, κε ηε ρξήζε ησλ ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ νη καζεηέο 
μεθηλνχλ έλα ηαμίδη αλαδήηεζεο κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ην «δέζηκν»  ηεο νκάδαο. 
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Abstract 

We are going to present a version of interactive reflection on various texts of Modern Greek Literature tested in the first and second grade of 

Senior High School of  the Experimental School of  the University of Athens. Motivated by the constructivist learning theories, as well as by 

the effect Drama in Education (DiE) has had on adolescents, we are going to look into the comprehension of the teaching module ―Genders 

in Literature‖. Moreover, we are expanding the subject of gender identities, in order to include other categories of social stereotypes, the 

―negative‖ ones preferred. Our teaching method has been designed to pursue the following goals: to develop psychomotor skills , to enhance 

empathy and critical thinking, to raise the students' awareness on social issues and to empower their social responsibility. 

The steps 

 Providing selected literary texts and, consequently, assigning social roles. 

 Instructions and placement to a common physical starting point. 

 Asking questions. 

 Individual reflection, decision making and step forwarding or going back: End of 1
st
activity. 

 2
nd

 activity: Spatial observation and revealing the social and gender identities. 

 Creating groups. 

 Implementing techniques of DiE (e.g. still images, reportage) 

 Final presentation of results. 

Keywords: literature, gender identities, constructivism, Drama in Education. 

Πεξέιεςε 

Θα παξνπζηάζνπκε κηα εθδνρή βησκαηηθνχ αλαζηνραζκνχ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ (ηελ νπνία εθαξκφζακε 

ηφζν ζηελ Α΄ φζν θαη ζηε Β΄ Λπθείνπ ηνπ Π..Π.Α.). Αθνξκψκελεο απφ ηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ην Δθπαηδεπηηθφ 

Γξάκα, ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ απήρεζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο «Σα θχια ζηε Λνγνηερλία». Γηεπξχλνπκε ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην ΗΔΠ  

ζεκαηηθή ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο θαηεγνξίεο θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ, ―αξλεηηθψλ‖ θαηά πξνηίκεζε. 

ηφρνη ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε αλάπηπμε ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ γηα θνηλσληθά δεηήκαηα, θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο. 

Σα βήκαηα 

 Γηαλνκή ινγνηερληθψλ απνζπαζκάησλ θαη αλάιεςε θνηλσληθψλ ξφισλ. 

 Οδεγίεο γηα ηελ εθθίλεζε απφ αθεηεξία θνηλή γηα φιεο/νπο. 

 Τπνβνιή εξσηήζεσλ πξνο ηελ νκάδα. 

 Αηνκηθφο ζηνραζκφο, ιήςε απφθαζεο θαη βήκα κπξνζηά ή πίζσ: Σέινο 1
εο

 βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 2
ε
 δξαζηεξηφηεηα: Παξαηήξεζε ηνπ ρψξνπ θαη απνθάιπςε ηεο θνηλσληθήο θαη έκθπιεο ηαπηφηεηαο.  

 Γεκηνπξγία νκάδσλ. 

 Δθαξκνγή ηερληθψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο ζηηο νκάδεο (π.ρ. παγσκέλεο εηθφλεο, θνηλσληθφ ξεπνξηάδ).  

 Σειηθή παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: ινγνηερλία, έκθπιεο ηαπηφηεηεο, θνλζηξνπθηηβηζκφο, Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα.  
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Α. Σαπηφηεηα Βησκαηηθνχ εξγαζηεξένπ - ΓεληθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ 

χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε εηζήγεζε ηνπ ΗΔΠ σο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο νξίδεηαη «ε 
θξηηηθή αγσγή ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ». Σν κάζεκα είλαη θεηκελνθεληξηθφ θαη καζεηνθεληξηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 
αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επλννχλ 
ηνλ δεκηνπξγηθφ δηάινγν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Πξάμε 36/11-10-2017). Τπελζπκίδεηαη 

φηη ζην ΑΠ (ΦΔΚ 1562 (2011), η. 2ν, 21068-21082) κεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή 
«Σα θχια ζηε Λνγνηερλία» είλαη νη εμήο: 

 «Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ [νη καζήηξηεο/ηέο] φηη νη ξφινη θαη ε εηθφλα ησλ θχισλ θαζνξίδνληαη απφ ην ηζηνξηθφ, 

θνηλσληθφ, πνιηηηζµηθφ πιαίζην». 

 «Να δηεξεπλήζνπλ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα πεξί θχινπ θαη ηηο ινγνηερληθέο εηθφλεο ησλ ηαπηνηήησλ ηνπ θχινπ». 

 «Να αλαζηνραζηνχλ ηε δηθή ηνπο δηαδξνµή γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο». 

 «Να αληρλεχνπλ θνηλσληθά ζηεξεφηππα ζε θάζε είδνπο θείµελν αιιά θαη λα ειέγρνπλ αλ ην ινγνηερληθφ θείµελν ηα 

αλαπαξάγεη ή ηα αλαηξέπεη».  

Οη θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνληαη είλαη αξθεηέο, σζηφζν νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη 
θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, κε βάζε ηελ παξαδνζηαθή εθπαηδεπηηθή πξάμε ζηελ 

ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί (Πάλνο & Κνπζθνπιή, 2016: 138-144). Πψο ε εθπαίδεπζε απφ 
δαζθαινθεληξηθή ζα γίλεη πξνβιεκαηίδνπζα; Με πνηφλ ηξφπν ζα πξνζεγγηζηεί ε θνηλσληθά θξίζηκε ζεκαηηθή ησλ έκθπισλ 
ηαπηνηήησλ; Πψο καζήηξηεο/ηέο θαη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα ζπλνηθνδνκήζνπλ ηα λνήκαηα 
πάλσ ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ησλ θχισλ θαη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα; Οη παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνί έξρνληαη λα 
πξνζηεζνχλ ζηελ πξφηεξε θξίζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηελ αλάγθε γηα κεηάβαζε ζε πξννδεπηηθά ζρνιηθά 
πεξηβάιινληα (Dewey, 1980: 9-14; Charlot, 1992: 66 – 84;Καζζσηάθεο, 2006: 144-161,  236-238; Μφηηε – ηεθαλίδε, 
2015: 15-19). 

Ζ κηθξνδηδαζθαιία ζα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηδάζθνπζεο/νληεο ζε ξφιν εκςπρσηξηψλ/εκςπρσηψλ 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηεο ζεκαηηθήο «Σα θχια ζηε ινγνηερλία». Σν ζέκα ησλ θχισλ 
ζπλδηαιέγεηαη κε ην επξχηεξν ζέκα ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο απηά αλαδχνληαη 
κέζα απφ θείκελα ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έσο ζήκεξα. Βαζηθή πξνυπφζεζε 
είλαη αθελφο νη καζήηξηεο/ηέο λα έρνπλ δηδαρζεί ηθαλφ αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ απνζπαζκάησλ (ή θαη έλα νιφθιεξν 
ινγνηερληθφ έξγν), ηα νπνία λα ππεξεηνχλ ηε ζεκαηηθή ησλ θχισλ ζηε Λνγνηερλία, αθεηέξνπ λα είλαη ζρεηηθά 
εμνηθεησκέλεο/νη κε ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο πξνζέγγηζεο κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ 
βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ: 90 .́ 

Β. Παξνπζέαζε 

Β.1. Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Κνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 

Ζ ακθηζβήηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λεσηεξηθήο θνηλσλίαο θαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηε κεηαλεσηεξηθφηεηα 
πξνυπνζέηεη λέα δπλακηθή απφ ηνπο θνξείο ηεο θαζεκεξηλήο καζεζηαθήο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο (Aronowitz & Giroux, 
1991:23, 57-86; Φξπδάθε, 2009:217-238; Φνπληνπνχινπ, 2010: 25-43).i Ζ ζηξνθή απφ ηελ ηππηθή κάζεζε (κε ηε κεηάδνζε 
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηε δαζθάια/ν-πνκπφ ζηηο καζήηξηεο/ηέο-παζεηηθνχο απνδέθηεο) ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 
γλψζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απνηειεί ην θέληξν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε θαη 

ηνλ θεληξηθφ ζεσξεηηθφ άμνλα ηεο ελ ιφγσ κηθξνδηδαζθαιίαο. 

Οη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεοii αμηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο, ε νπνία κειεηά ηηο 
δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δνκνχληαη νη αλζξψπηλεο, εζσηεξηθέο, λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηε βάζε πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ 
(Καζζσηάθεο, 2006:85; Μαξηδάθε - Καζζσηάθε, 2011:212). Οη ξίδεο ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε 
αληρλεχνληαη ζηε ζεσξία ηνπ Πξαγκαηηζκνχ ηνπ JohnDewey. Βαζηθή έλλνηα ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ε εκπεηξία. χκθσλα κε 
ηνλ Dewey, «νη απαξρέο θάζε κάζεζεο, φπνηα θαη αλ είλαη απηή, πξέπεη λα κπνιηάδνληαη πάλσ ζηελ πείξα πνπ έρνπλ ήδε ηα 
παηδηά θαη ε πείξα ηνχηε, πινπηηζκέλε απφ ηηο αλαπηπγκέλεο κε ηελ άζθεζε ηθαλφηεηεο, πξέπεη κε ηε ζεηξά ηεο λα ρξεζηκεχεη 
σο μεθίλεκα ζηελ θαηνπηλή δηδαζθαιία» (Καζζσηάθεο, 2006: 50; Φνπληνπνχινπ, 2011: 30-31).  

Kνλζηξνπθηηβηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξνχληαη θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία ηνπ PauloFreire (Φξπδάθε, 2009:248). 

Ο Freire πξνθξίλεη ηελ επηθνηλσληαθή κάζεζε έλαληη ηεο ρεηξαγσγηθήο, δειαδή ηε κεηάβαζε απφ ηελ ηξαπεδηθή αληίιεςε 
ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνβιεκαηίδνπζα παηδεία. Ζ ηειεπηαία απνζθνπεί ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ 
καζεηξηψλ/ηψλ ζε κία θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Ζ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη 
ζηε δξάζε, απψηεξνο ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία δνχλε. 
Πξνηείλεη ηε ρξήζε κηαο ελεξγεηηθήο κεζφδνπ, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη αθελφο ν δηάινγνο, αθεηέξνπ 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Δθπαηδεπφκελεο/νη θαη εθπαηδεπηηθνί, κε 
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ειεπζεξία ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, δεζκεχνληαη ζε κία ζρέζε ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο, κε ζθνπφ ηελ θξηηηθή, 
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε (Φαξηαλφο, 2012). 

Ζ ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ JeanPiaget απνηειεί ηελ απαξρή ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (Φξπδάθε, 2009:248). Χο 
πξνο ηε δηδαθηηθή πξάμε, ν Piaget ηάζζεηαη ππέξ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θάζε καζήηξηαο/ηή ζηε δηαδηθαζία ηεο 
κάζεζεο. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πινχζην ζε αηζζεζην-θηλεηηθά εξεζίζκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο 
αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο καζήηξηεο/ηέο ζε «θαηάζηαζε απνπζίαο λνεηηθήο ηζνξξνπίαο». Έπεηηα, κέζα απφ ηελ 
ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο αθνκνίσζεο πξνσζείηαη ε λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε (Μαξηδάθε - 
Καζζσηάθε, 2011: 220-222). Οη δχν επφκελνη ζεσξεηηθνί ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ είλαη ν JeromeBrunerθαη ν LevVygotsky. 
Ο πξψηνο, κε ηε ζεσξία ηεο αλαθαιππηηθήο-δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, νξίδεη ηε δηδαζθαιία σο ελεξγεηηθή δηαδηθαζία, 
ηνλίδνληαο ηελ απηελέξγεηα ηεο καζήηξηαο θαη ηνπ καζεηή θαη ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο, ζηε βάζε ηεο 

παξνρήο θαηάιιειεο ππνζηήξημεο απφ ηελ δηδάζθνπζα/νληα. Σέινο, ν Vygotsky, ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ, 
ζεκεηψλεη σο κέζα ηεο κάζεζεο ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε θαη ηε γιψζζα. εκαληηθή επίδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία 
θαη πξάμε έρεη ε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky, ε νπνία νξίδεηαη σο «ε απφζηαζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ 
αλαπηπμηαθφ επίπεδν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα απηνδχλακε επίιπζε πξνβιήκαηνο, θαη ζην δπλεηηθφ αλαπηπμηαθφ 
επίπεδν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα επίιπζε πξνβιήκαηνο κε ηελ θαζνδήγεζε ελφο ελήιηθα ή πην ηθαλψλ 
ζπλνκειίθσλ». Παηδηά θαη έθεβεο/νη, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο ή πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε 
άιινπο ηθαλφηεξνπο, νδεγνχληαη απφ ηελ ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε κάζεζε θαη ηελ αηνκηθή, λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε 
(Φξπδάθε, 2009: 252-257, 269- 273). 

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ ε κάζεζε είλαη ελεξγεηηθή δηαδηθαζία. Με ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ ππνθεηκέλσλ πξνσζείηαη ε πξνζσπηθή, αιιά θαη ε ζπλεξγαηηθή 
δξαζηεξηνπνίεζε. ηηο αηνκηθέο, πξφηεξεο γλψζεηο πξνζηίζεηαη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ άιισλ. Έηζη, 
καζήηξηεο/ηέο θαη δαζθάιεο/νη δεζκεχνληαη ζε κηα ζρέζε δηαξθνχο αιιειφδξαζεο κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε 
ηεο γλψζεο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζα ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία, ν ξφινο ησλ δηδαζθφλησλ είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη 
δηακεζνιαβεηηθφο (Κνζζπβάθε, 2003). Ζ καζήηξηα θαη ν καζεηήο γίλνληαη ζπλππεχζπλα θαη ελεξγά ππνθείκελα ζηελ 
πνξεία θαηάθηεζεο ηεο επηδησθφκελεο γλψζεο (Κνζζπβάθε, 2006). 

Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα (Drama in Education) 

Ο δεχηεξνο παηδαγσγηθφο άμνλαο ηεο ελ ιφγσ κηθξνδηδαζθαιίαο είλαη ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα. Σν Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα 
είλαη κηα κνξθή ζεαηξηθήο ηέρλεο ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν δηδαζθαιίαο δηάθνξσλ καζεκάησλ ηνπ ΑΠ 

(Απδή & Υαηδεγεσξγίνπ, 2007: 19; Γθφβαο, 2001: 17). Μέζα απφ κηα αθνινπζία ζεαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο νπνίεο 
ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη θαη δηεπθνιχλεη ε/ν δηδάζθνπζα/σλ σο εκςπρψηξηα/ηήο, καζεηέο θαη καζήηξηεο βηψλνπλ - είηε αηνκηθά 
είηε ζπιινγηθά - ηε ζρεηηθή κε ην ζέκα εκπεηξία θαη αλαζηνράδνληαη πάλσ ζε απηή, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 
επηδησθφκελε θαηαλφεζε θαη κάζεζε. Σν βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα 
είλαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο ή Πξννδεπηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ θνλζηξνπθηηβηζηηθψλ ζεσξηψλ 
κάζεζεο.iii Θεσξεηηθνί θαη παηδαγσγνί ηνπ Γξάκαηνο, επεξεαζκέλνη απφ ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ, έδσζαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 
ζηελ έλλνηα ηεο δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο, κε θπξηφηεξε ηε 
DorothyHeathcote, ε νπνία έζηξεςε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε πξνο ηε δηεξεχλεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πξάμεσλ, ηηο νπνίεο 

αλαπαξηζηνχλ νη καζήηξηεο θη νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Heathcote & Bolton, 1995). 
Μέζα απφ ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θνηλσληθνχ λνήκαηνο ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ηε 
δηακεζνιάβεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο,   νδεγνχληαη ζε δηαδηθαζία αιιαγήο θαη, ζηαδηαθά, ζηε κάζεζε. Δπνκέλσο, κέζσ ηνπ 
Γξάκαηνο σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ πξνσζείηαη ε βησκαηηθή, ζπλεξγαηηθή θαη καζεηνθεληξηθή-ελεξγεηηθή κάζεζε 
(Απδή & Υαηδεγεσξγίνπ, 2007: 26-32). 

Δθηφο απφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο 
πξνσζείηαη, επηπιένλ, ε επίηεπμε πνηθίισλ καζεζηαθψλ ζθνπψλ, κάιινλ επηηαθηηθψλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. 
(Παπαγεσξγίνπ, 2006). Πξψηα απ‘ φια, επηηπγράλεηαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ (Απδή & 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2007: 21). Σα παηδηά γίλνληαη παξαηεξεηέο αιιά θαη ρξήζηεο ζεαηξηθψλ ηερληθψλ, βηψλνληαο ηαπηφρξνλα 
ηα ζπλαηζζήκαηα ςπραγσγίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη απφιαπζεο, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ζεαηξηθή εκπεηξία. Δπίζεο, 
επηδηψθεηαη ε νιφπιεπξή αλάπηπμή ηνπο. Kαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζψκα, ηνλ ιφγν θαη ηε θσλή ηνπο, 
αλαπηχζζνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ςπρνθηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, γηα λα πξνζεγγίζνπλ θξίζηκα αλζξψπηλα δεηήκαηα. 
Πέξα απφ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, νμχλνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ην αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηνπ ΗΔΠ ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ βνεζάεη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα «αμηνπνηνχλ ηηο 
γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηφζν ζην πξνζσπηθφ ηνπο πεδίν (ζηελ απην-εθηίκεζε, ζηηο επηινγέο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο 
αηφκσλ, σο κειψλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη σο ππεχζπλσλ πνιηηψλ) φζν θαη ζηα πεδία ηνπ άκεζνπ θαη επξχηεξνπ (θνηλσληθνχ, 
θπζηθνχ ή πνιηηηζκηθνχ) πεξηβάιινληνο». Σειεηψλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηε ζχλδεζε ηνπ Γξάκαηνο κε ηε ζεσξία 

ηνπ Gardner γηα ηνπο πνιιαπινχο ηχπνπο λνεκνζχλεο (Gardner, 2006; Φξπδάθε, 2009: 273-280). Μέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 
Γξάκαηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παηδηά θαη έθεβεο/νη λα αλαπηχμνπλ ηε γισζζηθή, ηε κνπζηθή, ηελ νπηηθή ή ρσξναηζζεηηθή, 
ηελ θηλαηζζεηηθή (Καξακήηξνπ, 2010), ηε δηαπξνζσπηθή (Υνιέβα, 2010: 11; Lipman, 2013: 295-297) θαη ηελ 
ελδνπξνζσπηθή ηνπο λνεκνζχλε, πξνσζψληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ νιηζηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

ζεο θαη φζνη ζπκκεηείραλ ζηε κηθξνδηδαζθαιία καο θιήζεθαλ αξρηθά λα «ππνδπζνχλ» ινγνηερληθά πξφζσπα, ηα νπνία 
επέιεμαλ ηπραία θαη θαηφπηλ πξνρψξεζαλ ζε επηινγέο ή απνθάζεηο βηψλνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 
πξφζσπα απηά. Απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο ησλ εκςπρσηξηψλ αλαπαξέζηεζαλ ζηνλ ρψξν ηηο απαληήζεηο-απνθάζεηο ησλ 
ινγνηερληθψλ πξνζψπσλ κεηαθηλνχκελεο/-νη είηε πξνο ηα εκπξφο είηε πξνο ηα πίζσ ελ ζρέζεη κε ηελ θνηλή γξακκή 

αθεηεξίαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο απνθαιχθζεθαλ νη έκθπιεο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο. 
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Αθνινχζεζε ε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ θαη ελδεηθηηθέο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πλνπηηθά, θαηά ηε κηθξνδηδαζθαιία 
αμηνπνηήζακε ηηο εμήο ζεαηξνπαηδαγσγηθέο ηερληθέο: θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Γθφβαο, 2002: 91-111; Απδή & 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2007: 97-99), παηρλίδη ξφισλ (Γθφβαο, 2002: 149-173), παγσκέλεο εηθφλεο, ζθέςεηο θαη αιιειεπίδξαζε 
(Γθφβαο, 2002: 81-89; Απδή & Υαηδεγεσξγίνπ, 2007: 86 – 87), δξακαηνπνίεζε. 

Β.2. Πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο  

Εέζηακα(νη εκςπρψηξηεο πήξαλ κέξνο θαη νη ίδηεο ζηε δξαζηεξηφηεηα). 

Καη‘ αξράο, νη επηκνξθνχκελεο/νη θιήζεθαλ λα πεξπαηήζνπλ ειεχζεξα ζηνλ ρψξν ηεο αίζνπζαο.  Καζψο πεξπαηνχζαλ, ηνπο 
δεηήζεθε λα πξνβνχλ ζε ρεηξαςία θαη λα ζπζηεζνχλ κε ηα κηθξά ηνπο νλφκαηα. Ζ ρεηξαςία ζπλερίζζεθε γηα ιίγα αθφκε 
ιεπηά κε ηε ζπλνδεία  κνπζηθήο (CityofStars, PianoSolo, απφ ηελ θηλ/θηθή ηαηλία LaLaLand, 2016) θαη ζηαδηαθά δεηήζεθε 
απφ φιεο/φινπο λα πξνζθσλήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ελεξγνπνηψληαο θαη ην ζπλαίζζεκα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ κνπζηθνχ 
ζέκαηνο εκςπρψηξηεο θαη ζπκκεηέρνπζεο/νληεο ζρεκάηηζαλ θχθιν. Ζ κία απφ ηηο  εκςπρψηξηεο είπε πξψηα ην φλνκά ηεο θαη 
έπεηηα ην φλνκα ελφο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Δθείλε/νο ζπλέρηζε ιέγνληαο πξψηα ην δηθφ ηεο/ηνπ φλνκα θαη 
θαηφπηλ ελφο άιινπ κέινπο ηεο νκάδαο θαη απηφ ζπλερίζηεθε  κέρξη λα αθνπζηνχλ αβίαζηα φια ηα νλφκαηα ζηνλ θχθιν. Σν 

δέζηακα νινθιεξψζεθε ζε απηφ ην ζεκείν, επεηδή ε πξνεγνχκελε κηθξνδηδαζθαιία είρε σο ζέκα ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο 
θαη σο εθ ηνχηνπ είρε ήδε δνζεί αξθεηφο ρξφλνο γηα ηε γλσξηκία ησλ επηκνξθνχκελσλ. 

Γξακκή κπξφο-πίζσ 

Μεηά ηελ αλαλέσζε ηεο γλσξηκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε αθνινχζεζε ε πξψηε βησκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, ε γξακκή κπξφο-πίζσ. Οη εκςπρψηξηεο μεηχιημαλ ζην δάπεδν κηα αζπξνθφθθηλε ηαηλία (εηθ. 1) θαη θάιεζαλ 
ηα κέιε ηεο νκάδαο λα παηήζνπλ πάλσ ζηε γξακκή απηή, θαζηζηψληαο ηελ  θνηλή  αθεηεξία γηα φινπο. Καηφπηλ, ηα κέιε 
ηεο νκάδαο επέιεμαλ ινγνηερληθά απνζπάζκαηα εθηππσκέλα πάλσ ζε ρξσκαηηζηέο θαξηέιεο δηαθφξσλ ρξσκάησλ, πνπ ηνπο 
κνίξαζαλ ηπραία νη εκςπρψηξηεο. Οη θαξηέιεο ήηαλ γπξηζκέλεο κε ηελ ηππσκέλε επηθάλεηα πξνο ηα θάησ, ψζηε νχηε νη 
εκςπρψηξηεο νχηε νη ζπκκεηέρνπζεο/νληεο λα βιέπνπλ πνην απφζπαζκα δηάιεγαλ. Αο ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ζηηο θαξηέιεο 
δελ ππήξραλ ζηνηρεία πνπ λα παξαπέκπνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζπγθεθξηκέλν έξγν ή ζπγγξαθέα.  

Αθνχ πήξαλ φινη απφ κία θαξηέια, ηνπο δεηήζεθε λα δηαβάζνπλ ην απφζπαζκά ηνπο θαη λα πεξηκέλνπλ λα νινθιεξσζεί ε 
αλάγλσζε, ρσξίο λα επηρεηξήζνπλ λα δνπλ ην απφζπαζκα ηνπ δηπιαλνχ ηνπο νχηε λα ζρνιηάζνπλ νηηδήπνηε κε ηνπο 
ππφινηπνπο. ηαλ νινθιεξψζεθε ε αλάγλσζε, δεηήζεθε απφ φινπο λα πξνζπαζήζνπλ λα θαληαζηνχλ ηε δσή ηνπ θεληξηθνχ 
ινγνηερληθνχ πξνζψπνπ θάζε απνζπάζκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλζήθε θαηά πεξίπησζε.  

ηε ζπλέρεηα, κία απφ ηηο εκςπρψηξηεο θάιεζε ηα ινγνηερληθά πξφζσπα λα απαληήζνπλ ζε δεθαέμη εξσηήζεηο κνλνιεθηηθά, 
θαηαθαηηθά ή αξλεηηθά (Ναη/ρη). πνηα/νο απαληνχζε «Ναη» έθαλε έλα βήκα κπξνζηά, αιιά αλ ε απάληεζε ήηαλ «ρη», 
έθαλε έλα βήκα πίζσ. Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε έπξεπε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηάζηαζε δσήο ηνπ ινγνηερληθνχ 
πξνζψπνπ θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν. Οη εξσηήζεηο ήηαλ νη εμήο:  

 

1) Φνβάζαη; 

2) Έρεηο θαιή ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ; 

3) Μπνξείο λα θπθινθνξήζεηο άλεηα ζηνλ δξφκν, ρσξίο λα ζε ινμνθνηηάμνπλ ή αθφκα θαη λα ζε πξνζβάινπλ νη 
πεξαζηηθνί; 

4) Έρεηοθίινπο; 

5) Πήγεοζρνιείν; 

6) Θα ήζειεο λα ζπνπδάζεηο; 

7) Δπηιέγεηο λα ζπγθξνπζηείο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα δηθαηψκαηά ζνπ; 

8) Θέιεηο λα εξσηεπηείο; 

9) Μπνξείο λα βξείο δνπιεηά; 

10) Ννηψζεηο ραξά κε ηελ δνπιεηά πνπ θάλεηο; 

11) Κπθινθνξείο ειεχζεξα ζηνλ δξφκν κε ηελ/ ηνλ ζχληξνθφ ζνπ; 

12) Θα ήζειεο λα δεκηνπξγήζεηο δηθή ζνπ νηθνγέλεηα; 

13) Πηζηεχεηο  φηη θάπνηνη άιινη απνθαζίδνπλ γηα ζέλα ρσξίο λα ζε ιακβάλνπλ ππφςε; 

14) Θα έιεγεο πσο έρεηο κπζηηθά απφ ηνπο άιινπο, ίζσο θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ζνπ; 

15) Nηψζεηο ραξνχκελε/ νο θαη επηπρηζκέλε/ νο; 

16) Ολεηξεχεζαη κηα αιιηψηηθεδσή; 
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ηαλ νινθιεξψζεθε απηφ ην ζηάδην, νη εκςπρψηξηεο παξφηξπλαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξαηεξήζνπλ ζησπεινί ηηο λέεο 
ζέζεηο ηνπο ζηνλ ρψξν. Ζ επζεία γξακκή είρε «ζπάζεη» ζε αιιεπάιιεια επίπεδα πνπ απνηχπσλαλ ηελ θνηλσληθή ζέζε θάζε 

ινγνηερληθνχ πξνζψπνπ. Καηφπηλ, φιεο/νη θιήζεθαλ λα ππαηληρζνχλ ή θαη λα απνθαιχςνπλ ηελ θνηλσληθή θαη έκθπιε 
ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ κε κία θξάζε ή ιέμε πνπ ζεσξνχζαλ φηη ηελ απνδίδεη κε ζαθήλεηα. Δλδεηθηηθά, κεξηθέο απφ ηηο 
θξάζεηο πνπ αθνχζηεθαλ είλαη νη εμήο: «Δίκαη πάξα πνιχ επηηπρεκέλνο, αιιά είκαη επηπρηζκέλνο», «Γηαηί φιν εγψ λα 
θηαίσ;», «Πφζν αθφκα ζα αληέμσ;». 

ΥΟΛΗΟ:  Γηα ηε γξακκή ρξεζηκνπνηήζεθε ε αζπξνθφθθηλε θνξδέια, επεηδή παξαπέκπεη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 
αλάγθεο, ζε ζπλζήθε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ή ζε  παξαβαηηθφηεηα, ψζηε θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ πξνζψπσλ λα 
απνηππσζεί θαζαξά ε ζρέζε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη έκθπισλ ηαπηνηήησλ (εηθ. 1, 2). 

Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο νκάδεο 

α)    Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε γξακκή θαη ζχκθσλα κε ην ρξψκα ησλ θαξηειψλ ζπγθξνηήζεθαλ νη εμήο 

νκάδεο : 

 Μψβ ρξψκα (4 άηνκα): άβνπινο-«βνιεκέλνο» άλδξαοiv, ν «άιινο»v, ν νκνθπιφθηινοvi, θαη ε γπλαίθα πνπ 
θπθινθνξεί κεηακθηεζκέλε ζε άλδξαvii. 

 Πξάζηλν ρξψκα (4 άηνκα): αζηεθάλσηεviii,  πξψελ αγσλίζηξηαix,  κεηαλάζηξηαx θαη θησρή θνπέιαxi. 

 Μπιέ ρξψκα (3 άηνκα): εθδηδφκελεxii, νκνθπιφθηινοxiii , ιατθφ παηδί κε έλνρα κπζηηθάxiv. 

 Κίηξηλν ρξψκα (2 άηνκα): Φνηηεηήο-θηιφδνμνο άλδξαοxv, ρεηξαθεηεκέλε γπλαίθαxvi. 

ΥΟΛΗΟ: χκθσλα θαη κε ηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηνπ ζπλεδξίνπ, ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο πξνέβιεπε ηε ζπκκεηνρή 
15 έσο 20 αηφκσλ, δειαδή ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ-πέληε νκάδσλ. Σειηθά, εκθαλίζηεθαλ 13 άηνκα θαη, ζπλεπψο, 
ρξεηάζηεθε λα αλακνξθψζνπκε  επί ηφπνπ ηνλ ζρεδηαζκφ, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 ρσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο. 
Απηφ ην ζθεπηηθφ νδήγεζε ηειηθά ζε  2 νκάδεο, 1 ηξηάδα θαη 1 δεπγάξη. 

β) ε θάζε νκάδα ηα κέιε παξνπζίαζαλ ζηνπο ππφινηπνπο ην θεληξηθφ ινγνηερληθφ πξφζσπν ησλ απνζπαζκάησλ ηνπο θαη 

ηελ θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ. 

γ) Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ β ,́ νη εκςπρψηξηεο έδσζαλ ζε θάζε νκάδα δηαθνξεηηθή νδεγία θαη φξηζαλ ηνλ ρξφλν 
πξνεηνηκαζίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Κακία νκάδα  δε γλψξηδε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζηηο ππφινηπεο.  

δ) Κάζε νκάδα παξνπζίαζε ζηηο ππφινηπεο φ,ηη είρε εηνηκάζεη. Καηά πεξίπησζε, νη εκςπρψηξηεο δεηνχζαλ απφ ηα κέιε ησλ 
νκάδσλ ή απφ ην θνηλφ λα εθηειέζεη κηα λέα νδεγία, δεκηνπξγψληαο κηα λέα ζπλζήθε. 

ηε κσβ νκάδα δφζεθε ε εμήο νδεγία: Σξεηο απφ εζάο ζπλεζίδεηε λα ζπρλάδεηε ζε έλα δεκφζην ρψξν (π.ρ. κηα πιαηεία) ή 
ρψξν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο (π.ρ. θαθελείν). Γελ είλαη απαξαίηεην λα είζηε θίινη, αιιά ην γεγνλφο φηη ζπρλάδεηε ζην ίδην 
κέξνο ζάο θαζηζηά θνηλσλνχο ησλ ίδησλ θαηαζηάζεσλ/ζπκβάλησλ πνπ θαζεκεξηλά θαηαγξάθνληαη εθεί θαη  ζαο δεκηνπξγεί ηελ 

αίζζεζε φηη έρεηε θάηη θνηλφ. Ζ  ίδηα ε νκάδα ζα απνθαζίζεη πνηα απφ ηα κέιε ηεο ζα είλαη απηά πνπ ζπρλάδνπλ ζηνλ ρψξν 
θαη, θαηφπηλ, ν/ε ηέηαξηνο/ε  ζα απνρσξήζεη πξνζσξηλά. Σα ηξία πξφζσπα ζα ζηήζνπλ ζην «ζηέθη» ηνπο κηα ζθελή επηιέγνληαο 
ηα ίδηα ηε ζπλζήθε, ελψ ην ηέηαξην πξφζσπν, δηεξρφκελν ηπραία, ζα εκπιαθεί ζηε ζθελή αλάινγα κε ην ηη ζα αληηιεθζεί θαη κε 
φπνηνλ ηξφπν εθείλν επηιέμεη.  

Ζ νκάδα απνθάζηζε φηη ν βνιεκέλνο θαη άβνπινο άλδξαο, ν νκνθπιφθηινο θαη ε κεηακθηεζκέλε ζε άλδξα γπλαίθα ζα 
παξνπζηάζνπλ ηε ζθελή ζε έλαλ ρψξν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, ηνλ νπνίν δελ πξνζδηφξηζαλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 
Πξφζεζή ηνπο ήηαλ λα πξνβάιεη ν θαζέλαο ιεθηηθά ηε δηθή ηνπ θαηαπίεζε σο ηε ρεηξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε 
ησλ ππνινίπσλ. Καηά ηελ παξνπζίαζε, θαη ελψ νη ηξεηο ζπκπιέθνληαλ θσλάδνληαο θαη ρεηξνλνκψληαο, ην ηέηαξην 

πξφζσπν, δηεξρφκελν, πξνζπάζεζε λα ηνπο ζηακαηήζεη (εηθ. 3, 4). ην ζεκείν απηφ νη εκςπρψηξηεο ηνχο δήηεζαλ λα 
παγψζνπλ. Μία ζεαηήο αθνχκπεζε  δηαδνρηθά δχν απφ ηα πξφζσπα, πνπ «μεπάγσζαλ» θαη ην θαζέλα είπε κηα ζθέςε ηνπ. 
Έπεηηα, ε ίδηα ζεαηήο, αθνπκπψληαο ηα άιια δχν πξφζσπα, είπε ε ίδηα κηα ζθέςε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαζελφο. 

Απφ ηελ πξάζηλε νκάδα, πνπ πεξηιάκβαλε κφλν γπλαηθεία ινγνηερληθά πξφζσπα, δεηήζεθαλ δχν θσηνγξαθίεο. Ζ πξψηε ζα 
απνηχπσλε κηα ζηηγκή ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο, π.ρ. φηαλ εθείλεο ήηαλ δέθα ρξνλψλ, ζε  ηφπν θνηλφ γηα φιεο, ηνλ νπνίν ζα 
επέιεγαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο (π.ρ. ε γεηηνληά ηνπο). Γελ είρε ζεκαζία αλ ηα πξφζσπα απηά γλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο ή φρη. 
Ζ δεχηεξε θσηνγξαθία ζα απεηθφληδε ηηο ίδηεο γπλαίθεο είθνζη ρξφληα αξγφηεξα, φρη απαξαηηήησο ζηνλ ίδην ρψξν.  

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο πξψηεο θσηνγξαθίαο (εηθ. 5), κία απφ ηηο εκςπρψηξηεο «μεπάγσζε» δηαδνρηθά ηηο γπλαίθεο 

δεηψληαο ηνπο λα πνπλ έλα παηδηθφ ηνπο φλεηξν. Καηφπηλ νη γπλαίθεο θιήζεθαλ λα πνπλ μαλά ηα φλεηξά ηνπο, φκσο, κε 
κεγαιχηεξε έληαζε ζηε θσλή θαη, επηπιένλ, κε  θίλεζε. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο δεχηεξεο θσηνγξαθίαο (εηθ. 6, 7) νη 
γπλαίθεο θιήζεθαλ απφ ηελ εκςπρψηξηα λα πνπλ κηα κχρηα/θξπθή/πξνζσπηθή εξψηεζε πνπ, θαη‘ απηέο, δελ έρεη αθφκα 
απαληεζεί. Σειηθά ηνπο δεηήζεθε  λα ζηξαθνχλ πξνο ην θνηλφ θαη λα απεπζχλνπλ πξνο απηφ ηελ ίδηα εξψηεζε κε 
δηαθνξεηηθή έληαζε ζηε θσλή ηνπο θαη, αλ ήζειαλ, κε δηαθνξεηηθή θίλεζε. 

ΥΟΛΗΟ: ηελ πξψηε θσηνγξαθία, ε νδεγία ππνλνεί φηη ζηελ παηδηθή ειηθία κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ελψλνπλ 
ηνπο αλζξψπνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή ηάμε (π.ρ. ην παηρλίδη). Αξγφηεξα, ε πνξεία θάζε γπλαίθαο ελδέρεηαη λα ηελ 
νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ status. Με ηε δεχηεξε θσηνγξαθία ε νκάδα απνηχπσζε φρη κφλν ηνπο ξφινπο,  αιιά θαη 
ηηο έκθπιεο ηαπηφηεηεο.  
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Απφ ηελ κπιε νκάδα δεηήζεθε λα κπνπλ ηα κέιε ηεο ζε ξφιν δεκνζηνγξάθνπ θαη λα παξνπζηάζνπλ έλα θνηλσληθφ ξεπνξηάδ 
κε βάζε ηα απνζπάζκαηά ηνπο, ζε ζπλζήθε πνπ εθείλα ζα επέιεγαλ. Σειηθά, ε νκάδα αλαπαξέζηεζε έλα δεκνζηνγξαθηθφ 

πάλει ζε εθπνκπή πξσηλήο ή κεζεκεξηαλήο ηειενπηηθήο δψλεο κε πςειή ηειεζέαζε, ζην νπνίν παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο θνηλσληθήο παξαβαηηθφηεηαο ζε χθνο αλάινγν κε ην επίπεδν ησλ εθπνκπψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο (εηθ. 8). 

ΥΟΛΗΟ: Σν πιαίζην πνπ επέιεμε ε νκάδα γηα ην ξεπνξηάδ επεξέαζε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπ. Καηά πεξίπησζε, 
πηνζεηήζεθε έλα πεξηγξαθηθφ, έλα κεινδξακαηηθφ  θαη έλα ππνλνκεπηηθφ χθνο κε ζηφρν πάληνηε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 
εκπινθή ησλ ζεαηψλ θαη ηελ πςειή ηειεζέαζε. 

Σέινο, ζην δεπγάξη ηνπ θνηηεηή-θηιφδνμνπ άλδξα θαη ηεο ρεηξαθεηεκέλεο γπλαίθαο (θίηξηλεο θαξηέιεο) δφζεθε ε εμήο 
νδεγία: Να δεκηνπξγήζεηε έλαλ δηάινγν ζε κηα θνηλσληθή ζπλζήθε, ηελ νπνία εζείο ζα επηιέμεηε. Να ζηήζεηε ηνλ δηάινγν 
ζθεληθά. Να ηνλ αλαπαξαζηήζεηε. ηελ παξνπζίαζε είδακε έλαλ δηεπζπληή επηρείξεζεο λα ζπδεηά κε ηελ θαζαξίζηξηα ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ, ηελ ψξα πνπ εθείλε  θαζαξίδεη ηνλ ρψξν. Ο δηεπζπληήο, κε χθνο γεληθά ζπγθαηαβαηηθφ, επηρεηξεί λα «πηάζεη 
θνπβέληα» κε ηελ θαζαξίζηξηα, κέρξηο φηνπ εθείλε ηειεηψζεη ηε δνπιεηά ηεο θαη ν ίδηνο επηζηξέςεη ζηηο αζρνιίεο ηνπ. Ζ 
θαζαξίζηξηα δίλεη αξρηθά ηελ εληχπσζε κηαο κεζφθνπεο γπλαίθαο, κάιινλ ζησηθήο, ζηαδηαθά φκσο απνθαιχπηεηαη ν 
δπλακηζκφο ηεο θαη νη πξνζσπηθέο επηινγέο ηεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί δπζθνξία ζηνλ δηεπζπληή, κηα θαη ε φιε 
ζπκπεξηθνξά ηεο θαζαξίζηξηαο απνθαιχπηεη κηα ρεηξαθεηεκέλε γπλαίθα πνπ δελ «καζάεη» ηα ιφγηα ηεο (εηθ. 9). 

ΥΟΛΗΟ: Ζ δηαινγηθή απηή ζθελή απνδφζεθε εθαηέξσζελ κε επίπεδα ζσκαηηθήο έληαζεο πνπ ζηαδηαθά απμνκεηψλνληαλ, 
κε απνηέιεζκα, ζην ηέινο ν δηεπζπληήο λα βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηελ πθηζηακέλε ηνπ, «ζηξηκσγκέλνο» απφ 
ην ζζέλνο θαη ηνλ δπλακηζκφ ηεο. 

Κιείζηκν 

Οη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε ηελ εμήο ζεηξά: Πξψηα ε θίηξηλε νκάδα, θαηφπηλ ε κπιε θαη ε κσβ θαη 

ηέινο ε πξάζηλε νκάδα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο παξνπζίαζεο δεηήζεθε θαη απφ  ηα κέιε ησλ άιισλ νκάδσλ  
λα εθθξάζνπλ δπλαηά εξσηήζεηο πνπ έρνπλ κείλεη αλαπάληεηεο ζηε δσή ησλ «δηθψλ ηνπο» ινγνηερληθψλ πξνζψπσλ. 
Καηφπηλ δεηήζεθε απφ φιεο/φινπο λα ζθεθηνχλ κία επρή γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (θαη φρη πηα γηα ηα ινγνηερληθά πξφζσπα) 
μεθηλψληαο κε ηε θξάζε «Ση θαιά λα.../ Θα ήζεια λα...» θαη λα θπθινθνξήζνπλ ζηνλ ρψξν θάλνληαο εθ λένπ ρεηξαςία θαη 
αληαιιάζζνληαο ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ επρή ή επηζπκία κε ηελ επρή ή επηζπκία ηνπ άιινπ. Σέινο, κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο 
(ElectricLitany, Tear) ηα κέιε ηεο νκάδαο θιήζεθαλ λα ζθεθηνχλ κία ζπλζήθε απνρσξηζκνχ θαη λα αγθαιηαζηνχλ 
δηαδνρηθά φινη κε φινπο εθθξάδνληαο ζπγρξφλσο κία επρή ν έλαο γηα ηνλ άιινλ (Δηθ. 10). Μέζα ζε κηα αηκφζθαηξα 
επθνξίαο – έσο θαη ζπγθίλεζεο – νη εκςπρψηξηεο απνθάιπςαλ πνηα ήηαλ ηα απνζπάζκαηα θαη ηα αληίζηνηρα ινγνηερληθά 

πξφζσπα.  

Γ. Αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιέαο 

ην ηέινο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο νη εκςπρψηξηεο δηέλεηκαλ έλα θχιιν αμηνιφγεζεο ζηελ νκάδα ησλ επηκνξθνπκέλσλ. 

Αξρηθά, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ  φηη είραλ πάξεη κέξνο θαηά ην παξειζφλ ζε θάπνην βησκαηηθφ 
εξγαζηήξην, πξάγκα πνπ εμεγεί ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ελ ιφγσ κηθξνδηδαζθαιίαο. Ζ επηινγή ησλ 
ινγνηερληθψλ απνζπαζκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ  αμηνινγήζεθε απφ φινπο σο πνιχ εχζηνρε, αλ θαη θάπνηνη 
ζεκείσζαλ φηη  δελ αληηιήθζεθαλ εμ αξρήο ηελ θνηλσληθή παξαβαηηθφηεηα πνπ ππνλννχζαλ ηα απνζπάζκαηα γηα ηελ 
εθδηδφκελε γπλαίθα θαη ην ιατθφ παηδί κε ηα έλνρα κπζηηθά. ζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα ζηε γξακκή ζεψξεζαλ φηη 
«ήηαλ εχζηνρε επηινγή, γηαηί έγηλαλ εκθαλείο απφ ηελ αξρή νη δηαθνξέο ησλ ραξαθηήξσλ, πνηνη ήηαλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε θαη 
πνηνη φρη. Δπίζεο, ήηαλ έλα εηζαγσγηθφ ζηάδην πξνβιεκαηηζκνχ θαη γλσξηκίαο κε ηνπο ραξαθηήξεο, ην νπνίν δηεπθφιπλε ηηο 
επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο». Χζηφζν, ηξείο ζπκκεηέρνπζεο ζρνιίαζαλ φηη «νη εξσηήζεηο ήηαλ  ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
δηθνξνχκελεο, δειαδή, ελψ ζα ζεσξνχζα φηη κηα αξλεηηθή απάληεζε (δελ ελλνψ ην ΟΥΗ, αιιά ηελ απάληεζε πνπ ζα έζηειλε 

έλα βήκα πίζσ θνηλσληθά ηνλ/ηελ ήξσα/εξσίδα) ζα έπξεπε λα αληηζηνηρεί ζε έλα βήκα πίζσ απφ ηε γξακκή, ζε θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο ζπλέβαηλε ην αληίζεην». Γεληθά νη δξαζηεξηφηεηεο  αμηνινγήζεθαλ σο πνιχ επαξθείο θαη, κάιηζηα, αξθεηνί  
πξνρψξεζαλ ζε έλαλ ζρνιηαζκφ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ απηνχ επηδηψθνληαο λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο φηη ηα θξηηήξηά ηνπο ήηαλ 
πνηνηηθά θαη φρη πνζνηηθά. Δλδεηθηηθά, ζεσξνχκε αμηνζεκείσηε ηελ άπνςε κίαο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ νκάδα ησλ 
θαηαπηεζκέλσλ γπλαηθψλ, ε νπνία ζρνιίαζε φηη «ην πην επηηπρεκέλν ήηαλε παξνπζίαζε ηεο «θσηνγξαθίαο» είθνζη ρξφληα 
κεηά, γηαηί ήξζε ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα θη απνηέιεζε ζεκείν γηα πξνβιεκαηηζκφ».  Σέινο, φινη 
ζεψξεζαλ φηη ε κηθξνδηδαζθαιία αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο, θαζψο ηνπο δφζεθε ε αθνξκή λα πξνβιεκαηηζηνχλ 
γηα ηελ θνηλσληθή, πξνζσπηθή θαη επαγγεικάηηθε ηνπο ππφζηαζε. Γη‘ απηφ, άιισζηε, αξθεηνί ζεκείσζαλ φηη ζα 

επηζπκνχζαλ λα είραλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο (ππνλνψληαο ίζσο ηε δπλαηφηεηα ελφο πιήξνπο εξγαζηεξίνπ θαη 
φρη κηαο κηθξνδηδαζθαιίαο), ψζηε ηελ  απνθάιπςε ησλ ινγνηερληθψλ απνζπαζκάησλ λα ηελ αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα ην 
αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ βίσκα πνπ ελεξγνπνηήζεθε απφ ηε κηθξνδηδαζθαιία.  

Γ. πκπεξΪζκαηα – ΠξνηΪζεηο 

πκπεξάζκαηα 

Αθνξκψκελεο απφ ηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα, πξνζπαζήζακε λα πξνζεγγίζνπκε 
ηνλ ζεκαηηθφ θχθιν «Σα θχια ζηε Λνγνηερλία». Ζ ελ ιφγσ κηθξνδηδαζθαιία πξνηείλεηαη σο αλαζηνραζκφο, ζπλεπψο ε 
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εθαξκνγή ηεο πξνυπνζέηεη αθξηβή ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο βησκαηηθέο 
ηερληθέο. 

Αξρηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κία βησκαηηθή  νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία είλαη ηα παηρλίδηα γηα ην δέζηακα, ηελ 
ελεξγνπνίεζε θαη ηε γλσξηκία ηεο νκάδαο (Γθφβαο, 2002: 21-50). Τπελζπκίδνπκε  φηη ζηελ ελ ιφγσ κηθξνδηδαζθαιία, ην 
δέζηακα ηεο νκάδαο δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε βησκαηηθή κηθξνδηδαζθαιία, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ 
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ζηελ πεξαηηέξσ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ, κε απνηέιεζκα ηε  δεκηνπξγηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο 
νκάδαο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Με ηε δξαζηεξηφηεηα γξακκή κπξνο-πίζσ, δφζεθε ε επθαξία ζηελ νκάδα λα ζηνραζηεί/πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζηνπο ήξσεο 
θαη ηηο εξσίδεο ησλ ινγνηερληθψλ απνζπαζκάησλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ επηηπρία ησλ επφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν 
ζπνπδαηφηεξν ήηαλ φηη ε λέα, δειαδή ε ηειηθή ζέζε ησλ ινγνηερληθψλ πξνζψπσλ ζηνλ ρψξν, αλέδεημε ηηο θνηλσληθέο θαη 

έκθπιεο δηαθνξέο, θαζψο θαη ηελ πιενλεθηηθή ζέζε θάπνησλ έλαληη άιισλ. Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κεξηθέο 
εξσηήζεηο πξνθάιεζαλ πξνο ζηηγκήλ ηνλ δηζηαγκφ νξηζκέλσλ κειψλ ηεο νκάδαο, επεηδή απηά ζεψξεζαλ φηη ε θαηαθαηηθή 
απάληεζε ΝΑΗ έπξεπε λα αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ζε θάηη ζεηηθφ, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη έλα βήκα κπξνζηά. κσο, ε δηθή 
καο πξφζεζε ήηαλ αθξηβψο λα απνθαιχςνπκε ηηο κεγάιεο αιήζεηεο πνπ θακηά θνξά θξχβνληαη πίζσ απφ κία κφλν θίλεζε, 
έλα «βήκα» ζηε δσή, έλα ΝΑΗ ή έλα ΟΥΗ, φπσο ζπλέβε  π.ρ., κε ηελ εξψηεζε «θνβάζαη;». Ζ απάληεζε ΝΑΗ πνπ έδσζαλ 
φινη, θαηαδείθλπε φηη αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ θνηλσληθή ζπλζήθε ή ηελ επηηπρία νη άλζξσπνη (δηθαηνχληαη λα) 
θνβνχληαη. Δπηπιένλ, ε εξψηεζε απηή δηαηππψζεθε πξψηε, επεηδή φινη νη άλζξσπνη εθθηλνχλ κε ηε γέλλεζή ηνπο απφ θνηλή 
αθεηεξία, αιιά ακέζσο ζρεδφλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απηή ε «ηζφηεηα» ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηζρχεη.  Έηζη, ελψ φινη 

μεθίλεζαλ κε έλα βήκα κπξνζηά, ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο ε γξακκή έζπαζε θαη άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη νη «ληθεηέο» θαη νη 
«απφθιεξνη» ηεο δσήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο άιιαμαλ ηφζεο θνξέο ηα επίπεδα κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηε 
γξακκή, πνπ ηειηθά βξέζεθαλ πνιχ πίζσ φζα ινγνηερληθά πξφζσπα  πξάγκαηη είραλ νδεγεζεί απφ ηηο ζπλζήθεο ζε 
κεηνλεθηηθφηεξε θνηλσληθή ζέζε θαη/ή είραλ νδπλεξή εκπεηξία ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη ηεο 
παξαβαηηθφηεηαο.  

Πξνηάζεηο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα γξακκή κπξφο-πίζσ ζα κπνξνχζε ελαιιαθηηθά λα αληηθαηαζηαζεί απφ δχν γξακκέο αληηθξηζηέο. 
πγθεθξηκέλα, αθνχ ηα κέιε ηεο νκάδαο ελεξγνπνηεζνχλ θαη ζηαζνχλ ζε θχθιν, νη εκςπρψηξηεο κνηξάδνπλ ηα ινγνηερληθά 
απνζπάζκαηα θαη ν θαζέλαο δηαβάδεη ην δηθφ ηνπ απφζπαζκα θαη θαληάδεηαη ηελ θαηάζηαζε δσήο ηνπ θεληξηθνχ 
πξνζψπνπ. Έπεηηα, κε βάζε ην έκθπιν θνξηίν ησλ απνζπαζκάησλ, ν θχθινο «ζπάεη» ζε δχν αληηθξηζηέο γξακκέο, απφ ηε 

κία κεξηά νη γπλαίθεο θαη απφ ηελ άιιε νη άλδξεο. Απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο ηα κέιε ηεο νκάδαο θάλνπλ έλα βήκα 
κπξνζηά  αλ ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε είλαη ΝΑΗ, ελψ  παξακέλνπλ ζηελ αξρηθή ή πξφηεξε ζέζε αλ ε απάληεζε είλαη ΟΥΗ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθαιείηαη ε πξνζέγγηζε  ή ε απνκάθξπλζε ησλ (ινγνηερληθψλ) πξνζψπσλ πνπ ζηέθνπλ αληηθξηζηά.  

Καηφπηλ,  θαη κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε λέα ζέζε ζηνλ ρψξν, αμηνπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαζξέθηε. 
Γειαδή, αλά δεχγε, αληηθξηζηά, ηα ινγνηερληθά πξφζσπα (άλδξαο-γπλαίθα) ιέλε κία θξάζε θαη θάλνπλ κία θίλεζε 
πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε ηνπ απέλαληη πξνζψπνπ. Ο ιφγνο αληαλαθιά ηηο ζθέςεηο, ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε ή 
ηελ θνηλσληθή ζπλζήθε (ζχκθσλα κε ην απφζπαζκα). 

Αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νκάδεο, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κσβ νκάδαο ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ κία 

δξαζηεξηφηεηα αληίζηνηρε κε απηήλ ηεο πξάζηλεο νκάδαο. Γειαδή, ζα κπνξνχζε λα δεηεζεί θαη απφ ηνπο άλδξεο λα 
ζηήζνπλ δχν θσηνγξαθίεο, κία απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία θαη κία είθνζη ρξφληα αξγφηεξα. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ 
θσηνγξαθηψλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε νκάδα ησλ αλδξψλ ζα κπνξνχζε λα αιιειεπηδξάζεη κε εθείλε ησλ 
γπλαηθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γηλφηαλ πεξηζζφηεξν αληηιεπηή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο  θνηλσληθνχο  ξφινπο αλδξψλ 
θαη γπλαηθψλ, αιιά θαη νη ινγνηερληθέο πξνζιήςεηο ηνπο. Απηή ε παξαιιαγή, πάλησο, ζα πξνυπέζεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν, 
ηφζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, φζν θαη γηα ηε ζπδήηεζε πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη θαηφπηλ, εηδηθά αλ επξφθεηην 
γηα νκάδα καζεηψλ. 

Σειεηψλνληαο, αο ζεκεησζεί φηη θαιφ είλαη λα πξνθξίλνληαη γηα ηνπο καζεηέο θηλεηηθέο ή ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

λα επηδηψθεηαη, είηε ζηελ αξρή είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο ή/θαη ηεο αλαηξνπήο (εηδηθά 
αλ νη καζεηέο έρνπλ θάπνηα εκπεηξία απφ ζεαηξνπαηδαγσγηθέο πξαθηηθέο). Δπίζεο, είηε πξφθεηηαη γηα καζεηέο είηε γηα 
ελήιηθεο, είλαη απνιχησο απαξαίηεην λα ππάξρεη ρξφλνο γηα αλαηξνθνδφηεζε, κε ζθνπφ λα απνθαιπθζνχλ νη ηαπηφηεηεο 
ησλ ινγνηερληθψλ πξνζψπσλ  θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα ζρνιηάζνπλ νη ίδηνη ηελ εκπεηξία ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ, αληί ηεο 
κηθξνδηδαζθαιίαο, είρακε πξαγκαηνπνηήζεη βησκαηηθφ εξγαζηήξην, απηφ  ζα πεξηιάκβαλε νπσζδήπνηε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε 
γη‘απηήλ θαζ‘ απηήλ ηε Λνγνηερλία, αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, έκθπιεο θαη ςπρνθηλεηηθέο πξνεθηάζεηο ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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Πεξέιεςε 

ην θείκελν απηφ παξνπζηάδνληαη ηα πεπξαγκέλα ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο κε ζέκα «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: 
θέςεηο, Πξνηάζεηο, Αλαζηνραζκνί» απφ ηνπο ηξεηο εηζεγεηέο θαη ηνλ ζπληνληζηή ηεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
πιαίζην ηνπ 2νπ Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Γηδαθηηθέο Σάζεηο θαη Πξνθιήζεηο ζηα 
χγρξνλα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο». Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ελεξγεηηθή-βησκαηηθή εκπινθή φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 
αθνινπζήζεθε δηαδηθαζία πνπ έρεη ζηνηρεία ελφο Inverse Science Cafe. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ θιεζεί λα ζηείινπλ απφ πξηλ 
ζχληνκα ζρφιηα θαη εξσηήκαηα γηα ην ζέκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. Σα ζρφιηα απηά ζπλειέγεζαλ, 
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ακέζσο κεηά απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εηζεγήζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

ιεπηνκεξέζηεξα ζην παξφλ θείκελν κε ηνπο αθφινπζνπο ηίηινπο: «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Ηρλειαηψληαο ηε 
δηδαζθαιία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε», «Ζ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή ζηελ πξάμε: επηζηεκνινγηθή θαη δηδαθηηθή 
πξνζέγγηζε» θαη «H Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή ζηελ Διιάδα: επξήκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ». ηε ζπλέρεηα, νη 
ζχλεδξνη ζπκκεηείραλ ζε αλνηρηή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ ζέζεη πξηλ, αιιά θαη κεηά ηηο εηζεγήζεηο ησλ 
νκηιεηψλ. Ζ ζπγθέληξσζε θαη αλαζθφπεζε φισλ ησλ ζθέςεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζπγθιίλνπλ ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ε Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ κέζν αλαβάζκηζεο ηεο Διιεληθήο 
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: α) ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα επελδχνπλ ζηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ 
παηδαγσγηθψλ πξνζφλησλ ηνχ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαη β) νη παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο έρνπλ ηε βνχιεζε θαη ηα απαξαίηεηα 
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θίλεηξα λα αζρνιεζνχλ κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε βαζίδνληαο ηηο επηινγέο ηνπο ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ζηελ 
θαηαμησκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. 

ΛΫμεηο-θιεηδηΪ: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή, ελεξγεηηθή κάζεζε, βησκαηηθή κάζεζε, αλαζηνραζκφο  

Abstract  

This paper presents the round table speeches and discussions on the theme "University Pedagogy: Thoughts, Proposals, 
Reflections", at the 2nd International Workshop on Applied Didactics: "Teaching Trends and Challenges in Contemporary 
Learning Environments". In order to achieve the active and experiential engagement of all participants, a process inspired by 
The Science Café movement has been applied. Participants were invited to send short comments and questions regarding the 

issue of University Pedagogy/Teaching and learning in Higher Education. These comments were collected, categorized and 
discussed immediately after the predetermined speeches, which are presented extensively herein with the following titles: 
"University Pedagogy: Tracing Teaching in Higher Education", "University Pedagogy in Practice: An Epistemological and 
Didactical Approach" and "University Pedagogy in Greece: findings of empirical research". The participants then 
participated in an open discussion based on the questions they had asked before, but also after the prepared lectures. The 
review of all the contributions during the conversation and the submitted proposals conclude that University Pedagogy can be 
a powerful means of enhancing the quality of Greek Higher Education, provided that: a) university institutions invest in the 
continuous improvement of the teaching skills of their staff, and (b) university professors have incentives and the readiness to 
engage in teaching and learning based on a scientific ground and well-tried methods. 

Keywords:University Pedagogy/Teaching and Learning in Higher Education, active learning, reflection, experiential 

learning 

1. Δηζαγσγά 

Δίρε ελεκεξσζεί απφ ηε Γξακκαηεία φηη, ζχκθσλα κε ην λφκν, νη θνηηεηέο απφ απηφ ην κάζεκα ζα 
δηακφξθσλαλ θαη ζα δηαηχπσλαλ άπνςε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Σν ζεψξεζε σο επράξηζηε 
πξφθιεζε. ην εμσηεξηθφ ειάρηζηα είρε αζρνιεζεί κε ηελ εθπαίδεπζε, ζθφξπηεο δηαιέμεηο απφ εδψ θαη απφ εθεί 
ρσξίο ζπλέρεηα·έβαιε ινηπφλ ηα δπλαηά ηνπ λα είλαη ζαθήο θαη δηαζθεδαζηηθφο. (…)  

Ακήραλνο ν πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, ςέιιηζε φηη νη θνηηεηέο ελδερνκέλσο λα κελ ελεκεξψζεθαλ εγθαίξσο γηα 
ηε δηάιεμε. Καη πσο λα ελεκεξσζνχλ, αθνχ είραλ θιείζεη ην παλεπηζηήκην κε θαηάιεςε ηηο ηειεπηαίεο 
δεθαπέληε εκέξεο; Απηφ θαλείο δελ ην είπε. Καη λα ην έιεγε φκσο ζα ήηαλ ε κηζή αιήζεηα. Ζ άιιε κηζή ήηαλ φηη 
νη θνηηεηέο ζπαλίσο παηνχζαλ ζ‘ απηέο ηηο δηαιέμεηο ησλ ππνςεθίσλ θαζεγεηψλ ηνπο.(…) 

Δίζηε λένο, θχξηε θαζεγεηά, θαη κάιινλ δελ έρεηε θαηαιάβεη κεξηθά πξάγκαηα. Ζ Παηδεία ζηελ Διιάδα είλαη 
δσξεάλ, εληάμεη, (...) Βαζηθά, ην βηβιίν είλαη έλα, απηφ πνπ είζηε ππνρξεσκέλνο λα δηδάμεηε, εληάμεη, θαη εκείο 
λα δψζνπκε εμεηάζεηο. Ζ δσξεάλ Παηδεία θεξδήζεθε κε ηνπο αγψλεο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ δελ ζα 
πηζσγπξίζεη νχηε έλα βήκα. Σα βηβιία είλαη δσξεάλ, εληάμεη, φια ηα άιια είλαη χπνπηεο πξνζπάζεηεο ηεο 

αληίδξαζεο.160 

Σν δηδαθηηθφ, φπσο θαη θάζε άιιν έξγν ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ππφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηνλΝφκν 
3374/2005, ζε δηαξθή αμηνιφγεζε -εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή-ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο 
έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο161. 

Δηδηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλα 
αλαγλσξηζκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλψηαηεο παηδείαο θαη ζπκπιένπλ 
κε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο. Σα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ εθθξάδνληαη 
κε ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηελα) απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, β) ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, γ) ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, δ) ηα 
εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, ηα κέζα θαη ηηο ππνδνκέο, ε) ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζη) ηελ αλαινγία θαη ηε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, δ) ην επίπεδν θαη ηελ επηθαηξφηεηα ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ, ε) ηε 
ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηε δηδαζθαιία θαη ζ) ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ή 
ζπνπδαζηψλ. 

                                                             
160 Απνζπάζκαηα απφ ην κπζηζηφξεκα «ηε λχρηα πνπ αγθάιηαζε ην Ginkgobiloba» ηνπ Γηάλλε Μαλέηα (Δθδφζεηο Αηψξα, 

2017). 

161Πεγή: www.adip.gr 
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Σα αλσηέξσ θξηηήξηα θαη δείθηεο ηεο αμηνιφγεζεο ζπκπιεξψλνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ, κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο 
θαη ηα πξφηππα πνπ εθδίδεη ε Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο (Α.ΓΗ.Π.). Ζ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε 

ησλ θξηηεξίσλ θαη δεηθηψλ πινπνηείηαη, θπξίσο, κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη αλψλπκα θαη 
εζεινληηθά απφ ηνπο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο, δίρσο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ 
ππφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Οκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜ.Δ.Α.) ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο(Νφκνο 
3374/2005, άξζξν 5). 

Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, κέζα απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε 
Δθπαίδεπζε, φηη ε δηαξθήο αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ απνηειεί 
πξνυπφζεζε ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γελ γλσξίδνπκε, φκσο, αλ, ζε πνην βαζκφ θαη κέζα 
απφ πνηεο δηεξγαζίεο εθαξκφδνληαη ζηα Διιεληθά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ αλαθνξηθά 

κε ην δηδαθηηθφ έξγν θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ-Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
(Γ.Δ.Π.).Μπνξνχκε βάζηκα λα ηζρπξηζηνχκε φηη ππάξρεη έιιεηςε αμηφινγεο εκπεηξηθήο έξεπλαο επί ηνπ ζέκαηνο, ίζσο 
ιφγσκηαο επξέσο δηαδεδνκέλεο, αιιά επηζηεκνληθά αδφθηκεο ,αληίιεςεο ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο καο, φηη ε 
δηδαθηηθή επάξθεηα απνηειεί παξεπφκελν ηεο ζεσξεηηθήο θαη εξεπλεηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ. Χο εθ ηνχηνπ ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ΓΔΠ δελ ζπληζηά αθφκε πεδίν ζνβαξνχ ζεσξεηηθνχ 
αλαζηνραζκνχ θαη πξνζθνξάο επθαηξηψλ (θαη ππνδνκήο)γηα ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή βειηίσζή ηνπο απφ ηα ίδηα ηα ΑΔΗ 
(Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εθδειψλεηαη ζηελ Διιάδα κηα νξηζκέλε θηλεηηθφηεηα γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηε κνξθή αλαθνηλψζεσλ ζε εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα θαη δεκνζηεχζεσλ ζε εγρψξηα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014.Οηθνλφκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016.Κεδξάθα & Ρσηίδε, 
2017.Κεδξάθα & Γεκάζε, 2016.Κεδξάθα, 2016). Ήδε κε πξσηνβνπιία εθιεθηψλ ζπλαδέιθσλ απφ δηάθνξα ηδξχκαηα 
ζπζηάζεθε,ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ην πξψην Γίθηπν Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ απνηέιεζε ην 
θπζηθφ επαθφινπζν ηνπ πκπνζίνπ «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Ζ εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, κηα terraincognita;» (Κεδξάθα, επηκ., 2016),πνπ δηνξγάλσζε ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Υσξίο 
ππεξβνιή, ην πκπφζην απνηειεί ζηαζκφ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο λα εζηηάζνπλ ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ 

ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο ζηα Διιεληθά ΑΔΗ. 

Σν παξφλ θείκελν, ζηεξίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη ηνπ 2νπ Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ 
πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο «Γηδαθηηθέο Σάζεηο θαη Πξνθιήζεηο ζηα χγρξνλα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο» θαη ησλ 
ζπδεηήζεσλ, πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε ζρεδφλ ηξίσξε δηάξθεηά ηνπ, κε βάζε ηηο εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλέδξσλ πνπ 
ην παξαθνινχζεζαλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ραξαθηεξίδεηαη ελεξγεηηθή-βησκαηηθή θαη 
είρε ηε κνξθή ελφο Scientific Café (Navid & Einsiedel, 2015), ηφζν ζηελ ηππηθή κνξθή ηνπ, φπνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη 
εηδηθνί αλαθέξνληαη ζε έλα ζέκα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη αθνινπζνχλ εξσηήζεηο απφ ην θνηλφ, απαληήζεηο απφ ηνλ εηδηθφ 
(ή ηνπο εηδηθνχο) θαη ζπδήηεζε κε ην θνηλφ κε ηξφπν ραιαξφ θαη ζε έλα άλεην πεξηβάιινλ πνπ δελ ζπκίδεη αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, φζν θαη ζε κηα κε ηππηθή κνξθή ηνπ (Inverse Scientific Café), φπνπ νη εηδηθνί ζέηνπλ εξσηήζεηο πξνο ην θνηλφ, 
ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο θαη ζρνιηάδνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο(Sparksproject, 2018).Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ δειψζεη 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο εθ ησλ πξνηέξσλ ζην πκπφζην, ζηέιλνληαο ζρφιηα, εξσηήκαηα θαη ζχληνκεο απφςεηο γηα ην ζέκα ηεο 
Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο, ιίγεο κέξεο πξηλ. Σα ζρφιηα θαη ηα εξσηήκαηα ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
εηζεγεηέο (ζπγγξαθείο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ), θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζηελ νινκέιεηα. Σα πνξίζκαηα 
απηήο ηεο επηθνηλσλίαο ελζσκαηψζεθαλ ζην ηξίην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνξά ηα επξήκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ γηα ην 
ζέκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. 

ηε ζπλέρεηα, ινηπφλ, παξνπζηάδνληαη ζπλζεηηθά ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ εηζεγήζεσλ ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, ηα 
απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εξσηεκάησλ θαη 

ηνπνζεηήζεσλ ησλ «ζπλδαηηεκφλσλ» ζπλέδξσλ, θαη, σο θαηαθιείδα έλαο θξηηηθφο θαη αλαζηνραζηηθφο ζρνιηαζκφο, θαζψο 
θαη νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. 

2. Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά: ηρλειαηψληαοηε δηδαζθαιέα ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε 

χκθσλα κε ηνπο Coaldrake θαη Stedman (1999) κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε δηδαζθαιία ήηαλ ε βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία 
ησλ Παλεπηζηεκίσλ. κσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα ην γεξκαληθφ κνληέιν έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο θαηέζηεζε ηελ 
έξεπλα πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ππνβάζκηζε ηε δηδαζθαιία σο κηα δεπηεξεχνπζα 
δξαζηεξηφηεηα. Χζηφζν, ε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο επαλεμεηάδεηαη θαη επαλαμηνινγείηαη ζπλερψο (Εσληαλφο, 2011).  

Ζ πξνβιεκαηηθή πνπ αθνινπζεί εζηηάδεηαη ζε νξηζκέλα θεληξηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηεο αλαδπφκελεο 
ζπδήηεζεο πνπ έρεη μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα, θαη απαζρνινχλ (ή πξέπεη λα 
απαζρνινχλ) ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε:  

  Ση ζεκαίλεη κάζεζε θαη πνηεο ζεσξίεο παξέρνπλ έλα ζηέξεν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελελεξγφ θαη κεηαζρεκαηίδνπζα 
κάζεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε; 

  Ση είδνπο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ρξεηάδεηαη έλαο Καζεγεηήο πνπ ζα δηδάμεη ζηελ παλεπηζηεκηαθή 
εθπαίδεπζε, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ;  

  Πψο αληηκεησπίδεη ην ζέκα ε δηεζλήο παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα θαη ηα θέληξα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο;  
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  Ση ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα;  

  Ση είλαη ην Γίθηπν Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο;  

2.1Πξνηεηλφκελεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

Ζ ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο (TransformativeLearning), ηελ νπνία πξφηεηλε ν Ακεξηθαλφο ζηνραζηήο 
JackMezirow,απνηειεί ηελ πιένλ δεκνθηιή ζεσξεηηθή βάζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ζηνραζηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζην 
πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ζε παλεπηζηήκηα θαη ζε πξνγξάκκαηα ελειίθσλ. Ζ ζεψξεζε απηή πξεζβεχεη φηη ππάξρνπλ ηξία 
δηαθνξεηηθά είδε γλψζεο:  

1) ε εξγαιεηαθή γλψζε, πνπ αθνξά ηελ απφθηεζε «ρξεζηηθψλ» γλψζεσλ, πνπ ζπζζσξεχνπλ νη εθπαηδεπφκελνη κέζα 
απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο,  

2) ε επηθνηλσληαθή γλψζε, ε νπνίααθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ 
αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη, θαη 

3) ε κεηαζρεκαηηζηηθή ή απειεπζεξσηηθή γλψζε, ε νπνία απνηειεί πξντφλ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, νδεγεί ζηελ επίγλσζε 
ηνπ εαπηνχ θαη ζηελ νξζή ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ησλ επξχηεξσλ γλψζεσλ θάζε αηφκνπ. 

Ζ ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο εζηηάδεη αθξηβψο ζηα ζεκεία απηά, θαζψο «επηδηψθεη λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν δνκείηαη ε ελήιηθε κάζεζε θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο δηεξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη 
ηα πιαίζηα αλαθνξάο κε βάζε ηα νπνία αληηιακβαλφκαζηε θαη εξκελεχνπκε ηηο εκπεηξίεο καο» (Mezirow, 1991: ΥΗΗ).  

Γηα ηνλ Mezirow (Κφθθνο, 2011), ην θεληξηθφ δεηνχκελν ζηε κάζεζε είλαη ε θξηηηθή επαλεμέηαζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ 
αμηψλ θαη ησλ παξαδνρψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νχησο ψζηε λα δηακνξθψλνπλ κηα πεξηζζφηεξν βηψζηκε εηθφλα ηνπ θφζκνπ 
θαη ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ζε απηφλ. Ζ δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ακθηζβήηεζε θαζηεξσκέλσλ πεπνηζήζεσλ θαη 
παξαδνρψλ είλαη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο, ν νπνίνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα ελήιηθα άηνκα ζην λα εμεηάζνπλ θξηηηθά ηε ινγηθή 

βάζε ησλ εξκελεηψλ ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ «κηα λέα αλαζεσξεκέλε εξκελεία ησλ εκπεηξηψλ ηνπο σο νδεγνχ γηα 
ελζπλαίζζεζε θαη πξάμε» (Mezirow, 1991: 35).  

Χζηφζν, ν αξρηθφο νξηζκφο ηνπ Mezirow (1985) γηα ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, σο έλα ζχλνιν αιιαγήο ησλ παξαδνρψλ, 
ησλ πξννπηηθψλ, ησλ λνεκαηηθψλ ζεκαηνδνηήζεσλ, ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο θαη ησλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ αηφκνπ, 
ζεσξήζεθε πνιχ ζηελφο θαη εζηηαζκέλνο ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Ο ίδηνο o Mezirow αξγφηεξα ηφληζε φηη νη 
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο είλαη,επίζεο, πνιχ ζεκαληηθέο, γηαηί ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ζε αληίζεζε 
κε ηελ εξγαιεηαθή, κέζα απφ ηελ αλαδφκεζεησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο, νδεγεί ζε λέεο «δνκέο ζθέςεσλ», 
«λνεηηθέο ζπλήζεηεο», «λνεκαηηθέο πξννπηηθέο», εθφδηα κε ηα νπνία νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εμεηάδνπλ θξηηηθά ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, λα ηηο πξνζεγγίδνπλ ζηνραζηηθά θαη λα γίλνπλ αλνηρηνί θαη ζπλαηζζεκαηηθά δεθηηθνί ζηελ αιιαγή (Mezirow, 
2009).  

Ζ κάζεζε πνπ νδεγεί ζε κεηαζρεκαηηζκφ «είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζέηνπκε ππφ ακθηζβήηεζε ηηο πηνζεηεκέλεο 
λνεηηθέο καο ζπλήζεηεο ... γηα λα ηηο θάλνπκε πην πεξηεθηηθέο, μεθάζαξεο, αλνηρηέο θαη ζηνραζηηθέο, ψζηε λα θαζνδεγήζνπκε 
αλαιφγσο ηηο ελέξγεηέο καο» (Keegan, 2011: 66 ). χκθσλα κε ηνπο Taylor θαη Cranton (2012), ε εηθφλα ελφο αηφκνπ γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αληηιήςεψλ ηνπ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε 
ζπκβαίλεη φηαλ ην άηνκν εμεηάδεη θξηηηθά θαη ακθηζβεηεί απηέο ηηο αληηιήςεηο θαη θάλεη αιιαγέο ζηελ πξάμε, κε βάζε ηηο 
λέεο πξννπηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ λνήκαηνο, πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ πξνζσπηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο, θαη γεληθά, κέζα απφ βησκέλεο εκπεηξίεο. Οη αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη καζεζηαθέο 
εκπεηξίεο θαίλνληαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ: ζε κηα αιιαγή ζηελ πξάμε, ζε κηα λέα πξννπηηθή πνπ νδεγεί ζε λέεο 
λνεηηθέο ζπλήζεηεο (Mezirow, 2009), θαζψονη άλζξσπνη ζπλήζσο βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζε έλα ζχζηεκα «λνεηηθψλ 
ζπλεζεηψλ» (Κφθθνο, 2010). χκθσλα κε ηνλ Clark (1993: 47), ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε «δηακνξθψλεη ηνπο αλζξψπνπο, 
ηνπο θάλεη δηαθνξεηηθνχο, κε ηξφπν πνπ ηφζν απηνί φζν θαη νη άιινη κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ». 

Χο κεηεμέιημε ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο, ν Γαλφο KnudIlleris πξνηείλεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο Οινθιεξσκέλεο 
Μάζεζεο, ηφζν ζην πεδίν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ κάζεζε, θαηά ηνλ Illeris (2016), 
ζπλαξηάηαη απφ ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε:  

Σν Πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο: Πεξηιακβάλεη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηηο ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέοθαη 
αμίεο πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Δδψ εληάζζνληαη, επίζεο, νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη νη 
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά θαη νη αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θξηηηθή επαλαμηνιφγεζε 
δπζιεηηνπξγηθψλ ζηεξενηππηθψλ παξαδνρψλ θαη πεπνηζήζεσλ, δειαδή δίλεη έκθαζε ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε. 

Σελ Τπνθίλεζε θαη ηηο ρέζεηο Γηδαζθφλησλ-Γηδαζθνκέλσλ: ε δηάζηαζε απηή ηεο κάζεζεο αθνξά ζηε 
ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο θαη, ηδηαίηεξα, ζηηο ζρέζεηο 
ηνπο κε ηνπο δηδάζθνληεο, θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία ηεο ππνθίλεζεο θαη ησλ θηλήηξσλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ 
ελδηαθέξνληνο, ηεο δηάζεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο γηα κάζεζε. 

Σν Πεξηβάιινλ: Πξφθεηηαη γηα ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε. Πεξηιακβάλεη ηφζν ην άκεζν 

πιαίζην, δειαδή ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, φζν θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην(Κφθθνο, 
2016:41f.Γνπγνπιάθεο, 2016: 58f). 
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Οπζηαζηηθά, ε Οινθιεξσκέλε Μάζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Illeris, ζπληειείηαη φηαλ θαζεκία δηάζηαζε ιεηηνπξγεί άξηηα, αιιά 
θαη αιιειεπηδξά νξγαληθά κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο θαη ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα βάζεη ηεο πξνζσπηθήο ζεσξίαο ηνπ 

γηα ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηε ζπλάξζξσζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεψλ ηνπ, ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ, ησλ 
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ πνπ εθαξκφδεη. 

Ο Illeris (2014α, 2014β) ππνζηεξίδεη, επίζεο, φηη ε έλλνηα ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο πξέπεη λα εκπεξηέρεη θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο "ηαπηφηεηαο", θαζψο ζήκεξα νη αηνκηθέο ζπλζήθεο δσήο αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη ηφζν γξήγνξα, πνπ 
πξέπεη δηαξθψο φρη κφλνλ λα πξνζαξκφδνπκε ηελ ηαπηφηεηά καο, αιιά θαη φηη απηέο νη αιιαγέο επηηπγράλνληαη κφλνλ κέζα 
απφ κεηαζρεκαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Έηζη, νξίδεη ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε σο ηε«κάζεζε πνπ νδεγεί ζε 
αιιαγή ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ καζεηεπφκελνπ» (Illeris, 2014α: 40). Δθηηκά φηη ε πεξηγξαθή απηήεκπεξηέρεη θαη ηηο ηξεηο 
δηαζηάζεηο θάζε κάζεζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη κηιήζεη ν ίδηνο: ηε γλσζηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή κάζεζε, 

ζπλδέεη ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κε ηε ζεσξία ηεο γεληθήο κάζεζεο θαη επηηπγράλεη θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηελ έλλνηα ηεο 
ηαπηφηεηαο, φπσο ηε ζπλαληνχκε ζήκεξα ηφζν ζηελ Φπρνινγία φζν θαη ζηελ Κνηλσληνινγία. Θεσξεί δε φηη ζπγρξφλσο 
απαληά θαη ζηελ πηεζηηθή (φπσο ηελ αλαθέξεη) εξψηεζε ηνπ Robert Kegan (2000) γηα ην «Ση είλαη απηφ πνπ καο 
κεηαζρεκαηίδεη;» (Illeris, 2015).  

Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο φρη κφλνλ ζηνλ παξαδνζηαθφ 
ραξαθηήξα ηεο εξγαιεηαθήο κάζεζεο (πνπ παξαπέκπεη θπξίσο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ), αιιά ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή 
κάζεζε, δειαδή ζηελ νπζηαζηηθή δηεξγαζία ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο, ζχλζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ 
απνθηήζεθαλ, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθφ πλεχκα θαη δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ κε ηηο νπνίεο εθνδηάδνληαη κέζα απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο. ηαλ έλαο Καζεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο 
απηέο ζεσξίεο σο πιαίζην γηα κάζεζε, ζηνρεχεη ζην λα νδεγήζεη, κε ηε δηδαζθαιία ηνπ, ηνπο θνηηεηέο λα κάζνπλ πψο λα 
δηεξεπλνχλ έλα επηζηεκνληθφ ζέκα, λα ζπγθεληξψλνπλ ηεθκήξηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζηε ζπλέρεηα λα κεηαηξέπνπλ ζε 
επηρεηξήκαηα, λα εξγάδνληαη νκαδηθά θαη ζπλεξγαηηθά, λα κνηξάδνληαη θαζήθνληα, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη 
ηηο απφςεηο ηνπο. 

2.2.Πψο κπνξνχλ νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη λα δεκηνπξγήζνπλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ 

ηνπο θνηηεηέο ζε θξηηηθή ζθέςε;  

Μηα θεληξηθή ιεηηνπξγία ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη πσο είλαη ην λα δηδάμεη ζηνπο θνηηεηέο πψο λα ζθέθηνληαη 
θξηηηθά θαη λα απνθηνχλ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε επηθνηλσλία, νη 
δεμηφηεηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο θαη ε νκαδηθή εξγαζία (Roy & Macchiette, 2005). Οη Stanovich θαη Stanovich (2010) 
αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θξηηηθή ζθέςε, φπσο ην «αλνηθηφ κπαιφ», ε ζέιεζε γηα κάζεζε, ε 
δηάζεζε γηα απηνγλσζία θαη αιιαγή, ε αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε πξσηνηππία, ε 

επηλνεηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα γηα νκαδηθή δνπιεηά θαη ε ελεξγεηηθφηεηα. Έηζη, ε κάζεζε -εηδηθά φηαλ απεπζχλεηαη ζε 
θνηηεηέο-ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη (εθηφο απφ ηελ απφθηεζε/ζπζζψξεπζε γλψζεσλ) θαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ε νπνία καδί κε 
ηελ ηθαλφηεηα γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηα Παλεπηζηήκηα 
(McGonigal, 2007). Χζηφζν, νη Bissell θαη Lemons (2006) δηαπηζηψλνπλ φηη νη ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ 
ελζαξξχλνπλ πάληα ηνλ θνηηεηή λα ζθέθηεηαη θξηηηθά.  

Ο Vogelsang (1993) πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνσζνχλ ηηο εκπεηξίεο 
κεηαζρεκαηηζκνχ πξννπηηθήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο Illeris (2015) ζεκεηψλεη φηη ε 
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε φηαλ εθαξκνζηεί ζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, βξίζθεη πνιχ πξφζθνξν έδαθνο κέζα ζε έλα Project, 

αθξηβψο δηφηη δεκηνπξγνχληαη πινχζηεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο. Ο MacKinnon (2017) παξνπζηάδνληαο ην 
‗Thecuriosityproject‘, ην νπνίν πινπνίεζε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ, ζπκθσλεί, ηνλίδνληαο φηη ε επηηπρία ηεο ζεκεξηλήο 
θνηλσλίαο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηλνηνκία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε δηα βίνπ κάζεζε γηα φινπο, γηα 
ηερλίηεο ή εξεπλεηέο, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ακθηζβεηνχλ, λα δηεξεπλνχλ πηζαλέο 
απαληήζεηο, λα βιέπνπλ ηηο κεγάιεο εηθφλεο θαη λα δνθηκάδνπλ ρσξίο λα θνβνχληαη ζπλερψο φηη θάλνπλ "ιάζνο" (Adams, 
2004). ην ηέινο, ε επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, αιιά θαη άιισλ παξνκνίσλ Project, έγθεηηαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ηξφπνπ κε 
ηνλ νπνίν νη θνηηεηέο ζθέπηνληαη θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε θαη αλαθνξηθά κε ηηο πξνζσπηθέο 
κεηακνξθψζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ππφ έλα λέν πξίζκα. ιε απηή ε εκπεηξία είλαη πνιχ ηζρπξή 

θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο (MacKinnon, 2017). Καη εMilenkova (2015), ζηελ 
έξεπλά ηεο, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, κέζσ Projects, ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ πεξηζζφηεξν ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αηνκηθή πξνζέγγηζε θαη πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 
ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε. ηαλ νη θνηηεηέο αηζζάλνληαη φηη έρνπλ επελδχζεη ζηε κάζεζή ηνπο κέζα απφ έλα 
Project , απνθηνχλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη θαηαιαβαίλνπλ φηη ην «λα καζαίλσ πψο λα καζαίλσ» είλαη πην ζεκαληηθή 
ηθαλφηεηα γηα ηε δσή ηνπο (θη φρη κφλνλ γηα ηελ επηζηήκε) απφ φ, ηη ε απνζηήζηζε θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ κέζα απφ 
δηαιέμεηο ζηα ακθηζέαηξα.  

Ζ ζεψξεζε, ινηπφλ, ηεο κάζεζεο σο θαζαξά γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο εθηηκά ν Illeris (2015),δηαπεξλά ηα φξηα ηεο 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ λέσλ (κηα γλσζηηθή αλάπηπμε ζηελ νπνία είρε αλαθεξζεί ν Erikson, ρσξίο σζηφζν λα θαληάδεηαη 
ηε ξαγδαία εμέιημε δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο ηερλνινγίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο) θαη ζεκεηψλεη φηη, κέζα απφ ηα 
παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο, νη λένη απνθηνχλ λέεο πιεξνθνξίεο, αλαπηχζζνπλ θαηαλφεζε ηνπ 
θφζκνπ θαη επεθηείλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ελδέρεηαη λα 
αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξνεγνχκελε γλψζε, νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη 
νη πξνζσπηθέο δπλάκεηο ελδέρεηαη λα εκπνδίδνπλ ηελ εκθάληζε λέσλ ιχζεσλ. Σφηε ρξεηάδεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 
αληηιήςεσλ θαη παξαδνρψλ ηνπο -ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη γηα ηνλ θφζκν- πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαθέξνπλ ζηηο λέεο 
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ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη. Ζ κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηε ζπλερή ηξνπνπνίεζε απηνχ πνπ ήδε γλσξίδεη ν θνηηεηήο γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνλ θφζκν, αιιά θαη γηα ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε(Zull, 2006) θαη δεκηνπξγεί ηηο πξννπηηθέο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο, ηεο κάζεζεο θαη ησλ επξχηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ λέσλ (Apte, 2009).  

Ζ κάζεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 
θνηηεηψλ θαη απξηαλψλ επηζηεκφλσλ. Ο Shön (1983, 1987) απέδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ξφιν ηεο ζηνραζηηθήο 
ηθαλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ επαγγεικαηία. Δμεγεί πσο ε «γλψζε θαηά ηε δξάζε» 
(«knowing‐ in‐ action»), θαη ε «γλψζε θαηά ηελ εμάζθεζε» («knowing‐ in‐ practice»), δειαδή ε νξζή εθαξκνγή ησλ 
επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, ησλ ηξφπσλ ζθέςεο, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηά θάζε κειινληηθφο 
επαγγεικαηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην παλεπηζηήκην θαη ηεο επίιπζεο πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζηζηά έλα 
άηνκν ηθαλφ επαγγεικαηία. 

2.3.Πψο αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ζηα ΑΔΗ, δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα 

ε έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ Αλαζρεδηαζκφ ηεο Δθπαίδεπζεο(European Commission, 2011) ζεκεηψλεηαη πσο 
ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Έηζη, 
εΔπηηξνπή ζχζηεζε κηα Οκάδα Τςεινχ Δπηπέδνπ (ΟΤΔ – High Level Group on the Modernisation of Higher Education) γηα 
ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ην 2013 ππέβαιε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο πξνηάζεηο ζηνπο 
ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θάζε ρψξαο-κέινπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 
πξνψζεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε162, ηνλίδνληαο πσο ε δηδαζθαιία ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε 
ηελ έξεπλα, ππνγξακκίδνληαο φηη «βαζηθή πξφθιεζε γηα ηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε εθηελήο 
επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ σο δαζθάισλ» (ΟΤΔ, 2013: 12).  

Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθέο πσο νη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξνζεγγίζεηο θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο ηερληθέο παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ. Κη εδψ εκθαλίδεη ην εξψηεκα: είλαη έηνηκνη νη θαζεγεηέο παλεπηζηήκηνπ 
λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο ζηα Παλεπηζηήκηα; 
Καη πξηλ απφ φια: αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα απηή; Μηα ελδεηθηηθή αλαζθφπεζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζε δηάθνξα 
θξάηε, επξσπατθά θαη κε, παξνπζηάδεηαη ακέζσο παξαθάησ: 

ηε νπεδία ηα πεξηζζφηεξα ΑΔΗ ζπκθψλεζαλ φηη φινη φζνη επσκίδνληαη δηδαθηηθφ έξγν ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζα 
πξέπεη λα έρνπλ εηδηθή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, αθφκε θαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθά 
θαζήθνληα. Έηζη, ην 2002 δεκηνπξγήζεθαλ δνκέο θαηάξηηζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή ζε θάζε 
ΑΔΗ. Γηα ηελ πξφζιεςε ή ηελ εμέιημε ελφο κέινπο ΓΔΠ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ 

ζε ζρνιέο θαιψλ ηερλψλ), ππνρξεσηηθφο φξνο είλαη πιένλ ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ/εξγαζηεξίσλ/καζεκάησλ 
δηάξθεηαο πεξίπνπ 10 εβδνκάδσλ. (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014·Οηθνλφκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016) 

Ζ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ Καζεγεηψλ Παλεπηζηεκίνπ ζε ζέκαηα Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο απνηειεί 
πξαθηηθή θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηε Ννξβεγία, ζηελ Κχπξν, ζηε ξη Λάλθα θαη δεκηνπξγνχληαη ππνδνκέο γηα ηελ 
εθαξκνγή θαη ζε άιιεο ρψξεο, κέζσ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 120-500 σξψλ, κε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ή κε ζχλδεζε 
κε ηε δνθηκαζηηθή ζεηεία, σζηφζν, δελ ππάξρνπλ αθφκα αξθεηέο εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλεο γηα ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 
επηκφξθσζεο (Gibbs & Coffey 2004).  

ηελ Αγγιία, σζηφζν, ζεκεηψλεηαη πσο νη αθαδεκατθνί κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκνη γηα δηδαζθαιία, ιφγσ ηεο 

εθηεηακέλεο δέζκεπζήο ηνπο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αλαθέξεη ν Stephen Court, Senior Research Officer ηνπ 
πλδηθάηνπUniversity and College Union, ζηε κειέηε ηνπ: «An Analysis of Student-Staff Ratios and Academics‘ Use of Time 
and Potential Links with Student Satisfaction», ην 2014. Δθηηκάηαη φηη νη Καζεγεηέο αθηεξψλνπλ γηα δηδαζθαιία 
ζηνUniversity of Cambridge ην22% ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ηνπο, ζην University of Oxford ην25%, ζην Imperial College 
London ην21% θαη ζην London School of Economics ην22%. 

εκεηψλνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, φπνπ απφ ην 2010 (Νφκνο 2547, άξζξν 33) νη λένη επηζηήκνλεο (δηδάθηνξεο, 
ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζεί ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηε ρψξα, εληζρχνληαη νηθνλνκηθά θαη 
κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο163. 

ηηο ΖΠΑ ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγνπλ νη Καζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ παξνπζηάδεηαη απμεκέλν 
ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη παξαθάησ πεξηπηψζεηο ζθηαγξαθνχλ κηα ελδεηθηηθή εηθφλα: 275 Καζεγεηέο ρνιψλ Οηθνλνκίαο 
αλέθεξαλ φηη δαπαλνχλ ην 70% ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ζε δηάιεμε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο (Goffe&Kauper,2014). 
Έξεπλα (Henderson, Dancy & Niewiadomska-Bugaj, 2012) ζε 722 Καζεγεηέο Φπζηθήο ζρεηηθά κε 24 ελαιιαθηηθέο 
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο εθηφο ηεο δηάιεμεο (π.ρ., εξγαζία ζε νκάδεο, αιιεινδηδαζθαιία) έδεημε φηη ην 12% απφ 
απηνχο δελ γλψξηδαλ θακία! Απφ 2.000 Καζεγεηέο Γεσεπηζηεκψλ, ην 66% αλέθεξε φηη ρξεζηκνπνηεί δηάιεμε ζρεδφλ ζε 

                                                             
162Σα απνηειέζκαηα ηεο Οκάδαο απηήο απνηππψλνληαη ζηελ κειέηε: «High Level Group on the Modernisation of Higher 

education» (Ηνχληνο 2013). Ζ κειέηε απηή ηεο ΟΤΔ (κε ηίηιν: Improving the quality of teaching and learning in Europe‘s 

higher education institutions(δηαζέζηκε ζηνλ ηζηφηνπν: https://goo.gl/VoQ4GCέρεη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηφηη ζεκαηνδνηεί 

κηα ζηξνθή απφ ηελ έξεπλα ζηε δηδαζθαιία, θαζψο θαηαγξάθεη ηελ ππεξβνιηθή εζηίαζε ζηελ έξεπλα, ε νπνία επηζθηάδεη ηε 

δηδαζθαιία πνπ θηλδπλεχεη λα ζεσξεζεί θάηη ην δεδνκέλν, κε φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. 

163Πεγή: www.oyp.com.tr. 
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θάζε κάζεκα. Ληγφηεξν απφ ην 1/3 ρξεζηκνπνηεί δηαδξαζηηθέο ηερληθέο -πιελ ηεο δηάιεμεο εκπινπηηζκέλεο κε εξσηήζεηο ή 
ζπδεηήζεηο (Macdonald, Manduca, Mogk&Tewksbury, 2005). ε άιιε εκπεηξηθή έξεπλα (Borregim, Froyd&Hall, 2010), 

197 Πξφεδξνη Σκεκάησλ Μεραληθψλ απάληεζαλ φηη ην 82% ησλ δηδαζθφλησλ γλσξίδεη ελεξγεηηθέο παηδαγσγηθέο θαη 
δηδαθηηθέο κεζφδνπο, αιιά κφλνλ ην 47% αλέθεξε φηη ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην Σκήκα ηνπο.Σέινο, έξεπλα ζε 744 πιήξνπο 
θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο δηδάζθνληεο ζε νθηψ (δηεηή) Σερληθά Κνιιέγηα ζηελ Πνιηηεία Georgia δηαπίζησζε φηη ε δηάιεμε 
γηα ην 92,8% ήηαλ ε πην ρξεζηκνπνηεκέλε αλάκεζα ζε 18 δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, κε ην52,6% λα δειψλεη φηη 
ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ζηηο10 απφ ηηο ηειεπηαίεο 10 παξαδφζεηο (Smith&Valentine,2012).  

Δλδηαθέξνπζα, φκσο, είλαη θαη ε άπνςε ηεο RebeccaSchuman (2015) πνπ ζεκεηψλεη φηη, αθελφο, νηΚαζεγεηέο δελ πξέπεη λα 
δηδάζθνπλ ζε λεφηεξεο εθδφζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη, αθεηέξνπ, νη θνηηεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα αθνχλε ηνπο Καζεγεηέο 
ηνπο λα κηινχλ γηα 50 ιεπηά γχξσ απφ έλα επηζηεκνληθφ ζέκα θαη, επίζεο, δελ ζα πξέπεη λα ζηέιλνπλ κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζηηο 11:30 ην βξάδπ, γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνλ θαζεγεηή ηνπο φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα θάλνπλ ηελ εξγαζία 
ηνπο γηα ηελ επφκελε κέξα επεηδή ην Wi-Fi δελ ιεηηνπξγεί. 

ην MIT (MassachusettsInstituteofTechnology) έρεη δεκηνπξγεζεί ην «Δξγαζηήξην Γηδαζθαιίαο θαη Δθπαίδεπζεο» (Teaching 
and learning Lab), ην νπνίν έρεη σο απνζηνιή ηνπ ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ  
Καζεγεηέο θαη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Οη θαζεγεηέο ηνπ ΜΗΣ ππνζηεξίδνληαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο δηδαθηηθήο, 
ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ αληαιιαγή ζηξαηεγηθψλ κε βάζε ηελ έξεπλα, γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία, ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο Καζεγεηέο ηνπ MIT γηα λα δηεξεπλήζνπλ επθαηξίεο θαη ιχζεηο γηα 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ -κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ- γηα ηελ παξνρή επνηθνδνκεηηθήο, πξαθηηθήο θαη ελεκεξσηηθήο 
αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο Καζεγεηέο θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νηζπλερψο 
εμειηζζφκελεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.  

ηελ Απζηξαιία, κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ Adrian Lee, Οκφηηκνπ Καζεγεηή Ηαηξηθήο 
Μηθξνβηνινγίαο, ζηνλ νπνίν αλεηέζε ε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ κε θαζήθνληα Τπεχζπλνπ γηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο 
Δθπαίδεπζεο θαη Πνηφηεηαο ζην Παλεπηζηήκην New South Wales (UNSW) πνπ βξίζθεηαη ζην ίδλετ. Σν Παλεπηζηήκην, 
φηαλ δηαπίζησζε φηη ηα δηδαθηηθά απνηειέζκαηά ηνπ δελ ήηαλ αλάινγα ηεο εξεπλεηηθήο δπλακηθήο ηνπ, αλέζεζε ζηνλ Adrian 

Lee έλα πξφγξακκα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ο Lee έζεζε σο ζθνπφ ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο ζην 
Παλεπηζηήκην, ψζηε ε δηδαζθαιία λα κελ αληηκεησπίδεηαη σο δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο εξγαζία απφ ηνπο Καζεγεηέο. 
Αξρηθά, έθαλε δηεξεχλεζε αλαγθψλ, ζηε ζπλέρεηα βξήθε πφξνπο κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 
δεκηνχξγεζε νκάδεο εξγαζίαο θαη ζεκηλαξίσλ, αμηνιφγεζε ηελ φιε πξνζπάζεηα θαη αλέπηπμε έλα δηεζλέο δίθηπν 
ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε δηδαζθαιίαο (Lee,2016).  

ηελ Διιάδα νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο (επηζηεκνληθήο, παηδαγσγηθήο, 
δηδαθηηθήο) επάξθεηαο αθνξνχλ ηφζν ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε (θπξίσο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ) 
φζν θαη ηηο δπν πξψηεο βαζκίδεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά δελ έρνπλ αγγίμεη αθφκε ηνπο Καζεγεηέο/δηδάζθνληεο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ήκεξα αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εηιηθξηλνχο θαη ζνβαξήο αμηνιφγεζεο -θαη 
αλαβάζκηζεο, αλ ρξεηάδεηαη- ηεο παηδαγσγηθήο/δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κειψλ ΓΔΠ κε έκθαζε ζε πνηνηηθνχο θπξίσο, 
δείθηεο, πνπ αθνξνχλ ην «ηη» (ζηφρνη, αληηιήςεηο, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο)θαη ην «πψο» (έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ησλ πξναλαθεξφκελσλ) (Κεδξάθα & Γεκάζε, 2016). Θα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη ην «γηαηί», δειαδή ηνλ θξηηηθά 
ζηνραζηηθφ έιεγρν, ηηο βαζηθέο παξαδνρέο επί ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ε ζηνρνζεζία, ηηο αληηιήςεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα ΑΔΗ 
γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη, ελ ηέιεη, ηηο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ, πξαγκαηψλνπλ ζηφρνπο θαη 
αληηιήςεηο.  

ε ζρεηηθέο κειέηεο (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014· Οηθνλφκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016· Κεδξάθα & Γεκάζε, 2016· 

Κεδξάθα, 2016) δηαπηζηψλεηαη φηη ηα δεηήκαηα Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο αληηκεησπίδνληαη σο δεπηεξεπνχζεο 

ζεκαζίαο θαη ε πνηφηεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηηκάηαη -ζρεδφλ απνθιεηζηηθά-κε βάζε ηελ πνζφηεηα ζηελ 
έξεπλα θη φρη ηελ πνηφηεηα ζηε δηδαζθαιία! Δπνκέλσο, εεπάξθεηα -θαη ε αμηνιφγεζε-ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΗ/ΣΔΗ 
εζηηάδεηαη, φρη ζηε δηδαζθαιία, αιιά ζηελ έξεπλα, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία πξναγσγήο θαη εμέιημεο ησλ 
κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, φπνπ ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 
πξνζδίδνπλ γφεηξν, ηίηινπο θαη θνλδχιηα, ελψ ην δηδαθηηθφ έξγν θαη ε πνηφηεηά ηνπ, ζπρλά, ζεσξείηαη «αλαγθαίν θαθφ» 
ζηελ αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία. Έηζη, ε εηζήγεζε (ε απφ θαζέδξαο δηδαζθαιία) είλαη -ζρεδφλ-ε κφλε εθπαηδεπηηθή ηερληθή 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΠ δελ ελεκεξψλνληαη γηα λέεο ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο, ίζσο γηαηί 
δελ ππάξρνπλ ηα αλάινγα θίλεηξα, ελψ είλαη εμαηξεηηθά ελεξγνί σο πξνο ηελ εμέιημε, ηε ζηαδηνδξνκία θαη ηηο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο (Νφκνο 3848/2010, Νφκνο 
4547/2018 θαη ν πξφζθαηνο Νφκνο 4547/2018) γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα αθνξνχλ ηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, ελψ ν ΔΟΠΠΔΠ έρεη δηθφ ηνπ ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο γηα ηελ 
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Σειηθά, νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ή/θαη πηζηνπνίεζεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο 
δελ έρνπλ αγγίμεη ηνπο Καζεγεηέο/ δηδάζθνληεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

2.4 Σν Γίθηπν Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο  

Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο θνηλσλήζεθε ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα κέζα απφ ηελ αξζξνγξαθία, αιιά θαη ζπδεηήζεηο κε 
κέιε ΓΔΠ. Γηαπηζηψζεθε φηη είλαη εκθαλή ηα «ζεκάδηα» απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε γηα 
βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην Παλεπηζηήκην, δηφηη ε ηθαλφηεηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ δελ κπνξεί λα 
ζηεξίδεηαη ζην έκθπην ηαιέλην ηνπ, αιιά ζε εζηηαζκέλε θαηάξηηζε, ψζηε λα απνθηήζεη θαη λα πηνζεηήζεη παηδαγσγηθέο 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 672 απφ 864 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο/ζπκπεξηθνξέο. Τπήξμε θαζνιηθή ζπκθσλία φηη ηα επαγγεικαηηθά εθφδηα ηνπ 
παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε γλψζεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη φηη ν «θαιφο» 

παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο ρξεηάδεηαη ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο, ηελ Παλεπηζηεκηαθή 
Παηδαγσγηθή.  

Έηζη, κέζα απφ κηα επηπρή ζπλάληεζε «ζπλνδνηπφξσλ», δεκηνπξγήζεθε ην Γίθηπν Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζθάισλ κε ζηφρν 
λα αλαπηπρζεί έλαο αξρηθφο δηάινγνο θαη κηα πξνβιεκαηηθή γηα ην δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο θξηηηθήο κάζεζεο θαη ελ 
γέλεη ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη ζηφρνη ηνπ Γηθηχνπ είλαη: 

 ε αλαβάζκηζε ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ησλ θαζεγεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

 ε θαηάξηηζή ηνποζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο θαη Μάζεζεο, 

 ε παηδαγσγηθή ζρέζε, επηθνηλσλία θη αιιειεπίδξαζε θνηηεηψλ-θαζεγεηψλ, 

 ε πξνζσπηθή εκπινθή θη απηελέξγεηα ησλ θνηηεηψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

 ε αλάπηπμε θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, 

 ε έκθαζε φρη ζε πνζνηηθνχο δείθηεο, πφζεο δειαδή ψξεο θαη καζήκαηα έρεη δηδάμεη ν θαζεγεηήο, αιιά ζε 
πνηνηηθνχο, πνπ αθνξνχλ ην πψο ρεηξίδεηαη ηε δηδαζθαιία ηνπ, δειαδή απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα «Πνηεο 
δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ρξεζηκνπνηεί φηαλ δηδάζθεη;» θαη «Δίλαη απνηειεζκαηηθέο νη δηδαθηηθέο 
πξνζεγγίζεηο ηνπ;», 

 ε αλάπηπμε κηαο παλεπηζηεκηαθήο θνπιηνχξαο πνπ λα βιέπεη ηε κάζεζε σο κηα παηδαγσγηθά θαηάιιειε 
δηαδηθαζία, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016 ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο θη Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ησλ 
Βηνεπηζηεκφλσλ ηνπ Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δηνξγάλσζε 
ην πξψην πκπφζην ηνπ Γηθηχνπ κε ηίηιν: «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Ζ εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, κηα terraincognita?». ην πκπφζην ζπκθσλήζεθαλ νη αξρέο θαη νη ζηφρνη ηνπ Γηθηχνπ, πνπ απνηππψζεθαλ ζην 
αληίζηνηρν Κείκελν βαζηθψλ αξρψλ, καδί κε ηηο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζθάισλ πνπ πήξαλ κέξνο 
θαη απνηππψλνληαη ζηα Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ164. ην πκπφζην απηφ ζπκθσλήζεθαλ, επίζεο,νη εμήο δξάζεηο ηνπ 
Γηθηχνπ:  

 ζπγθέληξσζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θη έξεπλαο, 

 αλάιεςε εξεπλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, 

 δεκηνπξγία ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ, 

 δεκηνπξγία ―ππξήλσλ‖ επαηζζεηνπνηεκέλσλ κειψλ ΓΔΠ κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα, 

 έθδνζε Newsletter, 

 νξγάλσζε πλεδξίνπ ην θζηλφπσξν ηνπ2019. 

3. Ζ Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά ζηελ πξΪμε: επηζηεκνινγηθά θαη δηδαθηηθά πξνζΫγγηζε 

Ζ δηδαζθαιία, σο βαζηθή απνζηνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνβιέπεηαη λα βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη 
ηε δνθηκαζκέλε/αλαζηνραδφκελε εκπεηξία θαη λα παξέρεηαη «ζην αλψηεξν επίπεδν πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλα θξηηήξηα» (ΦΔΚ 114, Νφκνο 4485/2017, άξζξν 4, §1αβ).  

Απηφο είλαη εμάιινπ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξέρεηαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 
έξεπλα κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, πνιινί παλεπηζηεκηαθνί 
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηελ έξεπλα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν -ζηελ «επηζηήκε» ηνπο-σο πξσηαξρηθφ ηνπο θαζήθνλ θαη 

πνιχ ζπάληα εζηηάδνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα ζηε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ πνπ ππεξεηνχλ. Απηφ κάιινλ 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εξεπλεηηθέο επηδφζεηο ζην πεδίν ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 
αμηνιφγεζε γηα πξφζιεςε ή/θαη εμέιημε. Παξαδφμσο, ελψ ε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε εξεπλεηψλ πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ είλαη ε πνηνηηθή δηδαζθαιία, νη παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο λα κελ ηπραίλνπλ ίζεο ηνπιάρηζηνλ 
αληηκεηψπηζεο ζηηο θξίζεηο αμηνιφγεζεο. Θεσξνχκε φηη είλαη εχινγε ε ζέζε-ηελ νπνία θαη θπζηθά ππνζηεξίδνπκε-φηη ε 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο απαηηεί νξηζκέλα «εξγαιεία» απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο 
δηδαζθαιίαο, ηα νπνία πξνζθέξνληαη πξνλνκηαθά κέζα απφ καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. 

Έλα απφ ηα ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ξπζκίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θάζε Α.Δ.Η., φπσο νξίδεη ν Νφκνο 

Πιαίζην (ΦΔΚ 114, Νφκνο 4485/17, άξζξν 8), είλαη ηεο «επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο». 
Δπνκέλσο, επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θάζε Ηδξχκαηνο λα ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ην δηθφ ηνπ ζρέδην 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

                                                             
164Πεγή: http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/ 
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Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ επηβάιιεη ζηα ΑΔΗ λα ελζθήςνπλ ζην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί 
αλακθηζβήηεηα ε κεηαηξνπή ηνπο απφ ρψξνπο εθπαίδεπζεο κηαο ειίη ζε καδηθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο165. Ζ 

Διιάδα, κε 10 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, έρεη ζπλνιηθά 37 ηδξχκαηα (21 Παλεπηζηήκηα θαη 16 Αλψηεξα Σερλνινγηθά θαη 
Δπαγγεικαηηθά Ηδξχκαηα) πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο θνηηεηέο ζε 455 εηδηθφηεηεο. Σν 2012, ην ζχλνιν ηνπ θνηηεηηθνχ 
πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα ήηαλ 638.971 θνηηεηέο/-ηξηεο θαη ν έλαο ζηνπο δχν λένπο ειηθίαο 20 εηψλ (51,3%)θνηηνχζε ζε κία 
Αλψηαηε ρνιή. Καηά ην ίδην ζηαηηζηηθφ έηνο (2012) ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζπλνιηθά 
αλέξρνληαλ ζηνπο 18.820 δηδάζθνληεο. εκεηψλεηαη φηη κεηαμχ 2001-2010 θαηαγξάθεηαη ζπλνιηθή αχμεζε ησλ 
δηδαζθφλησλ θαηά 26,0% (απφ 19.840 ην 2001 ζε 25.070 δηδάζθνληεο ην 2010), ελψ αληίζεηα ηελ πεξίνδν 2010-2012 ην 
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κεηψλεηαη θαηά 24,9%. Σν απνηέιεζκα είλαη αξθεηά δξακαηηθφ αλ 
αλαινγηζζεί θαλείο φηη ην ίδην δηάζηεκα φρη κφλν δελ κεηψλεηαη αληίζηνηρα ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ θνηηεηψλ, αιιά 

απμάλεηαη θάζε έηνο166. Χο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε Δμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 156 
Σκεκάησλ ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ απφ ηελ ΑΓΗΠ (Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε 
Δθπαίδεπζε) ηελ πεξίνδν 2013-2014, θαηαγξάθνληαη αξλεηηθέο αλαθνξέο απφ ηνπο θνηηεηέο γηα ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο ζηα Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (φπ. π.).  

Δπίζεο, ην 2012, ελψ ν ηαθηηθφο πιεζπζκφο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλέξρεηαη ζηνπο 280.624 θνηηεηέο167, νη 
καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππνινγίδνληαη ζε ζρεδφλ ζε 250.000. πγθξηηηθά, ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηεο 
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ+ΣΔΗ) είλαη ζήκεξα φζνο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ πξηλ απφ 
50 πεξίπνπ ρξφληα! Ο αξηζκφο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ ησλ ΑΔΗ+ΣΔΗ είλαη, επίζεο, φζνο πεξίπνπ ήηαλ ν αξηζκφο 

ησλ θαζεγεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο πξηλ ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (56.691 
θνηηεηέο/-ηξηεο) είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πξηλ απφ 50 πεξίπνπ ρξφληα168!  

