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Εκπαιδευτικό Δράμα, Επαγγελματική Ανάπτυξη 
και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: 
μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σχέση

Χριστίνα Ζουρνά, Ιωάννα Παπαβασιλείου

Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία σημειώνεται μια αναπτυσσόμενη δυναμική σχέση 
μεταξύ της βιωματικής μεθόδου του Εκπαιδευτικού Δράματος, της Επαγγελ-
ματικής Ανάπτυξης και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Η διερεύνηση 
του εαυτού και των συνθηκών ζωής μέσω θεατρικών τεχνικών και κατάλληλα 
σχεδιασμένων δραστηριοτήτων που υιοθετεί η μέθοδος, η βιωματική μάθηση 
που αξιοποιεί το προσωπικό βίωμα και την εμπειρία, η δυναμική της ομάδας 
συμμετεχόντων και η ευρεία θεματολογία που μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω 
του ΕΔ, αποτελούν κάποια δείγματα της αποτελεσματικότητας της μεθόδου 
για την ανάπτυξη προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, απαραίτητων 
στον σύγχρονο πολίτη, εκπαιδευόμενο και επαγγελματία. 

Η Σύγχρονη Σταδιοδρομία 

Διανύοντας τον 21ο αιώνα οι μέχρι πρόσφατα αποδεκτές παραδοσιακές θεω-
ρίες σταδιοδρομίας που υποστήριζαν ότι «σταδιοδρομία είναι η ακολουθία ή 
το σύνολο των θέσεων εργασίας που το άτομο αναλαμβάνει στην πορεία της 
ζωής του» (Patton & McMahon, 2014: 5) αποτελούν παρελθόν. Η σύγχρονη 
σταδιοδρομία είναι μια μη ευθύγραμμη και εν πολλοίς απρόβλεπτη πορεία 
που περιλαμβάνει πολυάριθμες εργασιακές αλλαγές, βήματα προόδου αλλά 
και οπισθοδρομήσεις, μεταβάσεις από την απασχόληση στην ανεργία και τα-
νάπαλιν, ανασφάλεια και αβεβαιότητα, δυσκολία συνδυασμού επαγγελματι-
κής και προσωπικής ζωής και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για 
απόκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

Οι απρόβλεπτες εργασιακές συνθήκες, που εξαρτώνται όλο και συχνότερα 
από την τυχαιότητα (Krumboltz, 2009. Pryor & Bright, 2014), ο ανταγωνισμός 
και η πίεση για παραγωγικότητα, η πολιτισμική ποικιλομορφία στους εργασι-
ακούς χώρους, οι ευκαιρίες εργασίας σε διάφορα μέρη του κόσμου, η ζήτηση 
στην αγορά για οριζόντιες δεξιότητες, είναι μεταξύ των σημαντικότερων επι-
πτώσεων της παγκοσμιοποίησης στον κόσμο της εργασίας και της οικονομι-
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κής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο (Van Esbroeck, 2008∙ Hood & Creed, 2019). 
Οι έννοιες «πρωτεϊκή σταδιοδρομία» (protean career) και «χωρίς όρια στα-

διοδρομία» (boundaryless career) περιγράφουν –μέσα από τη χρήση της με-
ταφοράς– αυτό που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος, προκειμένου να σχε-
διάσει και να διαχειριστεί αυτόνομα την πορεία του στη σταδιοδρομία: προ-
σαρμοστικότητα, ευελιξία, ψυχολογική και φυσική ετοιμότητα (proactivity) 
για μετακινήσεις, αλλαγές και μεταβάσεις, με παράλληλη αξιοποίηση των ευ-
καιριών και του τυχαίου, υπέρ της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης (Baruch, 2004. Briscoe et al., 2012. Eby et al., 2003. Feldman & Ng, 2007. 
Inkson, 2006. Savickas, 2012). 

Η Επαγγελματική Ανάπτυξη

Σύμφωνα με το Λεξικό Όρων της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, επαγγελ-
ματική ανάπτυξη είναι «η δια βίου διαδικασία διαχείρισης της μάθησης, της 
εργασίας, του ελεύθερου χρόνου και των μεταβάσεων, προκειμένου τα άτομα 
να κατευθυνθούν προς ένα μέλλον, το οποίο καθορίζουν και διαμορφώνουν αυ-
τόνομα» (CCCD, 2012: 4). Για να μπορέσουν όμως τα άτομα να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες διαχείρισης και ανάπτυξης της σταδιοδρομίας τους, 
προσωπικές και διαπροσωπικές, ώστε να καταστούν ικανά να διαχειρίζονται 
εργασιακά διλήμματα, να λαμβάνουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές απο-
φάσεις και να προχωρούν με αυτοαποτελεσματικότητα και ψυχική ανθεκτι-
κότητα, έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 
και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.). 

Στη σύγχρονη εποχή η Συ.Ε.Π. προσεγγίζει τα άτομα ολιστικά, ως ολοκλη-
ρωμένες προσωπικότητες, μη διαχωρίζοντας πλέον την επαγγελματική από την 
προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή τους, καθώς θεωρεί ότι αυτές 
συνδέονται άρρηκτα και αλληλεπιδρούν. Όπως αναφέρουν οι Wolfe και Kolb, 
«η επαγγελματική ανάπτυξη εμπεριέχει ολόκληρη τη ζωή του ατόμου και όχι 
μόνο την απασχόληση, το επάγγελμα. Αφορά ολόκληρο το άτομο» (1980: 2). 
Μάλιστα, οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της σταδιοδρομίας, όπως η Αφηγη-
ματική Συμβουλευτική, χρησιμοποιούν τη βιογραφία του ατόμου, τα προσω-
πικά βιώματα, τις εμπειρίες και εν τέλει το νόημα που όλα αυτά έχουν για το 
άτομο στον σχεδιασμό της μελλοντικής του πορείας. 

Με βάση τα παραπάνω, οι υπηρεσίες και οι σύμβουλοι Συ.Ε.Π. χρειάζονται 
μεθόδους εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, οι οποίες να είναι σύγχρονες, και-
νοτόμες και αποτελεσματικές, να λαμβάνουν υπόψη τις συνεχώς αναδιαμορφού-
μενες και απρόβλεπτες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και 
να προσεγγίζουν ολιστικά τόσο τα άτομα όσο και τη σταδιοδρομία τους. Έτσι, 
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το μεθοδολογικό κέντρο βάρους της Συ.Ε.Π. έχει μετακινηθεί τις τελευταίες δε-
καετίες από τη «μέτρηση» και αξιολόγηση του ατόμου –ψυχομετρικά εργαλεία 
– στην αφήγηση της ζωής του, ενώ οι συνιστώμενες αφηγηματικές τεχνικές προ-
ϋποθέτουν την ενεργητική συμμετοχή του ατόμου στο πλαίσιο της συμβουλευ-
τικής παρέμβασης. Η αξιοποίηση συμμετοχικών τεχνικών – όπως το παίξιμο 
ρόλων, η χρήση φαντασίας και δημιουργικότητας, οι μετασχηματιστικές εμπει-
ρίες – είναι ένας τρόπος που ενεργοποιεί το άτομο και το βοηθά στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (Amundson, 2009∙ 2011). 

Εκπαιδευτικό Δράμα και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον ορισμό του Εκπαιδευτικού Δράματος (ΕΔ), υποστηρίζεται 
ότι μέσω θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών, κατάλληλα σχεδιασμένων ατομικών 
και ομαδικών δραστηριοτήτων και μιας εύστοχης διαδοχής ενοτήτων δράσης 
και αναστοχασμού, η εφαρμογή της μεθόδου μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη 
κατανόηση και μάθηση, αξιοποιώντας την προσωπική εμπειρία και το βίωμα 
του ατόμου (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2018). Έχει επίσης, διαπιστωθεί ότι το 
ΕΔ βοηθάει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην ανάπτυξη προσωπικών και 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων, απαραίτητων στην επαγγελματική ανάπτυξη και 
τη σύγχρονη σταδιοδρομία, όπως είναι η συνεργασία, ανάληψη πρωτοβουλί-
ας και δράσης, κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος, υπευθυνότητα, ευελι-
ξία, προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, 
κ.ά. Ταυτόχρονα όμως, το ΕΔ μπορεί να βοηθήσει και τους/τις Συμβούλους 
Σταδιοδρομίας να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, καθώς ο σχε-
διασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση σχεδίων και βιωματικών εργαστηρίων 
δράματος για την ενδυνάμωση των ωφελούμενων, προσφέρει και στους ίδιους 
διαρκή επιμόρφωση, κατάρτιση και εξάσκηση σε πρακτικές εφαρμογές όσων 
θεωρητικώς γνωρίζουν (Papavassiliou-Alexiou & Zourna, 2017). 

Σημαντικά θέματα που μπορούν να διερευνηθούν μέσω ΕΔ με την επιλογή 
κατάλληλης ιστορίας –πραγματικής ή μυθοπλαστικής– και επιλεγμένων κάθε 
φορά τεχνικών/δραστηριοτήτων και ροής διαδοχής τους, είναι η διερεύνηση 
του εαυτού σε άμεση ή έμμεση σχέση με το εκάστοτε περιβάλλον –οικογε-
νειακό/κοινωνικό, εργασιακό/επαγγελματικό, διάφορες μορφές ή διαδικασί-
ες λήψης απόφασης μέσω εξεύρεσης, διατύπωσης και διερεύνησης πιθανών 
εναλλακτικών λύσεων σε διλήμματα ή προβλήματα, καθώς και των συνεπειών 
αυτών. Στο ΕΔ τα άτομα συμμετέχουν ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες –
με το σώμα, τη λογική/νόηση και το συναίσθημα–, βιώνουν την εμπειρία ως 
«δρώντα υποκείμενα εδώ και τώρα», τα οποία δρουν, αντιδρούν, αλληλοεπι-
δρούν και αναστοχάζονται πράξεις και αποφάσεις, μέσα σε ένα προστατευ-
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μένο και ασφαλές περιβάλλον αποδοχής και προσωπικής έκφρασης (Αυδή & 
Χατζηγεωργίου, 2007: 44). Αυτή η διαδικασία δίνει στα άτομα τη δυνατότητα 
να εξετάζουν, με τη βοήθεια της ομάδας, πιθανές επιλογές και τις συνέπειές 
τους, προτού τις αντιμετωπίσουν στην πραγματική ζωή ή πορεία της σταδιο-
δρομίας τους και χωρίς να κινδυνεύουν από τη δοκιμή των διαφόρων εναλλα-
κτικών μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, ενταγμένων σε εργαστήριο ΕΔ. 

Η βιωματική μέθοδος του ΕΔ έχει μέχρι σήμερα ευρείες εφαρμογές στην 
τυπική εκπαίδευση σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αλλά και στη χώρα μας, 
όπως στη διδασκαλία σημαντικού μέρους του αναλυτικού προγράμματος σπου-
δών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ έχουν διενεργηθεί 
έρευνες και για τη συμβολή του ΕΔ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά και 
εφήβους (π.χ. DICE, 2010). 

Την τελευταία δεκαετία το ΕΔ χρησιμοποιείται διεθνώς και ως βιωματική 
μέθοδος επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα, στην επαγγελμα-
τική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, μέσω σεμιναρίων επι-
μόρφωσης και διά βίου μάθησης που υλοποιούνται από φορείς τυπικής και μη 
τυπικής εκπαίδευσης (Ζουρνά, 2012), αλλά και στην επιμόρφωση, κατάρτιση 
και επαγγελματική ανάπτυξη των ήδη εργαζομένων ή των υποψηφίων προς απα-
σχόληση σε επαγγελματικούς τομείς εκτός της εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται, 
επίσης, σε ενδο/εξω-υπηρεσιακά προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης 
για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραί-
τητων στις επαγγελματικές μεταβάσεις και των δεξιοτήτων λήψης απόφασης, 
όπως και στο πλαίσιο των καθηκόντων των εργαζομένων σε συγκεκριμένες 
θέσεις εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, έχει εφαρμοστεί ως μέθοδος εκπαίδευσης 
πιλότων και αεροσυνοδών σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, διοικητικών/
ηγετικών στελεχών και υπευθύνων πρόσληψης προσωπικού σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, μελών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε νο-
σοκομεία και κλινικές, αστυνομικών και υπευθύνων ασφαλείας επιχειρήσεων 
οργανισμών κ.ά. (Daly et al., 2009. Olivier, 2013. Papavassiliou & Zourna, 
2016. Romanowska et al., 2013. Toivanen et al. 2011. Villadsen et al., 2012). 

Καλές Πρακτικές

i. Το Εκπαιδευτικό Δράμα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνι-
κών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, το ΕΔ χρησιμοποιείται τα τελευταία δέκα χρόνια ως βιωματική πρακτική 
μέθοδος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών/τριών τόσο σε προπτυχιακό 
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όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως π.χ. στα ΠΜΣ Διά Βίου Μάθησης, 
Ειδικής Αγωγής, Ηγεσίας στην Εκπαίδευση, στις Επιστήμες Διαταραχών της 
Επικοινωνίας, καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης και ΣυΕΠ για Άτομα 
με Αναπηρία, Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες και επαγγελματίες που τις υπηρε-
τούν. Παράλληλα, το ΕΔ βρίσκεται στο επίκεντρο συνεχούς έρευνας πάνω σε 
νέες εφαρμογές του και, μέχρι σήμερα, συμπεράσματα της χρήσης του ΕΔ ως 
καινοτόμα πρακτική στην Επαγγελματική Ανάπτυξη και τη ΣυΕΠ, έχουν ήδη 
προβληθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, όπως:

α) στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Εκπαιδευτι-
κή και Επαγγελματική Συμβουλευτική IAEVG (International Association for 
Educational and Vocational Guidance) στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο UNAM 
στην Πόλη του Μεξικού, όπου παρουσιάστηκε η πρωτότυπη έρευνα «Η Μέθοδος 
του Εκπαιδευτικού Δράματος ως Καινοτόμα Πρακτική στην Ανάπτυξη Δεξιοτή-
των των Συμβούλων Σταδιοδρομίας» (Papavassiliou-Alexiou & Zourna, 2017).

β) στο Διεθνές Συνέδριο της Αμερικανικής Επαγγελματικής Επιστημονικής 
Ένωσης Λόγου-Ομιλίας-Ακοής ASHA (American Speech-Language-Hearing 
Association) στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ με την εργασία «Εκπαιδευτικό Δρά-
μα: βιωματική μέθοδος για ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργα-
ζομένων στον τομέα Διαταραχών της Επικοινωνίας» (Zourna et. al., 2016)

γ) στο πλαίσιο διεθνών συνεδρίων, όπως της ΕΛ.Ε.ΣΥΠ. στην Αθήνα (Δε-
κέμβριος 2013), του ΚΕΣΥΠ Ν. Μαγνησίας στο Βόλο (Μάιος 2012), της Ελ-
ληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) στη Θεσσαλονίκη (Μάρτιος 2013), 
της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) στο Βόλο (Νοέμβριος 2018), 
της Μετασχηματίζουσας Μάθησης της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.) στην Αθήνα (Μάιος 2011), Ηγεσίας στην Εκπαίδευση στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Νοέμβριος 2017), όπου επιμορφώθηκαν αρκετές 
δεκάδες ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτές ενηλίκων, 
ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης, σύμβουλοι σταδιοδρομίας σε βιωματικά εργα-
στήρια κατάλληλα σχεδιασμένα με τη μέθοδο του ΕΔ και με θεματικές πάνω 
στην επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των εν λόγω επαγγελματιών. 

Τέλος, η χρήση της μεθόδου του ΕΔ στην επαγγελματική ανάπτυξη και τη 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας έχει βραβευτεί δύο φορές μέχρι σήμερα σε ευ-
ρωπαϊκούς διαγωνισμούς (REVEAL, 2016· FUTURE, 2020).

ii. Το Εκπαιδευτικό Δράμα ως ερευνητικό εργαλείο επαγγελματικής ανά-
πτυξης εφήβων 

Η επιτυχία των εφαρμογών της μεθόδου σε ποικίλα πλαίσια ανάπτυξης δεξι-
οτήτων, μας οδήγησε στην ιδέα διεξαγωγής περαιτέρω έρευνας για χρήση της 
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στην υπηρεσία της ΣυΕΠ για εφήβους. Έτσι, τα τελευταία τρία χρόνια στο πλαί-
σιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο τμήμα ΕΚΠ του ΠΑΜΑΚ - και για 
πρώτη φορά διεθνώς - πραγματοποιείται έρευνα που μελετά την επίδραση της 
βιωματικής μεθόδου του ΕΔ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης επαγγελματικής 
απόφασης και στην ανάπτυξη αυτό-αποτελεσματικότητας σε θέματα επιλογής 
επαγγέλματος και σταδιοδρομίας σε εφήβους ηλικίας 15-17 ετών. Ο αρχικός σχε-
διασμός και τα αποτελέσματα της πιλοτικής που διεξήχθη το σχολικό έτος 2018-
2019 παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο 2019 στα Διεθνή Συνέδρια του Βρετανικού 
Εθνικού Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση στη Σταδιοδρομία NICEC (National 
Institute for Career Education and Counseling) στο Μάντσεστερ της Αγγλίας και 
του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ) στο Ηρά-
κλειο Κρήτης. Το έτος 2020-2021 ξεκίνησε η εκπαιδευτική παρέμβαση σε δη-
μόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Αφού ελήφθη η απαραίτητη άδεια από ΙΕΠ 
και ΥΠΑΙΘ, η έρευνα-δράση (Action Research) δομήθηκε ως εξής: 

Θεωρητικό υπόβαθρο

Οι έφηβοι, ηλικίας 15-17 ετών, αντιμετωπίζουν συνειδητά για πρώτη φορά στη 
ζωή τους, θέματα σταδιοδρομίας, επιλογής κατεύθυνσης σπουδών, στοχευμέ-
νης διερεύνησης πιθανών μελλοντικών επαγγελμάτων. Οι τρεις βασικοί πυ-
λώνες, πάνω στους οποίους σχεδιάζονται και παρέχονται οι υπηρεσίες ΣυΕΠ 
είναι η αυτογνωσία, η πληροφόρηση και η λήψη απόφασης. Μέσω της έρευ-
νας-δράσης θα διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους η βιωματική μέθοδος 
του ΕΔ θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν 
αυτούς τους πυλώνες, με απώτερο στόχο να εισαχθεί μελλοντικά ως καλή πρα-
κτική στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. Για τη θεωρητική πλαισίωση του εγχειρήματος 
αξιοποιούνται στοιχεία από θεμελιώδεις θεωρίες σταδιοδρομίας όπως είναι η 
Κοινωνική-Γνωστική Θεωρία Σταδιοδρομίας (Lent, Brown & Hackett, 1994), 
η Συστημική Θεωρία για τη Σταδιοδρομία (McMahon & Patton, 2014), η Θε-
ωρία του Χάους στη Σταδιοδρομία (Pryor & Bright, 2014) και η Θεωρία του 
Τυχαίου στη Σταδιοδρομία (Krumboltz, 2009). 

Σκοπός της έρευνας-δράσης
 

Κύριος σκοπός είναι να διερευνηθεί αν και κατά πόσο το ΕΔ μπορεί να συμ-
βάλει στην ανάπτυξη αυτοαποτελεσματικότητας στη σταδιοδρομία (career 
self-efficacy) και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης (career deci-
sion-making skills) σε εφήβους που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(γυμνάσιο – λύκειο). 
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Ερευνητικές υποθέσεις 

α) Η βιωματική μέθοδος του ΕΔ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτή-
των, απαραίτητων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στη λήψη επαγγελ-
ματικής απόφασης.
β) Η βιωματική μέθοδος του ΕΔ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της αυτό-
αποτελε σματι κότητας ως προς την επιλογή επαγγέλματος και τον σχεδιασμό 
σταδιοδρομίας. 

Ερευνητικά εργαλεία 

Χρησιμοποιούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά εργαλεία: α) δύο διεθνώς 
καταξιωμένα ερωτηματολόγια και β) ημερολόγιο, ημιδομημένη συνέντευξη, 
ομάδες εστίασης. 

Ποσοτικά εργαλεία:
i) Ερωτηματολόγιο Δυσκολιών στη Λήψη Επαγγελματικής Απόφασης (Career 
Decision-Making Difficulties Questionnaire, CDDQ)

Με 34 ερωτήσεις σε 9-βαθμη κλίμακα Likert εξετάζονται οι δυσκολίες στη 
λήψη επαγγελματικής απόφασης. Το CDDQ στηρίζεται στο θεωρητικό μο-
ντέλο των Gati, Krausz και Osipow (1996) και μετράει τις δυσκολίες λόγω 
εσωτερικών εμποδίων, αναποφασιστικότητας, έλλειψης κινήτρων ή πληρο-
φόρησης, δυσαναλογίας προσωπικής άποψης με των σημαντικών άλλων είτε 
προσωπικών χαρακτηριστικών ή επιθυμιών με προσφερόμενα επαγγέλματα. 
Είναι κατάλληλο και για εφήβους και για ενήλικες, προσαρμοσμένο για χρή-
ση στον ελληνικό πληθυσμό από Κουμουνδούρου και Κασσωτάκη. Στην πα-
ρούσα έρευνα, ο συντελεστής εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha της 
κλίμακας ήταν a = 0.916. 

ii) Ερωτηματολόγιο Αυτοαποτελεσματικότητας στη Διαδικασία Λήψης Επαγ-
γελματικής Απόφασης – Σύντομη μορφή (Career Decision Making Self-Effi-
cacy Scale – Short Form, CDMSE-SF)

Με 25 ερωτήσεις σε 5-βαθμη κλίμακα Likert αξιολογούνται οι αντιλήψεις 
αυτεπάρκειας των ατόμων σχετικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
λήψη επαγγελματικής απόφασης. Κύρια βάση είναι η έννοια που εισήγαγε ο 
Bandura (2006), όμως οι ερευνήτριες/ κατασκευάστριες του ερωτηματολογίου 
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(Betz, Klein, & Taylor, 1996) δανείστηκαν από το μοντέλο της επαγγελματικής 
ωριμότητας του Crites (1978) το πλαίσιο για τον καθορισμό των δεξιοτήτων, 
απαραίτητων σε μία ορθή επαγγελματική απόφαση. Το ερωτηματολόγιο περι-
λαμβάνει πέντε κατηγορίες εμπιστοσύνης στην ικανότητα των ατόμων να συ-
γκεντρώνουν πληροφορίες, να θέτουν στόχους, να έχουν αυτογνωσία, να σχε-
διάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλύουν προβλήματα. Είναι κατάλληλο 
και για εφήβους και για ενήλικες, προσαρμοσμένο για χρήση στον ελληνικό 
πληθυσμό από Κασσωτάκη και Ασβεστά (Koumoundourou et. al., 2012). Στην 
παρούσα έρευνα, ο συντελεστής εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha της 
κλίμακας ήταν a = 0.884. 

Ποιοτικά εργαλεία:
Επειδή μέσω της βιωματικής μεθόδου του ΕΔ, θα παραχθεί και ποιοτικό υλι-
κό, έχει προβλεφθεί να συλλεχθούν τα σχέδια και το πρωτότυπο υλικό (εικό-
να, βίντεο, κείμενο) από τα εργαστήρια δράματος, πρωτότυπες επαγγελματι-
κές μονογραφίες, ημερολόγια και αξιολογήσεις ερευνήτριας και συμμετεχό-
ντων, καθώς και το κείμενο των συνεντεύξεων (ατομικών/ ομάδων εστίασης). 
Η μελέτη, κατηγοριοποίηση και ανάλυση του υλικού αναμένεται να δώσουν 
ισχυρές ενδείξεις για τη χρησιμότητα του ΕΔ στη συμβουλευτική και τη δια-
χείριση σταδιοδρομίας από τους εφήβους. 

Υλοποίηση σχεδιασμού (δύο φάσεις)

Φάση 1 - Διερεύνηση αναγκών): τυχαία επιλέχθηκαν τμήματα των τριών τά-
ξεων – Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου και Β΄ Λυκείου – από πέντε γυμνάσια και 
πέντε λύκεια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (σκοπίμως επιλεγμένα για εύκολη 
πρόσβαση). Στους μαθητές των τμημάτων αυτών μοιράστηκε υπεύθυνη δή-
λωση για τους γονείς/κηδεμόνες, ότι συναινούν στη συμμετοχή των παιδιών 
τους στην έρευνα. Συγκεντρώθηκε έτσι δείγμα 242 μαθητών/τριών. Οι 237 
επέστρεψαν συμπληρωμένα σωστά και τα δύο ποσοτικά εργαλεία (CDDQ και 
CDMSE-SF), γι’ αυτό συμπεριελήφθησαν στο δείγμα που αναλύθηκε στη συ-
νέχεια: 113 κορίτσια και 124 αγόρια με 118 (49,8%) εξ αυτών να φοιτούν στην 
Α΄ Λυκείου (49,8%), 91 στη Γ΄ Γυμνασίου (38, 4%) και 28 στη Β΄ Λυκείου 
(11,8%). Η μειωμένη συμμετοχή από τη Β΄ Λυκείου οφείλεται κυρίως στο μι-
κρό αριθμό μαθητών και τμημάτων της τάξης αυτής στα επιλεγμένα σχολεία, 
καθώς και στην άρνηση αρκετών γονέων να τα επιβαρύνουν με επιπλέον φόρ-
το εκτός των σχολικών υποχρεώσεων. 
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Εικόνα 1: Πίνακες συχνοτήτων ανά φύλο και τάξη φοίτησης (SPSS v.25)

Αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων 1ης φάσης

Στον Πίνακα 1 βλέπουμε μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των τριών εξαρ-
τημένων μεταβλητών TOTSE, TOTQ και Ε2 στις τρεις ομάδες μαθητών/τρι-
ών ανά τάξη. 

Πίνακας 1: Περιγραφική Στατιστική 

Ως ανεξάρτητη μεταβλητή ορίστηκε η τάξη (GR) με τιμές 1, 2, 3 δηλ. Α΄ Λυ-
κείου, Β΄ Λυκείου και Γ΄ Γυμνασίου αντίστοιχα. Η μεταβλητή TOTSE είναι 
η συνολική βαθμολογία στην κλίμακα CDMSE-SF –με τιμές συνήθως από 
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45 έως 125–, η μεταβλητή TOTQ είναι η συνολική βαθμολογία στην κλίμα-
κα CDDQ –με τιμές τουλάχιστον 6.34 για μεγάλη δυσκολία, το πολύ 3.33 για 
ασήμαντη δυσκολία και ενδιάμεσες αυτών για μεσαία δυσκολία–, ενώ η με-
ταβλητή Ε2 είναι ο βαθμός συνολικής δυσκολίας στην τελική ερώτηση του 
CDDQ «πόσο θα βαθμολογούσατε το βαθμό δυσκολίας σας να πάρετε από-
φαση σχετικά με το μελλοντικό σας επάγγελμα;» σε κλίμακα Likert με τιμές 
από 1 (πολύ χαμηλός) έως 9 (πολύ υψηλός). Επειδή οι μέσες τιμές των τριών 
εξαρτημένων μεταβλητών για την Β΄ Λυκείου φαινόταν ότι διέφεραν από των 
άλλων δύο τάξεων, εξετάστηκαν περαιτέρω μέσω επιπλέον ελέγχων για τυχόν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Πίνακας 2: Έλεγχος Levene για την ισότητα σφαλμάτων 
διασπορών ανάμεσα στις ομάδες

Μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS ζητήθηκε πολλαπλή ανάλυση διασπο-
ρών MANOVA και αφού εξασφαλίστηκε η προϋπόθεση της ομοιογένειας των 
διακυμάνσεων των σφαλμάτων για κάθε μεταβλητή (στη στήλη Sig. στον Πί-
νακα 2 παρατηρούμε ότι κάθε p>0.05), προχωρήσαμε στην ερμηνεία των απο-
τελεσμάτων. 

Πίνακας 3: Πολυμεταβλητοί έλεγχοι
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Στον Πίνακα 3 των Πολυμεταβλητών Ελέγχων το κριτήριο Wilks’ Lambda 
δίνει τιμή p = 0.026 < 0.05, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντι-
κές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των τριών τάξεων, αλλά δεν μας εξηγεί 
ανάμεσα σε ποιες. Έτσι, ζητήσαμε εφαρμογή του post hoc κριτηρίου Tukey, 
από όπου προέκυψαν τα εξής: 

Πίνακας 4: Πολλαπλές συγκρίσεις σε σχέση 
με την ανεξάρτητη μεταβλητή (τάξη GR)

Συγκρίνοντας τους μέσους όρους των βαθμολογιών της μεταβλητής TOTSE 
των μαθητών/τριών μεταξύ των τριών τάξεων (Μετ. 1: Α΄ Λυκείου, Μετ. 2: 
Β΄ Λυκείου, Μετ. 3: Γ΄ Γυμνασίου), παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστι-
κά σημαντική (σ.σ.) διαφορά μεταξύ τους, καθώς βλέπουμε στις τρεις πρώτες 
γραμμές της στήλης Sig. ότι το κριτήριο δίνει σε όλες τις συγκρίσεις τιμές p 
μεγαλύτερες του 0.05. Αντίθετα όμως, συγκρίνοντας τους μέσους όρους των 
βαθμολογιών στις τιμές TOTQ και Ε2, παρατηρούμε ότι η Β΄ Λυκείου διαφέ-
ρει στατιστικά σημαντικά από τις άλλες δύο (τιμές p = 0.03, p = 0.04 και αντί-
στοιχα p = 0.013 και p = 0.006, όλες μικρότερες από 0.05). Αυτό πιθανότατα 
οφείλεται στο ότι οι μαθητές/τριες που φοιτούν στη Β΄ Λυκείου – σημειωτέον 
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ότι συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια στο δεύτερο τετράμηνο του σχολικού 
έτους – έχουν ήδη επιλέξει κατεύθυνση σπουδών και γι’ αυτό ο βαθμός δυ-
σκολίας στο να παίρνουν αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους, τουλάχιστον 
όσον αφορά τον τομέα σπουδών που θα ακολουθήσουν, είναι αρκετά χαμη-
λός. Από την άλλη, οι μέσοι όροι των τιμών και των τριών μεταβλητών μετα-
ξύ των τάξεων Α΄ Λυκείου και Γ΄ Γυμνασίου δεν διαφέρουν στατιστικά ση-
μαντικά μεταξύ τους, αφού οι αντίστοιχες τιμές του p 0.703, 0.998 και 0.854 
είναι μεγαλύτερες του 0.05. Αυτή η διαπίστωση δικαίωσε την επιλογή μας να 
συμπεριλάβουμε στο δείγμα και μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και όχι μόνο του 
Λυκείου όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, λόγω του ότι ήδη από την ηλικία των 
15 ετών, οι μαθητές διερευνούν πιθανές διαδρομές σπουδών και επαγγέλμα-
τος και καλούνται να πάρουν συνειδητά τις πρώτες σημαντικές αποφάσεις για 
τη σταδιοδρομία τους, όπως πχ να επιλέξουν γενικό ή επαγγελματικό λύκειο. 

Αποτελέσματα πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων 1ης φάσης

Στην πλατφόρμα RStudio, μέσω των πακέτων ανοιχτού λογισμικού της γλώσ-
σας R, FactoMineR και Factoextra, εφαρμόσαμε επίσης και πολυμεταβλητές 
μεθόδους ανάλυσης δεδομένων για τα 237 έγκυρα ερωτηματολόγια, όπως 
Πολλαπλή Αντιστοίχιση (MCA – Multiple Correspondence Analysis) και Ιε-
ραρχική Ταξινόμηση (HCA – Hierarchical Cluster Analysis). Αυτή η διερευ-
νητική προσέγγιση χρησιμοποιείται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε πολλούς επι-
στημονικούς τομείς εκτός της εκπαίδευσης, όπως Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, 
Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτική των Αποφάσεων, Συνήθειες 
του Καταναλωτή, Τουρισμό και Μεταφορές (Benzécri, 1973, 1982· Gandrud, 
2013· Kassambara, 2017· Lê et al., 2008· Le Roux, & Rouanet, 2010· Lebart 
et al., 2000).

Η Ανάλυση Πολλαπλής Αντιστοίχισης (MCA) υπολογίζει και αποκαλύπτει 
τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην ερ-
μηνεία της διασποράς του δείγματος, ενώ η Ιεραρχική Ταξινόμηση (HCA) προ-
σφέρει μια εύγλωττη γραφική αναπαράσταση δύο διαστάσεων των ατόμων του 
δείγματος τοποθετημένων σε κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους, σε σχέση 
με τους δύο κυριότερους παράγοντες που προέκυψαν από την MCA, καθώς 
και σε συστάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Στη δική μας έρευνα, εφαρμόσα-
με τις μεθόδους και στα δύο ερωτηματολόγια με τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Δυσκολίες στη λήψη απόφασης για τη σταδιοδρομία. Η ανάλυση του CDDQ 
(Διάγραμμα 1) ανέδειξε ως κύριους παράγοντες Δυσκολίες λόγω αντικρουόμενων 
πληροφοριών (Διάσταση 1 στον οριζόντιο άξονα) και Δυσκολίες λόγω έλλειψης 
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πληροφοριών (Διάσταση 2 στον κατακόρυφο άξονα). Η ερμηνεία της γραφικής 
παράστασης είναι η εξής: Όσο πιο δεξιά και πάνω βρίσκεται ένα άτομο, τόσο 
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας έχει για να λάβει αποφάσεις για τη σταδιοδρομία 
του. Οι δύο διαστάσεις ερμηνεύουν το 41% της συνολικής διασποράς.

Διάγραμμα 1: Παραγόντων και Συστάδων Ιεραρχικής 
Ταξινόμησης (βάσει CDDQ)

Η Ιεραρχική Ταξινόμηση έδωσε τρεις ομάδες ατόμων (clusters) με κοινά χα-
ρακτηριστικά: 

Ομάδα 1: (πάνω αριστερά, μαύρο χρώμα, ν = 45, 25 κορίτσια, 20 αγόρια) 
πολύ χαμηλή δυσκολία λήψης απόφασης λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ή αντι-
κρουόμενων πληροφοριών για τον εαυτό, εν γένει μαθητής ή μαθήτρια της Β΄ 
Λυκείου. Συμφωνεί και με τα ευρήματα από την πολλαπλή σύγκριση μέσω 
του κριτηρίου Tukey. 

Ομάδα 2: (μέση, κόκκινο χρώμα, ν = 112, 44 κορίτσια, 68 αγόρια) λίγη 
έως μέτρια δυσκολία λήψης απόφασης λόγω έλλειψης πληροφοριών σχετικά 
με τα στάδια της διαδικασίας, αλλά και λόγω αντικρουόμενων πληροφοριών 
για τον εαυτό. 
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Ομάδα 3: (πάνω και δεξιά, πράσινο χρώμα, ν = 80, 44 κορίτσια, 36 αγό-
ρια) αρκετή έως πολύ μεγάλη δυσκολία λήψης απόφασης λόγω έλλειψης πλη-
ροφόρησης για τα στάδια της διαδικασίας, μη αυτογνωσίας, εσωτερικών συ-
γκρούσεων, αναποφασιστικότητας και έλλειψης κινήτρων, εν γένει μαθήτρια 
Α΄ Λυκείου ή Γ΄ Γυμνασίου. 

Αυτοαποτελεσματικότητα στη λήψη επαγγελματικής απόφασης. Η ανάλυ-
ση του CDMSE-SF (Διάγραμμα 2) ανέδειξε ως κύριους παράγοντες τη Συγκέ-
ντρωση πληροφοριών (Διάσταση 1 στον οριζόντιο άξονα) και τον Σχεδιασμό 
Σταδιοδρομίας (Διάσταση 2 στον κατακόρυφο άξονα). Η ερμηνεία της γρα-
φικής παράστασης είναι η εξής: Όσο πιο δεξιά και πάνω είναι το άτομο, τόσο 
λιγότερη αυτεπάρκεια έχει (άρα και μικρότερη συνολική βαθμολογία στην κλί-
μακα). Όσο πιο αριστερά είναι το άτομο, τόσο μεγαλύτερη αυτεπάρκεια έχει 
(άρα και μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στην κλίμακα). Οι δύο διαστάσεις 
ερμηνεύουν το 32% της συνολικής διασποράς.

 
Διάγραμμα 2: Παραγόντων και Συστάδων Ιεραρχικής 

Ταξινόμησης (βάσει CDMSE-SF)
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Και πάλι η Ιεραρχική Ταξινόμηση έδωσε τρεις ομάδες ατόμων με κοινά χα-
ρακτηριστικά: 

Ομάδα 1: (πάνω αριστερά, μαύρο χρώμα, ν= 67, 35 κορίτσια, 32 αγόρια) 
ανώτατη βαθμολογία (πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη) στις κατηγορίες Στοχοθεσία 
και Επίλυση προβλήματος, εν γένει μαθήτρια Α΄ ή Β΄ Λυκείου.

Ομάδα 2: (μέση και κάτω, κόκκινο χρώμα, ν = 118, 47 κορίτσια, 71 αγό-
ρια) μέτρια βαθμολογία (μέτρια εμπιστοσύνη) στις κατηγορίες Στοχοθεσία και 
Αυτογνωσία, εν γένει μαθητής Α΄ Λυκείου.

Ομάδα 3: (δεξιά, πράσινο χρώμα, ν = 52, 31 κορίτσια, 21 αγόρια) πολύ χα-
μηλή βαθμολογία (πολύ λίγη εμπιστοσύνη) στις κατηγορίες Συγκέντρωση πλη-
ροφοριών και Στοχοθεσία, εν γένει μαθητής ή μαθήτρια Γ΄ Γυμνασίου.

Ανάγκες των εφήβων για ΣυΕΠ. Η μελέτη των χαρακτηριστικών των συστά-
δων της Ιεραρχικής Ταξινόμησης οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές της 
Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου χρειάζονται ενίσχυση στους τομείς της αυ-
τογνωσίας, της στοχοθεσίας και της πληροφόρησης σχετικά με τον εαυτό και 
τα επαγγέλματα, ενώ οι μαθητές και των τριών τάξεων χρειάζονται ενίσχυση 
κινήτρων, πληροφόρηση για τα στάδια της διαδικασίας λήψης απόφασης και 
πρακτική εξάσκηση στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων. Με 
βάση αυτά τα κριτήρια, σχεδιάστηκαν εργαστήρια Εκπαιδευτικού Δράματος 
με κατάλληλα θέματα προς διερεύνηση και προχωρήσαμε στη δεύτερη φάση 
της έρευνας, την εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Φάση 2 – Η εκπαιδευτική παρέμβαση: επιλέχθηκαν δύο σχολεία από αυτά 
του αρχικού δείγματος (ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο) και στη συνέχεια, από 
τους μαθητές/τριες 15-17 ετών που δήλωσαν εθελοντικά ότι επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν στις επόμενες φάσεις της πειραματικής έρευνας με την συναίνεση 
των κηδεμόνων τους, επιλέχθηκαν δύο ομάδες των 20 ατόμων η καθεμία, μία 
πειραματική και μία ελέγχου, με όσο το δυνατόν καλύτερη αντιστοίχιση των 
χαρακτηριστικών των μελών τους, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσμα-
τα της παρέμβασης. Αυτή η φάση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2021, κατά ένα 
μεγάλο μέρος ολοκληρώθηκε μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2020-2021 
και συνεχίζεται το νέο σχολικό έτος μέχρι και Δεκέμβριο 2021. 

Η διαδικασία της παρέμβασης έχει ως εξής: Στην ομάδα ελέγχου χρησιμοποι-
ούνται οι συνήθεις μέθοδοι των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. για την ενίσχυση αυτογνω-
σίας, πληροφόρησης και δεξιοτήτων λήψης απόφασης, ενώ στην πειραματική 
ομάδα χρησιμοποιείται, επιπλέον, ως μέθοδος και το Εκπαιδευτικό Δράμα. Από 
Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο, η πειραματική ομάδα βίωσε το ΕΔ μέσω κατάλληλα 
σχεδιασμένων εργαστηρίων από την ερευνήτρια και εκπαιδεύτηκε στη χρήση 
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της μεθόδου. Στη συνέχεια της παρέμβασης (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2021), 
τα μέλη σε ομάδες θα πραγματοποιήσουν έρευνα, ώστε να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν τα δικά τους εργαστήρια ΕΔ, με θέματα που αφορούν την επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία, πιθανές μεταβάσεις, επιλογές σπουδών, επαγγέλμα-
τος κ.α. Στις εφαρμογές των εργαστηρίων θα συμμετάσχουν τα υπόλοιπα μέλη 
της πειραματικής ομάδας έτσι ώστε όλοι να περάσουν από όλους τους ρόλους 
–σχεδιασμός, υλοποίηση, συμμετοχή. Με το πέρας της εκπαιδευτικής παρέμ-
βασης, τα μέλη πειραματικής και ομάδας ελέγχου θα συμπληρώσουν εκ νέου τα 
δύο ερωτηματολόγια και, με σύγκριση μεταξύ των απαντήσεων, αναμένεται να 
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα με την επιβεβαίωση ή απόρριψη των ερευνη-
τικών υποθέσεων. Επίσης, θα διεξαχθούν συνεντεύξεις αξιολόγησης της παρέμ-
βασης, θα συγκεντρωθούν και αναλυθούν τα ημερολόγια εργασίας των ομάδων 
και το πρωτότυπο υλικό των εργαστηρίων. Τέσσερις μήνες μετά το πέρας της 
παρέμβασης, θα συγκροτηθούν ομάδες εστίασης με τα μέλη της πειραματικής, 
για να μελετηθεί η μακροπρόθεσμη επίδραση του ΕΔ. 

Συμπέρασμα – Επίλογος 

Με δεδομένη την έλλειψη ασφαλούς πρόβλεψης και την αδυναμία ελέγχου των 
συνθηκών που διαμορφώνονται στον εργασιακό χώρο παγκοσμίως, η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως είναι και το ΕΔ, θα 
μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση της ευελιξίας, αυτεπάρκειας και προ-
σαρμοστικότητας των πολιτών μπροστά σε κάθε είδος επαγγελματικής πρό-
κλησης και θα μπορούσε να αποδειχθεί μια ασφαλής επιλογή για την ενίσχυση 
της διαδικασίας του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Τα 
μέχρι τώρα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της χρήσης του ΕΔ στα μαθήματα, 
προγράμματα εξειδίκευσης, εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και στη διδακτορική έρευνα που αναφέρθηκε 
παραπάνω, οδηγούν σε νέα και ενδιαφέροντα μονοπάτια εφαρμογών της Θε-
ατρικής Τέχνης και όσων αυτή μπορεί να προσφέρει. Επειδή πιστεύουμε στη 
χρησιμότητα του ΕΔ στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυ-
ξη, θα συνεχίσουμε τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της μεθόδου και στον 
τομέα της Συ.Ε.Π. 
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Abstract

Drama in Education (DiE), an experiential pedagogical method, has being 
used in education to explore oneself and the world; however, during the last 
decade it has also been introduced as an innovative training method in other 
professional sectors for enhancing professional development. The purpose of 
this article is to present the evolvement of this dynamic relationship claiming 
that Career Guidance and Counselling would most benefit by introducing DiE 
as a group counselling and career designing method. Good practices to support 
this claim are provided, such as successful DiE experiential workshops at the 
University of Macedonia to address pre- and postgraduate students’ and adults’ 
professional skills development. Moreover, the first outcomes of an innovative 
ongoing PhD research on teenagers’ career skills development and career design 
through DiE are also provided.

Key-words: Drama in Education, professional development, Career Guidance 
and Counselling, teenagers’ career skills development
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Εισαγωγή

Η πανδημική κρίση της COVID-19 από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της 
επηρέασε την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Di Pietro et al., 2020) καθώς και με πρόσφατα στοιχεία 
της UNESCO από τον Φεβρουάριο του 2020, 191 χώρες πήραν μέτρα καθολι-
κής αναστολής της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των βαθμίδων 
της εκπαίδευσης επηρεάζοντας 1,5 δις εκπαιδευόμενων (UNESCO, 2021: 7). 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με την πιο μακρά και αδιάλειπτη πε-
ρίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 
2021). Ειδικά, όσον αφορά στα Λύκεια κάποιων περιοχών, ανάμεσα στα οποία 
και της Αττικής, βρίσκονταν σε καθεστώς αναστολής αδιάλειπτα από τις 7 
Νοεμβρίου 2020 έως τις 12 Απριλίου 2021. Εξαίρεση αποτελούσαν τα σχο-
λεία Ειδικής Αγωγής, τα οποία λειτουργούσαν κανονικά όλο αυτό το διάστη-
μα (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 2021). 

Η αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας συνοδεύτηκε από 
υποχρεωτική τηλεκπαίδευση με τη μέθοδο της σύγχρονης και συμπληρωματικά 
της ασύγχρονης προσέγγισης, προβλέποντας υποχρεωτική κάλυψη νέας ύλης. 
Παρά το ότι με τη λειτουργία και εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 
έγινε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η συνέχεια της διαδικασίας μάθησης, 
παράλληλα αναδείχτηκαν και πλήθος προβλημάτων που αφορούν κυρίως την 
ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Τα προβλήματα που προέκυψαν από την 
εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σχετίζονται με τον διαθέσιμο από 
μέρους των μαθητών τεχνολογικό εξοπλισμό (Di Pietro et al., 2020; UNESCO, 
2021), με τις συνθήκες που υφίστανται στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με 
τις εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζουν τα εργαστηριακά μαθήματα όπως 
αυτά των Φυσικών Επιστημών (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 2021) αλλά και με τις δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές όσον αφορά την αυτοπειθαρχία, τα κίνη-
τρα και τις προτιμήσεις μαθημάτων (Ferraro et al., 2020· Radha et al., 2020). 
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Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών 
Α΄ Λυκείου από την εξ αποστάσεως διδασκαλία (εξΑΔ) όσον αφορά στις Φυ-
σικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία). Επιλέξαμε να απευθυνθούμε 
στους μαθητές της Α΄ Λυκείου, επειδή σε αυτό το επίπεδο οι Φυσικές Επιστή-
μες αποτελούν μέρος του γενικού κορμού μαθημάτων και δεν αντιμετωπίζονται 
από τους μαθητές ανάλογα με το ενδιαφέρον τους για τις πανελλήνιες εξετά-
σεις. Κριτήριο για την επιλογή του θέματος αποτέλεσε η πεποίθησή μας ότι η 
ικανοποίηση των μαθητών από την εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών (ΦΕ), συνιστά βασικό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
μαθητών, μεταξύ διδασκόντων και μαθητών και μεταξύ του κάθε μαθητή/τριας 
με το ίδιο το γνωστικό το αντικείμενο (Angelova, 2021· Katsidis et al, 2008). 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Ένας ξεκάθαρος ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πολύ δύσκο-
λο να διατυπωθεί, καθώς πρόκειται για έναν πολύ ευρύ όρο που αναφέρεται 
σε πλήθος τύπων εκπαίδευσης, οι οποίες βασίζονται στη χρήση των τεχνολο-
γικών μέσων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφέρει από την «κανονική» με 
όρους φυσικής παρουσίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Παρά το γε-
γονός ότι υπάρχουν εννοιολογικές ομοιότητες με τις παραδοσιακές μεθόδους 
διδασκαλίας, οι οποίες πραγματοποιούνται στην τάξη, τουλάχιστον όσον αφορά 
στους σκοπούς και στους στόχους, ταυτόχρονα υπάρχουν και ξεκάθαρες δια-
φορές, οι οποίες τις προσδιορίζουν σαν διακριτές εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία αναφέρεται στον τύπο εκπαίδευσης, 
όπου τα άτομα που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία δηλαδή εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές αλληλεπιδρούν στον ίδιο χρόνο, ανεξάρτητα αν βρίσκονται 
σε διαφορετικές τοποθεσίες. Στο μοντέλο αυτό οι μαθητές καλούνται, συνήθως, 
να συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες σε συγκεκριμένο χρόνο με τη 
βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία 
θεωρείται ένα είδος «ζωντανής διδασκαλίας», όπου η συμμετοχή των μαθη-
τών στη μαθησιακή διαδικασία, στον ίδιο χρόνο, στοχεύει στο να δημιουργη-
θεί μια πιο συγκροτημένη και ξεκάθαρη δομή του μαθήματος, ενώ ταυτόχρονα 
εμπλουτίζεται η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της τάξης (Watts, 2016).

Σημαντική συνιστώσα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφω-
να με πολλούς μελετητές, θεωρείται η εμπλοκή των μαθητών και η αλληλεπί-
δραση μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως μαθησιακή 
διαδικασία (Muzammil et al., 2020). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετε-
χόντων προάγει τη διαδικασία εμπλοκής των μαθητών και αποτελεί σημαντι-
κό παράγοντα όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα (Gray & Diloreto, 
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2016· Martin & Bolliger, 2018). Επειδή η εμπλοκή των μαθητών στη μαθη-
σιακή διαδικασία εξαρτάται άμεσα από την αλληλεπίδραση, υπάρχει έντονος 
προβληματισμός για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, κυρίως, όσον αφορά 
στην έλλειψη της δια ζώσης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και 
τους μαθητές, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικούς τρόπους για να κρατήσουν τους μαθητές συνεχώς εμπλε-
κόμενους στη μαθησιακή διαδικασία σε ένα εξ αποστάσεως μαθησιακό περι-
βάλλον (Meyer, 2019). 

Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία στην εξ απο-
στάσεως διδασκαλία σχετίζεται με τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των μα-
θητών, με τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευ-
τικών, με τα κίνητρα του κάθε μαθητή καθώς και με τα αποτελέσματα κάθε 
μαθήματος, όπως οι βαθμοί (Muzammil et al. 2020· Watts, 2016). Επίσης, 
σημαντικός παράγοντας της ποιότητας της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών 
καθώς και της αλληλεπίδρασης των μαθητών με το γνωστικό αντικείμενο, απο-
τελεί η ικανοποίηση των μαθητών σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
(Angelova, 2021· Gray & Diloreto, 2016· Katsidis et al., 2008).

Μεθοδολογία Έρευνας

Ερευνητικό ερώτημα

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε για την παρούσα έρευνα είναι: Σε 
ποιον βαθμό οι μαθητές /τριες της Α΄ Λυκείου έμειναν ικανοποιημένοι από 
την εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών κατά τη διάρκεια 
της αναγκαστικής τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 κατά 
το σχολικό έτος 2020-21;

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκατόν ενενήντα επτά (197) μαθητές και 
μαθήτριες Α΄ Λυκείου, που προέρχονταν από σχολεία του Νομού Αττικής και 
του Νομού Μεσσηνίας, στα οποία η ερευνητική ομάδα είχε πρόσβαση.

Συλλογή δεδομένων 

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που περιείχε είκοσι 
τρεις (23) κλειστού τύπου ερωτήσεις με δυνατότητα απάντησης στην κλίμακα 
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Likert 1-5 ή 1-3 και από δύο (2) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για την ανάδειξη 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της έρευνας. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις 
διαρθρώνονται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται α) στον χώρο 
και στην ποιότητα της σύνδεσης β) στο περιεχόμενο κάθε γνωστικού αντικει-
μένου γ) στην επικοινωνία του μαθητή/μαθήτριας με τον εκπαιδευτικό και 
τους συμμαθητές του και δ) στην προσωπική προσέγγιση και εμπλοκή κάθε 
μαθητή (βλ. Παράρτημα). 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε ψηφιακά σε μορφή Google Forms και 
διακινήθηκε ηλεκτρονικά με τη συνοδεία επιστολής προς μαθητές και γονείς. 
Οι ερευνητές απευθύνθηκαν σε εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών, οι οποί-
οι με τη σειρά τους γνωστοποίησαν τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο στους μαθη-
τές κι εκείνοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο από το σπίτι τους εκτός ωρών 
διεξαγωγής του μαθήματος. 

Οι απαντήσεις στις κλειστές ερωτήσεις ταξινομήθηκαν με βάση τις προα-
ποφασισμένες διαβαθμίσεις απαντήσεων σε κάθε ερώτηση και αποτυπώθηκαν 
σε πίνακες με ποσοστιαία κατανομή ανά μάθημα. Οι απαντήσεις στις ανοικτές 
ερωτήσεις αποδελτιώθηκαν, ταξινομήθηκαν σε αρχικές κατηγορίες μετά από 
ανάλυση περιεχομένου κι αυτές ακολούθως συγχωνεύτηκαν σε λιγότερες και 
συνεκτικότερες κατηγορίες με κριτήριο τη μεταξύ τους συνάφεια.

Αποτελέσματα

Ως προς τον χώρο και την ποιότητα σύνδεσης:
Στην πρώτη κατηγορία ερωτήσεων οι μαθητές ρωτήθηκαν κατά πόσο επη-

ρέασαν την ικανοποίησή τους για την εξ αποστάσεως διδασκαλία (εξΑΔ) των 
Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) οι συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο που βρί-
σκονταν, η ποιότητα της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο και το είδος της συ-
σκευής που χρησιμοποιούσαν για να συνδεθούν στην πλατφόρμα της εξΑΔ. 
Οι απαντήσεις δίνονται συνολικά στον Πίνακα 1. 

Παράμετρος πολύ 
λίγο λίγο μέτρια πολύ πάρα 

πολύ

Οι συνθήκες στον χώρο 
μου 12,4% 17,8% 30,8% 30,3% 9%

Η ποιότητα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο 16,8% 20% 29,6% 22,8% 10,7%
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Το είδος της συσκευής 
εισόδου 31,5% 21,3% 20% 17,8% 9,4%

Πίνακας 1: Πόσο επηρέασαν την ικανοποίησή μου από την εξΑΔ των ΦΕ

Από τους τρεις παράγοντες, τη μεγαλύτερη επίδραση (σε ποσοστό 39,3% 
αθροίζοντας τις απαντήσεις πολύ και πάρα πολύ) είχαν οι συνθήκες του χώ-
ρου εντός του οποίου ο μαθητής προσπαθούσε να συνδεθεί στο διαδικτυακό 
μάθημα, ακολουθούν τα προβλήματα διασύνδεσης (33,5%) και τέλος το είδος 
της συσκευής (27,2%). 

Ως προς το περιεχόμενο και το αντικείμενο του μαθήματος.
Στη δεύτερη κατηγορία τοποθετήθηκε μία και μοναδική ερώτηση με σκο-

πό να καταγραφεί το αυθεντικό ενδιαφέρον των μαθητών για τα αντικείμενα 
των Φυσικών Επιστημών, ώστε να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης ως κριτήριο 
σημαντικών διαφοροποιήσεων σε επόμενες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δίνο-
νται συνολικά στον Πίνακα 2.

Μάθημα πολύ μικρό μικρό μέτριο μεγάλο πολύ μεγάλο

Φυσική 7,1% 14,7% 33% 26,9% 18,3%

Χημεία 4,1% 9,1% 31,5% 33,5% 21,8%

Βιολογία 4,1% 11,2% 34,5% 27,4% 22,8%

Πίνακας 2: Το ενδιαφέρον μου για τα θέματα των Φυσικών Επιστημών 

Από το δείγμα της έρευνας το 20,97% (ως μέσος όρος των τριών μαθημάτων) 
δήλωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το 29,27% δήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον και 
το 33% δήλωσε μέτριο ενδιαφέρον. Επομένως, το δείγμα έδειξε γενικά αυξη-
μένο ενδιαφέρον για τα θέματα των Φυσικών Επιστημών και με ελάχιστα λι-
γότερες προτιμήσεις στη Φυσική έναντι της Χημείας και Βιολογίας. 

Ως προς την επικοινωνία:
Στην τρίτη κατηγορία ερωτήσεων οι μαθητές ρωτήθηκαν κατά πόσο επη-

ρέασαν την ικανοποίησή τους για την εξ αποστάσεως διδασκαλία (εξΑΔ) των 
Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) η επικοινωνία με τον/την καθηγητής/τρια, η επικοι-
νωνία με τους συμμαθητές/τριες, ο τρόπος διδασκαλίας του καθηγητή/τριας, ο 
αριθμός των πειραματικών διαδικασιών που παρακολούθησαν, ο αριθμός των 
εργασιών που τους ανέθεταν και ο τρόπος διόρθωσης αυτών των εργασιών. 
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Στον Πίνακα 3 οι μαθητές εκτίμησαν τον βαθμό επικοινωνίας με τον εκπαι-
δευτικό του μαθήματος σε σύγκριση με τη διά ζώσης διδασκαλία. Σε ποσοστό 
48,37% (ως ΜΟ των τριών μαθημάτων) οι μαθητές θεωρούν ότι η επικοινω-
νία παρέμεινε ίδια, το 37,9% δήλωσε ότι χειροτέρεψε και μόνο το 13,73% δή-
λωσε ότι βελτιώθηκε. Τα ποσοστά ήταν κάπως βελτιωμένα για τη Βιολογία. 
Η τάση στις απαντήσεις των μαθητών είναι ξεκάθαρη και καθιστά φανερό ότι 
η εξΑΔ στερεί την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών, την υποβολή 
ερωτήσεων και την παροχή διευκρινίσεων δηλαδή όλα τα στοιχεία που δίνουν 
αμεσότητα στο μάθημα. 

Μάθημα Χειροτέρεψε Παρέμεινε η ίδια Βελτιώθηκε

Φυσική 41,6% 48,2% 10,2%

Χημεία 38,6% 47,7% 13,7%

Βιολογία 33,5% 49,2% 17,3%

Πίνακας 3: Πώς ήταν η επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτικό 
κατά την εξΑΔ 

Στον Πίνακα 4 καταγράφεται η εκτίμηση των μαθητών για την επικοινωνία με 
τους συμμαθητές/τριές τους για θέματα που αφορούν το μάθημα σε σύγκριση 
με τη διά ζώσης διδασκαλία. Οι μισοί μαθητές (53,3%, ως ΜΟ των τριών μα-
θημάτων) θεώρησαν ότι η επικοινωνία αυτή παρέμεινε ίδια, το 1/3 (33,33%) 
ότι χειροτέρεψε και μόνο το 1/8 περίπου (13,37%) ότι βελτιώθηκε. 

Μάθημα Χειροτέρεψε Παρέμεινε η ίδια Βελτιώθηκε

Φυσική 35% 51,8% 13,2%

Χημεία 31% 55,3% 13,7%

Βιολογία 34% 52,8% 13,2%

Πίνακας 4: Πώς ήταν η επικοινωνία με τους συμμαθητές σας 
κατά την εξΑΔ 

Στον Πίνακα 5 φαίνεται η άποψη των μαθητών σχετικά με το πόσο διαφορο-
ποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εξΑΔ ο τρόπος διδασκαλίας του καθηγητή/τρι-
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ας σε σύγκριση με τη διά ζώσης διδασκαλία. Δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες 
διαφορές μεταξύ των μαθημάτων. Το 33,5% των μαθητών του δείγματος (ως 
ΜΟ των τριών μαθημάτων) απάντησε ότι ο τρόπος διδασκαλίας άλλαξε πολύ 
λίγο, το 29,57% ότι άλλαξε αρκετά, το 14,74% καθόλου, το 11,7% πολύ και 
το 10,47% πάρα πολύ. Διαπιστώνεται, επομένως, το αναμενόμενο ότι δηλαδή 
το 85% περίπου των εκπαιδευτικών διαφοροποίησε τις πρακτικές του κατά 
την εξΑΔ των ΦΕ έστω και λίγο.

Μάθημα καθόλου πολύ λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ 

Φυσική 12,7% 33% 29,9% 11,7% 12,7%

Χημεία 12,7% 36,5% 29,4% 11,7% 9,6%

Βιολογία 18,8% 31% 29,4% 11,7% 9,1%

Πίνακας 5: Πόσο διαφοροποιήθηκε 
ο τρόπος διδασκαλίας κατά την εξΑΔ 

Ο πίνακας 6 αποτυπώνει τη γνώμη των μαθητών για τη διαφοροποίηση του 
αριθμού των πειραματικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της εξΑΔ σε σύγκρι-
ση με εκείνα που εκτελούσαν στο σχολείο. Το 32,8% των μαθητών (ως ΜΟ 
των τριών μαθημάτων) δήλωσε ότι ο αριθμός των πειραμάτων δεν άλλαξε κα-
θόλου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η απουσία πειραματικών διαδικασιών στη 
διά ζώσης διδασκαλία συνεχίστηκε και στην εξΑΔ. Ωστόσο, το 16,4% εντόπισε 
λίγες διαφοροποιήσεις και το 20,63% βρήκε αρκετές διαφοροποιήσεις. Ακόμα, 
το 14,87% διαπίστωσε πολλές και το 15,2% πάρα πολλές διαφοροποιήσεις. 
Γενικά, φαίνεται ότι ο τρόπος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών ισομοιράστηκε 
δηλαδή περίπου το 1/3 παρέμεινε στην απομνημόνευση εννοιών και στους μα-
θηματικούς υπολογισμούς, περίπου το 1/3 προχώρησε σε κάποιες βελτιώσεις 
με τη χρήση προσομοιώσεων πειραμάτων και περίπου το 1/3 άλλαξε τελείως 
τον τρόπο διδασκαλίας των ΦΕ. 
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Μάθημα καθόλου πολύ λίγο αρκετά Πολύ πάρα πολύ 

Φυσική 33,5% 14,2% 22,3% 15,7% 14,2%

Χημεία 34,5% 14,7% 18,8% 16,2% 15,7%

Βιολογία 30,5% 20,3% 20,8% 12,7% 15,7%

Πίνακας 6: Πόσο διαφοροποιήθηκε ο αριθμός 
των πειραματικών διαδικασιών κατά την εξΑΔ 

Στον πίνακα 7 έχει αποτυπωθεί η ανάθεση εργασιών από τον/την εκπαιδευτι-
κό στους μαθητές σε σύγκριση με τη διά ζώσης διδασκαλία. Το μεγαλύτερο 
μέρος των μαθητών (45,2%, ως ΜΟ των τριών μαθημάτων) θεωρεί ότι οι ερ-
γασίες παρέμειναν ίδιες σε αριθμό. Το 21,83% θεωρεί ότι οι εργασίες μειώθη-
καν λίγο και το 10,53% ότι μειώθηκαν πολύ. Αντίθετα, το 15,07% θεωρεί ότι 
αυξήθηκαν λίγο και το 7,43% ότι αυξήθηκαν πολύ. Επομένως, διαπιστώνεται 
μια τάση για ελαφρώς μειωμένες απαιτήσεις από τους μαθητές τουλάχιστον 
με τη μορφή εργασιών για το σπίτι. 

Μάθημα μειώθηκε 
πολύ

μειώθηκε 
λίγο

παρέμεινε 
ο ίδιος

αυξήθηκε 
λίγο

αυξήθηκε 
πολύ

Φυσική 10,7% 24,9% 37,6% 17,3% 9,6%

Χημεία 10,2% 22,3% 45,7% 14,2% 7,6%

Βιολογία 10,7% 18,3% 52,3% 13,7% 5,1%

Πίνακας 7: Πόσο διαφοροποιήθηκε ο αριθμός 
των εργασιών για το σπίτι κατά την εξΑΔ 

Στον πίνακα 8 έχουν αποτυπωθεί οι διαφορές στον τρόπο διόρθωσης των ερ-
γασιών που ανέθετε ο/η εκπαιδευτικός στους μαθητές σε σύγκριση με τη διά 
ζώσης διδασκαλία. Το 32,17% του δείγματος (ως ΜΟ των τριών μαθημάτων) 
δήλωσε ότι οι πρακτικές διόρθωσης δεν διαφοροποιήθηκαν καθόλου και στα-
διακά οι απαντήσεις μειώνονταν για να φτάσουν στο ελάχιστο 9,97% που δι-
απίστωσε μεγάλες αλλαγές. 
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Μάθημα καθόλου πολύ λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ

Φυσική 30,5% 23,9% 20,3% 14,7% 10,7%

Χημεία 32% 22,8% 20,3% 15,2% 9,6%

Βιολογία 34% 26,4% 19,8% 10,2% 9,6%

Πίνακας 8: Πόσο διαφοροποιήθηκε ο τρόπος διόρθωσης 
των εργασιών κατά την εξΑΔ 

Ως προς την προσωπική προσέγγιση και εμπλοκή κάθε μαθητή:
Στην τέταρτη κατηγορία ερωτήσεων οι μαθητές ρωτήθηκαν για παραμέ-

τρους της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (εξΑΔ) των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), 
όπως η συγκέντρωση που επέδειξαν στο μάθημα, η παρακίνηση για περισσό-
τερη εμπλοκή σε πειραματικές διαδικασίες, η κατανόηση νέων εννοιών, η γε-
νικότερη γνώμη και η γενικότερη ικανοποίηση από την εξ αποστάσεως διδα-
σκαλία σε σχέση με τη διδασκαλία στο σχολείο. 

Στον πίνακα 9 φαίνεται πώς χαρακτήρισαν οι μαθητές τη συγκέντρωση της 
προσοχής τους σε σύγκριση με τη διά ζώσης διδασκαλία. Και εδώ διαφάνηκε 
μια ξεκάθαρη τάση στο σύνολο των απαντήσεων, που δείχνει ότι οι περισσό-
τεροι μαθητές έδειξαν πολύ μικρότερη συγκέντρωση στην εξΑΔ των ΦΕ και 
μάλιστα ήταν πολύ λίγοι αυτοί που πέτυχαν μεγαλύτερους βαθμούς συγκέ-
ντρωσης. Το 30,97% των μαθητών (ως ΜΟ των τριών μαθημάτων) απάντησε 
«πολύ μικρότερη» και το 27,43% «μικρότερη» συγκέντρωση. Είναι φανερό 
ότι η εξΑΔ δεν αποδείχθηκε κατάλληλο πλαίσιο για να είναι οι μαθητές συ-
γκεντρωμένοι στο μάθημα. Πάντως, στη Βιολογία αυτό φαίνεται να συνέβη 
σε κάπως μικρότερη έκταση.

Μάθημα πολύ 
μικρότερη μικρότερη ίδια μεγαλύτερη πολύ 

μεγαλύτερη

Φυσική 33,5% 30,5% 24,4% 9,6% 2%

Χημεία 31,5% 27,9% 28,4% 8,6% 3,6%

Βιολογία 27,9% 23,9% 34% 10,7% 3,6%

Πίνακας 9: Πώς ήταν η συγκέντρωσή μου κατά την εξΑΔ 
σε σχέση με τη διά ζώσης
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Στον πίνακα 10 καταγράφεται η συμφωνία των μαθητών με μια πρόταση που 
αναφέρεται στις διαδικασίες που καλλιεργούν ειδικότερα οι ΦΕ. Οι μαθητές 
καλούνταν να προσδιορίσουν κατά πόσο συμφωνούν με την πρόταση: «Η εξ 
αποστάσεως διδασκαλία με ικανοποίησε γιατί με βοήθησε περισσότερο από 
ό,τι η διδασκαλία στο σχολείο στο να κάνω στο μάθημα δικές μου υποθέσεις 
και να επιζητώ να τις ελέγξω είτε πειραματικά είτε με άλλους τρόπους». Το 
56,17% (ως ΜΟ των τριών μαθημάτων) απάντησε «καθόλου» και το 26% απά-
ντησε «πολύ λίγο». Είναι ξεκάθαρο ότι η εξΑΔ δεν βοήθησε τους μαθητές να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες διατύπωσης υποθέσεων και ελέγχου πα-
ραμέτρων, οι οποίες είναι σημαντικές σε όλα τα μαθήματα των ΦΕ.

Μάθημα καθόλου πολύ λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ

Φυσική 57,7% 25% 9,7% 5,6% 2%

Χημεία 57,7% 26% 9,2% 5,1% 2%

Βιολογία 53,1% 27% 10,2% 5,6% 4,1%

Πίνακας 10: Πόσο με βοήθησε η εξΑΔ να κάνω υποθέσεις 
και πειραματικούς ελέγχους

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών για το πόσο κα-
τανόησαν κάθε μάθημα στην εξΑΔ. Το 21,47% (ως ΜΟ των τριών μαθημά-
των) απάντησε «πολύ χειρότερα», το 35,7% «χειρότερα», το 30,93% «ίδια», 
το 9,17% «καλύτερα» και το 2,67% «πολύ καλύτερα». Η κατανόηση εννοιών 
είναι βασικός στόχος κάθε μαθήματος και είναι ξεκάθαρο ότι οι μαθητές θεω-
ρούν ότι ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε με την εξΑΔ. Σε αυτή την ερώτηση 
εμφανίστηκαν και μικρές διαφορές μεταξύ των μαθημάτων με τη Βιολογία να 
υπερτερεί σε σχέση με τη Χημεία και τη Φυσική.

 

Μάθημα πολύ 
χειρότερα χειρότερα το ίδιο καλύτερα πολύ 

καλύτερα
Φυσική 25,9% 39,1% 28,9% 5,6% 0,5%

Χημεία 22,3% 36% 28,4% 10,2% 3%

Βιολογία 16,2% 32% 35,5% 11,7% 4,5%

Πίνακας 11: Πόσο κατανόησα τα μαθήματα κατά την εξΑΔ
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Μετά από όλες τις παραπάνω παραμέτρους ζητήθηκε από τους μαθητές μια 
τελική αποτίμηση για την εξΑΔ των ΦΕ. Στον πίνακα 12 αποτυπώνεται αυτή 
η συνολική εικόνα. Το 47,53% των μαθητών (ως ΜΟ των τριών μαθημάτων) 
βρήκε την εξΑΔ λιγότερο ελκυστική, το 40,1% ίδια και το 12,4% περισσότε-
ρο ελκυστική από τη διά ζώσης. Επομένως, στην πλειοψηφία των μαθητών 
δεν άρεσε η εξΑΔ. Πάντως, κι εδώ παρουσιάστηκαν μικρές διαφορές μεταξύ 
των μαθημάτων, καθώς μόνο η Φυσική βρέθηκε «λιγότερο ελκυστική» από 
την απόλυτη πλειοψηφία των μαθητών, ενώ η Βιολογία είχε λίγο περισσότε-
ρες προτιμήσεις ως «περισσότερο ελκυστική».

 

Μάθημα λιγότερο 
ελκυστική

ούτε περισσότερο ούτε 
λιγότερο ελκυστική

περισσότερο 
ελκυστική

Φυσική 52,8% 37,1% 10,2%

Χημεία 48,2% 41,6% 10,2%

Βιολογία 41,6% 41,6% 16,8%

Πίνακας 12: Πώς βρήκατε την εξΑΔ των μαθημάτων ΦΕ

Σε μια τελική ερώτηση οι μαθητές καλούνταν να δηλώσουν πόσο ικανοποιη-
μένοι είναι από την εξΑΔ κάθε μαθήματος ΦΕ. Στον πίνακα 13 καταγράφονται 
αυτές οι τελικές αποτιμήσεις. Το 25,87% του δείγματος (ως ΜΟ των τριών μα-
θημάτων) δήλωσε «καθόλου ικανοποιημένος/η», το 24,37% δήλωσε «πολύ λίγο 
ικανοποιημένος/η», το 29,43% δήλωσε «αρκετά ικανοποιημένος/η», το 12,7% 
δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος/η» και το 7,6% δήλωσε «πάρα πολύ ικανοποιη-
μένος/η». Θεωρούμε ότι οι απαντήσεις αυτές συνάδουν με εκείνες του Πίνακα 
12, καθώς τα αθροίσματα των «καθόλου» και «πολύ λίγο» ικανοποιημένων είναι 
περίπου ίσα με εκείνων που θεωρούν ότι η εξΑΔ ήταν «λιγότερο ελκυστική» για 
τις ΦΕ. Γενικότερα, καταγράφεται μια δυσαρέσκεια των μαθητών, αφού περίπου 
οι μισοί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εξΑΔ των μαθημάτων ΦΕ. Ωστό-
σο, κι εδώ παρατηρείται μια διαφορά μεταξύ των μαθημάτων με τη Φυσική να 
συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά μη ικανοποιημένων μαθητών, τη Χημεία 
να ακολουθεί, ενώ η Βιολογία φαίνεται σε καλύτερη θέση.

 
Μάθημα καθόλου πολύ λίγο αρκετά Πολύ πάρα πολύ

Φυσική 28,4% 28,4% 28,9% 9,1% 5,1%
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Χημεία 28,4% 24,4% 28,4% 12,2% 6,6%

Βιολογία 20,8% 20,3% 31% 16,8% 11,2%

Πίνακας 13: Πόσο ικανοποιημένος/η είμαι 
από την εξΑΔ κάθε μαθήματος ΦΕ

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπήρχαν δυο ανοικτές ερωτήσεις, ώστε οι 
μαθητές να περιγράψουν πιο αναλυτικά τις απόψεις που εξέφρασαν στις κλει-
στές ερωτήσεις. Στον Πίνακα 14 εμφανίζονται οι αυθόρμητες απαντήσεις των 
μαθητών στο ερώτημα «Τι σου άρεσε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Από 
τη μια μεριά, οι μαθητές σε ποσοστό 36,18 % (ως ΜΟ των τριών μαθημάτων) 
απάντησαν ότι δεν τους άρεσε τίποτα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από 
την άλλη μεριά, η μεγαλύτερη ομάδα μαθητών (38,19%) ανέφεραν ότι αυτό 
που τους άρεσε στην εξΑΔ των ΦΕ ήταν η χρήση επιπλέον εποπτικού υλικού, 
όπως βιντεοσκοπημένα πειράματα, ψηφιακές εφαρμογές, βίντεο, παρουσιάσεις, 
εικόνες κλπ. Το 8% των μαθητών ξεχώρισε τη θετική στάση των εκπαιδευτι-
κών και την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εκπαιδευτικοί να αντεπεξέλθουν 
στις δύσκολες συνθήκες της εξΑΔ, γεγονός που αρκετοί επισήμαναν ότι πήρε 
και τη μορφή μεγαλύτερης επιείκειας προς τους μαθητές. Το 7% επισήμανε 
διάφορες μικρές διευκολύνσεις, όπως ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να φορούν 
μάσκα, ότι ήταν πιο συγκεντρωμένοι από ό,τι στο σχολείο, ότι η διδακτική ώρα 
είχε μικρότερη διάρκεια και ότι η ροή του μαθήματος ήταν καλύτερη. Το 6% 
των μαθητών διέκρινε ως θετικό στοιχείο της εξΑΔ την άνεση που παρέχει η 
παραμονή στο σπίτι, με την έννοια ότι δε χρειάζεται να καταβάλουν κόπο και 
χρόνο για μετακινήσεις. Ένα μικρό ποσοστό 2,51 % διέκρινε ως οφέλη την 
επίλυση αποριών εκτός μαθήματος μέσω mail ή την αποστολή επιπλέον υλι-
κού από τον/την εκπαιδευτικό στους μαθητές. 

Απαντήσεις Ποσοστό 
μαθητών

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, ppt κλπ) καθώς 
και εξοπλισμού (γραφίδα, κλπ) σε συνδυασμό με τον τρόπο 
χρήσης του 

38,19%

Τίποτα 36,18%

Η στάση του εκπαιδευτικού (επιείκεια και προσπάθεια) 8,54%
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Διάφορα (ασχολούμουν με άλλα πράγματα την ώρα του 
μαθήματος, μικρή διάρκεια διδακτικής ώρας, μεγαλύτερη 
συγκέντρωση, καλύτερη επικοινωνία, δε χρειαζόταν να 
φοράμε μάσκα, η ροή του μαθήματος)

7,04%

Άνεση του σπιτιού 6,03%

Ασύγχρονη διάσταση (απορίες μέσω mail, έξτρα υλικό κλπ) 2,51%

Ακατανόητα 1,51%

Πίνακας 14: Τι μου άρεσε στην εξΑΔ των ΦΕ

Στον Πίνακα 15 εμφανίζονται οι αυθόρμητες απαντήσεις των μαθητών στο ερώ-
τημα «Τι δεν σου άρεσε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Από τη μια μεριά, 
το 13,57% των μαθητών επανέλαβε την απάντηση που έδωσε στην προηγού-
μενη ερώτηση δηλώνοντας «Δεν μου άρεσε τίποτα». Από την άλλη μεριά, το 
4,57% των μαθητών έφτασε στο άλλο άκρο δηλώνοντας «μου άρεσαν όλα».

Η μεγαλύτερη ομάδα μαθητών (23,12%) ανέφερε ότι αντιμετώπισε τεχνικά 
προβλήματα στη σύνδεση διαδικτύου, ενώ το 18,10% θεώρησε μεγάλο μειο-
νέκτημα την έλλειψη επικοινωνίας με τον/την εκπαιδευτικό και τους συμμα-
θητές και την έλλειψη του κλίματος της σχολικής τάξης. Το 12,56% αναφέρ-
θηκε σε πρακτικές αναποτελεσματικής διδασκαλίας με κυριότερο σύμπτωμα 
την επιτάχυνση του ρυθμού με μόνο σκοπό την κάλυψη της διδακτέας ύλης 
και όχι την ουσιαστική μάθηση και εξοικείωση με τα διδασκόμενα φυσικά 
φαινόμενα. Το 10,05% δήλωσε δυσκολία να συγκεντρώσει την προσοχή του 
είτε λόγω προσωπικής αδυναμίας είτε επειδή «το μάθημα είναι βαρετό». Το 
9,04% επισήμανε διάφορα σημεία που άλλαξαν κατά την εξΑΔ και δεν τους 
άρεσαν, όπως ο τρόπος εξέτασης, ο αριθμός εργασιών για το σπίτι και οι συ-
νεχείς διακοπές του μαθήματος από διάφορους μαθητές. Το 8,54% δυσφόρη-
σε επειδή έλειψαν τα πειράματα και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, ερεθίσματα 
ζωτικής σημασίας για τις ΦΕ.
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Απαντήσεις Ποσοστό 
μαθητών

Τεχνικά προβλήματα 23,12%

Έλλειψη επικοινωνίας με συμμαθητές και εκπαιδευτικό 18,10%

Δεν μου άρεσε τίποτα 13,57%
Αναποτελεσματική διδασκαλία (τρέχαμε μόνο να 
καλύψουμε την ύλη) 12,56%

Αδυναμία συγκέντρωσης στο μάθημα (ήταν πολύ βαρετά) 10,05%

Διάφορα (ο τρόπος εξέτασης, πεταγόντουσαν συνεχώς 
κάποιοι συμμαθητές μου, δεν είχαμε ασκήσεις για το 
σπίτι, είχαμε πολλές ασκήσεις για το σπίτι, μεγάλη 
κούραση από τον υπολογιστή)

9,04%

Έλλειψη πειραμάτων και λοιπών ερεθισμάτων 8,54%

Μου άρεσαν όλα 4,52%

Καμία απάντηση 0,50%

Πίνακας 15: Τι δεν μου άρεσε στην εξΑΔ των ΦΕ

Συζήτηση

Καταρχάς θεωρούμε ως σημαντικό εύρημα το ενδιαφέρον που δήλωσαν ότι 
έχουν οι μαθητές του δείγματος για τις ΦΕ. Όταν το 50,24% των μαθητών δη-
λώνει ότι έχει «μεγάλο» και «πολύ μεγάλο» ενδιαφέρον για τα μαθήματα αυτά, 
αποδεικνύεται ορθή η επιλογή του δείγματος στο επίπεδο της Α΄ Λυκείου, πριν 
οι μαθητές προσανατολιστούν οριστικά σε συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών 
και εμφανιστούν μεγάλα ποσοστά προτίμησης ή απόρριψης συγκεκριμένων 
μαθημάτων. Ωστόσο, όταν μόνο το 5,1% των μαθητών δηλώνει «πολύ μικρό» 
και το 11,67% δηλώνει «μικρό» ενδιαφέρον, μάλλον ανατρέπεται η διάχυτη 
γενικευμένη άποψη ότι οι έφηβοι μαθητές δεν ενδιαφέρονται για τις ΦΕ. 

Ως προς τα ευρήματα σχετικά με την επίδραση του χώρου και της ποιότη-
τας σύνδεσης, φαίνεται ότι οι συνθήκες στον χώρο έπαιξαν μεγαλύτερο ρόλο, 
τα προβλήματα διασύνδεσης μικρότερο ρόλο και το είδος της συσκευής ακόμα 
μικρότερο ρόλο στην ικανοποίηση των μαθητών από την εξΑΔ. Τα αποτελέσμα-
τα αυτά είναι συμβατά με όσα δήλωσαν οι μαθητές στις ανοικτές ερωτήσεις. 
Ο μακροχρόνιος εγκλεισμός στο σπίτι και η περιορισμένη κοινωνικότητα, που 
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εκφράστηκαν με δηλώσεις του τύπου «ήταν πολύ βαρετά» ή «ένιωθα μεγάλη 
κούραση συνεχώς στον υπολογιστή» υποδηλώνουν τον περιορισμένο χώρο των 
μαθητών κατά την εξΑΔ, που τους δημιούργησε δυσάρεστα συναισθήματα. 
Επίσης, τα τεχνικά προβλήματα ήρθαν στην πρώτη θέση απαρέσκειας των μα-
θητών, γεγονός που είναι αναμενόμενο να τους δυσαρέστησε και πιθανώς να 
περιόρισε το κίνητρο συμμετοχής τους στο εξ αποστάσεως μάθημα. Το τελευ-
ταίο στοιχείο αναφέρθηκε ρητά και στις ανοικτές ερωτήσεις, όταν το 23,12% 
ανέφερε ότι αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα στη σύνδεση διαδικτύου. 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δυναμική της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας φαίνεται ότι υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια της εξΑΔ των ΦΕ. Το 1/3 
περίπου των μαθητών δήλωσαν ότι η επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό του 
μαθήματος χειροτέρεψε σε σύγκριση με τη διά ζώσης διδασκαλία, όπως και η 
αντίστοιχη επικοινωνία με τους συμμαθητές τους. Ο τρόπος διδασκαλίας του/
της εκπαιδευτικού φάνηκε διαφοροποιημένος σε σύγκριση με τη διά ζώσης δι-
δασκαλία, αλλά με αρκετές διαβαθμίσεις που θεωρούμε λογικές, καθώς οι εκ-
παιδευτικοί είχαν διαφορετικό επίπεδο γνώσεων στη χρήση του τεχνολογικού 
εξοπλισμού και στην αξιοποίηση ψηφιακών πηγών μάθησης. Ελπιδοφόρο θεω-
ρούμε, επίσης, το γεγονός ότι μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της εξΑΔ πάνω 
από τα 4/5 των εκπαιδευτικών αναζήτησε τρόπους να ανταποκριθεί στις νέες 
συνθήκες διδασκαλίας και φαίνεται ότι αυτό έγινε αντιληπτό από τους μαθητές. 

Πάντως, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των πειραμα-
τικών διαδικασιών παρά μόνο από το 1/3 περίπου των μαθητών του δείγματος. 
Σε παρόμοια κατεύθυνση, διαπιστώθηκαν ελαφρώς μειωμένες απαιτήσεις των 
εκπαιδευτικών από τους μαθητές τουλάχιστον με τη μορφή εργασιών για το 
σπίτι, οι οποίες μάλιστα δεν διορθώνονταν με τρόπο που παρακινούσε τους 
μαθητές για αυξημένη συμμετοχή. Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν από τις ανοικτές 
ερωτήσεις, όπου επισημάνθηκαν ως αρνητικά σημεία η έλλειψη επικοινωνίας 
με συμμαθητές και εκπαιδευτικό (18,19%), η αναποτελεσματική διδασκαλία 
(12,56%) και η έλλειψη πειραμάτων και λοιπών ερεθισμάτων (8,54%). 

Ως προς την προσωπική προσέγγιση και εμπλοκή οι μαθητές φάνηκαν ειλι-
κρινείς. Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι επέδειξαν πολύ μικρότερη συ-
γκέντρωση στην εξΑΔ των ΦΕ. Αυτό δηλώθηκε και στις ανοικτές ερωτήσεις 
(10,05%) και αποδόθηκε είτε σε προσωπική αδυναμία είτε στο ανιαρό μάθημα. 
Αυτό συνέβαλε στον περιορισμό της καλλιέργειας ικανοτήτων που επιδιώκουν οι 
ΦΕ, όπως η διατύπωση υποθέσεων και ο έλεγχος παραμέτρων. Επίσης, η επίτευ-
ξη των γνωστικών στόχων των μαθημάτων ΦΕ απέτυχε σε μεγάλο βαθμό, όπως 
συμπεραίνεται από τις απαντήσεις που αναφέρονταν στην κατανόηση εννοιών. 

Οι μαθητές αποτίμησαν γενικότερα αρνητικά την εξΑΔ των ΦΕ, αφού το 
47,53% των μαθητών τη βρήκε λιγότερο ελκυστική, το 40,1% ίδια και το 12,4% 
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περισσότερο ελκυστική από τη διά ζώσης. Ως προς τις προτιμήσεις ανά μάθη-
μα, φαίνεται ότι η Φυσική βρέθηκε «λιγότερο ελκυστική» από περισσότερους 
μαθητές, ενώ η Βιολογία είχε λίγο περισσότερες προτιμήσεις ως «περισσότερο 
ελκυστική». Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αφενός από τη χρήση πολλών μαθημα-
τικών σχέσεων κατά τη διδασκαλία της Φυσικής και αφετέρου από τη χρήση 
περισσότερων πολυμέσων κατά τη διδασκαλία της Βιολογίας, οι οποίες μάλι-
στα αυξήθηκαν κατά την εξΑΔ. Το τελευταίο στοιχείο επιβεβαιώνεται και από 
τις απαντήσεις στις ανοικτές ερωτήσεις, όταν το 38,19% των μαθητών ανέφε-
ρε ως πρώτο θετικό παράγοντα της εξΑΔ των ΦΕ τη χρήση επιπλέον εποπτι-
κού υλικού, όπως βιντεοσκοπημένα πειράματα, ψηφιακές εφαρμογές, βίντεο, 
παρουσιάσεις, εικόνες κλπ.

Συμβατός με την παραπάνω γενική εκτίμηση των μαθητών για την εξΑΔ 
των ΦΕ ήταν και ο βαθμός ικανοποίησής τους. Οι μαθητές σε ποσοστά 40-
56% δήλωσαν ότι δεν έμειναν ικανοποιημένοι, σε ποσοστό περίπου 30% δή-
λωσαν αρκετά ικανοποιημένοι και μόνο το 14-28% δήλωσε κάποιο βαθμό 
ικανοποίησης. Θεωρούμε ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό της αρνητικής στά-
σης των μαθητών απέναντι στην εξΑΔ των ΦΕ αλλά και γενικότερα απέναντι 
στην τηλεκπαίδευση. Από την άλλη μεριά, καταγράφεται ότι περίπου τα 2/3 
των μαθητών στις ανοικτές ερωτήσεις βρήκαν και επισήμαναν μερικά θετικά 
στοιχεία από την εξάμηνη τηλεκπαίδευση (Νοέμβριος 2020-Απρίλιος 2021) 
που αναφέρονταν είτε στη διδασκαλία των ΦΕ είτε σε γενικότερα θέματα. Τέ-
λος, παρατηρήθηκαν μικρές διαφορές στην ικανοποίηση των μαθητών μεταξύ 
των μαθημάτων με τη Φυσική να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά μη 
ικανοποιημένων μαθητών, τη Χημεία να ακολουθεί, ενώ η Βιολογία φαίνεται 
να έδωσε ευκαιρίες ικανοποίησης σε περισσότερους μαθητές. Στις ανοικτές 
ερωτήσεις οι μαθητές δεν εκφράστηκαν ξεχωριστά για τα τρία μαθήματα, όμως 
φάνηκαν περισσότερο ικανοποιημένοι στο μάθημα της Βιολογίας εξαιτίας της 
αξιοποίησης οπτικοακουστικού υλικού, που βοήθησε στην κατανόηση των εν-
νοιών και των διαδικασιών της.

 
Συμπεράσματα

Το δείγμα των μαθητών Α΄ Λυκείου της παρούσας έρευνας δεν ικανοποιήθη-
κε από την εξΑΔ των ΦΕ, παρότι είχε θετική στάση απέναντι στα μαθήματα 
αυτά. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο των μαθητών και τα τεχνικά 
προβλήματα που παρουσιάζονταν στη σύνδεση διαδικτύου ήταν δυο από τις 
βασικότερες αιτίες αυτής της δυσφορίας. Αυτό που επισήμαναν ως θετικότερο 
στοιχείο της εξΑΔ ήταν η χρήση επιπλέον εποπτικού υλικού, όπως βιντεοσκο-
πημένα πειράματα και ψηφιακές εφαρμογές. 
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Οι μαθητές φαίνεται ότι δεν έμειναν ικανοποιημένοι ούτε από το επίπεδο 
επικοινωνίας με συμμαθητές και εκπαιδευτικό ούτε από την κατανόηση εν-
νοιών ούτε από την πειραματική διαδικασία, που αποτελεί βασικό συστατι-
κό της διδασκαλίας των ΦΕ. Επιπλέον, δεν ικανοποιήθηκαν από τις ελαφρώς 
μειωμένες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ούτε από τον τρόπο διόρθωσης των 
εργασιών για το σπίτι, παρότι το 8% των μαθητών επισήμανε ρητά τη θετική 
στάση των εκπαιδευτικών και την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εκπαιδευτικοί 
να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της εξΑΔ, στάση που συχνά πήρε 
και τη μορφή μεγαλύτερης επιείκειας προς τους μαθητές.

Μεταξύ των μαθημάτων οι απαντήσεις των μαθητών ακολουθούν σε γενικές 
γραμμές το ίδιο μοτίβο. Ωστόσο, παρά το περιορισμένο δείγμα, διαφαίνεται 
από αρκετές ερωτήσεις ότι η διδασκαλία της Φυσικής παρουσίασε περισσό-
τερες δυσκολίες, γι΄ αυτό και ικανοποίησε λιγότερο. Η Χημεία κινήθηκε στο 
μέσο προτιμήσεων, δυσκολιών και ικανοποίησης των μαθητών, ενώ η Βιολο-
γία ικανοποίησε λίγο παραπάνω και λίγο περισσότερους μαθητές, λόγω της 
χρήσης περισσότερων εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 

Το αριθμητικά και γεωγραφικά περιορισμένο δείγμα δεν επιτρέπει γενίκευ-
ση των συμπερασμάτων της έρευνας. Ωστόσο, μας επιτρέπει να καταγράψου-
με ευκρινώς την προτίμηση των μαθητών τουλάχιστον της Α΄ Λυκείου στη 
διά ζώσης διδασκαλία των ΦΕ και με επαρκή αιτιολόγηση. Για ασφαλέστερα 
συμπεράσματα απαιτείται αντίστοιχη έρευνα με πανελλαδικό και αντιπροσω-
πευτικό δείγμα, η οποία ενδεχομένως να επεκτείνεται και σε άλλα μαθήματα. 
Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον μια έρευνα που θα διερευνούσε τις αντίστοιχες 
απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα ΦΕ στην Α΄ Λυκείου. Σε 
κάθε περίπτωση, η εξΑΔ των ΦΕ δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης 
διδασκαλία, καθώς η τελευταία χαρακτηρίζεται από αμεσότερη επικοινωνία, 
καλλιεργεί τη συγκέντρωση προσοχής, βελτιώνει την κοινωνικότητα, παρωθεί 
στον πειραματισμό για τον έλεγχο παραμέτρων και προωθεί την κατανόηση 
εννοιών στις ΦΕ με αποτελεσματικότερο τρόπο.
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Abstract

This article presents the findings from a survey conducted on high school 
students (K-10) in order to emerge the degree of students’ satisfaction concerning 
the distance science education, which was necessarily implemented by distance 
due to the COVID-19 pandemic during the school year 2020-21. The research 
was conducted with a questionnaire of 23 closed and 2 open-ended questions 
in a sample of 197 students. It can be deduced from the students’ answers that 
the distance science education did not like and did not satisfy the students. The 
main positive point was the increased use of supporting audiovisual material. 
As negative points, technical connection problems, lack of communication with 
classmates and teacher, reduced attention, lack of sufficient experimentation 
and limited understanding of concepts were recorded.

Key-words: science education, distance learning, secondary education

Κυριάκος Κυριακού 
Δρ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.

Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα 106 80 
E-mail: kyriakkyr@yahoo.gr

Κωνσταντίνα Στεφανίδου 
Δρ. Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.

Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα 106 80 
E-mail: sconstant@primedu.uoa.gr 

Αχιλλέας Μανδρίκας 
Δρ. Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.

Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα 106 80 
E-mail: amandrik@otenet.gr 

Ιωάννα Σταύρου 
 Δρ. Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.

Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα 106 80 
E-mail: ioanna.k.stavrou@gmail.com 

Κωνσταντίνος Σκορδούλης 
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.
Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα 106 80 

E-mail: kskordul@primedu.uoa.gr



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

Κριτικός γραμματισμός και Συμπερίληψη: 
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Kωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, 
Ασημίνα Ρήγα, Βασιλική Ιωαννίδη

Εισαγωγικά

Τα μουσεία αποτελούν σημαντικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και προσφέρουν 
δυνατότητες ενεργητικής και βιωματικής μάθησης. Οι συλλογές που εκτίθενται 
στα μουσεία παρέχουν στους μαθητές απτή σχέση με τον χρόνο, τους τόπους, 
τα γεγονότα ή τους ανθρώπους και τους επιτρέπουν να βιώσουν την εξέλιξη 
της ανθρώπινης ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εκμάθηση στα 
μουσεία βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν την ιστορική αξία των αντικει-
μένων, να σέβονται τους διαφορετικούς πολιτισμούς και να κατανοούν την 
πολυπολιτισμικότητα. Επιπλέον, η εξερεύνησή τους παρέχει στους μαθητές 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης και 
να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των 
μουσείων μπορεί να οδηγήσει σε πολύπλευρη μάθηση μέσω βιωματικών δρά-
σεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και απόκτηση δεξιοτήτων του 
21ου αι. για τη δια βίου μάθηση.

Πραγματικά, στον αιώνα που διανύουμε ο κόσμος εξελίσσεται και δικτυ-
ώνεται με μεγάλη ταχύτητα. Παράλληλα, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 
και του εμπορίου, καθιστά την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, τη γνώση και 
την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών ιδιαίτερα σημαντικές δεξιότητες, ανα-
δεικνύοντας ως ύψιστη την ανάγκη για πολιτιστική παιδεία (cultural literacy). 
Σε αυτό το πλαίσιο ο κριτικός γραμματισμός (critical literacy) θα πρέπει να 
λειτουργεί ως φακός, ως πλαίσιο ή ως σημείο αναφοράς για όλη τη διδασκα-
λία, σε όλο το Πρόγραμμα Σπουδών και ίσως και πέρα από αυτό (Vasquez, 
2021). Αυτό σημαίνει ότι ο κριτικός γραμματισμός περιλαμβάνει την ύπαρ-
ξη κριτικής προοπτικής σε όλη τη διαδικασία της μάθησης. Υπό αυτό το πρί-
σμα ένα ουσιαστικά αποτελεσματικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι σημαντικό 
να παρέχει ευκαιρίες μάθησης αναφορικά με κοινωνικά ζητήματα, πολιτικές 
καταστάσεις και πολιτισμικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τους μαθητές σε αυ-
ξημένη συμμετοχή στο σχολείο. 

Η θεωρία του κριτικού γραμματισμού προτείνει τη διδασκαλία που περιλαμ-
βάνει τρόπους και μεθόδους που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα λήψης 
αποφάσεων και συμμετοχής σε συζητήσεις στις οποίες ο ρόλος του δασκάλου 
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δεν είναι κυρίαρχος. Ο Shor (1999) επισημαίνει ότι ο κριτικός γραμματισμός 
αμφισβητεί το status quo σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει εναλλακτικούς 
δρόμους για κοινωνική εξέλιξη και αυτο-ανάπτυξη. Αυτό το είδος αλφαβητι-
σμού συνδέει το πολιτικό και το προσωπικό, το δημόσιο και το ιδιωτικό, το 
παγκόσμιο και το τοπικό. Παράλληλα, η αξιοποίηση του διαλόγου, της διε-
ρεύνησης και της γραφής σε μια αίθουσα μουσείου παρέχει στους μαθητές το 
χρόνο και την ευκαιρία να εξοικειωθούν περισσότερο με τις ιδέες και τις υπό 
μελέτη έννοιες. 

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, την τέχνη και την πρόοδο της τεχνολογίας ως πο-
λιτιστική αφήγηση μέσα στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, οι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν αντίληψη της 
κοινωνικής και πολιτιστικής σημασίας της τέχνης, της τεχνολογίας και της 
επιστήμης, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να κατανοήσουν τον 
πολιτισμό και την ιστορία τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και προϋπο-
θέτει διεπιστημονική μάθηση και συνεργατικό σχεδιασμό μεταξύ των εκπαι-
δευτικών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων (Stuhr, 1994). Παράλληλα, οι 
μαθητές διαμορφώνουν μια ολιστική οπτική για τη γνώση και μια συνολική 
προοπτική που ενισχύει τη σημασία της συλλογικής δουλειάς που ενώνει για 
έναν κοινό σκοπό. 

Στόχος της μελέτης αυτής είναι να αναδείξει τη σημασία της μουσειοπαι-
δαγωγικής βιωματικής μάθησης στην προώθηση συμπεριληπτικής στάσης 
και νοοτροπίας στο σύγχρονο σχολικό πλαίσιο καθώς και στην προώθηση 
εναλλακτικής, ουσιαστικής και «ελεύθερης» μάθησης που προάγει τον κρι-
τικό γραμματισμό. Παράλληλα παρουσιάζεται ένα σχέδιο δράσης που πραγ-
ματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Μουσείο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας στην Πάτρα και περιελάμβανε τρεις φάσεις πραγματοποίησης: 
Προετοιμασία, Υλοποίηση και Αναστοχασμός μέσα από το σχήμα «συμμετο-
χή-εμπειρία-δημιουργία».

Μουσειοπαιδαγωγική βιωματική μάθηση και συμπεριληπτική εκπαί-
δευση

Σύμφωνα με τον Αγγελίδη (2019), ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των σχολεί-
ων του 21ου αιώνα είναι ο πλουραλισμός που παρουσιάζουν οι μαθητές τους. Τα 
σχολεία έχουν ολοένα και περισσότερους μαθητές που διαφέρουν όσον αφορά 
στη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, αλλά επίσης, έχουν και περισσότερους 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι 
μια ιδιαίτερη πρόκληση για τα σχολεία που προσπαθούν να παρέχουν ίσες ευ-
καιρίες σε όλους τους μαθητές τους. Για να το πετύχουν αυτό προσπαθούν να 
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εμπλέξουν σε αυτή τη διαδικασία τους εκπαιδευτικούς τους. Έτσι η συμπεριλη-
πτική εκπαίδευση γίνεται πρόκληση και για τους εκπαιδευτικούς. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρό-
πο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά εγχειρίδια, 
τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση της «ύλης» (Τριλίβα & Ανα-
γνωστοπούλου, 2008). Οι μαθητές παρατηρούν, μαθαίνουν να δρουν συνεργα-
τικά, να αναρωτιούνται, να μοιράζονται βιώματα, να ανταλλάσσουν σκέψεις 
και συναισθήματα, να σέβονται τον πλουραλισμό των απόψεων, να εντάσσουν 
στην ομάδα τους όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως γνώσεων και δυνατοτήτων μά-
θησης, αφού το πλαίσιο είναι βιωματικό και επικοινωνιακό. Θέτουν στόχους, 
αναπτύσσουν κριτικό αναστοχασμό και εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο. 
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η κατανόηση του εαυτού τους, η αυτεπίγνωση 
καθώς και η κατανόηση των άλλων μέσω της ενσυναίσθησης (Τσώλη, 2018).

Συνακόλουθα, η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο σπουδαίο ρόλο που 
παίζει η εμπειρία στη μαθησιακή διαδικασία. Αντί της απομνημόνευσης, λοιπόν, 
των πληροφοριών προτείνει την αναζήτηση νοήματος. Η βιωματική μάθηση 
επιδιώκει τη συναισθηματική και διανοητική ενεργοποίηση των μαθητών/τρι-
ών αποσκοπώντας σε νοητική και συγκινησιακή διεργασία (Δεδούλη, 2002). 
Στη βιωματική μάθηση το συγκινησιακό βίωμα αναγνωρίζεται ως κεντρική 
συνιστώσα για την αναγνώριση της σημασίας του ενδιαφέροντος και των κι-
νήτρων του/της μαθητή/τριας για οτιδήποτε του προτείνεται άμεσα ή έμμεσα 
στο σχολείο. Αυτό το ενδιαφέρον και τα κίνητρα είναι αποτέλεσμα βιωματικών 
εμπειριών που συγκινούν το παιδί και το σχολείο δύναται να τα αξιοποιεί εντός 
των διδακτικών στόχων, οι οποίοι είναι χρήσιμο να πηγάζουν και μέσα από δι-
εργασίες επικοινωνίας και παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης (Μπακιρτζής, 2006).

Επομένως, η βιωματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία δίδει έμ-
φαση στην ενεργοποίηση των μαθητών/τριών και στην εμπλοκή τους σε δημι-
ουργικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να (Babalis & Tsoli, 2017):

• Διευκολύνει την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σκέψης του 
μαθητή.

• Επικοινωνεί κριτικά και δημιουργικά. 
• Ενεργοποιεί διάφορα μαθησιακά μοντέλα μέσα από ποικίλες διδακτι-

κές στρατηγικές.
• Τονίζει το συμμετοχικό-συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης.
• Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ως εργαλείο μάθησης και σκέψης.
• Ενθαρρύνει την αναλυτική και τη συνθετική σκέψη.
Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η ένταξη καινοτόμων και διαθεματικών εκ-

παιδευτικών δράσεων, μεταξύ αυτών και οι μουσειακές μαθησιακές δραστη-
ριότητες με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και την άρση 
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εμποδίων για την εδραίωση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Όλα αυτά προ-
ϋποθέτουν: α) ένα σχολείο ανοικτό στη ζωή και την κοινωνία, β) ενεργητική 
και βιωματική προσέγγιση των προβλημάτων εκ μέρους των μαθητών, καθώς 
και γ) ολιστική - διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης (Ιωαννίδη, 2006). 

Ιδιαίτερα, η αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης αποτελεί μία πρόκληση 
για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο του μουσείου. Το μουσείο μπορεί 
να αποτελέσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για ανάλογες δραστηριότητες, 
καθώς διαθέτει πρωτότυπο υλικό για την απόκτηση της ιστορικής γνώσης και 
παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να ερμηνεύσουν και να προσεγγίσουν 
κριτικά τα αντικείμενα. Επιπλέον, η μουσειακή μαθησιακή εμπειρία ενεργο-
ποιεί όλες τις αισθήσεις (Ζαφειράκου, 2000), γεγονός που ευθέως συνδέεται 
με τις αρχές της βιωματικότητας. 

Κατά συνέπεια, η βιωματική μάθηση σχετίζεται με το χώρο του μου-
σείου, καθώς αυτό εξ ορισμού δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να ανα-
σύρει προσωπικά του βιώματα αλλά και να βιώσει αυτό που διδάσκε-
ται. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο δημιουργεί στο μαθητή 
ζωντανές αναπαραστάσεις και ευκαιρίες να σχετιστεί νοητικά, γνωστικά 
και συναισθηματικά με αυτές. Εξάλλου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
στο χώρο του μουσείου χρησιμοποιούν την έννοια και τις πρακτικές της 
βιωματικής μάθησης κατά την εφαρμογή τους (την έρευνα, την παρα-
τήρηση, την ανακάλυψη, τη δημιουργικότητα, κ.ά.). 

Στο πλαίσιο αυτό, το μουσειακό περιβάλλον διαμορφώνει ένα γό-
νιμο εκπαιδευτικό περιβάλλον, διότι είναι χώρος με έντονο κοινωνικό, 
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, εντάσσοντας και συμπερι-
λαμβάνοντας άτομα και ομάδες χωρίς διακρίσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι 
ο όρος «συμπερίληψη» εμφανίζεται σε διεθνή forum και συντελεί στη 
διαμόρφωση της απαιτούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής, δημιουργώ-
ντας μία πρωτοφανή ευκαιρία για βελτίωση της ζωής των παιδιών με 
και χωρίς ιδιαιτερότητες. Στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, η έμφαση 
έγκειται στην ενδυνάμωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και τη ζωή 
αφενός αφετέρου στα μαθησιακά αποτελέσματα (αποτελεσματική σχο-
λική πρακτική) σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. 
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι συμμετοχική εκπαίδευση και πε-
ριλαμβάνει το σύνολο των μαθητών/τριών και η εφαρμογή της αφορά 
και το σύνολο των ακαδημαϊκών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του 
σχολείου, εντός και εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας.



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

54 Kωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Ασημίνα Ρήγα, Βασιλική Ιωαννίδη

Σε αυτή την κατεύθυνση τα μουσεία και τα κέντρα επιστήμης αποτελούν 
πολύτιμες πηγές τεχνολογικής εξερεύνησης που συχνά δεν είναι διαθέσιμες για 
μαθητές σε τυπικά περιβάλλοντα μάθησης (Glick & Samarapungavan, 2008). 
Επιπλέον, θεωρούνται χρήσιμοι πόροι για την υποστήριξη της ένταξης των 
χαρισματικών παιδιών και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
(Henderson & Atencio, 2007). Κατά την τελευταία δεκαετία, ο ρόλος του μου-
σειακού οδηγού στα επιστημονικά μουσεία και κέντρα έχει προσανατολιστεί 
περισσότερο προς την αλληλεπίδραση με τα παιδιά (Νικονάνου, 2015). Επιπλέ-
ον, καθώς τα μουσεία καλούνται όλο και περισσότερο να επιδείξουν όχι μόνο 
την πολιτιστική, αλλά και την εκπαιδευτική και κοινωνική τους σημασία, τα 
μέσα για να κατανοήσουν πώς μαθαίνουν οι επισκέπτες του μουσείου γίνονται 
όλο και πιο σημαντικά. Η μουσειακή εκπαίδευση εστιάζει σε μια σειρά βασι-
κών γνωστικών θεμάτων προσεγγίζοντας τη μάθηση όχι μόνο γνωστικά, αλλά 
και συναισθηματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις στάσεις και τα 
συναισθήματα των μαθητών, και αντιμετωπίζοντάς την ως μία κοινωνική πρα-
κτική που βρίσκεται σε πολιτιστικά πλαίσια (Ηohenstein & Moussouri, 2017).

Συγκεκριμένα, το μουσείο αποτελεί χώρο μη τυπικής μάθησης, όπου οι εκ-
παιδευτικές διαδικασίες στοχεύουν στη διασύνδεση της μάθησης με τον πολι-
τισμό, την ψυχαγωγία, την έμπνευση, τη δημιουργία, ενώ η τελευταία ενεργο-
ποιείται από τα εκτιθέμενα αντικείμενα. Τα μουσειακά εκθέματα προσφέρονται 
για πολλαπλές ερμηνείες και είναι δυνατόν να ωθήσουν τους εκπαιδευόμενους 
στην αναζήτηση της ερμηνείας τους με σκοπό την ανακάλυψη της γνώσης. Ως 
εκ τούτου, τα μουσεία διοργανώνουν εκθέσεις με στόχο τη γνωστική και ψυχο-
λογική εμπλοκή του κοινού/μαθητών με τα εκθέματα. Κατά συνέπεια, οι επι-
σκέπτες/μαθητές γίνονται συμμέτοχοι στην εμπειρία αυτή και όχι απλοί απο-
δέκτες μιας ήδη διαμορφωμένης έκθεσης (Mortaki & Blioumi, 2016).

Συνακόλουθα, στις ημέρες μας στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του κοινωνικού 
και εκπαιδευτικού τους ρόλου, τα μουσεία αξιοποιούν επικοινωνιακές πρα-
κτικές και εκπαιδευτικές δράσεις και μετατρέπονται σε χώρους που παρέχουν 
ενεργητική μάθηση, κριτική σκέψη, ψυχαγωγική εμπειρία και κοινωνική συ-
ναναστροφή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενδυναμώνουν τον πολίτη, τον αυριανό 
ενεργό πολίτη του 21ου αιώνα. Επιπλέον, μέσα σε αυτά βιώνεται η εμπειρία 
μιας απροσδόκητης γνωστικής διαδικασίας και η απελευθέρωση σκέψεων, βι-
ωμάτων και συναισθημάτων, ιδίως σε παιδιά, συμβάλλοντας τελικά στην κοι-
νωνική, συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξή τους (Καλοφορίδης, 2015).

Πιο συγκεκριμένα, τα μουσεία έχουν πολλά να προσφέρουν τόσο στα παι-
διά όσο και στις οικογένειες και τώρα αρχίζουν να αξιοποιούν τις δυνατότη-
τες προκειμένου να δημιουργήσουν εμπειρίες ποιότητας στο σχολικό κοινό. 
Ιδίως, στη σφαίρα του παιχνιδιού δια των αισθήσεων, τα μουσεία δύνανται 
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να είναι θαυμάσια πρότυπα για την ένταξη του παιχνιδιού στις παραδοσιακές 
μορφές μουσειακής εκπαίδευσης. Περαιτέρω, η γνώση της εκπαιδευτικής θε-
ωρίας και δη οι θεωρητικοί της γνωστικής θεωρίας (Piaget, Vygotsky) σε συν-
δυασμό με μία δυναμική αφομοίωση παραγόντων εντός των μουσείων, μπο-
ρούν να δημιουργήσουν βέλτιστες πρακτικές σε ένα περιβάλλον φυσικό και 
κοινωνικό ως προς τη φύση του (μουσειακό περιβάλλον). Τέλος, η συμβολή 
των μουσείων στην πρώιμη μάθηση σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δε-
ξιοτήτων θεωρείται σημαντική, όπως αναδεικνύεται μέσα από την παιδαγω-
γική και κοινωνική αλληλεπίδραση παιδιών, προσωπικού μουσείου, επαγγελ-
ματιών κ.λπ. εντός των ίδιων των μουσείων και του σεβασμού των μαθητών/
τριών απέναντι στη σχεδίαση του φυσικού χώρου και των προγραμμάτων που 
διεξάγονται εντός αυτού (Shaffer, 2019). Στη βάση αυτή, η παιδαγωγική του 
μουσείου αφορά μία δημιουργική διαμεσολάβηση στη σχέση κοινού και υλι-
κού πολιτισμού. Προσπαθεί μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα 
να μυήσει τα παιδιά στην ανάγνωση των αντικειμένων του υλικού πολιτισμού. 
Αποβλέπει στην ένταξη του πολιτισμού στη σχολική ζωή συνδέοντας γνώσεις 
και εμπειρίες (Μαλαφάντης, 2020). 

Η περίπτωση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας 

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (M.S.T) ιδρύθηκε το 2001 ως Ερ-
γαστήριο της Σχολής Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 
M.S.T. ασχολείται με την απόκτηση, διατήρηση και μελέτη (καταγραφή, τεκ-
μηρίωση, αξιολόγηση) υλικού σχετικού με την Επιστήμη και την Τεχνολογία 
που περιλαμβάνει τα υπάρχοντα του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον ορισμό 
του Μουσείου που δίνεται στο άρθρο 2, παρ. 1 του καταστατικού του Διεθνούς 
Συμβουλίου Μουσείων, τα αντικείμενα αυτά λειτουργούν με σκοπό να συμ-
βάλουν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία (A Quality Proof 
for Museums, 1999). Οι ερευνητικές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότη-
τες του Μουσείου πραγματοποιούνται σε σχέση με τις αντίστοιχες δραστηρι-
ότητες του Πανεπιστημίου.

Επομένως, ο σκοπός του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Πατρών είναι (http://www1.upnet.gr/index/page/id/68): 

• να διαδώσει την επιστήμη σε πολλά πιθανά επίπεδα, 
• να φέρει σε επαφή το κοινό με την πρόοδο της επιστήμης και τα τελευ-

ταία επιτεύγματά της, 
• να βοηθήσει τον επισκέπτη στην κατανόηση θεμάτων που άπτονται της 

επιστήμης και της τεχνολογίας που αγνοεί, ενώ έρχεται καθημερινά σε 
επαφή, ή απλώς θα ενδιαφερόταν να μάθει περισσότερα, 
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• να αποτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της 
Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας σε όλα τα εκπαιδευτικά 
επίπεδα, δίδοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει σχετικά θέματα,

• να αντισταθμίσει την έλλειψη Τεχνικών Μουσείων στην Ελλάδα και 
κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, οι στόχοι του συγκεκριμένου Μουσεί-
ου εστιάζονται:

• στη γνωριμία με τις επιστήμες και την τεχνολογία,
• στην εξοικείωση με το χώρο του μουσείου,
• καθώς και στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος για τις επιστήμες 

και την τεχνολογία κεντρίζοντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. 
Δεν είναι τυχαίο ότι από τους βασικούς στόχους του Μουσείου Επιστημών 

και Τεχνολογίας είναι ο επιστημονικός και τεχνολογικός γραμματισμός των 
μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών, των φοιτητών/τριών και της κοινωνίας, 
καθώς και η σύνδεση των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Μουσειοπαιδαγωγική βιωματική δράση και εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες κριτικού γραμματισμού: παράλληλες πορείες συμπερίληψης

Το παρόν σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου με τίτλο «Επικοινωνία στο Σχολείο» και της 
Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου με τίτλο «Ο Ήχος». Η φιλόλογος που πραγματοποίη-
σε τη δράση λειτούργησε και ως ερευνήτρια. Στην υλοποίηση της δράσης συ-
νέβαλε και ο καθηγητής Φυσικής, ο οποίος με ευχαρίστηση συνεργάστηκε με 
τη φιλόλογο-ερευνήτρια.

Οι συμμετέχοντες ήταν 36 μαθητές/τριες, που ανήκαν στο σύνολό τους 
τόσο σε κανονικές τάξεις όσο και σε τμήματα ένταξης των σχολικών τάξεων: 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 

Οι μαθητές/τριες ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες των 18 παιδιών η κάθε 
μία. Ο χωρισμός αυτός κρίθηκε απαραίτητος λόγω των νέων συνθηκών που 
προέκυψαν από την πανδημία covid 19 και της ανάγκης αποφυγής συνωστι-
σμού σε κλειστό χώρο.

Θέμα της βιωματικής δράσης ήταν: «Ήχος: ένα ταξίδι με τα κύματα».
Η εκπαιδευτική δράση «ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΧΟ» για μαθητές/τριες, σχεδιασμένη στο 
γνωστικό επίπεδο μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επικεντρώ-
θηκε: 

• στη γνωριμία και την εξοικείωση με τον κόσμο του ήχου και στην ανά-
πτυξη της φυσικής διαίσθησης με την αντίληψη, 
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• στην καλλιέργεια ενδιαφέροντος για την επιστήμη και τις μεθόδους της,
• και στην ενεργοποίηση περιέργειας, αισθήσεων και φαντασίας, πρό-

κλησης δημιουργικών ερωτημάτων και άσκηση παρατηρητικότητας 
και έκφρασης ιδεών για ήχο.

Συνολικά, με επίκεντρο τη βιωματική μάθηση, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι, 
όπως η αφήγηση, η συζήτηση, η παρατήρηση, η εξερεύνηση και γενικά εκπαι-
δευτικοί τρόποι έκφρασης μέσω βιωματικής προσέγγισης, π.χ. ένα επιτρεπτό 
άγγιγμα σε υλικό μουσειακό έκθεμα για καλύτερη γνωριμία.

Η διάρκεια υλοποίησης ήταν 4 διδακτικές ώρες στην τάξη και 90΄ λεπτά 
στο Μουσείο.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούσαν:
• την παρουσίαση παλαιότερων μέσων μετάδοσης φωνής ήχου με δια-

δραστικά μέσα,
• την παρουσίαση σημαντικών σταδίων στη μελέτη του ήχου,
• τη σύγκριση διαφορετικών μέσων μετάδοσης ήχου,
• την παρατήρηση και αλληλεπίδραση σε πειράματα ήχου και διαδρα-

στικό παιχνίδι.
Επιπλέον, οι μαθητές/τριες είχαν προετοιμαστεί γι’ αυτά που θα παρακολου-

θούσαν και για τον τρόπο που χρειαζόταν να λειτουργήσουν μέσα στο Μου-
σείο Επιστημών και Τεχνολογίας. Δόθηκε μεγάλη σημασία στην περιγραφή 
των κανόνων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης (σεβασμός στα 
υλικά εκθέματα και τους χώρους του Μουσείου, υγειονομικοί κανόνες, κανό-
νες συμπεριφοράς κατά τη μεταφορά και συνοδεία των μαθητών/τριών προς 
το Μουσείο και κατά την επιστροφή τους στο σχολείο).

Α’ Φάση: Προετοιμασία (Νεοελληνική Γλώσσα: 2 διδακτικές ώρες, Φυ-
σική: 1 διδακτική ώρα)

Ήταν σαφές από τη Φιλόλογο της τάξης ότι η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι 
μαθητές/τριες από την εκπαιδευτική βιωματική δράση στο Μουσείο θα αξιο-
ποιηθεί εποικοδομητικά.

Επιπροσθέτως, τους είχαν δοθεί τα γνωστικά εργαλεία της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης:

Νεοελληνική Γλώσσα: 1η Διδακτική Ώρα
♦   Σε πρώτη φάση και ως εισαγωγή, οι μαθητές/τριες γνώρισαν την έννοια 
του μουσείου ιστορικά: «Μουσείο: στην αρχαιότητα περιγράφεται ως «τέμενος 
αφιερωμένο στη λατρεία των μουσών». Αυτό σημαίνει πως στο συγκεκριμένο 
χώρο καλλιεργούνται οι τέχνες, τα γράμματα, η μουσική (δηλ. σύνολο ήχων 
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από το οποίο απαρτίζεται ένα μουσικό κομμάτι), η ποίηση, η φιλοσοφία και 
ο χορός. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν χώρος, στον 
οποίο διεξάγονταν φιλοσοφικές συζητήσεις» (https://el.wikipedia.org/wiki )
♦   Στη συνέχεια, έμαθαν τον σύγχρονο επίσημο ορισμό της έννοιας «Μου-
σείο», δηλαδή ότι «μουσείο είναι ο μη-κερδοσκοπικός μόνιμος θεσμός-οργα-
νισμός στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοι-
νό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και εκθέτει την υλική και 
άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντός της με στόχο την 
εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία (ICOM)». Επιπλέον, έγινε περιγραφή στα 
είδη μουσείου: μικτά, αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, φυσικής ιστορίας, 
πολεμικά, ναυτικά (https://el.wikipedia.org/wiki ).
♦   Τέλος, μία άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα αφορούσε την αναζήτηση 
πληροφοριών για τον ήχο και συνεντεύξεις παιδιών με τους γονείς τους για 
τον τρόπο μετάδοσης ήχου, όταν εκείνοι ήταν παιδιά.