Άζρεηα απφ ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηε καδηθή δήηεζε θαη πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 
εξεπλεηηθφ θαη πνιηηηθφ, παξνπζηάδνπλ νη επηπηψζεηο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο εθπαηδεπηηθνχο λα 
εθπιεξψζνπλ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληά ηνπο. Καηά θαηξνχο αθνχγνληαη απφςεηο ζηνλ δεκφζην δηάινγν, πνπ, ζηελ πξάμε, 
ππνβαζκίδνπλ ηελ απηνλνκία ησλ ηδξπκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα επγελή αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά θαζήθνληά ηνπο. 
πσο, γηα παξάδεηγκα, φηη ε καδηθή εηζαγσγή θνηηεηψλ ζηηο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο θαη ε εμίζνπ αλακελφκελε εθξνή ηνπο απ‘ 

απηέο λα νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ επηινγήο θαη απνδνρήο (βι. π.ρ. Λαθαζάο, 2016.ΠΡΧΣΟ ΘΔΜΑ, 2014). 

Ζ ίδηα, ιίγν πνιχ, ζπδήηεζε γίλεηαη θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Πεξηνξηδφκαζηε ελδεηθηηθά ζηε νπεδία, φπνπ 
παξάιιεια κε ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε πξνο καδηθά παλεπηζηήκηα θαη κεησκέλεο απαηηήζεηο επηινγήο, μεθίλεζε 
θαη ν δηάινγνο γηα ην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο ζνπεδηθήο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Έθζεζε ηεο νπεδηθήο Δζληθήο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Högskoleverket, 2012) δηαπίζησλε φηη 21 απφ ηα 56 παλεπηζηεκηαθά 
καζήκαηα πνπ αμηνινγήζεθαλ δελ εθπιήξσλαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. χκθσλα κε 
ηνπο αμηνινγεηέο, ε θξηηηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αθνξνχζε ζην αλεπαξθέο επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ηεο 
δηδαζθαιίαο (Brommesson θ.ά., 2016, ζ. 3). Απφ άιιε έθζεζε ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

πξνθχπηεη φηη απφ ηηο αμηνινγήζεηο 189 πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζρεδφλ ην έλα ζηα πέληε αμηνινγήζεθε αξλεηηθά. 
πκπεξαζκαηηθά, νη πξναλαθεξφκελεο εθζέζεηο θαηαιήγνπλ λα επηζχξνπλ ηελ πξνζνρή ζην ελδερφκελν νη δηδάζθνληεο λα 
κελ έρνπλ πξνζαξκφζεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο, αθελφο ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο νκάδεο ζπνπδαζηψλ, νη νπνίεο 
εκθαλίδνπλ αλνκνηνγέλεηα επξχηεξνπ θάζκαηνο απ‘ φ,ηη παιαηφηεξα, αθεηέξνπ ζηνλ ζπλερψο κεηνχκελν ρξφλν δηδαζθαιίαο 
θαη επαθήο ησλ θαζεγεηψλ κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο.  

Έξεπλεο πνπ θαηέγξαςαλ ηηο απφςεηο πξσηνεηψλ θνηηεηψλ, ζρεηηθά κε ην ηη δηαθέξνπλ νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο απφ ην 
Λχθεην, έδεημαλ φηη νη πξψηεο απαηηνχλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη επζχλε απφ ηνπο θνηηεηέο γηα ηε κάζεζε. Σελ ίδηα 
άπνςε ζπκκεξίδνληαη θαη νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη γχξσ απφ ηνλ ραξαθηήξα ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ θαη ηελ 
απηνλνκία σο ζθνπνχ θαη σο κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Γελ λνείηαη, βέβαηα, παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε πνπ λα 

κελ ζθνπεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηφλνκεο ζθέςεο ησλ θνηηεηψλ γηα λα κπνξνχλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα 
εμεηδίθεπζήο ηνπο, δίρσο ηελ θαζνδήγεζε άιισλ. Δπεηδή, φκσο, ε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξνυπνζέηεη κεγάιν βαζκφ 
αλεμαξηεζίαο ζα πξέπεη ε αλεμαξηεζία λα αζθεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, επεξεάδνληαο αληίζηνηρα θαη ηελ 
εθαξκνδφκελε παηδαγσγηθή. Δίλαη, δειαδή, ζέκα κάζεζεο (Lindberg, 1994).  

Απφ θαζαξά παηδαγσγηθή άπνςε, φπσο θαη απφ κηα επξχηεξε θνηλσληθή ζθνπηά, ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ νη θνηηεηέο 
καζαίλνπλ φζα ζα έπξεπε λα έρνπλ κάζεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δθνδηάδνπλ ηα ΑΔΗ ηελ θνηλσλία θαη ηελ 
αγνξά εξγαζίαο κε θαηάιιεια εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ; Πψο δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

                                                             
165Γηα απνθπγή νπνηαζδήπνηε ζχγρπζεο κε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ελλννχκε εδψ ηελ α) Παλεπηζηεκηαθά 

Ηδξχκαηα θαη β) ηα Αλψηαηα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα θαη γ) ηελ Αλψηεξε Δπαγγεικαηηθή & Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε 

(ΑΠΑΗΣΔ θαη Δθθιεζηαζηηθέο ρνιέο).  

166Πεγή: ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ, 2014 

167Ο ραξαθηεξηζκφο ηαθηηθνί θνηηεηέο αλαθέξεηαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ ζε θαλνληθφ εμάκελν 

ζπνπδψλ θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ηελ πξνβιεπφκελε γηα ην ηκήκα δηάξθεηα ζπνπδψλ.  
168πσο ζεκεηψλεη ν παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο ζην Φπζηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, η. Σξαραλάο, ζηελ 

ηζηνζειίδα: https://goo.gl/bJYH4h. 
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εθπαίδεπζεο φηαλ ην καζεζηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ φιν θαη δηεπξχλεηαη εμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ; Ση 
ζεσξνχλ νη θαζεγεηέο σο δεδνκέλν ζην πιαίζην ησλ δηδαθηηθψλ ζρεδηαζκψλ ηνπο θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ηνπο; Μήπσο νη ζεκεξηλνί θνηηεηέο δελ είλαη ηφζν πξνεηνηκαζκέλνη απφ ην Λχθεην φζν λνκίδεηαη θαη, άξα, δελ είλαη 
«ψξηκνη» γηα παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ ζπνπδέο; Πνηεο νη επηπηψζεηο, αλ πξάγκαηη έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, γηα ηελ 
Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή ζηελ αληηκεηψπηζε «πεξηζζφηεξσλ θνηηεηψλ, κε φιν θαη ιηγφηεξεο πξνεγνχκελεο γλψζεηο, πνπ 
κειεηνχλ φιν θαη ιηγφηεξν, γηα φιν θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα» (Sonnerby, 2012); 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εθζέζνπκε νξηζκέλεο ζθέςεηο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ Παλεπηζηεκηαθήο 
Παηδαγσγηθήο θαη, γεληθά, γηα ην πψο ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα ελεξγήζνπλ ηα ηδξχκαηα ηα ίδηα θαη, θπζηθά, ε Πνιηηεία κε 
ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ, ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξνη παηδαγσγνί. Αιιά πξηλ εηζέιζνπκε ζην 
πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ επηβάιιεηαη λα ζηαζνχκε πξψηα ζηνλ ραξαθηήξα ηεο παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο θαη 

πξνζέγγηζεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνάγεηαη θαη λα θαιιηεξγείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζ‘ απηά. 

3.1.Παηδαγσγηθή αληίιεςε, δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη κάζεζε 

Μηα αξθεηά θπξίαξρε άπνςε κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο είλαη φηη νη βαζηθέο αληηιήςεηο, ηηο 
νπνίεο ελζηεξλίδεηαη ν θαζεγεηήο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, επεξεάδνπλ θαη‘ επέθηαζε θαη ην πσο νη θνηηεηέο 
πξνζεγγίδνπλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε (π.ρ. Gibbs & Coffey 2004. Trigwell etal., 1999). Θα εζηηάζνπκε ηελ παξνπζίαζή καο ζε 
δχν ηέηνηεο δηαθξηηέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο κνληέια πνπ επεξεάδνπλ ηνλ γεληθφηεξν δηδαθηηθφ 
ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. 
Πξφθεηηαη γηα ην θαζεγεηνθεληξηθφ θαη ην θνηηεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο.  

Ζ θαζεγεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε παξαπέκπεη ζε έλα θψδηθα δηδαθηηθήο αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζέηεη ηνλ 
θαζεγεηή ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ επηθνηλσλία ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο απνηειεί πξάμε κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ζηεξίδεηαη ζηε δηάιεμε κέζσ ηεο νπνίαο κεηαθέξεηαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, πνπ φρη ζπάληα είλαη ηαπηφζεκν κε ην πεξηερφκελν ηνπ βαζηθνχ βηβιίνπ. Πάληνηε ειινρεχεη ν 
θίλδπλνο ν θαζεγεηήο πνπ αθνινπζεί έλαλ θαζεγεηνθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο λα απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, ζαλ 
φινη ηνπο λα έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, θαη λα επαλαιακβάλεη ελδερνκέλσο ηηο ίδηεο δηαιέμεηο θάζε εμάκελν.  

Γηαηί άξαγε θάπνηνη θαζεγεηέο καο θαηλφληνπζαλ ηφζν αληαξνί; Γηαηί θνπξαδφκαζηαλ αθάληαζηα ζηηο 
παξαδφζεηο ηνπο θαη βγαίλακε ςπρηθά ξάθε; (...) Θπκάκαη ηνλ θαζεγεηή ηξάην πνπ ζεσξνχζε φηη ε 
ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δηδαζθαιία εμαληιείην ζηελ απηνιεμεί απφ έδξαο αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ. Ξεθηλνχζε ην 
πξψην κάζεκα ηελ πξψηε Γεπηέξα ηνπ Οθησβξίνπ ζηηο 10 π.κ. δηαβάδνληαο ηελ πξψηε θξάζε ηεο εηζαγσγήο 

θαη ηειείσλε δηαβάδνληαο ηελ ηειεπηαία θξάζε ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ ηελ ηειεπηαία Παξαζθεπή ηνπ Μαΐνπ 
αθξηβψο ζηηο 11 π.κ. εκαληηθφ επίηεπγκα ζπληνληζκνχ, σζηφζν ηελ επηηπρία απηή άκβιπλε θάπσο ην γεγνλφο 
φηη είρε ηεξάζηηα πείξα: έθαλε ην ίδην αθξηβψο πξάγκαηα πξνεγνχκελα 10 ρξφληα αδηάιεηπηα. Ήηαλ θαλεξφ φηη 
καο δνχιεπε. (Μαλέηαο, 2017: 166f) 

Ζ άιιε πξνζέγγηζε έρεη επίθεληξν ηνλ θνηηεηή θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ην ηη δειαδή ηειηθά καζαίλεη ν θνηηεηήο, 
θαη κφλν δεπηεξεπφλησο εζηηάδεη ζηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηνπο θνηηεηέο. Ζ εζηίαζε ζηε κάζεζε 
ησλ θνηηεηψλ, θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, πξνυπνζέηεη κηα δηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε φπνπ ν 
θαζεγεηήο θξνληίδεη λα εμαζθαιίζεη, ψζηε νη θνηηεηέο λα θαηαλννχλ βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο θαη λα κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνπλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, ν παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο κε θνηηεηνθεληξηθφ παηδαγσγηθφ πξνθίι, 
δηαγηγλψζθεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ, ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο, θαη απηήλ ηελ 
εηεξνγέλεηα πξνζπαζεί λα ηε ιάβεη ππφςε ηνπ φηαλ ζρεδηάδεη ηα καζήκαηα. Πξάηηνληαο έηζη, ν δηδάζθσλ επηδεηθλχεη 
επειημία ζηε ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδεη, πξνζαξκφδεηαη ζηε ζχλζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ θαη 
ζπκβάιιεη ζηελ εμάζθεζε θαη βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ λα εμειηρζνχλ ζε απηφλνκνπο καλζάλνληεο 
(Postareffet al., 2008).  

Απνηειεί ζήκεξα θνηλφ ηφπν φηη δηαθνξεηηθά άηνκα καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ή δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηνέλα ή 
ζην άιιν ζηηι κάζεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηβάιιεηαη νη δηδάζθνληεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κνξθέο θαη κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε λα δίλεηαη ε επθαηξία ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο λα καζαίλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο ηαηξηάδεη 
θαιχηεξα. Πέξαλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο καζεζηαθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ πξέπεη λα 
δηαρεηξηζζεί ν θαζεγεηήο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ, έρεη λα αληηκεησπίζεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαη ηελ πξφθιεζε ησλ 
ειιηπψο αλαπηπγκέλσλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ απνθνίησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο ζθέςεο θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζσ ρξήζεο απνηειεζκαηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. Δπνκέλσο, ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ παηδαγσγηθψλ πξνθιήζεσλ ζπλεγνξνχλ ζηελ 
πηνζέηεζε θνηηεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε αλάπηπμε ελεξγεηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη, θπζηθά, ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απφ παηδαγσγηθή 
άπνςε, απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε εκθαλίδεη κεγάια πιενλεθηήκαηα γηαηί δηακνξθψλεη απηφλνκνπο θαη δεκηνπξγηθνχο 

αθαδεκατθνχο πνιίηεο κε ηθαλφηεηα λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε (Brommessonetal., 2016).  

Αλακθίβνια, ε θνηηεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε πξνβάιιεηαη παγθνζκίσο σο ην θπξίαξρν παηδαγσγηθφ αθήγεκα ζηελ 
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ήδε, ζηελ εηζαγσγή ηεο, ε Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Σξηηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε ζηνλ 21ν Αηψλα (UNESCO, 1998) ηνλίδεη ηελ απμεκέλε δήηεζε θαη απαίηεζε γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο 
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο ζπλεηδεηνπνηείηαη ε δσηηθή ζεκαζία ηεο ζηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε, θαη θπζηθά ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ κέιινληνο γηα ην νπνίν νη λεφηεξεο γεληέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ λέεο δεμηφηεηεο, 
γλψζεηο θαη ηδαληθά. Σα Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα εθπαηδεχνπλ ηνπο θνηηεηέο ψζηε 
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λα γίλνπλ θαιά ελεκεξσκέλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα λα αλαιχνπλ 
πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία, θαζψο, επίζεο, θαη λα αλαδεηνχλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, ηηο νπνίεο ζα 

πινπνηνχλ κε αίζζεζε θνηλσληθήο επζχλεο (φ.π., άξζξν 9b).Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ε δηαθήξπμε ζεσξεί φηη: 

Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαδηακνξθσζνχλ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ρξεζηκνπνηψληαο λέεο θαη θαηάιιειεο 
κεζφδνπο, ψζηε λα πάλε παξαπέξα απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Οη λέεο 
παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πξέπεη λα είλαη πξνζηηέο θαη λα πξνσζνχληαη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 
ε απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο, ε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή αλάιπζε, ε απηφλνκε ζθέςε 
θαη νκαδηθή εξγαζία ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, φπνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδπάδεη παξαδνζηαθέο ή 
ηνπηθέο γλψζεηο θαη ηελ ηερλνγλσζία (know-how) κε ηελ πξνεγκέλε επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία. Απηά ηα 
αλαδηακνξθσκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο. Ζ δηδαζθαιία γηα ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα ζηε βάζε δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη ε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνηήησλ ζε φια ηα 
κέξε ηνπ θφζκνπ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ φισλ ησλ θιάδσλ, ηδίσο εθείλσλ 
πνπ πξνεηνηκάδνπλ γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. (ν.π., άξζξν 9γ.)169 

ια ζπγθιίλνπλ, θαζψο θαίλεηαη, ζε έλα πηζαλφ ζελάξην εθπαίδεπζεο ζην κέιινλ, φπνπ πξνηεξαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο δελ 
ζα είλαη ηφζν ην πεξηερφκελν εγρεηξηδίσλ, αιιά ε θαιιηέξγεηα θαη απφθηεζε δεμηνηήησλ δσήο, φπσο ε δεμηφηεηα 
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο (Καλειινπνχινπ, 2013: 8). Πεξηνξηδφκελνη ζηε «δεκηνπξγηθή ζθέςε», 

ζεσξνχκε επηβεβιεκέλν λα ζρνιηάζνπκε φηη ε αλάπηπμή ηεο κάιινλ δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ εμίζνπ δεκηνπξγηθή κάζεζε, ε 
νπνία δελ απνηειεί κφλν έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα αληηκεηψπηζεο ησλ πνιχπινθσλ δεηεκάησλ πνπ ελζθήπηνπλ, ιφγσ ηεο 
επηηάρπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ, αιιά ιεηηνπξγεί θαη σο θαηαιχηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 
ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. Δίλαη ινγηθφ λα αλακέλεη θαλείο φηη νη εξγνδφηεο, ζην κέιινλ, 
δελ ζα ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ην ηη γλσξίδνπλ νη απφθνηηνη, αιιά εμίζνπ θαη γηα ην πφζν δεκηνπξγηθνί είλαη ζην λα 
εθαξκφδνπλ απηά πνπ γλσξίδνπλ (Blessinger, 2017).  

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ίζσο δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, 
φπσο έρεη εθηεζεί, αξκφδεη πεξηζζφηεξν ζε νξηζκέλεο κφλν επηζηεκνληθέο πεηζαξρίεο (γλσζηηθά αληηθείκελα) θαη λα αγλνεί 

ηηο κεηαμχ ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Δλλννχκε εδψ ηελ ηαμηλφκεζε πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Biglan (1973), κεηαμχ ζθιεξψλ 
(hard) θαη καιαθψλ (soft) γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ζρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο 
ηνπο. Ζ ζρεηηθή έξεπλα (Rotidi, Collins, Karalis & Lavidas, 2017) δείρλεη φηη ηα ζθιεξά πεδία (hardfields) δίλνπλ έκθαζε 
ζηελ επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ζε γλσζηηθνχο ζηφρνπο, φπσο κάζεζε γλψζεσλ, 
ελλνηψλ θαη κνληέισλ. Σα καιαθά πεδία (softfields), αληίζεηα, ηνλίδνπλ ηε κφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
ησλ θνηηεηψλ, κε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, ηελ 
επηθνηλσλία θ.ιπ. ηε κειέηε ησλ Rotidi, Collins, Karalis θαη Lavidas (φ.π.) αλαιχεηαη πην εκπεξηζηαησκέλα ην δήηεκα ηεο 
χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αλάινγα κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν, ρσξίο φκσο απηφ λα αλαηξεί ηε βαζηθή 

ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη ην θνηηεηνθεληξηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο, φηη δειαδή ε κάζεζε επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ ν 
θνηηεηήο απνρηήζεη ηελ «ηδηνθηεζία» ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

3.2.Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ζηξαηεγηθέο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη θαζεγεηέο ζρεηίδνληαη κε αληίζηνηρεο 
ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο. Έηζη, ινηπφλ, νη πξνζεγγίζεηο κε επίθεληξν ηνλ θνηηεηή, φπσο 
πξνθχπηεη απφ κειέηεο (Asonitouetal., 2009.Attardetal., 2010), ζρεηίδνληαη κε ζηξαηεγηθέο βαζηάο κάζεζεο (deeplearning), 
φπνπ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ κειεηνχλ θαη φρη κφλν λα ην απνζηεζίζνπλ κέρξη ηηο εμεηάζεηο. 
Αληίζεηα, νη θνηηεηέο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δηδάζθνληεο πξνζθνιιεκέλνπο κε κηα παξαδνζηαθή, θαζεγεηνθεληξηθή, 
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηνχλ επηθαλεηαθή ζηξαηεγηθή κάζεζεο (surfacelearning).Δπηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ 
απνκλεκφλεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηηο δηαιέμεηο θαη ζηε βηβιηνγξαθία, κε ζηφρν λα πεξάζνπλ ηηο 

εμεηάζεηο. Σν αλ θαη πφζν έρνπλ θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη θαζαξά εκπεηξηθφ δήηεκα.  

Πξψηνη πνπ δηαπίζησζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κάζεζε, ηε βαζηά θαη ηελ επηθαλεηαθή, είλαη νη νπεδνί 
εξεπλεηέο Ference Marton θαη Roger Säljö (Marton&Säljö, 1976a; 1976b), ε έξεπλα ησλ νπνίσλ έδσζε έθηνηε ην έλαπζκα 
γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαη φρη κφλνλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
(Asonitou et al., 2009). Γεδνκέλνπ φηη ε βαζηά πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε απνθέξεη απνηειέζκαηα πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη 
είλαη πην επράξηζηε (Ramsden, 1992), είλαη επηζπκεηφ νη δηδάζθνληεο λα πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κειέηεο ησλ 
θνηηεηψλ ηνπο πξνο ηε βαζηά κάζεζε, δεκηνπξγψληαο έλα ζπκβαηφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 
Αθνινχζσο, ζηεξηδφκελνη ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ δηαπηζηψλνπλ ηε ζπζρέηηζε παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο θαη 
κάζεζεο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

επηβεβιεκέλεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ.  

Μειέηε ησλ Gibbs θαη Coffey (2004) ζρεηηθά κε ην αλ νη θαζεγεηέο, πνπ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα Παλεπηζηεκηαθήο 
Παηδαγσγηθήο, γίλνληαη πεξηζζφηεξν θνηηεηνθεληξηθνί ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο θαη νη θνηηεηέο ηνπο ιηγφηεξν επηθαλεηαθνί 
κειεηεηέο, θαηέιεμε ζην εμήο: ε νκάδα ησλ θνηηεηψλ ησλ νπνίσλ νη θαζεγεηέο είραλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα 
Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο εκθάληζαλ ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ κειεηνχλ θαη άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

                                                             
169Ζ κεηάθξαζε δηθή καο. 
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ιηγφηεξν επηθαλεηαθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. πκπεξαζκαηηθά, ε κειέηε ησλ Gibbsθαη Coffey (φ.π.) ηζρπξνπνηεί ην 
επηρείξεκα φηη ε θαηάξηηζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο κηα θνηηεηνθεληξηθή θαηεχζπλζε.  

ε ηειηθή αλάιπζε, ε παηδαγσγηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ΓΔΠ ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ 
θνηηεηψλ. Οη ππάξρνπζεο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ αθξηβψο φηη νη ζηάζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηνλ 
θνηηεηή ζπληεινχλ ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηέιεζκα. Δίλαη ζέκα, εμάιινπ, επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηνπ δηδάζθνληα ε 
κεηάβαζή ηνπ απφ ηε θάζε, φπνπ ηα πάληα θηλνχληαη γχξσ απφ ην άηνκφ ηνπ, ηηο δηαιέμεηο ηνπ θαη ηελ επηβνιή ηεο 
αθαδεκατθήο ηνπ λνκηκνπνίεζεο/απζεληίαο, ζηε θάζε φπνπ ε χιε ηνπ καζήκαηνο θαη ε θάιπςή ηεο ηζρπξνπνηεί ηελ 
αθαδεκατθή χπαξμή ηνπ. Οχηε φκσο θαη απηή ε θάζε είλαη αξθεηή γηα έλαλ ζχγρξνλν θαη έκπεηξν δάζθαιν, αλ ν δηδαθηηθφο 
ζρεδηαζκφο θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, 

θάηη πνπ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνλ Kugel (1993) ηελ ηξίηε θάζε επαγγεικαηηθήο νινθιήξσζεο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 
δαζθάινπ. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απφςεσλ, πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο 
ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ, ππνγξακκίδνπκε 
επηγξακκαηηθά πνηνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ηξεηο βαζηθνί ζηφρνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο: 

 Να παξνηξχλεη ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο λα εληνπίζνπλ θαηεζηεκέλεο ή/θαη ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία 
θαη ηνλ ξφιν ηνπ «θαζεγεηή» θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαζεσξήζνπλ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο, 
κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηελ παηδαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

 Να εκπεδψζεη ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ηε ζεκαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, σο κέζνπ θαη 
δηαδηθαζίαο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
έλα θνηλφ ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν γηα ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

 Να ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 
ζρεδηάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, βαζίδνληαο ηηο επηινγέο ηνπο ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ζηελ θαηαμησκέλε 
εθπαηδεπηηθή εκπεηξία (ηε δηθή ηνπο θαη ησλ άιισλ), θάλνληαο, επίζεο, ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηψλ 
θαη επηθνηλσλίαο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

4. H Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά ζηελ ΔιιΪδα: επξάκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ  

Με δεδνκέλν φηη ζηε ρψξα καο ε Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή θάλεη ηψξα ηα πξψηα βήκαηά ηεο, δελ έρεη ζπγθεληξσζεί 
έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζψκα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ λα δηεξεπλνχλ ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη φκσο έλα απφ ηα 
ζέκαηα ζηα νπνία δεζκεχηεθε ην Γίθηπν λα επηθεληξσζεί απφ ηνχδε θαη ζην εμήο. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε, 
ελδεηθηηθά, ζηα απνηειέζκαηα ηξηψλ κφλνλ, αιιά ζπκπιεξσκαηηθψλ, εξεπλψλ ελ ησ γελλάζζαη.  

4.1. Ση ιέλε νη απφθνηηνη 

ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2017-2018 δηελεξγήζεθε εκπεηξηθή έξεπλα απφ ηνπο Οηθνλφκνπ Αλδξέα, Μελεμέ 
Γεψξγην θαη ηεξγίνπ Διπίδα (αδεκνζίεπηε) κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ απνθνίησλ Διιεληθψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ 
γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δαζθάισλ ηνπο. Με εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν εθπφλεζε ε Διπίδα ηεξγίνπ (2017) 
ζηελ πηπρηαθή εξγαζία ηεο ζην Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.) ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. (2017), 
δεηήζεθε απφ 191 πηπρηνχρνπο (απφθνηηνπο λα απαληήζνπλ ζε 20 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
έξγνπ πνπ ηνπο παξείραλ νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινί ηνπο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη απφςεηο ηνπο ζπλνςίδνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 1 (1= ρη, θαζφινπ, 5=Ναη, ζε κεγάιν βαζκφ). 

Πέλαθαο 1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ αθαδεκατθψλ δαζθΪισλ απφ ηνπο θνηηεηΫο ηνπο: νη δηΪκεζεο ηηκΫο ησλ απαληάζεσλ 

Οη εθπαηδεπηηθνέ ηνπ/ησλ ΑΔΗ πνπ θνέηεζεο: 1-5 

1. Δίραλ θαιή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ πνπ δίδαζθαλ. 4 

2. Ήηαλ ζπλεπείο ζηα καζήκαηα (ηήξεζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηθαλνπνηεηηθή πξνεηνηκαζία) 4 

3. Παξαθνινπζνχζαλ θαη απαληνχζαλ κε ζαθήλεηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ έζεηαλ νη θνηηεηέο θαη νη 
θνηηήηξηεο ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπο. 

4 

4. Παξείραλ επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ θαιχηεξε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 
ζεκάησλ πνπ δίδαζθαλ. 

3 

5. Παξνπζίαδαλ ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο αθνινπζψληαο έλα ζαθέο θαη ινγηθφ πιαίζην, 
ππνγξακκίδνληαο ηηο ζεκαληηθέο θάζε θνξά πηπρέο. 

3 

6. Δλζάξξπλαλ ηελ έξεπλα θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπο. 3 

7. Δπέηξεπαλ θαη ελζάξξπλαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζην κάζεκα. 3 

8. Δθάξκνδαλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, φπσο θαζνξίδνληαλ απφ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ. 

3 
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9. Δθάξκνδαλ ην θαζηεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε κηα νξηζκέλε επειημία γηα κηα θαιχηεξε δπλακηθή 
ηεο ηάμεο. 

3 

10. Ήηαλ εχθνια πξνζεγγίζηκνη (δηα δψζεο, κε ειεθηξνληθά κελχκαηα θ.ιπ.). 3 

11. Δλεκέξσλαλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο γηα ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλέκελαλ λα 

απνθηήζνπλ. 

3 

12. Παξνπζίαδαλ ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηηο γλψζεηο ησλ 
θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπο. 

3 

13. Πξνσζνχζαλ ηελ αηνκηθή εξγαζία. 3 

14. Πξνσζνχζαλ ηελ νκαδηθή εξγαζία. 3 

15. ρεδίαδαλ θαη ζπζρέηηδαλ ην πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο πνπ παξνπζίαδαλ ζηελ ηάμε κε ην πεξηερφκελν 
ηνπ εξγαζηεξίνπ (εθφζνλ ππήξρε). 

3 

16. Αιιειεπηδξνχζαλ ηθαλνπνηεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηέο ηνπο. 3 

17. Αληηκεηψπηδαλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηέο ηνπο κε ζεβαζκφ θαη αληηθεηκεληθφηεηα.  3 

18. Γηεπθφιπλαλ ηελ αιιειεπίδξαζε θνηηεηψλ-θνηηεηψλ θαη θνηηεηψλ-δηδαζθφλησλ. 3 

19. Υξεζηκνπνηνχζαλ απνηειεζκαηηθά ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. 3 

20. Υξεζηκνπνηνχζαλ πιηθνχο πφξνπο (π.ρ. θχιια εξγαζίαο, επηδεηθηηθφ πιηθφ) πνπ δηεπθφιπλαλ ηε 
κάζεζε. 

2 

21. πζρέηηδαλ ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο κε απηφ άιισλ καζεκάησλ. 2 

22. Παξείραλ αξρηθή θαη ηειηθή πεξίιεςε (εηζαγσγή θαη αλαθεθαιαίσζε) ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ ηάμε. 2 

23. Οξγάλσλαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζην κάζεκα.  2 

24. Δλζάξξπλαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπο θαη έδηλαλ θίλεηξα γηα κάζεζε. 2 

25. Παξείραλ ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ ηνπο, ηα πεξηερφκελα, ηε 
βηβιηνγξαθία θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζήο ηνπο. 

2 

26. ρεδίαδαλ ην πεξηερφκελν θαη αλέπηπζζαλ ην κάζεκα κε ηξφπν πνπ λα πξνσζεί ηελ απφθηεζε 
επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

2 

27. πλέδεαλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο κε ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ (ηελ αγνξά εξγαζίαο). 2 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο κειέηεο ζπλνςίδεηαη ζην φηη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπο είλαη κφλν ηξία ζε ζρέζε κε ηα 27 

εξσηήκαηα/θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ, ελψ είλαη νθηψ ηα ζέκαηα ζηα νπνία πζηεξνχλ θαη βαζκνινγνχληαη θάησ ηνπ κεηξίνπ. Σα 
δπλαηά ζεκεία ηνπο έρνπλ ζρέζε κφλν κε ηελ θαιή γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ελψ ηα αδχλαηα έρνπλ ζρέζε 
θπξίσο κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζήο ηνπο, ελψ δχν εζηηάδνπλ ζηελ αδπλακία 
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ λα ζπλδέζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ 
ηθαλνηήησλ θαη εμνηθείσζε κε επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα.  

4.2. Ση ιέλε νη θαζεγεηέο 

ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2016-2017 δηελεξγήζεθε εκπεηξηθή έξεπλα απφ ηελ Μπειεηζηψηε Γεσξγία θαη ηνλ 
Οηθνλφκνπ Αλδξέα (ππφ δεκνζίεπζε) κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ελφο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ: ηεο εθπαίδεπζεο 
πνπ παξέρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ξφιν πνπ παίδεη ν ηξηηνβάζκηνο θαζεγεηήο 
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελήιηθσλ θνηηεηψλ ηνπ. 

Με εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ηνπο άμνλεο ηεο νπνία εθπφλεζε ε Μπειεηζηψηε Γεσξγία (2017) ζηελ πηπρηαθή εξγαζία ηεο 
ζην Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.) ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. (2017), δεηήζεθε απφ πέληε 
παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ α) ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληά 
ηνπο, β) ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπο θαη γ) ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή. πγθεθξηκέλα 
ηνπο ηέζεθαλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο: 

(ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα:) 

• πλαληήζαηε πξνβιήκαηα/ εκπφδηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο ζαο δηαδηθαζίαο; Αλ λαη, πσο ηα 

αληηκεησπίζαηε; 

• ρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, εζείο πνηεο ρξεζηκνπνηείηε; Δίλαη απνηειεζκαηηθέο; 

• Δίζηε εμνηθεησκέλνη κε έλλνηεο φπσο βησκαηηθή κάζεζε, εξσηεκαηηθή δηδαζθαιία, δηάδξαζε θαη 
αλαηξνθνδφηεζε;  

• Θεσξείηε φηη ζηα Παλεπηζηήκηα, θαη εηδηθφηεξα ζε επηζηήκεο φπνπ είλαη απαξαίηεην, ππάξρεη δπλαηφηεηα/ 

ππνδνκή ε ζεσξία λα ζπλππάξμεη κε ηελ πξάμε (πεηξακαηηθή δηδαζθαιία);  

• Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πνζνζηφ πξνζέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηά ζαο;  
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• Θεσξείηε φηη ε έιιεηςε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο -κείσζε θνλδπιίσλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη 

κείσζε ησλ πξαθηηθψλ καζεκάησλ- κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα ακθηζέαηξα; 

• Πνηα πξνζφληα ζαο ζεσξείηε φηη είλαη ηθαλά λα πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ ζε έλα κάζεκα; 

(ζρεηηθέο κε ηελ θαηάξηηζε:) 

• Τπήξραλ παηδαγσγηθά καζήκαηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζαο, ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν; Αλ λαη, πφζα 
παξαθνινπζήζαηε εζείο; Δπηπιένλ, ήηαλ ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο πξνθεηκέλνπ λα πάξεηε ην πηπρίν ζαο; 

• Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ζαο θάπνην πξφγξακκα δηδαθηηθήο; (ΑΠΑΗΣΔ, ζεκηλάξηα, 
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κεηαπηπρηαθφ θ.ιπ.)  

• Πφηε θαη ζε πνην θνξέα θιεζήθαηε λα δηδάμεηε γηα πξψηε θνξά; 

• Θεσξείηε φηη είραηε ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα λα αληαπεμέιζεηε ηεο δηαδηθαζίαο; 

• Παξέρεη ην Παλεπηζηήκην δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο / επηκφξθσζεο / εμεηδίθεπζεο ζε ζέκαηα δηδαθηηθά θαη 
ςπρνπαηδαγσγηθά; 

• Πηζηεχεηε φηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ είλαη αλαγθαία; Θα ήηαλ 
ρξήζηκε; Θα είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα; Σε ρξεηάδνληαη φλησο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηξηηνβάζκηαο; 

(ζρεηηθέο κε ηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή) 

• Πνην ζεσξείηε φηη πξέπεη λα είλαη ην θχξην κέιεκα ελφο κέινπο ΓΔΠ; Σν εξεπλεηηθφ ή ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν; 

• ε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ήδε γίλεηαη ιφγνο, αιιά θαη εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο φισλ ησλ 
κειψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο πνπ δηδάζθνπλ. Πψο βιέπεηε ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά 
Παλεπηζηήκηα;  

• Μέζσ ηεο ΠΠ ζα ππήξραλ πξαγκαηηθά νθέιε γηα ηνπο θνηηεηέο ή ζεσξείηε φηη είλαη ράζηκν ρξφλνπ;  

• Δζείο ηη λνκίδεηε φηη ζα θεξδίδαηε απφ κηα ππνζεηηθή ζπκκεηνρή ζαο ζε έλα πξφγξακκα δηδαθηηθήο θαη 
ςπρνπαηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο; 

Οη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη ζπκθσλνχλ ζην φηη α) δελ ππάξρεη θνξέαο παξνρήο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο 
ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη β) ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπο είλαη ειιηπήο. ινη, ηέινο, επηθξνηνχλ ηελ 
εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζην Διιεληθφ Παλεπηζηήκην. Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ α) ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
αλαγθψλ ησλ δηδαζθφλησλ θαη εληνπηζκφ ησλ εκπνδίσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ ή ζέινπλ λα απνθηήζνπλ νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη. 

4.3. Ση ιέλε νη ζχλεδξνη 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ζπλεδξία καο, πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηεο, είρε δηαλεκεζεί 
ζηνπο δπλεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιφγην αλνηρηνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ φξν «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή», ην 
νπνίν ήηαλ δνκεκέλν ζε ηέζζεξηο άμνλεο: 

1νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Οξηνζέηεζε (Πψο αληηιακβάλεζηε ην ζέκα;) 

2νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Γηεξεχλεζε (Πνηεο απνξίεο ζαο γελληνχληαη ζρεηηθά;) 

3νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Αλαγθαηφηεηα (Τπάξρεη αλαγθαηφηεηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο 
δηδάζθνληεο ζηα ειιεληθά ΑΔΗ;) 

4νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Πξνηάζεηο πξνο πινπνίεζε (Πνηεο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο ζα ζέιαηε λα 

θαηαζέζεηε;) 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ 12 ζπκκεηέρνληεο (εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 2,εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο6, 
δηδάζθνληεο ζε ΑΔΗ 3, 1 ππνςήθηνο δηδάθηνξαο). 

Ζ ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ απαληήζεσλ αλά άμνλα έρεη σο εμήο: 

1νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Οξηνζέηεζε (Πψο αληηιακβάλεζηε ην ζέκα;) 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ν φξνο «παλεπηζηεκηαθή παηδαγσγηθή» αθνξά ζηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ 
δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ θαη ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ. Δπίζεο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαδεηθλχεηαη ν δηαρσξηζκφο επηζηεκνληθήο 
επάξθεηαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ θαη ηεο απαηηνχκελεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ. 

2νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Γηεξεχλεζε (Πνηεο απνξίεο ζαο γελληνχληαη ζρεηηθά;) 

Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηε ζπδήηεζε αλαθέξζεθαλ α) ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 
Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο (Σν πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο λα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ππνρξεσηηθή 
ή εζεινληηθή;), β) ζηηο θαιέο πξαθηηθέο απφ ηνλ δηεζλή ρψξν, γ) ζηε ζχλδεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 
Παηδαγσγηθήο κε ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο (ΜΟΓΗΠ θαη θνηηεηψλ), δ) ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ 
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καζεκάησλ/ζεκηλαξίσλ/επηκνξθψζεσλ, ε) ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Παηδαγσγηθή Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» θαη ζη) ζηελ 
ελίζρπζε ησλ δηδαζθφλησλ κε βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ιφγσ κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ. 

3νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Αλαγθαηφηεηα (Τπάξρεη αλαγθαηφηεηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο 
δηδάζθνληεο ζηα ειιεληθά ΑΔΗ;) 

Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί απνιχησο απαξαίηεηε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ 

4νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Πξνηάζεηο γηα πινπνίεζε (Πνηεο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο ζα ζέιαηε λα 
θαηαζέζεηε;) 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ ζην φηη ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο ΠΠ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη δεδνκέλε. 
Αλαξσηηνχληαη σζηφζν, αλ είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί, κε βάζε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε, φπσο εθηηκνχλ, 
ζεκαληηθνχ αξηζκνχ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ. Τπάξρνπλ θίλεηξα πνπ λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπλ; Με πνηνλ ηξφπν ζα 

νξγαλσζεί; Κεληξηθά, αλά Παλεπηζηήκην ή κε κηθηφ ηξφπν; Πνην ζα είλαη ην Πιαίζην πξνζφλησλ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο; 
Σέινο, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο έξεπλαο δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ θαη ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε δηαζχλδεζε ηεο ΠΠ κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ηε θηινζνθία ηεο 
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

4.4. πκπεξάζκαηα 

Σα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 
δαζθάισλ έρνπλ ζρέζε κφλν κε ηελ θαιή γλψζε ηεο επηζηήκεο ηνπο, ελψ ηα αδχλαηα έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε ηελ 
ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπο, αιιά θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα ζπλδέζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο 
ηνπο κε απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη εμνηθείσζε κε επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα. ε απηφ ζπκθσλνχλ φινη, 
απφθνηηνη, παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη θαη ζπκκεηέρνληεο ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη. ινη, επίζεο, ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε 

γηα εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο, θαζψο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Δθθξάδνληαη, σζηφζν, επηθπιάμεηο γηα ηελ απνδνρή ελφο 
ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ιφγσ ηεο επηθξαηνχζαο αληίιεςεο ζρεηηθά κε 
ην ζέκα απηφ. Γηα απηφ, δηαηππψλνληαη εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο (εζεινληηθή ή 
ππνρξεσηηθή) θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ θαζψο θαη ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο 
παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο. ινη ζπκθσλνχλ, επίζεο, ζην φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΠΠ είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο αθνξά ηφζν 
ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο (θεληξηθφ/πεξηθεξεηαθφ/κηθηφ) φζν θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο (πηζηνπνηεηηθφ 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο / πιαίζην πξνζφλησλ). Σέινο, δηαηππψλνληαη απφςεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηαζχλδεζε ηεο ΠΠ κε 
ηε θηινζνθία ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο (ΜΟΓΗΠ /θνηηεηψλ). 

5. Δπέινγνο: ε Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά σο κΫζν αλαβΪζκηζεο ηεο ηξηηνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο ζηελ θνηλσλέα ηεο γλψζεο 

Σα ΑΔΗ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ε εληεηλφκελε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ 
παξαγσγή αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη γλψζεο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζχλδεζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο 
εθπαίδεπζεο κε ηελ έξεπλα απνηειεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κνλφδξνκν, ψζηε φζνη απνθνηηνχλ απφ ην Παλεπηζηήκην λα 

δηαζέηνπλ επηθαηξνπνηεκέλεο γλψζεηο, λα δηαπλένληαη απφ επηζηεκνληθφ ήζνο θαη λα δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ 
ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απφθηεζαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Arrius & Ericson, 2018).  

ια απηά βέβαηα, θαη δεδνκέλνπ φηη ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο έρεη απμεζεί ζε θάζε ηη γχξσ καο, απαηηνχλ 
επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη επεμεξγαζία ζηηβαξνχ ζρεδίνπ ελίζρπζεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο -κηα δπλακηθή 
πνιηηηθή γλψζεο. Αηρκή απηήο ηεο πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα, δειαδή ε παξαγσγή γλψζεο θαη ε 
απνηειεζκαηηθή κεηάδνζή ηεο, ψζηε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο λα παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο φια εθείλα ηα εξγαιεία, πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο.  

Σαπηφρξνλα, ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ επαγξχπλεζεο, ζσξάθηζεο θαη 

πξννξαηηθήο δξάζεο ησλ ΑΔΗ. Αλ ζέινπλ λα ππνινγίδνληαη σο δσηηθνί κνρινί θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ζα 
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Ζ βνχιεζε 
ησλ κειψλ ΓΔΠ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή βειηίσζε, θαη θαηά ζπλέπεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξείηαη δεδνκέλε δίρσο πξνζθνξά θηλήηξσλ απφ ηελ ίδηα ηελ 
αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Έλα ηέηνην θίλεηξν, κε κεγάιε ζπκβνιηθή αμία, είλαη λα δίλεηαη εμίζνπ ζεκαζία θαη βάξνο ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ ηθαλνηήησλ κε ην εξεπλεηηθφ έξγν, ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη αθαδεκατθήο εμέιημεο. Πάλσ 
απ‘ φια, φκσο, ζα πξέπεη ηα Ηδξχκαηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο εχινγνπο φξνπο εξγαζίαο γηα λα 
αληαπεμέιζνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο κε αμηνπξέπεηα, δηαζθαιίδνληαο ηθαλνπνηεηηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο, ζην πιαίζην ηεο θαλνληθήο ππεξεζίαο ηνπο. 

Ζ καδηθνπνίεζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επηθαηξνπνηεί ηελ αλάγθε γηα αλαζηνραζκφ θαη επαλεμέηαζε ησλ 
δεμηνηήησλ φζσλ επηιέγνπλ αθαδεκατθή θαξηέξα. Ηζηνξηθά, θαίλεηαη φηη ε βαζηθή αηηία ελφο αηφκνπ λα ζπλερίζεη ηε 
ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν δελ ήηαλ ηφζν ε απφθηεζε δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ, φζν ε επηζπκία γηα 
δηεμαγσγή έξεπλαο. Ζ ζπγγξαθή θαη ππνζηήξημε κηαο δηαηξηβήο απνηειεί ην δηαβαηήξην πνπ εμαζθαιίδεη πξνλνκηαθή 
πξφζβαζε ζηελ παλεπηζηεκηαθή αγνξά εξγαζίαο. Ήηαλ θαη παξακέλεη ζρεδφλ αδχλαην ζε άηνκα κε ηδηαίηεξε έθεζε ζηε 
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δηδαζθαιία λα επηβηψζνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ρσξίο εξεπλεηηθφ έξγν. Δμεγείηαη ίζσο έηζη γηαηί επηθξάηεζε ε αληίιεςε 
φηη έλαο εμεηδηθεπκέλνο εξεπλεηήο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ θαη θαιφο εθπαηδεπηηθφο, ζπζρέηηζε φκσο ε νπνία εκπεηξηθά δελ 

έρεη πξνθχςεη.  

ε θακηά πεξίπησζε δελ παξαγλσξίδεηαη ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα θαιψλ εξεπλεηψλ, ηδίσο φηαλ ε δηδαζθαιία ηνπο εζηηάδεη 
ζηε δηθή ηνπο έξεπλα. Να, φκσο, πνπ ζπάληα ζήκεξα έλαο παλεπηζηεκηαθφο ζηελ εηζαγσγηθή βαζκίδα, κε ην κέγεζνο ηνπ 
δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ επηθνξηίδεηαη, βξίζθεηαη ζηελ πξνλνκηνχρα ζέζε λα δηδάζθεη κφλν ην κάζεκα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ, 
φπσο επηηάζζεη ην «Υνπκπνιηηαλφ ηδεψδεο» ε δηδαζθαιία λα ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθή/εξεπλεηηθή βάζε. Σν καδηθφ 
παλεπηζηήκην είλαη θπζηθά εδψ θαη δίλεη επηπιένλ αθνξκή φρη κφλν γηα αλαζεψξεζε θαηεζηεκέλσλ απφςεσλ γχξσ απφ ηε 
ζρέζε έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο, αιιά θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ κε ζπλαθφινπζεο 
ελέξγεηεο, απφ ηα ίδηα ηα ΑΔΗ, βειηίσζεο ησλ δνκψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερνχο παηδαγσγηθήο επηκφξθσζεο 

ησλ δηδαζθφλησλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο ζε ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ, παξαηεξνχκε φηη ε 
ηάζε πνπ επηθξαηεί πξνο αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο ηνπ καδηθνχ παλεπηζηεκίνπ, είλαη ε απζηεξνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 
γηα παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο παηδαγσγηθήο 
επάξθεηαο κε ηε κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/δηδαθηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ (teaching portfolio). Σν δηδαθηηθφ ραξηνθπιάθην 
πεξηέρεη αλαθνξέο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλνιηθά ππνδειψλνπλ ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο θαη 
παηδαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θαηφρνπ ηνπ. ‘ απηφ θαηαγξάθεηαη ε παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή θηινζνθία θαη ν ηξφπνο πνπ 
αληηιακβάλεηαη θαη πξνζεγγίδεη ηε δηδαζθαιία θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Οπζηαζηηθά, ην 

παηδαγσγηθφ ραξηνθπιάθην απνηειεί ηεθκήξην δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο, φπσο αθξηβψο νη δεκνζηεχζεηο ζε έγθπξα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά απνηεινχλ ηεθκεξίσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη πξναγσγήο 
(Γνπγνπιάθεο, 2017). κσο, είηε πξφθεηηαη γηα ηππηθή (θαη ππνρξεσηηθή;) παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ Παλεπηζηεκηαθήο 
Παηδαγσγηθήο, είηε γηα δηδαθηηθφ ραξηνθπιάθην ζα πξέπεη θαη ηα δχν, σο ηεθκήξηα παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ θαη δηδαθηηθήο 
επάξθεηαο, λα αμηνινγεζνχλ απφ άηνκα κε εηδίθεπζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε. Πψο, φκσο, δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα 
αμηνιφγεζεο ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξνζφλησλ ελφο ππνςεθίνπ γηα ζέζε ΓΔΠ ζηε ζχλζεζε ησλ εθιεθηνξηθψλ 
ζσκάησλ ζήκεξα;  

Σν δηαρξνληθά δεηνχκελν ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο -φπσο θαη θάζε εθπαίδεπζεο- είλαη αδηακθηζβήηεηα ε 

θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Με άιια ιφγηα, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη θαη πξέπεη λα 
απνηειεί αληηθείκελν δηαξθνχο πξνβιεκαηηζκνχ νιφθιεξεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ζπιινγηθήο κάζεζεο είλαη:  

Πψο δηαζθαιίδνπλ ηα Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αξηζηεία ησλ θαζεγεηψλ ηνπο; 

Με πνην πεξηερφκελν, πνηα θίλεηξα θαη θάησ απφ πνηεο εξγαζηαθέο/επαγγεικαηηθέο/ππεξεζηαθέο πξνυπνζέζεηο; 
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The use of concept maps as an educational strategy for the reading 

comprehension of children with reading difficulties 
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Abstract: 

Concept mapping are widely used worldwide as an educational strategy which is applied in all educational levels and to students with and 

without learning difficulties. In the present study, an attempt to present the significance of the particular strategy is made, when the latter is 

applied to students with learning difficulties. More specifically, in the first portion a small portion will be accounted for the concept of 

concept mapping as an educational strategy. Later, the significance of concept maps in reading comprehension of children 

with difficulties reading will be presented. Then, a literature review of theories and research where the effectiveness of aforementioned 

strategy will be highlighted, when applied in students with learning difficulties. Finally, through literature review, various valuable 

conclusions will be derived that in turn will point to the significance of concept maps in the field of reading comprehension. 

Key words:  
learning difficulties, reading comprehension, concept mapping 

Πεξέιεςε:  

Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ζεσξείηαη σο κηα δηαδεδνκέλε δηεζλψο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζε καζεηέο κε ή ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ηελ παξνχζα κειέηε, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο φηαλ απηή εθαξκφδεηαη ζε καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

πξψην κέξνο γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή. πλερίδνληαο, 

παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε παηδηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο ζηξαηεγηθήο φηαλ εθαξκφδεηαη ζε καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο. Οινθιεξψλνληαο, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο απνηίκεζεο νδεγνχκαζηε ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα  

ηεο ραξηνγξάθεζεο ελλνηψλ ζην πεδίν ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 

mailto:geofilipi@yahoo.gr
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Α. Δηζαγσγά 

Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή Joseph D. Novak ζην παλεπηζηήκην ηνπ Cornell ην 1972. Ο 

Novak ζηεξίρζεθε ζηελ εξγαζία ηνπ David Ausubel (1968), ν νπνίνο δηεξεχλεζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αθνκνηψλεηαη ε 
λέα γλψζε θαη δηνξζψλνληαη νη ιάζνο ή νη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο. Δπηπξφζζεηα, ν Ausubel ηφληζε ηελ ζεκαζία ηεο 
πξνζαξκνγήο ηεο λέαο γλψζεο ζηα πξνυπάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα ησλ αηφκσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα καζαίλνπλ θαη λα 
αθνκνηψλνπλ λέεο έλλνηεο αιιά ηαπηφρξνλα κέζσ ηεο λέαο γλψζεο λα δηνξζψλνληαη θαη νη ιαλζαζκέλεο ή ελαιιαθηηθέο 
αληηιήςεηο, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή (Novak, 1990). Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηελ ελλνηνινγηθή 
ραξηνγξάθεζε σο παηδαγσγηθή ηερληθή, ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο έηζη ψζηε λα έρεη 
λφεκα θαη λα είλαη νπζηαζηηθή γηα ην άηνκν (meaningful learning) (Novak & Gowin,1984˙ Novak & Canas, 2006).Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ αλάδεημε ηεο ρξήζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ σο απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

Β. Θεσξεηηθφ πιαέζην 

Β1. Ζ ζπκβνιή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε παηδηψλ 

κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη κηα ζχλζεηε δεμηφηεηα θαζψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, ν αλαγλψζηεο πξνζπαζεί 
λα δεκηνπξγήζεη κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ φζσλ δηαβάδεη, γηα λα ζπλδπάζεη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπ κε ηηο λέεο 
ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα. Οη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζε πνιιέο 

δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλφεζε ζηελ αλάγλσζε (Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ, 2007). πλέπεηα ησλ 
ειιεηκκάησλ απηψλ, είλαη ε απνζπαζκαηηθή θαη ρσξίο ζπλνρή θαηαλφεζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ελφο θεηκέλνπ 
(Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ, 2007), δειαδή ε πξνβιεκαηηθή νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 
λνήκαηνο (Αλησλίνπ, 2008). Οη απαηηήζεηο ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ απαηηνχλ επεμεξγαζία 
ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Οη 
καζεηέο ζηα θείκελα, γηα παξάδεηγκα ηεο Ηζηνξίαο, έξρνληαη αληηκέησπνη κε άγλσζην ιεμηιφγην, ζχλζεηεο θαη πνηθίιεο 
ζπληαθηηθέο δνκέο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη θαζψο πξνζπαζνχλ λα 
εμάγνπλ λφεκα, νδεγνχληαη ζηελ απνηπρία θαη ηελ απνγνήηεπζε (Morfidi, Mikropoulos, &Rogdaki, 2017).  

Γπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηαμχ άιισλ θαη παηδηά κε Γπζιεμία ή παηδηά κε Γηαηαξαρή 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ). Σα παηδηά κε «εηδηθή δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο» ή «δπζιεμία» 
έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ δηαηαξαρή ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε πξνβιήκαηα 
ζηελ ηαρεία θαη αθξηβή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα 
αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο (Mouzaki&Sideridis, 2007). Δπηπιένλ, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠΤ εκθαλίδνληαη 
δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, νη νπνίεο είλαη ζπρλά πξντφλ αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο 
θαη ηεο πξνζνρήο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ πξνέιεπζε ηεο δπζθνιίαο, ηα παηδηά κε ΓΔΠΤ εκθαλίδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο 
ζηελ θαηαλφεζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ζηελ θαηαλφεζε πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζεβηβιία ζεηηθψλ 
επηζηεκψλ, ζηελ αληίιεςε ηεο δνκήο ελφο θεηκέλνπ θαη ζηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ απφ θείκελα πνπ έρνπλ δηαβάζεη 

(θαινχκπαθαο, ρ.ρ.).  

Γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, απαηηείηαη κηα πξνζαξκνζκέλε δηδαζθαιία, κε ηελ ρξήζε 
απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε θαιά νξγαλσκέλν ηξφπν. Μηα απφ 
απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο, είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (Παπαδνπνχινπ, 2013). Ο ελλνηνινγηθφο 
ράξηεο είλαη κηα δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ απνηειείηαη απφ θφκβνπο θαη ζπλδέζκνπο πνπ ζπλδένληαη κε κηα 
θεληξηθή έλλνηα. Οη θφκβνη, πνπ ζρεκαηίδνληαη κε θχθινπο ή παξαιιειφγξακκα, αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο θαη νη ζχλδεζκνη 
πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζρέζε θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ (Γξεγνξηάδνπ, Γνπιή, & Γφγνπινπ, 2005). Ζ 
ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ελφο 

θεηκέλνπ, θάλνληαο ηνπο ηθαλνχο λα εζηηάδνπλ ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ζπλδένπλ κεηαμχ 
ηνπο (Harniss, Hollenbeck, Crawford, & Carnine, 1994). Με ηελ ρξήζε ηνπο, νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψλνπλ 
νπηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο απφ ην θείκελν, έηζη ψζηε νη ππνλνεκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηδεψλ θαη ησλ 
ιεπηνκεξεηψλ λα γίλνληαη μεθάζαξεο (Boyle, 1996), ην αθεξεκέλν λα γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν θαη ηειηθά ν καζεηήο λα εμάγεη 
λφεκα (Γξεγνξηάδνπ θ.ζπλ., 2005). Δπίζεο, απηή ε νπηηθή δηάηαμε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο θεηκέλνπ, κπνξεί λα 
κεηψζεη ηε ζπληαθηηθή πνιππινθφηεηα θαη ηηο πεξηηηέο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ, ελψ παξάιιεια λα πξνσζήζεη ηελ 
ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ (Novak, 1991). 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κειεηήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ζε παηδηά 

κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ θπξηνιεθηηθή 
θαηαλφεζε (Boyle, 1996), άιιεο κειέηεο εξεχλεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο φηαλ 
θαηαζθεπάδνληαλ απφ ηνπο καζεηέο, ζε ζρέζε κε ηνπο ράξηεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ 
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βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο (Sinatra, Stahl-Gemake, &Berg, 1984). Αθφκε, έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηελ 
επίδξαζε ηεο ραξηνγξάθεζεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε αλαθνξηθά κε ην είδνο ραξηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

φπσο ζε ςεθηαθή κνξθή, κε ηελ βνήζεηα πνιπκέζσλ (Morfidietal., 2017), ρεηξφγξαθεο ή κε ηελ βνήζεηα ινγηζκηθνχ 
ππνινγηζηή (Sturm & Rankin-Erickson, 2002).  

Β2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

Πιήζνο εξεπλψλ (Boyle,1996˙Morfidi, Mikropoulos,&Rogdaki,2017˙ Pittelman, Levin&Johnson,1985) έρνπλ αλαδείμεη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, φηαλ ε ζηξαηεγηθή 
απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

Αμίδεη λα μεθηλήζνπκε κε κηα έξεπλα γηα ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε πνπ δηεμήρζε αξθεηά ρξφληα πξηλ απφ ηνπο 
Pittelman, Levin θαη Johnson (1985).Οη κειεηεηέο δηεξεχλεζαλ αλ ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή 
ζηα παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, φηαλ απηή εθαξκφδεηαη ζε κηα κηθξή νκάδα κε άιινπο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο ή ζε κηα ηάμε καζεηψλ κε κηθηέο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο. ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ελλνηνινγηθνχ 
ράξηε, ήηαλ λα αλαπηπρζεί ηφζν ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε φζν θαη ην ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 
Σν δείγκα ζπιιέρζεθε κε βάζε ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ, φπσο δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην επίπεδν ηεο 
αλαγλσζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ηππνπνηεκέλε βαζκνινγία ηνπο ζηελ αλάγλσζε θαη ην ιεμηιφγην 
κηαο ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίαο. Σειηθά, επηιέρζεθαλ ηξηάληα ελλέα καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, ηεηάξηεο 
δεκνηηθνχ, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Σν πείξακα δηήξθεζε ηξεηο εκέξεο. Σηο δχν απφ ηα ηξεηο 
εκέξεο, νη ζπκκεηέρνληεο δηδάρζεθαλ ιεμηιφγην ηξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ  κε ηε ρξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, κία 
θνξά ζε κηθξή νκάδα (κφλν γηα ηνπο θησρνχο αλαγλψζηεο) θαη κία θνξά ζε κεγάιε νκάδα (κηθηέο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο), 
ελψ ηελ ηξίηε εκέξα (εκέξα ειέγρνπ), ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνίεζε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Σα απνηειέζκαηα 

αλαιχζεθαλ πνζνηηθά, θαη έδεημαλ φηη νη καζεηέο πνπ έιαβαλ ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε έκαζαλ ην 55 % ησλ ιέμεσλ, 
ελψ κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ, ήμεξαλ κφλν πεξίπνπ ην 18% ησλ ιέμεσλ. Απηφ ην εχξεκα, ππνζηεξίδεη 
ηελ πεξαηηέξσ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ. Δπηπιένλ, δελ 
ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κεηαμχ 
δηδαζθαιίαο ζε κεγάιε νκάδα θαη ζε κηθξή δηδαθηηθή νκάδα (Pittelman, etal., 1985). 

Σελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κειέηεζε επίζεο θαη ν Boyle (1996), φηαλ δηεξεχλεζε ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο, 
ζηελ θπξηνιεθηηθή θαη ζπκπεξαζκαηηθή θαηαλφεζε καζεηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κειεηεηήο 
πξνζπάζεζε λα εξεπλήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ψζηε λα ραξηνγξαθνχλ κε επηηπρία ζεκαληηθά θνκκάηηα ελφο 
απνζπάζκαηνο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε, ηφζν ηεο θπξηνιεθηηθήο φζν θαη ηεο ζπκπεξαζκαηηθήο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. 
Δπίζεο, δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο βνεζά ζηελ βειηίσζε ηεο  κεηαγλσζηηθήο γλψζεο 
ησλ καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ζηάζε –αληηκεηψπηζε ηνπο απέλαληη ζηελ αλάγλσζε, κεηά ηελ ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 
Σν δείγκα, πνπ επηιέρζεθε κε βάζε ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζε κηα πξνθαηαξθηηθή δνθηκαζία αλαγλσζηηθήο 
θαηαλφεζεο, απνηεινχληαλ ηειηθά απφ ηξηάληα καζεηέο ελφο γπκλαζίνπ ηνπ Kansas, πνπ παξνπζίαδαλ θησρή αλαγλσζηηθή 
θαηαλφεζε, νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ηπραία ζηελ πεηξακαηηθή ή ζηελ νκάδα έιεγρνπ. ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 
νκάδαο δφζεθε εθπαίδεπζε γηα ηελ ρξήζε θαη θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ δφζεθε θακία 

εθπαίδεπζε. Οη ζπκκεηέρνληεο εμεηάζηεθαλ ζε έλα απφζπαζκα 400 ιέμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε αλαγλσζηηθή 
ηνπο θαηαλφεζε ζα βειηησζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Οη καζεηέο πνπ δηδάρηεθαλ ηε ζηξαηεγηθή 
ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, επέδεημαλ νπζηαζηηθά νθέιε ζηελ θπξηνιεθηηθή θαη ζηελ ζπκπεξαζκαηηθή αλαγλσζηηθή 
θαηαλφεζε, ηφζν ζε απνζπάζκαηα ρακειφηεξνπ επίπεδνπ, φζν θαη ζε απνζπάζκαηα ηνπ δηθνχ ηνπο επηπέδνπ. 
πγθεθξηκέλα, ηα εξγαιεία πνζνηηθήο αλάιπζεο έδεημαλ έλα εχξνο 70% ζηελ βειηίσζε θπξηνιεθηηθήο θαη ζπκπεξαζκαηηθήο 
θαηαλφεζεο, κε ηνπο  καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ζσζηά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ απνζπάζκαηνο, θαη κέζσ ηεο 
ραξηνγξάθεζεο λα ηηο θαηαλννχλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηα-ηεζη, έδεημαλ φηη νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 
κπνξνχζαλ λα ραξηνγξαθήζνπλ ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα ζρεκαηίδνπλ έλαλ αθξηβή ελλνηνινγηθφ ράξηε. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαγλσζηηθή γλψζε δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ αλάγλσζε, ήηαλ ζεηηθά (Boyle, 1996). 

Οη Morfidi, Mikropoulos, θαη Rogdaki (2017), επίζεο εξεχλεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ζηελ 
αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Οη εξεπλεηέο εμέηαζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ραξηψλ ζηε θαηαλφεζε επεμεγεκαηηθψλ 
θεηκέλσλ, ζε παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Αξρηθά, πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ, πνην απφ ηα δπν είδε 
ραξηνγξάθεζεο, ε ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ κε ςεθηαθφ θείκελν ή ε ραξηνγξάθεζε κε πνιπκέζα, είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε 
γηα ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε επεμεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, θαη ζε δεχηεξν 
ρξφλν, εμέηαζαλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πνπ αλαθέξζεθε απφ ηα παηδηά, θάησ απφ ηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ ηξηάληα παηδηά πέκπηεο ηάμεο, δχν δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

ησλ Ησαλλίλσλ, πνπ κε βάζε ηηο βαζκνινγίεο ηνπο ζε δνθηκαζίεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο θαη clozetest, ραξαθηεξίζηεθαλ 
κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο δηδάρζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά επεμεγεκαηηθά θείκελα. 
Υσξίζηεθαλ ζε δπν πεηξακαηηθέο νκάδεο, πνπ ε κηα δηδάρζεθε κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο ραξηνγξάθεζεο θεηκέλσλ θαη ε 
δεχηεξε κε ραξηνγξάθεζε κε πνιπκέζα, ελψ ε νκάδα ειέγρνπ ππνβιήζεθε ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. Σα 
απνηειέζκαηα πνζνηηθήο αλάιπζεο, έδεημαλ φηη ε ραξηνγξάθεζε ηδεψλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα 
ηε δηδαζθαιία ηνπ επεμεγεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αθνχ θαη νη δπν πξνζεγγίζεηο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζεκείσζαλ 
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο βαζκνινγίεο ησλ παηδηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Αλάκεζα ζηηο δπν 
πξνζεγγίζεηο ραξηνγξάθεζεο, απηή πνπ ηα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ σο πην απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο θησρνχο αλαγλψζηεο, 
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ήηαλ ε ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε. Παξά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, νη ζπκκεηέρνληεο επέδεημαλ 
έλα κέηξην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (Morfidi, etal., 2017). 

Αθφκε κηα έξεπλα πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ηε ζπκβνιή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ θαηαλφεζε, απηή ηε θνξά 
φκσο ζε θείκελα ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Guastello, Beasley, &Sinatra, 2000). Ζ έξεπλα εμέηαζε ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 
παηδηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε, ζε θείκελα ζεηηθψλ επηζηεκψλ, κε ηελ ρξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο  κειέηεζαλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, φηαλ 
ηνπο δηδάρζεθε κε ελλνηνινγηθφ ράξηε, ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε ηνπο κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. Με βάζε ηηο 
βαζκνινγίεο ηνπο ζε ζηαζκηζκέλα ηεζη, επηιέρζεθαλ εθαηφλ είθνζη ηέζζεξηο καζεηέο έβδνκεο ηάμεο, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ 
σο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πείξακα. Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, 
κηα πεηξακαηηθή θαη κηα νκάδα ειέγρνπ. Ζ νκάδα ειέγρνπ δηδάρζεθε ηελ ελφηεηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, δειαδή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζπδήηεζε γηα ην ζέκα. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα 
δηδάρζεθε ην θείκελν κε ηελ ρξήζε ελλνηνινγηθνχ ράξηε, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπνπ παξνπζηάδνληαλ 
θαη ζπλδένληαλ νη θχξηεο κε ηηο δεπηεξεχνπζεο έλλνηεο ηνπ ζέκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα ραξηνγξαθήζνπλ θαη νη 
ίδηνη. Σα απνηέιεζκα ησλ ηεζη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, αλαιχζεθαλ πνζνηηθά θαη έδεημαλ 
πςειά πνζνζηά ζηα επίπεδα θαηαλφεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ, 
φηη ε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή σο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 
απφ φ, ηη νη παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ζηνπο καζεηέο κε 
ρακειή επίδνζε. Δπηπξφζζεηα, φηαλ νη καζεηέο δελ δηαζέηνπλ πξνεγνχκελεο γλψζεηο ζρεηηθά κε έλα ζέκα πνπ έρνπλ ζθνπφ 

λα κειεηήζνπλ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα ζρεκαηίζνπλ έλα 
γλσζηηθφ ζρήκα θαη κέζσ απηνχ, λα αθνκνηψζνπλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζέκαηνο (Guastelloetal., 
2000). 

Β3. πδήηεζε- Πξνηάζεηο 

Ζ ζχλνςε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 
σο ζηξαηεγηθή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. πσο 
θαηαδεηθλχνπλ νη έξεπλεο, ε ζηξαηεγηθή ραξηνγξάθεζεο θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηελ θπξηνιεθηηθή θαη ζπκπεξαζκαηηθή 
θαηαλφεζε (Boyle, 1996), λα απνηειεί έλα κέζν θαηαλφεζεο ηφζν επεμεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ (Morfidietal., 2017) φζν θαη 
θεηκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (Guastelloetal., 2000) θαη ηέινο θάλεθε λα απμάλεη θαη λα αλαπηχζζεη 
ην ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε (Pittelmanetal., 1985). Αθφκε, ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθήο πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε, ηφζν ζηνπο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
Με ηελ αμηνπνίεζή ηεο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ αλ έρνπλ έλα ρξήζηκν δηδαθηηθφ εξγαιείν, πνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην σο 
νξγαλφγξακκα, ζα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ην απαηηεηηθά καζήκαηα αιιά θαη λα ζρεδηάδνπλ παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζα σθειεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαη νη καζεηέο, αθνχ ε δφκεζε 
ηεο γλψζεο ζα απμήζεη ηελ γλσζηηθή ηνπο θαηαλφεζε απμάλνληαο ηελ επίδνζε ηνπο ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ ζρνιηθνχ 
πξνγξάκκαηνο. 

Χζηφζν, παξά ηελ απμαλφκελε εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, 
ιίγεο είλαη νη έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ην θεηκεληθφ είδνο. Αλ θαη ε ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε έρεη εθαξκνζηεί ζε θάπνηα είδε θεηκέλσλ, εληνπίδεηαη εξεπλεηηθή έλδεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ κάζεκα, φπσο ην απαηηεηηθφ κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Γηα ηνλ πξναλαθεξζέλ ιφγν, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε 
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ Ηζηνξίαο, φηαλ 
εθείλνο εθαξκνζηεί ζε καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 
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Abstract: 

The subject of Autism and Exercise is to investigate and analyze the effects of physical education programs on pupils with autism as well as 

the difficulties faced by Physical Education teachers during the educational process of autistic children in Special Education. The first part 

includes a small introduction to the topic we are examining and the research questions that surround it, a bibliographic review starting from 

the definition and historical recurrence of autism, the characteristics of the autistic child and the relationship of physical education with 

children with autism. Then there are researches that show the effects of exercise and the difficulties faced during exercises with children with 

autism. Finally, I analyze the method of research that has been followed, through the way I collect and analyze the data, my role as a 

researcher, moral dilemmas, the validity of study and the generalization of results in other contexts. The second part of the paper presents our 

assertions based on the interviewee's answers, their documentation, the analysis of these claims and the proposals for further study. This is 

followed by the researcher's reflection on the qualitative research he carried out and the list of bibliography used to collect the data. Through 

qualitative research some basic conclusions emerge. The predominant assertion we take is that exercise has a positive effect on reducing 

stereotypical behavior, improving cognitive ability, attention and the socio-sensory perception of the child with autism. While the second 

assertion concerns the difficulties experienced by children with autism in the various exercises during the exercises and is associated with 

nature, intensity, industrial association with stereotypical behavior and exercise functional functioning. 

Keywords:autism, exercise, positive effects, difficulties 

Πεξέιεςε: 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο Απηηζκφο θαη Άζθεζε είλαη ε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ θπζηθήο αγσγήο  

ζε καζεηέο κε απηηζκφ  θαζψο, επίζεο, ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο θαηά ηε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη κηα κηθξή εηζαγσγή γηα ην ζέκα πνπ 

εμεηάδνπκε θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ην πιαηζηψλνπλ, κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε μεθηλψληαο απφ ηνλ νξηζκφ θαη ηελ ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηνπ απηηζκνχ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ θαη ηε ζρέζε ηεο θπζηθήο αγσγήο κε ηα παηδηά κε απηηζκφ. ηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη έξεπλεο πνπ θαλεξψλνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ ηα παηδηά κε απηηζκφ. Σέινο, αλαιχεηαη ε κέζνδνο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε, κέζα απφ ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ν ξφινο κνπ σο εξεπλεηή, ηα εζηθά δηιήκκαηα, ε εγθπξφηεηα κειέηεο θαη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

άιια πιαίζηα. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη ηζρπξηζκνί καο βάζεη ησλ απαληήζεσλ ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο, ε 

ηεθκεξίσζή ηνπο, ε αλάιπζε ησλ ηζρπξηζκψλ απηψλ θαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε. Αθνινπζεί ν αλαζηνραζκφο ηνπ εξεπλεηή 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε, ελψ θιείλνληαο παξαηίζεηαη ν θαηάινγνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ. Μέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο αλαδχνληαη θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Ο θπξίαξρνο ηζρπξηζκφο πνπ πηνζεηνχκε είλαη 

φηη ε άζθεζε έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε κείσζε ηεο ζηεξενηππηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηε βειηίσζε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο πξνζνρήο 

θαη ηεο θνηλσληθν-αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ. Δλψ, ν δεχηεξνο ηζρπξηζκφο αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηα παηδηά κε απηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ θαη ζπλδένληαη κε ηε θχζε, ηελ έληαζε, ηε βηνκεραληθή 

ζπζρέηηζε κε ηε ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο άζθεζεο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:απηηζκφο, άζθεζε, ζεηηθέο επηδξάζεηο, δπζθνιίεο 

Α. Δηζαγσγά  

Ο απηηζκφο είλαη κηα δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, κε επξχ θάζκα ζπκπησκάησλ θαη ζπλερψο απμαλφκελε ζπρλφηεηα 
εκθάληζεο, θαζψο απινπνηείηαη θαη δηεπξχλεηαη ε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο, αιιά 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο, φπσο 

άιισζηε αλαθέξνπλ θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ην θαηλφκελν απηφ: 

«νη καζεηέο κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ κεγάιε εηεξνγέλεηα σο πξνο ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο θηλεηηθέο 
δπζθνιίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ ν Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο 
(ΚΦΑ) πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 
ησλ καζεηψλ απηψλ θαη λα επηηχρεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη» (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ., 2003). 
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Παξάιιεια κε ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη θάλεη ηεξάζηηα άικαηα πξνφδνπ θαη ε ζπκβνιή 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Φπζηθήο Αγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηα 

παηδηά απηά, θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε θνιχκβεζε, ε ηππαζία θαη ε πεδνπνξία, ε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο 
θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο, αθνχ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαίλεηαη λα επηδξνχλ 
αγρνιπηηθά θαη θαηαπξαυληηθά.  

Έπεηηα, ε άζθεζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, απνηειψληαο ην πην 
απνηειεζκαηηθφ κέζν απνηνμίλσζεο θαη πξφιεςεο αζζελεηψλ. Αιιά θαη κε ηε ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, κέζα απφ ηελ 
παξαγσγή ηεο ελδνξθίλεο πνπ πξνάγεη ηε ςπρηθή επεμία, θαηαπνιεκψληαο ην αίζζεκα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο. 
Δηδηθφηεξα, γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, ε άζθεζε απνηειεί έλα είδνο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, πνπ θέξεη απνηειέζκαηα 
κφλνλ φηαλ είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε ζην επίπεδν αλαπηπμηαθήο θαη ειηθηαθήο σξηκφηεηαο, ησλ δπζθνιηψλ 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Πξνζέγγηζε πνπ κε βεβαηφηεηα βνεζά ζηελ εμαζζέληζε θάπνησλ απφ ηηο βαζηθέο ζηεξενηππηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, απνηειψληαο θνκκάηη κηαο νινθιεξσκέλεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο (Γήκαο, 
άιηνπ, ππξφπνπινο, 2015). 

Απηφ, νπζηαζηηθά, απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο, ε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ 
πξνγξακκάησλ ζσκαηηθήο εθγχκλαζεο ζε καζεηέο κε απηηζκφ, ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Καζψο, επίζεο, ησλ 
δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο θαηά ηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 
ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε. Έηζη ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη: 

1. Πνηεο είλαη νη επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζηα παηδηά κε απηηζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθήο 

Αγσγήο; 

Καη ην δεχηεξν: 

2. Πνηεο δπζθνιίεο δειψλνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία παηδηψλ κε απηηζκφ ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε; 

Πξνζσπηθά, πξνηίκεζα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ιφγσ ηεο έληνλεο αλάγθεο γηα επαηζζεηνπνίεζε θαη 
θαηαλφεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κέζσ ηεο άζθεζεο, κέζα απφ ηελ εβδνκαδηαία επαθή κνπ κε νκάδα παηδηψλ κε 
απηηζκφ, πνπ αζινχληαη ζηνλ ίδην ρψξν, φπνπ ζπκκεηέρσ εγψ θαη ν πηφο κνπ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, ε θήκε 
θαη νη πνιιέο ηζηνξίεο επηηπρεκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνινπζεί ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, κνπ θίλεζαλ ηελ πεξηέξγεηα λα 

γλσξίζσ θαη λα επηθνηλσλήζσ κε έλαλ εμεηδηθεπκέλν άλζξσπν ηνπ θιάδνπ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

Β1. Αλαζθφπεζε ηεο Βηβιηνγξαθέαο 

Οξηζκφο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ απηηζκνχ 

Ο φξνο Απηηζκφο πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «εαπηφο» θαη ππνδειψλεη ηελ απνκφλσζε ελφο αηφκνπ 
ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1911 απφ ηνλ Διβεηφ ςπρίαηξν Eugen Bleuler. Δπίζεκα 
δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1943 απφ ηνλ Ακεξηθαλφ παηδνςπρίαηξν Leo Kanner γηα λα πεξηγξάςεη πεξηπηψζεηο 
παηδηψλ πνπ παξνπζίαδαλ ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ηδηφκνξθε γισζζηθή αλάπηπμε θαη πεξηνξηζκέλα 
ζηεξεφηππα ελδηαθέξνληα (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2005). 

Ο Asperger ρσξίο λα γλσξίδεη γηα ηελ εξγαζία ηνπ Leo Kanner, δεκνζίεπζε ηε κειέηε πνπ είρε θάλεη πάλσ ζε κηα κηθξή 

νκάδα ηεζζάξσλ παηδηψλ ην 1944, σο απφξξνηα ηεο δνπιεηάο ηνπ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδηαηξηθή Κιηληθή Βηέλλεο. 
Παξαηήξεζε φηη ηα παηδηά απηά είραλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είραλ παηδηά κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε, ελψ 
ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαη ν ίδηνο ηνλ φξν ―απηηζκφο‖. Σν φλνκά ηνπ, αξγφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 
πεξηγξάςεη άηνκα ηα νπνία είραλ γλσζηηθή αλεπάξθεηα θαη ειιηπή δνκή νκηιίαο. 

Ο απηηζκφο δελ είλαη κηα εληαία δηαηαξαρή, αιιά έλα λεχξν-αλαπηπμηαθφ ζχλδξνκν πνπ εθδειψλεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία 
ησλ ηξηψλ εηψλ ηνπ παηδηνχ. Ζ κεγαιχηεξε πξφνδνο ζην λα θαηαλνήζνπκε ηελ παζνθπζηνινγία ηνπ απηηζκνχ, ππήξμε ε 
εθηίκεζε ηεο γελεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ αηηηνινγία ησλ απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ. Ο απηηζκφο είλαη ν θχξηνο εθπξφζσπνο 
ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θάζκα απηηζκνχ ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ 

ζπκπησκάησλ ησλ κνξθψλ ηνπ. Καηεμνρήλ φκσο, ζεσξείηαη φηη είλαη κηα εθ γελεηήο αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ εγθεθάινπ 
θαη ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ απηηζκφ δεη κε απηφλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ δηαηαξαρή απηή εκπνδίδεη ηα άηνκα 
λα θαηαλννχλ ζσζηά φζα βιέπνπλ, αθνχλε θαη γεληθά αηζζάλνληαη θη έηζη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο 
θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Wing, 2000, Κνινθπζά & Μαξηνχηζα, 2016).  

 Άηνκα, ηα νπνία πάζρνπλ απφ απηηζκφ, έρνπλ δψζεη ηνπο δηθνχο ηνπο νξηζκνχο. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη: 

«O απηηζκφο δελ είλαη έλα θέιπθνο ηνπ αηφκνπ. Δίλαη δηεηζδπηηθφο ζε θάζε πηπρή ηνπ αηφκνπ. Δίλαη έλαο ηξφπνο χπαξμεο» 
(JimSinclair). 

«Ο απηηζκφο είλαη απφζπαζε απφ ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα έληνλε εζσηεξηθή δσή» 

(PetitRobert). 

«Ο απηηζκφο είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Έλα ειάηησκα ζηα ζπζηήκαηα πνπ επεμεξγάδνληαη ηηο αηζζεηεξηαθέο 
πιεξνθνξίεο» (TempleGrandin). 
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«Ο απηηζκφο δελ είλαη εηηθέηα- αλαγλσξίδνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα γελλά κηα εηηθέηα - φζν ηακπέια. Απηφο είλαη 
έλαο ζεηηθφο ηξφπνο λα ην ζθέπηεηαη θαλείο» (Exley) (Γθνλέια, 2006). 

ζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ πνπ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ν απηηζκφο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζε δηδαθηηθφ 
επίπεδν, εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη εμαηνκηθεπκέλε πξφγξακκα. Έηζη, πξνθχπηεη ν παξαθάησ νξηζκφο: 

«Δίλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη, θπξίσο, ζηελ έληνλε εμαηνκίθεπζε, ζηελ νπηηθή ζηήξημε, ζηελ 
πξνβιεςηκφηεηα θαη ζηελ αιιεινπρία. Τπάξρνπλ πνιιά είδε πξνζεγγίζεσλ, αθνχ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία 
αηνκηθψλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ» (Γθνλέια, 2006) 

Υαξαθηεξηζηηθά παηδηνχ κε απηηζκφ 

Σα πνηθηιφκνξθα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ θαζηζηνχλ ηε δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. Οη εηδηθνί 
κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, θαηαγξάθνπλ ην ηζηνξηθφ, δηελεξγνχλ ςπρνινγηθά ηεζη κε ζθνπφ λα 
θαηαιήμνπλ ζε κηα ππεχζπλε δηάγλσζε θαη έπεηηα λα εθηηκήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ (Γθνλέια, 

2006). 

Σν ηππηθφ θιηληθφ πξνθίι ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 Κνηλσληθή απνκφλσζε. Σν παηδί επηιέγεη λα κελ αιιειεπηδξά κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ, απνθεχγνληαο ηελ 

απεπζείαο νπηηθή επαθή καδί ηνπο. ηαλ πηέδεηαη αληηδξά κε εθξήμεηο ζπκνχ, ελψ γεληθφηεξα δπζθνιεχεηαη λα 
θαηαλνήζεη ηα θνηλσληθά κελχκαηα θαη λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αλεμαξηήησο ηεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο 
απφρξσζήο ηνπο. 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο. Οη δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ είλαη εκθαλείο, θαζψο ηα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη λα 

εθθξαζηνχλ. Ζ νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ θαη φρη ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ κε βάζε θάπνην πιαίζην ζπδήηεζεο ή θψδηθα επηθνηλσλίαο. 

 Πεξηνξηζκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά. Σν απηηζηηθφ παηδί παξνπζηάδεη εηθνληζηηθή ζθέςε θαη 

ζεκαληηθή έιιεηςε θαληαζίαο, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε πξνζθφιιεζε ζην πξφγξακκα θαη ηελ αληίζηαζε ζηηο 
αιιαγέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 ηεξενηππηθέο θηλήζεηο. πρλά, παξαηεξνχκε επαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο ησλ ρεξηψλ ή ησλ δαρηχισλ, ηνπ 

θεθαιηνχ ή ηνπ ζψκαηνο, γέιην ή ερνιαιία, θιείζηκν ησλ απηηψλ κε ηα ρέξηα θ.ά., πνπ πξνθαινχληαη ιφγσ ηεο 
πνιπ-αηζζεηεξηαθήο αδπλακίαο ηνπ παηδηνχ. 

 Έιιεηκκα ζηε γλσζηαθή αλάπηπμε. Τπάξρεη ε βαζηθή παξαδνρή φηη ηα απηηζηηθά παηδηά αδπλαηνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο επηζπκίεο, ηα θίλεηξα, ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ θαη επνκέλσο λα εξκελεχζνπλ 
ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο (Γθνλέια, 2006, Μειίζηα, 2013). 

Να ζεκεησζεί φηη θάπνηα άηνκα κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ην αξρηθφ επίπεδν γλσζηαθήο 
ζεσξίαο θαη κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα κάζνπλ λα αληηιακβάλνληαη σο έλα βαζκφ ηα πνιιαπιά θίλεηξα ηεο 
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Μειίζηα, 2013). 

Φπζηθά Αγσγά θαη Απηηζκφο 

Δμαηνκηθεπκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν πξφγξακκα 

Ζ εθπαίδεπζε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε βνεζάλε ηα παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη εηδηθφηεξα 
ηα παηδηά κε απηηζκφ λα θαηαλνήζνπλ ην ζψκα θαη λα βειηηψζνπλ ηελ θηλεζηνινγία ηνπο. Μέζα απφ ηελ άζθεζε 
αλαπηχζζνπλ ηελ επιπγηζία θαη αθξίβεηα ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ ηνπο, θαζηζηψληαο ηε θίλεζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ 
αζθαιέζηεξε (Μειίζηα, 2013). 

ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ είλαη ζεκαληηθή ε εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο, πνπ λα εληζρχεη ηελ 
αθνκνίσζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ην κάζεκα ηεο Πξνζαξκνζκέλεο Φπζηθήο Αγσγήο. Ζ εμαηνκίθεπζε 
ελφο πξνζαξκνζκέλνπ πξνγξάκκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο έρεη σο πξψην θξηηήξην ζρεδηαζκνχ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θπζηθψλ 
θαη θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ, ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, θαζψο θαη ην επίπεδν απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ 
αλαθνξηθά κε ηελ αλαπεξία θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Δπηπιένλ, έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζέηεη βξαρππξφζεζκνπο θαη 
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, γλσξίδνληαο φηη ε πξφνδνο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ αξγφ ξπζκφ 
(Μειίζηα, 2013). 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο 

Λφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ απηηζκνχ ν εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 
ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη λα επηηχρεη ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη νη εμήο: 

• H άκεζε δηδαζθαιία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ κε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 
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• Ζ αλάιπζε έξγνπ κε ηε ρξήζε εηθνλνγξαθεκέλσλ θαξηψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα εθηειέζεη κηα 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ή κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ. Ζ αλάιπζε έξγνπ κπνξεί λα είλαη κεξηθή ή νιηθή, ρσξίο ν 

αηνκηθφο ξπζκφο ηνπ θάζε καζεηή λα επεξεάδεηαη απφ ηε κέζνδν αλάιπζεο έξγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, ελψ ηαπηφρξνλα ε 
εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηεο 
πξνζέγγηζεο. 

• Ζ κίκεζε πξνηχπνπ, απνηειεί έλα ηξφπν δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηε κνξθή παξαδεηγκάησλ θαη ηελ επίδεημε θαη 
αλαπαξάζηαζε πξνηχπσλ. 

• Ζ θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε (έκκεζε κέζνδνο) απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο κε κέηξηα 
λνεηηθή ηθαλφηεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί κέζα απφ κηα ζεηξά βεκάησλ ή εξσηήζεσλ ην καζεηή κε απηηζκφ 
θαηεπζχλνληάο ηνλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο θίλεζεο. 

• Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ (έκκεζε κέζνδνο) απνδίδεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε καζεηέο κε 
θιίζε ζηελ εθκάζεζε κέζσ ηεο κίκεζεο θαη ζε άηνκα κε κηθξή θηλεηηθή εκπεηξία. 

• Ζ κέζνδνο ηνπ πνιχπιεπξνπ εξεζηζκνχ (Μειίζηα, 2013). 

πλζήθεο πεξηβάιινληνο 

Σα παηδηά κε απηηζκφ, ιφγσ ηεο κεησκέλεο αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζήο ηνπο, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο 
ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Φπζηθήο Αγσγήο αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε θαη αληαπφθξηζε ζε αθνπζηηθά, νπηηθά 
θαη απηηθά εξεζίζκαηα ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα απεπζχλεη ηηο νδεγίεο πξνο 
εθηέιεζε, δίλνληαο νπηηθφ θαη θσλεηηθφ εξέζηζκα, θάλνληαο επίδεημε ηεο άζθεζεο θαη παξέρνληαο ζσκαηηθή βνήζεηα 
(Σζηκάξαο, 2011). 

Γεληθφηεξα, ε δφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ ε κεδακηλή αιιαγή κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλαζηάησζε θαη εθλεπξηζκφ. Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ηεξεί κηα πξνθαζνξηζκέλε αιιεινπρία ελεξγεηψλ ζε 
θάζε ζπλεδξία, εμαζθαιίδνληαο ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηε κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε θαη πξνρσξψληαο ζε κηθξά 
δηαιείκκαηα φπνηε αληηιακβάλεηαη φηη ην επίπεδν πξνζνρήο ηνπ καζεηή κε απηηζκφ πέθηεη απφ ην επηζπκεηφ. Δπίζεο, είλαη 
απαξαίηεην λα ππάξρεη ζαθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη λα έρνπλ απνκαθξπλζεί αληηθείκελα πνπ απνζπνχλ ή ελνρινχλ ην 
παηδί. ηα πξνγξάκκαηα άζθεζεο πξνεγείηαη ελεκέξσζε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα 
δηδαζθαιίαο, ελψ γίλεηαη ζπρλά ρξήζε ηεο θπθιηθήο κεζφδνπ, δηαηεξψληαο ηελ πεηζαξρία θαη επαλαιακβάλνληαο αξθεηέο 
θνξέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Σζηκάξαο, 2011, Μειίζηα, 2013). 

ΜειΫηε εξεπλψλ 

ηίβνο  

Σν ηξέμηκν είλαη κηα αεξφβηα άζθεζε πνπ απαηηεί ιηγφηεξε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηα παηδηά κε απηηζκφ κπνξνχλ λα 
θεξδίδνπλ ην ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζηίβνπ. Πεξηιακβάλεη ξπζκηθέο θηλήζεηο πνπ 
είλαη παξφκνηεο κε ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη κπνξεί λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ απφ ην λα 
ρηππάλε ηα ρέξηα ηνπο ή λα πεξπαηάλε ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε άζθεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ (Σζηκάξαο, 2011) 

Παηδηθή Yoga 

Ζ yoga είλαη κηα αξραία θηινζνθία γηα ηε δσή θαη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα εμάζθεζεο. H εηπκνινγία ηεο ιέμεο yoga 
πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε «yug», φπνπ ζηα ζαλζθξηηηθά ζεκαίλεη έλσζε θαη απψηεξνο ζθνπφο ηεο άζθεζεο yoga είλαη λα 
επηηχρνπκε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη αξκνλίαο κεηαμχ ζψκαηνο θαη λνπ. Ζ ηερληθή ηεο παηδηθήο yoga εζηηάδεη θπξίσο 
ζηηο αλαπλνέο, εξεκεί ηα παηδηά θαη βνεζά ηα ίδηα θαη ηνπο γνλείο λα επηηχρνπλ κηα θαζεκεξηλφηεηα κε ιηγφηεξεο εληάζεηο. 
Ζ γηφγθα ρξεζηκνπνηεί εηδηθά δηακνξθσκέλα πξνγξάκκαηα, δνκεκέλα θαη πξνβιέςηκα κνηίβα θαη πεξηβάιινληα, ηα νπνία 
έρνπλ απνδεηρζεί φηη απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πην ζχληνκεο ρξνληθέο 
πεξηφδνπο θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ φπσο ην θαγεηφ ή ην πεξπάηεκα (Sotoodeh θ.ά., 2017). 

Ηππνζεξαπεία 

ηελ ηππνζεξαπεία ν δεζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ αλαβάηε θαη αιφγνπ είλαη πνιχ ηζρπξφο γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, 
θαζψο καζαίλνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ακεζφηεηα, πξνθνξηθά θαη ζσκαηηθά. Σν άινγν, κε έιιεηςε ησλ αλζξψπηλσλ 

πξνθαηαιήςεσλ, πξνζδίδεη ζηα άηνκα κε αλαπεξία ηε δπλαηφηεηα λα ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ φηη θαη νη 
ζπλάλζξσπνί ηνπο. Ζ ξπζκηθή θίλεζε ηνπ αιφγνπ ζχκθσλα κε ςπρνιφγνπο δίλεη ην αίζζεκα ηεο επηζηξνθήο ζηελ αζθάιεηα 
ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, απειεπζεξψλνληάο ην απφ ηε καηαηνδνμία θαη ηηο αλαζθάιεηέο ηνπ, κε απνηέιεζκα ν ζεξαπεπηήο λα 
κπνξεί λα αληηιεθζεί ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ αηφκνπ. Δίλαη κηα επηθεξδήο δξαζηεξηφηεηα γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ, θαζψο ηελ 
θνηλσληθφηεηα πνπ απνθηνχλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην άινγν θαη κε ηνπο ζεξαπεπηέο ελ ζπλερεία, ηε κεηαθέξνπλ θαη 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Μπνγηαηδφγινπ, 2016). 
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ΜΫζνδνο Έξεπλαο 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα κε ζέκα Απηηζκφο θαη Άζθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 
«εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε» θαη ε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ έγηλε κέζσ ζπλέληεπμεο ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ θπζηθήο 
αγσγήο ηεο ΥΥΥΥ. Σα εξσηήκαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηελ έξεπλα είλαη ηα εμήο:  

1. Πνηεο είλαη νη επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζηα παηδηά κε απηηζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθήο Αγσγήο; 

2. Πνηεο δπζθνιίεο δειψλνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία παηδηψλ κε απηηζκφ ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε; 

πιινγή δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, θαηά ηελ νπνία 
πξνζπαζήζακε λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο, λα θαηαλνήζνπκε ην θαηλφκελν πνπ κειεηάκε θαη λα απνθαιχςνπκε γεγνλφηα 
θαη λνήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο ζηελ εηδηθή αγσγή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Όζηεξα απφ πνιχσξε 
κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο δνκήζακε ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο νξγαλσκέλεο κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλίρλεπζε πιεξνθνξηψλ, γεγνλφησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ.  

ηε ζπλέρεηα, δεηήζακε ηελ βνήζεηα έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ γηα κηα πην αληηθεηκεληθή ζεψξεζε θαη θάλακε κηα δνθηκαζηηθή 
ζπλέληεπμε κ‘ έλαλ αμηφινγν ζπλάδειθν γηα λα δηνξζψζνπκε ηπρφλ ιάζε ζηελ ξνή ησλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο. Έπεηηα 
απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, ηνπ απνζηείιακε ειεθηξνληθά ην αξρείν ησλ εξσηήζεσλ ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη πξνγξακκαηίζακε ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα πνπ ζα δηεμαρζεί ε ζπλέληεπμε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σν δείγκα 
καο ζεσξείηαη απφιπηα θαηάιιειν γηα ην ζέκα ηεο έξεπλαο, γηαηί, πξψηνλ, είλαη ελ ελεξγεία θαη δεχηεξνλ, θαηέρεη 
εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ.  

Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Ζ απνζαθήληζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε έπεηηα απφ ζπλερείο αλαγλψζεηο ηεο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ησλ 
ζεκεηψζεσλ καο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηα λνήκαηα πνπ νηθνδνκνχληαη κέζα απφ απηή. ηε ζπλέρεηα, 
δηαηππψζακε ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπλέληεπμε θαη ππνγξακκίζακε κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ηα δχν 
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηε κειέηε θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο ηνπο, φπνπ απηέο εληνπίδνληαη ζηελ 
απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε, κε ηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξσκαηηζκνχ (πξάζηλνπ θαη θφθθηλνπ). 

Ρφινο ηνπ εξεπλεηή 

Ο ξφινο καο σο εξεπλεηή είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο. Χο ζσζηφο εξεπλεηήο δεκηνπξγήζακε κηα άλεηε 

αηκφζθαηξα θαη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο κέζα ζην νπνίν ν ζπλεληεπμηαδφκελνο ζα κπνξέζεη λα ληψζεη νηθεία πξνο ηνλ 
πξφζσπφ καο θαη  πξνζπαζήζακε λα δηεγείξνπκε ηελ αλάγθε ηνπ εξσηψκελνπ λα εκβαζχλεη ζε γεγνλφηα θαη ηνλ 
ελζαξξχλακε λα καο δηεγεζεί πξνζσπηθέο ηνπ ηζηνξίεο. Ζ ζρέζε κεηαμχ καο πεξηείρε ζηνηρεία θηιηθφηεηαο θαη ακνηβαίνπ 
ζεβαζκνχ ζην έξγν πνπ απφ θνηλνχ επηηεινχκε, ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ξφιν, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεηαη απφ ηηο 
ηδηαίηεξεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ. 

ην πιαίζην απηφ πξνζπαζήζακε νη εξσηήζεηο λα είλαη δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ εξσηψκελν λα 
εζηηάζεη ζε ιεπηνκέξεηεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπ, δηαηεξψληαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο  νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζηηο 
απαληήζεηο ηνπ, έρνληαο επίγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη κηα επειημία ζηε ξνή ησλ εξσηήζεσλ εμαζθαιίδνληαο έηζη 
ηελ αιιεινπρία θαη ζπλέρεηα ησλ εξσηήζεσλ. 

Καζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ κνπ εξσηεκάησλ είρε ε εβδνκαδηαία επαθή κνπ κε 
νκάδα παηδηψλ κε απηηζκφ, πνπ αζινχληαη ζηνλ ίδην ρψξν, φπνπ ζπκκεηέρσ εγψ θαη ν πηφο κνπ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη παξαθνινπζψληαο ηνπο δηαπίζησζα ηε ζεκαζία ηεο άζθεζεο ζηε δσή ηνπο. Δπίζεο, αλ θαη δελ ηνλ γλψξηδα πξνζσπηθά 
ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, είρα αθνχζεη απφ ζπλαδέιθνπο γηα ην έξγν πνπ επηηειεί ζε ζρνιείν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη κνπ 
γελλήζεθε ε επηζπκία λα ηνλ γλσξίζσ θαη λα ζπδεηήζσ κε έλαλ άλζξσπν ηνπ θιάδνπ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζζηθά δηιήκκαηα 

Πξψηα απ‘ φια, πξηλ απφ ηελ ζπλέληεπμε θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ εζεινληηθή ζπλαίλεζε ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ 
πξνεγήζεθε κηα κηθξή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζέκα, ηνλ ζηφρν θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ην πψο 
ζθνπεχνπκε λα επεμεξγαζηνχκε ηα δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα βεβαησζνχκε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιάβνπκε ζα είλαη 
ηθαλνπνηεηηθέο γηα ην ζέκα πνπ κειεηάκε. Δπηπιένλ, θαηά ηε έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο δηαζθαιίζακε φηη ζα ηεξεζεί ε 

αλσλπκία ηφζν ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ φζν θαη ηνπ ζρνιείνπ, ε ερεκχζεηα ησλ απαληήζεσλ θαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ 
ελψ ηνλίζηεθε φηη ε ρξήζε απηψλ γίλεηαη θαζαξά γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο ζην πιαίζην εξγαζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπκε. Πάληα φια απηά ζε ζπλάξηεζε κε κηα ακθίδξνκε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ έρνπκε 
δεκηνπξγήζεη κεηαμχ καο, ζεβφκελνη απφ ηελ πιεπξά καο ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζπκκεηέρνληα, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα 
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δηαθφςεη ηελ ζπλέληεπμε ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ή αθφκε λα δηαγξάςεη θάπνην θνκκάηη ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ην 
ηέινο ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο ηεο ζπλέληεπμεο απνζηάιζεθε ην αξρείν ειεθηξνληθά ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν γηα 

επηβεβαίσζε ηεο νξζήο θαηαλφεζεο θαη απνζαθήληζεο ησλ απαληήζεσλ ηνπ ή αιιαγήο θάπνηνπ κέξνπο απηψλ. 

Δγθπξφηεηα κειέηεο 

Ζ εγθπξφηεηα ηεο κειέηεο απνηππψλεηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ν νπνίνο είλαη κέζσ ζπλέληεπμεο κε έλαλ 
έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ ηεο εηδηθήο αγσγήο. Βέβαηα, ην δείγκα καο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ, ιφγσ ηνπ 
κνλαδηθνχ δείγκαηνο πνπ έρνπκε, αιιά θξίλνπκε φηη νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζε ζπλάθεηα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 
έρνπλ θνηλά ζηνηρεία θαη επηβεβαηψλνπλ ελδεηθηηθά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζηεξηρηήθακε σο εξεπλεηέο. 

χκθσλα κε ηνπο Lincoln θαη Guba (1985), ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εκπηζηεπζηκφηεηα 
ζε κηα κειέηε είλαη ε αμηνπηζηία - θεξεγγπφηεηα, ε κεηαβηβαζηκφηεηα, ε βαζηκφηεηα θαη ε επηβεβαησζηκφηεηα. ζνλ αθνξά 
ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλάο καο απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο δηαηεξψληαο ηελ 

ηζνξξνπία αλάκεζά καο θαη ζπληειψληαο ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ λνήκαηνο. εκαληηθφ ζεσξείηαη ην θξηηήξην ηεο 
κεηαβηβαζηκφηεηαο ζρεηηθά κε ην αλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιια πιαίζηα ή νκάδεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλά καο πηζηεχσ φηη κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ηα δεδνκέλα θαη ζε άιια ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο αιιά 
θαη ζε άιιεο νκάδεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο ζα  επηηπγραλφηαλ αλ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμνπκε 
πιεξνθνξίεο απφ πιήζνο εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεχμεσλ θαη βηληενζθνπήζεσλ, θαζψο έηζη ζα είρακε κηα πιεξέζηεξε 
δηαζηαχξσζε πεγψλ. Σέινο, αλ καο δηλφηαλ ε επθαηξία λα εμεηαζηνχλ ιεπηνκεξψο απφ ζπλάδειθν, ν νπνίνο είλαη γλψζηεο 
ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάκε θαη ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ, φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο, ε εγθπξφηεηα ζα ήηαλ κεγαιχηεξε. 

Γελίθεπζε απνηειεζκάησλ 

ζνλ αθνξά ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη θπζηθφ φηη κε έλα ηφζν κηθξφ δείγκα (κε κία κφλν ζπλέληεπμε), ηα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γεληθεχζηκα θαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Βέβαηα, κπνξνχκε λα 
εμάγνπκε νξηζκέλνπο ηζρπξηζκνχο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνληαη βηβιηνγξαθηθά κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο έξεπλαο κε 
ζέκα απηηζκφο θαη άζθεζε θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε παξφκνηα πιαίζηα, φπσο ζε έλα άιιν ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο ή ζε κηα 
άιιε νκάδα καζεηψλ ή ζε κηα άιινπ είδνπο δξαζηεξηφηεηα άζθεζεο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί πην αζθαιή 
γελίθεπζε αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα, εθφζνλ ζην πιαίζην έξεπλαο ππήξρε κηα κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε πνπ αθνξνχζε 
ην είδνο ηεο άζθεζεο. 

Ο θπξίαξρνο ηζρπξηζκφο πνπ πηνζεηνχκε είλαη φηη ε άζιεζε έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε κείσζε ηεο ζηεξενηππηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, ζηε βειηίσζε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο πξνζνρήο θαη ηεο θνηλσληθν-αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο ηνπ 
παηδηνχ κε απηηζκφ. Δλψ, ν δεχηεξνο ηζρπξηζκφο αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηα παηδηά κε 

απηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ θαη ζπλδένληαη κε ηε θχζε, ηελ έληαζε, ηε βηνκεραληθή ζπζρέηηζε κε ηε 
ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο άζθεζεο. 

Β2. Βηβιηνγξαθηθά αλΪιπζε απνηειεζκΪησλ 

Έρνληαο εμεηάζεη ιεπηνκεξψο ηφζν ηε βηβιηνγξαθία φζν θαη ηελ απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 
απνθνκίζακε ηελ εληχπσζε φηη ππάξρνπλ ηζρπξηζκνί ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ δελ αλαιχζεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθηθή καο 
αλαζθφπεζε. Απηφ ζπλέβε, δηφηη νη απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ θηλήζεθαλ πεξηζζφηεξν πξνο ηηο δπζθνιίεο πνπ εθθξάδνπλ 
νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο αγσγήο θαη ιηγφηεξν ζηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζηα παηδηά κε απηηζκφ. 

Μέζα απφ ηε παξνχζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνζπαζήζακε λα αλαιχζνπκε έλα κηθξφ θάζκα δηαθφξσλ 
δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρν λα δηεξεπλήζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο επηδξάζεηο ζηα παηδηά κε απηηζκφ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο αλαθέξζεθαλ θαη απφ ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, επηβεβαηψλνληαο καο ηε ζεκαληηθή δξάζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ, ρσξίο λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έθηαζε ζηηο απαληήζεηο ηνπ. 

Έηζη, θαίλεηαη φηη ε ηππνζεξαπεία έρεη έλα αξθεηά πιαηχ εχξνο επηδξάζεσλ ζην παηδί, κε επίθεληξν ηελ αηζζεηεξηαθή 
νινθιήξσζε, ηελ ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηελ αχμεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο πξνζνρήο, 
ρσξίο λα πξνθχπηνπλ θάπνηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλέληεπμεο. Παξφια απηά, νη ζεηηθέο 
επηδξάζεηο ηεο ηππνζεξαπείαο επηβεβαηψλνληαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ έξεπλεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε κειέηε καο. 

Ζ παξέκβαζε κέζσ ηεο παηδηθήο yoga, απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζε απηηζηηθά παηδηά πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ελψ σο 
δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη πεηζαξρία θαη αξθεηέο επαλαιήςεηο ζηελ άζθεζε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα 
ιεγφκελα ηνπ εξσηψκελνπ ζρεηηθά κε ην φηη ν κεγάινο αξηζκφο επαλαιήςεσλ νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, 
έρεη ζπγθεθξηκέλε δφκεζε πεξηβάιινληνο θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο. Σα 
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ άγρνπο. 

Αθφκε, άιιε πεγή επαιεζεχεη ην γεγνλφο πσο κηα άζθεζε κε παξφκνηα βηνκεραληθή ζε ζρέζε κε ηε ζηεξενηππηθή 
ζπκπεξηθνξά πνπ εκθαλίζεη ην άηνκν, παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ έξεπλα απηή παξνπζηάδεη θάπνηα 
θελά, ηα νπνία ηίζεληαη πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, σο πξνο ηελ ακθίδξνκε δξάζε δηαθνξεηηθήο θχζεο αζθήζεσλ ζηα 
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αληίζηνηρα πεδία. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ε αλάιπζε ηνπ εξσηψκελνχ καο 
αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ άκεζσλ νπηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ ηαιέλησλ – δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ ηα παηδηά απηά. 

ηε βαζηθφηεξε έξεπλα πνπ ζπκπεξηιάβακε ζηελ αλαζθφπεζή καο, γίλεηαη κηα αλάιπζε 13 δηαθνξεηηθψλ πεγψλ πνπ 
ηεξνχλ θάπνην νξηζκέλν επηζηεκνληθφ πιαίζην. ην πιαίζην απηφ, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηε 
ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηψλ παξέκβαζεο, ην νπνίν δπζθνιεχεη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. ηνηρείν πνιχ 
θξίζηκν ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηππψζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ πνηνηηθή καο έξεπλα, θαζψο ε θάζε δηαθνξεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθά 
απνηειέζκαηα. Απηφ ζπλέβε ηφζν κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, φζν θαη κε απηή ηεο παηδηθήο yoga. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, ην ηξέμηκν εκθάληζε ηηο πςειφηεξεο επηδξάζεηο ηνπ ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο 
νκάδεο, κεηψλνληαο ηηο ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη βειηηψλνληαο ηε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

παηδηνχ, ελψ ήηαλ ε κνλαδηθή κέζνδνο άζθεζεο πνπ βειηίσζε ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη πξνζνρή ζην ζχλνιν ηνπ 
δείγκαηνο, ε ηζρχ ηνπ νπνίνπ δελ απνζαθελίδεηαη κέζα απφ ην απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο. Φαίλεηαη λα 
ππάξρεη, φκσο, κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο βειηίσζεο ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο επίδξαζεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο ζην λεπξνςπρνινγηθφ θέληξν ειέγρνπ. 

Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επίδξαζε θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ην είδνο, ηελ έληαζε, ηε δηάξθεηα θαη ηελ εθηειεζηηθή 
ιεηηνπξγία ηεο άζθεζεο, ηε βηνκεραληθή ζχλδεζε ηεο ζηεξενηππηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο παξέκβαζεο, σο έλα ζεκείν 
βηβιηνγξαθηθά θαη σο έλα άιιν βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πνηνηηθήο καο έξεπλαο, ρσξίο φκσο παξάιιεια λα δηαηεξνχκε 
επαξθή δεδνκέλα γηα λα νδεγεζνχκε ζε θνηλά απνηειέζκαηα. 

ΠξνηΪζεηο γηα πεξαηηΫξσ κειΫηε 

Αξρηθά, νη έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηεπζπλζνχλ ζηηο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο παηδηψλ πνπ 
αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ φπσο είλαη ν ηππηθφο ή ν άηππνο απηηζκφο, ν λεπηαθφο απηηζκφο, ε δηαηαξαρή Asperger, 

ην ζχλδξνκν Rett θαη Williams θ.ά. Σφηε ε κειέηε ζα γηλφηαλ πην εμεηδηθεπκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε αλαθνξηθά κε ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο. 

Δλ ζπλερεία, ζα ήηαλ επηζπκεηφ λα δνχκε πσο επηδξά ζην παηδί κε απηηζκφ ε θάζε άζθεζε ή ην θάζε άζιεκα ζε 
δηαθνξεηηθφ ηνκέα, γηα παξάδεηγκα ζην θηλεηηθφ, ζην ζπκπεξηθνξηθφ, ζην γλσζηηθφ, ζην γισζζηθφ αιιά θαη ζην θνηλσληθφ 
μερσξηζηά. Πνηεο είλαη, δειαδή, νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία. 

Γπζηπρψο, δελ γλσξίδνπκε αλ ζηελ έξεπλά καο νη ζεηηθέο επηδξάζεηο, νη αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
παηδηψλ κε απηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ είραλ καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα, δηφηη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο έξεπλεο 
δελ ππήξμε επαλαθνξά ησλ εξεπλεηψλ ζην πιαίζην έξεπλαο, έηζη ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 
εξεπλεηηθψλ ηνπο ζπκπεξαζκάησλ. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ δφθηκν κηα κειινληηθή έξεπλα λα εζηηάζεη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηαηήξεζεο ησλ επηζπκεηψλ απηψλ ζπκπεξηθνξψλ κε ζθνπφ ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο, κηα κειέηε ζα ήηαλ εθηθηφ λα πξνζεγγίδεη ηελ ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε απηηζκφ ζηα γεληθά ζρνιεία κέζα απφ ηε 
θπζηθή αγσγή. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο ή νιηθήο εθπαίδεπζεο ηα παηδηά κε απηηζκφ πξέπεη λα 
εθπαηδεχνληαη ζην θαλνληθφ ζρνιείν θαη λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ ζρνιείνπ. Άξα, ζα ήηαλ ζεκηηφ  λα δηεξεπλήζνπκε πσο ε θπζηθή αγσγή ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ ζρνιηθή 
πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κε ηα ηππηθά παηδηά. 

Δπηπξνζζέησο, ζα κπνξνχζακε σο κειινληηθνί εξεπλεηέο λα αζρνιεζνχκε κε λέεο, ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο 
φπσο είλαη ε ηππνζεξαπεία, ε yoga, νη πνιεκηθέο ηέρλεο θ.ά. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αλαγλσξηζηεί ε ζεκαληηθή 

πξνζθνξά ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ σο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο. Σα νθέιε ηεο 
επαθήο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 
ζηε θχζε θαη ηελ ηερληθή δηδαζθαιίαο ηνπο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε δηεμαγσγή κηαο κεγαιχηεξεο εκβάζπλζεο έξεπλα. 

Δλ θαηαθιείδη, πξνο κειινληηθή δηεξεχλεζε ζα κπνξνχζε λα αλαιπζεί εάλ ζπλδέεηαη ε κέζνδνο θαη ε έληαζε ηεο άζθεζεο 
κε ηε απφδνζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ επηδξάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ κε 
απηηζκφ. Αθφκε, ζα κπνξνχζε λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεπλψλ ζε παηδηά ηεο 
κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο, κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε πξνζέγγηζε ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο, πνπ θέξεη κεγαιχηεξν 
ζηαζκηθφ ζπληειεζηή ζηελ εμέιημε ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ (Bremer, Crozier, Lloyd, 2016). 