Την επόμενη (2η) διδακτική ώρα ακολούθησαν:
• συζήτηση και ερωτοαποκρίσεις γενικά στο θέμα της επικοινωνίας,
• ομαδικές εργασίες σχετικές με τον ήχο, π.χ. φυσικοί ήχοι και ποιότητα 

ζωής, ο ήχος στα αστικά κέντρα και η ηχορύπανση καθώς και οι επι-
πτώσεις στην καθημερινή διαβίωση, 

• συζήτηση για τη μετάδοση του ήχου π.χ. ιστορικές διαδρομές και σύγ-
χρονοι τρόποι μέσα από τις νέες τεχνολογίες όπως τα ασύρματα δίκτυα, 

• συζήτηση για τη σημασία στη ζωή μας, π.χ. παιδιά με προβλήματα ακο-
ής και η αξία άλλων τρόπων επικοινωνίας.

Τέλος, οι μαθητές/τριες ρωτήθηκαν: «Τι πιστεύετε ότι θα δείτε στο μουσείο 
Επιστημών και Τεχνολογίας;» 

Στο μάθημα της Φυσικής (1 διδακτική ώρα), εφαρμόστηκε το ακόλουθο 
εκπαιδευτικό σχέδιο:
♦   Υπήρξε ένα αρχείο μουσικής ως έναυσμα ήχου. Οι μαθητές παρατήρησαν 
σε πραγματικό χρόνο τη γραφική παράσταση, η οποία σχετίζεται με τον ήχο 
που ακούν.
♦   Χτύπησαν ένα αντικείμενο στο θρανίο και άκουσαν τον ήχο. Επανέλαβαν 
τον κτύπο βάζοντας το ένα αυτί στο θρανίο. Αναρωτήθηκαν: «τι παρατηρώ;». 
Με αυτό τον τρόπο συζητήθηκε ο τρόπος μετάδοσης του ήχου και ποια είναι 
τα στοιχεία εκείνα που αυξάνουν ή περιορίζουν την ένταση της μετάδοσης 
του ήχου.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, τονίστηκε ότι για τη μετάδοση του 
ήχου συνεργάζεται ένα ολόκληρο σύστημα που περιλαμβάνει:

• Έναν κωδικοποιητή: Μια συσκευή που μετατρέπει μια φωνή ή μια ει-
κόνα σε σήμα που μπορεί να μεταδοθεί.
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• Ένα πομπό: Μια συσκευή που στέλνει το κωδικοποιημένο σήμα μέσω 
συγκεκριμένης επικοινωνίας.

• Ένα κανάλι: Αυτό το κανάλι είναι η διαδρομή από την οποία πρέπει να 
περάσει το μήνυμα για να φτάσει από τον αποστολέα στον παραλήπτη.

• Ένα δέκτη: Μια συσκευή που λαμβάνει ένα μήνυμα, το οποίο εξακο-
λουθεί να είναι ανακατεμένο.

• Ένα σήμα: Το τμήμα ενός συστήματος επικοινωνιών που μεταφέρει 
πληροφορίες.

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι σύστημα 
είναι η συλλογή τμημάτων που συνεργάζονται για την επίτευξη ενός στόχου. 
Και όπως όλα τα συστήματα για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά χρειάζε-
ται να επιτελούν σωστά το έργο τους και να αλληλεπιδρούν, έτσι και το σύ-
στημα μετάδοσης ήχου για να αποδώσει σωστά θα πρέπει όλα τα τμήματά του 
να λειτουργούν σωστά.

Β΄ Φάση: Υλοποίηση

Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε η βιωματική επίσκεψη στο Μουσείο. Αρχικά, στους 
μαθητές/τριες της κάθε ομάδας μοιράστηκαν 18 ντοσιέ με φύλλα. Κάθε ντοσιέ 
περιελάμβανε μία ερώτηση, την απάντηση της οποίας οι μαθητές κλήθηκαν να 
απαντήσουν, αναζητώντας την στις ενημερωτικές αφίσες που υπήρχαν γύρω-
γύρω στους τοίχους της αίθουσας του Μουσείου.

Έπειτα, αφού οι μαθητές έψαξαν στο χώρο και βρήκαν την απάντηση συ-
γκεντρώθηκαν στην αμφιθεατρική αίθουσα του Μουσείου. Ο κάθε μαθητής 
διάβασε δυνατά στην ολομέλεια την ερώτηση και την απάντηση που βρήκε.

Πιο συγκεκριμένα, διαβάστηκαν ερωτήσεις και απαντήσεις, στις οποίες οι 
εκπαιδεύτριες του μουσείου πρόσθεταν επιπλέον πληροφορίες με προβολή βί-
ντεο ή παραδειγμάτων για λόγους διαδραστικότητας. Για παράδειγμα: 

• Πώς παράγεται ο ήχος; Διαδίδεται με μορφή ηχητικών κυμάτων. Έγινε 
προβολή βίντεο με την παραγωγή ήχου και τον τρόπο μεταβολής της 
κίνησης του αέρα και του τρόπου μετάδοσης της ενέργειας.

• Πού χρησιμοποιείται ο ήχος; Ο ήχος χρησιμοποιείται για επικοινωνία, 
ψυχαγωγία, μουσική σύνθεση, προειδοποίηση, αποφυγή κινδύνου, κ.ά. 
Πραγματοποιήθηκε σύντομη άσκηση, όπως π.χ. ακούμε ήχους και οι 
μαθητές τους κατατάσσουν ανά κατηγορία. 

• Πού εντοπίζονται αναφορές για το ενδιαφέρον των λαών για τον ήχο; 
Ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα με αναπαραστάσεις εικαστικών τε-
χνών, πχ. επιτύμβιες στήλες, αγγεία, κ.ά. Στην αρχαία Αίγυπτο ο ήχος 
συνδεόταν με τη μουσική. Το ίδιο στην Κίνα και την Περσία.
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• Με ποιους τομείς που σχετίζονται με τον ήχο ασχολήθηκαν οι αρχαίοι 
Έλληνες; Ακουστικότητα χώρου και τεχνογνωσία κατασκευής υπαί-
θριων θεάτρων.

• Ποιο είναι το έργο του Πυθαγόρα σε σχέση με τον ήχο; Συνέδεσε τα μα-
θηματικά με τον ήχο και τη μουσική.

• Τι πίστευε ο Αριστοτέλης για τον ήχο; Πίστευε ότι ο ήχος είναι ένα κύμα 
που παράγεται από δονούμενο σώμα. 

• Ποια η συμβολή του Γαλιλαίου στον ήχο; Συνέδεσε τον ήχο με τους φυ-
σικούς νόμους.

• Ποια η συμβολή του Mersenne στον ήχο και γιατί θεωρείται ο πατέρας 
της ακουστικής; Ανακάλυψε τη μαθηματική σχέση που συνδέει τους 
μουσικούς τόνους και θεωρείται πατέρας της μουσικής γιατί διατύπω-
σε νόμους για τους ηχητικούς σωλήνες.

• Ποια συσκευή χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για τη μετάδοση φωνής; 
Το τηλέφωνο. 

• Ποια συσκευή χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα για τη μετάδοση 
φωνής; Τα κινητά και τα ραδιόφωνα.

• Ποια μέσα καταγραφής ήχου γνωρίζετε; Δίσκοι, κασέτες (μαγνητοται-
νία), CDs.

Συγχρόνως, υπήρξαν βιωματικές δραστηριότητες, π.χ. αντιστοίχιση ήχων 
με ηλεκτρική κιθάρα, πιάνο, βιολί, κλασική κιθάρα, θόρυβοι καθημερινότη-
τας, κ.λπ.

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες οδηγήθηκαν σε διαφορετικό χώρο για την 
πραγματοποίηση και επίδειξη πειραμάτων σχετικών με τον ήχο και τη μετά-
δοσή του.

Πιο συγκεκριμένα, η μουσειοπαιδαγωγός παρουσίασε μέσω πειράματος 
τον τρόπο διάδοσης των κυμάτων του ήχου μέσα από διαφορετικά υλικά με 
σκοπό να δούμε πώς ο ήχος είναι ένα κύμα που ταξιδεύει.

Αρχικά, παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο το διακρότημα δημιουργεί 
ταλάντωση, η οποία μεταδίδεται σε εκκρεμμές και οι μαθητές παρατηρούν την 
κίνησή του. Έπειτα, με τον χτύπημα ενός τυμπάνου τα παιδιά εντυπωσιάστη-
καν από την αναπήδηση των κόκκων καφέ που υπήρχαν σε ένα άλλο ξύλινο 
σκεύος. Η εκπαιδεύτρια του μουσείου επεσήμανε ότι στη σελήνη δεν μπορεί 
να συμβεί κάτι αντίστοιχο καθώς δεν υπάρχει αέρας. 

Επιπλέον, προκειμένου να καταδείξει την παρατηρούμενη αλλαγή στη συ-
χνότητα και το μήκος ενός κύματος από παρατηρητή που βρίσκεται σε σχετική 
κίνηση με την πηγή των κυμάτων, πρόβαλε το φαινόμενο που παρατηρείται 
συχνά όταν πλησιάζει και απομακρύνεται ένα όχημα που έχει σειρήνα (π.χ. 
ασθενοφόρο) ή κάνει θόρυβο (π.χ. μηχανές). Συγκεκριμένα η συχνότητα του 
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ήχου αυξάνεται όταν πλησιάζει το όχημα τον παρατηρητή, ενώ μειώνεται όταν 
απομακρύνεται από αυτόν (φαινόμενο Dopler).

Στο κλείσιμο της δράσης εντός του μουσειακού χώρου, οι μαθητές/τριες 
κλήθηκαν να απαντήσουν μέσω διαδραστικού πίνακα σε δραστηριότητες με 
συμπλήρωση κενών και κρυπτόλεξο, με σκοπό την ανακεφαλαίωση των όσων 
έμαθαν κατά τη δράση αυτή.

Γ΄ Φάση: Αναστοχασμός (1 διδακτική ώρα)

Το σύνολο των μαθητών/τριών του σχολείου από την αρχή που τέθηκε ως ιδέα 
η υλοποίηση αυτής της δράσης έδειξαν θετική διάθεση, προθυμία έως και εν-
θουσιασμό. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής επίσκεψης στο μουσείο και 
την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο την επόμενη ημέρα, οι μαθητές/τριες 
πραγματοποίησαν, με την παρότρυνση της φιλολόγου, αναστοχαστική συζήτη-
ση, βασισμένη στα ακόλουθα ερωτήματα: Φέρνοντας στο μυαλό σου τη λειτουρ-
γία και τη διαδρομή της δράσης μας στο μουσείο, τι θα έλεγες αν κάποιος σε ρω-
τούσε: α. Τι σου άρεσε; β. Τι δεν σου άρεσε; γ. Τι ήταν αυτό που σε κινητοποιούσε 
κάθε φορά να συμμετέχεις; δ. Σε ποιο βαθμό εκτιμάς ότι η συμμετοχή σου στην 
ομάδα ήταν χρήσιμη για εσένα; ε. Εάν συνεχίζαμε ως σχολείο τη λειτουργία ανά-
λογων σχεδίων δράσης, τι θα είχες να προτείνεις, ώστε να είναι όσο το δυνατόν 
πιο ωφέλιμη για εσένα και τα υπόλοιπα μέλη (π.χ. περιεχόμενο, θεματολογία, συ-
χνότητα, διαδικασία, κ.λπ).

Οι μαθητές/τριες εκφράστηκαν με ευχαρίστηση και ικανοποίηση για τη συμ-
μετοχή τους στη δράση. Επεσήμαναν κυρίως ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν ήταν 
πολύ ενδιαφέρουσες και η μάθηση που συνδυάζει μετάβαση εκτός σχολικής αί-
θουσας είναι πολύ ευχάριστη για αυτούς. Επίσης, τόνισαν ότι τους εντυπωσίασαν 
τα πειράματα και κατανόησαν καλύτερα τις πληροφορίες που άντλησαν από τα 
μουσειακά εκθέματα και έπειτα παρουσιάστηκαν στην αίθουσα του αμφιθεάτρου. 

Αναφορικά με το τι δεν τους άρεσε, ανέφεραν ότι όλα ήταν πολύ ευχάριστα 
και δημιουργικά, ότι ο χρόνος στο μουσείο πέρασε πολύ γρήγορα και ότι το μόνο 
που θα άλλαζαν, αν μπορούσαν, ήταν σε σχέση με τη φασαρία που δημιουργούν 
ορισμένοι συμμαθητές τους κατά τη μετάβασή τους με το λεωφορείο.

Οι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι ένιωσαν χαρά και κινητοποιήθηκαν περισσό-
τερο όταν κλήθηκαν να ανακαλύψουν τις πληροφορίες στο πλαίσιο του παιχνι-
διού «κρυμμένος θησαυρός» και έπειτα να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους 
στην ολομέλεια της ομάδας. Τέλος, πρότειναν να επαναλαμβάνονται αντίστοι-
χες δράσεις σε μουσεία και σε αρχαιολογικά μνημεία σε μηνιαία βάση με την 
προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν ενεργητικά, δε θα είναι παθητικοί δέκτες και 
θα έχουν και ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση.
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Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, το σχολείο προσφέρει βασικές γνώσεις για τη ζωή και διδά-
σκει άμεσα ή έμμεσα στα παιδιά τρόπους υγιούς επικοινωνίας. Ιδανικά, λοιπόν, 
πέρα από τη μάθηση, το σχολείο μαθαίνει στα παιδιά κοινωνικές, συναισθημα-
τικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Αδιαμφισβήτητα, μέσω της βιωματικής 
δράσης το εκπαιδευτικό έργο αναβαθμίζεται, αποκτώντας νέα εργαλεία στην 
υποστήριξη της μάθησης όλων των μαθητών/τριών μέσα από τη διαθεματική 
αξιοποίηση θεμάτων σχετικά με τις επιστήμες, την τεχνολογία, την επικοινω-
νία, κ.λπ., η παγκόσμια και η ελληνική ιστορία συνδέονται με τα τεχνολογι-
κά επιτεύγματα, παραδείγματα της σχέσης μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας 
αξιοποιούνται ενεργητικά, συνδέοντας εμπειρίες μάθησης και ζωής για όλους.

Στη συγκεκριμένη βιωματική μουσειοπαιδαγωγική δράση οι μαθητές/τριες 
επέδειξαν ενθουσιασμό, προθυμία και ενεργητική συμμετοχή σε όλη τη διάρ-
κεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού σχεδίου, από τη φάση της προετοιμασίας 
στη διδακτική τάξη, την εφαρμογή των δράσεων μέσα στο Μουσείο και κατά 
την ολοκλήρωση της συζήτησης και αποτίμησης της όλης βιωματικής δράσης 
πάλι μέσα στη σχολική τάξη.

Οι στόχοι της δράσης κρίνεται ότι επιτεύχθηκαν. Το σενάριο πέτυχε να προ-
καλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς η παιγνιώδης μορφή του γνωστικού 
αντικειμένου αποτέλεσε ελκυστικό παράγοντα για τους μαθητές και προκάλε-
σε το ενδιαφέρον τους, όπως και το γεγονός ότι το μάθημα πραγματοποιήθη-
κε εκτός σχολικής τάξης. Κατά τη διάρκεια της δράσης, δεν παρουσιάστηκαν 
ιδιαίτερες δυσκολίες στους μαθητές και το σενάριο κρίθηκε λειτουργικό χω-
ρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις. Οι μαθητές/τριες, χάρη στην ανακαλυπτική 
μέθοδο συγκέντρωσης πληροφοριών μέσα από τις ενημερωτικές αφίσες και 
τα αντίστοιχα μουσειακά εκθέματα, μπόρεσαν να αντιληφθούν και να ζωντα-
νέψουν τεχνικές μετάδοσης του ήχου που αξιοποιούνταν κατά το παρελθόν. 
Επίσης, μέσω των πειραμάτων αναδείχθηκαν διαδικασίες που βοήθησαν τους 
μαθητές/τριες να κατανοήσουν φυσικά φαινόμενα και επιστημονικές έννοιες. 

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, δόθηκε έμφαση στη συμπερίληψη όλων 
των μαθητών/τριών ανεξαρτήτως μαθησιακού προφίλ και εκπαιδευτικών ανα-
γκών. Η διαθεματική προσέγγιση της δράσης αυτής αποτελεί χαρακτηριστικό 
της μουσειακής μάθησης και επιθυμητός στόχος και της σχολικής εκπαίδευσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα συμπεριληπτικό σχολείο «προσφέρει στους 
μαθητές/τριες την ισότιμη ευκαιρία να λάβουν ποιοτική εκπαίδευση», μέσα από 
κοινές αξίες ισότητας, συμμετοχής, σεβασμού στη διαφορετικότητα, εμπιστο-
σύνης, θάρρους, χαράς, αισιοδοξίας, αποφασιστικότητας, κατανόησης, φιλίας, 
ειρήνης και δημιουργικότητας (www.inclusiveschools.net). Διότι τελικά ο τρό-
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πος ζωής στο σύγχρονο κόσμο και η επιτυχία των παιδιών σε αυτόν εξαρτάται 
από τη δημιουργία μιας κοινωνίας που είναι τόσο εγγράμματη και με φαντα-
σία όσο και δημιουργική (Μαλαφάντης, 2018).
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ένα ενδεικτικό σχέδιο μουσειοπαιδαγωγικής δράσης

Abstract

The effectiveness of experiential learning in teaching children with and without 
learning difficulties is considered valuable. The ability to replace regular “learn-
ing tools” which require specific dexterities, such as reading and writing, with 
alternative ways of learning, motivates students with learning difficulties into 
the process of acquiring new knowledge. In particular, the main advantage of-
fered by museums compared to the other learning environments, lies in the fact 
that they help arouse students’ learning interest by presenting tangible exhibits 
directly accessible to the human senses. In this way, students develop their ob-
servation and imagination skills, express their own thoughts and discover new 
knowledge in an experiential way. This paper presents a museum-pedagogi-
cal action plan that was implemented in the context of teaching Modern Greek 
Language and Physics in A΄, B΄ and C΄ High School classes and included the 
interdisciplinary method as well as the experiential approach of the concept of 
sound and communication. All of the students (either with or without learning 
difficulties) participated together interactively with a view to forming an inclusive 
attitude and philosophy. The aim of this study is to highlight museum-pedagogical 
methods through the “participation-experience-creation” scheme and to present 
museums as a vehicle of promoting critical literacy and inclusion.

Key-words: Experiential learning, museum pedagogy, action plan, critical 
literacy, inclusion 
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Η παιδαγωγική τεκμηρίωση ως τεχνική 
αξιολόγησης στο αναλυτικό πρόγραμμα 

του Δημοτικού Σχολείου

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, 
Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου

1. Εισαγωγή 

Στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος οι μαθητές της Γ΄ τάξης μελε-
τούν τα ζώα που φιλοξενούνται στους υγρότοπους. Προκειμένου να διερευνή-
σουν επί τόπου την παραλίμνια ζωοπανίδα, επισκέπτονται τη λίμνη Μπελέτσι 
στην Πάρνηθα και διενεργούν εκεί προσχεδιασμένη παρατήρηση. Κρατούν 
σημειώσεις, απαντούν σε ερωτήσεις τις οποίες προετοίμασαν στην τάξη, ζω-
γραφίζουν σκηνές από τη ζωή των ζώων, συνοδεύουν τα ιχνογραφήματά τους 
με γραπτά σχόλια, ηχογραφούν ήχους. Ο εκπαιδευτικός φωτογραφίζει σκηνές 
από τη ζωή στη λίμνη και στιγμιότυπα από τη δράση των μαθητών του κατά 
την εκτέλεση της εργασίας τους. Όταν επιστρέφουν στην τάξη, επεξεργάζονται 
συνεργατικά όσα είδαν και έμαθαν στη λίμνη και φροντίζουν να κρατήσουν 
επιπλέον υλικό και στιγμιότυπα από αυτήν την επεξεργασία. Από το σύνολο 
του υλικού που συγκέντρωσαν επιλέγουν τεκμήρια τα οποία αναρτούν στο τα-
μπλό της τάξης τους κάτω από τον γενικό τίτλο «Τα ζώα της λίμνης Μπελέτσι». 
Το εικονογραφικό υλικό συνοδεύουν με λεζάντες και σχόλια. Στο ίδιο ταμπλό 
αναρτούν εικόνες και αποσπάσματα από βιβλία ή ηλεκτρονικές πηγές, σημει-
ώσεις των κεντρικών σημείων του μαθήματος και οτιδήποτε άλλο κρίνουν ότι 
είναι αντιπροσωπευτικό της μαθησιακής εμπειρίας στην οποία συμμετείχαν. 

Στην εκπαιδευτική δράση του παραδείγματος ο εκπαιδευτικός και οι μα-
θητές αποτύπωσαν με οπτικό, γραφικό και ηχητικό τρόπο επιλεγμένα στιγμιό-
τυπα της επιτόπιας διερεύνησης την οποία διενήργησαν στη λίμνη Μπελέτσι. 
Από το υλικό που συγκέντρωσαν, επέλεξαν συγκεκριμένες αναπαραστάσεις 
της μαθησιακής τους εμπειρίας τις οποίες ανάρτησαν στο ταμπλό της τάξης 
τους. Την εκπαιδευτική αυτή δράση παρουσιάζουμε ως παράδειγμα τεκμηρί-
ωσης της μάθησης. Στο πλαίσιό της, οι μαθητές αποτυπώνουν, επιλέγουν και 
εκθέτουν αντιπροσωπευτικά δείγματα όσων λένε, παρατηρούν, πράττουν και 
δημιουργούν κατά τη διάρκεια μίας μαθησιακής δράσης στο σχολείο ή σε άλλο 
πεδίο με σκοπό να τα αξιοποιήσουν αργότερα ως εναύσματα για συνεργατική 
αναστοχαστική επεξεργασία. 
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Η τεκμηρίωση της μάθησης απαντάται στη βιβλιογραφία με αναφορά στην 
εκπαίδευση των μικρότερων κυρίως παιδιών, του νηπιαγωγείου και των πρώ-
των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Οι αναφορές σε μεγαλύτερα παιδιά δεν 
λείπουν μολονότι δεν είναι αρκετά συχνές (Soble & Hogue, 2009). Στην πα-
ρούσα εργασία προτείνουμε την ένταξη της τεκμηρίωσης στο αναλυτικό πρό-
γραμμα όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου καθώς θεωρούμε ότι συ-
νιστά ένα δυναμικό παιδαγωγικό εργαλείο για την ενδυνάμωση της μάθησης 
στην εκπαιδευτική αυτή βαθμίδα. Ιδιαιτέρως εστιαζόμαστε στις δυνατότητες 
τις οποίες προσφέρει η τεκμηρίωση στο πεδίο της αξιολόγησης της μαθησι-
ακής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ερωτήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν 
αφορούν κυρίως στα παρακάτω: 

• Σε τι συνίσταται ο διαμορφωτικός χαρακτήρας της τεκμηρίωσης ως 
τεχνικής αξιολόγησης;

• Προσφέρει η τεκμηρίωση αξιοποιήσιμα δεδομένα στους μαθητές ώστε 
να ανατροφοδοτήσουν τις μαθησιακές διεργασίες τους και να προωθή-
σουν περαιτέρω τη μάθηση που αποκτούν; 

• Πώς η τεκμηρίωση της μάθησης μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο του 
αναλυτικού προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου ως τεχνική αξιο-
λόγησης διαμορφωτικού τύπου; 

2. Η τεκμηρίωση της μάθησης ως «ορατή ακρόαση»: εννοιολογική ορι-
οθέτηση

Η τεκμηρίωση της μάθησης πρωτοεμφανίστηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο στα νηπιαγωγεία της περιοχής του Reggio Emilia της Βόρειας Ιταλίας 
ως τεχνική αποτύπωσης των εμπειριών που αποκόμιζαν οι μαθητές από τη 
συμμετοχή τους σε αυθεντικές καταστάσεις μάθησης. Επιστρατεύοντας μία 
ποικιλία μέσων, οι εκπαιδευτικοί του Reggio Emilia συνέλεγαν τεκμήρια 
της δράσης των μαθητών τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σχολι-
κής τους εργασίας τα οποία αναρτούσαν στα ταμπλό της τάξης. Τα τεκμή-
ρια αυτά είχαν τον χαρακτήρα σημειώσεων, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, 
ιχνογραφημάτων, αρχείων βίντεο και ήχου, οποιαδήποτε μορφή θεωρούσαν 
ότι θα ήταν πρόσφορη και αποδοτική. Η συλλογή των τεκμηρίων επέτρεπε 
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους να αναδημιουργούν σε μεταγε-
νέστερο χρόνο την αρχική εμπειρία μάθησης προκειμένου να την επανεξε-
τάσουν και να την ερμηνεύσουν, να αντλήσουν πληροφορίες από αυτήν και 
να προβούν σε διαπιστώσεις σχετικά με τη μαθησιακή πρόοδο (Krechevsky, 
Mardell, Rivard, & Wilson, 2013: 74). Το εκπαιδευτικό μοντέλο του Reggio 
Emilia προσέφερε στην παιδαγωγική σκέψη ένα εργαλείο αναστοχασμού κα-
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θώς έκανε τις μαθησιακές διεργασίες ορατές στους συμμετέχοντες και επομέ-
νως ανοικτές στην αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση (Edwards, Hamel, 
Miller & Ren, 2020. McDonald, 2006). 

Από την αρχική της σύλληψη μέχρι σήμερα η τεκμηρίωση της μάθησης 
έχει χρησιμοποιηθεί ως μία παιδαγωγική πρακτική την οποία εφαρμόζουν 
εκπαιδευτικοί και ερευνητές σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συλλάβουν 
και να αποτυπώσουν όψεις της μαθησιακής εμπειρίας την οποία αποκτούν 
οι μαθητές από τη συμμετοχή τους σε μία εκπαιδευτική δράση. Τα ποικίλα 
τεκμήρια συλλέγονται κατά τρόπο εμπρόθετο και συστηματικό μέσω της 
παρατήρησης, της φωτογράφησης ή της ηχογράφησης ή έχουν τη μορφή 
εργασιών που εκπονούνται από τους μαθητές, εικόνων και φωτογραφιών, 
γραφημάτων και σκίτσων, παντός είδους κειμένων και σημειώσεων, παρα-
τηρήσεων και σχολίων. Ως αυθεντικές αναφορές της εκπαιδευτικής δράσης, 
συνιστούν, θα λέγαμε, τα «οπτικά ίχνη» τα οποία μαρτυρούν τα βήματα τα 
οποία ακολούθησαν οι μαθητές στην πορεία τους προς τη μάθηση (Kalliala 
& Samuelsson, 2014. Rinaldi, 2006: 68). Βλέποντας τις ενέργειές τους σε φω-
τογραφικές απεικονίσεις, ακούγοντας τον ήχο της φωνής τους ή της φωνής 
των συμμαθητών τους, διαβάζοντας τα σχόλια του εκπαιδευτικού, οι μαθη-
τές συνειδητοποιούν τις διεργασίες που τους οδήγησαν στη μάθηση. Μέσα 
από τις διεργασίες της τεκμηρίωσης η μάθηση γίνεται «ορατή» και παρατη-
ρήσιμη (McDonald, 2007. Rinaldi, 2001). Η αναστοχαστική διεργασία που 
ακολουθεί βοηθά τους μαθητές να διευρύνουν και να βαθύνουν περαιτέρω 
τη μάθηση που αποκτούν (Rinaldi, 2001: 83). Η ενεργοποίηση των μαθητών 
σε αυθεντικές διαδικασίες συλλογής και αναστοχαστικής επεξεργασίας τεκ-
μηρίων αποδίδεται μεταφορικά στη βιβλιογραφία με τον όρο «ορατή ακρό-
αση» (Bowne, Cutler, DeBates, Gilkerson & Stremmel, 2010. Rinaldi, 2006). 

3. Η παιδαγωγική τεκμηρίωση ως τεχνική διαμορφωτικής αξιολόγησης

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι κάθε συλλο-
γή και έκθεση μαθητικών έργων δεν συνιστά υποχρεωτικά μία δράση τεκμη-
ρίωσης η οποία συμβάλει στην προαγωγή της μάθησης. Αρκεί να σκεφτού-
με τα έργα των μαθητών τα οποία έχουμε δει εκτεθειμένα στις αίθουσες και 
στους διαδρόμους των σχολείων όπου έχουμε φοιτήσει ή επισκεφθεί. Η έκ-
θεση των μαθητικών έργων στον σχολικό χώρο εξυπηρετεί στην πλειονότη-
τα των περιπτώσεων καλλωπιστικούς σκοπούς χωρίς περαιτέρω προσδοκίες. 
Αλλά ακόμα και όταν τα εκθέματα εμπεριέχουν ενδείξεις της μάθησης που 
αποκτήθηκε, αυτές είναι συνήθως αποσπασματικές, ασυντόνιστες, υποκει-
μενικές και ασφαλώς ανεπαρκείς για να συγκροτήσουν μία περιεκτική και 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

69Η παιδαγωγική τεκμηρίωση ως τεχνική αξιολόγησης στο αναλυτικό 
πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

εμπεριστατωμένη εικόνα. Η τεκμηρίωση της μάθησης εκπληρώνει τον παι-
δαγωγικό της ρόλο, όταν εφαρμόζεται με συνέπεια ως μία συνεχής, εμπρό-
θετη, εξελικτική και συστηματική διαδικασία αναπαράστασης των αλληλε-
πιδράσεων οι οποίες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο μίας μαθησιακής εμπειρίας. 
Κυρίως όμως όταν παρέχει ένα πλαίσιο για ανάλυση, στοχασμό και διάλο-
γο βασισμένο στα τεκμήρια, ο οποίος στοχεύει στη μαθησιακή ενδυνάμω-
ση και την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών (Yilmaz, et al., 2020). Στην 
παιδαγωγική αυτή λειτουργία, η τεκμηρίωση της μάθησης οφείλει και τον 
ευρύτατα καθιερωμένο στη βιβλιογραφία προσδιορισμό της ως «παιδαγω-
γική τεκμηρίωση». 

Η σχέση της αξιολόγησης με την τεκμηρίωση φαίνεται αυτονόητη, εάν 
σκεφτούμε ότι κάθε μορφή αξιολόγησης θεμελιώνεται στη συλλογή και επε-
ξεργασία κάποιου είδους τεκμηρίων. Η αξιολόγηση ωστόσο που διενεργείται 
με τη συνδρομή της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης έχει ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τα οποία την διαφοροποιούν από άλλες γνωστές μορφές της. Προοι-
μιακά, θα λέγαμε ότι η παιδαγωγική τεκμηρίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως μία εξατομικευμένη, εξελικτική μορφή αξιολόγησης διαμορφωτικού τύ-
που. Η διαφορά της προς τις άλλες μορφές διαμορφωτικής ή και αθροιστι-
κής αξιολόγησης έγκειται στο είδος των τεκμηρίων τα οποία συλλέγονται, 
στον σκοπό τον οποίο υπηρετεί η συλλογή τους καθώς και στον τρόπο αξι-
οποίησης των τεκμηρίων αυτών. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με τις τρεις 
αυτές διαφοροποιήσεις προκειμένου να προσδιορίσουμε σαφέστερα τον ιδι-
αίτερο διαμορφωτικό χαρακτήρα της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης ως πρα-
κτικής αξιολόγησης. 

Τα τεκμήρια τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής τεκμη-
ρίωσης διακρίνονται ειδολογικά από εκείνα τα οποία συγκεντρώνονται σε 
καθιερωμένες αξιολογήσεις άλλων τύπων, όπως λόγου χάριν σε μία προφο-
ρική εξέταση, μία γραπτή δοκιμασία ή ένα τεστ επίδοσης. Βιντεοσκοπήσεις 
των αλληλεπιδράσεων των μαθητών, φωτογραφικές αποτυπώσεις σκηνών της 
μαθησιακής δραστηριότητας, δείγματα εργασιών των μαθητών σε διαδοχικές 
φάσεις εκτέλεσης μίας εκπαιδευτικής δράσης, προφορική ή γραπτή ανάλυση 
των παραγόμενων έργων, ατομικά ή ομαδικά ιχνογραφήματα, μαγνητοφω-
νήσεις διαλόγων, γραφήματα και σκίτσα, επεξηγηματικά σχόλια και δελτία 
παρατήρησης, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και ποικίλα ακόμα τεκμήρια εκτί-
θενται στα ταμπλό για να αποτυπώσουν τις εν εξελίξει ενέργειες, σκέψεις 
και δράσεις των μαθητών καθώς εκτελούν την εργασία που τους ανατέθηκε 
(Rinaldi, 2004). Από τα τεκμήρια αξιολόγησης δεν λείπουν ασφαλώς και τα 
προϊόντα της εργασίας των μαθητών καθώς αυτά αποτελούν τις ορατές απο-
δείξεις της μάθησης που έχουν κατακτήσει. Στο πλαίσιο όμως της παιδαγω-
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γικής τεκμηρίωσης τα προϊόντα της εργασίας των μαθητών δεν θεωρούνται 
τα σημαντικότερα τεκμήρια για την αξιολόγησή τους, όπως θα συνέβαινε σε 
μια συμβατική αξιολόγηση αθροιστικού τύπου. Η παιδαγωγική τεκμηρίωση 
επικεντρώνεται κυρίως σε τεκμήρια τα οποία αποτυπώνουν τις διεργασίες 
που οδήγησαν στη μάθηση και λιγότερο στα αποτελέσματα τα οποία παρή-
χθησαν από τις διεργασίες αυτές (Γουργιώτου, 2014). 

Μια δεύτερη διαφοροποίηση της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης από άλλες 
μορφές αξιολόγησης εντοπίζεται στον σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί η συλλο-
γή των τεκμηρίων. Επιδίωξη του εκπαιδευτικού ο οποίος συλλέγει ποικίλα 
δείγματα της δράσης των μαθητών του είναι να διεισδύσει στις διεργασίες 
της σκέψης τους προκειμένου να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο εκτε-
λούν τις εργασίες τους, προσεγγίζουν τη μάθηση και αναπτύσσονται (Stacey, 
2015. Wien, Guyevskey & Berdoussis, 2011). Ο γραπτός λόγος, η εικόνα, ο 
ήχος, το σκίτσο προσφέρουν πολυτροπικές αναπαραστάσεις των σκέψεων, 
των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των αναγκών των μαθητών καθώς 
και των νοητικών συνηθειών τις οποίες χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν 
τη μάθηση. Έμπειροι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν την πρακτική της παιδαγω-
γικής τεκμηρίωσης για να γνωρίσουν βαθύτερα και πολύπλευρα τους μαθη-
τές τους και εξατομικεύουν τη γνώση αυτή για να σχεδιάσουν εμπειρίες μά-
θησης οι οποίες αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα, στις αναπτυξιακές και στις 
προσωπικές τους ανάγκες (Alvestad & Sheridan, 2015. Sousa, 2019). 

Η σημαντικότερη ωστόσο διαφοροποίηση της παιδαγωγικής τεκμηρίω-
σης από άλλες μορφές αξιολόγησης έγκειται στη χρήση της ως εργαλείου 
αναστοχασμού της μαθησιακής εμπειρίας (Carr, 2011. Rinaldi, 2006). Ο ανα-
στοχασμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης. 
Χωρίς αυτόν η συλλογή των τεκμηρίων δεν θα διέφερε από την οργάνωση 
ενός άλμπουμ ή την ενημέρωση ενός φακέλου υλικού. Ο αναστοχασμός στο 
πλαίσιο των καθιερωμένων σχολικών αξιολογήσεων -όταν ενεργοποιείται- 
λαμβάνει χώρα κατά κανόνα μετά το πέρας μίας εκπαιδευτικής δράσης για 
να καλέσει τους μαθητές να επανεξετάσουν την προσωπική τους συμβολή 
σε αυτήν. Πραγματοποιείται συνήθως με τη μορφή ερωτήσεων, μέσω των 
οποίων οι μαθητές προτρέπονται να σκεφτούν τι έχουν μάθει και τι χρειάζε-
ται να μάθουν ακόμα. Στο πλαίσιο ωστόσο της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης οι 
διεργασίες αναστοχασμού δεν ενεργοποιούνται μόνο μετά το πέρας της εκ-
παιδευτικής δράσης και αφού τα τεκμήρια έχουν αναρτηθεί στο ταμπλό της 
τάξης, αλλά συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 
Στις επιμέρους φάσεις αναστοχασμού κάθε μαθητής ενθαρρύνεται να εκθέ-
σει στην ολομέλεια τις εμπειρίες που βίωσε, να εμβαθύνει στη μάθηση που 
απέκτησε και να αναζητήσει τις προϋποθέσεις που τον βοηθούν να μαθαίνει. 
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Με την κοινοποίηση των σκέψεών του στην ολομέλεια λαμβάνει εμπλουτι-
σμένη ανατροφοδότηση μέσα από την εμπειρία των άλλων μαθητών της τά-
ξης και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτογνωσία του (Buldu, 2010. 

McDonald, 2007). Ο αναστοχαστικός αυτός διάλογος μεταξύ των συμμετε-
χόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζει πρακτικές αξιολόγησης 
για τη μάθηση και ενισχύει περαιτέρω τον διαμορφωτικό χαρακτήρα της δι-
ενεργούμενης αξιολόγησης (Earl, 2006. Klenowski, 2009. Swaffield, 2011).

Ο αναστοχασμός ο οποίος λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 
τεκμηρίωσης δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στα προϊόντα της εργασίας 
των μαθητών και επομένως στα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία σημείω-
σαν, αλλά εστιάζεται κυρίως στις διεργασίες με βάση τις οποίες επιτεύχθη-
καν τα αποτελέσματα αυτά (Edwards et al., 2020). Η έμφαση στις διεργασί-
ες μάθησης συνιστά την ειδοποιό διαφορά της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης 
από άλλες μορφές αξιολόγησης αθροιστικού ή διαμορφωτικού τύπου, αλλά 
ακόμα και από την αξιολόγηση μέσω φακέλου εργασιών (πορτφόλιο). Στην 
πλειονότητα των καθιερωμένων αξιολογήσεων τα τεκμήρια τα οποία αποτυ-
πώνουν τη μαθησιακή πορεία κάθε μαθητή εκφράζονται με τη μορφή κριτη-
ρίων επίδοσης στο πλαίσιο των οποίων παραλείπονται συνήθως τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της απόδοσης του αξιολογούμενου μαθητή. Επιπροσθέτως, 
οι αξιολογήσεις αυτών των τύπων περιορίζουν κατά κανόνα την αλληλεπί-
δραση στη συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον κάθε μαθητή χω-
ριστά, αφήνοντας αναξιοποίητη την εμπειρία των υπόλοιπων μαθητών της 
τάξης (Alcock, 2000).

Αναφερόμενοι στην τεχνική της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης, δεν θα πρέπει 
ασφαλώς να παραβλέψουμε τον αναστοχασμό του εκπαιδευτικού (McDonald, 
2007). Σε συνεργασία με τους μαθητές του, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί 
το υλικό της τεκμηρίωσης για να επανεξετάσει αναδρομικά την εκπαιδευτι-
κή εμπειρία από τη δική του οπτική γωνία και να προσδιορίσει τις επόμενες 
διδακτικές του ενέργειες. Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού τις οποίες θέτει ο 
εκπαιδευτικός είναι συνήθως: «Τι κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των 
μαθητών μου;», «Ποια προϋπάρχουσα γνώση ανέσυραν και αξιοποίησαν;», 
«Ποιες διαδικασίες ενεργοποίησε ο μαθητής Χ για να προσεγγίσει το διδα-
σκόμενο;», «Ποιες θεωρίες έχουν σχηματίσει οι μαθητές μου σχετικά με τον 
κόσμο που τους περιβάλλει;», «Ποιες από τις προσωπικές αυτές θεωρίες συ-
νεισφέρουν στη μάθηση και ποιες την εμποδίζουν;», «Πώς οι μαθητές δια-
μορφώνουν σχέσεις μεταξύ τους μαθαίνοντας;». Διαπιστώνουμε ότι ο ανα-
στοχασμός ο οποίος λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής τεκμη-
ρίωσης απομακρύνει τον εκπαιδευτικό από την αθροιστική λογική της αξι-
ολόγησης, σύμφωνα με την οποία αρκεί να διαπιστώσει εάν οι μαθητές του 
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επέτυχαν τον προκαθορισμένο μαθησιακό στόχο ή κατέκτησαν την επιδιω-
κόμενη δεξιότητα. Η παιδαγωγική τεκμηρίωση παρέχει στον εκπαιδευτικό 
πολυδιάστατη πληροφόρηση ώστε να ανατροφοδοτήσει τις διδακτικές του 
παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ζητούμενα της διδασκαλίας του και τις προϋ-
ποθέσεις μάθησης των μαθητών του.

4. Η παιδαγωγική τεκμηρίωση στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτι-
κού Σχολείου 

Οι εκπαιδευτικοί σκοποί και τα περιεχόμενα διδασκαλίας των αναλυτικών προ-
γραμμάτων του Δημοτικού Σχολείου παραπέμπουν σε εμπειρίες μάθησης οι 
οποίες κατά κανόνα προσφέρονται για αξιολόγηση μέσω δράσεων παιδαγωγικής 
τεκμηρίωσης. Μαθήματα προερχόμενα από τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινω-
νικές Σπουδές όπως η Ιστορία και η Λογοτεχνία, η Μελέτη του Περιβάλλοντος 
και η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ζώνες διαθεματικών δράσεων όπως η Ευ-
έλικτη Ζώνη και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, προγράμματα εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων όπως αυτά της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της Αγωγής υγείας 
και των Πολιτιστικών θεμάτων προσφέρουν μαθησιακά περιβάλλοντα συμβατά 
με την υλοποίηση δράσεων παιδαγωγικής τεκμηρίωσης. Η αξιολόγηση η οποία 
διενεργείται στο πλαίσιο των διδασκόμενων αυτών αντικειμένων, λόγω της ιδι-
αίτερης φύσης τους, δεν θα μπορούσε να εξαντλείται στην αθροιστική λογική 
της αποτίμησης/μέτρησης της τελικής επίδοσης. Μια τέτοια λογική θα οδηγού-
σε σε απώλεια σημαντικών ποιοτικών δεδομένων τα οποία συνάδουν με τις βα-
σικότερες στοχεύσεις των διδακτικών αυτών αντικειμένων. Απαιτείται λοιπόν 
η υιοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης οι οποίες, χωρίς να παραβλέπουν το τε-
λικό αποτέλεσμα, θα επικεντρώνονται στις ενέργειες με τις οποίες οι μαθητές 
επιτυγχάνουν το αποτέλεσμα αυτό και θα εστιάζονται στις νοητικές διεργασίες 
με τις οποίες οι μαθητές κατακτούν τη μάθηση (Buldu, 2010. Bjartveit, Carston, 
Baxter, Hart & Greenidge, 2019. Μαλαφάντης & Μουλά, 2015). 

Πέραν των γνωστικών αντικειμένων τα οποία αναφέρθηκαν, όλα τα μαθή-
ματα του αναλυτικού προγράμματος προσφέρονται για αξιολογήσεις εναλλα-
κτικού τύπου, μεταξύ των οποίων και η παιδαγωγική τεκμηρίωση. Στο μάθη-
μα της Γλώσσας, λόγου χάριν, ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τεκμήρια από τη 
δράση των μαθητών του καθώς εξασκούνται στο λεξιλόγιο ή στην ανάγνωση, 
ακροάσεις καθώς συζητούν στις ομάδες ή δείγματα γραπτών εργασιών. Ομοίως, 
στα μαθήματα της Ιστορίας, της Μελέτης του Περιβάλλοντος ή της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής συλλέγει μία ποικιλία υλικού το οποίο θα αποτελέσει τη 
βάση για αναστοχασμό και διαμόρφωση νέων στόχων. Ιδιαίτερα πλεονεκτικές 
είναι οι διδακτικές ενότητες οι οποίες έλκουν το περιεχόμενό τους από αυθε-
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ντικές καταστάσεις μάθησης και ενεργοποιούν τους μαθητές σε διερευνητικές 
διαδικασίες εντός μαθησιακών περιβαλλόντων ενισχυμένης αλληλεπίδρασης 
(Alcock, 2000. Babalis & Tsoli, 2017. Λαζαράκου, 2011). Ασφαλώς και η αξι-
ολόγηση στο πλαίσιο των σχεδίων εργασίας τα οποία προβλέπονται σε όλα τα 
μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος είναι πρόσφορη για την εφαρμογή 
διαδικασιών παιδαγωγικής τεκμηρίωσης. 

Είναι απαραίτητο στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι η ένταξη της παι-
δαγωγικής τεκμηρίωσης στο αναλυτικό πρόγραμμα θα απαιτήσει την απομά-
κρυνση από αντιλήψεις οι οποίες συνδέουν την αξιολόγηση με κλειστούς μα-
θησιακούς στόχους και κριτήρια επίδοσης διαμορφωμένα σύμφωνα με προα-
ποφασισμένες μαθησιακές νόρμες. Η παιδαγωγική τεκμηρίωση συνιστά τεχνι-
κή μη τυπικής, ανεπίσημης αξιολόγησης η οποία επικεντρώνεται περισσότερο 
στις διαδικασίες παρά στα αποτελέσματα (Buldu, 2010. Wien et al., 2011). Δεν 
υποστηρίζουμε ασφαλώς την αποσύνδεση της διδασκαλίας από τις στοχεύσεις 
της, ούτε αρνούμαστε τον ρόλο της αξιολόγησης ως διαδικασίας ελέγχου των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Εκείνο το οποίο επιδιώκουμε να αναδείξουμε 
είναι η ανάγκη εξισορρόπησης ανάμεσα στον στοχοκεντρικό προσανατολι-
σμό της διδασκαλίας και στην ταυτόχρονη υπέρβαση των διδακτικών στόχων, 
των αναπτυξιακών κλιμάκων και των κριτηρίων επίδοσης προς χάριν μίας πε-
ρισσότερο ευέλικτης και ανοικτής μαθητοκεντρικής προσέγγισης (Basford 
& Bath, 2014). Στο πνεύμα αυτό, θεωρούμε ότι η παιδαγωγική τεκμηρίωση 
μπορεί θαυμάσια να συνδυαστεί με άλλες περισσότερο συμβατικές και καθι-
ερωμένες τεχνικές αξιολόγησης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. 

5. Oικοδομώντας μία διαφορετική κουλτούρα αξιολόγησης

Στην παρούσα εργασία προτείνουμε την εισαγωγή της παιδαγωγικής τεκμηρίω-
σης ως εναλλακτικής τεχνικής αξιολόγησης στο ρεπερτόριο των αξιολογήσεων 
οι οποίες προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Η 
προτεινόμενη τεχνική κινείται έξω από τη λογική του ελέγχου των γνώσεων και 
της μέτρησης των δεξιοτήτων σύμφωνα με προαποφασισμένα «αντικειμενικά» 
κριτήρια. Αποστασιοποιείται επιπλέον από αντιλήψεις σύγκρισης των μαθη-
τών, απόδοσης βαθμού, προαγωγής και απόρριψης. Αποτελεί μία εξελικτική, 
κυκλική διαδικασία η οποία φιλοδοξεί να αποκαταστήσει τον συνεκτικό δεσμό 
ανάμεσα στη λειτουργία της αξιολόγησης και στην προαγωγή της μάθησης. 
Υπάγεται για τον λόγο αυτό στις αξιολογήσεις του διαμορφωτικού φάσματος. 

Εύλογο είναι να αναμένουμε ότι η ευρεία εφαρμογή της παιδαγωγικής τεκ-
μηρίωσης στην πράξη θα συνοδευτεί από δυσκολίες και προκλήσεις (Alvestad 
& Sheridan, 2015. Buldu, 2010. Sousa, 2019. Yilmaz, et al., 2020). Η ανάγκη 
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διάθεσης χρόνου και προσπάθειας από τον εκπαιδευτικό αποτελεί μια πρώτη, 
προφανή δυσκολία η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με διοικητική και 
συμβουλευτική υποστήριξη (Αλεξόπουλος & Μπαμπάλης, 2021). Δυσκολότερη 
θεωρούμε την υπέρβαση των αντιστάσεων που προκαλούν οι εγκατεστημένες 
νοοτροπίες και η συνήθεια. Η υπέρβαση τέτοιου είδους φραγμών θα απαιτήσει 
από όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία τον μετασχημα-
τισμό συγκεκριμένων πεποιθήσεων και πρακτικών τους (O’ Donoghue, 2011).

Θεωρούμε ωστόσο ότι μία τεχνική αξιολόγησης αξίζει να υιοθετηθεί, παρά 
τις δυσκολίες, όταν θεμελιώνεται σε ισχυρά παιδαγωγικά ερείσματα. Η παιδα-
γωγική τεκμηρίωση αποτελεί μία καλά θεμελιωμένη παιδαγωγική πρακτική, η 
οποία θέτει σημαντικά και διαχρονικά ερωτήματα σχετικά με τις εκπαιδευτικές 
προτεραιότητες: «Πώς μαθαίνουν αποτελεσματικότερα οι μαθητές;», «Σε ποιες 
αρχές και αξίες θα πρέπει να βασίζεται η διδασκαλία και η αξιολόγηση;», «Πώς 
θα ενσταλάξουμε στον μαθητή αίσθηση υπευθυνότητας για τη μάθησή του και 
για τη μάθηση των άλλων;» «Πώς η συνεργασία και η συναντίληψη των εκ-
παιδευτικών μπορεί να λειτουργήσει μετασχηματιστικά προς την κατεύθυνση 
της επαγγελματικής τους αναβάθμισης;». Η παιδαγωγική τεκμηρίωση αξίζει 
να υιοθετηθεί επειδή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διδασκαλίας 
και αξιολόγησης ως ένα πρωτίστως αξιακό και φιλοσοφικό ζήτημα, όπως είναι 
άλλωστε στην ουσία του κάθε σημαντικό ζήτημα της Παιδαγωγικής.
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Abstract

Pedagogical documentation as a technique for assessing the learning process 
has been widely employed in literature since its first implementation in the 
Reggio Emilia schools of Northern Italy. The present study highlights the 
various possibilities offered by pedagogical documentation to teachers to discern 
the special ways in which their students approach learning. Additionally, also 
examined is the implementation of pedagogical documentation as a tool of 
reflection which aims at the feedback of both students and the teacher in order 
to enhance learning. The study classifies the pedagogical documentation within 
the spectrum of formative assessment techniques and explores the distinct points 
that differentiate it from other forms of assessment. It concludes by proposing 
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the inclusion of pedagogical documentation as an alternative assessment tool 
in the repertoire of established assessment techniques of the primary school 
curriculum.

Key-words: pedagogical documentation, formative assessment, feedback, 
reflection, curriculum
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Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 
στην έκθεση μέσω του τεχνολογικού 

αυτοματισμού 

Βασίλειος Μποζιάρης, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, 
Ιωάννης Κωνσταντίνου

1. Εισαγωγή

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό 
μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σχολείου. Συνιστά ένα από τα επίμα-
χα θέματα που απασχολούν τόσο την εκπαιδευτική όσο και την ερευνητική κοι-
νότητα, αλλά και την ίδια την εκπαιδευτική πολιτική κάθε χώρας. Ειδικότερα, η 
αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης, δηλαδή της έκθεσης, θεωρείται ότι συγκε-
ντρώνει το σύνολο των προβλημάτων που αναφέρονται στο μεθοδολογικό πεδίο 
της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή. Η έκθεση, ως μάθημα σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες του σχολείου, συμβάλλει σε καθοριστικό βαθμό στην 
ανάπτυξη τόσο της γλωσσικής ικανότητας όσο και, συνολικά, της γνωστικής, 
συναισθηματικής, νοητικής και κοινωνικής ικανότητας του μαθητή. Στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι η αξιολόγησή 
της, που, κατά κανόνα, αποτυπώνεται με βαθμολογικούς χαρακτηρισμούς, συν-
δέεται άμεσα με την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, 
επομένως, με τη μελλοντική ακαδημαϊκή και κοινωνική τους εξέλιξη.

Τόσο η βαθμολόγηση όσο και η ανατροφοδότηση, που παρέχονται μέσα από 
την αξιολόγηση της έκθεσης, αποκτούν βαρύνουσα σημασία για τον μαθητή, 
από άποψη εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική. Συνεπώς, επιβάλλε-
ται, για λόγους μεθοδολογικούς, η αξιολογική διαδικασία να χαρακτηρίζεται 
από τις βασικές προϋποθέσεις της έγκυρης, αξιόπιστης και αντικειμενικής αξι-
ολόγησης της επίδοσης των μαθητών, ειδικά στην έκθεση που θεωρείται η πιο 
πολύπλοκη και δύσκολη περίπτωση αξιολόγησης μαθήματος. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί μία νέα τεχνική αξιολόγησης, η οποία 
επιχειρεί να δώσει λύσεις σε βασικά μεθοδολογικά προβλήματα της αξιολό-
γησης της επίδοσης του μαθητή στην έκθεση. Η νέα αυτή τεχνική ονομάζε-
ται Α.Α.Ε. (Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση της Έκθεσης - Automated Essay 
Assessment) και εμφανίζεται ως μία καινοτόμος και αποδοτική τεχνολογική 
πρόταση. Αφορά την αξιολόγηση της έκθεσης από ειδικά λογισμικά που εί-
ναι εγκατεστημένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ιδίως κατά τις τελευταίες 
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τρεις δεκαετίες έχει κάνει αλματώδη βήματα προς τη βελτίωση της εγκυρότη-
τας, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας της αξιολόγησης της επίδο-
σης, ενώ υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές, οι οποίοι την προτιμούν έναντι της 
παραδοσιακής αξιολόγησης της έκθεσης από τον άνθρωπο. Σε χώρες, όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία και αλλού, χρησιμοποιείται 
τόσο από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία ως επικουρικό εργαλείο αξιολό-
γησης και ανατροφοδότησης των εκθέσεων των μαθητών όσο και σε αρκετές 
επίσημες εξετάσεις, στις οποίες συμμετέχουν μαθητές για την εισαγωγή τους 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις οποίες ο ένας από τους δύο αξιολογη-
τές είναι η μηχανή, δηλαδή ο υπολογιστής.

Σκοπός, λοιπόν, του παρόντος άρθρου, το οποίο συνιστά ένα από τα πρώτα 
άρθρα στην ελληνική βιβλιογραφία, είναι να παρουσιάσει βιβλιογραφικά την 
προβληματική και την επιστημονική συζήτηση γύρω από τη νέα αυτή εναλλα-
κτική τεχνική, επονομαζόμενη αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της επίδοσης 
των μαθητών στην έκθεση. Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι 
βασικές πτυχές της συγκεκριμένης τεχνικής, η οποία αφορά την αξιολόγηση 
του γραπτού λόγου, δηλαδή της έκθεσης των μαθητών, όχι από τον άνθρωπο 
αλλά από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως είναι αποτυπωμένη στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Επίσης, αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματά της, τα οποία έχουν 
βρει απήχηση σε αρκετούς υποστηρικτές, καθώς και τα μειονεκτήματά της, στα 
οποία αντιδρούν πολλοί στη χρήση της. Επιπλέον, αξιοποιούνται πορίσματα 
συγκεκριμένων ερευνών και γίνεται κριτική σύγκριση των δύο τεχνικών, δηλα-
δή της παραδοσιακής και της αυτοματοποιημένης. Η εργασία ολοκληρώνεται 
με τις τελικές επισημάνσεις και την προοπτική εφαρμογής της νέας τεχνικής. 

Η επιλογή των διεθνών επιστημονικών εργασιών, που αξιοποιήθηκαν στο 
παρόν άρθρο, βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια: οι εργασίες να περιγράφουν 
τα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων συστημάτων Α.Α.Ε., να περι-
έχουν μελέτες και έρευνες που αξιολογούν την αντικειμενικότητα, την εγκυ-
ρότητα και την αξιοπιστία της Α.Α.Ε. ως τεχνικής αξιολόγησης της επίδοσης 
του μαθητή στην έκθεση, να περιέχουν απόψεις των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών σχετικά με την χρήση των συστημάτων Α.Α.Ε., να περιέχουν τα πλε-
ονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης της Α.Α.Ε., να περιέχουν, κατά 
το δυνατόν, τεκμηριωμένες επισημάνσεις και προβλέψεις αναφορικά με την 
προοπτική της χρήσης της Α.Α.Ε. και, τέλος, να αποτελούν σημαντικές πηγές 
αναφοράς για μεταγενέστερα άρθρα στη διεθνή βιβλιογραφία.

Η νέα αυτή τεχνική είναι σήμερα ένα ανοικτό ερευνητικό ζήτημα που προ-
σελκύει ερευνητές από διάφορα επιστημονικά πεδία, οι οποίοι επιχειρούν να 
επιλύσουν μεθοδολογικές διαδικασίες αξιολόγησης που απασχολούν πολύ και-
ρό την εκπαιδευτική, και όχι μόνο, κοινότητα. 
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2. Η αξιολόγηση ως έννοια και πρακτική στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η «αξιολόγηση» ως έννοια είναι σύμφυτη με τον άνθρωπο ως αναπόσπαστο 
στοιχείο της ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ αποτελεί μία γνωστή από την 
αρχαιότητα πρακτική. Για πρώτη φορά έχουν αναφερθεί συστηματοποιημένες 
διαδικασίες αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στην αρχαία Αίγυπτο και 
την αρχαία Κίνα, ενώ με το πέρασμα των αιώνων καθιερώθηκε ως αναγκαία 
διαδικασία στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών (Srciven, 1991).

Σε ευρύ επίπεδο δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας από 
τον οποίο να απουσιάζει η έννοια ή η διαδικασία της αξιολόγησης είτε σε επί-
σημη (τυπική) είτε σε ανεπίσημη (άτυπη) μορφή, ενώ ως διαδικασία θα συνε-
χίσει και στο μέλλον να συνοδεύει την πορεία και την εξέλιξη της κοινωνίας 
σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Αποτελεί βασικό στάδιο 
κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας, η οποία έχει αρχικά προ-
γραμματιστεί και, ακολούθως, εφαρμοστεί, για να διαπιστωθεί ο βαθμός επί-
τευξης των αρχικά επιδιωκόμενων στόχων και να εντοπιστούν οι παράμετροι 
που παρεμπόδισαν την επίτευξη αυτών, με απώτερο σκοπό την ανατροφοδό-
τηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και των ατόμων που 
συμμετείχαν σε αυτή (Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017).

Για τους Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου (2017: 17-19), ως «εκπαιδευτική 
αξιολόγηση» νοείται «η διαδικασία που αποβλέπει να προσδιορίσει όσο πιο 
συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα, αντικειμενικά και δίκαια γίνεται, τη λειτουρ-
γικότητα, την αποδοτικότητα και το αποτέλεσμα μίας μαθησιακής και, γενι-
κότερα, εκπαιδευτικής δραστηριότητας, με βάση σαφή κριτήρια, κατάλληλες 
τεχνικές και συγκεκριμένους σκοπούς, με απώτερο στόχο τη συλλογή πληρο-
φοριών για την ανατροφοδότηση και βελτίωσή της».

Αναφορικά με την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, επισημαίνεται ότι 
αυτή αποτελεί την πλέον διαδεδομένη διαδικασία στην εκπαιδευτική πραγματικό-
τητα και αφορά το σύνολο των διαδικασιών, βάσει των οποίων ελέγχεται ο βαθμός 
επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων από τον μαθητή, στο πλαίσιο μίας συγκε-
κριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Η 
«επίδοση» ως έννοια σχετίζεται με την ποσότητα και την ποιότητα των γνώσεων, 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που διαθέτει ο μαθητής σε μία συγκεκριμένη θεματι-
κή περιοχή και σε δεδομένη χρονική περίοδο, επηρεαζόμενη από τα ατομικά χα-
ρακτηριστικά του μαθητή, τις επικρατούσες οικογενειακές συνθήκες, το σχολικό 
και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ή, συνοπτικότερα, η δραστηριότητα του 
μαθητή και το αποτέλεσμά της (Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017).