Οη έξεπλεο γηα ηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κέζσ ηεο άζθεζεο αιιά θαη άιισλ κεζφδσλ ζηα παηδηά κε απηηζκφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην λα ζπλερηζηνχλ θαζψο νη επηδξάζεηο ηνπο είλαη θαηαιπηηθέο ηφζν ζην γλσζηαθφ φζν θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 
ζην θνηλσληθφ ηνκέα αλάπηπμήο ηνπο. 
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Abstract:  

Vocational education and training is a matter of major importance for the development of human capital as well as for the strengthening of 

economic activity, productivity and competitiveness.In this context, apprenticeship is an educational model that has begun to develop in 

recent decades across European countries. The aim of apprenticeship is to prepare the candidate workers to acquire knowledge and to 

develop skills and competences for a better integration into the labor market. Apprenticeship is defined as an educational system in which 

learning time alternates between the workplace and the educational structure, thus combining both workplace and theoretical training with 

experiential learning. For the effective implementation of the apprenticeship it is necessary to use experiential participatory educational 

techniques, which are consistent both with the characteristics of adult learners and the way they learn, as well as with the wider framework of 

apprenticeship in real working conditions. 

Key Words:apprenticeship, experiential learning, participatory educational techniques 

Πεξέιεςε 

Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απνηειεί δήηεκα  κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  ην πιαίζην απηφ, ε καζεηεία 

απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, ην νπνίν έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξε ο. ηφρνο 

ηεο καζεηείαο είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ ππνςήθησλ εξγαδφκελσλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

γηα ηελ νκαιφηεξε έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  Ζ καζεηεία νξίδεηαη σο έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ν καζεζηαθφο ρξφλνο 

ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο, ζπλδπάδνληαο έηζη ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή θαη ηε ζεσξεηηθή 

θαηάξηηζε κε ηε βησκαηηθή κάζεζε. Γηα ηελ  απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο καζεηείαο απαξαίηεηε  θξίλεηαη ε αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ 

ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ,  νη νπνίεο ζπλάδνπλ ηφζν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ καζεηεπφκελσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

απηνί καζαίλνπλ, φζν θαη κε ην επξχηεξν πιαίζην άζθεζεο ηεο καζεηείαο ζε πξαγκαηηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο.  

ΛΫμεηο ΚιεηδηΪ:καζεηεία, βησκαηηθή κάζεζε, ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

Α. Δηζαγσγά 

ηελ Διιάδα έρεη πξφζθαηα εηζαρζεί ε καζεηεία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. ηελ Τ.Α. 26385/2017 θαζνξίδεηαη φηη: 

Χο Μαζεηεία νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ν καζεζηαθφο ρξφλνο ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ρψξνπ 
εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο. Ο καζεηεπφκελνο ζπλδέεηαη κε χκβαζε Μαζεηείαο κε ηνλ εξγνδφηε, 
ιακβάλεη ακνηβή ή επίδνκα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε. Ζ Μαζεηεία 

πινπνηείηαη κε βάζε πξφγξακκα κάζεζεο ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή. 
Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ζηνλ καζεηεπφκελν εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 
θαζνξηζκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή, νδεγεί ζε 
πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε ν καζεηεπφκελνο θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα. 
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θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ζπκκεηνρηθψλ βησκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
ηερληθψλ ζην πιαίζην ηεο καζεηείαο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζηε καζεζηαθή 

δηεξγαζία. 

ηελ εξγαζία καο αξρηθά αλαθεξφκαζηε ζηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο καζεηείαο ζηελ Διιάδα. 
ηε ζπλέρεηα, πξνζεγγίδεηαη ελλνηνινγηθά ε βησκαηηθή κάζεζε θαη ζπδεηνχληαη δεηήκαηα αμηνπνίεζήο ηεο ζην πιαίζην ηεο 
καζεηείαο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ζπκκεηνρηθψλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ πνπ πξνηείλνληαη γηα εθαξκνγή. Ζ εξγαζία 
νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα.  

Β. Θεσξεηηθά ΠξνζΫγγηζε 

Β1. Θεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο καζεηείαο ζηε ρψξα καο 

Σν κεηαιπθεηαθφ έηνο – ηάμε καζεηείαο ησλ ΔΠΑΛ ζεζκνζεηήζεθε  κε ηνλ λ.4386/16, άξζξ.66. Λεηηνπξγεί γηα 2ε ζρνιηθή 
ρξνληά. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ (βι. Πίλαθα 1), ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 ππάξρνπλ 3452 
καζεηεπφκελνη/εο ζε 406 ηκήκαηα 187 ΔΠΑΛ, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ 16 εηδηθφηεηεο. 

 

Πέλαθαο 1. Μεηαιπθεηαθφ Ϋηνο-ηΪμε καζεηεέαο ΔΠΑΛ 

ρνιηθφ 

Έηνο Δηδηθφηεηεο ΔΠΑΛ Σκάκαηα Μαζεηεπφκελνη/εο 

2016-17 7 120 180 1175 

2017-18 16 187 406 3452 

ΓΗΑΦΟΡΑ +129% +56% +126% +194% 

 (πεγή:http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/32019-11-12-17-me-epityxia-synexizetai-i-mathiteia-sta-
epaggelmatika-lykeia-3) 

ην ζεζκηθφ πιαίζην (λ. 4386/16∙ ΚΤΑ  Φ7/136312/Γ4 ηνπ  2017) πξνβιέθζεθε ε πξναηξεηηθφηεηα ηεο ηάμεο καζεηείαο θαη 
νξίζηεθε φηη ζε απηήλ εθαξκφδεηαη ην δπηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη δηάξθεηα έλα ζρνιηθφ έηνο θαη πεξηιακβάλεη: α) 
καζεηεία κε εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο, 28 σξψλ εβδνκαδηαίσο επηκεξηζκέλσλ ζε ηνπιάρηζηνλ ζε 4 εκέξεο θαη β) 
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα Δηδηθφηεηαο (7 σξψλ εβδνκαδηαίσο) θαη Πξνπαξαζθεπαζηηθά Μαζήκαηα Πηζηνπνίεζεο (δηάξθεηαο 
70 σξψλ, πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ, απφθηεζεο Πηπρίνπ Δπαγγεικαηηθήο 

Δηδηθφηεηαο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο επηπέδνπ 5, νη νπνίεο δηεμάγνληαη εηεζίσο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) ζηε ζρνιηθή 
κνλάδα. Σελ επζχλε  ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ καζεηεπνκέλσλ ζε ρψξνπο εξγαζίαο έρεη ην εθάζηνηε ΔΠΑ.Λ./Δ.Κ. ζε 
ζπλεξγαζία κε ην νηθείν Κέληξν Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ. 

πλάπηεηαη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηνπ εξγνδφηε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ). 
ηνπο καζεηεπφκελνπο παξέρεηαη ακνηβή ίζε κε ην 75% ηνπ λφκηκνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ θαη πιήξε εξγαζηαθά θαη 
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. Ο εξγνδφηεο πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξφγξακκα Μαζεηείαο, νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν εθπαηδεπηή, ν 
νπνίνο πξέπεη λα έρεη παξαθνινπζήζεη εηδηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, εζηηαζκέλν ζε παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ γλψζεηο 
θαη δεμηφηεηεο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο, θαη λα έρεη πηζηνπνηεζεί.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο, φπσο απνηππψλεηαη ζε 
εβδνκαδηαία βάζε ζην εκεξνιφγην κάζεζεο θαη ζε ηειηθή εμέηαζε, κεηά ην πέξαο ηεο καζεηείαο. Ζ ηειηθή εμέηαζε κπνξεί 
λα πεξηιακβάλεη εμεηάζεηο, επίδεημε δεμηνηήησλ, παξνπζίαζε έξγσλ (projects).  

ζνλ αθνξά ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π), αλαθέξεηαη φηη ηα Π ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηα 
πθηζηάκελα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα θάζε εηδηθφηεηαο.  

ηελ Y.A. 26412/2017 θαζνξίδεηαη ην Πιαίζην Πνηφηεηαο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο ΔΔΚ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 
απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 
(άξζξν 2Β2):  

Σα Π.. ηεο Αξρηθήο θαη πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ θαη λα εδξάδνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Δπηπξνζζέησο πξέπεη λα 
ζηνρεχνπλ ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηε κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε, θαη λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη θαηά θαλφλα έρνπλ ήδε δηακνξθσκέλεο 
εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο, απνθαζίδνπλ ζπλεηδεηά λα ζπκκεηάζρνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ 
δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε, θαζψο επηδεηνχλ λα απνθηήζνπλ ή λα αλαβαζκίζνπλ γλψζεηο, 
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Δλδεηθηηθά,  αλαθέξνληαη: ε κέξηκλα γηα πξνψζεζε ελεξγεηηθψλ, ζπκκεηνρηθψλ, δηεξεπλεηηθψλ-αλαθαιππηηθψλ θαη 

απηνθαηεπζπλφκελσλ κνξθψλ κάζεζεο∙ ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ελδηαθέξνληα 
θαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ∙ ε ελίζρπζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ∙ ε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε∙ε επειημία θαη 
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απηνλνκία ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο, έηζη 
ψζηε λα αμηνπνηνχληαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ∙  ε κέξηκλα γηα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ δηδαζθφλησλ 

εθπαηδεπηψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο. 

Β2. Ζ έλλνηα ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο  

ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο, βησκαηηθή κάζεζε είλαη ε κάζεζε κέζα απφ ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο, ή 
αιιηψο ε κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε. Μάζεζε κέζα απφ ηελ εκπεηξία ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη πξψηα εθηίζεληαη ζε 
κηα εκπεηξία θαη κεηά ελζαξξχλνληαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζε απηή θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο γλψζεηο, λέεο ηθαλφηεηεο, 
λέεο δεμηφηεηεο, λέεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (Φίιιηπο, 2004, ζ.4). ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εθπαηδεπφκελνη απαηηείηαη 
πεξηζζφηεξν λα πξάηηνπλ παξά λα αθνχλ θαη κάιηζηα θαινχληαη λα ζθεθηνχλ  θαη λα αλαζηνραζηνχλ ζρεηηθά κε φζα 
έθαλαλ (Jackson & Caffarela,1994). 

Αλ επηρεηξνχζακε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζα ππνζηεξίδακε πσο κε ηνλ φξν βησκαηηθή κάζεζε 

αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία εθείλε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα δήζνπλ θαη ελζπλείδεηα λα 
θαηαλνήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο ζε κία θαηάζηαζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε 
κε ην λα κνηξαζηνχλ απιά κηα δηθή ηνπο εκπεηξία ζρεηηθή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, είηε κε ην λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
αλαπαξάζηαζε κίαο θαηάζηαζεο – αιεζηλήο ή θαληαζηηθήο – ηελ νπνία εηζάγεη ν εθπαηδεπηήο κε ηε κνξθή ελφο γεγνλφηνο ή 
πεξηζηαηηθνχ θιπ., θαη ε νπνία πξνζθέξεηαη πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα ηηο παξακέηξνπο ηεο 
θαηάζηαζεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ζρεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο (Πνιέκε, 2003, ζ.100). 

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Lewin ε κάζεζε, ε αιιαγή θαη ε αλάπηπμε πξνάγνληαη θαιχηεξα κέζα απφ κηα 
δηαδηθαζία πνπ μεθηλά απφ κηα «εκπεηξία» θαη αθνινπζείηαη απφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
εκπεηξία απηή. Καηφπηλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί αλαιχνληαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απνηεινχλ αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ηα άηνκα πνπ έδεζαλ ηελ εκπεηξία, ψζηε λα κεηαβάινπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα επηιέμνπλ λέεο εκπεηξίεο 
(Φίιιηπο,2004, ζ.5). 

Καηά ηνλ Piaget νη θαηεπζχλζεηο ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ ηδεψλ, ηνπ ζηνραζκνχ θαη ηεο δξάζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, καζεηψλ θαη ελειίθσλ. Ζ δηεξγαζία ηεο κάζεζεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
αθνινπζεί κηα θπθιηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ, παξφκνηα κε ην πξναλαθεξφκελν κνληέιν. 
Σν θιεηδί γηα ηε κάζεζε βξίζθεηαη ζηελ ακνηβαία αιιειεπίδξαζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο ησλ ηδεψλ θαη ησλ 
ζρεκάησλ ζηελ εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,  θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία αθνκνίσζεο ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ 
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ηδέεο θαη ζρήκαηα ( Kolb,1984, ζ.23. Φίιιηπο, 2004, ζ.5). 

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ D. Kolb, (Kolb, 1984), ε δηαδηθαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί 
σο έλαο θχθινο ηεζζάξσλ ζηαδίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο – ηελ εκπεηξία, ηε ζηνραζηηθή 
παξαηήξεζε, ηε γελίθεπζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. Κάζε θάζε ηεο θπθιηθήο απηήο δηαδηθαζίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 
πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε, αλ θάπνηα απφ απηέο δελ πινπνηεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε 
ζπλνιηθή δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζην βίσκα. Κάζε καζεζηαθή δηαδηθαζία μεθηλάεη απφ κία ζπγθεθξηκέλε 
εκπεηξία επάλσ ζηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη, αθνχ ηε δήζνπλ, θαινχληαη λα αλαζηνραζηνχλ. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
ζα βγνπλ ζα πξνθχςνπλ ζεσξεηηθέο αξρέο θαη γεληθεχζεηο γηα ην ηη ηειηθά έρεη επηηεπρζεί σο κάζεζε. Μέζα απφ απηή ηε 
δηαδηθαζία νη εθπαηδεπφκελνη κε ηνλ πεηξακαηηζκφ ζα δνθηκάζνπλ φηη έκαζαλ ζηελ πξάμε. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα λέα 

εκπεηξία, θαη άξα κε ηελ νινθιήξσζε ελφο πξψηνπ θχθινπ βησκαηηθήο κάζεζεο δίλεηαη ην έλαπζκα γηα έλαλ θαηλνχξην 
θχθιν.  

Ο Jarvis εκβαζχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζην κνληέιν ηνπ Kolb (Merriam,& Caffarella, 1999, ζ. 225-226, 284) 
ππνζηεξίδνληαο φηη νη άλζξσπνη δελ είλαη απινί απνδέθηεο ησλ λέσλ γλψζεσλ, θαη εκπεηξηψλ. Αληίζεηα, αιιειεπηδξνχλ κε 
ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζπληειψληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ, ινηπφλ, πνπ ζα απνηειέζεη 
θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε κάζεζε είλαη ε δπζαξκνλία πνπ εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηηο παξνχζεο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ 
εξκελεία πνπ είρε δψζεη ζε αλάινγεο εκπεηξίεο παιηφηεξα (Jarvis,1999, ζ. 69-71). Απφ ηε δπζαξκνλία απηή (δειαδή ην λέν 
βίσκα) είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη κάζεζε.  

Β3.  Λφγνη Αμηνπνίεζεο ηεο Βησκαηηθήο Μάζεζεο ζην πιαίζην ηεο καζεηείαο 

Με δεδνκέλνπο ηνπο ζηφρνπο ηεο καζεηείαο, φπσο απηνί απνξξένπλ απφ ηα ζρεηηθά ζεζκηθά θείκελα (ΚΤΑ, 2017) θαη νη 

νπνίνη ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο: 1) αθνκνίσζε απαξαίηεησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 2) ζχλδεζε ζεσξίαο 
θαη πξάμεο, 3) αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ- δεμηνηήησλ, 4) κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε, 5) δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 
ηεο γλψζεο,  εχθνια νδεγνχκαζηε ζηε δηαπίζησζε πσο ε βησκαηηθή κάζεζε κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζην ρψξν ηεο 
καζεηείαο. 

Ζ ζέζε καο απηή εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν αλ αλαινγηζηνχκε πσο ην πξφγξακκα ηεο   καζεηείαο απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο  
εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη: α)έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε- καζεηεία κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, β)έρνπλ επξχηεξν θαη 
δηαθνξεηηθφ θάζκα εκπεηξηψλ, γ)έρνπλ απνθξπζηαιιψζεη ηξφπνπο κάζεζεο, δ)έρνπλ ηάζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, 
ε)αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε κάζεζε, ζη)καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ πξάμε (Κφθθνο,1999). 

Απφ ηηο πην πάλσ ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο δηαπηζηψλνπκε πσο ε καζεηεία σο αλνηθηή δηαδηθαζία κάζεζεο δελ ζα κπνξνχζε 
απφ ην λα κε ρξεζηκνπνηεί βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαζψο απηέο  αλαπηχζζνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη 
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ηε ζπιινγηθφηεηα αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 
ζηελ επίιπζε άκεζσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Φξαγθνχιεο, 2017). 

Β4. Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο καζεηείαο 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο απαξαίηεηε είλαη ε ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κε ζηφρν λα νδεγνχληαη νη ηειεπηαίνη, ηφζν ζηελ πξάμε φζν 
θαη ζηνλ ζηνραζκφ φζσλ έπξαμαλ (Jackson & Caffarella,1994, ζ.8).  

Γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε έλα ηέηνην ξφιν ππάξρεη έλα πιήζνο κεζφδσλ θαη 
ηερληθψλ πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνθαιέζεη ηηο θαηάιιειεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζηνπο καζεηέο ηνπ. Απφ ηε πεξηδηάβαζε 
ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα καο βηβιηνγξαθίαο ηξεηο θαίλεηαη λα είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ νη νπνίεο 
πξνσζνχλ ηελ βησκαηηθή κάζεζε. Απηέο ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο: 1) Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ δηεμάγνληαη κέζα 
ζηελ ηάμε, 2) Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ δηεμάγνληαη έμσ απφ ηελ ηάμε, 3) Δθπαηδεπηηθέο αζθήζεηο (Φίιιηπο, 2004. 

Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο, 2005). 

 Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ δηεμάγνληαη κέζα ζηελ ηάμε: Με ηηο ηερληθέο απηέο εληζρχεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο παξάγνληαη άκεζα πνιιέο θαη πνηθίιεο εκπεηξίεο.  Απηφ γίλεηαη εθηθηφ, ιφγσ ηνπ φηη νη ηερληθέο 
απηέο είλαη επηθεληξσκέλεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο 
εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ηνπο θαη λα ηηο κνηξαζηνχλ ζε νκάδεο γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. 

Σέηνηεο ηερληθέο είλαη: ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ην παηρλίδη ξφισλ, νη πξνζνκνηψζεηο, ε εξγαζία ζε νκάδεο, νη κειέηεο 
πεξίπησζεο, ε πξαθηηθή άζθεζε θηι. Οη ηερληθέο απηέο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αμηνπνηήζνπλ 
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ηνπο θαη λα ηηο κνηξαζηνχλ ζε νκάδεολ πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ 
ζπλδένληαη κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ή λα νδεγεζνχλ ζηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο ζε ζρέζε κε απηφ (Jarvis, 1999, 

ζ.122).  

Οη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ είηε ζηελ αξρή ελφο πξνγξάκκαηνο  καζεηείαο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ νη 
ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ, είηε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ κε ζηφρν λα αλαθαιχςνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηε λέα γλψζε, 
είηε ζην ηέινο ηνπ γηα λα δηαπηζηψζνπλ ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ βησκαηηθψλ 
ηερληθψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο φρη κφλν ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηηο δηαδηθαζίεο 
εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, αιιά λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθαξκφδεη θαη λα ηηο πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπφκελψλ ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε ψζηε λα δεκηνπξγεί έλα 
καζεζηαθφ θιίκα ην νπνίν λα ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιή επηθνηλσλία, ζπλεξγαηηθφηεηα θαη δηάζεζε γηα αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ (Κφθθνο, 1999, ζ. 53-54). 

Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ δηεμάγνληαη έμσ απφ ηελ ηάμε (outdoor training): Πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ 
επηθεληξψλεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο, ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (Φίιιηπο, 2004, ζ.6). Ζ ρξήζε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ βνεζά 
ηνπο καζεηέο ζην λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο φπσο ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ιήςε 
απνθάζεσλ. Με ηε ρξήζε απηψλ ησλ ηερληθψλ αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια νη πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα ησλ 
καζεηψλ θαη δεκηνπξγνχληαη δηεξγαζίεο κάζεζεο νη νπνίεο είλαη πινχζηεο ζε επθαηξίεο αλάπηπμεο (Jackson, & 
Caffarella,1994, ζ.11). Γηα παξάδεηγκα κηα δξαζηεξηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο, εηδηθά εάλ ην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα επηιπζεί απαηηεί 
νκαδηθή ζπλεξγαζία, βαζηδφκελε ζηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Δθπαηδεπηηθέο αζθήζεηο: Πξφθεηηαη γηα νκαδηθέο αζθήζεηο/παηρλίδηα θαη  δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνπο ηε 
δεκηνπξγία βησκάησλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πάλσ ζηα νπνία αλαζηνράδνληαη θαη πξνβαίλνπλ ζηε δηαηχπσζε 
εξκελεπηηθψλ ζρνιίσλ (Φίιιηπο, 2004). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο UNESCO ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε 
ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1) παηρλίδηα ξφισλ, 2) παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, 3) παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο κε ρξήζε Ζ/Τ 
(UNESCO, 1985.  Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε,1993, ζ.75). 

Oη Jackson & Caffarela  αλαθέξνπλ πσο ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζπλεξγαζία κε ζηφρν λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, φπσο 
ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (1994, ζ.47).  O Jaques  αλαθέξεη πσο ν φξνο παηρλίδηα ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα λα πεξηγξάςεη κηα νκαδηθή άζθεζε, θαηά ηελ νπνία παίθηεο ζπλεξγάδνληαη γηα έλα θνηλφ ζθνπφ ζην πιαίζην ελφο 
δνζκέλνπ ζπζηήκαηνο θαλφλσλ. Ο ίδηνο κειεηεηήο αλαθέξεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα επηηξέπνπλ ζηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε απηά, 
βαζηδφκελνη ζε κηα πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή θαηαλφεζε ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεηηθψλ ηνπο 
ζηνηρείσλ. Παξάιιεια εληνπίδεη ηελ αμία ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ ζην γεγνλφο πσο κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπο είλαη 
δπλαηφλ αθφκα θαη ε πην αληαξή γλψζε λα αθνκνησζεί ζην ζχζηεκα αμηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ (Jaques, 2004. Φίιιηπο, 2004, ζ.7). 

χκθσλα κε ηνλ Silberman νη εθπαηδεπηηθέο αζθήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο  ηεο καζεηείαο κε 
ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αληηιεθζνχλ ην πξφγξακκα καζεηείαο  ζηελ νιφηεηά ηνπ ή λα δηαπηζηψζνπλ 
ην βαζκφ απφθηεζεο γλψζεσλ, θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ, αλάπηπμεο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφ κέξνπο ηνπο 
(Silberman, 1998, ζ. 127-128). 
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Γ. πκπεξΪζκαηα 

Ζ αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζην πιαίζην ηεο καζεηείαο βνεζά ηνπο ελήιηθεο 
εθπαηδεπφκελνπο ζην λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Ζ ρξήζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

καζεηεία, θαζψο ν ζπλδπαζκφο ζεσξίαο θαη πξάμεο κέζσ ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο καζεηείαο δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο 
πξνυπνζέζεηο γηα πνηνηηθφηεξε θαηάξηηζή ηνπο. 

Παξάιιεια ε αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο 
καζεζηαθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, νκαδηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζην ζχζηεκα καζεηείαο αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά, ςπρνθηλεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη αηζζεηηθά, δειαδή 
νιηζηηθά. Ζ αλάπηπμε απηή ζπκβάιιεη ζηελ βαζχηεξε αληίιεςε θαη θαηαλφεζε φρη κφλν ηνπ εαπηνχ ηνπο, αιιά θαη ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο πεξηβάιιεη (Φξαγθνχιεο, 2016). 

Οη εθπαηδεπφκελνη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη λα ζέβνληαη ηηο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αμίεο ησλ άιισλ. Παξάιιεια, απνθηνχλ ελζπλαίζζεζε θαηαλνψληαο ηηο 
ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ «άιισλ», ζπγθξίλνληάο ηα κε ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα αμηψλ. 

Θεσξνχκε φηη ζα είρε ελδηαθέξνλ  ε πινπνίεζε έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ 
βησκαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ καζεηεία. 
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Abstract: 

Lifelong learning is at the centre of interest in the field of education, and it is, therefore, a focal point for teachers since it is a fundamental 

element of their professional life. The promotion and support of lifelong learning could be achieved if teachers carried out the planning and 

implementation of educational research throughout their career. 

On one hand, the teacher, who is essentially a researcher of his work, has to organize his working life promoting written speech, and on the 

other hand, the process of educational research includes features of self-directed learning. These parameters ensure the promotion of lifelong 

learning according to the terms and principles of the modern concept of adult teacher training. 

Keywords: Adult Education, Educational Research, Lifelong Learning, Transformative Learning 

Πεξέιεςε: 

Ζ δηα βίνπ κάζεζε (δ.β.κ.) βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, άξα θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ελψ απνηειεί θαη δνκηθφ ζηνηρείν ηεο βηνγξαθίαο ηνπ. Ζ πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο δ.β.κ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, εάλ νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαιάκβαλαλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ (Δ.Δ.) θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ηνπο βίνπ. 

Οπζηαζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηήο ηνπ έξγνπ ηνπ, αθελφο θαιείηαη λα νξγαλψζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ δσή  πξνσζψληαο ην γξαπηφ ιφγν 

θαη αθεηέξνπ ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ εκπεξηθιείεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο. Παξάκεηξνη νη νπνίεο 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο δ.β.κ. κε φξνπο θαη αξρέο ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπηηθψλ .  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα, Γηα Βίνπ Μάζεζε, Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε. 

Α. Δηζαγσγά  

Αμηφινγνη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ γεληθά, αθελφο έρνπλ 
επηζεκάλεη ηελ αλάγθε δηα βίνπ κάζεζεο (δ.β.κ) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Day, 2003, MacBeath, 2004, Φζελάθεο, 1999, Tippelt, 

1999, Μαηζαίνπ, 1999, θ.ά.) θαη αθεηέξνπ έρνπλ πξνβάιεη νξζά ηελ αλάγθε ελαζρφιεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ 
εθπαηδεπηηθή έξεπλα (Δ.Δ.) (Γθφηνβνο, 1986, Cohen, Manion, 1994, Hammersley, 1999, Day, 2003, θ.ά.). Ζ δ.β.κ σο 
δηαδηθαζία πιένλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν, φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο ζχγρξνλν 
επαγγεικαηία, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα κηα ζεηξά απφ πξνζαξκνγέο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ βίν, 
θαζψο ε ηζηνξηθνπνιηηηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή ζπγθπξία ηνπ 21νπ αηψλα ηηο  ζεσξεί αλαγθαίεο (Ξσρέιιεο, 1999). 
Αληηζέησο φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα ζεηξά παξαγφλησλ νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηε κάζεζή ηνπο, θαη 
θαηά ζπλέπεηα ηε δ.β.κ ηνπο, παξφιν πνπ γη‘ απηήλ ηελ  ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο αξθεηά επηρεηξήκαηα (MacBeath, 2004). 

Μπνξνχλ ινηπφλ, λα αξζνχλ ηα καζεζηαθά εκπφδηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο δ.β.κ., δίλνληάο 

ηνπο ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο 
απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο (Hammersley, 1999). Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζε δηαδηθαζίεο 
εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ θαηά ζπλέπεηα, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζηνραζηνχλ θξηηηθά ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα δηειεγρζνχλ κε 
νξζνινγηθφ ηξφπν θαη έηζη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ελψ παξάιιεια απνθηνχλ κηα θνπιηνχξα ζπλερνχο 
κάζεζεο (Mezirow, 2007). 

Γη‘ απηφ ινηπφλ ζέζακε σο ζθνπφ ηεο εξγαζίαο καο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο δ.β.κ., 
κέζσ ηεο αλάιεςεο θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ, θαηά ηελ πνξεία ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο βίνπ απφ ηελ έλαξμε 
έσο ηελ αθππεξέηεζε ηνπο. Έηζη απαληνχκε νπζηαζηηθά θαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα νδεγεζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηε δ.β.κ, 

ε νπνία πξνβάιεη σο αθαδεκατθή απαίηεζε.   

Δπίζεο αλ θαη δελ απνηειεί ζηφρν ηεο εξγαζίαο καο, ζεσξνχκε ζθφπηκν εμ  ́αξρήο, λα αλαθέξνπκε ηηο δπζθνιίεο (ρξφλνο, 
έιιεηςε λννηξνπίαο, έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ) πνπ ππάξρνπλ γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα θαη θπζηθά ε Δ.Δ δελ ζα 
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είλαη απηή πνπ ζα ιχζεη δηα καγείαο ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία 
ηεο δ.β.κ. 

Β. Ζ πξνβιεκαηηθά ηεο Δ.Δ. 

Ζ Δ.Δ. ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο (Cohen θαη Manion, 1994) είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 
ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

απνηειεί ε αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ πξνο φθεινο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο γεληθφηεξα. Χζηφζν ε Δ.Δ σο εξγαιείν επίιπζεο ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 
παξακέλεη «επγελήο πφζνο», ιφγσ ηεο ειιηπνχο έσο αλχπαξθηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε κεζνδνινγία ηεο Δ.Δ. (Καιατηδίδεο, 2006). Σελ πξνβιεκαηηθή εληζρχεη θαη ην γεγνλφο φηη 
εμαηηίαο απηήο ηεο έιιεηςεο, ν εθπαηδεπηηθφο  αθελφο ππνιείπεηαη κηαο ηζρπξήο γλσζηηθήο βάζεο ζε ζρέζε κε άιινπο 
γλσζηηθνχο θιάδνπο (Cohen, Manion, 1994) θαη αθεηέξνπ  παξακέλεη εγθισβηζκέλνο ζ‘ έλα εκπεηξηνθξαηηθφ ηξφπν 
ρεηξηζκνχ ηεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο ηνπ πξαθηηθήο (Γθφηνβνο, 1986). Ο απεγθισβηζκφο απηφο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί αλ ν εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ, κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ, λα ηηο ζεκειηψζεη ζεσξεηηθά, λα ζηνραζηεί θξηηηθά πάλσ ζ‘ απηέο θαη θπζηθά αμηνπνηψληαο 
ηεο, λα κάζεη απφ απηέο (Μαπξνγηψξγνο, 2007).  

Παξφιν, επίζεο, πνπ ε δηεζλήο θαη ε ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε 
ηνπ κνληέινπ εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλεηή, (Day, 2003, Γθφηνβνο, 1986, θ.ά.) αιιά θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέηεη ηε δηδαθηηθή 
έξεπλα σο έλα απφ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Δπξσπατθή Έλσζε, 2007) δελ πηνζεηήζεθε αθφκε απφ ηε 
ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Γηαπηζηψλνπκε φηη θαη ε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο δελ ιακβάλεη 
ππφςε ηεο ηελ αλάγθε απηή, γη‘ απηφ θαη ε θαηάξηηζε ζηελ Δ.Δ, δελ απνηειεί ζηφρν ησλ δηαθφξσλ επηκνξθσηηθψλ 
πξνγξακκάησλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). 

Δίλαη αμηνζεκείσην ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 
Δ.Δ. Αξρηθά ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχζαλ φηη ε έξεπλα εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη θάηη πνπ δελ ηνπο αθνξά 
θαη νχηε είραλ ηελ αλάινγε θαηάξηηζε λα αζρνιεζνχλ κε ηελ Δ.Δ. (Σάηζεο, 1986). Δπίζεο ν Dottrens απφ ην 1964 
επεζήκαλε φηη νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί είραλ αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ Δ.Δ. (Κπξίδεο, 2004). ηάζε ε νπνία πξνέθππηε 
είηε απφ ηελ απνπζία ζρεηηθήο θαηάξηηζεο θη ε νπνία ζπλερίδεη λα κελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα, είηε επεηδή πίζηεπαλ 
ππνζπλείδεηα φηη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζα ιεηηνπξγήζεη ειεγθηηθά, απνθαιχπηνληαο δηάθνξα θελά θαη αδπλακίεο ηνπο. 
ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ζθεπηηθηζηηθήο ζηάζεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε δπζπηζηία ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, έζησ 
άηππα, φπνπ δελ πίζηεπε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ κηα έξεπλα ιφγσ ηεο ειιηπνχο ηνπο θαηάξηηζεο 
(Κπξίδεο, 2004). 

Χζηφζν δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ηελ ζεηηθή ζηάζε πνπ δηαξθψο δηακνξθψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ Δ.Δ. 
(Καιατηδίδεο, 2006). ιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί-κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αζρνινχληαη κε ηελ Δ.Δ. κάιηζηα κε 
απμεηηθή ηάζε 1000 αηφκσλ αλά έηνο (θνχξαο, 2007). Γεγνλφο ινηπφλ, ην νπνίν καο δείρλεη φηη ε Δ.Δ δηεπξχλεηαη ζπλερψο 
ζηε βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ πνπ πιένλ νη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχλ φρη 
κφλν ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ, αιιά ζα ήζειαλ λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζε κηα Δ.Δ. σο κέιε 
κηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο (Καιατηδίδεο, 2006). Γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ζαθέο, φηη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επέιζεη ε 
δεηνχκελε γεθχξσζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (Γθφηνβνο, 1986), αιιά θαη ζα ππάξμεη 
απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο δηάρπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, ψζηε απηά λα είλαη πεξηζζφηεξν αμηνπνηήζηκα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε (θνχξαο, 2007), δηφηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα  έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 
ζρεηηθά κε ηελ Δ.Δ. γηα λα κπνξεί λα αμηνπνηεί ηα επξήκαηά ηεο (Καιατηδίδεο, 2006). 

ην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο καο, ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη πξνθξίλνπκε ηελ Δ.Δ. θαη φρη ηελ έξεπλα δξάζεο, 
δηφηη ε Δ.Δ ζεσξείηαη πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα έξεπλα δξάζεο, ιφγσ ηνπ φηη απηή απνηειεί  
κηα απφ ηηο κεζφδνπο ηεο Δ.Δ. (Cohen θαη Manion, 1994). Αιιά θαη ε έξεπλα δξάζεο ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη 
εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνληαη σο εμαξηεκέλε κνλάδα απφ ηνλ εξεπλεηή, θαη θαηά ζπλέπεηα θξαηνχλ ρεηξαγσγεκέλν ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ, γεγνλφο πνπ αληηβαίλεη ζηε ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Καπαρηζή & Καθαλά, 2010, 
Day, 2003). 

Γ. Όηαλ ε Δ.Δ. ζπλαληΪ ηελ Δθπαέδεπζε Δλειέθσλ 

Ζ Δ.Δ. ζεσξείηαη φρη κφλν κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 
κάιηζηα φπσο επηδηψθνπκε λα αλαδείμνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, κε δηά βίνπ πξννπηηθή γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα ελήιηθα 
εθπαηδεπηηθφ (Μαπξνγηψξγνο, 2009). 

Χο ελήιηθεο νη εθπαηδεπηηθνί, ζα πξέπεη λα σζνχληαη ζηελ ελειηθηφηεηα ε νπνία εκπεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ηεο πξννπηηθήο θαη ηεο απηνλνκίαο (Rogers, 1999). Γη‘ απηφ ινηπφλ ππνζηεξίδνπκε φηη ν θαιχηεξνο 
ηξφπνο λα ζπλαληήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί  λα πινπνηεί θαη βέβαηα λα αμηνπνηεί κηα 
Δ.Δ.  

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ. απνηειεί κηα ζθφπηκε δηεξγαζία, δηφηη ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα ζρεδηάζεη εθ ησλ 
πξνηέξσλ ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, λα νξίζεη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξεπλεηηθή 
κεζνδνινγία ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ 
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ππνδειψλεη φηη ε Δ.Δ. σο ζθφπηκε δηεξγαζία απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κηα εθνχζηα επηδησθφκελε καζεζηαθή 
δξαζηεξηφηεηα, δειαδή κπνξεί λα απνηειέζεη έλα «καζεζηαθφ επεηζφδην» γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο. (Rogers, 

1999). Έλα ηέηνην καζεζηαθφ επεηζφδην πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα κηαο Δ.Δ. δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 
δξάζεη εξεπλψληαο πάλσ ζ‘ έλα «πξνζσπηθφ πξφβιεκα» ην νπνίν ζηελ πεξίπησζή καο αλαθέξεηαη ζε θάπνην πξφβιεκα ηεο 
δηδαθηηθήο ηνπ πξαθηηθήο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, δηαπηζηψλνπκε φηη απηή ε εξεπλεηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία σζεί 
ζηνλ αλαζηνραζκφ ηεο εκπεηξίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Day, 2003: 65) θαη γη‘ απηφ ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ 
ησλ απφςεσλ ηνπ θαη λφεκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπ (Μαπξνγηψξγνο, 2009). 

Έηζη ινηπφλ, ε ζπκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ. εκπιέθεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 
εαπηνχ ηνπ, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε (Day, 2003) θαη θαη‘ αθνινπζία ζηελ πξνζσπηθή σξίκαλζε 
επεθηείλνληαο θαη αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Τπφ ην πξίζκα απηφ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ κπνξεί λα πξνζδψζεη ζε απηφλ ραξαθηεξηζηηθά 
απηνγλσζίαο, ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ απψηεξν ζηφρν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Rogers, 1999). 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φηη ε αλάιεςε εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα ηνπο έδηλε ηελ επθαηξία λα απεγθισβηζηνχλ απφ έλα κεραληθφ επαλαιακβαλφκελν έξγν, (Γθφηνβνο, 
1986) εθφζνλ απηφ ζα εκπινπηίδεηαη θάζε ηφζν απφ ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Ζ 
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ. κπνξεί λα εθιεθζεί ινηπφλ, σο κηα ζπζηεκαηηθή, επηζηεκνληθή κέζνδν αμηνπνίεζεο 
γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ είλαη πνπ έρεη ηδηαίηεξε αμία, δηφηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί λα 
εκπινπηίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε λέεο γλψζεηο πνπ κεξηθέο απφ απηέο, ζα παξάγεη ν ίδηνο. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη 

λα πάξεη θάπνηεο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο, φπσο 
πξναλαθέξακε, δελ παξάγεη κφλν γλψζε, αιιά θαιείηαη θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ελδεηθηηθή κηαο 
πλεπκαηηθήο θαη δηαλνεηηθήο απηνλνκίαο, ε νπνία απνηειεί έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελειηθηφηεηαο (Rogers,1999). 
Βέβαηα ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηθή ηνπ δηδαθηηθή πξαθηηθή, είλαη ραξαθηεξηζηηθφο 
ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ηελ ζεσξία ηεο αλδξαγσγηθήο, ε νπνία απνηειεί ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο 
ελειίθσλ, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη δεισηηθή ηεο δηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα απηνπξνζδηνξηζκφ, έλα αθφκε 
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ελειηθηφηεηαο (Κφθθνο, 2005). 

Καζψο ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο απεγθισβίδεηαη απφ κηα ζηείξα θαη επαλαιακβαλφκελε εθπαηδεπηηθή πξάμε, κπνξεί λα 

πεηχρεη κηα πην ηζνξξνπεκέλε επαγγεικαηηθή δσή, έλαλ δηαξθψο εμειηζζφκελν ηξφπν ζθέςεο, ν νπνίνο ζα ηνλ νδεγεί θαη ζε 
ζσζηφηεξεο θξίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή. Οξγαλσκέλε ζην πιαίζην απηφ ε επαγγεικαηηθή δσή, 
εμαζθαιίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κηα αίζζεζε πξννπηηθήο σο άλζξσπν θαη σο επαγγεικαηία, ε 
νπνία απνηειεί θη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελειηθηφηεηαο (Rogers, 1999). 

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ παξάιεςε εάλ δελ αλαθέξακε φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κηαο Δ.Δ, δεζκεχεη ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ θαζηζηά ππεχζπλν γηα φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πάξεη θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζηα 
πιαίζηα νινθιήξσζεο ηεο Δ.Δ. Ζ αλάπηπμε ηεο ππεπζπλφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. είλαη ινηπφλ ππαξθηή θαη ηαπηφρξνλα 
άιιε κηα ζπληζηψζα ηεο ελειηθηφηεηαο (Rogers,1999). 

Αλαπφθεπθηα ζα ππνζηεξίδακε, ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχ καο, φηη ε ζπκκεηνρή ζε κηα Δ.Δ απνηειεί κηα 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πξνάγεη ηελ ελειηθηφηεηα θαη γη απηφ απνηειεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία ππνζηεξίδεη θαη 
πξνάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Γη‘ απηφ ινηπφλ αλεπηθχιαθηα πηνζεηνχκε ηελ άπνςε φηη 
εάλ ζέιακε λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο ελήιηθν, δελ έρνπκε παξά λα ηνλ εκπιέμνπκε θαη λα ηνλ θαηαζηήζνπκε 
ηθαλφ λα δηελεξγεί είηε αηνκηθά, είηε ζπιινγηθά, εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο 
(Μαπξγηψξγνο, 2009). 

Γ. Ζ ζρΫζε αλΪκεζα ζηελ Δ.Δ θαη ηε δ.β.κ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Οη ξαγδαίεο θαη αικαηψδεηο εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, αιιά θαη ηνπ 21νπ αη. ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ 
θαη ηεο ηερλνινγίαο, δεκηνχξγεζαλ ,αιιά θαη δεκηνπξγνχλ, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο απνθαινχκελεο «θνηλσλίεο ηεο γλψζεο» 
(Πξφθνπ, 2004). Απφ απηέο απνξξένπλ αηηήκαηα γεληθά γηα ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπγθεθξηκέλα. Ο 
εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα θαηαβάιιεη αδηάθνπε πξνζπάζεηα γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, φρη κφλν ιφγσ ηνπ φηη απηέο 
κεηαβάιινληαη ζπλερψο, αιιά θαη γηαηί κέζσ ησλ γλψζεσλ, θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη δίλνπλ έλαπζκα γηα θξηηηθφ 

ζηνραζκφ θαη απηνζρνραζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πξαθηηθήο. Καηά ζπλέπεηα δεκηνπξγείηαη κηα απαίηεζε ε νπνία κπνξεί 
λα εθπιεξσζεί θαη λα επαιεζεπηεί κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δ.β.κ. ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ξσρέιιεο, 1999). Δλψ νη 
ζπλζήθεο απηέο  αλαδεηθλχνπλ θαη ηνλ ηχπν ηνπ «ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ» (Καζνχηαο, 2007), ν νπνίνο ζα έρεη 
αλνηρηφ κπαιφ, απαιιαγκέλνο απφ πξνθαηαιήςεηο, ζα επηζπκεί λα αθνχεη δηαθνξεηηθέο απφςεηο  ηηο νπνίεο ζα επεμεξγάδεηαη 
θξηηηθά, θαη ζα έρεη ην ζάξξνο λα αλαγλσξίδεη ηα ιάζε ηνπ. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα απεθδπζεί ην ξφιν 
ηνπ δηαλεκεηή πιεξνθνξηψλ, ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη λα γίλεη έλαο «δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο» ν νπνίνο 
ζα νξγαλψλεη δηαδηθαζίεο κάζεζεο (Ξσρέιιεο, 1999).  

Οη εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζην λέν ηνπο απηφ ξφιν ζα πξέπεη νη ίδηνη λα είλαη αθνζησκέλνη 

ζηε κάζεζε, θαζηζηψληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο δηα βίνπ καλζάλνληεο, θαζψο απηφ απνηειεί θαη δνκηθφ ζηνηρείν ηεο 
βηνγξαθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μαπξνγηψξγνο, 2009). Παξάιιεια θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί ζα απνηειέζνπλ 
καζεζηαθά πξφηππα ησλ καζεηψλ ηνπο (Day, 2003). Αιιά εθηφο απηψλ, ε δ.β.κ απνηειεί πιένλ θαη επζχλε ησλ ίδησλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα ζρνιεία (Day,2003).  
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Σν δεηνχκελν, ινηπφλ, είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ πξνσζνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δ.β.κ. Γη‘ 
απηφ ινηπφλ, θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα εθπνλήζεη, δειαδή νπζηαζηηθά λα γξάθεη ζηα πιαίζηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ 

βίνπ, ηηο δηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο. Ζ νξγάλσζε ηεο εξγαζηαθήο δσήο, ε νπνία πξνσζεί ην γξαπηφ ιφγν θαη 
ηαπηφρξνλα νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη λα ζθέθηνληαη, λα δξνπλ θαη λα δεζκεχνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο Δ.Δ , απνηειεί έλαλ αζθαιή ηξφπν έληαμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο δ.β.κ. 
(Mezirow, 2007). 

Αιιά ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ. έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηνλ νξηζκφ 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα ν εθπαηδεπηηθφο εηζέξρεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 
απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πξαθηηθή. Ζ πξνβιεκαηνπνίεζε απηή ε νπνία απνηειεί θαη βαζηθή 
κεζνδνινγηθή αξρή (Μαπξνγηψξγνο, 2009), απνξξέεη  απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ. Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ νπζηαζηηθά 

θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ, αλαδεηθλχνληαο ην εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα. Γη‘ απηφ ππνζηεξίδνπκε φηη ε 
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ εκπιέθεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ κε ηε δηεζλή 
θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία, γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ηελ ζεκειηψζεη ζεσξεηηθά θαη λα εκβαζχλεη ζε απηήλ 
(Smyth, 1995). Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ ζεκειησκέλε εκπεηξία απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή, ελψ 
εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ απφςεσλ ηνπο, δηφηη ε εκπεηξία ηνπο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν 
αλάιπζεο θαη αλαζηνραζκνχ (Day, 2003). O εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ ν νπνίνο εθπνλεί κηα Δ.Δ, έρεη ηελ επθαηξία θαη ηε 
δπλαηφηεηα λα κάζεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ, εθφζνλ νπζηαζηηθά θαιείηαη λα ηελ επεμεξγαζηεί κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ηεο 
εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Δ.Δ. πλεπψο, αλαθεξφκαζηε ζηελ νλνκαδφκελε εκπεηξηθή κάζεζε (Κφθθνο, 2005) θαη ππφ 

ηελ έλλνηα απηή ε Δ.Δ. θαζίζηαηαη κηα δηαδηθαζία βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο (Φίιιηπο, 2012) θαη φρη απιά εθπαίδεπζεο. 
Σαπηφρξνλα νη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνληαο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο , πξνζδίδνπλ ζ‘ 
απηέο κηα θηλεηήξηα δχλακε δηα βίνπ κάζεζεο, ιφγσ ηνπ φηη πξνεηνηκάδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λέα αλαδήηεζε ε νπνία ζα 
ηνλ πξνζθέξεη ελαχζκαηα γηα απφθηεζε θη‘ άιισλ γλψζεσλ θαη πεξαηηέξσ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Κφθθνο, 
2005).  

Δπαθφινπζν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζεκειησκέλσλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ε ελεξγνπνίεζε ηνπ θξηηηθνχ 
ζηνραζκνχ ηνπο, ιφγσ ηεο κειέηεο δηαθφξσλ ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα 
πνπ έζεζαλ (Ληληδέξεο, 2007). Έηζη ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα αλαιχζνπλ ηηο πξφηεξεο πεπνηζήζεηο ηνπο, λα αλαθαιχςνπλ 

κε πνηνλ ηξφπν απηέο δηακνξθψζεθαλ θαη λα πξνβνχλ ζε ζπλεηδεηέο επηινγέο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηελ 
δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή (Britzman, 1991). Καινχληαη, δειαδή, νη εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ θξηηηθνχ 
ζηνραζκνχ λα θέξνπλ ζε δηαιεθηηθή ζρέζε ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, ηε γλψζε κε ηελ εκπεηξία ηνπο, ηε βηνγξαθία ηνπο κε 
ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη έηζη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Μαπξνγηψξγνο, 2009). 
Παξάιιεια, φκσο, κε ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ζηνλ νπνίν εηζέξρεηαη ν εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα νδεγεζεί θαη ζε κηα νιηζηηθή 
επαλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη, αηζζάλεηαη, πηζηεχεη θαη δξα, δειαδή λα θηάζεη ζηνλ θξηηηθφ 
απηνζηνραζκφ (Κφθθνο, 2005). 

Δάλ ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο κηαο Δ.Δ. κπνξεί λα εηζέιζεη ζε δηαδηθαζίεο 

θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη απηνζηνραζκνχ, ζπλεπψο κπνξεί λα εηζέιζεη θαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ, δηφηη 
απηφο απνηειεί ην κέζν κε ην νπνίν πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ην λφεκα ησλ γεγνλφησλ, αιιά θαη ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ 
δηαηππψλνληαη (Mezirow, 2007). Δπηπξνζζέησο ν νξζνινγηθφο δηάινγνο απνηειεί ην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
αληηθεηκεληθά θαη νξζνινγηθά πιεξνθνξεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, ιφγσ ηνπ φηη έξρνληαη ζε επαθή, φπσο πξναλαθέξακε 
παξαπάλσ, κε ηελ ππάξρνπζα θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη δελ βαζίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ππνθεηκεληθέο θξίζεηο 
(Ληληδέξεο, 2007). Ζ επηθνηλσληαθή απηή δηαδηθαζία βειηηψλεηαη δηαξθψο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ζα έξρνληαη ζε επαθή 
νινέλα κε πεξηζζφηεξεο ιέμεηο θαη έλλνηεο ζηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Δ.Δ . ζν πεξηζζφηεξεο ιέμεηο θαη 
έλλνηεο θαηέρεη, θαηαλνεί θαη ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο ηφζν πην εχθνια κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κέζσ ηνπ 
νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ, λα ζπιιάβεη λνήκαηα, αιιά θαη λα εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ (ηαζφπνπινο, 

2007). Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ζα είλαη ε νηθνδφκεζε θνηλνχ λνήκαηνο δηακέζνπ ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηαθφξσλ 
ηζρπξηζκψλ νη νπνίνη δηαηππψλνληαη ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο Δ.Δ. Γεγνλφο ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηελ νξζή ιήςε 
απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη ε ζπκκεηνρή ζε κηα Δ.Δ. παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ αθελφο λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ 
θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη αθεηέξνπ λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο θξηηηθνχ δηαιφγνπ. Οη δχν απηνί ππιψλεο απνηεινχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα λα εηζέιζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ απνθαινχκελε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ε νπνία απνηειεί έλα δηα 
βίνπ θαηλφκελν γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα εθπαηδεπηηθφ-εξεπλεηή (Mezirow, 2007). 

Ζ πξννπηηθή ηεο δ.β.κ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ., φπσο πξναλαθέξακε, 

πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο ηεο ζρέζεο κεηαμχ Δ.Δ. θαη ηνπ θχθινπ κάζεζεο ηνπ Colb, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν απηφο 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο (Rogers, 1999) νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζηε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ. 
Ζ ζπκκεηνρή, ινηπφλ, ζηελ εκπεηξία, ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. εμππαθνχεηαη, δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί εθηίζεληαη ζηε δηδαθηηθή 
πξάμε, κέζσ ηεο νπνίαο νξίδεηαη ην εξεπλεηηθφ-εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηήο 
αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, απηφ πνπ επηδηψθεη είλαη λα επεμεξγαζηεί ζηνραδφκελνο ηελ 
εκπεηξία ηνπ. Καηαιεθηηθά έρνπκε ηε γελίθεπζε, σο ηέηαξην βήκα ησλ καζεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θχθινπ κάζεζεο ηνπ 
Colb, ε νπνία ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ είλαη ην ζηάδην ησλ ζπκπεξαζκάησλ. πκπεξάζκαηα ηα νπνία 
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ δηδαθηηθή 

πξαθηηθή ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθξηβψο ε εθαξκνγή απηή απνηειεί θαη ην έλαπζκα γηα έλα λέν θχθιν 
κάζεζεο, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο παξά ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κηαο λέαο Δ.Δ. (Φίιιηπο, 2012). Σν πιαίζην απηφ ηνπ 
πξνβιεκαηηζκνχ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα εθιάβνπκε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ. σο θαη‘ εμνρήλ ηξφπν εθαξκνγήο 
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ηνπ θχθινπ κάζεζεο ηνπ Colb, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε δηα βίνπ πξννπηηθή ηεο καζεζηαθήο ηνπο 
δηαδηθαζίαο. 

Δπίζεο, ε Δ.Δ. αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηνλ έιεγρφ ηεο, δειαδή ζέηνπλ νη ίδηνη 
ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, εληνπίδνπλ ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, επηιέγνπλ ηηο πην θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο γηα 
ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη ηέινο θαηαιήγνπλ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία απνηεινχλ έλα είδνο 
αμηνιφγεζεο. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη ζηε δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ ν εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγείηαη θαη δεζκεχεηαη απφ κφλνο 
ηνπ, ζ‘ φια ηα ζηάδηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή απηνθαζνδεγείηαη. Γη‘ απηφ ππνζηεξίδνπκε φηη ε Δ.Δ. σο 
δηαδηθαζία  δελ εκπεξηθιείεη κφλν εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο 
κάζεζεο. Δάλ, ινηπφλ, ε Δ.Δ. κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο απηνθαηεπζπλφκελε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηφηε απνηειεί κηα 
ηερληθή θαη ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Καινγξίδε, 2014). Αιιά θαη σο απηνθαηεπζπλφκελε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ε Δ.Δ., ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηελ ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 
επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο κε κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη αξθεηέο θνξέο ακθίβνιεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιφγσ ηνπ φηη 
απηέο δελ έρνπλ βησκαηηθφ ραξαθηήξα. 

Δ. πκπεξΪζκαηα 

Δάλ, ινηπφλ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο αλαιακβάλνληαο ηνλ ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ θαηά ηελ πνξεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, απηφ ζα ηνπο έδηλε επθαηξίεο σο ελήιηθεο γηα: 

α) Αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ ηνπο. Καλέλαο πιένλ επαγγεικαηίαο δελ κπνξεί λα επηβηψζεη επαγγεικαηηθά βαζηδφκελνο ζηηο 
βαζηθέο γλψζεηο πνπ πήξε απφ ην παλεπηζηήκην (Δyropian Commission, 1994: 16, 136). Ο εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη ηελ 
επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε ηε λέα γλψζε πνπ κε ηφζε κεγάιε ηαρχηεηα παξάγεηαη (Ξσρέιιεο, 1999). Γηαπηζηψλνπκε φηη 
ε Δ.Δ. δελ εμαζθαιίδεη κφλν ηελ επαθή κε ηε λέα γλψζε, αιιά θαη ηε ζπλερή επαθή κε ηε κάζεζε, ε νπνία θαη 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνλ απνθαινχκελν θαηλνχξην ηχπν αλζξψπνπ πνπ καζαίλεη ζε φιε ηε δσή ηνπ θαη ππνδειψλεη ηνλ 
απνθαινχκελν «Homodiscens» ( Καλάθε-Πξσηφπαππα, 1999). 

β) Σελ αμηνιφγεζε ησλ λνεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Ζ πηνζέηεζε κηαο δηα βίνπ καζεζηαθήο θνπιηνχξαο δελ πξνυπνζέηεη 
κφλν ηελ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, αιιά ε δηαδηθαζία απηή ζπκβάιεη θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
λνεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ, γεγνλφο ην νπνίν επηδξά ζηελ απηναληίιεςε-απηνεθηίκεζε  ηνπο (Καλάθε-Πξσηφπαππα, 1999). 
Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο φκσο , παξαπέκπεη θαη ζε δηαδηθαζίεο απηνγλσζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν απνηειεί θαη ην 
βαζηθφ δεηνχκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Rogers, 1999). 

γ) Σελ απηνλνκία θαη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ελειίθσλ επαγγεικαηηψλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ηεο δ.β.κ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ζα ζρεδηάδεη θαη ζα πινπνηεί εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο ζηα πιαίζηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο, αθελφο ζα άξεη ην ρξφλην αίηεκα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο γηα ηελ γεθχξσζε κεηαμχ 
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (Γθφηνβνο, 1986), αθεηέξνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξσηαγσληζηεί θαη ζα 
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ζηελ δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή. Μηα δηαδηθαζία ε νπνία 
ζπκβάιεη πξσηίζησο ζηελ απηνλνκία, αιιά θαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 
βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Rogers, 1999).  

Παξάιιεια, ε Δ.Δ. θαη θαηά ζπλέπεηα ε δ.β.κ θξαηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κηα δηαξθή δσηηθφηεηα, φπνπ αθφκα θαη πξνο ην 
ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπ, ζα έρεη ηελ επθαηξία λα καζαίλεη θαη φζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο πνπ καζαίλεη ηφζν πην ζεκαληηθφ 
είλαη γη‘ απηφλ, ιφγσ ηεο απηνκφξθσζεο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο πνπ ηνπ παξέρεη ε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία ηεο Δ.Δ. (Καλάθε-Πξσηφπαππα, 1999). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζηνηρεία ινηπφλ, εμαζθαιίδνπλ κε ηνλ θαιχηεξν 
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εθπαηδεπηηθψλ γηα ρξάζε ΝΫσλ ΓεδνκΫλσλ ζηε Γηδαζθαιέα 

The Contribution of Transformational Leadership to Encouraging 
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Abstract: 

School effectiveness is indirectly linked to school leadership. Understanding the particular needs of the school and the factors influencing its 

effectiveness is a prerequisite for transferring new research data to teaching practices. This study investigated the leadership style of the 

school's principal, which creates a climate of care and trust, so that the teacher is encouraged to use new data to meet the needs of each 

student. The survey was conducted in the school year 2016-17 in 129 principals of Primary Education, in the Region of Eastern Macedonia 

and Thrace. The characteristics and behaviors of the transformational leadership were investigated with a questionnaire. The analysis of the 

closed-ended questions from the questionnaires was carried out with the statistical program SPSS. Cronbach's, averages and standard 

deviations were calculated. The results of the survey revealed a positive correlation of transformative leadership and encouraging teachers to 

use new data in teaching. 

Keywords:Transformational leadership, encouragement, teachers, teaching 

Πεξέιεςε: 

Ζ ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη έκκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζρνιηθή εγεζία. Ζ θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηαθνξά ησλ λέσλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ην ζηπι εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί θιίκα θξνληίδαο θαη εκπηζηνζχλεο, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα ελζαξξχλεηαη ζηε ρξήζε λέσλ δεδνκέλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο θάζε καζεηή. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 ζε 129 δηεπζπληέο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο δηεξεπλήζεθαλ κε εξσηεκαηνιφγην. Ζ αλάιπζε ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. Τπνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο ηνπ δείγκαηνο (Cronbach‘s), νη κέζνη φξνη 

θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο 

ελζάξξπλζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε λέσλ δεδνκέλσλ ζηε δηδαζθαιία.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ελζάξξπλζε, εθπαηδεπηηθνί, δηδαζθαιία  

Α. Δηζαγσγά 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα δηεξεπλεζεί ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ θαη δηεπζπληξηψλ ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απνθηήζνπλ λέεο ηδέεο θαη λα 
εθαξκφζνπλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηε δηδαζθαιία. Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε 
129 δηεπζπληέο-δηεπζχληξηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 
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ηελ παξνχζα κειέηε εξεπλψληαη ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ζεσξήζεθαλ πσο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ 
ηππηθή θαη άηππε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαιχνληαη νη έλλνηεο κε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη αθνινπζεί ε 

αλάιπζε ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. 

Β. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ πιαέζην  

ε δηεζλέο επίπεδν ππάξρεη έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (Bush & Jacson, 2002; Bush & Glover, 
2014). Ο θαζνξηζκφο ησλ ελλνηνινγηθψλ κνληέισλ εγεζίαο θαη κάζεζεο άξρηζε απφ ην 1960 φηαλ ζπζρεηίζηεθε ε εγεζία 
ηνπ ζρνιείνπ κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο (Gross & Herriott 1965;Hallinger & Heck, 2010). Οη έξεπλεο 
εζηηάδνπλ ζηε ζπκβνιή ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηα ζρνιεία (Hallinger & 
Wang, 2015). 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πξνθχπηεη φηαλ ν εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εκπιέθεηαη ζε ζπλεξγαζίεο κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα αλεβάδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζε πςειφηεξα επίπεδα αθνζίσζεο, αθηέξσζεο, παξαθίλεζεο θαη 
εζηθφηεηαο. Ο Leithwood (1994) ηφληζε πσο ην ρηίζηκν ηνπ ζρνιηθνχ νξάκαηνο είλαη κελ ε δηάζηαζε-θιεηδί ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, αιιά θάλεη θαη αλαθνξά ζηελ χπαξμε δνκψλ θαη ζηφρσλ, ελψ νη Leithwood θαη Jantzi (2006) 
ππνζηήξημαλ κέζα απφ ηηο κειέηεο ηνπο πσο ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο είλαη θαηάιιειν γηα κε ζηαηηθνχο 
νξγαληζκνχο, ηδηαίηεξα φηαλ ε αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ είλαη ην δεηνχκελν. Ο 
Cheng (1997) κεηά απφ εκπεηξηθέο κειέηεο θαηέιεμε ζηελ άπνςε φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε 
πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχλ θαηλνηνκίεο. ηα ίδηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είραλ θαηαιήμεη νη Berg θαη Sleegers (1996) 
ππνζηεξίδνληαο πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε ζεηηθή κεηαμχ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο αλάπηπμεο 
θαηλνηνκηψλ. 

Ζ ηζρπξφηεξε επηξξνή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο επηηπγράλεηαη κε ηελ νηθνδφκεζε ηνπ νξάκαηνο, ηελ νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα (Leithwood, 1994), ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ επηθνηλσλία (Heck, et al., 1990). Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 
απφ ζρεηηθέο έξεπλεο θαη ελλνηνινγηθέο αλαιχζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο (Bamburg & Andrews, 1990; Leithwood, et 
al., 1996; Leithwood, & Sun, 2015) νδεγεί ζην κνληέιν πνπ επηθεληξψλεη ζην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ 
ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν, ηελ επνπηεία, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ελζάξξπλζε (Hallinger, 2003) 
γηα πςειέο πξνζδνθίεο. 

Ζ πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα εμάζθεζε θαη βειηίσζε δεμηνηήησλ γιψζζαο (Cone & Cone, 2001), ε 
πινπνίεζε θηλεηηθψλ δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Greene & Dotterweich, 2013) θαη ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ 
καζεκαηηθψλ κε θπζηθή αγσγή (Chen, et al., 2007) νδήγεζε ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα 
είλαη ελήκεξνη γηα ηηο ηξέρνπζεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Ο Wiyono (2017) δηεξεχλεζε ηελ απηναμηνιφγεζε σο ηερληθή ηεο απην-αλάπηπμεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ησλ 
δηεπζπληψλ θαη ηελ επίδξαζε ζηελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη 
ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ κειέηε δηεμήρζε γηα έμη κήλεο ζε δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ Ηλδνλεζία, ζε 40 δηεπζπληέο θαη 240 
εθπαηδεπηηθνχο αληίζηνηρα γηα θάζε πεηξακαηηθή θαη ειεγρφκελε νκάδα. Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ 
δεδνκέλσλ ήηαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηήξημαλ φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δίλεη ζεηηθφ θαη 
ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ ελζάξξπλζε, ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Οη Hallinger θαη Lu (2014) εζηίαζαλ ηελ έξεπλα ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαδξνκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε εγεζία επεξεάδεη ηε 
κάζεζε. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε 32 δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο, ην ζρνιηθφ 

έηνο 2011-12. Ζ κειέηε εληφπηζε ηνλ δηεπζπληή σο έλαλ βαζηθφ κεζνιαβεηή ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο, κε ηε κνξθή ηεο θνηλήο 
θαηεχζπλζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζπλνρήο φισλ ησλ παξαγφλησλ 
ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη Leithwood & Jantzi (2006) εξεχλεζαληα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ζηνλ γξακκαηηζκφ θαη ηελ αξηζκεηηθή ζηελ Αγγιία, 
ζε 2.290 εθπαηδεπηηθνχο απφ 655 δεκνηηθά ζρνιεία. ηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη επηπηψζεηο ελφο κνληέινπ 
κεηαζρεκαηηζηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηε ρξήζε λέσλ δεδνκέλσλ ζηελ ηάμε θαη ζηε κάζεζε ησλ 
καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ππέδεημαλ αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ 
ζηελ ηάμε, αιιά φρη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ καζεηψλ. 

πλνςίδνληαο, δηαθαίλεηαη φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Οη 
παξάκεηξνη ηεο ελζάξξπλζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ θαη ρξήζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ζηε δηδαζθαιία 
νη νπνίνη πηζαλφηαηα λα ζπλδένληαη θαη λα εληζρχνπλ ηα πξναλαθεξζέληα, αιιά λα κελ έρνπλ αθφκε δηεξεπλεζεί, πξάγκα ην 
νπνίν πξνηίζεηαη λα γίλεη κε ηελ παξνχζα έξεπλα. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη αλ ν δηεπζπληήο - δηεπζχληξηα 
ηεο πξσηνβάζκηαο ζρνιηθήο κνλάδαο: 

 Παξνπζηάδεη ζπκπεξηθνξέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. 

 Δλζαξξχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πηνζεηήζεη λέεο ηδέεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ. 

 Δλζαξξχλεη ηε ρξήζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο θάζε καζεηή. 
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Γ. Δξεπλεηηθά δηαδηθαζέα 

Γείγκα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 129 δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο, εθ ησλ νπνίσλ 96 άληξεο (74,4%) θαη 33 γπλαίθεο (25,6%).πλνιηθά, ν πιεζπζκφο ήηαλ 220 δηεπζπληέο θαη 

δηεπζχληξηεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 49 γπλαίθεο θαη 171 άληξεο. 

Όξγαλα κέηξεζεο 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο δηεξεπλήζεθαλ κε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Leithwood, 
φπσο κεηαθξάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Θενθηιίδε (2012) κε είθνζη (20) εξσηήζεηο. Οη κεηαβιεηέο ηεο 
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ ν θαζνξηζκφο θαηεχζπλζεο, ε αλάπηπμε πξνζσπηθνχ, ε αλαδφκεζε 
νξγαληζκνχ θαη ε βειηίσζε δηδαζθαιίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην θαηέγξαθε κία 5βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Lickert, φπνπ ην (1) 
ζήκαηλε αληαπφθξηζε ηεο πξφηαζεο ζε ειάρηζην βαζκφ ή θαζφινπ, έσο ην (5) ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, πάξα πνιχ. (π.ρ. 
Γεκηνπξγψ θιίκα θξνληίδαο θαη εκπηζηνζχλεο).  

Απνηειέζκαηα 

ηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο ηνπ δείγκαηνο γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 
«Μεηαζρεκαηηζηή εγεζία» ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο (Cronbach‘s). 

 

Πέλαθαο 1: πληειεζηάο αμηνπηζηέαο δεέγκαηνο 

Cronbach‘s Alpha ηνηρεέα 

0,894 20 

πλεπψο, απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν έιεγρν δηαπηζηψζεθε πςειή αμηνπηζηία, κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθή ζπλέπεηαο ηεο 
ππνθιίκαθαο. 
ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο Cronbach‘s αλά ππνπαξάγνληα, ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. 

Πέλαθαο 2 ΑλΪιπζε αμηνπηζηέαο ππνπαξαγφλησλ 

ΤπνπαξΪγνληαο 
Cronbach‘s 

Alpha 

Ο θαζνξηζκφο θαηεχζπλζεο 0,782 

Ζ αλάπηπμε πξνζσπηθνχ 0,736 

Ζ αλαδφκεζε νξγαληζκνχ 0,616 

Ζ βειηίσζε δηδαζθαιίαο 0,803 

ε δεχηεξν επίπεδν, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ΚΜΟ γηα ηνλ παξάγνληα ηεο κεηαζρεκαηηζηήο εγεζίαο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ηηκή ηνπ είλαη 0,853, ε νπνία εκπίπηεη ζηα απνδεθηά θαζνξηζκέλα φξηα θαη ε ηηκή Sig. είλαη ίζε 
κε ην 0,000. Ο έιεγρνο TVE έδεημε φηη ην κνληέιν εμεγεί ην 58,18% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο βγάδνληαο πέληε 
παξάγνληεο. 
Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ιεηηνχξγεζαλ νη κεκνλσκέλεο εξσηήζεηο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ: 

 Δλζαξξχλσ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πηνζεηήζεη λέεο ηδέεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ. 

 Δλζαξξχλσ ηε ρξήζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο θάζε καζεηή. 

 
ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο σο ζχλζεηε κεηαβιεηή θαη ησλ κεκνλσκέλσλ εξσηήζεσλ. 
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Πέλαθαο 3. ΜΫζνη φξνη θαη ηππηθΫο απνθιέζεηο  

 
 N Mean Std. Deviation 

Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία 129  4.2754 .42191 

Δλζαξξχλσ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πηνζεηήζεη λέεο ηδέεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 
 

129 
 

4.36 
 

.758 
Δλζαξξχλσ ηε ρξήζε λέσλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη 
αλάγθεο θάζε καζεηή 

129 4.20 .700 

Valid N (listwise) 129   

Σα απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο επαιήζεπζαλ ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, αθνχ θαηέδεημαλ φηη 
νη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Καζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ θαηεχζπλζε 
ηνπ νξγαληζκνχ, θξνληίδνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, επηδηψθνπλ ζπλαηλεηηθά ηελ αλαδφκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
νξγαληζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Αθφκε ε έξεπλα επαιεζεχνληαο ηελ δεχηεξε θαη ηξίηε ππφζεζε, αλέδεημε φηη 
ν δηεπζπληήο θαη ε δηεπζχληξηα πνπ εθαξκφδεη ζπκπεξηθνξέο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, ελζαξξχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 
ελζσκαηψζεη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λέεο ηδέεο θαη λα θάλεη ρξήζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 
νη αλάγθεο θάζε καζεηή.  

Γ. πκπεξΪζκαηα 

Οη Leithwood θαη Jantzi (1990) ππνζηήξημαλ πσο ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αιιαγή ηεο 
νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχλ θαηλνηνκίεο (Cheng, 1997) δίλνληαο ζεηηθφ 
αληίθηππν ζηελ ελζάξξπλζε, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ(Wiyono, 2017). Οη Hallinger θαη Lu 
(2014) αλέδεημαλ ηνλ δηεπζπληή σο βαζηθφ κεζνιαβεηή ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ νη 
Leithwood & Jantzi (2006) ζχλδεζαλ ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο κε ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ ζηελ 
ηάμε. 
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο αλέδεημαλ ηελ πινπνίεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηηο 
δηεπζχληξηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε. Δπηβεβαηψζεθαλ νη ππνζέζεηο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο φηη νη κεηαζρεκαηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ δηεπζπληή-δηεπζχληξηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ 
ξφινπ νδεγνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα ζε θαηλνηνκίεο, αθνχ ελζαξξχλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε απφθηεζε θαη εθαξκνγή λέσλ 
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηε δηδαζθαιία, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη πνιχπιεπξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

Δ.ΠξνηΪζεηο  

Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ επξείαο θιίκαθαο έξεπλεο πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 
ησλ δηεπζπληψλ θαη δηεπζπληξηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηελ ηππηθή θαη άηππε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ νδεγνχλ ζπλεξγαηηθά ζε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ηε ζρνιηθή κνλάδα. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ επηκφξθσζε ησλ 
δηεπζπληψλ, αθνχ ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ε έξεπλά καο αλέδεημαλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε 
δηεπζπληψλ θαη δηεπζπληξηψλ κε ηελ έκκεζε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαζθαιία. 
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Summary 

Metacognition is the ability of an individual to understand and control his learning. But it is also a teaching strategy in the educational 

process. In Physical Education (PE), most researches deal with the metacognitive process of students. The present study examined through 

the self-assessment the use of Metacognition as a teaching strategy for Physical Education Teachers. The survey involved 191 PET from all 

over Greece. Of these 106 were men and 84 women. The Metacognitive Awareness Inventory for Teachers (MAIT) of Balcikali C. (2011) 

was used as a measurement tool. The aim of the present study was to (a) examine through self-assessment whether  PET use metacognitive 

strategies; (b) identify any gender differences in the use of metacognitive teaching strategies in the PE and (c) examine the validity and 

reliability of the measuring tool. From the results of the factorial and confirmatory analysis it appeared that a.PET use metacognitive 

teaching strategies at a moderate to a satisfactory level, depending on the factor, b. the MAIT is a reliable tool for self-assessment of the PET 

metacognitive, c.while  did not reveal gender differences.  

Keywords: Metacognition, Physical Education, Teaching Strategies 

Πεξέιεςε 

Μεηαγλψζε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί θαη λα ειέγρεη ηε κάζεζή ηνπ. Απνηειεί φκσο θαη ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηε Φπζηθή Αγσγή (Φ.Α.) νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αζρνινχληαη κε ηε κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ. Ζ 

παξνχζα έξεπλα εμέηαζε κέζσ ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ηε ρξήζε ηεο κεηαγλψζεο σο ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Φπζηθήο 

Αγσγήο (ΔΦΑ). ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 191 ΔΦΑ απφ φιε ηελ Διιάδα. Απφ απηνχο 106 ήηαλ άλδξεο θαη 84 γπλαίθεο. Χο  εξγαιείν 

κέηξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Metacognitive Awareness Inventory for Teachers (MAIT) ηνπ Balcikali C.(2011). θνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ α) λα εμεηάζεη κέζσ ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο αλ νη ΔΦΑ ρξεζηκνπνηνχλ κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο β) λα 

δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ιφγσ θχινπ ζηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο ζηε Φ.Α. θαη γ) λα εμεηάζεη ηελ 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο θαη ηεο επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο θάλεθε  

α.φηη νη ΔΦΑ ρξεζηκνπνηνχλ κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ζε κέηξην πξνο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα, β. 

ην ΜΑΗΣ απνηειεί αμηφπηζην εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο κεηαγλψζεο ησλ ΔΦΑ γ. δελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ιφγσ θχινπ  

ΛΫμεηοθιεηδηΪ : Μεηαγλψζε, Φπζηθή Αγσγή, ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 

Δηζαγσγά 

Ζ Μεηαγλψζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρεκέλε κάζεζε, επεηδή θηλεηνπνηεί ηα άηνκα ψζηε λα ρεηξίδνληαη ηηο γλσζηηθέο 
ηνπο δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθά (Schraw &Dennison,1994). Μεηαγλψζε θαηά ηνλ Peirce (2003) είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηη 
έρεη θαηαθηήζεη θάπνηνο, καδί κε ηελ επνηθνδνκεηηθή αλεζπρία γηα έλαλ θαηλνχξγην ζηφρν. Ζ κεηαγλψζε αθνξά ηνπο 
καζεηέο σο καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο. Έλαο καζεηήο ζρεδφλ πνηέ 
δελ πιεζηάδεη έλα πξφβιεκα ζπζηεκαηηθά θαη δηεμνδηθά εθηφο θη αλ δηδαρζεί πψο λα ην θάλεη (Roberts&Erdos 1993) θαη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ζπλεηδεηά ηηο κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο κφλν φηαλ γλσξίδεη ηε κεηαγλσζηηθή 
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δηαδηθαζία. Οη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πξνυπνζέηνπλ ζθέςε, πξνζήισζε ζην ζηφρν θαη ζρεδηαζκφ 
ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Bormotava (2010). Δίλαη ειάρηζηεο νη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ρξήζε 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, εηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Γελ ππάξρνπλ έξεπλεο ζηελ Διιάδα 
πνπ λα εμεηάδνπλ κέζσ ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, αλ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο (ΔΦΑ) κεηαγλσζηηθέο 
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη αλ ην θχιν απνηειεί παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο. Μέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη κηα 
ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηηο κεηαγλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, ηηο κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη εηδηθφηεξα ζηε 
ρξήζε ηνπο απφ ηνπο ΔΦΑ 

ΜεηαγλσζηηθΫο ζεσξέεο κΪζεζεο 

Οη κεηαγλσζηηθέο ζεσξίεο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία(Schraw&Moshman,1995). Οη ζεσξίεο δηαρσξίδνληαη ζχκθσλα: α. κε ην πψο θαηαζθεπάδεηαη ε γλψζε  θαη β. 
πνηνί παξάγνληεο  επεξεάδνπλ ηε γλψζε.  Οη ζεσξίεο ηεο κεηαγλψζεο δνκήζεθαλ γηα δχν ιφγνπο ꞉ α) γηα ηελ 
ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη β) γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα 
απφ έλα δνκεκέλν πιαίζην (Schrawetal.,1995). Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηαγλσζηηθψλ ζεσξηψλ είλαη ε νπηηθή φηη ην 

άηνκν ζπλζέηεη ηε γλψζε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, γηα ηελ νπνία κπνξεί λα εθπαηδεπηεί. Δπίζεο νη ζεσξίεο 
εμεηάδνπλ κε πνηφλ ηξφπν ην άηνκν εμεγεί ηε δηθή ηνπ γλσζηηθή δηαδηθαζία (καζεηέο) αιιά θαη ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία ησλ 
άιισλ (εθπαηδεπηηθνί) (Flavell, 1992; Montgomery, 1992).  

Οκαδνπνίεζε κεηαγλσζηηθψλ ζεσξηψλ : 

 ησπεξή κεηαγλψζε: είλαη ε επίγλσζε πνπ ζπκβαίλεη έκκεζα π.ρ. νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηελ ηάμε. Σν παηδί παξαηεξεί ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ θαη ελαξκνλίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
Μέζσ απηήο εμεγείηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ (Guzzetti, Snyder, Glass, andGamas, 
1993). Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη ην ηη επηιέγεη λα πηνζεηήζεη ην άηνκν (Paris and 

Byrnes, 1989).  
  Άηππε κεηαγλψζε: αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 
 Σππηθή κεηαγλψζε : έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο(Pressley, Borkowski&Schneider,1987). 

Ζ  κεηαγλψζε, δειαδή ε επίγλσζε ηεο γλψζεο, επηκεξίδεηαη ζε ηξείο κνξθέο: α)δεισηηθή (declarative Knowledge), 
β)δηαδηθαζηηθή(proceduralKnowledge) θαη γ) θαζνξηζκέλε (conditional Knowledge) (Brown,1987; Jacobs&Paris,1987; 
Schraw&Moshman, 1995). Ζ  δεισηηθή αλαθέξεηαη ζην ηη γλσξίδεη ην άηνκν, ε  δηαδηθαζηηθή  ζην πψο λα  καζαίλεη θαη  ε 
θαζνξηζκέλε  ζην  γηαηί  θαη  πφηε ζπκβαίλεη ε γλψζε. Ζ δεισηηθή γλψζε είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο  ελήιηθεο, άξα ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο,  απφ φηη ζηα παηδηά (Baker, 1989) ελψ νη  θαινί  καζεηέο  θαίλεηαη  λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηε 
κεηαγλψζε ηνπο (Garner, 1987; Schneider&Pressley, 1989).  

ΜεηαγλσζηηθΫο ζηξαηεγηθΫο δηδαζθαιέαο 

Αξρηθά, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη δηάθξηζε ζην ηη είλαη δεμηφηεηεο θαη ηη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε. Οη 
δεμηφηεηεο εμαξηψληαη απφ επαλαιακβαλφκελεο πξαθηηθέο θαη νδεγίεο θαη θαίλεηαη λα ζηεξίδνληαη ζε απηνκαηνπνηεκέλεο 

θαη ζηαζεξέο γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δλψ νη ζηξαηεγηθέο είλαη δηαδηθαζηηθέο, ζηνρεπφκελεο, ζπλερείο, νπζηψδεηο θαη 
νξγαλσκέλεο πξαθηηθέο. Οη κελ δεμηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε, νη δε ζηξαηεγηθέο απφ ηνλ ζθνπφ ηνλ 
νπνίν ππεξεηνχλ (Okoza&Aluede, 2013). ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη ζεκειηψδεο ην λα δηαπηζηψζνπλ νη ίδηνη νη 
καζεηέο φηη βειηηψλνληαη γλσζηηθά, ελψ νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο βνεζνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Σίπνηα δελ 
παξαθηλεί πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο απφ ην λα έρνπλ απηά απνηειέζκαηα επίηεπμεο ελφο ζεκαληηθνχ γηα ηνπο ίδηνπο ζηφρνπ, 
κε ηε βνήζεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Pressleyatal., 1988a). εκαληηθφ επίζεο  
είλαη θαη ην πψο θαη πφηε ζα εθαξκνζηεί ε θάζε ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε απνηειεί θνκκάηη ηεο 
κεηαγλψζεο θαη γίλεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο πξνο ηνπο καζεηέο αιιά θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ελψ θάπνηεο θνξέο νη 

καζεηέο παίξλνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο παξαθνινπζψληαο νη ίδηνη ηελ πξφνδφ ηνπο . Δηδηθά νη καζεηέο πνπ βνεζνχληαη απφ 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ψζηε λα  παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεηπραίλνπλ 
κεγαιχηεξνπο ζηφρνπο ζηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία (Pintrich, 2002,2004). Αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη 
απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ζην πψο ζθέθηνληαη, δηδάζθνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο, αμηνινγνχλ θαη ξπζκίδνπλ 
αλάινγα ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, ηνπο 
ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν, γηα λα ππάξρεη επίδξαζε ζηνπο καζεηέο ηνπο (Hartman 2001a). Ο Veenman (1998) ζρεκαηηθά 
αλαθέξεη ην WWWandHrule (Whattodo, When, WhyandHow) δειαδή ην ηη, πφηε, γηαηί θαη πψο θάλσ θάηη ζηελ ηάμε.  Ζ 
παξνχζα έξεπλα έρεη ζαλ βαζηθφ ζθνπφ λα εμεηάζεη αλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθφηεξα νη ΔΦΑ ρξεζηκνπνηνχλ 
κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, θαηαλνψληαο ηνλ ηξφπν πνπ αλαηξνθνδνηνχληαη, ειέγρνπλ, παξαηεξνχλ, 

αμηνινγνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, έρνληαο επίγλσζε ηη, γηαηί θαη πφηε εθαξκφδνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλα. 

ΜεηαγλσζηηθΫο ζηξαηεγηθΫο δηδαζθαιέαο ζηε Φπζηθά Αγσγά 

Έξεπλεο ζηε Φ.Α. ζπλδένπλ ζεηηθά ηε κεηαγλψζε κε ηελ απηνλνκία θαη ηελ παξαθίλεζε ηνπ καζεηή (Karagiannidis, 

Barkoukis, Gourgoulis, Kosta&Antoniou 2015), κε ηα ζηπι δηδαζθαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζηπι ηνπ απηφ-ειέγρνπ 
(Papaioannou, Theodosiou, Pashali&Digelidis, 2012), κε ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ(Lidor, 2004), αιιά 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 719 απφ 864 

θαη κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ην θιίκα παξαθίλεζεο θαη ηε ζπρλφηεηα εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 
(Theodosiou&Papaioannou&Mantis, 2005). 

ιεο νη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαγλψζε αζρνινχληαη κε ηε κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ θαη δελ 
εμεηάδνπλ ηε κεηαγλψζε σο ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ πιεζψξα εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ 
εμεηάδνπλ ηε κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ καζεηψλ, ελψ ππάξρνπλ ειάρηζηα εξγαιεία πνπ εμεηάδνπλ ηε 
κεηαγλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

θνπφο  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζεη κέζσ ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο α) αλ νη ΔΦΑ ρξεζηκνπνηνχλ κεηαγλσζηηθέο 
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο β) αλ ην θχιν δηαθνξνπνηεί ην βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαγλψζε απφ ηνπο ΔΦΑ θαη γ) αλ 
ην εξγαιείν κέηξεζεο είλαη έγθπξν θαη αμηφπηζην.  

ΔξεπλεηηθΫο ππνζΫζεηο 

α) Οη ΔΦΑ ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο β)ην θχιν δελ απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο κεηαγλσζηηθέο 
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ζηε Φ.Α. γ) Σν ΜΑΗΣ σο εξγαιείν κέηξεζεο κέζσ ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ ΔΦΑ ζα απνδεηρζεί 
έγθπξν θαη αμηφπηζην. 

Δξεπλεηηθά δηαδηθαζέα 

Ζ έξεπλα έγηλε κέζσ απνζηνιήο δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ειεθηξνληθήο κνξθήο, ηα νπνία κεηαθξάζηεθαλ ζηα 
ειιεληθά (κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηπιήο κεηάθξαζεο-ειιεληθά, αγγιηθά, ειιεληθά) ζηα ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία φισλ ησλ 
6ζέζεσλ θαη άλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζε φιε ηελ Διιάδα αιιά θαη ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. 
Αληαπνθξίζεθαλ 191 εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο (106 άλδξεο, 84 γπλαίθεο). Απφ απηνχο 150 ππεξεηνχζαλ ζηελ 
Πξσηνβάζκηα θαη 41ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα εζεινληηθά θαη 

αλψλπκα. Γελ δεηήζεθε ην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν γηα λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ηνπο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε απφ ηνλ Ννέκβξην 2016 έσο θαη ηνλ Μάην 2017. Δπηιέρζεθε ε ειεθηξνληθή απνζηνιή 
θαη ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ. Οη ΔΦΑ πνπ απάληεζαλ ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε Θξάθε, Μαθεδνλία, 
Ήπεηξν, Θεζζαιία, Νεζηά Ηνλίνπ, ηεξεά Διιάδα, Πεινπφλλεζν, Κξήηε, Νεζηά Αηγαίνπ, Δχβνηα θαη νη ΔΦΑ 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππεξεηνχζαλ ζε Αηηηθή, Πεινπφλλεζν, Θξάθε θαη Μαθεδνλία. Σν εξγαιείν κέηξεζεο 
απνηειείηαη απφ 24 εξσηήζεηο- ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ 6 παξάγνληεο :1. Γεισηηθή Γλψζε 2.Γηαδηθαζηηθή γλψζε 3. 
Καζνξηζκέλε γλψζε 4. ρεδηαζκφο 5. Παξαθνινχζεζε 6. Αμηνιφγεζε 

ΑπνηειΫζκαηα 

Ζ δνκηθή εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθε κε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (exploratory factor analysis) 
κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 20,0. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Πίλαθαο 1) 
αθνινχζεζε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαιείνπ ΜΑΗΣ. 

Πέλαθαο 1.   Παξαγνληηθά αλΪιπζε (factoranalysis). Σαμηλφκεζε παξαγφλησλ  ζχκθσλα κε ην κΫγεζνο ηεο 

θφξηηζάο ηνπο. 

ΠαξΪγνληεο Ολνκαζέα % εξκελεέαο  
1νο Γηαδηθαζηηθή γλψζε (Procedural Kn.) 34,083  
2νο Αμηνιφγεζε  (Evaluation) 7,413  
3νο Παξαθνινχζεζε (Monitoring) 6,059  
4νο Καζνξηζκέλε γλψζε (Conditional Kn.) 5,668  
5νο ρεδηαζκφο  (Planning) 4,118  
6νο Γεισηηθή γλψζε (Declarative Kn.)       3,945  

χλνιν  εξκελεέαο ηεο ζπλνιηθάο δηαθχκαλζεο ησλ κεηαβιεηψλ 61,285  
 

Αθνινχζεζε ε νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ (varimaxrotation) ψζηε ε θφξηηζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο λα είλαη πςειή ζε 
έλαλ κφλν παξάγνληα. ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ LISREL8.8 for Windows (Jöreskog & 
Sörbom,2006) έγηλε ε επηβεβαησηηθή αλάιπζε (confirmatoryanalysis) γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

ηνπ εξγαιείνπ  ΜΑΗΣ. Οη δείθηεο πξνζαξκνγήο είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ έσο άξηζην επίπεδν ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία (Kline, 2005) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζην ρήκα 1. 
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Πέλαθαο 2.  Γεέθηεο πξνζαξκνγάο ηνπ κνληΫινπ 

 

ρ 2                              df ρ 2/df sig              NNFI CFI            ECVI AIC        RMSEA        SRMR 
4488.0       229 5248.47 P=0.00.94 0.953.15 594.680.048   0.090 

εκείσζε :GFI = Goodness-of-Fit Index; NNFI = Non-Normed Fit Index; CFI = comparative fit index; ECVI = Expected 
Cross-Validation Index; AIC = Akaike Information Criterion; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = 
standardized root means square residual.  

 
 

 
ράκα 1.  Δθαξκνγά ηνπ κνληΫινπ 

 
Γηα ηνλ έιεγρν πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο  ιφγσ θχινπ (Πίλαθαο 3) 
εθαξκφζηεθε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα θάζε παξάγνληα κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p<.05).Γελ δηαπηζηψζεθαλ 
δηαθνξέο ιφγσ θχινπ ζε θαλέλαλ παξάγνληα 
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Πέλαθαο 3. ΓηαθνξΫο ιφγσ θχινπ ζε θΪζε παξΪγνληα 

ΠαξΪγνληεο Ολνκαζέα                                                               F sig. 

1νο Γηαδηθαζηηθή γλψζε (Procedural Kn.)   1,863 0,174 

2νο Αμηνιφγεζε  (Evaluation)                       0,316 0,575 

3νο Παξαθνινχζεζε (Monitoring)                          0,209 0,648 

4νο Καζνξηζκέλε γλψζε (Conditional Kn.)             0,039 0,843 

5νο ρεδηαζκφο  (Planning)                                      1,609 0,206 

6
νο

 Γεισηηθά γλψζε (Declarative Kn.)                    0,248        0,619 

πδάηεζε-πκπεξΪζκαηα 

Ζ κεηαγλψζε απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, γηαηί ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο ψζηε λα κε γίλνπλ 
παζεηηθνί δέθηεο (Fisher 1998).  Γηα ηνπο καζεηέο  ππάξρνπλ εθηεηακέλεο έξεπλεο πνπ αμηνινγνχλ πιεζψξα ζηνηρείσλ ηεο 

κεηαγλσζηηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη πνιιά εξγαιεία  κέηξεζεο. Χζηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνηεινχλ ηνλ 
άιιν πφιν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δελ έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κεηαγλσζηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε θαη ππάξρνπλ ειάρηζηα εξγαιεία κέηξεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 
Αγσγήο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα εμεηάδνπλ ην βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο 
Αγσγήο (ΔΦΑ) κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε παξνχζα κειέηε έιεγμε ην εξγαιείν κέηξεζεο 
ΜΑΗΣ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Balcikali  (2011) ζχκθσλα κε ην ΜAI ησλ Schraw  andDennison,(1994) ην νπνίν έρεη 
εθαξκνζηεί ζε κειέηεο γηα καζεηέο, εξγαδφκελνπο θαη γεληθά ζε πνιιά πεδία δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
παξνχζαο κειέηεο θάλεθε φηη ην ΜΑΗΣ απνηειεί έλα αμηφπηζην εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ κεηαγλσζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ΔΦΑ ζηελ Διιάδα. κσο επεηδή δελ έγηλε θακία πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ 
εηδηθά γηα ηνπο ΔΦΑ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην ΜΑΗΣ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα επεηδή ην δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο θάιπςε γεσγξαθηθά φιε 
ηελ Διιάδα, απηφ απνηειεί έλα επηπιένλ ζηνηρείν αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

ζνλ αθνξά ην επίπεδν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ΔΦΑ κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 
θαη ην πνζνζηφ εξκελείαο ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο  φισλ ησλ παξαγφλησλ (61,285 %) θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
ρξεζηκνπνηνχλ ζε κέηξην έσο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηε κεηαγλψζε. Σν θχιν ζαλ παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο δελ θάλεθε λα 
επεξεάδεη ηε ρξήζε ή φρη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο απφ ηνπο ΔΦΑ. Χζηφζν, είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ 
ζηνρεπφκελεο επηκνξθψζεηο γηα ηηο κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ΠξνηΪζεηο 

Μειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. Υξήζηκν ζα  ήηαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη άιια εξγαιεία κέηξεζεο ηεο κεηαγλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηνρεπφκελα ζε θάζε εηδηθφηεηα. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεη ζηνρεπφκελε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε 
κεηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζπζρέηηζε απηψλ κεηαμχ ηνπο.   

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη ζαλ επίθεληξν ηε γλσζηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, δειαδή λα ειέγρνπλ νη 
ίδηνη ην πψο καζαίλνπλ. Απηφ απνηειεί ηε κεηαγλψζε, δειαδή ηελ επίγλσζε ηνπ ηη γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαη πψο ην 
θαηέθηεζαλ. Άξα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί θαζεκεξηλά ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εκπιέθνληαη 
θαζεκεξηλά κε ηε κεηαγλψζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε κεηαγλψζε ρξήδεη πεξηζζφηεξεο δηεξεχλεζεο ζε φια ηα επηζηεκνληθά 
πεδία. 
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«χγρξνλεο εθπαηδεπηηθΫο θαη δηδαθηηθΫο πξνθιάζεηο γηα ηνλ επΪισην 

Άιιν» 

―Current educational and instructive challenges for the vulnerable Other‖ 

Βαζηιηθά  ΚαξαβΪθνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, vkm@uom.edu.gr 

Αλαζηαζέα ΚεθαιΪ, Καζεγήηξηα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Μ.Γ.Δ ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε,Σκήκα 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, natasakefala24@gmail.com 

Abstract: Widespread is today the conception of the vulnerable Other as being degraded and socially excluded. This reveals the breach 

in social cohesion and the deeper educational deficit that fails to address the alleged absoluteness (or the approved identity) of certain values 

as dominant social norms, whilst it also excludes vulnerable identities on grounds of being marginalized, socially dangerous, morally 

deplorable or even illegal. The adult educator undertakes the highest and most troublesome task to provide society with the appropriate 

argumentative and instructive tools, to pronounce upon and respond to various problems by laying emphasis on values such as humanism, 

respect and personal dignity quite independently of one‘s identity. In order to accomplish these challenges, the adult educator should be 

cautious in his/her choices regarding teaching and equipped with certain humanitarian values, strong will and inner strength. The paper 

addresses the issues that concern the education of the adult vulnerable Other; however, its main purpose is to identify the educational and 

instructive challenges which the adult educator of vulnerable groups faces as well as his/her response and possible contribution. 

Keywords: adult education, educator, vulnerable groups, inclusion   

Πεξέιεςε: Δπξχηαηε είλαη ζήκεξα ε δηαπίζησζε φηη ε κεηαηξνπή ηεο επάισηεο εηεξφηεηαο ζε απνθιεηζκέλεο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο 

πξνδίδεη ην θιέγνλ πξφβιεκα ηεο δηάξξεμεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ην βαζχηεξν εθπαηδεπηηθφ έιιεηκκα λα ηεζεί ην δήηεκα ηεο  

θεξφκελεο απνιπηφηεηαο (ή ηεο απνδεθηήο ηαπηφηεηαο) θάπνησλ αμηψλ σο θπξίαξρεο θνηλσληθέο λφξκεο, ελψ εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ επάισηε εηεξφηεηα πξνζιακβάλνληαη ή ζεσξνχληαη πεξηζσξηαθέο, θνηλσληθά επηθίλδπλεο, απνθιίλνπζεο, εζηθά απνηξφπαηεο θαη 

παξάλνκεο.Σελ χςηζηε θαη επψδπλε εθπαηδεπηηθή κέξηκλα λα ζέζεη ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο ηα επηρεηξεκαηνινγηθά θαη δηδαθηηθά 

εξγαιεία, λα πξνζθέξεη απνθάλζεηο θαη αληαπνθξίζεηο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα κε έκθαζε ζηελ αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε θαη ηνλ 

ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ πξνζψπνπ αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, αλαιακβάλεη, θπξίσο, ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ κε 

ηδηαίηεξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπγθεθξηκέλν αμηαθφ νπιηζκφ αιιά θαη ςπρηθή ζθεπή θαη ζηάζε. Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ επ άισηε 

εηεξφηεηα αιιά εζηηάδεη ζηελ πξννπηηθή ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη δηεξεπλά ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επάισησλ νκάδσλ 

θαζψο επίζεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαηδεπηήο, επάισηεο νκάδεο, ζπκπεξίιεςε 

Δηζαγσγά 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηνπ ξφινπ ηεο επάισηεο εηεξφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη αλεζπρίεο καο 
δηαζηαπξψλεηαη δπλακηθά κε ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θηινζνθία ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, σο αξξαγήο 

ζχκπιεπζε ζεσξίαο, πξάμεο θαη πνιηηηθήο,  γηα ην ζχλνιν ησλ επάισησλ νκάδσλ ζε έλαλ θφζκν πνπ πθίζηαηαη ξαγδαίεο 
θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα επάισηεο εηεξφηεηαο είλαη άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο, κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο θαη πξφζθπγεο, άλεξγνη, άζηεγνη θαη φζνη βξίζθνληαη θνληά ή θάησ απφ ην φξην ηεο 
θηψρεηαο, ελήιηθεο ζε ηδξχκαηα εγθιεηζκνχ, ζχκαηα βηαζκνχ θαη θαθνπνίεζεο, άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, άλζξσπνη πνπ 
πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο ζηε βάζε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή εζληθέο νκάδεο 
θιπ. Απηέο νη θνηλσληθέο νκάδεο ραξαθηεξίδνληαη σο «εππαζείο» εμαηηίαο ηεο ζπζζψξεπζεο θνηλσληθψλ κεηνλεθηεκάησλ 
θαη, ζην βαζκφ πνπ αληηκεησπίδνπλ πςειφ ξίζθν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, απνθηνχλ απνθιεηζκέλεο θνηλσληθά ηαπηφηεηεο 
(Παπαδνπνχινπ, 2012).  

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε νθείιεη, ηφζν ζε επίπεδν δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ φζν θαη 
εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, λα αληηκεησπίδεη ηελ επάισηε εηεξφηεηα σο ππφζεζε ζεβαζκνχ α) ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, εθείλσλ δειαδή ησλ εζηθψλ αγαζψλ ησλ νπνίσλ απψηαηνο ζθνπφο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 
ζεκειηψδνπο εζηθήο ππφζηαζεο θάζε αλζξψπνπ (AlanGewirth 1982) θαη β) ηεο αμίαο ηεο ηζφηεηαο. ηελ επνρή καο δελ 
ηζρχεη επηπρψο ε αξρή φηη ε ηζφηεηα επηβάιιεηαη θαη αξκφδεη αλάκεζα ζηνπο ίζνπο θαη άληζα ζηνπο κε ίζνπο. χκθσλα κε 
ηνλ BernardWilliams (1969, ζει.171), ν νπνίνο επδηάθξηηα ζπλδέεη ηελ ηζφηεηα κε ηνλ ζεβαζκφ γηα ην πξφζσπν, ζηε 
ζχγρξνλε επνρή: «ινη πξνζβιέπνπκε ζε κία θνηλσλία ζηελ νπνία ζα ππάξρεη κηα δίθαηε, νξζνινγηθή θαη ζσζηή δηαλνκή 
ησλ αγαζψλ, θαη δελ ζα ππάξρεη πεξηθξφλεζε, ζπγθαηάβαζε ή έιιεηκκα αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο 
αλζξψπνπο πνπ ζα ιακβάλνπλ κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν κεξίδην ζε απηήλ ηε δηαλνκή.». 
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Ζ εξγαζία απηή εζηηάδεη ζηηο δηδαθηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξνζθήλην ηεο ζχγρξνλεο 
εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξννπηηθή ηνπ επάισηνπ Άιινπ αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. 

Ζεξγαζία δηεξεπλά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ζηελ αληαπφθξηζε πνπ απηέο δέρνληαη. Αλαιχνληαηνη εμσηεξηθέο 
αιιά θαη νη εζσηεξηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνθιήζεηο ησλ νπνίσλ ε παξνπζία είλαη θαηαιπηηθή θαη θαζνξηζηηθή 
γηα ηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ελφο εθπαηδεπηή ηεο ζχγρξνλεο επάισηεο εηεξφηεηαο. 

2. Ζ επΪισηε εηεξφηεηα: Απφ ηε θηινζνθέα ηεο ηαπηφηεηαο ζηε θηινζνθέα ηεο δηαθνξΪο 

Ζ ζθαίξα ηεο επάισηεο θαη εππαζνχο εηεξφηεηαο ηέκλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ εζηθψλ αξρψλ ζε δεηήκαηα 
πξαθηηθά, φπσο, ηα ραξαθηεξίδεη ν PeterSinger (1979),  ή «ζαλάζηκα» φπσο ηα απνθαιεί ν ThomasNagel (1982), δηφηη 
απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν κε ακείιηθηε επηηαθηηθφηεηα θαη έληαζε. Δπξχηαηε είλαη ζήκεξα ε δηαπίζησζε φηη ε κεηαηξνπή 
ηεο επάισηεο εηεξφηεηαο ζε απνθιεηζκέλεο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο πξνδίδεη ην θιέγνλ πξφβιεκα ηεο δηάξξεμεο ηεο 
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο πνιηηηθήο αδπλακίαο λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ απνηειεζκαηηθά, φπσο επίζεο θαη ην βαζχηεξν 
εθπαηδεπηηθφ έιιεηκκα λα ηεζεί ην δήηεκα ηεο θεξφκελεο απνιπηφηεηαο ή ηεο απνδεθηήο ηαπηφηεηαο θάπνησλ αμηψλ σο 
θπξίαξρεο θνηλσληθέο λφξκεο, ελψ εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επάισηε εηεξφηεηα πξνζιακβάλνληαη ή ζεσξνχληαη 

πεξηζσξηαθέο, θνηλσληθά επηθίλδπλεο, απνθιίλνπζεο, εζηθά απνηξφπαηεο θαη παξάλνκεο. Σειηθά, φπσο εχζηνρα ζεκεηψλεη ν 
Jordan (2008), ε νπζηαζηηθή ηζφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή ελλνηνινγηθή θαη αμηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ 
―δηαθνξεηηθφηεηα‖, ε νπνία δπζηπρψο δελ απνηέιεζε γλψξηζκα ηεο θηινζνθίαο ηεο ηαπηφηεηαο, απηήο ηεο καθξαίσλεο 
θηινζνθηθήο παξάδνζεο, πνπ μεθηλά κε ηελ θαξηεζηαλή γλσζηνινγία. Αλ θαη πξνάγγεινο ηνπ Γηαθσηηζκνχ,  ην Cogito δελ 
ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά ν εθθξαζηήο κηαο αηνκηθήο, κνλαρηθήο ζπλείδεζεο πνπ δελ μέθπγε πνηέ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο  
νληνινγηθήο εμνξίαο, ηεο επηζηεκνινγηθήο απνκφλσζεο, ηνπ εζηθνχ αηνκηθηζκνχ θαη πνιηηηθνχ αηνκηζκνχ. Πνηέ, δειαδή, ε 
ζπλείδεζε απηή δελ αλαδήηεζε ηε δη-ππνθεηκεληθή αλαγλψξηζε, πνηέ δελ πξνζρψξεζε ζε ζρέζεηο δηαιφγνπ, ακνηβαηφηεηαο, 
ζπλάληεζεο κε άιιεο ππνθεηκεληθέο ζπλεηδήζεηο. Απελαληίαο, παξέκεηλε πξνζθνιιεκέλε ζηα δηθά ηεο εγρεηξήκαηα φληαο, 

επηπιένλ, πξνηθηζκέλε κε δηαθάλεηα, αζπιία απφ ην ιάζνο θαη ηδησηηθφηεηα. Γηα ηε θηινζνθία ηεο ηαπηφηεηαο ε αηνκηθή 
ζπλείδεζε θαηαλνεί ηα πάληα ζε φξνπο ηεο δηθήο ηεο ηαπηφηεηαο παξαγλσξίδνληαο ηα δηθαηψκαηα, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο 
δπλαηφηεηεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εηεξφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ε ηειεπηαία δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ησλ δηθψλ ηεο πξνλνκίσλ.  

ηελ πξάμε ε ινγηθή απηή νδήγεζε ζπρλά ζηελ άξλεζε ησλ δηθαησκάησλ, δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηεξφηεηαο θαη, 
ελίνηε, νδήγεζε ζηε ινγηθή ηνπ απνθιεηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία, έζξεςε απαξάδεθηεο πξαθηηθέο 
ηαπείλσζεο, άξλεζεο ηεο αλαγλψξηζεο, αδηθίαο,ξεηνξηθνχ θαη έκπξαθηνπ θαλαηηζκνχ απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα. Ζ ηάζε 
απηή ζηακαηά κε ηελ εγειηαλή Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεχκαηνο (1807), ην θείκελν πνπ έκειιε λα απνηειέζεη κία λέα βάζε 
γηα ηε ζχγρξνλε δπηηθή θηινζνθία. Σν θείκελν απηφ ηεξκαηίδεη ηε θηινζνθία ηεο ηαπηφηεηαο κέζα απφ α) ηελ αμηνπνίεζε 
ηνπ δηαιεθηηθνχ κεραληζκνχ ηεο πξνζδηνξηζκέλεο άξλεζεο, ν νπνίνο επηηξέπεη ζην θάζε Υ λα πξνζδηνξίδεηαη ζε φξνπο 

εηεξφηεηαο, κέζα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηεη κε άιιεο ζπλεηδήζεηο θαη β) ηε ζεσξία ηεο δη-ππνθεηκεληθήο αλαγλψξηζεο. 
Με ηνλ Hegel ηίζεληαη ηα πξψηα ζπέξκαηα γηα κία αλαπηπγκέλε θηινζνθία ηεο δηαθνξάο θαηά ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα 
πεξίπνπ θαη ζην εμήο, κέζα απφ ηα γξαπηά θηινζφθσλ φπσο νη Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault θαη Butler. Ζ θηινζνθία 
ηεο δηαθνξάο είλαη ζηελ νπζία κία εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηθή θηινζνθία, ε νπνία κεξηκλά γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο επάισηεο, 
εππαζνχο θαη απνθιεηζκέλεο εηεξφηεηαο. Ζ θηινζνθία ηεο δηαθνξάο θαηαθάζθεη ηηο δηαθνξέο ηεο εηεξφηεηαο 
απειεπζεξψλνληαο ηνλ αλζξψπηλν βίν απφ ηελ αξλεηηθή αμία ηεο ζχγρξνλεο δπηηθήο αμηνινγίαο.  

Μάιηζηα ε αμία ηεο επάισηεο εηεξφηεηαο δελ είλαη κία ππνηηζέκελε άιιε αλψηεξε αμία αιιά πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηε δσή 
(Deleuze 1983). Ο Deleuze πηνζεηεί ηε γιψζζα ηεο «εκκέλεηαο», ηεο αλαγλψξηζεο, δειαδή, ηεο δπλαηφηεηαο ζην θάζε νλ λα 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, φζεο θαη φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο, κέζα απφ φξνπο θαηάθαζεο θαη φρη σο έιιεηςε 
θάπνησλ επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή ηθαλνηήησλ. Μέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ ξηδψκαηνο (rhizome), πξνζθέξεηαη έλα λέν 
γλσζηνινγηθφ κνληέιν πνπ αζθεί θξηηηθή ζηελ παξαδνζηαθή γλψζε θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο απφθηεζεο απηήο 
(Deleuze&Guattari 1987): Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν πξνρσξνχζε κέζα απφ ηελ επηβνιή δηρνηνκήζεσλ ηνπ ηχπνπ 
ζεηηθφ/αξλεηηθφ, θαλνληθφ/κε θαλνληθφ, ηθαλφ/αλίθαλν. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηε ζπλέρεηα ήηαλ λα θξνληίζεη γηα ηελ 
εκπέδσζε απηψλ ησλ αληηζέζεσλ θαζψο θαη λα επηβάιιεη ην απηνλφεην απηψλ ησλ αληηζέζεσλ. Σν κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη 
ζηελ εηθφλα ηνπ δέληξνπ ηεο γλψζεο, ελψ νη δχν θηιφζνθνη πξνσζνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ξηδψκαηνο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 
απνπζία πξνθαζνξηζκέλσλ θαλνληθνηήησλ. Ζ γξακκηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ην δέληξν ηεο γλψζεο πξνρσξά 

ζε δηαθξίζεηο θαη ηεξαξρήζεηο πνπ ρσξίδνπλ ηνπο καζεηέο/γλψζηεο/πνιίηεο ζε θαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα απνθιείνπλ εληειψο 
θάπνηεο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο. ε αληίζεζε κε απηήλ ηε ινγηθή ν Deleuze πξηκνδνηεί ηε δηαθνξά έλαληη ηεο ηαπηφηεηαο 
θαηαθάζθνληαο ηελ νληνινγηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ηειεπηαίαο. Γελ είλαη ε δηαθνξά πνπ πξνυπνζέηεη ηελ αληίζεζε αιιά ε 
αληίζεζε πνπ πξνυπνζέηεη ηε δηαθνξά. H δηαθνξά είλαη «… απηφ ράξε ζην νπνίν ην δεδνκέλν είλαη δεδνκέλν…. Ζ δηαθνξά 
δελ είλαη θαηλφκελν αιιά ην λννχκελν πνπ βξίζθεηαη εγγχηεξα ζην θαηλφκελν… Κάζε θαηλφκελν αλαθέξεηαη ζε κία 
αληζφηεηα απφ ηελ νπνία απηφ εμαξηάηαη….» (Deleuze, 2004:280) ην απφζπαζκα απηφ ε νληνινγηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 
δηαθνξάο ηήο επηηξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ εηεξφηεηα ζε φξνπο εηιηθξίλεηαο θαη απζεληηθφηεηαο. Αληηζέησο, ε ινγηθή ηνπ 
απνθιεηζκνχ μεθηλά απφ ηνλ θφβν ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη σο κηα παζνινγία. Ζ ηειεπηαία δηέπεη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθνηήησλ πνπ ζπληειείηαη ζε φξνπο νκνηφηεηαο ή θαζππφηαμεο πξνο κία πξσηαξρηθή ηαπηφηεηα. 
πλήζσο απηή ε ππνηηζέκελε πξσηαξρηθή ηαπηφηεηα ζεσξείηαη σο κία κεδνχξα, έλα είδνο standard, κε βάζε ην νπνίν 
θξίλνληαη φιεο νη δηαθνξεηηθφηεηεο – εηεξφηεηεο. Ζ κεδνχξα απηή απνθηά ηζρχ θαη δχλακε, δηφηη δελ είλαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα κία ππεξβαηηθή κεδνχξα, αιιά ελππάξρεη ήδε ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη απνιακβάλεη 
πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε θαη θαζνιηθή απνδνρή. Ζ ηζρπξή απηή νκάδα αζθεί ζηε ζπλέρεηα εμνπζία θαη έιεγρν, είλαη 
θπξίαξρε θαη επηβάιιεη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο σο ακεξφιεπηεο θαη αλεμάξηεηεο θαλνληθφηεηεο. Καζεηί πνπ απνθιίλεη 
απφ απηήλ ηε ινγηθή θαη ηηο πξαθηηθέο ελζάξθσζήο απηήο ζηε δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη θαηαδηθαζηέν θαη πξέπεη λα 
απνθιεηζζεί απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία. ε αληίζηημε κε απηήλ ηε ινγηθή ηνπ θφβνπ, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ 
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απνθιεηζκνχ, κπνξνχκε λα πηνζεηήζνπκε ηε ληειεδηαλή έλλνηα ηνπ γίγλεζζαη, κία δπλακηθή θαη εμειηθηηθή καηηά ζηνλ ηξφπν 
πνπ νη άλζξσπνη –αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο – αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο αλακεηαμχ ηνπο.  

Δδψ ρξεηαδφκαζηε, επηπιένλ, κία άιιε αληίιεςε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο σο αλνηθηή πξνο ηελ εηεξφηεηα, σο δεθηηθή ηεο 
δηαθνξάο ηεο ηειεπηαίαο. Κεληξηθφ ξφιν ζε απηήλ ηε δηεξγαζία έρεη ε επηζπκία, ε νπνία έρεη επαλαζηαηηθή δχλακε, εθφζνλ 
δχλαηαη λα κεηακνξθψζεη θπξηνιεθηηθά ην ππνθείκελν ζε θάηη πνπ δελ είλαη, αιιά ην ίδην επηζπκεί. Ζ αλεκπφδηζηε έθθξαζε 
ηεο επηζπκίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απηνλνκία θαη ηνλ απην-πξνζδηνξηζκφ ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Δλλνείηαη, ινηπφλ, 
φηη ην δηθαίσκα απηφ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε επάισηε νκάδα: απηή έρεη ην δηθαίσκα λα εθθξαζηεί κέζα 
απφ ηξφπνπο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη φρη ηεο θπξίαξρεο πιεηνςεθίαο. Ζ θάζε επάισηε ηαπηφηεηα 
θαη κεηνλφηεηα έρεη ην δηθαίσκα ζην δηθφ ηεο γίγλεζζαη, πνπ δελ παζρίδεη λα εηζέιζεη ζηελ πιεηνςεθία θαη λα γίλεη 
απνδεθηή απφ ην γίγλεζζαη ηεο ηειεπηαίαο. Κάζε γίγλεζζαη εθθξάδεηαη κέζα απφ κία απεηξία ηξφπσλ, είλαη πάληα έλα 

ζπκβάλ πνπ κπνξεί λα δψζεη λέα ψζεζε ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο.  

Οη θηιφζνθνη ηεο δηαθνξάο ηζρπξίδνληαη κάιηζηα φηη αθφκε θαη νη πεξίνδνη θξίζεο θαη δπζρέξεηαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
ηε βάζε γηα λέα γίγλεζζαη, γηα ηελ απνθπγή ησλ απνθιεηζκψλ θαη ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο ζε φξνπο εκκέλεηαο, 
δηαθνξάο θαη ζπκπεξίιεςεο. Δπνκέλσο, δεδνκέλνπ φηη ζπρλά πνιινί επηθαινχληαη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ειιείςεηο, απηφ 
κπνξεί, ηειηθά, λα κελ απνηειεί εκπφδην αιιά αθνξκή γηα ηελ αλεκπφδηζηε έθθξαζε φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, γηα 
ξηδσκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζέβνληαη ηε δηαθνξά. Αο αλαθέξνπκε σο ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα α) ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο δήηεκα χςηζηεο εζηθήο επζχλεο απέλαληί ηνπο, κία 
εζηθή επζχλε θηινμελίαο (Μπάηιεξ & Αζαλαζίνπ, 2016), κία θαηά Derrida (1992, 1999) απξνυπφζεηε ή θαζαξή θηινμελία, 

β)ζηε ζθαίξα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ε θνπθσηθή έλλνηα ηεο παξαβίαζεο είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο 
παξαδνζηαθήο ινγηθήο γηα ηελ αλαπεξία θαη επηηξέπεη ζηα άηνκα κε αλαπεξία λα απνξξίςνπλ ηηο πεξηραξαθψζεηο πνπ ηνπο 
δηαθξίλνπλ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη λα απνθηήζνπλ λέεο ζρέζεηο κε ηνλ θφζκν ή, ηέινο γ) ν ηνκέαο έθθξαζεο ηεο 
ζεμνπαιηθφηεηαο, φπνπ ην ππνθείκελν αλαιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα, έλα ζησπειφ εζσηεξηθφ αγψλα κε ηνλ εαπηφ ηνπ, έλα 
είδνο πξνζσπηθήο αζθεηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη έλα ζέκα πνπ ηνλ απαζρνιεί ζε ζρέζε κε ηελ έθθξαζε ηεο 
ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπ. 

3. Ο εθπαηδεπφκελνο επΪισηνο Άιινο: εθπαηδεπηηθΫο θαη δηδαθηηθΫο πξνθιάζεηο  

3.1. Δππαζείο νκάδεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε 

Ζ ελήιηθε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζπλνδεχεηαη, νξηζκέλεο θνξέο, απφ εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη 
κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηά ιεηηνπξγνχλ σο πξνθιήζεηο ηφζν γηα ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φζν θαη γηα 
ηνλ εθπαηδεπηή ηνπο, νη νπνίεο πξέπεη θπζηθά λα αληηκεησπηζζνχλ, ψζηε ε καζεζηαθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα 
επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. ε φ,ηη αθνξά ζηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπoκέλσλ ζε 
εθπαηδεπηηθά ή επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, απηά ζα κπνξνχζακε λα ηα δηαρσξίζνπκε (Cross1981) ζε: α)θαηαζηαζηαθά 

(situational) θαη αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη έλαο ελήιηθαο γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, β) νξγαλσηηθά 
(organizational), νη νξγαλσηηθήο ηάμεο παξάγνληεο, δειαδή, πνπ απνζαξξχλνπλ ηνπο ελήιηθεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
πξνγξάκκαηα (π.ρ. ηα σξάξηα δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ε πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά ηνπο). Σέινο, γ) ηα εκπφδηα ή νη 
πξνθιήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο γλψζεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο εκπεηξίεο, ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη ήδε έρνπλ θαη 
ζηηο νπνίεο έρνπλ επελδχζεη ζπλαηζζεκαηηθά (Rogers, 1999), ή αθφκε κε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε έιιεηςε 
απηνπεπνίζεζεο, ε αλαζθάιεηα, ν θφβνο απνηπρίαο ή γεινηνπνίεζεο (Κφθθνο, 2005). χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα 
θαηάηαμε ηεο Cross (1981), απηή ε ηξίηε θαηεγνξία είλαηηα πξνδηαζεηηθά (dispositional) εκπφδηαθαη αθνξνχλ ζε 
πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, πξνζηίζεληαη θαη αληηθεηκεληθνί 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο κέιε ησλ επάισησλ νκάδσλ. Ο 
ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο, σο κέινο κίαο επάισηεο θνηλσληθήο νκάδαο, έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα ζχλνιν αληηθεηκεληθψλ 
θαη ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δχλαληαη λα ηνλ θξαηήζνπλ εθηφο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Αζαλαζίνπ, Α., 
Μπαιληνχθαο, Α., Παλανχξα Ρ. & Παλαγίδεο, Ο., 2014). Δλλννχκε εδψ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ πεγάδνπλ 
απφ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηελ νηθνλνκηθή ή εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηελ 
απνμέλσζε ή ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Αζαλαζίνπ, 2014), ην βίσκα ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απφξξηςεο, ην νπνίνζπκβάιιεη 
ζηελ ηζρλή ή θαη κεδεληθή εζσηεξηθή παξαθίλεζε σο απφξξνηα ηεο ρακειήο απηνπεπνίζεζεο (Παπατσάλνπ, 2014). 

Αλαπφθεπθηα ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ έληαμε 

ηνπ επάισηνπ Άιινπζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ή, αθφκε θαη εάλ απηή επηηεπρζεί, ηελ παξακνλή ηνπ ζε απηά. Αξρηθά, 
νη εκπεηξίεο ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελδέρεηαη λα 
εθθξαζηνχλ ζην πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηή ή ηνπ θνξέα εθπαίδεπζεο (Cross, 1981) κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία εληάζεσλ 
θαη πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ζχλδεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είηε κε 
ηελ αγνξά εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ επθαηξίεο εξγνδφηεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπο, είηε κε έλα δίθηπν ςπρν-
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ (Αζαλαζίνπ, 2014) κεηψλνπλ ηα 
ππάξρνληα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Οη πξνθιήζεηο, επνκέλσο, δελ αθνξνχλ κφλν ηε ζηελή 
ζθαίξα ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά εθηείλνληαη ζε απηή ησλ επζπλψλ ησλ θνξέσλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ησλ αξκφδησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ ηεο πνιηηείαο. 
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3.2. χγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν Άιιν 

Ζ εκθάληζε ησλ πξνθιήζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ απεπζχλεηαη ζηελ νκάδα ησλ επάισησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
είλαη απφξξνηα ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ ηνπο, ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

επηζπκνχλ θαη ηελ θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπο. χκθσλα κε ηελ Cross (1981), ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 
απεπζχλνληαη ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζπάληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ αηφκσλ πνπ 
ηηο απνηεινχλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο είλαη ρακειφ, ελψ απηφ ηεο δηαξξνήο απμεκέλν. Βαζηθφο 
παξάγνληαο, επνκέλσο, θαη παξάιιεια πξφθιεζε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο είλαη ε ζχζηαζε 
θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζα έρνπλ ζην επίθεληξν ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ επάισησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε 
λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηά. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε 
ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ – κειψλ ησλ εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, άιισζηε, έρεη απαζρνιήζεη ηδηαηηέξσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ην εξεπλεηηθφ 
θνηλφ φρη κφλν ηεο Διιάδαο αιιά θαη ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε γλσζηηθά αληηθείκελα, ε 
δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ ζα ηνπο βνεζήζεη λα εληαρζνχλ ή λα επαλεληαρζνχλ ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο θαηά 
πεξίπησζε βηψλνπλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ (Kanu, 2008, Καιακνβξάθα, Καςή & θνπθή, 2014, 
Dorman, 2014, Αλησλίνπ, 2014, Κεθαιά, 2017) πξνθχπηεη ε αλάγθε ησλ επάισησλ ππνθεηκέλσλ γηα εθκάζεζε μέλσλ 
γισζζψλ, ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη παξαθνινχζεζε εμεηδηθεπκέλσλ αλά επαγγεικαηηθφ πεδίν 
πξνγξακκάησλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηα θαηάιιεια ηππηθά πξνζφληα θαη λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εξγνδφηεζεο ηνπο 
ζην κέιινλ. Αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, σο πξψηε θαη θχξηα 

εθπαηδεπηηθή ηνπο αλάγθε εκθαλίδεηαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο εθάζηνηε ρψξαο ππνδνρήο, ε νπνία ηνπο θαζηζηά 
ιεηηνπξγηθνχο ζε θάζε ζπλζήθε επηθνηλσλίαο. 

Πέξαλ, φκσο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 
παξεκβάζεσλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο πξέπεη λα δνζεί ζηηο θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ 
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έλα ζχλνιν εξεπλψλ (Braithwait, Waldron&Finn, 2009, Arsene&Tanase, 2013, Meyer, 2013) 
απνδεηθλχεη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηαίηεξε θχζε θαη ηηο δηαθνξέο ηεο θάζε επάισηεο νκάδαο, νη θνηλσληθέο ηνπο 
αλάγθεο παξνπζηάδνπλ πιεζψξα θνηλψλ ζεκείσλ. Ζ αλάγθε ηνπο γηα απνδνρή θαη ελζσκάησζε ζε κία νκάδα, ε επηζπκία 
ηνπο λα βηψλνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ», ε απφθηεζε ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

παξάιιεια ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηακφξθσζεο ηεο απηνεηθφλαο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ε δηαρείξηζε ηνπο άγρνπο ηνπο θαη 
φισλ εθείλσλ ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο απνηεινχλ ηα ζηνηρεία πνπ 
δηακνξθψλνπλ ηνλ θακβά ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ επάισηνπ Άιινπ. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 
επνκέλσο, πνπ ζα εζηηάζνπλ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη λα θέξνπλ σο απνηέιεζκα ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, είλαη θαηαλνεηφ φηη νη εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ επάισηε νκάδα 
εμαξηψληαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ θαηά θαλφλα δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ζπκκεηνρήο ηεο ζε εθπαηδεπηηθέο 
παξεκβάζεηο. Αμίδεη, φκσο, λα δηεπθξηληζηεί φηη νη πξνθιήζεηο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνλ επάισην Άιιν πνπ αλήθεη ζε 

θάπνηα εθπαηδεπηηθή νκάδα αιιά αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνλ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. 

4. Ο εθπαηδεπηάο ηνπ επΪισηνπ Άιινπ:εθπαηδεπηηθΫο θαη δηδαθηηθΫο πξνθιάζεηο  

ην ζχλνιν ησλ νπνησλδήπνηε πξνθιήζεσλ, πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο ηεο πνιηηείαο θαη ησλ ζεζκψλ, ηελ 
χςηζηε θαη επψδπλε εθπαηδεπηηθή κέξηκλα λα ζέζεη ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο ηα επηρεηξεκαηνινγηθά θαη δηδαθηηθά 

εξγαιεία, λα πξνζθέξεη απνθάλζεηο θαη αληαπνθξίζεηο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα κε έκθαζε ζηελ αλζξσπνθεληξηθή 
δηάζηαζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ πξνζψπνπ αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, αλαιακβάλεη, θπξίσο, 
ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ κε ηδηαίηεξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπγθεθξηκέλν αμηαθφ νπιηζκφ αιιά θαη ςπρηθή ζθεπή θαη 
ζηάζε (Neyroud&Beckley2001, Παπαζηακάηεο 2010). χκθσλα κε φζα αλαθέξακε ζηε δεχηεξε ελφηεηα, φπνπ 
αλαθεξζήθακε αλαιπηηθά ζηε λέα εθπαηδεπηηθή θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο, ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε απαηηεί: α) 
ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη θπξίσο ησλ  εθπαηδεπηψλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ 
έξεπλα, ηελ επηζηήκε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, β) δηαξθή επαλεμέηαζε θαη απηνθξηηηθή ζηε βάζε ησλ 
εμειίμεσλ θαη γ) ηελ νξζή λννηξνπία ζηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε, έλα ελαιιαθηηθφ – αλνηθηφ mindset, ην νπνίν 

δελ ζα αληηκεησπίδεη ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε σο πείξακα πνπ είηε απέηπρε είηε πνπ πηζαλφηαηα ζα απνηχρεη. Με 
βάζε ηα παξαπάλσ ε δηεξεχλεζή καο ζηξέθεηαη ελάληηα ζε εθείλε ηελ αληίιεςε πνπ απνξξίπηεη ηε ζπκπεξίιεςε κε ηε 
ινγηθή νηθνλνκηθψλ («θνζηίδεη πνιχ…») θαη θνηλσληθψλ επηρεηξεκάησλ («απμάλεηαη θαηά πνιχ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ»). 
Καηά ζπλέπεηα, είλαη πξνθαλέο φηη ν εθπαηδεπηήο ησλ επάισησλ θαη εππαζψλ νκάδσλ έρεη επαπμεκέλεο πξνθιήζεηο λα 
αληηκεησπίζεη θαη θαιείηαη λα ζεθψζεη ζηνπο ψκνπο ηνπ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο λέαο θηινζνθίαο πνπ βιέπεη ζεηηθά θαη 
ελζαξξπληηθά, δίρσο πξνθαηαιήςεηο θαη επηθξίζεηο, ηελ επάισηε εηεξφηεηα. 

4.1. Δμσηεξηθέο πξνθιήζεηο  

Χο εμσηεξηθέο εθπαηδεπηηθέο πξνθιήζεηο νξίδνπκε φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ εμσηεξηθέο, 
αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, ησλ νπνίσλ ε κεηαβνιή δελ ελαπφθεηηαη ζε, ή δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πεδίν δξάζεο 
ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηή. πγθεθξηκέλα, αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη ε ζεηηθή δηάζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηψλ γηα 
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παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηε δηδαζθαιία 
κειψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ε πξνζθνξά αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ, ν 

ηφπνο θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπο απνθιείεη εθ ησλ πξαγκάησλ νξηζκέλεο νκάδεο εθπαηδεπηψλ, θαζψο ε πιεζψξα ησλ 
επηκνξθψζεσλ ιακβάλεη ρψξα ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θαη κάιηζηα ζε κε βνιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο  σξάξην. Δίλαη, 
επνκέλσο, φρη απιψο αξκνδηφηεηα αιιά θαη επζχλε ηεο εγεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ ελειίθσλ λα ελεκεξψλνπλ θαη 
λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο ζηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα. 

Πέξα, φκσο, απφ ηελ έιιεηςε δπλαηνηήησλ επηκφξθσζεο, είλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη εθπαηδεπηηθνί 
θνξείο, νη νπνίνη ζα θηινμελήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε κέιε επάισησλ νκάδσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 
ππάξρνπλ ηππηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο γηα απηνχο, δελ ππάξρνπλ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Κνηηψληαο ηα πξάγκαηα ξεαιηζηηθά, ινηπφλ, ε εθπαίδεπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

επάισησλ ελειίθσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηνζρέδηεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο απφ εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ 
λα κεηαιακπαδεχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο αληδηνηειψο ζηνλ δηπιαλφ αιιά δηαθνξεηηθφ Άιιν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν 
εθπαηδεπηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηηο ηδηαίηεξεο δηδαθηηθέο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκάδαο εθπαηδεπνκέλσλ. 

πσο ήδε αλαθέξακε ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνλ επάισην Άιιν λα εκπιαθεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη θπξίσο 
εμσηεξηθά, θαζψο απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ελφο ηίηινπ ή ζηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ. Χο απνηέιεζκα, ν 
εθπαηδεπηήο νθείιεη λα εζηηάζεη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαθίλεζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ 
ειθπζηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα δηεγείξεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο καζεζηαθήο θνπιηνχξαο ζε αξθεηέο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο 
(Παπατσάλλνπ, 2014) ή ησλ αξλεηηθψλ παγησκέλσλ απφςεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ν εθπαηδεπηήο ελδέρεηαη λα 
αληηκεησπηζζεί κε θαρππνςία θαη λα ρξεηαζηεί λα πξνζπεξάζεη αξθεηά εκπφδηα έσο φηνπ θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, άιισζηε, νθείιεη λα είλαη έηνηκνο λα δερζεί νπνηαδήπνηε θξηηηθή, ηελ νπνία ζα ιάβεη 
ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηηο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, πνπ ην εθπαηδεπηηθφ θνηλφ απαξηίδεηαη απφ 
άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, φπσο νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο 
δεκηνπξγίαο παξαλνήζεσλ εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ θσδίθσλ επηθνηλσλίαο. Γελ αξθεί απιψο ε ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηή 
πξνο απηέο, αιιά ν ζεβαζκφο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

πξνθιήζεηο πνπ, αλ θαη δελ πεγάδνπλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηή, επεξεάδνπλ θαη έρνπλ ηε δχλακε λα δηακνξθψζνπλ ηηο 
ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. Πξνθχπηεη, βέβαηα, ην 
εχινγν εξψηεκα: Αθφκε θαη εάλ μεπεξαζηνχλ ηα ελ ιφγσ εμσηεξηθά εκπφδηα, επηζπκεί θάζε εθπαηδεπηήο θαη είλαη έηνηκνο 
λα δηδάμεη ηνλ Άιιν; Σν εξψηεκα παξαπέκπεη ζηηο εζσηεξηθέο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν εθπαηδεπηήο θαη 
ζε απηέο ζηξεθφκαζηε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

4.2. Δζσηεξηθέο πξνθιήζεηο  

Χο εζσηεξηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπηή επάισησλ ελειίθσλ νξίδνπκε φιεο εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο 
παηδεπηηθήο δηακφξθσζεο, θαιιηέξγεηαο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ εθπαηδεπηή κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε αλαζηνραζηηθψλ θαη 
θξηηηθψλ αληηιήςεσλ, εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ. Μία ζχληνκε πεξηήγεζε ζηηο καζεζηαθέο ζεσξίεο επηβεβαηψλεη ηελ επηκνλή  
καο ζηελ αλάγθε ηεο δένπζαο αληαπφθξηζεο ζηηο εζσηεξηθέο πξνθιήζεηο. Θεσξίεο κε πξννδεπηηθή θαη θξηηηθή πξνέιεπζε 

φπσο ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Mezirow 2000, 2009), ε ζεσξία ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη 
ελδπλάκσζεο (Freire 2009, 2011, 2017) ή αθφκε o ζχγρξνλνο επνηθνδνκεηηζκφο (vonGlasersfeld 2002) δίλνπλ έκθαζε ζηελ 
ελεξγεηηθή παξνπζία θαη δξάζε ηνπ εθπαηδεπηή φρη κφλν σο πξνο ηελ εθ κέξνπο ηνπ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη 
σο πξνο ηε δηθή ηνπ παίδεπζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλάιεςε κίαο ηδηαίηεξεο 
απνζηνιήο.  

πσο γξάθεη ν Freire, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη «λα δίλεη πεξηερφκελν ζηελ παξνπζία ησλ καζεηψλ ηνπ ζηνλ θφζκν», λα 
λνεκαηνδνηεί κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο απηή ηελ παξνπζία θνηλσληθά θαη πνιηηηθά, φρη λα αληηκεησπίδεη ηελ εθπαίδεπζε «… 
ζαλ λα ‘λαη ππφζηεγν, θάησ απ‘ ην νπνίν καδεπφκαζηε πεξηκέλνληαο ηε βξνρή λα μεζπάζεη» (2009: 131-132). Πέξα απφ ηελ 

πξνθαλή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αθχπληζε ησλ ζπλεηδήζεσλ, ν Freire θάλεη ιφγν γηα έλα πιήζνο αξεηψλ, νη νπνίεο θνζκνχλ 
ηε θαξέηξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αξεηέο φπσο ε ηαπεηλνθξνζχλε, ε παξξεζία θαη ην ζάξξνο, ν ζεβαζκφο, ν δηάινγνο (2017: 
θεθ.3) θαη ε αλεθηηθφηεηα, ε πξαφηεηα θαη ε αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν, ε ππνκνλή θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε θεηδψ θαη ν 
έιεγρνο ζηα ιφγηα θαη ηα έξγα, ε ζπλέπεηα θαη ην φξακα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη 
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (2009:Σέηαξηε Δπηζηνιή). Ζ «αλππφκνλε ππνκνλή» θαη ε «αξκαησκέλε αγάπε» (φ.π.) είλαη ίζσο 
νη πην ζεκαληηθέο ζηελ πεξίπησζε ησλ επάισησλ αλζξψπσλ, δηφηη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληνρή απέλαληη ζηηο 
αληημνφηεηεο πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο αθνζίσζήο ηνπο ζηα ηδεψδε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 
εθπαίδεπζεο. Θα πξνζζέηακε ζε απηφ ηνλ θαηάινγν ησλ αξεηψλ ηνλ αγψλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα απνθχγεη ηελ 
θαηαζηξεπηηθή ζηάζε ηεο νπδεηεξφηεηαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο κέξεο καο σο πξνζήθνπζα αξεηή, ζε ζπκθσλία πάληα κε 

έλαλ αθξαηθλή (ςεπδν-)επηζηεκνληζκφ. Ο δηδάζθσλ ζηηο επάισηεο νκάδεο νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο 
αληζφηεηεο, ηηο δηαθξίζεηο θαη ηηο αδηθίεο απηνχ ηνπ θφζκνπ, εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφζκνπ πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ 
αιινηξίσζε ησλ (επάισησλ) αλζξψπσλ. Αο ζπκεζνχκε ηελ εχζηνρε δήισζε ηνπ IraShor: «Ζ ―νπδέηεξε‖ δηδαζθαιία 
απνηειεί ην δηαθνξεηηθφ φλνκα γηα έλα αδηαθαλέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη έλα αδηαθαλέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα απνηειεί 
έλα άιιν φλνκα γηα κηα εθπαίδεπζε πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ππνηαγή.» (2011:247). Σέινο, απηή ε αξεηή πξνυπνζέηεη κε ηε 
ζεηξά ηεο ηελ αλαγλψξηζε ησλ (αλα-) ζηνραζηηθψλ δπλαηνηήησλ φισλ ησλ αλζξψπσλ αλεμάξηεηα απφ ην πφζν επάισηνη 
είλαη ή έρνπλ θαηαζηεί. Χο πξνο απηφ ην ηειεπηαίν ζεκείν αμίδεη λα ζπκεζνχκε πσο ε άξλεζε θάζε κεραληζηηθνχ 
ζπκπεξηθνξηζκνχ δίλεη ζην καζεηή έλα ελδπλακσηηθφ «αίζζεκα ηθαλφηεηαο θαη δεμηφηεηαο», φπσο γξάθεη ν Ernstvon 

Glasersfeld (2002:181), ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα αλαιάβνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, λα 
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απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα πηζηέςνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα ιχζνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα πέξα απφ 
ην ζπγθεθξηκέλν. Μάιηζηα γηα ηνλ Glasersfeld απηή ε επηζήκαλζε ζπλεπάγεηαη κία «…ζεκειηψδε εζηθή πξνζηαθηηθή: νη 

δάζθαινη δελ πξέπεη πνηέ λα απνηπγράλνπλ λα δείμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο φηη είλαη ηθαλνί γηα ζθέςε.» (φ.π.).  

Ζ αλαθνξά καο ζε απηή ηελ εζσηεξηθή ζθεπή αξεηψλ θαηαιήγεη ζε δχν βαζηθέο επηζεκάλζεηο: Πξψηνλ, ν εθπαηδεπηήο 
επάισησλ ελειίθσλ νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζε φξνπο εζσηεξηθήο παίδεπζεο θαη θαιιηέξγεηαο θαη 
φρη απιήο ή ζηπγλήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, Γεχηεξνλ, νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηελ επάισηε εηεξφηεηα φηαλ έρεη 
απνθηήζεη εκπεηξία, επίγλσζε θαη ζπλεηδεηφηεηα γηα ηελ απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ δηθνχ ηνπ ξφινπ. Πνηέ 
αλππφκνλα ή επθαηξηαθά γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθψλ ηνπ αλαγθψλ απνθιεηζηηθά.  

5. Δπέινγνο: πκπεξΪζκαηα θαη ΠξνηΪζεηο 

Δλ θαηαθιείδη, είλαη πξνθαλέο φηη νη πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο επάισηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο 
δηακνξθψλνληαη απφ εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, πνπ είηε εμαξηψληαη απφ αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, είηε 
απνξξένπλ απφ ηηο πξνζσπηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη, επίζεο, 
γεγνλφο φηη νη θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, ηα πξνβιήκαηα πγείαο, ε ςπρνινγηθή πίεζε θαη φια εθείλα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ επάισηνπ αηφκνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο. ρη, φκσο, θαη ζηελ πξφζεζε ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε απηά. Πξφζθαηα 
εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Kanu, 2008, Meyer, 2013, Dorman, 2014, Κεθαιά, 2017) απνδεηθλχνπλ φηη άηνκα εππαζψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο 
αλάγθεο θαη εθφζνλ ππάξρεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε γηα απηά θαη ε ζηειέρσζε απηψλ απφ εθπαηδεπηέο δηαηεζεηκέλνπο λα 
πξνζεγγίζνπλ ηελ εηεξφηεηα κε ην αλάινγν ήζνο θαη εκπηζηνζχλε. Σα πεξηζψξηα δξάζεο ησλ επάισησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
είλαη πεξηνξηζκέλα θαη, σο απνηέιεζκα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή θαζίζηαηαη θνκβηθφο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην κέηξν ηεο 
επζχλεο πνπ επσκίδεηαη. 

Ο ζπλεηδεηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο, ππνθηλνχκελνο απφ εζσηεξηθφ ζζέλνο θαη θαηαλφεζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 
θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη επάισηνπ ζπλαλζξψπνπ ηνπ, νθείιεη λα εθκεηαιιεπηεί θάζε επθαηξία 
επηκφξθσζεο ζηα πεδία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ γλψζε θαη ε έκπξαθηε 
πηνζέηεζε βαζηθψλ αξρψλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θιάδσλ ζα επηθέξεη φρη απιψο ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 
αιιά θαη εζηθή ηθαλνπνίεζε ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηήο ηνπ ζχγρξνλνπ 
Άιινπ νθείιεη: 

α) λα εζηηάζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ήδε νη εθπαηδεπφκελνη, ψζηε λα ηηο εμσηεξηθεχζνπλ, λα 
ηηο απελερνπνηήζνπλ θαη λα πεξάζνπλ ζην επφκελν βήκα δξάζεο. Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη, άιισζηε, εηζέξρνληαη ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε έλα επξχ θάζκα εκπεηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αθεηεξία γηα λέα κάζεζε, 

β) λα δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ κάζεζεο κε ζθνπφ νη εθπαηδεπφκελνη λα απνβάινπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 
ακεραλίαο, θφβνπ θαη γεινηνπνίεζεο θαη λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηε δηθή ηνπο γλψκε. Ζ πξφλνηα γηα εγθαζίδξπζε ζρέζεσλ 
εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινεθηίκεζεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηή πνπ 
αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο (Courau, 2000),  

γ) λα εληζρχζεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπνζεηψληαο απηνχο ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο. Έλα απζηεξφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ζαθείο θαη αδηαπξαγκάηεπηνπο ζηφρνπο ελδέρεηαη λα ηνπο απνζαξξχλεη 
θαη λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο άκπλαο ή παξαίηεζεο(Rogers, 1999). Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, επνκέλσο, 
θαη ε αμηνπνίεζε ηεο αθφκε θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ επθαηξία 

ηνπ βηψκαηνο ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο,  

δ) λα παξακείλεη απζεληηθφο απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, απαιιαγκέλνο απφ επηηεδεπκέλα αηζζήκαηα ιχπεζεο θαη 
ζπκπφλνηαο. Να ηνπο πξνζεγγίζεη κε ζεβαζκφ ρσξίο λα ζέηεη φξνπο γηα ηελ απνδνρή ηνπο θαη λα επηρεηξήζεη λα δεη ηα 
πξάγκαηα κέζα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή. Με άιια ιφγηα, φπσο ζεκεηψλεη εκθαηηθά ν Rogers, «λα αληηιακβάλεηαη ην 
εζσηεξηθφ πιαίζην αλαθνξάο ηνπ Άιινπ κε αθξίβεηα, κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία θαη λνήκαηα πνπ ελππάξρνπλ ζε 
απηφλ, ζαλ λα ήηαλ εθείλνο ν Άιινο άλζξσπνο, ρσξίο φκσο λα ράλεηαη ην ζαλ» (Rogers, 1959, ζην Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 
2001:110). 

πκπεξαζκαηηθά, ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, πνπ νδεγεί ζηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπ «μέλνπ θαη 

δηαθνξεηηθνχ Άιινπ» δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηα κέηξα, ηηο ζπζηάζεηο θαη ηηο παξνρέο ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ θαη 
ησλ αξκφδησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. Απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο αιιά θαη φινπο λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο ζπκβίσζεο κε ηνλ «Άιιν», ηνπο φξνπο ηεο αληδηνηεινχο θαη απξνυπφζεηεο απνδνρήο. 
Βέβαηα, ε ίδηα ε χπαξμε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε αλάγθε αληαπφθξηζεο ζε απηήλ εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί αλαζθάιεηα 
θαη επηθπιαθηηθφηεηα, ρσξίο λα είλαη μεθάζαξεο νη αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ θαη ηε δηνγθψλνπλ. Παξφια απηά, ζθεπηφκελνη 
αηζηφδνμα, ειπίδνπκε φηη θάπνηα κέξα ε αλζξσπφηεηα, ή έζησ ε εθπαηδεπηηθή ηεο κεξίδα, ζα πηνζεηήζεη ηελ άπνςε ηνπ 
Ακεξηθαλνχ αθηηβηζηή William Sloane Coffin: «Ζ δηαθνξεηηθφηεηα είλαη ίζσο ην πην δχζθνιν πξάγκα πνπ ππάξρεη ζε κία 
θνηλσλία. Μπνξεί, φκσο, λα γίλεη θαη ην πην επηθίλδπλν εάλ δελ ππάξρεη…».Δίδακε πψο γηα ηνπο θηινζφθνπο ηεο δηαθνξάο ε 

αλάπηπμε ηνπ θαζελφο δχλαηαη λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, δελ έρεη κία ζπγθεθξηκέλε νπζία ή πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην 
αλάπηπμεο. Οη ζρέζεηο απηέο είλαη απείξσο πνιχπινθεο, πξνθχπηνπλ απφ, αιιά θαη πξνθαινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο, λέεο ηνκέο 
ζηε κάζεζε θαη ηελ ίδηα ηε δσή. Απηφ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ ηδέα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 
εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. Γελ πξνζθέξεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλέλα ηέινο πξνο ην νπνίν ε γλψζε θαη ε θνηλσλία 
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νδεχεη. Απελαληίαο, πξφθεηηαη γηα κία αδηάιεηπηε «ξηδσκαηηθή» δηεξγαζία, πνπ ζηακαηά θαη αξρίδεη απφ κφλε ηεο πξνο λέεο  
θαηεπζχλζεηο κε απίζηεπηε πνιππινθφηεηα.  
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Κπθινθνξψ κε αζθΪιεηα 

Road safety 

Θενδνζένπ ΔιΫλε, (M.Ed. Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη Γηνίθεζε, M.Ed. Δηδηθή Δθπαίδεπζε, Δθπαηδεπηηθφο Π.Δ. 

70, Π.Δ. 70.50,  elenitheodosiou@windowslive.com) 

Theodosiou Eleni, (M.Ed. Educational Leadership & Administration, M.Ed. Special Education, Teacher of 

Primary Education, P.E. 70 & P.E. 70.50, elenitheodosiou@windowslive.com) 

Abstract: 

As part of the traffic and road education program, under the title "Road Safety", which was conducted by the Third and Fourth Grades of 

Vrontama Primary school, children through their experiential contact with the background of traffic education are initiated into the world of 

traffic road signs. Simultaneously, they learn to behave correctly both as pedestrians and drivers in urban and non- areas. In this task, they are 

firstly presented some aspects of traffic education and its connection to school. What follows is a lengthy description of the educational 

intervention concerning the structure and the topics of the program where the activities and the purposes that took place at school will be 

presented according to their learning theories. At the same time, an effort is carried out to highlight different values in accordance with 

students' capabilities. Moreover, different questions, conclusions and future suggestions are raised regarding the optimization of the program 

and the attainment of pedagogical and learning purposes of the traffic education at school. 

Keywords: road safety, traffic education, highway code 

Πεξέιεςε: 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θπθινθνξηαθήο θαη νδηθήο αγσγήο, «Κπθινθνξψ κε αζθάιεηα», ην νπνίν εθπνλήζεθε απφ ηηο Γ‘ θαη Γ‘ 

ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Βξνληακά, ηα παηδηά κέζα απφ ηε βησκαηηθή ηνπο επαθή κε ην ππφβαζξν ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

κπνχληαη ζηνλ θφζκν ησλ ζεκάησλ νδηθήο θπθινθνξίαο θαη παξάιιεια ζηελ νξζή ζπκπεξηθνξά ησλ πεδψλ θαη ησλ νδεγψλ ζε αζηηθή ή κε 

πεξηνρή. ηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά δίλνληαη θάπνηεο πηπρέο ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο κέζα απφ ηε ζχλδεζή ηεο κε ην ζρνιείν. 

Αθνινπζεί καθξνζθειήο πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο γηα ηε δηάξζξσζε θαη ηε ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ 

παξνπζηάδνληαη νη ζθνπνί θαη δξάζεηο πνπ έιαβαλ ρψξν ζην ζρνιείν ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ζεσξίεο κάζεζεο. Παξάιιεια, 

πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα αλάδεημεο πνηθίισλ αμηψλ αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Έπεηηα, ηίζεληαη αλάινγνη 

πξνβιεκαηηζκνί, ζπκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

παηδαγσγηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζθνπψλ ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζην ζρνιείν.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:αζθαιήο θπθινθνξία, θπθινθνξηαθή αγσγή, θψδηθαο νδηθήο θπθινθνξίαο 

Α. Δηζαγσγά  

Μνινλφηη ηα πνζνζηά ησλ ηξνραίσλ αηπρήκαηα ζην άζξνηζκά ηνπο έρνπλ ππφινγν ηνλ αλζξψπηλν ζπληειεζηή, ειάρηζηα 
έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί γη‘ απηφ ε εθπαίδεπζε σο πξνο ηελ επέθηαζε ηεο θπθινθνξηαθήο παηδείαο. Ζ ζχλδεζε ηεο 
θπθινθνξηαθήο αγσγήο κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα πξνάγεη ηελ ειάηησζε ησλ αηπρεκάησλ 
δπζηπρψο, έσο ηψξα, κεηαιακπάδεπε θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη δίρσο ζχλδεζε γλψζεηο ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
ηνπ ζρνιείνπ.  

Χζηφζν, ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα καο, θσηεηλή εμαίξεζε απνηειεί ε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 
φπνπ ε δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζα επηηπγράλεηαη κε έληαμή ηεο ζην Χξνιφγην 
Πξφγξακκα ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο κε παξάιιειε δηάρπζή ηεο ζε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα ζην πξφγξακκα 

ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο ρψξαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 (ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2017). 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεχξεζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζαξκνζκέλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο κεηέπεηηα 
δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηηθνχ δπλακηθνχ, θαηά ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017, νη δχν εθπαηδεπηηθνί ζε 
ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ησλ καζεηψλ ηεο Γ‘ (3 άηνκα) θαη ηεο Γ‘ ηάμεο (7 άηνκα) ηνπ 3/ζέζηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 
Βξνληακά (Ν. Λαθσλίαο) ιακβάλνπλ κέξνο ζε αληίζηνηρν πξφγξακκα θπθινθνξηαθήο αγσγήο κε ηίηιν «Κπθινθνξψ κε 
αζθάιεηα» κε απψηεξν ζθνπφ ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη λα έξζεη ζε επαθή κε κηα ζεηξά ζεκάησλ ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κε 
ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή θαη ηελ νδηθή πξνζηαζία. 

Τπφ απηή ηελ πξνυπφζεζε, δεκηνπξγείηαη ην κέιεκα σο πξνο ην εάλ ε δηδαζθαιία ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο κπνξεί λα 

απνβεί αξσγφο σο πξνο ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ δειαδή ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ 
καζεηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Παξάιιεια, ε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο δηάζηαζεο πνπ έρεη 
ιάβεη ην απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζηνλ ειιαδηθφ θαη δηεζλέο ρψξν κέζα απφ ηελ παξάιιειε 

mailto:elenitheodosiou@windowslive.com
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αλάπηπμε δεμηνηήησλ βηψζηκεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ σο πεδνί, πνδειάηεο θαη κεηέπεηηα νδεγνί απνηεινχλ ην έλαπζκα 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.   

A1. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ πιαίζην 

Χο θαίξηνη ζπληειεζηέο επίηεπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο απνηέιεζε ε πξνζπάζεηα 
γηα ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ κάζεζε φπσο θαη ηα πηζαλά νθέιε ηεο πξαθηηθήο άζθεζή ηνπο απνθηψληαο νη 
ίδηνη νπζηψδεηο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή ηνπο κεηαθίλεζε σο πεδνί, επηβάηεο θαη κεηέπεηηα 
νδεγνί. Σαπηφρξνλα, ε Διιάδα απνηειεί ρψξα ε νπνία ηαιαλίδεηαη κε κεγάια πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο απφ ηξνραία 
αηπρήκαηα κε θχξην ππαίηην πξφθιεζήο ηνπο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (Σζηκπηδάθε, Ενπκπνχιε, Θενδσξάθνο, 
Κνπθνπκηδήο, Νηθνιαΐδνπ, Πξσηνγήξνπ θαη Σζίηζε, 2008) γη‘ απηφ ηα παηδηά ζην πιαίζην ελφο θαζνξηζκέλνπ θαη ζαθνχο 
πιαηζίνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε κηα λέα νδηθή λννηξνπία κε θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο 
απνθσδηθνπνηψληαο έλλνηεο πνπ ζα είραλ δπζρέξεηα λα ηηο αληηιεθζνχλ πξφηεξα.  

ζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπθινθνξία ηνπο κε αζθάιεηα, αλαδχνληαη πνηθίια είδε 
ζηφρσλ. Χο πξνο ηνπο γλσζηηθνχο, είλαη απαξαίηεην ηα παηδηά λα αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία πνπ θαηέρεη ε δηαζθάιηζε 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπο φπσο θαη ε ιήςε επζπλψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ην ξφιν ηεο 
νδνζήκαλζεο φπσο θαη ηηο δπζρέξεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη είηε κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (π.ρ. δηάζπαζε πξνζνρήο, 
θαηάρξεζε νπζηψλ, ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε) είηε κε ηα δπζκελή θαηξηθά θαηλφκελα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 
βαξπζήκαληεο ζεκαζίαο απνθηά ε γλψζε γηα ηνλ ηξφπν θαη ηελ δηάζηαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα έλα αηχρεκα κε απψηεξν 
ζθνπφ ηελ άκεζε παξέκβαζή ηνπο.  

Χο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ θαινχληαη νη καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαηνπίδνληαη ζην πεξηβάιινλ, λα 
δηαηζζάλνληαη ηελ χπαξμε θπθινθνξίαο, λα αληηιακβάλνληαη κε πνηθίια θξηηήξηα ηα θξίζηκα ζπκβάληα θαη λα θξίλνπλ ηε 

δηάζηαζε θαη ηελ θπθινθνξία ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζπγρξνλίδνληαο ηελ θηλαηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε. Σα θπξηφηεξα ζεκεία 
αλάδεημεο απηψλ ησλ ζηφρσλ έγθεηληαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο φζνλ αθνξά ηελ ζπλέπεηα ηελ 
εξκελεία ραξηψλ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα κηα ηνπνζεζία. Παξάιιεια, ζα πξέπεη εληζρπζεί ε ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ κε 
απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ δξάζεψλ ηνπο εκπηζηεπφκελνη ην έλζηηθηφ ηνπο θαη ηα πηζηεχσ ηνπο 
ρσξίο λα παξαζχξνληαη ζε αλεξκάηηζηεο πξάμεηο ιφγσ επηξξνήο απφ ηνπο νηθείνπο ηνπο (Φξαληδεζθάθεο θαη Γθφιηαο 1994; 
θνξδνχιεο θαη σηεξάθνπ, 2005).  

Δθηηκψληαη ηδηαίηεξα νη πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο πνηθίισλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζην πξφγξακκα νη νπνίεο ζα ζπληειέζνπλ ζηελ 
θαίξηα εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζθνπψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη καζεηέο/-ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  

αθνινπζψληαο ην αξρέηππν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο λα «θαηαζθεπάδνπλ» ζηαδηαθά ηελ πξνζσπηθή 
ηνπο αιήζεηα κέζα απφ ηα ήδε ππάξρνληα αμηαθά ζπζηήκαηα ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ηα εκπεηξηθά ηνπο -έσο 
ηψξα- δεδνκέλα. Κπξίσο, κέζα απφ ηελ πξνηξνπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
πξναζπίδνπλ ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ απφθηεζε κηαο πνιχπιεπξεο θηινζνθίαο ζθέςεο (Burbules, 
2000). Παξάιιεια, ε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky θξίλεηαη σο ην ζεκηηφ πιαίζην ψζηε λα εδξαησζεί ε 
ζπλεξγαζία ζηελ ζρνιηθή ηάμε (Webb, 1989). Μέζα απφ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη νη καζεηέο/-ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηεο παξαθίλεζεο, ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο επηξξνήο ηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο/-ηξηεο ή απφ 
ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πξνάγνληαο ηελ επίηεπμε ησλ πνηθίισλ πξαθηηθψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ  (Bonk&Cunningham, 

1998).  

Β. Πεξηγξαθά ηεο πνξεέαο ησλ δξΪζεσλ  

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξθεί απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017. Χο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαξπψλνληαη ψξεο ησλ καζεκάησλ ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, ηεο Μνπζηθήο θαη ηεο 

Γιψζζαο.  

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη αξρηθά ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. 
Παξάιιεια, ην γεγνλφο φηη ε ηάμε απνηειείηαη απφ έλα ηκήκα κε αλνκνηνγελέο γλσζηηθφ θαη ειηθηαθφ επίπεδν κε καζεηέο 
ηεο γ‘ (έλα θνξίηζη, δχν αγφξηα) θαη δ‘ δεκνηηθνχ (έλα θνξίηζη, έμη αγφξηα), απηφ ζπληειεί ζηελ άκεζε ιεηηνπξγία θαη 
εγθαζίδξπζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ε νπνία θπξηαξρεί ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Με ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε επηζθαιψλ ζπκπεξηθνξψλ 
θαηά ηελ κεηαθίλεζε ζηνλ δξφκν σο απφξξνηα ησλ εθάζηνηε ζθέςεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θάζε 
πεδνχ, νδεγνχ ή πνδειάηνπ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ 

άλζξσπν θαη καζαίλνπλ ηξφπνπο δηαρείξηζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηνπο.  

πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο πξνβάιεη ζην πιήζνο ηεο ηάμεο κειέηεο πεξίπησζεο απφ ηξνραία πξφζθαηα αηπρήκαηα θαη 
δπζηπρήκαηα θαηαγεγξακκέλα ζε εθεκεξίδεο. Σα παηδηά θαινχληαη λα ζθεθηνχλ εάλ επεξεάδεηαη ε ζηάζε ηνπ ππαίηηνπ ηνπ 
αηπρήκαηνο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε εθείλε ηελ πεξίνδν. Αξρηθά, ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο 
ζχκθσλα κε ηελ νκαδηθή δηάηαμε ζξαλίσλ έρνληαο νη καζεηέο ην πιενλέθηεκα φηη ε γλψζε πνπ παξάγεηαη κέζα ζηελ 
νκαδηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ είλαη ζχλζεηε θαη νιφπιεπξε (Καλάθεο, 1987; Μαηζαγγνχξαο, 1987). Μέζα απφ θπιιάδην φπνπ 
θαηαγξάθνληαη δηάθνξα θαη πνηθίια ζπλαηζζήκαηα, ηα παηδηά απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα νηηδήπνηε δελ 
γλσξίδνπλ σο έλλνηεο θαη έπεηηα δηαρσξίδνπλ αλά νκάδεο εθείλα ηα ζπλαηζζήκαηα ή ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ απνηξνπή ελφο δπζηπρήκαηνο ή αληίζεηα εθείλα πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπ. Έπεηηα, ε θάζε νκάδα 
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αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηά ηεο θσλαρηά ζηηο ππφινηπεο νκάδεο φπνπ ηίζεληαη πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκνί κε αληίζηνηρα 
παξαδείγκαηα φπσο κε πνην ηξφπν έλαο «επηδεημηνκαλήο» νδεγφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ζηνλ δξφκν; θ.ά.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ησλ ξφισλ επηδηψθεηαη λα αλαπαξαζηήζνπλ θαηαζηάζεηο κέζα απφ κηα 
αιεζνθαλή θαηάζηαζε εκβαζχλνληαο ζε φιεο ηηο πηπρέο ησλ ξφισλ ηνπο. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη 
αλαιακβάλνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ή δπζηπρεκάησλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο πεξίπησζεο 
πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη έπεηηα ηηο δξακαηνπνηνχλ μαλά ζηελ ηάμε έηζη ψζηε λα παξαθακθζεί ην αηχρεκα. Μέζσ ηεο κίκεζεο 
ξφισλ ινηπφλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε κηα νιηθή θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαζψο εκβαζχλνπλ ζε έλα παηρλίδη 
πξνζνκνίσζεο απνηειψληαο έλα θαηάιιειν κέζν ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
(Adams, 1973; Courau, 2000). 

Καηά ην δεχηεξν κήλα, πξαγκαηνπνηείηαη πξνβνιή ζηνλ πξνηδέθηνξα πνηθίισλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη παξάιιεια κέζσ 

ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε πξαγκαηνπνηείηαη φιε ε δηαδξνκή θαη ε εμέιημε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζην ρξφλν. Με κηα δηαζεκαηηθή 
πξνζέγγηζε έπεηαη ε εκπέδσζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γ‘ δεκνηηθνχ ηεο 
Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηεο «Δλφηεηαο 3. Μέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο». Αθνινπζεί ε ζχλζεζε θνιιάδ, φπνπ νη 
καζεηέο δηακνηξαζκέλνη ζε ηξεηο νκάδεο, ηαμηλνκνχλ ηα κέζα κεηαθνξάο ζε ρεξζαία, ζαιάζζεο θαη αέξα κε νπηηθφ πιηθφ 
απφ πεγέο πξνζβάζηκεο ζηα παηδηά (δηαδίθηπν, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο). Απηή ε ελφηεηα ζπκβάιιεη ζηνλ παξαιιειηζκφ ησλ 
κέζσλ κεηαθνξάο ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα, ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο φπσο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο γηα ηελ ζχλδεζε 
ζπγθνηλσληαθψλ θαη κεηαθνξηθψλ θφκβσλ εμππεξεηψληαο πνηθίιεο αλάγθεο (Κφθθνηαο, Αιεμφπνπινο, Μαιακίηζα, 
Μαληάο, Παιακαξά θαη Παλαγησηάθε, 2006). Αθνινπζνχλ επηζθέςεηο ζην Γεκνηηθφ Πάξθν ησλ ηδεξνδξφκσλ ζηε 

γεηηνληθή Καιακάηα, φπνπ απνηειεί έλα ππαίζξην κνπζείν θαζψο ζπζηεγάδνληαη ν ζηαζκφο θαη ε πεξηνρή ηνπ. ε 
ζπλδπαζκφ κε ην κάζεκα ηεο γ‘ δεκνηηθνχ ηεο Γιψζζαο ηεο «Δλφηεηαο 10. Άλζξσπνη θαη κεραλέο-ην Αηηηθφ Μεηξφ», νη 
καζεηέο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα γηα έλα άγλσζην ζε απηνχο κέζν κεηαθνξάο θαη έπεηηα πξαγκαηνπνηνχλ δηαδξνκέο κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ζην αηηηθφ κεηξφ φπνπ καζαίλνπλ σο ππεχζπλνη επηβάηεο λα θαιιηεξγνχλ ην αίζζεκα ηεο απηνπξνζηαζίαο 
ππφ ηελ βνήζεηα ραξηψλ ηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ.  

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθκάζεζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη κε αθφξκηζε ην κάζεκα γ‘ δεκνηηθνχ ηεο Γιψζζαο ηεο 
«Δλφηεηαο 10. Άλζξσπνη θαη κεραλέο-Σν ειηαθφ ιεσθνξείν», νη καζεηέο/-ηξηεο εληξπθνχλ ζηελ αλά νκάδεο θαηαζθεπή ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπο ειηαθνχ ιεσθνξείνπ αθνχγνληαο ην νκψλπκν κεινπνηεκέλν πνίεκα ηεο Μαξηαλίλαο Κξηεδή. Μαζαίλνπλ 

γηα ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή) θαη αληηιακβάλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο απηψλ ζηελ 
ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, επηρεηξείηαη κε αλαθπθιψζηκα θαη κε θαηαζθεπαζηηθά πιηθά ηεο ηάμεο ε 
θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο ειηαθψλ ιεσθνξείσλ (Ηληδίδεο, Παπαδφπνπινο, ηνχηεο θαη Σηθηνπνχινπ, 2006). 
Καηφπηλ, ε επίζθεςε ηεο ηάμεο ζην ζχγρξνλν κνπζείν ηερλνινγίαο, επηζηήκεο θαη θαηλνηνκίαο «Καλειινπνχινπ Υξ. 
Δπγελία» πνπ αθνινπζεί ζηελ Καιακάηα δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ ην νκαδηθφ ηνπο ειηαθφ 
απηνθίλεην κε ηελ θαηάιιειε ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ φπνπ πξνζηίζεηαη έπεηηα 
ην έξγν ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ.  

Καηά ηνλ Μάξηε, δηακνηξάδνληαη νη καζεηέο/-ηξηεο ζε ηξηεο νκάδαο θαη αλαιακβάλνπλ λα αλαδείμνπλ ηα επαγγέικαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα κέζα κεηαθνξάο (ρεξζαία, αέξα, ζαιάζζεο). Δληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο ζην ίληεξλεη γηα ηα 
επαγγέικαηα ηεο νκάδαο ηνπο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο project, νξίδνπλ ηνλ ζπληνληζηή ηεο θάζε νκάδαο, επηιέγνπλ ηνλ 
ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο θάζε εξγαζίαο κέζα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ζεκεία πνπ εληνπίδνπλ γηα ηελ νκάδα επαγγεικάησλ θαη 
ηέινο αμηνινγνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε ηνκέα επαγγεικάησλ (Fried-Booth, 1996; Stoller, 2002). 

ηελ επφκελε θάζε, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηα παηδηά ηα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο, νη καζεηέο/-ηξηεο δσγξαθίδνπλ κε 
ηέκπεξεο θαη ηα αλαγλσξίδνπλ κέζσ παληνκίκαο φπνπ ν θαζέλαο αηνκηθά εληνπίδεη ηα ζήκαηα θπθινθνξίαο ησλ 
ζπκκαζεηψλ ηνπ, θπξίσο φκσο εθείλα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θπθινθνξία ηνπο έμσ. Δπηπξφζζεηα, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ 
πξνβιεκαηηζκφ ησλ παηδηψλ γηα αλαγθαηφηεηα ησλ ζεκάησλ ηεο ηξνραίαο ζην δξφκν θαη ηελ αζθαιή ηνπο δηαθίλεζε, ηα 
ίδηα ιακβάλνπλ δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζηα δηαιείκκαηα αλά νκάδεο γηα άζθεζε ζε μχιηλα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ηεο ηάμεο 

(φπσο jenga θαη ληφκηλν) κε ζεκαηνινγία αληίζηνηρε ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαιιηεξγνχληαη νη 
δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ε ηθαλφηεηα πξνζνρήο θαη ν ζεβαζκφο ζηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ (Κνληνδήκαο, 1986).  

Χζηφζν, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο ε αλάδπζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ σο πξνο ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ πεδνί θαη νδεγνί απφ ηελ ιαλζαζκέλε νδηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ δηαθχιαμεο 
ηεο ζσκαηηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο. Καηά ηνλ ηέηαξην κήλα θαη πέκπην κήλα ινηπφλ, θάζε καζεηήο/-ηξηα ζπκπιεξψλεη κε 
έλα ηίηιν ηα ηέζζεξα κέξε ηνπ ζρήκαηνο ηεο «αζπίδαο ηεο θπθινθνξίαο» απαηψληαο ζηα αληίζηνηρα ηέζζεξα είδε 
εξσηήζεσλ (Πψο δηαλχσ ηνπο δξφκνπο;, Ση κε αγρψλεη ζην δξφκν;, Πψο νδεγνχλ νη γνλείο κνπ ζην δξφκν;, Τπάξρεη θάπνην 
άηνκν πνπ δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζή κνπ ζην δξφκν;). Σν φλνκα ηνπ θάζε παηδηνχ αλαγξάθεηαη ζην νπηζζφθπιιν. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηα δεκηνπξγήκαηα ησλ παηδηψλ θαη παξνπζηάδεη ηελ θάζε αζπίδα ζηνπο ππφινηπνπο 
πξνζπαζψληαο νη ππφινηπνη λα καληέςνπλ ζσζηά ην κήλπκα ηνπ θάζε παηδηνχ. Έπεηηα, ζε θχθιν ν εθπαηδεπηηθφο πεηά έλα 
κπαιάθη ζε θάζε παηδί γχξσ ηνπ ην νπνίν φηαλ θιεζεί λα πάξεη ην ιφγν ηφηε πξνζπαζεί λα αλαζχξεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 
ζπκκαζεηέο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζην πξνεγνχκελν κέξνο ηνπ παηρληδηνχ (π.ρ. Πνηνο ζπκκαζεηήο 
κίιεζε γηα ηνλ θφβν ηνπ πεξί ζνβαξψλ δπζηπρεκάησλ πξηλ; θ.ι.π.). Μέζα απφ απηή ηελ παηγληψδε κνξθή επηθνηλσλίαο 
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα θηλεηνπνηεζνχλ, λα εκκέλνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ζην πιαίζην ηεο επζπκίαο θαη ηνπ γέιηνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επηηπρή πεξάησζε ηεο δξάζεο 
(Edwards, Gandini&Forman, 1998). 

Με απψηεξν ζηφρν ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ καζεηψλ κε ην πξνζθηιέζηεξν κέζν κεηαθνξάο ηεο ειηθίαο ηνπο, φπσο είλαη 
ην πνδήιαην, πξνβάιιεηαη πνηθίιν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ 
πνδειάηνπ θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία απφ ηνπο νδεγνχο ηνπ. Αθνινπζεί ε αλάγλσζε δηεγεκάησλ φζνλ αθνξά ην πνδήιαην 
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θαη ηα ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ κέζσ ηεο ζπλεηήο νδηθήο ζηάζεο 
(Πηηζηδνπνχινπ, 2006; Βατκάθε, 2013). πλδπαζηηθά, ε πξνζνκνίσζε πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ δηακνξθσκέλν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζεκάησλ (ηα νπνία είραλ ηειεηνπνηεζεί 
πξνεγνπκέλσο απφ ηνπο καζεηέο/-ηξηεο) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα ηεξήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο σο 
πνδειάηεο, πεδνί ή ηξνρνλφκνη. Οη καζεηέο/-ηξηεο πνπ δελ είλαη πνδειάηεο αλαιακβάλνπλ ρξέε ηξνρνλφκνπ, νη νπνίνη σο 
ξπζκηζηέο ηεο θπθινθνξίαο επηβάιινπλ πξφζηηκν ζηνπο αλαβάηεο πνπ παξαβηάδνπλ ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Χο 
πνηλή νξίδεηαη ε απφζπξζε ηνπ πνδειάηνπ θαη ε νδήγεζή ηνπ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κέρξη λα έξζεη κεηέπεηηα ε ζεηξά 
ηνπο. Μέζσ απηήο ηεο πξνζεκείσζεο, νη καζεηέο/-ηξηεο αληηιακβάλνληαη ηελ πνιππινθφηεηα ζπληνληζκνχ θηλήζεσλ ζηε 
δηάζρηζε ησλ δξφκσλ θαη ελαξκνλίδνληαη κε ηηο θπξψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη απφ φια ηα παηδηά.  

Λίγν πξηλ ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξαγκαηνπνηείηαη κηα επίζθεςε ζην Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ηεο πάξηεο. 

Με ηελ άθημε ηεο ηάμεο ν ππεχζπλνο μελάγεζεο ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο ζπδεηάεη κε ηα παηδηά ζηνλ επηζθέςηκν ρψξν 
φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο αχμεζεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα καο αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ 
ζεκαίλνληα ξφιν ηεο δηάπιαζεο αηφκσλ κε ζεβαζκφ πξνο ηελ δσή θαη ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο έρνληαο νη ίδηνη ηνπο πςειφ ην 
αίζζεκα ηεο επζχλεο. Έπεηηα, δίλνληαη ζηα παηδηά ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα κηθξήο θιίκαθαο φπνπ θπθινθνξνχλ ζην 
εηδηθά δηακνξθσκέλν πάξθν κε ζήκαηα θαη θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 
εθηεινχληαη αζθαιείο δηαδξνκέο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα θαηάιιειέο γηα ηνπο καζεηέο ηεξψληαο ηνλ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα 
ησλ πηλαθίδσλ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ δνκεκέλνπ παηρληδηνχ, νη καζεηέο/-ηξηεο αλαπαξηζηνχλ ζπλζήθεο ηεο πξαγκαηηθήο 
δσήο, επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο (Edwardsetal., 1998). 

ην ηέινο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δξάζεσλ, αθνινπζεί αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ησλ 
ήδε απνθηεκέλσλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ 
κειέηε πεξίπησζεο παξαδείγκαηνο θπθινθνξηαθνχ ζπκβάληνο ην νπνίν αλαθηήζεθε απφ έληππν πιηθφ, ηα παηδηά εληνπίδνπλ 
νπηηθά ηνπο ιαζεκέλνπο ρεηξηζκνχο πεδψλ θαη νδεγψλ θαη έπεηηα αηνκηθά θαηαγξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε εξσηήζεηο 
αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εηθφλαο φπσο γηα παξάδεηγκα «Πνηεο παξαβάζεηο γίλνληαη;», «Πνηα πηζαλά αηπρήκαηα κπνξεί 
λα ζπκβνχλ;», «Ση πξέπεη λα γίλεη γηα λα απνθεπρζνχλ ηα αηπρήκαηα;». Αθνινπζεί ζπδήηεζε ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ 
ζηελ ηάμε φπνπ εθηηκνχλ θαη αληηιακβάλνληαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζηε δσή ηνπο. Καηά 
απηφ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο/-ηξηεο επαιεζεχνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο σο πξνο ηηο δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ησλ αηπρεκάησλ ζε -

αηνκηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν– κε ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο λα είλαη κε αλαζηξέςηκεο.  

Γ. πκπεξΪζκαηα – ΠξνηΪζεηο 

ζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο ηεο ηάμεο, νη καζεηέο/-ηξηεο εθηφο απφ ηελ πξναγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πνηθίισλ ζηφρσλ πνπ 
ηέζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαιιηέξγεζαλ ηηο αηνκηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο ηνπο, θαζψο 

σθεινχληαη απφ ηελ νκαδηθφηεηα ησλ δξάζεσλ, απφ ηελ απνθπγή ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ εζεινληηθή 
επηινγή ξφισλ ζηελ αλάιεςε εξγαζηψλ θαη ηελ απνδνρή ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ καζεηψλ. Μεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο, 
ηα επηηξαπέδηα μχιηλα παηρλίδηα, ε αζπίδα ηεο θπθινθνξίαο, ε παληνκίκα, ε δσγξαθηθή ησλ ζεκάησλ, ην πάξθν 
θπθινθνξηαθήο αγσγήο, εμαζθάιηζαλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ ελεξγφηεξε εκπινθή ηνπο ζην 
πξφγξακκα. Ζ αμηνιφγεζε ζην ηέινο πξναλαθεξφκελσλ δξάζεσλ κέζα απφ ην έληππν πιηθφ ίζσο θνχξαζε ηνπο καζεηέο 
θαζψο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη αμηνινγείηαη ν θαζέλαο αηνκηθά ζχκθσλα κε ηα αξρέηππα ηεο παξαδνζηαθήο θαηαλνκήο ρξφλνπ.  

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε ππφ ηε δηεξεχλεζε ησλ παηδαγσγηθψλ 
ζηφρσλ, κειεηήζεθε ην πεξηερφκελν θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ απφ ηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, δφζεθε 

έκθαζε ζηελ παξάιιειε εθαξκνγή πνηθίισλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη ηέζεθε κηα πξνζπάζεηα ελ ηέιεη αμηνιφγεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ ζπλέπεηα ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο φιεο δξάζεο ζε αληηζηνηρία κε ηα 
ηειηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Κνπηξνπκάλνο, 2004; Ράπηεο θαη Ράπηε, 2007). 

Κάλνληαο ινηπφλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη εκείο ηελ απηνθξηηηθή καο, θξίλεηαη φηη ην πξφγξακκα ζπλεηέιεζε ζεηηθά ζηε 
δηαρείξηζε κεζφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελεξγή δξάζε θαη ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ρσξίο πξνζθφιιεζε ζηα παξαδνζηαθά 
ζηεγαλά (Stewart, 1983). Λήθζεθαλ ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο φπνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απνδνρή ηεο θηλεηήξηαο 
δχλακεο ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία πινπνηείηαη κέζα απφ ην δπλακηθφ ζχζηεκα δξάζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κέζα ζην 
πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ ηνπο πεξηβάιινλ (χπαηζξν) θαη επεθηείλεηαη παξάιιεια ζε πνηθίια άιια (αζηηθά θαη εκη-αζηηθά 

πεξηβάιινληα) (Μπαγάθεο, 1999). Χζηφζν, δελ δχλαηαη λα απνθαλζνχκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ 
νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ζέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαζψο ε θαηάθηεζε θπθινθνξηαθήο ζπλείδεζεο δελ πθίζηαηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηελ πινπνίεζε ελφο θαη κφλν αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά πξνυπνζέηεη ζπλερή δηαδηθαζία ηξηβήο θαη 
ελαζρφιεζεο κε αληίζηνηρα ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή δσή ησλ παηδηψλ. Γη‘ απηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ 
επηζεκάλζεθαλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή κηαο κεηέπεηηα έξεπλαο ε νπνία ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαηήξεζε ηεο 
αιιαγήο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θπθινθνξίαο ηνπο αλαπηχζζνληαο παξάιιεια θαη νη 
ίδηνη θπθινθνξηαθή ζπλείδεζε. 
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Abstract: 

Teaching Greek as a second language is a field of educational practice where there is an accumulated experience of didactic strategies and 

well documented theoretical approaches. However, there are many issues that have arisen from the fact that the framework of teaching Greek 

to adults has changed significantly (e.g. the development of adult education as a discrete scientific field, the growth of migrant flows). Some 

of these issues were chosen to be discussed more extensively in this round table discussion. In particular, we will discuss: (a) the issue of the 

development of critical thinking in the context of Greek language teaching to adults, (b) the intercultural dimension and the way that it 

influences the theory and practice of teaching Greek as a second language, (c) practical issues related to the teaching of Greek to adult 

philhellenes - visitors of our country and (d) the pedagogical arguments that support the use of authentic texts in the teaching of the Greek 

language. 
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Πεξέιεςε: 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο είλαη έλα πεδίν εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζην νπνίν ππάξρεη ζπζζσξεπκέλε εκπεηξί α 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αιιά θαη ζεκαληηθέο θαη θαιά ηεθκεξησκέλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιά δεηήκαηα πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη ηφζν απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά νη θπξίαξρνη ιφγνη δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο αιιά θαη απφ ην γεγνλφο 

πσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο ζε αιινδαπνχο. Μεξηθά απφ 

απηά επηιέρζεθαλ λα ζπδεηεζνχλ εθηελέζηεξα ζην πιαίζην απηήο ηεο παξνπζίαζεο. πγθεθξηκέλα ζα ζπδεηεζνχλ: (α) ην δήηεκα ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ζην πιαίζην ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο ζε ελειίθνπο, (β) ε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε θαη 

ν ηξφπνο πνπ επεξεάδεη ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, (γ) δεηήκαηα πξαθηηθήο π νπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε ελειίθνπο θηιέιιελεο – επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο θαη (δ) ηα παηδαγσγηθά επηρεηξήκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:   

Απζεληηθά θείκελα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο, θξηηηθή ζθέςε  

Α. Δηζαγσγά  

Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο είλαη έλα πεδίν εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζην νπνίν ππάξρεη 
ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αιιά θαη ζεκαληηθέο θαη θαιά ηεθκεξησκέλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.  
Αξθεηέο δεθαεηίεο παιαηφηεξα ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο ζε ελειίθνπο γηλφηαλ ζηε ρψξα καο  
θπξίσο ζην πιαίζην επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαοή αθφκε ζην πιαίζην ηεο 
πξνεηνηκαζίαο αιινδαπψλ θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Οη ίδηνη ιφγνη κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 
ηζρχνπλ θαη γηα ηα καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ ζήκεξα φζν θαη γηα φζα γίλνληαλ 

ζην παξειζφλ. ηε ρψξα καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα δηδάζθεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν, θαη 
ίζσο γηα ηδηαίηεξα θξίζηκνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο, ζε ελήιηθεο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ρψξα ζην 
πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο κηαο θαιχηεξεο δσήο αιιά θαη ζε πξφζθπγεο νη νπνίνη εγθαζίζηαληαη ή δηέξρνληαη απφ ηε ρψξα καο 
ζην πιαίζην επξχηεξσλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θξίζεσλ ζηελ πεξηνρή καο. Παξάιιεια ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κεξίδα 
επηζθεπηψλ – ηνπξηζηψλ νη νπνίνη καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γηα δηάθνξνπο άιινπο ιφγνπο.  Μνινλφηη, φπσο 
πξναλαθέξακε, ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο / μέλεο γιψζζαο έρεη κηα ζεκαληηθή ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή 
αλάπηπμε ππάξρνπλ πνιιά δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ηφζν απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά νη θπξίαξρνη 
ιφγνη δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο αιιά θαη απφ ην γεγνλφο πσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ζηε ρψξα 
καο θαη ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ αλαπφθεπθηα εκπεξηέρεη θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο ζε αιινδαπνχο. Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο γελλνχλ κηα ζεηξά απφ θξίζηκα δεηήκαηα πνπ θαίλεηαη φηη απαζρνινχλ 
φινπο εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε ελειίθνπο. Μεξηθά απφ απηά επηιέρζεθαλ λα 
ζπδεηεζνχλ εθηελέζηεξα ζην πιαίζην απηήο ηεο παξνπζίαζεο. πγθεθξηκέλα ζα ζπδεηεζνχλ: (α) ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο 
ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ζην πιαίζην ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο ζε ελειίθνπο, (β) ε δηαπνιηηηζκηθή 
δηάζηαζε θαη ν ηξφπνο πνπ επεξεάδεη ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, (γ) 
δεηήκαηα πξαθηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε ελειίθνπο θηιέιιελεο – επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο 
θαη (δ) ηα παηδαγσγηθά επηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 
γιψζζαο. 

Β. Δηζεγάζεηο- Σνπνζεηάζεηο ζην πιαέζην ηεο ζπδάηεζεο ζηξνγγπιάο ηξΪπεδαο 

Β1.  

Κξηηηθφο ζηνραζκφο θαη γισζζηθά δηδαζθαιέα ζε ελειέθνπο – Critical reflection and language 

teaching in adults  

Δηζεγεηάο: Γηψξγνο Κνπιανπδέδεο 

Ζ γισζζηθή δηδαζθαιία δελ είλαη θνηλσληθά νπδέηεξε (Freire & Shor, 2011). Ζ γιψζζα κηαο θνηλσλίαο απνηειεί έλαλ 
ηζρπξφ ζπκβνιηθφ θψδηθα κέζα απφ ηνλ νπνίν δελ επηηπγράλεηαη κφλν ε απιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο (φηη θαη αλ 

ζεκαίλεη απηφ). Πνιχ πεξηζζφηεξν, κέζσ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο αλαπαξάγεηαη θαη παξαδίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ 
εγθαζηδξπκέλνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ κηα θνηλσλία ρξεζηκνπνηεί σο εζηθφ πιαίζην αλαθνξάο. Ζ δηδαζθαιία ηεο 
γιψζζαο αθφκε θαη ζε έλα ζεζκηθά θνηλφ δηδαθηηθφ πιαίζην ζπληεξεί ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε 
ην κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο (Bourdieu, 1991).  Δίλαη γλσζηφ άιισζηε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θπξίαξρε θνηλσληθή ηάμε θαη ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 
ππφινηπα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ο Freire αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα, Ira, λα δψζνπκε κεγαιχηεξε έκθαζε ζην φηη απηέο νη δηαθνξέο ηεο 
γιψζζαο ή ηνπ ηδηψκαηνο γηα ηηο νπνίεο κηιάκε έρνπλ κηα πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή ζεκειίσζε. Τπάξρεη εθεί 

ην δήηεκα ηεο ηζρχνο, πνπ πεξηβάιιεη ηα ηδηψκαηά καο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο γιψζζαο, παξφιν πνπ δελ 
αληηιακβαλφκαζηε πάληα απηή ηελ ηζρχ. Οη δηαθνξέο ηεο γιψζζαο δελ απνηεινχλ απζηεξά γισζζνινγηθά 
ή παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα. Ζ θπξίαξρε θνηλσληθή ηάμε έρεη ηελ ηζρχ λα εγθαζηδξχζεη ηε γιψζζα ηεο σο 
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πξνδηαγξαθή. Απηά πνπ θάλνπκε κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηελ ηζρχ ησλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ θαζνξίδεη ε θνηλσληθή ειίη» (Freire, 2011, ζει. 216)   

Ζ γισζζηθή δηδαζθαιία ζπλεπψο εκπεξηέρεη κηα δηεξγαζία αλαπαξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ αλαθνξάο πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θνηλσλία πνπ έρεη ηε γιψζζα σο κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο ηεο θιεξνλνκηάο. Ο Mezirow (1991) 
πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε θνηλσληθή λνεκαηνδφηεζε είλαη θπξίσο κηα γισζζηθή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα δηακνξθψζεη, λα πεξηνξίζεη, λα δηεπξχλεη ή θαη λα δηαζηξεβιψζεη ηηο απφςεηο καο.  Καη είλαη 
θαλεξφ φηη ν Mezirow έρεη δίθην. Οη θαζεκεξηλέο καο εκπεηξίεο ηαμηλνκνχληαη λνεκαηηθά, κε έλαλ ζρεδφλ απζαίξεην ηξφπν 
ν νπνίνο έρεη ηε βάζε ηνπ ζηηο ιέμεηο πνπ έρνπκε κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ηηο πεξηγξάςνπκε.  

Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ φηη ε δηδαζθαιία κηαο δεχηεξεο γιψζζαο ζε ελειίθνπο εθπαηδεπφκελνπο δελ είλαη κηα 
απιή δηεξγαζία εξγαιεηαθήο ή αθφκε θαη επηθνηλσληαθήο κάζεζεο.  Απηφ πνπ επηθαλεηαθά κνηάδεη λα είλαη ε απφθηεζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο επηθνηλσλίαο ή αθφκε ε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερφκελνπ θαη ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ κηαο 
δεχηεξεο γιψζζαο απαηηεί απφ ηoλ εθπαηδεπφκελν θάηη πην βαζχ. Σελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ θνηλσληθνχ 
πιαηζίνπ αλαθνξάο κέζα ζην νπνίν δνκήζεθε ε γιψζζα θαη λνεκαηνδνηήζεθαλ ηα ζπκβνιηθά ηεο ζηνηρεία.  Έηζη κνηάδεη 
αξθεηά ινγηθφ θαηά ηε δηδαζθαιία κηαο γιψζζαο λα ιακβάλεη ρψξα κηα εηθνληθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ 
αλαθνξάο ελφο ελήιηθνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ην ζπκβνιηθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ εκπεξηέρεη ε  γιψζζα ηελ νπνία 
πξνζπαζεί λα κάζεη. Απηή ε ζχγθξνπζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα απνηειεί θαη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε καζεζηαθή 
δηεξγαζία πνπ ζπληειείηαη θαηά ηε κάζεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο (θηαδά & Κνπιανπδίδεο, 2017).  Απφ ηελ άιιε πιεπξά 
ε ζεψξεζε ηεο θξηηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Brookfield, 2012 ∙ Freire, 2005 ∙ Shor, 1987) αλαγλσξίδνληαο ηελ ηζρπξή 

ζπκβνιηθή ηζρχ πνπ εκπεξηέρεηαη ζε κηα γιψζζα, ππνζηεξίδεη φηη ε γισζζηθή δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη άξξεθηα 
κε δεηήκαηα, ζέκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ, έηζη ψζηε κέζα απφ ηελ 
θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ ζε πξαθηηθφ αιιά θαη λνεκαηηθφ επίπεδν λα κπνξέζνπλ νη ίδηνη σο 
ρεηξαθεηεκέλα άηνκα λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα αιιάμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο.  Ζ θξηηηθή 
ζεψξεζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζεσξεί φηη θαη ε γισζζηθή δηδαζθαιία πξέπεη λα έρεη σο απψηεξν ζηφρν εθηφο απφ ην 
ιεμηιφγην, ηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ, ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηζνηηκίαο θαη δηθαηνζχλεο (Brookfield & Holst, 
2011). ια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε έλα ζπκπέξαζκα. Ζ γισζζηθή δηδαζθαιία ζηνπο ελειίθνπο γηα λα έρεη ραξαθηήξα 
πξνζσπηθήο ελδπλάκσζεο ζα πξέπεη λα εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε δηεξγαζίεο θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Χζηφζν, ηψξα 

πξνθχπηεη έλα λέν εξψηεκα. Ση είλαη αθξηβψο ν θξηηηθφο ζηνραζκφο θαη πψο ζα κπνξνχζακε λα ηνλ ζπκπεξηιάβνπκε ζηε 
δηδαζθαιία κηαο δεχηεξεο γιψζζαο ζε ελειίθνπο; Σν πξψην ζθέινο ηεο εξψηεζεο είλαη πιένλ εχθνιν λα απαληεζεί. 
Κξηηηθή ζθέςε είλαη κηα λνεηηθή δηεξγαζία πνπ νδεγεί ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο ελφο αηφκνπ (πεπνηζήζεηο, ζηεξεφηππα, αηζζεηηθή αληίιεςε, θ.ιπ.) κε ζηφρν ηελ 
αλαζεψξεζε ησλ εξγαιείσλ εξκελείαο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ 
αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ηειηθφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα ηε ζπγθξφηεζε κίαο ηθαλνπνηεηηθφηεξεο, θαιχηεξα νξγαλσκέλεο 
θαη ηαμηλνκεκέλεο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο 
(Koulaouzides, 2017). Σν δεχηεξν ζθέινο ζα απαηηνχζε κηα πνιχ επξχηεξε αλάιπζε απφ ηα πεξηζψξηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Αιιά ζίγνπξα απηφ πνπ κπνξνχκε λα πνχκε είλαη φηη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία αλαπηχζζεηαη κέζα 
απφ δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πέξα απφ ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο γιψζζαο, ην ιεμηιφγην θαη ηελ 
πξνθνξά ησλ ιέμεσλ, έρνπλ σο ζθνπφ λα αλαδείμνπλ θαη ην πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλν θνηλσληθφ θνξηίν πνπ 
εκπεξηέρεηαη ζηηο ιέμεηο θαη ηηο εθθξάζεηο κηαο γιψζζαο. Ζ ρξήζε γηα παξάδεηγκα απζεληηθψλ θεηκέλσλ ζηε γισζζηθή 
δηδαζθαιία (βι. παξαθάησ) ή αθφκε θαη ε έληαμε θαη αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο (π.ρ. 
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εηθαζηηθά έξγα) ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο 
ηεο νπνίαο ε γιψζζα δηδάζθεηαη, κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ην 
γεληθφηεξν θνηλσληθφ πιαίζην αλαθνξάο ηεο γιψζζαο πνπ καζαίλνπλ. Καη ε θαηαλφεζε απηή δελ ζα πξέπεη λα είλαη κφλν 
επηθνηλσληαθή αιιά λα πξνρσξά θαη ζηελ αλάδεημε ησλ γελεζηνπξγψλ παξαγφλησλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ. ε 

απηή κάιηζηα ηελ πεξίπησζε ε κάζεζε κηαο γιψζζαο κπνξεί λα απνθηήζεη κεηαζρεκαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν αλ ηα 
κεηαζρεκαηηζηηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε κηα πνξεία πξνζσπηθήο αιιαγήο 
είλαη ζέκα πνπ αθνξά κφλν ηνπο ίδηνπο. 
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Β2.  

Ζ αμηνπνέεζε απζεληηθνχ γισζζηθνχ εηζαγνκΫλνπ ζηε δηδαζθαιέα ηεο δεχηεξεο γιψζζαο: ηα 

παηδαγσγηθΪ επηρεηξάκαηα- The use of authentic linguistic input in L2 teaching: pedagogical 

arguments 

Δηζεγάηξηα: Μαξέα θηαδΪ 

Δηζαγσγά 

Απφ ην 1899 πνπ ν Sweet αλαγλψξηζε ηε δηδαθηηθή αμία ησλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ ζηε βάζε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 
«δηθαηψλνπλ θάζε γισζζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ» (Sweet, 1899, ζει. 177), κέρξη θαη ηελ πνιχ κεηαγελέζηεξε δηαπίζησζε ηεο 
Mishan φηη «ε επίθιεζε ηεο απζεληηθφηεηαο έρεη ηζρπξνπνηεζεί ηφζν, ψζηε λα απνηειεί θπξίαξρν πξφηππν ζηε γισζζηθή 
ηάμε» (Mishan, 2005, ζει. 10), ην ζέκα ηεο παηδαγσγηθήο ελζσκάησζεο απζεληηθψλ θεηκέλσλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, 

έρεη απαζρνιήζεη ζεσξεηηθνχο ηεο γισζζνινγίαο θαη γισζζνδηδαζθάινπο θη έρεη ζπλζέζεη έλα πεδίν έθθξαζεο 
δηαθνξεηηθψλ –αληηθξνπφκελσλ ζπρλά- απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη εγθπξφηεηα ηεο πξαθηηθήο απηήο, 
ηφζν απφ ζεσξεηηθή, φζν θαη απφ παηδαγσγηθή ζθνπηά. ηφρνο ηεο παξέκβαζεο απηήο είλαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ επξχηεξε 
απηή επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πεξί απζεληηθφηεηαο, εθζέηνληαο θαη αλαιχνληαο ηνπο παηδαγσγηθνχο ιφγνπο (επηρεηξήκαηα) 
πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο απζεληηθνχ γισζζηθνχ εηζαγνκέλνπ ζην γισζζηθφ κάζεκα, νη πεξηζζφηεξνη απφ 
ηνπο νπνίνπο ζεκειηψλνληαη επηζηεκνληθά απφ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. 

Πνιηηηζκφο 

Ζ πξψηε θαηεγνξία ιφγσλ αθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ, δειαδή ζηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ θαη ηελ 
επεξγεηηθή ηεο επίδξαζε ζηελ δηαδηθαζία γισζζηθήο εθκάζεζεο. Ο Βξεηαλφο πνηεηήο, T.S. Eliot έγξαθε φηη «αθφκα θαη ην 
ηαπεηλφηεξν πιηθφ ηέρλεο πνπ απνηειεί πξντφλ θαη ζχκβνιν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκνχ, είλαη έλαο απεζηαικέλνο ηεο 
θνπιηνχξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη» (T.S. Eliot, 1948, ζει. 92). Απφ ηε ζηηγκή πνπ γιψζζα θαη πνιηηηζκφο είλαη κηα 
αδηαίξεηε ελφηεηα, έλα «ζπκβησηηθφ φιν» (Mishan, 2005, ζει. 45), θάζε γισζζηθή παξαγσγή – απφ έλα δηαθεκηζηηθφ 

ζιφγθαλ κέρξη ηνλ ζηίρν ελφο πνηήκαηνο - είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα ζηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε. O Sapir 
(1929) ππεξζεκαηίδεη, ηνλίδνληαο πσο «είλαη ςεπδαίζζεζε λα λνκίδνπκε φηη κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο θχξηεο 
εθθάλζεηο ελφο πνιηηηζκνχ κέζσ απιήο παξαηήξεζεο, ρσξίο ηελ ζχκπξαμε ησλ γισζζηθψλ ζπκβνιηζκψλ, νη νπνίνη 
θαζηζηνχλ ηηο εθθάλζεηο απηέο ζεκαληηθέο θαη αληηιεπηέο γηα ηελ θνηλσλία» (ζην Mandelbaum, 1958, ζει. 68). Απφ ηε 
ζηηγκή πνπ ην πνιηηηζκηθφ φινλ είλαη ζπλπθαζκέλν ζε ηέηνην βαζκφ κε ηε γιψζζα πνπ πξννξίδεηαη λα δηδαρζεί, είλαη 
αδηάιιαθηε πξνηεξαηφηεηα, θαηά ηε γισζζηθή δηδαζθαιία, ε αλάδεημε ησλ πνιηηηζκηθψλ απηψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ε 
ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Καηάιιεια γισζζηθά πξντφληα πνπ ελδείθλπληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηά 
απνηεινχλ ηα απζεληηθά θείκελα, εθφζνλ είλαη παξάγσγα θαη, ηαπηφρξνλα, ζπληειεζηέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο γιψζζαο – 

ζηφρνπ θαη, σο ηέηνηα, γίλνληαη αμηφπηζηνη εθπξφζσπνί ηνπ κέζα ζηελ ηάμε.  

ε δηδαθηηθφ επίπεδν, ε δηαδηθαζία αθνκνίσζεο λέσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, εμνκαιχλεηαη θαη 
δηελεξγείηαη απξφζθνπηα φηαλ ζπληζηά νξγαληθφ θνκκάηη ηνπ καζήκαηνο, αξκνληθά ζπλπθαζκέλν κε ηε γισζζηθή 
δηδαζθαιία θαη δελ έρεη ηε κνξθή ηεο απιήο «επηθφιιεζεο» κεκνλσκέλσλ πνιηηηζκηθψλ πιεξνθνξηψλ σο κίαο 
«αλαιψζηκεο πέκπηεο δεμηφηεηαο» (Kramsch,  1993, ζει. 1). Έηζη, μεθηλά κηα δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ 
θαιιηέξγεηα κηαο δεμηφηεηαο, επνλνκαδφκελεο σο πνιηηηζκηθή επίγλσζε, ε νπνία εκπεξηέρεη επίζεο ηελ επαηζζεζία απέλαληη 
ζηνλ αληίθηππν πνπ έρεη κηα πνιηηηζκηθά – θαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά πάλσ ζηε γισζζηθή ρξήζε θαη ηελ επηθνηλσλία 
(ν.π., ζει. 5).  Ζ επίγλσζε απηή ζα δεκηνπξγήζεη δηαδνρηθά ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εκπάζεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο, 

δειαδή, γηα ηαχηηζε κε ηνλ κε νηθείν πνιηηηζκφ, ε νπνία ζπληζηά ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα, θαζνξηζηηθφ γηα κηα 
επηηπρεκέλε πνξεία γισζζηθήο θαηάθηεζεο. Ηδηαίηεξα ζε ηάμεηο πνπ απαξηίδνληαη απφ πξφζθπγεο ή (νηθνλνκηθνχο) 
κεηαλάζηεο πνπ θαινχληαη, αλαγθαζηηθά, λα κεηέρνπλ θαη λα ζπλδηαιιαρζνχλ κέζα ζε έλα μέλν θαη, ελίνηε, αληίζεην πξνο 
ην νηθείν ηνπο πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ε αλάγθε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο εκπάζεηαο , σο πξνυπφζεζε γηα ηε γισζζηθή 
εθκάζεζε, γίλεηαη αδήξηηε . Ζ δηάδξαζε κε πνηθίια απζεληηθά θείκελα , φπνπ εγθηβσηίδνληαη νηθείεο θαη κε πηπρέο ηνπ 
πνιηηηζκνχ – ζηφρνπ, κπνξεί λα απνδνκέζεη ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο θαη λα αιιάμεη κηα νπδέηεξε ή θαη ερζξηθή αθφκα ζηάζε 
απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, αίξνληαο έηζη ηνπο θξαγκνχο πνπ εκπνδίδνπλ ηε γισζζηθή θαηάθηεζε. Ζ 
επαξθήο έθζεζε ζηελ θνπιηνχξα – ζηφρν, κέζσ πνηθίισλ δηαχισλ θαη πεγψλ (ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ινγνηερλία, 

πεξηνδηθφο θαη εκεξήζηνο ηχπνο, θηλεκαηνγξάθνο θ.ιπ.), ζπληζηά κηα επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ζπλήζεηεο, έζηκα, ηχπνπο δηάδξαζεο θαη άιιεο – νηθείεο ε κε – πηπρέο ηνπ άιινπ πνιηηηζκνχ 
θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα ζπλάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ππν-θείκελεο ζηάζεηο θαη αμίεο. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ 
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ επηιέγνπλ λα δηδαρζνχλ ηε γιψζζα ζπζηεκαηηθά ζε πεξηβάιινλ ηάμεο, ε αμηνπνίεζε 
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απζεληηθψλ θεηκέλσλ ζπκβάιιεη ζηελ απνζαθήληζε, ηελ πηζηνπνίεζε, αιιά θαη ηελ εκπέδσζε ησλ ζθφξπησλ θαη 
ζπγθερπκέλσλ, ελίνηε, γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ νη ίδηνη θαηαθηνχλ «ζην δξφκν», κέζα ζε ζπλζήθεο 

γισζζηθήο εκβάπηηζεο. Υξεζηκεχνπλ, ζπλεπψο, ηα απζεληηθά θείκελα σο «ηα θιεηδηά πνπ μεθιεηδψλνπλ ηελ θνηλσληθή 
πξαγκαηηθφηεηα» (Maley, 1993, ζει. 3), φπνπ εληάζζεηαη ε γιψζζα – ζηφρνο, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 
έλα είδνο πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε γιψζζα απηή. 

Δπηθαηξφηεηα 

Σν επφκελν παηδαγσγηθφ επηρείξεκα αλαιχεηαη ζε κία δεχηεξε θαηεγνξία ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρεη σο ππξήλα ηελ έλλνηα 
ηεο επηθαηξφηεηαο. Ο φξνο απηφο έρεη έλαλ δηεπξπκέλν λνεκαηηθφ νξίδνληα θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο ηξέρνπζαο 
πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο ζπγρξνλίαο, ηεο δηαρξνληθφηεηαο θαη ηεο δεκνηηθφηεηαο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε επηθαηξφηεηα – κε φιεο 
ηηο ελλνηνινγηθέο ηεο ζπληζηακέλεο – ραξαθηεξίδεη εμίζνπ ηε γιψζζα θαη ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ απζεληηθψλ 
θεηκέλσλ, θαη ηα εθνδηάδεη, έηζη, κε έλα ηζρπξφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.  

Καηαξράο, ηα απζεληηθά θείκελα, φηαλ ππεξεηνχλ ηε δηδαθηηθή πξάμε, γίλνληαη νη δίαπινη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 
κεηαθέξεηαη ε γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν αιεζηλφο θφζκνο ησλ θπζηθψλ νκηιεηψλ κέζα ζηε γισζζηθή ηάμε (Horwitz, 

2008 ∙ Guariento & Morley, 2001). ε αληίζεζε κε ηα παηδαγσγηθά θείκελα, πνπ «απνιηζψλνπλ» ηε γιψζζα ζηελ επνρή 
έθδνζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ (Mishan, 2005, ζει. 56-57), ηα απζεληηθά θείκελα, πξνζθέξνπλ ζηνλ καζεηή άκεζε πξφζβαζε ζηηο 
ζπκβαηηθέο, θαζεκεξηλέο γισζζηθέο ρξήζεηο θαη επαθή κε ξεαιηζηηθά πξφηππα ζπλνκηιίαο (Gilmore, 2004, ζει. 367). 
Παξνπζηάδνπλ «έλα πιήξεο θάζκα ζπλνκηιηαθνχ θαη δηαπξνζσπηθνχ ιφγνπ», δειαδή, «δίλνπλ έκθαζε ζηε γισζζηθή 
πνηθηιία θαη επηινγή, παξά ζηνπο ζηαζεξνχο θαη επίζεκνπο θαλφλεο» (Burns & Seidlhofer, 2002, ζει. 226). Αλαπαξηζηνχλ 
ηε δηαρξνληθή κνξθή ηεο γιψζζαο (ηδίσο κέζσ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ), αιιά, θπξίσο, ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο, ηελ 
θαζνκηινπκέλε in flux. H δηάδξαζε ησλ καζεηψλ κε ηέηνηνπ είδνπο επίθαηξν γισζζηθφ εηζαγφκελν, ηνχο εμνπιίδεη 
γισζζηθά, ψζηε λα είλαη έηνηκνη θαη ηθαλνί γηα ηε «λσπή παξαγσγή» (Gofman, 1983, ζει. 226). H πξνεηνηκαζία απηή είλαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο καζεηέο πνπ δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα φπνπ ε γιψζζα – ζηφρνο νκηιείηαη 
θπζηθά. Ηδηαίηεξα γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ άκεζεο θαη δσηηθέο αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο 
ελζσκάησζεο θαη ζα αλαγθαζηνχλ, εθ ησλ ζπλζεθψλ, λα βγνπλ απφ ην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη λα 
δηαρεηξηζηνχλ αιεζηλέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο.  

Σα θείκελα πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ηα παηδαγσγηθά εγρεηξίδηα δελ είλαη ζε ζέζε λα ππεξεηήζνπλ ηνλ ζθνπφ απηφ γηαηί 
έρνπλ ζπληαρζεί γηα λα εθπιεξψζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή απνζηνιή θαη αδηαθνξνχλ γηα θνηλσληνγισζζηθήο ηάμεσο 
αλαθνξέο, αγλννχλ ηελ πξαγκαηνινγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη παξαβηάδνπλ ηε θπζηθή ξνή ηνπ ιφγνπ. Ζ γιψζζα ηνπο 
είλαη ηφζν «ςεχηηθε θαη κνλφηνλε», ηφζν πνιχ εζηηαζκέλε ζηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηδαρηνχλ, ψζηε είλαη 
απίζαλν λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα πξαγκαηηθέο γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο (Berardo, 2006, ζει. 60-

69). Καηά ζπλέπεηα, ν καζεηήο κέλεη αλππνςίαζηνο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πνπ θάλνπλ απνδεθηή κηα ιεθηηθή επηινγή θαη 
απνθιείνπλ θάπνηα άιιε, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ηξερνπζψλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ 
(Σνθαηιίδνπ, 2001, ζει.747-758) θαη ζηέθεη, ηειηθά, «άνπινο» θαη «ακήραλνο κπξνζηά ζηηο ιεπηέο απνρξψζεηο 
θαηαιιειφηεηαο θάζε γισζζηθνχ χθνπο» (Mishan, 2005, ζει. 58). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ηα απζεληηθά θείκελα, φηαλ 
επηιέγνληαη κε βάζε ηε ζπλάθεηα θαη ηελ ακεζφηεηα πξνο ην καζεηηθφ θνηλφ, είλαη ηθαλά λα αθππλίζνπλ «ηε θπζηθή 
πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ θηλεηνπνηνχλ ηε κάζεζε» (Arnold & Brown, 1994, ζει. 14). Έρνπλ απμεκέλεο 
πηζαλφηεηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θαη λα εμππεξεηήζνπλ (ιεηηνπξγηθέο ή κε) αλάγθεο πνπ 
ππαγνξεχνληαη απφ ηα θίλεηξα εθκάζεζεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ κε ηζρπξά θίλεηξα 

ελζσκάησζεο, ηα απζεληηθά θείκελα, κε ηελ ελδηάζεηε πνιηηηζκηθή επηθαηξφηεηα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη, επηηξέπνπλ ζηνπο 
καζεηέο απηνχο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ αλαιφγσο, ψζηε λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε επθξάδεηα θαη επρέξεηα θαηά ηε 
δηάδξαζε κε ηνλ πνιηηηζκφ – ζηφρν (Tomalin & Stempleski, 1993, ζει. 39).  

Πξφθιεζε 

Σν ηξίην παηδαγσγηθφ επηρείξεκα ππέξ ηεο ρξήζεο απζεληηθνχ γισζζηθνχ εηζαγφκελνπ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, 
πξνθχπηεη απφ ηελ a priori δπζθνιία ησλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο πξφθιεζε, δειαδή, σο πιενλέθηεκα 
θαη φρη σο εκπφδην γηα ηε γισζζηθή εθκάζεζε. Απφ λσξίο, ν Sweet, ππαηλίζζεηαη δηαθξηηηθά ηελ επεξγεηηθή επηξξνή πνπ 
αζθεί ε πξφθιεζε ηεο δπζθνιίαο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ θηλήηξσλ. Ακθηζβεηεί ηελ ζεηηθή ππνδνρή θάζε 
εζθεκκέλεο επθνιίαο ή «πεξηηηήο επηέιεηαο» θαη ππνγξακκίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνιακβάλνπλ νη καζεηέο φηαλ 
αλαθαινχλ γισζζηθά ζηνηρεία πνπ μεπεξλνχλ, έζησ θαη ζην ειάρηζην, ηε δηθή ηνπο γισζζηθή επάξθεηα (1899, ζει. 186). 
πλεπψο, ε πξφθιεζε, κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηε κάζεζε θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ είλαη έγθξηηε θάζε 
δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο ηελ πξφζβαζε ζε ελδηαθέξνλ γισζζηθφ εηζαγφκελν, κε θξηηήξην ηηο 

γισζζηθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο. Ζ δηάδξαζε κε ηα απζεληηθά θείκελα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ηέηνηα ζηαζκηζκέλε 
πξφθιεζε, κηα δηαδηθαζία πνπ πξνάγεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ καζεηή, εληζρχνληάο ηνπ ηελ αίζζεζε φηη έθεξε εηο πέξαο 
κία δχζθνιε απνζηνιή. ηη θαηφξζσζε λα δηαρεηξηζηεί θαη λα πξνζπειάζεη γισζζηθά θαη λνεκαηηθά κία ξνή ιφγνπ - 
πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ - πνπ πξαγκαηψζεθε απφ ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο θαη πξννξηδφηαλ γη‘ απηνχο. Ζ αίζζεζε απηή ηεο 
ππέξβαζεο φισλ ησλ γισζζηθψλ εκπνδίσλ θαη ηεο ηειηθήο επηθξάηεηαο ηνπ καζεηή πάλσ ζε έλα απαηηεηηθφ γισζζηθφ 
εηζαγφκελν, δίλεη γεξή ψζεζε ζηα θίλεηξα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηνλ ελζαξξχλεη γηα ηε ζπλέρεηα (Berardo, 2006). 

πλεθδνρηθά, έλαο καζεηήο κε αλαπηπγκέλε απηνεθηίκεζε, είλαη ζσζηά εθνδηαζκέλνο γηα ην επφκελν βήκα πνπ είλαη ε 
αλάιεςε ξίζθνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δηαζέηεη ηελ εηνηκφηεηα λα ξηςνθηλδπλεχζεη λα θάλεη ιάζε, ππνζέζεηο, λα πξνβεί ζε 
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ζπκπεξάζκαηα θαη γεληθεχζεηο ή λα καληέςεη λέεο ζεκαζίεο κε βάζε ην πεξηθείκελν (context) ή ηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη 
εκπεηξία ηνπ. Ζ εηνηκφηεηα απηή γηα αλάιεςε «επηζθαιψλ» πξσηνβνπιηψλ απνηειεί ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε κάζεζε, αξθεί ην ξίζθν πνπ ιακβάλεηαη λα είλαη κεηξεκέλν θαη πξνζερηηθφ ή, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ 
Oxford, «κεηξηνπαζέο αιιά έμππλν» (1999, ζει. 63).  Χζηφζν - παξφια ηα νθέιε – ζηα θαηψηεξα επίπεδα γισζζηθψλ 
ζπνπδψλ, νη ζπγγελείο δπζθνιίεο ησλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ θξίλνληαη κε γλψκνλα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπλ ζηνπο 
καζεηέο θαη φρη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξφθιεζε. Γελ αμηνινγείηαη ηφζν ε ζεηηθή απήρεζε ηεο πξφθιεζεο ζε 
ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο, θαηαιπηηθνχο γηα ηε κάζεζε, φπσο είλαη ηα θίλεηξα, ε απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνεθηίκεζε. 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ππάξρεη ε ηάζε λα απνθεχγνληαη ηα απζεληηθά θείκελα ζηηο ηάμεηο ησλ αξραξίσλ, κε απνηέιεζκα λα 
απνθιείεηαη, ιφγσ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ, ε πξφζβαζε ζε ζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ απερνχλ ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο 
ή ην γεληθφηεξν αηνκηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Ο Lazar ακθηζβεηεί ηελ πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο απηήο, κε ην επηρείξεκα φηη 

νη καζεηέο «παξά ηελ πεξηνξηζκέλε ηνπο γισζζηθή επάξθεηα, ρξεηάδνληαη ηελ πξφθιεζε θαη ηελ αθχπληζε ηεο ελαζρφιεζεο 
κε ζέκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηελ ελειηθηφηεηα θαη ηα νπνία ηνπο παξνηξχλνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη 
εκπεηξίεο (Lazar, 1994, ζει. 116). Oη καζεηέο, εμίζνπ θαη νη αξράξηνη, δελ εηζέξρνληαη ζηε γισζζηθή ηάμε σο tabula rasa. 
Γελ είλαη ά–γισζζνη. Απελαληίαο, έρνπλ ήδε ζπγθξνηήζεη έλα ίδηνλ γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν, ην νπνίν κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί, ψζηε λα ζηαζεί αξσγφο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο πνπ αθνξά ζηε γιψζζα-ζηφρν. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε 
ησλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία, σο κέξε κηαο δσληαλήο πξαγκαηηθφηεηαο, δηαζέηνπλ πινχζην πεξηθείκελν θαη 
αλαπαξηζηνχλ ηα θαζνιηθά ζηνηρεία ησλ γισζζψλ κέζα απφ κηα πνηθηιία κνξθνινγηθψλ θαη ιεθηηθψλ ηχπσλ, νη 
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζπλζέηνπλ κηα πεγή πνπ κπνξεί λα ηεζεί ζηελ ππεξεζία ηεο γισζζηθήο εθκάζεζεο, ρσξίο λα 

απνηειεί απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ πξνρσξεκέλσλ καζεηψλ. 

πκπεξαζκαηηθΫο ζθΫςεηο 

ην ζχληνκν απηφ θείκελν αλαπηχρζεθαλ ηα θπξηφηεξα επηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ – απφ παηδαγσγηθή άπνςε- ηελ 

αμηνπνίεζε απζεληηθνχ γισζζηθνχ εηζαγφκελνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. ε γεληθέο γξακκέο, αλαιχζεθε ν 
ηξφπνο, θαηά ηνλ νπνίνλ, νξηζκέλεο, εγγελείο ηδηφηεηεο ησλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ κνρινί γισζζηθήο 
πξνφδνπ θαη ππνινγίζηκνη ζπληειεζηέο ζηελ πνξεία πξνο ηε γισζζηθή θαηάθηεζε ζε θάζε επίπεδν ζπνπδψλ.  ηελ αξρή‚ 
έγηλε ιφγνο γηα ην αλεμίηειν πνιηηηζκηθφ ζηίγκα ηνπ απζεληηθνχ γισζζηθνχ εηζαγφκελνπ ηηο ζπλππνδειψζεηο ηνπ γηα ηελ 
θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηεο γιψζζαο πνπ ππφθεηηαη θαη δηακνξθψλεη ηνλ πνιηηηζκφ απηφ, θαζψο θαη ηεο 
θνηλσλίαο φπνπ ε γιψζζα απηή βξίζθεη ηε θπζηθή ηεο πξαγκάησζε. ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε φιν ην ελλνηνινγηθφ θάζκα 
ηεο επηθαηξφηεηαο πνπ δηαπεξλά ηα απζεληηθά θείκελα, ηφζν ζε γισζζηθφ, φζν θαη ζε ζεκαηηθφ επίπεδν. Σα παηδαγσγηθά 
νθέιε ηεο έλλνηαο απηήο εξκελεχηεθαλ κε θξηηήξην ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπλάθεηα πνπ έρεη έλα επίθαηξν δηδαθηηθφ πιηθφ 
γηα ηνπο καζεηέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο θίλεηξν κάζεζεο πςειήο ζεκαζίαο θαη πνηφηεηαο. Σέινο, παξνπζηάζηεθε ην 

παηδαγσγηθφ επηρείξεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απαηηεηηθή θχζε ηνπ απζεληηθνχ γισζζηθνχ εηζαγφκελνπ θαη ηελ ηθαλφηεηά 
ηνπ λα ιεηηνπξγεί σο ζεηηθή θαη θηλεηήξηνο πξφθιεζε γηα ηνπο καζεηέο, αθφκα θαη γηα ηνπο αξράξηνπο. 
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Β3.  

Ζ δηαπνιηηηζκηθά δηΪζηαζε ζηε δηδαζθαιέα ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ε δηδαζθαιέα ηεο 

ειιεληθάο ζε κεηαλΪζηεο θαη πξφζθπγεο - The intercultural dimension in L2 teaching and 

teaching Greek to immigrants and refugees 

Δηζεγεηάο: Γηψξγνο ηκφπνπινο 

Δηζαγσγά 

Απφ ην 2015 έσο ζήκεξα έλαο κεγάινο αξηζκφο αηηνχλησλ άζπιν πέξαζε ηα ειιεληθά ζχλνξα: απφ απηνχο, πεξίπνπ 60.000 
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο χξηνη θαη Αθγαλνί πξφζθπγεο βξίζθνληαλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2017 ζηε ρψξα, έρνληαο 
ππνβάιεη αίηεκα αζχινπ ή κεηεγθαηάζηαζεο ζε άιιε ρψξα. Γηα ηνλ πιεζπζκφ απηφ άξρηζε ζηαδηαθά λα πινπνηείηαη  κηα 
ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηππηθή θαη ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε απφ δεκφζηνπο θνξείο, δηεζλείο νξγαληζκνχο, 
κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια, εκθαλίζηεθαλ ζεκαληηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνιηηηθψλ εθπαηδεπηηθήο ππνδνρήο θαη έληαμεο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, απφπεηξεο 
δεκηνπξγίαο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ, ελψ έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ  ήξζε θαη έξρεηαη ζε άκεζε επαθή 

κε ηα δηιήκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε απηψλ ησλ νκάδσλ, ρσξίο, θαηά θαλφλα, λα ππνζηεξίδεηαη ζπζηεκαηηθά ζηε δηαδηθαζία 
απηή. Με άιια ιφγηα, ην «πξνζθπγηθφ δήηεκα» θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηα πεδία ηφζν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 
εθπαίδεπζεο φζν θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο, παξάγνληαο αιιαγέο ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπεδν 
φζν θαη ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. ην πιαίζην απηφ είλαη θξίζηκν λα ζπδεηεζεί: 

1. Σν ζηίγκα θαη ε θαηεχζπλζε ησλ αιιαγψλ θαη ζηα δχν πεδία 

2. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη 
ζηνρεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο.  

ΑιιαγΫο ζην πεδέν ηεο δηαπνιηηηζκηθάο εθπαέδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιέαο ηεο ειιεληθάο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο: Με πνην πξφζεκν;  

ην πεδίν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο αλαπηχρζεθε έλα πξφγξακκα κε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο 
ειιεληθήο θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αξηζκεηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ, ελψ έλαο 
αξηζκφο παηδηψλ εληάρζεθε ζην πξσηλφ πξφγξακκα ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. Αληίζηνηρν πξνζαλαηνιηζκφ (κε εζηίαζε ζηε 
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο), έρνπλ θαη νη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο κε ηππηθήο 
εθπαίδεπζεο γηα λένπο άλσ ησλ 16 εηψλ θαη ελειίθνπο. Μφλν ζπνξαδηθά εκθαλίδνληαη πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ 
κεηξηθψλ γισζζψλ ησλ πξνζθχγσλ. Χζηφζν, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο εκθαλίδεηαη 

σο έλα απηφλνκν πεδίν, ζπλαξηψκελν θπξίσο κε ζηφρνπο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο ηαπηφηεηαο.  

Σα παηδηΪ πξφζθπγεο ζηελ ηππηθά εθπαέδεπζε  

Ζ ππνδνρή θαη έληαμε ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε απνηέιεζε κηα κεγάιε πξφθιεζε. Σελ πεξαζκέλε 
ζρνιηθή ρξνληά ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ βξίζθνληαλ ζε θάπνην Κέληξν Φηινμελίαο ή Τπνδνρήο (ζηελ ελδνρψξα ή ηα 

λεζηά) ή ζε θάπνηα δνκή («ηππηθή» ή «άηππε»), ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ήηαλ απφ 15.000 έσο 20.000 – αξηζκφο πνπ εθέηνο 
εκθαλίδεηαη αηζζεηά κεησκέλνο θαη ζίγνπξα εζσηεξηθά δηαθνξνπνηεκέλνο, θαζψο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πξνζθχγσλ έρεη 
ήδε κεηαθηλεζεί (κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα κεηεγθαηάζηαζεο θαη νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο αιιά θαη παξάηππα) πξνο 
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ελψ ε είζνδνο λέσλ αηηνχλησλ ήηαλ, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη απηφ ην θείκελν, αηζζεηά 
κεησκέλε. Δίλαη απαξαίηεην, ζην πιαίζην απηφ, λα επηζεκάλνπκε φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ καζεηψλ πξνζθχγσλ 
βξέζεθε, εμ αξρήο ή ζηελ πνξεία, απνθιεηζκέλν απφ θάζε πξφζβαζε ζηε δεκφζηα ηππηθή εθπαίδεπζε: 
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 ηα παηδηά πνπ εγθισβίζηεθαλ ζηηο δνκέο ππνδνρήο ζηα λεζηά θαη γηα ηα νπνία δελ πξνβιέθζεθε θακηάο κνξθήο 

πξφζβαζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε – ελψ θαη θέηνο κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο (κεξηθέο δεθάδεο), θπξίσο 
αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ δηακέλνπλ ζε μελψλεο εθηφο ησλ Κέληξσλ Τπνδνρήο, εληάρζεθε ζην ζρνιείν 

 ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 4-6 εηψλ, θαη ηα παηδηά άλσ ησλ 15, γηα ηα πξψηα απφ ηα  νπνία είρε 

πξνγξακκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία λεπηαγσγείσλ εληφο ησλ Κέληξσλ Φηινμελίαο, ελψ γηα ηα δεχηεξα ελφο 
πξνγξάκκαηνο κε θαηεχζπλζε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Οχηε ην έλα νχηε ην άιιν ιεηηνχξγεζαλ  

Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά πξφζθπγεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 είρε, επνκέλσο, σο «νξνθή» ην 50% 

πεξίπνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο: φζνπο είλαη απφ 6 έσο 15 εηψλ θαη θαηνηθνχλ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. κσο, αθφκα θαη 
γηα απηφ ην 50% ε εθπαίδεπζε πνπ «πξνζθέξζεθε», αλ εμαηξεζνχλ ηα παηδηά πνπ θαηνηθψληαο ζε άηππεο δνκέο (ζε 
θαηαιήςεηο ή ζε αλνηρηέο δνκέο φπσο ην Διιεληθφ) εληάρζεθαλ ζην πξσηλφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ ηεο γεηηνληάο ή ησλ 
Γηαπνιηηηζκηθψλ ρνιείσλ, ζπληζηά κηα ζεκαληηθή νπηζζνρψξεζε ζε ζρέζε κε ηελ πάλσ απφ 25 ρξφληα θαηαγεγξακκέλε 
εκπεηξία έληαμεο θαη ζπλεθπαίδεπζεο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν.  Οη Γνκέο Τπνδνρήο γηα ηελ 
Δθπαίδεπζε ησλ Πξνζθχγσλ ζπγθξνηήζεθαλ σο έλα μερσξηζηφ «ζρνιείν» κέζα ζην θπζηθφ ρψξν αιιά εθηφο ηνπ σξαξίνπ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Οη ΓΤΔΠ μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016 θαη ζπλέρηζαλ λα 
ζπγθξνηνχληαη κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2017, έλα κήλα πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο: «θηινμέλεζαλ» 

ζηαδηαθά κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πεξίπνπ 2.400 καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά 
κε ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απηψλ: 

 λα έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα απφ 1-5 κήλεο ζπλνιηθά 

 γηα 3 – 4 ψξεο εκεξεζίσο 

 κε κεγάια θελά ζηηο ηνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη «δηαθνπέο» εμαηηίαο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

άιιεο ζέζεηο (απφ κεησκέλνπ ζε πιήξνπο σξαξίνπ) 

 κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ, ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ εθπαηδεπηηθνί κεησκέλνπ σξαξίνπ, ρσξίο 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε αλάινγν αληηθείκελν θαη ρσξίο ζρεηηθή επηκφξθσζε, θαη έκελαλ ζε απηή ηε ζέζε γηα 
έλαλ ή κεξηθνχο κήλεο, κέρξη λα «αλαβαζκηζηνχλ» ζε ζέζεηο πιήξνπο σξαξίνπ – άξα θαη κε ζπλερή ελαιιαγή 
εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη ίδηεο νη ΓΤΔΠ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηνρνπνηήζεθαλ θαη βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ξαηζηζηηθψλ αληηδξάζεσλ, ελψ, 
ιεηηνπξγψληαο ζην πεξηζψξην ηνπ «θαλνληθνχ ζρνιείνπ» αληηκεηψπηζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ηφζν ζε ζρέζε κε ηε 
δηαδηθαζία «ζρνιεηνπνίεζεο» ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο βαζηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, αθνχ ε 
ειιεληθή γιψζζα ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είρε πξαγκαηηθή αμία ρξήζεο.  