Σημειώνεται ότι η Α.Α.Ε., την οποία πραγματεύεται η παρούσα μελέτη, 
ως μία καινοτόμα και εναλλακτική τεχνική, αφορά το στάδιο επιλογής των 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

81Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην έκθεση μέσω 
του τεχνολογικού αυτοματισμού

τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή, δηλαδή τη συλλογή πληρο-
φοριών και τον έλεγχο επίτευξης των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων. 

Κυρίαρχο στοιχείο κάθε διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης αποτελεί 
η «ερώτηση» που εμπεριέχεται σε όλες τις τεχνικές αξιολόγησης. Ο Δημη-
τρόπουλος (1998: 81-159) διαχωρίζει τις ερωτήσεις σε σύγχρονες (ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, προσαρμογής, σύζευξης, συμπλήρωσης κενού, ιεράρ-
χησης αντικειμένων κ.ά.) και σε παραδοσιακές (ερωτήσεις γλωσσικών μαθη-
μάτων, επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης). Στις τελευταίες, δηλαδή τις 
ερωτήσεις ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούν βασικό αντικείμενο της παρούσας 
μελέτης, ο μαθητής καλείται να αναπτύξει ένα κοινωνικό θέμα και να δώσει 
τις απαιτούμενες απαντήσεις. Πρόκειται για τον πιο γνωστό τρόπο εξέτασης 
παγκοσμίως, μέσω του οποίου γίνεται ανάπτυξη σύνθετων κοινωνικών θεμά-
των, τα οποία απαιτούν οργάνωση σκέψης και έκφρασης, οργάνωση μνήμης 
και ανάκλησης περιστατικών και φαινομένων, σύνδεση ιδεών, διατύπωση ή 
χρήση διαδικασιών και αρχών, αξιολόγηση και εφαρμογή γνώσεων, ερμηνεία 
και ανάλυση φαινομένων κ.ο.κ. 

Όπως κάθε αξιολογική διαδικασία, έτσι και στην έκθεση, επιβάλλεται να 
τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τη μεθοδολογική 
της πληρότητα: 

1. Εγκυρότητα, σύμφωνα με την οποία αξιολογείται αυτό ακριβώς που 
έχει εξαρχής ορισθεί να αξιολογηθεί, δηλ. ο αρχικά προκαθορισμένος 
στόχος (δεξιότητες, γνώσεις κ.ά.). 

2. Αξιοπιστία, σύμφωνα με την οποία, όσες φορές και αν επαναληφθεί η 
αξιολογική διαδικασία, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, οφείλει να δώσει 
το ίδιο ή περίπου το ίδιο αποτέλεσμα. 

3. Αντικειμενικότητα, σύμφωνα με την οποία διασφαλίζεται ότι η αξιο-
λογική διαδικασία δεν επηρεάζεται από παράγοντες άσχετους προς το 
αντικείμενο της αξιολόγησης (Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017: 
262-263).

Επίσης, ως χαρακτηριστικά της μεθοδολογικά αποδεκτής ή, αλλιώς, καλής 
αξιολόγησης, ορίζονται και τα ακόλουθα: 

1. Διακριτικότητα, σύμφωνα με την οποία, τα αποτελέσματα της αξιολο-
γικής διαδικασίας πρέπει να κατανέμονται σύμφωνα με μια κανονική 
ορθότητα (Gaussian).

2. Οικονομία, η οποία σχετίζεται με το σύνολο των πόρων που κατανα-
λώνει η αξιολογική διαδικασία, δηλαδή χρήμα, χρόνο, ανθρωποώρες 
κ.ά., σε όλα της τα στάδια (εξέταση, διόρθωση γραπτών κ.ά.). Για πα-
ράδειγμα, εξετάσεις που απαιτούν τη συγγραφή πολυσέλιδων εκθέσεων, 
για τη διόρθωση των οποίων απαιτούνται πολλές ανθρωποώρες, έχουν 
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συνήθως υψηλό κόστος και, έτσι, είναι αντιοικονομικές. 
3. Πρακτικότητα, η οποία αναφέρεται στο κατά πόσο μία αξιολογική δια-

δικασία είναι εύκολη στη χρήση της τόσο για τους αξιολογητές όσο και 
για τους αξιολογούμενους. Συχνά συμβαδίζει με το κριτήριο της οικο-
νομίας διότι ένα από τα κριτήριά της είναι και η εξοικονόμηση χρόνου 
και προσωπικού (Κασσωτάκης, 1997: 50-52). 

4. Χρηστικότητα, όταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι αξιοποι-
ήσιμα και εκμεταλλεύσιμα από όσους ενδιαφέρονται για αυτά (Αθα-
νασίου, 1985: 25).

Σχετικά με την ανατροφοδότηση, η οποία συνιστά τον απώτερο στόχο της 
αξιολογικής διαδικασίας, πρόκειται για πρακτική λήψης διορθωτικών, συμπλη-
ρωματικών και ενισχυτικών παιδαγωγικών μέτρων από τον εκπαιδευτικό και 
το σχολείο, τα οποία αφορούν τη βελτίωση τόσο της μαθησιακής διαδικασί-
ας όσο και του μαθητή. Τα μέτρα αυτά συχνά επιβάλλεται να είναι εξατομι-
κευμένα και προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή. Ο 
ρόλος της ανατροφοδότησης είναι σημαντικός για την εκπαιδευτική διαδικα-
σία, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και, ειδικότερα, τη διευ-
θέτηση δυσκολιών, ελλείψεων, ανεπαρκειών αλλά και δυνατοτήτων του είτε 
αυτές τον συνοδεύουν από το οικογενειακό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτι-
σμικό περιβάλλον του είτε είναι εγγενείς ή επίκτητες (Κωνσταντίνου & Κων-
σταντίνου, 2017).

Τέλος, η ανατροφοδότηση μπορεί να βοηθήσει και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό 
να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα της δικής του προσπάθειας και μεθοδο-
λογίας σε κάθε τάξη και σε κάθε μαθητή. Είναι τόσο σημαντική ώστε φτάνει 
στο σημείο να λογίζεται ως «ίσως το καλύτερο μάθημα για τον εκπαιδευτικό», 
αρκεί να είναι επιδεκτικός στα μηνύματα που λαμβάνει από τους μαθητές του, 
έχοντας την πεποίθηση ότι η αυτοβελτίωσή του θα οδηγήσει και στη βελτίωση 
των μαθητών του (Δημητρόπουλος, 1998: 264-265).

3. Έκθεση και αξιολόγηση
 

Η επίδοση στον προφορικό και τον γραπτό λόγο είναι από τα βασικότερα κρι-
τήρια της ακαδημαϊκής προόδου ενός μαθητή, ενώ επισημαίνεται και η αιτιώ-
δης σχέση ανάμεσα στη γλωσσική αποτυχία και τη σχολική αποτυχία. Γνώσεις 
και δεξιότητες που θα μπορούσε να αποκτήσει ο μαθητής στη σχολική του πο-
ρεία μπορεί να παραμένουν δυσπρόσιτες λόγω ελλειμμάτων στις θεμελιακές 
δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης (Salvia, Ysseldyke & Bolt, 2010).

Σε αναγνώριση της βαρύνουσας σημασίας της γλώσσας για την εξέλιξη των 
μαθητών, το σχολείο από νωρίς ενδιαφέρθηκε για τη συστηματική καλλιέργεια 
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και ανάπτυξή της μέσα από ειδικά για τον σκοπό αυτό μαθήματα, τα λεγόμε-
να γλωσσικά μαθήματα. Η διδασκαλία τους και η αξιολόγηση της επίδοσης 
των μαθητών σε αυτά αποσκοπεί στο να κάνει τους μαθητές καλούς ακροατές, 
ομιλητές, αναγνώστες και χειριστές του γραπτού λόγου. Αυτό συμβαίνει ανά-
λογα με την ηλικία τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, 
δηλαδή τις ελλείψεις, τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα κ.λπ., καθώς και την 
«εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση», δηλαδή το πλήθος των παραμέτρων 
που αφορούν τόσο το περιβάλλον εντός του οποίου λαμβάνει χώρα μία γλωσ-
σική - επικοινωνιακή πράξη όσο και τα όσα έχουν υπόψη τους τα άτομα που 
συνομιλούν, δηλαδή πεποιθήσεις, αξίες, σκοπός, πρόθεση και αποτέλεσμα που 
επιθυμούν να επιφέρουν κ.λπ. (Αθανασίου, 2003). 

Για τον λόγο αυτό, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αξιολόγηση του γραπτού 
λόγου των μαθητών με τη μορφή της ελεύθερης γραπτής έκφρασης ή, αλλιώς, 
της έκθεσης, ιδίως όταν η επίδοσή τους σε αυτόν μετουσιώνεται στον βαθμό, 
που λαμβάνουν κυρίως στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, ο οποίος είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα μορφωτική 
και κοινωνική τους εξέλιξη (Μποζιάρης, 2018). 

3.1. Η έκθεση και η προβληματική της αξιολόγησής της 

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στην έκθεση συνδέεται με μία σειρά 
από προβλήματα και περιορισμούς που επιβαρύνουν τόσο τους μαθητές όσο και 
τους εκπαιδευτικούς, όπως: α) η συγγραφή της έκθεσης ενδέχεται να καταστεί 
πηγή απογοήτευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές, β) οι εκπαιδευτικοί δαπα-
νούν αρκετή ενέργεια και χρόνο κατά την αξιολόγηση των εκθέσεων των μαθη-
τών τους, γ) η διαδικασία της αξιολόγησης στερείται εγκυρότητας, αξιοπιστίας 
και αντικειμενικότητας, με αποτέλεσμα να καθίσταται συχνά και άδικη, δ) κατά 
την ώρα της συγγραφής αρκετοί μαθητές νιώθουν άβολα και εμφανίζουν ψυ-
χοσωματικές περιπλοκές (π.χ. ίδρωμα χεριών κ.ά.), ενώ βιώνουν και διάφορα 
αρνητικά συναισθήματα (άγχος, ανησυχία, θλίψη, αγωνία κ.ά.), ε) οι μαθητές, 
προκειμένου να πάρουν υψηλό βαθμό, συχνά αναγκάζονται να υποκρίνονται, να 
καταφεύγουν στην αντιγραφή, τον βερμπαλισμό και τον ψευδολογοτεχνισμό ή, 
ακόμη, οι απαντήσεις τους να μην συνάδουν με τις πεποιθήσεις τους, απλά και 
μόνο διότι γνωρίζουν ότι θα ηχήσουν ωραία στα αυτιά του εκπαιδευτικού τους, 
στ) η αξιολόγηση μιας έκθεσης μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και σε μεγάλες 
διακυμάνσεις στη βαθμολογία που θα λάβει από διαφορετικούς βαθμολογητές, 
αν δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες (κριτήρια, κλίμακες κ.ά.) για την αξιολογική δι-
αδικασία ή αν δεν εφαρμοστούν ορθά, ζ) διατυπώνεται αμφιβολία για τον βαθμό 
με τον οποίο κατατάσσονται οι μαθητές στην αξιολογική διαδικασία, ανάλογα με 
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την αξία τους και τις ανώτερες πνευματικές και νοητικές τους ικανότητες, ιδίως 
σε εξετάσεις μεγάλης σημασίας, όπως είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ερευνη-
τικά δεδομένα έχουν αναδείξει ότι οι βαθμοί των μαθητών συσσωρεύονται με-
ταξύ 12 και 15 στη βαθμολογική κλίμακα, γιατί οι αξιολογητές συνδέουν τον 
βαθμό με τη μορφωτική και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών, γεγονός που δεί-
χνει ότι οι βαθμοί δεν χαρακτηρίζονται από διακριτικότητα κ.ά. (Miller, Linn & 
Gronlund 2009: 242 · Αγγελάκος, 1999: 48-49).

Επιπλέον, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που ασκούν επιρροή στη βαθ-
μολογία μιας έκθεσης, όπως: α) το φαινόμενο του φωτοστέφανου, σύμφωνα 
με το οποίο ο αξιολογητής τείνει να θεωρεί τις απαντήσεις ενός εξεταζόμε-
νου σωστές ή λάθος ανάλογα με τη γενική εντύπωση της ικανότητας που έχει 
σχηματίσει για αυτόν, β) η πλάνη της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία η εγ-
γύτητα στον χρόνο, αλλά και στον χώρο, ανάμεσα στην εξέταση και στη βαθ-
μολόγηση επιδρά εξομοιωτικά στην κρίση που διατυπώνει ένας αξιολογητής 
για έναν αξιολογούμενο, γ) λάθη κοινωνικής αντίληψης, στα οποία υποπίπτει 
ο εκπαιδευτικός όταν παραβλέπει ή δεν δίνει την ανάλογη βαρύτητα σε λάθη 
που κάνουν οι «καλοί μαθητές» ή οι μαθητές που προέρχονται από οικογέ-
νειες με υψηλότερο κοινωνικό, οικονομικό, μορφωτικό επίπεδο, δ) λάθη στην 
αξιολόγηση λόγω σειράς του γραπτού κατά τη διαδικασία της διόρθωσης (π.χ. 
λόγω κόπωσης κ.ά.), ε) τα χαρακτηριστικά του θέματος της έκθεσης και η σα-
φήνεια στη διατύπωσή του και στ) η γενική εικόνα του γραπτού (καλογραμ-
μένο, κακογραμμένο κ.ο.κ.) κ.ά. (Miller, Linn & Gronlund, 2009: 243-248).

Τέλος, αναφέρεται ότι η επίδραση που μπορεί να ασκήσει στον μαθητή ένα 
ορθά αξιολογημένο γραπτό είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της 
γλωσσικής του ικανότητας (Hyland & Anan, 2006). Επιπλέον, υπάρχει μεθο-
δολογικό πρόβλημα στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στην έκθεση, 
δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η μέτρηση και η αποτίμηση, μέσω ενός 
βαθμού, των ανώτερων πνευματικών ικανοτήτων και δραστηριοτήτων του ατό-
μου (Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017).

4. Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της έκθεσης μέσω του υπολογιστή 
ως μία εναλλακτική τεχνική

Διανύουμε μία εποχή, όπου οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επι-
κοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. 
Με την πρόοδο της επιστήμης της Πληροφορικής και τα επιτεύγματα στο επι-
στημονικό πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ.Ν.), οι ερευνητές επιχείρησαν 
να δώσουν στις μηχανές μια ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, 
εφάμιλλη με εκείνη του ανθρώπου.
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Οι Τ.Π.Ε. έχουν βρει μία σημαντική θέση και στον τομέα της εκπαίδευσης, 
γενικότερα, αλλά και, πιο συγκεκριμένα, στη μορφή και το περιεχόμενο της 
αξιολόγησης. Με τη βοήθειά τους πραγματοποιούνται επίσημες εξετάσεις σε 
διάφορα σχολεία στις Η.Π.Α., το αποτέλεσμα των οποίων καθορίζει τις απο-
φάσεις για τη μετέπειτα πορεία της ζωής κάθε μαθητή που συμμετέχει σε αυ-
τές. Οι εξετάσεις αυτές δεν αφορούν μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποί-
ες, άλλωστε, είναι πιο εύκολο να αξιολογηθούν από έναν υπολογιστή, αλλά 
πρόσφατα αφορούν και εξετάσεις στον γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη, δηλαδή, 
θεμάτων με τη μορφή εκθέσεων (Bennett, 2002). 

Τελευταία παρατηρείται ένα αυξανόμενο ερευνητικό και εμπορικό ενδια-
φέρον για την ανάπτυξη της τεχνικής της Α.Α.Ε., ως μίας εναλλακτικής πρό-
τασης αντί της αξιολόγησης από τον άνθρωπο (Attali, Bridgeman & Trapani, 
2010). Ως Α.Α.Ε. νοείται «η αξιολόγηση των εκθέσεων που συντάσσουν οι μα-
θητές με τη βοήθεια ενός κειμενογράφου, η οποία διενεργείται από κατάλληλο 
λογισμικό, εγκαταστημένο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή» (Scharber, Dexter 
& Riedel, 2008: 5).

Τα συστήματα Α.Α.Ε. είναι λογισμικά εγκατεστημένα σε έναν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, τα οποία διαθέτουν κατάλληλα σχεδιασμένους αλγόριθμους και 
επιχειρούν να αποτιμήσουν και προβλέψουν τη βαθμολογία που θα παρείχε ο 
βαθμολογητής σε μια έκθεση, συνδέοντάς την με τη σχετική ανατροφοδότη-
ση. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, αρχικά τα λογισμικά αυτά 
«εκπαιδεύονται» πάνω σε ένα ευμέγεθες σύνολο από εκθέσεις (σύνολο εκπαί-
δευσης - training set), οι οποίες έχουν ήδη αξιολογηθεί από έμπειρους βαθμο-
λογητές. Ακολούθως, τα λογισμικά αυτά ρυθμίζουν τις διάφορες παραμέτρους 
τους, προκειμένου να κατασκευάσουν ένα εσωτερικό στατιστικό μοντέλο, το 
οποίο να είναι ικανό να αναπαράγει τις βαθμολογίες και την ανατροφοδότηση 
που έχουν λάβει οι εκθέσεις από τους βαθμολογητές. Στην ουσία τα λογισμικά 
αυτά «μαθαίνουν» να μιμούνται τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αξιολογεί 
τις εκθέσεις. Μόλις το σύστημα κριθεί ότι έχει «εκπαιδευτεί» επαρκώς, τότε 
είναι έτοιμο να παρέχει μία αποτίμηση και πρόβλεψη για τη βαθμολογία και 
την ανατροφοδότηση που θα παρείχαν οι βαθμολογητές σε μία νέα, άγνωστη 
έκθεση (Ghost & Fatima, 2010).

4.1. Ιστορική αναδρομή

Το 1966 ο Page ανέπτυξε το πρώτο σύστημα Α.Α.Ε. (το P.E.G. - Project Essay 
Grade), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως επικουρικό εργαλείο για τη βαθ-
μολόγηση των εκθέσεων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 
Η.Π.Α. (Warschauer & Ware, 2006). Το P.E.G. επιχείρησε να εστιάσει στα χα-
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ρακτηριστικά του γραπτού λόγου, που είναι εφικτό να εντοπιστούν μέσα σε 
μία έκθεση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή στον αριθμό λέξεων, 
σημείων στίξης, προθέσεων, σπάνιων λέξεων, έκτασης έκθεσης κ.ά., δίνοντάς 
του τη δυνατότητα να κάνει αποτιμήσεις και προβλέψεις για τη βαθμολογία 
της έκθεσης. Σύμφωνα με τον Page, τα χαρακτηριστικά αυτά προσεγγίζουν 
εκείνα του γραπτού λόγου που αξιολογούνται και από τον άνθρωπο (Attali, 
Bridgeman & Trapani, 2010).

Το 1968 ο Page δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς του, στα οποία η 
συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών των ανθρώπων και του P.E.G., στις ίδιες 
εκθέσεις, ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Επιπλέον, ο Page είχε καταφέρει να αποδείξει 
ότι ακόμη και έμπειροι αξιολογητές εκθέσεων ήταν δύσκολο να διακρίνουν αν 
ο βαθμός που παρείχε το P.E.G. στις εκθέσεις των μαθητών ήταν αποτέλεσμα 
ανθρώπινης ή μηχανικής αξιολόγησης (Wang & Brown, 2007). 

Ωστόσο, η καινοτόμος ιδέα του Page προσέκρουσε στα τεχνολογικά εμπόδια 
της εποχής εκείνης. Συγκεκριμένα, οι Η/Υ βρίσκονταν στα πρώτα στάδια της 
εξέλιξής τους με περιορισμένες δυνατότητες, η χρήση τους για την αξιολόγηση 
των εκθέσεων δεν ήταν συμφέρουσα από οικονομικής και πρακτικής άποψης, 
καταλάμβαναν μεγάλο όγκο κ.ά., με αποτέλεσμα η πρακτική εφαρμογή τους 
να μην εμφανίζεται ελκυστική. Ωστόσο, το εγχείρημα του Page συνέβαλε στη 
διαμόρφωση νέων επιστημονικών προσανατολισμών, αν και χρειάστηκε να 
περάσουν περίπου δύο δεκαετίες μέχρι να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας για την Α.Α.E. (Shermis, 2014).

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα επιστημονικά πεδία της Επεξερ-
γασίας Φυσικής Γλώσσας – Ε.Φ.Γ. (Natural - Language Processing – N.L.P.), 
της Ανάκτησης Πληροφορίας – Α.Π. (Information Retrieval – I.R.) και της 
Λανθάνουσας Σημασιολογικής Ανάλυσης – Λ.Σ.Α. (Latent Semantic Analyses 
– L.S.A.) έδωσαν στους ερευνητές νέες προοπτικές για τη μέτρηση χαρακτη-
ριστικών στις εκθέσεις των μαθητών, όπως είναι τα συντακτικά, λεξικολογι-
κά και σημασιολογικά φαινόμενα, τα οποία σχετίζονται με πιο άμεσο τρόπο 
με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου (Attali & Burstein, 2006). 

Την περίοδο που ακολούθησε, η έρευνα κινήθηκε προς τις εξής, κυρίως, 
κατευθύνσεις: 

1. Στην τεκμηρίωση της υπόθεσης ότι τα συστήματα Α.Α.Ε. παρέχουν 
βαθμολογίες ισάξιες με εκείνες των βαθμολογητών (Warschauer & 
Ware, 2006). 

2. Στη διερεύνηση της αξιοπιστίας των συστημάτων Α.Α.Ε., με σκοπό να 
βελτιώσουν την απόδοσή τους (Powers, Burstein, Chodorow, Fowles 
& Kukich, 2002β). 

3. Στη διερεύνηση της αποτελεσματικής χρήσης των συστημάτων Α.Α.Ε. 
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μέσα στο σχολείο, ώστε να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να βελτιώσει 
την ικανότητα των μαθητών του στο γραπτό τους λόγο (Riedel, Dexter, 
Scharber & Doering, 2005).

4. Στην κατεύθυνση της εξαγωγής και της αξιολόγησης πιο ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών του γραπτού λόγου στις εκθέσεις των μαθητών, τα οποία 
σχετίζονται με τις ανώτερες πνευματικές ικανότητες του ανθρώπου, και 
στην παροχή ανατροφοδότησης προς τον μαθητή αλλά και βοήθειας 
προς τον εκπαιδευτικό (Wang & Brown, 2007).

Το 2012, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Hewlett Foundation στις Η.Π.Α. διεξή-
γαγε μία συγκριτική μελέτη για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
εμπορικών συστημάτων Α.Α.Ε., από όπου προέκυψε το συμπέρασμα ότι πέ-
τυχαν να φτάσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπεράσουν την ποιότητα, 
τη συνέπεια και την αξιοπιστία των βαθμολογητών. Η συσχέτιση ανάμεσα στις 
βαθμολογίες μεταξύ των συστημάτων Α.Α.Ε. και ενός βαθμολογητή βρέθηκε 
να είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη συσχέτιση ανάμεσα στις βαθμολογίες 
δύο οποιωνδήποτε βαθμολογητών, ενώ μία αυξανόμενη βιβλιογραφική τάση 
άρχισε να υποστηρίζει πλέον ανοιχτά τα πορίσματα αυτά (Shermis, 2014).

Επίσης, μία ερευνητική ομάδα στην Αυστραλία κατάφερε να πετύχει αυ-
τοματοποιημένες αξιολογήσεις εκθέσεων των μαθητών διαφορετικών τάξεων, 
οι οποίες, συγκρινόμενες με εκείνες οποιουδήποτε βαθμολογητή, δεν παρου-
σίαζαν σημαντικές στατιστικές διαφορές σε σχέση με τις αντίστοιχες ανάμε-
σα σε δύο διαφορετικούς βαθμολογητές. Με άλλα λόγια, η μηχανή, πριν από 
τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο επιτυχίας, 
ώστε μπορεί να διακρίνει αν μία έκθεση είναι καλύτερη από μία άλλη, σχεδόν 
με τόση επιτυχία όσο και ο άνθρωπος (ACARA, 2015).

4.2. Τα κυριότερα συστήματα αυτοματοποιημένης αξιολόγησης της έκθεσης

Στην παράγραφο αυτή παρατίθενται συνοπτικά τα κυριότερα συστήματα 
Α.Α.Ε., όπως αυτά παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία (βλ., επίσης, Μποζιά-
ρης, 2018). 

Α. Το e-Rater αναπτύχθηκε το 1999 από μία ερευνητική ομάδα της εταιρείας 
Educational Testing Service (E.T.S.), με επικεφαλής τον Jill Burstein, προκει-
μένου να αξιολογεί την επάρκεια στον γραπτό λόγο των υποψήφιων φοιτητών 
για ακαδημαϊκές μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της διοίκησης των επι-
χειρήσεων στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α., στο πλαίσιο της εξέτασης που είναι 
γνωστή ως G.M.A.T. (Graduate Management Admissions Test). Θεωρείται από 
τα πιο αξιόπιστα και έγκυρα συστήματα Α.Α.Ε. και χρησιμοποιείται σε συνδυ-
ασμό με έναν βαθμολογητή στην αξιολόγηση του γραπτού μέρους της εξέτα-
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σης G.M.A.T. Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε το e-Rater, εκκινώντας από την 
υπόθεση ότι οι ανώτερες ποιότητες του γραπτού λόγου συσχετίζονται με άλλα 
χαρακτηριστικά του, τα οποία μπορούν να εντοπιστούν και να μετρηθούν από 
τον Η/Υ. Το e-Rater ήταν σε θέση να βαθμολογεί σε μία έκθεση περισσότερα 
από 100 χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου (συντακτικό, οργάνωση ιδεών, 
συνάφεια της έκθεσης με το θέμα κ.ά.) και, ακολούθως, μέσω της Βαθμιαίας 
ή Βηματικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης, κατέληγε στην επιλογή ενός τελικού 
μοντέλου βαθμολόγησης, με το οποίο γινόταν η τελική αποτίμηση για τη βαθ-
μολογία μίας έκθεσης (Attali & Burstein, 2006).

Β. Το Intelligent Essay Assessor (Ι.Ε.Α.) της εταιρείας Pearson Knowledge 
Technologies (P.K.T.), το οποίο αξιοποιεί τη μέθοδο της Λανθάνουσας Σημα-
σιολογικής Ανάλυσης (Latent Semantic Analysis – L.S.A.), η οποία θεωρείται 
ότι επιτρέπει στον υπολογιστή να μιμηθεί τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το 
νόημα ενός κειμένου ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Μία έκθεση αναπαρίσταται ως 
ένας δισδιάστατος πίνακας, κάθε γραμμή του οποίου αντιστοιχεί σε μία και 
μοναδική λέξη και κάθε στήλη σε ένα μοναδικό νόημα. Κάθε κελί του πίνακα 
περιέχει μία τιμή που ισούται με το πλήθος των χρήσεων που η λέξη, η οποία 
αντιστοιχεί στη γραμμή, χρησιμοποιήθηκε στην έκθεση με το νόημα της αντί-
στοιχης στήλης. Έτσι, κάθε λέξη της έκθεσης αναπαρίσταται ως ένα σημείο 
σε έναν σημασιολογικό χώρο από έννοιες, δηλαδή με ένα διάνυσμα ίσο με τη 
γραμμή του πίνακα που αντιστοιχεί στη λέξη αυτή. Με τον τρόπο αυτό, κάθε 
έκθεση, ως σύνολο από λέξεις, μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα πολύ-διάνυ-
σμα σε έναν σημασιολογικό χώρο εννοιών. Το συνολικό νόημα μίας έκθεσης 
ισούται με το άθροισμα των νοημάτων των λέξεων του κειμένου και μπορεί 
να μεταβληθεί ριζικά ακόμη και από την τροποποίηση του νοήματος μίας μόνο 
λέξης (Dikli, 2006). 

Η πρόβλεψη του I.E.A. για τη βαθμολογία μίας νέας άγνωστης στο σύστη-
μα έκθεσης είναι περίπου ίση με τη βαθμολογία που έχει λάβει η ήδη βαθμο-
λογημένη έκθεση που απέχει τη μικρότερη απόσταση από τη νέα έκθεση, με 
εκείνη δηλαδή που είναι πιο κοντά της στο σημασιολογικό χώρο των εννοιών. 
Χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα του Ι.Ε.Α. είναι ότι: i) εντοπίζει τη λογοκλο-
πή, κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο για έναν βαθμολογητή, ιδίως όταν έχει 
να αξιολογήσει μεγάλο αριθμό εκθέσεων, ii) εντοπίζει την ομοιότητα ανάμε-
σα σε δύο εκθέσεις ακόμη και αν η μία έχει προκύψει από την άλλη χρησιμο-
ποιώντας συνώνυμες λέξεις ή παραφράζοντας τις προτάσεις ή αλλάζοντας τη 
σειρά των προτάσεων κ.ά. (Attali, Bridgeman & Trapani, 2010).

Γ. Το IntelliMetric, της εταιρείας Vantage Learning, για το οποίο πιστεύεται 
ότι λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που λειτουργεί ο άνθρωπος όταν 
αξιολογεί μία έκθεση με τη χρήση της μεθόδου της «ολιστικής εντύπωσης». 
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Στις αρχικές του εκδόσεις, το IntelliMetric μπορούσε να αξιολογεί περισσότε-
ρα από τριακόσια (300) σημασιολογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά του 
γραπτού λόγου, πριν αποφανθεί για την τελική βαθμολογία μίας έκθεσης, ενώ 
σε μεταγενέστερες εκδόσεις του μπορούσε να λάβει υπόψη του περισσότερα 
από πεντακόσια (500). Λίγα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι γνωστά στην 
ερευνητική κοινότητα, δεδομένου ότι αποτελεί προϊόν εταιρείας και προστα-
τεύεται από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (Wang & Brown, 2007).

Το IntelliMetric μιμείται τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
κατακτά, αποθηκεύει, ανακαλεί και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Διαθέτει 
εσωτερικούς μηχανισμούς ανατροφοδότησης και, με την κατάλληλη καθοδή-
γηση, είναι δυνατό να «μαθαίνει» από τα ίδια του τα λάθη. Μπορεί εύκολα 
να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολόγηση εκθέσεων που είναι γραμμένες και 
σε άλλες γλώσσες, εκτός της αγγλικής (Dikli, 2006). Αποτέλεσε αντικείμενο 
πειραματισμού και έρευνας πολλών ερευνητών και περισσότερες από εκατόν 
είκοσι εργασίες έχουν δημοσιευθεί μέχρι το 2007, με παραπλήσια αποτελέ-
σματα, στις οποίες τεκμηριώνεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του (Wang 
& Brown, 2007).

Δ. Το Bayesian Essay Test Scoring System (B.E.T.S.Y.), το οποίο στη βι-
βλιογραφία δεν αποτελεί ένα εμπορικό προϊόν, αλλά προσεγγίζεται περισσό-
τερο ως ένα ερευνητικό εργαλείο (Rudner & Liang, 2002). Το B.E.T.S.Y. στη-
ρίζεται στη θεωρία του Μπέυς (Bayes) για τη δημιουργία ενός συστήματος 
Α.Α.Ε., το οποίο έχει κοινά στοιχεία με ορισμένες άλλες, υποβοηθητικές τε-
χνικές, όπως είναι: i) η απόρριψη των άρθρων, των αντωνυμιών και των προ-
θέσεων (feature selection), ii) η αναγωγή όλων των λέξεων της έκθεσης στη 
ρίζα τους (για παράδειγμα, οι λέξεις μόρφωση, μορφωμένος, μορφώνω, μορ-
φωτικός κ.ά. θα ανάγονταν στη ρίζα μορφω-) πριν την τελική αξιολόγηση της 
έκθεσης (stop words) και iii) η επιλογή των χαρακτηριστικών εκείνων της έκ-
θεσης, τα οποία είτε πλεονάζουν είτε είναι άσχετα με τα νοήματα της έκθεσης, 
ενώ η απομάκρυνσή τους από αυτή δεν επηρεάζει την πληροφορία που περιέχει 
(stemming). Απαιτούνται περίπου 1000 εκθέσεις, προκειμένου το B.E.S.T.Y. 
να «εκπαιδευτεί», ενώ η βαθμολογία που παρέχει είναι κατηγορική και δια-
βαθμισμένη, δηλαδή αναδεικνύει αν μία έκθεση επιτυγχάνει / αποτυγχάνει ή 
αν είναι εξαιρετική / πολύ καλή / καλή / μέτρια κ.ο.κ. Τέλος, έχει υποστηριχθεί 
ο ισχυρισμός ότι επιτυγχάνει να συνδυάσει τα καλύτερα από τα χαρακτηριστι-
κά των υπόλοιπων συστημάτων Α.Α.Ε. και ότι μπορεί να αξιολογήσει μικρές 
σε μέγεθος εκθέσεις, οι οποίες πραγματεύονται διάφορα θέματα (Dikli, 2006).

Ε. Το CRASE της εταιρίας Pacific Metrics. Χρησιμοποιεί αλγορίθμους 
Ε.Φ.Γ. (N.L.P.) για την κατασκευή του μοντέλου βαθμολόγησης και το 2012 
διακρίθηκε σε διεθνή Διαγωνισμό Συστημάτων Α.Α.Ε. (Automated Scoring 
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Assessment Prize Competition - A.S.A.P.), όπου ελέγχθηκε η αποδοτικότητα 
εννέα (9) συστημάτων Α.Α.Ε. σε οκτώ (8) διαφορετικά θέματα. Βρέθηκε να 
βαθμολογεί τις εκθέσεις το ίδιο αποτελεσματικά ή ακόμη καλύτερα από ό,τι 
οι έμπειροι βαθμολογητές. Ενδεικτική είναι η έρευνα των Lazendic, Justus & 
Rabinowitz (2018), η οποία παρείχε τεκμηρίωση για την αξιοπιστία και την 
εγκυρότητά του, κατά την αξιολόγηση των εκθέσεων των μαθητών στο πλαί-
σιο της εξέτασης N.A.P.L.A.N. (ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησης των μαθητών 
που φοιτούν σε σχολεία της Αυστραλίας, στην ανάγνωση – κατανόηση κειμέ-
νου, στον γραπτό λόγο και στην αριθμητική). Από την έρευνα προέκυψε ότι 
το CRASE δεν παραπλανάται κατά την αξιολογική διαδικασία, τουλάχιστον 
όχι περισσότερο από όσο ο άνθρωπος, ακόμη και αν την παραπλάνηση αυτή 
προσπαθούν να την μεθοδεύσουν έμπειροι και εξειδικευμένοι βαθμολογητές 
εκθέσεων, ενώ παρουσιάστηκαν αποδείξεις ότι μπορεί να αναγνωρίσει και να 
αξιολογήσει, βάσει σαφών κριτηρίων, ακόμη και τα χαρακτηριστικά του γρα-
πτού λόγου που σχετίζονται με τις ανώτερες πνευματικές ικανότητες του αν-
θρώπου (Lazendic, Justus & Rabinowitz, 2018).

4.3. Επιλεγμένες έρευνες γύρω από τη χρήση συστημάτων Α.Α.Ε.

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας γύρω από την Α.Α.Ε. έχει διεξαχθεί από 
ερευνητές που εργάζονται για τις εταιρίες, στις οποίες αυτά ανήκουν, δεδομέ-
νου ότι οι εταιρίες τα προστατεύουν από την ελεύθερη διάθεσή τους, ως πε-
ριουσιακά τους στοιχεία. Οι έρευνες αυτές επικεντρώθηκαν, κυρίως, στο να 
τεκμηριώσουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων Α.Α.Ε. Σε 
περισσότερες από το 95% των ερευνών αυτών συγκρίνονται οι συντελεστές 
συσχέτισης ανάμεσα στις βαθμολογίες: α) που παράγουν τα συστήματα Α.Α.Ε. 
με εκείνες των βαθμολογητών και β) που παρέχουν δύο διαφορετικοί βαθμολο-
γητές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι βαθμολογίες των συστημάτων Α.Α.Ε. 
στις εκθέσεις των μαθητών σχεδόν συμφωνούν με εκείνες των βαθμολογητών 
ή τις προσεγγίζουν περίπου με τον ίδιο τρόπο που τις προσεγγίζουν και οι βαθ-
μολογίες άλλων βαθμολογητών (Warschauer & Ware, 2006). 

Ακολουθεί αναφορά στα βασικά ευρήματα αυτής της κατηγορίας ερευνών: 
Α. Οι Powers, Burstein, Chodorow, Fowles & Kukich (2002α) διαπίστω-

σαν ότι η ιεραρχική σειρά των αυτοματοποιημένων βαθμολογιών, επί του δείγ-
ματος των εκθέσεων της έρευνάς τους, ήταν παρόμοια με την αντίστοιχη των 
έμπειρων βαθμολογητών, γεγονός που αποτελεί μία περαιτέρω απόδειξη της 
εγκυρότητας των συστημάτων Α.Α.Ε.

B. Οι Powers et al. (2002β) επισημαίνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να κα-
ταφέρει κανείς να παραπλανήσει τα συστήματα Α.Α.Ε., γεγονός που απαιτεί 
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συγγραφείς με υψηλές δεξιότητες στη χρήση του γραπτού λόγου, αλλά και 
γνώση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα αυτά. Τα συστή-
ματα Α.Α.Ε., όμως, αξιολογούν μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν τόσο υψηλές 
δεξιότητες και γνώσεις, ενώ είναι πιο δύσκολο για έναν μαθητή να ριψοκιν-
δυνεύσει να παραπλανήσει ένα σύστημα Α.Α.Ε. στο πλαίσιο των εξετάσεων, 
από το αποτέλεσμα των οποίων κρίνεται η μετέπειτα ακαδημαϊκή του πο-
ρεία. Το ίδιο επισημαίνουν και οι Shermis & Burnstein (2003, όπ. αναφ. στο 
Warschauer & Ware, 2006).

Γ. Διάφορες έρευνες έχουν επιχειρήσει να μελετήσουν τη συμπεριφορά των 
συστημάτων Α.Α.Ε. σε άλλες γλώσσες, πλην της αγγλικής. Οι Cohen, Ben-
Simon & Hovav (2003) βρήκαν ότι το IntelliMetric κατάφερε να βαθμολο-
γήσει με επιτυχία εκθέσεις συνταγμένες στα Εβραϊκά. Οι Ishioka & Kameda 
(2004) έδειξαν ότι το JESS (Automated Japanese Essay Scoring System), το 
οποίο βαθμολογεί εκθέσεις συνταγμένες στα ιαπωνικά, παρέχει βαθμολογίες, 
οι οποίες είναι πολύ κοντά στις αντίστοιχες βαθμολογίες που παρέχει το e-Rater 
στις ίδιες εκθέσεις, οι οποίες έχουν πρώτα μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα.

Δ. Στη συγκριτική έρευνα του Shermis (2014) διερευνήθηκε η εγκυρότη-
τα και η αξιοπιστία εννέα (9) διαφορετικών συστημάτων Α.Α.Ε., με σκοπό να 
δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν αυτά μπορούν να βαθμολογήσουν τις εκθέ-
σεις των μαθητών με τρόπο παρόμοιο με αυτό του ανθρώπου. Το συμπέρα-
σμα ήταν ότι τα συστήματα Α.Α.Ε. έχουν εξελιχθεί σε σημείο που είναι ικανά 
να ξεπερνούν τα επίπεδα αξιοπιστίας και εγκυρότητας των βαθμολογητών. Οι 
βαθμολογίες που παρέχουν είναι πολύ κοντά με εκείνες των ανθρώπων, ακό-
μη και σε απόλυτους αριθμούς.

Ε. Οι Nguyen & Dery (2016) κατασκεύασαν ένα σύστημα Α.Α.Ε., το οποίο 
κατάφερε να παρέχει αυτοματοποιημένες βαθμολογίες που συσχετίστηκαν 
(συντελεστής Quadratic Weighted Kappa) κατά 94.5% με τις βαθμολογίες 
των βαθμολογητών. Δοκίμασαν το σύστημά τους στο ίδιο δείγμα εκθέσεων 
με εκείνο που είχε χρησιμοποιηθεί στον διαγωνισμό A.S.A.P. το 2012, όπου ο 
υψηλότερος συντελεστής συσχέτισης που είχε παρατηρηθεί τότε ήταν ίσος με 
81% (βλ., επίσης, Shermis, 2014). 

Μία άλλη κατηγορία ερευνών αφορά τη χρήση των συστημάτων Α.Α.Ε. 
στο σχολείο και το κατά πόσο συμβάλλουν στη βελτίωση της ικανότητας του 
γραπτού λόγου των μαθητών που τα χρησιμοποιούν. Ενδεικτικά αναφέρονται 
οι ακόλουθες έρευνες:

Α. Οι Elliot & Mikulas (2004) παρατήρησαν ότι κατά τη διάρκεια του σχο-
λικού έτους που διεξήγαγαν την έρευνά τους, όλα τα σχολεία, που χρησιμο-
ποίησαν το σύστημα Α.Α.Ε. MyAccess, βελτίωσαν το Δείκτη Ακαδημαϊκής 
τους Επίδοσης (Academic Performance Index) περισσότερο από τα προηγού-
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μενα έτη, ενώ η μέση επίδοση των μαθητών βελτιώθηκε κατά 40% σε σχέση 
με την αρχή της έρευνας. Επιπλέον, περίπου το 86% από τους μαθητές, που 
είχαν χρησιμοποιήσει το MyAccess, ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις Απο-
λυτήριες Εξετάσεις των Γυμνασίων της Καλιφόρνιας (California High School 
Exit Examination), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μαθητές που δεν το 
είχαν χρησιμοποιήσει ήταν 46%.

Β. Ο Attali (2004), συγκρίνοντας τις βαθμολογίες της αρχικής με την τελική 
έκθεση κάθε μαθητή, η οποία προέκυπτε μετά από αναθεώρηση της αρχικής 
σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που παρείχε το σύστημα Α.Α.Ε. Criterion, 
παρατήρησε ότι η συνολική επίδοση των μαθητών που αναθεώρησαν τις εκ-
θέσεις τους βελτιώθηκε από 3,7 (βαθμολογία αρχικής έκθεσης) σε 4,2 (βαθ-
μολογία τελικής αναθεωρημένης έκθεσης), με άριστα το 6. Επιπλέον, οι μα-
θητές κατάφεραν να μειώσουν κατά 25%, τον ρυθμό με τον οποίο επαναλάμ-
βαναν τα τριάντα (30) πιο συχνά λάθη τους, όπως αυτά τους επισημαίνονταν 
από το Criterion.

Γ. Ο Grimes (2005, όπ. αναφ. στο Warschauer & Ware, 2006) σημειώνει ότι 
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εντάξουν τα συστήματα Α.Α.E. 
στη διδασκαλία τους. Όμως, συνέχισαν να παρέχουν στους μαθητές τους και 
τη δική τους ανατροφοδότηση. Ακόμη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συ-
στήματα Α.Α.Ε. δεν καταφέρνουν να ασκήσουν τον μαθητή στην ανάπτυξη 
των ανώτερων πνευματικών ικανοτήτων του στον γραπτό λόγο δίχως την κα-
θοδήγηση και τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στον Les Perelman, πρώην Δι-
ευθυντή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τεχνολογικού Ινστι-
τούτου της Μασαχουσέτης (M.I.T.), ο οποίος λογίζεται ως ο ειδικός που έχει 
κατανοήσει την εσωτερική λειτουργία και τα αδύνατα σημεία των συστημά-
των Α.Α.Ε. στον ύψιστο βαθμό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το λογισμικό Babel 
Generator, που ανέπτυξε με τη βοήθεια προπτυχιακών φοιτητών του. Αυτό 
συντάσσει μία έκθεση που βασίζεται σε τρεις, το πολύ, λέξεις κλειδιά που του 
δίνονται ως είσοδο (π.χ. δημοκρατία, ισότητα, πολιτεία). Η έκθεση που συ-
ντάσσει δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, όταν διαβάζεται από τον άνθρωπο, 
διότι περιέχει άναρθρες φράσεις. Όμως, τα συστήματα Α.Α.Ε. παραπλανούνται 
από τα εξαιρετικής ποιότητας επιφανειακά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου 
που περιέχουν οι εκθέσεις που παράγει το λογισμικό αυτό (μέγεθος, σπάνιες 
λέξεις, ορθά δομημένες φράσεις κ.ά.) και τις βαθμολογούν με υψηλές τιμές, 
αντί να τις μηδενίσουν (βλ., επίσης, Μποζιάρης, 2018).

Σε άλλες περιπτώσεις συνέταξε εκθέσεις, οι οποίες περιείχαν φτωχούς συλ-
λογισμούς ή ακόμη και παραλογισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
και η έκθεση που συνέταξε, ως απάντηση σε ένα θέμα, το οποίο ζητούσε από 
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τους μαθητές να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους η φοίτηση στα Πα-
νεπιστήμια της Αμερικής είναι ιδιαίτερα ακριβή. Η έκθεση του Perelman, αν 
και υποστήριζε το παράλογο επιχείρημα ότι τα δίδακτρα είναι ιδιαίτερα υψηλά, 
διότι οι βοηθοί των καθηγητών λαμβάνουν μισθό έξι φορές μεγαλύτερο των 
Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων και χρησιμοποιούν συστηματικά τα ιδιωτικά 
αεροπλάνα των Πανεπιστημίων για να κάνουν πολύ συχνά παραθαλάσσιες δι-
ακοπές, έλαβε από το e-Rater βαθμολογία ίση με έξι (6), δηλαδή το μέγιστο 
της εξάβαθμης κλίμακας (βλ., επίσης, Μποζιάρης, 2018).

Επιπλέον, ο Perelman επιχείρησε να αναπαραγάγει τα αποτελέσματα της 
έρευνας του Shermis (Shermis, 2014), στην οποία έχει ήδη γίνει αναφορά. Σύμ-
φωνα με τον Perelman, τα ακατέργαστα δεδομένα της έρευνας του Shermis 
παρείχαν ξεκάθαρες αποδείξεις ότι τα συστήματα Α.Α.Ε. πριμοδότησαν τις 
εκθέσεις με το μεγαλύτερο μέγεθος. Άρα, είναι υπερβολικά εξαρτημένα από 
το μέγεθος της έκθεσης, το οποίο, όμως, είναι σημαντικό σε εξετάσεις που διε-
νεργούνται εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος (30-60 λεπτών), όπως 
στην περίπτωση της έρευνας του Shermis. Με άλλα λόγια, μεγάλες εκθέσεις σε 
τέτοιου είδους εξετάσεις προλαβαίνουν να συντάσσουν οι πιο καλοί μαθητές 
και γι’ αυτό υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στις αυτοματοποιημένες βαθ-
μολογίες και στις βαθμολογίες των βαθμολογητών. Επίσης, αντικρούει και ορι-
σμένα άλλα επιχειρήματα σχετικά με την έρευνα του Shermis (Perelman, 2014). 

4.4. Απόψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τη χρήση της ΑΑΕ

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις απόψεις των μαθητών και των εκ-
παιδευτικών γύρω από τη χρήση της Α.Α.Ε., ένα μέρος έρευνας στο οποίο η 
επιστημονική κοινότητα δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα εξαρχής:

Α. Οι Scharber, Dexter & Riedel (2008: 15-24) αναφέρουν τα εξής: 1. Όλοι 
οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνά τους δεν δίστασαν να χρησιμοποι-
ήσουν το σύστημα Α.Α.Ε. και να πειραματιστούν μαζί του, προκειμένου να 
βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Έδειξαν περιέργεια για το πώς λειτουργεί 
ένα σύστημα Α.Α.Ε. και σχεδόν όλοι περιέγραψαν την εμπειρία τους ως ενδι-
αφέρουσα και διασκεδαστική. 2. Ορισμένοι μαθητές, παρότι υιοθετούσαν την 
ανατροφοδότηση που τους παρείχε το σύστημα Α.Α.Ε., θεώρησαν ότι δεν αξι-
ολόγησε με ακρίβεια τις νέες εκδόσεις των εκθέσεών τους. Έτσι απογοητεύ-
τηκαν και έχασαν την εμπιστοσύνη τους, ενώ σε επόμενες εκθέσεις δεν χρη-
σιμοποίησαν με τον ίδιο ζήλο την αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση. 3. Οι 
περισσότεροι από τους μαθητές που έλαβαν χαμηλές βαθμολογίες στις πρώτες 
εκδόσεις των εκθέσεών τους παρακινήθηκαν πιο έντονα να συντάξουν και νέες 
βελτιωμένες εκδόσεις των εκθέσεών τους. 4. Πολλοί μαθητές θεώρησαν ότι η 
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αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση δεν υπήρξε τόσο λεπτομερής και διορατι-
κή όσο του δασκάλου τους, όμως όλοι αποδέχτηκαν ότι περιείχε πληροφόρηση 
ικανή να οδηγήσει σε ποιοτική αναθεώρηση του περιεχομένου των εκθέσεών 
τους. 5. Αρκετοί μαθητές υποστήριξαν την άποψη ότι τα συστήματα Α.Α.Ε. 
μπορεί να είναι πραγματικά πιο δίκαια από τον άνθρωπο κατά την βαθμολό-
γηση. 6. Αρκετοί μαθητές απέφυγαν να πουν ότι εμπιστεύονται την Α.Α.Ε. για 
την ακρίβειά της, κυρίως ως προς το μέρος της βαθμολόγησης των εκθέσεών 
τους σε τελικές προαγωγικές εξετάσεις. 7. Οι μισοί σχεδόν μαθητές είπαν ότι 
επιχείρησαν, κατά κάποιον τρόπο, να «ευχαριστήσουν» το σύστημα Α.Α.Ε., 
αποδεχόμενοι τις διορθώσεις που τους πρότεινε, προκειμένου να πετύχουν 
μεγαλύτερες βαθμολογίες, ενώ η όλη διαδικασία τους έκανε πιο ανταγωνιστι-
κούς και ένιωθαν σαν να προσπαθούν να κερδίσουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

Β. Οι Lipnevish & Smith (2009a και 2009b, όπ. αναφ. στο Seifried, Lenhard 
& Spinath, 2016) αναφέρουν ότι οι μαθητές δήλωσαν να αισθάνονται ανακού-
φιση και αποφόρτιση από το άγχος της εξέτασης, όταν ήξεραν ότι την έκθε-
σή τους δεν θα τη διαβάσει άνθρωπος, αλλά η μηχανή και, έτσι, έγραφαν πιο 
ελεύθερα τις ιδέες τους.

Γ. Οι Seifried, Lenhard & Spinath (2016: 470) αναφέρουν και τα ακόλου-
θα: 1. Ο βαθμός αποδοχής του αποτελέσματος της αυτοματοποιημένης αξιο-
λόγησης βρέθηκε υψηλότερος στην περίπτωση που οι μαθητές γνώριζαν ότι η 
έκθεσή τους αξιολογείται από τον άνθρωπο, παρά από τη μηχανή, ανεξάρτητα 
από το ποιος από τους δύο τη διενεργούσε στην πραγματικότητα. 2. Οι μαθη-
τές προτιμούν οι εκθέσεις τους να αξιολογούνται από τον άνθρωπο.

Δ. Τέλος, οι Shermis, Koch, Page, Keith & Harrington (2002: 17) αναφέρουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζουν αρνητικά τη χρήση των συστημάτων 
Α.Α.Ε. και θεωρούν ότι μπορεί να τους βοηθήσει να παρέχουν στους μαθη-
τές τους άμεσα πληρέστερη ανατροφοδότηση, κάτι που, συνήθως, δεν προλα-
βαίνουν να κάνουν ικανοποιητικά. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αγγίξει και άλλες 
πτυχές της χρήσης των συστημάτων Α.Α.Ε., οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί 
επαρκώς από την επιστημονική κοινότητα, όπως: 1. Τα συστήματα Α.Α.Ε. θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επισημάνουν στους μαθητές και τα σημεία 
της έκθεσής τους, στα οποία τα κατάφεραν σε υψηλό βαθμό. 2. Να μπορούν 
να παρέχουν εξατομικευμένη ανατροφοδότηση, ανάλογα με τους στόχους που 
έχουν τεθεί για κάθε μαθητή.

4.5. Η χρήση της ΑΑΕ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν βι-
βλιογραφικές αναφορές γύρω από την εφαρμογή της Α.Α.Ε. στην ελληνική 
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εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η έρευνα οδηγήθηκε στο Ινστιτούτο Επεξερ-
γασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.), το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμ-
ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και συγκεκριμένα στον κ. Παπαγεωργίου, Χ. επιστημονικά 
υπεύθυνο του ερευνητικού άξονα της Ε.Φ.Γ. του Ι.Ε.Λ. Προκειμένου να δοθεί 
η ελευθερία στον ερευνητή του Ι.Ε.Λ. να παρέχει επιστημονικές μαρτυρίες 
και απόψεις, επιλέχθηκε η τεχνική της μη κατευθυνόμενης συνέντευξης, όπως 
αυτή περιγράφεται από τον Παρασκευόπουλο (1993), από την οποία προέκυ-
ψαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Α. Εντός της ελληνικής επικράτειας και υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν 
χρησιμοποιείται η Α.Α.Ε. με συστηματικό τρόπο σε καμία βαθμίδα εκπαί-
δευσης, ενώ δεν αξιοποιείται η Α.Α.Ε. ούτε από άλλους φορείς (π.χ. G.R.E., 
T.O.E.F.L. κ.ά.).

Β. Στο παρελθόν, υπήρξε απροθυμία από το Υ.ΠΑΙ.Θ. να παραχωρήσει τις 
γραπτές εκθέσεις των μαθητών που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετά-
σεις, ώστε να αποτελέσουν πηγή για έρευνα ή ακόμη και για την εκπαίδευση 
ενός συστήματος Α.Α.Ε. 

Γ. Το Ι.Ε.Λ. είχε υποβάλει ερευνητική πρόταση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη χρη-
ματοδότηση της ανάπτυξης ενός συστήματος Α.Α.Ε. στην ελληνική γλώσσα. 
Ωστόσο, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα. 

Δ. Δεν είναι γνωστή κάποια ολοκληρωμένη ερευνητική προσέγγιση για την 
εφαρμογή της Α.Α.Ε. στην ελληνική γλώσσα, όμως υπάρχουν κάποιες περιστα-
σιακές και ασύνδετες μεταξύ τους βιβλιογραφικές προσεγγίσεις, οι οποίες σε συν-
δυασμό με τα ερευνητικά πορίσματα για την εφαρμογή της Α.Α.Ε. στην αγγλική 
γλώσσα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός συστή-
ματος Α.Α.Ε. και στην ελληνική γλώσσα: i) το Ι.Ε.Λ. έχει παρουσιάσει κάποια 
πορίσματα στο Διεθνές Συνέδριο Γλωσσολογίας στον τομέα της αξιολόγησης της 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τον τομέα της κατανόησης κειμένου στην ελ-
ληνική γλώσσα, ii) ο Μικρός, Γ. από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, έχει εργα-
στεί πάνω στην υφολογία και στην ποσοτική ανάλυση της ελληνικής γλώσσας, 
iii) η Τζεβελέκου, Μ. από το Ι.Ε.Λ. έχει ασχοληθεί με παραμέτρους της αξιολό-
γησης της ελληνικής γλώσσας σε πληθυσμούς μαθητών που προέρχονται από τη 
Θράκη, iv) με την κατανόηση μίας έκθεσης στην ελληνική γλώσσα έχουν ασχο-
ληθεί και ξένοι οργανισμοί (π.χ. Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης στη Γερμανία).

4.6. Κριτική και απολογισμός από τη χρήση της ΑΑΕ

Οι υποστηρικτές των συστημάτων Α.Α.Ε. χρησιμοποιούν ως επιχείρημα υπέρ 
της αξιοποίησής τους τα αποτελέσματα των ποικίλων ερευνών, τα οποία ανα-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

96 Βασίλειος Μποζιάρης, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, 
Ιωάννης Κωνσταντίνου

γνωρίζουν την υψηλή εγκυρότητα, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία, οικονομικό-
τητα και χρηστικότητά τους. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις έρευνες έχουν 
διεξαχθεί από τις εταιρίες που έχουν αναπτύξει τα συστήματα Α.Α.Ε., οι οποί-
ες, ενδεχομένως, προσπαθούν να προασπίσουν τα οικονομικά τους συμφέρο-
ντα και, έτσι, ίσως δημοσιεύουν ελλιπή ή ακόμη και μεροληπτικά ερευνητικά 
αποτελέσματα (Wang & Brown, 2007).

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κι εκείνοι που αντιδρούν και εναντιώνο-
νται στη χρήση τους, εκφράζοντας εύλογες ανησυχίες για την εγκυρότητα και 
την αξιοπιστία των συστημάτων αυτών, ενώ στον πυρήνα της διαμάχης ανά-
μεσα στις δύο θέσεις, έχει βρεθεί το θέμα του κατά πόσο τα συστήματα Α.Α.Ε. 
μπορούν να υποκαταστήσουν τον άνθρωπο στη διαδικασία της αξιολόγησης 
της πολυδιάστατης ποιότητας του γραπτού λόγου. Επιπλέον, επικαλούνται το 
γεγονός ότι αυτά επιδοκιμάζουν την ικανότητα των μαθητών να ανταποκρίνο-
νται σε επιφανειακά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου που είναι μετρήσιμα 
από τον Η/Υ, παρά στο να καταστούν ικανοί να παράγουν σαφή νοήματα και 
να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την ιδιαίτερη προσωπι-
κότητά τους (Wang & Brown, 2007).

Από τα ευρήματα των σχετικών μελετών προκύπτουν τα ακόλουθα πιο ση-
μαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων Α.Α.Ε.:

Πλεονεκτήματα 

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα μπορούν άμεσα να βαθμολογήσουν μία έκ-
θεση, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να τα χρησιμοποιεί υποβοηθητικά και 
να αξιολογεί μεγάλο αριθμό εκθέσεων, παρέχοντας την ανάλογη εξατομικευ-
μένη ανατροφοδότηση σε κάθε μαθητή του. Αυτό βρίσκει άμεση εφαρμογή σε 
εξετάσεις όπου απαιτείται η διόρθωση χιλιάδων εκθέσεων σε πολύ σύντομο 
χρόνο (π.χ. G.R.E., T.O.E.F.L., G.M.A.T. κ.ά.), πλεονεκτώντας σε χρόνο και 
χρήμα. Επιπλέον, η Α.Α.Ε. θεωρείται πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική, διότι 
παρέχει την ίδια βαθμολογία για την ίδια έκθεση οποιαδήποτε στιγμή και αν 
την βαθμολογήσει. Επίσης, βαθμολογεί όλες τις εκθέσεις με τα ίδια κριτήρια, 
εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση στους μαθητές, η οποία δεν μπορεί να δια-
σφαλιστεί στην περίπτωση εξετάσεων, όπου τα γραπτά βαθμολογούνται από 
διαφορετικούς βαθμολογητές (Dikli, 2006). 

Βαθμολογούν τις εκθέσεις των μαθητών ισάξια με τους διαφορετικούς 
βαθμολογητές, ενώ, επιπλέον, δεν επηρεάζονται από παράγοντες πού μπορεί 
να κάνουν τον άνθρωπο να βαθμολογεί με μειωμένη αντικειμενικότητα, αξι-
οπιστία και εγκυρότητα, όπως είναι η κόπωση, η απροσεξία, η απόσπαση της 
προσοχής κ.ά. (Weigle, 2013).
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Αρκετά από τα συστήματα Α.Α.Ε. επιτρέπουν στους μαθητές να αποθηκεύ-
ουν προσωρινά όλες τις εκδόσεις των εκθέσεων που συντάσσουν μαζί με τις 
βαθμολογίες και τις οδηγίες ανατροφοδότησης για κάθε μία από αυτές, κάτι 
το οποίο συμβάλλει στην εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τον 
εκπαιδευτικό (Weigle, 2013).

Μειονεκτήματα

Τα συστήματα Α.Α.Ε. δεν είναι ικανά να αξιολογήσουν τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά μίας έκθεσης με τον τρόπο που γίνεται από τον άνθρωπο (Weigle, 
2013). Έχουν κατηγορηθεί, μάλιστα, ότι αφαιρούν το ανθρώπινο στοιχείο κατά 
την αξιολόγηση του γραπτού λόγου στις εκθέσεις των μαθητών και, συνεπώς, 
υποβαθμίζουν την ανθρώπινη διάσταση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον 
μαθητή και τον εκπαιδευτικό (Dikli, 2006).

Οι μηχανές δεν μπορούν να εντοπίσουν σε μία έκθεση τα ουσιώδη χαρα-
κτηριστικά του ανθρώπινου λόγου, όπως είναι η συλλογιστική, η επάρκεια 
των αποδεικτικών στοιχείων, η καλή αίσθηση, η ηθική στάση, η πειστική επι-
χειρηματολογία, η οργάνωση, η σαφήνεια, η ακρίβεια του λόγου κ.ά. ή, ακό-
μη, τις νύξεις ή τις αναφορές που γίνονται σε γνωστά γεγονότα και σε ρήσεις 
μεγάλων προσωπικοτήτων, σε γνωστή βιβλιογραφία, στο χιούμορ κ.ά. Αντί 
αυτών, αξιολογούν μόνο τα επιφανειακά χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος 
κειμένου, το λεξιλόγιο κ.ά., τα οποία τυγχάνει να συσχετίζονται υψηλά με τη 
ποιότητα της παραγωγής του γραπτού λόγου που μπορεί να αντιληφθεί μόνο 
ο άνθρωπος. Επιπλέον, εμφανίζουν μία ευπάθεια σε νέες μορφές εξαπάτησης 
από πλευράς των αξιολογούμενων που σχετίζονται με τα μέσα που διαθέτει η 
τεχνολογία. Άλλοτε εντοπίζουν λάθη που δεν υπάρχουν και αγνοούν λάθη που 
υπάρχουν. Δεν συσχετίζουν μία έκθεση με την ατομική πρόοδο που παρατη-
ρείται σε έναν συγκεκριμένο μαθητή, ενώ αδικούν τις εκθέσεις μαθητών που 
προέρχονται από μειονοτικές ομάδες ή έχουν την αγγλική γλώσσα ως δεύτε-
ρη γλώσσα. Τέλος, οι εταιρείες, τηρώντας μυστικοπάθεια, δεν επιτρέπουν τη 
διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για τα προϊόντα τους, ώστε να δοθούν αντι-
κειμενικές απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως τα παραπάνω (Human Readers, 
2018· Wang & Brown, 2007).

Σε εξετάσεις μεγάλης κλίμακας, όπου με βάση τη βαθμολογία ενός υποψη-
φίου σε μία γραπτή έκθεση λαμβάνονται αποφάσεις πολύ σημαντικές για την 
ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξή του, δεν είναι δίκαιο και κοινωνικά απο-
δεκτό οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται από μία μηχανή. Αλλά ακόμη και 
στην τάξη, η αξιολόγηση του γραπτού λόγου είναι ανάγκη να γίνεται από τον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος γνωρίζει τους μαθητές και τις ιδιαιτερότητές τους, έχει 
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τον έλεγχο του προγράμματος σπουδών και της διδασκόμενης ύλης και μπορεί 
να κατανοεί τους σκοπούς και τη χρησιμότητα της αξιολογικής διαδικασίας, 
όποια μορφή και αν λάβει αυτή είτε διαμορφωτική είτε τελική (Weigle, 2013).

Αν ο μαθητής έχει κάνει κάποιο λάθος σε μία φράση είναι δύσκολο για τη 
μηχανή να συναγάγει το νόημα που επιθυμούσε να αποδώσει ο μαθητής, αξι-
οποιώντας τα νοήματα των φράσεων που προηγούνται ή έπονται της φράσης 
που περιέχει το λάθος (Weigle, 2013).

Τα λάθη που αλλοιώνουν εντελώς το νόημα μιας φράσης θεωρούνται και 
τα πιο σοβαρά. Το σύστημα Α.Α.Ε. ενδέχεται να μην εντοπίσει το λάθος, διότι 
η πρόταση είναι συντακτικά σωστή και, επιπλέον, ενδέχεται να μην έχει συνα-
ντήσει ανάλογο παράδειγμα κατά τη φάση της εκπαίδευσής του (Weigle, 2013).

Ορισμένοι ερευνητές επιφυλάσσονται ακόμη και για τα μηνύματα ανατρο-
φοδότησης των συστημάτων Α.Α.Ε. προς τους μαθητές, γιατί, όπως υποστηρί-
ζουν, αυτά θα κάνουν τους μαθητές να προσαρμόσουν τον γραπτό τους λόγο 
προς την κατεύθυνση επιδίωξης υψηλότερων βαθμολογιών από τη μηχανή και 
όχι απαραίτητα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του γραπτού 
τους λόγου, όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Με την Α.Α.Ε. οι μαθητές 
απευθυνόμενοι σε μηχανές οδηγούνται σε έναν φορμαλιστικό λόγο με αμφίβο-
λη επίδραση ή αντίκτυπο στους συνανθρώπους τους (Wang & Brown, 2007).

Άλλοι προβληματισμοί

Τον Μάρτη του 2006, τα ΜΜΕ στις Η.Π.Α. δημοσίευσαν ότι, εξαιτίας ενός 
μηχανικού λάθους, εκθέσεις, που έγραψαν χιλιάδες μαθητές στο πλαίσιο της 
εξέτασης SAT, βαθμολογήθηκαν με λάθος τρόπο. Δύο εβδομάδες αργότερα 
ανακοινώθηκε επίσημα ότι 4400 εκθέσεις έλαβαν βαθμολογίες χαμηλότερες 
από όσο άξιζαν και 613 υψηλότερες. Όμως, πολλοί ήταν εκείνοι, οι οποίοι 
δεν πίστεψαν αυτές τις επίσημες ανακοινώσεις. Ακολούθησαν ακόμη ορισμέ-
νες αστοχίες από τη χρήση της Α.Α.Ε. και, έτσι, στις 12 Μαρτίου του 2013, 
μια ομάδα εκπαιδευτικών, που αυτοαποκαλούνται «Επαγγελματίες Εναντί-
ον της Μηχανικής Βαθμολόγησης των Μαθητικών Δοκιμίων», κυκλοφόρησε 
ένα διαδικτυακό υπόμνημα κατά των συστημάτων Α.Α.Ε., το οποίο συγκέ-
ντρωσε άμεσα χιλιάδες υπογραφές, μεταξύ των οποίων και ο Noam Chomsky 
(Human Readers, 2018).

Δεν έχει τεκμηριωθεί ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα ανταποκρί-
νονται επαρκώς στους εξατομικευμένους στόχους που έχει ορισθεί να πετύ-
χει κάθε μαθητής μέσα από την εκπαιδευτική πρακτική στην τάξη, αλλά και 
στους γενικότερους στόχους που έχουν τεθεί από την εκπαιδευτική πολιτι-
κή της χώρας όπου χρησιμοποιούνται τα συστήματα αυτά (Shermis, 2014). 
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Επομένως, είναι χρήσιμο να διερευνηθούν περαιτέρω οι τομείς του γραπτού 
λόγου στους οποίους βελτιώθηκαν οι μαθητές που χρησιμοποίησαν Α.Α.Ε. 
(επιφανειακοί ή πιο ουσιώδεις), καθώς και με ποιον τρόπο επήλθε η βελτί-
ωση αυτή (Warschauer & Ware, 2006).

Περαιτέρω διερεύνησης χρήζει και το κατά πόσο είναι εφικτό να τροποποι-
ηθεί η συμπεριφορά ενός μαθητή που συντάσσει μία έκθεση, όταν γνωρίζει 
ότι αυτή πρόκειται να αξιολογηθεί από ένα σύστημα Α.Α.Ε. Αν είναι γνωστά 
εκ των προτέρων τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου που αξιολογούνται 
από το σύστημα, τότε οι μαθητές, με την κατάλληλη καθοδήγηση, μπορούν 
να προσαρμόσουν το ύφος της γραφής τους, ώστε να το παραπλανήσουν και 
να επιτύχουν μεγαλύτερες βαθμολογίες (Shermis, 2014).

Σημαντικό είναι και το ζήτημα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη 
χρήση των συστημάτων Α.Α.Ε., ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα που αποφέρει η χρήση τους, τόσο προς τους μαθητές τους 
όσο και προς τους ίδιους (Weigle, 2013).

Πολλά σχολεία, προκειμένου να συμμετάσχουν σε έρευνες σχετικά με 
τη χρήση συστημάτων Α.Α.Ε., χρειάστηκε να προμηθευτούν περισσότερους 
Η/Υ, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αναλογία των Η/Υ ανά μαθητή. 
Όμως, δεν διερευνήθηκε επαρκώς αν η ενίσχυση της επίδοσης των μαθητών 
οφειλόταν αποκλειστικά στη χρήση της Α.Α.Ε. ή στην αύξηση της αναλογί-
ας των Η/Υ ανά μαθητή (Warschauer & Ware, 2006).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα συστήματα Α.Α.Ε. εντοπίζουν και αξιολο-
γούν διαφορετικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου από ό,τι ο άνθρωπος, 
ενώ επισημαίνονται υψηλές συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες 
χαρακτηριστικών. Ωστόσο, οι συσχετίσεις αυτές δεν έχουν διερευνηθεί επαρ-
κώς και, έτσι, δεν είναι γνωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη η αναλογία 
και η εξάρτηση ενός χαρακτηριστικού του γραπτού λόγου της μίας ομάδας 
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της άλλης ομάδας (Weigle, 2013).

5. Τελικές επισημάνσεις και προοπτική της αυτοματοποιημένης αξιο-
λόγησης

Οι τάσεις και οι προοπτικές στις Η.Π.Α. αλλά και σε άλλες χώρες καταδει-
κνύουν ότι η Α.Α.Ε. εισχωρεί όλο και περισσότερο στις διαδικασίες, μέσα 
από τις οποίες γίνεται η επαγγελματική και κοινωνική επιλογή των μαθη-
τών. Ήδη διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι η Α.Α.Ε. και η παραδοσιακή αξι-
ολόγηση της έκθεσης εμφανίζουν δυνατότητες αλληλοσυμπλήρωσης και 
ότι συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα και των δύο είναι εφικτό να ενισχυ-
θεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης, καθώς 
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και η ποιότητα της διενεργούμενης αξιολογικής διαδικασίας της έκθεσης 
(Xi, 2010).

Η Weigle (2013: 50) αναφέρει ότι «παρά τις όποιες φωνές υπέρ της κα-
τάργησης ή της μείωσης της χρήσης των συστημάτων Α.Α.Ε. για την αξιο-
λόγηση και τη διδασκαλία της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, θα ήταν 
αφελές να υποστηρίξει κανείς απόλυτα ότι θα χρησιμοποιούνται όλο και λι-
γότερο στο μέλλον για τη βαθμολόγηση των εκθέσεων των μαθητών, αλλά 
και για την παροχή ανατροφοδότησης προς αυτούς». Το βάρος θα πρέπει να 
δοθεί στη συνέχιση της προσπάθειας για βελτίωση των συστημάτων αυτών.

Η υιοθέτηση κάθε τεχνολογικής καινοτομίας στην εκπαιδευτική πρακτική 
οδηγεί στη σταδιακή αναδιαμόρφωση της διδακτικής και της μαθησιακής δι-
αδικασίας και συνοδεύεται από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η Α.Α.Ε. 
έχει δώσει λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, κυρίως στο πλαίσιο 
εξεταστικών δοκιμασιών που έχουν ως βάση την έκθεση. Ωστόσο, όπως και 
κάθε άλλη εκπαιδευτική καινοτομία, δεν έχει φέρει τις «επιθυμητές» λύσεις 
στα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και ιδίως η αξι-
ολόγηση της επίδοσης του μαθητή (Warschauer & Ware, 2006). Υποστηρί-
ζεται ότι οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να δείξουν προθυμία στην υιοθέτηση 
της νέας τεχνολογικής πρότασης, να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να υπο-
στηριχθούν κατά τη χρήση της και να μην την αντιμετωπίζουν ως κάτι που 
έρχεται για να δυσκολέψει το έργο τους (Weigle, 2013).

Ένα ακόμη θέμα που είναι ανάγκη να διερευνηθεί στο μέλλον σχετίζεται 
με το μέγεθος των εκθέσεων που βαθμολογούν τα συστήματα Α.Α.Ε. Τα συ-
στήματα Α.Α.Ε. επιτυγχάνουν να βαθμολογούν με μεγάλη εγκυρότητα και 
αξιοπιστία εκθέσεις που έχουν μικρά μεγέθη (μεταξύ πεντακοσίων -500- και 
χιλίων -1000- λέξεων). Ωστόσο, δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες που να υπο-
στηρίξουν την υπόθεση ότι μπορούν να τα καταφέρουν με την ίδια επιτυχία 
και με μεγαλύτερες εκθέσεις, αλλά και με άλλες μορφές του γραπτού λόγου, 
όπως είναι η λογοτεχνία και η ποίηση, μολονότι διατυπώνεται έντονη επι-
φύλαξη σχετικά με το αν μπορούν να τα καταφέρουν σε τέτοιες μορφές δο-
κιμίων (Shermis et al., 2002).

Όλα τα μειονεκτήματα της Α.Α.Ε., όπως αυτά αναφέρονται στη βιβλιο-
γραφία, αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια θα προσελκύσουν όλο και περισ-
σότερους ερευνητές, όχι μόνο από την Πληροφορική αλλά και από άλλα επι-
στημονικά πεδία (γλωσσολόγους, μαθηματικούς, ψυχογλωσσολόγους, φιλο-
σόφους, ανθρωπολόγους, νευροεπιστήμονες κ.ά.), οι οποίοι θα παρέχουν όλο 
και πιο ευφυείς λύσεις, βελτιώνοντάς την διαρκώς (Xi, 2010). Με την έννοια 
αυτή, έχουν προκύψει ήδη νέα επιστημονικά πεδία, όπως: Αυτοματοποιημέ-
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νη Αξιολόγηση Σύντομων Γραπτών Απαντήσεων (Automated Short-Answer 
Scoring), Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση της Ποιότητας και της Συνοχής 
του Λόγου (Automated Evaluation of Discourse Coherence Quality), Αυτο-
ματοποιημένη Ανάλυση των Συναισθημάτων κατά την Αξιολόγηση των Εκ-
θέσεων (Automated Sentiment Analysis for Essay Evaluation), Ανίχνευση και 
Ερμηνεία της Κίνησης των Οφθαλμών του Αναγνώστη κ.ά. (Weigle, 2013).

Συνεπώς, τα συστήματα Α.Α.Ε. θα πρέπει βελτιωθούν και να εξελιχθούν 
τα επόμενα χρόνια και προς άλλες κατευθύνσεις, από τις οποίες είναι ασύν-
δετα και αποκομμένα στην παρούσα φάση εξέλιξής τους, όπως: α) Να απο-
θηκεύουν και να λαμβάνουν υπόψη τους πληροφορίες που παρέχονται και 
από άλλες τεχνικές αξιολόγησης (συστηματική παρατήρηση, πορτφόλιο, ρου-
μπρίκα, παιδαγωγικό ημερολόγιο κ.ά.), καθώς και πληροφορίες που αφορούν 
τις οδηγίες προς τον μαθητή, οι οποίες έχουν προκύψει ως ανατροφοδότηση 
είτε από τα ίδια τα συστήματα Α.Α.Ε. είτε από τον εκπαιδευτικό, αλλά και το 
κατά πόσο εφαρμόζονται από τον μαθητή. β) Να επιτρέπουν στον εκπαιδευ-
τικό να τα προγραμματίζει κατάλληλα, ορίζοντας σαφείς εξατομικευμένους 
διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους για κάθε μαθητή. γ) Να λαμβάνουν 
υπόψη ακόμη και τους στόχους που έχει θέσει η σχολική μονάδα, ανάλογα 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου και της γεωγραφικής περιοχής 
του. δ) Τέλος, να παρέχουν τη βαθμολογία και την ανατροφοδότηση για κάθε 
έκθεση του μαθητή, ανάλογα με τις πληροφορίες αυτές. 

Όμως, ακόμη και στην περίπτωση που θα κατασκευαστούν στο μέλλον λο-
γισμικά ικανά να εκπαιδεύσουν και να αξιολογήσουν τον μαθητή στη γλωσ-
σική του ικανότητα καλύτερα από ό,τι ο εκπαιδευτικός, ο μείζον και δικαιο-
λογημένος προβληματισμός συνεχίζει να υφίσταται: Η μηχανή θα μπορέσει 
να συμβάλει ώστε ο μαθητής να βασιστεί στις δικές του ατομικές δυνατότη-
τες και ιδιαιτερότητες και στις ανθρώπινες και κοινωνικές αξίες; Δηλαδή, θα 
του επιτρέψει, ειδικότερα, να αναπτύξει την αυτενέργεια στη σκέψη και τις 
ενέργειές του, στη μορφωτική και κοινωνική του συμπεριφορά και στη δια-
σφάλιση των προϋποθέσων ανάπτυξης των δυνατοτήτων του; Οι άνθρωποι 
στο μέλλον θα συγγράφουν πνευματικά έργα που θα διαφέρουν σημαντικά 
από εκείνα των υπόλοιπων συνανθρώπων τους και θα φέρουν την ταυτότητα 
του συγγραφέα τους ή οδηγούμαστε προς μία εποχή, όπου όλοι οι άνθρωποι 
θα εκπαιδεύονται από τη μηχανή και έτσι οι απόψεις τους θα μοιάζουν πολύ 
μεταξύ τους; Μήπως το όραμα αυτό δεν είναι ακόμη ώριμο ή μήπως είναι 
πολύ μακριά η εποχή αυτή, στην οποία θα είναι λίγοι εκείνοι που θα ξεχω-
ρίζουν μέσα από τον λόγο τους, τις σκέψεις τους, τη δράση τους, τις πρω-
τοβουλίες τους κ.ο.κ., μέσα από τον ιδιαίτερο τρόπο που υποστηρίζουν και 
αρθρώνουν την ατομικότητά τους; 
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Αναφορικά με τους προβληματισμούς αυτούς, μπορεί κανείς να κάνει 
διάφορες εκτιμήσεις για το μέλλον, βασιζόμενος στις απόψεις σπουδαίων 
ερευνητών, στοχαστών και τεχνοκρατών της εποχής μας. Πράγματι, ο τομέ-
ας της Τ.Ν. παρουσιάζει συνεχώς νέα επιτεύγματα, δημιουργώντας μηχανές 
που προσομοιάζουν όλο και πιο πιστά με τον τρόπο που λειτουργεί ο άν-
θρωπος. Ο βρετανός Καθηγητής Stephen Hawking υποστήριξε τη θέση ότι 
οι προσπάθειες του ανθρώπου να δημιουργήσουν «σκεπτόμενες μηχανές» 
θέτουν κινδύνους στην ίδια του την ύπαρξη: «Η ανάπτυξη της πλήρους τε-
χνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της ανθρώπινης φυλής 
… έπειτα από κάποιο σημείο εξέλιξης της Τ.Ν., οι μηχανές θα μπορούσαν 
να αναλάβουν τον έλεγχο της εξέλιξής τους και να ανασχεδιάσουν τη δομή, 
τη λειτουργία και την τελειοποίησή τους, χωρίς να κάνουν λάθη, αλλά και 
με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, από εκείνους της βιολογικής εξέλιξης του 
ανθρώπου, οπότε ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να τις ανταγωνιστεί» (BBC 
News, 2014).

 Συμπληρώνοντας τις σκέψεις αυτές, θα υποστηρίζαμε ως κατακλείδα ότι 
το μέλλον είναι αυτό που, μέσω των σχετικών επιστημονικών ερευνών και της 
περαιτέρω εξέλιξης της τεχνολογίας, θα μπορέσει να αναδείξει και να τεκμη-
ριώσει τις προσδοκώμενες απαντήσεις στους συγκεκριμένους προβληματι-
σμούς. Αναμφίβολα, τα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι πολύ σημαντικά 
και επωφελή για τον άνθρωπο και την κοινωνία, στον βαθμό, όμως, που δεν 
θα αγνοούνται ή θα περιθωριοποιούνται τα βασικά και ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τους, τα οποία σχετίζονται με την ίδια την υπόσταση, τις οικουμενικές 
αξίες και την προοπτική τους.
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Abstract 

The present paper attempts to bibliographically cover the Automated Essay 
Assessment, a particular emerging assessment technique, which has recently 
introduced as a technological alternative to the traditional student essays’ 
assessment technique, conducted by humans. Many software programs or 
platforms have recently been developed, which are underpinning the educational 
process and used for the assessment of essays in large scale examinations. The 
paper starts by presenting the topic of the evaluation in education, followed 
by analyzing the significant importance of essay writing in the process of 
developing linguistic, cognitive, mental and social characteristics to the 
students. The topic of the traditional assessment of students’ performance in 
the free written expression, as it is performed by human, is presented as well, 
as well as the topic of Automated Essay Assessment, as it is described in the 
international literature. Automated Essay Assessment platforms present many 
advantages and have won many supporters, but, on the other hand, have also 
cause several objections and many adversaries have raised serious arguments 
against their usage. The paper, finally, concludes by listing the most important 
findings that occur from the critical comparison between the traditional and 
the automated essay assessment.
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Εκπαιδευτικοί μιλούν για τις εμπειρίες τους 
από την αξιοποίηση των Ψηφιακών 

Αλληλεπιδραστικών Τεχνολογιών στη διδασκαλία: 
Το «παγόβουνο» των εξωτερικών 

και εσωτερικών εμποδίων

Μενέλαος Τζιφόπουλος

Εισαγωγή: Οφέλη από την αξιοποίηση των ΨΑΤ στη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών 

Σήμερα, οι Ψηφιακές Αλληλεπιδραστικές Τεχνολογίες-ΨΑΤ (Interactive Digital 
Technologies-IDT) δεν αποτελούν την εξαίρεση στη διδασκαλία ή δεν εντάσσο-
νται αποσπασματικά, αλλά δυναμικά σε αυτήν. Το ζήτημα, βέβαια, της χρήσης 
των ΨΑΤ στη διδασκαλία απασχολεί εδώ και δεκαετίες το πεδίο της Εκπαιδευ-
τικής Τεχνολογίας και, κυρίως, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να 
αναπροσαρμόσουν τα διδακτικά τους σχήματα και να διδάξουν, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας (Singh, 2019: 3). 

Όπως όλες οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών, έτσι και οι εκπαιδευτικοί που 
διδάσκουν μία ξένη γλώσσα (Foreign Language -FL- Teachers) φαίνεται να 
χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα και οι μαθητές τους να ωφελούνται πολύπλευ-
ρα (Çakici, 2017: 75-76). Οι ΨΑΤ -ως σύγχρονα μαθησιακά εργαλεία- έχουν 
φέρει αλλαγές στη διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών και αξιοποιούνται 
περισσότερο εποικοδομιστικά και μαθητοκεντρικά (Ghasemi & Hashemi, 
2011: 3099-3100). Έρευνες, άλλωστε, έχουν αναδείξει τον σημαντικό ρόλο 
των ΨΑΤ στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, όπως είναι η ενεργοποίηση 
και κινητροδότηση των μαθητών μέσα από την αξιοποίηση σχετικών εφαρ-
μογών (Reinhardt, 2020). Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και συμμετέχουν, δημιουργώντας τα δικά τους «κείμενα» (texts) 
πολυτροπικής, συνήθως, μορφής μέσω της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας 
(Azmi, 2017: 112). 

H υποβοηθούμενη από τον υπολογιστή διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
(Computer-Assisted Language Learning-CALL) δίνει την ευκαιρία στους μα-
θητές να αναπτύξουν δεξιότητες αυτόνομης μάθησης και τούς βοηθάει να εξε-
λίξουν εξατομικευμένες εκπαιδευτικές στρατηγικές. Στη διαδικασία αυτή, ο 
εκπαιδευτικός λειτουργεί «αποκεντρωτικά», εξυψώνοντας τον ρόλο των μα-
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θητών στη διδασκαλία και στην κατανόηση της ξένης γλώσσας. Συνακόλουθα, 
οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση, θέτουν τα ερωτήματά τους και εκδηλώ-
νουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία (Tayjasant & Suraratdechatay, 
2017: 160).

Η αξιοποίηση των ΨΑΤ στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ενισχύει ακό-
μη περισσότερο την ανάγκη για επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση 
(Juliana & Muslem, 2017: 473). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επικοινω-
νήσουν με τα ψηφιακά μέσα και τις αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές και 
να αντιληφθούν τη λειτουργική αξία μιας ξένης γλώσσας. Μπορούν, δηλαδή, 
να γράψουν, να μιλήσουν, να συντάξουν ένα κείμενο (ανάλογα με την επικοι-
νωνιακή περίσταση) σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας (π.χ. να επικοινω-
νήσουν μέσω του Twitter με άλλα σχολεία) (Namaziandost & Nasri, 2019: 12).

Παράλληλα, η χρήση των ΨΑΤ στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών βοηθά-
ει τους μαθητές να αποκτήσουν πολυαισθητηριακά ερεθίσματα, μέσα από δια-
φορετικά «κανάλια» επικοινωνίας και από διαφορετικές εφαρμογές (Garimella 
& Srinivasan, 2014: 3, 7). Από αυτή τη διαδικασία μπορούν να βελτιωθούν οι 
δεξιότητες εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, όχι αποπλαισιωμένα αλλά κοινω-
νικώς τοποθετημένα (Kessler, 2018: 208-209). 

Εμπόδια από την αξιοποίηση των ΨΑΤ στη διδασκαλία των ξένων 
γλωσσών

 
Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τις απόψεις τους, διαπιστώνεται ότι συναντούν αρ-
κετές δυσκολίες ή αλλιώς εμπόδια (obstacles-barriers), όταν αποφασίζουν να 
εντάξουν τις ΨΑΤ στη διδασκαλία τους (Alenezi, 2017· Fu, 2013· Bingimlas, 
2009). Οι δυσκολίες αυτές φαίνεται να συσχετίζονται με την έλλειψη σχετικής 
γνώσης σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με την έλλειψη αυτοπεποίθησης, 
όταν καλούνται να διδάξουν το γνωστικό τους αντικείμενο με έναν σύγχρονο 
και, ίσως, καινοτόμο τρόπο. Ακόμη, ορισμένοι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική 
στάση απέναντι στις ΨΑΤ και ανθίστανται στην όποια αλλαγή στη διδακτική 
τους πρακτική (Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011). 

Μέσα από τη σχετική επιστημονική συζήτηση προκύπτει ένας διμερής δι-
αχωρισμός των παραγόντων που δυσχεραίνουν τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
εν τέλει δεν αποφασίζει να εντάξει τις ΨΑΤ στη διδασκαλία του. Ο διαχωρι-
σμός αφορά στα εξωτερικά ή πρώτου επιπέδου εμπόδια (external/first-order 
barriers) και στα εσωτερικά ή δευτέρου επιπέδου εμπόδια (internal/second-order 
barriers). Τα εξωτερικά εμπόδια ονομάζονται έτσι γιατί δεν αφορούν στον ίδιο 
τον εκπαιδευτικό, αλλά σ’ αυτά επιδρούν εξωγενείς παράγοντες (Ertmer, 1999: 
50). Ειδικότερα, η έλλειψη χρόνου, η ανεπαρκής τεχνολογική υποδομή (π.χ. 
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λιγοστοί και παλιοί υπολογιστές στα εργαστήρια των σχολείων, προβλήματα 
προσβασιμότητας στο δίκτυο), η έλλειψη πρόσβασης σε υπολογιστές και σχετι-
κό εκπαιδευτικό λογισμικό στα σχολεία, όπως και η έλλειψη υποστήριξης από 
συναδέλφους, ώστε να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τις ΨΑΤ, σχετίζονται με 
τα λεγόμενα εξωτερικά εμπόδια (Snoeyink & Ertmer, 2001: 87-88). Προστίθε-
νται, ακόμη, παράγοντες, όπως ο μεγάλος αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη 
και η έλλειψη επικαιροποιημένων και σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών 
(Nikolopoulou & Gialamas, 2016: 71). Η ανεπαρκής ή ανύπαρκτη εκπαίδευ-
ση των εκπαιδευτικών στις ΨΑΤ, όπως και η αδυναμία πολλών μαθητών να 
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία λόγω έλλειψης ψηφιακών μέσων στο σπίτι 
τους, δημιουργώντας ψηφιακά και κοινωνιολογικά χάσματα (Singh, 2019: 7), 
σημειώνονται ως σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες. 

Αντίστοιχα, τα εσωτερικά εμπόδια σχετίζονται με τις αντιλήψεις και τις 
προσωπικές/επιστημολογικές παραδοχές των εκπαιδευτικών (Ertmer, 1999: 
51). Ακόμη, αφορούν στο αίσθημα των εκπαιδευτικών για αναποτελεσματι-
κότητα, όταν καλούνται να διδάξουν με τις ΨΑΤ, με τις πρότερες ανεπιτυχείς 
προσπάθειες και εμπειρίες από την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην τάξη 
τους, με το αίσθημα ανασφάλειας, έλλειψης αυτοπεποίθησης και άγχους απέ-
ναντι στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Σε σχετική έρευνα, εκπαιδευτικοί δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης σημειώνουν ότι δεν αξιοποιούν τις ΨΑΤ στη διδα-
σκαλία τους, γιατί δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο της τάξης τους (Sherman 
& Howard, 2012: 2102).

Και για τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών η διδασκαλία μέσω των 
ΨΑΤ δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί των ξέ-
νων γλωσσών αναφέρουν ως εμπόδιο τη δυσκολία να διαχειριστούν την τάξη 
τους, καθώς ορισμένοι μαθητές αποσπώνται από το μάθημα, όταν αξιοποιούν 
τις ΨΑΤ και/ή κάποιοι μαθητές, για παράδειγμα, γράφουν συντομογραφίες στα 
κείμενά τους (π.χ. “cos” αντί για “because”), αξιοποιώντας τις τεχνολογίες. 
Ορισμένοι αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς τον σχεδιασμό 
των κατάλληλων δραστηριοτήτων, ιδίως στο κομμάτι του “writing” (Yunus, 
Nordin, Salehi, Sun & Embi, 2013: 126-127) ή καταγράφουν αδυναμίες που 
σχετίζονται με τη δυσκολία βαθμολόγησης των δραστηριοτήτων, που υποστη-
ρίζονται μέσω της τεχνολογίας (Chamorro & Rey, 2013: 59).

Το πλαίσιο και ο σκοπός της έρευνας 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προκύπτουν από το πρόγραμμα «Επιμόρφω-
ση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών 
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στη Διδακτική Πράξη1» (για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://e-pimorfosi.
cti.gr/to-ergo/epimorfotes-pake). Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από τους επιμορ-
φούμενους εκπαιδευτικούς «να καταθέσουν μία εμπειρία τους από την αξιοποί-
ηση των ΨΑΤ στη διδασκαλία τους και πιθανές δυσκολίες που αντιμετώπισαν». 

Από τις απαντήσεις τους διερευνώνται οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τους 
εκπαιδευτικούς, της έρευνας αυτής, όταν αξιοποιούν τις ΨΑΤ στη διδασκα-
λία τους. Τα ευρήματα προκύπτουν μέσα από ποιοτική προσέγγιση (Bryman, 
2017) και, ειδικότερα, από την Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση, με τη 
διερεύνηση των εμπειριών των εκπαιδευτικών από την αξιοποίηση των ΨΑΤ 
στη διδασκαλία τους, με ιδιογραφική εστίαση (Willig, 2013).

Μονάδες ανάλυσης αποτέλεσαν οι καταγραφές δεκαοκτώ εκπαιδευτικών 
(14ων γυναικών και 4ων ανδρών), οι οποίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσό-
ντα (μεταπτυχιακό και διδακτορικό) και φαίνεται να έχουν εμπειρία στο αντι-
κείμενο που διδάσκουν, σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής υφής και σε 
ζητήματα ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία τους.

Η ποιοτική αυτή προσέγγιση στοχεύει να απαντήσει στα εξής ερευνητικά 
ερωτήματα:

1. Ποια εμπόδια καταγράφουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία με την 
αξιοποίηση των ΨΑΤ μέσα από τις εμπειρίες τους; 

2. Ποια τυπολογία εξωτερικών και εσωτερικών εμποδίων μπορεί να προ-
κύπτει, όταν οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις ΨΑΤ στη διδασκαλία τους;

Τα ευρήματα της έρευνας: Εξωτερικά συστημικά εμπόδια

Σημειώνονται από τους εκπαιδευτικούς, πρωτίστως, εμπόδια που αφορούν 
στην υλικοτεχνική υποδομή και στο κατάλληλο εκπαιδευτικό, ψηφιακό εξοπλι-
σμό, όταν αποφασίζουν να διδάξουν με τις ΨΑΤ: «Η ποιότητα των υποδομών 
πάνω στις οποίες καλούμαστε να στηρίξουμε σχέδια μαθήματος και σενάρια, που 
αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα, δεν είναι καθόλου καλή (ΕΞΓ.92)». Διαπίστωση 
που συμφωνεί με ανάλογα ευρήματα ερευνών (Silviyanti & Yusuf, 2015: 39). 
Σημειώνεται ότι υπάρχει μόνο ένα εργαστήριο με σταθερούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές (Η/Υ), στο οποίο οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να έχουν πάντο-

1. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτούργησα ως επιμορφωτής των επιμορφωτών για την 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας αφορούν σε δύο τμήματα επιμόρφωσης, με εκπαιδευτικούς Αγγλικής, Γαλλικής και 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 
2. «ΕΞΓ» σημαίνει «Εκπαιδευτικός Ξένης Γλώσσας». Ο αριθμός που ακολουθεί αφορά στην 
κωδικοποίηση των 18 συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα.
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τε πρόσβαση στο μάθημά τους: «Η χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής εί-
ναι για μένα πολυτέλεια. Εργάζομαι σε μεγάλο Δημοτικό Σχολείο το οποίο έχει 
μόνο ένα εργαστήριο Πληροφορικής (ΕΞΓ.8)». 

Στο παραπάνω προστίθεται και ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός σε τεχνολο-
γικά μέσα, σε μη επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και λογισμι-
κά, όπως και εφαρμογές, που δεν είναι πλέον λειτουργικές και διδακτικά και 
παιδαγωγικά αξιοποιήσιμες: «Κι όταν είναι διαθέσιμο το εργαστήριο Η/Υ, δυ-
στυχώς τα περισσότερα αναγκαία για εμάς λογισμικά δεν είναι εγκατεστημένα 
(ΕΞΓ.2)», «Στο σχολείο, όπου δουλεύω, ο εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος και 
για αυτό δημιουργούνται προβλήματα, γιατί κάποιες εφαρμογές δεν «τρέχουν» 
ή δεν υποστηρίζονται από το σύστημα (ΕΞΓ.4)». Πολλές φορές, τα διαθέσιμα 
εκπαιδευτικά λογισμικά και τα επικαιροποιημένα ψηφιακά προγράμματα στο 
εργαστήριο Η/Υ μπορεί να είναι και κίνητρο για τον εκπαιδευτικό, ώστε να 
πάρει την απόφαση να διδάξει με τις ΨΑΤ (Mollaei & Riasati, 2013: 18).

Ακόμη, όμως, και σε σχολεία που υπάρχουν Η/Υ και σε άλλες σχολικές 
αίθουσες, αυτοί δεν είναι αρκετοί, ώστε οι εκπαιδευτικοί να εμπλέξουν συμ-
μετοχικά όλους τους μαθητές τους: «Ο ένας υπολογιστής στην τάξη μπορεί να 
βοηθάει τον εκπαιδευτικό να δείξει για παράδειγμα ένα βίντεο ή ένα κουίζ γνώ-
σεων τύπου τηλεπαιχνιδιού, κερδίζοντας τη συμμετοχή και την προσοχή της τά-
ξης, αλλά δεν μπορεί να εμπλέξει ενεργά τον μαθητή στην αναζήτηση και παρα-
γωγή υλικού (ΕΞΓ.2)».

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως σύνηθες πρόβλημα τη σύνδεση στο δια-
δίκτυο από τον χώρο του σχολείου, κάτι που φαίνεται να ισχύει και σε άλλες 
χώρες (Silviyanti & Yusuf, 2015: 40). Αναφέρονται σε κακή ποιότητα δικτύ-
ου και σε αργό δίκτυο: «Φυσικά οι διακοπές ρεύματος ή/και παροχής Internet 
ήταν ένας μόνιμα παρών αστάθμητος παράγοντας (ΕΞΓ.6)». Ο συνδυασμός της 
έλλειψης κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών και προβλημάτων στη σύν-
δεση στο δίκτυο, αποτελούν συνήθεις προκλήσεις, που έχουν να αντιμετωπί-
σουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία τους (Muslem, Yusuf & Juliana, 2018: 
13· Juliana & Muslem, 2017: 478).

Ένα εμπόδιο συστημικής μορφής σαφώς και σχετίζεται με τον διαθέσιμο 
διδακτικό χρόνο του κάθε εκπαιδευτικού· εύρημα που απαντάται σε σχετι-
κές έρευνες (Juliana & Muslem, 2017: 477-478). Το ζήτημα του ωρολογί-
ου προγράμματος απασχολεί και τους εκπαιδευτικούς της εν λόγω έρευνας, 
που σημειώνουν ότι πρέπει να λάβουν υπόψη και τον ελάχιστο διαθέσιμο 
χρόνο που έχουν στη διδασκαλία με τη χρήση των ΨΑΤ: «Οι δυσκολίες ξε-
κινούν από την περιορισμένη έως ανύπαρκτη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου 
Η/Υ. Ενώ κι όταν είναι διαθέσιμο, επειδή ο έλεγχος για το αν είναι εγκατεστη-
μένα τα αναγκαία λογισμικά, αν τρέχει σωστά η σύνδεση, αν λειτουργούν όλοι 
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οι υπολογιστές που συνήθως είναι αρκετά αργοί, κ.λπ., πρέπει να γίνουν όλα 
αυτά στο σύνολο των 45 λεπτών» (ΕΞΓ.2)». Αυτή η διαδικασία έχει ως απο-
τέλεσμα να δαπανάται αρκετός χρόνος για τα παραπάνω και οι εκπαιδευτι-
κοί να είναι αρκετά σκεπτικοί για την ένταξη των ΨΑΤ στη διδασκαλία τους 
(Yunus et al., 2013: 126)

Ορισμένες φορές η νομοθεσία είναι υποβοηθητική και υποστηρικτική για 
τον εκπαιδευτικό. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Βά-
σει της Εγκυκλίου «Αρ.Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ» απαγο-
ρεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
αξιοποιήσει τις αρχές της κινητής μάθησης, αλλά με αρκετούς περιορισμούς 
(Tzifopoulos, 2020: 2). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, όταν συ-
ντρέχουν οι λόγοι που σημειώθηκαν παραπάνω. Μία εκπαιδευτικός σημειώνει 
ότι επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το κινητό της τηλέφωνο για να «σώσει» το 
μάθημα και τη σύνδεση που είχαν προγραμματίσει με ένα σχολείο της Γαλλί-
ας. Διαπίστωσε, ωστόσο, ότι αυτό προσκρούει στις παραδοχές των μαθητών, 
που ενοχοποιούν τη χρήση του λόγω της κείμενης νομοθεσίας: «Ο Γάλλος συ-
νάδελφος με καλεί στο κινητό για να συνεννοηθούμε, απαντώ και ακούω από 
τους μαθητές: «Κυρία!! Κινητό στην τάξη; (…) Μετά τους εξήγησα πως το κι-
νητό έχει και παιδαγωγική χρήση (ΕΞΓ.3)». 

Ένας εκπαιδευτικός παραθέτει την εμπειρία του, όταν το σχολείο του εξο-
πλίστηκε με Η/Υ στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα. Ο ίδιος αποδίδει την αναποτελεσματικότητα και τη μη χρήση των 
ψηφιακών μέσων στο σχολείο του στην έλλειψη εξοικείωσης των συναδέλφων 
του στις ΨΑΤ. Αναφέρει ως ανασταλτικό παράγοντα την έλλειψη μεθοδευμένης 
επιμόρφωσης στα ψηφιακά μέσα: «Πολλές φορές δίνονται χρήματα σε εξοπλι-
σμό, χωρίς να έχουμε προετοιμάσει κατάλληλα τον ανθρώπινο παράγοντα (…) 
(ΕΞΓ.16)». Η βασική, άλλωστε, και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στις ΨΑΤ φαίνεται να αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 
για την απόφαση των εκπαιδευτικών να εντάξουν τα ψηφιακά μέσα στη διδα-
σκαλία τους (Badia, Meneses & Sigales, 2013: 801).

Εξωτερικά εμπόδια στο μικροεπίπεδο

Εκτός όμως από τα εξωτερικά συστημικά εμπόδια, ανακύπτουν και προβλήμα-
τα που αφορούν στο μικροεπίπεδο· στη σχολική μονάδα και τάξη. Ένα πολύ 
σημαντικό θέμα που συζητούν οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας αφορά 
στην έλλειψη συνεργασίας και υποστήριξης των συναδέλφων τους εκπαιδευ-
τικών, όπως και του διευθυντή του σχολείου τους. Έρευνες έχουν φωτίσει το 
θέμα αυτό και εστιάζουν στη θετική συσχέτιση ανάμεσα στα κίνητρα των εκ-
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παιδευτικών να διδάξουν με τις ΨΑΤ και στο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό και 
διοικητικό τους περιβάλλον (Uluyol & Sahin, 2016: 67).

Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά σε περιστατικό με εκ-
παιδευτικό της Πληροφορικής, ο οποίος δεν επέτρεπε τη χρήση του εργαστη-
ρίου σε συνάδελφό του, από φόβο μην χαλάσουν οι Η/Υ: «(…) Η προσπάθειά 
μου να αποκτήσω πρόσβαση βρήκε σθεναρή αντίσταση για να «μην γίνει καμιά 
ζημιά», αφού δεν είμαι καθηγήτρια Πληροφορικής (ΕΞΓ.8)». Ζήτημα, βέβαια, 
με πολλές προεκτάσεις, αναφορικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 
τους συναδέλφους τους, που θεωρώ ότι είναι τόσο εξωτερικό όσο και εσωτε-
ρικό εμπόδιο, ανάλογα με την οπτική γωνία θέασής του. Αρκετοί είναι βέβαια 
οι εκπαιδευτικοί, βάσει ερευνών, που αντιστέκονται στη χρήση των ΨΑΤ στη 
διδασκαλία, γιατί το θεωρούν μεγάλη ευθύνη και φοβούνται μην χαλάσουν ή 
σπάσουν κάποιο μηχάνημα οι μαθητές τους (Sherman & Howard, 2012: 2103). 
Στα παραπάνω, προστίθενται ζητήματα δυσπιστίας των συναδέλφων να δε-
χθούν ότι η διδασκαλία με τις ΨΑΤ μπορεί να έχει διδακτικά και παιδαγωγικά 
αποτελέσματα: «Χρειάστηκε να αντιμετωπίσω και τη δυσπιστία/δυσαρέσκεια 
άλλων εκπαιδευτικών (…) (ΕΞΓ.5)».

Εκτός από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, «στιβαρό» εμπόδιο μπορεί 
να σταθεί ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, που για τους δικούς του ρητούς 
ή άρρητους λόγους δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν 
το εργαστήριο Η/Υ: «Το εργαστήριο, λοιπόν, αυτό, ήταν συνεχώς κλειδωμένο, 
γιατί ο διευθυντής φοβόταν μην τυχόν και συμβεί κάποια βλάβη (ΕΞΓ.16)». Απο-
τελεί, άλλωστε, πραγματικότητα ότι ο διευθυντής ενός σχολείου ανάλογα με 
το πόσο υποστηρικτικός και ανοικτός είναι στην καινοτομία, επηρεάζει και τις 
αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα ψηφιακά μέσα, δημι-
ουργώντας περαιτέρω κίνητρα για εμπλοκή με τις ΨΑΤ και για επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Hatlevik & Arnseth, 2012: 63). 

Στα εξωτερικά εμπόδια προστίθεται τόσο η έλλειψη εξοικείωσης των μα-
θητών/τριών με τις ΨΑΤ όσο και η έλλειψη αντίστοιχου εξοπλισμού στο σπίτι: 
«Πολλές φορές μάλιστα όταν αναθέτω εργασίες στο σπίτι, δηλώνουν (οι μαθη-
τές) ότι δεν διαθέτουν όλοι τον απαραίτητο εξοπλισμό (υπολογιστή) (ΕΞΓ.15)». 
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι μαθητές είναι εξοικειω-
μένοι με τις κινητές τεχνολογίες, ωστόσο δεν είναι εξοικειωμένοι με τις λεγό-
μενες εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές και με τη λογική ότι οι ΨΑΤ έχουν 
θέση και χώρο στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, είτε προετοιμάζουν τους 
μαθητές τους και τους εξοικειώνουν με το αντίστοιχο εργαλείο: «Διαπίστωσα 
ότι πάντα χρειαζόταν στο προηγούμενο μάθημα να δείχνω τα εργαλεία αυτά στα 
παιδιά για να βεβαιωθώ ότι σε κάθε ομάδα θα υπήρχε τουλάχιστον κάποιος, 
που θα μπορούσε να τα χειριστεί (ΕΞΓ.6)» είτε, πιο συγκεκριμένα, διδάσκουν 
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αυτά τα εργαλεία και μετατρέπουν τους μαθητές τους σε ψηφιακά εγγράμμα-
τους χρήστες: «Η δυσκολία λοιπόν για μένα ήταν ότι έπρεπε να διδάξω ψηφια-
κό γραμματισμό (ΕΞΓ.10)». 

Αναφέρεται από εκπαιδευτικό ότι οι μαθητές έχουν λάθος εικόνα για τους 
ίδιους και χαρακτηρίζονται ως πολύ καλοί χρήστες των ψηφιακών μέσων. 
Αυτό, όμως, μπορεί να είναι πλασματικό, γιατί δεν γνωρίζουν τη λειτουργι-
κή οπτική των ΨΑΤ: «Θα δώσω το παράδειγμα μιας ‘Google Classroom’, που 
δημιούργησα πρόσφατα. Χρειάστηκε αρχικά χρόνος να γνωρίσουν οι μαθητές 
το περιβάλλον, να μάθουν πώς να αναρτούν τις εργασίες τους (ΕΞΓ.18)», «(…) 
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, όλες αυτές οι δραστηριότητες 
ήταν άγνωστες (ΕΞΓ.14)», «Καθώς εργάζομαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
η εξοικείωση των μαθητών με τα ψηφιακά μέσα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτε-
ρα προβλήματα (ΕΞΓ.15)».

Όπως φαίνεται μέσα από αυτή την ποιοτική έρευνα, οι εκπαιδευτικοί αντι-
λαμβάνονται ότι οι μαθητές τους δεν είναι εκπαιδευτικά και διδακτικά ψηφι-
ακά εγγράμματοι. Αν και κατέχουν βασικές γνώσεις, δεν μπορούν να τις συν-
δέσουν με την τυπική εκπαίδευση ή δεν καταλαβαίνουν γιατί να το κάνουν 
(Pöntinen & Räty-Záborszky, 2020: 184). Το εξωτερικό αυτό εμπόδιο για τους 
εκπαιδευτικούς και, παράλληλα, εσωτερικό εμπόδιο για τους μαθητές, μπορεί 
να αντιμετωπιστεί εάν λειτουργικοποιήσουμε στην εκπαίδευση την έννοια του 
ψηφιακά εγγράμματου μαθητή και την εντάξουμε σε μια ιδιογραφική-εξατομι-
κευμένη οπτική και όχι στον «βωμό» της ποσοτικής μέτρησης του όρου (πόσο 
επί τις % εγγράμματος είναι ο μαθητής μας στις ΨΑΤ).

Εσωτερικά εμπόδια

Κάτω, ωστόσο, από την επιφάνεια του «παγόβουνου» διατηρούνται τα εσωτε-
ρικά εμπόδια, που αφορούν, κυρίως, σε αγκυλώσεις των εκπαιδευτικών, που 
διδάσκουν στα σημερινά σχολεία. Αγκυλώσεις που σχετίζονται με τις δικές τους 
παγιωμένες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση και, παράλληλα, για 
τη θέση των ΨΑΤ στη διδασκαλία τους (Leem & Sung, 2019: 603). Συγκεκρι-
μένα, σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας μέσα από την 
αναφορά στα εξωτερικά εμπόδια, αντιλαμβάνονται, παράλληλα, τα εσωτερι-
κά εμπόδια των συναδέλφων τους, των διευθυντών τους, αλλά και των μαθη-
τών τους. Αυτή η ενδιαφέρουσα οπτική, μάς φανερώνει ότι τόσο τα εξωτερικά 
όσο και τα εσωτερικά εμπόδια αλληλοδιαπλέκονται και συζητιούνται ως όλον, 
για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τις διάφορες πτυχές αυτού του θέματος. 

Πώς μπορεί, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός να έρθει σε συνεννόη-
ση με τον εκπαιδευτικό της Πληροφορικής, όταν ο δεύτερος έχει παγιωμένες 
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αντιλήψεις για τη διδασκαλία και θεωρεί ότι ο μαθητής μαθαίνει συγκεκριμένα 
πράγματα, αλλά όταν καλείται να εμπλακεί με το διαδίκτυο, δεν μπορεί να τα 
καταφέρει, αλλά θα ανακύψει το ζήτημα της ασφάλειας; «Ο συνάδελφος που 
διδάσκει Πληροφορική, μου εξηγούσε ότι οι μαθητές δεν πρέπει να χρησιμοποι-
ούν το διαδίκτυο για λόγους ασφαλείας. Προσπάθησα να τον μεταπείσω (...) Δεν 
επέμεινα στο αίτημά μου για λόγους συναδελφικότητας (ΕΞΓ.1)». 

Διαπιστώνεται, συνεπώς, μια αρνητική στάση του συναδέλφου να βοηθήσει, 
ώστε να επιτευχθεί το όποιο μαθησιακό αποτέλεσμα. Ακόμη, γίνεται εμφανές 
ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός δεν είναι δεκτικός σε μία τέτοια συζήτηση, 
δίνοντάς μας στοιχεία για τις εκπαιδευτικές επιστημολογικές του παραδοχές. 
Εύρημα που μάς προβληματίζει για το πώς, εν τέλει, ο ίδιος διδάσκει το μά-
θημα της Πληροφορικής, όταν εκφράζει τέτοιες απόψεις. 

Όπως καταγράφηκε, επίσης, παραπάνω μία εκπαιδευτικός συνάντησε αρκε-
τές δυσκολίες, όπως και την δυσαρέσκεια, αλλά και την καχυποψία των εκπαι-
δευτικών για ένα τέτοιο εγχείρημα: «Χρειάστηκε να αντιμετωπίσω και τη δυσπι-
στία/δυσαρέσκεια άλλων εκπαιδευτικών (…) (ΕΞΓ.5)». Αυτή η αναφορά κωδι-
κοποιήθηκε στα εξωτερικά εμπόδια, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μαρτυρία 
εσωτερικού εμποδίου για τους εκπαιδευτικούς, που είναι καχύποπτοι, δύσπιστοι 
και αρνητικοί με την τεχνολογία και την εκπαιδευτική της αξία. Το εύρημα αυτό 
μπορεί να συμπληρωθεί από παρόμοιες έρευνες και να συνδεθεί με τις επιστη-
μολογικές παραδοχές των εκπαιδευτικών (Eickelmann & Vennemann, 2017: 
751-752). Συνήθως, οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν παραδοχές πιο εποικοδομι-
στικές στη διδασκαλία τους, είναι πιο πρόθυμοι και λιγότερο δύσπιστοι στο να 
αξιοποιήσουν τις ΨΑΤ στη διδασκαλία τους (Taimalu & Luik, 2019: 106-107). Η 
συζήτηση αυτή είναι σημαντική, καθώς διαπιστώνεται ότι οι αρνητικές αντιλή-
ψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΨΑΤ είναι η κύρια αιτία της μη έντα-
ξής τους στη διδασκαλία (Gilakjani, 2012: 67-68). Οι εκπαιδευτικοί που μπορεί 
να είναι «εγκλωβισμένοι» ή «βολεμένοι» στη διδασκαλία μέσα από συμβατικές 
μορφές και μεθόδους, συνήθως φαίνεται να αρνούνται να υιοθετήσουν πρακτι-
κές διδασκαλίας με την υποστήριξη των ΨΑΤ (Aggoune & Ghaouar, 2019: 304).

Επανέρχομαι σε ένα ακόμη σημείο, που παραπάνω θεωρήθηκε εξωτερικό 
εμπόδιο· στην έλλειψη υποστήριξης από τους διευθυντές: «(…) Το εργαστήριο, 
λοιπόν, αυτό, ήταν συνεχώς κλειδωμένο, γιατί ο διευθυντής φοβόταν μην τυχόν 
και συμβεί κάποια βλάβη (…) (ΕΞΓ.16)». Η καταγραφή αυτής της εμπειρίας 
από τον εκπαιδευτικό δείχνει, όντως, τις παγιωμένες αντιλήψεις όχι μόνο εκ-
παιδευτικών, αλλά και στελεχών εκπαίδευσης για τις ΨΑΤ και μέσα από άλλες 
έρευνες (Nikolopoulou & Gialamas, 2016: 66), βάζοντας «τρικλοποδιές» και 
φραγμούς στους προσοντούχους, επαγγελματίες και πρόθυμους εκπαιδευτικούς, 
που θέλουν να διαμορφώσουν αντίστοιχα την εκπαιδευτική τους πρακτική. 
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Στη συγκεκριμένη έρευνα εμφανίζεται ένα ενδιαφέρον -ποιοτικού χαρα-
κτήρα- εύρημα αναφορικά με τις στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών για τις 
ΨΑΤ στη διάρκεια ενός μαθήματος. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι 
οι μαθητές τους δεν έχουν θετική στάση απέναντι στη διδακτική και παιδαγω-
γική αξία των ΨΑΤ, παρά το οξύμωρο της υπόθεσης, που τούς θέλει συνεχώς 
να είναι απασχολημένοι με μια κινητή ψηφιακή συσκευή εκτός του σχολικού 
πλαισίου. Μία εκπαιδευτικός αναφέρει ότι οι μαθητές της έχουν τέτοια αντί-
ληψη για τη μάθηση και έπρεπε να καταβάλει προσπάθεια, δίνοντας επιχειρή-
ματα για την αξία των ΨΑΤ στη διδασκαλία: «Έπρεπε να πείσω τους μαθητές 
πως η εργασία με τον υπολογιστή δεν γίνεται για να χάσουμε μάθημα (ΕΞΓ.5)». 
Αναφορά που έχει και άλλες προεκτάσεις, για την αντίληψη των μαθητών για 
τη διδασκαλία και για το γεγονός ότι διαχωρίζουν τα ψηφιακά μέσα, τοποθε-
τώντας τα αποκλειστικά στις εξωσχολικές πρακτικές ψηφιακού τους γραμμα-
τισμού (Wang, Hsu, Campbell, Coster & Longhurst, 2014), θεωρώντας τα, πα-
ράλληλα, πολύ εύκολα στη χρήση τους (Kolikant, 2010: 1387).

Εκφράζεται, επίσης, η άποψη από τους μαθητές ότι ο Η/Υ δεν χρειάζεται, 
αφού έχουν κυρίως το κινητό τους τηλέφωνο για προσωπική και μόνο χρήση: 
«Δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από τους μαθη-
τές εκτός τάξης, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα, μένουν ανολοκλήρωτες, διότι 
πολλοί μαθητές έχουν περιοριστεί στη χρήση του κινητού και δεν διαθέτουν Η/Υ. 
Επιπλέον, δεν έχουν καν την πρόθεση να αποκτήσουν, διότι θεωρούν πως δεν 
τον χρειάζονται. Το κινητό πιστεύουν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους (ΕΞΓ.12)». 

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η έμμεση απαξίωση των ψηφια-
κών μέσων ή ότι αυτά έρχονται σε δεύτερη προτεραιότητα, μέσα από την πα-
ράθεση της παρακάτω εμπειρίας: «Από τους είκοσι σχεδόν μαθητές, μόνο οι 
τρεις είχαν ακόμα τον υπολογιστή (που τους είχε δοθεί από την πολιτεία στην Α’ 
γυμνασίου). Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι “Κύριε, το πήρε ο μπαμπάς στο μα-
γαζί, αφού δεν το κάναμε τίποτα στο σχολείο”, “Χάλασε”, “Έσπασε”, “Το που-
λήσαμε” (ΕΞΓ.13)». Το παράθεμα αυτό έχει διττή ερμηνεία: (1) ποιο μήνυμα 
έδωσε η εκπαιδευτική ηγεσία, όταν έδινε φορητούς υπολογιστές σε μαθητές 
γυμνασίου και πώς «αξιοποιήθηκαν» στην εκπαίδευση, και (β) πώς διαμορ-
φώνονται, εν τέλει, οι αντιλήψεις μαθητών, αλλά και γονέων, για τη χρήση 
των ΨΑΤ στη διδασκαλία. 

Υπάρχει μόνο μία αναφορά από εκπαιδευτικό της έρευνας για δικό του εσω-
τερικό εμπόδιο. Ο εκπαιδευτικός, εν προκειμένω, αναφέρεται στο άγχος της 
διδασκαλίας με τις ΨΑΤ και ειδικότερα με το διαδίκτυο, θεωρώντας ότι όλη 
αυτή η διαδικασία είναι αρκετά ψυχοφθόρα: «Εν τέλει, κάποιες φορές νιώθω 
πώς, όποτε αποφασίζω να στηρίξω μια δραστηριότητα στο διαδίκτυο, προσθέτω 
ένα επιπλέον άγχος στη ζωή μου (ΕΞΓ.9)». Ο παράγοντας, βέβαια, του άγχους 
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μπορεί να συσχετιστεί σε ποσοτικές έρευνες με έλλειψη αυτοπεποίθησης για 
διδασκαλία με τις ΨΑΤ και/ή με έλλειψη σχετικής εξοικείωσης με τα ψηφιακά 
μέσα (Semerci & Aydın, 2018: 97). 