Σν αέηεκα επαγγεικαηηθάο αλΪπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πεδένπ  

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ δηδάζθνπλ ζήκεξα ζε παηδηά θαη ελειίθνπο πξφζθπγεο, ζηελ ηππηθή θαη ζηε 
κε ηππηθή εθπαίδεπζε, απνηεινχλ έλα ζχλνιν κε ηδηαίηεξα δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξνχκε, ζε γεληθέο 
γξακκέο, λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο νκάδεο: 

1. Δθπαηδεπηηθνί ησλ ΓΤΔΠ: Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κεησκέλνπ σξαξίνπ, κε κηθξή ή θαη 
θακία εκπεηξία ζε ζρνιηθή ηάμε, θαη κε κεδεληθή εμεηδίθεπζε ή εμνηθείσζε κε ηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο γηα ηηο 
νπνίεο ε ειιεληθή δελ είλαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πξψησλ 
θάζεσλ ηνπνζεηήζεσλ (Οθηψβξηνο – Γεθέκβξηνο 2016) κεηαθηλήζεθαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζέζεηο 

πιήξνπο σξαξίνπ, ελψ πνιινί «αθνινχζεζαλ» ηε κεηαθίλεζε ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ, κεηαβαίλνληαο απφ 
κία ΓΤΔΠ ζε άιιε, φηαλ ηα αληίζηνηρα Κέληξα Φηινμελίαο εθθελψλνληαλ.  

2. Δθπαηδεπηηθνί πνπ ηνπνζεηήζεθαλ γηα λα δηδάμνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εληφο ηνπ πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο 
ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ζην πιαίζην ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο (πεξίπησζε Λεηβαδηάο) ή ηνπνζεηήζεθαλ ζε ΓΤΔΠ 
πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην πξσηλφ πξφγξακκα, ιεηηνπξγψληαο σο παξάιιειεο ηάμεηο (πεξίπησζε Λαπξίνπ). Πξφθεηηαη 
γηα εθπαηδεπηηθνχο κε κηθξή ζπλήζσο δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ρσξίο εμνηθείσζε κε ηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο γηα ηηο 
νπνίεο ε ειιεληθή δελ είλαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. 

3. Δθπαηδεπηηθνί ζην πξσηλφ πξφγξακκα ζρνιείσλ κε κεγάιε ζπγθέληξσζε αιιφγισζζσλ καζεηψλ, πνπ δηδάζθνπλ 

είηε ζην πιαίζην Σάμεσλ Τπνδνρήο Η θαη ΗΗ, είηε ζε πνιχγισζζεο ηάμεηο ηνπ «θαλνληθνχ» πξνγξάκκαηνο. 
Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο κε ζεκαληηθή ή θαη πνιχ κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη κε εμνηθείσζε κε ηε 
δηδαζθαιία ζε πνιχγισζζα πεξηβάιινληα. 

4. Δθπαηδεπηηθνί ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ ρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα 
εθπαηδεπηηθνχο κε κηθξή ή κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ζε καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο ε ειιεληθή δελ είλαη 
ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ, επίζεο, εμεηδίθεπζε ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθνχ ή 
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή/θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο 
γιψζζαο. 

5. Δθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο Με 
Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, παξέρνληαο εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζε παηδηά, καζήκαηα ειιεληθήο θαη αγγιηθήο 
γιψζζαο ζε εθήβνπο θαη ελειίθνπο, «δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε» ζε κηθξφηεξα παηδηά. Γε ζα αλαθεξζνχκε εδψ 
ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηξηθήο γιψζζαο ή ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ κεζνιαβεηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε 
ζέζεηο «βνεζνχ εθπαηδεπηηθνχ». ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί απηνί θαιχπηνπλ ην ζπλνιηθφ 
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πξφγξακκα ησλ αληίζηνηρσλ νξγαλψζεσλ, δηδάζθνληαο παξάιιεια ζε παηδηά (θπξίσο) θαη ελειίθνπο 
(δεπηεξεπφλησο), ελψ ιίγεο νξγαλψζεηο εζηηάδνπλ κφλν ζηε κία απφ ηηο δχν νκάδεο.  

ε γεληθέο γξακκέο απνπζηάδνπλ ηφζν ηα εηδηθά θξηηήξηα επηινγήο φζν θαη ε ππνζηήξημε (επηκφξθσζε θαη mentoring) ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, παξά ηηο αξρηθέο δεζκεχζεηο, δελ ηφικεζε ηειηθά λα εθαξκφζεη έλα 
δηαθνξνπνηεκέλν ζχζηεκα επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ ηφζν γηα ηηο ΓΤΔΠ, φζν θαη γηα ηηο ΣΤ. Πξνζέθεξε πεξηνξηζκέλε θαη 
«εθ ησλ πζηέξσλ» επηκφξθσζε κηθξήο δηάξθεηαο κέζσ ηνπ ΗΔΠ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο PRESS ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ, ζε κία νκάδα πνπ είρε άκεζε θαη επηηαθηηθή αλάγθε επηκφξθσζεο πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηελ «ηάμε» θαη 
ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο ζηε ζπλέρεηα. Σελ αλάγθε απηή πξνζπάζεζαλ λα θαιχςνπλ σο έλα βαζκφ θαη κε ηνπο 
πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ νξηζκέλνη ρνιηθνί χκβνπινη ζε αξθεηέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Με αληίζηνηρν 
ηξφπν ιεηηνχξγεζαλ θαη νη ΜΚΟ. ηελ πξψηε, ηνπιάρηζηνλ, θάζε ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ είραλ πεξηζζφηεξν 

ραξαθηήξα «απαζρφιεζεο» θαη φρη εθπαίδεπζεο. Παξφηη ιείπνπλ νη ζπζηεκαηηθέο θαηαγξαθέο θαη έξεπλεο ζην πεδίν 
θαίλεηαη φηη ζηε θάζε απηή ππήξμε κηα δηνιίζζεζε ζε πεξηζζφηεξν «παξαδνζηαθέο» κνξθέο θαη κνληέια δηδαζθαιίαο ηεο 
ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο: Μαζήκαηα βαζηζκέλα ζηε ρξήζε ελδηάκεζεο γιψζζαο (ησλ αγγιηθψλ ή, ζε πεξηπηψζεηο 
χπαξμεο δηαπνιηηηζκηθψλ κεζνιαβεηψλ, ησλ κεηξηθψλ γισζζψλ), ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 
γξαπηνχ ιφγνπ, σο πξνηεξαηνηήησλ θ.ν.θ. Ζ αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ πεδίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη νη πξαθηηθέο πνπ 
αλαπηχρζεθαλ θαη νη δπζθνιίεο πνπ αλέθπςαλ, έρνπλ θαηαζηήζεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα: 

 έλα (απηνλφεην;) ζχζηεκα επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο 

γιψζζαο, ζε δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη 
ζηελ νκάδα απηή) 

 ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε βαζηζκέλε ζε βησκαηηθέο-ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη αλαζηνραζηηθφ δηάινγν επί ησλ πξαθηηθψλ 

 δηεξγαζίεο αλάπηπμεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο ελφο ζπλφινπ δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εηνηκφηεηα λα αλαζηείινπκε ηε δπζπηζηία ζε ζρέζε κε ηνπο  άιινπο 
πνιηηηζκνχο θαη ηελ πίζηε ζηνλ δηθφ καο (Bennett 1998,Byram, 1997, 2008, θαη Byram, Nichols&Stevens, 2001). 
Ζ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο, σο νξηδφληηαο ηθαλφηεηαο, δε ζπληζηά έλα αίηεκα εζηθνχ ραξαθηήξα, 
αιιά ζπλδέεηαη άκεζα κε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη πξαθηηθέο: νη «κνλνπνιηηηζκηθήο» θαηεχζπλζεο 

εθπαηδεπηηθνί / εθπαηδεπηέο εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί κε εθπαηδεπφκελνπο ή καζεηέο πνπ 
ηαμηλνκνχλ σο «πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο» (Hollins 2006), αιιά θαη λα πηνζεηνχλ εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 
παξαπέκπνπλ ζε παξαδνζηαθά κνληέια εζηηαζκέλα ζηε κεηαβίβαζε γλψζεσλ θαη ζπλδπάδνληαη κε επηινγέο 
πνιηηηζκηθήο αθνκνίσζεο (Magos&Simopoulos, 2009). 

 αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, κηα αλάγθε πνπ, 

επίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί κε επηκέξνπο πξσηνβνπιίεο θαη πξνγξάκκαηα.  
Οη δξάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην απηφ θαίλεηαη φηη δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο 
φζν επηθεληξψλνληαη ζηε κεηαθνξά απνπιαηζησκέλεο ζεσξίαο, αιιά νχηε θαη φηαλ εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ απφθηεζε 
πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Πξνυπνζέηνπλ δηεξγαζίεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ελδέρεηαη λα 
νδεγήζνπλ ζε κεηαζρεκαηηζκνχο νπηηθήο ή / θαη λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ (Mezirow, 2000), φπσο απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 

ζπλήζεηο «κχζνπο» γηα ηνλ εζληθφ «εαπηφ» θαη γηα ηνπο «άιινπο» θαη ηηο δπλαηφηεηεο – ηνπο φξνπο εθπαηδεπηηθήο θαη 
θνηλσληθήο έληαμεο ησλ «δηαθνξεηηθψλ».  
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Β4.  

Εεηάκαηα πξαθηηθάο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε δηδαζθαιέα ηεο ειιεληθάο ζε ελειέθνπο θηιΫιιελεο-

επηζθΫπηεο  - Practice issues related to teaching Greek to adult philhellenes-visitors 

Δηζεγάηξηα: ΗθηγΫλεηα ΓεσξγηΪδνπ 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε μελφγισζζνπο ελειίθνπο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ηελ γιψζζα γηα δνπιεηά ή γηα λα έρνπλ 
θάπνην δίπισκα, αιιά επεηδή είλαη «ε γιψζζα ηεο θαξδηάο ηνπο» (Μααινχθ, 1999:185), μεθίλεζε πνιιά ρξφληα πξηλ. Οη 
άλζξσπνη απηνί παξακέλνπλ έλα αλαμηνπνίεην θνκκάηη ησλ απαληαρνχ θηιειιήλσλ ελψ ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ έλαλ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζηήξημε ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. ηελ ζπδήηεζε ζα δνχκε πνην είλαη ην πξνθίι απηψλ ησλ 

αλζξψπσλ, θαη παξάιιεια ζα δηεξεπλήζνπκε ην πξνθίι πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη δηδάζθνληεο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 
ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ελφο καζήκαηνο ζε θηιέιιελεο – επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο. Σέινο ζα αλαθεξζνχκε ζε θαιέο 
πξαθηηθέο, απηά παξαδείγκαηα πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαη πινπνηνχληαη κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπκε ηελ ζπδήηεζε 
γχξσ απφ ηελ ζεσξεηηθή θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξαθηηθή  πιεπξά ηεο δηδαζθαιίαο, κηα θαη ηέηνηα πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη 
ζπλήζσο απφ ηδησηηθνχο θνξείο, νη νπνίνη εδψ θαη ρξφληα  ζπλεηζθέξνπλ ζηελ  παξαγσγή δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη ζηελ 
επεμεξγαζία ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ηεο ειιεληθήο φρη σο δεχηεξεο αιιά σο μέλεο γιψζζαο. Σν παξάδεηγκα ηνπ 
Κέληξνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ (βι. www.hcc.edu.gr) ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν εδψ θαη 23 ρξφληα θαη 
εμεηδηθεχεηαη ζηε δηδαζθαιία ζε ελειίθνπο μελφγισζζνπο επηζθέπηεο- θηιέιιελεο ζα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηελ αλάιπζή 

καο θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ παξαδεηγκάησλ θαιήο πξαθηηθήο.  

Πνιηηηζκφο θαη Γιψζζα 

Ζ δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο ζηνλ ηφπν φπνπ απηή νκηιείηαη απνηειεί νπζηαζηηθά κία πξφζθιεζε ζηνπο ελειίθνπο 
ηαμηδηψηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πνιηηηζκηθφ ηαμίδη. Έλα ηαμίδη πνπ ζα ηνπο απνκαθξχλεη απφ ην δηθφ ηνπο «θέληξν ηνπ 

θφζκνπ», ην νπνίν ζπλήζσο είλαη ε ρψξα ή θαη ε πφιε ηνπο, φπνπ ζπρλά ληψζνπλ απνμελσκέλνη,  θαη ζα ηνπο θέξεη ζε 
επαθή κε ηελ απζεληηθφηεηα ελφο άιινπ πνιηηηζκνχ (Cohen, 1979). Ζ Διιάδα κε ηνλ πινχζην πνιηηηζκφ ηεο έρεη πνιιά λα 
πξνζθέξεη ζηελ αλαδήηεζε απηήλ.  Απφ ηελ  άπνςε ηεο εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο ηψξα, ν πνιηηηζκφο δελ είλαη απιψο 
κηα θάζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο καζήκαηνο. Ζ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο είλαη απφ κφλε ηεο κηα πξφζθιεζε ζε κηα 
θνπιηνχξα, ψζηε λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πινχζηεο πνιηηηζκηθέο ηεο πεγέο θαη λα εληαρζεί θάπνηνο, ζαλ έλαο θαληαζηηθφο 
πνιίηεο, ζε απηφλ ην λέν πνιηηηζκφ. Αληίζηνηρα, έλα ηαμίδη είλαη πάληα έλα ηαμίδη θαη πξνο ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ 
άιινπ, φπσο είλαη θαη έλα ηαμίδη πξνο ηνλ εαπηφ καο.   

Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ μελφγισζζσλ ελειέθσλ ζπνπδαζηψλ ηεο ειιεληθάο   

Αο δνχκε ζχληνκα ην πξνθίι, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ δηθψλ καο καζεηψλ, ζην 
Κέληξν Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ: 

Απεπζπλφκαζηε ζε μελφγισζζνπο θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηεο Διιάδαο, νη νπνίνη αξρίδνπλ ή ζπλερίδνπλ ηα ειιεληθά. 

Οη ελήιηθνη ζπνπδαζηέο καο έξρνληαη απ‘ φιν ηνλ θφζκν, θπξίσο φκσο απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, θαη είλαη 
θηιέιιελεο θάζε επαγγέικαηνο, νκνγελείο θαη επαγγεικαηίεο κεηαθξαζηέο θαη δηεξκελείο. Δπίζεο είλαη θαζεγεηέο ή 
θνηηεηέο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο ζηηο ρψξεο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κνξθσκέλνπο,  πνιχγισζζνπο θαη κέζεο νηθνλνκηθήο 
επηθάλεηαο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηελ Διιάδα θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 5-6 θνξέο. Οη ειηθίεο πνηθίιινπλ, 
αιιά ν κέζνο φξνο είλαη 45-55 εηψλ. Έρνπκε επίζεο αξθεηνχο ειηθησκέλνπο, ζπληαμηνχρνπο. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη 
θηιέιιελεο, δειαδή γλσξίδνπλ ηελ Διιάδα θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ Διιάδα κε θάζε ηξφπν ζηηο ρψξεο ηνπο, δηνξγαλψλνληαο 
εθδειψζεηο γηα ηελ Διιάδα, πεγαίλνληαο ζε καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο ή ειιεληθψλ ρνξψλ, παξαθνινπζψληαο 
αθηεξψκαηα ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν θαη νξγαλψλνληαο νη ίδηνη « ειιεληθέο βξαδηέο » ζηα ζπίηηα ηνπο κε ηνπο θίινπο 
ηνπο.  ε εκπεηξηθή έξεπλα  (Γεσξγηάδνπ, 2003) γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ ειιεληθά νη μελφγισζζνη 

θηιέιιελεο απνηππψλεηαη ε ζέιεζή ηνπο λα ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ εαπηφ ηνπο είηε επεηδή καζαίλνπλ κία δχζθνιε, 
ζρεδφλ εμσηηθή γιψζζα, είηε επεηδή  ηνπο ζαπκάδνπλ νη θίινη θαη  νη γλσζηνί ηνπο είηε επεηδή θαηαθέξλνπλ λα 
ζπγθεληξψλνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο δπλάκεηο, νη νπνίεο ζηγά ζηγά κεηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Έηζη 
ελδπλακψλνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπο, αηζζάλνληαη πινπζηφηεξνη ζε εκπεηξίεο θαη ηειηθά ελδπλακψλνληαη ςπρνινγηθά (Weiler 
& Hall, 1992, ζει. 8-9). Φαίλεηαη ίζσο παξάμελν, αιιά εθείλνη πνπ επηκέλνπλ ζηελ εθκάζεζε κηαο δχζθνιεο γιψζζαο είλαη 
απηνί πνπ αληηκεηψπηζαλ σο παηδηά θάπνηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα.   Ζ ηθαλνπνίεζή ηνπο κεγαιψλεη θαη αηζζάλνληαη 
αθφκε πεξηζζφηεξν ελδπλακσκέλνη κε ηηο επηηπρίεο ηνπο.  H ειιεληθή γιψζζα, κε ηελ πινχζηα παξάδνζε θαη ηα 
αξηζηνπξγεκαηηθά ινγνηερληθά θαη θηινζνθηθά έξγα ηεο, είλαη πνιχ ειθπζηηθή, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα επεηδή πνιιέο 

ιέμεηο ηεο βξίζθνληαη κέζα ζηηο άιιεο γιψζζεο.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εθκάζεζε κηαο γιψζζαο παξάιιεια κε ηελ επαθή 
κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ιανχ πνπ κηιάεη ηε γιψζζα απηήλ δεκηνπξγεί ραιάξσζε, απνκάθξπλζε απφ ηνλ θφζκν ηεο 
(θαηαλαγθαζηηθήο – αιινηξησκέλεο ) εξγαζίαο  θαη κία αίζζεζε ειέγρνπ ηεο δσήο θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ απηή πξνζθέξεη 
(Chen, Petrick & Shahvali, 2014) .   

Ζ επαθή κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ είλαη απηφ πνπ θάλεη ηε δηαθνξά ζε θάζε πξφγξακκα εθπαηδεπηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 
ηνπξηζκνχ, γηαηί γηα ηέηνην πξφγξακκα πξφθεηηαη. πσο αλ θάλνπκε κία δξάζε αιιειεγγχεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη δελ 
θαιέζνπκε παξά κφλν Έιιελεο θαη θαλέλαλ κεηαλάζηε λα ηελ παξαθνινπζήζεη απηφ είλαη θάηη παξάδνμν θαη ζρεδφλ 
ππνθξηηηθφ, έηζη θαη αλ θάλνπκε έλα πξφγξακκα πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη δελ θέξνπκε ηνπο ηαμηδηψηεο ζε επαθή κε ηνπο 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 747 απφ 864 

ληφπηνπο είλαη έλα ιεηςφ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, πξφγξακκα. Οη απζεληηθέο επαθέο κε Έιιελεο είλαη θάηη πνπ 
ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά θάζε αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη αιιάδεη θάηη θαη ζηνπο δχν, αλ απηφ γίλεη 

πξνζεθηηθά θαη ζσζηά.  Αληηιακβάλνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ σο πξφζσπα, αιιάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ άιινλ θαη ηε 
ζηάζε ηνπο, δηακνξθψλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο (Yu & Lee, 2014). Ζ επαθή απηή δεκηνπξγεί 
ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνπ είλαη  απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ηαμηδηψηε ζηε ρψξα 
απηή. Ηδηαίηεξα ζήκεξα, πνπ ηα ΜΜΔ ηνπ εμσηεξηθνχ δεκηνχξγεζαλ κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ αξλεηηθή εηθφλα γηα ηε ρψξα 
καο, ε δπλαηφηεηα λα αληηζηξέςνπκε απηή ηελ εηθφλα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε κία ζεηηθή έθπιεμε (Hosany, 2012) είλαη 
κέζσ ηεο γλσξηκίαο ησλ ηαμηδησηψλ κε ηνπο Έιιελεο. Σελ επηζηξνθή ηνπο ζην ίδην κέξνο πξέπεη λα ηελ βιέπνπκε ππφ ην 
θσο ηεο ζρέζεο πνπ αλέπηπμαλ ή δελ αλέπηπμαλ κε ληφπηνπο.  Οη καζεηέο καο έξρνληαη θαη μαλαέξρνληαη ζηα καζήκαηα, θαη 
νη παιηνί πάληα απνηεινχλ ηα 2/3 ησλ πειαηψλ καο.  Ζ επίζθεςε ζηε θάξκα ελφο ληφπηνπ παξαγσγνχ ή ζην εξγαζηήξη ελφο 

ηνπηθνχ θαιιηηέρλε είλαη κία εκπεηξία, αιιά πξσηίζησο είλαη κία  πξνζσπηθή γλσξηκία.  

Μία ζεκαληηθή θαηεγνξία ηαμηδησηψλ πνπ έρνπκε είλαη νη κεζήιηθεο θαη νη ππεξήιηθεο. Δίηε γηα λα πξνιάβνπλ ηελ 
γεξνληηθή άλνηα είηε γηα λα αηζζαλζνχλ πάιη λένη – ή θαη παηδηά, κέζα ζε ζρνιηθή ηάμε! – είηε, ηέινο, γηα λα ληψζνπλ 
απηνπξαγκάησζε θαη λα πξαγκαηψζνπλ παξάιιεια έλα απφ ηα ηξειά ηνπο φλεηξα, νη ππεξήιηθεο θαη νη κεζήιηθεο καζεηέο 
καο έξρνληαη θαη μαλαέξρνληαη ζηα καζήκαηα, απνηειψληαο ηνπο πην πηζηνχο καο πειάηεο. Απηνχο αθξηβψο ηνπο καζεηέο 
ηνχο ελδηαθέξνπλ φρη κφλν νη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην κάζεκα, αιιά θπξίσο νη δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ηελ ηάμε  (Littrell, 
Paige & Song, 2004, ζει. 349): ζέινπλ λα πεξπαηήζνπλ ζε κνλνπάηη θη αο θνπξάδνληαη γξήγνξα, ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο 
ζηελ εθδξνκή κε ην θαξάβη ζην εθαίζηεην, θη αο κελ ην αληέρνπλ, ζέινπλ λα αλεβνχλ ηα ζθαινπάηηα ζηε Θεξαζηά θη αο 

έρνπλ εγρεηξηζκέλν γφλαην. Οη αιιαγέο ζηε δνκή ηεο ειηθηαθήο ππξακίδαο επηθέξνπλ ήδε αχμεζε ζηε κνξθή απηή ηνπ 
ηνπξηζκνχ θαη απηφ ην βιέπνπκε θη εκείο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ήδε επέιηθηα εξγαζηαθά πιαίζηα, 
κηθξφηεξα σξάξηα θαη αλαγθάδνληαη λα θαηαλέκνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κέζα ζην έηνο. Έρνπλ ρξήκαηα λα δαπαλήζνπλ θαη 
γπξίδνπλ ήδε ηελ πιάηε ζην κνληέιν «ήιηνο θαη ζάιαζζα».  Οη άλζξσπνη απηνί μαλαγπξίδνπλ ζην κνληέιν ηνπ ηαμηδηψηε – 
πεξηεγεηή, πνπ  ήηαλ ε πξψηε κνξθή ηνπξηζκνχ, γηα πξνζσπηθή επραξίζηεζε θαη κε γλψκνλα ηελ πεξηπιάλεζε, ηελ 
πεξηέξγεηα γηα άγλσζηνπο ηφπνπο θαη ηελ κάζεζε (Lofgren, 1999).  Ση παίξλνπλ  καδί ηνπο φηαλ θεχγνπλ απηνί νη άλζξσπνη; 
Σα ζνπβελίξ ηνπο είλαη θάηη  πνπ γελλαηφδσξα ηνπο ράξηζε έλαο Έιιελαο, θάηη πνπ είλαη απιφ θαη ηνπο ζπκίδεη αθξηβψο 
απηφ: έλαλ ηφπν ή έλαλ άλζξσπν. Δίλαη κηα πεηξνχια κε παξάμελν ζρήκα, κηα ξίδα ινπινπδηνχ λα θπηέςνπλ, έλα 

απνμεξακέλν ινπινχδη, κηα ζπληαγή θαγεηνχ, ηε ιίζηα αγαπεκέλσλ ηξαγνπδηψλ ηνπ πνπ ηνπο ζχζηεζε έλαο Έιιελαο.  
Απηά είλαη πνπ ηα θξαηνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη ηα ηεθκήξηα ηεο κνλαδηθήο ηνπο εκπεηξίαο (Wilkins, 2011, ζει. 241). 

ΠαξΪδεηγκα  πξνγξΪκκαηνο  εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

Σν πξφγξακκα ηεο γιψζζαο ζην Κέληξν Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ζηε αληνξίλε (κεηά ηελ Ηθαξία θαη ηελ Λέζβν) ινηπφλ 

πιαηζηψλεηαη θαη νπζηαζηηθά ζπκπιεξψλεηαη απφ έλα παξάιιειν πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ: πνιηηηζηηθέο παξνπζηάζεηο, καζήκαηα ειιεληθψλ ρνξψλ θαη ηξαγνπδηνχ, κάζεκα ειιεληθήο θνπδίλαο, 
παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ζπλαπιηψλ, επηζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο ζε κνπζεία θαη επαγγεικαηηθνχο 
ρψξνπο, εθζέζεηο,  εθδξνκέο ζε κέξε κε ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά θαη πνιηηηζηηθή αμία. ην πιαίζην απηφ εληάζζνπκε θάζε 
ηδέα ησλ ζπλεξγαηψλ καο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ καο πεξηβάιινπλ: ηε κία εβδνκάδα κπνξεί λα πάκε ζε έλα θηήκα γηα λα 
κηιήζνπκε γηα ηε θάβα θαη ην ληνκαηάθη, ηελ άιιε  ίζσο λα νξγαλψζνπκε Κπλήγη Θεζαπξνχ ζην Μεγαινρψξη, ζε 
ζπλελλφεζε πάληα κε ηνπο θαηνίθνπο, πνπ καο βνεζνχλ, ηελ ηξίηε λα παηήζνπκε ζηαθχιηα ζε έλα νηλνπνηείν   κε ηνπο 
καζεηέο καο. Θα πάκε λα κάζνπκε πψο θηηάρλνληαη ηα θεξακηθά θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε ην δηθφ καο θεξακηθφ, ζα πάκε ζην 

έζηκν ηνπ Κιήδνλα ή ηνπ Λάδαξνπ ζην Μεγαινρψξη, ζηα ΄ήκαληξα ζηελ Πεξίζζα, ζα ζηνιίζνπκε   ηνλ Δπηηάθην ζηελ 
εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ καο.  

Δπεμεξγαζέα θαη παξαγσγά εηδηθψλ πιηθψλ παξνπζέαζεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ  

Ζ εθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ Project, κε βάζε ηελ νπνία νη καζεηέο  καο αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο πιεπξέο ηνπ ειιεληθνχ 
πνιηηηζκνχ έμσ απφ ηελ ηάμε, ελψ ηαπηφρξνλα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πνιηηηζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο 
πξνέξρνληαη είλαη ε κεζνδνινγία καο. Έρνπκε εηνηκάζεη κέρξη ηψξα ηα πιηθά γηα ην πνιηηηζηηθφ απηφ πξφγξακκα ζε 
ειιεληθά θαη αγγιηθά.  Σν κάζεκα ηξαγνπδηνχ κπνξνχλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ θαη επηζθέπηεο πνπ δελ κηινχλ ειιεληθά 
(παξέρεηαη ε κεηάθξαζε ησλ ζηίρσλ ζηα αγγιηθά θαζψο θαη ε κεηαγξαθή ηνπο κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο). Σν κάζεκα 
καγεηξηθήο ζε ηαβέξλα   πεξηιακβάλεη  θαη ην θπιιάδην κε ζπληαγέο,  ηνπ καζήκαηνο ρνξνχ πξνεγείηαη κία παξνπζίαζε ησλ 
ειιεληθψλ ρνξψλ θ.ιπ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ αξρψλ βησκαηηθήο κάζεζεο κε ηε κάζεζε έμσ απφ ηελ ηάμε πξνζθέξεη ζηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο απηνπεπνίζεζε θαη ραξά. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε πξνζθέξεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα λα 
ελζσκαησζνχλ νη δηάθνξνη καζεζηαθνί ηχπνη θαη γηα λα κεηαδνζνχλ ε γλψζε, νη δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο θαη κάιηζηα 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Δπίζεο ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Tandem, φπνπ νη ζπνπδαζηέο δηδάζθνπλ θαη 
δηδάζθνληαη ηαπηφρξνλα, ζε δεπγάξηα κε θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο νη νπνίνη καζαίλνπλ ηε γιψζζα ηνπ μελφγισζζνπ 
ζπνπδαζηή, καο έρεη κάζεη πνιιά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη ελήιηθνη. 

Έξεπλα γηα ηε δηδαζθαιέα ηεο ειιεληθάο σο μΫλεο γιψζζαο  

Σα δηδαθηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε εθαξκφδνληαη ζε κηθξά αιιά θαη ζε κεγαιχηεξα ηκήκαηα, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 
εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο. Έρνπλ ελαιιαθηηθά θείκελα θαη επηθνηλσληαθέο αζθήζεηο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ  ζε 
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ηάμεηο κηθηψλ ηθαλνηήησλ θαη ζε πνιπγισζζηθέο θαη πνιπεζληθέο ηάμεηο.  Έλα κηθξφ κφλν κέξνο ήδε εθδφζεθε ζε 
ηέζζεξα βηβιία. Σελ εκπεηξία καο απηή ηε κεηαθέξνπκε ζηα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ απ‘ φιε ηελ Δπξψπε 

φπνπ, δνπιεχνληαο ζε ζπλεδξίεο θαη νκάδεο εξγαζίαο, αλαπηχζζνπκε ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη παξνπζηάδνπκε νξηζκέλα 
απφ ηα δηδαθηηθά πιηθά καο. Σα εκηλάξηα  πινπνηνχληαη δηα δψζεο ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θαιχπηνπλ κέρξη θαη 200 
ψξεο θαηάξηηζεο, ελψ παξέρεηαη θαη ε δηεζλήο Πηζηνπνίεζε EUROLTA ζε δηδάζθνληεο ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα ζε 
ελειίθνπο (ζε δχν επίπεδα, Certificate θαη Diploma) απφ ηνλ νξγαληζκφ ICC International Language Network. Δπίζεο 
δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα, αλ θαη ηα ζεκηλάξηα απηά είλαη ήδε πξαθηηθά θαη βησκαηηθά, λα θάλεη θαλείο «πξαθηηθή», 
ζπκκεηέρνληαο σο βνεζφο- θαζεγεηήο ή σο αθξναηήο ζηηο ηάμεηο καο.  ζν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα 
έρνπλ νη δηδάζθνληεο, ζα παξαπέκςνπκε εδψ ζηελ κειέηε  ζρεηηθά κε ηελ «δφκεζε θαη αλαδφκεζε ηεο γλψζεο ησλ 
δηδαζθφλησλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα ζε ελειίθνπο ζε πιαίζην κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο» (Γεσξγηάδνπ, 2007) θαη 

ηνλ Υάξηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαινχ δαζθάινπ ειιεληθήο ζε μελφγισζζνπο, ν νπνίνο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, 
θαη ζα πνχκε κφλν πσο εθφζνλ νη ελήιηθνη καζεηέο έρνπλ ζεκαληηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, νη δηδάζθνληεο δελ κπνξεί 
παξά λα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκηθφ θαη κνξθσηηθφ θεθάιαην, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ.  

ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξΫο   

Chen C.C., Petrick J., Shahvali M. (2014). Tourism Experiences as a Stress Reliever - Examining the Effects of Tourism 
Recovery Experiences on Life Satisfaction. Journal of Travel Research, doi 10.177/0047287514546223..   

Cohen, Δ. (1979). A Phenomenology of Tourist Experiences. Sociology, 13 (2), 179-201. 

Hosany S. (2012).  Appraisal Determinants of Tourist Emotional Responses. Journal of Travel Research, 51(3), 303-314   

Littrell M.A., Paige R.C. & Song K. (2004). Senior travellers: Tourism activities and shopping behaviours. Journal of 
Vacation Marketing, 10 (4), 348-362.   

Löfgren O. (1999). On Holiday: A History of Vacationing. University of California Press.   

Τu J., Jeonglyeol Lee T. (2014) Impact of Tourists‘ Intercultural Interactions. Journal of Travel Research, 53 (2), 225. 

Weiler B. & Hall C.M. (1992). Special interest tourism. Belhaven Press. 

Wilkins H. (2011). Souvenirs: What and Why We Buy. Journal of Travel Research, 50 (3), 239-247 

Γεσξγηάδνπ, Η. (2003). Ζ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε κέζα ζε πνιπεζληθέο ηάμεηο ειιεληθψλ σο μέλεο γιψζζαο κε ηε κέζνδν 
Project: ην παξάδεηγκα ηεο εηζαγσγήο πνιηηηζηηθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο. 

ηα Πξαθηηθά ηνπ 6νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ γηα ηε  Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε-Διιεληθά σο Γεχηεξε ή Ξέλε 
γιψζζα. Πάηξα: Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 

Γεσξγηάδνπ, Η. (2007). Γνθηκάδνληαο έλα λέν δεπγάξη παπνχηζηα: ε δφκεζε θαη αλαδφκεζε ηεο γλψζεο ησλ δηδαζθφλησλ 

ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα ζε ελειίθνπο ζε πιαίζην κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Αδεκνζίεπηε δηπισκαηηθή 
εξγαζία. Παλεπηζηήκην Αζελψλ.  

Μααινχθ, Α. (1999). Οη θνληθέο ηαπηφηεηεο. Αζήλα: Χθεαλίδα 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 749 απφ 864 

ΑΑΗΗΘΘΟΟΤΤΑΑ  33::  ΑΑΗΗΘΘΟΟΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑΠΠΛΛΧΧΝΝ  ΥΥΡΡΖΖΔΔΧΧΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΟΟΤΤ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΑΑ  

Δηζεγήζεηο 

ΤΝΔΓΡΗΑ:Γ3 

10:00 - 11:30 
 

Exploiting feature films in EFL courses 

Angeliki Bouziou, English Language Tutor, 9th Primary School of Corfu, Greece, angeland@sch.gr 

Abstract 

Current paper aims to underscore effective mingling of entertainment and foreign language learning. A primary school English-as-Foreign-

Language (EFL) course was organised around a feature film. Integrative receptive-productive skills development, cross-cultural 

juxtaposition, human issues empathy, musical reinforcement were anticipated. Video sessions, constructed according to communicative 

tenets, combined realistic input, meaningful activities, and tutor guidance. Class observation, products examination, and participant 

comments designated linguistic, socio-cultural, artistic enhancement as well as strategy awareness, interweaved with enthusiasm. The above 

indicate fascinating and constructive experiences stemming from methodical video manipulation.  

Keywords: films, English as Foreign Language (EFL), primary school, language acquisition 

1. Introduction 

Scholars pursuing communicative English-as-Foreign-Language (EFL) teaching theories perpetually seek ways to marry 
efficiency and amusement. Video lies among tools availing language learning for a number of reasons. This study initially 
reviews literature tracing video communicative contribution to successful EFL attainment. Next, a video project implemented 
in a Greek primary school EFL course is outlined. Finally, outcomes and conclusions validating video pedagogical power are 
delineated.  

2. Review of Literature 

2.1 EFL and communicative video use 

English Language training nowadays signifies engaging into actual tasks with people as well as with media, and 
communicating in oral or written manners (Greenwood, 1981; Ur, 1981; Byrne, 1988; Underwood, 1989; Richards, 1990; 
Wallace, 1992). Authentic materials and significant procedures are the key to analogous output. Students become 
independent knowledge-producers while tutors strike as resource suppliers, planners, and assistants.  

Krashen (1982) distinguishes language learning from language acquisition, the first entailing a conscious process, the second, 
a subconscious one. Immersion into contextualised input and stress-free, motivating milieu may culminate in positive 
aftermaths (Tudor, 1987). Allan (1985) and Stempleski & Tomalin (1990) substantiate why video application may fulfill 
these prerequisites. Video exploitation embraces active viewing, receptive-productive skills expansion, vocabulary-
pronunciation-grammar development, cross-cultural juxtaposition, testing. Video sequences may depict countries, history, 
cultures, relationships, human passions, behaviour, background, linguistic and paralinguistic samples (Canning-Wilson, 
2000; Bal-Gezegin, 2014; Safranj, 2015; Hameed, 2016). Video may flourish at any course as auxiliary or as main 
constituent. When introduced, incentives may come forward through careful looking, listening, predicting, speculating, 

commenting, reporting, analysing, contradicting, role-playing. Satisfaction may arise out of efficient gist-grasping, outcome-
guessing and subsequent language-using. Memory ‗retention‘ levels may also improve (MacWilliam, 1986). In addition, 
critical skills may bloom via theme-based conversation and cross-cultural comparison (Tudor, 1987; Canning-Wilson, 2000; 
Bal-Gezegin, 2014). Video criteria for pedagogical employment incorporate recreation potential, length, linguistic density, 
flexibility, clear sound, visual support (Stempleski & Tomalin, 1990).  

Video categories consist of drama, advertisements, documentaries, news, animations (Allan, 1985). Drama embodies feature 
films, non-educationally oriented, possessing plot, stimulating interest, transcending spectators in time and space, offering 
genuine communication examples, triggering response (Geddes & Sturtridge, 1982; Stempleski & Tomalin, 1990; Proctor, 
1990 in Proctor & Adler, 1991; Serefoglu, 2008; Safranj, 2015).  
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Film EFL commissioning compels extensive preparation. First of all, after overcoming copyright obstacles, tutors should 
check film appropriateness in respect to learner needs and curriculum. Canning-Wilson (2000) and King (2002) are against 

materials with distracters, violent impetus, stereotypes, low quality vision, difficult-improper language, excessive ‗profanity‘, 
unnecessary hints. Teachers could watch film without sound to replicate participants‘ conditions, make notes, then view it 
with sound, and define functional details, suitable patterns, necessary materials, labour phases.  

Lessons may take place in classroom or a separate video room. Equipment should comprise DVDs and players, monitors-
overhead projectors, speakers, worksheets. Instructors should ensure item maintenance, storage and security (Allan 1985). 
Worksheets could involve questions, diagrammes or gaps (Safranj, 2015; Hameed, 2016). Video demonstration should 
exclude absolute recognition or grading (King, 2002). Students should savour native audience experience, assemble 
comfortably so as to combine pleasure with item-identification (Stempleski & Tomalin, 1990; Serefoglu, 2008). Forty-five to 

sixty minutes (45-60‘) periods with fifteen-twenty minutes (15-20‘) observation should be ideal for school management 
(MacWilliam, 1986).  

2.2 Video Techniques 

A series of video techniques may be employed in didactic backgrounds: a) viewing the whole film, b) breaking a film into 
sections, c) dealing with one sector (Allan, 1985; Canning-Wilson, 2000; Serefoglu, 2008). Educators (Allan, 1985; 
Stempleski & Tomalin, 1990; King, 2002) propose a number of pre, while and post-viewing tasks, matching Underwood‘s 
(1989) listening guidelines. Pre-viewing tasks may cover vocabulary pre-teaching, and enquiry about imminent film type, 
topic, setting, characters, situations, bonds. Such steps intend to contextualise words, intrigue members, and provoke 
discussion. 

While-viewing tasks should promote atmosphere faithfulness. Participants should concentrate on meaning, reconciling 

heterogeneous previous knowledge between native interlocutors and themselves (Baddock, 1991). Teachers should grant 
explanations whenever necessary. Tasks could include: a) watching in chunks: pupils read questions, watch a small fragment, 
and reply with short-term or multiple choice answers demanding little attention. Aside from scenario, socio-cultural elements 
may flash out e.g. clothes, houses, customs, behaviour concerning population categories (the poor, the weak), b) freeze 
frame: glimpsing snap-shots, predicting upcoming incidents and responding actively, c) sound off; silent viewing helps eye 
fixation, thinking prior to listening, sequence elucidation, and allots motivation to listen, confirm understanding, and speak 
within true situations, d) listening to a scene without regarding, hypothesising, then viewing it, validating or amending 
perceptions. Events should be small-sized, pointing at variations between verbal and optical clues. Nurturing listening skills 

entails superior linguistic standards, e) watchers and listeners: half members watch without sound, and the other half listen 
only, receiving different evidence, thus constituting information-vacuum. Sharing data, weighing impressions and piecing 
facts together facilitates genuine conversation.  

Geddes & Sturtridge (1982), Allan (1985), Stempleski & Tomalin (1990) and King (2002) propose post-viewing tasks that 
simulate existent public-purpose requests, and advance natural skills-consolidation, group work, collaboration. Those comply 
with communicative reading, listening, speaking, writing suggestions (Greenwood, 1981; Ur, 1981; Byrne, 1988; Richards, 
1990), and involve lexical games, narration, synopsis, cloze tests, dictation, impersonation, letters, film critique. Imagining 
heroes‘ emotions, describing possible backlash against wrongful deeds - aside from language training - exerts insight and 

social message grasping, prepares for life difficulties. Soundtrack may also support; playing music, singing or dancing songs, 
and connotation-processing lyrics. In those ways, verbal-linguistic, visual-spatial as well as musical-rhythmic skills may 
grow (Berk, 2009 in Hameed, 2016, corroborating Gardner‘s, 1983 multiple intelligence genres). What is more, the internet 
is a great browsing and commenting source for tutors and pupils (King, 2002). Finally, tactics-activities evaluation is a stage 
towards compelling discernment. 

Scholars such as Serefoglu, 2008; Bal-Gezegin, 2014; Safranj, 2015; Hameed, 2016 have investigated correlations between 
video-film application and foreign language learning upon university students. Film-EFL research seems limited in primary 
education, especially as far as Greece is concerned. The author, bearing in mind class curriculum (2003), pictured launching 

film-related events in a primary school EFL course with a view to verify the following.  

Research Questions 

 Can sixth-graders pursue a foreign language film, practise EFL skills and entertain themselves at the same time? 

 Can learners sympathise with handicapped people?  

3. Method 

3.1 Participants and Framework 

Participants were primary school sixth-graders within an EFL framework. They had know-how from past minor-scaled video 
lessons but not feature films. Their linguistic proficiency was CEFR (2001) A1-A2, and their oral or written production 
within pre-determined boundaries. Although video venture was book-inspired it could stand independently. Pupils‘ classroom 
was furnished with computer, head-mounted projector, whiteboard, shade curtains, and speakers. Materials comprised film 
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DVD, student and teacher‘s worksheet, glossary, song lyrics - CD with original soundtrack, cloze test, dictation sheets, 
summary sketch, actors‘ photos, links to protagonist-associated websites, insight and evaluation questionnaires.  

The author- EFL tutor had scrutinised miscellaneous films, aspiring several skills amelioration (linguistic, cognitive, social, 
musical, cultural). Particular one excelled for interesting storyline and moral (a myth turning out as harsh reality metaphor ), 
music, strong visual reinforcement (screen shots, focus both on setting and on exchanges), exquisite sound-picture quality, 
language simplicity, speech delivery. It was made for native spectators. Authenticity materialised through late 19 th-early 20th 
century society portrayal. Regarding content, sex scenes were absent while film beginning, climax and finale bestowed 
integrity. Lexical preparation and straightforward tasks could relieve high linguistic level (Allan, 1985; Baddock, 1991). 

3.2 Aims and objectives  

Video-based sessions were destined to enlarge language skills communicatively, boost undertakings, allocating variation. 
Aims and objectives encompassed concrete demands (King, 2002)  

 amusement, active viewing, watching purpose  

 listening-inferring strategies increase, reading-writing evolution, skills integration 

 global understanding - details retrieval  

 autonomy - sense of accomplishment  

 pair/group performance - interaction with friends and media 

 cross-cultural comparison 

 compassion to people with special needs - debate, judgement pertinent to social issues 

 musical enrichment  

 movement metacognition  

Project results would arise out of class inspection (oral participation, maneuvers), product scrutiny (worksheet, cloze test,  
summary), oral comments and written questionnaires. 

3.3 Procedure & Rationale  

The EFL tutor proposed a video experience reproducing native audience environment. Pupils were to watch a feature film 
without subtitles, assisted by vocabulary list, accompanying prompts and guidance, aspiring general rather than word-for- 
word comprehension. They welcomed the prospect. The teacher mentioned film title to exclude previous viewing possibility, 
then distributed glossary. Oral interrogation stimulating schemata on film type, music genres, title and plot ensued. 
Confirming or rejecting expectations ascribed listening-observing basis. For minimal anxiety, it was clear that video-venture 

would not be marked.  

Film length was around 130 minutes. As class periods last 40-45‘, watching was split in six episodes of approximately 20‘ 
viewing time. Double sessions guaranteed ample manipulation time. Each episode was divided into counted units. While-
viewing tasks contained multiple-choice, slot and chart filling. Humorous or tricky options were inserted. The optical 
backbone was protagonists‘ appearance-clothes-posture-gestures-facial expressions, places, buildings, names, important 
clues. Socio-cultural angles were broadened through emphasis on society disparity, feasts, transport means, chivalry (see Fig. 
1). The auditory section was catered via word-expression quest indicating irony, speech tones, intonation, affecting language 
or content. In addition, concentration turned to characters‘ emotions (loneliness, alienation) and comportment. Viewers‘ 

personal feelings were also aroused at moments. Methodology involved ‗watching in chunks‘, ‗freeze frame‘, and ‗sound 
off‘, stimulating speculation, prediction, narration, recognition. Recapitulation of each episode sought essence reconstruction. 
Breaks at precise spots depending on plot, meant to escalate excitement, allowing responses without overloading. Elucidation 
of confusing matters could be implored anytime.  

 

Figure 1, Socio-cultural awareness questions 

The tutor had orchestrated a complete video schedule and was gradually executing it, steering learners in its path. Her 
worksheet included timed sequences, techniques and extra queries that might surprise participants (see Fig. 2). Screen clock 
counter could appear with a mouse click whenever pauses were due.  
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Figure 2, Teacher‘s Worksheet 

Post-viewing tasks consisted of a) games and actions such as  

 Telepathy, exercising vocabulary and pronunciation by guessing partners‘ secret words, relevant to episode, 

 Bingo, refining reading, listening and writing by putting down words from list, and winning if coinciding with 

instructor‘s  

 Cloze test, rehearsing vocabulary, gist-reading by completing coherent blanks with solutions rendered in random order, 

 Summary, strengthening memory, vocabulary, brainstorm-speaking, holistic writing, 

 Dictation, paralleling life listening through plot-associated blank-filling, 

b) discussion and questionnaire, raising compassion towards citizens with problems in our country/town/school, bridging 
opinion-gaps by assuming opposite sides, and proposing alternative solutions to unfair treatment (see Fig. 3), c) song lyrics, 
singing-humming - contributing to story, d) contextualised grammar revision, e) oral remarks and questionnaire for general 

rating (see Fig. 4), f) electronic film shots, protagonists‘ photos and latest missions ascribing interest, challenging memor y, 
consolidating lexis, evoking further comments, and closing course pleasantly, g) scene re-enacting, dancing, open to learners‘ 
choice. While most tasks entailed individuality or whole-class effort, cloze tests/outlining/role-playing, called for pair-group 
designs. Unconstrained interaction among people and objects transpired all happenings. 

 

Figure 3, Empathy questions 

 

Figure 4, Questionnaire 
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4. Results - Discussion 

Video scheme effects were established upon learners and tutor‘s comments. Pupils depicted their opinions orally and via 
questionnaires. Firstly, they approved of film, matching their preferences. They took pride in their own understanding, but 
estimated clarifications on occasional blank spots. They accepted activities as natural video lesson ingredients. Eager for next 
episode, they resented interruptions. They were fond of telepathy and bingo but disliked recapitulating; they gradually 

conceded to its utility. Besides gist they located socio-cultural elements, became passionate with disabled protagonist, and 
appalled at society behaviour. They admitted reaping numerous parameters and hence caring about handicapped people. They 
relished emphathising with and supporting opposing characters. They manifested love for main songs, desire for similar 
video meetings. They enjoyed personae‘s actual faces together with further film shots. They appreciated discrete, 
unauthoritative, teacher mentoring but they also liked single or partner work. A good portion among them committed to 
inferring techniques, resisting subtitle temptation beyond school.  

Instructor‘s remarks were founded on class observation, worksheet/cloze test/dictation/synopsis examination. Video 
introduction and exact film verified communicative proliferation choice. Plot absorbed sixth-graders; assessment absence 

relaxed them. Furnished vocabulary, distinct questions, and recounting relieved their worries about subtitle omission. Breaks 
at critical moments frustrated but simultaneously fascinated them. Their immediate viewing and direct answering requests 
towards concluding scenes resulted in feedback adaptation. Mocking-imitating, switching to disgust and eventually to 
sympathy, and attributing unjustice but inappropriate reaction displayed critical thinking. There was focus on film essence 
but also on details such as paralinguistic traits, conduct-culture aspects, intonation indicating irony, and on non-native 
speakers‘ pronunciation. Boys and girls, strong or weak members interacted with persons and objects, integrating EFL skills, 
speculating, predicting, comparing. Replies to queries and to lexical games reached highly satisfactory levels. Commenting, 
contradicting, peer gap-filling and summarising showed collaboration. Soundtrack exploitation led into lyrics probing and 

singing. The electronic component emerged through heroes‘ film shots and relevant search. Accomplishment or strategy 
analysis aided metacognitive flourishment. Task preparation promoted facilitation instead of explicit tutoring. The above 
genuine movements suggest worthwhile film-based time. 

5. Conclusions 

Feature film implementation in a Greek primary school EFL course revealed great communication potential. Authentic 
context was built. Perception, production and entertainment were simultaneously achieved. Interaction - physical or 
electronic – was mixed between humans and materials. Contribution was unanimous and varied. Diverse skills were 
embraced; motivation and autonomy were extended; target language was inherently trained; focus was headed for gist or 
details as necessary; emotions - especially empathy - were stirred; cultural facets as well as social issues were brought to 
surface; chances for idea negotiation, opinion-exchange, commenting, appraisal were elevated; music inclination was also 
boosted. Inferring techniques, applicable in real life, were demonstrated. Metacognition deriving from evaluation was 
upscaled in analogy to participants‘ earlier status. Individual or group outcomes stretched beyond traditional limits. Tutor 

facilitation was underlined.  
As long as teachers suit video equipment, materials, approaches to student needs or aspirations, fascinating and constructive  
experiences may emanate. That is why educational societies should seize opportunities to blend pleasure and learning. That is 
how acquisition may be attained.  
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A ‗Learning by Design‘ Approach 
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Georgia Margaritis Koutsou, Secondary Education EFL Teacher, M. Ed., K. Nevrokopi State Junior High 
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Abstract 

The project presented herein is an integrated skills teaching-learning process developed and implemented in accordance with the ‗Learning 

by Design‘ approach principles. The LbD philosophy is based on four pillars, namely four different ways of making knowledge: 

Experiencing, Conceptualising, Analysing, and Applying. The lesson plan laid out below was targeted at junior A beginner level high school 

students having attained rudimentary knowledge of the English language; Basic User/A1/Breakthrough (CEFR). The range of vocabulary 

required to participate in the process was fairly limited as was also true of the command of basic grammar rules. On completion of the 

teaching-learning process the students were expected to be able to relate to other people‘s opinions (cognitive skill), codify input (affective 

skill), and, last but not least, perform in class (psychomotor skill). 

Keywords:  integrated, learning by design, beginner level, rudimentary knowledge. 

Πεξέιεςε: 

Ζ εξγαζία πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ είλαη κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο δεμηνηήησλ πνπ αλαπηχζζεηαη θαη πινπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξνζέγγηζεο "Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνχ". Ζ θηινζνθία ηεο Μκ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππιψλεο, δειαδή ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφθηεζεο γλψζεο: Βηψλνληαο, Έλλνηνινγψληαο, Αλαιχνληαο θαη Δθαξκφδνληαο. Σν ζρέδην καζεκάησλ 

πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ απεπζχλζεθε ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη έιαβαλ ζηνηρεηψδε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Βαζηθφο 

Υξήζηεο / A1 / Breakthrough (CEFR). Σν εχξνο ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ απαηηνχληαλ γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζηε δηαδηθαζία ήηαλ αξθεηά 

πεξηνξηζκέλν, φπσο ήηαλ επίζεο θαη ν ρεηξηζκφο ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ γξακκαηηθήο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο -

κάζεζεο, νη καζεηέο αλακελφηαλ λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ (γλσζηηθή δεμηφηεηα), λα θσδηθνπνηνχλ 

ηε γλψζε (ζπλαηζζεκαηηθή δεμηφηεηα) θαη, ηειεπηαίν, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, λα παξνπζηάζνπλ έξγν  ζηελ ηάμε (ςπρνθηλεηηθή ηθαλφηεηα). 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: δεμηνηήησλ, κάζεζε κέζσ ζρεδηαζκνχ, αξράξηνη, ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο.  

Α. Δηζαγσγά 

Σν ζρέδην καζήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ εθαξκφζηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 απφ ηελ θαζεγήηξηα Αγγιηθήο γιψζζαο 
ηνπ ζρνιείνπ. Απεπζπλφηαλ ζε νθηψ αξράξηνπο καζεηέο/ηξηεο Α΄ηάμεο γπκλαζίνπ κεζαίνπ θαη θαηψηεξνπ επηπέδνπ 
θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο. Γηήξθεζε πάλσ απφ δέθα καζεζηαθέο πεξηφδνπο κε ηελ παξνπζίαζε ηεο δεκηνπξγηθήο 
γξαπηήο έθζεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα ζπληζηά μερσξηζηή ζπλεδξία. ζνλ αθνξά ην ηζηνξηθφ ησλ καζεηψλ ζηελ αγγιηθή 

σο μέλε γιψζζα, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νη καζεηέο/ηξηεο είραλ δηδαρζεί ηελ αγγιηθή ζε πιαίζην ζπλδηδαζθαιίαο 
ηάμεσλ γηα ηέζζεξα ρξφληα, κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ κηα ζπλεζηζκέλε αγγιηθή 
ηάμε, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. Χζηφζν, ε εμνηθείσζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ε 
ζεκαληηθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο «πην αδχλακνπο» θαηέζηεζαλ ηε δηαδηθαζία φρη κφλν εθηθηή αιιά θαη απνιαπζηηθή. Οη 
θχξηνη ζηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο πνπ ζα ζπδεηεζεί εδψ ήηαλ λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο/ηξηεο λα 
εληζρχζνπλ ην αγγιηθφ ηνπο ιεμηιφγην ζρεηηθά κε ηα ξνχρα (γλψζε), λα βειηηψζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, λα 
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κηινχλ κε ζηφρν έλα νξηζκέλν απνηέιεζκα (δεμηφηεηεο) θαη, ηέινο, λα μεπεξάζνπλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο θαη ην θφβν ηεο 
επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (ζπκπεξηθνξά). (Παξάξηεκα 1) 

Θεσξεηηθφ-Παηδαγσγηθφ Πιαέζην 

Ζ πξνζέγγηζε «Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνχ» αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Kalantzis & Cope (2004) κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 
πνιπκνξθίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Τπνζηεξίδνπλ φηη "ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ε παηδαγσγηθή 

πξέπεη λα αζρνινχληαη κε ηελ πνηθηινκνξθία κέζσ ηεο κεηακφξθσζεο θαη φρη ηεο αθνκνίσζεο ή ηεο ελζσκάησζεο ηνπ 
εθπαηδεπφκελνπ" (Kalantzis θ.ά., 2003). Σν ζθεπηηθφ πνπ ππνζηεξίδεη απηφ ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην εζηηάδεηαη ζηνλ 
εληνπηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. 
Χο εθ ηνχηνπ, θαζηζηά απαξαίηεην γηα ην δάζθαιν λα εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο θαη λνεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 
πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη λννηξνπίεο ησλ καζεηψλ. Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ θφζκν ηεο 
εθπαίδεπζεο απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ κηα ζεηξά πνιπηξνπηθά θείκελα, θαζψο θαη λα γίλνπλ 
παξαγσγνί γλψζεο. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν θίλεηξν ψζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν 
ηεο κάζεζήο ηνπο. Παξ 'φια απηά, κφλν κε ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηέρνπλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο πξνζσπηθνχο κεραληζκνχο ηνπο γηα λα παξάμνπλ ηε γλψζε νη ίδηνη. Μέζσ ησλ ηεζζάξσλ δηαδηθαζηψλ γλψζεο 
‗βηψλνληαο, ελλνηνινγψληαο, αλαιχνληαο θαη εθαξκφδνληαο‘, ε πξνζέγγηζε "Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνχ" έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεη ηηο ηάμεηο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα βειηηψλεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σν 
ζρέδην καζήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε "Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνχ", αλ θαη φρη κε 
ςεθηαθνχο φξνπο. Αληίζεηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απφπεηξα ηεο ινγηθήο ηεο ζεσξίαο απηήο λα ελζαξξπλζεί ε νκαδηθή 
εξγαζία πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζπλεξγαηηθνχο δεζκνχο, αιιά απηφ ζα γίλεη ζηελ ζπκβαηηθή ηάμε (Kalantzis & Cope, 2010). 
Αλαπηχζζεηαη κέζσ ησλ ηεζζάξσλ δηηηψλ ηξφπσλ παξαγσγήο γλψζεο: Βηψλνληαο ην Γλσζηφ θαη ην Νέν, Δλλνηνινγψληαο 
κε Ολνκαζία θαη κε Θεσξία, Αλαιχνληαο Λεηηνπξγηθά θαη Κξηηηθά, Δθαξκφδνληαο Καηάιιεια θαη Γεκηνπξγηθά (Kalantzis 

& Cope θ.ά., 2005). Ζ ινγηθή ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ε απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή 
πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία ζηνρεπκέλεο θαη ζθφπηκεο «χθαλζεο» (Luke θ.ά., 2003) πξνο ηα πίζσ θαη πξνο ηα εκπξφο 
κεηαμχ κηαο πνηθηιίαο ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ ή κνξθψλ ζπκκεηνρήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θάιπςε  
ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ε επίηεπμε ζπκπεξηθνξηθψλ ζηφρσλ. «Βηψλνληαο ην Γλσζηφ» είλαη κηα 
δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε ησλ καζεηψλ, ζηα αηνκηθά θίλεηξα θαη ζηα πξνζσπηθά ηνπο 
ελδηαθέξνληα, ελψ ην «Βηψλνληαο ην Νέν» αλαθέξεηαη ζηελ εκβάπηηζε ζε άγλσζηα, απζεληηθά ή πξνζνκνησκέλα θείκελα, 
εηθφλεο, δεδνκέλα θαη έλλνηεο. Σν ζηάδην  «Δλλνηνινγψληαο» πεξηιακβάλεη ηελ απνκάθξπλζε απφ πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη 
εκπεηξίεο θαη αθνξά ζηελ εμέηαζε ησλ ππνθείκελσλ ζρέζεσλ αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, νη νπνίεο ζπρλά ακθηζβεηνχλ 
ινγηθά ζπκπεξάζκαηα θνηλά απνδεθηά. (Kolb, 1984, McCarthy, 1987). Ο φξνο «Δλλνηνινγψληαο κε Οξνινγία» αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη νκαδνπνίεζε ζηνηρείσλ κε βάζε ηηο νκνηφηεηέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ελδερφκελεο 
δηαθνξνπνηήζεηο, ελψ ν φξνο «Δλλνηνινγψληαο κε Θεσξία» ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθάιπςε ζησπεξψλ πξαγκαηηθψλ 
παξαδνρψλ πνπ κπνξεί λα κελ ζρεηίδνληαη άκεζα νχηε θαη λα πξνέξρνληαη απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο δσήο (Kalantzis & 
Cope, 2005). πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Mills (2010), ε «χθαλζε» αλάκεζα ζηα βησκαηηθά θαη ηα ελλνηνινγηθά ζηάδηα είλαη 
γλσζηηθή κεηαμχ ηνπ θφζκνπ απζφξκεηεο γλψζεο ηνπ Vygotsky θαη εθείλνπ ησλ ζπζηεκαηηθψλ ελλνηψλ (Vygotsky, 1962). 
Σν ζηάδην «Αλαιχνληαο» πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ ζπληζησζψλ κηαο θαηάζηαζεο ή κηαο έλλνηαο, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 
ζθνπνχ ηεο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζε λνεκαηηθφ πιαίζην. ην ζηάδην ηεο «Λεηηνπξγηθήο Αλάιπζεο» θαηαθεξκαηίδνπκε έλα 
θνκκάηη γλψζεο θαη ην κειεηάκε ιεπηνκεξψο, κειεηάκε ηα «ηη», ηα «πψο» θαη ηα «γηαηί». ην θνκκάηη «Κξηηηθή Αλάιπζε» 

απαηηείηαη λα εκβαζχλνπκε ζηε δηαδηθαζία θαη κε βάζε ηελ θξηηηθή ζθέςε θαινχκαζηε λα επηβεβαηψζνπκε πνηνλ κπνξεί λα 
επεξεάζεη ή λα εμππεξεηήζεη απηή ε γλψζε, ην λφεκα, ε πξαγκαηηθφηεηα ή ην θείκελν. Απηφ ζπκβαδίδεη κε ηα ζχγρξνλα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηα νπνία πξνσζνχλ ηε ρξήζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. ηε δηαδηθαζία γλψζεο «Δθαξκφδνληαο» 
καζαίλνπκε κε πξάμεηο. Παίξλνπκε ηε γλψζε πνπ έρνπκε απνθηήζεη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ θάλνπκε λα ιεηηνπξγήζεη 
ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ δηαδηθαζία "Δθαξκφδνληαο Καηάιιεια" ππνδειψλεη ηελ θαζνδεγνχκελε κεηαηξνπή ή ηελ 
επαλεμέηαζε ηεο γλψζεο πνπ απνθηήζεθε αμηνπνηψληαο ηε θαληαζία. Αληίζεηα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο 
εθαξκνγήο ηεο γλψζεο, νη καζεηέο/ηξηεο θάλνπλ ηε γλψζε λα ιεηηνπξγεί ζε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, απφ ην 
νπνίν λέεο «αξρηηεθηνληθέο» κπνξεί λα πξνθχςνπλ (Cope & Kalantzis, 2000). 

Ζ επηηπρήο έθβαζε ηεο ελ ιφγσ καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αμηνινγείηαη κε βάζε ηέζζεξα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 
εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ: πξνζσπηθέο ζεσξήζεηο δσήο πνπ ζπλδένληαη κε ην βαζκφ εκπινθήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ηελ 
έλλνηα ηνπ «scaffoldedlearning», ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

ζνλ αθνξά ην θξηηήξην ησλ «πνηθίισλ ζεσξήζεσλ δσήο», νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ - αλεμαξηήησο ηεο 
έθηαζήο ηνπο - θαη νη πξνζσπηθέο απφςεηο πξέπεη λα εθηηκψληαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ», ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, νδεγεί ζε πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή θαη θηλεηνπνίεζε 
(Gee, 2004). 

Σν θξηηήξην ηνπ «scaffoldedlearning» ππνδεηθλχεη ηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο γλψζεο πνπ 

αθνινπζνχληαη ζε κία ζηαδηαθά αλαπηπζζφκελε θιίκαθα δπζθνιίαο. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 
πξνεγνχκελεο γλψζεηο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε λέα κάζεζε. Φπζηθά, απηφ εμαηνκηθεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο (Suominen, 2009). Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη πεξαηηέξσ φρη κφλν ε 
ζπκκεηνρή  ζηε δηαδηθαζία, αιιά θαη ε πξσηνβνπιία θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο. 

ζνλ αθνξά ηελ «εκπινθή», ν ελεξγφο ξφινο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη απαξαίηεηνο. 
Ζ ζθέςε, ε πξφηαζε, ε ζπδήηεζε, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε επεμήγεζε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα εκπεδσζεί κηα 
καζεηνθεληξηθή δηαδηθαζία. Ζ ηθαλνπνίεζε πξέπεη λα αληιείηαη απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ. Οη 
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εμσηεξηθέο αληακνηβέο, φπσο νη πςεινί βαζκνί ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ/ηεηξακήλνπ, κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα 
πξνζσξηλφ απνηέιεζκα πνπ ζα εμαζζελίζεη φκσο ιφγσ έιιεηςεο εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ (Deci θ.α., 2001). 

Ο «κεηαζρεκαηηζκφο» φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Gee (2000) δελ επηηπγράλεηαη κφλν φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ θαηαθέξεη 
λα εθαξκφζνπλ θξηηηθή ζθέςε ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, αιιά επίζεο, αθνχ έρνπλ πξνρσξήζεη ζην επφκελν 
ζηάδην φπνπ έρνπλ αξρίζεη λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο «λνεκαηηθέο παξαδνρέο». Δπηπιένλ, είλαη πεξηζζφηεξν απφ 
πξνθαλέο φηη ν «κεηαζρεκαηηζκφο» είλαη αιιειέλδεηνο κε ηα ηξία πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα. Ο «κεηαζρεκαηηζκφο» ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ» επηηπγράλεηαη ζην βαζκφ πνπ φιεο νη παξαπάλσ παξάκεηξνη ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη, ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα, φινη νη καζεηέο/ηξηεο, παξά ην δηαθνξεηηθφ 
επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο, ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα επηδείμνπλ λέεο γλψζεηο. Καηά 
ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ππήξμε κέξηκλα ζε φια ηα ζηάδηα ψζηε παξάκεηξνη, φπσο ην θχιν ή/θαη ε απφδνζε, λα κελ 

δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα, αθελφο, αιιά θαη αθεηέξνπ λα κελ απνμελψζνπλ θαη απνγνεηεχζνπλ ηνπο καζεηέο κε ρακειέο 
επηδφζεηο νχηε θαη λα  πξνσζήζνπλ εθείλνπο κε θαιέο επηδφζεηο (Apple, 2006). 

χκθσλα κε ηηο αξρέο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, παξνπζηάδνπκε ηε ινγηθή ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο παξαθάησ: 

A. Experiencing (Βηψλνληαο) 

1. Experiencing the Known (Βηψλνληαο ην Γλσζηφ) 

Γξαζηεξηφηεηα: Καηαηγηζκφο Ηδεψλ/ «Γεληξφγξακκα» (Ρνχρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ράκα 1.Καηαηγηζκφο Ηδεψλ/ «Γεληξφγξακκα» 

 

θνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα ελεξγνπνηήζεη ηα ζρεηηθά ελππάξρνληα ζρήκαηα φζνλ αθνξά ηα ξνχρα θαη, κε 
ηνλ ηξφπν απηφ, λα εληζρχζεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Ζ νκαδηθή εξγαζία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξρή 
θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα «ζπάζεη ν πάγνο» θαη λα δψζεη ζε φινπο ίζεο επθαηξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ. 

2. ExperiencingtheNew (ΒηψλνληαοηνΝέν) 

Γξαζηεξηφηεηα α΄: Αληηζηνίρηζε θαη Καηαλφεζε Πξνθνξηθνχ Λφγνπ 

Μηα δξαζηεξηφηεηα θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ φρη κφλν εδξαηψλεη ηε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζρεηηθά κε ηα ξνχρα, 
αιιά, θαη ην πην ζεκαληηθφ, βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πφζν θαιά απέδσζαλ, θάηη ην νπνίν κεηαθξάδεηαη 

ζε κηα ψζεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο. 

Γξαζηεξηφηεηα β΄: Δθπαηδεπηηθφ Παηρλίδη «Κξεκάια»/Μάζεκα 2ν  (Γηαδξαζηηθφ βηβιίν) 

Απηφ ην δηαζθεδαζηηθφ παηρλίδη είλαη βέβαην φηη φρη κφλν ζα επεθηείλεη ην εχξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο, αιιά θαη ζα εληζρχζεη 
ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο θαζψο εμαζθνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλάγνπλ ζπκπεξάζκαηα 
βαζηζκέλα ζηα ζπκθξαδφκελα, ην νπνίν, πεξηηηφ λα πνχκε, είλαη κηα βαζηθή δεμηφηεηα ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. 
Δπηπιένλ, ζα αλαδσππξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία. 

Β. Conceptualising (Δλλνηνινγψληαο) 

1. Conceptualising by Naming (Δλλνηνινγψληαο κε Οξνινγία) 

Γξαζηεξηφηεηα: Γηάγξακκα Σ / Ολνκάδνληαο 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ Σ / ΟΝΟΜΑΕΟΝΣΑ 
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Cause 

 

Κεέκελα ΘεηηθΪ/ 

ΤπΫξ 

ΑξλεηηθΪ/ 

ΚαηΪ 

Πψο ην μΫξεηο; Άγλσζηεο ΛΫμεηο 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

ράκα 2. ΓηΪγξακκα Σ/ΟλνκΪδνληαο 

«Να ζπκθσλήζσ ή λα δηαθσλήζσ;», «Να δειψζσ ηε γλψκε κνπ ή φρη;», «Έρσ δίθην ή θάλσ ιάζνο;», «Έρσ θαηαιάβεη 
ζσζηά ή φρη;» ... απηά είλαη ηα εξσηήκαηα! Καη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ηα απαληήζεη θαλείο είλαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 
ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. 

2. Conceptualising by Theorising (Δλλνηνινγψληαο κε Θεσξία) 

Γξαζηεξηφηεηα: Οξγάλσζε Μνηίβνπ Αηηηψλ θαη Απνηειεζκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ράκα 3. ΟξγΪλσζε Μνηέβνπ Αηηηψλ θαη ΑπνηειεζκΪησλ 

Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηα 
αίηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα δεδνκέλε ζηάζε, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εκβάζπλζε ηεο χιεο. Ζ ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 
κειψλ ηεο νκάδαο θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ, δειαδή ε αλαηξνθνδφηεζε, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη αθφκε θαη ηελ αληίιεςή 
ηνπο γηα πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο. 

Γ. Analysing (Αλαιχνληαο) 

1. Analysing Functionally (Αλαιχνληαο Λεηηνπξγηθά) 

Γξαζηεξηφηεηα: Καηλνηνκίεο Κεηκέλνπ 

  ́ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, θαινχληαη νη καζεηέο/ηξηεο λα απνκνλψζνπλ απφ θείκελα, επίζεηα ζε ζπγθξηηηθφ βαζκφ 
(Comparative Degree) ππνγξακκίδνληαο ηα. Γηαηεξψληαο ηνλ ίδην ζπγθξηηηθφ βαζκφ ή αιιάδνληαο ην επίζεην ηεο πξφηαζεο, 
ηνπο δεηείηαη λα ζπγθξίλνπλ αληηθείκελα ξνπρηζκνχ, κεηαθέξνληαο έηζη φιεο ηηο κέρξη ηψξα γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο ζε 
άιιε γισζζηθή θαηάζηαζε δειαδή ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Speaking Situation), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θάζε 
πξφηαζε πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη ζην κπαιφ ηνπο γηα φπνηα εηθφλα επηζπκνχλ. Οη απφςεηο θπζηθά ζα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. 
Μνηξάδεηαη ν θάζε καζεηήο/ηξηα κία γλψκε κε ηελ ππφινηπε ηάμε.  

Π.ρ. I find my clothes more comfortable. (Πξφηαζε πξνεξρφκελε απφ θείκελν) 

Κξαηάκε ηνλ ζπγθξηηηθφ βαζκφ «more comfortable» θαη δεκηνπξγνχκε ηελ πξφηαζε: 

Π.ρ. The green trousers are more comfortable than the jeans. (Γξαζηεξηφηεηα Παξαγσγήο Πξνθνξηθνχ Λφγνπ)  

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα εληζρχεη ηελ θξηηηθή ζθέςε βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα αλαζηνράδνληαη θαη λα κεηαθέξνπλ 
δεδνκέλα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Situation) ζε κηα δηαθνξεηηθή πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο. 

   Cause 

Cause 

Cause 

   Cause 

EFFECT 
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2. AnalysingCritically (Αλαιχνληαο Κξηηηθά) 

Γξαζηεξηφηεηα: Σέζζεξηο γσλίεο (Γχν γσλίεο / Πξνζαξκνγή κνπ) 

πκθσλψ κε… 

Ννκίδσ φηη… 

 

Υψξνο Αέζνπζαο 

 

                                                                                                                                                    Γελ ζπκθσλψ κε… 

                                                                                                                                                   Γελ λνκίδσ φηη… 

ράκα 4.ΣΫζζεξηο Γσλέεο(Γχν γσλέεο/Πξνζαξκνγά κνπ) 

Δδψ, νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα «πάξνπλ ζέζε». Ζ ζπλεζηζκέλε ηάμε κεηαηξέπεηαη ζε κηα θνηλφηεηα ππεχζπλσλ 
αλζξψπσλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα εθθξάζνπλ κηα άπνςε, λα πάξνπλ κηα ζέζε - θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά - θαη λα ηελ 
αηηηνινγήζνπλ επίζεο. Μία λφηα ρηνχκνξ αιιά θαη παξψζεζεο ελ ηέιεη πξνζηίζεηαη ζηε δηαδηθαζία θαζψο αθνχ νη 
καζεηέο/ηξηεο ζπκθσλήζνπλ ή δηαθσλήζνπλ απαηηείηαη λα αηηηνινγήζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηε ρξήζε εηδηθήο ελδπκαζίαο 
ζην ζρνιείν θαη κφλνλ ηφηε ηνπο «επηηξέπεηαη» λα επηζηξέςνπλ ζην θαξεθιάθη ηνπο. 

Γ. Applying (Δθαξκφδνληαο) 

1. Applying Appropriately (Δθαξκφδνληαο Καηάιιεια) 

Γξαζηεξηφηεηα: (Δθδνρή ηνπ) Storyboard 

‘ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα δεκηνπξγήζνπλ κία ελδπκαζία, θαινθαηξηλή ή ρεηκσληάηηθε ή 
έλα ζρνιηθφ ζχλνιν. Σν δσγξαθίδνπλ - ζπκβαηηθά ή ειεθηξνληθά - δηαιέγνπλ ρξψκαηα, ην ρξσκαηίδνπλ, θξαηνχλ κεξηθέο 
ζεκεηψζεηο - κία κηθξή παξάγξαθν φπνπ θαη αηηηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο - θαη πξνεηνηκάδνληαη (ελδερνκέλσο ζην ζπίηη) 
γηα κία παξνπζίαζε ζαλ ζε επίδεημε κφδαο. Π.ρ. ThisisTom. Tomiswearing … 

Ζ δξαζηεξηφηεηα "Storyboard" ζα κεηαηξέςεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αμηνπνηψληαο ηε 
θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

 2. Applying Creatively (Δθαξκφδνληαο Γεκηνπξγηθά) 

Γξαζηεξηφηεηα: Κηλαηζζεζία ζε πλδπαζκφ κε Μεηαθνξά Γλψζεο 

Activity: Kinesthesia Combined with Knowledge Transfer  

Χο ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα θαη κε ζηφρν ηελ εκπέδσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε γλψζεηο, δεμηφηεηεο αιιά θαη 
ζπκπεξηθνξέο, ην θάζε παηδί παξνπζηάδεη ην ‗κνληέιν‘ ηνπ, ηειεηψλνληαο ηελ παξνπζίαζή ηνπ/ηεο κε ηελ έθθξαζε: In my 
opinion, this is the perfect outfit for….  

Βεβαίσο, εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο δπλακηθήο, έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο-παξνπζίαζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Καζψο ζηέθνληαη 
κπξνζηά ζην αθξναηήξηφ ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ πξνθνξηθά έλα γξαπηφ ή ρεηξνπηαζηφ έξγν  ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςή 

ηνπο, έρνπλ ήδε αμηνπνηεζεί 4 ηχπνη καζεζηαθψλ ζηπι (Gardner, 1993). 

πκπεξΪζκαηα 

Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ πινπνηήζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 2016 κε ηελ πξφζεζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή 
νθηψ καζεηέο/ηξηεο ειηθίαο 12 εηψλ ζε επίπεδν αξραξίσλ κε ρακειή παξψζεζε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα παξάμνπλ θαη λα 

παξαδψζνπλ κία εξγαζία κε ζηνηρεηψδε αγγιηθά ζε έλα αθξναηήξην. Χο εθ ηνχηνπ, δελ αλακελφηαλ λα εθηειέζνπλ κηα 
άθξσο απαηηεηηθή δνπιεηά. Απαηηνχζε φκσο ελεξγφ ζπκκεηνρή, λα δειψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα θάλνπλ δηάινγν, λα 
δηεπθξηλίδνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο κέζα ζηα «φξηα» ηεο δηθήο ηνπο ηάμεο. Σν γεγνλφο φηη νη καζεηέο 
ζπλέρηζαλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνπζίαζε εξγαζηψλ ζηα αγγιηθά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο  - κε έλαλ ηξφπν πνπ 
ζα κπνξνχζε εχθνια λα νλνκαζηεί «ιηγφηεξν δηζηαθηηθφο» - κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 είλαη ελδεηθηηθφ ηεο δχλακεο ελφο 
ππνζηεξηθηηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο κέζα ζηελ ηάμε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο 
εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην γεγνλφο φηη ην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ ελδπκαηνινγηθνχ θψδηθα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ, 
κε ηελ έλλνηα φηη ηνπο απαζρφιεζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη ήηαλ πξαγκαηηθά ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή ηνπο (Comber & 

Kamler, 2005, Kalantzis & Cope θ.ά., 2005, Hayes θ.ά., 2006). Δπηπιένλ, ε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο καζεηέο 
έδεημε φηη ην λα θάλεηο επηινγέο, ε πξνψζεζε ηδεψλ θαη ε ζπλεξγαζία φια ζπλδένληαη κε εληζρπκέλε πξσηνβνπιία ζηελ 
ηάμε θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα νη καζεηέο λα είλαη πεξηζζφηεξν αθνζησκέλνη θαη εγγελψο παξαθηλεκέλνη (Ryan & Deci, 
2000, Raison, 2003, Kalantzis & Cope θ.ά., 2005,  Hargreaves, 2006). 
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Παξ 'φια απηά, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα επίζεκα επξήκαηα απφ ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, θαζψο ήηαλ κηα 
κνλαδηθή εκπεηξία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ δαζθάινπ (Richards, 1990, ζ. 9) ιφγσ ηνπνζέηεζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν ην επφκελν  έηνο. 

ΠξνηΪζεηο 

Ση πξαγκαηηθά παξαηεξήζεθε απφ ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο; Θα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί "ζπλεξγαζία"; Θα κπνξνχζε λα 

νλνκαζηεί «μεπεξλψληαο ηε δηζηαθηηθφηεηα κέζσ θνηλψλ γισζζηθψλ εξγαζηψλ θαη δνπιεηάο πάλσ ζηηο δεμηφηεηεο»; Ή ίζσο 
ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο «άληιεζε επραξίζηεζεο απφ ην λα κνηξάδεζαη ηδέεο ζε κηα γιψζζα πνπ θάπνηνο ίζσο 
ζπλήζηδε λα ζεσξεί σο εκπφδην» (γηα λα πνχκε ην ειάρηζην); 

Κξίλνληαο απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία απηή, πηζηεχσ φηη ζα αηζζαλφκνπλ αξθεηά άλεηα κε 
ην ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά έλαο αξράξηνο καζεηήο Α΄ηάμεο γπκλαζίνπ πξνθεηκέλνπ λα 
βειηηψζεη ηηο παξαγσγηθέο ηνπ δεμηφηεηεο είλαη, αζθαιψο, πιηθφ πνπ ηνπ δεκηνπξγεί θίλεηξν γηα κάζεζε. Χζηφζν, ην πιηθφ 
απηφ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε έλα «αζθαιέο θαη δεκνθξαηηθφ» πεξηβάιινλ ζηελ ηάμε, ζην νπνίν φινη ζα βξνπλ απνδνρή θαη 
ππνζηήξημε. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη φιεο νη άιιεο επηζηήκεο ζα κπνξέζνπλ πξάγκαηη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ εκβάπηηζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζε έλα πλεχκα ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο, ζε κηα θνπιηνχξα θαηαλφεζεο θαη 
εθηίκεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Παξ‘φια απηά, νκνινγνπκέλσο , ππάξρνπλ δχν παξάκεηξνη πνπ δελ ειήθζεζαλ ππφςε 
εδψ. Πξψηνλ, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κία εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 
καζεηψλ καζαίλεη θαιχηεξα ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Μηα ηέηνηα αμηνιφγεζε ζα πεξηέγξαθε ηελ πνηθηιία ησλ ζηξαηεγηθψλ 
κάζεζεο νη νπνίεο έπξεπε λα θαιπθζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν ζε απηφ ην ζεκείν θαζψο θαη καθξνπξφζεζκα κε ηελ 
ίδηα νκάδα καζεηψλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγνχζε ηελ θαζεγήηξηα ζην λα θαηαιήμεη ζε αζθαιέζηεξα παηδαγσγηθά 
ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηα κέζα, ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ επειημία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κέγηζηε ζπκκεηνρή θαη 
απνδνηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Van Haren, 2010). Μηα δεχηεξε πξνβιεκαηηθή πηπρή ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε απνπζία 

νξγαλσκέλεο γξαπηήο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ είραλ βηψζεη. Γηα 
παξάδεηγκα, δελ δφζεθε ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα εθθξάζνπλ επίζεκα γξαπηή γλψκε ζρεηηθά κε ηα δπλαηά ζεκεία θαη 
ηηο αδπλακίεο ηεο δηαδηθαζίαο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη έρεη αθαηξέζεη απφ δχν πνηνηηθνχο 
παξάγνληεο, απηνχο ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαη ηεο καζεηνθεληξηθφηεηαο. 

πλνιηθά, σζηφζν, απηφ πνπ απνκέλεη λα δηαπηζησζεί είλαη εάλ νη ζθέςεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζα βξνπλ έδαθνο 
γηα λα πινπνηεζνχλ. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ηα εκπφδηα λα απαιείθνληαη απφ ηα κνλνπάηηα ηεο κάζεζεο θαη νη δξφκνη 
λα πξνεηνηκάδνληαη απφ ηνλ «παγθφζκην» δάζθαιν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ΦΤΛΛΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖΜΑΘΖΣΖ 

 
                                                             Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ ηξαηεγηθΫο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ 

λνκα:……………………………………………  Ζκεξνκελία:……………………. 

 

εκείσζε «ΔΝΣΟΝΑ», «ΑΡΚΔΣΑ» ή «ΚΑΘΟΛΟΤ»  θαη πξφζζεζε αλ ζεο απφ θάησ θάπνην ζρφιην γηα ηνλ 

θάζε καζεηή/ηξηα. 

 

ηξαηεγηθά 

1. Θπκήζεθε αξθεηέο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ιέμεηο 

2. Έθαλε πξνβιέςεηο γηα ην πεξηερφκελν 

3. Εήηεζε βνήζεηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο 

4. Δληφπηζε ηελ θεληξηθή ηδέα 
5. Κξάηεζε ζεκεηψζεηο 

6. πδήηεζε φ,ηη δηάβαζε κε άιινπο 

 

(Πξνζαξκνγή απφ: Addison & Wesley, Authentic Assessment for English Language Learners. O‘Malley/Valdez 

Pierce.) 

(Πξνζαξκνγή απφ: ΔΠ-ΞΓ, Παξάξηεκα ζζ. 183-184) 

 

Παξαγσγά γξαπηνχ ιφγνπ 

ΠηξαηεγηθΫο παξαγσγάο γξαπηνχ  

λνκα:……………………………………………...  Ζκεξνκελία:…………………… 

Σίηινο εξγαζίαο: The Perfect Outfit 
 

εκείσζε «NAI» «OXI» «ΑΡΚΔΣΑ» θαη πξφζζεζε αλ ζεο απφ θάησ θάπνην ζρφιην γηα ηνλ θάζε καζεηή/ηξηα. 

 

θνπφο θαη νξγΪλσζε  

1. Έγξαςε γηα ην ζέκα κε ζαθήλεηα 

2. Παξνπζίαζε νξγαλσκέλε ζθέςε 

3. Ζ εξγαζία ηνπ είρε αξρή, κέζε θαη ηέινο 

 

Υξάζε ιΫμεσλ / πξνηΪζεσλ 

4. Υξεζηκνπνίεζε θαηλνχξγηεο ιέμεηο 

5. Υξεζηκνπνίεζε επίζεηα 

6. Έγξαςε πιήξεηο πξνηάζεηο 
7. Έγξαςε ζπληαθηηθά ζσζηέο πξνηάζεηο 

 

Γνκά / Μνξθά θεηκΫλνπ 

8. Απέθπγε ηα νξζνγξαθηθά ιάζε 

9. Άξρηζε ηηο πξνηάζεηο κε θεθαιαία 

10. Οινθιήξσζε ηελ παξάγξαθν 

 

Γεμηφηεηεο ζπλεξγαζηκφηεηαο 

 

λνκα: ………………………………………... Ζκεξνκελία:………………………… 

 
Πφζν ζπρλά έθαλε ηα παξαθάησ ζηελ νκάδα ηνπ ζήκεξα; 

εκείσζε «ΝΑΗ» « ΟΥΗ» «ΑΡΚΔΣΑ» θαη πξφζζεζε αλ ζεο απφ θάησ θάπνην ζρφιην γηα ηνλ θάζε καζεηή/ηξηα. 

 

Γξαζηεξηφηεηα  

1. Άθνπζε ηε γλψκε ησλ άιισλ 

2. Εήηεζε πιεξνθνξίεο 

3. Έδσζε πιεξνθνξίεο 

4. Δίπε ηε γλψκε ηνπ 

5. πκθψλεζε ή Γηαθψλεζε 
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ΦΫξλνληαο ηε ΜΪζεζε θαη ηε Γηδαζθαιέα πην θνληΪ ζηε Φχζε θαη ηελ 

Πξνζσπηθά Δκπεηξέα. 

Bringing Learning and Teaching closer to Nature and to Personal 

Experience. 

Αλαζηαζέα Γαιαλνχ, Δθπαηδεπηηθφο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (ΠΔ06), tdaskalou@yahoo.gr 

Anastasia Galanou, Teacher of English Language and Literature, tdaskalou@yahoo.gr 

Abstract:  

The 6th Grade Students of the 14th Primary School of Drama with their English Language Teacher set up an outdoor class to study in the 

natural environment at the springs of the Zygaktis River and at the Doxato Cavalry Group in June 2015. They worked on a project titled: 

"Horses through the ages. Instances of horses in history, mythology, literature, science, sports and everyday life: Horses over the centuries. 

Horses in history, mythology, literature, sports and everyday life". The project was implemented in the framework of the pilot action "Spring 

Language Schools", an initiative of the Municipality of Doxato in collaboration with the Drama Primary Education Directorate and its 

Thematic Network "Horse Myths, Hellenic Signs". The aim was to create scenarios of pupils‘ involvement in the folklore events of the 

region and to establish a broader research orientation for the integration of the Pedagogy of Arts in the topics "horse-environment and man-

culture". Educational activities and active learning experiential learning techniques have been employed in order to help students think 

creatively and learn in the natural environment about ―famous‖ horses from antiquity to the present day.  

Keywords: Learning, nature, horse, experience 

Πεξέιεςε: 

ηηο πεγέο ηνπ πνηακνχ Επγάθηε θαη ζηνλ Ηππηθφ φκηιν Γνμάηνπ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015,  εμέδξακε ε 6ε ηάμε ηνπ 14νπ Γ. . Γξάκαο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ Αγγιηθήο Γιψζζαο ηνπο γηα λα εξγαζηνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ  ζε ρψξν εηδηθά δηακνξθσκέλν σο ππαίζξηα ηάμε ζε project 

κε ηίηιν: «Ζorses through the ages. Instances of horses in history, mythology, literature, science, sports and everyday life.: 

Σαάινγαζηνπέξαζκαησλαηψλσλ. Σα άινγα ζηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία, ηε ινγνηερλία, ηα αζιήκαηα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή». Σν Project 

πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο δξάζεο "Δαξηλά ρνιεία Γισζζνκάζεηαο", κηα πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Γ/λζε Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Γξάκαο θαη ην Θεκαηηθφ ηεο Γίθηπν «Μχζνη αιφγσλ, λνήκαηα ειιφγσλ».  θνπφο, λα δεκηνπξγεζνχλ ζελάξηα 

εκπινθήο καζεηψλ ζηα ιανγξαθηθά δξψκελα ηεο πεξηνρήο θαη λα θαζηεξσζεί έλαο επξχηεξνο εξεπλεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ έληαμε 

ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ Σερλψλ ζηε ζεκαηνινγία «άινγν-πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνο-πνιηηηζκφο». (Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γξάκαο, 2015) Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί, κέζα απφ ην project, ην άινγν απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα, αμηνπνηήζεθαλ 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο βησκαηηθήο κάζεζεο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:Μάζεζε, θχζε, άινγν, εκπεηξία 

Α. Δηζαγσγά  

Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζην project ―Ζorses through the ages. Instances of horses in 
history, mythology, literature, science, sports and everyday life.‖ νη καζεηέο βξίζθνληαη θπξηνιεθηηθά ζε άκεζε επαθή κε ηε 
θχζε θαη ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αλνίγνληαο ηνπο νξίδνληεο ηνπ ζρνιείνπ πέξα απφ ηα ζηελά φξηα 
ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Οη καζεηέο απνδεζκεχνληαη απφ ηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο απνκλεκφλεπζεο θαη ελ ησ 
κέζσ ελφο εηδπιιηαθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαινχληαη λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο νιηζηηθά, 
νκαδνζπλεξγαηηθά, δεκηνπξγηθά. 

Οη ζηφρνη είλαη ζαθείο θαη μεθάζαξνη: νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ γλσζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα θαη ηαπηφρξνλα λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα ζεψξεζε ηνπ αιφγνπ θαη ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ  γηα ηελ αλζξσπφηεηα. 
Να απνθξπζηαιιψζνπλ κηα λέα ζηάζε δσήο κε επαηζζεζίεο θαη ζεβαζκφ γηα ηε θχζε, ην πεξηβάιινλ θαη θάζε άιιε κνξθή 
δσήο πνπ ζπλππάξρεη καδί καο κέζα ζ‘ απηφ ην ζχκπαλ πνπ απζαίξεηα ζεσξνχκε ηδηνθηεζία καο. 

ην επίθεληξν ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ηίζεηαη ν καζεηήο πνπ καζαίλεη ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε 
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ θαηεπζχλνπλ λα ζθεθηεί φια φζα ήδε γλσξίδεη, αιιά ίζσο λα κελ ηα 
ζπλεηδεηνπνίεζε πνηέ. Ο καζεηήο πνπ ζηνράδεηαη, δξα, αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο, αλαζηνράδεηαη θαη απνθνκίδεη γλψζεηο 
θαη εκπεηξίεο πνπ ζα κείλνπλ αλεμίηεια ραξαγκέλεο ζηε κλήκε ηνπ θαζψο πξνζπεξλνχλ ην ζχλεζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη 
αγγίδνπλ ην θαηλνηφκν ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο κε κηα ειεγρφκελε δφζε πεξηπέηεηαο ζε έλα άγλσζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
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Β1. Θεσξεηηθφ – Παηδαγσγηθφ πιαέζην – Μεζνδνινγέα - Έξεπλα 

Ζ ζεσξεηηθή δφκεζε θαη δηάξζξσζε ηνπ project ―Ζorses through the ages. Instances of horses in history, mythology, 
literature, science, sportsandeverydaylife.‖ ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηεο ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ 
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην project δελ πεξηζηνηρίδεηαη απφ ηνίρνπο. Απνδεζκεχεηαη απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, αλνίγνληαο ζηελ ηάμε «παξάζπξα» γλψζεο, εκπεηξηψλ θαη δξάζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ αιεζηλφ θφζκν λα κπεη ζην 
ζρνιείν. Να κεηαιιάμεη θαη λα κεηνπζηψζεη ηε ζρνιηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζε 
αλαθαιππηηθή κάζεζε θαηά ηηο εθπαηδεπηηθέο επηηαγέο πνπ δηαηχπσζε ν KurtHahn ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Να αλαδχζεη 
ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο θαη πξνγελέζηεξεο γλψζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία αθ‘ ελφο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ 
γλψζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε θνηλσληθά ππεχζπλσλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε θχζε θαη ηα πιάζκαηά ηεο, θαη αθ‘ εηέξνπ γηα ηε 
δεκηνπξγία επράξηζησλ, αμέραζησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ θαη αλακλήζεσλ. (Flavin, 1996) 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ν John Dewey επεζήκαλε φηη ε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ζηα 
παξαδνζηαθά ζρνιεία αζρνινχληαλ ηφζν ππεξβνιηθά κε ηε κεηάδνζε γλψζεσλ πνπ θαηέιεγε λα κελ ελδηαθέξεηαη αξθεηά 

γηα ηηο πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. Τπνζηήξημε φηη νη καζεηέο απνθνκίδνπλ ην κέγηζην καζεζηαθφ φθεινο φηαλ νη 
ίδηνη ζπλζέηνπλ ηε γλψζε κέζα απφ ζεηηθέο, πξνζσπηθέο εθπαηδεπηηθέο, θαη φρη κφλν, εκπεηξίεο. (Neil, 2005) 

Καηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία νη καζεηέο θαινχληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηδαθηηθά κέζα 
ελεξγνχο ζπκκεηνρήο πνπ ζηνρεχνπλ λα ηνπο νδεγήζνπλ εμειηθηηθά θαη αβίαζηα ζε κία λέα, πξσηνπνξηαθά δεκηνπξγηθή 
ζεψξεζε φισλ φζσλ γλψξηδαλ. Να κεηαβνχλ απφ ην ηνπηθφ ζην παγθφζκην, απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ θαη ην κέιινλ, 
πξνζεγγίδνληαο ηελ εκπεηξία, ηε γλψζε, ηε καζεζηαθή δηεξγαζία, ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη δξάζε, ζπλδπαζηηθά θαη 
δηεξεπλεηηθά. (Fullan, 1991) 

Μέζα απφ ηηο επί κέξνπο κειέηεο πεξηπηψζεσλ αιφγσλ αλά ηνπο αηψλεο, νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ λέεο αληηιήςεηο, 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζην άινγν, ηα δψα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Μέζα απφ ηελ άκεζε επαθή 
κε ηηο θπζηθέο πεγέο, ηα άινγα θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ project, νη καζεηέο θαηά ηε καζεζηαθή δηεξγαζία πξνζεγγίδνπλ 
ηε θχζε, φρη απιά σο θάηη πνπ απιψο καο πεξηβάιιεη, αιιά σο κηα θηλεηήξην, αέλαε, αμηνπνηήζηκε δχλακε. Έλα 
αλεθηίκεηεο αμίαο αγαζφ πνπ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα, καο εκπλέεη, καο ηξνθνδνηεί θαη καο παξέρεη ηα 
απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζή καο θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ καο επηπέδνπ. Έλα αγαζφ πνπ νθείινπκε λα ην εθηηκάκε, λα 
αλαγλσξίδνπκε ηελ αμία ηνπ, λα ην πξνζηαηεχνπκε θαη λα επηδηψθνπκε ηελ αεηθφξν αλάπηπμή ηνπ. 

Σν project ιακβάλεη ππ‘ φςηλ ηνπ θαη αθνινπζεί ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο γηα ην 
Γεκνηηθφ ρνιείν πνπ παξαηίζεηαη ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Ξέλσλ Γισζζψλ. Πξνσζεί 
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο έθθξαζεο, ηε δπλαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηεο αγγιηθήο ζε πνηθίια 

πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο θαη ηελ θαηνρή ηεο δνµήο ηεο. Καιιηεξγεί γλψζεηο µε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε πξνζσπηθή 
εμέιημε ηνπ θάζε µαζεηή ψζηε λα ιεηηνπξγεί απνηειεζµαηηθά σο µέξνο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ αγγιηθή γιψζζα 
γίλεηαη «θψδηθαο επηθνηλσλίαο θαη ηαπηφρξνλα θνξέαο πνιηηηζµνχ θαη µέζσ απηήο απνηππψλνληαη, δηαµνξθψλνληαη θαη 
εθθξάδνληαη εξµελείεο, αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ αγαζφ. …. πµβάιεη νπζηαζηηθά 
ζηε δηαµφξθσζε µηαο πνιππνιηηηζµηθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία θάλεη νηθείν, απνδεθηφ θαη ζεβαζηφ ην δηαθνξεηηθφ, ην άιιν 
θαη ην µαθξηλφ, ελψ ζπγρξφλσο δηαπιάζεη θαη εληζρχεη µε ηελ αλάδεημε ησλ νµνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ ηηο αμίεο πνπ 
δηαµνξθψλνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα.» (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Ξέλσλ Γισζζψλ, ζει. 354) 

θνπφο ηνπ project δελ είλαη « ε θαηάθηεζε µηαο θαηαθεξµαηηζµέλεο γλψζεο αιιά ε θαηάθηεζε ζηάζεσλ δσήο θαη 

ζπµπεξηθνξψλ ζε µηα µεηαβαιιφµελε, πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζµηθή θνηλσλία. Ζ δηαδηθαζία ηεο µάζεζεο γίλεηαη 
ζπµµεηνρηθή µε ζπγθεθξηµέλνπο ζηφρνπο γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξαµµάησλ δξάζεο ζην ζρνιηθφ θαη  ζην επξχηεξν 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη µε ηελ εµπινθή πνιιψλ γλσζηηθψλ αληηθεηµέλσλ, ζην πιαίζην ηεο δηεπηζηεµνληθήο θαη 
δηαζεµαηηθήο πξνζέγγηζεο. Έηζη ε δηαδηθαζία ηεο µάζεζεο µεηαηξέπεηαη ζε µηα δηαδηθαζία φπνπ νη µαζεηέο θαιιηεξγνχλ 
θαη αζθνχλ θπξίσο ηε δεμηφηεηα ηνπ «µαζαίλσ πψο λα µαζαίλσ» µέζα απφ ηελ πξάμε, ρεηξηδφµελνη ηελ πιεξνθνξία θαη ηηο 
µεζφδνπο πξνζέγγηζεο, πξφζβαζεο, αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο απφ πνιιά γλσζηηθά αληηθείµελα.» 
(Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Ξέλσλ Γισζζψλ, ζει. 354) 

ην project πηνζεηνχληαη νη αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ νη αλάγθεο φισλ ησλ 

καζεηψλ ζηνρεχνληαο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ γισζζηθή βειηίσζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ καζεηψλ. Μέζσ ησλ βησκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο δηαζθαιίδεηαη ε 
απεξίζπαζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ αλεμαξηήησο ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Οη 
δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θάζε καζεηή θαη θάζε καζήηξηαο πξνζδίδνπλ ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ κηα 
δηαθνξεηηθή νπηηθή πξνζέγγηζεο ζε θάζε ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εκπινπηίδνληαο ην παξαγφκελν 
εθπαηδεπηηθφ πξντφλ ηεο νκάδαο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν (2) σξψλ δηδαζθαιίαο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, ην project 
κεηεμειίζζεηαη ζε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε επηηφπηαο επίδεημεο θαη έξεπλαο. Σειηθά δηαλζίδεηαη κε εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, 
εηθαζηηθέο δξάζεηο θαη ηξαγνχδη. 
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Πεξηγξαθά ηεο παξΫκβαζεο - ΑλΪιπζε 

ηηο παλέκνξθεο πεγέο ηνπ πνηακνχ Επγάθηε ζηνλ Γήκν Γνμάηνπ κηα βξνρεξή εκέξα θαη θάησ απφ ηα θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλα ππφζηεγα, νη καζεηέο ηεο Σ΄ηάμεο ηνπ 14νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γξάκαο απφιαπζαλ δχν ψξεο δηδαζθαιίαο 
ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηε θχζε θαη ζηνράζηεθαλ δεκηνπξγηθά. Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα κειέηεο θαη δηδαζθαιίαο αθνξνχζε ην 
άινγν ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Σν άινγν ζηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία, ηε ινγνηερλία, ηελ επηζηήκε, ηα αζιήκαηα θαη ηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή, ηψξα θαη παιαηφηεξα. 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί κέζα απφ ην project ην άινγν απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα, επειέγεζαλ εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο βησκαηηθήο κάζεζεο. Δλεξγνπνηήζεθαλ νη δεμηφηεηεο θαηαηγηζκνχ 
ηδεψλ, ζηνραζκνχ, αλαζηνραζκνχ, ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο &  κεηαγλψζεο ησλ καζεηψλ κε : 

 θαηαηγηζκφ ηδεψλ ζε πνιιαπιά επίπεδα  

 εξσηήζεηο - απαληήζεηο 

 ζπδήηεζε 

 εξγαζία ζε νκάδεο 

 παξνπζηάζεηο 

Καηά ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ σο ηερληθή ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ θαη λα 

πεξηγξάςνπλ έλα άινγν. Δάλ έρνπλ δεη άινγν απφ θνληά, ιέλε πνπ ην είδαλε θαη ηη αίζζεζε ηνπο είρε δεκηνπξγήζεη ε 
εκθάληζε θαη ε παξνπζία ηνπ. Καηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα φια αλεμαηξέησο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιφγνπ ρσξίο νπδεκία 
θξηηηθή ή ζρνιηαζκφ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ αθνινπζψληαο ηελ ηερληθή νκαδνπνίεζεο: 

 θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά  εμσηεξηθήο εκθάληζεο, 

 ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο θαη ρξεζηκφηεηαο ηνπ αιφγνπ. 

Αθνινπζνχλ εξσηήζεηο θαη ζπδήηεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ηζρπξή ελδπλάκσζε 

νπηηθνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αιφγνπ πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ. Αμηνπνηείηαη ε ηερληθή 
«Doyoumeanthat…?: Δλλνείο φηη …» πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εηο βάζνο αλάιπζε, θαηαλφεζε θαη εμσηεξίθεπζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηέγξαςαλ νη ίδηνη νη καζεηέο. 

ηε ζπλέρεηα αμηνπνηείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαηεγξάθε θαηά ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ ψζηε λα 
ζθεθηνχλ νη καζεηέο κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ ζε νκάδεο: 

 πεξηπηψζεηο αιφγσλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα ζηελ ηζηνξία, ζηελ κπζνινγία, ζηε ινγνηερλία, ζηελ 

επηζηήκε, θ.ν.θ. 

 ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αιφγνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κέζα απφ ην πέξαζκα 

ησλ αηψλσλ. 

πγθξνηνχληαη νκάδεο κνλνχ αξηζκνχ καζεηψλ (π.ρ. 3 ή 5) πνπ αλαιακβάλνπλ λα πεξηγξάςνπλ ηα άινγα πνπ ζέινπλ λα 
παξνπζηάζνπλ εμεγψληαο: 

 πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ απηά ηα άινγα έγηλαλ δηάζεκα ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο. 

 πσο νη άλζξσπνη αμηνπνίεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα άινγα ζηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο θαη εξγαζίεο ηνπο. 

Με ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ζηηο νκάδεο παξνπζηάδνληαη απφ θάζε νκάδα μερσξηζηά φιεο νη πεξηπηψζεηο: 

 επξχηαηα γλσζηψλ, δηάζεκσλ αιφγσλ  

Δηθφλα 1:Ζ ππαέζξηα, θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλε ηΪμε καο ζηηο πεγΫο ηνπ Γάκνπ ΓνμΪηνπ. 
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 νη ηξφπνη αμηνπνίεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αιφγνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή καο αλά επνρή: αξραηφηεηα, 

κεζαίσλαο, βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ζχγρξνλε επνρή. 

Απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ ζηηο νκάδεο νη καζεηέο θαηέιεμαλ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο επξχηαηα γλσζηψλ, δηάζεκσλ 
αιφγσλ: 

 Βνπθεθάιαο, ην άινγν ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 

 Πήγαζνο, ην θηεξσηφ άινγν ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο  

 Ο Γνχξεηνο Ίππνο (Οδχζζεηα, κεξνο, ηέιε 8νπ αηψλα π.ρ.)  

 Ζ Μαχξε Καιινλή (Black Beauty) ζηε ινγνηερλία (Anna Sewell, 1877)  

 Ο Spirit, ην θαθεηί αηίζαζν mustang ζηελ Άγξηα Γχζε θαηά ηνλ επνηθηζκφ ηεο Ακεξηθήο ηνλ 19ν αηψλα (John 

Fusco, Dream works Pictures, 2002) 

 Ο Tornado, ην πηζηφ καχξν Αλδαινπζηαλφ άινγν ηνπ Zorro, Don Diego de la Vega  (IsabelleAllente, 2005) 

 Ζ Jolly Jumper, ην παλέμππλν άινγν ηνπ Lucky Luke (Cinebooks, Ltd, 1946 up to now) 

Χο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αιφγνπ, νη νκάδεο παξνπζίαζαλ: 

 Σν άινγν σο κεηαθνξηθφ κέζν  

 Σν άινγν ζην ηππηθφ θαη ηνλ πφιεκν 

 Σν άινγν ζηα νξπρεία, ζηα δάζε μχιεπζεο, ζηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο 

 Σν άινγν ζηηο ηππνδξνκίεο 

 Σν άινγν σο παηρλίδη (θνπληζηά αινγάθηα, carousels) 

 Σν άινγν ζηα παξακχζηα θαη ηηο ηέρλεο 

Αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη παξνπζηάζεηο ζηελ νινκέιεηα ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεξηπηψζεσλ φισλ ησλ νκάδσλ, αλαξηήζεθε 
ζηνλ πίλαθα, επηπξφζζεηα, εκπινπηηζκέλν απζεληηθφ πιηθφ (realia) γηα ηηο ηδέεο ησλ νκάδσλ γηα ην άινγν κε: 

 εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο κε ζχληνκα θείκελα ζρνιηαζκνχ (captions) 

 επεμεγεκαηηθά κηθξήο έθηαζεο θείκελα κε πιεξνθνξίεο αλά ζεκαηηθφ πεδίν. 

Σα θείκελα απνδφζεθαλ ζηηο νκάδεο πνπ ζθέθηεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αιφγνπ, γηα πεξαηηέξσ κειέηε, θαηαλφεζε 
θαη παξνπζίαζή ηνπο ζηελ νινκέιεηα αμηνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο δηακεζνιάβεζεο (mediation). 

Δπηπξφζζεηα αλαξηήζεθε πιηθφ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είραλ ζθεθηεί νη νκάδεο, νη νπνίεο επεμεγήζεθαλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ ειιεληθή γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ: 

 Ο αζηεξηζκφο ηνπ αιφγνπ (Pegasus Constellation) ζηελ αζηξνλνκία (Claudius Ptolemy, 2νο αηψλαο κ.Υ.) 

 Ζ κνλάδα ηππνδχλακεο hp (horsepower)  

 Σν άινγν ζηελ αξραηφηεηα:  ην άινγν ηνπ Βειιεξεθφληε σο ζχκβνιν ηεο RAF (RoyalAirforce), ε Ηππνθξήλε, σο 

πεγή πνηεηηθήο έκπλεπζεο, ζην φξνο Διηθψλα (Ζζίνδνο, Θενγνλία, 700 π.Υ. &JohnKeats, OdetoaNightingale, 
1819) 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ ζηελ θαηάιιεια δηακνξθσκέλε απφ ηνλ 

Γήκν Γνμάηνπ ππαίζξηα ηάμε, νη καζεηέο πεξηεγήζεθαλ ζηηο πεγέο ηνπ πνηακνχ Επγάθηε παξαηεξψληαο θαη 
απνιακβάλνληαο ην παλέκνξθν θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δίδαλ γηα πξψηε ηνπο θνξά νμχξπγρνπο (ςάξηα απφ ηα νπνία 
παξαζθεπάδεηαη ην ραβηάξη). Σν λεξφ ήηαλ ηφζν δηαπγέο θαη θαζαξφ πνπ ηα ςάξηα θαίλνληαλ νινθάζαξα. Οη καζεηέο ηα 
παξαηεξνχζαλ έθπιεθηνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 2:Οη πεγΫο ηνπ πνηακνχ ΕπγΪθηε ζηνλ Γάκν ΓνμΪηνπ. 
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ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο καδί κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο κεηέβεζαλ ζηνλ ηππηθφ φκηιν Γνμάηνπ θαη μελαγήζεθαλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Οη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ επηηφπηα παξνπζίαζε ελφο αιφγνπ ηππνδξνκηψλ απφ ηνλ ππεχζπλν ζηνλ 

ηππηθφ φκηιν κε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηάθνξεο ξάηζεο αιφγσλ θαη ηα θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ 
θαζνξίδνπλ θαη ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ άλζξσπν. 

 

 

 

Έγηλε επίδεημε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαιπαζκψλ ησλ αιφγσλ θαη ζπδήηεζε γηα ηε δηαηξνθή, ηηο ζπλήζεηεο, ηηο αλάγθεο, 
ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο θαη ηα είδε ησλ αιφγσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηνλ φκηιν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηνλ ηππηθφ φκηιν νη καζεηέο δηαπίζησζαλ κέζα απφ ηελ επηηφπηα επίδεημε ησλ αιφγσλ, 
πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιφγνπ πνπ θαηέγξαςαλ νη νκάδεο εξγαζίαο ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνηα ελ 
κέξεη, θαη πνηα φρη. Υάηδεςαλ ηα άινγα θαη παξαηήξεζαλ ηελ θαηαηνκή ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Σα άθνπζαλ λα ριηκηληξίδνπλ 
θαη απεχζπλαλ πιήζνο εξσηεκάησλ εθδειψλνληαο ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηα αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο πνπ ηνπο 
δεκηνπξγήζεθαλ γη απηά ηα νκνινγνπκέλσο παλέκνξθα θαη ρξήζηκα δψα. 

Κιείλνληαο ηελ επίζθεςε, έπαημαλ εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ νξγάλσζε ν ππεχζπλνο θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Γξάκαο ζηνλ ρψξν εθθίλεζεο ησλ ηππνδξνκηψλ. 

Έθπγαλ θαηελζνπζηαζκέλνη θαη ιεηηνχξγεζαλ σο νη θαιχηεξνη πξεζβεπηέο ηεο αμίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ αιφγνπ 
ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ εμηζηνξψληαο ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ απεθφκηζαλ απφ ην 

πξφγξακκα. 

Δηθφλα 4:Οη καζεηΫο ελεκεξψζεθαλ γηα ηε θπζηνινγέα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ αιφγνπ απφ ππεχζπλν ηνπ 

ηππηθνχ νκέινπ ΓνμΪηνπ. 
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Χο ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ζρεδίαζαλ θαη δσγξάθηζαλ άινγα ηεο επηινγήο ηνπο γηα λα ζηνιίζνπλ ηελ ηάμε 
ηνπο θαη ηα δσκάηηά ηνπο. Δκπινχηηζαλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο, ηξαγνχδεζαλ θαη έπαημαλ κέζα απφ ην 
sitehttps://www.youtube.com/watch?v=QJVWEJaXFX4 (HorsesforChildren - LearnFarmAnimalsforKids. TheHorseSong) 

ΑπνηειΫζκαηα  

Καηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην project ραξαθηεξίζηεθε θαηά γεληθή νκνινγία ησλ καζεηψλ σο 
ελδηαθέξνλ, επράξηζην, δεκηνπξγηθφ, ζεκαληηθφ. Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, 
ελζαξξχλζεθε θαη ζπκκεηείρε θηιφηηκα θαη ελεξγά ηφζν ζηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ζηηο κειέηεο 
πεξηπηψζεσλ. Υξεζηκνπνίεζαλ δεκηνπξγηθά ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα εληζρχνληαο ηε γισζζηθή 
ηνπο απηνπεπνίζεζε. 

Οη νκάδεο εξγαζίαο ππφ ηελ επίβιεςε θαη κε ηελ επεμεγεκαηηθή ζπλδξνκή ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ζηνράζηεθαλ, 
ζπλεξγάζηεθαλ θαη παξνπζίαζαλ αμηφινγα πξντφληα έξεπλαο, ζηνραζκνχ θαη γλψζεο. 

ΠξνηΪζεηο  

Απφ ην 1938 ν John Dewey δηαηχπσζε ηελ άξξεθηε νξγαληθή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο  θαη αιιεινζχλδεζεο αλάκεζα ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία. Ζ εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα είλαη νχηε ζηαηηθή, νχηε απνθνκκέλε απφ ην 
θνηλσληθφ, ην θπζηθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή. (Dewey, 1938) 

Σε ζεκαληηθφηεηα ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο εκπεηξίαο ππνζηήξημαλ θαη πνιινί άιινη δηαλννχκελνη ηνπ 20νπ αηψλα, φπσο o 
William James, ν Kurt Lewin, ν Jean Piaget, ν Carl Rogers, ν Paulo Freire πνπ έζεζαλ ηελ πξνζσπηθή, άκεζε εκπεηξία ζηνλ 
ππξήλα ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο.  

Ζ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ εκπεηξία, σο κηα δπλακηθή, δηαξθψο εμειηζζφκελε δηεξγαζία, αθνινπζεί θαη απηή ηε ξήζε ηνπ 
Ζξάθιεηηνπ «ηα πάληα ξεη». ε θάζε θνηλσλία, ζε θάζε πεξίζηαζε, ε αιιαγή απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ απφιπην θαη 
απαξέγθιηην θαλφλα. Πνηέ, θαλείο θαη ηίπνηα δελ παξακέλεη ίδην θαη απαξάιιαθην. Ηδηαίηεξα ζηε ζχγρξνλε, ξαγδαία 
κεηαβαιιφκελε θνηλσλία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ νπνία δνχκε. ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε ειεχζεξε έθθξαζε, ε 
θαιιηέξγεηα ηνπ δεκηνπξγηθνχ ζηνραζκνχ θαη ε θαηλνηφκνο αλάπηπμε ειεχζεξσλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ 
αλαπηχζζνπλ κηα βαζχηεξε, νπζηαζηηθφηεξε ζρέζε ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, απνηεινχλ απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

Β2. πκπεξΪζκαηα 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηνπ project έπαημε ε άκεζε επαθή κε ηε θχζε ζηελ ππαίζξηα ηάμε. Οη καζεηέο 

ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ ηδέα ηνπ «θάλσ κάζεκα Αγγιηθψλ δίπια ζην πνηάκη», κειεηψ ζηα Αγγιηθά θαη επαιεζεχσ ζηε 
ζπλέρεηα αλ φζα ζεσξνχζα ζσζηά ηζρχνπλ ή φρη. Καηά ηελ επηηφπηα επίδεημε ησλ αιφγσλ νξηζκέλνη καζεηέο δελ έθξπςαλ 
ηελ έθπιεμή ηνπο γηα ην επηβιεηηθφ κέγεζνο θαη παξάζηεκα απηψλ ησλ δψσλ. Κάπνηνη δήισζαλ κάιηζηα φηη δελ είραλ δεη 
πνηέ απφ ηφζν θνληά άινγν, νχηε είραλ μαλαθνχζεη ριηκίληξηζκα πξαγκαηηθνχ αιφγνπ. ηνπο καζεηέο πξνμέλεζε ηξνκεξή 

Δηθφλα 5:  Οη καζεηΫο ζα λα άηαλ Ϊινγα, παέδνπλ εθπαηδεπηηθΪ παηρλέδηα ζηνλ ρψξν εθθέλεζεο ησλ ηππνδξνκηψλ 

ΓνμΪηνπ. 
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εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ε νξνινγία ησλ ηππνδξνκηψλ θαη ηα είδε θαιπαζκψλ ησλ αιφγσλ εθθέξνληαη δηεζλψο ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα, φπσο ηνπο εμήγεζε ν ππεχζπλνο ηνπ ηππηθνχ νκίινπ. 

Με ηε νινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ κέξνπο ππήξμαλ αξθεηνί καζεηέο πνπ νκνιφγεζαλ φηη πνηέ δελ είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη 
πφζν ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν είλαη γηα ηελ αλζξσπφηεηα ην άινγν θαη πφζα άινγα εκθαλίδνληαη ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ 
ζηελ ηζηνξία, ζηε κπζνινγία θαη ζηε ινγνηερλία. 

Με έθδειν ελζνπζηαζκφ έγηλε επίζεο δεθηφο θαη ν επηπξφζζεηνο εκπινπηηζκφο ηνπ project κε απζεληηθφ πιηθφ (realia) πνπ 
ζπκπιήξσλε δεκηνπξγηθά ηηο ηδέεο πνπ είραλ θαηαγξάςεη νη νκάδεο γηα ην άινγν κε εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ζχληνκα θείκελα 
ζρνιηαζκνχ (captions) θαη επεμεγεκαηηθά κηθξήο έθηαζεο θείκελα κε πιεξνθνξίεο αλά ζεκαηηθφ πεδίν. 

Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο θπξηνιεθηηθά απνγείσζαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ πνπ δελ ήζειαλ λα 
ζηακαηήζνπλ ην παηρλίδη θαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ ηππηθφ φκηιν. Ζ δσγξαθηθή θαη ην ηξαγνχδη ζην ζρνιείν πιένλ, θαηά 

ηελ επφκελε ψξα δηδαζθαιίαο, νινθιήξσζε θαιιηηερληθά κε θέθη θαη δηαζθέδαζε απηφλ ηνλ επηηπρεκέλν ζπλδπαζκφ 
δηδαζθαιίαο θαη εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο. Έλα εγρείξεκα πνπ νθείιεη ηελ αλακθηζβήηεηε επηηπρία ηνπ ζηελ άξηηα 
νξγάλσζε, ζηε δπλαηή, άκεζε, πξσηφγλσξα θαηαιπηηθή εκπεηξία ηεο επαθήο κε ηηο πεγέο, ην πνηάκη θαη ηα άινγα θαη 
αλακθίβνια ζηε ζεηηθή, επράξηζηε δηάζεζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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Β5. Παξαξηάκαηα 

Brainstorming, food for thought and questions about horses (Worksheet 1) 

Have you ever seen a horse? 

If yes, when and where did you see it? 

Can you describe it?  Its physical appearance, its size, its weight, its colours, etc? 

How did you feel when you saw it? 

Do you mean that you were ………..? Why? (really excited, nervous, surprised, afraid of the horse, etc) 

Do you think horses are useful animals or not? 

Can horses help people? If yes,  how? In what ways? 

Do you mean that horses used to help………..? (farmers in the fields , miners in the mines, labourers to carry heavy loads, 
woodcutters to lift and carry tree branches, travelers to travel fast and easy, cowboys to assemble  farm animals, hunters in 
the woods, etc.) 

Can you think of any famous horses from: 

 ancient Greek history and mythology? 

 literature, fairy tales and cartoons? 

 science and astronomy? 

 works of art (paintings, sculptures, frescos, monuments, statues, etc? 

 

Group work: Present in class as many famous horses you can think of and discuss with your partners: 

 

Why have these horses become famous? Do their names reveal any information about them? 

Can you think in which particular ways men used horses: 

 in antiquity? 

 in the Middle Ages? 

 in the industrial revolution? 

 in modern times? 

 to help them in their work? 

 to help them in their everyday lives? 

 to help them have fun, do sports  or exercise themselves in their free time? 
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Famous horses (Worksheets 2-3) 

 

British Museum, Seleucus I, coin depicting Bucephalos. 

Bucephalus or Bucephalas, Ancient Greek: Βνπθέθαινο or Βνπθεθάιαο, from βνχο bous, "ox" and θεθαιή kephalē, "head" 

meaning "ox-head") (c. 355 BC – June 326 BC) was the horse of Alexander the Great, and one of the most famous actual 
horses of antiquity. 

 In a battle, is it easier to kill your enemy if you are on foot or on horseback? 

 Do soldiers take care of their horses? Do they consider them their loyal companions in battle? 

 Do horses consider their masters their friends? 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seleucus_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
http://en.wikipedia.org/wiki/Ox
http://en.wikipedia.org/wiki/Horse
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_antiquity
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Alexander and Bucephalus at the battle of Issus portrayed in the Alexander Mosaic. 

The Alexander Mosaic, dating from circa 100 BC, is a Roman floor mosaic. It depicts a battle between the armies of 

Alexander the Great and Darius III of Persia and measures 2.72 x 5.13m (8 ft 11in x 16 ft 9in). The original is in the Naples 
National Archaeological Museum.  

Alexander's breastplate depicts Medusa, the famous Gorgon, the legendary mother of the mythical horse, Pegasus. 

 

Naples, National Archaeological Museum, Alexander Mosaic. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Issus
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mosaic
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_mosaic
http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great
http://en.wikipedia.org/wiki/Darius_III_of_Persia
http://en.wikipedia.org/wiki/Naples_National_Archaeological_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Naples_National_Archaeological_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Naples_National_Archaeological_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Medusa_%28mythology%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Gorgon
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Famous horses (Worksheet 4) 

Pegasus (Ancient Greek: Πήγαζνο, Pḗgasos; Latin: Pegasus, Pegasos) is one of the best known creatures in Greek 
mythology. Friend of the Muses, Pegasus is the creator of Hippocrene, the fountain on Mt. Helicon. He was captured by the 
Greek hero Bellerophon  with the help of Athena and Poseidon. Pegasus allows the hero to ride him to defeat a monster, the 
Chimera, His rider, however, falls off his back trying to reach Mount Olympus. Zeus transformed him into the 

constellation Pegasus and placed him up in the sky. 

 

The emblem of the World War II, British Airborne Forces, Bellerophon riding the flying horse Pegasus. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocrene
https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Helicon
https://en.wikipedia.org/wiki/Bellerophon
https://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus_(constellation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bellerophon
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Famous horses (Worksheet 5) 

The Trojan Horse is a tale from the Trojan War. The Greeks used it to enter the city of Troy and win the war. After a 10-
year siege, the Greeks constructed a huge wooden horse, and hid men inside. The Greeks pretended to sail away, and the 
Trojans pulled the horse into their city as a victory trophy. That night the Greek soldiers came out of the horse and opened the 
gates for the rest of the Greek army, which had sailed back at night. The Greeks entered and destroyed the city of Troy, 

ending the war. 

The main ancient source for the story is the Aeneid of Virgil, a Latin epic poem. The event is also in Homer's Odyssey. In the 
Greek tradition, the horse is called the "Wooden Horse" (ΓνχξεηνοἽππνο, Doúreios Híppos). 

 

The Mykonos vase, with one of the earliest known artworks of the Trojan Horse. (Note the depiction of the faces of 

hidden warriors shown on the horse's side.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Troy
https://en.wikipedia.org/wiki/Horse
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeneid
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_poem
https://en.wikipedia.org/wiki/Homer
https://en.wikipedia.org/wiki/Odyssey
https://en.wikipedia.org/wiki/Mykonos_vase
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Famous horses (Worksheet 6) 

Jolly Jumper is a horse character in the  comics series Lucky Luke, created by Belgian artist Morris. He is described as "the 
smartest horse in the world" and he is able to perform tasks such as chess-playing and tightrope walking, Jolly Jumper 
accompanies his master in their travels across the Wild West. 

Jolly Jumper is a white horse with a brownish spot on his left side. He dislikes dogs and particularly the unintelligent prison-

dog Rantanplan. 

 

 

Jolly Jumper and Lucky Luke playing chess.

https://en.wikipedia.org/wiki/Horse
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https://en.wikipedia.org/wiki/Lucky_Luke
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https://en.wikipedia.org/wiki/Morris_(comics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Chess
https://en.wikipedia.org/wiki/Tightrope_walking
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https://en.wikipedia.org/wiki/Rantanplan
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucky_Luke
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Horse racing in the United Kingdom and in the ancient world (Worksheets 7-8) 

 

Thoroughbred race horse 

Distinguishing features Tall, slim, athletic horse, used for racing and many  sports 

Country of origin England 

Common nicknames Tb (abbreviation); Bloodhorse 

 

 

Ascot Racecourse panorama 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ascot_Racecourse
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The Royal carriages depart after the Queen's arrival at the Ascot horse races. 

Horse racing is the second largest spectator sport in Great Britain. It has got a history dating back many centuries. It 

generates over £3.7 billion for the British economy. The major horseracing events such as Royal Ascot and Cheltenham 
Festival are important dates in the British and international sporting and society calendar. The sport has taken place in the 
country since Roman times. 

Horse racing has a long and important history. It has been practised in civilisations across the world since ancient times. 
Archaeological records indicate that horse racing occurred in Ancient Greece, Babylon, Syria, and Egypt. Chariot racing was 
one of the most popular ancient Greek, Roman and Byzantine sports. Both chariot and mounted horse racing were events in 
the ancient Greek Olympics by 648 BC and were important in the other Panhellenic Games. This was despite the fact that 
chariot racing was often dangerous to both driver and horse as they frequently suffered serious injury and even death. In 

the Roman Empire, chariot and mounted horse racing were major industries. In later times, Thoroughbred racing was, and is, 
popular with the aristocrats and royalty of British society, earning it the title "Sport of Kings." 

 

Macedon, Kings of. Philip II. 359-336 BC. AV Stater. Amphipolis mint, circa 340/36-328 BC. Laureate head of Apollo 

right / FILIPPOU, charioteer driving biga right, crescent beneath horses. Philip won the horseback race at the 106th 

Olympics in 356 BC, the quadriga race at the 107th in 352 BC and the biga race at the 108th in 348 BC, so the rider 

and charioteer on his reverses may be himself. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon
http://en.wikipedia.org/wiki/Syria
http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://en.wikipedia.org/wiki/Chariot_racing
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http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire
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Horses in astronomy, science and poetic inspiration  (Worksheets 9-10) 

 

Pegasus is a constellation in the northern sky. It got its name after the winged horse Pegasus  in  Greek mythology. It 

was one of the 48 constellations listed by the 2nd-century astronomer Ptolemy, and is one of the 88 constellations 

which are recognised today. Pegasus is the seventh-largest of the 88 

constellations.

 

The constellation Pegasus as it can be seen by the naked eye. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constellation
https://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy
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One metric horsepower is needed to lift 75 kilograms (avg. body weight of a person) by 

1 meter (3.28 feet) in 1 second. 

Horsepower (hp) is a unit of measurement of power (the rate at which work is done). There are many different standards and 
types of horsepower. The term was adopted in the late 18th century by the Scottish engineer James Watt to compare the 
output of steam engines with the power of  horses. It was later expanded to include the output power of other types of piston 
engines, as well as turbines, electric motors and other machinery. 

In Greek mythology, Hippocrene (Ἱππνπθξήλεο) was the name of a spring on Mt. Helicon.  It was sacred to the Muses and 

was formed by the hooves of Pegasus. Its name means "Horse's Fountain" and the water was supposed to bring forth poetic 
inspiration. Hesiod refers to the horse's well on Helicon in his Theogony. 

John Keats refers to Hippocrene in his poem Ode to a Nightingale. 

Hippocrenespringon Mt. Helicon 
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ΑλΪπηπμε θξηηηθάο ζθΫςεο  ζηα πιαέζηα ηνπ  ΔΠ-Αγγιηθάο 

Developing Critical Thinking Skills in the English Language Curriculum 

Καιιηφπε ΚηνθπΪζνγινπ, ρνιηθή χκβνπινο Αγγιηθήο, Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

kelgem1@yahoo.gr, kkiokpasog@sch.gr 

Kalliopi Kiokpasoglou, EFL School Advisor, Greek Ministry of Education, kelgem1@yahoo.gr, 

kkiokpasog@sch.gr 

Abstract: One of the major aims in 21
st
 century Pedagogy is the development of  critical thinking skills. This aim is included in the 

recent curriculum for the   teaching of foreign languages in the Greek State schools.  This project, apart from the rational, will present 

teaching ideas and strategies for  the development and evaluation of critical thinking in both receptive and  productive skills  

Key words: critical thinking, English language, teaching, evaluation 

Πεξέιεςε: ε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Commission (επηηξνπή Delores), φπνπ νξίδνληαη νη ζεκειηψδεηο δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ ηνλ 21ν αηψλα, εθπνλήζεθε ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηηο Ξέλεο Γιψζζεο κε ηνλ ηίηιν «Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ-

Ξέλεο Γιψζζεο ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ-Ξέλσλ  Γισζζψλ θαη, εηδηθφηεξα, ηεο 

αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. πγθεθξηκέλα, ζα αλαπηπρζνχλ 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ δηδαζθαιία ηφζν ησλ πξνζιεπηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ – αθνπζηηθή θαηαλφεζε θαη θαηαλφεζε 

αλάγλσζεο, φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ δεμηνηήησλ νκηιίαο θαη γξαθήο. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ ελδεηθηηθέο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: θξηηηθή ζθέςε, ΔΠ-Αγγιηθήο, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

Δηζαγσγά 

ε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Commission (επηηξνπή Delores), φπνπ νξίδνληαη νη ζεκειηψδεηο δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ ηνλ 21ν αηψλα, εθπνλήζεθε ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηηο Ξέλεο Γιψζζεο κε ηνλ ηίηιν «Δληαίν 
Πξφγξακκα πνπδψλ-Ξέλεο Γιψζζεο 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ-Ξέλσλ  Γισζζψλ θαη, εηδηθφηεξα, ηεο 
αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.  

πγθεθξηκέλα, ζα αλαπηπρζνχλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ δηδαζθαιία ηφζν ησλ πξνζιεπηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 
– αθνπζηηθή θαηαλφεζε θαη θαηαλφεζε αλάγλσζεο, φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ δεμηνηήησλ νκηιίαο θαη γξαθήο. 

Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ ελδεηθηηθέο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ 
θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Παηδαγσγηθή ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

ηα πιαίζηα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο φπσο νξίδνληαη ζηελ έθδνζε ηεο  UNESCO ―Οη ηέζζεξεηο ππιψλεο ηεο 
Δθπαίδεπζεο, Μάζεζε: Ο εζσηεξηθφο Θεζαπξφο», νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ 21νπ αηψλα ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε,  είλαη: 

 Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ 

 Μαζαίλσ λα θάλσ 

 Μαζαίλσ λα ζπκβηψλσ. 

 Μαζαίλσ λα ππάξρσ 

Αλαιπηηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί  ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο παξαθάησ δηδαθηηθνχο ζθνπνχο: 
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 Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ  

 Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

 Ζ αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ εθπφλεζε projects 

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή 

 Ζ απφθηεζε επρέξεηαο ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

 Ζ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο 

 Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, επειημίαο, απνδνρήο, ζηήξημεο θαη ππεπζπλφηεηαο 

 Ζ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία 

Οη δηδαθηηθνί απηνί ζηφρνη πξνσζνχλ ηελ Αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη βαζίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο 
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ αλζξψπηλε δσή, ζηελ πνιηηηζηηθή πνηθηιφηεηα θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή 
δηθαηνζχλε θαη δηεζλή αιιειεγγχε. Αξρέο πνπ ππνζηεξίδεη θαη πξνσζεί ε UNESCO κε απψηεξν ζηφρν ηελ ζπλεξγαζία θαη 
εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ ιαψλ θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εξγαζηαθέο 
απαηηήζεηο κηαο ελσκέλεο αγνξάο\ 

Κξηηηθή θέςε 

Γεληθά 

Ζ λνεκνζχλε θαη ε ινγηθή πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο δελ είλαη αξθεηά γηα λα αγσληζηεί  ζηε δσή αλ δελ θαιιηεξγήζεη θαη ηελ 
θξηηηθή ηνπ ζθέςε 

 Κξηηηθή ζθέςε νλνκάδεηαη ε δηαλνεηηθή αλαζηνραζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ακθηζβεηεί θαη λα εμεηάδεη 
πιεξνθνξίεο, ζεσξίεο θαη απφςεηο, λα θξίλεη θάζε πιεξνθνξία πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη σο πξνο ηελ αιήζεηα, ηε γλεζηφηεηα 
θαη ηελ νξζφηεηα ή ην αληίζεην 

«Ζ θξηηηθή ζθέςε, αληίζεηα κε ηελ απιή ζθέςε, ζπλεπάγεηαη φηη ην άηνκν έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ βνχιεζε λα 
απνζηαζηνπνηεζεί πξνο ζηηγκήλ απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ηηο θνηλσληνγλσζηηθέο ηνπ πξνθαηαιήςεηο θαη ηα 
ζπκθέξνληά ηνπ θαη λα εμεηάζεη ηα πξαγκαηηθά θαη ινγηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζηεξίδνπλ θαη εξκελεχνπλ έλλνηεο, 
πιεξνθνξίεο, ζρέζεηο, θξίζεηο, ζπιινγηζκνχο, θαηλφκελα, ζηάζεηο θαη ζθφπηκεο πξάμεηο, θαζψο, επίζεο, λα αλαδεηήζεη ηηο 
παξαδνρέο θαη ηηο ζπλεπαγσγέο θάζε άπνςεο θαη ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ απφ 

δηαθνξεηηθή ζθνπηά». 

Ζ θξηηηθή ζθέςε είλαη εγγελήο ζηνλ άλζξσπν, αιιά θαηαπλίγεηαη απφ πάζε, αλάγθεο, ζπκθέξνληα, εκπεηξίεο, 
πξνθαηαιήςεηο θ.ά. Ζ λνεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ ηνλ βνεζάεη λα εμεηάδεη ηα πάληα κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

ζθέςεο θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηα θαηλφκελα πιεξνθνξηψλ αιιά λα αλαδεηά ηα βαζχηεξα αίηηα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 
ζθνπνχο ηεο πξνζθνξάο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Έλαο πξαγκαηηθά ειεχζεξνο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δέρεηαη θάζε πιεξνθνξία θαη λα ηελ απνδέρεηαη ρσξίο κία ινγηθή 
επεμεξγαζία θαη θξηηηθή. Μφλνλ φπνηνο θξίλεη θαη δέρεηαη κε ζρεηηθή επηθχιαμε θαη θξηηηθή δηάζεζε θάζε ηη ην λέν, θάζε 
ηδέα, πξφηαζε, άπνςε, πιεξνθνξία κπνξεί λα κείλεη αδέζκεπηνο. 

χκθσλα κε ηελ  Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε  ηνπ Mezirow, κε  ηελ ελειηθηφηεηα ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη  δελ ππάξρεη κία 
θαη κφλε παγησκέλε αιήζεηα θη φηη φιν απηφ ην ζχζηεκα ησλ παξαδνρψλ θαη πεπνηζήζεψλ καο, κπνξεί λα απνδεηρηεί 
αλεπαξθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνχξγησλ θαηαζηάζεσλ θη εκπεηξηψλ.  

Σφηε μεθηλά ν κεηαζρεκαηηζκφο ζεψξεζεο, θαζψο νη ελήιηθνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε δηαπίζησζε φηη κία πεπνίζεζε 

ή/θαη κία πξαθηηθή πνπ κέρξη ρζεο ήηαλ απνηειεζκαηηθή,  ζήκεξα απνηπγράλεη λα δψζεη ιχζε, εηδηθά αλ ρξεηαζηεί λα 
αληηκεησπίζνπκε έλα λέν, αηθληδηαζηηθφ βίσκα.  

Ο Mezirow ην πεξηγξάθεη σο «απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα», πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη αληηκεησπίζηκν, ελψ 
ζπγρξφλσο, απνηειεί κία θαιή αθεηεξία γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ, γηα λα θαζνξίζνπκε εάλ απηά πνπ πηζηεχακε ζπλερίδνπλ λα 
ηζρχνπλ θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθά γηα ηελ πξαθηηθή καο, ή κήπσο ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξήζνπκε θαη λα βάινπκε ζε λέα 
πιαίζηα ηηο αμίεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο καο απέλαληη ζηα λέα γεγνλφηα θαη εκπεηξίεο καο.   

Ηζηνξηθά, ε θξηηηθή ζθέςε έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο ζηελ θηινζνθηθή θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία  ηνπ σθξάηε, θαηά ηελ 
νπνία, κε ηε ρξήζε δηεξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ, θαζνξίδνληαλ κε ζαθήλεηα θαη ινγηθή ζπλέπεηα ε νξζφηεηα επξέσο 

απνδεθηψλ απφςεσλ. 

ηελ ζχγρξνλε επνρή ην θηινζνθηθφ πιαίζην ηεο θξηηηθήο ζθέςεο  πξνέξρεηαη απφ ηελ ρνιή ηεο Κξηηηθήο Κνηλσληθήο 
Θεσξίαο ηεο Φξαλθθνχξηεο , κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Jurgen Habermas 
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Ζ Κξηηηθά ζθΫςε ζηελ δηδαζθαιέα 

Κξηηηθή δηδαζθαιία νλνκάδεηαη θάζε κνξθή δηδαζθαιίαο ε νπνία εκπιέθεη ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, κέζα απφ ηελ 
ελεξγνπνίεζε γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ αλσηέξνπ επηπέδνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom,λα δηαηππψλνπλ ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο κε ηελ κνξθή ελλνηψλ, θξίζεσλ, γεληθεχζεσλ θαη ζρεκάησλ εξκελείαο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Απεγθισβίδνληαο ηνλ καζεηή απφ ηε δνγκαηηθή δηδαζθαιία, εμαζθαιίδεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ. 

Ζ θξηηηθή δηδαζθαιία δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ δηεξγαζία ηεο ζθέςεο θαη δηδάζθεη κε ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν 
ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηεο ζπιινγήο, νξγάλσζεο, αλάιπζεο, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο γλψζεο. 

Έηζη , ε θξηηηθή δηδαζθαιία μεπεξλά ηελ απιή πιεξνθφξεζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε γλψζεσλ θαη ελεξγνπνηψληαο καζεζηαθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε επαιήζεπζε ππνζέζεσλ, ε ηαμηλφκεζε, ε ππνβνιή εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ν ζρεκαηηζκφο 
ελλνηψλ, γεληθεχζεσλ θαη ζρεκάησλ, εηζέξρεηαη ζην ρψξν ηεο αλαθάιπςεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. 

Ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα απνθηά ε θξηηηθή δηδαζθαιία ζηελ ζηήξημε ησλ εθήβσλ καζεηψλ, γηαηί ζε απηήλ ηελ ειηθία νη 
καζεηέο, εθηφο ησλ θπζηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θνηλσληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ βηψλνπλ, δηακνξθψλνπλ θαη 
αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ζθέςεο θαζψο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

Δληαέν Πξφγξακκα πνπδψλ ΞΫλσλ Γισζζψλ (ΔΠ-ΞΓ) 

Σν ΔΠ-ΞΓ απνηειεί ην αλαγθαίν πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε δηδαθηηθή ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην ζρνιείν. 

Πξνδηαγξάθεη ΣΗ αλακέλεηαη λα κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο θαη φρη πνηεο δεμηφηεηεο πξέπεη λα αλαπηχμεη 

Πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ΠΟΗΑ ‗γλψζε‘ πξέπεη λα θαηαθηήζεη ν καζεηήο  θαηά ζηάδηα εθπαίδεπζεο, αιιά φρη ΠΧ (κε 
πνηέο κεζφδνπο/ηερληθέο) ζα ηελ θαηαθηήζεη. 

Σν ΔΠ-ΞΓ είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο μέλεο γιψζζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη - ή κπνξεί ζην κέιινλ λα πεξηιεθζνχλ - ζην 
Δζληθφ ρνιηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ.  

Δίλαη εληαίν γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην) θαη έρεη αληίθξηζκα θαη ζηε δηα βίνπ 
κάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. 

Πξνζδηνξίδεη  γεληθνχο θαη επηκέξνπο δείθηεο επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί θαλείο λα θξίλεη ζε πνηφ 
απφ ηα έμη επίπεδα γισζζνκάζεηαο (ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηνπ ηΔ) βξίζθεηαη ν καζεηήο Γίλεη  έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο 
μέλεο γιψζζαο, δει. ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζηα πνηθίια επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Ζ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηεο μέλεο γιψζζαο πξνζδηνξίδεηαη σο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
γισζζηθνχ θαη θνηλσληθνχ γξακκαηηζκνχ ηνπ καζεηή θαζψο θαη  σο παξάγνληαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθήο 
επίγλσζεο ηνπ καζεηή. 

Γίλεηαη, επίζεο, έκθαζε ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ, θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο δηακεζνιάβεζεο 
(ελαιιαγήο γισζζηθψλ θσδίθσλ). 

πλδέεη, ηέινο,  ηελ εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο κε ηελ αλάπηπμε πνιπγξακκαηηζκψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε κειέηε ηεο 
ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν –ζην πιαίζην πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ην ΔΠ‐ ΞΓ πεξηιακβάλεη: 

α) Σνπο δείθηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαηά επίπεδν γισζζνκάζεηαο (θαη φρη θαηά ηάμε) 

β) Αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ/ δξάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο ζε θάζε επίπεδν γισζζνκάζεηαο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ: 

αθείο, πεξηιεπηηθέο θαη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ηνπ ηί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ν καζεηήο θαηά επίπεδν 
γισζζνκάζεηαο πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί επαξθήο ρξήζηεο ηεο μέλεο γιψζζαο (γηα ην επίπεδν απηφ). 

Οη πεξηγξαθέο απηέο αθνξνχλ ηηο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

1. Καηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ 

2. Παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη γξαπηήο δηάδξαζεο  

3. Γξαπηήο δηακεζνιάβεζεο 

4. Καηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

5. Παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη πξνθνξηθήο δηάδξαζεο  

6. Πξνθνξηθήο δηακεζνιάβεζεο 

Σα ζηνηρεία ηεο χιεο πνπ θαηαγξάθνληαη θαη ζηα δχν Παξαξηήκαηα είλαη ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ: 
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1. επηθνηλσληαθνί ζηφρνη πνπ καζαίλεη λα επηδηψθεη κε ηε γιψζζα ν καζεηήο (π.ρ. λα ραηξεηά, λα ζπζηήλεηαη) 

2. γξακκαηηθά κέζα πνπ καζαίλεη ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηθνηλσλήζεη (π.ρ. ην ξήκα είκαη, πξνζσπηθέο αλησλπκίεο) 

3. ζεκαηηθά νξγαλσκέλν ιεμηιφγην πνπ καζαίλεη ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηθνηλσλήζεη (π.ρ. νλφκαηα, αξηζκνί) 

4. ηχπνη θεηκέλσλ κε ηνπο νπνίνπο πινπνηείηαη ε επηθνηλσλία (π.ρ. γξάκκα ζε θίιν, email)  

Ζ Κξηηηθά Γηδαζθαιέα ζην Δληαέν Πξφγξακκα πνπδψλ ΞΫλσλ Γισζζψλ 

Σν Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ Ξέλσλ Γισζζψλ (ΔΠ-ΞΓ), πινπνηψληαο ηνπο 

ζθνπνχο ηεο Κξηηηθήο Γηδαζθαιίαο, έρεη ζέζεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπο παξαθάησ γεληθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο: 

Μχεζε ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ: 

 ‐  λα δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα, 

 ‐  λα πξνζδηνξίδνπλ πξνβιήκαηα, 

 ‐  λα ζρεδηάδνπλ θαη λα κεζνδεχνπλ δηεξεπλήζεηο, 

 ‐  λα αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί, 

 ‐  λα αλαδεηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ εξεπλεηηθά εξγαιεία, 

 ‐  λα αλαιχνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ δεδνκέλα. 

Καηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη γεγνλφησλ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ: 

 ‐  λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

 ‐  λα ζπλδένπλ κηα έλλνηα – ηδέα κε άιιεο ζπλαθείο, κέζα απφ ηε ζχγθξηζε θαη 

 ηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ, 

 ‐  λα κπνξνχλ λα δίλνπλ παξαδείγκαηα πνπ λα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

 έλλνηεο, 

 ‐  λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα, 

 ‐  λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα αμηνπνηνχλ δηαδηθαζίεο, 

 ‐  λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα. 

Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. Οη καζεηέο καζαίλνπλ: 

 ‐  λα επηθνηλσλνχλ θαη λα κνηξάδνληαη ηδέεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα,  

 λα επηθνηλσλνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλνχλ αηνκηθά επηρεηξήκαηα θαη 

 ηζρπξηζκνχο ή λα δηαζαθελίδνπλ ηδέεο θαη απφςεηο, 

 ‐  λα ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνπλ ζπιινγηθά επηρεηξήκαηα, λα 

 θαηαλννχλ έλλνηεο, ηδέεο ή δηαδηθαζίεο, λα ηεθκεξηψλνπλ ζέζεηο, λα επηιχνπλ 

 πξνβιήκαηα θ.ιπ., 

 ‐  λα ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ έξγα. 

Παξαγσγή θαη δεκηνπξγία – έμνδνο ζηελ θνηλφηεηα: Οη καζεηέο καζαίλνπλ: 

 ‐  νινθιεξψλνληαο ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο, λα θαηαιήγνπλ ζε 

 ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο, 

 ‐  λα παξάγνπλ έξγα (εξεπλεηηθά, θαιιηηερληθά, θαηαζθεπαζηηθά θ.ιπ.) 

 ‐  λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο παξαγσγέο ηνπο ζηελ θνηλφηεηα θαη λα δέρνληαη ηελ 

 θξηηηθή ηεο. 
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ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ 

ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Γισζζνπαηδαγσγηθή κεζνδνινγία 

Πξνζιεπηηθέο Γεμηφηεηεο 

Με ηνλ φξν «πξνζιεπηηθέο δεμηφηεηεο» (receptiveskills) ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ελλννχκε ηηο δεμηφηεηεο ηεο 
αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Δίλαη δεμηφηεηεο πνπ ν καζεηήο πξέπεη λα θαηαθηήζεη πξηλ ηηο παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο ηεο ρξήζεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη 
γξαπηνχ ιφγνπ. 

Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θξηηηθή δηδαζθαιία θαη ησλ δχν πξνζιεπηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη παξφκνηα θαη ζπρλά νη 
εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά ερεηηθφ θαη νπηηθφ πιηθφ, ζηα πιαίζηα ρξήζεο πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ, γηα ηελ 
θαιχηεξε θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ιεμηινγίνπ. 

Σα ζηάδηα δηδαζθαιίαο είλαη, επίζεο, ηα ίδηα. 

ηΪδηα δηδαζθαιέαο 

1. Πξνεηνηκαζία Φπρνινγηθή θαη Γλσζηνινγηθή 

Καηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο, ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν,      α) δεκηνπξγείηαη ζεηηθφ ςπρνινγηθφ 

θιίκα ζηελ ηάμε θαη β) ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, θπξίσο κε ζπζρεηηζκφ ζεκάησλ ησλ 
πξνζσπηθψλ ηνπο ελδηαθεξφλησλ.                                                                                         ε επίπεδν 
γλσζηνινγηθφ ελεξγνπνηνχληαη ηα ζράκαηα θαηαλφεζεο (λνεηηθνί πξννξγαλσηέο) ηνπ πεξηερνκΫλνπ, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ: γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, γλψζε ηνπ θφζκνπ, αμίεο θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο πεπνηζήζεηο, ηα 

γισζζηθΪ ζράκαηα: γιψζζα, γξακκαηηθνί θαη ζπληαθηηθνί θαλφλεο, νξζνγξαθία θαη ζηίμε, ζπλεθηηθέο θαη 
ινγηθέο δνκέο, θαη, ηέινο ηα θεηκεληθΪ ζράκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δνκή θαη νξγάλσζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 
θεηκεληθνχ ιφγνπ 

2. Παξνπζίαζε λέαο γλψζεο 

Ζ λέα γλψζε πξέπεη πάληα λα παξνπζηάδεηαη ζε λνεκαηηθφ πεξηερφκελν θαηαλφεζεο πξέπεη λα είλαη 

δηαβαζκηζκέλεο ππνζηήξημεο (Scaffolding) θαη λα πεξηιακβάλνπλ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, κε πξφβιεςε γηα ηηο 
δηαθνξεηηθέο   καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο   πνπ εθαξκφδνπλ. 

 

3. Έιεγρνο θαηαλφεζεο                                                                                                                                    

Οη εξσηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο πξέπεη, επίζεο, λα αζθνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ 
θξηηηθή ζθέςε θαη λα πεξηιακβάλνπλ εξσηήκαηα αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο, ηξφπνπ πινπνίεζεο, ηξφπνπ ιήςεσο 
απνθάζεσλ , αληίζεζεο θαζψο θαη δηαδηθαζίεο ζχγθξηζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο, δηάηαμεο, ηεξάξρεζεο, αηηηνιφγεζεο 
ησλ επηινγψλ 

 

4. Δμάζθεζε καζεηψλ                                                                                       Καηά ην ζηάδην εμάζθεζεο ηεο λέαο 
γλψζεο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα δελπξνβιέπεηαη εθαξκνγή θξηηηθήο δηδαζθαιίαο, γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη ε 
ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ε εμαξηεκέλε δηδαζθαιία  

 

5. Δθαξκνγή ηεο Νέαο Γλψζεο 

Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηε γελίθεπζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο. Οη καζεηέο 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε λέα γλψζε κε νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν, ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ καζεηψλ θαη αζθνχληαη ζε 

ιχζε πξνβιεκάησλ, ιήςε απνθάζεσλ, θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη θηλεηνπνηνχλ ηελ αλάδεημε 
θαη δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθν-γλσζηηθψλ ζεσξήζεσλ.  
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ΠαξαγσγηθΫο Γεμηφηεηεο 

Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

1. Υξήζε εηθφλσλ 

Γηα ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο πνιπηξνπηθψλ εξεζηζκάησλ, είλαη πνιχ ζπρλή ε ρξήζε 
εηθφλσλ γηα παξαγσγή ιφγνπ. 

Α) Γηα ηελ άζθεζε, φκσο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ δελ αξθεί ε πεξηγξαθά ηεοεηθφλαο (κηθξή δηάξθεηα νκηιίαο 
γηαηί ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη νξαηά) αιιά πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ εξκελεέα ηεο εηθφλαο, γηαηί έηζη νη καζεηέο 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα αζθεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ «άγλσζησλ» πηπρψλ ηεο, φηη ππνλνείηαη: π.ρ.  

 Πνηνο/ά είλαη,  

 πνχ βξίζθεηαη,  

 ηί βιέπεη,  

 ηί ιέεη,  

 ηί αηζζάλεηαη,  

 ζε πνηφλ κηιάεη,  

 ηί ψξα/επνρή είλαη,  

 γηαηί βξίζθεηαη εθεί,  

 πφζν ρξνλψλ είλαη,  

 ηί εζληθφηεηαο,  

 ηί δνπιεηά θάλεη,  

 νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε,  

 ελδηαθέξνληα, ρφκππ  

β) Οη εηθφλεο κπνξνχλ, αθφκα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ: 

 δηαθνξψλ 

 νκνηνηήησλ 

 ζπκπιήξσζε 

2. Αμηνπνίεζε ηζηνξηψλ 

Καηά ηελ αλάγλσζε παξακπζηψλ νη καζεηέο θαινχληαη: 

 λα καληέςνπλ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο 

 λα δψζνπλ δηθφ ηνπο ηέινο ζηελ ηζηνξία 

3. Υξήζε νκνδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο 

Γηα ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ καζεηψλ κε ζθνπφ: 

 ηε ιήςε απνθάζεσλ 

 ηε ιχζε πξνβιεκάησλ 

Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

Καηά ηε δηδαζθαιία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα επηζπκεηή είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζηαδηαθήο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ( processwriting). 

Σν αξρηθφ ζηάδην ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο γηα ηελ παξαγσγή θαη αλάπηπμε 
λέσλ ηδεψλ, θαζψο νη καζεηέο θξίλνπλ, αμηνινγνχλ θαη επηιέγνπλ ηηο ηδέεο πνπ εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο. 

 ε θάζε ζηάδην νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζην πεξηερφκελν, ηε δνκή, ηηο γισζζηθέο 
επηινγέο, ηε ζχληαμε, ηελ νξζνγξαθία, ηε δνκή ησλ παξαγξάθσλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ θαη ηξνπνπνηήζνπλ ηηο επηινγέο 
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 786 απφ 864 

Οη καζεηέο 

 πηνζεηνχλ 

 ηξνπνπνηνχλ 

 επεθηείλνπλ 

 ειαρηζηνπνηνχλ 

 αληηθαζηζηνχλ 

 επαλαπξνζδηνξίδνπλ αηηία θαη απνηέιεζκα, ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία 

 ζπλζέηνπλ 

 ελεξγνπνηνχλ αλαινγίεο 

 παίξλνπλ απνθάζεηο 

Eξεπλεηηθέο εξγαζίεο: 

Ζ εθπφλεζε ησλ  εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ.  

Κπξίσο, γηαηί πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

Α) Κξηηηθάο αλΪιπζεο εξσηάκαηα (αμίεο, αληηδξάζεηο, ζηάζεηο, επηινγέο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα,  θνζκνζεσξία):  

1.  Πξνζσπηθή ζέζε έλαληη ζέκαηνο      

2.  Θέζε θνηλσληθψλ νκάδσλ έλαληη ζέκαηνο      

3 . Θέζε θνηλσληθψλ ζεζκψλ έλαληη ζέκαηνο        

4.   Πνηνη  ελδηαθέξνληαη, πνηνη σθεινχληαη/ βιάπηνληαη 

5.  πνηεο αληηδξάζεηο, πξαθηηθέο αηφκσλ θαη νκΪδσλ θαη γηαηί; 

6.  πνηεο αληηδξάζεηο, επηινγέο, πξαθηηθέο ζεζκψλ θαη γηαηί; 

7. πνηνη σθεινχληαη/πξνβάιινληαη, πνηνη αδηθνχληαη/αγλννχληαη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Β) Δξσηάκαηα απην-θξηηηθάο αλΪιπζεο ζπιινγηθάο Ϋξεπλαο 

α. αλαζηνραζηηθή  εμέηαζε πξνζσπηθήο κνπ ζηάζεο, ζπκκεηνρήο θαη ζπκβνιήο ζην νκαδηθφ πλεχκα θαη ην νκαδηθφ έξγν 
θαη ζπλέπεηεο ηνπο,  

β. αλαζηνραζηηθή εμέηαζε ηξφπνπ  ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο καο  

γ. απην-αμηνιφγεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο θαη Σερλήκαηνο  ηεο νκΪδαο καο 

Αμηνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε παίδεη νπζηαζηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο. 

Οη καζεηέο εθηηκνχλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζε ηξφπνπο αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ ζαθείο θαη θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη 
εθθξάδνληαη κε μεθάζαξεο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε φια ηα ζηάδηα  ηεο  δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαζνξίδνληαο θαη αλαπηχζζνληαο 
θξηηήξηα αμηνιφγεζε θαη  βαζκνινγίαο. Με απηήλ ηελ εκπινθή ηνπο , απνθηνχλ ζαθέζηεξε θαηαλφεζε ησλ : 

 ηη απαηηείηαη απφ απηνχο λα θάλνπλ, 

 κε πνην ηξφπν ζα ην εθαξκφζνπλ, 

 γηαηί  είλαηζεκαληηθή ε αμηνιφγεζε 

 γηα πνηφ ιφγν είλαη απαξαίηεηε. 

Δθαξκνγή αμηνιφγεζεο 

1. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ελφο ζπκκαζεηή ηνπο βάζεη κηαο ζράξαο 
αμηνιφγεζεο πνπ ζα έρεη θηηάμεη ν θαζεγεηήο (ή θαη νη ίδηνη νη καζεηέο). 
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2. Οη καζεηέο, ζπλεξγαδφκελνη κε ζπκκαζεηή ηνπο, κπνξνχλ λα θηηάμνπλ έλα quiz, θαζψο θαη ην απαληεηηθφ έληππν 
θαη λα ην δψζεη ζε έλα άιιν δεπγάξη λα ην ιχζεη. 

3. Υξήζε portfolio: ην Portfolio Γισζζψλ είλαη ν αηνκηθφο θάθεινο ησλ καζεηψλ φπνπ κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηα 
πνιπγισζζηθά θαη πνιππνιηηηζκηθά ηνπο βηψκαηα, ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ην επίπεδν  ζηηο μέλεο 
γιψζζεο πνπ καζαίλνπλ εληφο ή θαη εθηφο ζρνιείνπ, ηελ εμέιημή ηνπο ζε απηέο ηηο γιψζζεο θαη, θπξίσο, ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν ηηο καζαίλνπλ επθνιφηεξα θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαζψο θαη φ,ηη ηνπο αξέζεη 
πεξηζζφηεξν λα θάλνπλ  ζην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, 

Αλαηξνθνδφηεζε 

Αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αμηνιφγεζε είλαη ε έγθαηξε, ιεπηνκεξήο θαη ζπγθεθξηκέλε αλαηξνθνδφηεζε.  

Απνηειεί καζεζηαθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, σο εθαξκνγή ηεο αλαζηνραζηηθήε δηαδηθαζίαο. 

Ζ αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο εκπηζηνζχλεο, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δέρνληαη αιιά θαη λα παξέρνπλ 
αλαηξνθνδφηεζε, είλαη πξναπαηηνχκελν γηα έλα  νινθιεξσκέλν  δηδαθηηθφ πξφγξακκα θξηηηθήο ζθέςεο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη ν κνριφο αλάπηπμεο κηαο θνηλσλίαο θαη πξέπεη λα εμειίζζεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε θνηλσλία απηή. πγθεθξηκέλα, ε 

εθπαίδεπζε παίδεη ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο: 

 πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ κειινληηθφ ρψξν ηεο εξγαζίαο 

 αλαπηχζζεη ηα πξνζσπηθά ηνπο «ηαιέληα», ηηο θιήζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

 πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη παξαγσγηθά ζην  δεκφζην βίν 

 βνεζά ζηε δηάδνζε ησλ παξαδφζεσλ θαη αμηψλ κηαο θνηλσλίαο. 

Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε ηεο Αγσγήο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε δεκηνπξγία κηαο «θνηλσλίαο ηεο γλψζεο», φπνπ ε εθπαίδεπζε 
ζπληζηά έλα αδηάζπαζην ζπλερέο, ελψ ε έκθαζε εζηηάδεηαη ζηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα άηνκα, ψζηε 

λα παξακείλνπλ ιεηηνπξγηθά, ζε πξνζσπηθφ, παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

Ζ κάζεζε είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία:  

ηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε αιιαγή ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ/ ζπκπεξηθνξψλ κέζα απφ ρξήζε ηερληθψλ 
ελεξγεηηθήο κάζεζεο κε ζπλεηδεηή θαη ζηνρνζεηεκέλε πξνζπάζεηα θαη θξηηηθή ζθέςε –θη φρη κε αθηέξσζε αηειείσησλ 
σξψλ κειέηεο θαη απνζηήζηζεο 

Γπλαηφηεηεο επηινγήο θαη απηνθαζνξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αλαγθαηφηεηα, ηε ρξεζηκφηεηα, ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν θαη ην 
βάζνο ηεο κειέηεο.  

Ζ  κάζεζε θαη ε εθπαίδεπζε δελ έρνπλ λφεκα αλ δελ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ησλ εκπεηξηψλ γηα ην θάζε άηνκν.  

Με ηελ ελζάξξπλζε ηεο θξηηηθήο απην-ζηνραζηηθήο κάζεζεο επηηπγράλεηαη κηα απειεπζεξσηηθή πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε 
αληίζηαζε  

• ζηηο δεζπφδνπζεο ηερλνθξαηηθέο παξαδνρέο 

• ζηελ έιιεηςε ζθέςεο,  

• ζηε ζπκκφξθσζε,  

• ζηηο ζηεγαλέο αληηιήςεηο,  

• ζην θφβν ηεο αιιαγήο,  

• ζηνλ εζλνθεληξηζκφ,  

• ζηελ ηαμηθή πξνθαηάιεςε θαη ζηηο εγσθεληξηθέο αμίεο.  
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Βησκαηηθφ Δξγαζηήξην 

Ζ θηλεκαηνγξαθηθά  παηδεέα ζηελ ζχγρξνλε δηδαθηηθά: Σν παξΪδεηγκα 

ησλ ―Three Cs‖ ηεο Cary Bazalgette 

Cinema education in contemporary teaching:  ―The example of Cary 

Bazalgette's Three Cs‖ 

Γξ. Αλαζηαζέα Παλαγησηέδνπ, ρνιηθή χκβνπινο Αγγιηθήο ΠΔ Γξάκαο 

Dr. Anastasia Panagiotidou, School Advisor  

Πεξέιεςε 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε εθζέηνπκε δεδνκέλα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηδηαίηεξα ζηε δηαδηθηπαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξαζέηνπκε ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε 

έλα ζχλνιν 254 εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαδηθηπαθφ project ―Thesecretoffire‖ πνπ πινπνηήζεθε ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. Με αθνξκή ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ 

ιφγσ project ην κνληέιν ζπδεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, φπνπ έγηλε θαη κία δηα δψζεο πξνζέγγηζε κε αθνξκή ηαηλία 

ηελ νπνία δεκηνχξγεζαλ καζεηέο Γεληθνχ Λπθείνπ ηεο Γξάκαο ζηελ πξννπηηθή ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκ νχ 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ππήξμαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά θαηαδεηθλχνληαο φηη ε 

θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κηα ξεαιηζηηθφηεξε πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Abstract 

In this presentation, we report on the application of the model of cinema literacy to education, and especially on the online teacher training. 

For this reason we present data from the implementation of the model to a total of 254 teachers participating in the online project "The secret 

of fire" that was implemented on the asynchronous tele-education platform of the Directorate of Secondary Education of Drama, during the 

2017-2018 school year. On the occasion of the implementation of this project, the model was discussed in the context of this presentation, 

where a live approach was made on the occasion of a film created by the students of the 3rd Lyceum in Drama. The film has to do with the 

fight against school violence and intimidation in the school environment. The results from the implementation of the model have been 

particularly encouraging by demonstrating that film literacy can contribute to a more realistic intake of reality and it can have positive effects 

on modern teaching at school and teacher training alike. 

Δηζαγσγά 

χκθσλα κε ηελ Αλδξηνπνχινπ, (2018) ε θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία (filmliteracy, cine-literacy) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 
ζεκειηψδεηο άμνλεο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο θαη ηεο Παηδείαο ζηα Μέζα γεληθφηεξα. Καηά ζπλέπεηα, ππαθνχεη ζηηο 

ίδηεο ζπληζηάκελεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα ηεο πξφζβαζεο (θπζηθή θαη ηερληθή), ηεο γλσζηηθήο πξφζιεςεο θαη 
θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ, κεηαηξέπνληαο ηνπο ζεαηέο ζε ελεξγνχο θαη 
απηφλνκνπο ρξήζηεο ησλ κέζσλ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη αλαθνξηθά κε ηα κέζα θαη ηελ 
ηερλνινγία έρνπλ γλψζεηο νη νπνίεο ζπρλά μεπεξλνχλ εθείλεο ησλ γνλέσλ θαη δαζθάισλ ηνπο. πσο, κάιηζηα επηζεκαίλεη ε 
Cary Bazalgette (ζην Αλδξηνπνχινπ, 2018) εθείλν πνπ ρξεηάδνληαη νπζηαζηηθά νη καζεηέο/ηξηεο είλαη λα ηνπο δνζνχλ νη 
θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά κέζα απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο.  

1. Σν κνληΫιν ησλ ―ThreeCs‖ ηεο Cary Bazalgette 

Ζ ζεσξία ηεο Cary Bazalgette (2009) γηα ηα «3Cs» ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο δνκηθνχο άμνλεο: 

 ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε (Criticalapproach) 

 ηελ πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε (Culturalapproach) 

 ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε (Creativeapproach) 

Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θξηηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε (απνδνρή ή απφξξηςε) ησλ 
πξντφλησλ ησλ ΜΜΔ. ην πιαίζην ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο, πέξα απφ ηελ απηνλφεηε θξηηηθή επεμεξγαζία ηνπ 
λνήκαηνο κηαο ηαηλίαο, είλαη δπλαηή ε θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη σο ζχγθξηζε ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ κε ηελ αληίζηνηρε 
κεηαθνξά ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, κε αληηπαξάζεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην θαζέλα, δηαθνξέο θαη 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 790 απφ 864 

νκνηφηεηεο ζηελ απφδνζε ηεο πινθήο, ησλ εξψσλ, ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα γίλεη ζπγθξηηηθή 
αλάιπζε ηνπ ηδίνπ έξγνπ ή ηνπ ζέκαηνο φπσο πξνζεγγίδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο δεκηνπξγνχο. Οη δπλαηφηεηεο είλαη 

απεξηφξηζηεο θαη ππφθεηληαη ζηελ θαιιηηερληθή επαηζζεζία θαη παηδεία ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ.  

Ζ Πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε έγθεηηαη ζηελ εμνηθείσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζα απφ ηνλ παγθφζκην 
θηλεκαηνγξάθν. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηνρεχεη φρη κφλν ζηελ εθκάζεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο γιψζζαο αιιά θαη ζηε 
γλσξηκία θαη εμνηθείσζε κε ηελ πνιηηηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ 
δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο θαη θαινχληαη πξνο κηα 
ελαιιαθηηθή ζέαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζα απφ κηα λέα καηηά, πέξα απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν ζέαζεο.  

Ζ Γεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε πξνβάιιεηαη σο ε ζπλεζέζηεξε θαη ε πην ςπραγσγηθή πηπρή ηεο εθαξκνγήο ηεο 
θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο ζηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη ε θάζε πνπ δελ αλαιχεηαη πιένλ ν θηλεκαηνγξάθνο αιιά δεκηνπξγείηαη 

έλα λέν θηλεκαηνγξαθηθφ πξντφλ απφ παηδηά-δεκηνπξγνχο, ιακβάλνληαο ελεξγφ κέξνο ζηελ πινθή θαη δηάζεζε ηνπ έξγνπ 
(Αλδξηνπνχινπ, 2018; Κνχξηε, ηδεξνπνχινπ, Σζίγθξα, 2009). 

2. Δθαξκνγά ηνπ κνληΫινπ ζηε δηαδηθηπαθά κΪζεζε: "The Secret of Fire" 

Σν "The Secret of Fire" ππήξμε έλα δηαδξαζηηθφ δηαδηθηπαθφ project, πνπ θηλήζεθε ζηα φξηα ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηεο 
θαληαζίαο θαη ζην νπνίν βαζηθνί ήξσεο ηνπ ―The Jungle Book‖ κεηακνξθψζεθαλ ζε Virtual Participants ηεο δηαδηθαζίαο, 
πξνθεηκέλνπ λα αιιεινεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην project εθπαηδεπηηθνχο. Ήηαλ έλα "δηαδηθηπαθφ παξακχζη" 
ην νπνίν κεηέθεξε ηε ινγηθή ηνπ Gamification ζηε δηαδηθηπαθή κάζεζε, κε ηε ρξήζε κεραληζκψλ παηρληδηνχ ζηελ 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Σν project πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ (2017-2018) αθηεξψκαηνο ηεο 
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο κε ηίηιν "Γηδαθηηθέο πξν(ζ)θιήζεηο ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα 
κάζεζεο". ηφρνο ηνπ project ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε κνληέια θαη ηερληθέο πνπ 

αλαπηχζζνπλ ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ζηε δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 
σο ηειηθφ πξντφλ έλα απνζεηήξην ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο 
δηδαθηηθήο ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2017 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017. Οη ζπκκεηέρνληεο 
μεθηλνχζαλ απφ ην πξψην επίπεδν (1stLevel) θαη έπξεπε πεξλψληαο κέζα απφ πέληε επίπεδα λα θηάζνπλ ζην πέκπην επίπεδν 
(5thLevel).Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ζα έπξεπε αλά επίπεδν λα εθηεινχλ ηηο νδεγίεο θαη λα μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα θαη ηηο 
δνθηκαζίεο πνπ ζπλαληνχζαλ εμαζθαιίδνληαο απφ ην Μφγιε πέληε πηζηψζεηο (credits) (έλα credit αλά επίπεδν). Οη 
δνθηκαζίεο ζην δεχηεξν Level είραλ σο απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία θαη ηδηαίηεξα ην κνληέιν 
ησλ ―ThreeCs" (Κηνπιάλεο, 2018). 

3. Σν δεχηεξν Level 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 2νLevel έπξεπε λα δνπλ δχν ηαηλίεο θαη λα γξάςνπλ απφ κία ζχληνκε θξηηηθή γηα απηέο ζε ζρέζε κε 
ηελ επνρή καο σο πξνο ηα ζχγρξνλα πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. Ζ δηαδηθαζία αθνινχζεζε ηε 

ινγηθή ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία κε έκθαζε ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή παηδεία θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
κνληέιν «3 Cs» ηεο Bazalgette, (2009) δειαδή Critical (θξηηηθή πξνζέγγηζε), Cultural (πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε),θαη Creative 
approach (δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε). 

Ζ πξψηε απφ ηηο δχν ηαηλίεο ήηαλ ην «Αλάκεζα ζηνπο Σνίρνπο - Entre Les Murs  2008», Γαιιηθή ηαηλία, ζε ζθελνζεζία 
Λνξάλ Καληέ κε ηνπο: Φξαλζνπά Μπεγθνληφ, Βελζάλ Κατξ, Δζκεξαιληά Κεξηαλί, Καξι Ναλφξ, φπνπ ζε κηα 
ππνβαζκηζκέλε ζπλνηθία ηνπ Παξηζηνχ, έλαο λεαξφο θαζεγεηήο θαη νη 25 καζεηέο κηαο ηάμεο ηνπ ιπθείνπ μεθηλνχλ κηα 
ζρνιηθή ρξνληά ε νπνία ζα βάιεη ζε δνθηκαζία ηηο αμίεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπο. 

Ζ δεχηεξε ηαηλία ήηαλ «Ο δάζθαινο πνπ άθελε ηα παηδηά λα νλεηξεχνληαη» ηνπ Daniel Losset (2006). Πξφθεηηαη γηα κία 

ηαηλία ην ζελάξην ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ζηε δσή ηνπ Γάιινπ παηδαγσγνχ θαη κεηαξξπζκηζηή Φξελέ (Celestin Freinet 1896-
1966). 

Ζ ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ππήξμε κεγάιν γεγνλφο ην νπνίν θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο 
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αλνίρζεθαλ ζην forum επηθνηλσλίαο ηνπ 2νπLevel, φπνπ αλνίρζεθαλ απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο 144 ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο δφζεθαλ 1653 απαληήζεηο. Αλ κάιηζηα εμαηξέζνπκε ην 1νLevel πνπ αθνξνχζε 
ζηελ αιιεινγλσξηκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εμ νξηζκνχ νδήγεζε ζε πνιιέο ζπδεηήζεηο, παξαηεξνχκε φηη ε δηαδηθαζία ηεο 
θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπLevel νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ πεξηζζνηέξσλ ζε 
αξηζκφ ζπδεηήζεσλ αλά επίπεδν ζην κάζεκα (Πίλαθαο 1). 

Table 1. Discussions and answers per level 

LEVELS DISCUSSIONS ANSWERS 

1st 165 2048 
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2nd 144 1653 

3rd 64 1548 

4th 56 1051 

5th 44 474 

4. Βησκαηηθά πξνζΫγγηζε ηνπ κνληΫινπ  

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζπλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζακε κία βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κνληέινπ, ζε κία νκάδα 
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά σο εθπαηδεπφκελνη ζηε δηαδηθαζία. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ «3 Cs» 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα βξαβεπκέλν απφ ην Γήκν Γξάκαο βίληεν καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ 3νπ ΓΔΛ Γξάκαο, κε ζέκα ηνλ ζρνιηθφ 
εθθνβηζκφ, κε ηίηιν ―Beat Bullying‖, ζε ζθελνζεζία ηεο εθπαηδεπηηθνχ Αγγιηθήο θηινινγίαο θ.Ναηάζαο Γεσξγηάδνπ. ην 
μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο έγηλε κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ θαη ελ ζπλερεία νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ 
ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο. 

ηα πξφηππα εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ, ε πξψηε νκάδα αλέιαβε ηελ Κξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηαηλίαο, ε δεχηεξε νκάδα ηελ 
Πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ε ηξίηε νκάδα ηε Γεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε. ην πιαίζην απηφ: 

1.  ε πξψηε νκάδα επεμεξγάζηεθε ηα ζέκαηα/εξσηήκαηα: 

 Κίλεηξα θαη ζπλέπεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

 Γηαηί νη καζεηέο θαηαθεχγνπλ ζηελ πξαθηηθή ηνπ εθθνβηζκνχ; 

 Γηαηί ν εθθνβηζκφο έρεη ζπλέπεηεο γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε; 

2. ε δεχηεξε νκάδα : 

 Πνηνο ν ξφινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζχηε ή ηνπ 

ζχκαηνο; 

 Ση κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ιεθζεί  ψζηε λα πεξηνξίδνληαλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο; 

 Ση ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ζχηε θαη ζχκαηνο; 

Πψο ιεηηνπξγνχλ ηα ζηεξεφηππα ζηε δηακφξθσζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ; 

3. θαη ηέινο ε ηξίηε νκάδα αζρνιήζεθε κε ηα ζέκαηα: 

 Γεκηνπξγήζηε έλα θηλεκαηνγξαθηθφ πξντφλ θαη πεξηγξάςηε ηα ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ. 

 Πεξηγξάςηε δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο. 

πκπεξΪζκαηα 

 Ζ ρξήζε ηνπ κνληέινπ «3 Cs»  βειηίσζε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθηπαθή κάζεζε θαζψο 
ζπλέβαιε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αιιειεπηδξάζεσλ ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ. Παξάιιεια, ε δηα δψζεο εθαξκνγή 
ηεο κεζφδνπ είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηαδηθαζία πνπ εμειίρζεθε. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο, κπνξνχλ λα έρνπλ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ζηε δηδαθηηθή επηκέξνπο δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο. 
Παξάιιεια κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε δηαζεκαηηθά αληηθείκελα, φπσο ζην παξάδεηγκα ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ 
αλαθέξακε αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. 

ε θάζε πεξίπησζε, είηε νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αθνξνχλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είηε ζηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία εληφο ζρνιηθήο ηάμεο, ε επηινγή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κε βαζηθφ γλψκνλα λα είλαη 
θνληά ζηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ο δηάινγνο πνπ έρεη μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο ζην ζρνιείν, 

ζα πξέπεη λα εληζρπζεί, λα κελ εζηηάδεη απιά ζηελ ηερληθή ηνπ δηάζηαζε, δειαδή ζηα εξγαιεία κε ηα νπνία κπνξεί λα 
δεκηνπξγεζεί έλα θηλεκαηνγξαθηθφ πξντφλ, αιιά θαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. ηελ πξννπηηθή απηή 
ηα ζηάδηα ηεο θξηηηθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο, έρνπλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά θαη ζεκαληηθά 
ζηνηρεία. 

Βεβαίσο, πέξα απφ φζα απνζπαζκαηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαιφ είλαη λα ππάξμεη θαη κία 
πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθή θαη επίζεκε δηδαζθαιία ησλ αξρψλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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Abstract: The aim of the microteaching is mainly to present the "fishbowl method" as a constructivist pedagogical practice that could be 

applied to a vast variety of teaching environments and different subjects. The "fishbowl method" theoretically is based on constructivist 

theory and its milestone is the student centered approach. According to this approach students become the producers and the regulators of 

their own knowledge on the contrary with the traditional teaching practices. For the appliance of this method we designed a teaching scenario 

as a part of a bigger project for the Modern Greek Language subject in Lower Secondary School. The implementation of the "fishbowl 

method" is designed for the third phase of the general project and in order to be clarified from students the research topic and set the basic 

steps of the forthcoming interviews. 

Key words: teaching practices, constructivist curricula, fishbowl method 

Πεξέιεςε: ηφρνο ηεο παξνχζαο κηθξνδηδαζθαιίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη θπξίσο ε εθαξκνγή ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο» κηαο 

επνηθνδνκεηηθήο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνηθίια δηδαθηηθά πεξηβάιινληα θαη ζε φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Ζ «ζπδήηεζε γπάιαο» έρνληαο ηα εξείζκαηά ηεο ζηνλ Δπνηθνδνκηζκφ έρεη σο βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ ηε 

καζεηνθεληξηθφηεηα. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο γίλνληαη παξαγσγνί θαη ξπζκηζηέο ηεο γλψζεο ηνπο ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο ζρεδηάζηεθε επί ράξηνπ έλα δηδαθηηθφ ζελάξην σο project γηα ην κάζεκα 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Γπκλαζίνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο» εληάζζεηαη ζηελ ηξίηε θάζε ηνπ project, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηεί απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ην εξεπλψκελν ζέκα θαη λα θαζνξηζηνχλ ηα βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ 

ζα δηεμάγνπλ ζην πιαίζην απηφηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο project. 
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ΛΫμεηο θιεηδηΪ: δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, επνηθνδνκεηηθά πξνγξάκκαηα, ζπδήηεζε «γπάιαο» 

Δηζαγσγά 

θνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε θαη ε πξαθηηθή-βησκαηηθή εθαξκνγή ζε εθπαηδεπηηθνχοηεο 
«ζπδήηεζεο γπάιαο», κηαο επνηθνδνκεηηθήο πξαθηηθήο (Μπνλίδεο 2015), ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο ελαιιαθηηθή, 
πξνο ηηο ηξέρνπζεο, δηδαθηηθή πξφηαζε ζε δηαθνξεηηθά θαη πνηθίια εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Ζ «ζπδήηεζε 
γπάιαο» απνηειεί κία πξαθηηθή ζχκθσλε κε ηηο επνηθνδνκεηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχληαη ζην Γηαζεκαηηθφ 
Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν θαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ 2011, ηα νπνία 
ιεηηνπξγνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ.  

Ζ «ζπδήηεζε γπάιαο» επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε, δηφηη ζπληζηά κία δεκηνπξγηθή παηδαγσγηθή πξαθηηθή 
πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπδήηεζε ζε κεγάιεο νκάδεο θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ θάζε θνξά 
πξαγκαηεχνληαη. Με ηελ ελ ιφγσ πξαθηηθή νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δηεξεπλνχλ ην ζέκα ηνπο, αζθνχληαη ζηελ 
πξνθνξηθή έθθξαζε, ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο, ζηνλ αλαζηνραζκφ, ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ζηελ νκαδηθή 
δηαπξαγκάηεπζε θαη ζηελ απηφβνπιε ζπγθξφηεζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Καηά ζπλέπεηα, νη καζεηέο θαη νη 
καζήηξηεο αθελφο, εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αλαθαιχπηνληαο θαη‘ νπζίαλ ηε «λέα» γλψζε, θαη, 
αθεηέξνπ, θαιιηεξγνχλπνηθίινπο γξακκαηηζκνχο(Richardson 2010, Wilkinson 2009).   

Πξφθεηηαη, επίζεο, γηα κία επνηθνδνκεηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή, ε νπνία επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
αλαθνξηθά κε ην ρψξν, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο παηδαγσγηθέο ζρέζεηο. Ζ εθαξκνγή ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο» 

πξνυπνζέηεη, πξσηίζησο, αιιαγή ζηε δηαξξχζκηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηαπηνρξφλσο θαη αιιαγή ζηηο 
παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ε κεησπηθή δηδαζθαιία, θαη ζην θπξίαξρν ζρήκα «Δξψηεζε-Απάληεζε-
Αμηνιφγεζε/Αλαηξνθνδφηεζε». Αθφκε, ζπλεπάγεηαη αιιαγή ζηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο ησλ εηέξσλ ηεο δηδαθηηθήο 
δηαδηθαζίαο, θαζψο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηνπνζεηνχληαη ζην πξνζθήλην θαη γίλνληαη παξαγσγνί θαη ξπζκηζηέο ηεο 
γλψζεο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα αλαδεηθλχνληαη ζε πξσηαγσληζηέο θαη πξσηαγσλίζηξηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ 
ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ θαη ηνπ εκςπρσηή (Silberman 1996).  

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξαθηηθή ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ελφο,  ζρεδηαζκέλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 
κηθξνδηδαζθαιίαο, δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Β  ́ Γπκλαζίνπ θαη ζπλδέεηαη 

ζεκαηηθά κε ηελ φγδνε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο κε ηίηιν: «πδεηψληαο γηα ζχγρξνλα θνηλσληθά 
ζέκαηα».  Με αθνξκή ηελ αλσηέξσ ζεκαηηθή ελφηεηα ζρεδηάδεηαη θαη νξγαλψλεηαη project κε ηίηιν «Σα ζχγρξνλα πξφηππα 
νκνξθηάο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο» δηάξθεηαο 8 έσο 10 δηδαθηηθψλ σξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηδαθηηθή πξαθηηθή 
«ηεο ζπδήηεζεο γπάιαο» είλαη δηάξθεηαο κίαο (1) δηδαθηηθήο ψξαο θαη εληάζζεηαη ζην πξψην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ 
project,«Πξσηνβνπιία ηνπ project» θαη ιεηηνπξγεί σο ην κέζν γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ ππφ έξεπλα ζέκαηνο, ηελ θξηηηθή 
απνηίκεζή ηνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ γηα ηηο εξεπλεηηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην 
πιαίζην ηνπ project. 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε ζπγθξνηείηαη απφ ην ζεσξεηηθφ/παηδαγσγηθφ πιαίζην, ζην νπνίν γίλεηαη ιφγνο γηα ηα επνηθνδνκεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην project σο κνξθή εθαξκνγήο ηνπο, ηε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ηεο 
«ζπδήηεζεο γπάιαο», ηελ πεξηγξαθή ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ. 

1. Θεσξεηηθφ-παηδαγσγηθφ πιαέζην 

1.1. Σα επνηθνδνκεηηθά πξνγξάκκαηα  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα νη ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ επέθεξε ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε εηζβνιή ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο έζεζαλ ελ 
ακθηβφισ ην παξαδνζηαθφ-αθαδεκατθφ θαη ην εκπεηξηθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (Κνπηζειίλε 
2004, Μπνλίδεο 2010). Χο επαθφινπζν, έρεη δηακνξθσζεί δηεζλψο έλα επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα αλαθνξηθά κε ηε κνξθή 
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ην «επνηθνδνκεηηθφ» (Μπνλίδεο 2015), ην νπνίν ζεκειηψλεηαη επηζηεκνληθά ηηο δεθαεηίεο 
1960 θαη 1970 κε ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηε δηάδνζε ηνπ Δπνηθνδνκηζκνχ σο ζεσξίαο 
κάζεζεο (Richardson 2003). Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ απηφ ην «παξάδεηγκα» είλαη αλνηρηά, επέιηθηα θαη δελ 
νξγαλψλνληαη κε επίθεληξν ηα δηαθξηηά καζήκαηα, αιιά κε επίθεληξν έλα ζέκα (Drake 2007, Fraser 2013, Αλησλίνπ 2016) 
πνπ ζπλαληά ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ (Stenhouse 2003).  

Σα επνηθνδνκεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη «πξνγξάκκαηα δηαδηθαζίαο», θαζψο ζε απηά δίλεηαη βαξχηεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο (πψο ζα κάζεη) θαη φρη ζην πεξηερφκελν (ηη ζα κάζεη) ή ζην 
απνηέιεζκα (πνχ ζα θηάζεη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία) (Schiro 2008).Χο εθ ηνχηνπ, ζθνπφο ησλ πξνγξακκάησλ 
απηψλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε απζεληηθά 
πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχζζνληαη 
θπξίσο κε: α) ηε Μέζνδν ηνπ Πξνβιήκαηνο (Dewey 1902, 1990), β) ηε Μέζνδν ησλ ηξηψλ θχθισλ θαη γ) ηε Μέζνδν ησλ 
ρεδίσλ Δξγαζίαο-Project (Frey 1986). 
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1.2. Ζ κέζνδνο project 

Ζ κέζνδνο ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο (ζην εμήο project) είλαη κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε κάζεζε κε ηξφπν: α) 
βησκαηηθφ, β) ζπλεξγαηηθφ, γ) επηθνηλσληαθφ θαη δ) κε ηε κειέηε θαη έξεπλα πξνβιεκάησλ (Υξπζαθίδεο 2003). ηε κέζνδν 

project αθεηεξία ηεο κάζεζεο απνηεινχλ ηα ελδηαθέξνληα θαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαη ην 
αλαδπφκελν απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζέκα (Frey 1986). Καζψο δε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην 
ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαιιηεξγείηαη ε απηελέξγεηα, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε 
αλαθαιππηηθή κάζεζε, ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα. Δπίζεο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη 
φηη πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή-νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα ν αληαγσληζκφο θαη ν αηνκηζκφο λα θαηαξγνχληαη θαη 
ν καζεηήο θαη ε καζήηξηα λα καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα απνιακβάλνπλ ηε ραξά ηεο νκαδηθήο (ζπλ)εξγαζίαο θαη 
αιιειεπίδξαζεο (Βατλά 1996).  

Μέζσ ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε κέζνδν project, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θάλνπλ ηα πξψηα 

βήκαηα απηνλφκεζήο ηνπο, γηαηί γίλνληαη δεκηνπξγηθνί θαη δεκηνπξγηθέο θαη εμαζθνχληαη ζην λα θαηαλννχλ, λα 
απνζαθελίδνπλ θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα, αλαπηχζζνληαο έηζη ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Ο/Ζ 
εθπαηδεπηηθφο επσκίδεηαη λένπο ξφινπο, φπσο ηνπ/ηεο βνεζνχ, ηνπ ζπλεξγάηε θαη ηεο ζπλεξγάηηδαο θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή 
θαη ηεο δηακεζνιαβήηξηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη εληέιεη απνπνηείηαη ην ξφινπ ηνπ/ηεο σο απζεληίαο, θαζνδεγεί ή 
θαηεπζχλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη επεκβαίλεη κφλν, φηαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ρξεηάδνληαη βνήζεηα (Καθαλά 2005). 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ κεζφδνπ νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη καζήηξηαο, γίλνληαη πην νπζηαζηηθέο, δηφηη 
βαζίδνληαη πιένλ ζηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη ζηνλ αιιεινζεβαζκφ (Κνπινχξε 2002, Βηηζηιάθε 2005). Δπηπιένλ, ηα 
projects, ζπκβάιινπλ ζην «άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ» ζηε δσή θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηελ θνηλσλία (Βνπδξηζιήο& 
Απγεξηλνχ 2004).  

Καηά ηελ αλάπηπμε ελφο project πξνηείλεηαη ε ρξήζε πνηθίισλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ (Glasgow 1997, Drake &Burns 2004, 
Klein 2006), φπσο ε νξγάλσζε εκεξίδσλ, ην εκεξνιφγην, ε «ζχειια ηδεψλ», νη νκάδεο αλαζηνραζκνχ, ε εξγαζία ζην 
εξγαζηήξην, ηα πεηξάκαηα, ε «ζπδήηεζε γπάιαο» θ.ά. (Μπνλίδεο 2015). 

1.3.Ζ «ζπδήηεζε γπάιαο» σο επνηθνδνκεηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή 

Ζ «ζπδήηεζε γπάιαο»,φπσο ππνγξακκίζηεθε θαη παξαπάλσ, απνηειεί κία επνηθνδνκεηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ νδεγεί 
ζε αιιαγή ηεο δηαξξχζκηζεο ηεο ηάμεο θαη θπξίσο ηνπ ξφινπ ησλ καζεηψλ, ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην 
θέληξν ηεο αίζνπζαο ηνπνζεηείηαη ε «γπάια», δειαδή έλα ηξαπέδη ή 4-5 θαξέθιεο ζε έλαλ εζσηεξηθφ θχθιν, ελψ 
πεξηθεξεηαθά είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε νκφθεληξνπο θχθινπο νη ππφινηπεο θαξέθιεο.Κάπνηνη ζπκκεηέρνληεο θαη θάπνηεο 
ζπκκεηέρνπζεο θάζνληαη κέζα ζηε «γπάια», νξίδνπλ ηνλ ζπληνληζηή ή ηε ζπληνλίζηξηα απφ θνηλνχ θαη ζπδεηνχλ γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ελψ νη ππφινηπνη θαη νη ππφινηπεο θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο έμσ απφ απηήλ, παξαθνινπζνχλ ηε ζπδήηεζε 

θαη θξαηνχλ ζεκεηψζεηο (Priles 1993).  

Ζ παηδαγσγηθή απηή πξαθηηθή δηαθξίλεηαη ζηελ θιεηζηή θαη ηελ αλνηρηή «γπάια». ηελ πξψηε πεξίπησζε είλαη 
θαηεηιεκκέλεο φιεο νη θαξέθιεο (ρήκα 1). Ο ζπληνληζηήο ή ε ζπληνλίζηξηα εηζάγεη ην ζέκα θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη 
ζπκκεηέρνπζεο ζπδεηνχλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θνηλφ έμσ απφ ηε «γπάια» παξαθνινπζεί ηε ζπδήηεζε. ηαλ 
ηειεηψζεη ν ρξφλνο αθήλνπλ ηε «γπάια» θαη κία λέα νκάδα απφ ην θνηλφ κπαίλεη ζε απηή. Ζ δηαδηθαζία απηή 
νινθιεξψλεηαη εθφζνλ πνιιά κέιε ηνπ θνηλνχ έρνπλ πεξάζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζηε «γπάια». ηαλ θαη ε 
ηειεπηαία νκάδα θαηαιήμεη ζε ζπκπέξαζκα, ν ζπληνληζηήο ή ε ζπληνλίζηξηα θιείλεη ηε ζπδήηεζε θαη ζπλνςίδεη (LeBorgne 
2010).  

 
ράκα 1: ε «θιεηζηά γπΪια» 

 
ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηελ αλνηρηή «γπάια» (ρήκα 2), κία θαξέθια είλαη πάληα θελή θαη θάπνην κέινο ηνπ θνηλνχ κπνξεί, 

αλά πάζα ζηηγκή, λα θαζίζεη ζε απηή θαη λα εληαρζεί ζηε ζπδήηεζε ή ηαπηφρξνλα άιιν κέινο λα εγθαηαιείςεη νηθεηνζειψο 
ηε «γπάια» θαη λα ιάβεη  ηε ζέζε ηνπ έλα κέινο απφ ην θνηλφ ή κέινο ηνπ θνηλνχ λα δεηήζεη ηε ζέζε θάπνηνπ ή θάπνηαο 
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κέζα ζηε «γπάια»αγγίδνληάο ηνλ/ηελ ειαθξά ζηελ πιάηε: ε ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 
θαη ζπκκεηερνπζψλ λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη απφ ηε «γπάια». ηαλ ηειεηψζεη ν ρξφλνο ν ζπληνληζηήο ή ε 

ζπληνλίζηξηα παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηα θχξηα ζεκεία πνπ ζπδεηήζεθαλ (KnowlegeSharingToolkit2014, Wilkinson 
2009).  

 
ράκα 2: ε «αλνηρηά γπΪια» 

 
Χο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο «ζπδήηεζε γπάιαο», είηε πξφθεηηαη γηα αλνηρηή είηε γηα θιεηζηή «γπάια», 
αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ε πιήξεο θαηαλφεζε θαη ζπλαίλεζε ζηνπο θαλφλεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο «γπάιαο» φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπκκεηερνπζψλ, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ 
νπνίνπ δελ επηδηψθεηαη κία θαη κνλαδηθή νξζή απάληεζε,ε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπδήηεζε κε ηελ θαηάιιειε βηβιηνγξαθηθή 
αλαδήηεζεθαη ν απνινγηζκφο, ν νπνίνο απνβιέπεη ζηνλ ζηνραζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπκκεηερνπζψλ γηα ηελ πνξεία 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απηήο, ηελ απνηίκεζε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ηηο εκπιεθφκελεο ηεο 
παξνπζίαο ηνπο, θαζψο θαη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο(LeBorgne 2010).  

Σέινο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο» είλαη ζεκαληηθφ λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο νη αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο ηεο ελιφγσ παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο 
(KnowlegeSharingToolkit 2014, Wilkinson 2009):  

 Μηιάεη έλαο ή κία θάζε θνξά 

 ινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο θνηηνχλ ην άηνκν πνπ κηιά 

 Σα κέιε ηεο «γπάιαο» ζέηνπλ εξσηήζεηο κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ θαη λα 

εμειηρζεί ε ζπδήηεζε  

 Σα κέιε δηαθσλνχλ επγεληθά 

 Οη απφςεηο ησλ κειψλ πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε επηρεηξήκαηα 

 Ο ζπληνληζηήο ή ε ζπληνλίζηξηα πξέπεη λα θξαηά ζεκεηψζεηο πνπ ζπλνςίδνπλ ηα φζα ζπδεηήζεθαλ 

 Ο ζπληνληζηήο ή ε ζπληνλίζηξηα δελ παξεκβαίλεη, παξά κφλν γηα λα ζέζεη θάπνηα λέα εξψηεζε ή γηα λα 
επαλαθέξεη ηε ζπδήηεζε, φηαλ μεθεχγεη απφ ηελ εξεπλψκελε ζεκαηηθή. 

2. Ζ εθαξκνγά ηεο «ζπδάηεζεο γπΪιαο» ζην βησκαηηθφ εξγαζηάξην 

ην βησκαηηθφ εξγαζηήξην ζπκκεηείραλ 12 άηνκα, 9 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο, πνπ κεηψζεθαλ ζε 10, θαζψο 2 άηνκα 
απνρσξνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο».Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο εμέθξαζαλ ην ελδηαθέξνλ 
ηνπο γηα ην βησκαηηθφ εξγαζηήξην ιεθηηθά δεδνκέλνπ φηη νη φξνη «ρξπζφςαξν» θαη «γπάια» ηηο/ηνπο θέληξηζαλ ηελ 
πεξηέξγεηα. Ζ εθαξκνγή ηεο ελιφγσ παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε σο αθνινχζσο:  

1
ε
 ΦΪζε: Παξνπζέαζε-ελεκΫξσζε (δηΪξθεηαο 15 ιεπηψλ).Αξρηθά, πξνβάιακε ζε κνξθή 

παξνπζίαζεοpowerpointνξηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή πνπ πξνηείλακε, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαη 
ζπκκεηέρνπζεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Έηζη, εηζαγάγακε ηνλ νξηζκφ ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο» θαη 
αλαθεξζήθακε ζηνπο ιφγνπο πνπ ζεσξνχκε ηελ ελ ιφγσ πξαθηηθή θαηάιιειε γηα ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (βι. 
ζεσξεηηθφ κέξνο), φπσο, επίζεο, θαη ζην επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα απφ ην νπνίν αληιεί ε πξαθηηθή. ε θσηνγξαθίεο 
δείμακε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζην εξγαζηήξην ηηο κνξθέο ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο» θαη θάλακε ιφγν 
γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο. 

Δηδηθφηεξα, ελεκεξψζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο φηη ε«ζπδήηεζε γπάιαο» πνπ δηεμαγάγνπκε 
εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ project κε ηίηιν «Σα ζχγρξνλα πξφηππα νκνξθηάο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο» ην νπνίν 

έρεη δηάξθεηα 8 έσο 10 δηδαθηηθέο ψξεο θαη εληάζζεηαη ζηελ 8ε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο 
ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ ηηηινθνξείηαη «πδεηψληαο γηα ζχγρξνλα δεηήκαηα». Οη παξεπξηζθφκελνη θαη νη παξεπξηζθφκελεο ζην 
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βησκαηηθφ εξγαζηήξην ελεκεξψζεθαλ, επίζεο, φηη ε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηεο «γπάιαο» πνπ δηεμάγεηαη ζηελ 1ε  θάζε ηνπ 
project (ρήκα 3)είλαη δηάξθεηαο κίαο δηδαθηηθήο ψξαοθαη ην ζέκα ηεο είλαη «Σα ζχγρξνλα πξφηππα νκνξθηάο ζηα Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο». 

 
ράκα 3: Οη θΪζεηο ηνπ project 

 
Δλ ζπλερεία, παξνπζηάζηεθαλ νη ζεκαηηθέο πξνο ζπδήηεζε γηα ηνπο κεηέρνληεο θαη ηηο κεηέρνπζεο ζηε «γπάια», νη νπνίεο 
ήηαλ: Ση είλαη ηα πξφηππα νκνξθηάο;  Πνχ θαηαζθεπάδνληαη; Γηαηί θαηαζθεπάδνληαη; Πνηεο θνηλσληθέο ζρέζεηο πξνάγνπλ; 
(ρήκα 4). 

 
ράκα 4: ΘεκαηηθΫο «ζπδάηεζεο γπΪιαο» 

 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο παξνπζηάζακε, επίζεο, θάπνηεο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν (βι. παξάξηεκα) πνπ 
πξαγκαηεχνληαλ ην δήηεκα ησλ πξνηχπσλ νκνξθηάο, φπσο απηά θαηαζθεπάδνληαη ζηνλ αζιεηηζκφ, ηε δηαθήκηζε θαη ηε 
κφδα. Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο παξαθνινχζεζαλ κε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ην πξνβαιιφκελν πιηθφ,ζην νπνίν 
παξέπεκςαλ κεηέπεηηα θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε «ζπδήηεζε γπάιαο». 

2
ε
 ΦΪζε: Γηεμαγσγά ηεο ζπδάηεζεο «γπΪιαο» (δηΪξθεηαο 25 ιεπηψλ).Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ζπκκεηερνπζψλ αθνινχζεζε ε εθαξκνγή ηεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο.  

ηελ αξρή ε ζπληνλίζηξηα έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηελ πξψηε ζεκαηηθή θαη ηα κέιε ηεο «γπάιαο» πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ ηα 
πξφηππα νκνξθηάο, φπσο νη ίδηνη θαη νη ίδηεο ηα αληηιακβάλνληαλ. Αξθεηά ζχληνκα, σζηφζν, ε ζπδήηεζε ζηξάθεθε πξνο ηε 
δεχηεξε θαη ηξίηε ζεκαηηθή, νη νπνίεο πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλνκηιεηψλ θαη ησλ ζπλνκηιεηξηψλ. Ηδηαίηεξν 
ελδηαθέξνλ αλέπηπμαλ, επίζεο, γηα ηελ ηειεπηαία ζεκαηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ κεηέθεξαλ θαη πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα ή 
εκπεηξίεο.  πσο ήηαλ αλακελφκελν θαηά ηελ εμέιημε ηεο ζπδήηεζεο ζίρηεθαλ θαη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, νη νπνίεο αλ θαη δελ 
εληάζζνληαλ ζην πιαίζην ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεκαηηθψλ, πξνβιεκάηηζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο, πνπ 
ηηο έθεξαλ ζην πεδίν. ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ε ζπληνλίζηξηα ζπλφςηζε ηηο βαζηθέο απφςεηο θαη ζέζεηο φζσλ ζπκκεηείραλ 

ζηε «ζπδήηεζε γπάιαο», βνεζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν αθελφο, ζηε δηαηχπσζε θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ, θαη, αθεηέξνπ, 
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Σα κέιε ζεβάζηεθαλ θαη ηήξεζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθαξκνδφκελεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο, γηα ηηο νπνίεο είραλ 
ελεκεξσζεί λσξίηεξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο», ππήξμαλ ελαιιαγέο ζηα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή, 
θαζψο κπήθαλ ή βγήθαλ θαη άιια άηνκα ζηε «γπάια», κε απνηέιεζκα έσο ην ηέινο ηεο πξαθηηθήο λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη 
ζηε ζπδήηεζε φινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο, εθηφο κίαο.  

3
ε
 ΦΪζε: Αλαζηνραζκφο(δηΪξθεηαο 20 ιεπηψλ). ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε δεηήζακε απφ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηε «γπάια» λα απνηηκήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο,ε αμία ηεο νπνίαο πξνθχπηεη φρη κφλν απφ ηελ ίδηα ηε ζπκκεηνρή, αιιά θαη 

ην γεγνλφο φηη έξρνληαλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηε ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή πξαθηηθή. 

ηε θάζε απηή ηέζεθαλ αξρηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο ηα αθφινπζα εξσηήκαηα α) πνηνο ή πνηα 
αλακέλεηαη λα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ή ηεο ζπληνλίζηξηαο(π.ρ. ν/ε εθπαηδεπηηθφο, θάπνηνο καζεηήο ή θάπνηα 
καζήηξηα) θαη πφζν παξεκβαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ/ηεο, β) ζε πνην πιαίζην κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε 
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ζπγθξηκέλε παηδαγσγηθή πξαθηηθή, γ) ζε πνηεο ειηθίεο απεπζχλεηαηθαη δ) αλ πξέπεη λα παξνηξχλνληαη απφ ηνλ/ηελ 
εθπαηδεπηηθφ, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε «γπάια», φινη νη καζεηέο θαη φιεο νη καζήηξηεο.  

Δπηιέμακε νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά λα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαη λα κελ έρνπλ ηε κνξθή δηάιεμεο, 
ελψ σο εηζεγήηξηεο παξαζέζακε θαη παξαδείγκαηα απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο καο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 
πξαθηηθήο ζε ζρνιηθέο ηάμεηο. Καηαιήμακε, ινηπφλ, φηη ε «ζπδήηεζεγπάιαο» απνηειεί κία αλνηρηή θαη επέιηθηε 
παηδαγσγηθή πξαθηηθή ε νπνία απεπζχλεηαη ηφζν ζε ελήιηθεο φζν θαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 
φια ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. ρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε 
επηζεκάλζεθε πσο θχξηα επηδίσμή καο είλαη λα αλαιακβάλνπλ ηε ζέζε απηή νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο. Χζηφζν, θαη ζε 
απηή ηελ πεξίπησζε, φπσο θαη ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ παξφηξπλζε απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχ γηα θαζνιηθή 
ζπκκεηνρή ππνγξακκίζηεθε πσο εμέρνληα ξφιν έρεη ην θιίκα ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο ηάμεο θαη δε ησλ δηα-αηνκηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηήλ.  

Αθνχ απαληήζεθαλ ηα αλσηέξσ εξσηήκαηα, νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο θαη νξηζκέλεο ζπκκεηέρνπζεο εμέθξαζαλ θάπνηεο 
επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο (π.ρ. ην ρηχπεκα ζηελ πιάηε ελφο ζπλνκηιεηή ή 
κηαο ζπλνκηιήηξηαο, απφ έλα άιιν άηνκνπνπ επηζπκεί λα κπεη ζηε «γπάια», ην νπνίν ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη 
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην πξφζσπν πνπ απνρσξεί), αιιάθαη κε ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζε νξηζκέλα γλσζηηθά 
αληηθείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα καζεκαηηθά. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππνγξακκίζηεθε εθ λένπ φηη ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ νη ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ 
θαη καζεηξηψλ, αιιά θαη καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κεηαμχ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ εθαξκνγή ζε άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα αλαιάβακε λα θέξνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα εκείο, σο εηζεγήηξηεο, ηα νπνία κάιηζηα ζηε ζπλέρεηα 
εκπινχηηζαλ θαη νη ίδηνη θαη νη ίδηεο νη εθπαηδεπηηθνί. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαη νη πεξηζζφηεξεο δήισζαλ φηη βξήθαλ εμαηξεηηθάελδηαθέξνπζα ηε «ζπδήηεζε γπάιαο» θαη δεζκεχζεθαλ 
φηη ζα ηελ εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ζεσξψληαο φηη αθελφο, κπνξεί λα πξαγκαησζείζε πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα, αιιά θαη 
ζηε δηαρείξηζε ησλ δηα-καζεηηθψλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαη, αθεηέξνπ, εληζρχεη ηνλ ξφιν ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
καζεηξηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζειεηηνπξγψληαοσο έλα δηάιεηκκα απφ ηνλ θαηαλαγθαζκφ ηεο χιεο θαη ηηο 
παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο.  

Γηαπηζηψζεηο 

Αλαζηνραδφκελεο ηελ εθαξκνγή ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο» ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην θαηαιήμακε ζηηο αθφινπζεο 
δηαπηζηψζεηο:  

Αξρηθά, ππήξμε θάπνηνο δηζηαγκφο απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπκκεηερνπζψλ ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε «γπάια». Ίζσο ε ζπγθξφηεζή ηεο απφ 5 θαξέθιεο πνπ είρακε ηνπνζεηήζεη ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο 

ζεκεησηηθά λα πξνθάιεζε θάπνην άγρνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη παξεπξηζθφκελνη θαη νη παξεπξηζθφκελεο 
έξρνληαλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή  κε ηελ ελ ιφγσ πξαθηηθή. Χζηφζν, ν δηζηαγκφο άξζεθε ζχληνκα·πέληε άηνκα 
(«ρξπζφςαξα») ζπλέζεζαλ ηελ αξρηθή «γπάια» θαη σο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο αλαθέξακε, ζπκκεηείραλ φινη θαη 
φιεο. 

Γεχηεξνλ, νη παξεπξηζθφκελνη θαη νη παξεπξηζθφκελεο ζπκκεηείραλ κε επραξίζηεζε ζηε ζπδήηεζε, παξφιν πνπ δε γλψξηδαλ 
ηε ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή πξαθηηθή, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί ζην φηη ε «ζπδήηεζε-γπάιαο» θαιιηεξγεί ηελ 
απηελέξγεηα,ηελ πξσηνβνπιία, αιιά θαη ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, θαζψο φινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο 
θαζίζηαληαη παξαγσγνί ηεο γλψζεο. 

Σξίηνλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο» νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο έκαζαλ λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο 
ηζεγνξίαο θαη ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ.  

Σέηαξηνλ, ε ζπληνλίζηξηα ηεο νκάδαο ιεηηνχξγεζε δεκνθξαηηθά θαη ελζαξξπληηθά θαη δηαρεηξίζηεθε απνηειεζκαηηθά ηε 
δπλακηθή ηεο νκάδαο ηεο.  

Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο παξά ηηο επηθπιάμεηο πνπ εμέθξαζαλ γηα ηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή ηεο 
«γπάιαο», εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ηελ εκπεηξία ηνπο θαη δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ηελ εθαξκφζνπλ σο εθπαηδεπηηθνί 
ζηελ ηάμε ηνπο.  

πκπεξαζκαηηθΪ, ζα ιέγακε φηη ε εθαξκνγή ηεο «ζπδήηεζεο γπάιαο» ζην πιαίζην ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή αθελφο, δηφηηνη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο ζε απηή ηελ εθάξκνζαλ κε επηηπρία, θαη αθεηέξνπ, 
δηφηη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ηελ εθαξκφζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, θπξίσο, γηαηί ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε εθαξκνγή ηεο 
«ζπδήηεζεο γπάιαο» απνδίδεη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ 
νπνία παξάιιεια δσληαλεχεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 
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Abstract:  

Over the last few years, the perception that DCD (Developmental Coordination Disorder) coexists with other types of learning difficulties 

and in particular with Dyslexia seems to gain support. What is very important, however, is to discover whether teachers in primary education 

have the necessary attitudes and skills to identify and manage on time children with comorbidity. The purpose of this research was to 

investigate the attitudes of teachers towards co-morbidity and whether they are affected and differ according to years of working 

experience.The survey involved 100 teachers. Their attitudes were assessed with the Questionnaire ―Teachers‘ Attitudes about African 

American Male Students (TAAMS)‖, after making the appropriate modifications for children with comorbidity. The results showed that 

teachers with less education experience had a more positive attitude towards comorbidity in the school environment than teachers with many 

years of experience.  

Keywords: comorbidity, Dyslexia, Developmental Coordination Disorder, work experience  

Πεξέιεςε:  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε αληίιεςε φηη ε θηλεηηθή αδεμηφηεηα (DCD- Developmental Coordination Disorder) ζπλππάξρεη κε 

άιινπο ηχπνπο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Γπζιεμία θαίλεηαη λα θεξδίδεη ηελ ππνζηήξημε.Απηφ πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

φκσο, είλαη λα αλαθαιχςνπκε θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ρξεηάδεηαη ψζηε λα εληνπίδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ έγθαηξα ηα παηδηά κε ζπλλνζεξφηεηα.  θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα 

δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ δαζθάισλ απέλαληη ζηελ ζπλλνζεξφηεηα θαη θαηά πφζν απηέο επεξεάδνληαη απφ ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 δάζθαινη. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Δξσηεκαηνιφγην Teachers‘ Attitudes 

about African American Male Students (TAAMS), κεηά απφ αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ γηα ηα παηδηά κε ζπλλνζεξφηεηα.  Σα απνηειέζκαη α 

έδεημαλ φηη δάζθαινη κε κηθξφηεξε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία έρνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε σο πξνο ηελ ζπλλνζεξφηεηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιι νλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πνιπεηή εκπεηξία.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: ζπλλνζεξφηεηα, Γπζιεμία, Κηλεηηθή Αδεμηφηεηα, πξνυπεξεζία 

Α. Δηζαγσγά  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, εξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ αλαδείμεη πσο πνιχ ζπρλά ν θησρφο θηλεηηθφο ζπληνληζκφο κπνξεί λα 
ζπλππάξρεη κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο ε δπζιεμία (Kourtessis,Thomaidou, Liveri-Kantere, Kourtessis & 
Kioumourtzoglou, 2008). Υσξίο θακία εκθαλή παζνινγία θαη ρσξίο πξφθιεζε απφ κηα δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ή 
γεληθέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηα ειιείκκαηα ζπληνληζκνχ, ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο 
Γπζθνιίεο κπνξεί πεξαηηέξσ λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζπλερίδνπλ λα ηνπο πξνθαινχλ 
πξνβιήκαηα ζε φιε ηε ζρνιηθή ηνπο ειηθία. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε αληίιεςε φηη ε θηλεηηθή αδεμηφηεηα 
(DCD-Developmental Coordination Disorder) δελ κπνξεί λα είλαη κηα δηαθξηηή δηαηαξαρή, αιιά ζπρλά ζπλππάξρεη κε 
άιινπο ηχπνπο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαίλεηαη λα θεξδίδεη ηελ ππνζηήξημε. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ 

αληαλαθινχλ ρακειά ή κέηξηα πνζνζηά αλαγλψξηζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κε αλαπηπμηαθέο 
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δηαηαξαρέο ζπληνληζκνχ (θηλεηηθή αδεμηφηεηα) θαζψο θαη δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηε βειηίσζή ηνπο (Kourtessis, 
Tsougou, Maheridou, Tsigilis, Psalti & Kioumourtzoglou, 2008). Δπίζεο, νη δηδάζθνληεο κε κηθξφηεξε εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία έρνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 
πνιπεηή εκπεηξία. Χζηφζν, νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηε ζπλεθπαίδεπζε (Anke de Boera, 
Pijlb & Minnaerta, 2010). Διάρηζηα είλαη φκσο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ επίδξαζε ηεο πξνυπεξεζίαο ζηηο ζηάζεηο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνπο καζεηέο κε ζπλλνζεξφηεηα δπζιεμίαο θαη θηλεηηθήο αδεμηφηεηαο. Ζ παξνχζα έξεπλα 
απνηειεί κέξνο κίαο επξχηεξεο έξεπλαο πνπ αθνξά ζηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζην ζέκα ηεο ζπλλνζεξφηεηαο θαη ηεο 
επίδξαζήο ηεο ηφζν ζε εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζε καζεηέο. 

Β. Μεζνδνινγέα 

Β1. θνπφο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε εμέηαζε ησλ ζηάζεσλ ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε ζπλλνζεξφηεηα Γπζιεμίαο θαη 
Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο ηνπ Κηλεηηθνχ πληνληζκνχ θαη ε εχξεζε πηζαλψλ δηαθνξψλ σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπο ιφγσ 
πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Β2.πκκεηέρνληεο 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 δάζθαινη (50 γπλαίθεο θαη 50 άλδξεο) θαη ζπγθεθξηκέλα: 
26 άηνκα κε 0-5 έηε πξνυπεξεζίαο 
13 άηνκα κε 5-10 έηε πξνυπεξεζίαο 

11 άηνκα κε 10-15 έηε πξνυπεξεζίαο 
16άηνκα κε 15-20 έηε πξνυπεξεζίαο 
11 άηνκα κε 20-25 έηε πξνυπεξεζίαο 
11 άηνκα κε 25-30 έηε πξνυπεξεζίαο 
12 άηνκα κε 30+  έηε πξνυπεξεζίαο 

Β3. Δξγαιείν Αμηνιφγεζεο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απφςεσλ ησλ δαζθάισλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Eξσηεκαηνιφγην Teachers‘ Attitudes about African 
American Male Students (TAAMS) (Collins, 2011), αθνχ πξψηα πξνζαξκφζηεθε θαηάιιεια, ψζηε λα αθνξά καζεηέο κε 
ζπλλνζεξφηεηα. Πεξηιακβάλεη 5 παξάγνληεο/ελφηεηεο (βι. Πίλαθα 1) κε 32 ζέκαηα θαη απαληήζεθε ζε πεληαβάζκηα  
θιίκαθα Likert.  

Β4. Απνηειέζκαηα 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS 21. Δθαξκφζηεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη κνλνκεηαβιεηή 
αλάιπζε δηαθχκαλζεο. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπκάλζεθαλ απφ 3 έσο 4, άξα ζην κέζν φξν θαη πάλσ απφ απηφλ 
(Πίλαθαο 1). Γηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ δαζθάισλ κε πξνυπεξεζία 10 έσο 15 ρξφληα θαη 25 έσο 30 ρξφληα, 
ζηνλ παξάγνληα 1 «Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο)/Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή πληνληζκνχ», F6,93=2.71, p<0.05 θαη ζηνλ 
παξάγνληα 5 «εκαζία/ζεκαληηθφηεηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο», F6,93=3.48, p<0.05, ππέξ ησλ δεχηεξσλ. Οη ηειεπηαίνη είραλ 
θαιχηεξεο απφςεηο ζηνλ παξάγνληα 5 (M=4,16) θαη ζηνλ παξάγνληα 1 (Μ=3,52), απφ ηνπο δαζθάινπο κε πξνυπεξεζία 10-
15 ρξφληα (Μ=3,83 θαη Μ=3,18, αληίζηνηρα). 

Β5. πκπεξάζκαηα  

ινη νη καζεηέο πξέπεη λα επηηπγράλνπλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ 
πξνγξάκκαηνο (Γέξξε, 2007). Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηακνξθψλνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο. Δπνκέλσο, ε 

αμηνιφγεζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  
Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ λα έρνπλ κειεηήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα 
ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο σο πξνο ηελ ζπλλνζεξφηεηα. Αληηζέησο, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο  καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηηο θηλεηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ μερσξηζηά αιιά θαη 
ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. ηελ παξνχζα έξεπλα, νη ζηάζεηο ησλ δαζθάισλ δελ 
έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ηε κάζεζε θαη ηελ απφδνζή ηνπο, ηηο ζρέζεηο θαη ηελ 
θαηαλφεζε ηεο Eηδηθήο Παηδαγσγηθήο. Απηφ ίζσο ζπκβαίλεη δηφηη πιένλ θαη  νη λένη θαη νη κεγαιχηεξεο πξνυπεξεζίαο 
εθπαηδεπηηθνί πιένλ δείρλνπλ λα επηκνξθψλνληαη ζε ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, εθφζνλ είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν πνιιά 
παηδηά λα έρνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία). Γηαθνξέο βξέζεθαλ ζηνλ παξάγνληα γηα ηελ ζπλλνζεξφηεηα θαη 

γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ιίγε εκπεηξία (10-15 ρξφληα) αιιά θαη κε 
κεγαιχηεξε εκπεηξία (25-30 ρξφληα). Έηζη, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη λεφηεξνη δάζθαινη θαη εθείλνη κε ιηγφηεξε 
πείξα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000; Center & Ward, 1987; 
Clough & Lindsay, 1991). Ζ έληαμε ζεσξείηαη πιένλ αλαγθαία πξνυπφζεζε ζηελ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαη ππνζηεξίδεηαη 
απφ ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο. Αληηζέησο, ε ζπλεθπαίδεπζε  ππνζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο έκπεηξνπο δαζθάινπο 
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θαη απφ απηνχο πνπ είλαη θαηαξηηζκέλνη θαη αζρνινχληαη κε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έλαληη απηψλ πνπ δελ έρνπλ 
θαηάξηηζε θαη εκπεηξία. Έηζη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 25 κε 30 ρξφληα είραλ θαιχηεξεο 

ζηάζεηο γηα ηε ζπλλνζεξφηεηα θαη ηελ εηδηθή αγσγή, θαζψο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ε θαζεκεξηλή επαθή κε 
παηδηά κε δπζιεμία ηνπο θάλεη λα είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλνη επη ηνπ ζέκαηνο θαη λα είλαη πην ζεηηθνί ζηελ εθπαίδεπζε 
ησλ παηδηψλ απηψλ. Δπηπιένλ, πνιιέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε δηδαθηηθή εκπεηξία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε 
απέλαληη ζηελ έληαμε. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ πεξηζζφηεξε εκπεηξία, θαίλεηαη λα απνδέρνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο 
καζεηέο κε δπζθνιίεο. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ κεγαιχηεξν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζηάζεψλ ηνπο θαη ηελ ελζσκάησζε 
ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, εζηηαζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε Γπζιεμία θαη Γηαηαξαρέο Κηλεηηθνχ 
πληνληζκνχ. 

Β6. Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 
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ΓΤΛΔΞΗΑ ΚΑΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

DYSLEXIA AND MATHEMATICAL-BIBLIOGRAPHICAL REVIEW 

ΜαιιηΪθαο ΔπζηξΪηηνο, Μαζεκαηηθφο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο University of Cordoba 
(Spain), stratosmall@hotmail.com 

Verónica Marín Díaz, Dra, Department of Education University of Cordoba (Spain), vmarin@uco.es 

Noelia Jiménez-Fanjul, Phd,Department of Mathematics University of Cordoba (Spain),noelia.jimenez@uco.es 

Abstract: 

Dyslexia is an existing special learning problem in the modern school that is distinguished by its heterogeneous and complex character 

(Stasinos, 2009). The aim of this dissertation is to elucidate the research and methodological stages for the creation of an educational tool for 

the effective teaching of mathematics to dyslexic students. More specifically, it refers initially to the procedures of diagnosis and evaluation 

of Dyslexia, emphasizing the importance of early diagnosis. Then, a bibliographic review of the last 20 years in the field of Mathematics is 

carried out in terms of ways of learning and their relation to Dyslexia. Students with Dyslexia and Learning Difficulties in general have 

similar characteristics in the learning process. Thus the appropriate way to deal with them is the common learning activity during the course 

of teaching. The aim of common learning activities is not to "teach" mathematics in different ways or by using different methods, but by 

systematizing activities and teaching situations. It is suggested a way of teaching (teaching and dealing) with the construction and 

presentation of a training program weighting of a training tool). It is the first math intervention program for students with dyslexia in high 

school. 

Keywords:Mathematics, Dyslexia, Intervention, Student. 

Πεξέιεςε:  

H δπζιεμία απνηειεί έλα ππαξθηφ εηδηθφ καζεζηαθφ πξφβιεκα κέζα ζην ζχγρξνλν ζρνιείν πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηνλ εηεξνγελή θαη ζχλζεην 

ραξαθηήξα ηνπ (ηαζηλφο, 2009). ηφρνο ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη λα δηαθαλνχλ ηα εξεπλεηηθά θαη κεζνδνινγηθά ζηάδηα γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία Μαζεκαηηθψλ ζε δπζιεθηηθνχο καζεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξεηαη αξρηθά ζηηο δηαδηθαζίεο δηάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο Γπζιεμίαο ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο πξψηκεο δηάγλσζεο. ηε 

ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρξφλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Μαζεκαηηθψλ σο πξνο ηνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε Γπζιεμία. Οη καζεηέο κε Γπζιεμία θαη γεληθφηεξα κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο εκθαλίδνπλ παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Έηζη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο είλαη ε θνηλή καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Ο ζηφρνο ησλ θνηλψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ είλαη λα «δηδαρζνχλ» 

Μαζεκαηηθά κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ή κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ, αιιά ζπζηεκαηνπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαθηηθέο 

θαηαζηάζεηο Πξνηείλεηαη έλαο ηξφπνο εθπαηδεπηηθήο αληηκεηψπηζεο (δηδαζθαιία θαη αληηκεηψπηζε) κε ηελ θαηαζθεπή θαη παξνπζίαζε 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο (δεκηνπξγία θαη ζηάζκηζε εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ). Δίλαη ην πξψην πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηα καζεκαηηθά 

γηα καζεηέο κε δπζιεμία ζην γπκλάζην. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Μαζεκαηηθά, Γπζιεμία, παξέκβαζε, καζεηήο. 
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Γηδαθηηθά Πξφηαζε γηα ην κΪζεκα ηεο Ϋθθξαζεο Ϋθζεζεο 

Γηδαζθαιέα ηεο επηρεηξεκαηνινγέαο  κε ηερληθΫο βαζηζκΫλεο ζηελ Cognitive 

Load Theory 

A teaching proposal in argumentative writing, based on Cognitive Load 

Theory 

Μαξέα ΜαπξνζαλΪζε, Φηιφινγνο,  Msc Διιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, 

πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, mariamavrotanasi@yahoo.com 

Abstract 

Given that argumentative writing raises so much reflection, both to teachers and candidates for the National Exams (Panellinies), the present 

teaching approach, based on the principles of Cognitive Load Theory, suggests an experiential, metacognitive method of argumentation. 

Taking into account, according to CLT that working memory has limited potential, and writing is, undoubtedly, a very complex and heavy 

mental work, students learn retrieve their previous perceptions and representations from social reali ty, guiding themselves ―viva voce‖ . At 

the same time, they learn to interconnect their arguments to an argumentative scheme (Tulmin‘ s typology),  by visual diagrams where 

structural words are given and other coherence indices. This process is burdening less the working memory, transforming writing to a less 

complicated procedure.  

Keywords: Cognitive Load Theory, metagognitive writing strategies, working memory, argumentative writing   

Πεξέιεςε 

Με δεδνκέλε ηε δπζθνιία θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ εγείξεη ην κάζεκα ηεο έθθξαζεο- έθζεζεο, ηφζν ζηνπο ππνςεθίνπο ησλ 

Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ , φζν θαη ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ καζήκαηνο, πξνηείλεηαη έλαο βησκαηηθφο - κεηαγλσζηηθφο  ηξφπνο δηδαζθαιίαο, 

βαζηζκέλνο ζηηο αξρέο ηεο Cognitive Load Theory,  ε νπνία  ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη 

πξνζπαζεί λα ηνπο πξνζπειάζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηε ιηγφηεξε δπλαηή λνεηηθή θαηαπφλεζε ηνπ καζεηή. 

Σαπηφρξνλα, ε δηδαθηηθή πξφηαζε αμηνπνηεί ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.   ηα πιαίζηα απηά, ν καζεηήο καζαίλεη λα παξάγεη επηρεηξήκαηα  απηφ-θαζνδεγνχκελνο, απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αλάζπξζε ησλ πξνεγνχκελσλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ, γλψζεσλ ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεηνχκελα, ηηο νπνίεο δηαζπλδέεη 

κεηαμχ ηνπο- κε ηε βνήζεηα νπηηθψλ δηαγξακκάησλ φπνπ δίλνληαη δηαξζξσηηθέο ιέμεηο θαη άιινη δείθηεο ζπλνρήο, θαζψο θαη νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο ηππνινγίαο ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ Tulmin ( 1958).  Ζ δηαδηθαζία απηή «πξνθνξηθνπνηεί» ηελ παξαγσγή ιφγνπ, 

επηβαξχλνληαο ιηγφηεξν ηελ εξγαδφκελε κλήκε ησλ καζεηψλ, πνπ θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, εθηεινχλ, αλακθίβνια,  έλα ζχλζεην 

λνεηηθφ έξγν.   