Αναστοχασμός βάσει ευρημάτων: Το «παγόβουνο» των εμποδίων από 
την αξιοποίηση των ΨΑΤ στη διδασκαλία

Οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών αναφέρονται, πρωτίστως, στη βάση του 
«παγόβουνου» (α) στα εξωτερικά εμπόδια συστημικής μορφής και (β) στα εξω-
τερικά εμπόδια, που εστιάζουν στο μικροεπίπεδο του σχολείου και της σχο-
λικής τάξης. Τα εμπόδια αυτά είναι υπαρκτά και συντηρούνται, συζητιούνται 
και αναδύονται, συνεχώς, εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, διεθνώς, στη σχε-
τική ερευνώμενη βιβλιογραφία (Ertmer, 1999). Σαφώς, όπως φαίνεται και στο 
αντίστοιχο Σχήμα υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους εμπο-
δίων. Μια νοητή γραμμή συνδέει τι ισχύει σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πολιτικής και πώς αυτό αντικατοπτρίζεται στη μικροκλίμακά 
του, πώς μεταφράζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και από ποιους υποκι-
νείται ή ποιοι κρατούν αντιστάσεις. 

Αν δούμε κάτω από την «επιφάνεια» του παγόβουνου υπάρχουν εμπόδια, 
που ενώ δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι, στηρίζουν τα εξωτερικά εμπόδια. Ο 
«βυθός» των εμποδίων περιλαμβάνει τα εσωτερικά εμπόδια που συναντούν 
οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τις ΨΑΤ στη διδασκαλία (αρνητική στάση και 
αντίστοιχες αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών για τα ψηφιακά εκπαι-
δευτικά μέσα, παρόμοιες αντιλήψεις μαθητών για την τεχνολογία στην εκπαί-
δευση, άγχος των εκπαιδευτικών στη σκέψη για ένταξη των ΨΑΤ στη διδα-
σκαλία τους). Το «παγόβουνο» δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Αυτό γιατί, ακό-
μη κι αν ξεπεραστούν τα συστημικά εμπόδια και η εκπαίδευση βελτιώσει τις 
υποδομές και τα εργαστήρια, επικαιροποιήσει τα εκπαιδευτικά λογισμικά και 
προγράμματα, βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας με τις ΨΑΤ ή αλλάξει και την 
κείμενη νομοθεσία, το κάτω μέρος του «παγόβουνου» δεν θα λιώσει. Δεν θα 
μετατοπιστούν, δηλαδή, οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 
αξία της τεχνολογίας στην εκπαίδευση από μόνες τους, εφόσον, βέβαια, είναι 
ισχυρές και σε κάποιο βαθμό αποκρυσταλλωμένες. Κι αυτό γιατί, η έρευνα 
δείχνει ότι είναι πιο ανθεκτικές οι παραδοχές των εκπαιδευτικών ακόμη και 
από τα εξωτερικά εμπόδια (Ertmer, Ottenbreit-Leftwich & York, 2006: 57). 

Αντιθέτως, οι θετικές επιστημολογικές παραδοχές των εκπαιδευτικών για 
τη διδασκαλία και τη μάθηση με τις ΨΑΤ είναι ικανές να λιώσουν το «παγό-
βουνο» στο σύνολό του. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος τολμάει και διδάσκει με 
τα ψηφιακά μέσα, έχει θετική στάση, έχει αυτοπεποίθηση και υψηλό αίσθημα 
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αυτοαποτελεσματικότητας (Hatlevik & Hatlevik, 2018), δεν θα προσκρούσει 
στον ελλιπή εξοπλισμό, αλλά θα εντάξει τα ψηφιακά μέσα στο μικροεπίπεδό 
του. Στο σημείο αυτό, όπως δείχνω και στο αντίστοιχο Σχήμα, θεωρώ ότι υπάρ-
χει σύνδεση ανάμεσα στις αντιλήψεις εκπαιδευτικών/διευθυντών και στην πα-
ροχή υποστήριξης. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός ή διευθυντής με θετική στάση 
στις ΨΑΤ, αντίστοιχα θα υποστηρίξει και τους συναδέλφους του. Ενώ, εφόσον 
τα εσωτερικά εμπόδια ορθώνονται μπροστά μου ως τοίχος και με «τυφλώ-
νουν» ή με «παγώνουν» δεν μπορώ να είμαι υποστηρικτικός, αλλά θα είμαι 
καταγγελτικός, καχύποπτος και μη συνεργάσιμος. Αυτό θα συμπαρασύρει και 
τη στάση των μαθητών μου για τη διδασκαλία με τα ψηφιακά μέσα. Όταν, ως 
εκπαιδευτικός, είμαι αρνητικός, ανασφαλής, φοβάμαι, δεν πιστεύω στην εκ-
παιδευτική τεχνολογία, τότε θα μεταβιβάσω όλο αυτό, με κάποιον τρόπο, και 
στους μαθητές μου. Αυτό θα το πετύχω είτε με την άρνησή μου στην εκπαι-
δευτική αξία της τεχνολογίας και με την απομόνωσή της από τη διδασκαλία 
μου είτε με το να τούς αποθαρρύνω να πράξουν κάτι τέτοιο για διδακτικούς 
σκοπούς. Συνεπώς, μπορεί να στερήσω από τον μαθητή μου τη δυνατότητα 
που έχει να αντιληφθεί ότι η τεχνολογία δεν είναι χρήσιμη μόνο σε εξωσχολι-
κές πρακτικές, όπως για παιχνίδι ή κοινωνική δικτύωση (Ardies, de Maeyer, 
Gijbels & van Keulen, 2015).

Στο Σχήμα συνδέω τις αντιλήψεις των μαθητών με την εξοικείωσή τους 
στα ψηφιακά μέσα, με την υποστήριξη και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. 
Εκεί που αυτές οι γραμμές τέμνονται, εκείνο το σημείο είναι το ζητούμενο. 
Πώς θα μπορέσει η θετική στάση του εκπαιδευτικού, με την υποστήριξη συ-
ναδέλφων και ηγεσίας να συμβάλει στην ισχυροποίηση των ψηφιακών δεξιο-
τήτων εκπαιδευτικής μορφής των μαθητών μου και, συνακόλουθα, στη μετα-
τόπιση του ενδιαφέροντος, άρα και της στάσης τους, στην προστιθέμενη αξία 
των ΨΑΤ για τη διδασκαλία;
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Σχήμα 1:
Το «παγόβουνο» των εξωτερικών και εσωτερικών εμποδίων

από την αξιοποίηση των ΨΑΤ στη διδασκαλία3

Στο σημείο αυτό δημιουργώ ακόμη μία γραμμή, η οποία εκκινεί από την εξοι-
κείωση των εκπαιδευτικών με τις ΨΑΤ, διαπερνά τη βάση των εξωτερικών εμπο-
δίων, καταλήγοντας στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ΨΑΤ, πρωτίστως, μέσα από συστηματική 
και θεσμοθετημένη μορφή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αποτελεί τον λόγο 
για να «λιώσει το παγόβουνο» των εμποδίων. Ενώ, εκ πρώτης, ο παράγοντας 
της εξοικείωσης και απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων ψηφιακού γραμμα-
τισμού θεωρείται εξωτερικό εμπόδιο, από την άλλη αποτελεί το «κλειδί» για 

3.  Δημιουργήθηκε από τον γράφοντα.
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την άρση των εσωτερικών εμποδίων. Αυτό, βέβαια, μπορεί να γίνει με επι-
μόρφωση αυθεντικά πλαισιοθετημένη και όχι πολιτικά «ιδεολογικοποιημένη». 

Αν η εκπαιδευτική ηγεσία επιτύχει κάτι τέτοιο, που σαφώς είναι δύσκολο 
αλλά και ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια, τότε ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να 
διαμορφώνει τις διδακτικές και εκπαιδευτικές του πρακτικές, και με αφόρμη-
ση τις συστηματικές επιμορφωτικές δράσεις, στον κορμό της επαγγελματικής 
του ανάπτυξης, θα μπορεί να μεταβεί στην αυτόνομη μάθηση και εκπαίδευσή 
του. Ίσως εδώ, για εμένα, να βρίσκεται η «μύτη» στον πυθμένα του παγόβου-
νου. Ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει εκπαιδευτεί με έναν τέτοιο τρόπο, πώς 
θα μπορέσει να οικοδομήσει τη γνώση των μαθητών του, με την υποβοήθηση 
των ΨΑΤ; Μια τέτοια διαδικασία θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, πρωτίστως, 
να αντιληφθεί την αξία της τεχνολογίας, εάν ταιριάζει στις επιστημολογικές 
του παραδοχές και με ποιον τρόπο θα την αξιοποιήσει, λειτουργικά, κριτικά, 
επιλεκτικά και εστιασμένα στη δική του διδασκαλία. Πρέπει, συνεπώς, να 
αναποδογυρίσουμε το «παγόβουνο» των εμποδίων, και αφού αντιληφθούμε 
τα ζητήματα στάσεων και αντιλήψεων, παράλληλα, να έρθουμε να τα συζη-
τήσουμε και να τα διερευνήσουμε στοχευμένα, με σημείο αφετηρίας τη με-
τασχηματιστική -κοινωνικά και εκπαιδευτικά τοποθετημένη- εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Άλλωστε, πώς θα μετασχηματίσω κάτι στη 
διδασκαλία μου, αν δεν αντιληφθώ τη μεταγνωστική του αξία;
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Abstract

There is no doubt about the educational value of Interactive Digital Technologies 
(IDT) and their teaching and pedagogical benefits, when the teachers know how 
to integrate them into their instruction. Unfortunately, issues arise that prevent 
or discourage teachers from applying IDT in education. This study explores the 
experiences of 18 Foreign Language -FL- Teachers from the use of IDT in their 
instruction through their participation in a teachers’ program in Thessaloniki 
(2019-2020). The research follows a qualitative strategy with the contribution 
of Interpretative Phenomenological Analysis. The research highlights several 
obstacles that teachers encounter when they use -or want to use- technology 
in their classrooms. Some of them relate to the equipment of IDT laboratories 
and classrooms, to the functionality of school premises and the means used, 
to the teachers and students’ IDT knowledge and skills, to the perceptions and 
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attitudes of their colleagues and students about the value of these technologies 
in education. In this interesting “iceberg” of obstacles, all the elements interact 
with each other and affect each other.

Key-words: Interactive Digital Technologies, FL Teachers, external obstacles, 
internal obstacles, attitudes and beliefs about technology
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Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
του μαθήματος της ξένης γλώσσας 

σε μικτά τμήματα. Μερικά παραδείγματα

Σοφία Π. Τσακαλίδου

Εισαγωγή

Η διδασκαλία σε μικτά τμήματα αποτελεί μια καθημερινότητα, την οποία κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας. Η ετερογέ-
νεια στο πλαίσιο της σχολικής τάξης έχει πολλές εκφάνσεις (μαθητές/τριες 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητές/τριες μετανάστες/στριες δεύτερης 
γενιάς, μαθητές/τριες με εξαιρετικά ταλέντα, μαθητές/τριες με υψηλή ευφυ-
ΐα). Στην προσπάθεια που καταβάλλεται να ανταποκριθούν επιτυχώς οι εκπαι-
δευτικοί στο απαιτητικό αυτό έργο ενσωματώνοντας όλο τον μαθητικό πλη-
θυσμό, υπάρχουν μέθοδοι και προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας, οι οποίες 
είναι εξαιρετικά χρήσιμες και αποτελεσματικές, και αρκετές στηρίζονται στις 
βασικές αρχές της διαφοροποίησης της διδασκαλίας. 

Με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας αυξάνεται η ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, βελτιώνεται η επίδοση, προσαρ-
μόζεται το μάθημα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, ενισχύονται οι συ-
νεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητές τους. 

Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε διάφορα παραδείγματα διαφοροποίησης 
της διδασκαλίας στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Η διαφοροποίηση της διδα-
σκαλίας είναι μια προσέγγιση προτεινόμενη από την έρευνα ως τρόπος αντι-
μετώπισης της ετερογένειας σε όλες τις ενδεχόμενες μορφές της και ως τρόπος 
αντιμετώπισης της πραγματικότητας και των δυσκολιών που μπορεί να συνε-
πάγεται η διαχείριση της τάξης μικτών ικανοτήτων. Η εικόνα ενός τμήματος 
όπου οι μαθητές/τριες κάθονται στις θέσεις τους και εργάζονται στο ίδιο επί-
πεδο, με τα ίδια υλικά και την ίδια βοήθεια, ενώ ο/η εκπαιδευτικός διδάσκει 
με έναν μοναδικό τρόπο νέες έννοιες, φαντάζει αναντίστοιχη και ανεπαρκής 
για να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών/τριών.

1. Παραδείγματα διαφοροποίησης του μαθησιακού περιβάλλοντος

Ορισμένα παραδείγματα διαφοροποίησης του μαθησιακού περιβάλλοντος, τα 
οποία καταγράφονται από τον Αργυρόπουλο (2013), τις Τσακαλίδου (2020, 
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2021α, 2021β), Tomlinson (2000, 2004) και τους Tsakalidou, Koufokotsiou, 
και Gaganis (in press) είναι: 

• η εξασφάλιση σημείων στην τάξη, στα οποία ο/η μαθητής/τρια μπορεί 
να εργαστεί ήσυχα και χωρίς περισπασμό, καθώς και σημεία στα οποία 
ευνοείται η συνεργασία των συμμαθητών/τριών˙ 

• η παροχή ξεκάθαρων οδηγιών για ανεξάρτητη εργασία, η οποία αντα-
ποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών/τριών˙ 

• η ανάπτυξη διαδικασιών που καθιστούν δυνατή την ανεξάρτητη πα-
ροχή βοήθειας στον/στη μαθητή/ήτρια, όταν ο/η εκπαιδευτικός είναι 
απασχολημένος/η με άλλους/ες μαθητές/τριες και δεν μπορεί να βοη-
θήσει άμεσα˙ 

• να γίνει κατανοητό στους/στις μαθητές/τριες ότι ορισμένοι/ες συμμα-
θητές/ήτριες τους χρειάζεται να κινούνται για να μάθουν, ενώ άλλοι/
ες μαθαίνουν καλύτερα όταν κάθονται ήσυχα˙ 

• ο καλός φωτισμός, η καθαριότητα της τάξης, οι αναρτημένες εργασίες 
μαθητών/τριων στους τοίχους, αγαπημένα ρητά και επιγράμματα, όπως 
και η ύπαρξη εκπαιδευτικού υλικού τοποθετημένου σε θήκες και ράφια 
αποτελούν στοιχεία εμπλουτισμένου περιβάλλοντος που δημιουργούν 
κίνητρα για επεξεργασία και πειραματισμό˙

• η αξιοποίηση της ευέλικτης ομαδοποίησης, δηλαδή εργασία με διαφο-
ρετικούς τρόπους και κριτήρια ομαδοποίησης (π.χ. εργασία σε μικρές 
ομάδες, οι οποίες δημιουργήθηκαν με βάση τα ενδιαφέροντα των μα-
θητών/τριών)˙

• στρατηγικές, όπως η δημιουργία μαθησιακών συμβολαίων σε συνερ-
γασία με τους/τις μαθητές/τριες, που βασίζονται σε θετικές δηλώσεις 
και προωθούν θετικές συμπεριφορές, οι οποίες συμβάλλουν στην εύ-
ρυθμη λειτουργία της διαφοροποιημένης τάξης.

Το ιδανικό, βέβαια, για να καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η πλειο-
ψηφία των παραπάνω προτάσεων θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα μιας αί-
θουσας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, έστω και μικρής έκτασης, σε κάθε σχο-
λείο, η οποία θα μπορεί να διαμορφωθεί έτσι, ώστε να είναι δυνατές τέτοιου 
είδους παρεμβάσεις.

2. Παραδείγματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας με βάση την ετοιμό-
τητα

Η διδασκαλία προσαρμόζεται σε εκείνο το επίπεδο που ο/η μαθητής/τρια εί-
ναι ήδη έτοιμος/η να προχωρήσει χωρίς όμως να μπορεί να το κάνει μόνος/η 
του/της (η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης). Για να διατηρηθεί το κίνητρο των 
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μαθητών/τριών, οι δοκιμασίες θα πρέπει να κυμαίνονται στο κατάλληλο επί-
πεδο δυσκολίας, αφού οι υπερβολικά εύκολες δοκιμασίες προκαλούν ανία και 
οι υπερβολικά δύσκολες ενδέχεται να προκαλέσουν απογοήτευση (Tomlinson 
et al., 2003).

Ορισμένα παραδείγματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας με βάση την 
ετοιμότητα εντοπίζουμε στις αναφορές των Παντελιάδου (2008), Τσακαλίδου 
(2020, 2021α, 2021β), Camilletti (1996), Lewis (1995) και Tomlinson (1999, 
2000, 2003, 2004), όπως:

• διάφορα είδη κειμένων, π.χ. πολυτροπικά κείμενα, ακουστικά κείμενα, 
άρθρα εφημερίδας, κ.ο.κ.

• διάφορα είδη επιπλέον υλικών, όπως επιπλέον φυλλάδια εργασίας προ-
σαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών, παι-
χνίδια, κάρτες λεξιλογίου, κ.ά.

• διάφορα είδη γνωστικής σκαλωσιάς (scaffolding), όπως να δίνεται σε 
ασκήσεις ελεύθερης παραγωγής γραπτού λόγου η έναρξη της πρότα-
σης ως βοήθημα.

• κείμενα και εργασίες διαβαθμισμένης δυσκολίας. Χρήση διαβαθμισμέ-
νων δραστηριοτήτων, με τις οποίες όλοι οι μαθητές εργάζονται με τις 
ίδιες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά με διαφορετική στήριξη ή διαφορε-
τικό βαθμό δυσκολίας.

• διαβαθμισμένα προϊόντα ή διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης, δηλα-
δή οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν το τελικό 
προϊόν της εργασίας τους σε διαφορετική μορφή από τους/τις συμμα-
θητές/τριές τους. Άλλη ομάδα μπορεί να παραδώσει μία αφίσα, άλλη 
μία παρουσίαση, άλλη ένα σκίτσο, άλλη ένα σύντομο θεατρικό. Οι δυ-
νατότητες είναι ανεξάντλητες.

• ευέλικτη χρήση του χρόνου, όπως η χρήση επιπλέον δραστηριοτήτων 
για τους/τις μαθητές/τριες που ολοκλήρωσαν πρώτοι/ες την εργασία 
τους, μέχρι να ολοκληρώσουν όλοι/ες την εργασία που έχουν αναλάβει.

• εναλλακτικές στα καθήκοντα για το σπίτι, τα οποία μπορεί να προσαρ-
μόζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα ή τις ανάγκες 
των μαθητών/τριών.

• διαβαθμισμένη αξιολόγηση, όπου οι εργασίες θα αξιολογούνται με 
βάση την πρόοδο που κάνει ο/η μαθητής/τρια σε σχέση με τις δυνατό-
τητές του/της.

• οπτικοακουστικό υλικό, που μπορεί να λειτουργήσει ως ενίσχυση με 
βάση τις ανάγκες των μαθητών/τριών.

• φίλοι μελέτης (study buddies), να ανατίθεται δηλαδή σε κάθε μαθητή/
τρια ένα ζευγάρι, με το οποίο θα μπορούν να συνεργάζονται και εκτός 
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μαθήματος, να μελετούν μαζί, να κάνουν μαζί εργασίες, κ.ά.
• μνημοτεχνικές. Μπορεί να είναι μια πρόταση ή μια λέξη, η οποία είναι 

αρτικόλεξο (ADUSO, για τους συνδέσμους aber, denn, und, sondern, 
oder), ένα σκίτσο, το οποίο συμβολίζει έναν γραμματικό ή λεξιλογικό 
κανόνα ή/και εξαίρεση (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Παράδειγμα μνημονικού βοηθήματος στην αγγλική γλώσσα

3. Παραδείγματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας με βάση τα ενδιαφέ-
ροντα

Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός που θέλει να αυξήσει τις πιθανότητες ενεργητικής 
συμμετοχής και μάθησης από τους/τις μαθητές/τριες θα πρέπει όχι μόνο να 
σέβεται και να αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και να δημιουργεί νέα 
ενδιαφέροντα. 

Επομένως, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει κέντρα ενδιαφέροντος 
(δημιουργούνται με βάση ένα ενδιαφέρον, αλλά αφορούν σε δεξιότητες και έν-
νοιες), όπως η αναζήτηση στο διαδίκτυο, η διαπραγμάτευση κριτηρίων αξιολό-
γησης, η ομαδική αναζήτηση, ο σχεδιασμός μιας μέρας, η ανεξάρτητη μελέτη. 

Ερωτήσεις και ασκήσεις που είναι ενδιαφέρουσες για τους/τις μαθητές/τριες 
είναι πιο πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργητική εμπλοκή των μαθη-
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τών με το έργο, την αύξηση της αποδοτικότητας των μαθητών, την αυτονομία 
τους και το αυξημένο κίνητρο (Τσακαλίδου, 2021α˙ Tomlinson et al., 2003).

Ορισμένα παραδείγματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας με βάση τα εν-
διαφέροντα καταγράφουν οι Παντελιάδου (2008), Τσακαλίδου (2020, 2021α, 
2021β), Camilletti (1996), Lewis (1995) και Tomlinson (1999, 2000, 2003), 
όπως:

• η εξέταση εννοιών/αρχών βάσει του ενδιαφέροντος,
• η ανοιχτή επιλογή δραστηριοτήτων από τον/την μαθητή/τρια,
• η ανεξάρτητη μελέτη,
• οι ομάδες ενδιαφέροντος,
• τα κέντρα ενδιαφέροντος, τα οποία ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τρι-

ες να διερευνήσουν διάφορες παραμέτρους του θέματος που ενδιαφέ-
ρει την τάξη,

• ερωτηματολόγια στους/στις μαθητές/ήτριες που εξυπηρετούν στην προ-
σαρμογή της διδασκαλίας και την επιλογή υλικών,

• παραδείγματα για την επεξήγηση γραμματικών ή λεξιλογικών φαινο-
μένων βασισμένα στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

4. Παραδείγματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας με βάση το μαθησι-
ακό προφίλ

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες παραγόντων που καθορίζουν τους διαφορε-
τικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνει ένας/μια μαθητής/τρια: 

• οι παράγοντες που αφορούν στο περιβάλλον (κίνηση, θόρυβος, στατι-
κότητα, τακτοποίηση) και στην ομαδοποίηση που προτιμά, 

• οι παράγοντες που αφορούν στο γνωστικό προφίλ του/της μαθητή/τρι-
ας (π.χ. έμφαση στη δημιουργικότητα, συνθετική ή αναλυτική σκέψη, 
κ.ά.). Το μαθησιακό προφίλ αφορά στον τρόπο που προτιμά να μαθαί-
νει ο/η μαθητής/τρια και ο οποίος εξαρτάται από διάφορους παράγο-
ντες, όπως π.χ. το φύλο, ο πολιτισμός, κ.ά. (Tomlinson et al., 2003). 
Μπορούμε να λάβουμε υπόψη και το μοντέλο του Gardner (1993, όπως 
αναφέρεται στον Weskamp, 2003, ο οποίος το προσαρμόζει για την 
τάξη της ξένης γλώσσας). 

Αναφορικά με τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, ο/η εκπαι-
δευτικός θα πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες στην τάξη 
έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές και ατομικές κατηγορίες μάθησης 
για τον/την καθένα/μία, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν με κατάλληλα 
προσεγμένες δραστηριότητες, έτσι ώστε κάθε μαθητής/τρια να είναι σε θέση 
να συμμετέχει και να προοδεύει στο ξενόγλωσσο μάθημα. Τα οκτώ είδη νοη-
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μοσύνης του Gardner είναι γλωσσική, λογικο-μαθηματική, μουσική, χωρική-
οπτική, σωματο–κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και νατουρα-
λιστική ή φυσιοκρατική νοημοσύνη (Μπαλάση, Αντωνακάκη, & Σίμψα, 2006˙ 
Gardner & Hatch, 1989˙ Goethals, Howard, & Sanders, 2013).

Ορισμένα παραδείγματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας με βάση το μα-
θησιακό προφίλ καταγράφουν οι Παντελιάδου (2008), Τσακαλίδου (2020, 
2021α, 2021β), Camilletti (1996), Lewis (1995) και Tomlinson (1999, 2000, 
2003), όπως:

συνθετική ή αναλυτική διδασκαλία κατά περίπτωση,
• τροποποίηση του τρόπου έκφρασης των μαθητών/τριών,
• ηχογραφημένα βιβλία,
• ομαδική/αντιφωνική ανάγνωση,
• να λαμβάνεται υπόψη η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner) 

για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, η οποία περιγράφεται στην προ-
ηγούμενη ενότητα,

• να λαμβάνεται υπόψη η θεωρία της τριαρχικής νοημοσύνης. Αναφέρο-
νται τρεις παράγοντες ικανοτήτων: (α) η πρακτική ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων (practical problem-solving ability), (β) η λεκτική ικανό-
τητα (verbal ability) και (γ) η κοινωνική δεξιότητα (social competence) 
(Sternberg, 1985).

• η τροποποίηση της παρουσίασης του/της εκπαιδευτικού,
• η οργάνωση των επιλογών εργασίας,
• η δημιουργία ευέλικτου περιβάλλοντος,
• η χρήση διαφόρων ειδών αξιολόγησης,
• η χρήση πρώιμων οργανωτών,
• η χρήση γνωστικών χαρτών και
• ο πολυαισθητηριακός τρόπος διδασκαλίας. 

5. Παραδείγματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας με βάση την κλιμά-
κωση των απαιτήσεων ή την έκταση της ύλης

Ο Παπαδόπουλος (2008) υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική διαφοροποίηση εκτεί-
νεται σε ένα συνεχές που ξεκινά από περιορισμένες προσαρμογές διδακτικών 
ενεργειών και οργάνωσης μαθησιακού περιβάλλοντος και καταλήγει σε απαι-
τητικότερες τροποποιήσεις τόσο των δραστηριοτήτων όσο και των στόχων του 
προγράμματος. Ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών, τις συνθήκες στην 
τάξη, τις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος, τις δυνατότητες του/της 
εκπαιδευτικού και την παρεχόμενη στήριξη, η διαφοροποίηση μπορεί να πά-
ρει διαφορετική μορφή και έκταση κάθε φορά.
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Ορισμένα παραδείγματα για την κλιμάκωση των απαιτήσεων παρατίθενται 
στον Πίνακα 1. Στην ομάδα δραστηριοτήτων Α παρατίθενται αρκετά απαιτητι-
κές δραστηριότητες, στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν μαθητές/τριες που 
γνωστικά βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο. Στην ομάδα δραστηριοτήτων 
Β παρατίθενται δραστηριότητες μεσαίου βαθμού δυσκολίας και στην ομάδα 
δραστηριοτήτων Γ παρατίθενται δραστηριότητες, τις οποίες μπορούν να επε-
ξεργαστούν και μαθητές με ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες. 

Πίνακας 1. Παραδείγματα κλιμάκωσης των απαιτήσεων

Ομάδα δραστηριοτήτων Α

•	Σύνδεση του περιεχομένου μιας εικόνας με προηγούμενα ή επόμενα 
συμβάντα.

•	Επεξεργασία μιας ιστορίας με εικόνες, κατά την οποία μια εικόνα 
αντικαθίσταται από μια φράση.

•	Συνομιλία με κάποιον/α συμμαθητή/τρια ή με τον/την εκπαιδευτικό, 
ανάληψη κάποιου ρόλου σε μαγνητοφωνημένο διάλογο κ.λπ.

•	Επαναδιήγηση ενός αγνώστου κειμένου.
•	Ανάλυση ενός διηγήματος.

Ομάδα δραστηριοτήτων Β

•	Περιγραφή εικόνας που λειτουργεί σαν αφετηρία για διατυπώσεις που 
δεν περιορίζονται σε απλές προτάσεις.

•	Επεξεργασία μιας ιστορίας με εικόνες, με πλούσιο λεξιλόγιο.
•	Τροποποίηση μιας προηγούμενης συνομιλίας (π.χ. με αλλαγή του 

τόπου, της υπόθεσης, χρήση άρνησης αντί για κατάφαση κ.λπ.).
•	Επαναδιήγηση ενός γνωστού κειμένου.
•	Ανάλυση μικρότερης ιστορίας.

Ομάδα δραστηριοτήτων Γ

•	Περιγραφή εικόνας με απλές προτάσεις.
•	Επεξεργασία μιας ιστορίας με εικόνες.
•	Άσκηση σε γνωστό διάλογο.
•	Αναδιατύπωση γνωστού κειμένου με τη βοήθεια ερωτήσεων.
•	Εργασία με διδακτικό εγχειρίδιο.
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Για την κλιμάκωση της έκτασης της ύλης παρατίθενται παραδείγματα στον 
Πίνακα 2, όπως αναφέρονται στην Παντελιάδου (2008).

Πίνακας 2. Παραδείγματα κλιμάκωσης της έκτασης της ύλης

Ομάδα δραστηριοτήτων Α

•	Πρόσθετη χρήση κειμένων, που έχουν σχέση με το περιεχόμενο διδακτικών 
εγχειριδίων.

•	Πιο εντατικές ασκήσεις για την καλλιέργεια του παθητικού λεξιλογίου.
•	Εξέταση παρόμοιων εκφράσεων στην καθημερινή φρασεολογία (διεύρυνση 

του πεδίου εφαρμογών).

Ομάδα δραστηριοτήτων Β

•	Εναλλαγή μεταξύ εγχειριδίων και άλλων κειμένων.
•	Διεύρυνση του λεξιλογίου σε επιμέρους περιοχές.
•	Εξέταση παρόμοιων εκφράσεων σε παθητικό λεξιλόγιο (διεύρυνση του πεδίου 

κατανόησης).

Ομάδα δραστηριοτήτων Γ

•	Περιορισμός στο διδακτικό εγχειρίδιο.
•	Περιορισμός στο λεξιλόγιο που προσφέρει το διδακτικό εγχειρίδιο.
•	Διασφάλιση της εφαρμογής των παραδειγματικών φράσεων χωρίς τη χρήση 

παρόμοιων διατυπώσεων.

6. Παραδείγματα διαφοροποίησης της επεξεργασίας

Ορισμένα παραδείγματα διαφοροποίησης της επεξεργασίας, όπως αναφέ-
ρονται στην Τσακαλίδου (2020) είναι: 

• τα ημερολόγια μάθησης (learning logs), τα οποία έχουν ως στόχο να 
παρουσιάσουν την πορεία ανάπτυξης μέσω της αυτοαξιολόγησης του/
της κάθε μαθητή/τριας παρέχοντας τα σχετικά τεκμήρια.

• τα ημερολόγια εργασιών, στα οποία συναντάται η περιγραφή μιας μα-
θησιακής διαδικασίας, χωρίς σχόλια ή προσωπικές παρατηρήσεις, π.χ. 
καταγράφονται οι εργασίες που ανατέθηκαν για το επόμενο μάθημα.

• οι γραφικοί οργανωτές, οι οποίοι είναι σχηματικές αναπαραστάσεις 
μιας έννοιας ή αλληλουχίας εννοιών. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές 
μορφές, όπως η αλυσίδα γεγονότων (chain of events), η ομαδοποίηση 
(clustering), η σύγκριση/αντίθεση (compare/contrast), πρόβλημα/επί-
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λυση (problem/solution), το εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) και 
οι εννοιολογικοί χάρτες (concept maps).

• τα κέντρα ενδιαφέροντος, τα οποία δημιουργούνται με βάση ένα ενδι-
αφέρον αλλά αφορούν δεξιότητες και έννοιες, όπως είναι η αναζήτηση 
στο διαδίκτυο, η ομαδική αναζήτηση, ο σχεδιασμός μιας δραστηριότη-
τας, η ανεξάρτητη μελέτη, η δημιουργία κάποιας κατασκευής σχετικής 
με το μάθημα/ τη θεματική ενότητα που διδάσκεται κ.ά.

• τα κέντρα μάθησης. Τα κέντρα μάθησης αφορούν είτε σε μια συγκεκρι-
μένη έννοια, είτε σε μια ενότητα, είτε σε μια δεξιότητα. Προετοιμάζο-
νται από τον/την εκπαιδευτικό και δίνουν τη δυνατότητα να οργανωθεί 
η μάθηση σε διαφορετικά επίπεδα και η εργασία μέσα από διαφορετικές 
δραστηριότητες. Στην πιο απλή μορφή, ετοιμάζονται κάρτες εργασίας σε 
φακελάκια, οι οποίες μπορεί να αριθμούνται ή να διαχωρίζονται χρωμα-
τικά, έτσι ώστε ο/η κάθε μαθητής/τρια να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. 
Αφού προετοιμασθούν οι κάρτες και οι δραστηριότητες, ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί τις γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών για να μπορέσει να 
κατευθύνει κάθε μαθητή σε αντίστοιχες δραστηριότητες. Όταν κάποιοι/
ες μαθητές/τριες εργάζονται στο κέντρο μάθησης, μια άλλη ομάδα εργά-
ζεται με τον/την εκπαιδευτικό και μια τρίτη εργάζεται αυτόνομα.

• το παιχνίδι ρόλων, όπου οι μαθητές/τριες καλούνται να χρησιμοποιή-
σουν στην πράξη το λεξιλόγιο που διδάχθηκαν στην ενότητα, ενδεχο-
μένως με βάση έναν δεδομένο διάλογο, που λειτουργεί ως πρότυπο.

• οι κάρτες εργασίας. Πρόκειται για κάρτες, στις οποίες αναγράφεται μια 
ερώτηση και οι πιθανοί τρόποι απάντησης (γραπτή, σχεδίαση, λίστα, συ-
νέντευξη, γραφικός οργανωτής κ.λπ.). Με τις κάρτες εργασίας, επιτρέ-
πεται στους/στις μαθητές/τριες να επιλέξουν τη δραστηριότητα με την 
οποία θα ασκηθούν και να δείξουν τι έχουν μάθει, αλλά επιτρέπεται και 
στον/στην εκπαιδευτικό να οργανώσει σε επίπεδα τις δραστηριότητες. 

• οι πίνακες επιλογής (choice boards), είναι πίνακες αναρτημένοι στην 
τάξη, στους οποίους αναγράφονται διάφορες προτεινόμενες δραστη-
ριότητες για τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, από τις οποίες μπο-
ρούν οι μαθητές/τριες να επιλέξουν ελεύθερα.

• και η διδασκαλία σε επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο, το τι διδάσκεται 
δεν διαφοροποιείται, η έννοια δηλαδή που διδάσκεται παραμένει ίδια 
για όλους. Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει την ίδια έννοια, αλλά διαφορο-
ποιεί το επίπεδο και τη δυσκολία της κριτικής σκέψης που απαιτείται. 
Με αυτό τον τρόπο, όλοι/ες οι μαθητές/τριες καλούνται να σκεφθούν 
κριτικά αλλά σε διαφορετικό επίπεδο. Διαφοροποιώντας τις ερωτήσεις 
ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να καλέσει ορισμένους/ες μαθητές/τριες να 
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βρουν αιτιακές σχέσεις, άλλους να κάνουν βασικές υποθέσεις και άλ-
λους να βρουν αναλογίες. Σημαντική αρχή όμως στη διδασκαλία σε 
επίπεδα είναι ότι όλοι/ες οι μαθητές/τριες εργάζονται στην ίδια έννοια 
με σύνθετους τρόπους. Συχνά σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκο-
λίες η προσαρμογή που γίνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς είναι να 
ερωτώνται απλές ερωτήσεις του τύπου ποιος, πού, τι, πότε. Με αυτόν 
τον τρόπο όμως δεν διαφοροποιούμε τη διδασκαλία. Απλά, την περιο-
ρίζουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, οι ερωτήσεις μας πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο 
στο πώς, γιατί, τι θα έπρεπε να γίνει (Παντελιάδου, 2008).

7. Παραδείγματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας με βάση το τελικό 
προϊόν

Η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης και έκφρασης της κατανό-
ησης από την πλευρά των μαθητών/τριων είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς 
είναι ο τρόπος τους να δείξουν ότι έχουν κατακτήσει τη γνώση που διδάχθη-
καν με τον δικό τους τρόπο και για τον/την εκπαιδευτικό να αξιολογήσει την 
πρόοδό τους. Σε μια τάξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι τρόποι αξιολόγη-
σης της προόδου και της επίδοσης των μαθητών/τριών δεν περιορίζονται στην 
προφορική διήγηση, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις και την παραγωγή γραπτού 
λόγου. Όπως αναλυτικά αναφέρει η Tomlinson (2004) υπάρχει μεγάλος αριθ-
μός πρωτότυπων και ταιριαστών σε διαφορετικούς/ές μαθητές/τριες έργων και 
προϊόντων. Ορισμένα παραδείγματα είναι οι μαθητές/τριες:

• να σχεδιάσουν μια ιστοσελίδα, 
• να γράψουν ένα βιβλίο, 
• να παρουσιάσουν ένα δελτίο ειδήσεων, 
• να γράψουν συνταγές, 
• να γράψουν τραγούδια, 
• να γράψουν θεατρικό έργο, 
• να σχεδιάσουν μια εκδήλωση, π.χ. ένα πάρτι.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, ο/η εκπαιδευτικός που εφαρμόζει τη διαφοροποίηση της δι-
δασκαλίας, υποστηρίζει ενεργά τη μάθηση όλων των μαθητών/τριών, επειδή 
αυξάνονται οι προσδοκίες, η διδασκαλία παύει να είναι στενή και καθοδηγη-
τική, απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθητές/τριες, και η διαφοροποίηση δεν 
στηρίζεται μόνο στις ικανότητες (Τσουμπάρη, 2007).
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Συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί 
μία σύγχρονη, παιδοκεντρική και πολλά υποσχόμενη διδακτική προσέγγιση, 
που περικλείει στο πλαίσιό της πολλές επιμέρους καινοτόμες προσεγγίσεις, 
αλλά ταυτόχρονα είναι και μία πρόκληση για τους/τις σύγχρονους/ες ερευνη-
τές/ήτριες, σχεδιαστές/ριες προγραμμάτων και εκπαιδευτικούς, εξαιτίας του 
πολυσύνθετου πλαισίου της και της ασάφειας και πολυσημίας που εμφανίζουν 
συχνά οι όροι που περιλαμβάνει (Κακανά, 2020).

Οι προτάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να εφαρμοστούν 
στο πλαίσιο του ξενόγλωσσου μαθήματος στο περιβάλλον της σχολικής αί-
θουσας διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του κάθε τμήματος, τις 
διαφορετικές μορφές ετερογένειας που μπορεί να υπάρχουν. Είναι εφαρμόσι-
μες στις τάξεις, όπου η διαφορετικότητα είναι ευκαιρία για προσαρμογή και 
συμπερίληψη όλων των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία.
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Abstract

Teaching in mixed-ability classrooms is a challenge foreign language teachers 
face every day. Heterogeneity in the classroom has many manifestations. In 
the effort made by the teachers to respond successfully to this demanding task 
by integrating the entire student population, the differentiation of instruction 
is recommended. Through differentiation the learners’ active participation in 
the learning process increases, their performance improves and the lesson is 
adapted to their specific interests and needs. In this article we will examine 
various examples of differentiating instruction in the foreign language lesson 
(differentiation of the learning environment, differentiation based on readiness, 
interests, final product and learning profile and examples of escalation of 
requirements and material). Differentiated instruction is an approach proposed 
by researchers as a way to address heterogeneity in all its possible manifestations.

Key-words: differentiated instruction, heterogeneity, special educational needs, 
integration, intercultural education
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Η δημιουργική γραφή και η διαπολιτισμική 
λογοτεχνία σε πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων 

κοινωνικής μάθησης στο δημοτικό σχολείο. 
Αξιολόγηση του προγράμματος υπό 

την οπτική των δασκάλων

Σοφία Tσάτσου-Νικολούλη

Εισαγωγή

Στις μέρες μας, οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές 
που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν τη δημογραφική σύνθεση 
των κοινωνιών, προτάσσοντας επιτακτική την ανάγκη για ισότιμη αντιμετώπιση 
όλων των ατόμων με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. Το σχολείο, λοιπόν, 
καλείται να αναπτύξει στους μαθητές εκείνες τις δεξιότητες που προάγουν την 
ανεκτικότητα, την αλληλεγγύη και την επικοινωνία μεταξύ ατόμων με διαφο-
ρετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Μάλιστα, ο σεβασμός και η αξιοποίηση της πο-
λιτισμικής διαφοράς δεν αποτελεί μόνο τη βασική προϋπόθεση επικοινωνίας 
όλων των μαθητών σε μία πολυπολιτισμική τάξη, αλλά και τρόπο ενίσχυσης 
της δημιουργικότητάς τους. Άλλωστε, τα άτομα που μαθαίνουν μέσα από άλ-
λους πολιτισμούς αποκτούν περισσότερες ιδέες τις οποίες μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν για να οδηγηθούν σε νέους σχηματισμούς ιδεών. Είναι, επίσης, 
σημαντικό να τονιστεί, συνεχίζοντας τον παραπάνω συλλογισμό, ότι η έκθε-
ση του μαθητή σε ετερογενή περιβάλλοντα ενισχύει τη δημιουργικότητά του, 
άρα κι εκείνες τις δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να δημιουργεί o ίδιος τη 
γνώση κι όχι απλά να την καταναλώνει (Sawyer,  2006: 41-48).

Η λογοτεχνία στο σχολείο αποτελεί ένα ιδιαίτερα «προνομιακό μέσο για 
την καλλιέργεια του ήθους και των αξιών της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, 
της κοινωνίας, δηλαδή, στην οποία όλες οι διαφορετικές πολιτισμικές ταυτό-
τητες και παραδόσεις συνυπάρχουν, συνδιαλέγονται και δημιουργούν χωρίς 
αποκλεισμούς ή στιγματισμούς» (Αποστολίδου, Πασχαλίδης & Χοντολίδου, 
2002: 1-5). Επιπλέον, η δημιουργική γραφή, η οποία αποτελεί μέσο ενίσχυσης 
της δημιουργικότητας, είναι στενά συνδεδεμένη με τη λογοτεχνία, μια που οι 
δύο πρακτικές εμπλουτίζονται και μετασχηματίζονται όταν έρθουν σε επαφή η 
μία με την άλλη. Ο αναγνώστης καλείται να αναπτύξει τη δική του λογοτεχνι-
κή φωνή και να οδηγηθεί στην παραγωγή κειμένου, ακολουθώντας ή όχι τον 
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τρόπο του συγγραφέα. Το ερευνητικό παρεμβατικό πρόγραμμα «Δημιουργι-
κή Γραφή και Δεξιότητες Κοινωνικής Μάθησης» του τμήματος Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτε-
λεί πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, καθώς βασικός του στόχος είναι πρωτίστως η 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δευτερευόντως η αποδοχή της διαπο-
λιτισμικότητας. Μάλιστα, έχοντας ως εκπαιδευτικά εργαλεία τη δημιουργική 
γραφή και τη λογοτεχνία χωρών της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του δείχνουν πως η ομάδα παρέμβασης 
που ακολούθησε το πρόγραμμα μετά το τέλος της εφαρμογής του εμφανίζει 
στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερες βελτιώσεις από τις επιδόσεις της ομάδας 
ελέγχου που ακολούθησε το δικό της πρόγραμμα στις οχτώ από τις έντεκα δε-
ξιότητες κοινωνικής μάθησης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέ-
σματα της αξιολόγησης του προγράμματος από τους 25 εκπαιδευτικούς που 
υλοποίησαν με τους μαθητές τους τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Ο 
βαθμός ικανοποίησής τους παρουσιάζεται αναφορικά με μία σειρά ερωτήσεων 
που τους τέθηκαν μέσω του «Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Εκπαιδευτικού».

Θεωρία

Αποσαφήνιση όρων

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια να αποσαφηνιστούν τα βασικά 
εννοιολογικά εργαλεία του παρόντος άρθρου. 

Διαπολιτισμικότητα

Για τη διαπολιτισμικότητα έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί. Αρχικά, «είναι 
μία διαδικασία αναστοχαστικής αντίληψης και εμπειρία του πολιτισμικού πλου-
ραλισμού, αναγνώρισης της ετερότητας και και συνεργασίας μεταξύ ατόμων 
διαφορετικών πολιτισμών» (Γκόβαρης, 2001: 14). Σύμφωνα με έναν άλλον 
ορισμό «Διαπολιτισμικότητα σημαίνει ότι δέχομαι και θεωρώ τα πράγματα με 
μια ανοχή διαφορετικών ή συναφών πολιτισμικών παραγωγών του ανθρώπου, 
αναγνωρίζοντας όμως ότι στους πολιτισμούς αυτούς υπάρχει αξιακή ταυτότητα 
(ισοτιμία πολιτισμών)» (Στατεράς, 2002: 63-64). Συμπληρωματικά, η διαπολι-
τισμικότητα αναφέρεται ως « μία ισότιμη αλληλεπίδραση, επικοινωνία και αλ-
ληλοεμπλουτισμός φορέων διαφορετικών πολιτισμών» (Δαμανάκης, 2007: 58) 
που «δίνει έμφαση στον διαπολιτισμικό διάλογο, ο οποίος μπορεί να οριστεί ως 
μία ανοιχτή και σεβαστή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ατόμων και ομάδων, που 
έχουν διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, με βάση την ισότητα» (Barrett, 2013: 
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15-41). Ολοκληρώνοντας με τη συνοπτική παράθεση κάποιων ενδεικτικών 
ορισμών, «η διαπολιτισμικότητα δίνει έμφαση στη γνωριμία και αλληλεπίδραση 
των πολιτισμών που απαρτίζουν μια κοινωνία και βασίζεται στην αναγνώριση 
της ετερότητας και στις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης» (Νικολάου, 
Ταβουλάρη & Καναβούρας, 2008: 292-303). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 
στο παρόν άρθρο η διαπολιτισμικότητα αντιμετωπίζεται ως ένας τρόπος δια-
χείρισης της πολυπολιτισμικότητας, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον σεβασμό, 
αλλά και στη δημιουργική αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου όλων των 
ατόμων με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. 

Διαπολιτισμικότητα και σχολείο

Στην ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι «διαπολιτισμική αγω-
γή», «διαπολιτισμική εκπαίδευση» και «διαπολιτισμική παιδαγωγική» (Γκό-
τοβος, 1997: 23). Σύμφωνα με τον πρώτο, η διαπολιτισμικότητα έχει ως σκο-
πό την προώθηση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, καθώς 
αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών εξισορρόπησης μεταξύ διακρίσεων κι εντά-
σεων (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998: 14-15). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
έχει ως βασικό στόχο της, όχι μόνο την αποδοχή και τον σεβασμό του διαφο-
ρετικού, αλλά και την αξιοποίηση όλων των πολιτισμών μέσα από μία συνεχή 
προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. Συνεχίζοντας, η διαπο-
λιτισμική παιδαγωγική θέτει στο κέντρο της το παιδί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά του, αλλά και τον προσωπικό τρόπο μάθησής 
του (Μάρκου, 1989: 1405-1408). Το παρόν άρθρο υιοθετεί τις αρχές της δι-
απολιτισμικής παιδαγωγικής, τονίζοντας την ανάγκη της επιστημονικής κα-
τάρτισης των δασκάλων γύρω από θέματα διαπολιτισμικότητας, αλλά και της 
ύπαρξης του κατάλληλου επιμορφωτικού κι εποπτικού υλικού. Ως συνέχεια 
των παραπάνω, η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των μαθητών στο σχολείο 
θα πρέπει να προάγει την ερευνητική τους δουλειά, την εργασία σε ομάδες και 
τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα 
με διαπολιτισμικό περιεχόμενο δε θα πρέπει να εξαντλούνται μόνο στην απλή 
πληροφόρηση για τους άλλους πολιτισμούς, αλλά κυρίως να κινητοποιούν 
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με δημιουργικό κι ευφάνταστο τρόπο.

Διαπολιτισμική λογοτεχνία

Η Λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, εφόσον «διαπνέεται από ένα οικουμενικό πνεύμα απαλλαγμένο 
από προκαταλήψεις κι εθνοκεντρισμό, εμπνέει και καλλιεργεί την ανθρώπινη 
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ευαισθησία, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία και δεν υποβαθμίζει ή κατηγο-
ριοποιεί τους άλλους πολιτισμούς» (Παπαρούση, 2007: 212). Άλλωστε, διαμέ-
σου της βιωματικής, συγκινησιακά φορτισμένης γλώσσας της, η λογοτεχνία 
συμβάλλει στη γεφύρωση των αντιθέσεων, προβάλλοντας αξίες οικουμενι-
κής ισχύος και κοινούς προβληματισμούς (Μπλιούμη, 2002: 208-214). Μέσω 
της διαπολιτισμικής λογοτεχνίας, η οποία αναφέρεται σε εθνικές ή φυλετικές 
μειονότητες που είναι διαφορετικές πολιτισμικά ή κοινωνικά, επιτυγχάνονται 
γνωστικοί και μεταγνωστικοί στόχοι. Ειδικότερα, σε γνωστικό επίπεδο καλλι-
εργείται η προφορική και γραπτή γλώσσα των μαθητών και οι ίδιοι αποκτούν 
γνώσεις γύρω από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Σε μεταγνωστικό επίπεδο, 
οι μαθητές διερευνούν, ανακαλύπτουν, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, 
καλλιεργούν την επικοινωνιακή τους ικανότητα, ενισχύουν την ενσυναίσθη-
ση, αλλά και την ικανότητα κατανόησης του άλλου (Εμμανουήλ, 2004: 230). 
Να σημειωθεί, επίσης, ότι η πολυπολιτισμική εμπειρία μέσω της λογοτεχνί-
ας συνδέεται θετικά με τη δημιουργικότητα σύμφωνα με την προοπτική της 
δημιουργικής γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με πλούσιες πολιτισμικές 
εμπειρίες οργανώνουν τις ληφθείσες πολιτισμικές παραστάσεις τους μέσα από 
πολλαπλά ερμηνευτικά πλαίσια παρουσιάζοντας έτσι αυξημένη δημιουργική 
απόδοση (Benet-Martinez, Lee & Leu, 2006: 386-407). Πράγματι, η διαπολι-
τισμική λογοτεχνία, προσφέρει γνώσεις και δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή 
να ανακαλεί βιωμένες συναισθηματικές καταστάσεις, αναπτύσσοντας την ευαι-
σθησία του απέναντι σε πανανθρώπινα προβλήματα. Επιπλέον, τον δραστηριο-
ποιεί δημιουργικά, καλώντας τον να αναπτύξει τη δική του λογοτεχνική φωνή.

Δημιουργική γραφή κι ενίσχυση δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης

Οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για τον όρο «Δημιουργική 
Γραφή» είναι πολλοί, καθώς στην έννοια της δημιουργικότητας έχουν αποδο-
θεί πολλαπλές και διαφορετικές ερμηνείες (Κωτόπουλος, 2012). Ενδεικτικά, 
σχετίζεται κυρίως με τη λογοτεχνική γραφή (Καρακίτσιος, 2013), αποτελεί μία 
ελεύθερη κατάθεση απόψεων και συναισθημάτων (Oral, 2012) και λειτουργεί 
ως καταλύτης σε συζητήσεις σχετικές με πολιτισμικές διαφορές (Harper, 2014). 
Μάλιστα, μεταξύ της λογοτεχνικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής 
υπάρχει μία σχέση αλληλεπίδρασης, καθώς οι δύο πρακτικές μετασχηματίζο-
νται, όταν έρθουν σε επαφή η μία με την άλλη. Ο αναγνώστης επιτρέπει στις 
εμπειρίες του να εισβάλουν στο κείμενο και μέσω της δημιουργικής γραφής, 
ακολουθώντας ή όχι τον τρόπο του συγγραφέα, να ακολουθήσει τα δικά του 
μονοπάτια στη συγγραφή. Πέρα από τα παραπάνω, αξίζει να τονιστεί ότι η 
δημιουργική γραφή μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο 
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ενίσχυσης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Τσάτσου-Νικολούλη, 2019: 81-89), 
οι οποίες αποτελούν και δεξιότητες κοινωνικής μάθησης. Ειδικότερα, κάποιες 
από αυτές είναι οι εξής: α) καινοτομία/δημιουργικότητα, β) κριτική σκέψη, γ) 
μεταγνώση, δ) επικοινωνία, ε) συνεργασία, πληροφοριακός/ψηφιακός γραμ-
ματισμός, ζ) προσωπική/κοινωνική υπευθυνότητα (Binkley et al., 2012: 17-
66), η) ενεργητική ακρόαση, θ) προσαρμογή σε οδηγίες, ι) αυτοεκτίμηση, κ) 
αυτορρύθμιση, λ) προσοχή και μ) ενσυναίσθηση. Πράγματι, η συγγραφή μιας 
ιστορίας ή ενός ποιήματος μπορεί να θεωρηθεί ως η πύλη μέσω της οποίας το 
άτομο εισέρχεται στον κόσμο και κατακτά τη γνώση μέσω της κοινωνικής δι-
απραγμάτευσης και συνεργασίας. 

Θεωρητικές/ερευνητικές προσεγγίσεις

Η σύζευξη της δημιουργικής γραφής με την ενίσχυση των δεξιοτήτων κοι-
νωνικής μάθησης αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων ερευνών, πολλές από τις 
οποίες διερεύνησαν τις ίδιες αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελε-
σματικότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων στη μαθησιακή διαδικασία. Ειδι-
κότερα, σύμφωνα με 69 δασκάλους 18 δημοτικών σχολείων στην Τουρκία, η 
δημιουργική γραφή αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση, τα 
συναισθήματα και τις απόψεις των παιδιών (Akkaya, 2014: 1499-1504). Επί-
σης, σε άλλη έρευνα στο Πακιστάν, 70 δάσκαλοι δήλωσαν ότι κινητοποιεί τους 
μαθητές, επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση στα συναισθήματά τους κι επιτα-
χύνει τη μαθησιακή διαδικασία (Khan, 2011: 111-119). Συνεχίζοντας, σε μία 
έρευνα σε δύο πανεπιστήμια της Αυστραλίας, σύμφωνα με 6 καθηγητές δημι-
ουργικής γραφής,  φάνηκε ότι η τελευταία εστιάζει σε τρεις κατηγορίες: α) στη 
μελέτη της Λογοτεχνίας, β) στην ενίσχυση δεξιοτήτων και γ) στη δυνατότητα 
έκφρασης απόψεων και συναισθημάτων (Martin et al., 2000: 387-412). Στα 
παραπάνω να προστεθεί και μία ακόμη έρευνα σε 33 εκπαιδευτικούς, σύμφω-
να με την οποία η δημιουργική γραφή δεν αποτελεί μόνο τρόπο ενίσχυσης των 
συγγραφικών δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και προώθησης της ομαδικής 
εργασίας και της δημιουργικότητάς τους (Colantone, Cunnigham-Wetmore & 
Dreznes, 1998). Ολοκληρώνοντας, μία άλλη μελέτη στην Τουρκία, της οποίας 
το δείγμα αποτέλεσαν 52 δάσκαλοι, έδειξε ότι οι δραστηριότητες δημιουργι-
κής γραφής ενισχύουν τις δεξιότητες των μαθητών, την αυτοπεποίθησή τους, 
την ενεργό συμμετοχή τους, ενώ παράλληλα, προσελκύει την προσοχή τους 
και τους παρακινεί να χρησιμοποιούν ελεύθερα τη φαντασία τους (Cetinkaya, 
2015: 111-121). 

Κριτική των ερευνητικών προσεγγίσεων
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Ως συνέχεια των παραπάνω, η δημιουργική γραφή φαίνεται ότι μπορεί να αξι-
οποιηθεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης των παιδιών στο 
δημοτικό σχολείο. Αρκετές έρευνες, μάλιστα, αναδεικνύουν την αποτελεσμα-
τικότητά της, παρουσιάζοντας τις ίδιες τις αντιλήψεις των δασκάλων ως προς 
την αποτελεσματικότητά της. Οι παραπάνω έρευνες, αξιοποιούν ως αφόρμηση 
λογοτεχνικά κείμενα, εικόνες και ποιήματα που διεγείρουν το συναίσθημα των 
παιδιών, με το τελευταίο να λειτουργεί και ως παραγωγός, αλλά και ως φίλτρο 
σκέψης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σύζευξη της 
διαπολιτισμικής λογοτεχνίας με τη δημιουργική γραφή, όχι μόνο στο πλαίσιο 
μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά και της προώθησης της ίδιας της μαθη-
σιακής διαδικασίας. Χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικό-
τητά της ως ερέθισμα δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στην προσπάθεια 
ενίσχυσης των δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης των παιδιών στο σχολείο. Το 
παρόν άρθρο, όπως φαίνεται και στα κεφαλαία που ακολουθούν, μελετά την 
παραπάνω σύζευξη υπό την οπτική της αξιολόγησης των ίδιων των δασκάλων.

Σκοπός της μελέτης 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει την αξιολόγηση ενός προ-
γράμματος ενίσχυσης δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης, το οποίο αξιοποίησε 
ως βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία τη δημιουργική γραφή και τη λογοτεχνία 
χωρών της ανατολικής και νοτιο-ανατολικής Ευρώπης,  υπό το πρίσμα των 25 
εκπαιδευτικών που το υλοποίησαν μαζί με τους μαθητές τους.

 Να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο ότι η εν λόγω μελέτη αποτελεί μέρος 
μίας μεγαλύτερης παρεμβατικής έρευνας, που είχε ως στόχο την ενίσχυση των 
δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημο-
τικού σχολείου και είχε τον τίτλο: «Δημιουργική Γραφή και Δεξιότητες Κοι-
νωνικής Μάθησης».  Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 39 δάσκαλοι του νομού 
Θεσσαλονίκης. Η πειραματική ομάδα αποτελούνταν από 382 μαθητές, ενώ 191 
ήταν τα παιδιά, τα οποία προερχόμενα από παρόμοια κοινωνικο-οικονομικά 
περιβάλλοντα, εξισώθηκαν με τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης ως προς τις 
μεταβλητές του φύλου, της εθνικότητας, του βαθμού γραφής στην ελληνική 
γλώσσα, της οικογενειακής κατάστασης και του μορφωτικού επιπέδου των γο-
νέων και στη συνέχεια αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

Για τη μέτρηση της αλλαγής στις δεξιότητες κοινωνικής μάθησης των παι-
διών χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο υψηλής αξιοπιστίας εσωτερικής 
συνοχής, με δείκτες Cronbach’s alpha, οι οποίοι κυμάνθηκαν από 0,89 έως 0,97 
> 0,7. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους ίδιους τους δασκάλους-
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υπεύθυνους των τάξεων του δείγματος και συγκεντρώθηκαν στην αρχή (πριν 
την παρέμβαση), αλλά και στο τέλος (μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης) 
του ακαδημαϊκού έτους.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος έδειξαν πως η ομά-
δα παρέμβασης μετά το τέλος της εφαρμογής του προγράμματος εμφάνισε 
στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερες βελτιώσεις (p< 0,001) από τις επιδόσεις 
της ομάδας ελέγχου στις εξής δεξιότητες: προσαρμογή σε οδηγίες, αυτορρύθ-
μιση, προσοχή, συγκλίνουσα-αποκλίνουσα σκέψη, καινοτομία-δημιουργικό-
τητα, μεταγνώση, προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα κι ενσυναίσθηση.

Μεθοδολογία της έρευνας

Το δείγμα

Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 25 δάσκαλοι από δημόσια δημοτικά σχο-
λεία της ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υλοποίησαν με τους 
μαθητές τους τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής και αποτέλεσαν την ομάδα 
παρέμβασης. Ειδικότερα, συμμετείχαν 10 δάσκαλοι της Ε΄ τάξης και 15 της 
ΣΤ΄ τάξης. Να σημειωθεί ότι το δείγμα δεν ήταν τυχαιοποιημένο, καθώς οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν από την αρχή την επιθυμία να μπουν στην 
ομάδα παρέμβασης ή στην ομάδα ελέγχου παρά τους αρχικούς σχεδιασμούς. 

Ερευνητικά εργαλεία

«Το Έντυπο Ικανοποίησης Εκπαιδευτικού» αποτέλεσε εργαλείο αξιολόγησης 
της διαδικασίας του Προγράμματος και συμπληρώθηκε από τους 25 δασκά-
λους αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του. Σε αυτό το σημείο να διευκρινιστεί 
ότι το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον 
Ιούνιο του 2019. Το εν λόγω αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ οι απαντήσεις δίνονται με τη χρήση μιας τε-
τράβαθμης κλίμακας τύπου Likert (1=πολύ, 2=αρκετά, 3=λίγο, 4=καθόλου). 
Οι ερωτήσεις έχουν ως εξής: 1)  Οι μαθητές περίμεναν με ανυπομονησία να 
συμμετάσχουν στα εργαστήρια; 2) Βελτιώθηκαν στο ν’ ακούν με προσοχή 
τον συνομιλητή τους; 3) Βελτιώθηκαν στην ακρόαση κι εφαρμογή οδηγιών; 
4) Ανέπτυξαν μια πιο θετική εικόνα για τον εαυτό τους; 5) Βελτιώθηκαν στη 
συγκέντρωση της προσοχή τους; 6) Ανέπτυξαν λογικούς συλλογισμούς κι επι-
χειρήματα; 7) Ανέπτυξαν τη φαντασία τους; 8) Συνεργάστηκαν με τους συμ-
μαθητές τους; 9) Βελτιώθηκαν στην επίλυση προβλημάτων; 10) Βελτιώθηκαν 
στη διαχείριση των συναισθημάτων τους; 11) Ανέπτυξαν κατανόηση για τα 
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συναισθήματα των άλλων; 12) Το Πρόγραμμα συνέβαλε στην αύξηση του εν-
διαφέροντος των μαθητών για συμμετοχή στην τάξη; 13) Tο Πρόγραμμα συ-
νέβαλε στη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη; 14) Το Πρόγραμμα συ-
νέβαλε στη μείωση συγκρούσεων στην τάξη; 15) Θα ήθελε ο εκπαιδευτικός 
να το υλοποιήσει ξανά την επόμενη χρονιά;

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Ως προς την πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου: «Οι μαθητές σας περί-
μεναν με λαχτάρα να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια;», το 84% των δασκά-
λων επέλεξε τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Οι μαθητές περίμεναν με λαχτάρα να παρακολουθήσουν 
τα εργαστήρια;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 1 4,0

Λίγο 0 0
Αρκετά 3 12,0
Πολύ 21 84,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς τη δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου: «Οι μαθητές σας βελτι-
ώθηκαν στο ν’ ακούν με προσοχή κι ενδιαφέρον τον συνομιλητή τους;», το 36% 
των δασκάλων επέλεξε τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Οι μαθητές βελτιώθηκαν στο ν’ ακούν με προσοχή 
κι ενδιαφέρον τον συνομιλητή τους;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 7 28,0
Αρκετά 9 36,0
Πολύ 9 36,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς την τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Οι μαθητές βελτιώθη-
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καν στην ακρόαση κι εφαρμογή οδηγιών;» το 56% των εκπαιδευτικών επέλεξε 
τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Οι μαθητές βελτιώθηκαν στην ακρόαση κι εφαρμογή οδηγιών;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 5 20,0
Αρκετά 6 24,0
Πολύ 14 56,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς την τέταρτη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Οι μαθητές ανέπτυξαν 
μια πιο θετική εικόνα για τον εαυτό τους;»,  το 52% των εκπαιδευτικών επέλε-
ξε τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 4).

Πίνακας 4. Οι μαθητές ανέπτυξαν μια πιο θετική εικόνα 
για τον εαυτό τους;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 3 12,0
Αρκετά 9 36,0
Πολύ 13 52,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς την πέμπτη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Οι μαθητές βελτιώθη-
καν στη συγκέντρωση της προσοχής τους;», το 40% των δασκάλων επέλεξε τη 
βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 5).

Πίνακας 5. Οι μαθητές βελτιώθηκαν στη συγκέντρωση 
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της προσοχής τους;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 4 16,0
Αρκετά 11 44,0
Πολύ 10 40,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς την έκτη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Οι μαθητές ανέπτυξαν λογι-
κούς συλλογισμούς κι επιχειρήματα;», το 24% των δασκάλων επέλεξε τη βαθ-
μίδα «πολύ» (Πίνακας 6).

Πίνακας 6. Οι μαθητές ανέπτυξαν λογικούς συλλογισμούς 
κι επιχειρήματα;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 2 8,0
Αρκετά 17 68,0
Πολύ 6 24,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς την έβδομη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Οι μαθητές ανέπτυξαν 
τη φαντασία τους;», το 52% των δασκάλων επέλεξε τη βαθμίδα «πολύ» (Πί-
νακας 7).

Πίνακας 7. Οι μαθητές ανέπτυξαν τη φαντασία τους;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 3 12,0
Αρκετά 9 36,0
Πολύ 13 52,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς την όγδοη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Οι μαθητές συνεργάστη-
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καν με τους συμμαθητές τους στο πλαίσιο ομάδων;», το 68% των δασκάλων 
επέλεξε τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 8).

Πίνακας 8. Οι μαθητές συνεργάστηκαν 
με τους συμμαθητές τους στο πλαίσιο ομάδων;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 0 0
Αρκετά 8 32,0
Πολύ 17 68,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς την ένατη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Οι μαθητές βελτιώθη-
καν στην επίλυση προβλημάτων;», το 36% των δασκάλων επέλεξε τη βαθμίδα 
«πολύ» (Πίνακας 9).

Πίνακας 9. Οι μαθητές βελτιώθηκαν στην επίλυση προβλημάτων;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 4 16,0
Αρκετά 12 48,0
Πολύ 9 36,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς τη δέκατη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Οι μαθητές βελτιώθηκαν 
στη διαχείριση των συναισθημάτων τους;», το 44% των δασκάλων επέλεξε τη 
βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 10).

Πίνακας 10. Οι μαθητές βελτιώθηκαν στη διαχείριση 
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των συναισθημάτων τους;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 4 16,0
Αρκετά 10 40,0
Πολύ 11 44,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς την ενδέκατη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Οι μαθητές ανέπτυξαν 
κατανόηση για τα συναισθήματα των άλλων;», το 32% των δασκάλων επέλεξε 
τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 11).

Πίνακας 11. Οι μαθητές ανέπτυξαν κατανόηση 
για τα συναισθήματα των άλλων;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 6 24,0
Αρκετά 11 44,0
Πολύ 8 32,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς τη δωδέκατη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Το Πρόγραμμα συνέ-
βαλε στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για συμμετοχή στην τάξη;», 
το 64% των εκπαιδευτικών επέλεξε τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 12).

Πίνακας 12. Το Πρόγραμμα συνέβαλε στην αύξηση του ενδιαφέροντος 
των μαθητών για συμμετοχή στην τάξη;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 2 8,0
Αρκετά 7 28,0
Πολύ 16 64,0

Σύνολο 25 100,0
Ως προς τη δέκατη τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Το Πρόγραμμα συ-
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νέβαλε στη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη;», το 80% των εκπαιδευτι-
κών επέλεξε τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 13).

Πίνακας 13. Το Πρόγραμμα συνέβαλε στη δημιουργία 
θετικού κλίματος στην τάξη;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 1 4,0
Αρκετά 4 16,0
Πολύ 20 80,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς την δέκατη τέταρτη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Το Πρόγραμμα 
συνέβαλε στη μείωση συγκρούσεων στην τάξη;», το 44% των εκπαιδευτικών 
επέλεξε τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 14).

Πίνακας 14. Το Πρόγραμμα συνέβαλε στη μείωση 
συγκρούσεων στην τάξη;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 6 24,0
Αρκετά 8 32,0
Πολύ 11 44,0

Σύνολο 25 100,0

Ως προς τη δέκατη πέμπτη ερώτηση του ερωτηματολογίου «Θα ήθελα να υλο-
ποιήσω ξανά το Πρόγραμμα του χρόνου;», το 80% των εκπαιδευτικών επέλεξε 
τη βαθμίδα «πολύ» (Πίνακας 15).
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Πίνακας 15. Θα ήθελα να υλοποιήσω ξανά το Πρόγραμμα του χρόνου;

Πλήθος Εκπαιδευτικών Ποσοστό Εκπαιδευτικών (%)
Καθόλου 0 0

Λίγο 2 8,0
Αρκετά 3 12,0
Πολύ 20 80,0

Σύνολο 25 100,0

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος βαθμός ικανοποίησης 
(αρκετά / πολύ, άνω του 90%) παρατηρείται κυρίως σε ζητήματα που αφορούν 
στην τάξη και τη λειτουργία της, όπως είναι η συνεργασία των μαθητών με 
τους συμμαθητές τους, η λαχτάρα τους να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια, 
η δημιουργία θετικού κλίματος και η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών 
για συμμετοχή στην τάξη.

Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο ικανοποίησης (αρκετά / πολύ, μεταξύ 80% και 90%) 
εμφανίζονται ζητήματα που αφορούν κυρίως στην επίδραση των εργαστηρίων 
στις δεξιότητες των μαθητών. Φαίνεται ότι οι μαθητές αναπτύσσουν μια πιο 
θετική εικόνα για τον εαυτό τους και τη φαντασία τους. Επίσης, βελτιώνουν τη 
συγκέντρωση της προσοχής τους, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη 
διαχείριση των συναισθημάτων τους και την ακρόαση κι εφαρμογή οδηγιών.

Το χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης (αρκετά / πολύ, μεταξύ 70% και 80%) 
παρουσιάζουν δηλώσεις που αφορούν στην επικοινωνία των μαθητών μεταξύ 
τους, όπως είναι η ανάπτυξη κατανόησης για τα συναισθήματα των άλλων, η 
μείωση συγκρούσεων στην τάξη και η βελτίωση στο ν’ ακούν με προσοχή κι 
ενδιαφέρον τον συνομιλητή τους.

Συμπληρωματικά, στο Διάγραμμα 1 φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος βαθμός 
ικανοποίησης των δασκάλων (πολύ, άνω του 80%) παρατηρείται στις δηλώ-
σεις που αναφέρονται στη λαχτάρα των μαθητών να παρακολουθήσουν το 
Πρόγραμμα, στην επιθυμία των δασκάλων να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα 
ξανά την επόμενη σχολική χρονιά και στη δημιουργία θετικού κλίματος που 
δημιουργήθηκε μέσα στην τάξη λόγω του ίδιου του προγράμματος. Επιπλέον, 
σ’ ένα δεύτερο επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (πολύ, μεταξύ 25% 
κι 70%), οι δηλώσεις αφορούν την ενίσχυση  των δεξιοτήτων των μαθητών 
μέσω των εργαστηρίων.
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Διάγραμμα 1. Ικανοποίηση εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το Πρόγραμμα

Συμπεράσματα και προτάσεις

Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από το «Έντυπο 
Ικανοποίησης του Εκπαιδευτικού» έδειξε ότι ο βαθμός ικανοποίησης των 25 
δασκάλων που πήραν μέρος στο πρόγραμμα ήταν υψηλός  και για τις 15 ερω-
τήσεις του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, ο βαθμός ικανοποίησης των εκ-
παιδευτικών ως προς την αποτελεσματικότητα του προγράμματος δημιουργι-
κής γραφής στην ενίσχυση των δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης των παιδιών 
κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα (αρκετά/ πολύ μεταξύ 72% και 100%). 

Πράγματι, η δημιουργική γραφή είναι μία κατεξοχήν δημιουργική διαδικασία 
και συνδέεται θετικά με την ενίσχυση πολλών δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης. 
Από την άλλη, η πολυπολιτισμική εμπειρία συνδέεται θετικά με τη δημιουργικό-
τητα και ο ισχυρισμός αυτός βασίζεται στην προοπτική της δημιουργικής γνώ-
σης. Σύμφωνα με αυτήν την προοπτική, η δημιουργική εννοιολογική επέκταση, 
η γνωστική διαδικασία που περιλαμβάνει επέκταση των ορίων μιας υπάρχουσας 
έννοιας προσθέτοντας σε αυτήν ιδιότητες άλλων φαινομενικά άσχετων εννοιών, 
μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργική απόδοση (Ward, Smith & Vaid, 1997: 1-27). 
Άλλωστε, τα άτομα που είναι πρόθυμα να μάθουν από άλλους πολιτισμούς, θα 
αποκτήσουν περισσότερες ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να σχη-
ματίσουν νέους συνδυασμούς ιδεών (Weisberg, 1999: 226-250). 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι έρευνες έδειξαν ότι η έκθεση του 
ατόμου σε ποικίλα πολιτιστικά περιβάλλοντα του δίνει τη δυνατότητα να κω-
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δικοποιεί τις πληροφορίες με πολλούς τρόπους και να δημιουργεί συσχετίσεις 
μεταξύ των εννοιών. Με άλλα λόγια αποδεικνύουν ότι η έκθεση σε ποικίλους 
πολιτισμούς ενισχύει τη δημιουργικότητα (Leung et al., 2008: 169-181). Επι-
πρόσθετα, κι άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η δημιουργικότητα ενισχύεται όταν 
εκφράζονται ετερογενείς απόψεις (Nemeth & Wachtler, 1983: 45-55) ή ακό-
μα, όταν οι πολιτισμοί «ανοίγουν» σε εξωτερικές επιρροές (Simonton, 1997: 
86-94). Είναι λοιπόν σημαντικό να αξιοποιηθεί η διαπολιτισμική λογοτεχνία 
στο σχολείο, όχι μόνο για να καλλιεργηθεί ο σεβασμός και η ανεκτικότητα 
των πολιτισμικών διαφορών, αλλά και για να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα 
των μαθητών και κατ’ επέκταση εκείνες οι κοινωνικές δεξιότητες που σχετί-
ζονται με τη μάθηση. 

Περιορισμοί της έρευνας

Αν και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος «Δημιουργική 
Γραφή και Δεξιότητες Κοινωνικής Μάθησης» από τους εκπαιδευτικούς ανα-
δεικνύουν την αποτελεσματικότητα της διαπολιτισμικής λογοτεχνίας ως αφόρ-
μηση δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 
κοινωνικής μάθησης, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που πρέπει να 
αναφερθούν:

Ένας πρώτος περιορισμός είναι η ένταξη των δασκάλων και κατ’ επέκταση 
των μαθητών τους στην Ομάδα Παρέμβασης και στην Ομάδα Ελέγχου με μη 
τυχαιοποιημένο τρόπο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι 25 εκπαιδευτικοί 
της Ομάδας Παρέμβασης ζήτησαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα λόγω των 
ελλείψεων που είχαν πολλοί μαθητές τους στις εν λόγω δεξιότητες. Ένας ακό-
μη περιορισμός είναι ο διττός ρόλος των δασκάλων, οι οποίοι λειτούργησαν 
και ως παρατηρητές, αλλά και αξιολογητές των μαθητών τους. Συνεχίζοντας, 
πολλοί εκπαιδευτικοί δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν και τα 38 εργαστήρια, 
με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να μην έρθουν σε επαφή με όλα τα αποσπά-
σματα της βαλκανικής λογοτεχνίας. Επιπροσθέτως, μέσω του «Εντύπου Ικα-
νοποίησης του Εκπαιδευτικού» δε δόθηκε η δυνατότητα στους δασκάλους να 
αξιολογήσουν τα λογοτεχνικά αποσπάσματα που αξιοποίησαν ως αφόρμηση 
στις δραστηριότητες. Να σημειωθεί ότι τα κείμενα προέρχονταν από βιβλία 
βαλκανικής λογοτεχνίας, τα οποία προτάθηκαν από μεγάλο βιβλιοπωλείο της 
Θεσσαλονίκης. Τέλος, σημαντικός περιορισμός αποτέλεσε και η έλλειψη αξι-
ολόγησης από τους ίδιους τους μαθητές που υλοποίησαν το πρόγραμμα, προ-
κειμένου να επιτευχθεί μία πολύπλευρη αξιολόγηση, όχι μόνο από τους εκπαι-
δευτικούς, αλλά και από τους εκπαιδευόμενους.
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Abstract

It is now widely accepted that exposing students to a variety of cultural stimuli 
causes them to become culturally intelligent and enhances their creativity. 
Intercultural literature allows students to become acquainted with other cultures, 
opening them up to new experiences and possibilities. In addition, since there is 
interplay between literary reading and creative writing, students as co-creators 
of text and meaning form their own views and enhance their creativity. In this 
learning context, the production of useful ideas and mainly the development 
of knowledge, skills and mentalities that enhance the learning process are 
facilitated. The program “Social Learning Skills and Creative Writing” by 
the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies of the University of 
Macedonia was implemented in the fifth and sixth grades of elementary schools 
in Thessaloniki, Greece, during the school year 2018-2019, having as a basis 
literary texts from Eastern and Southeastern European countries. Results showed 
an improvement in the social learning skills of the 382 students who participated 
in the program and this article presents the results of its positive evaluation by 
the 25 teachers who implemented it. 
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Μελέτη του γραμματισμού 
των 15χρονων μαθητών μέσα από τον τρόπο 
προσέγγισης και επεξεργασίας των κειμένων 

του μαθήματος της Γλώσσας στα πλαίσια 
του προγράμματος PISA

Κερασία Φαφίτη, Κατερίνα Μιχαλοπούλου

1. Εισαγωγή

Ο όρος γραμματισμός (ή εγγραμματισμός σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA) 
αφορά στην ικανότητα κατανόησης και χρήσης των επικοινωνιακών σχημάτων 
και συμβάσεων (Ματσαγγούρας, 2007· Ong, 1997). Ορίζεται ως η κατανόηση, 
η χρήση κριτικής σκέψης σε γραπτές γλωσσικές μορφές με σκοπό την επίτευξη 
προσωπικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης. Υπό αυτή την έννοια έχουμε υπέρ-
βαση των γνωστικών συνιστώσεων της ανάγνωσης, δηλαδή την αποκωδικοποί-
ηση λέξεων και την κατανόηση γραπτών κειμένων και φθάνει σ’ άλλες πτυχές οι 
οποίες αφορούν στην εμβάθυνση νοημάτων (Freire & Macedo, 1987). Στο ίδιο 
πλαίσιο κινείται και ο Pierre (1992) ο οποίος περιγράφει τον εγραμματισμό ως 
τη σχέση την οποία αποκαθιστά ένα άτομο με το γραπτό κόσμο (Εκτελεστικός 
Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, 2011).

Ο όρος αφορά στην ικανότητα των πολιτών να ανταποκρίνονται αποτελε-
σματικά σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις κατανοώντας και αντιμετω-
πίζοντας κριτικά διάφορα είδη κειμένων τα οποία χρησιμοποιούνται σε συ-
γκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Μητσικοπούλου, 2001· Χατζησαββίδης, 2002). 
Γενικότερα ο όρος «γραμματισμός» θα μπορούσε να συνοψιστεί στον εξής 
ορισμό: «γραμματισμός είναι η ικανότητα ελέγχου της ζωής και του περιβάλ-
λοντος μέσω του λόγου, με τρόπο ορθολογικό» (Traves, 1992).

Επίσης στην έννοια του γραμματισμού περιλαμβάνεται η κριτική σκέψη που 
σχετίζεται με την κατανόηση εις βάθος των κειμένων και κοινωνικών καταστά-
σεων. Δηλαδή αποτελεί τη γλωσσική και κοινωνική ικανότητα του ατόμου, τα 
οποία συνθέτουν τη σωστή επικοινωνία και κοινωνική ανάπτυξη (Barton, 2001).

Στα πλαίσια αυτά πολλοί διεθνείς διαγωνισμοί αξιολογούν τον γραμματι-
σμό των μαθητών με απώτερο στόχο τη σύνθεση μιας παγκόσμιας εκπαιδευ-
τικής πολιτικής, η οποία θα είναι κοινή και θα βοηθήσει στη διεθνή οικονομία 
και αγορά εργασίας, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιούργησε 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

159Μελέτη του γραμματισμού των 15χρονων μαθητών μέσα από τον τρόπο
προσέγγισης και επεξεργασίας των κειμένων του μαθήματος της Γλώσσας
στα πλαίσια του προγράμματος PISA
η κρίση. Ένας από αυτούς αποτελεί και το PISA (Program for International 
Student Assessment), το οποίο είναι μια διεθνής έρευνα στο χώρο της εκπαί-
δευσης που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια και έχει ξεκινήσει το 2000. Δεν σχετί-
ζεται με συγκεκριμένη διδακτική ύλη, αλλά καλείται να εξετάσει αν και κατά 
πόσο οι 15χρονοι μαθητές και μαθήτριες είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής (Γιαννικόπουλος, Παπαστρά-
του, Σκούρα, Σταθοπούλου, Ταφλανίδου, Τσιφλίκα & Ψυχάρης, 2010).

2. Ανάλυση του προγράμματος PISA

Ο Carvalho (2012) αντιλήφθηκε το πρόγραμμα ως ένα εργαλείο γνώσεων με 
κατευθυντήριες διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται οι εθνικές, τοπικές, πε-
ριφερειακές και διεθνείς ικανότητες. Στα πλαίσια της μελέτης και επεξεργασί-
ας των στοιχείων που ανακοινώνονται από τον ΟΟΣΑ και προκύπτουν από 
την έρευνα PISA μπορούμε να συμπεράνουμε πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί 
παράγοντες να βοηθήσουν στο σχεδιασμό για την καλύτερη αποτελεσματικό-
τητα του εκπαιδευτικού συστήματος (ΚΕΕ, 2007).

Το πρόγραμμα PISA έχει ως βασικό στόχο να προσδιορίσει την ικανότητα 
εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει στο σχολείο οι 
15χρονοι μαθητές για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Για 
το σκοπό αυτό εστιάζει το ενδιαφέρον στις επιδόσεις των μαθητών σε τρεις 
βασικές γνωστικές περιοχές, στην Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και 
τις Φυσικές Επιστήμες. Ο εγγραμματισμός ή γραμματισμός των μαθητών απο-
τελεί τη βασική έννοια του προγράμματος PISA στα τρία παραπάνω γνωστι-
κά αντικείμενα. Ως εγγραμματισμός ορίζεται η ικανότητα των μαθητών να 
εφαρμόζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στα τρία βασικά αντι-
κείμενα, ώστε να αναλύουν, να συλλογίζονται και να επικοινωνούν αποτελε-
σματικά, όταν διατυπώνουν, επιλύουν και ερμηνεύουν προβλήματα της κα-
θημερινής ζωής. Δηλαδή τα θέματα του προγράμματος είναι σχεδιασμένα για 
να αξιολογούν την κριτική και την αναλυτική σκέψη των παιδιών καθώς και 
την ικανότητά τους να επεξεργάζονται έννοιες και δεδομένα για να επιλύσουν 
προβλήματα με επιστημονικό τρόπο (Grek, 2009· Καπαχτσή & Τόζιος, 2015).

Οι στόχοι του PISA σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες των 15χρονων 
μαθητών στα τρία γνωστικά αντικείμενα αντανακλούν την υπόθεσή του: όταν 
οι 15χρονοι μαθητές αρχίζουν να μεταβαίνουν στην ενήλικη ζωή, χρειάζεται να 
γνωρίζουν όχι μόνο πώς να διαβάζουν ή να κατανοούν συγκεκριμένους μαθημα-
τικούς τύπους ή επιστημονικές σκέψεις, αλλά και πώς να τις εφαρμόσουν αυτές 
τις γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικές περιπτώσεις που θα αντιμετωπίσουν 
στη ζωή τους (National Center for Education Statistics, 2001· OECD, 2001).
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Στο PISA ο αναγνωστικός εγγραμματισμός ορίζεται ως: «η ικανότητα του 
αναγνώστη να κατανοεί γραπτά κείμενα, να τα χρησιμοποιεί, να προβληματί-
ζεται πάνω σ’ αυτά και να αναπτύσσει φιλοαναγνωστική διάθεση προκειμένου 
να επιτυγχάνει τους στόχους του, να διευρύνει τις γνώσεις του, να αναπτύσσει 
τις δυνατότητές του και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή» (Ι.Ε.Π., 2012· 
Lingard&Grek, 2010· OECD, 1999: 20).

3. Διεργασίες του PISA

Οι διεργασίες αποτελούν το δεύτερο βασικό άξονα του πλαισίου αξιολόγησης 
του PISA. Πρόκειται για νοητικές στρατηγικές, προσεγγίσεις ή στόχοι που 
υιοθετούν οι αναγνώστες, ώστε να αναλύσουν τα κείμενα. Έτσι έχουμε τρεις 
κατηγορίες διεργασιών: εντοπισμός και εξαγωγή πληροφορίας, κατανόηση και 
ερμηνεία κειμένου, προβληματισμός και αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις που κατα-
τάσσονται στην πρώτη κατηγορία απαιτούν ικανότητες αναζήτησης, επιλογής 
και συλλογής πληροφοριών (ΚΕΕ, 2010).

Στην κατανόηση και ερμηνεία κειμένων οι ερωτήσεις απαιτούν από τον ανα-
γνώστη να αντιληφθεί το νόημα, κατανοώντας τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφο-
ρετικά τμήματα του κειμένου. Η ερμηνεία αφορά στη διαδικασία εξαγωγής νο-
ήματος από κάτι που δεν αναφέρεται ρητά. Όταν ο αναγνώστης ερμηνεύει ένα 
κείμενο, σημαίνει ότι αναγνωρίζει τα λανθάνοντα νοήματα, μέρους ή ολόκληρου 
του κειμένου. Ο προβληματισμός και η αξιολόγηση αναφέρονται στο γεγονός 
ότι ο αναγνώστης ανατρέχει σε γνώσεις, ιδέες ή αξίες εκτός κειμένου. Ο ανα-
γνώστης προβληματίζεται πάνω στο περιεχόμενο ενός κειμένου, όταν συσχετίζει 
τις προσωπικές του εμπειρίες ή γνώσεις με το κείμενο. Ενώ το αξιολογεί όταν 
εκφράζει μια κρίση είτε από προσωπικές εμπειρίες είτε από γνώσεις για τον κό-
σμο (National Center for Education Statistics, 2001· OECD-UNESCO, 2003).

4. Σκοπός- Ερευνητικές υποθέσεις έρευνας

Ο βασικός σκοπός της έρευνάς μας αφορά στον τρόπο διδασκαλίας του μαθή-
ματος της Γλώσσας στην τρίτη τάξη Γυμνασίου. Δηλαδή στη συγκεκριμένη 
μελέτη γίνεται μια προσπάθεια να δούμε αν ο τρόπος ανάλυσης του κειμένου 
είναι επαρκής για την ανάπτυξη του εγραμματισμού και κατ’ επέκταση της κρι-
τικής σκέψης των μαθητών.

Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι οι εξής:
• Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες που έλαβαν χώρα σε σχολεία (Abrami, 

et al, 2008· Clark, 2015· Richardon, 2010) αναμένουμε ότι η τροποποί-
ηση της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο σχετι-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

161Μελέτη του γραμματισμού των 15χρονων μαθητών μέσα από τον τρόπο
προσέγγισης και επεξεργασίας των κειμένων του μαθήματος της Γλώσσας
στα πλαίσια του προγράμματος PISA

κά με τις στρατηγικές κατανόησης κειμένου θα βοηθήσει στην καλύτε-
ρη απόδοση των παιδιών αναφορικά με την κατανόηση, επεξεργασία και 
ανάλυση κειμένων (καλλιέργεια εγγραμματισμού και κριτικής σκέψης).

• Υποθέτουμε ότι στο θέμα της διαχείρισης και κατανόησης πληρο-
φοριών των κειμένων τα δύο φύλα θα έχουν διαφορετικά αποτελέ-
σματα (Binkley & Williams, 1996· Geske & Ozola, 2008).

5. Ερευνητικό εργαλείο-Δείγμα έρευνας

Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την κριτική σκέψη και 
τον εγγραμματισμό (Abramietall, 2008· Binkley & Williams, 1996) διαπι-
στώθηκε ότι για τη διερεύνηση των δεξιοτήτων κατανόησης κειμένου και 
συνεπώς ανάπτυξης της κριτικής σκέψης πραγματοποιήθηκε μελέτη δύο ομά-
δων μαθητών, μία ομάδα παρέμβασης και μία ομάδα ελέγχου, όπου η πρώτη 
ομάδα υπέστη παρέμβαση με τη μορφή διδασκαλίας. Το ίδιο ερευνητικό μο-
ντέλο ακολουθήθηκε και στην εν λόγω έρευνα. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε σε δύο σχολεία της Θεσσαλονίκης και αφορούσε όλα τα 
τμήματα της Γ’ Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες είναι 191 μαθητές και μαθήτρι-
ες. Τα αγόρια καταλαμβάνουν το 52.9% του δείγματος, ενώ τα κορίτσια φτά-
νουν το 47.1%. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές και μαθήτριες από το σχολείο 
Ευκαρπίας ήταν 67 (35.1% ) και 124 από το σχολείο Πανοράματος (64.9%).

Οι μαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, μια ομάδα παρέμβασης 
και μία ελέγχου. Το 55.5% των μαθητών ανήκει στην ομάδα ελέγχου, ενώ 
το υπόλοιπο 44.5% ανήκει στην ομάδα παρέμβασης.

Δόθηκαν και στις δύο ομάδες δύο γραπτές δοκιμασίες, ένα προ τεστ και ένα 
μετά τεστ. Τα δύο τεστ αποτελούν μία προσομοίωση του διαγωνισμού PISA ως 
προς τον τύπο των ασκήσεων. Το προ-τεστ συγκεντρώνει 186 απαντήσεις και 
το μετά-τεστ 191, γεγονός που οφείλεται στην απουσία μαθητών κατά την δι-
εξαγωγή του προ-τεστ. Πριν πραγματοποιηθεί το μετά τεστ η ομάδα παρέμβα-
σης μόνο έλαβε παρέμβαση-διδασκαλία. Μετά τη συλλογή των αποτελεσμάτων 
προχωρήσαμε σε ποσοτική ανάλυση των δεδομένων μέσω προγράμματος SPSS.

6. Αποτελέσματα έρευνας

Α. Περιγραφική στατιστική.
Απαντήσεις προ-τεστ

Σε αυτήν την υποενότητα παρουσιάζονται οι απαντήσεις όλων των μαθητών 
στο προ-τεστ, δηλαδή πριν γίνει η διδακτική παρέμβαση. Το τεστ αυτό αποτε-
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λείται από 5 ερωτήσεις (παράρτημα), η κάθε μια εκ των οποίων καταλαμβάνει 
4 μονάδες, ενώ άριστος βαθμός θεωρείται το 20.

Στον Πίνακα 1 και στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται οι συνολικές βαθμολο-
γίες των μαθητών στο προ-τεστ, με σκοπό την απόκτηση μιας συνολικής ει-
κόνας. Το 34.4% ανήκει στην κλίμακα «Ανεπαρκώς» και το 26.3% στην κλί-
μακα «Καλά».

Ακολουθούν όσοι κατατάσσονται βαθμολογικά στην κλίμακα «Μέτρια» με 
24.7%, και το 11.8% ανήκει στην βαθμολογική κλίμακα «Πολύ καλά». Τέλος, 
οι άριστοι αποτελούν το 2.7% του δείγματος. Η συνολική εικόνα του προ τεστ 
δείχνει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες με ποσοστό 34.4% ανταποκρίθηκαν 
με ανεπάρκεια στις ερωτήσεις του τεστ, ενώ πολύ μικρό ήταν το ποσοστό που 
άνηκε στην κλίμακα «πολύ καλά», 11.8%, ενώ οι άριστοι κατείχαν το 2.7%. 
Επομένως κρίνοντας από τα ποσοστά που είχαμε στις ερωτήσεις κατανοούμε 
ότι το τελικό ποσοστό διαμορφώνεται αρνητικά λόγω των τελευταίων ερωτή-
σεων, ιδιαίτερα της τέταρτης και πέμπτης ερώτησης στις οποίες τα αποτελέ-
σματα ήταν χαμηλότερα από τις προηγούμενες ερωτήσεις.

Πίνακας 1: Συνολική βαθμολογία απαντήσεων

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Ανεπαρκώς 64 34.4 34.4 34.4

Μέτρια 46 24.7 24.7 59.1

Καλά 49 26.3 26.3 85.5

Πολύ καλά 22 11.8 11.8 97.3

Άριστα 5 2.7 2.7 100.0

Total 186 100.0 100.0
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Γράφημα 1: Συνολική βαθμολογία απαντήσεων

Αναλυτικότερα μελετώντας τις ερωτήσεις ξεχωριστά την κάθε μία επιβεβαι-
ώνεται το συνολικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα στην 1 ερώτηση η οποία 
αποτελείται από δύο υποερωτήματα το 83.8% των μαθητών έχει υψηλή βαθ-
μολογία και το 12.4% μέτρια. Όσοι κατατάχθηκαν στην κλίμακα «Χαμηλή 
βαθμολογία» καταλαμβάνουν το 3.8%. Η συγκεκριμένη ερώτηση (και τα δύο 
υποερωτήματα) αναφέρεται στην πρώτη διεργασία του αναγνωστικού εγγραμ-
ματισμού ,στον εντοπισμό και εξαγωγή πληροφορίας από το κείμενο.

Στο ερώτημα 2 η πλειοψηφία, με ποσοστό 65.9%, κατατάσσεται στην κλί-
μακα «Υψηλή βαθμολογία» και το 30.7% έχει μια μέτρια βαθμολογία. Τέλος, 
το 3.4% των μαθητών έχει χαμηλή βαθμολογία. Εδώ το α υποερώτημα αναφέ-
ρεται στην δεύτερη διεργασία του αναγνωστικού εγγραμματισμού, στην κα-
τανόηση και ερμηνεία. Ο μαθητής θα πρέπει να διαβάσει όλο το κείμενο και 
βάσει των στρατηγικών κατανόησης να κατανοήσει το θέμα του. Tο δεύτερο 
υποερώτημα είναι πιο εύκολο καθώς ζητείται από το συμμετέχοντα να εντοπί-
σει μία πληροφορία στο κείμενο.

Επομένως ανήκει στην πρώτη διεργασία του αναγνωστικού εγγραμματι-
σμού, στον εντοπισμό και εξαγωγή πληροφορίας.
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Στο ερώτημα 3 το 41.7% των μαθητών κατάφερε να συγκεντρώσει μέτρια 
βαθμολογία και το 36% έχει χαμηλή βαθμολογία. Το υπόλοιπο 22.3% κατατάσ-
σεται στην κλίμακα «Υψηλή βαθμολογία». Η συγκεκριμένη ερώτηση παρό-
λο που ανήκει στην πρώτη διεργασία του αναγνωστικού εγγραμματισμού, 
δυσκόλεψε αρκετά τους συμμετέχοντες, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα. 
Δηλαδή μόνο το 22.3% έλαβε υψηλή βαθμολογία. Η μεγάλη διαφορά στη 
βαθμολογία αποδίδεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη ερώτηση αναφέρε-
ται βέβαια στην πρώτη διεργασία, αλλά πρόκειται για αρκετά απαιτητική και 
σύνθετη ερώτηση, εφόσον ζητά από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν πε-
ρισσότερες από μία πληροφορίες και να βρουν τα μέρη του κειμένου, όπου 
οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν. Επομένως ο βαθμός δυσκολίας της συγκε-
κριμένης ερώτησης είναι μεγαλύτερος από μία ερώτηση πιο απλή που ανή-
κει στην πρώτη διεργασία.

Στο ερώτημα 4 το 46.6% συγκέντρωσε χαμηλή βαθμολογία, το 31% 
έχει μέτρια βαθμολογία και το 22.4% του δείγματος κατατάσσεται στους 
μαθητές με υψηλή βαθμολογία. Η ερώτηση 4 είναι ανοιχτής απάντη-
σης και αναφέρεται στην τρίτη διεργασία του αναγνωστικού εγγραμματι-
σμού, στον προβληματισμό και στην αξιολόγηση επί του περιεχομένου. 
Οι ερωτήσεις αυτού του είδους ανήκουν στις απαιτητικές και δύσκολες 
ερωτήσεις, καθώς ζητούν από τους μαθητές να επιστρατεύσουν τις προηγού-
μενες γνώσεις τους αναφορικά με το θέμα και με αφόρμηση των ιδεών του 
κειμένου να προβληματιστούν και να εκφράσουν την άποψή τους. Δηλαδή ο 
συγκεκριμένος τύπος της ερώτησης αναφέρεται περισσότερο στην κριτική 
σκέψη των παιδιών. Η απάντηση λοιπόν απαιτεί γνώσεις πάνω στο θέμα, αλλά 
και ικανότητα έκθεσης της επιχειρηματολογίας τους.

Στο τελευταίο ερώτημα η πλειοψηφία, με ποσοστό 53.7%, συγκέντρωσε χα-
μηλή βαθμολογία, ενώ το 33.9% μέτρια βαθμολογία. Το υπόλοιπο 12.4% έχει 
υψηλή βαθμολογία στο συγκεκριμένο ερώτημα. Η ερώτηση αυτή αποτελεί και 
την πιο δύσκολη του προ-τεστ, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα. Το ενδια-
φέρον μας εδώ εστιάζεται στη χαμηλή βαθμολογία καθώς τη συγκέντρωσε το 
μεγαλύτερο ποσοστό (53.7%) και στην υψηλή βαθμολογία, την οποία κατείχε 
ένα αρκετά μικρό ποσοστό, 12.4% . Η ερώτηση αναφέρεται πάλι στην τρίτη 
διεργασία με περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη προσωπικής άποψης, έκθε-
ση των γνώσεων των παιδιών αναφορικά με το θέμα και ανάπτυξη επιχειρη-
ματολογίας. Επομένως η δυσκολία των συμμετεχόντων είναι αρκετά εμφανής.
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Απαντήσεις μετά-τεστ

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται οι απαντήσεις των μαθητών στο μετά-
τεστ, το οποίο περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις (παράρτημα). Κάθε ερώτηση κατα-
λαμβάνει 5 μονάδες, και κάθε υποερώτημα 2.5 μονάδες, με άριστο βαθμό να 
είναι το 20.

Στον Πίνακα 2 και το Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι κλίμακες των συνολι-
κών βαθμολογιών των μαθητών στο μετά-τεστ. Αναφορικά με την ομάδα πα-
ρέμβασης, από 24.7% καταλαμβάνουν οι μαθητές οι οποίοι κατατάσσονται 
στις κλίμακες «Καλά» και «Πολύ καλά», το 22.4% φτάνουν όσοι βρίσκονται 
στην κλίμακα «Μέτρια» και 20% καταλαμβάνει η κλίμακα «Ανεπαρκώς». Όσοι 
κατάφεραν να φτάσουν την κλίμακα «Άριστα», καταλαμβάνουν μόνο το 8.2% 
των μαθητών στην ομάδα παρέμβασης. Ανεπαρκή βαθμολογία έχει το 56.6% 
των μαθητών της ομάδα ελέγχου, ενώ οι κλίμακες «Μέτρια» και «Καλά» κα-
ταλαμβάνουν από 18.9%. Όσοι βρίσκονται στην κλίμακα «Πολύ καλά» φτά-
νουν το 4.7%, ενώ μόλις το 0.9% είναι άριστοι. Όπως γίνεται φανερό η μεγάλη 
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ανήκει στην κλίμακα «Ανεπαρκώς», όπου το 
μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η ομάδα ελέγχου, 56.6%, ενώ η ομάδα παρέμβα-
σης έχει 20%. Επίσης μεγάλη διαφορά υπάρχει και στις κλίμακες «Καλά» και 
«Πολύ καλά». Δηλαδή για την ομάδα παρέμβασης το 24.7% ανήκει και στις 
δύο παραπάνω κλίμακες, ενώ για την ομάδα ελέγχου το 4.7% ανήκει στην κλί-
μακα «Πολύ καλά» και στην κλίμακα «καλά» ανήκει το 18.9%.

Αξιοσημείωτη είναι και η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων αναφορικά με 
τους άριστους μαθητές. Δηλαδή οι άριστοι στην ομάδα ελέγχου κατέχουν το 
0.9%, ενώ αντίστοιχα η ομάδα παρέμβασης συγκέντρωσαν 8.2%. Το τελευ-
ταίο αυτό ποσοστό είναι αρκετά μικρό και καταδεικνύει την αδυναμία των δύο 
ομάδων για τη διαχείριση ανάλογων ερωτήσεων.
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Πίνακας 2 : Συνολική βαθμολογία απαντήσεων

Ανήκετε στην ομάδα 
παρέμβασης ή στην ομάδα 

ελέγχου
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Cumulative 
Percent

Ο
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Ανεπαρκώς 17 20.0 20.0 20.0
Μέτρια 19 22.4 22.4 42.4
Καλά 21 24.7 24.7 67.1

Πολύ καλά 21 24.7 24.7 91.8
Άριστα 7 8.2 8.2 100.0

Total 85 100.0 100.0

Ο
μά

δα
 ε

λέ
γχ

ου

Va
lid

Ανεπαρκώς 60 56.6 56.6 56.6
Μέτρια 20 18.9 18.9 75.5
Καλά 20 18.9 18.9 94.3

Πολύ καλά 5 4.7 4.7 99.1
Άριστα 1 .9 .9 100.0
Total 106 100.0 100.0
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Γράφημα 2: Συνολική βαθμολογία απαντήσεων

Αναλυτικότερα στο ερώτημα 1 αναφορικά με την ομάδα ελέγχου, η συντρι-
πτική πλειοψηφία των μαθητών, με ποσοστό 94.3%, έχει υψηλή βαθμολογία, το 
4.7% έχει μέτρια και μόλις το 0.9% έχει χαμηλή βαθμολογία. Στο ίδια επίπεδα, 
αλλά λίγο χαμηλότερα, κυμαίνεται και η ομάδα παρέμβασης, με τους μαθητές 
που έχουν υψηλή βαθμολογία να καταλαμβάνουν το 83.5%, το 10.6% να έχει 
μέτρια βαθμολογία και το 5.9% χαμηλή. Στη συγκεκριμένη ερώτηση και τα 
δύο υποερωτήματα είναι πολλαπλής επιλογής και μπορούν να χαρακτηριστούν 
αρκετά εύκολα, καθώς αφορούν στην πρώτη διεργασία του αναγνωστικού εγ-
γραμματισμού και χωρίς να είναι καθόλου απαιτητικά, εφόσον οι απαντήσεις 
βρίσκονται στο κείμενο επακριβώς και αναφέρονται σε μία μόνο πληροφορία 
για το καθένα. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα 
των δύο ομάδων. Δηλαδή και η ομάδα ελέγχου αλλά και η ομάδα παρέμβασης 
έχουν λάβει υψηλή βαθμολογία, 94.3% και 83.5% αντίστοιχα. Επομένως και 
η δύο ομάδες ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στη συγκεκριμένη ερώτηση.
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Στο ερώτημα 2 το 64.3% των μαθητών που ανήκουν στην ομάδα παρέμ-
βασης, έχουν υψηλή βαθμολογία και το υπόλοιπο 35.7% μέτρια. Αντίθετα, 
το 66.7% των μαθητών της ομάδας ελέγχου έχουν μέτρια βαθμολογία και το 
29.2% υψηλή βαθμολογία, ενώ το υπόλοιπο 4.2% συγκέντρωσε χαμηλή βαθ-
μολογία. Τέλος, 10 μαθητές δεν απάντησαν καθόλου. Το ερώτημα 2 αποτε-
λείται από δύο σκέλη. Το πρώτο είναι πολλαπλής επιλογής και αναφέρεται 
στην πρώτη διεργασία του αναγνωστικού εγγραμματισμού, στον εντοπισμό 
και εξαγωγή πληροφορίας. Είναι αρκετά εύκολο, καθώς αναφέρεται στο κεί-
μενο, ώστε διαβάζοντάς το ο συμμετέχων μπορεί να το καταλάβει. Το δεύτερο 
είναι περισσότερο απαιτητικό καθώς είναι ανοιχτής απάντησης και αφορά στη 
δεύτερη διεργασία, την κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου. Δηλαδή ζητεί-
ται από τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς αισθάνεται η συγγραφέας, 
να ερμηνεύσουν τη ψυχική της διάθεση και έπειτα να αναφερθούν στα συναι-
σθήματά της αιτιολογώντας την όλη κατάσταση. Το δεύτερο αυτό σκέλος της 
ερώτησης διαμόρφωσε και τα αποτελέσματα των απαντήσεων. Εδώ η διαφορά 
μεταξύ της ομάδας παρέμβασης και ελέγχου είναι αρκετά αισθητή. Πιο συγκε-
κριμένα την υψηλή βαθμολογία καταλαμβάνει η ομάδα παρέμβασης με ποσο-
στό 64.3%, ενώ η ομάδα ελέγχου έχει ποσοστό υψηλής βαθμολογίας 29.2%. 
Η διαφορά αυτή είναι μεγάλη και μεταξύ των δύο ομάδων αλλά και σε σχέση 
με την προηγούμενη ερώτηση, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 83.5% για 
την ομάδα παρέμβασης και 94.3% για την ομάδα ελέγχου. Τα ποσοστά αυτά 
δείχνουν επίσης ότι η δυσκολία των συμμετεχόντων προσανατολίζεται περισ-
σότερο σε θέματα ερμηνείας και ανάλυσης και λιγότερο σε θέματα απλής ανα-
ζήτησης πληροφοριών μέσα στο κείμενο.

Στο ερώτημα 3 το 39.3% της ομάδας παρέμβασης έχει υψηλή βαθμολογία. 
Ακολουθούν όσοι έχουν μέτρια βαθμολογία με 34.5% και όσοι έχουν χαμηλή 
βαθμολογία καταλαμβάνουν το 26.2%. Αναφορικά με την ομάδα ελέγχου, το 
57.3% των μαθητών έχει χαμηλή βαθμολογία, το 29.2% μέτρια και το υπόλοιπο 
13.5% υψηλή βαθμολογία. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι αρκετά απαιτητική, 
είναι ανοιχτής απάντησης και αναφέρεται στην τρίτη διεργασία του αναγνω-
στικού εγγραμματισμού, στον προβληματισμό και αξιολόγηση επί του περιε-
χομένου. Τα αποτελέσματα των δύο ομάδων δείχνουν με σαφήνεια το βαθμό 
δυσκολίας της ερώτησης.

Εδώ η ομάδα παρέμβασης έλαβε 39.3% ως υψηλή βαθμολογία, γεγονός που 
δείχνει ότι οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν περισσότερο 
στη συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με τις προηγούμενες. Η ομάδα ελέγχου 
κατατάσσεται στην κλίμακα «Υψηλή βαθμολογία» με ποσοστό 13.5%, το οποίο 
είναι αρκετά μικρό σε σχέση με αυτό της ομάδας παρέμβασης αλλά και σε 
σχέση με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερωτήσεων. Επίσης αξιοση-
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μείωτο είναι και το ποσοστό που έλαβαν οι δύο ομάδες ως χαμηλή βαθμολογία.

Δηλαδή η ομάδα παρέμβασης έλαβε 26.2%, ενώ η ομάδα ελέγχου αντίστοι-
χα 57.3%. όπως γίνεται φανερό η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Στη συγκεκρι-
μένη ερώτηση το ποσοστό χαμηλής βαθμολογίας για την ομάδα ελέγχου είναι 
πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το ποσοστό που έλαβε η συγκεκριμένη ομάδα 
στην προηγούμενη ερώτηση (4.2%).

Στο ερώτημα 4 το 41.5% των μαθητών της ομάδας παρέμβασης έχουν μέ-
τρια βαθμολογία, ενώ το 30.5% χαμηλή. Ακόμα, το 28% συγκέντρωσε υψηλή 
βαθμολογία. Η πλειοψηφία της ομάδας ελέγχου, με ποσοστό 67%, συγκέ-
ντρωσε χαμηλή βαθμολογία, Η πλειοψηφία της ομάδας ελέγχου, με ποσοστό 
67%, συγκέντρωσε χαμηλή βαθμολογία, όσοι έχουν μέτρια βαθμολογία κα-
ταλαμβάνουν το 28.6% και το 4.4% φτάνουν όσοι έχουν υψηλή βαθμολογία. 
Η συγκεκριμένη ερώτηση αναφέρεται στην τρίτη διεργασία και είναι ανοιχτής 
απάντησης. Επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί η πιο δύσκολη στο μετα τεστ, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δύο ομάδων. Βέβαια, όπως φαί-
νεται η ομάδα παρέμβασης είχε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά της ομά-
δας ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες που συγκέντρωσαν υψηλή 
βαθμολογία στην ομάδα παρέμβασης ήταν 28%, ενώ το ποσοστό της ομάδας 
ελέγχου για την ίδια κλίμακα ήταν 4.4%. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των 
δύο ομάδων αφορούσε την κλίμακα «χαμηλή βαθμολογία», δηλαδή η ομάδα 
παρέμβασης είχε ποσοστό 30.5%, ενώ η ομάδα ελέγχου 67%. Εδώ θα πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για τα μεγαλύτερο ποσοστό που ανήκει 
στη συγκεκριμένη κλίμακα συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες ερωτήσεις, 
αλλά και η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.

Β. Ερευνητική Στατιστική

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η προσπάθεια που έγινε με σκοπό την 
απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας. Τα ερευνητικά ερωτή-
ματα αυτά είναι 2 στο σύνολο και διατυπώνονται ως εξής:

• Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις των μαθητών στα 2 
τεστ, μεταξύ των δύο φύλων;

• Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις των μαθητών στο μετά 
τεστ, μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της ομάδας παρέμβασης;

Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το γνωστό 
παραμετρικό t-test. Το τεστ αυτό εξάγει μία τιμή (p-value) η οποία καθορίζει 
την αποδοχή ή την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, η οποία είναι η κοινή 
συμπεριφορά των δύο πληθυσμών ως προς το υπό μελέτη χαρακτηριστικό (οι 
αποδόσεις των μαθητών). Μία τιμή p-value μικρότερη του 0.05, υποδεικνύει 
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στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε 95% επίπεδο εμπιστοσύνης, ενώ ο 
τρόπος με τον οποίο υφίσταται κάθε μία από τις πιθανές αυτές διαφοροποιή-
σεις, αποκαλύπτεται μέσω αντίστοιχων διαγραμμάτων μέσων τιμών.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τεστ έγινε βάσει του κεντρικού οριακού θεω-
ρήματος, το οποίο υπαγορεύει πως όταν μια κατηγοριοποιούσα μεταβλητή χω-
ρίζει το δείγμα σε υποπληθυσμούς μεγέθους άνω του 30 ο καθένας, τότε μπο-
ρεί να εφαρμοστεί παραμετρικό τεστ. Επιπλέον, και οι δύο κατηγοριοποιούσες 
μεταβλητές που θα χρειαστούν είναι δίτιμες (φύλο: αγόρι-κορίτσι και ομάδα: 
Ελέγχου-Παρέμβασης). Το πιο γνωστό και εύχρηστο παραμετρικό τεστ για δί-
τιμες μεταβλητές λοιπόν, είναι το t test το οποίο και επιλέχθηκε.

1ο ερευνητικό ερώτημα
«Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις των μαθητών στα 2 τεστ, 

μεταξύ των δύο φύλων;» Παρακάτω, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα απο-
τελέσματα του t-test ως προς το φύλο των μαθητών. Όπως βλέπουμε, το φύλο 
είναι όντως σημαντικός παράγοντας εξάρτησης της απόδοσης των παιδιών και 
στα δύο τεστ, καθώς οι τιμές p-value προέκυψαν εξαιρετικά μικρές, σχεδόν 
μηδενικές (οι τιμές που παρουσιάζονται στους πίνακες έχουν ακρίβεια τριών 
δεκαδικών ψηφίων).

Πίνακας 1: Αποτελέσματα t-test ως προς το φύλο

Πριν-τεστ Μετά-τεστ

Φύλο 0.000 0.000

Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται αυτές οι διαφοροποιήσεις, παρουσι-
άζεται αναλυτικά στα επόμενα δύο γραφήματα (Γραφήματα 1 και 2), από τα 
οποία φαίνεται πως τα κορίτσια τα πήγαν καλύτερα και στα δύο τεστ. Πιο ανα-
λυτικά στο πρώτο τεστ τα κορίτσια είχαν από μέτρια έως υψηλή βαθμολογία, 
ενώ τα αγόρια κάτω από μέτρια, ενώ στο δεύτερο τεστ υπήρχε ακριβώς η ίδια 
συμπεριφορά και μάλιστα με λίγο μεγαλύτερες διαφορές.
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Γράφημα 1: Διάγραμμα μέσων 
τιμών της απόδοσης στο πριν-τεστ 

ως προς το φύλο

Γράφημα 2: Διάγραμμα 
μέσων τιμών της απόδοσης στο 

μετά-τεστ ως προς το φύλο
Γράφημα 1: Διάγραμμα μέσων τιμών της 

απόδοσης  

στο πριν-τεστ ως προς το φύλο 

Γράφημα 2: Διάγραμμα μέσων τιμών της 

απόδοσης  

στο μετά-τεστ ως προς το φύλο  

2ο ερευνητικό ερώτημα 

«Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις των μαθητών στο μετά τεστ, μεταξύ της ομάδας ελέγχου 
και της ομάδας παρέμβασης;» 
 Το συγκεκριμένο ερώτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί και το σημαντικότερο της έρευνας, καθώς είναι 
αυτό το οποίο κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία της διδακτικής παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκε στην 
πειραματική ομάδα. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται και πάλι τα αποτελέσματα του t-test, τα οποία 
αναδεικνύουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των αποδόσεων της ομάδας παρέμβασης και 
ελέγχου στο μετά τεστ, αλλά όχι στο πριν. Ωστόσο μετά την παρέμβαση, φαίνεται πως διαφοροποιούνται 
οι αποδόσεις των δύο ομάδων και μάλιστα όπως υποδεικνύει το Γράφημα 3, η ομάδα παρέμβασης έχει 
σαφώς υψηλότερη βαθμολογία, της τάξεως της μίας κλίμακας (οι μέσες τιμές απέχουν παραπάνω από 1 
μονάδα). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου απέδωσαν χαμηλή προς μέτρια βαθμολογία, 
με τάση προς τη δεύτερη κλίμακα, ενώ οι αντίστοιχες βαθμολογίες της ομάδας παρέμβασης κρίνονται από 
μέτριες έως υψηλές με τάση προς τις υψηλές. 

   

Γράφημα 1: Διάγραμμα μέσων τιμών της 

απόδοσης  

στο πριν-τεστ ως προς το φύλο 

Γράφημα 2: Διάγραμμα μέσων τιμών της 

απόδοσης  

στο μετά-τεστ ως προς το φύλο  

2ο ερευνητικό ερώτημα 

«Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις των μαθητών στο μετά τεστ, μεταξύ της ομάδας ελέγχου 
και της ομάδας παρέμβασης;» 
 Το συγκεκριμένο ερώτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί και το σημαντικότερο της έρευνας, καθώς είναι 
αυτό το οποίο κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία της διδακτικής παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκε στην 
πειραματική ομάδα. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται και πάλι τα αποτελέσματα του t-test, τα οποία 
αναδεικνύουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των αποδόσεων της ομάδας παρέμβασης και 
ελέγχου στο μετά τεστ, αλλά όχι στο πριν. Ωστόσο μετά την παρέμβαση, φαίνεται πως διαφοροποιούνται 
οι αποδόσεις των δύο ομάδων και μάλιστα όπως υποδεικνύει το Γράφημα 3, η ομάδα παρέμβασης έχει 
σαφώς υψηλότερη βαθμολογία, της τάξεως της μίας κλίμακας (οι μέσες τιμές απέχουν παραπάνω από 1 
μονάδα). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου απέδωσαν χαμηλή προς μέτρια βαθμολογία, 
με τάση προς τη δεύτερη κλίμακα, ενώ οι αντίστοιχες βαθμολογίες της ομάδας παρέμβασης κρίνονται από 
μέτριες έως υψηλές με τάση προς τις υψηλές. 

2ο ερευνητικό ερώτημα
«Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις των μαθητών στο μετά τεστ, 
μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της ομάδας παρέμβασης;»

Το συγκεκριμένο ερώτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί και το σημαντικότερο 
της έρευνας, καθώς είναι αυτό το οποίο κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία της 
διδακτικής παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική ομάδα. Στον 
Πίνακα 3 παρουσιάζονται και πάλι τα αποτελέσματα του t-test, τα οποία ανα-
δεικνύουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των αποδόσεων της 
ομάδας παρέμβασης και ελέγχου στο μετά τεστ, αλλά όχι στο πριν. Ωστόσο 
μετά την παρέμβαση, φαίνεται πως διαφοροποιούνται οι αποδόσεις των δύο 
ομάδων και μάλιστα όπως υποδεικνύει το Γράφημα 3, η ομάδα παρέμβασης 
έχει σαφώς υψηλότερη βαθμολογία, της τάξεως της μίας κλίμακας (οι μέσες 
τιμές απέχουν παραπάνω από 1 μονάδα). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της 
ομάδας ελέγχου απέδωσαν χαμηλή προς μέτρια βαθμολογία, με τάση προς τη 
δεύτερη κλίμακα, ενώ οι αντίστοιχες βαθμολογίες της ομάδας παρέμβασης κρί-
νονται από μέτριες έως υψηλές με τάση προς τις υψηλές.

Πίνακας 3: Αποτελέσματα t-test ως προς την ομάδα 
(Ελέγχου ή Παρέμβασης)

Πριν-τεστ Μετά-τεστ

Ομάδα Ελέγχου ή Παρέμβασης   0.198  0.000  



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

172 Κ. Φαφίτη, Κ. Μιχαλοπούλου

Γράφημα 3: Διάγραμμα μέσων τιμών της απόδοσης στο μετά-τεστ ως 
προς την ομάδα (Ελέγχου ή Παρέμβασης)

Πίνακας 3: Αποτελέσματα t-test ως προς την ομάδα (Ελέγχου ή Παρέμβασης) 

Πριν-τεστ Μετά-τεστ 

Ομάδα Ελέγχου ή Παρέμβασης 0.198 0.000 

Γράφημα 3: Διάγραμμα μέσων τιμών της απόδοσης στο μετά-τεστ ως προς την ομάδα (Ελέγχου ή 

Παρέμβασης) 

7. Συζήτηση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα

Η έρευνά μας έχοντας ως σημείο εκκίνησης το πρόγραμμα PISA δεν στοχεύει στη επανάληψη και στην απλή 
έκθεση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σχετικά με τον αναγνωστικό εγραμματισμό. Σκοπός μας ήταν να 
μελετήσουμε τον αναγνωστικό εγγραμματισμό των 15χρονων μαθητών, αν δηλαδή οι συγκεκριμένοι μαθητές, 
οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επεξεργαστούν ένα 
κείμενο, γεγονός που αποδεικνύει την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, η οποία συμβάλλει στην ενεργητική 
τους στάση στην κοινωνία. Μέσω λοιπόν της μελέτης μας έγινε μια προσπάθεια να διερευνηθεί ο τρόπος 
διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας μέσα από την επεξεργασία των κειμένων του συγκεκριμένου 
μαθήματος, ώστε να ελέγξουμε το επίπεδο κατανόησης κειμένου και την ύπαρξη δεξιοτήτων των 15χρονων 
μαθητών/τριών ως προς την ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης κειμένων. 