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο,  εξγαδφκελε κλήκε, επηρεηξήκαηνινγία, βησκαηηθε κάζεζε,  

Α. Δηζαγσγά  

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ηεο Α Λπθείνπ, αλάκεζα ζηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο 

ηνπ καζήκαηνο, είλαη ε «ε κειέηε ελφο επξχηαηνπ θάζκαηνο θεηκέλσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε  δξαζηεξηνηήησλ 
ιφγνπ, ζηνρεχνληαο ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο, ηελ αλΪπηπμε 

ηεο επηρεηξεκαηνινγέαο, ηε δηαηχπσζε εκπεξηζηαησκέλσλ θξίζεσλ, ηελ έθθξαζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ θιπ». Παξ‘ φια απηά, 
φπσο δηαπηζηψλνπλ νη εηδηθνί, ε επηρεηξεκαηνινγία δε δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά θαη αλεμάξηεηα ζην ζρνιείν κε απνηέιεζκα 
λα κελ αλαπηχζζεηαη απηή ε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ δεμηφηεηα. (Παγθνπξέιηα, 2013). πσο, φκσο, 
επηζεκαίλεη ε ζχκβνπινο θηινινγηθψλ καζεκάησλ θα. Αγάζε Γεσξγηάδνπ- πξνθεηκέλνπ λα πξνζπειαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα 
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, είλαη αλαγθαία ε «ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία  ηεο 
επηρεηξεκαηνινγίαο ζην Λχθεην , αηνκηθά ή νκαδηθά, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο ππεξδνκήο ησλ δηαθνξεηηθψλ 
επηρεηξεκαηνινγηθψλ ζρεκάησλ (π.ρ. νξηζκνχ, ζχγθξηζεο, καξηπξίαο θ.ά.), ηε δηδαζθαιία ησλ κνληέισλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ησλ κνξθψλ θαζνδήγεζεο (π.ρ. δηαγξάκκαηα, δξακαηνπνίεζε, αγψλεο ιφγνπ, πιαηζίσλ γξαθήο θ.ά.) 
θαη κνληέισλ (π.ρ. κνληέιν ηνπ Toulmin, ην ηξηγσληθφ κνληέιν, ην κνληέιν ηεο δηαιεθηηθήο ζχλζεζεο θ.ά.)».  
Απφ ηελ άιιε,  πξνθεηκέλνπ λα  θαιιηεξγεζεί ε ιεηηνπξγηθή , θαη φρη πξνζρεκαηηθή, ρξήζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ ε 
ζπλήζεο πξαθηηθή ηεο απνκλεκφλεπζεο θαηαιφγσλ επηρεηξεκάησλ θαη έηνηκσλ δηαγξακκάησλ πνπ δελ κπνξεί λα ηα 
ππνζηεξίμεη επαξθψο ν καζεηήο γηαηί δελ απνηεινχλ βίσκά ηνπ, ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηνχλ  δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 
λα βνεζνχλ ην καζεηή λα θαηαιάβεη φηη ζπλνκηιεί κε ηνλ αλαγλψζηε ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη.  
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Με δεδνκέλα απηά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ νη καζεηέο ηθαλνί λα γξάθνπλ απνηειεζκαηηθά (effectivewriting), λα κάζνπλ 
δειαδή λα ζέηνπλ έλαλ μεθάζαξν ζηφρν κε βάζε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ 

ψζηε λα ελνξρεζηξψζνπλ ηα απνδεηθηηθά κέζα, έηζη ψζηε λα γίλνπλ πεηζηηθνί, ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηνχλ ηερληθέο κε 
βησκαηηθφ ραξαθηήξα, πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 
θαηαλνήζνπλ φηη απηφ πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ φηαλ πξέπεη λα γξάςνπλ κία έθζεζε, δε δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηελ ρξήζε 
επηρεηξεκάησλ πνπ επηζηξαηεχνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή γηα λα πείζνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο ζε δηάθνξα 
επηθνηλσληαθά πιαίζηα (γνλείο, θαζεγεηέο, θίινπο θηι). 
Δθθηλψληαο απφ απηή ηελ παξαδνρή, ε παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε ζηεξίδεηαη ζηα γλσζηηθά κνληέια παξαγσγήο ιφγνπ, κε 
ην ζθεπηηθφ φηη ε θαηαλφεζε ησλ φξσλ κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ν εγθέθαινο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πηνζέηεζε 
θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ απνηειεί αλακθηζβήηεηα κία ζχλζεηε θαη πνιχ-επίπεδε 

γλσζηηθή  δηεξγαζία. Σα κνληέια απηά πξεζβεχνπλ  φηη  ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φια ηα  ζηάδηα ζπγγξαθήο 
(ζρεδηαζκφο, πξψηε θαηαγξαθή, βειηίσζε- κεηαζρεκαηίδνληαο  ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη). Υξεζηκνπνηεί , δειαδή, 
κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (planning, monitoringandevaluating) γηα λα θαζνδεγήζεη ηελ πνξεία ηνπ, γεγνλφο πνπ έρεη 
βξεζεί φηη ζπλάδεη κε ζεηηθή επίδνζε (Koriat, 2012). ηα πιαίζηα απηά ην έξγν καο είλαη λα ηνλ βνεζήζνπκε λα αλαγλσξίζεη 
ηηο κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί άηππα, λα ηηο επεθηείλεη θαη λα ηηο κεηαρεηξίδεηαη κε επρέξεηα φηαλ γξάθεη 
γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο .  

Β. Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν 

1. Ση είλαη ε εξγαδφκελε κλήκε θαη πσο ζπλδέεηαη κε ηελ CTL 

Ο κεραληζκφο ηεο  κλήκεο, φπσο έρεη ραξηνγξαθεζεί απφ ηνπο Baddeley&Hitch (1974), πεξηιακβάλεη κία πεξηνξηζκέλεο 
ρσξεηηθφηεηαο εξγαδφκελε κλήκε , ε νπνία  ιακβάλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηηο εηζεξρφκελεο  πιεξνθνξίεο , πνπ δελ 
ππεξβαίλνπλ ηα 9 ζηνηρεία. (Miller, 1956). Με ηελ είζνδν ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε, γίλεηαη ε  νπηηθή,  
θσλνινγηθή (θαη εμνρήλ) θαη ζεκαζηνινγηθή θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ  θαη πξνσζνχληαη ζηε καθξφρξνλε κλήκε, 
φπνπ απνζεθεχνληαη θαη αλαζχξνληαη φπνηε ρξεηαζηεί.  

Ζ Cognitive LoadTheory πξεζβεχεη φηη ε κηθξή ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζα πξέπεη  λα ιακβάλεηαη ππφςε 
θαηά ηo ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο (Swelleretall, 1998) θαη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο , ψζηε λα κεησζεί ν 
θφξηνο εξγαζίαο  ηεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαιχηεξε ε απφδνζε ησλ καζεηψλ. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε ρξήζε 
κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλπξφζθηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (Sweller&Chandler, 1994; Sweller, VanMerriënboer&Paas, 
1998; VanMerriënboer&Sweller, 2005), θαζψο θαη ζχλδεζεο θαη νξγάλσζήο ηνπο ζε γλσζηηθά ζρήκαηα ( Rulea, 
Baldwin&Schell, 2008), απειεπζεξψλνπλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε.  

2. CTL θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

Πνιπάξηζκεο έξεπλεο  ζπζρεηίδνπλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε κε ηε δεμηφηεηα παξαγσγήο ιφγνπ, θαζψο ράξε ζε απηή ηε 
γλσζηηθή ιεηηνπξγία,  είλαη δπλαηή ε «ελεξγή δηαηήξεζε πνιιψλ ηδεψλ, ε αλάθιεζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ απφ ηε 
καθξφρξνλε κλήκε θαη ε ζπλερήο αλαζεψξεζε πνπ απαηηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο γξαθήο» (Kellogg, 1996. 

McCutchen, 1995 & 1996. Swanson & Berninger, 1994). Αθφκε, νη Swanson θαη Berninger (1996a) ζπλάξηεζαλ ηελ 
πνηφηεηα ηεο γξαπηήο έθθξαζεο κε ηνπο «πφξνπο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ηνπ ζπληάθηε». Ο «λνεηηθφο» θφξηνο κπνξεί λα 
είλαη ελδνγελήο(intrinsic) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, εμσγελήο(extraneous ) ηνπ 
καζεζηαθνχ πιηθνχ θα ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ θαη «δηαδηθαζηηθφο» (germane ), πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 
ηελ κάζεζεο(DeJong, 2010), ζχκθσλα κε ηελ CTL. 
Με ηνπο φξνπο , ινηπφλ, ηεο  CLT ε παξαγσγή ιφγνπ ζην κάζεκα ηεο έθθξαζεο -έθζεζεο  «ππεξθνξηψλεη»  ηελ εξγαδφκελε 
κλήκε ζε φια ηα επίπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο θαιείηαη λα απνδψζεη θαη λα εξκελεχζεη-ζε θάπνην βαζκφ- ηα 
δηάθνξα λνήκαηα, θαζψο θαη λα παξάμεη ιφγν επεμεγεκαηηθφ- απνδεηθηηθφ ιφγν (explanatory, Martin, 1989)  κε ζπλνρή θαη 

ινγηθή αθνινπζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο γισζζηθέο  θαη επηθνηλσληαθέο ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο θαη  ηελ απνδεθηή 
ιεθηηθή δηαηχπσζε, κε βάζε ηνπο γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο! Δμάιινπ, νη Knapp & Watkins (2005), ζεσξνχλ 
ην θεηκεληθφ είδνο ηεο εμήγεζεο (explanation) σο πνιχ απαηηεηηθή κνξθή θεηκέλνπ. Σν ίδην ην κάζεκα, ινηπφλ, ηεο έθζεζεο 
είλαη πςεινχ «ελδνγελνχο» θνξηίνπ, θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε λα κεησζεί θαη ν «εμσγελή» θφξην, πνπ αθνξά ζηε 
δηδαθηηθή πξνζέγγηζή ηνπ.  Σαπηφρξνλα, ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ρξεηάδεηαη λα απμήζεη  ην θνξηίν πνπ αθνξά ζηηο 
γλσζηηθέο δηεξγαζίεο  (germaneload) πνπ ζχκθσλα κε ηνλ  (Ayres, 2006) εληζρχνπλ ηε κάζεζε.  
Οη παξαδνρέο απηέο ππαγνξεχνπλ  φηη είλαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  λα «απνθνξηίζνπλ» ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη λα 
δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγή ιφγνπ, εληζρχνληαο  ην κεηαγλσζηηθφ έιεγρν ησλ καζεηψλ, θάλνληαο ηνλ «εκθαλή» (visible)  
ζηνπο καζεηέο.  Υξεηάδεηαη, ινηπφλ, λα αλαπηπρζεί κία νινθιεξσκέλε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, ζηα πιαίζηα ηεο CTL πνπ ζα 

αθνξά ζηε δηδαζθαιία κεηαγλσζηηθψλ  ζηξαηεγηθψλ  πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δεισηηθήο (ΣΗ;), δηαδηθαζηηθήο 
(ΠΧ; ) θαη ηελ «ππν φξνπο γλψζεο» (conditional), (ΠΟΣΔ, κε πνηφλ απνδέθηε θηι) φηαλ γξάθνπλ (Baker&Brown, 1984; 
Paris, Lipson, &Wixon, 1983; Pressley, 2000). Παξάιιεια, ζα πξέπεη  λα εθαξκνζηνχλ ηερληθέο άκεζεο (explicit) θαη 
θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο (scaffolding) κε θζίλνπζα πνξεία, αθήλνληαο ρψξν ζηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, θαζψο ζα 
απνθηνχλ πξννδεπηηθά κεηαγλσζηηθφ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπο, γηα λα κεησζεί ν «εμσγελήο» θφξηνο. Σαπηφρξνλα, ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη βησκαηηθά ε θαηάθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο (Μηράιεο Α.) θαζψο έρεη βξεζεί φηη απνζεθεχεηαη ζηε 
καθξφρξνλε κλήκε κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (Chi, Glaser, andRees, 1982).  
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3. Μεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε εκπλεχζηεθε απφ ηελ  CSIWκία άκεζε  (explicit) δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί ζε καζεηέο κε ή ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Μέζα απφ κία επξεία γθάκα ηερληθψλ  γλσζηηθήο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο βάζεο (πρ selftalk) ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε  ηεο δηαδηθαζίαο πξφζθηεζεο πιεξνθνξηψλ , πνπ εληζρχεη 
ηελ  απφδνζε ησλ καζεηψλ (Krawec&Montague, 2012 ). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο  έρεη πηζηνπνηεζεί εξεπλεηηθά 
(Krawec&Montague, 2012) θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ζρνιεία ζηηο ΖΠΑ.  
Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα εμήο: 
Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη λα αλαζπξζνχλ απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο, ζηάζεηο, αμίεο,  ζρεηηθά κε ην 
ζέκα θαη ην θεηκεληθφ  είδνο.  
Σνπο δίλεηαη ινηπφλ, έλα πηλαθάθη κε ηξεηο ζηήιεο (K-W-Lstrategy, IESpracticequide, 2016) θαη ηνπο δεηείηαη λα 
ζεκεηψζνπλ απηά πνπ γλσξίδνπλ (Κ), απηά πνπ ζα ήζειαλ λα κάζνπλ γηα ην ζέκα, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ εζσηεξηθέο 

δηαζπλδέζεηο θαη απηά πνπ έκαζαλ, κεηά ηελ παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ζρεηηθνχ πιηθνχ , πνπ κπνξεί λα πιαηζηψλεηαη απφ 
επνπηηθφ πιηθφ.  
1ε Φάζε: ηε θάζε απηή θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαιπζεί ε δνκή ηνπ θεηκεληθνχ (criticalreading) είδνπο, κέζα απφ ηελ 
αλάιπζε ελφο ίδηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα δεηεζεί λα παξάμνπλ νη καζεηέο. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην δηάβαζκα θαη ην 
γξάςηκν είλαη δχν εμαηξεηηθά παξφκνηεο δηαδηθαζίεο δφκεζεο ηνπ λνήκαηνο (Paris, Wasik, &Turner, 1991; 
Tierney&Pearson, 1983) , πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα, θαζψο εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή 
ιφγνπ.  
ηε δεχηεξε θάζε, γίλεηαη ε επεμεξγαζία (elaboration) ησλ πιεξνθνξηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 
ζθνπνζεζία, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο (Newcomer&Barenbaum, (1991) 

Μέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο επηρεηξείηαη  ε πaξαγσγή ηδεψλ(prompting)  κέζα απφ ηελ αλάθιεζε ησλ φζσλ ήδε 
γλσξίδoπλ θαη ηε δηαζχλδεζε κε φζα έκαζαλ, ζηελ πξψηε θάζε (Squire&Schacter, 2003)  
Οη εξσηήζεηο πξνέξρνληαη  απφ ηελ γλσζηηθή πεξηνρή ηεο ηαμηλνκίαο  ηνπ  Bloom  (1956), αθνχ επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε 
ελφο γλσζηηθνχ ζρήκαηνο επεμεξγαζίαο θαη δφκεζεο ηνπ επηρεηξήκαηνο αηηίνπ απνηειέζκαηνο ( Γεισηηθή, ελλνηνινγηθή, 
δηαδηθαζηηθή, κεηαγλψζε) 
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Α Λπθείνπ δηδάζθνληαη ηα πξφηππα. Ο καζεηήο θαιείηαη  λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ην δεηνχκελν: « 
Ζ πηνζέηεζε ζεηηθψλ πξνηχπσλ ζπκβάιιεη ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε  ηνπ λένπ». 
Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ αξρίδεη κε έλα θχιιν εξγαζίαο, φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο  

πνπ δηεξεπλνχλ αξρηθά ηηο γλψζεηο (γεγνλφηα, νξηζκνί, ηεθκήξηα, αμηέο θηι )ηνπ γηα ην ζέκα: 
1. Ση είλαη ηα πξφηππα; 
2. Πνηνη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξφηππα; 
3. Τπάξρνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά πξφηππα; 
4. Θα κπνξνχζεο λα ηα πεξηγξάςεηο; 
5. ε ηη δηαθέξνπλ απφ  ηα αξλεηηθά ;  
6. Ση ζεκαίλεη θαηαμίσζε 
7. Μπνξείο λα δψζεηο έλα παξάδεηγκα; 

8. Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε;  
Γεχηεξε θάζε- Καηαλφεζε: Δδψ επηρεηξείηαη λα αληρλεπζεί ν βαζκφο πνπ ν καζεηήο  έρεη θαηαλνήζεη ηε ζπζρέηηζε  κεηαμχ 
ησλ δχν ελλνηψλ πνπ θαιείηαη λα αλαπηχμεη.  

1. Γξάςε κε δηθά ζνπ ιφγηα πσο  ζπλδέεηαη ε θαηαμίσζε κε ηα πξφηππα 
2. Πσο κπνξείο λα ην απνδείμεηο; 
3. Ση κπνξείο λα πξνηείλεηο γηα  λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ απηή ε ζχλδεζε; 

Σξίηε θάζε-Αμηνιφγεζε: ηε θάζε απηή ν καζεηήο, θαιείηαη λα θάλεη θξίζεηο θαη αμηνινγήζεηο γηα ην ζέκα πνπ ηνπ δίλεηαη. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα είλαη επθνιφηεξε ε δηαηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ, πνπ δελ είλαη άιιν, παξά ε γλψκε ηνπ γηα ην ζέκα.  

1. Πσο αμηνινγείο ηελ επίδξαζε ηνπ Α ζην Β; 
2.  Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείο ηελ επίδξαζε ηνπ Α ζην Β; 

Δπεηδή, φκσο ν ζηφρνο είλαη κάζνπλ λα ξσηνχλ νη ίδηνη ηνλ εαπηφ ηνπο (thinkaloud)  γηα λα παξάγνπλ ηδέεο, ζα κπνξνχζαλ 
απηέο λα ζπλνςηζηνχλ ζε έλα πηλαθάθη κε ηε κνξθή ηεο πξνζηαθηηθήο ,δειαδή: 
ΟΡΗΔ ηηο  βαζηθέο έλλνηεο 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ ηεο 
ΟΝΟΜΑΣΗΔ παξαδείγκαηα/αηηίεο/ ζπλέπεηεο 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΔ  ηε ζεκαζία ηνπο. 
ΑΝΑΦΔΡΔ παξαδείγκαηα 

ΤΓΚΡΗΝΔ  κε ηελ αληίζεηε έλλνηα 
ΔΞΖΓΖΔ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε  
ΑΝΑΓΔΗΞΔ  ην ζεκείν πνπ ζπλδέεη ηηο δχν έλλνηεο 
ΠΡΟΒΛΔΦΔ/ΤΠΟΘΔΔ κε πνηνλ ηξφπν ζα εληζρπζεί απηή ε ζρέζε 
ΔΠΗΛΔΞΔ ηα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία ηεο ζέζεο ζνπ 
ΤΝΓΤΑΔ ηηο έλλνηεο ζε έλα γξαπηφ θείκελν 
Δλαιιαθηηθά, πνιχ ζρεκαηνπνηεκέλα ιέκε ζηνπο καζεηέο φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζην λνπ ηνπο λα ξσηάλε  
Ση είλαη απηφ; 

Με πνηνλ ηξφπν κπνξψ λα ην εμεγήζσ (παξαδείγκαηα, πεξηγξαθή); 
Γηαηέ είλαη ζεκαληηθφ; 
Πσο επεξεάδεη  ην Β; 
Γηαηέ ην επεξεάδεη;; 
Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα;  
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Σέηαξηε θάζε- χλζεζε/ Παξαγσγή: ηε θάζε απηή επηδηψθεηαη ε αλαθεθαιαίσζε θαη ε ζπγθξφηεζε ζε εληαίν θείκελν 
ησλ ηδεψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εξσηήζεηο. Δθαξκφδεηαη άιιε κία ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ CTL. πγθεθξηκέλα, ηνπο 

δεηείηαη λα γξάςνπλ κε δηθΪ ηνπο  ιφγηα (Goal- Freestrategy) : «ηη ζΫιεηο λα απνδεέμεηο (πνηνο εέλαη ν ζθνπφο ζνπ) ζε 

απηά ηελ παξΪγξαθν».  
χκθσλα κε ηνπο  SwellerJ., AyresP., KalyugaS. (2011) ε ζηξαηεγηθή goal-free effect, ήηαλ ε πξψηε πνπ κειεηήζεθε ζηα 
πιαίζηα ηεο CLT θαη ζπζρεηίζηεθε κε θαιχηεξε απφδνζε  ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ν 
καζεηήο αθήλεηαη λα βξεη ηε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα, ρσξίο φκσο λα ηνπ δεηείηαη λα βξεη έλα θαη κφλν απνηέιεζκα, πξάγκα 
πνπ βξέζεθε λα θαηαιήγεη ζην ζσζηφ απνηέιεζκα ρσξίο λα ληψζεη φηη πηέδεηαη. 
Παξάιιεια, παξέρεηαη νπηηθνπνηεκέλν ην δηάγξακκα ηνπ επηρεηξήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ ελαιιαθηηθή θαη ηαπηφρξνλε 
παξαγσγή (prompting) θαη νξγάλσζε ηδεψλ. Ο ζηφρνο είλαη, παξαθνινπζψληαο ην γξάθεκα, λα  ζρεκαηίζνπλ κία λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο  ινγηθήο αιιεινπρίαο. Ζ ελζσκάησζε ησλ νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 
ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε κία εηθφλα, απνηξέπεη  ην Splitattentioneffect (δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ζε δχν εηεξφθιεηνπο 

ηξφπνπο πξνζθνξάο ηεο γλψζεο) (Swelleretall. 1998 ) δηεπθνιχλεη  ηελ πξφζθηεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ  πιεξνθνξηψλ, 
απμάλνληαο ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη ζπλεπψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Δπίζεο,  έρεη βξεζεί φηη είλαη 
απνηειεζκαηηθή ζε καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα (Greenleaf&Wells-Papanek, 2003). Σέινο, φπσο απέδεημε ε 
(Chryssafidou, 2014)  ε νπηηθνπνίεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο βνήζεζε ηνπο καζεηέο κε ρακειέο θαη κέηξηεο επηδφζεηο λα  
αλαπηχμνπλ έλα πην νινθιεξσκέλν επηρείξεκα (Erduran, SimonandOsborne, 2004), βάζε ηνπ κνληέινπ Tulmin (1958).  
 

 
Δηθφλα 1: Οπηηθνπνέεζε ηνπ λνεηηθνχ ζράκαηνο 
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Δηθφλα 2: Σππνινγέα Δπηρεηξάκαηνο θαηΪ  Toulmin (1958) 

ΦΪζε ηεο ζπγγξαθάο  

ηε θάζε απηή ν θαζεγεηήο επηδεηθλχεη έλα ππφδεηγκα ζπγγξαθήο (modeling) ρξεζηκνπνηψληαο δχν αθφκε ηερληθέο, 
εκπλεπζκέλεο απφ ηελ CTLQ: ηελ ζηξαηεγηθή POWTREE θαη THINKALOUD, φπνπ ν δάζθαινο γξάθεη δνκεί θσλαρηά ηελ 
επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. Σα βήκαηα κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ κε ην αθξσλχκην POW-TREE(κπνξεί λα νπηηθνπνηεζεί κε 

έλα δέληξν, ψζηε λα ην ζπγθξαηήζνπλ θαιχηεξα)  
P – Pick an idea.  
O – Organize notes.  
W – Write and say more.  
T – Topic sentence.  
R – Reasons – at least three.  
E – Explain each reason.  
E – Ending. 

Έρεη βξεζεί φηη ε επίδεημε ησλ κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ  κε ακεζφηεηα θαη ζαθήλεηα , αλ ζπλνδεχεηαη απφ επθαηξίεο 
απηελέξγεηαο , βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ ζην γξάςηκν, θαζψο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ 
(edutopia, 2013) ηελ νπζία, απηφ πνπ θάλεη ν δάζθαινο κε απηή ηελ ηερληθή είλαη λα γξάςεη ν ίδηνο έλα θείκελν 
θαζνδεγψηαο θσλαρηά ηηο θηλήζεηο ηνπ ζε α΄εληθφ πξφζσπν.  Τπελζπκίδεη  φηη πξφθεηηαη γηα έλα επηρείξεκα πνπ ζεκαίλεη 
φηη ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα  πείζεη ην αθξναηήξην ηνπ. Έηζη ζπλνκηιεί θαληαζηηθά κε ην θνηλφ ηνπ θαη  θξνληίδεη λα 
δηεπζεηήζεη έηζη ηη ηδέεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ επεμεξγαζία, έηζη ψζηε λα πξνιάβεη ηα αληεπηρεηξήκαηά ηνπο. 
Έρνληαο, ινηπφλ, νπηηθνπνηεκέλε ηε δνκή ηνπ επηρεηξήκαηνο ζε κία ζρεκαηνπνηεκέλε κνξθή («κία άπνςε ή πξφηαζε πνπ 
αθνινπζείηαη απφ αλάπηπμε» (Παγθνπξέιηα, 2013), ν δηδάζθσλ γξάθεη ην επηρείξεκα. Αλ ην επίπεδν ησλ καζεηψλ  ην 

επηηξέπεη- πην έκπεηξνη ζπγγξαθείο- πξνζηίζεηαη ζηνλ πίλαθα, πξηλ απφ ην ζπκπέξαζκα  ην αληεπηρείξεκα, ψζηε λα γίλεη ν 
ιφγνο ηνπο πην πεηζηηθφο (Tulmin, 1958). 
Πην αλαιπηηθά, ν δηδάζθσλ μεθηλάεη δηεξσηψκελνο  

Πνηα εέλαη ε γλψκε κνπ γηα απηφ ην δάηεκα;  
Απαληά: Πηζηεχσ φηη ηα ζεηηθά πξφηππα ζπληεινχλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε.  
Γξάθεη ηελ απάληεζή ηνπ ρσξίο ην πηζηεχσ, αλαθνηλψλνληαο ζηα παηδηά φηη ε ρξήζε νλνκαηηθήο ζχληαμεο θαη γ΄εληθνχ 
δίλνπλ αληηθεηκεληθφηεηα ζην ιφγν. 
Πσο ζα ην απνδεέμσ: Θα εμεγήζσ ηη ζεκαίλεη απηφ θαη ζα δψζσ ην παξάδεηγκα ηεο νηθνγέλεηαο. 
Γξάθεη, ινηπφλ:  Αλαιπηηθφηεξα, ιέγνληαο πξφηππα ελλννχκε ηα άηνκα εθείλα πνπ ζαπκάδνπκε επεηδή έρνπκε αλαπηχμεη 

έλαλ ηζρπξφ δεζκφ  κεηαμχ καο. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο / νη θίινη  θαη πεξηγξάθσ ηε ζρέζε απηή θαη ηελ επηξξνή πνπ 
αζθεί ζε καο. 
Τπελζπκίδεη ζην ζεκείν απηφ φηη ν ζηφρνο καο είλαη λα θαηαδείμνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ δχν ηδεψλ. Οπφηε δίλνπκε ηελ 
νδεγία φηη ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζηε ζΫζε ηνπο- ζεκαηηθή- γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ αλάπηπμε.   
Ζ θαζνδήγεζε ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο ζπγγξαθήο κπνξεί λα γίλεη θαη κε βάζε ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
θάζε ζηάδην, ππελζπκίδνληαο έηζη ζηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο ηνπο δείθηεο ζπλνρήο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 
θάλνπλ εκθαλή ηε ινγηθή αιιεινπρία. 
Ο δάζθαινο αλαξσηηέηαη; Πνηα εέλαη ε γλψκε κνπ; 

Γειαδά( εμάγεζε)Λέγνληαο πξφηππα…. 
Γηαηέ (backing)Ζ επηξξνή πνπ αζθνχλ είλαη θαηαιπηηθή γηαηί έρνπκε κάζεη λα ηνπο εκπηζηεπφκαζηε. 
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Αθφκε,   
Έηζη(απνηΫιεζκα), ζέινληαο λα ηνπο κνηάζνπκε ή λα ηνπο θάλνπκε ππεξήθαλνπο  θαηαβάινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

γηα λα πεηχρνπκε.  
Όκσο/ Αληέζεηα (γηα ηνπο πην έκπεηξνπο ζπγγξαθείο θαη αλάινγα κε ην ζέκα) ηα αξλεηηθά πξφηππα κπνξεί λα καο 
νδεγήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ πνπ δε ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή καο αλάπηπμε. 

ΔπνκΫλσο,  
Οη καζεηέο αθήλνληαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλαιάβνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία κφλνη ηνπο, ελψ ν δηδάζθσλ παξέρεη 
αλαηξνθνδφηεζε. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ιεθηηθή δηαηχπσζε, έλα απφ ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
καζεηέο (Berninger et al., 1991), παξαηίζεηαη ζεκαηηθφ ιεμηιφγην, δηαξζξσηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο, ξήκαηα πνπ δείρλνπλ 
αίηην- απνηέιεζκα γηα λα δνκήζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζεκαηηθή πξφηαζε (Thesis + Preview, θαζψο-ζχκθσλα κε ηνπο 

(Knapp & Watkins, 2005)- ε  «πξνεπηζθφπεζε» βνεζάεη αθελφο ηνλ ζπγγξαθέα λα νξγαλψζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ, 
πξνθαζνξίδνληαο ηε ζεηξά πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, αθεηέξνπ νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαιχηεξα ηελ 
ζθέςε ηνπ).  Ζ ιεθηηθή απνηχπσζε ηεο ζρέζεο κε ξήκαηα πνπ δείρλνπλ αίηην-απνηέιεζκα, βνεζά ηνπο καζεηέο λα 
θαηαλνήζνπλ, αθελφο ηηο αθεξεκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη, αθεηέξνπ, λα πξνζπαζήζνπλ λα ηηο 
εμεγήζνπλ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε δελ έρεη εθαξκνζηεί ζε έλα ηθαλφ δείγκα καζεηψλ, ψζηε λα επαιεζεπηεί ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ζε έλα επξχηεξν καζεηηθφ πιεζπζκφ, κε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Αληίζεηα, απνηειεί 
κία εκπεηξηθή έξεπλα κειέηεο πεξίπησζεο, ζε επίπεδν εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο  πνπ δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη 
γεληθεπζηκφηεηα , ζηελ παξνχζα θάζε. Απνηειεί  φκσο κία έλδεημε  φηη  ε γλσζηηθήο θχζεσο δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ 
πξνηείλεηαη βαζηζκέλε ζηελ Cognitive Strategy Instruction (CSI) in Writing,ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο ζε καζεηέο 

κε ήπηαο θχζεο καζεζηαθά πξνβιήκαηα, ή κέηξηαο θαη ρακειήο επίδνζεο ρσξίο καζεζηαθά , είλαη εξεπλεηηθά απνδεδεηγκέλε 
(PathwayProject 1996-2004)κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηελ επηρεηξεκαηνινγία 
ηνπο.  Άιισζηε, πνιπάξηζκεο έξεπλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλεγνξνχλ φηη είλαη αλαγθαία ε ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία 
ζηξαηεγηθψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο γξαθήο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (De La Paz, 2007· 
Gersten & Baker, 2001· Graham & Perin, 2007α).  
Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηεο απαηηεί θαιή πξνεξγαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ απαξαίηεηε είλαη ε απφθηεζε 
επρέξεηαο, ψζηε λα κε θαλεί ζηνπο καζεηέο φηη -αληίζεηα απφ ηα επηδησθφκελα- είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ 
επηβαξχλεη ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Σν δεηνχκελν είλαη λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ηελ «κνληεινπνηήζεη» ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο  αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε δηδαθηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σέινο, είλαη ιηγφηεξν «νηθνλνκηθή» απφ πιεπξάο ρξφλνπ 

θαζψο ρξεηάδεηαη λα αθηεξσζνχλ αξθεηέο δηδαθηηθέο ψξεο (ζηα αξρηθά ζηάδηα,  θπξίσο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ 
ζρήκαηνο ηνπ επηρεηξήκαηνο, θαζψο δελ ππάξρεη πξφβιεςε απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα μερσξηζηή δηδαζθαιία ηεο 
επηρεηξεκαηνινγίαο, παξά κφλν απνζπαζκαηηθά, ζην πιαίζην ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο (Κεθαιιελνχ, 2011: 
28).Δμππαθνχεηαη, σζηφζν, φηη δελ είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη ζηξαηεγηθέο, κε επειημία, ελψ είλαη αλαγθαία ε 
δηαξθήο αλαθεθαιαίσζε, ψζηε λα παξακείλνπλ νη καζεηέο πξνζεισκέλνη ζηε δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε ηνπ γλσζηηθνχ 
ζρήκαηνο ηνπ επηρεηξήκαηνο, πνπ απνηειεί ηνλ απψηεξν ζηφρν, απηήο ηεο παξέκβαζεο.  
Αθφκε, νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθεξζνχλ νκαδνζπλεξγαηηθά, ελ είδεη εξγαζηεξίσλ γξαθήο 
(workshops), πνπ, ζχκθσλα κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ κνληέιν γξαθήο , πξνάγνπλ ηε κάζεζε σο «καζεηεία» (cognitive 

apprenticeship, Englert, 1992), κέζα απζεληηθά πεξηβάιινληα (Harris, Graham & Mason, 2003. Μπνξεί , αθφκε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ζηελ ηάμε, ζε καζεηέο κε ή ρσξίο πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο 
πξνζνρήο  (Krawec, J., &Montague, M. (Spring 2012) θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 
πιεξνθνξηψλ (encoding and rehearsal mechanisms, Oyler, Obrzut, &Asbjornsen, 2012).  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ 
γλσζηηθήο άπνςεο, είλαη νηθνλνκηθή, θαζψο επηδηψθεηαη  λα απνζεθεχζνπλ καζεηέο ζηε καθξφρξνλε κλήκε ην γλσζηηθφ 
ζρήκα ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο (Hayes, 2000· McCutchen, 2006) θαη ηνπ επηρεηξήκαηνο, παξάγνληαο θαη ζπζρεηίδνληαο ηηο 
ηδέεο απηνθαζνδεγνχκελνη. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπλίζηαηαη λα δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά, ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, ψζηε λα 
εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε απηή ηελ πξνζέγγηζε.Σέινο, νη καζεηέο, έπεηηα απφ ηελ επαξθή επαλάιεςε (rehershal) ηεο 

ηερληθήο, αλακέλεηαη λα εζσηεξηθεχζνπλ ηηο εξσηήζεηο (prompts) κε ηηο νπνίεο ελεξγνπνηείηαη ην γλσζηηθφ ζρήκα, 
κεηψλνληαο ηνλ θφξην ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Matheson, 2014). 
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A task framework for developing language, social skills and ties in digital 

contexts for people with Asperger‘s syndrome 

Μαξέα Μέζρνπ, Καζεγήηξηα Αγγιηθψλ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Γξάκαο, Μaster of Arts in Language Education 

andTechnology marmisswho@gmail.com 

Abstract  

This study is an attempt to propose a framework made up of tasks to be carried out in digital contexts, to support people with Asperger‘s 

syndrome in developing language, as well as social skills and fruitful socialization. Referring to language, the author implies an appropriate 

and, if possible, natural approach of it on the part of people with Asperger‘s, which does not give the impression of awkwardness. Referring 

to social skills, she alludes to the abilities which allow individuals with Asperger‘s disorder to approach people and social situations in a 

socially accepted way. Appropriate language combined with social skills will lay the foundation for their successful socialization, that is a 

state where they will enjoy being with others and feel a sense of belonging.  

Key words:Asperger‘s syndrome, framework, tasks, digital contexts, language, social skills, socialization 

Α. Introduction  

The development of the proposed task framework is based on what science and research have revealed about the nature, the 
challenges and the strengths of the disorder under investigation. Taken that people with Asperger‘s find it difficult to apply 
what they have learnt in theory (Kerr, 2002) to real life situations and their attraction to digital settings (Hardy, Ogden, 
Newman, & Cooper, 2016), the author assumes that a computer-mediated task-based approach would be particularly apt to 
create favorable learning conditions for this target group. This is how we are led to the presentation of the proposed 
framework (see p. 2, Figure 1).  

It comprises of three stages, which are each introduced including the description and rationale of relevant, stage-specific 
computer-mediated tasks. At the first stage, it involves so called controlled tasks, directed at the formation of accurate 
utterances, the establishment of social rules, the identification of emotional states, the modelling of commonly accepted 
forms of social behavior and interaction, as well as the comprehension of non-literal speech. Then, at the second stage, it 
focuses on guided tasks, aimed at the development of appropriate language and social skills by scaffolding pragmatically 
targeted dialogues and narration. At the third stage, learners engage with tasks fostering authentic interaction and 
collaboration. During this stage people with Asperger‘s are gradually expected to reach the ability to communicate in a 
natural oral and/or written way, while sharing knowledge, ideas, feelings and experiences. Additionally, they are given the 
opportunity to become increasingly socially active and develop a sense of belonging to a community, particularly reinforced 

by engaging in computer-mediated collaborative tasks.  

B. Proposed task framework 

B.1 Stage one: Controlled computer-mediated tasks 

As manifested through literature and experience, the main language difficulty people diagnosed with Asperger‘s face in their 
everyday lives is considered to be inappropriate and/or unnatural language use, often expressed through odd prosody and 

weakness in adjusting to pragmatic contexts. Language awkwardness is a significant factor that counteracts their social well-
being, which is commonly expected to be achieved via successful interaction. However, the provision of the right language 
input that constitutes the basis for an effective interaction, should not be disregarded. The language input intended to help 
these learners overcome inaccuracies appearing at younger ages or later keep up with the tuition provided at school, should 
be presented in the right way so as to draw on their strengths rather than bear down on their weaknesses, as it is often the case 
in traditional schooling contexts. Some of the computer-mediated tasks proposed for this stage aim at targeting these issues. 
The remainderof the suggested tasks at this stage are designed to aid this exceptional target group in modifying objectively 
unhelpful behavior and interaction, as well as conforming to socially constructed patterns of acting and speaking.  

B.1.1 Tasks focusing on language accuracy  

By means of controlled interactive online tasks with immediate feedback, students with Asperger‘s can be assisted in learning 

grammar, syntax, vocabulary or functional language in a playful way. Alternatively to disliked handwriting (Klin, Volkmar, 
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Figure 1. Visual representation of the proposed task framework 

& Sparrow, 2000), a stress-relieving solution that would help them not fall behind with their language studies, is for them to 

learn the expected material through gap-fill, matching or multiple choice tasks, implemented by dragging and dropping or 
clicking on the correct language items, until they feel ready for handwriting. Furthermore, since experience has shown that 
these learners find it difficult to concentrate on what is instructed in class or to keep pace with their teacher and classmates, 
such online controlled tasks can assist them in keeping up with the material taught in class and the assigned homework. 

Specifically, controlled interactive tasks can encompass games, crosswords and quizzes adjusted to learners‘ individual 
interests and needs. In addition, making mind maps, comparing, matching or listing and categorizing items and ideas (Willis, 
1996), as well as sequencing jumbled-up dialogues and texts, may be tasks of great help for them; such tasks seem to meet 
their need for organized and/or cohesive thinking, that could help them make mental links and gradually conceive abstract 
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notions starting from concrete ones. Purposeful tasks, although controlled, not only have the potential to motivate these 
exceptional learners and, thus, sustain their attention and interest, but, most importantly, they can offer them opportunities for 

applying the provided language input to real life situations.   

B.1.2 Tasks facilitated by multimodality 

The following tasks attempt to support learners in internalizing social rules, identifying emotional states and non-verbal 
language, as well as comprehending figurative language. Since people on the autism spectrum display an affinity for virtual 
settings (Hardy, et al., 2016; Goldsmith & LeBlanc, 2004; Murray, 1997) and think mainly by making use of visual and 
auditory schemata (Charitos, Karadanos, Sereti, Triantafillou, Koukouvinou, & Martakos, 2000), multimodality is taken 
advantage of and is intended to help them imprint in their mind and retain the expected knowledge. 

B.1.2.1 Social rules training 

Establishing rules as to what is or is not appropriate, seems to be a reasonable first step in social skills training. Children with 
Asperger‘s can be presented with digitally demonstrated rules, pointing out socially expected behavior juxtaposed to the 
respective challenging one, in a multimodal way. Then, they can be asked to reflect on the rules in question and argue why in 

their opinion they have to be abided by. For instance, a crossed out picture may show a child getting too close to a classmate 
or touching them, accompanied by a voice and a written sentence saying ―I never get too close or touch my classmates‖. 
Then, a normal (without cross) picture can be presented, showing the desirable distance and posture that a child should have 
when they are in the company of other people. Again, the picture is supposed to be accompanied by an acoustic and a verbal 
utterance saying: ―I always keep a little distance when I am with my classmates‖.  Similarly, another crossed out picture can  
display a child walking around the class during the lesson, juxtaposed to the accepted image of a child sitting at their desk 
and listening to the teacher, accompanied by relevant acoustic and verbal utterances. However, it is worth wondering if 
appropriate behavior commonly recommended through the demonstration of rules as remedy interventions for people with 

Asperger‘s, is always to be taken for granted or it is of questionable obviousness, since it is often related to certain cultural 
contexts, approaches or circumstances. Referring to the aforementioned examples, a child may get close to a classmate in 
order to whisper something or to show affection to him/her, as well as walk around in class instead of sitting still, while 
having a lesson based on an experiential learning approach that encourages physical movement and expression, such as 
theatrical education. Parameters as such can be discussed with the therapist or special educator in charge, in cases where 
learners are mature or competent enough to make similar mental distinctions. 

B.1.2.2 Identifying emotions and non-verbal language 

An additional obstacle to interaction according to socially accepted norms in a given community for people with Asperger‘s 
syndrome, is their inherent difficulty in identifying emotional states and non-verbal language related to them, which is 
indicative of unspoken, yet equally important messages.  

To be trained how to recognize emotional states, at first learners can be presented with static illustrations showing people 
experiencing simple emotions and asked to describe them by choosing the right word, for example happy, angry, sad, e.t.c. 
After being trained in the recognition of simple emotions through static facial expressions, they can carry on with recognizing 
more complex emotions, taking advantage of motion and sound displayed by real people or animations. The demonstration of 
emotions by exploiting vision, motion and sound has been found to be beneficial for the recognition of emotions by people 
on the autism spectrum (Gepner, Deruelle, & Grynfeltt, 2001; Lacava, Golan, Baron-Cohen, & Smith Myles, 2007). 
Therefore, it seems that multimodality can play a significant role, speaking powerfully to senses by means of which people 
diagnosed with Asperger‘s mainly perceive the world and, thus, facilitating their learning. After having practised the 
description of simple and complex emotions for a period of time according to their needs, they can be invited to create their 

own emotional states (e.g. showing surprise, admiring, daydreaming) and attribute them to given characters via digital tools 
such as StoryboardThat or Powtoon, by selecting the right facial expression, body posture or voice/exclamation. At later -less 
controlled- stages, they can be engaged in creating a digital story incorporating the characters‘ emotions as basic ingredients 
of it. In other words, they can be asked to interpret given emotions displayed via visual and aural cues or to author their own, 
triggered by the actions and words of the digital characters, in order to make up a story.  

B.1.2.3 Comprehending figurative language 

Learners need to be trained to understand that sometimes people express themselves verbally in a different way from what 
they really mean and, thus, language must not always be interpreted literally. In particular, they need to be able to identify 
figurative language emcompassing metaphors, idioms, hyperboles or similes, which is often used in everyday interactions. To 
accomplish this, an idea can be for them to be presented with pictures or animations stressing the paradox described in a 

particular figurative utterance, in order to be led to reflect on its non-literal meaning. For instance, if an idiom to be taught is 
―it‘s raining cats and dogs‖, learners can be presented with a picture or animation showing this idiom explained literally, 
something that can obviously never materialize. Specifically, an animated character may be displayed with cats and dogs 
dropping from the sky onto him/her, while saying: ―I need to go home because it‘s raining cats and dogs‖. Then, learners can 
be asked to choose the right interpretation of the required idiom, such as a) It‘s raining animals b) It‘s raining heavily. The 
therapist or teacher can then discuss with the learners the obvious paradox which leads to the explanation of this figurative 
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utterance in a non-literal way. A multimodal presentation of figurative language, together with engaging in an interpretation 
process individually or collaboratively with peers, are likely to help learners better acquire and retain the expected language. 

B.1.3 Tasks based on video modelling 

Modelling involves acquiring skills through observation; this is why it is also known as observational learning (Zancanaro, 
Giusti, Bauminger-Zviely, Eden, Gal, & Weiss, 2014). Videos with authentic or realistic human interactions played on the 
computer can demonstrate elements that people with Asperger‘s need to know, such as appropriate verbal and non-verbal 
language, socially expected behavior, as well as functional language leading to effective communication. Despite its 
simplicity, researches have shown that learning via modelling has proven very useful for people on the autism spectrum 
(Bellini & Akullian, 2007; Charlop & Milstein, 1989). This could be explained by the fact that real people are not always 
available to provide simulations of real life situations engaging more than one individuals and at the same time it is 
impossible to practise all kinds of interactions in real settings. Therefore, the computer can compensate for this ―acting‖, by 

presenting various situations with real people as models to imitate or stimuli to reflect upon, so that learners are likely to 
generalize desirable behavior and interaction. Freezing the screen, replaying a scene or slowing down the speed of presented 
dialogues are very helpful, especially in cases when something needs to be explained more than once or when the specialist 
wants to make clear the relation between verbal and non verbal language.  

B.1.3.1 Modelling desirable versus undesirable social behavior and interaction as well as games performance 

An effective as well as practical computer-mediated task is to model the desirable versus undesirable social behavior and 
interaction. Demonstrating generally accepted norms of how to behave and speak in the presence of others can concern 
practical issues (for example waiting patiently in a queque or keeping turns in a game and, at the opposite end, talking to 
themselves out loud, attracting negative attention) or the appropriacy of conversations in particular settings. Learners can be 
shown videos presenting socially acceptable and unacceptable conversations and behavior and then asked to comment on 

what went well or wrong in the video situations. In case they haven not understood an important point, the video can be 
replayed making clear the point in question. Their attention must be drawn to the consequences of the appropriate or 
inappropriate words or actions.  For instance, inappropriate answers or behavior in an interview may result in somebody‘s 
unemployment, or perpetuous and improper talk directed towards the school principal may cause a student‘s expulsion from 
school. The therapist or (special) educator needs to make sure that the learners have understood the situation presented 
digitally and how appropriacy of interaction and behavior or the absence of it affects the outcome of this situation. Modelling 
dialogues in videos can also be helpful for indicating the right way of speaking for the right context. Specifically, attention 
could, among other aspects, be drawn to functional language (in other words the way we apologize, thank, ask for 
information e.t.c), which facilitates interaction. As learners with Asperger‘s are very competent in memorizing, video 

presentations of dialogues can help them grasp the language included in them in order to be able to incorporate it in guided 
role plays at the second stage and in authentic interaction at the third stage. 

Moreover, since the comprehension of rules and procedures in games is yet another challenge that individuals with 
Asperger‘s face, videos can contribute to the understanding of their performance. In this way, learners are likely to avoid the 
danger of being laughed at in case they are unable to understand aspects of games obvious to other children and at the same 
time they are helped to become more self-confident, something that increases their chances for successful social interaction. 

B.1.3.2 Modelling the right prosody of oral speech 

Modelling socially accepted speech is not supposed to concern just its pragmatic dimension, but also the right prosody 
accompanying its content. The modelling of the right prosody can be achieved through videos, podcasts or any other kind of 
recorded spoken language played on the computer. The examples provided might not be limited to what to imitate, but could 

also involve what to avoid. Learners can evaluate the oral speech they are presented with and decide whether the performance 
is successful or ―faulty‖. In cases where they find a performance successful, they can be asked by their therapist or educator 
to imitate such a performance, while in cases they find something wrong or less successful, they can be invited to correct the 
mistakes, by uttering the required speech appropriately. They may also be asked to evaluate their own performance, after 
being recorded or videotaped and correct their potential mistakes. By engaging in so called self-modelling, they can better 
internalize what kind of oral speech is acceptable and what is not. 

It will be paramount to make clear that the content of oral speech needs to be accompanied with appropriate intonation and 
rhythm, as well as the right non-verbal language. For instance, when emphasizing or claiming their rights in a situation where 

they might be challenged or even bullied, the intonation and volume of their oral speech should express energy and courage 
corroborated by body language demonstrating determination. Similarly, when apologizing or soothing someone, the voice 
should be low-pitched, the rhythm rather slow and the body language free of tension. 

B.2 Stage two: Scaffolded computer-mediated tasks 

At this stage, already acquired linguistic elements in terms of vocabulary, functional language or grammar items such as 
linking words, are expected to be incorporated in guided dialogues and narration. In particular, learners are scaffolded to 
produce targeted follow-up utterances, responding to computer-mediated stimuli. At the same time, certain tasks in this phase 
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call for their training in developing awareness of the notions of cohesion and empathy as a prerequisite for the successful 
completion of the tasks in question, which is expected to lead to the production of appropriate and effective speech.  

B. 2.1 Scaffolding appropriate dialogues with multimodal hints 

A computer-mediated task aimed at the development of social skills and the accomplishment of pragmatically targeted 
conversations could be scaffolding learners to create their own dialogues by giving them digital visual, acoustic or verbal 
hints, so as to be able to come up with pertinent follow-up utterances. These guided dialogues are expected to take place in 
specific settings representative of particular scenarios. At first, participants in this task can be presented with a series of 
pictures or animations with related background sound cues, indicative of concrete settings and scenarios, but without being 
given the verbal part of it. In this way, expectations about the scenario in question are created, but without revealing the 
actual dialogues, so that learners can come up with the related verbal exchanges, scaffolded by multimodal hints as described 
below.  

The complexity of such scenarios should be compatible with the learners‘ age (Ramdoss, Machalicek, Rispoli, Mulloy, Lang, 
& O‘Reilly, 2012). For example, a simple scenario addressed to young children could be ―The birthday party‖. In this case, a 
verbal or acoustic hint could ask a child with Asperger‘s to ―greet the friend who is having the party and wish him/her happy 
birthday‖ (The computer  provides the friend‘s reply ―thank you‖.) Then, another verbal or acoustic hint could prompt the 
child to ―say that they have brought a present for him/her‖ e.t.c. Alternatively, young learners could be presented with a 
visual hint, for instance a picture of a child offering a wrapped up present, intended to elicit the utterance: ―Here is a present 
for you‖. At older ages the scenarios can increase in complexity and involve e.g. complaining about a faulty product or 
asking for directions when losing one‘s way. The production of appropriate dialogues can be written or oral, starting from 
individually interacting with the computer by responding to digital hints and continuing with interacting with peers in role 

plays drawing on scaffolded dialogues. All in all, such scaffolded tasks target the appropriacy of written and/or oral speech, 
thus the hints should be carefully chosen so as to elicit relevant and to-the-point follow-up utterances.  

B. 2. 2   Scaffolding decision making and social skills via single-user virtual reality environments 

The value of virtual reality environments as assistive and pedagogical tools for the benefit of people on the autism spectrum 
has been advocated by many experts. Indicatively, Beardon, Parsons and Neale (2001) consider leveraging such 
environments as an ―ideal method‖ leading to social skills development.  

The teaching of social skills through virtual environments can start from single-user 172ones which concern us at the current 
stage, where users have to select an action or actions and, if the system affords it, the words accompanying them. In cases 
where the learners‘ choice of actions and language related to them is totally disoriented from the accepted way of acting and  
speaking, the virtual system would prevent the users to proceed and, consequently, oblige them to shift direction. Tasks of 

different content types can be assigned in order to help learners develop their social skills according to their strengths and 
needs. Such tasks may encompass raising awareness of social conventions, teaching organizational skills or accessing 
particular social situations, by having the users experience the consequences of their desirable or undesirable choices of 
actions (and respective language), imposed by the virtual system (Figure 2). For instance, lacking organizational skills and 
thereby ―being late at work‖ in a virtual reality environment may result in a ―reduction of salary‖. Similarly, demonstrating  
tactless behavior and speech in a virtual reality café or playground may result in someone‘s rejection and social isolation. 

 

 

                                                             
172In a single-user virtual reality environment the user is restricted to interacting with the environment and possibly with other 
avatars, responses from which currently must be preprogrammed (Moore, Cheng, McGrath, & Powell, 2005).   



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 821 απφ 864 

Figure 2. Scenario in a single-user virtual environment 

B.2.3 Scaffolding reasonable, cohesive and desirable thinking, language and behavior by means of digital 

storytelling 

A considerable number of studies have demonstrated the pedagogical benefits gained via ―social stories‖ intervention 
(Bledsoe, Smith, & Simpson, 2003; Okada, Ohtake, & Yanagihara, 2008; Golzari, Hemati, Alamdarloo, & Moradi, 2015) for 

people on the autism spectrum. Stories as such are believed to assist learners in social skills development, since they train 
them how to act in varied social situations that may be confusing and difficult for them to understand. Furthermore, they 
promote positive and appropriate models of behavior, by showing how acceptable actions and words can bring upon positive 
feelings and consequences. As a result, desirable forms of behavior and interaction are likely to be transferred to everyday 
life. Another important point is that social stories can aid them in addressing their deficit in social imagination, by developing 
a perspective-taking ability, so as to be able to understand the points of view, intentions and feelings of different characters 
and adjust to them. Moreover, storytelling can provide such learners with much needed structure and concreteness (Schopler, 
Mesibov, & Hearsey, 1995, Boucenna, Narzisi, Tilmont,  Muratori, Pioggia, Cohen, & Chetouani, 2014), while gradually and 

smoothly lead them to think in a more abstract way. In addition, by means of social stories, social skills and language use are 
taught in an amusing and creative way attracting and sustaining attention, which can constitute an alternative method to a 
mainly theoretical (and, thus, easier to forget and more difficult to apply) tutor-led conventional teaching. In particular, Gray 
and Garand (1993) consider that the social stories instructional technique reduces the confusion caused by the provision of 
solely verbal instructions for persons with autism.  

Based on empirical evidence that this kind of intervention can be very effective for people with Asperger‘s (Sansosti & 
Powell-Smith, 2006), it can be assumed that the positive outcomes will be intensified if social stories are created by 
leveraging digital contexts. Indicatively, the study of Hagiwara and Myles (1999) pinpoints the effectiveness of multimedia 

social stories intervention for people on the autism spectrum. Specifically, the application of social stories training technique 
in a computer-mediated way incorporates all the positive features found in social stories in a ―structured, consistent and 
attractive presentation‖ (Hagiwara & Myles, 1999, p. 83), by making use of abundant multimodal stimuli. Telling a story in a 
digital way is likely to have a more powerful pedagogical impact on people with Asperger‘s. This is expectable, since the last 
have been found to be attracted and productively responsive both to storytelling and digital stimuli, thereby the combination 
of these two approaches is likely to reinforce the advantages gained from their use. 

Thus, in digital storytelling multimodality can -again- be fully exploited through sound and visual effects, spoken narration, 
text, 3D images, animations, comics, pictures of cartoons or fairy tale characters and so on. Learners can be guided to orally 
narrate or to write (parts of) a story, either on their own or collaboratively. To begin with, they can be presented with jumbled 

up pictures which need to be put into some version of logical sequence, so as to show that they can think cohesively. Later, 
they can be given parts of a story and asked to think of the scenes that precede or follow, stimulated by different hints (aural, 
visual, verbal or a combination of them). As far as social stories are concerned, learners can be invited to construct a positive 
social story juxtaposed to a negative one, or to turn a negative social story into a positive one triggered by multimodal cues.  

Apart from social stories, any kind of stories can be helpful in teaching learners with Asperger‘s the notions of cohesion and 
sequence, as well as the relation between cause and effect or action and reaction. Furthermore, stories in general can assist  
them in using language -such as linking words or vocabulary- effectively so as to be able to create a cohesive and meaningful 
narrative. The production of a story is what will point out the problematic areas that need to be systematically addressed. 

Guiding people with Asperger's to make up a story with the aid of multimedia can build on the visual and auditory way in 
which they mainly perceive the world and, therefore, the effectiveness and pedagogical value of storytelling is likely to be 
intensified. 

B.3 Stage three: Tasks based on computer-mediated authentic interaction and collaboration  

Successful authentic interaction seems to be the ultimate goal to be reached by applying the proposed task framework. This is 
commonly reflected in collaborative tasks, whose fruitful performance is declarative of the participants‘ ability to 
communicate effectively. Computer-mediated tasks are likely to promote authentic interaction and collaboration in a 
productive and less threatening way. The lack of awkwardness often revealed in face to face contact by people diagnosed 
with Asperger‘ s, as well as the online anonymity and the opportunity to process messages more attentively, enable them to 
demonstrate a better image of themselves (Benford & Standen, 2009).  In this way, they are saved from being judged 

negatively due to a superficial or prejudiced perception of them by the others. Therefore, as Bowker and Tuffin (2007) put it, 
they are offered ―the opportunity to enjoy a more socially valued subjectivity and a more positive identity‖, which increases  
their willingness to be sociable. Furthermore, such tasks could function as a good pretext leading to a true friendship. 

B.3.1 Tasks based on asynchronous interaction and collaboration: Leveraging e-mails, forums, blogs and 

wikis     

E-mails and Web 2.0 tools such as forums, blogs and wikis can be leveraged for the performance of tasks promoting 
authentic interaction and collaboration for people with Asperger‘s syndrome. Special and mainstream educators and/or 
therapists can cooperate in order to arrange pairs or groups mainly involving individuals with Asperger‘s or them and 
typically developing people, and invite them to engage in these tasks.   
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By means of tasks based on e-mail exchanges, pairs of learners can be asked to interact in order to find out what they have in 
common, what they like or do not like dealing with in their lives, their daily habits and routines, their dreams and concerns 

about the future, their everyday challenges and blessings and so on. Furthermore, e-mail exchanges can promote language use 
in an authentic and productive way. The negotiation of meaning embedded in e-mail exchanges aids in targeting language 
challenges in a more engaging and experiential way that is likely to lead to effective language use and retention of desirable 
language performance. E-mail exchanges, apart from being educational, also seem to be personalized by nature, since they 
address individuals and not groups, and meet the need people with Asperger‘s share for establishing intimacy with other 
people, which commonly fails to be fulfilled in face to face contacts. 

In addition, forums, blogs and wikis may be leveraged as pedagogigal tools contributing to the development of language and 
socialization for people with Asperger‘s syndrome. Communities of learners might be organized and assigned tasks based on 

their interests and needs.  

Specifically, a description, picture or video demonstrating a problematic school incident or a challenging social situation can 
be posted in a forum, in order to engage participants in a debate or problem-solving process. The given stimulus could be just 
food for thought or at the same time aimed at teaching specific language aspects. In this way, learners are provided with the 
opportunity to develop critical thinking and at the same time practise language in a meaningful way. Supplementarily, forums 
can give learners the chance to offer their expertise in specific fields, which commonly springs from their specialized 
interests that urge them to become extremely knowledgeable in particular cognitive areas.  

Moreover, blogs can be deployed as means promoting purposeful interaction in certain creative ways. For instance, 

participants can be invited to post verbal information, pictures or videos about well-known people with Asperger‘s, 
contemporary or not, and then reflect on them. It would be interesting and encouraging for them to realize that famous 
personages stating to have undergone many challenges and unhappy periods (usually childhoods) in their lives, have finally 
managed in their own special way to gain respect and recognition not only by their close social environment, but by the 
whole world. This fact could also urge them to search for their own individual capacities and talents that make them unique, 
no matter how trivial or significant these might be. Additionally, learners may be asked to capture anything of interest for 
them through their mobiles and post them in a blog, writing their comments under related videos or pictures and stimulating 
their peers to reflect on them by providing their own comments. In this way, tasks would be set by learners themselves and 

would be inspired by snapshots or incidents derived from their everyday lives anytime, anywhere. These can involve a 
personal experience like a birthday party, or a social event, a game, an unusual weather phenomenon, an odd advertisement, a 
music performance e.t.c.  Such tasks are likely to be very motivating and at the same time useful for learners, as the language 
and interaction they would trigger, are expected to be tailored to their everyday experiences and needs. Last but not least, 
blogs can display learners‘ tangible artefacts, giving them the chance to demonstrate samples of their potential gifts and 
talents, and their fellows to comment on them. This fact can foster feelings of recognition as well as self-confidence, which 
are of vital importance for this exceptional population commonly experiencing disappointment and rejection in their face to 
face everyday contacts. 

Finally, wikis, which experts have often characterized as collaborative in nature, can accommodate learners‘ collaborative 
works. Such works might involve writing a story or poem in pairs or groups inspiring each other, or doing a project dedicated 
to a theme they passionately love, possibly sharing their expertise and contributing to its thorough and insightful presentation.  

B.3.2 Tasks based on synchronous interaction and collaboration 

B.3.2.1 Tasks based on instant texting 

Learners can be given different information, for instance different pictures or verbal parts of a story and asked to share their 
information in order to come up with a cohesive story. In addition, a task involving learners living in different countries could 
be to instantly clarify discrepancies concerning what is considered appropriate or not in their cultural contexts. Discrepancies 
as such could concern gestures, body language, expressions of intimacy or formality and so on. Such a task might function as 
a good reminder of what is deemed acceptable in the learners‘ country and at the same time alleviate them from feelings of 
guilt about past ―misbehaviors‖, since these very behaviors may happen to be considered perfectly normal in their peers‘ 
cultural contexts. By making use of their meaning negotiating skills, learners participating in instant online chat are likely to 

be led to effective exchanges, receiving immediate ―negative‖ or encouraging feedback by their partners.  

B. 3.2.2 Tasks within collaborative virtual reality environments  

Once learners feel comfortable and competent with single-user virtual reality environments, they can be introduced to using 
collaborative virtual environments 173which seem to share all the advantages of the former (Moore, Cheng, McGrath, & 
Powell, 2005) and supplementarily call for more initiatives and freedom in actions and verbal exchanges.  

                                                             
173A collaborative virtual environment is a distributed virtual environment in which people can meet and interact with others 
via their avatars (Moore, Cheng, McGrath, & Powell, 2005).  
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Specifically, collaborative virtual environments may clearly be more demanding, but more dynamic, interactive and flexible 
(Parsons & Cobb, 2011) and, therefore, more realistic. Consequently, they are likely to prepare learners for the 

unpredictability as well as communicative challenges encountered in the real world. Additionally, collaborative virtual 
environments are apt to raise awareness of the theory of mind, namely the ability to infer the mental states of others (Baron-
Cohen 2001), as they can afford the practice of role play in given scenarios (Cobb, Beardon, Eastgate, Glover, Kerr, Neale, 
Parsons, Benford, Hopkins, Mitchell, Reynard, & Wilson, 2002). Learners‘ ability to empathize is also promoted by making 
choices of the right facial expressions for their avatars. In this way, they are given the opportunity to interpret their peers‘ 
feelings -which are intended to affect their actions and words- while simultaneously revealing their own, enabling their 
fellow participants in the virtual environment to better relate to them.  

The fact that learners are represented by an avatar in their interactions makes their presence evident and at the same time 

protected by the anonymity and safety (Moore et al., 2005) that such a virtual embodiment of their actions and words can 
provide. This increases their willingness to take a great amount of control over their interactions (Parsons, Beardon, Neale,  
Reynard, Eastgate, Wilson, Cobb, Benford, Mitchell, & Hopkins, 2000) and, subsequently, over the outcome of the tasks 
implemented in such settings. Thus, learners are likely to develop self-confidence, once they feel that their actions and words 
count and are not rejected, mocked, ignored or misunderstood, as it is often the case in real life.  

Tasks implemented in such digital environments may involve role play as well as achieving various chores by sharing 
information and ―materials‖ set by the system with the other participants. In the first case, role playing may concern 
dramatizations of stories or school incidents, exchanges based on imaginative scenarios, interviews performed in a serious or 

humorous way e.t.c. In the second case, participants need to use language effectively and show team spirit in order to join 
their strengths and finally accomplish shared chores. These might involve ―finding a hidded treasure‖, ―arresting a criminal‖ 
e.t.c. 

Participants‘ authentic interactions taking place within collaborative virtual reality environments can be recorded and utilized 
as stimuli for reflection and evaluation of performance (Moore et al., 2005), facilitated by a therapist or educator. 

C. Conclusion 

In sum, taking into account the nature of Asperger‘s syndrome, as well as the perceived advantages of computer-mediated 
task-based learning for people with Asperger‘s, the proposed task framework was presented. The author claims that the last is 
potentially apt to support this target group in developing appropriate, effective and, as much as possible, natural language,  as 
well as desirable social behavior leading to positive responses and sound socialization. 
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Σν ζρνιεέν θαη ην κνπζεέν ζπλαληηνχληαη. Σξφπνη πξνζΫγγηζεο ζε κέα 

Ϋξεπλα δξΪζεο.  

Secondary school  and museum  meet up. Ways to be approached in an 

action research. 

ΑλδξνκΪρε Μηραειέδνπ, Φηιφινγνο, Med, mahimiha14@gmail.com 

Abstract: 

The main aim of this research   attempt is to investigate  the connection between  the space / content of the museum and the pedagogical 

process within school coordinates (lesson - cross-curricular and experiential dimension). In order to achieve this goal, research action was 

chosen and implemented, a kind of educational research that does not aspire to generalize its conclusions, but to create the appropriate  

conditions for reflection and participatory action, but also for the professional development of the participants. Thus, three circles developed 

in a spiral arrangement, each cycle consisting of four stages: design, action, observation, reflection. The results are relevant to the case study 

(place, time, student population, actions), while the role of the school as a determinant in the organization of targeted activities in the context 

of non-formal learning is highlighted along with the cultivation of the dialectical relationship museum - school with long-lasting outcome. 

Keywνrds: non- formal learning, action research, spiral arrangement, mouseum 

Πεξέιεςε: 

Ζ αλαδήηεζε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ηνπ ρψξνπ/πεξηερνκέλνπ ηνπ κνπζείνπ κε ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζρνιείνπ 

(κάζεκα- δηαζεκαηηθή θαη βησκαηηθή δηάζηαζε) απνηέιεζε ην βαζηθφ ζηφρν ηεο εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

απηφο, επηιέρηεθε θαη εθαξκφζηεθε ε έξεπλα δξάζεο, έλα είδνο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο πνπ δε θηινδνμεί λα γεληθεχζεη ηα ζπκπεξάζκαηά 

ηεο, αιιά λα δηακνξθψζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπκκεηνρηθή δξάζε, αιιά θαη γηα επαγγεικαηηθή αλ άπηπμε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, πινπνηήζεθαλ ηξεηο θχθινη πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζπεηξνεηδή δηάηαμε, ελψ θάζε θχθινο απνηειείηαη απφ ηέζζε ξα 

ζηάδηα: ζρεδηαζκφο, δξάζε, παξαηήξεζε, αλαζηνραζκφο. Σα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηήζεθε (ηφπνο, ρξφλνο, 

καζεηηθφο πιεζπζκφο, δξάζεηο), ελψ αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ σο θαζνξηζηηθφο ζηελ νξγάλσζε ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο, αιιά θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κνπζείνπ ζρνιείνπ κε καθξνπξφζεζκα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: κε ηππηθή κάζεζε, έξεπλα δξάζεο, ζπεηξνεηδήο δηάηαμε, κνπζείν 

Δηζαγσγά: 

· Πψο ην ρνιείν πεηπραίλεη ηνπο παηδαγσγηθνχο ηνπ ζηφρνπο επηδηψθνληαο λα αμηνπνηήζεη ηα αληηθείκελα ηνπ Μνπζείνπ; 

· Πψο ην Μνπζείν εμσηεξηθεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ξφιν πξνβάιινληαο ηηο εξκελεπηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ 
πνπ θπιάζζεη θαη ζπληεξεί; 

· Πψο κπνξεί ην θνηλφ ηνπο θνηλφ-νη καζεηέο - λα είλαη άκεζα θαη δηαρξνληθά σθεινχκελνη απφ απηήλ ηελ ακνηβαία 
πξνζπάζεηα ζπλάληεζεο; 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία απφπεηξα λα πεξηγξαθεί αδξά ε δηαδηθαζία πνπ αθνξκήζεθε απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 
γελλνχλ ηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα.Σν εγρείξεκα ηνπ Κχθινπ ηνπ Μνπζείνπ πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-
2017 κε ζπλεξγάηεο καζεηέο ηεο Α  ́θαη Β  ́ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Φσηνιίβνπο Γξάκαο. 

Έξεπλα 

Πξνθξίζεθε ε Ϋξεπλα δξΪζεο, ζηελ πξνζέγγηζε ησλ εξσηεκάησλ, γηαηί «ε έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο ηξφπνο λα εμεηάζεη 
θαλείο ηελ πξαθηηθή ηνπ κε ζηφρν λα ειέγμεη, αλ είλαη φπσο ζα ήζειε λα είλαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ βειηηψζεη» (J. 
McNiff, 1995).  Ζ πινπνίεζή ηεο, δει. απνηειεί έλαλ πεηξακαηηζκφ πνπ ζηφρν έρεη λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζε ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά, ψζηε λα ηα θαηαλνήζεη θαη λα παξέκβεη απνηειεζκαηηθά. Δπηπιένλ 
ε έξεπλα δξάζεο Ϋρεη πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ:  
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· Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα δηδάμεη δνθηκάδνληαο θαη 
ειέγρνληαο ηηο ζεσξίεο πνπ εθαξκφδεη, γεθπξψλνληαο έηζη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε 

· Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ θη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί αθνξνχλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαη δελ πξνζπαζνχλ λα εμάγνπλ 
θαζνιηθά ζπκπεξάζκαηα.  

· Ο ζπλεξγαηηθφο θαη ζπκκεηνρηθφο ηεο ραξαθηήξαο 

· Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλεηή 

· Ζ ζπεηξνεηδάο  δηΪζηαζε (δηαξθήο πξνζπάζεηα ζχλδεζεο, ζπζρέηηζεο θαη αληηπαξάζεζεο πξαθηηθήο θαη πξνβιεκαηηζκνχ) 
(ζρήκα 1)  

Μεζνδνινγία 

Πνηθίιεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηνλ θαηαιιειφηεξν γηα θάζε πεξίζηαζε ηξφπν 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ δηαπηζηψζεσλ. 

·  Παξαηήξεζε  κε θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ  πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηηο επηζθέςεηο, θαζψο θαη κέζα απφ ηα  
γξαπηά θείκελα  ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηα θχιια εξγαζίαο ησλ νκάδσλ.   
· Φσηνγξάθεζε,  
· Δξσηεκαηνιφγην 
· πδεηήζεηο  
· Άιιεο ηερληθέο (παηρλίδηα ξφισλ)  
Ο ζπλδπαζκφο κεζφδσλ, πνπ νλνκάδεηαη «ηξηγσλνπνίεζε», ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα απφ ηξεηο νπηηθέο γσλίεο θαη επηηξέπεη 
ηελ αληηπαξάζεζε - θαη ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ πεξηγξαθψλ ηεο ίδηαο θαηάζηαζεο. (Altrichter&Posch&Somekh, 2001: 173-
175).  

 Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα: Σν γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ηαπηφρξνλα θαη εξεπλεηήο απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ 
αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο πνπ ακβιχλεηαη κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 
Άιια πξαθηηθά πξνβιήκαηα ήηαλ θπξίσο ν θφξηνο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν, θαζψο 
θαη ε κηθξή εξεπλεηηθή εκπεηξία.  

Πεξηγξαθή 

 Ζ ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ έξεπλα αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο θχθινπο ζην  πιαίζην ηεο ζπεηξνεηδνχο δηάηαμεο. Κάζε 

θχθινο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα:  

(i) αλαγλψξηζε/ζρεδηαζκφο   (ii) δξάζε      (iii) παξαηήξεζε     (iv) θξηηηθφο ζηνραζκφο/ αμηνιφγεζε  

 

ράκα 1.  Σν ζπηξΪι ηεο Ϋξεπλαο δξΪζεο θαηΪ  Κemmisetal. 

Πξνζαξκνγά (Α. Πακπνχξε,1997) 

 
Κχθινο Α΄ ε αλάπηπμε κε ηππηθψλ θαη βησκαηηθψλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ  κέζα απφ ηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηα 
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αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ.    
ηνραζκφο (reflection) Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά ηφζν ζε γλσζηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε 
θνηλσληθνπνηεηηθφ. Μηα λέα, αλάινγε εκπεηξία ίζσο βνεζήζεη ηνπο καζεηέο φρη κφλν  ζηνλ εκπινπηηζκφ γλψζεσλ ή ηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αιιά θαη ζηε  δηακφξθσζε ζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ.   
ρεδηαζκφο ηεο δξΪζεο (Planning)Δπίζθεςε  ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Γξάκαο. Πξνεηνηκαζία: Οη καζεηέο αλαδεηνχλ 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θηίξην, ην πεξηερφκελφ, ην ζθνπφ ηνπ. Αλαθνξέο ζην κάζεκα ζρεηηθέο κε ηνλ ηφπν ησλ καζεηψλ  
(πεξηνρή ηηαγξψλ) θαη ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν (1ε 2ε αίζνπζα ηνπ κνπζείνπ). Δπηινγή –δηαζθεπή δξαζηεξηνηήησλ (θχιια 
εξγαζίαο) απφ ην εγρεηξίδην «Δμεξεπλψ ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Γξάκαο» ΓΓΔ Γξάκαο 2015 (εηθ. 1,2) 

 (εηθ.1)                 (εηθ.2) 

Δηθ.1 θαη 2 Οη καζεηΫο ζπλεξγΪδνληαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν ΓξΪκαο 

 
ΓξΪζε  (action)  χληνκε μελάγεζε απφ αξραηνιφγν ηνπ κνπζείνπ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο επηθεληξψλνληαη ζηηο δπν 
πξψηεο αίζνπζεο. Με ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή  κέζνδν  παξαηεξνχλ, αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο, θαηαγξάθνπλ νινθιεξψλνπλ 
ηελ εξγαζία θαη ηελ κεηαθέξνπλ ζηελ νινκέιεηα, αθνινπζεί εηθαζηηθφ εξγαζηήξη.  (εηθ.3, 4, 5) 

(εηθ.3)    (εηθ. 4) 

 

Δηθφλεο 3 θαη 4:Οη καζεηΫο/ηξηεο ιεηηνπξγνχλ νκαδηθΪ θαη κνηξΪδνληαη ηα απνηειΫζκαηα ηηο ζπλεξγαζέαο ηνπο. 

 
Δηθφλα 5: ελδεηθηηθΪ Ϋξγα ησλ καζεηψλ απφ ην εηθαζηηθφ εξγαζηάξη. 

 
Παξαηάξεζε (Observing)  ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο αληηθείκελν παξαηήξεζεο είλαη  θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 
ζην ρψξν, ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη απηελέξγεηαο θαη απφ ηνπο εζσζηξεθείο καζεηέο, θαζψο επίζεο θαη ε ελεξγφο 
εκπινθή φισλ.  
Κχθινο Β΄  ηφρνο λα αλαδεηρζεί  κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ  κηα επξχηεξε ςπραγσγηθή θαη παηδεπηηθή 

εκπεηξία πνπ ζα εδξαηψζεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ α  ́θχθινπ. 
 Δπαλαζρεδηαζκφο ηεο δξΪζεο: πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 
ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ Θεζζαινλίθεο «Αιινηηλά θαη ησξηλά πξφζσπα ηνπ ρξφλνπ» θαη επίζθεςε ζην 
κλεκείν - κνπζείν ηεο πφιεο, ην Λεπθφ Πχξγν. Αμηνπνηήζεθε θαη ζηνλ θχθιν απηφ ε εξεπλεηηθή-αλαθαιππηηθή κέζνδνο θαη 
φιε ε δξάζε εζηηάζηεθε ζε 5 αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ κε ζηφρν ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ.  
ΓξΪζε: Ζ ζπκκεηνρή ζε έλα δνκεκέλν πξφγξακκα κε πξνυπφζεζε ηελ επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/εκςπρσηή 
δηαξζξψζεθε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζε ηξεηο ελφηεηεο (πξηλ/αίζνπζα, θαηά ηελ επίζθεςε/κνπζείν, κεηά/αίζνπζα ) θαη 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη ηεο θαηεπζπλφκελεο ζπδήηεζεο– εξσηαπνθξίζεσλ, ε παξαηήξεζε ησλ απζεληηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ε επεμεξγαζία θχιισλ εξγαζίαο ζε νκάδεο θαζψο θαη ε  βησκαηηθή ζπκκεηνρή ζε παηρλίδη ξφισλ. 
Παξαηάξεζε: Οη καζεηέο εμνηθεηψζεθαλ ζηαδηαθά κε έλαλ  άγλσζην, απαηηεηηθφ γηα απηνχο ρψξν. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή, 
ε ζπλεξγαζία, ε ζπδήηεζε θαη ε έθθξαζε ησλ εληππψζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην κνπζείν. Δληχπσζε πξνθάιεζε ζηνπο καζεηέο φηη πνιιά επξήκαηα δελ θπιάζζνληαη ζε 
πξνζήθεο (ΜΒΠ) ελψ ε ηερλνινγία κε ελδηαθέξνληεο ηξφπνπο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπο (Λεπθφο Πχξγνο) (εηθ.6,7). 
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Δηθφλεο6.7: δηΪδξαζε ησλ καζεηψλ ζην ΜΒΠ 

 
 Αλαζηνραζκφο: ηνλ θχθιν απηφ επηρεηξήζεθε λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ πνιχπινθε, αιιά θαη ζρεηηθή έλλνηα ηνπ  
ρξφλνπ, ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ζηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ 
γεληθφηεξα. Ζ  αληίζηξνθε εκπεηξία δει. απηή ηεο επίζθεςεο ηνπ Μνπζείνπ (!) ζην ζρνιείν πνηα επίδξαζε ζα αζθνχζε 

ζηνπο καζεηέο; 
 Κχθινο Γ΄ ε δηαξθήο ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα, ε αλάπηπμε κηαο 
ζπλερνχο «ζπλνκηιίαο» κε απηά θαη γηαηί φρη ε δηακφξθσζε πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο.   
ρεδηαζκφο: Γηα ην  ζθνπφ απηφ αμηνπνηήζεθαλ νη κνπζεηνζθεπέο  ηεο ΓΓΔ Γξάκαο κε θχξην ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ 
αληηδξάζεσλ απφ ηελ επαθή κε ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα ηνπ Μνπζείνπ. Δπίζεο, δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην (αλψλπκν) 
πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 5 ελφηεηεο κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ νπνίνπ βνήζεζαλ 
επηζηεκνληθέο αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ κνπζεηνπαηδαγσγηθή θαη ηε κε ηππηθή κάζεζε κάζεζε. 
ΓξΪζε: Ζ άκεζε επαθή κε ηα νκνηψκαηα ησλ κνπζείσλ ζην πιαίζην ησλ ζρεδηαζκέλσλ/πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ εμήςε ηελ 
πεξηέξγεηα, πξνθάιεζε ηελ εξεπλεηηθή δηάζεζε (Θ. Ράπηνπ) θαη θηλεηνπνίεζε ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ.  

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο  είραλ ηελ επθαηξία λα επεμεξγαζηνχλ ην θείκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ εθηφο απφ γεληθέο 
εξσηήζεηο απάληεζαλ θαη ζε εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχζαλ ηηο επηζθέςεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ θχθινπ ηνπ κνπζείνπ ζηηο 
νπνίεο ζπκκεηείραλ.  
Παξαηάξεζε: Ο δηάινγνο πνπ αλαπηχρζεθε κε ηα αληηθείκελα  φπσο εθθξάζηεθε κέζα απφ ηηο νκάδεο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ, αιιά θαη απφ κεκνλσκέλνπο καζεηέο έδσζε κηα πην δεκηνπξγηθή δηάζηαζε ζην κάζεκα θαη εμέπεκςε κία 
αζπλήζηζηε αίζζεζε ειεπζεξίαο. Οη εμσκνπζεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (κνπζεηνζθεπέο θ.ιπ.) « βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 
ζπκπιεξψζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ηνπο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζηηο ζρέζεηο αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ, λα 
αλαιχζνπλ ηελ πνξεία ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο» 

(Γεσξγηάδνπ- Κνχληνπξα, 1985).  
 Αλαζηνραζκφο: Καη επεηδή νη επάιιεινηθχθινη ηεο έξεπλαο είλαη ζπλερείο θαη αλαηξνθνδνηνχλ ηε δξάζε θαη ην ζηνραζκφ, 
ε παξψζεζε νξγάλσζεο δξάζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο απνθηεκέλεο γλψζεηο θαη 
εκπεηξίεο -κε αθνξκή ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο -ζε δηαζεκαηηθφ επίπεδν, φπσο γηα παξάδεηγκα νη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο κε 
ζεκαηηθφ ελδηαθέξνλ (ζρνιηθφ κνπζείν π.ρ. πάξθν ξνινγηψλ Γπκλάζην Νηθεθφξνπ) ή ε δεκηνπξγία ελφο ειηαθνχ ξνινγηνχ  
ζηελ απιή ηνπ Γπκλαζίνπ, αθφκε  επηζθέςεηο ζε κνπζεία (π.ρ. Ακθίπνιεο θαη Φηιίππσλ γηα ηε κειέηε ησλ ειηαθψλ 
ξνινγηψλ πνπ θπιάζζνληαη εθεί), είλαη ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ 
θαη ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ ρψξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.  

Δλδηαθέξνπζα ζα ήηαλ ε δηαζχλδεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο κε ηε  Λνγνηερλία φπσο θαη ε ζπζρέηηζε κε ηα καζήκαηα ηεο 
πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Κάηη ηέηνην ζα ελέπιεθε ζπζηεκαηηθά θαη εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ-κία 
πξφθιεζε κε αζαθή ηα φξηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ ...    

Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ 

 Σν δείγκα ησλ καζεηψλ πνπ απαληά ζην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 12 θνξίηζηα θαη 17αγφξηα. ε κία ζπλνπηηθή 
απνηίκεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αληρλεχνληαη νη ζέζεηο ησλ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ μερσξηζηά, ελψ 
ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο νη ζέζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά.  
· Δληχπσζε πξνθαιεί ζηελ αλνηρηή εξψηεζε 3 πσο ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζεσξεί ην Μνπζείν έλα ρψξν φπνπ 

θπιάζζνληαη/πξνβάιινληαη αξραία αληηθείκελα/αγγεία, αγάικαηα (εκθαλήο ε ζχλδεζε κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο). 
ε έλαλ επφκελν θχθιν ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο ην απνηέιεζκα απηφ λα 
απνηειέζεη έλαπζκα γηα γλσξηκία κε άιινπο ηχπνπο κνπζείσλ (κεηακνληέξλν– ελεξγφο επηζθέπηεο). 

· Πνιχ ζεκαληηθφο θαίλεηαη λα είλαη θαη ν ξφινο ηνπ ρνιείνπ  πνπ δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο, γηα λα επηζθεθηνχλ νη 

καζεηέο έλα κνπζείν, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 6 (ζρ. 2) (θαη γηα λα ηνληζηεί ε 
ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηελ αγξνηηθή, εκηαζηηθή πξνέιεπζε ησλ 
καζεηψλ).  
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ράκα 2. Ο ξφινο ηνπ ζρνιεένπ ζηελ πξνζΫγγηζε ηνπ Μνπζεένπ 
 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε άπνςε πνπ εθθξάδνπλ νη καζεηέο ζηελ εξψηεζε 11 φηη ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ χπαξμε 
κνπζείνπ ζε έλαλ ηφπν - έλα κηθξφ δείγκα θαιιηέξγεηαο πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ αηζηφδνμε 
άπνςε γηα ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ αλάινγεο ζπλδπαζηηθέο/βησκαηηθέο δξάζεηο ζηελ δηαλνεηηθή 
σξίκαλζε ησλ καζεηψλ θαη ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ σο ελειίθσλ.«Σα κνξθσηηθά  απνηειέζκαηα ηεο κνπζεηαθήο 
εκπεηξίαο εθηείλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά, ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 
εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Κπξίσο, φηαλ ε επίζθεςε ζην Μνπζείν επεθηείλεηαη θαη αλαθαιείηαη ζην ρνιείν ή ζε 
άιινπο ρψξνπο ζε ζχλδεζε κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα» (Σζηηνχξε, 2002). Άιισζηε πνιηηηζηηθή 
ζπλείδεζε θαη ζρνιείν ζπλδένληαη μεθάζαξα ζηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 25(ζρήκαηα 3,4) 

 

 
ράκαηα 6 θαη 7. Σα καθξνπξφζεζκα απνηειΫζκαηα ηεο ζπλΪληεζεο ρνιεένπ - Μνπζεένπ   

 

 
· Μέζα απφ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο γλσξηκίαο ηνπο κε ηνλ θφζκν ηνπ Μνπζείνπ νη καζεηέο αλαγλψξηζαλ ηε δπλακηθή ηνπ 

ρψξνπ ηνπ κνπζείνπ θαη ησλ επξεκάησλ ηνπ, ελψ δελ αδηαθνξνχλ γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο (εξ. 8). 
· Δλδεηθηηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ζηηο δξάζεηο απηέο επηηεχρζεθε ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ βαζηθφο ζηφρνο ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη ηππηθήο κάζεζεο. (εξ.18) 
(ζρήκαηα 8, 9) 

 

 
 

ράκαηα 8,9. Ζ δπλακηθά ηνπ ρψξνπ ηνπ Μνπζεένπ 

 
· Πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζθνπφ ηνπο νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο - φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

33120/ΓΓ4/6-3-2017ΦΔΚ681/ηβ /́2017) - θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 
καζεηψλ ζηελ εξψηεζε 14, άπνςε πνπ εληζρχεη ηελ πινπνίεζε αλάινγσλ επηζθέςεσλ. 

· Γελ ήηαλ αξθεηή κία επίζθεςε, γηα λα γλσξίζνπλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ην πεξηερφκελν ησλ κνπζείσλ ζην ζχλνιφ ηνπο 
(εξ. 20) θαη απηφ, γηαηί ζθφπηκα επηιέρηεθε ε ζηνρεπκέλε δξάζε, φπσο αλαθέξνπλ επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κνπζεία επηιέγνπλ λα ζπλνκηιήζνπλ κε ην θνηλφ ηνπο, λα δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη 
αλάινγα κε ηελ ειηθία λα κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ επαθή απηή. Ζ ηνπνζέηεζή ησλ καζεηψλ αλ ζπλδπαζηεί 
κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ  αλνηρηή εξ. 21 «Ση ζα αιιάδαηε (πξνζζέηαηε ή αθαηξνχζαηε) ζηελ επίζθεςή ζαο ζην 

κνπζείν» πνπ δεηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, ή κε ηελ αληίζηνηρε ζηελ 23ε εξψηεζε  θαλεξψλεη φηη ε βησκαηηθή 
κάζεζε είλαη «θηιηθή» θαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο ηππηθήο. (ζρ. 9, 10) 

 

 
ράκαηα 9,10. Ζ αμέα ηεο βησκαηηθάο κΪζεζεο  

 
· Σέινο ζηελ εξψηεζε 27 θαίλεηαη ε  ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αμηνινγνχλ ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ζηελ πινπνίεζε  
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

  πκπεξΪζκαηα 

Ζ έξεπλα δξάζεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα κειεηεζεί ε ζρέζε Μνπζείνπ-ρνιείνπ κε αλαδξνκή ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη 

λα εθαξκνζηεί πεηξακαηηθά έλα πιαίζην δξάζεσλ. Απνηέιεζε δε επθαηξία εθζπγρξνληζκνχ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη 
γεληθφηεξα ζπλέβαιε ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εκπιεθνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηά ηεο αθνξνχλ ζηελ πεξίπησζε 
πνπ κειεηήζεθε θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ (ρξφλνο, ηφπνο, καζεηηθφο πιεζπζκφο, θ.ιπ.) 
ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο:  Σα ζχγρξνλα κνπζεία κπνξεί ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ λα 
αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. Ζ νκάδα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο  ζηελ νπνία 
απεπζχλνληαη -ίζσο ε πην απαηηεηηθή– νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο βησκαηηθέο κεζφδνπο πνπ 
πξνσζνχλ. Οη ηξφπνη  θαη ε ζπρλφηεηα πξνζέγγηζεο επαθίεληαη ζην ζρνιείν. Σν ρνιείν είλαη ν κνριφο πνπ ζα 
θηλεηνπνηήζεη θαη φιν ην ζχζηεκα ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο, επεηδή ζέινπκε ελεξγνχο καζεηέο, ελεξγνχο ζεαηέο– 

επηζθέπηεο «νη άλζξσπνη δξνπλ ελεξγά γηα λα θαηαλνήζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζπλππάξρνπλ πνιι 
απιέο θαη θάπνηε αληίζεηεο απφςεηο. , ηη «γλσξίδνπκε» παξάγεηαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή θαηαζθεπή λνεκάησλ, αιιά 
θαη κέζα απφ ηελ εμέηαζε θαη ηελ εθιέπηπλζε ηεο εξκελείαο καο ζην πιαίζην νπζηαζηηθψλ θνηλνηήησλ».  
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EΡΔΤΝΑ ΣΖ ΤΥΔΣΗΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΟΓΟΤ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΓΤΛΔΞΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΣΑΞΖ: ΑΠΟΦΔΗ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ 

RESEARCH OF THE CORRELATION BETWEEN UNDERSTANDING 

AND PRODUCTION OF THE SPEECHIN STUDENTS WITH 

DYSLEXIA AND THEIR ADAPTATION IN THE CLASSROOM: 

ATTITUDES AND METHODOLOGY OF TEACHERS 

Παληαδέδνπ Υξηζηέλα Pantazidou Christina, Φηιφινγνο εηδηθήο αγσγήο, christinapanta@hotmail.com 

Abstract: 

The issue to be explored is whether children with dyslexia have problems with their adaptation within a classroom. Questionnaires will be 

provided to teachers and will examine teachers` attitudes toward students  with dyslexia, and the methodology they use. The objective of the 

research is to study the correlation between the language skills and adaptation within classroom. 

Keywords: dyslexia, adaptation, teachers 

Πεξέιεςε:. 

Ζ δπζιεμία ζεσξείηαη σο ε πην ζπλεζηζκέλε καζεζηαθή δπζθνιία. Σα ζνβαξφηεξα ζπκπηψκαηά ηεο πεξηιακβάλνπλ δπζθνιίεο, θπξίσο, ζε 

φηη αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλφεζε ηφζν ηνπ γξαπηνχ φζν θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη 

θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθαηέρνληαη, επίζεο, απφ έληνλε απνγνήηεπζε θαη 

δπζαξέζθεηα. Χο εθ ηνχηνπ, αλακθηζβήηεηα, είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ε ζπλέρηζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ νινέλα θαη π ην 

βειηησκέλε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία ζην γεληθφ ζρνιείν, ζπκβάιινληαο, ηνηνπηνηξφπσο, αθελφο ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ζηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο –δηθαησκαηηθήο- ζπκπεξίιεςήο ηνπο ζηελ θαλνληθή ζρνιηθή ηάμε. 

ηφρνο: 

πλεπψο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ άλσζελ ππφζεζε, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο (ππφ ηε κνξθή poster) εζηηάδεηαη ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε δεμηφηεηα γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλφεζε  ηνπ 

ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο κε δπζιεμία ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο εληφο ηεο θαλνληθήο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Γπζιεμία, Πξνζαξκνγή, Δθπαηδεπηηθνί 

Α. Δηζαγσγά 

Β.1 Δλφηεηεο 

Δλφηεηα: Γπζιεμία 

Ο φξνο δπζιεμία έρεη βηνινγηθή πξνέιεπζε θαη αλαθέξεηαη ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, φπσο ηελ νξζνγξαθία, ηελ αλάγλσζε, 
ηε γξαθή θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ πνπ ζεκαίλεη δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε αξηζκψλ. Δηδηθφηεξα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο γξαπηήο γιψζζαο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κνπζηθή, αξηζκεηηθή ή αιθαβεηηθή. 
Δπηπιένλ, κεξηθέο θνξέο επεξεάδεη θαη ηνλ πξνθνξηθή ιφγν, αιιά ζπρλά κφλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Ζ δπζιεμία έρεη 
θαηαρσξεζεί σο δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ην λεπξνινγηθφ ζχζηεκα ελφο αηφκνπ θαη παξεκπνδίδεη ηελ αθξηβή θαηαλφεζε 
θαη ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή κνξθή. Ζ δπζιεμία είλαη ζπλήζσο θιεξνλνκηθή θαη δηαθέξεη ζε θάζε άηνκν. 
Μεξηθέο θνξέο, φηαλ ππάξρεη αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ή αηζζεηεξηαθέο  δπζιεηηνπξγίεο ή ίζσο δελ ππάξρνπλ αξθεηέο 
πεξηβαιινληηθέο επθαηξίεο, απηφ ην άηνκν πνπ έρεη επίζεο δπζιεμία, δελ κπνξεί λα βνεζεζεί ζην ζεκείν πνπ ζα κπνξνχζε 
έλα άηνκν κε θαιή θαηάξηηζε. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ζπλεπάγεηαη ην γεγνλφο φηη αλ θαη ε δπζιεμία είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 
πνπ αθνινπζεί έλα άηνκν   θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ππάξρεη κηα επθαηξία γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα 
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αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο θαη λα ηηο αληηκεησπίζνπλ πιήξσο, αλ ππάξρεη ζσζηή παξέκβαζε. 
(British Dyslexia Association, 2017) 

Δλφηεηα: Γπζιεμία, Λφγνο , θαηαλφεζε θαη παξαγσγή 

Ζ "θσλνινγηθή επίγλσζε" κεηαθξάδεηαη ζηελ πξνεγκέλε αλαπηπμηαθή θσλνινγηθή ηθαλφηεηα πνπ θαηέρεη  ην παηδί γηα λα 
αληηιεθζεί κε αθξίβεηα ηα κεκνλσκέλα θσλήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα θσλεηηθή ιέμε. Γηα λα απνθηήζνπλ θσλνινγηθή 
ελεκεξφηεηα, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο 
είλαη: ε αθνπζηηθή έλλνηα, ε αθνπζηηθή δηάθξηζε ,ε αθνπζηηθή αλάιπζε, ε αθνπζηηθή ζχλζεζε, ν αθνπζηηθφο ζπλδπαζκφο, 
ε κλήκε ήρνπ, ε αθνπζηηθή ηαμηλφκεζε, ε αθνπζηηθή αλαγλψξηζε ιέμεσλ. Σα παηδηά κε δπζιεμία έρνπλ κε εηδηθή 
θσλνινγηθή απεηθφληζε. Ζ πξνθνξηθή θαηαλφεζε θαη ε απφδνζε ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 
γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ αλεπαξθήο απφδνζε ηεο νκηιίαο απαληάηαη ζπρλά ζε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  
θαη ζπλδέεηαη κε αλεπάξθεηα ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε, κε αλεπαξθή γλψζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο ηεο 

νκηινχκελεο γιψζζαο, θαζψο θαη κε ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα 
δνθηκάδνπκε θαη λα αμηνινγνχκε ζπλερψο ην παηδί κε δπζιεμία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνθνξηθήο νκηιίαο, εηδηθά θαηά ηα 
πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ .Σαπηφρξνλα, ε αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιψζζαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 
θνηλσληθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ παηδηνχ. 

Δλφηεηα: Υαξαθηεξηζηηθά καζεηψλ κε δπζιεμία 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο καζεηέο κε δπζιεμία είλαη ηα πξνβιήκαηα   Αληίιεςεο ηεο γιψζζαο, ηα 
πξνβιήκαηα   Γιψζζαο, ηα πξνβιήκαηα   Μλήκεο, ηα πξνβιήκαηα   Πξνζνρήο, ηα πξνβιήκαηα   Μεηαγλψζεο, ηα 
πξνβιήκαηα   Απηνξξχζκηζεο, ηα πξνβιήκαηα   Κηλήηξσλ, ηα πξνβιήκαηα   πκπεξηθνξάο, ηα πξνβιήκαηα   Κνηλσληθήο 
εμέιημεο, ηα πξνβιήκαηα   πλαηζζεκαηηθήο εμέιημεο. 

Δλφηεηα: Μεζνδνινγία ησλ θαζεγεηψλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ  ηελ ελίζρπζε ηεο  απηνεθηίκεζεο, ηελ απνδνρή, 
ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ επηβξάβεπζε, ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηηο κλεκνληθέο 

ζηξαηεγηθέο, ηηο λέεο ηερλνινγέεο θαη ηε ζπλεθπαέδεπζε. 

Β.2 πκπεξΪζκαηα 

Ζ αιήζεηα είλαη πσο ε εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ε εμεηδίθεπζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 
δεηήκαηα ζπκπεξίιεςεο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θαζφια νκαιή θαη επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή 

ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία κέζα ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. 
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Πξφηαζε δεκηνπξγέαο ΚΫληξνπ Πεξηβαιινληηθάο Δθπαέδεπζεο  κε ρψξνπο 

βησκαηηθάο κΪζεζεο 

 Re-use of historical building for educational purposes. Case study: 

Regenaration of the environment (landscape planning) of the Tobacco 

Institute of Drama, according to the principles of environmental design-

Proposal to create an Environmental Education Center with experiential 

learning spaces  
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Καβάιαο (Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, M.Sc.- Δ.Α.Π. - ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ & Σερλνινγίαο | 

Πεξηβαιινληηθφο ρεδηαζκφο Πφιεσλ θαη Κηηξίσλ,Ph.D. - Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 
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Annoula Paschalidou, Agriculturist- Aristotle University of Thessaloniki, Landscape Architect- Institute of 

Technology -Kavala (Eastern Macedonia & Thrace),M.Sc.- Hellenic Open University School of Science and 

Technology –Environmental, Design of Cities and Buildings, Ph.D.- Democritus University of Thrace, 
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Abstract:The purpose of this poster is to explore the design possibilities of suburban open spaces according to environmental criteria, 

through a case study of the Drama located Tobacco Institute (K.I.) complex and its surrounding area. The functional and spatial development 

program of the site is in accordance with the principles of architectural and environmental design. The proposal is directed towards an 

establishment of a Center for Environmental Education (EEC), which enables the use of premises for the implementation of programs related 

to environmental education. Environmental criteria that lead to integrated sustainable design and the implementation of a learning space for 

people with respect and responsibility for the environment are examined.  

Keywords: Environmental Education, Environmental Education Center, environmental design, landscape design 

Πεξέιεςε:θνπφο ηεο παξνχζαο αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ κε πεξηβαιινληηθά 

θξηηήξηα αλνηρηψλ πεξηαζηηθψλ ρψξσλ, δηα κέζνπ κειέηεο πεξίπησζεο ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Κ.Η.). Σν ιεηηνπξγηθφ θαη ρσξηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ είλαη ζχκθσλν κε 

ηηο αξρέο αξρηηεθηνληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ.  Ζ θαηεχζπλζε ηεο πξφηαζεο γηα ηε δεκηνπξγία  Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.), δίλεη ηε  δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ρψξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Γηεξεπλψληαη ηα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ ζηνλ νινθιεξσκέλν αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ελφο ρψξνπ κάζεζεο γηα αλζξψπνπο  νινθιεξσκέλνπο, κε ζεβαζκφ θαη επζχλε γηα ην  πεξηβάιινλ.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο, ζρεδηαζκφο 

ηνπίνπ  

Α. Δηζαγσγά  

θνπφο ηεο παξνχζαο αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηνπ πνιιαπινχ ξφινπ ησλ 
αλνηθηψλ ρψξσλ ζε πεξηαζηηθή  δψλε δηα κέζνπ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ψζηε λα εληζρπζεί ε αλαγθαηφηεηα ηνπ 

επαλαζρεδηαζκνχ ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε ζπκβνιή ζηελ θαηαγξαθή αξρψλ 
ζρεδηαζκνχ  κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα παξφκνησλ ρψξσλ. Ζ εξγαζία απηή ζα κειέηε πεξίπησζεο αλαθέξεηαη ζηελ 
αλάπιαζε-ζρεδηαζκφ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα αλνηθηνχ  ρψξνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Καπλνινγηθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ  ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο. 
Δπίζεο ε εξγαζία απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ηνπ αλνηρηνχ 
πεξηαζηηθνχ  ρψξνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κε ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο ελφο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο,  γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αλνηθηνχ  γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 835 απφ 864 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. Σα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα νδεγνχλ ζηνλ νινθιεξσκέλν αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 
ελφο ρψξνπ κάζεζεο, γηα αλζξψπνπο  νινθιεξσκέλνπο, κε ζεβαζκφ θαη επζχλε γηα ην  πεξηβάιινλ. 

Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζηελ Διιάδα γηα ην επηζπκεηφ 
πεξηβάιινλ Κ.Π.Δ., πξνο εθαξκνγή Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ησλ 
εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε ζπληήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε 
παξφκνησλ ρψξσλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ  ηξφπνη πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ  πνπ  ζα ζπκβάιινπλ ζην λα 
ηξνπνπνηεζεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ  ρψξνπ, λα δεκηνπξγεζεί έλα Κ.Π.Δ. κε ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή κάζεζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε, καζεηψλ θαη πνιηηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο . Δπίζεο κε ηελ αλάπιαζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ ρψξνπ κε 
δηαδξνκέο πξαζίλνπ ηεο πφιεο, ζα πξνζθεξζεί ε δπλαηφηεηα επξχηεξεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ. 

Β. Θεσξεηηθά πξνζΫγγηζε 

Β1. Αξρέο θαη ζηφρνη πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ 

Ο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ησλ αλνηρηψλ  ππαίζξησλ ρψξσλ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξάμε, θαζφηη νη ρψξνη απηνί 
ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο καο ζηηο πφιεηο θαη εηδηθφηεξα ζηε βειηίσζε ηνπ 
κηθξνθιίκαηνο. 

Κάζε κειέηε δηακφξθσζεο ππαίζξησλ αζηηθψλ ρψξσλ πξέπεη λα επηδηψθεη αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε απηψλ, κέζα απφ 
πνηνηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο 
ηαπηφηεηάο ηεο, ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ κηθξνθιίκαηνο, ιακβάλνληαο 

ππφςε, ηφζν θξηηήξηα βειηηζηνπνίεζεο ζπλζεθψλ βηνινγηθήο άλεζεο ησλ πνιηηψλ, φζν θαη θξηηήξηα αλαδσνγφλεζεο ησλ 
ρξήζεσλ, κέζα θαη γχξσ απφ απηνχο, θάιπςεο απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη αμηνπνίεζεο θαη δηεπνρηαθήο 
ρξήζεο ηνπο (Γηάλλνπιε  Γ., 2007). 

Βαζηθφο γλψκνλαο θαη θαηεχζπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη πάληνηε ν ίδηνο ν ρξήζηεο, νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ. Ο 
άλζξσπνο κεηαθέξεηαη, κέζσ ηεο βηνθιηκαηηθήο πξνζέγγηζεο, θνληά ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο, ελψ νη 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ππαίζξηνη αζηηθνί ρψξνη απνηεινχλ πφινπο έιμεο ησλ πνιηηψλ γηα ελεκέξσζε, ςπραγσγία θαη 
αλάπαπζε, θαζψο εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ  (Γηάλλνπιε  Γ., 
2007). 

πλνςίδνληαο, νη θαηεπζχλζεηο ζρεδηαζκνχ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη νη εμήο (http://www.evonymos.org):  

 Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ. 

 Πξνψζεζε πνιηηηθήο ζρεδηαζκνχ ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο κε βάζε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη κείσζε ηνπ θπζηθνχ 
δηαρσξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζχλδεζε ηεο αλάπηπμεο κε ηα κέζα κεηαθνξάο. 

 πλδπαζκφο δηαθφξσλ ηχπσλ ρξήζεο γεο ζε θιίκαθα πνπ λα επηηξέπεη κηα ινγηθή επηινγή ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δγθαηάιεηςε ηεο πνιηηηθήο ηεο άλαξρεο αλάπηπμεο πεξηνρψλ κε ζπλδεδεκέλσλ, απνκαθξπζκέλσλ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θαηαλάισζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 πλδπαζκφο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ, δίθηπα ππνδνκήο  θαη επηινγή θαηάιιεισλ 

ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ χζηεξα απφ κειέηε ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη δηεξεχλεζε ηνπ ηνπηθά δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ ησλ 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  

Γεληθέο αξρέο βηνθιηκαηηθνχ-πεξηβαιινληηθνχ  ζρεδηαζκνχ  

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ησλ ειεχζεξσλ αζηηθψλ ρψξσλ, νη νπνίεο θαη 
αλαιχνληαη παξαθάησ, είλαη: 

 Οη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο, ηφζν ζε επίπεδν επνρψλ, φζν θαη ζε επίπεδν εκέξαο. 

 Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία 

 Ζ ζρεηηθή πγξαζία 

 Ζ ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ αέξα 

 Ο ζφξπβνο, πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή. 

 Ζ ζάκβσζε 

 Ζ αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξφδησλ θηηξίσλ. 

Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη δεκηνπξγνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ηηο κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ νξζή δηαρείξηζή ηνπο, κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ πνπ λα 
εληζρχνπλ ή θαη λα παξεκπνδίδνπλ ηελ επηξξνή ηνπο επνρηαθά θαη επηιεθηηθά, κε θπζηθά ή αθφκε θαη κε ηερλεηά κέζα, 
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πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν γηα ηελ αλάδεημε ησλ ρψξσλ σο πφινπο έιμεο ησλ θαηνίθσλ θαη σο θπζηθνχο πλεχκνλεο 
ησλ πφιεσλ (Υξπζνκαιιίδνπ Ν., 2002).  

Β2. Δπαλάρξεζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ 

Ηζηνξηθφ Κηίξην  

Ηζηνξηθφ είλαη ην θηίξην ην νπνίν καο δίλεη κηα αίζζεζε ζαπκαζκνχ θαη καο θάλεη λα ζέινπκε λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα 
ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ ην παξήγαγε. Έρεη αξρηηεθηνληθέο, αηζζεηηθέο, ηζηνξηθέο, αξραηνινγηθέο, 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη αθφκα πνιηηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ή ζπκβνιηθέο αμίεο. κσο, ν πξψηνο αληίθηππνο είλαη 
ζπλαηζζεκαηηθφο, γηαηί είλαη έλα ζχκβνιν γηα ηελ πνιηηηζκηθή καο ηαπηφηεηα θαη ζπλέρεηα ηεο θιεξνλνκηάο καο.  

Δπαλάρξεζε  

Ζ επαλάρξεζε πεξηιακβάλεη ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ελφο ηζηνξηθνχ θηηξίνπ ή ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο αξρηθήο ηνπ κε 
ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θηηξίνπ. θνπφο ηεο επαλάρξεζεο είλαη ε ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ θαη 
θπξίσο ν ζεβαζκφο ζην ηζηνξηθφ θηίξην. 

Β3. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  

Β3.1. Θεζκφο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  

Δπίζεκα ν φξνο Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Δnvironmental Δducation) εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1947 απφ ηνπο P. 

& P. Goodman ζην βηβιίν ηνπο «Communitas». Χζηφζν, πξνυπήξραλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θηλήκαηα πνπ απνηέιεζαλ ην 
εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.), φπσο ην Outdoor Education. 

Β3.2. θνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  

χκθσλα κε ην Ν.1892/90 θαη ηηο αληίζηνηρεο Δγθπθιίνπο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηκήκα ησλ 
πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. θνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, 
λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηφ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε 
λα ζπκβάινπλ ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο (Κνχζνπιαο Γ., 2000).   

Β4. Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο   

Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ δεζπφδεη, ή πεξηνρέο µε ηδηαίηεξε ζεµαζία γηα ην πεξηβαιινληηθφ θίλεµα ήηαλ 
θπζηθφ λα ζπγθεληξψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ επηζηεµφλσλ πνπ αζρνινχληαη µε ηελ Π.Δ. φζν θαη επξχηεξσλ 
θνηλσληθψλ νµάδσλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέµαηα. Σν ελδηαθέξνλ απηφ νδήγεζε ζηελ δεµηνπξγία 

Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο πεξηνρέο απηέο  µε ζηφρν ηελ παξνρή ηππηθήο, µε ηππηθήο αιιά θαη άηππεο 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε µαζεηέο ζπνπδαζηέο ή θαη ελήιηθεο. O ζεζµφο ησλ Κ.Π.Δ. είλαη άµεζα ζπλδεδεκέλνο µε 
ην πεξηβαιινληηθφ θίλεµα θαη ζεσξείηαη ζήµεξα δηεζλψο σο έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο έμσ απφ ην 
ζρνιείν (Κνληαξάο Β., 2004). 

Ο φξνο  «πεξηβαιινληηθφ θέληξν»  δελ έρεη εληαία ζεµαζία αιιά είλαη έλαο πνιχ επξχο φξνο πνπ θαιχπηεη µηα µεγάιε 
πνηθηιία θέληξσλ έμσ απφ ην ζρνιείν, ησλ νπνίσλ φµσο νη ζηφρνη, (Παπαδεµεηξίνπ Β., 2000) ην πεξηερφµελν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ε νξγάλσζε,  πνηθίινπλ  (αθφµα θαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ηέηνησλ θέληξσλ)  αλάινγα  µε ηνπο ιφγνπο 
γηα ηνπο νπνίνπο ηδξχζεθαλ,  ηε θηινζνθία φζσλ εµπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο,  ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη,  ην θνηλφ 
ζην νπνίν απεπζχλνληαη,  ηε ρξεµαηνδφηεζε πνπ έρνπλ,  θιπ.  Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνρεχνπλ θπξίσο 
ζηε πξνψζεζε ηεο Π.Δ., ζηελ έξεπλα, ζηε ζπιινγή θαη ζηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζηε παξνρή εθπαίδεπζεο θαη ζηε 
παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δπηρεηξψληαο έλα δηαρσξηζµφ ζα µπνξνχζε θαλείο λα θαηαηάμεη ηα θέληξα απηά ζηηο εμήο 
ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:   

Γ. Έξεπλα – αλΪιπζε πεξηβΪιινληνο ρψξνπ ηνπ Καπλνινγηθνχ   Ηλζηηηνχηνπ 

Γ1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

• Σν πγθξφηεκα ηνπ Διιεληθνχ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ βξίζθεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθή ζέζε γηα ηελ πφιε ηεο 
Γξάκαο, ζην Αλαηνιηθφ άθξν ηεο (εηθφλα 1, 2, 3). 

• Κηίζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 1930 απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε. 
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• Χο έδξα ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Καπλνχ επηιέρζεθε ε Γξάκα επεηδή απνηεινχζε θέληξν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 
θαπλνπαξαγσγηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο. 

• Σν ζπγθξφηεκα είλαη έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Λέαλδξνπ Εσίδε (1900-1963) απνθνίηνπ ηεο Technische Hochschule ηνπ 
Βεξνιίλνπ (1926). 

• Σν θεληξηθφ θηίξην ηνπ Κ.Η.  είλαη ζρεδηαζκέλν ζε κνληέξλν χθνο θαη εληάζζεηαη ζην ξεχκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 
αξη-ληεθφ. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ θνκςφηεηα ζηε ζχλζεζε, ηηο επηιεγκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο, ηνλ 
εληππσζηαθφ εζσηεξηθφ δηάθνζκν ζε επηκέξνπο ζηνηρεία (πφξηεο, θσηηζηηθά ), θαζψο θαη ηελ επηκέξνπο ζπκκεηξία ησλ 
φςεσλ. 

• Δληππσζηαθέο είλαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ην πεξηβάιινπλ θαη ζπλζέηνπλ ζπλνιηθά ην 
ζπγθξφηεκα. 

   
Δηθφλα1.Άπνςε Κηηξηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο Κ.Η απφ ηα Βφξεηa -

Αλέγεξζε θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, 1933. 

(πεγή : http://issuu.com/eteriadramin 

onmeleton/docs/file0014) 

Δηθφλα 2.Καπλνινγηθφ Ηλζηηηνχην, 

Κεληξηθφ θηίξην, 1934. 

(πεγή : http://www.proinos-typos.gr) 

Δηθφλα 3.Δγθαηάζηαζε ρισξάο ιίπαλζεο 

ζην αγξφθηεκα ηνπ Κ.Η.,1934. 