Με γνώμονα τον παραπάνω στόχο οδηγηθήκαμε στη δημιουργία του εργαλείου της έρευνάς μας που αφορούσε 
στη σύνταξη δύο τεστ (προ τεστ-μετά τεστ) τα οποία απαρτίζονταν από ερωτήσεις οι οποίες αναδείκνυαν τις 
τρεις διεργασίες του αναγνωστικού εγγραματισμού και μία παρέμβαση-διδασκαλία που είχε ως βάση την 

7. Συζήτηση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα

Η έρευνά μας έχοντας ως σημείο εκκίνησης το πρόγραμμα PISA δεν στοχεύει 
στη επανάληψη και στην απλή έκθεση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
σχετικά με τον αναγνωστικό εγραμματισμό. Σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε 
τον αναγνωστικό εγγραμματισμό των 15χρονων μαθητών, αν δηλαδή οι συγκε-
κριμένοι μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία τάξη της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, μπορούν να επεξεργαστούν ένα κείμενο, γεγονός που αποδεικνύ-
ει την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, η οποία συμβάλλει στην ενεργητική 
τους στάση στην κοινωνία. Μέσω λοιπόν της μελέτης μας έγινε μια προσπάθεια 
να διερευνηθεί ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας μέσα από 
την επεξεργασία των κειμένων του συγκεκριμένου μαθήματος, ώστε να ελέγ-
ξουμε το επίπεδο κατανόησης κειμένου και την ύπαρξη δεξιοτήτων των 15χρο-
νων μαθητών/τριών ως προς την ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης κειμένων.

Με γνώμονα τον παραπάνω στόχο οδηγηθήκαμε στη δημιουργία του εργα-
λείου της έρευνάς μας που αφορούσε στη σύνταξη δύο τεστ (προ τεστ-μετά 
τεστ) τα οποία απαρτίζονταν από ερωτήσεις οι οποίες αναδείκνυαν τις τρεις 
διεργασίες του αναγνωστικού εγγραματισμού και μία παρέμβαση-διδασκαλία 
που είχε ως βάση την προσπάθεια εκμάθησης των παιδιών στρατηγικών κατα-
νόησης κειμένου. Πιο συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση του προ τεστ τα 
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παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ομάδα παρέμβασης και ομάδα ελέγχου. Η 
ομάδα παρέμβασης υπέστη διδασκαλία αναφορικά με την ανάλυση κειμένου. 
Η ανάλυση εστίασε στις τακτικές και στρατηγικές κατανόησης κειμένου που 
θα ήταν καλό να ακολουθηθούν προκειμένου σταδιακά να φτάσουν τα παιδιά 
σε τέτοιο σημείο, ώστε να αναπτύξουν τον αναγνωστικό εγραμματισμό.

Η συνολική εικόνα του προ τεστ ήταν αρνητική, καθώς το μεγαλύτερο πο-
σοστό των μαθητών (34,4%) κατατάχθηκε στην κλίμακα «ανεπαρκώς», το μι-
κρότερο ποσοστό ήταν 2,7%, το οποίο αναφερόταν στους άριστους μαθητές και 
τέλος μικρό ήταν και το ποσοστό με το χαρακτηρισμό «πολύ καλά» (11,8%). 
Οι ερωτήσεις οι οποίες οδήγησαν σ’ αυτό το αποτέλεσμα ήταν η 4η και η 5η 
των οποίων το αποτέλεσμα ήταν πολύ αρνητικό και αρκετά χαμηλότερο από τις 
προηγούμενες ερωτήσεις. Επομένως σ’ αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να εστιά-
σουν τόσο οι εκπαιδευτικοί, ώστε να οργανώσουν σωστά τη διδασκαλία τους, 
όσο και οι δημιουργοί των Αναλυτικών προγραμμάτων και οι συγγραφείς των 
σχολικών εγχειριδίων, για να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μιας ολοκλη-
ρωμένης προσωπικότητας των παιδιών, βασισμένης στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης, του λόγου και στην έκφραση της προσωπικής γνώμης με επιχειρήματα.

Τα αποτελέσματα του μετά τεστ καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 
παρέμβασης και αποτέλεσαν ένδειξη ότι η τροποποίηση της διδασκαλίας προς 
την διαφορετική προσέγγιση ποικίλων μορφών και θεμάτων κειμενικών ειδών 
είναι δυνατόν να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να βελτιωθούν ως προς την 
κατανόηση κειμένου. Πιο συγκεκριμένα η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των 
δύο ομάδων έγκειται στο χαρακτηρισμό «Ανεπαρκώς» για τον οποίο η ομάδα 
ελέγχου συγκέντρωσε 56,6%, ενώ η ομάδα παρέμβασης 20%. Το 8,2% των 
μαθητών αναφερόταν στους «Άριστους» μαθητές για την ομάδα παρέμβασης, 
ενώ για την ομάδα ελέγχου ήταν 0,9%. Οι ερωτήσεις που δυσκολεύουν περισ-
σότερο αναφέρονται στην γ’ διεργασία και είναι ερωτήσεις ανάπτυξης, παρα-
γωγής λόγου και διατύπωσης προσωπικών απόψεων με έκθεση επιχειρημάτων. 
Οι ερωτήσεις αυτές, όπως έγινε αντιληπτό από την έκθεση των ερευνητικών 
δεδομένων, συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Η δεύτερη κατηγο-
ρία ερωτήσεων που δυσκολεύουν αρκετά τους μαθητές είναι οι πιο σύνθετες 
ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται είτε στην α’ είτε στη β’ διεργασία του ανα-
γνωστικού εγραμματισμού.

Αναφορικά με τα ερευνητικά μας ερωτήματα καταλήγουμε στα εξής απο-
τελέσματα: α) το φύλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα που διαφοροποιεί τα 
αποτελέσματα και στα δύο τεστ. Πιο συγκεκριμένα και στα δύο τεστ τα κορί-
τσια είχαν καλύτερη απόδοση από τα αγόρια και β) μέσα από την ανάλυση των 
απαντήσεων του μετά τεστ έγιναν φανερές οι διαφορές στην απόδοση των μα-
θητών μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της ομάδας παρέμβασης.
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Abstract

Our research is focused on the study of student literacy, one of the main goals 
of our educational system. Based on this thought and the fact that the results of 
the PISA program regarding the literacy of 15-year-old students are negative, 
we will try to study the way students analyze the texts of the Language lesson, 
in order to master the literacy and critical thinking. Finally, an attempt is made 
through modified teaching of the texts to lead to more positive results regarding 
the above issue.

Key-words: literacy, PISA program, textbooks, 15 year old students
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προ-τεστ κείμενο

Παρελθόν οι δωρεάν σακούλες στο σούπερ μάρκετ από το 2018 Οικολογική 
«βόμβα»: 440 σακούλες το χρόνο χρησιμοποιεί κάθε Έλληνας 9/06/2017 

Πρώτο Θέμα
Στα 4,5 δισεκατομμύρια τεμάχια το χρόνο συνολικά η κατανάλωση - Στα 
160 τεμάχια ο ευρωπαϊκός μέσος όρος

Αρνητική πρωτιά για την ελληνική κοινωνία εξασφαλίζει η χρήση, κατά 
μέσο όρο, 440 τεμαχίων πλαστικής σακούλας ανά έτος για κάθε Έλληνα, ενός 
αριθμού που μεταφράζεται σε 4,5 δισεκατομμύρια τεμάχια το χρόνο, όπως 
ανέφερε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ o Δρ. Λευτέρης Κιο-
σές, υπεύθυνος επικοινωνίας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα-
ναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Σύμφωνα με τον δρα Κιοσέ, αυτά ακριβώς τα 
στοιχεία τοποθετούν την ελληνική κοινωνία στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, με σχεδόν διπλάσιο αριθμό, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο των 160 τεμαχίων.

«Το κύριο ζήτημα με την πλαστική σακούλα δεν είναι τόσο το περιβαλλο-
ντικό της αποτύπωμα κατά τη διαδικασία παραγωγής της, το πρόβλημα είναι 
πως έχει ιδιαίτερα μικρό βάρος και έτσι με τη βοήθεια του αέρα και του νερού 
καταλήγει στους θαλάσσιους οργανισμούς, τις θάλασσες και τις παραλίες μας, 
καταστρέφοντας γενικότερα το περιβάλλον της Μεσογείου. Στην περίπτωσή 
μας θα τις βρούμε στο Αιγαίο» τονίζει ο κ. Κιοσές. Κύρια πρόκληση δε για 
την ελληνική κοινωνία είναι πλέον «η πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση της ελ-
ληνικής κοινωνίας (...) ενώ υπάρχει ταυτόχρονα και το ζήτημα της ευρωπαϊκής 
οδηγίας, η οποία λέει ότι μέχρι το 2019 θα πρέπει να μειώσουμε την κατανά-
λωση στις 90 σακούλες κατά κεφαλήν ετησίως και μέχρι το 2025 στις 40 και 
άρα στο 1/10 του αριθμού που χρησιμοποιείται σήμερα» σημειώνει ο κ.Κιοσές, 
ενώ δεν παραλείπει να τονίσει πως οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή οδηγία και «έχουν λάβει μέτρα μείωσης της 
πλαστικής σακούλας, είτε μέσω της απαγόρευσης της χρήσης της είτε με κά-
ποιο φόρο στη σακούλα και χρέωση της». Σε τέτοια μέτρα, αναφέρει, θα έπρε-
πε να έχει ήδη προχωρήσει και η Ελλάδα καθώς πλέον «από τον περασμένο 
Δεκέμβριο είμαστε εκπρόθεσμοι».

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων συνθηκών και με γνώμονα ταυτόχρονα την 
προστασία του περιβάλλοντος το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα-
ναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) προχωρά στο ερχόμενο διάστημα και με πρό-
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σφατη ανακοίνωση του στην πρωτοβουλία με την ονομασία «Νοιαζόμαστε 
Σήμερα – Ζούμε Καλύτερα Αύριο», έχοντας και την υποστήριξη τεσσάρων 
αλυσίδων Σουπερμάρκετ της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτή της πρωτοβουλίας 
ο στόχος είναι «η ενημέρωση των καταναλωτών για ένα θέμα περιβάλλοντος 
τόσο μεγάλης σημασίας» με τις αλυσίδες των Σουπερμάρκετ «να έχουν πλέον 
πιο μεγάλη δέσμευση».

Η πρωτοβουλία ξεκινά στις 20 Ιουνίου σε περισσότερα από 1500 καταστή-
ματα στη χώρα με ενημερωτικό υλικό, καθαρισμούς παραλιών, συνεργασία με 
την τοπική αυτοδιοίκηση σε ενέργειες και χρήση ενός βασικού εργαλείου που 
είναι η καθιέρωση της επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας. Σε αυτό το πλαίσιο 
θα επιδιωχθεί κύρια η χρήση τέτοιας τσάντας, η αλλαγή της συνήθειας και σε 
επίπεδο ψυχολογίας σε όλες της τις μορφές, αλλά και η επίδειξη των πλεο-
νεκτημάτων της ενώ βάρος θα δοθεί και σε δράσεις στα σχολεία. Σε επόμενο 
στάδιο σχεδιάζεται και συστήματα που θα επιβραβεύουν τον καταναλωτή (σ.σ 
για τη μη χρήση πλαστικής σακούλας) και διάφορα κίνητρα.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της εναρμόνισης και της Ελλάδας με την 
κοινοτική οδηγία, οι δωρεάν πλαστικές σακούλες στα σούπερ μάρκετ θα απο-
τελούν παρελθόν από το 2018, καθώς πλέον θα κοστίζουν 8 λεπτά του ευρώ.

Ερωτήσεις
1α) Το συγκεκριμένο κείμενο σε ποια κατηγορία κειμένων ανήκει:

Α) δημοσκόπηση
Β) διήγημα
Γ) άρθρο σε εφημερίδα
Δ) δοκίμιο

1β) Σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία πόσες σακούλες θα πρέπει να χρησιμο-
ποιεί ο Έλληνας ετησίως μέχρι το 2019:
Α) 160
Β) 90
Γ) 40
Δ) 440

2α) Ποιο είναι το θέμα του κειμένου:
Α) καταστροφή περιβάλλοντος
Β) η πλαστική σακούλα συμβάλλει στη μόλυνση του περιβάλλοντος
Γ) αρνητική προβολή της Ελλάδας σχετικά με τη χρήση πλαστικών σακουλών, 
η οποία αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα.
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2β) Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα με τη χρήση πλαστικής σακούλας σύμ-
φωνα με το κείμενο;

3) Προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές γι’ αυτό το σημαντικό πε-
ριβαλλοντικό πρόβλημα και να οδηγηθούμε στην προστασία του περιβάλλο-
ντος σε ποιες κινήσεις έχει προχωρήσει το Ινστιτούτο ‘Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

4) Στο κείμενο αναφέρεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα θα αναλάβει δρά-
ση και το σχολείο. Πώς μπορεί το σχολείο να βοηθήσει προς αυτή την κατεύ-
θυνση κατά τη γνώμη σου.

5) Πιστεύετε ότι με τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών θα προ-
στατευθεί το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό ή θα πρέπει να υπάρξουν και κά-
ποιες άλλες πρωτοβουλίες; και ποιες είναι αυτές;

Μετά-τεστ κείμενο

Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας.

Ζούμε στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας.
Και εγώ τώρα κάθομαι σε πολυκατοικία. Έχω ένα εσωτερικό δυάρι στον 

τρίτο όροφο. Εσωτερικά τα λέμε τώρα τα διαμερίσματα που δε βλέπουν στο 
δρόμο αλλά στην αυλή. Μα και η αυλή δε λέγεται αυλή αλλά ακάλυπτος χώρος.

Στις περισσότερες από αυτές τις πολυκατοικίες, που χτίζονται η μία ύστε-
ρα από την άλλη, σπάνια θα δεις παράθυρο. Είναι όλο μπαλκονόπορτες που 
βγαίνει σ’ ένα μπαλκόνι που ζώνει την πολυκατοικία ένα γύρο και θυμίζει κα-
τάστρωμα μπαλκονιού. Έτσι λοιπόν, μπαλκονόπορτα και κάμαρα, και η κάθε 
κάμαρα μοιάζει διάδρομος. Πώς επιπλώνεται, πώς κατοικείται αυτός ο χώρος, 
δεν έχεις ανάγκη να το σκεφτείς εσύ. Το αποφάσισε προκαταβολικά ο αρχι-
τέκτονας. Σου έβαλε τις πρίζες για την τηλεόραση εκεί που πρέπει να την το-
ποθετήσεις, σου έβαλε τις απλίκες εκεί που θα μπει το «καθιστικό», δηλαδή 
ο καναπές, το χαμηλό τραπέζι, και οι δύο τεράστιες πολυθρόνες της μόδας.

Δεν υπάρχει κατάλληλη γωνιά για να εγκαταστήσει η νοικοκυρά την «κόχη» 
της. Εκεί που θα κουρνιάσει να πιει το καφεδάκι της, να πάρει τη γάτα στην 
αγκαλιά της, και να αφουγκραστεί την ανάσα του σπιτιού της. Ίσως γι’ αυτό 
η σημερινή γυναίκα δεν αγαπά το σπίτι της. Ξένο πράμα. Όλα τυποποιημέ-
να, όλα προμελετημένα. Η απόσταση που μπορείς να απλώσεις το χέρι και 
το πόδι σου. Πόσο πρέπει να σκύψεις το κεφάλι σου όταν σηκώνεσαι όρθιος 
μέσα στην μπανιέρα, έτσι που να μην κουτουλήσεις στο σώμα του καλοριφέρ 
που κρέμεται στον τοίχο.
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Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν και οι άνθρωποι. Μέσα στις πολυκατοικίες οι 
άνθρωποι γίνονται αγγλοπρεπείς. Βλέπεις κάποιον στη σκάλα ή στο ασανσέρ 
και δε σε χαιρετά. Στέκεται μπροστά σου σαν κολόνα πάγου, φοβάσαι να τον 
χαιρετήσεις κι εσύ. Δεν ξέρεις καλά καλά συγκάτοικος είναι ή ξένος.

Έχασαν οι Ρωμιοί τη ρωμιοσύνη τους.

(απόσπασμα από το πεζογράφημα
«Η αυλή μας» της Μαρίας Ιορδανίδου)

Ερωτήσεις
1α) Σε ποιον όροφο βρίσκεται το διαμέρισμα της συγγραφέα;

Α) στον πρώτο όροφο
Β) στο ισόγειο
Γ) στον τρίτο όροφο

1β) Ποια διαμερίσματα θεωρούνται εσωτερικά;
Α) αυτά που δεν έχουν μπαλκόνι
Β) αυτά που βλέπουν στην αυλή
Γ) αυτά που βλέπουν στο δρόμο

2α) Ποιος διαμορφώνει τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών;
A) Οι ένοικοι
B) Η συγγραφέας
Γ) Οι αρχιτέκτονες
Δ) Οι γείτονες

2 β) Ποια είναι τα συναισθήματα της συγγραφέα για τα διαμερίσματα;
3) Γιατί η σημερινή γυναίκα δεν αγαπά το σπίτι της;
4) Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο ζωής στις πολυκατοικίες, σχολιάστε τον 

σύγχρονο τρόπο ζωής στις μεγαλουπόλεις. Γιατί πιστεύετε ότι ο σύγχρονος 
άνθρωπος έχει οδηγηθεί σ’ αυτή την κατάσταση;



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση: Μια διδακτική δυνατότητα 
ή ένα εκπαιδευτικο-κοινωνικό δίλημμα;

Ιωάννης Φύκαρης

Εισαγωγή

Το παρόν δημοσίευμα θέτει ως βασική αρχή ότι, η τεχνολογική πρόοδος συ-
νέβαλε, ώστε οι εκπαιδευτικές και διδακτικές δραστηριότητες να μπορούν να 
διεξάγονται χωρίς χωρο-χρονικούς περιορισμούς. Αυτό θεωρήθηκε ότι, είναι 
εφικτό να συντελεστεί και στην εκπαίδευση αλλά και στη διδακτική διαδικα-
σία, προκειμένου να αρθούν αντιξοότητες, που προκαλούν οι χωρο-χρονικές 
δεσμεύσεις αλλά και η ταχύτατη εξέλιξη των γνώσεων (Yildiz & Aytekin, 2016: 
2857-2862· Fengliang, 2018). Ωστόσο, τόσο οι νέες τεχνολογίες όσο και η Εξ 
Αποστάσεως Διδασκαλία (ΕΑΔ), δύνανται να συμβάλουν εποικοδομητικά στη 
διδακτική διαδικασία, την αποκλειστική ευθύνη της οποίας έχει ο διδάσκων. 
Ειδικότερα, ο διδάσκων αποτελεί τον κεντρικό λειτουργικό παράγοντα έμπνευ-
σης για την οργάνωση και την υλοποίηση της διδακτικής διαδικασίας. Για τον 
λόγο αυτό οφείλει να αξιοποιεί κάθε διδακτικό μέσο ή άλλη τεχνολογική δυ-
νατότητα, που κρίνει ότι, θα ενισχύσει τη διδακτική του προσπάθεια, αλλά 
και την προσπάθεια των μανθανόντων να επιτύχουν μάθηση (Xiaodong, 2018: 
239-254). Μια τέτοια «εργαλειακή» δυνατότητα αποτελεί και η «επείγουσα» 
Εξ Αποστάσεως διδασκαλία (ΕΑΔ), η οποία- λόγω της πανδημίας του covid 
19- χρειάστηκε να εφαρμοστεί στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα σε ποιον βαθμό η τεχνολογία θα μπορούσε 
να αντικαταστήσει τις διά ζώσης ανθρώπινες επαφές και σχέσεις ή να υποκα-
ταστήσει δραστηριότητες, που μοιράζονται οι συνάνθρωποι μεταξύ τους, στο 
πλαίσιο της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης, παρά το γεγονός ότι, οι νέες 
τεχνολογίες είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως χρήσιμα μέσα κοινωνικής 
επαφής και διαλόγου (Seng, 1998, Graham, 2019: 144-163). Ωστόσο, με την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών οι μανθάνοντες μπορούν να προσεγγίσουν 
ποικιλότροπα τη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή λειτουργώντας πολυτροπικά 
στην προσέγγιση του μαθησιακού περιεχομένου, αλλά και τη διδασκαλία εν 
γένει (Clements & Nastasi, 1999: 237-241). Εκείνο, όμως, που διευκρινίζεται 
είναι ότι, η μηχανή δεν διδάσκει, αν και φαίνεται να μην παρουσιάζει απλά το 
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μαθησιακό περιεχόμενο, αλλά να ωθεί τους μανθάνοντες σε μαθησιακή δρα-
στηριοποίηση (Κόλλιας, 1999). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος η εκάστοτε διδασκαλία, στην οποία χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνο-
λογίες να «χαθεί» σε μια άσκοπη περιήγηση, αποπροσανατολισμένη από το 
ουσιαστικό και βαθύτερο νόημά της. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο ανά-
λογος στοχασμός από τον διδάσκοντα, τόσο για το είδος των μέσων διδασκα-
λίας, που θα χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του, όσο και για τη στιγμή της 
διδασκαλίας, που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και τη χρονική διάρκεια χρήσης 
τους (Τριλιανός, 2013). 

Οι διαπιστώσεις αυτές αποκτούν ευρύτερη σημασία, εξαιτίας των πορι-
σμάτων σχετικών μελετών από τις οποίες προκύπτει ότι, οι διδάσκοντες, που 
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, αλλά και την ΕΑΔ, είναι «καλοί» διδά-
σκοντες, όταν παρέχουν ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. Ταυτόχρονα, 
όταν θέτουν στο επίκεντρο της ΕΑΔ τους μανθάνοντες, παρέχοντάς τους την 
ανάλογη καθοδήγηση και ανατροφοδότηση, όταν την έχουν ανάγκη, κατά τη 
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, όσο και αλληλεπίδραση και επικοινω-
νία μεταξύ των μανθανόντων (Sivrikayai, 2019: 35-45). 

Η προσέγγιση αυτή, συνήθως, απαιτεί αυξημένο φόρτο εργασίας των δι-
δασκόντων, αλλά και προσαρμογή τους στις νέες μορφές διδασκαλίας, που 
προάγονται από τη διευρυμένη χρήση των νέων τεχνολογιών (Kara & Gulfi-
dan, 2019: 162-179). Ταυτόχρονα, από ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι, 
οι μανθάνοντες, που συμμετέχουν σε διαδικασία ΕΑΔ προτιμούν οι διδάσκο-
ντές τους να μην έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από αυτούς και να είναι στη 
διάθεσή τους, όποτε τους χρειάζονται (Kara & Gulfidan, 2019: 172-174). Από 
την ίδια έρευνα, επίσης, προκύπτει ότι, η καθοδήγηση των μανθανόντων, μέσω 
της ΕΑΔ, είναι μια μοναδική πρόκληση για τους διδάσκοντες, οι οποίοι πρέ-
πει να λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά προφίλ των μανθανόντων, τις μεθό-
δους επικοινωνίας και συνεργασίας, που συνήθως χρησιμοποιούν, καθώς και 
τις τεχνολογικές ικανότητές τους (Kara & Gulfidan, 2019: 166). Επιπλέον, οι 
δραστηριότητες αξιολόγησης των μανθανόντων θα πρέπει να εστιάζουν στη 
διαπίστωση ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μανθανόντων και όχι στη 
συσσώρευση πληροφοριών για τα θέματα που διδάσκονται. Σε αυτό μπορεί 
να συμβάλει η αξιολογική δυνατότητα των αυτό-αξιολογήσεων των μανθανό-
ντων (Kara & Gulfidan, 2019: 167-173). Όλες οι ανωτέρω παράμετροι πρέπει 
να διερευνώνται, ώστε να εντοπίζονται αδύναμα σημεία και να ενδυναμώνεται 
η όλη διδακτική προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή είναι έργο της Διδακτικής.
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1.Διδακτική και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία 

Η Διδακτική αφορά εκείνη την επιστημονική πλαισίωση, που ουσιαστικοποι-
εί λειτουργικά την Παιδαγωγική επιστήμη, η οποία έχει ως αντικείμενό της 
το πολύπλοκο και πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο της διδασκαλίας, μέσω 
της οποίας επιδιώκεται η επίτευξη των επίσημα τιθέμενων στόχων μάθησης 
(Φύκαρης, 2014). 

Η Διδακτική έχει ως δομικά στοιχεία της (Κουλαϊδής, 2004: 407-419): -Την 
επιστημονική γνώση, που η επιστημονική κοινότητα κρίνει ως έγκυρη. -Το 
σύνολο των εννοιών, που πρέπει να αποκτήσουν οι μανθάνοντες, ως σχολική 
γνώση. -Το είδος και την ποσότητα των εννοιών, που προ-κατέχουν οι μανθά-
νοντες και χειρίζονται, πέραν των όσων τους παρέχει ή αποκτούν στο σχολείο 
και κατά τη διδακτική διαδικασία. Πρόκειται για το εμπειρικό δυναμικό των 
μανθανόντων. Δηλαδή, ό,τι έχει αποκτηθεί από αυτούς με πρακτικό-βιωματι-
κό τρόπο. Το δυναμικό αυτό διαχέεται μέσω της διαδικασίας αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των μανθανόντων (Ντολιοπούλου, 2001). Ο διαμερισμός αυτός των 
προϋπαρχουσών εμπειριών μπορεί να οδηγήσει σε «εννοιολογικές αλλαγές» 
αυτών των εμπειριών, μέσω της επαφής με τις πολλαπλές και διαφορετικές 
εμπειρίες των μανθανόντων, που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Η 
οριοθέτηση της «εννοιολογικής αλλαγής» εκφράζεται, κατά τον Κουλαϊδή 
(1994: 87 κ.έ.) με δυο κυρίως θεωρίες. Η πρώτη υποστηρίζει ότι, η «εννοιο-
λογική αλλαγή» είναι μια συνολική αναδόμηση του εννοιολογικού υπόβαθρου 
του ατόμου, η οποία συντελείται κατά τη διάρκεια της νοητικής του ανάπτυξης. 
Η θεωρία αυτή εκφράστηκε από τους Piaget, Vygotsky και Bruner. Η δεύτε-
ρη θεωρία, που εκπροσωπείται από τους Carey, Wiser και Smith, εστιάζει όχι 
τόσο στις εννοιολογικές αλλαγές αυτές καθαυτές, αλλά στις διαφοροποιήσεις 
πλαισίωσης των εννοιών.

Αυτή η εννοιολογική βάση αξιοποιείται στη διδακτική διαδικασία και εί-
ναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη στη δόμηση των παραδοχών της εκάστο-
τε διδασκαλίας, κυρίως σε ό,τι αφορά το διδακτικό αντικείμενο, καθώς και 
τον τρόπο, που είναι καλύτερος για να διδαχθεί το αντικείμενο αυτό. Η θέση 
αυτή συνάδει με το γεγονός ότι, η Διδακτική συντίθεται από ένα οργανωμένο 
και δομημένο πλέγμα αρχών, σχέσεων, προτύπων, ρόλων, συμπεριφορών, 
αλλά και μέσων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι νέες τεχνολογίες, 
στη βάση των οποίων λειτουργεί και η ΕΑΔ (Αναστασιάδης, 2005). Ειδικό-
τερα, η ΕΑΔ θεωρείται ως ιδιαίτερα αξιοποιήσιμη μορφή εκπαίδευσης και, 
γι’ αυτό ήδη σε πολλές χώρες αποτελεί βασικό πυλώνα εκπαίδευσης, ιδιαί-
τερα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Zawacki-Richter, et. al, 2015: 112-128· 
Malik, 2015: 238-248).
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Η ΕΑΔ έχει λάβει ποικίλες μορφές, ενώ έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί 
γι’ αυτήν. Με έμφαση, επίσης, η επιστημονική κοινότητα συζητά τις δυνατότη-
τες της στην εκπαίδευση και στις διδασκαλίες του μέλλοντος. Γι’ αυτό και οι 
ειδικοί της ΕΑΔ επιχειρούν να διαμορφώσουν τον αποτελεσματικότερο συν-
δυασμό τεχνολογίας και παιδαγωγικής (Saykili, 2018: 2-17). Επιπρόσθετα, οι 
βασικοί παράγοντες στην ΕΑΔ, όπως και σε κάθε άλλη διδακτική περίσταση, 
είναι: οι μανθάνοντες, οι διδάσκοντες και τα περιεχόμενα μάθησης. Έτσι, η 
διαμόρφωση κάθε αποτελεσματικής διδακτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της 
ΕΑΔ, είναι αναγκαίο να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι σχέσεις 
αυτών των παραγόντων, ανάλογα με την παιδαγωγική προοπτική, που δίνε-
ται και τις διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο 
στην αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία, μέσω ΕΑΔ, προσδίδουν τα μοντέ-
λα μάθησης, συμπεριλαμβανομένων του συμπεριφοριστικού, γνωστικού και 
κονστρουκτιβιστικού (Saykılı, 2018: 2-17). 

Επίσης, από σχετική έρευνα προκύπτει ότι, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται 
υπόψη στην ΕΑΔ οι προσδοκίες των μανθανόντων από την εμπλοκή τους σε 
αυτό του τύπο εκπαιδευτικής και διδακτικής διαδικασίας, αλλά και να αξιολο-
γείται ο βαθμός, στον οποίο οι μανθάνοντες αξιοποιούν εποικοδομητικά την 
ΕΑΔ, προκειμένου να επιτύχουν μάθηση (Kesim, 2019: 17-36). Κύριο ζητού-
μενο αποτελεί το στοιχείο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μανθανόντων στη 
διαδικασία της ΕΑΔ (Kesim, 2019: 17-36).

Παράλληλα, σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική εφαρμογή της 
ΕΑΔ ενέχουν οι αντιλήψεις, αλλά και οι δυσκολίες, που ενδεχόμενα αντιμε-
τωπίζουν οι διδάσκοντες, όσον αφορά τον ρόλο και τη λειτουργικότητά τους, 
στο πλαίσιο της ΕΑΔ. Σε σχετικές μελέτες για το θέμα αυτό διαπιστώθηκε ότι, 
συνήθως οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα διδασκαλίας και την ίδια 
διδακτική μεθοδολογία, που αξιοποιούν κα στη δια ζώσης διδασκαλία (Yildiz & 
Selim, 2015: 124-134· McClain-Smith, 2017· Adu-Gyamfi, et. al., 2019: 72-78).

Επίσης, από τα δεδομένα σχετικής έρευνας προέκυψε ότι, οι διδάσκοντες 
παρανοούν τον ρόλο τους στην ΕΑΔ, με την έννοια ότι, δεν τους είναι σαφές 
το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν, αλλά και για το αποτέλεσμα των διδακτι-
κών τους ενεργειών, τόσο στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης με τους μανθάνο-
ντες όσο και στο μαθησιακό αποτέλεσμα (Adu-Gyamfi, et. al., 2019: 72-78). 
Η έρευνα, ακόμη, διαπίστωσε ότι, οι διδάσκοντες έχουν έλλειψη προαπαιτού-
μενων γνώσεων σχετικά με την ΕΑΔ και αυτό κρίθηκε ως η βασική αιτία των 
παρανοήσεων, που αναπτύσσουν, όσον αφορά την ΕΑΔ (Adu-Gyamfi, et. al., 
2019: 74-75). Για τον λόγο αυτό, η υποστήριξη των διδασκόντων σε θέματα 
ΕΑΔ είναι μια συνεχής ανάγκη, ώστε να διαφοροποιήσουν τον τρόπο σκέψης 
τους και να ενθαρρυνθούν στην αξιοποίηση της ΕΑΔ, όποτε κρίνεται ότι εί-
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ναι εκπαιδευτικά και διδακτικά αναγκαία και χρήσιμη για τους μανθάνοντες 
(Adu-Gyamfi, et. al., 2019: 78). 

Επιπρόσθετα, ερευνητικά προκύπτει ότι, οι μανθάνοντες, που συμμετέχουν 
σε προγράμματα ΕΑΔ τονίζουν ιδιαίτερα τη σημασία της ποιότητας των υπη-
ρεσιών υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, που συντελείται μέσω της 
ΕΑΔ και λιγότερο την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και το θεσμικό κύρος της δι-
αδικασίας (Adu-Gyamfi, et. Al., 2019: 76). Το δεδομένο αυτό αποκτά ιδιαίτε-
ρη σημασία και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους διαμορφωτές ανάλογων 
προγραμμάτων, διότι επί της ουσίας αντιπαρατίθεται με τα ευρήματα ερευνών, 
από τα οποία διαφαίνεται ότι, οι διδάσκοντες σε αντίστοιχα προγράμματα πι-
στοποιούν την έλλειψη κατάλληλων εργαλείων, τη μη διαθεσιμότητα αξιόπι-
στης τεχνολογίας και τεχνολογικού σχεδίου, αναποτελεσματική επικοινωνία 
και συντονισμό των μανθανόντων αλλά και χρονικούς περιορισμούς στις δι-
δακτικές ενέργειες που επιθυμούν να αναπτύξουν (Kara & Kukul, 2018: 67-
79). Με βάση τα ευρήματα σχετικής μελέτης οι ερευνητές καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι, η ποιότητα στην ΕΑΔ είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα, όπου 
είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη τόσο το κόστος λειτουργίας της όσο και η 
πρόσβαση στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και η ακαδημαϊκή εγκυρό-
τητα, αλλά και η ύπαρξη κινήτρων για ποιητική αξιοποίηση της ΕΑΔ (Kara 
& Kukul, 2018: 67-79).

Ωστόσο, η αξιοποίηση τόσο των νέων τεχνολογιών όσο και της ΕΑΔ απο-
κτά ισχυρότερη δυναμική χρήση στη σύγχρονη διδασκαλία, εξαιτίας των πολύ-
διαφοροποιημένων κοινωνικών, επιστημονικών, διδακτικών και μαθησιακών 
δεδομένων, που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο κόσμο (Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

Για τον ανωτέρω λόγο στη διδασκαλία, με τη συμβολή των νέων τε-
χνολογιών υιοθετούνται πολλές και διαφορετικές μορφές παρουσίασης της 
πληροφορίας (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). Στον τρόπο παρουσίασης 
αυτών των μορφών λαμβάνονται υπόψη τα εξής: τα ατομικά γνωρίσματα 
του μανθάνοντος, το γνωσιακό του υπόβαθρο, οι εμπειρίες του στη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμέσων, το φύλο, η ηλικία, η εσωτερι-
κή του διάθεση για εμπλοκή του σε διαδικασίες μάθησης με ηλεκτρονικά 
μέσα, καθώς και τα εσωτερικά ή εξωτερικά του κίνητρα (Βερναδάκης κ.α., 
2006). Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
διδάσκοντος αλλά και οι απόψεις που έχει για τον ρόλο και τον τρόπο ή τους 
τρόπους προσέγγισης του μαθησιακού περιεχομένου και της μάθησης εν γέ-
νει (Βερναδάκης κ.α., 2006). Ακόμη, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το μαθη-
σιακό περιβάλλον αλλά και οι δυνατότητες, που δίνει για κοινωνική επαφή 
και αλληλεπίδραση, μέσω της αξιοποίησης κάθε διαθέσιμης τεχνολογικής 
υποδομής (Βερναδάκης κ.α., 2006).
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Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, που αποτελούν απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την ΕΑΔ, οι μανθάνοντες μπορούν να ενεργήσουν ποικιλότρο-
πα στη μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου να προσεγγίσουν τη μάθηση. Σε 
κάθε περίπτωση, ωστόσο, χρειάζεται η ανάλογη προσοχή, διότι η μη σωστή 
χρήση της τεχνολογίας ενδέχεται να έχει αρνητικά αποτελέσματα, εξαιτίας του 
ότι, μέσω αυτής δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθεί η ουσία και η αξία των 
ανθρώπινων επαφών και σχέσεων ή των συναισθημάτων, που μοιράζονται οι 
άνθρωποι μεταξύ τους αλλά και αναπτύσσονται ποικιλότροπα στο πλαίσιο της 
διδακτικής διαδικασίας (Seng, 1998· Clements & Nastasi, 1999: 237-241). Οι 
ανωτέρω παράμετροι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνονται σοβαρά υπό-
ψη κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, ειδικότερα, όταν πρόκειται για Εξ 
Αποστάσεως Διδασκαλία.

2. Σχεδιασμός διδασκαλίας και η Εξ Αποστάσεως διδασκαλία

Είναι γεγονός ότι, μέσω των δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι νέες τεχνολο-
γίες, ο σύγχρονος άνθρωπος έρχεται σε επαφή με νέους «κόσμους» και νέες 
προκλήσεις (Ράπτης & Ράπτη, 2006). Ωστόσο, το δεδομένο αυτό επουδενί δεν 
αναιρεί το γεγονός ότι, η διδασκαλία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Για τον 
λόγο αυτό τόσο οι νέες τεχνολογίες όσο και η ΕΑΔ θα πρέπει να λειτουργούν 
με στοχαστικο-κριτική προοπτική των δυνατοτήτων τους, ώστε να συμβάλουν 
ενισχυτικά στη μαθησιακή πορεία του μανθάνοντος.

Στη βάση αυτή, κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, με τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών και, ειδικότερα, στη μορφή της ΕΑΔ, κύριο ζήτημα δεν εί-
ναι μόνο η πρόσληψη πληροφοριών, αλλά και η απόκτηση δεξιοτήτων ενερ-
γούς αναζήτησης και «κριτικής προσέγγισης των πληροφοριακών δεδομένων. 
Και αυτό, διότι οι πληροφορίες εκλαμβάνονται, ερμηνεύονται και κατανοού-
νται με διαφορετικό τρόπο από τον κάθε μανθάνοντα. Η παράμετρος αυτή θα 
πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη, με δεδομένο ότι, η διαμόρφωση νοημάτων 
και η επιλογή αποφάσεων είναι μια πολυσύνθετη κατάσταση, που ενέχει τόσο 
ψυχολογικές όσο και κοινωνικές προεκτάσεις. Ο τρόπος αξιοποίησης των 
πληροφοριών- και όχι μόνο η συγκέντρωσή τους- αποτελεί σημαντική παρά-
μετρο και, για τον λόγο αυτό, ο διδάσκων είναι σκόπιμο να μην επικεντρώνει 
τη διδασκαλία του μόνο στην εκμάθηση πληροφοριών, γεγονότων ή μερών 
γνώσης από τον μανθάνοντα, αλλά να επιδιώκει και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
πρόσβασης, κριτικής ανάγνωσης και ευέλικτου χειρισμού αυτών των πληρο-
φοριών και γνώσεων από τους μανθάνοντες (Ράπτης & Ράπτη, 2006: 58-59). 
Επισημαίνεται, ωστόσο ότι, κάθε πληροφορία ενέχει γνωσιακό περιεχόμενο 
και «εξ αυτού» αλλά και «διά αυτού» αποστέλλει και παραλαμβάνει μηνύματα 
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μειώνοντας την αβεβαιότητα και την αοριστία, επί του προς μελέτη ζητήματος 
ή θέματος ή κατάστασης ή αντικειμένου (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2005). 
Μάλιστα, επ’ αυτού ο Zorkosczy (1997: 12) θα αναφέρει ότι: «πληροφορία εί-
ναι η σημασία την οποία ο άνθρωπος αποδίδει σε αναπαραστάσεις γεγονότων 
και ιδεών, χρησιμοποιώντας τους συμβατικούς όρους αναπαράστασης». Σύμ-
φωνα με τους «δομιστές» η πληροφορία νοείται ως ένα σύστημα κωδικοποί-
ησης ενός μηνύματος, προκειμένου το μήνυμα αυτό να διατηρηθεί, να τύχει 
περαιτέρω επεξεργασίας και ανάλογης διαχείρισης (Brown, 2000: 157-162). 
Για τους «λειτουργιστές», ως «πληροφορία» χαρακτηρίζεται οτιδήποτε μπορεί 
να ενεργοποιήσει το γνωστικό σύστημα ενός ανθρώπου (Brown, 2000: 164-
167). Παράλληλα, ο μετασχηματισμός της πληροφορίας σε μαθησιακό περι-
εχόμενο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της πληροφορίας (Fourez, 2004· 
Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2005).

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση αναδύονται δυο κύρια ερωτήματα. Το πρώτο 
αφορά, αν οι εμπειρίες των μανθανόντων από τις αναπαραστάσεις των φαινο-
μένων στην οθόνη του υπολογιστή έχουν την ίδια αυθεντικότητα με τις εμπει-
ρίες της διά ζώσης επαφής των μανθανόντων με τα φαινόμενα αυτά. Το δεύτε-
ρο ερώτημα σχετίζεται με το κατά πόσο είναι ισχυρή μια γνωστική σύγκρου-
ση μεταξύ των αντιλήψεων, που εδράζονται σε βιωματικές εμπειρίες και των 
όσων σχηματοποιούν ως γνώση οι μανθάνοντες από τα όσα αναπαριστώνται 
στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Σολωμονίδου, 2001: 86). Ωστό-
σο, κάθε τεχνολογικό επίτευγμα είναι έργο της ανθρώπινης νόησης και, ως εκ 
τούτου, δεν μπορεί να υποκαταστήσει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, αλλά και 
δεν έχει νόημα χωρίς την ύπαρξη του ανθρώπου (Naughton, 1994· Μακράκης, 
2000: 22-26· Di Sessa, 2005: 24-25). Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση της ΕΑΔ 
οριοθετεί εκ νέου τη σχέση διδάσκοντος και μανθάνοντος. Ο διδάσκων παύει 
να είναι ο μοναδικός φορέας γνώσης και το ίδιο ισχύει και για τα σχολικά εγ-
χειρίδια, ενώ οι μανθάνοντες εμπλέκονται διαρκώς και ενεργά στη διδακτική 
διαδικασία (Κόσυβας, 1996: 64-65). Αυτό αποτέλεσε βασικό επιχείρημα έντα-
ξης των νέων τεχνολογιών και της ΕΑΔ στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών 
χωρών, στο πλαίσιο της αντίληψης ενός ιδιότυπου τεχνοκρατικού ντετερμινι-
σμού, με βασικό στόχο την εξοικείωση των μανθανόντων με τα νέα τεχνολογι-
κά δεδομένα, αλλά και την αξιοποίηση από αυτούς των όσων θετικών οι νέες 
τεχνολογίες είναι δυνατόν να παράσχουν στη διαδικασία μάθησης.

Στη βάση αυτή στην Ιαπωνία, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής αποτελούσε βοηθητικό μέσο, κυρίως στο μάθημα των Μα-
θηματικών. Παρά το γεγονός, όμως ότι, η Ιαπωνία ήταν χώρα παραγωγής ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, επικράτησε σκεπτικισμός, όσον αφορά τα αποτελέ-
σματα των εφαρμογών της πληροφορικής στην εκπαίδευση (Γιαννακοπούλου, 
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1994). Την ίδια περίοδο στη Γερμανία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κάλυπταν 
μερικώς τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ στη Δανία η διδασκαλία της Πληρο-
φορικής έλαβε υποχρεωτική μορφή από την Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, 
όχι με τη μορφή αυτόνομου μαθήματος, αλλά ως εμπλουτισμός του Αναλυτι-
κού προγράμματος Σπουδών (Γιαννακοπούλου, 1994· Σολωμονίδου, 2009). 

Στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Αυστραλία επικράτησε η άποψη οι νέες τε-
χνολογίες να αποτελούν βασικό άξονα του Αναλυτικού Προγράμματος, δίνο-
ντας έμφαση στις γνωστικές και κοινωνικές διαστάσεις της αξιοποίησης των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική και διδακτική 
διαδικασία (Budin, 1999). Το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των νέων τεχνο-
λογιών καταγράφεται έντονο σε πολλές χώρες του κόσμου. Ειδικότερα, στα 
κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από μια σειρά δράσεων, όπως η 
«Ηλεκτρονική Ευρώπη» (e-Europe) και τα «Σχέδια Δράσης για την Ηλεκτρο-
νική Μάθηση» (e-Learning Action Plans) επιχειρείται η ένταξη στα εκπαιδευ-
τικά συστήματα νέων τεχνολογιών. Αυτό επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό, αν 
και παρατηρείται διαφοροποίηση, ως προς τις προτεραιότητες και την ταχύτη-
τα εφαρμογής τους, ανάλογα με τις κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές 
ιδιαιτερότητες κάθε χώρας (OECD, 2005). 

Ειδικότερα, όσον αφορά την ΕΑΔ μέχρι την ίδρυση του Βρετανικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (OUUK) στην Ευρώπη το 1971, υπήρχαν πολλά ιδρύματα, 
κυρίως ιδιωτικά, που απευθύνονταν σε ενήλικες μανθάνοντες, σε διαφορετικά 
εκπαιδευτικά επίπεδα. Ήδη από τη δεκαετία του 1920, οι εθνικές πρωτοβου-
λίες επωφελούνταν από την τεχνολογία του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης 
για να απευθυνθούν στο ευρύ κοινό, κυρίως για πληροφοριακούς και δευτε-
ρευόντως για μαθησιακούς λόγους (Carlsen, et. al., 2016). Η τεχνολογία της 
εποχής της δεκαετίας του 1970, κυρίως τηλεόραση και ραδιόφωνο, αποτέλε-
σε τη βάση τεχνολογικών εφαρμογών, όταν το OUUK ξεκίνησε να λειτουρ-
γεί, ως το «Πανεπιστήμιο του Αέρα». Με αυτόν τον τρόπο, αποτέλεσε παρά-
δειγμα ευρύτερης λειτουργίας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως 
(Carlsen, et. al. 2016). 

Στη Σουηδία και τη Νορβηγία η ΕΑΔ εισήχθη συστηματικά σε όλα σχεδόν 
τα πανεπιστήμια από τη δεκαετία του 1970, ως ένας τρόπος προσέγγισης της 
γνώσης από φοιτητές κατώτερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων ή όσων 
είχαν δυσκολίες για διά ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων στο πανεπιστή-
μιο. Εξελικτικά, πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανάπτυξαν πανεπιστήμια διπλής 
λειτουργίας, δηλαδή διά ζώσης διδασκαλίας και ΕΑΔ. Φαίνεται ότι, στις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πανεπιστήμια διπλής λειτουργίας τείνουν να 
καταστούν γενικός κανόνας και όχι η εξαίρεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανε-
πιστημίων ανέφερε στην έκθεση Trends VI του 2010 ότι, περισσότερα από τα 
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μισά (53%), από όλα τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ, παρέχουν κάποια μορφή ΕΑΔ (EUA 
2010: 68, όπ. αναφ. στο Carlsen, et. al., 2016). Δεδομένα σχετικής έρευνας 
(White et. al., 2010, όπ. αναφ. στο Carlsen, et. al., 2016) έδειξαν ότι, από τα 
308 ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βρετανίας (εκτός του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου) 113 (37%) πρόσφεραν μαθήματα ΕΑΔ σε φοιτητές, που προ-
έρχονταν από διαφορετικές χώρες. Σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό μα-
θημάτων, που προσφέρονται από τα «Ανοικτού τύπου Πανεπιστήμια», η μελέ-
τη εντόπισε συνολικά περισσότερα από 2.600 μαθήματα ΕΑΔ στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια (Carlsen, et. al., 2016). 

Στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο ρό-
λος των νέων τεχνολογιών αναφέρεται συνήθως σε δυο κατηγορίες: α) στον 
ρόλο της μηχανής, που αντικαθιστά τον διδάσκοντα για κάποιο διάστημα με 
το να διαλέγεται, κατά κάποιον τρόπο, με τον μανθάνοντα. β) Στον ρόλο του 
διδάσκοντα, ο οποίος ως συντονιστής των δραστηριοτήτων, υποβοηθείται από 
τις νέες τεχνολογίες. Και στις δυο αυτές κατηγορίες η ενδυναμούμενη από τις 
νέες τεχνολογίες διδασκαλία προσλαμβάνει εργαστηριακό χαρακτήρα και στο 
πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας αλλάζουν οι δομές της επικοινωνίας και 
οι κοινωνικές σχέσεις, αλλά και ο ρόλος του διδάσκοντος (Ράπτης & Ράπτη, 
1999: 145). 

Η προσέγγιση αυτή διαφάνηκε στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, όπου η 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών κινήθηκε με βάση το «Πραγματολογικό μο-
ντέλο». Το μοντέλο αυτό, κατά βάση, αποτελεί έναν συνδυασμό του «Ολιστι-
κού μοντέλου» (χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα μαθήματα του επί-
σημου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών) και του «τεχνοκεντρικού μοντέ-
λου» (χρήση των νέων τεχνολογιών κυρίως του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
ως αντικειμένου διδασκαλίας, δηλαδή αυτόνομου μαθήματος του επίσημου 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών) (Αργύρης, κ.α., 2004: 16). Ειδικότερα, 
στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η χρήση των 
νέων τεχνολογιών συσχετίστηκε με την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθη-
σης, ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των μανθανόντων, όπως αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί με την αξιοποίηση του ψηφιακού «κόσμου», σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται από τον OECD (2005).

Όσον αφορά στη βασική σκοποθεσία της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών 
στο ελληνικό σχολείο ορίστηκε ότι, η εκπαίδευση οφείλει να δημιουργήσει ένα 
μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου οι μανθάνοντες χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες, πειραματίζονται με αυτές αναπτύσσοντας 
ποικίλες μορφές έκφρασης και αναπαράστασης, μέσω της χρήσης του διαδι-
κτύου για αναζήτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές και αξιολόγησή τους. 
Επίσης, να επικοινωνούν με χωρικά απομακρυσμένους μανθάνοντες, σχολεία 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 71/2021

190 Ιωάννης Φύκαρης

και εκπαιδευτικά ιδρύματα και να συνεργάζονται μαζί τους, ασκούμενοι στη 
λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, μαθαίνοντας να θέτουν στόχους, να 
επιχειρηματολογούν, να αγαπούν τη μάθηση, να είναι μεθοδικοί, να εκφράζο-
νται ελεύθερα και να καλλιεργούν τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους 
(ΥΠΕΠΘ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΦΕΚ 
303 και 304/ 13-3-2003).

Αντί επιλόγου

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της ΕΑΔ, έστω και με τη μορφή και 
τον χαρακτήρα της «επείγουσας» μορφής ή κατάστασης στην εκπαίδευση, εί-
ναι ότι, η τεχνολογία όσο κι αν εξελίσσεται και γίνεται εντυπωσιακότερη, σε 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί από μόνη της να επιφέρει επαναστατικές αλλαγές 
στον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ ο ρόλος του διδάσκοντος, στην αξιοποίησή 
της, είναι πάντοτε καθοριστικής και πρωτεύουσας σημασίας. Και αυτό, διότι 
η διδακτική διαδικασία απαιτεί όχι «εργαλειακή» θεώρηση, η οποία να περιο-
ρίζει τη διδακτική πρακτική, κυρίως, στην ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμο-
γής διδακτικών τεχνικών ή άλλων διδακτικών παραμέτρων, που στοχεύουν στη 
μηχανιστική προώθηση και μεταβίβαση μιας προσχεδιασμένης γνώσης, είτε 
από το σύστημα, είτε από τον διδάσκοντα. Αντίθετα, είναι αναγκαία η ύπαρξη 
εκείνης της διδακτικής πλαισίωσης, όπου οι μανθάνοντες καθίστανται δημι-
ουργοί των απαιτούμενων κάθε φορά διδακτικών τεχνικών και πρακτικών και 
μέσω δοκιμών και λαθών, επιδιώκουν την κατά το δυνατόν εγγύτερη προσέγ-
γιση της αλήθειας, αναζητώντας κάθε φορά τα ενδιαφέροντα «γιατί» και την 
ανατροφοδότηση για το ευγενές συναίσθημα της ικανοποίησης του στοχοθε-
τούμενου. Ο στόχος, επομένως, δεν είναι «υλιστικού» προσανατολισμού αλλά 
«πνευματικής» προοπτικής, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάδυση εκείνου του 
διδακτικού προφίλ, που θα χαρακτηρίζεται από τη δυναμική της ανταπόκρι-
σης στις σύγχρονες κοινωνικές αλλά και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Σε κάθε 
περίπτωση η ΕΑΔ δεν αποτελεί «πανάκεια» επίλυσης ή αντιμετώπισης όλων 
των διδακτικών απαιτήσεων, αλλά είναι μια χρήσιμη διδακτική δυνατότητα, 
που συμβάλλει στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού slogan «κανένα παιδί να 
μην μείνει πίσω», που αναδύθηκε στην Ευρώπη και την Αμερική από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, η επιτυχία του όλου εγχειρήματος επαφίεται 
στην κρίση και την οξύνοια του διδάσκοντος. Ταυτόχρονα, όμως, επισημαί-
νεται ο κίνδυνος των ενδεχόμενων κοινωνικών ανισοτήτων- ίσως όχι αδίκως- 
που αναπτύσσονται, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους «μειονεκτούντες» 
μανθάνοντες είτε κοινωνικά είτε σε επίπεδο τεχνολογικού γραμματισμού. Το 
ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, με δεδομένο ότι, η Διδακτική και, εν τέλει, 
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η μαθησιακή διαδικασία, αποτελούν πολυσύνθετες και πολυπαραγοντικές δια-
δικασίες, όπου η έμφαση δίνεται τόσο στον γνωστικό όσο και στον κοινωνικό, 
το συναισθηματικό, τον ψυχοκινητικό και το βιωματικό παράγοντα. Επί της 
ουσίας η Διδακτική αποτελεί λειτουργική και δυναμική αλληλεπίδραση συμ-
μετεχόντων δρώντων, συστηματικά και ελεύθερα, προσώπων στη μαθησιακή 
διαδικασία, κατά την οποία η μάθηση δεν προέρχεται μόνο από τον διδάσκοντα, 
αλλά από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Συνεπώς, χρήσιμη δυνατότητα 
η ΕΑΔ και οι τεχνολογίες στη διδακτικές διαδικασία, αλλά όχι άμεση ή έμμεση 
εξάρτηση των μανθανόντων από αυτήν ή προσκόλληση σε κάθε είδους οθόνη. 

Επιπλέον, ζητούμενο αποτελεί το ποιο αξιακό σύστημα δημιουργείται ή 
προτάσσεται ή προάγεται, άμεσα ή έμμεσα. Της απόστασης της επαφής με 
τους άλλους; Της ασφάλειας, που μπορεί να παράσχει η απομάκρυνση από 
την κοινωνική επαφή, από τα συναισθήματα, από τη διαπροσωπικότητα; 
Ποιο το μοντέλο του ανθρώπου του αύριο, που σήμερα είναι μανθάνων; Δι-
ότι ενυπάρχει άμεσος ο κίνδυνος της δημιουργίας ενός «ρομποτοποιημένου» 
ανθρώπου, συγχυσμένου συνειδησιακά, ο οποίος θα καταστεί ένας «παρα-
άνθρωπος». Δηλαδή, ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ, που πράττει ό,τι του 
«φορτώσει/ προγραμματίσει» ο κατασκευαστής του. Δηλαδή, ένας τηλεκα-
τευθυνόμενος ρομποτοποιημένος άνθρωπος, που θα λειτουργεί ασυνείδητα, 
χωρίς να νιώθει. Απλά θα εκτελεί εντολές, που θα του θέτουν, χωρίς να εν-
διαφέρεται ποιος τις οργάνωσε τις εντολές αυτές, σε ποιον απευθύνονται και 
με ποιες συνέπειες. Όλα αυτά φαίνεται ότι, θα ισχύουν όσο και αν εξελίσ-
σεται εποικοδομητικά η τεχνητή νοημοσύνη. Που, βέβαια, κανείς δεν αγνο-
εί τη σπουδαιότητά της, αλλά σίγουρα μπαίνει ένας προβληματισμός για τα 
όριά της και τις προοπτικές της.
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Abstract
 

The main purpose of this article is to contribute to the discussion on the limits 
of new technologies in the educational and teaching process, especially with 
the emphasis given last to the educational possibilities involved in Distance 
Learning. The article shows that new technologies should not be an end in 
themselves of teaching, but should be used as a useful and multi-functional 
teaching tool in the respective teaching, in order to contribute to the effectiveness 
of teaching, attracting the interest of the students in the »teaching process. At the 
same time, it is emphasized that teaching is a dynamic interpersonal relationship 
and interaction, where conditions of social contacts and bi-contacts are formed. 
For the realization of this achievement, the role of the teacher is special, who 
makes the teaching choices but also tries to adapt them accordingly to the 
teaching process.
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγι-
κής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984.

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει 
υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπί-
πτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών, 
με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι 
εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανα-
σκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδι-
κό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή 
σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρό-
σκληση σε ειδικούς. Κάθε θεματικό τεύχος έχει έναν ή περισσότερους προ-
σκεκλημένους επιμελητές, ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα.

Η έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.500 
λέξεις, μαζί με τους πίνακες, τα γραφήματα, τις εικόνες, τη βιβλιογραφία, τα 
παραρτήματα και τις περιλήψεις (σελίδα A4, 1,5 διάστιχο, κανονικά περιθώ-
ρια, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12΄). Στο τέλος του κειμένου 
πρέπει να υπάρχει περίληψη στην ελληνική και σε άλλη μία ευρωπαϊκή γλώσ-
σα (έως 150 λέξεις εκάστη). Μετά από κάθε περίληψη, πρέπει να αναφέρονται 
έως πέντε λέξεις-κλειδιά στην ίδια γλώσσα. Η έκταση της βιβλιοκριτικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.

Είναι απαραίτητο οι εργασίες να έχουν την εξής δομή: τίτλος, κείμενο, βι-
βλιογραφία, περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, στοιχεία του/των συγγραφέα/ων. Τα 
στοιχεία του/των συγγραφέα/ων πρέπει να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail και πρέπει να περιέχο-
νται σε ξεχωριστή σελίδα για να διευκολύνεται η ανωνυμία. Οι βιβλιογραφικές 
παραπομπές στο κείμενο και στο τέλος της εργασίας πρέπει να ακολουθούν 
το APA style (6η έκδ., 2010). Οι υποσημειώσεις πρέπει να αποφεύγονται. Οι 
τίτλοι της εργασίας, των υποενοτήτων, των πινάκων και των διαγραμμάτων 
δίνονται με bold. Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπεται η χρήση bold χαρακτή-
ρων ή υπογραμμίσεων. Επιτρέπεται η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για έμφαση. 

Χωρίς τις παραπάνω προδιαγραφές η Συντακτική Επιτροπή του περι-
οδικού δεν δέχεται κείμενα για κρίση και δημοσίευση.

Οι εργασίες προωθούνται για κρίση, ανώνυμα, σε δύο κριτές, ειδικούς στο 
αντικείμενο που αυτές πραγματεύονται. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοι-
νώνονται. Ο συγγραφέας λαμβάνει τις παρατηρήσεις των κριτών εντός τριών 
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μηνών από την υποβολή της εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή κρίνει αν η 
αναθεωρημένη εργασία, μετά τις υποδείξεις των κριτών, είναι δημοσιεύσιμη. 
Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, πριν τη διεξαγωγή της κρίσης, 
να επιστρέψει μια εργασία που δεν εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του περιο-
δικού, δεν πληροί τις προδιαγραφές του, ή δεν έχει πιθανότητες δημοσίευσης.

Οι εργασίες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@pee.gr.
Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση δεν δημοσιεύει εργασίες που έχουν ήδη δη-
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δοση παντός τύπου.

Η έγκριση μιας εργασίας από τη Συντακτική Επιτροπή και η δημοσίευσή 
της δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των από-
ψεων του συγγραφέα.
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