 (πεγή : http://issuu.com/eteriadramin 

onmeleton/docs/file0014) 

Γ. ΠξνηΪζεηο εθαξκνγάο 

Γ1. Κεληξηθή ηδέα –θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ  (παξ/ηεκα :πηλαθίδα  1) 

Κεληξηθή ηδέα ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  απνηειεί ε δεκηνπξγία 
γεηηνληψλ «πεξηβαιινληηθέο γεηηνληέο» κε πεξηβαιινληηθή ζεκαηηθή ελφηεηα αληίζηνηρα. Κάζε γεηηνληά αλαθέξεηαη ζηηο 
ζεκαηηθέο δπλαηφηεηεο Π.Δ πνπ κπνξεί λα θέξεη έλαο ρψξνο Κ.Π.Δ. θαη έρεη έλαλ θεληξηθφ ρψξν «πιαηεία». 

Οη νθηψ πεξηβαιινληηθέο γεηηνληέο πνπ πξνηείλνληαη λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη νη εμήο: 

 ΓεηηνληΪ ηεο γεο  

 ΓεηηνληΪ ηνπ αΫξα 

 ΓεηηνληΪ ηνπ άιηνπ  

 ΓεηηνληΪ ηνπ δΪζνπο 

 ΓεηηνληΪ ηνπ λεξνχ  

 ΓεηηνληΪ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 ΓεηηνληΪ ηεο αεηθνξέαο 

 ΓεηηνληΪ ηνπ πνιηηηζκνχ 

 
Ο ζρεδηαζκφο ησλ κνλνπαηηψλ ζην θεληξηθφ γήπεδν ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Κ.Η. αθνινπζεί ην ζρήκα θχιισλ θαπλνχ 
(πεξίγξακκα θαη λεπξψζεηο) γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ην νπνίν δηαθξίλεηαη εκθαλψο ζε παλνξακηθή ζέα (Landart). 

Γ2. Γεληθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ (παξ/ηεκα :πηλαθίδα  2) 

Ο πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ Κ.Π.Δ. απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην γεληθήο νξγάλσζεο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Κ.Π.Δ., θαζψο θαη ηελ ππνβνήζεζε γεληθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν 
πεξηβάιισλ ρψξνο  δηακνξθσκέλνο ζε γεηηνληέο κε πεξηβαιινληηθή ζεκαηηθή πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη: 

9.  ΓεηηνληΪ ηεο γεο  (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 11 ) 
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Ζ γεηηνληά ηεο γεο ζα πεξηιακβάλεη θνηλσληθνχο ιαραλφθεπνπο θαη βηνινγηθφ νπσξψλα (αζηηθή γεσξγία), ζπνξεία 
θαιιηεξγεηηθψλ εδψδηκσλ θπηψλ, θηφζθηα, πηλαθίδεο ελεκέξσζεο, θέληξν θαιιηεξγεηηθήο πιεξνθφξεζεο, ρψξν 
ζηάζκεπζεο. 

10. ΓεηηνληΪ ηνπ αΫξα (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 8 ) 

Ζ γεηηνληά ηνπ αέξα ζα πεξηιακβάλεη κηα αλεκνγελλήηξηα, δεμακελή ζπιινγήο λεξνχ βξνρήο, ζήκαλζε κε πιεξνθνξηαθφ 
πιηθφ, αλεκνραξή θαη αληηαλεκηθή θχηεπζε, θαηαζθεπέο  πνπ θηλνχληαη κε ηνλ άλεκν. 

11.  ΓεηηνληΪ ηνπ άιηνπ (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 9 ) 

Ζ γεηηνληά ηνπ ήιηνπ ζα έρεη ειηαθφ ξνιφη, κεηεσξνινγηθφ θισβφ, θαιιηέξγεηεο ελεξγεηαθψλ θπηψλ, θαηαζθεπέο κε 
ελζσκαησκέλα θσηνβνιηαηθά, θσηφθηιε θχηεπζε. 

12.  ΓεηηνληΪ ηνπ δΪζνπο (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 6 ) 

Ζ γεηηνληά ηνπ δάζνπο ζα έρεη θσιηέο πνπιηψλ, παξαηεξεηήξηα, ζήκαλζε κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, δπλαηφηεηεο γηα 
πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

13. ΓεηηνληΪ ηνπ λεξνχ (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 10) 

Ζ γεηηνληά ηνπ λεξνχ ζα δηαζέηεη ιίκλε/ξέκα, πδξφβηα θχηεπζε, κηθξφ πδξφκπιν, ζήκαλζε κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. 

14.  ΓεηηνληΪ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 7) 

Ζ γεηηνληά ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πεξηιακβάλεη βνηαληθφ θήπν κε πνηθηιίεο θαπλνχ-αξσκαηηθψλ θπηψλ, πνηθίισλ εηδψλ 
ειιεληθήο ρισξίδαο, νπσξψλα, θσιηέο πνπιηψλ, ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, ιίκλε/ξέκα, θέληξν πιεξνθφξεζεο γηα ηε θχζε 
θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. 

15.  ΓεηηνληΪ ηεο αεηθνξέαο (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 12) 

Ζ γεηηνληά ηεο αεηθνξίαο ζα έρεη ρψξν αλαθχθισζεο πιηθψλ, θνκπνζηνπνίεζεο, ρψξν ππαίζξηαο δηδαζθαιίαο, θχηεπζε κε 
θπηά αλζεθηηθά ζηε ξχπαλζε θαη δείθηεο θπηψλ, ζήκαλζε κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, αλνηθηφ 
ακθηζέαηξν, εξγαζηήξη θπζηθήο δφκεζεο. 

16.  ΓεηηνληΪ ηνπ πνιηηηζκνχ (παξ/ηεκα :πηλαθίδα 5) 

Ζ γεηηνληά ηνπ πνιηηηζκνχ  ζα δηαζέηεη ρψξν εθζέζεσλ κε θαηαζθεπέο-γιππηά απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά, θαιισπηζηηθή 
θχηεπζε, κνπζείν θαπλνχ, αλνηθηφ ρψξν εθδειψζεσλ, ρψξν ζηάζκεπζεο. 

Γ3. Φχηεπζε ηνπ ρψξνπ(παξ/ηεκα :πηλαθίδα 4) 
Ζ επηινγή ησλ θπηψλ γηα ηνλ ππφ δηακφξθσζε ρψξν ζα γίλεη  κειεηψληαο θάπνηεο βαζηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε πεξηνρή, ην 
έδαθνο, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, θαη ην ζπνπδαηφηεξν, ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Δπίζεο, θαηά ηελ επηινγή ησλ θπηψλ ζα πξνηηκεζνχλ  θπξίσο απηφρζνλα κεζνγεηαθά είδε, κε πνηθίιν ρξσκαηηζκφ, πινχζηα 

αλζνθνξία θαη άξσκα, έηζη ψζηε λα δνζεί ην εξέζηζκα ζηνπο επηζθέπηεο (καζεηέο θαη πνιίηεο)  λα αγαπήζνπλ αιιά θαη λα 
αζρνιεζνχλ κε ηε θχζε ηεο ρψξαο καο. 

Γ4.. Δμνπιηζκφο(παξ/ηεκα :πηλαθίδα 3 ) 
 Καζηζηηθά  

Οη ππαίζξηνη  ρψξνη ζπγθέληξσζεο απνηεινχλ ρψξνπο εθηφλσζεο, ραιάξσζεο, θαη  άζθεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

 ηέγαζηξα-Πέξγθνιεο  

Οη πέξγθνιεο (Δηθφλα 8.64, 8.65) είλαη θαηαζθεπέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη αλαξξηρψκελα θπηά. 
Οη πέξγθνιεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο είζνδνη ζε πεξηβάιινληα ρψξν ή ζε θηίξην, γηα λα πξνζηαηέςνπλ έλα 
κνλνπάηη. Μπνξεί λα είλαη  θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν, κέηαιιν, ςάζα, κπακπνχ ή πιαίζην απφ ζπξκαηφπιεγκα. 
Υξεζηκνπνηνχκε αλαξξηρψκελα θπηά, θαηά πξνηίκεζε θπιινβφια (θιίκα, ακπέινςε θ.α.), ψζηε λα επηηπγράλνπκε ην 
ζεξηλφ ζθηαζκφ θαη αληίζηνηρα ην ρεηκεξηλφ ειηαζκφ ηνπ ρψξνπ πνπ θαιχπηνπλ (www.evergreen.ca). 

Οη πέξγθνιεο πνπ πξνηείλνληαη ζην ρψξν ηνπ Κ.Η. απνηεινχληαη απφ μχιηλνπο θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο ζηχινπο θαζψο θαη  
νξηδφληην αξαηφ πιέγκα απφ κεηαιιηθφ ζχξκα.  

 Κξήλεο 
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Οη θξήλεο ζεσξνχληαη βαζηθφο εμνπιηζκφο γηα έλα ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, γηα αλαςπρή θαη γηα 
δξνζηζκφ ησλ επηζθεπηψλ  θαηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο αιιά θαη κεηά απφ πνηθίιεο  δξαζηεξηφηεηεο θαη γεχκαηα.  

Κξήλεο πξνηείλνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Κ.Η.  θαη ηδηαίηεξα ζε θνκβηθά ζεκεία θαζψο επίζεο ζε γεηηλίαζε κε ηα 
θαζηζηηθά. 

Οη θξήλεο  πξνηείλεηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ κπεηφλ κε επηθάιπςε πέηξαο. 

 ήκαλζε 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ν  πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε  αζθαιήο θίλεζε φισλ ησλ αηφκσλ ζηνλ αλνηθηφ αιιά θαη θιεηζηφ 
πεξηβάιινληα ρψξν είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε εηδηθψλ ζπκβφισλ ζε επδηάθξηηα ζεκεία θαζψο θαη  θσηεηλά θαη ερεηηθά 
ζήκαηα, δηαθνξνπνηήζεηο πιηθψλ κέζσ ρξψκαηνο θαη πθήο, ζρέδηα, πξνπιάζκαηα. 

 Κάδνη απνξξηκκάησλ 

Οη θάδνη ησλ απνξξηκκάησλ πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ  ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ρψξνπ θπξίσο φπνπ 
ππάξρνπλ θαζηζηηθά ζε κεγαιχηεξε δε ππθλφηεηα ζε ζεκεία φπνπ αλακέλεηαη ζπρλφηεξε δηέιεπζε ή κεγαιχηεξε 
ζπγθέληξσζε αηφκσλ (δηάδξνκνη, κνλνπάηηα, θαζηζηηθά, ρψξνπο ζπγθέληξσζεο-πιαηείεο, ρψξνπο ππαίζξησλ 
δξαζηεξηνηήησλ). Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ  αλαθπθιψζηκσλ θαη κε 
πιηθψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πξαθηηθήο ηεο αλαθχθισζεο θαη επίζεο  λα είλαη θαιαίζζεηνη θαη  επδηάθξηηνη  

 Φσηηζκφο 

Σα θσηηζηηθά πνπ πξνηείλνληαη  ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηνπ Κ.Η πξέπεη λα είλαη  εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα θαη λα 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 Έξγα ηέρλεο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά 

Ζ χπαξμε έξγσλ ηέρλεο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά ζην ρψξν εληζρχεη ηελ επαθή θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα 
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.  

 Δμνπιηζκφο αζιεηηθψλ θαη ινηπψλ δξάζεσλ 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ γεπέδνπ κπάζθεη κε δπλαηφηεηα θαη γηα παηρλίδη βφιετ ζηε γεηηνληά ηεο γεο. Σν 
γήπεδν ζα θέξεη  θαηάιιειν ειαζηηθφ δάπεδν ππαίζξησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζηε γεηηνληά ηεο γεο θαη θνληά 
ζην ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο  πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ππαίζξηνπ παηρληδηνχ ζθάθη κε θαζηζηηθά γηα παξαθνινχζεζε.  
Δπηπξφζζεηα πξνηείλεηαη ζηε γεηηνληά ηεο γεο θαη θνληά ζηνπο θνηλσληθνχο ιαραλφθεπνπο ε δηακφξθσζε ρψξνπ  παηδηθήο 

ραξάο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηνπο θαιιηεξγεηέο. Ζ παηδηθή ραξά πνπ 
πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζεί ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ λα απνηξέπνπλ ηπρφλ ηξαπκαηηζκνχο 
ησλ παηδηψλ.  

Δ. πκπεξΪζκαηα 

Σα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο επηινγέο πνπ έγηλαλ ζηελ πξφηαζε αλάπιαζεο –ζρεδηαζκνχ  ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 
ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ αιιά θαη ε επίηεπμε ησλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ  ζπλνςίδνληαη ζηηο  
παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

Πεξηβαιινληηθά νθέιε 

Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο: 

xviii. Γεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηνλ ππαίζξην ρψξν ιφγσ: 

 ηεο παξερφκελεο ειηνπξνζηαζίαο απφ ηηο θπηεχζεηο 

 ηεο αχμεζεο ησλ επηθαλεηψλ πξαζίλνπ θαη ηνπ δξνζηζκνχ πνπ δεκηνπξγνχλ ζην πεξηβάιινλ. 

xix. Γεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αλεκνπξνζηαζίαο ζηνλ ππαίζξην ρψξν θαη ζηα θηίξηα κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 
ζεξκηθψλ απσιεηψλ θαη επνκέλσο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

xx.  πληεινχλ ζηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ θηηξίσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κ.Η. κε ηελ παξερφκελε 
ειηνπξνζηαζία θαη αλεκνπξνζηαζία απφ ηηο θπηεχζεηο.  

xxi.  πληεινχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ηελ αλάινγε πξνζηαζία θπζηθήο παλίδαο θαη ρισξίδαο δηα 
κέζνπ ηεο δηακφξθσζεο θπζηθψλ ππαίζξησλ ρψξσλ θαη ζηνηρείσλ. 

xxii. Με ηηο θπηεχζεηο επηιεγκέλσλ θπιινβφισλ εηδψλ ζηνλ θεληξηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ ηνπ Κ.Η.  βειηηψλνληαη νη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο αέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ.  

xxiii. Γεκηνπξγνχληαη  επλντθέο ζπλζήθεο ρψξνπ ράξε ζηε ζθίαζε θαη ηε δηαπλνή ησλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ πνπ 
ξπζκίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία αέξα, δεκηνπξγψληαο επράξηζην πεξηβάιινλ. Οη επηθάλεηεο 
λεξνχ ηαπεηλψλνπλ ηε ζεξκνθξαζία αέξα κε ηελ εμάηκηζε θαη δεκηνπξγνχλ επλντθέο κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν.  
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xxiv. Ζ απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  σο 
ηζηνξηθφ ζχλνιν θαη ε έληαμή ηνπο ζε έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα δηαδξνκψλ. 

Δθπαηδεπηηθά νθέιε 

Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο δεκηνπξγνχλ ππαίζξην ρψξν πνπ κπνξεί λα πξνάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιφγσ: 

 ηεο δεκηνπξγίαο αηζζεηηθά αλαβαζκηζκέλνπ ρψξνπ πιαηζησκέλνπ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηεο αλακελφκελεο 
ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο ησλ επηζθεπηψλ. 

 ηεο δεκηνπξγίαο  πεξηβάιινληνο κε πνηθίια εξεζίζκαηα γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ εκπεηξηθή 
πεξηβαιινληηθή κάζεζε. 

Πξνζθνξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ο πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ Καπλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε  ηελ αλάπιαζε –πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζα πξνζθέξεη έλα 
ρψξν κάζεζεο αιιά θαη αλαςπρήο φρη κφλν ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηνπο 
θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο, θαζψο παξαηεξείηαη έιιεηςε πξνζβάζηκσλ θαη δηακνξθσκέλσλ δεκφζησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ζηελ 
πεξηνρή. Οη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο δεκηνπξγνχλ έλα δεκφζην ππαίζξην ρψξν  κε έληνλε ηελ παξνπζία ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη κε πνηθίιεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Έλαο δεκφζηνο ππαίζξηνο ρψξνο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ.  

Ζ εθαξκνγή αξρψλ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξίπησζε κειέηεο ηνπ Κ.Η. κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα 
ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο θαη γηα άιια έξγα αλάπιαζεο ησλ Γήκσλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα πξνβιεζεί σο άξηζην 
παξάδεηγκα αεηθφξνπ ζρεδηαζκνχ αλνηθηνχ ρψξνπ  ζην πεξηαζηηθφ  πεξηβάιινλ ζε εζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν.  
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Πεγέο ζην δηαδίθηπν   
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Ε. ΠαξΪξηεκα 

 

Πηλαθέδα 1. Κεληξηθά ΗδΫα δηακφξθσζεο πεξηβΪιινληνο ρψξνπ 

 

Πηλαθέδα 2. Γεληθά νξγΪλσζε πεξηβΪιινληνο ρψξνπ 
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Πηλαθέδα 3. ΚαηαζθεπΫο-πιηθΪ- εμνπιηζκφο πεξηβΪιινληνο ρψξνπ 
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Ζ ζπκπεξηιεπηηθφηεηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθάο Δθπαέδεπζεο: χγρξνλεο 

ζπκπεξηιεπηηθΫο θαηεπζχλζεηο θαη εθπαηδεπηηθά πξαθηηθά 

The  inclusiveness of Intercultural Education: Contemporary inclusive 

directions and educational practice 

Υξηζηέδνπ Θεαλψ/ Christidou Theano
1
 ,  Υξηζηέδνπ Μαξέα/ Christidou Maria
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Abstract: 

Intercultural Education requires the inclusive management of pupils‘ cultural diversity in all dimensions of the educational process (macro-

meso-micro level). However, in many countries of the world the educational agenda for Intercultural Education (macro-level) seems either to 

be obstructed due to half-measures of assimilation, not taking into consideration the educational background of immigrant pupils, or to be 

focused exclusively on state-administered measures, ignoring the human mediation factor. Therefore, this research aims to highlightthrough 

the critical review of the relevant literaturethose educational practices which through their socially fair axiology can reconstruct the role of 

the modern school from a simple processor of official policy to a dynamic agent of inclusive change and upgrade. It is therefore argued that 

through inclusive practices pupils‘ cultural diversity could be ―welcomed‖ at school (meso-level) and class level (micro-level), transforming 

the role of units from executive bodies or ―assimilation pots‖ to agents of social reconstruction. 

Keywords: intercultural education, inclusion, educational practice, social justice 

Πεξέιεςε:  

Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε επηηάζζεη ηε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη (καθξν-κεζν-κηθξν επίπεδν). Δληνχηνηο, ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ε εθπαηδεπηηθή αηδέληα ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (καθξν-επηπέδν) θαίλεηαη είηε λα θσιπζηεξγεί εμαηηίαο αθνκνησηηθψλ εκίκεηξσλ, πνπ αλαηξνχλ ην 

κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, είηε λα επηθεληξψλεηαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζε κέηξα θξαηηθήο δηαρείξηζεο, 

παξαβιέπνληαο ηνλ παξάγνληα αλζξψπηλε δηακεζνιάβεζε. πλεπψο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κέζα απφ ηε θξηηηθή αλαζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο απνζθνπεί λα αλαδείμεη εθείλεο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο κέζα απφ ηελ θνηλσληθά δίθαηε αμηνινγία 

ηνπο δχλαληαη λα αλαζπγθξνηήζνπλ ηνλ ξνιφ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ απφ απιφ δηεθπεξαησηή ηεο επίζεκεο πνιηηηθήο ζε δπλακηθφ θνξέα 

ζπκπεξηιεπηηθήο αιιαγήο θαη αλαβάζκηζεο. Τπνζηεξίδεηαη ζπκπεξαζκαηηθά πσο δηακέζνπ ησλ ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ ε πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ ζα κπνξέζεη λα «θαισζνξηζηεί» ζε επίπεδν ζρνιείνπ (κεζν-επίπεδν) θαη ηάμεο (κηθξν-επίπεδν), 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ ξφιν ησλ κνλάδσλ απφ δηεπεξαησηηθά φξγαλα ή «ρχηξεο αθνκνίσζεο» ζε θνξείο θνηλσληθήο αλαζπγθξφηεζεο.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ:  δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζπκπεξίιεςε, εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

Α. Δηζαγσγά  

ε έλαλ θφζκν πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη ζηνλ νπνίν νη πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο 
ζπληζηνχλ πξφθιεζε γηα ηνπο παξαδνζηαθoχο ηξφπνπο δσήο ε εθπαίδεπζε σο πνιηηεηαθφο ζεζκφο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη 
πξσηεχνληα ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ζηελ ελζάξξπλζε 
ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο κεηαμχ ησλ ιαψλ (Unesco, 1990; 2006).  Ζ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ «Δθπαίδεπζε γηα 
ινπο» ζην Ενκηηέκ ηεο Σατιάλδεο (Unesco, 1990) θαη ε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (Unesco, 1994) απνηέιεζαλ νξφζεκν 
απηψλ ησλ ζηνρνζεηήζεσλ, ζπληαπηίδνληαο ην φξακα ηεο επίηεπμήο ηνπ κε ηε κχεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο αμίεο θαη 
ζηηο εκπεηξίεο ηνπ ζπκπεξηιεπηηθνχ ξεχκαηνο (Αγγειίδεο, 2011).  

Ζ ζηξνθή ησλ ζρνιείσλ ζε έλαλ ζπκπεξηιεπηηθφ άμνλα δξάζεο ζέηεη σο νξγαλσζηαθή θαη αμηαθή ηεο βάζε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ξηδηθψλ αιιαγψλ πξνθεηκέλνπ ε νπνηαδήπνηε εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ λα κπνξέζεη λα  «θαισζνξηζηεί» ζε 
επίπεδν ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο (Unesco,1990; Booth, 1996; Booth & Ainscow,1998). Ζ δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 
κε φξνπο ζπκπεξηιεπηηθφηεηαο ζπληαπηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα γηα ππεξπήδεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαιθηδεχνπλ ην 
δηθαίσκα ηνπ θάζε παηδηνχ γηα πιήξε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ 
(Booth&Ainscow, 1989). Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα εμειηθηηθνχ θαη κε ηεξκαηηθνχ ραξαθηήξα (Αγγειίδεο, 2011), ε 
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νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Booth (1996), απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ζπνπδαζηψλ 
κέζα απφ ηελ κείσζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (Α.Π) θαη ηελ πνιηηηζκηθή δσή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Οη παξαπάλσ πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο «αλαδηαηάμεηο» επέθεξαλ ηε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 
αλνκνηνγέλεηαο ππξήλαο ηεο νπνίαο απνηέιεζε ε αξρήο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηε 
δηαθνξεηηθφηεηα. Παξάιιεια, απνηέιεζαλ έλα θαζνξηζηηθφ ππνπφδην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 
(Γ.Δ), ε νπνία σο έλλνηα αλαθέξεηαη ηφζν ζηε ζεηηθή αληίιεςε ηεο πνιηηηζκηθή εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ εθ κέξνπο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζήο ηεο σο ζπλζήθε εθδεκνθξαηηζκνχ θαη δεκηνπξγηθήο 
κάζεζεο (Unesco, 1990; Αγγειίδεο, 2011; Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθφλησληνο, 2014). ε κηα ηέηνηα δηαρείξηζε ν ξφινο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο αθνχ ε πξνψζεζή ηεο δε βαζίδεηαη κνλάρα ζηε δηακφξθσζε θαηάιιειεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (καθξν-επίπεδν) αιιά θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζή ηεο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο δηακεζνιαβεηψλ, 
πξνθεηκέλνπ ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα λα «θαισζνξηζηεί» ζε επίπεδν ζρνιείνπ (κεζν-επίπεδν) θαη ηάμεο (κηθξν-επίπεδν) 
(Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθφλησληνο, 2014). 

Σν δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν, πην ζπγθεθξηκέλα, αλαηξψληαο ηηο αθνκνησηηθέο ζηξαηεγηθέο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο 
εκβχζηζεο ζηελ ηζρχνπζα θνπιηνχξα, εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε θιίκαηνο γφληκεο αιιειεπίδξαζεο, δεκηνπξγηθνχ δηάινγνπ 
θαη ακνηβαίνπ αιιεινζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγνχο 
εκπινθήο ησλ ηειεπηαίσλ ζηα δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ (Booth&Ainscow,1989; Unesco, 1990; 2006). Ζ αμηνινγία ηνπ 
δηαπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ δηεξεπλά ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ κέζα απφ νπκαληζηηθέο ζπληζηψζεο, 

εμηζψλνληαο ηελ ζε αλζξψπηλα εδξαησκέλε ηδηφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ζε κέζν πνηνηηθήο κάζεζεο θαη δεκηνπξγηθήο αιιαγήο 
(Unesco, 1990; Boothetal., 2000; Αγγειίδεο, 2011). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε απάκβιπλζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ κε βηνχκελεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 
παξνπζηάδεηαη άξξεθηα ζπλδεκέλε κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή αμηνινγία, δεδνκέλεο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα 
θαζαίξεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ κεηψλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά δξψκελα ηνπ 
ζρνιείνπ (Booth et al., 2000). Δληφο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή επηθεληξψλεηαη ζε 
παηδνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 
κεζφδσλ ηεο, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο γφληκεο αιιειεπίδξαζεο, ζηελ ηζφηηκε εκπινθή ηνπ ζρνιηθνχ θαη θνηλνηηθνχ δπλακηθνχ 

ζε δηαδηθαζίεο  δηακφξθσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ πξνψζεζε ζπλεξγαηηθψλ δηθηχσλ θαη γεληθφηεξα ζε πξαθηηθέο 
ζπκπεξηιεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ εθξίδσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ησλ αδηθηψλ θαη ησλ 
πηέζεσλ πεξηζσξηνπνίεζεο εηο βάξνο ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 
ζην δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν ηεο ζπκπεξηιεπηηθφηεηαο δελ επηθεληξψλεηαη κνλάρα, ινηπφλ, θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηνπο 
καζεηέο κε πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηεξηδφκελε ζε πξνζσπνθεληξηθέο  θαη θνηλσληθά δίθαηεο 
θαηεπζχλζεηο ζέηεη σο αμηαθή θαη πξνγξακκαηηθή ηεο βάζε ηελ ελίζρπζε ηεο αθαδεκατθήο θαη  θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο 
φισλ ζπνπδαζηψλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ (Unesco, 1990; Νηθνιάνπ, 2005; Unesco, 2006; Αγγειίδεο, 2009; 2011; 
Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθφλησληνο, 2014).   

Δληνχηνηο, φπσο καξηπξνχλ εκπεηξηθά δεδνκέλα ε δηαπνιηηηζκηθή δηεχξπλζε θαη εθαξκνγή δελ απνηειεί έλα εχθνιν 
εγρείξεκα ήζζνλνο πξνζπάζεηαο (Rios, 1993;Deyhle & Swisher, 1997; Tanner,1997;Κνληνγηάλλε, 2002;Angelides et al., 
2003; Βαζηιεηνπ, 2005;Panayiotopoulos & Nicolaidou, 2007)θαη απηφ δηφηη παξαηεξείηαη λα θάκπηεηαη απφ αθνκνησηηθέο 
πνιηηηθέο  νη νπνίεο, αλαηξψληαο ην κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, επηρεηξνχλ κέζα απφ ηελ πεξηξξένπζα 
εζλνθεληξηθή ηνπο δηάζηαζε ηελ αλαγθαζηηθή απνκάθξπλζε ησλ νηθείσλ καζεηψλ απφ ηα εγγελή πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά 
ηνπο ζηνηρεία (Luchtenberg, 2005). Χο βαζηθφ επηρείξεκα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηίζεηαη ε ζεψξεζε φηη ε θνηλσληθή 
ζπλεθηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν ζην πιαίζην κηαο εληαίαο γιψζζαο θαη ελφο θνηλνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 
ιαψλ πνιηηηζκνχ (Baker, 2001).  

Απφ ηελ άιιε δε, ε εθπαηδεπηηθή αηδέληα ηεο Γ.Δ παξαβιέπεη ηελ αλζξψπηλε δηακεζνιάβεζε φπσο θαη ηε δπλακηθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηεο αλαδηακφξθσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη 
ηεο ηάμεο (Perekh, 2000). Ζ θαηάζηαζε απηή, φπσο είλαη θπζηθφ, κεηαηξέπεη ηα ζρνιεία ζε «ρχηξεο αθνκνίσζεο» ησλ 
πνιηηηζκηθψλ  «μέλσλ» ζηνηρείσλ ηεο (Αγγειίδεο & ηπιηαλνχ, 2005) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε αθφινπζνπο 
πξνδηαγεγξακκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο θαηλνκεληθά «θνπκπψλνπλ» ζηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο 
(Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθφλησληνο, 2014).  

Χο εθ ηνχηνπ ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα εκπφδηα πνπ αλζίζηαληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 
Γ.Δ, απνζθνπεί δηακέζνπ ηεο θξηηηθήο επηζθφπεζεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο λα παξνπζηάζεη εθείλεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 
πξαθηηθέο, νη νπνίεο κέζα απφ ηελ θνηλσληθά δίθαηε αμηνινγία ηνπο θξίλεηαη πσο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα ζρνιεία λα 

«θαισζνξίζνπλ» ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο (ζην κεζν θαη κηθξν-επίπεδφ ηνπο), επηηπγράλνληαο ηφζν ηελ 
δηεχξπλζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κνλάδσλ απφ δηεθπεξαησηηθά ή αθνκνησηηθά 
φξγαλα ζε θνξείο ζπκπεξηιεπηηθήο αιιαγήο θαη θνηλσληθήο αλαζπγθξφηεζεο. 

Β. Δπηζθφπεζε βηβιηνγξαθέαο 

Β1. Πεξηερφκελν 

Β1.1. Μεζνδνινγία 
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ηελ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο αλαδήηεζε επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ αιιά θαη 
επίζεκσλ έγγξαθσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αλαζθνπηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κειεηψλ δεκνζηεπκέλσλ ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ Action Research, Eric, Research Gate, Sage Journals, Taylor&Francis Online, Wiley Online Library θαη 
UnesDoc. Σν πιηθφ ηεο κειέηεο, ην νπνίν ζπιιέρζεθε απφ πξσηνγελείο ειιεληθέο θαη αγγιηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο, 
αλαιχζεθε κε θξηηηθφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ θξίζηκα ζεκεία ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο αλαθνξηθά κε ηε 
αμηαθή ζρέζε  Γ.Δ- .Δ φπσο θαη κε ηηο ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ δχλαληαη εθ κέξνπο ηνπ κεζν θαη κηθξν-επηπέδνπ λα 
πξνσζήζνπλ ηε Γ.Δ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθά δίθαησλ ζρνιείσλ. Χ ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηεπθφιπλζή 
ηεο ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο/θξάζεηο θιεηδηά (Πίλαθαο 1) ζπλδπαζκέλεο κεηαμχ ηνπο ζε δηηηή 
αιιά θαη ζε ζχλζεηε κνξθή ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ ιέμεσλ θιεηδηψλ (π.ρ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκηθή 
εηεξφηεηα καζεηψλ, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ζπκπεξίιεςε θαη εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θ.ν.). 

Πέλαθαο 1 ΛΫμεηο/θξΪζεηο θιεηδηΪ γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθέαο 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη; 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα καζεηψλ; θξάηνο; κεζν-επίπεδν; εκπφδηα; ζπκπεξίιεςε; ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε; ζηφρνο; 
ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο; εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή; πξνψζεζε; ζρνιείν; κεζν-επίπεδν; ηάμε; κηθξν-επίπεδν; 
δηαπνιηηηζκηθή δηδαθηηθή; δηαπνιηηηζκηθή αγσγή; απνηειέζκαηα; θνηλσληθή δηθαηνζχλε; θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε 

Β1.2. Απνηειέζκαηα 

Σα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα νη δηεζλείο πηέζεηο γηα εμαζθάιηζε θνηλσληθά δίθαηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ πξνθαιέζεη ηε 

δέζκεπζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζέκα ηεο δηεξεχλεζεο ηξφπσλ αλάπηπμεο ζπκπεξηιεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ 
κάζεζεο, φπνπ φινη νη ζπνπδαζηέο αλεμαηξέησο ιακβάλνπλ ίζεο επθαηξίεο ελεξγνχο θαη λνεκαηνδνηνχκελεο εκπινθήο ζηα 
δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ (Βooth&Ainscow, 1998).  Οη Belletal., (2009) ππνζηεξίδνπλ πσο ην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ 
εθπαίδεπζε αηηεί ηε ζέαζε λέσλ πξνζεγγίζεσλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ νη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 
ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζα κπνξέζνπλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ θνπιηνχξα ηεο ηεθκεξησκέλεο γλψζεο. Δπηζεκαίλεηαη πσο 
αθξνγσληαίνο ιίζνο κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο εηαηξηθφηεηαο θαη ηεο 
πνιπκνξθίαο/εηεξφηεηαο ζην ζπγθείκελν ηεο ηζρχνπζαο «εμνπζίαο» πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα ηεο ππν-εθπξνζσπνχκελεο 
νκάδαο λα κπνξέζνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη απφδνζεο λνήκαηνο ζε πξάγκαηα πνπ βιέπνπλ 

θαη βηψλνπλ (Fenichel & Schweinguber, 2009).   

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί, σζηφζν, «έρνληαο κεγαιψζεη ζε έλα εζλνθεληξηθφ θαη εζληθηζηηθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο θακία επαθή θαη 
εκπινθή κε ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο» παξαηεξείηαη πσο δπζθνιεχνληαη ή αξλνχληαη λα αθνινπζήζνπλ έλαλ ζπκπεξηιεπηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ δξάζεο, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε κείσζε ηεο θνηλσληθήο θαη αθαδεκατθήο 
πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκηθά αλνκνηνγελψλ νκάδσλ καζεηψλ (Angelidesetal., 2003, p. 64). Χο εθ ηνχηνπ, νη 
εθπαηδεπηηθνί είζηζηαη λα εθεζπράδνληαη ζε πξνδηαγεγξακκέλεο ζηξαηεγηθέο, ζε εκίκεηξα ηεο επίζεκεο πνιηηηθήο, ηα νπνία 
εηθνληθά ηαηξηάδνπλ ζηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο (Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθψληνο, 2014).  Απηφ δελ απνηειεί 
παξαδνμνινγία, δεδνκέλνπ πσο ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή παξαηεξείηαη ακεηάβιεηε ζηα λέα δεδνκέλα θαη απνθνκκέλε απφ 

ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πξνθίι ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα λα ζπληεξεί ηηο κνλνπνιηηηζκηθέο θαη 
εζλνθεληξηθέο πνιψζεηο ζηνπο θφιπνπο ηεο εθπαίδεπζεο (Belletal., 2009; Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθψληνο, 2014).  

ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη αλαζπγθξνηείηαη βάζεη 
ζπκπεξηιεπηηθψλ ζηνρνζεηήζεσλ, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε ξηδηθέο ηξνπνπνηήζεηο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 
θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ κε θαη ρσξίο βηνχκελεο 
πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (Petrou etal., 2009; Αγγειίδεο, 2011). Σα πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα ησλ καζεηψλ, εζλνηηθά, 
γισζζηθά, ζξεζθεπηηθά θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά, θαισζνξίδνληαη γηα ην γεληθφηεξν φθεινο ηνπ ζρνιείνπ θαη 
αμηνπνηνχληαη σο πφξνη κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, ηεο ζρνιηθήο ζπλεθηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο 

θνηλσληθν-γλσζηηθήο επηηπρίαο ηφζν ησλ αιινδαπψλ φζν θαη ησλ γεγελψλ καζεηψλ (Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθψληνο, 2014).  

 Ο δηάινγνο γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο επηηάζζεη εθπαηδεπηηθνχο ελήκεξνπο θαη 
επαηζζεηνπνηεκέλνπο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ (Αγγειίδεο, 2011). ε επίπεδν ζρνιείνπ κηα θαζνξηζηηθή 
πξαθηηθή, ζπκπεξηιεπηηθά δηαθείκελε ζηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ηνπ ζρνιείνπ, απνηειεί ε εκπινθή ησλ καζεηψλ, ησλ 
γνλέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηε ζρνιηθή απηνδηνίθεζε. Απηή ε πξαθηηθή θπζηθά πξνυπνζέηεη εγέηεο 
ζπκπεξηιεπηηθνχο, νη νπνίνη θαηαλέκνπλ ηε δχλακε ηεο δνζείζαο εμνπζίαο ηνπο θαη «εγνχληαη δεκνθξαηηθά παξά ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηνπ ηεξαξρηθνχ ζπζηήκαηνο» πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζε φια ηα κέιε ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ ίζεο επθαηξίεο 
ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ (Αγγειίδεο, 2011, ζ.172)..  

Ζ ελ ιφγσ πξαθηηθή, ζηεξηδφκελε ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή θνπιηνχξα, φπσο άιισζηε θαη θάζε πξαθηηθή πξνάζπηζεο ηεο Γ.Δ, 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πνηνηηθή αλέιημε ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ.  ην πιαίζην απηήο, άκεζνη θαη έκκεζνη θνξείο, ιακβάλνπλ ίζεο επθαηξίεο φρη κφλν γηα λα 
πξνζθέξνπλ ζην φινλ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ αλαδεηψληαο ηξφπνπο γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 
ηνπο ηηο πθηζηάκελεο γισζζηθέο, θπιεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο κεηαβιεηέο αιιά θαη γηα λα αλαδείμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο 
πξνζεγγίδνληαο πςειφηεξα επηηεχγκαηα γηα ην πξνζσπηθφ θαη ην γεληθφηεξν φθεινο ηνπ ζρνιείνπ (Αγγειίδεο, 2011). 
Άιισζηε, φπσο ηνλίδεη ε Opfer, (2006), ε ζηξνθή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνο ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν ηεο 
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ζπκπεξηιεπηηθφηεηαο δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη κέζα απφ φξνπο ηζφηηκεο πξφζβαζεο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κέζα απφ 
φξνπο ηζφηηκεο θαηαλνκήο απνηειεζκάησλ. 

Ζ πηνζέηεζε κηα ηέηνηαο πξαθηηθήο εθ κέξνπο ησλ ζρνιείσλ νδεγεί αηηηνθξαηηθά ζε έλαλ πην ζπλεξγαηηθφ θαη θνηλσληθά 
δίθαην πξνζαλαηνιηζκφ, δηαζπείξεη δπλακηθά ηε ζπκπεξηιεπηηθή θνπιηνχξα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια 
σο κέζν γλσξηκίαο θαη απνδνρήο ηνπ θάζε δηαθνξεηηθνχ ιανχ. Ζ αιιεινγλσξηκία, άιισζηε, ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαη 
ησλ ζπλεζεηψλ απνηειεί γηα ην Νηθνιάνπ (2000) βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αιιεινθαηαλφεζε, ηελ αιιειναπνδνρή  θαη 
ηελ εμάιεηςε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ιαψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδνληαη ζπλζήθεο επηηπρεκέλεο 
θαη θνηλσληθά δίθαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο φια ηα κέιε αμηνπνηνχληαη σο πινχζηνη πφξνη αιιά θαη σο πηζηνί 
«δέζκηνη» ηνπ νξάκαηνο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ζρνιηθήο αλαβάζκηζεο (Booth&Ainscow, 1998; 2002; 
Αγγειίδεο, 2011).  

Πέξα απφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιηθψλ κειψλ ζε δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ε 
εθαξκνγή ηεο Γ.Δ πξνυπνζέηεη θαη ην θηίζηκν δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο, δειαδή δηθηχσλ θνηλσληθήο κάζεζεο θαη πξαθηηθήο 
εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπκκεηνρηθψλ αμηψλ, εληαίνπ νξάκαηνο, θνηλψλ 
ζηνρνζεηήζεσλ θαη ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε εηεξφηεηα. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 
ππνζηεξίδεηαη πσο ην θηίζηκν δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο πξνσζεί ηελ εμνηθείσζε ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά κε απνηέιεζκα  λα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ έθζεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε 
ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο ή νπνηαδήπνηε άιιεο εηεξφηεηαο (Wenger, 1998; 
Angelidesetal.,2003;Αγγειίδεο, 2011).  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή νη Bhopal&Mayers (2009) ππνζηεξίδνπλ πσο νη πην απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 
ζπκπεξίιεςεο είλαη απηέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εδξαίσζε ζεηηθψλ δηαδξάζεσλ, επηθνηλσλίαο θαη αηέξκνλεο ζπλεξγαζίαο 
φρη κφλν κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ καζεηψλ αιιά θαη κεηαμχ ζρνιείνπ, γνλέσλ, θαη θνηλφηεηαο. Σν άλνηγκα ηνπ 
ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη εθπαηδεπηηθφ θαη παηδαγσγηθφ «εξγαιείν» δηακφξθσζεο 
απνηειεζκαηηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζπκκεηερφλησλ (Ballantyne, etal., 2001; Liu & Kaplan, 2006). 
Ζ πξαθηηθή απηή έρεη σο απφξξνηα ηελ θαζηέξσζε ηεο δηαγελεαθήο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο φπσο θαη 
παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ηδέα πσο ε ηνπηθή δξάζε ζπληζηά πξνυπφζεζε κηαο παγθφζκηαο 
δξάζεο θαη ελφο θφζκνπ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ νπνίσλ φινη απνηεινχκε ζπλππεχζπλα, ελεξγά θαη πνιχηηκα κέιε (Deri, 

2005). Απηφ ην λέν καζεζηαθφ πιαίζην αμηνπνηεί ην δεζκφ ζρνιείνπ-θνηλφηεηαο, εκπιέθνληαο ελεξγά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 
δηαδηθαζίεο ππέξβαζεο ηεο αδξάλεηάο ηνπο αιιά θαη αλεχξεζεο κηαο πνηνηηθφηεξεο δσήο κέζα ζην ζπγθείκελν ζην νπνίν 
φινη δηαβηνχλ(Durham,1996; Deri, 2005; Percy-Smith,2006). Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ζρνιείνπ - γνλέσλ ησλ 
κεηαλαζηψλ καζεηψλ, έρεη παξαηεξεζεί πσο ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ε έιιεηςε εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζε 
πξσηνβνπιίεο δηαηήξεζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ παηδηψλ ηνπο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφηαην παξάγνληα πνπ 
παξεκπνδίδεη ηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη ηε ζπκπεξίιεςε ησλ νηθείσλ καζεηψλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ  
(Panayiotopoulou&Nicolaidou,, 2007; Theodorou, 2008). 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ηνλ Hopkins (2002), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο κεηαδίδεηαη ε θαιή πξαθηηθή,  νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαη γεληθφηεξα νη απνηειεζκαηηθέο 
παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Βάζεη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, άιισζηε, έρεη θαηαδεηρζεί πσο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο 
ελζαξξχλεηαη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο επί ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, ν δηάινγνο, ε παξαγσγή λέαο βειηησκέλεο γλψζεο,  ε 
ζπλεξγαηηθή θνηλσληθή κάζεζε θαη πξαθηηθή, νη θαηλνηφκεο ηδέεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε, 
νη θηιηθέο ζρέζεηο, ε αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε απνηειεζκαηηθφηεξε εξγαζία ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ε 
ζπκπεξηιεπηηθή θνπιηνχξα θαη γεληθφηεξα ε αιιαγή (Angelidesetal.,2003; Angelides et al., 2007).  

Απφ ηελ άιιε, ζε επίπεδν ηάμεο νη ζηφρνη ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο εμηζψλνληαη κε ηελ εθαξκνγή 
καζεηνθεληξηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κέζσ ησλ νπνίσλ φινη νη καζεηέο αλεμαηξέησο αλαιακβάλνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν 
ζηελ νηθνδφκεζε ηφζν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο κάζεζεο φζν θαη ηεο κάζεζεο ησλ ππνινίπσλ. Αθεηεξία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξνζπάζεηαο ηίζεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ, ησλ θιίζεσλ, ησλ αλαγθψλ, ησλ ζηηι 
κάζεζεο θαη  ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο (Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθψληνο, 2014). Ζ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ε 
εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζηφρσλ, ε ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ε ελζάξξπλζε ησλ 
δηνκαδηθψλ θαη δηακαζεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ, ε πξναγσγή ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ 
ζπδεηήζεσλ, ε θαηαλφλεζε ησλ ελλνηψλ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε πηνζέηεζε  κνληέισλ 
ζπλδηδαζθαιίαο αιιά θαη ζπλεξγαηηθήο - ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο απνηεινχλ νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο ηεο 
δηαπνιηηηζκηθήο δηεχξπλζεο (Νηθνιάνπ, 2005; Ferguson, 2008; Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθψληνο, 2014). Ζ αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο ησλ Petrou etal., (2009) επηβεβαηψλεη πσο ε πηνζέηεζε ζπκπεξηιεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ εθ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηάμεηο πνιηηηζκηθά αλάγιπθεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ, ηεο γφληκεο 
αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο θξηηηθήο ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. 
πλάκα, ζεκεηψλεηαη πσο κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαθηηθήο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ ηφζν λα 
αληαπνθξηζνχλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην εχξνο ησλ εηεξφθιεησλ αλαγθψλ ηεο πιεζπζκηαθά κηθηήο ηάμεο (Νηθνιάνπ, 
2005) φζν θαη λα ακβιχλνπλ ηηο πηέζεηο πεξηζσξηνπνίεζεο έλαληη ησλ καζεηψλ ηεο ππν-εθπξνζσπνχκελεο νκάδαο, κπψληαο 
ην ζχλνιν ηνπ ζρνιηθνχ δπλακηθνχ ζηηο αμίεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζπκπεξηιεπηηθνχ ξεχκαηνο (Αγγειίδεο, 2011).  

Δληνχηνηο, πνιιέο θνξέο ε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζε έλα απνζηαζηνπνηεκέλν απφ ηηο αξρέο ηεο Γ.Δ 
εμαηηίαο κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ είηε ζηε δηαζηξεβισκέλε αληίιεςε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ είηε ζηελ 

έιιεηςε επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή αθφκα θαη ζηελ απνπζία ηνπ απαηηνχκελνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. 
πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο ησλ Young & Sachdev (2011)  θαηέδεημε πσο νη εθπαηδεπηηθνί 
εμαηηίαο θπξίσο ηεο ζπγθερπκέλεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο δπζθνιεχνληαη λα εθαξκφζνπλ ζηελ 
θαζεκεξηλή πξαθηηθή δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα επέθεξε θαη ε κειέηε ηεο Gu (2016), ε νπνία 
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επηθεληξψζεθε ζηελ δηαπνιηηηζκηθή πξαθηηθή 1.170 εθπαηδεπηηθψλ ζην θηλεδηθφ ζπγθείκελν. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ 
έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί φρη κφλν δελ είραλ ηελ θαηάιιειε γλψζε ζρεηηθά κε ην δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην αιιά 

δπζθνιεχνληαλ θαη λα ην αληηιεθζνχλ πέξα απφ ηα φξηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο θνπιηνχξαο ε εζηίαζε ηεο νπνίαο, 
φπσο ππνγξακκίδεη ε εξεπλήηξηα, βαζίδεηαη «ζηα πνιηηηζηηθά γεγνλφηα θαη φρη ζηελ θαηαλφεζε θαη ην αλνηρηφ πλεχκα πξνο 
ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο» (p.264). Γηα ηελ Gu (2016) ε εθαξκνγή δηαπνιηηηζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε 
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζηελ πνιηηηζκηθά αλάγιπθε ηάμε πξνυπνζέηεη εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηελ απνζαθήληζε 
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έλλνηαο  θαη ζπλάκα ηελ θαηάξηηζε ηνπο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο πξνθεηκέλνπ λα 
κπνξέζνπλ λα εμεκεξψζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε ην δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην. Απφ ηελ άιιε, ζηε κειέηε ησλ Göbel & 
Helmke (2010) απνδείρζεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ είραλ εθηεζεί ζηελ θνπιηνχξα-ζηφρν αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα 
ζηελ παξνπζίαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ ηνπο κε πην θξηηηθφ ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ πσο ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ θαη θαηάξηηζεο 
ησλ δαζθάισλ απηνί ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε δηθή ηνπο δηαπνιηηηζκηθή εκπεηξία. Δληνχηνηο, πέξα απφ ηελ μεθάζαξε 
αληίιεςε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη δηαπνιηηηζκηθήο έκθαζεο ζην Α.Π απνηειεί, φπσο 
επηζεκάλζεθε ζηελ έξεπλα ηεο Larzén-Östermark (2008) έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα - εκπφδην γηα ηελ πξνψζεζε θαη 
εθαξκνγή ηεο Γ.Δ.  

Με άιια ιφγηα, ινηπφλ, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ επηβάιιεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 
ηαπηφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε παηδαγσγφ, αλαζηνραζηή, εξεπλεηή θαη επηζηήκνλα (Καιατηδνπνχινπ, 2001; 
Αγγειίδεο, 2011). Τπφ απηήλ ηελ νπηηθή ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαδνκείηαη θαη ηνπνζεηείηαη κέζα ζε έλα πιαίζην 

δηεμαγσγήο εξεπλψλ δξάζεο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ. Ζ αλαγθαηφηεηα 
πινπνίεζεο εξεπλψλ δξάζεο ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά αλάγιπθν ζπγθείκελν έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ζην πιαίζην απηψλ 
νη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ λα αθνπγθξάδνληαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθείκελνπ,  λα ζηνράδνληαη επί ηεο πξαθηηθήο 
ηνπο, λα θαηλνηνκνχλ θαη  λα ζπλδηαιέγνληαη δεκνθξαηηθά κε ζπλαδέιθνπο θαη θξηηηθνχο θίινπο γηα ηε ζπιινγηθή αλεχξεζε 
ηεο αλαδεηνχκελεο γλψζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνχληαη ζε θνηλέο αμηαθέο ζηνρνζεηήζεηο, νη νπνίεο κέζα απφ 
ηε ζπκπεξηιεπηηθή ηνπο αμηνινγία, ηνπο νδεγνχλ αθελφο ζε πην παηδαγσγηθέο  δηαδξνκέο δηδαζθαιίαο θαη αθεηέξνπ ζε 
ακεζφηεξε δηεπζέηεζε ησλ ζρνιηθψλ δεηεκάησλ (Angelides et al., 2005; Απγεηίδνπ, 2005). Οη Jennings & Smith (2002) 
πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, δηεξεπλψληαο ηνπο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, παξαηήξεζαλ ζηε κειέηε 

ηνπο πσο κέζα απφ ηελ θξηηηθή έξεπλα, ηε δηαινγηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία νη δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο κεηαμχ 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ θαιιηεξγεζεί απνηειεζκαηηθφηεξα. 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο απνηειεί θαη ε δηδαζθαιία ζε Άηππα 
Πεξηβάιινληα Μάζεζεο (Α.Π.Μ), δειαδή ζε πεξηβάιινληα κάζεζεο εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ ζρνιηθψλ ηνίρσλ 
(Dierkingetal., 2003). Οη Gutiérrez θαη Rogoff (2003) ζεκεηψλνπλ πσο αλ θαη ε κάζεζε εθιακβάλεηαη απφ πνιινχο κέζα 
απφ φξνπο κνλν-πνιηηηζκηθήο πφισζεο απηή δε ζπληζηά κηα νπδέηεξε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά δηαδηθαζία. πλεπψο, ε 
κάζεζε δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφ νηθνδφκεκα ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ. Άιισζηε, κεγάιν -αλ φρη ην κεγαιχηεξν- κέξνο ησλ 
γλψζεσλ ησλ καζεηψλ είλαη απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δηαδξάζεσλ ζε πεξηβάιινληα εθηφο ησλ ζρνιηθψλ νξίσλ (πρ. 

κνπζεία, δσνινγηθνί θήπνη, ελπδξεία θ.α) (Αγγειίδεο, 2011). Γηα ηνπο Dilon&Brandt (2006) θαη Belletal., (2009) ε 
δηδαζθαιία ζε Α.Π.Μ απνηειεί κηα πξαθηηθή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο θαη ζπκκεηνρήο κέζσ ηεο νπνίαο φινη νη καζεηέο, 
αθφκε θαη απηνί κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ή δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν απφ απηφ ηεο ηζρχνπζαο νκάδαο, είλαη 
ηθαλνί λα ιάβνπλ απμεκέλεο επθαηξίεο εκπινθήο ζηε ξνή ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία 
πνπ ελζσκαηψλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα νηθνδνκνχλ ηε γλψζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο ηνπο, ζε θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη ζε ζρέζε πάληνηε κε ηελ επηθξαηνχζεο πνιηηηζκηθέο επηξξνέο (Banks et al., 
2007).  

Οη Heath (2007) θαηBelletal., (2009) ηνλίδνπλ πσο ε ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ πεξηβαιιφλησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 
είλαη αλνηρηά θαη πξνζβάζηκα ζε φινπο, δπλαηφηεηα ε νπνία ππνρσξεί ζηα πεξηβάιινληα ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο, 

φπνπ νη θνηλσληθνί, ηζηνξηθνί, νηθνλνκηθνί, πνιηηηζηηθνί θαη εζλνηηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηνπο ηχπνπο ηεο πξφζβαζεο 
θαη ηηο επθαηξίεο ησλ καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία. ην πιαίζην ησλ Α.Π.Μ νη ζπνπδαζηέο αλαπηχζζνπλ 
θαη αθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο καζεζηαθή αηδέληα (Belletal, 2009) κε απνηέιεζκα ε κάζεζε λα απηνπξαγκαηψλεηαη ζε κηα 
απηνθαηεπζπλφκελε θαη δηα βίνπ δηαδηθαζία κε απμεκέλεο πξννπηηθέο κνληκνπνίεζεο θαη δηαζχλδεζεο κε ηελ θαζεκεξηλή 
δσή ησλ καζεηψλ (Dierkingetal., 2003; Dilon&Brandt, 2006). Χο εθ ηνχηνπ, νη καζεηέο κε πνιηηηζκηθέο εηεξφηεηεο πνπ 
εληφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ βηψλνπλ ζπρλά ηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα εκπιαθνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα θαξπσζνχλ σο ελεξγά θαη πνιχηηκα κέιε ηα απνηειέζκαηά ηεο, 
απμάλνληαο ηφζν ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο φζν θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απηνλνκίαο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο εληφο ηεο ηάμεο (Αγγειίδεο, 2011). 

Οη παξαπάλσ ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο δε ζα πξέπεη, σζηφζν, λα εθιακβάλνληαη σο απνθνκκέλεο - απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 
ζρνιηθνχ ζπγθείκελνπ - ζηξαηεγηθέο. Αληίζεηα ζα πξέπεη λα αλαδηακνξθψλνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη, αθνινπζψληαο θάζε 
θνξά ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε ζρνιηθνχ ζπγθείκελνπ (Ainscow,1999). Απψηεξνο ζθνπφο απηψλ 
απνηειεί ε δηακφξθσζε πξνηθηζκέλσλ θαη ρεηξαθεηεκέλσλ αηφκσλ ηθαλψλ γηα λα αληηδξάζνπλ ζην πξνθιεηηθφ πεξηβάιινλ 
ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. Με άιια ιφγηα, κέζα απφ απηέο ηηο θνηλσληθά δίθαηεο πξαθηηθέο επηδηψθεηαη νη 
καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ θξηηηθή ζπλείδεζε, επαηζζεζία θαη γλψκε αλαθνξηθά κε ηα δνκηθά γλσξίζκαηα ηεο θαηαπίεζεο - 
«oppression», πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα  αληαπεμέιζνπλ κε δπλακηθφ θαη ελεξγεηηθφ ηξφπν ζηνλ πξνθιεηηθφ θφζκν 

ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ αδηθηψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ππνζηεξίδεηαη πσο κέζα απφ ηελ θνηλσληθά δίθαηε αμηνινγία 
ηνπο, νη καζεηέο ζα θαηαθέξνπλ λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο, ηεο δέζκεπζεο θαη ηνπ επείγνληνο, ην 
νπνίν ζα ηνπο παξαθηλήζεη λα εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα αλαιακβάλνπλ θνηλσληθνχο ξφινπο πξνθεηκέλνπ λα αλαηξέςνπλ 
πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηφζν ζηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο (Ayers et al, 2009; Gaetane  et al., 
2009; Adams & Bell, 2016).  Πξφθεηηαη γηα έλαλ «αγψλα» πξνο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ν νπνίνο επηβεβαηψλεη ηελ 
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ηθαλφηεηα θαη ζπλάκα ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα δξάζεη ζπιινγηθά νχηνο ψζηε λα πξνθαιέζεη ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη 
λα επηθέξεη ηελ αλαζπγθξφηεζε (Ayers et al., 2009; Gaetane  et al., 2009; Petrouetal.,2009). 

Β.1.3 πδήηεζε 

πσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ  Banks et al., (2007) ην λα αλήθεη θάπνηνο ζηελ νκάδα ηεο πιεηνςεθίαο κε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζε πςειά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αγαζά ή ζε κηα νκάδα πνπ ηζηνξηθά βηψλεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, έρνληαο 
ζηνλ αληίπνδα ειάρηζηε πξφζβαζε ζε απηά ηα αγαζά,  νδεγεί ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο πεξηθιείνπλ  άληζεο 
επθαηξίεο κάζεζεο, πξνθιήζεηο αιιά θαη δπλεηηθνχο θηλδχλνπο ζε επίπεδν κάζεζεο θαη αλάπηπμεο. πλεπψο, ην 
δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν ηεο ζπκπεξίιεςεο κε γλψκνλα ηελ αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 
θξίλεηαη πσο κπνξεί φρη κφλν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπο λα πεηχρνπλ πςειφηεξα αθαδεκατθά θαη θνηλσληθν-
ζπλαηζζεκαηηθά επηηεχγκαηα (Unesco, 2005) αιιά θαη λα ρεηξαθεηεζνχλ αλαπηχζζνληαο ελεξγφ δξάζε κε ζθνπφ ηελ 
αλαηξνπή πξνθιεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη αδηθηψλ (Ayers et al, 2009; Gaetane  et al., 2009; Petrou 

et al., 2009; Adams & Bell, 2016). Απηφ ην εγρείξεκα, σζηφζν, πξνυπνζέηεη φρη κφλν κηα εθπαηδεπηηθή αηδέληα αληη-
ξαηζηζκνχ θαη αληη-πξνθαηάιεςεο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηνραζηέο, επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο ψζηε λα 
κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ ελεξγνχο δηακεζνιαβεηέο γηα ηελ θαηάιιειε αλαδηακφξθσζεο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο θαη γηα 
ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο κέζα ζην εθάζηνηε ζρνιηθφ ζπγθείκελν (Αγγειίδεο, 2011). Άιισζηε, αθφκε θαη νη 
ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο δελ απνηεινχλ κηα πξνδηαγεγξακκέλε ζπληαγή επηηπρίαο, αιιά έλα πιαίζην θνηλσληθήο 
κάζεζεο, ην νπνίν  ζηεξίδεηαη (θαη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη) ζηηο πθηζηάκελεο ζρνιηθέο ζπλζήθεο (Ainscow, 1999). 

Β2. πκπεξΪζκαηα 

Σν ζρνιείν σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν, ηελ ηνπηθή θαη ηελ παγθφζκηα θνηλσλία δελ κπνξεί λα παξακέλεη 
ακεηάβιεην ζηα λέα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά δεδνκέλα (Hopkins, 2001). Αληίζεηα, νθείιεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ξφιν 
ηνπ ζε δπλακηθφ θνξέα αιιαγήο θαη λα ρεηξαθεηεζεί απφ αθνκνησηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηεθπεξαησηηθνχο πεξηνξηζκνχο 
(Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθψληνο, 2014), κεηαπείζνληαο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ «λα αλαδνκήζνπλ ηηο αμηαθέο ηνπο ζέζεηο θαη λα 
απνθνπνχλ απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, λα απνδερηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο 

θαη λα ηελ θαισζνξίζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο (Αγγειίδεο, 2011, ζ.403).  

ην δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν ε ζρέζε ζρνιείνπ - καζεηή νξίδεηαη εθ λένπ πξνθεηκέλνπ λα απνβάιιεη απφ ηα ζηεγαλά ηεο ηηο 
πξνδηαγεγξακκέλεο πνιηηηθέο πνπ είλαη απνθνκκέλεο απφ ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθείκελνπ θαη πνπ 
ζπληεξνχλ ην κνηίβν ηεο εζλνθεληξηθήο νκνηνκνξθίαο κέζα ζηελ ζπλερψο αλα-δηακνξθσλφκελε πνιπκνξθηθή θαη πβξηδηθή 
θνηλσλία. ε αληίζεζε κε ηηο αθνκνησηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ εζλνθεληξηζκνχ, ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζην δηαπνιηηηζκηθφ 
ζρνιείν  κεηαηνπίδεηαη ζε έλαλ ζπκπεξηιεπηηθφ άμνλα δξάζεο, πηνζεηψληαο πξνζσπνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ 
ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ζηελ πηνζέηεζε καζεηνθεληξηθψλ 
θαη ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ δηδαζθαιίαο (π.ρ. ζε Άηππα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο), ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπινθήο ησλ 

ζρνιηθψλ κειψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο ζηα δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ φπσο θαη ζηελ ελζάξξπλζε θηηζίκαηνο δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζρνιηθψλ θνξέσλ. ην πιαίζην απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ηα κέιε ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ 
(άκεζα θαη έκκεζα) κπνχληαη ζε ακνηβαίεο αμηαθέο ζηνρνζεηήζεηο θαη αμηνπνηνχληαη σο πηζηνί «δέζκηνη» ηνπ νξάκαηνοηεο 
ζρνιηθήο αιιαγήο θαη βειηίσζεο (Unesco, 1990; Booth, 1996; Booth & Ainscow, 1998; Νηθνιάνπ, 2005; Unesco, 2006; 
Αγγειίδεο, 2009; 2011; Υαηδεζσηεξίνπ & Ξελνθφλησληνο, 2014). 

Έηζη, ινηπφλ, ζπκπιένληαο κε ηελ άπνςε φηη ην ζρνιείν απνηειεί θνξέα ξηδνζπαζηηθψλ αιιαγψλ, ε παξνχζα κειέηε 
θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο θαη ηεο πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξέρνληάο ηνπο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δξάζεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη ίδηνη ζα κπνξέζνπλ είηε ζε αηνκηθφ είηε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν λα 
ελδπλακψζνπλ ηνλ ξνιφ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ απφ απιφ δηεθπεξαησηή ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε θνξέα 

θνηλσληθήο αιιαγήο, ρεηξαθέηεζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο. Βέβαηα, νη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο δελ απνηεινχλ κνλφδξνκν 
ζην φξακα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο θαη θνηλσληθά δίθαηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ ζρνιείσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ 
λα δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ πεξαηηέξσ 
πξαθηηθέο ζπκπεξηιεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζηα ζρνιεία λα πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο Γ.Δ 
θαη ην φξακα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε κηα πην ζθαηξηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε. 
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Abstract: 

Until the end of the 20th century diversity in the educational context, following the interpretive models of medical epistemology, was 

semantically equated with sub-normality and perceived as a threatening element for schools‘ functionality. Ideological awakening occurred 

in the 1990s when the influences of World Conferences on securing social justice shifted the issue of diversity management to  an inclusive 

and sociologically orientated direction according to which pupils' inherent diversity was gradually released from the perspective of the 

threatening -for schools‘ effectiveness- challenge and started to be seen as s potential source of educational upgrading. Embracing the 

sociological approach, this bibliographic research attempts to overturn the views that adopt the stereotypical understanding of the different, 

demonstrating through the critical literature review the advantages of inclusive management of students‘ diversity. It is therefore supported 

that such management can benefit the whole range of schooling as well as facilitate the humanistic transformation of education. 

Keywords: students‘ diversity, education, inclusive management, advantages 

Πεξέιεςε:  

Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα πεξίπνπ ε εηεξφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν, αθνινπζψληαο ηα εξκελεπηηθά πξφηππα ηεο ηαηξηθήο 

επηζηεκνινγίαο, εμηζψζεθε ζεκαζηνινγηθά κε ηελ ππν-θαλνληθφηεηα θαη εθιήθζεθε σο ζηνηρείν απεηιεηηθήο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ θχζεσο. Ζ ηδενινγηθή αθχπληζε επηζπλέβε ηε δεθαεηία ηνπ 90‘ φηαλ νη επηξξνέο Παγθφζκησλ Γηαζθέςεσλ γηα εμαζθάιηζε 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κεηαηφπηζαλ ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ζε κηα ζπκπεξηιεπηηθή θαη θνηλσληνινγηθά δηαθείκελε  

θαηεχζπλζε, βάζεη ηεο νπνίαο ε εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ άξρηζε λα απνδεζκεχεηαη απφ ηελ νπηηθή ηεο απεηιεηηθήο-γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ-πξφθιεζεο θαη λα αληηκεησπίδεηαη σο δπλάκελε πεγή εθπαηδεπηηθήο αλαβάζκηζεο. Αζπαδφκελε ηελ 

θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε, ε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα επηρεηξεί λα αλαηξέςεη ζεσξήζεηο πνπ πξεζβεχνπλ ηε ζηεξενηππηθή 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ, θαηαδεηθλχνληαο δηακέζνπ ηεο  θξηηηθήο αλαζθφπεζεο εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο δηαρείξηζήο ηεο εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ. Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, ζπκπεξαζκαηηθά πσο κηα ηέηνηα δηαρείξηζε δχλαηαη λα 

σθειήζεη ην εχξνο ηνπ ζρνιηθνχ δπλακηθνχ, εμππεξεηψληαο παξάιιεια ηνλ αλζξσπηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο.  

ΛΫμεηο ΚιεηδηΪ:εηεξφηεηα καζεηψλ, εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε, πιενλεθηήκαηα. 

Α. Δηζαγσγά 

Ζ εηεξφηεηα σο έλλνηα ζπληζηά ζεκειηψδεο θαη δνκηθφ ζηνηρείν πνπ εκπεξηέρεηαη ζε θάζε θνηλσλην-γλσζηηθφ ζχζηεκα 
ηαμηλφκεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θχζεη 
αλαηξεπηηθή θαζψο ππνδειψλεη ην δηθαίσκα ηεο χπαξμεο ηνπ έηεξνπ άιινπ κέζα απφ ηελ εζσηεξηθή αλαηξνπή ηνπ εγψ 
(Κνξηζάξε, 2009).  Υαξαθηεξηζηηθά νη Patrick&Kumar (2012) θαη Καξαληθφια (2015) ελλνηνινγνχλ ηελ εηεξφηεηα σο ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ «δηαθέξεηλ» σο ηελ θαηάζηαζε δειαδή, θαηά ηελ νπνία ν «άιινο» αλαγλσξίδεηαη σο κνλαδηθά δηαθνξεηηθφο 
απφ ηνπο ππφινηπνπο ζε επίπεδν θπιήο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, θχινπ, ζεμνπαιηθνχ ή ζξεζθεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ππνβάζξνπ, ειηθίαο, ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ηδενινγηψλ ή γεληθφηεξα 
επηινγψλ.  

Δληνχηνηο, ε ελλνηνινγηθή απνδφκεζε ηνπ νηθείνπ φξνπ δελ πεξηνξίδεηαη κνλάρα εληφο ησλ ζεκαζηνινγηθψλ νξίσλ ηεο 
ηδηφηεηαο ηνπ «δηαθέξεηλ». Πνιχ πεξηζζφηεξν ιακβάλεη θηινζνθηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο πξνεθηάζεηο θαζψο θαίλεηαη λα 
ζπληαπηίδεηαη κε ηελ απνδνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ έηεξνπ «άιινπ» θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
Patrick&Kumar (2012), κε ηελ εμεξεχλεζε ηεο θάζε βηνχκελεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζε έλα ζπγθείκελν αμηφπηζην, αζθαιέο θαη 

ελζαξξπληηθφ. ην εγρεηξίδην ηνπ Cambridge γηα ηε Γηθαζηηθή Φπρνινγία (The Cambridge Handbook of Forensic 

mailto:annixristidou@hotmail.com
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Psychology) ε εηεξφηεηα εμηζψλεηαη ζεκαζηνινγηθά φρη κνλάρα κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 
αιιά θαη κε ηελ αλάπηπμε εθείλεο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο πξαθηηθήο, ε νπνία ηελ αλαγλσξίδεη, ηελ θαισζνξίδεη θαη ηελ 

ρξεζηκνπνηεί πξνο ην γεληθφηεξν φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Brown,2010). 

Χζηφζν, αλ θαη ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο εηεξφηεηαο θαίλεηαη λα πξαγκαηψλεηαη πιένλ κέζα απφ νπκαληζηηθέο 
ζπληζηψζεο, ζην παξειζφλ αθνινχζεζε ηα εξκελεπηηθά πξφηππα ηεο επηζηεκνινγίαο ηεο ηαηξηθήο θαη κε φξνπο ακηγψο 
ειιείκκαηνο (Grenier, 2012; Palmer&Harley, 2012; Haegele&Hodge, 2016)  δηαπέξαζε δηακέζνπ ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο 
θαη ηεο γεληθφηεξεο ηδενινγίαο ηνλ ηζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (ηαζηλφο, 2016). Αθνινπζψληαο ηελ πεξηξξένπζα 
ηδενινγία ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ε εηεξφηεηα ζην ζπγθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζπληαπηίζηεθε κε ηελ απφθιηζε απφ 
ηελ θαλνληθφ θαη ηε θπζηνινγηθφηεηα, κε ηελ θνηλσληθή απεηιή αιιά θαη ηνλ θινληζκφ ηεο πλεπκαηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 
λεθαιηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Barnes, 2012; Grenier, 2012; Palmer&Harley, 2012; Haegele&Hodge, 2016; 

ηαζηλφο, 2016; Naraian&Schlessinger, 2017). 

Απηέο νη πηπρέο ηνπ ειιείκκαηνο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηεξφηεηαο, νη νπνίεο επηθξάηεζαλ ζηελ θνηλσληθή θαη 
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα πεξίπνπ, απνηέιεζαλ δηαρξνληθά εθαιηήξην εγθαζίδξπζεο 
εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ κε θαηάινηπα, άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν, ησλ ηαηξηθψλ εξκελεπηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ. ην ζχλνιφ ηνπο νη πνιηηηθέο απηέο επηθεληξσκέλεο θπξίσο ζηα παηδηά κε νξγαληθέο δηαθνξνπνηήζεηο 
(αηζζεηεξηαθέο, γλσζηηθέο, ζσκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο) πξνέβιεπαλ ηε ζεζκνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ 
δνκψλ, δειαδή ηδξπκάησλ θαη αζχισλ, θαη κεηαγελέζηεξα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 50'-70' εδηθψλ κνλάδσλ γηα ηα ζεσξνχκελα 
«εηεξνγελή» θαη «βιαβεξά» ζηνηρεία. Κπξίαξρνο ζθνπφο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ήην ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε ε 

δηαηήξεζε θαη ε πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο (απν)θαηάζηαζεο ησλ «θαλνληθψλ» ππνινίπσλ (ηαζηλφο, 2016). 

Οη ηδενινγηθέο, σζηφζν, αιιαγέο πνπ θνξπθψζεθαλ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 20νπ αηψλα, σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο 
Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο ηεο Σατιάλδεο (Unesco, 1990) θαη ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο ηεο αιακάλθαο (Unesco, 1994) γηα 
εμαζθάιηζε εθπαηδεπηηθήο ηζφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (ζην Αγγειίδεο, 2011), κεηαηφπηζαλ ην ζέκα ηεο 
δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ θάησ απφ έλαλ ζπκπεξηιεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θνηλσληνινγηθά δηαθείκελν πξνο 
ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο ζπγθείκελεο δηαζηάζεηο ηεο (Matthews, 2009; Barnes, 2012; Grenier, 2012; Palmer & Harley, 
2012; Haegele & Hodge, 2016). 

Βάζεη ηνπ λεσηεξηζηηθνχ απηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ε εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ μεπέξαζε ηα φξηα ησλ νξγαληθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ (Αγγειίδεο, 2011) θαη ζπκπεξηέιαβε επίζεκα πιένλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αηδέληα επξχηεξεο θνηλσληθά 
απνδηδφκελεο δηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ "θχινπ", "θπιήο", "εζληθήο θαηαγσγήο", "γιψζζαο", "ζξεζθείαο", 
"πνιηηηθήο ή άιιεο γλψκεο", "εζληθήο θαηαγσγήο", "γέλλεζεο", "νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο", "ηδηνθηεζίαο", "θνηλσληθήο 
πξνέιεπζεο", "ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ εθθξαζκέλσλ απφςεσλ ή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ, ησλ λφκηκσλ 
θεδεκφλσλ ή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο" (Unesco,2012,p.4). 

Χο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δπλακηθψλ δηεθδηθήζεσλ ε εηεξφηεηα άξρηζε λα απνδεζκεχεηαη απφ ηε ζηεξενηππηθή ζεψξεζε 
ηεο  «απεηιεηηθήο» θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πξφθιεζεο θαη λα δηεξεπλάηαη πιένλ κέζα απφ ηε ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ 
αηφκνπ θαη ηνπ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηα ειιείκκαηα ( ζε επίπεδν λφκσλ, 

θνπιηνχξαο, δνκψλ θ.ν) απηνχ. Αλαγάγνληαο ηα εξκελεπηηθά πξφηππα ηεο θνηλσληνινγηθήο ζρνιήο γηα ηελ εηεξφηεηα ζηνλ 
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ππνζηεξίδεηαη κε άιια ιφγηα πσο νη δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο εμαηηίαο ησλ αληηιεπηψλ ή 
κε δηαθνξνπνηεηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπο,  ε πεξηζσξηνπνίεζε ή ν δηαρσξηζκφο ηνπο, δελ απνηεινχλ δηαδηθαζίεο 
ζπλαγφκελεο ηεο «απεηιεηηθήο», «ειιεηκκαηηθήο» ή ηεο «ππν-θαλνληθήο» ππφζηαζήο ηνπο. Δλ αληηζέζεη ζπληζηνχλ 
θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ θχνληαη εμαηηίαο ηεο πξνβιεκαηηθήο θχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα αλαγλσξίζεη, λα εθηηκήζεη θαη 
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θάζε εηεξφηεηα σο εγγελή θαη αλζξψπηλα εδξαησκέλε ηδηφηεηα ηνπ θάζε μερσξηζηνχ καζεηή. Απηή ε 
θνηλσληνινγηθά δηαθείκελε πηπρή ηεο εηεξφηεηαο ελζσκάησζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90' θαη εθεμήο ζηελ εθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε ηδενινγία ησλ βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ θνηλσληψλ ηελ έλλνηα ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ, εγείξνληαο ηελ θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθή αλαγθαηφηεηα πξαγκάησζεο νπκαληζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ 

ην «θαισζφξηζκα» ηεο καζεηηθήο αλνκνηνγέλεηαο ζηνπο θφιπνπο κηα εληαίαο, αλζξσπηζηηθήο ή ζπλνπηηθά ζπκπεξηιεπηηθήο 
εθπαίδεπζεο (Matthews, 2009; Αγγειίδεο,2011; Barnes, 2012; Grenier, 2012; Palmer & Harley, 2012; Haegele & Hodge, 
2016; Naraian & Schlessinger, 2017).    

Δμαηηίαο, ινηπφλ, ησλ άλσζελ αιιαγψλ πνπ επηζπλέβεζαλ ζην πιαίζην ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ Παγθφζκησλ Γηαζθέςεσλ 
(Unesco,1990; 1994) γηα πξνάζπηζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο πνηνηηθήο δσήο ε 
καζεηηθή αλνκνηνγέλεηα έπαςε λα εθιακβάλεηαη σο αληηθείκελν απεηιεηηθήο θχζεσο θαη λα αληηκεησπίδεηαη σο δπλάκελε 
πεγή θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθήο αλαβάζκηζεο (Αγγειίδεο, 2011).  Πξφθεηηαη γηα έλαλ αλζξσπνγελή πφξν, ν νπνίνο φπσο 
πεξηγξάθνπλ νη Kearney (2009) θαη Αγγειίδεο (2011), απνηειεί γηα ηε παιίκςεζηε θαη ζπλερψο δηακνξθσλφκελεθνηλσληθν- 

πνιηηηζκηθά θνηλσλία κνλφδξνκν θαη πξνυπφζεζε ζην φξακα ηεο άλεπ νξίσλ αλζξψπηλεο θαη δεκνθξαηηθήο ζπλέλσζεο.  

Κάησ απφ ηα ηδενινγηθά πξφηππα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ε δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ θαη 
ζρνιηθφ ζπγθείκελν θαίλεηαη λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν αληηιεπηψλ δηαθνξνπνηεηηθψλ 
γλσξηζκάησλ ηνπ «άιινπ» (ηαζηλφο, 2016) θαη λα  επηθεληξψλεηαη ζε έλαλ νπκαληζηηθφ αγψλα αληηκεηψπηζεο ησλ 
παξαγφλησλ πνπ δξνπλ θαηαζηαιηηθά ζην δηθαίσκα ηνπ θάζε παηδηνχ λα ζπκπεξηιεθζεί θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά ζηνλ 
θφιπν ελφο εληαίνπ θαη αλζξσπηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Kearney, 2009; Αγγειίδεο, 2011). ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε 
δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ κε φξνπο ζπκπεξηιεπηηθφηεηαο πεξηγξάθεηαη σο κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλαγλψξηζεο θαη 
ενξηαζκνχ ησλ πινχζησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ έηεξνπ «άιινπ» κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηφζν ηεο 

πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο φζν θαη ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ αλαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο 
(Αγγειίδεο, 2011).Μηα ηέηνηα αλζξσπηζηηθή θαη θνηλσληνινγηθά δηαθείκελε πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο ζα 
ιέγακε πσο πεξηθιείεη:  
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«έλα ζχλνιν ζπλεηδεηψλ πξαθηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηεο 
αλζξσπφηεηαο, ησλ πνιηηηζκψλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ∙ ηελ άζθεζε ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο καο ∙ ζηελ θαηαλφεζε φηη ε πνιπκνξθία πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνπο ηξφπνπο 
ηεο χπαξμεο αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο ηεο γλψζεο ∙ ηελ αλαγλψξηζε φηη νη πξνζσπηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ζεζκνζεηεκέλεο 
δηαθξίζεηο δεκηνπξγνχλ θαη δηαηεξνχλ πξνλφκηα γηα νξηζκέλνπο, δεκηνπξγψληαο θαη δηαηεξψληαο κεηνλεθηήκαηα γηα ηνπο 
άιινπο ∙ θαη ηελ νηθνδφκεζε ζπκκαρηψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζπλεξγαζηνχκε φινη γηα ηελ 
εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηάθξηζεο»(Patrick&Kumar, 2012, p.1). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε νηθεία βηβιηνγξαθηθή έξεπλα επηρεηξεί δηακέζνπ ηεο θξηηηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο επηζθφπεζεο ζχγρξνλσλ 
αλαζθνπηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κειεηψλ λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 
δηαρείξηζήο ηεο εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθκεδελίζεη φιεο εθείλεο ηηο παξαπιαλεηηθέο ζεσξήζεηο πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα ηξνθνδνηνχλ αθφκε ζήκεξα ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ κέζα απφ φξνπο επηθηλδπλφηεηαο.  
Άιισζηε, βάζεη εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ, κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή δηαρείξηζε κε ζπκπεξηιεπηηθά θαη θνηλσληνινγηθά 
δηαθείκελεο πξνο ηνλ καζεηή θαηεπζχλζεηο δχλαηαη λα επσθειήζεη ην εχξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο, πξνάγνληαο θαηά ηξφπν αηηηνθξαηηθφ ηνλ αλζξσπηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηφο ηεο.  

Β. Δπηζθφπεζε βηβιηνγξαθέαο 

Β1. Πεξηερφκελα 

Β1.1. Μεζνδνινγία 

ηελ ελ ιφγσ κειέηε πηνζεηήζεθε ε κέζνδνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. Αθαδεκατθά ζπγγξάκκαηα, επίζεκα 
έγγξαθα δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αλαζθνπηθέο θαη εξεπλεηηθέο κειέηεο δεκνζηεπκέλεο ζηελ αγγιηθή θαηειιεληθή γιψζζα 
αμηνπνηήζεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη κε θξηηηθή δηάζεζε κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε, ηελ ηεθκεξησκέλε αλάιπζε 
θαη ηελ εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζε ηνπ νηθείνπ ζέκαηνο. Γηα ηελ ειεθηξνληθή αλαδήηεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη 
εξεπλεηηθνχ πιηθνχ πιαηζίσζεο ηεο κειέηεο, αμηνπνηήζεθαλ νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ  CSU Library, ERIC, 
Europe PMC, PubMed, Questia, ResearchGate, SAGE Journals, ScienceDirect, Scientific Research, Taylor & Francis Group, 
UNESDOC θαη Wiley Online Library. Σέινο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο/ θξάζεηο θιεηδηά  ζπλδπαζκέλεο κεηαμχ ηνπο ζε δηηηή αιιά θαη ζε ζχλζεηε κνξθή (Πίλαθαο 1.) ελψ σο 
βαζηθφ θξηηήξην αλαδήηεζεο θαη επηινγήο ηνπ πιηθνχ ηέζεθε ν ρξφλνο δεκνζίεπζεο θαη έθδνζήο ηνπ, ν νπνίνο νξίζηεθε  λα 

κελ μεπεξλά ηα έληεθα (11) έηε (δηάζηεκα δηαθχκαλζεο 2007-2018). 

Πέλαθαο 1. ΛΫμεηο/ΦξΪζεηο – ΚιεηδηΪ γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθέαο 

πκπεξίιεςε θαη; πκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε θαη; 

καζεηέο κε εηεξφηεηεο, καζεηέο κε αλαπεξίεο ή Δ.Δ.Α; ηαηξηθφ κνληέιν; θνηλσληθφ/θνηλσληνινγηθφ κνληέιν; θνηλσληθή 
δηθαηνζχλε; ζπκκεηνρή; κάζεζε; εκπφδηα; θξαγκνί; δηαρσξηζκφο; πεξηζσξηνπνίεζε; απνθιεηζκφο; εθπαηδεπηηθνί; ζρνιείν; 
ζπκπεξηιεπηηθέο ηάμεηο; ζπκπεξηιεπηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο; ζρνιηθή ιεηηνπξγία; απνηειέζκαηα; πιενλεθηήκαηα; νθέιε; 

Β1.2. Απνηειέζκαηα 

Ζ ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε ηεο αλνκνηνγέλεηαο (εζλνηηθήο, ζξεζθεπηηθήο, ζεμνπαιηθήο, ζσκαηηθήο ή άιιεο) ηνπ 
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ δελ αθνξά κνλάρα ζηελ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο θνίηεζεο ή ηεο παξνπζίαο ηνπ ζε έλα εληαίν 
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (ηαζηλφο, 2016). Πνιχ πεξηζζφηεξν αλαθέξεηαη ζε κηα αέλαε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα εμαζθαιίζνπλ εθείλεο ηηο apriori πξνυπνζέζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ φινη νη καζεηέο 
ιακβάλνληαο ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη ζπκκεηνρήο, ζα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκα κέιε ηεο επίζεκεο 

εθπαίδεπζεο (Unesco, 2009; Simonnet & Modrick, 2010; ηαζηλφο, 2016). 

Παξά ην γεγνλφο πσο ε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηεξφηεηεο ζηνλ θνξκφ ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο έρεη εκπεηξηθά 
απνδεηρζεί πσο εμππεξεηεί ηφζν ηελ θνηλσληθν-γλσζηηθή ελζάξξπλζε ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ (κε θαη ρσξίο βηνχκελεο 
εηεξφηεηεο) φζν θαη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε νινθιήξνπ ηνπ ζρνιηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, αθφκε θαη ζήκεξα ε επηθξάηεηα 
ζηεξενηππηθψλ θνπιηνπξψλ θαίλεηαη λα ππνλνκεχεη ην δηθαίσκα ησλ θξηζέλησλ σο επάισησλ καζεηψλ γηα κηα άλεπ 
απνθιεηζκψλ θαη πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Βάζεη απηψλ, ε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο κε φξνπο ζπκπεξίιεςεο εηθάδεηαη πσο ζα 
θαηαζηξαηεγήζεη ην δηθαίσκα ησλ «ηππηθψλ» παηδηψλ γηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε, φπσο θαη ηνλ ζεζκφ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 
ζρνιείνπ (Kearney, 2009) (Ο φξνο «ηππηθφο» ή «ζπκβαηηθφο», ν νπνίνο νηθεηνπνηείηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε γηα λα 
πεξηγξάςεη εθείλε ηελ νκάδα παηδηψλ ρσξίο βηνχκελεο δηαθνξνπνηήζεηο,  ρξεζηκνπνηείηαη ακηγψο γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο 

ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ επξεκάησλ κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ κε θαη ρσξίο εηεξφηεηεο). 
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       Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή κειέηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηξξένπζα αξλεηηθή αηκφζθαηξα πνπ 
εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί αθφκε θαη ζηνλ 21ν αηψλα γηα ην δηαθνξεηηθφ θαη ηηο πνιχπηπρεο δηαζηάζεηο ηνπ, επηρεηξεί κέζα 

απφ ηελ θξηηηθή επηζθφπεζε δηαζέζηκψλ εκπεηξηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ ρψξνπ, λα  θαηαδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
ζπκπεξηιεπηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ κε απψηεξν ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ απάκβιπλζε ησλ 
πθηζηάκελσλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ, πνπ θαιθηδεχνπλ ην εδξαησκέλν ζεζκηθά δηθαίσκα ηνπ θάζε παηδηνχ γηα πνηνηηθή 
θαη θνηλσληθά δίθαηε εθπαίδεπζε.  

Μηα ζεκαληηθή κειέηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απνηειεί ε έξεπλα ησλ Hehir et al., (2012) , ε νπνία δηεμήρζε ζηε 
Μαζαρνπζέηε ησλ Ζ.Π.Α κε εξεπλεηηθφ δείγκα πεξίπνπ 68.000 ζπνπδαζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο κε αλαπεξίεο. Ζ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαηέδεημε γηα ηνπο καζεηέο ησλ ζπκπεξηιεπηηθψλ 
ηάμεσλ αηζζεηά κεγαιχηεξε πξφνδν ζηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ έλαληη εθείλσλ ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο κε αλάινγεο αλαπεξίεο πνπ πέξαζαλ κηθξφηεξν κέξνο ηεο ζρνιηθή εκέξαο ζηηο νηθείεο ηάμεηο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 
επέθεξε θαη ε ηνηρεηψδεο Γηακήθεο Μειέηε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο (SEELS), ε νπνία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη εηψλ (2000-
2006) δηεξεχλεζε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε 512 ακεξηθαλψλ ζπνπδαζηψλ κε αλαπεξίεο. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο 
κειέηεο κεηαμχ ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κε καζεηψλ παξαηεξήζεθε ηζρπξφ γλσζηηθφ ράζκα, κε ηελ πξψηε νκάδα 
παηδηψλ λα επηδεηθλχεη ζαθψο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα ηεζη καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ έλαληη ηεο 
δεχηεξεο (Blackorby, et al., 2007).   

Απφ ηελ άιιε, ε αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ ηεο Δζληθήο Γηακήθνπο Μεηαβαηηθήο Μειέηεο (NLTS) ζηελ 
Ακεξηθή, ε νπνία βαζίζηεθε ζε ελληαεηή παξαηήξεζε (2000-2009) 11.300 πεξίπνπ καζεηψλ ειηθίαο 13-16 εηψλ κε 

νξγαληθέο δηαθνξνπνηήζεηο, θαλέξσζε γηα εθείλν ην δείγκα παηδηψλ πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί βειηησκέλα πνζνζηά 
αθαδεκατθήο πξνφδνπ, ζχλαςεο θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη παξεχξεζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο ηνπο  
ζπκκαζεηέο ηνπο ηεο ίδηαο νκάδαο, νη νπνίνη δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί (IES National Center for Special Education Research-
NCSER, ρ.ε).  

Βέβαηα, αλ θαη άιιεο πξφζθαηεο έξεπλεο, φπσο απηέο ησλ Myklebust (2007),  Baer etal., (2011) ζηελ Ακεξηθή θαη ησλ 
deGraafetal., (2013)θαη deGraaf&vanHove (2015) ζηελ Οιιαλδία, επηβεβαηψλνπλ κε εμίζνπ δπλακηθφ ηξφπν ηα ζρνιηθά θαη 
κεηαζρνιηθά νθέιε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο δηαρείξηζεο καζεηψλ κε λνεηηθέο ή άιιεο πνιιαπιέο νξγαληθέο δηαθνξνπνηήζεηο, 
ακεξηθαλνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζπκπεξίιεςε ησλ νηθείσλ καζεηψλ κπνξεί λα επηθέξεη κεξηθφ αξλεηηθφ θφζηνο 

ζηα επίπεδα ησλ αθαδεκατθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ ηεο «ηππηθήο» αλάπηπμεο (Fletcher, 
2010; Gottfried, 2014). Δληνχηνηο, νη ίδηνη δηεπθξηλίδνπλ πσο θάηη ηέηνην δχλαηαη λα επηζπκβεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δχν 
ή πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ έρνπλ θξηζεί σο λα έρνπλ ζνβαξέο δηαθνξνπνηήζεηο θνηηνχλ ζηηο εληαίεο ζπκπεξηιεπηηθέο ηάμεηο 
(Fletcher, 2010∙ Gottfried, 2014).  

Σελ ίδηα ζηηγκή έξεπλεο επηθεληξσκέλεο ζε ζπνπδαζηέο κε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο,  
απέδεημαλ πσο ε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζή ηνπο ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε ξαγδαία βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Deo, 2011). χκθσλα κε 
έξεπλεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ε εληαία - ζπκπεξηιεπηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε θπιεηηθέο, εζλνπνιηηηζκηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο- ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηζρχνπζα ζρνιηθή θνπιηνχξα- δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθαδεκατθή επηηπρία 
φισλ ησλ ζπνπδαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο,  ηεο θαιιηέξγεηαο θηλήηξσλ κάζεζεο, 
ηεο παξνρήο επξχηεξσλ γλψζεσλ θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο απηνπεπνίζεζεο (Deo, 2011; Wells et al., 2016). Γηα ηνλ Gilfoyle 
(2015) άιισζηε, ε ελζάξξπλζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ε «θαηαζηνιή» ηελ αθαδεκατθήο απφδνζεο θαη ησλ γλσζηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ φισλ ησλ ζπνπδαζηψλ, απνξξέεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ιφγσ ηεο εζλνηηθήο, πνιηηηζκηθήο, γισζζηθήο θαη 
ζξεζθεπηηθήο ππν-εθπξνζψπεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ  

Βέβαηα, πέξα απφ ηα αθαδεκατθά εμίζνπ ζεκαληηθά θξίλνληαη θαη ηα θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο 
ησλ καζεηψλ κε δηαθνξνπνηήζεηο.  Υαξαθηεξηζηηθά, νη έξεπλεο ησλ Lamport, etal., (2012) θαη Evins (2015), νη νπνίεο 
εζηίαζαλ  ζε καζεηέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο λα έρνπλ Δ.Δ.Α ή αλαπεξίεο, θαηέδεημαλ πσο ε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε ησλ ελ 

ιφγσ καζεηψλ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 
καζεζηαθή ηνπο πξφνδν, ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο πγεία φπσο θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε εθείλνπο ηνπο 
ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο εηεξφηεηεο. Άιισζηε ηα παηδηά ηεο νηθείαο νκάδαο, φπσο απνδεηθλχεηαη εκπεηξηθψο κέζα απφ ηε 
κειέηε ησλ Bossaert etal., (2015), παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο δπζθνιίεο αιιειεπίδξαζεο, απνδνρήο θαη ζχλαςεο παξεψλ 
ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην βίσκα δηαθνξνπνηεηηθψλ γλσξηζκάησλ. Οη 
θνηλσληθφ- ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε νξγαληθέο εηεξφηεηεο, επαιεζεχνληαη θαη ζηε κειέηε ηνπ Schwab 
(2015), ε νπνία κε εξεπλεηηθφ δείγκα 1.100 Απζηξηαθψλ καζεηψλ θαηέδεημε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ηζρλά 
πνζνζηά θνηλσληθψλ δηαδξάζεσλ θαη απνδνρήο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο  φπσο θαη κεησκέλε απην-αληίιεςε ηεο 

θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. Ο ίδηνο εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη πσο κέζα απφ ηε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε, νη καζεηέο πνπ έρνπλ 
θξηζεί σο λα έρνπλ αλαπεξίεο ή Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (Δ.Δ.Α) κπνξνχλ λα ππν-βνεζεζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ φπσο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζε έλα 
εληαίν πεξηβάιινλ (Schwab, 2015). 

Αμηνζεκείσηα είλαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα κειεηψλ, νη νπνίεο έιαβαλ σο εξεπλεηηθφ δείγκα νκάδεο ζπνπδαζηψλ κε 
ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο δηαθνξεηηθέο ησλ θνηλσληθά εδξαησκέλσλ πξνηχπσλ. χκθσλα κε ηηο νηθείεο κειέηεο νη εκπεηξίεο  
θαη ν ζεμνπαιηθά δηαθνξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ καζεηψλ ζεκεηψλεηαη πσο απνηειεί έλα ζέκα ηακπνχ γηα ην 
ζπγθείκελν ησλ πεξηζζφηεξσλ ζρνιείσλ κε απνηέιεζκα λα κεηαηξέπνληαη  ζε έλα πεξηβάιινλ ερζξηθφ θαη αλαζθαιέο, ην 

νπνίν ζπλεγνξεί ππέξ ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη ηεο απφξξηςήο ηνπο (GLSEN, 2009; Kosciw et al., 2014).   

ηνλ αληίπνδα, ηα ζρνιεία πνπ πηνζεηνχλ ζπκπεξηιεπηηθέο παξαβάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή κε ηε δεκηνπξγία 
ελφο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Α.Π) ζεηηθά δηαθείκελνπ πξνο ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ΛΟΑΣ  καζεηψλ 
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(Λεζβίσλ, Οκνθπιφθηισλ, Ακθηθπιφθηισλ, Σξαλζέμνπαι) δηαθαίλεηαη κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ αλαιχζεσλ πσο είλαη 
ππεχζπλεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ πνζνζηψλ ζρνιηθήο απφξξηςεο ή ζπκαηνπνίεζήο ηνπο αιιά θαη γηα ηελ 

άκβιπλζε ησλ πνζνζηψλ πξφσξεο δηαθνπήο ηεο θνίηεζήο ηνπο απφ ην ζρνιείν (GLSEN, 2009; Kosciw et al., 2014). 
Παξάιιεια, ηα δεδνκέλα ησλ κειεηψλ ηζρπξνπνηνχλ ηε δηαπίζησζε πσο κέζσ ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαηδεπηηθήο 
πξνζέγγηζεο ηα ζρνιεία δχλαληαη λα εδξαηψζνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο έλα θιίκα ζεβαζκνχ, απνδνρήο θαη ελζάξξπλζε ηεο 
ζεμνπαιηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζπλεγνξψληαο ηνηνπηνηξφπσο ζηελ εθξίδσζε ησλ δηαθξίζεσλ, ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ 
ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ζηελ επίηεπμε πςεινηέξσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ εθ κέξνπο ηφζν ησλ ΛΟΑΣ 
καζεηψλ φζν θαη ησλ ππνινίπσλ (GLSEN, 2009; Kosciw et al., 2014; Ward, 2017) 

Βέβαηα, φπσο επηζεκάλζεθε θαη παξαπάλσ, ε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε ηεο καζεηηθήο αλνκνηνγέλεηαο δελ πεξηνξίδεηαη 
θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζε ρσξηθέο/πεξηβαιινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, αηηεί επξεκαηηθέο, επέιηθηέο θαη 

ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο νκαδνζπλεξγαηηθψλ θαη 
εμαηνκηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ πξνζσπνθεληξηθνχ αλαζρεδηαζκνχ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Α.Π), ηεο 
ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο πιηθν-ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο θαιιηέξγεηαο θιίκαηνο θηιηθά δηαθείκελνπ πξνο ηελ θάζε 
εηεξφηεηα, ηεο απνδνρήο ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι θάζε παηδηνχ, ηεο επέιηθηεο ρξήζεο ησλ Νέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ 
πνιπκέζσλ (ηαζηλφο, 2016).  Με άιια ιφγηα ινηπφλ, ε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο ζην ζπγθείκελν ηνπ 
ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ καζεηνθεληξηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη 
δξάζεο, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ φινη νη καζεηέο γίλνληαη απνδέθηεο κηαο πνηνηηθφηεξεο θαη άλεπ απνθιεηζκψλ εθπαίδεπζεο 
(Myklebust, 2007; ηαζηλφο, 2016). Χο εθ ηνχηνπ, νη καζεηέο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη  απφ ην βίσκα δηαθνξνπνηεηηθψλ 

γλσξηζκάησλ φρη κνλάρα δελ απεηινχληαη απφ ην δηαθνξεηηθφ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν θξίλεηαη πσο 
σθεινχληαη αθαδεκατθά εμαηηίαο ησλ πνηθίιισλ θαη λνεκαηνδνηνχκελσλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Unesco, 2009; 
Spence, 2010). Ζ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλα 26 εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζηηο Ζ.Π.Α, ζηνλ Καλαδά, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ 
Ηξιαλδία απέδεημε πσο ε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ κε εηεξφηεηεο (αλαπεξίεο) είρε σο απφξξνηα ηελ βειηίσζε 
ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ «ηππηθήο» αλάπηπμεο ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 23% ηεο ελ 
ιφγσ νκάδαο καζεηηθνχ δπλακηθνχ (Kalambouka etal., 2007). 

Χζηφζν, πέξαλ ησλ αθαδεκατθψλ απνιαβψλ ησλ καζεηψλ ρσξίο εηεξφηεηεο, ε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ 
θαίλεηαη λα ελζαξξχλεη κε δξαζηηθφ ηξφπν θαη ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο καζεηψλ, 

ελζαξξχλνληαο εθ κέξνπο ηνπο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο ζεηηθά δηαθείκελεο πξνο ηελ εηεξφηεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.  
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη έξεπλεο ησλ Sirlopú et al., ( 2008) ζηελ Ηηαιία θαη ησλ Consiglio etal., 2015 ζηε 
Υηιή, βάζεη ησλ νπνίσλ ηεθκάξζεθε πσο ε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ζχλδξνκν Down ζε εληαία εθπαηδεπηηθά 
πεξηβάιινληα είρε σο απφξξνηα ηελ αλάπηπμε ιηγφηεξσλ αξλεηηθψλ ή ζπκπνλεηηθψλ αληηιήςεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππφινηπνπ 
καζεηηθνχ δπλακηθνχ, ζε ζρέζε κε εθείλν ην καζεηηθφ δπλακηθφ πνπ θνίηεζε απνθιεηζηηθά ζηα απνζηεηξσκέλα ζρνιηθά 
πεξηβάιινληα ηεο «ηππηθήο» αλάπηπμεο.  

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, θπκαίλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Calabrase et al., (2008) θαη  Pettigrew & 
Tropp (2008), ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ νπνίσλ, ε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α ζηνλ θνξκφ κηαο εληαίαο θαη 

θνηλσληθά δίθαηεο εθπαίδεπζεο, θάλεθε λα ιεηηνπξγεί  σο εθαιηήξην γηα ηε ζχλαςε παξεψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 
παηδηψλ, γηα ηελ ελίζρπζεο ηεο ζρνιηθήο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηεο αθνζίσζεο ζηνλ «άιιν», γηα ηελ πξναγσγή ηεο 
ζπκπάζεηαο ηεο επαηζζεζίαο θαη ηεο θξηηηθήο ζπλείδεζεο απέλαληη ζηελ πνιππινθφηεηαο ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ. 

Βέβαηα, ηα νθέιε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο δηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ δελ πεξηνξίδνληαη κνλάρα κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε θαη 
ρσξίο εηεξφηεηεο. ηνλ αληίπνδα, θαίλεηαη λα επσθειείην θαη ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ θαζψο νη απαηηήζεηο γηα 
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλνκνηνγελνχο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο σζεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε επηκνξθψζεηο, ζηελ 
νξγάλσζε ζπλδηδαζθαιηψλ, ζηελ αληαιιαγή ησλ ηδεψλ, ζην ζηνραζκφ επί ηεο πξαθηηθήο ηνπο, ζην δεκνθξαηηθφ δηάινγν, ζε 
εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαη γεληθφηεξα ζε έλαλ πην πξνζσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπο (Sharma et al., 
2008; Αγγειίδεο, 2011; Bouillet, 2013). Απηή ε ζπιινγηθή/ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απφ 

θνηλνχ δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο καζεηηθήο πνιπκνξθίαο, ζχκθσλα κε έξεπλεο, θαίλεηαη λα 
σθειεί εθηφο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηηο ίδηεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, εμαζθαιίδνληαο ζπλζήθεο πνηνηηθφηεξεο 
ιεηηνπξγίαο (Hehir & Katzman, 2012). 

πσο επηζεκαίλεηαη ηφζν απφ ηε δηεζλή φζν θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ε δηαρείξηζε ηεο καζεηηθήο πνιπκνξθίαο θάησ 
απφ έλαλ άμνλα ζπκπεξηιεπηηθψλ θνπιηνπξψλ, πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δχλαηαη λα δηαζπείξεη ζηνπο θφιπνπο ησλ 
κνλάδσλ κνληέια θνηλσληθά δίθαησλ θαη δεκνθξαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ηίζνληαη νη βάζεηο ηεο 
απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηεο απηφ-πξαγκάησζή ηνπο ζε θνηλσληθά δίθαηνπο νξγαληζκνχο (Unesco, 2009; 
Αγγειίδεο, 2011). Ζ κειέηε ησλ Carlson etal., (2012) θηλνχκελε πξνο ηελ παξαπάλσ θαηεχζπλζε επηβεβαηψλεη πσο ε 

ζρνιηθή δηαρείξηζε ηεο καζεηηθήο πνιπκνξθίαο κε φξνπο ζπκπεξηιεπηηθφηεηαο κπνξεί λα επηθέξεη νκφινγεο αιιαγέο φρη 
κφλν ζηηο θνπιηνχξεο θαη ζηηο πξαθηηθέο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο αιιά θαη ζηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ηνπο θαζψο 
θαη ησλ ππφινηπσλ ζπνπδαζηψλ,  κπψληαο ηνπο αλεμαηξέησο ζηηο αμίεο θαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ δεζπφδνληνο ξεχκαηνο.  

Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ πσο ε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηεξφηεηεο ζηνλ θνξκφ κηαο εληαίαο θαη πνηνηηθήο 
εθπαίδεπζεο δελ απεηιεί ην δηθαίσκα ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ γηα κάζεζε. Οχηε πάιη θαηαζηξαηεγεί ηνλ ζεζκφ ηνπ 
απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Αλη  ́ απηνχ, ιακβάλνληαο ππφςε έλα ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, θαίλεηαη 
πσο ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπνπδαζηψλ (κε θαη ρσξίο 
βηνχκελεο εηεξφηεηεο), φζν θαη ζηνλ βειηησηηθφ αλαζρεκαηηζκφ νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αηζηνδνμείηαη, 

ινηπφλ, κέζα απφ ηελ εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε ησλ δηάρπησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ 
κε δηάθνξεο εηεξφηεηεο,  λα επέιζεη ν αλαζηνραζκφο θαη νη ηδενινγηθέο αιιαγέο ζε εθείλεο ηηο ζηεξενηππηθέο θνπιηνχξεο 
πνπ λνεκαηνδνηνχλ αθφκε θαη ζήκεξα ην δηαθνξεηηθφ κέζα απφ φξνπο επηθηλδπλφηεηαο. Κάηη ηέηνην εηθάδεηαη πσο κπνξεί 
λα πξνθαιέζεη ηελ νπκαληζηηθή ζπλέλσζε ησλ θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο, άκεζσλ θαη έκκεζσλ,  φπσο θαη λα εληζρχζεη ην 



Πξαθηηθά Δξγαζηψλ 2
νπ

 Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο “Γηδαθηηθέο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο‖Γξάκα, 27-29 Απξηιίνπ  2018 

 

               
ειίδα 859 απφ 864 

αίζζεκα ηεο δέζκεπζήο ηνπο ζην φξακα ελφο εππξφζδεθηνπ, ελνπνηεκέλνπ θαη θνηλσληθά δίθαηνπ (εθπαηδεπηηθνχ θαη 
θνηλσληθνχ) ζπζηήκαηνο. 

Β1.3. πδήηεζε  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ, ε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην 
εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν δχλαηαη κέζα απφ ζπκπεξηιεπηηθέο θαη θνηλσληνινγηθά δηαθείκελεο θαηεπζχλζεηο λα ελζαξξχλεη, 
ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπνπδαζηψλ κε θαη ρσξίο εηεξφηεηεο ηφζν ζε επίπεδν αθαδεκατθψλ φζν θαη ζε επίπεδν 
θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Βέβαηα, ηα νθέιε κηαο ηέηνηαο δηαρείξηζεο δελ πεξηνξίδνληαη θαηά 
απνθιεηζηηθφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζρνιηθνχ δπλακηθνχ. Πνιχ πεξηζζφηεξν δηαρένληαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαζψο ην πεξηβάιινλ ηεο πνηθηιφκνξθεο -σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ- ηάμεο σζεί ηνπο 
ηειεπηαίνπο ζηε ζπλεξγαζία, ζηελ δεκνθξαηηθή ζπλδηαιιαγή, ζηνλ δηάινγν, ζηελ αλεχξεζε ιχζεσλ θαη παηδαγσγηθψλ 
θαηλνηνκηψλ, ζηελ άζθεζε επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο φπσο θαη ζηνλ ζηνραζκφ επί ηεο πξαθηηθήο ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

επηηπγράλεηαη ηφζν ε αλαδφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο φζν θαη ε ρεηξαθέηεζή ηνπο απφ ηελ ειιεηκκαηηθή 
ππφζηαζε ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο ηδηφηεηαο. πλεπψο, ε εηεξφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν δελ απνηειεί κηα 
απεηιεηηθήο θχζεσο πξφθιεζε, πνπ ππνλνκεχεη ηνλ ζεζκφ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Δλ αληηζέζεη, απνδεηθλχεηαη 
εκπεηξηθά πσο ζπληζηά κηαο πινχζηα πεγή νιηζηηθήο αλαβάζκηζεο, αλαθνξηθήο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 
γεληθφηεξα ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο. Άιισζηε, κέζσ ηεο καζεηηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη αλνκνηνγέλεηαο ηα ζρνιεία δχλαληαη λα 
εμαζθαιίζνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο φινπο εθείλνπο ηνπ απαξαίηεηνπο πφξνπο, αλζξψπηλνπο, πιηθν-ηερληθνχο θαη 
ζπκπεξηθνξηζηηθνχο, πξνάγνληαο ην φξακα ηεο άλεπ νξίσλ θαη δεκνθξαηηθήο ζπλέλσζεο. 

Δληνχηνηο, ε δηαρείξηζε ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κέζα απφ φξνπο ζπκπεξηιεπηηθφηεηαο δελ 
αλαθέξεηαη κνλάρα ζηε ρσξηθή ηνπνζέηεζε απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ θνξκφ ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν, αθνξά ζε έλα πιήζνο ξηδηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ηα ζρνιεία αιιά θαη γεληθφηεξα ε 
εθπαίδεπζε ζα κπνξέζεη λα αλαγλσξίζεη, λα θαισζνξίζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ην «δηαθνξεηηθφ» θαη ηηο πνιχπηπρεο 
δηαζηάζεηο ηνπ σο κέζν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο εππξφζδεθηνπ, ελνπνηεκέλνπ θαη πξνζσπνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. πσο 
ζεκεηψλνπλ νη Bowman-Perottetal., (2007), άιισζηε, ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο ζρνιηθήο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 
γεληθφηεξα ηεο εθπαίδεπζεο (δηθή καο ε ππνζεκείσζε) δχλαηαη λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ δξαζηηθέο δηαδηθαζίεο 
παξέκβαζεο‖ (p. 66). Καη ε ζπκπεξηιεπηηθή (παξέκβαζε), αηζηνδνμείηαη αιιά θαη απνδεηθλχεηαη πιένλ πσο απνηειεί κηα 
απφ απηέο!  

Β2. πκπεξΪζκαηα 

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ έρνπλ δηεξεπλεζεί 
πνηθηινηξφπσο θαη κε δηαθνξεηηθά δείγκαηα καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Χζηφζν, αλ θαη ην εχξνο ή ην είδνο ησλ 
πιενλεθηεκάησλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ κειέηε ζε κειέηε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ αλαιχζεσλ 

θαηαδεηθλχεη πσο ε ζπκπεξηιεπηηθή δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν απνηειεί ηνλ 
αθξνγσληαίν θαη κφλν ιίζν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ελνπνηεκέλεο, θνηλσληθά δίθαηεο θαη πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο. Άιισζηε, 
κηα ηέηνηα δηαρείξηζε θαηαδεηθλχεηαη πσο ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ 
παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηεξφηεηεο, ζηνλ ζεβαζκφ, ζηελ απνδνρή θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο θάζε δηαθνξεηηθφηεηαο, ζηελ 
παξνρή πξφζζεηνπ πιηθν-ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζηελ πξναγσγή πνηνηηθφηεξεο 
εθπαίδεπζεο γηα φινπο, ζηελ αλέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ησλ δηδαζθφλησλ, ζηελ πξνζσπνθεληξηθή δηαρείξηζε 
ηεο ηάμεο φπσο θαη ζηελ εδξαίσζε ζπκπεξηιεπηηθψλ/ δεκνθξαηηθψλ κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ 
πιαηζίνπ. 

Βέβαηα, παξά ηα δηαζέζηκα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη καζεηέο κε βηνχκελεο εηεξφηεηεο εμαθνινπζνχλ αθφκε θαη ζήκεξα 

εμαηηίαο ζηεξενηππηθψλ ζεσξήζεσλ θαη παξεξκελεηψλ λα εθιακβάλνληαη σο «εηεξνγελή» ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθν-
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα αλαζθνπηθή κειέηε, βαζηδφκελε ζηελ παξνπζίαζε θαη θξηηηθή 
αλάιπζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ δείγκαηνο εξεπλψλ ηνπ ρψξνπ θξίλεηαη πσο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλαηξνπή 
ειιεηκκαηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ ζπληεξνχλ αθφκε θαη ζήκεξα ηε λνεκαηνδφηεηε ηνπ δηαθνξεηηθνχ κέζα απφ φξνπο 
απεηιεηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, αηζηνδνμείηαη ε νηθεία κειέηε λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ  εκπινπηηζκφ  ηεο  γλψζεο ησλ άκεζσλ 
θαη έκκεζσλ θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηα δηάρπηα νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηεξφηεηεο, 
κεηαηνπίδνληαο ην εχξνο ησλ δξάζεσλ ζε πξνζαλαηνιηζκνχο θνηλσληθά πην δίθαηνπο θαη δεκνθξαηηθνχο.  

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θηινδνμείηαη λα ραξάμεη λέα πεδία εξεπλεηηθήο ελαζρφιεζεο ζηνλ ρψξν. 

πγθεθξηκέλα, δεδνκέλνπ πσο ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ππάξρεη πνιχ κηθξφηεξε εξεπλεηηθή βάζε ζρεηηθά κε ηα κεηα-
ζρνιηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε βηνχκελεο εηεξφηεηεο, νη κειινληηθέο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα 
επηθεληξσζνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ, δειαδή ζε 
επίπεδν αληίζηνηρα εμαζθάιηζεο ζηαζεξήο θαη κφληκεο απαζρφιεζεο, δηακφξθσζεο θαη ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη 
πξφζβαζεο ζην πνιηηηζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ γίγλεζζαη. 
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